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ולקבועלהתערביכוליםלא״אנחנולהתרשם.טרחולא

מוסרי,אדםאמרעריכה",שיקולילפייראוהגולשיםמה
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רוציםלאשאנחנוקוויםלנוישאבלערכים,

פיסתשישולקבועלהתערבלמשלכמולחצות,

אחרתאודתיתפוליטית,חדשותית,כלשהימידע

זהאחרים.דבריםחשבוןעללקדםצריכיםשאנחנו
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אמורהבעולםהגדולההחברתיתמהרשתבפרגוסון

הרשתלהתפתחותהנוגעבכלאזהרהתמרורלהציב

פייסבוקשלבדרכהנוסףדרךציוןזהוהבאות.בשנים

הגלובלי.היוםסדרעללהשתלטות

״סוציולוגיתעצמהאתהמגדירהטופקי,זיינפ

ומאבדתהולכתהאינטרנטרשתכיטוענתטכנולוגיה״,
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הרשתבתוךמלאותכתבותלפרסםלהםשיאפשר

חיצוני.לאתרלעבוריצטרךשהגולשבליהחברתית

זמןאתלחסוךשנועדבלבד,טכניכפתרוןהוצגהדבר

אליהן.להיכנסבחרושהגולשיםהידיעותשלהטעינה

המוניעוצרותהללוהספורותשהשניותנאמרלקאר

במכשיריםמהירתוכןהמחפשיםסבלנותחסריגולשים

פייסבוק,שלהממשקבתוךהכתבותוהצגתהניידים,

הזה.הזמניםפערמעלתדלגהאינטרנט,בדפדפןולא
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הללו.הדיווחיםשלהאמיתיתהמשמעותמהיהביןהמאמר(,

בנושא,שעסקהטוראתפתחהואלאור״,מוציאים״בשביל

ברובבפארק:לכיוונךשדוהרגדולכלבכמוהיא״פייסבוק
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הגרדיאןהשתתפוומבריטניהג׳יאוגרפיקנשיונל

מוציאיםשניגםהצטרפולצדםבי־בי־סי.ורשת

מגרמניה.לאור

באפליקציהזהבשלביופעלהחדשהכלי

המשתמששלבניוז־פידניידים.למכשיריםייעודית

כמוהנראיתהכתבה,שלמקדימהתצוגהתופיע

באופןתפתחעליהלחיצהחיצוני.לאתרקישור

תמונותטקסט,כוללהמלאה,הכתבהאתמיידי

וללאהמתנהללאפייסבוקבתוךופרסומות,

לאמצעיהחברתית.הרשתשלמהאפליקציהיציאה

פייסבוקהציעהפעולהאיתההמשתפיםהתקשורת

היאההסכם,לפיבמיוחד:נדיבהרווחיםחלוקת

המלאותההכנסותאתהתוכןלגופיתעביר

אחוזים70וכןבעצמם,שימכרומהפרסומות

בכתבות.תשלבעצמהשהיאמפרסומותמההכנסות

כברקצר,ניסיוןשלבלאחראלו,בימים

המדובר.בפורמטכתבותעשרותיוםמדימתפרסמות

אתפוגשיםמהגולשיםאחוזיםכחמישהרקבינתיים

הקרובהבתקופההדיווחים,לפיאךהמיידית״,״הכתבה

גולשיםבפנילהיחשףכאלוכתבותשלמבולעתיד

ספיגה.בכוננותנמצאתהמדיהותעשייתרבים,

אתלטרוףעלולהפעוטהטכניהשינויכיצד

קאר?שטעןכפיהמסורתיים,התקשורתאמצעי

ייחשפוהללושהכתבותלאחרמידפשוט:החשש

צורךיהיהלאלרובםבפייסבוק,הגולשיםלעיני

מערכתחיצוניים.ומדיהחדשותלאתרילהיכנס

ברוראולםהתוכן,לספקירווחיםתניבהתשלומים

שלהם.השליטהיכולתעלעצוםבוויתורשמדובר

ותעצבהתכניםמשוקנרחבנתחעלשתשתלטאחרי

אתלשנותפייסבוקעשויההגלישה,הרגליאתמחדש

ללאהללו,לתכניםהחשיפהנקבעתשלפיהםהכללים

אתכשהעלתהשעשתהכפיערעוראפשרותכל

הגולשיםלציבורתוכן.להפצתשלההאיכות״״תקני

מצייצים״״סטטוסיםהשםאתלהזכירמספיקבישראל

בהינףפייסבוק:שלהרבהכוחאתלהמחישכדי

שלותקשורתגוףלהעליםמסוגלתהיאאחתהחלטה

עוקבים.אלפימאות

להצעהנעניםהחשוביםהתקשורתכלימדועאז

קירשעלהכתובתאתקוראיםטיימסבניריורק״גםהזו?

פיוז׳ן,באתרבמאמרסלמוןפליקסהסבירהפייסבוק״,

לאהגולשיםלדבריו,ובטכנולוגיה.בתרבותהעוסק

עללשפוךשבחרואנשיםבאינספורבצפייהעסוקיםהיוהגולשים

)משמאל(הקרחדליאתגרבמסגרתקפואים,מיםשלדליראשם

הפכוהסרסוניםהשרירים.ניווןלמחלתהמודעותאתלהעלותשביקש

הבוערותולידיעותפלייבאזשלהקליליםולסקריםאינסרנסית,למגפה

גלישהזמןנותרלאפשוס)מימין(במיזוריהאלימותההפגנותעל
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בסיפורומתמקדיםשקראו,התוכןשלהמקוראתזוכרים

להיפרדצורךופחותפחותירגישוהםזאת,לאורעצמו.

תשלום,הדורשבאתרמידעשלקריאהתמורתמכספם

חינמי.בתוכןויסתפקו

שללמשמעויותיוהיטבמודעיםאטלנטיקבמגזין

עלהשליטהאיבודבגללפחד״ישהחדש.המהלך

לכמהלהיחשףמנסיםאנחנושנימצדשלנו.התוכן

קשהגרעיןלנושישמקוויםובמקבילקוראים,שיותר

בנט,ג׳יימסתמצתונלהב״,נאמןקוראיםקהלשל

הסיפור.כלאתהאטלנטיק,שלבפועלהעורך

״העיתוןשלשהמותגמביניםטיימסבניו־יורקגם

ולכןהתקופה,רוחכשזולהתערערעלולבעולם״החשוב

מאחורלהישארמאשרפייסבוקעםפעולהלשתףעדיף

להתאיםמצליחיםאחריםשאתריםהעובדהלאורבמיוחד

פייסבוקשלבהצעההטמוןהאיוםהזמן.לשינוייעצמםאת

הניו־יורקשלהציבוריתהעורכתסאליבן,למרגרטמזכיר

׳משחקישלהגיבורהמולשעמדו״האתגריםאתטיימס,

לאמצדנוטיפשיזה״יהיהאומרת,היאועדיין,הרעב׳״.

הזו״.להצעהלהיענות

הניו־יורקמתוךהגיעההמהלךעלמפתיעהביקורת

קהל״״פיתוחעלהממונהיוראו,מאטעצמו.טיימס

בדיוקנמצאהמדיהעולםכיאישיבבלוגטעןבעיתון,

למעלהלפניהמוזיקהתעשייתעמדהשבובמקום

לפיטובות.מבשרתלאלדבריו,הזו,ההשוואהמעשור.

אפלחברתמולבקרבהפסידההמוזיקהתעשייתיוראו,

שיריהןאתלמכורהחלוהגדולותההפקהכשחברות

למרוויחהאפלהפכהמאז״אייטיונס״.הווירטואליתבחנות

התוכןיצרניותשלחשבונןעלהמוזיקה,בעולםהגדולה

יוראו.מזהירהתקשורת,לעולםשיקרהמהבדיוקוזה

בתחילהיקרוץמציעהשפייסבוקהרווחיםחלוקתמערך

מובטח.אינומהםאחדאףשלהעתידאבלהתוכן,לספקי

יוראוסיכםהכול״,אתלהרוסהולכיםשאנחנוחושש״אני

מאמרו.את

שיטהבתוךכלואים

שינוילכפותהיכולתאתפייסבוקהשיגהכיצד

כדיהמסורתיים?התקשורתבאמצעיכךכלמהותי

ביוםפעמיםכמהעצמכם:אתבחנוזאת,להבין

שנתקלתםשיחהאוקישורדרךבחדשותהתעדכנתם

מראיםעדכנייםנתוניםבפייסבוק?הגלישהבמהלךבהם

הכניסותמכלללרבעאחראיתהחברתיתשהרשת

המחקרומכוןלעולם,מסביבוהמדיההחדשותלאתרי

מהאמריקניםאחוזים40ש־מצאPEWהאמריקני

אולמרט,שאול

פלייבאז:אתר

התפקיד״אם

לספקהואשלך

אתהתוכן,

לחשובצריך

להציבאיך

בכמהאותו

מדפים,שיותר

אותוולהפוך

שיותרלכמה

איךאטרקטיבי.

הוורסצ׳הלהיות

התוכןשל

חנותבלישגם

צרכניםמשלך,

המבקשים

יוקרתימוצר

לחפשיידעו

בכלהמותגאת

בגדים״חנות

הידיעה,בה״אהחברתיתהרשתאבלהיחידה,לאהאחרונה,לאהראשונה,,ח;

לשםיומיומי.באופןגולשיםוכמיליארדחודשמדימשתמשיםמיליארד5.1כ־עם

מיליון300ולאינסטגרםולטוויטרבחודש,משתמשיםמיליון800לוואטסאפהשוואה,

אחת.כלבחודש

מחבריוהעדכוניםכלמתנקזיםאליובפייסבוק.המשתמששרואההראשיהעמוד

הגולשיםשלהעיקריתהפעילותמתנהלתודרכואחריהם,לעקובשבחרומהעמודים

כלשלהאישיהעמודהזמן()צירהטיימלייןהואנוסףמרכזיעמודהחברתית.ברשת

בפייסבוק.שלוהפעילותאתהמרכזמשתמש,

אהדה,להביעומשמש20ב־נולדבאינטרנטביותרהפופולריהווירטואליהכפתור

מסמנתהכפתורעללחיצהכלפייסבוק,בשבילתוכן.כלפיענייןסתםאואמפתיה

מעורר.שהתוכןהענייןמידתאת

היאמטרתוהתוכן:לדירוגפייסבוקשלדיגיטלית()נוסחההאלגוריתםשלהישןשמו

עורר.שהואהענייןלמידתבהתאםוהפצתושמתפרסםהתוכןניטור

Edgeשיתוף;אותגובהלייק,לתוכןבהקשרהמשתמשיםשללפעילותמתייחס

Rankהתוכןכךיותר,גבוהשהציוןככללו.מעניקשהאלגוריתםהסופיהציוןהוא

הגולשים.קהלבקרביותרגדולהלחשיפהיזכה

הקישורעלללחוץלגולשיםלגרוםשמיועדותאופייניבסגנוןהפניות״קליק־בייטס״:

הגרועקרהואזלחברתו,נישואיןלהציעניסהבתמונה"הבחורלמשל,בהן.המופיע

נוספיםולתכניםלפרסומותחשיפהיותרבאתר,מבקריםיותרקליקיםיותרמכול".

פייסבוק.שלבאלגוריתםיותרגבוהודירוגשם,המופיעים

שלהאיכות"״תקןלפיתשלום.ללאבפייסבוקלפרסוםשנחשפוהגולשיםמספר

אורגניתלחשיפהזוכהעניין,כמחוללוסומןלולהגיבהרבושהגולשיםתוכןפייסבוק,

עוקביםהםאםאפילוהגולשים,בפניייחשףלאעניין,יוצרשלאתוכןמנגד,יותר.רבה

לפרסומיםהראשוניתהאורגניתהחשיפההערכות,לפיאותו.שפרסםהעמודאחרי

בהתאםוגדלההעמוד,אחריהעוקביםכלמסךאחוזעלעומדתעסקייםעמודיםשל

העלאתו.מרגעמחוללשהפרסוםהענייןלמידת

משתמשותדברלכלמסחריותחברותוגםפוליטייםארגוניםומדיה,חדשותאתרי

חדשותועדטיסותאומגלידותשלהןהמוצריםאתלהפיץכדיבפייסבוקב״עמודים"

החשיפהאתלהגדילכדילשלםמסחרייםעמודיםבמנהלימאיצהפייסבוקותעמולה.

פרסוםשיעודדבאופןהאלגוריתםכלליאתמשנהפעםומדישלהם,לפרסומים

אורגנית.חשיפהחשבוןעלבתשלום
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עלהנתוןעמדקודםבסקרחדשות.דרכהצורכים

נטויה.עודהפידאתהגוללתוהאצבעאחוזים,30

הפשוטבחזוןטמוןהגלישהבהרגליהמהפכהסוד

התוכןאתלהציגהשואפתפייסבוק,שלהיומרניאך

אישית.בהתאמהמהגולשים,אחדלכלביותרהמרתק

הרשתממש:מילוליתהיאהכוונה״מרתק״ובמילה

רבזמןלמשךלמסךהגולשיםאתלהצמידמנסה

בנוסחהמשתמשתהיאזאתלעשותכדיהאפשר.ככל

שלפעולהלכלרבהברצינותהמתייחסתמורכבת,

התוכןאתאליוומזרימההמידע,אתמעבדתהגולש,

המסך.אלאותושירתק

מתנקזתפייסבוקשלוהסינוןהמעקבנוסחת

הזהבעמודהניוז־פיד.אחדלעמודדברשלבסופו

שלחבריושהעלוהאחרוניםהעדכוניםמופיעים

אחריהם.לעקובבחרשהואוהעמודיםמשתמש,כל

זוכריםלאהאינסופיתלגלילתוהמכוריםהמשתמשים

2006ב־רקנולדהניוז־פידאולםבלעדיו,האתראת

הגיחהעצמההחברתיתשהרשתלאחרשנתיים

לקהלשנפתחהלאחרשנהוכחציהעולם,לאוויר

תאמינו,לאשלמות,שנתייםבמשךהרחב.הגולשים

שלהפרופיללעמודילהיכנסהמשתמשיםנאלצו

חדש.מהלראותכדיחבריהם

תוכלו״כאןלמדי.צנועההייתהההתחלה

ספירסבריטניאתהוסיףמארקמתילהתעדכן

אתשינתהמהלימודיםידידהומתישלו,למועדפים

הרשמיתההצהרהסיפרהל׳פנויה׳״,שלההסטטוס

לאחרכשנההניוז־פיד.השקתעלהיומרותונטולת

דפיםלהוסיףהאפשרותאתפייסבוקפתחהמכן

אינסוףעדהנגללבעמודפרסומותולהציגעסקיים

בתוכןיתמלאשהמסךמחששהרף.ללאוהמתעדכן

מהמדי,להוטיםמפרסמיםשלמטעמםשיווקי

במלאכתפייסבוקהחלההגולשים,אתשיבריח

השניםעםשתהפוךאישי,טעםלפיהתוכןהתאמת

ביותר.הבולטותמיכולותיהלאחת

שפותחאלגוריתםאנוש:בןניצחלאהמלאכהעל

התנהגותאתלנתחהחלהקשההמשימהלצורך

בניונתוניםמספריםלכדיאותהולעבדהמשתמשים

שבעזרתופייסבוק,שלהקדוש״״הגביעזהומדידה.

מרביתבהתאמהמידעפיסתכללהציגיכולההיא

בראשיתזאת,ובכלמשתמש.כלשלהענייןלתחומי

צוותהאדםבבניתלויההייתההעבודההדרך

הייתההניוז־פיד.פיתוחעלממונהשהיההמתכנתים

הברזייהלשיחותהאזינוהםמקורית:שיטהלהם

הביעפייסבוקממשתמשיאחדואםבמשרדים,

בגלילתבהשנתקלהתמונותכמותעלקולניזעם

הדרושותההתאמותאתמבצעיםהיומידהניוז־פיד,

שנים״באותןהגולשים.אתלרצותכדיבאלגוריתם

קצתלמעלה,קצתכפתורים׳׳מסובביםפשוטהיינו

קוקס.כריסהסמנכ״לסיפרלמטה״,

מספרשעלהככלמהרה.עדחלףהתמימותעידן

העדכוניםכמותגםועמוהחברתית,ברשתהמשתמשים

יותרחזקכלינדרשלניוז־פיד,הרףללאשהזרימו

האלגוריתםהאישית.ובהתאמתוהתוכןבדירוגשיסייע

והתיימריותר,מורכבהיהEdgeRankשפותח,הבא

ללבוביותרהקרובהתוכןאתמשתמשלכללהציע

למפרסםהגולשביןהקרבהיחסמבחנים:שלושהלפי

עםזהמתקשריםהמשתמשיםשניכמה)עדהתוכן

מספרלפיהתוכןשלחשיבותודירוגבפייסבוק(;זה

הפרסום.מאזשחלףהזמןוכןעורר;שהואהתגובות

הגולשיםמבחינתהוא2009ב־שהושקה״לייק״כפתור

מאחוריאבלעניין,אואמפתיהתמיכה,להבעתכלי

לחיצהכללתעדפייסבוקשלהשרתיםעמליםהקלעים

הענייןאתלדרגיותרהרבהקלה״לייק״ובאמצעות

הגולשים.בקרבמעוררשהפרסום

שהמרכיבבתחוםלעוסקיםברורהיהכבר2013ב־

אליההמרתקתלמלכודתפייסבוקאתשהופךהסודי

שלושהעללהתבססיכוללאגולשים,מיליונימאות

החברתיתשהרשתככלכך.כלפשוטיםרכיבים

החברהבמטההצוותוהתרחבהלךלגדול,המשיכה

האלגוריתםבחידודשעסקקליפורניה,פארק,במנלו

המקובלתההנחההמשתמשים.יראומההקובע

הכניסופיתוחשלושניםהכפתורים״ש״סיבובהיא

שבעזרתםגורמיםאלף100כ־היוםעדלאלגוריתם

וקובעבפייסבוק,המופיעהתוכןפיסתכלמנתחהוא

למתכוןזמן.ולכמהאיךתוצג,היאמשתמשיםלאילו

בנילמיליארדקרובעלקסםלהלךשמצליחפלאים

רכיביםאלף100יום,מדיארוכותדקותבמשךאדם

בהחלט.סבירמספרהוא

ולאהאלגוריתםאתלרגעמזניחהלאפייסבוק

הניוז־פידושכלולפיתוחעלאותו.לשדרגמפסיקה

שנחשףכפיעובדים,מחמישיםפחותלאכיוםעמלים

הערכות,לפיטיים.במגזיןהקיץשפורסמהבכתבה

שמשתמש״סיפורים״005,1כ־מסנןהאלגוריתם

מציגומתוכםיום,בכלבהםלהיתקליכולממוצע

הגבוההציוןאתשקיבלוהסיפורים300אתרקלו

תהאהלבתשומתעלבתחרותזכהשלאמהביותר.

נעלםפשוטטריוויהשאלוןאוחדשותיתידיעהזו

הגולשים.מעיני

שלהראשוןבחציכסף.שווההאלגוריתםוהצלחת

דולריםמיליארדי5.7מ־יותרפייסבוקהרוויחה2015

תוכןלהציגיכולתהתוכן.וקידוםפרסומותממכירת

ככלפעמייםלטובתהמשחקתלגולשיםמותאם

נוטההגולשכךהגולש,אתיותרמענייןשהניוז־פיד

לתחומייותרמותאםהפרסומישהתוכןוככלאליו,לשוב

ולפרסם.לשובנוטיםהמפרסמיםכךשלו,העניין

מהצמיחההתעלמולאוהמדיההחדשותבאתרי

הכלכליבאופקהחברתית.הרשתשלהמטאורית

בתקציביוהירידההקשההתחרותששרטטוהקודר

קישוריםפייסבוק.שלהזהבביצתנצצההפרסום,

גולשיםשלבניוז־פידשהוצבוחדשותיותלידיעות

המלצותבאמצעותלמשלבהן,להתענייןשיכולים

לאתרים.אדירכניסותזרםיצרוהמשתמש,שלמחבריו

שבובעידןגולשיםתעבורתשללמקורהפכהפייסבוק

כללית.ירידהבמגמתהיובאתריםהביקורים

היהלאהתוכןבאתריהכותרותלעורכי

לקרוץפייסבוקשלביכולתהלהתחרותסיכוי'&

בנוייםאינםהללושהאתריםמשוםלגולשים,

עלמידעלהםואיןאישית,המותאםבאופן£%
התקשורתלגופישנותרכלגולש.כלשלטעמו'־»

ולפרסםבפייסבוקמשלהםעמודיםלפתוחהוא

להגדילבניסיוןלכתבות,קישוריםבעצמם

החשיפה.אתן׳----

הרשתשלכוחהעלייתעם

גולשיםבהפנייתהחברתית48

nm''y'גםיונוקהתוכז

״קליק־הקליקיםמלכודות■/<&/<״

"£

$TS1$"£״קליק$TS1$

$DN2$"£״קליק$DN2$W^ 21Bw,הלועזי.בשמןבייטס״

אתהכרתםלאאםגם^^^»^"י"*

הסיכוייםמרביתהמושג,^^^■י^>

כזובאחתשנתקלתםjMf^■ך

L.nJp!■
״הבחורבפייסבוק.

BySנישואיןהציעהזה

*,

I^B■tgמהתאמינולאלחברתו

V^m^pH^kדוגמההיאכך״אחרקרה

v₪m^₪/I^^Mהמלכודותאופיינית.להפניה

מצדמאיוםהזהיר

מבקרפייסבוק.

דיווידקארהתקשורת

״סיפורים״,ו500כ־מסנןהניוז־פידשלהאלגוריתםהערכות,לפי

300אתרקלוומציגיום,בכלבהםלהיתקליכולממוצעשמשתמש

עלבתחרותזכהשלאמהביותר.הגבוההציוןאתשקיבלוהסיפורים

בחציכסף:שווההאלגוריתםוהצלחתנעלם.פשוסהלב,תשומת

דולריםמיליארדי5.7מ־יותרפייסבוקהרוויחה20שלהראשון

תוכןוקידוםפרסומותממכירת

החושותנועיאתהוחתחועחחו

אמריקניםויותריותר

בםייסבוקחדשותצורכים

מבליםהאמריקנים

ביוםדקותיותרבפייסבוק
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הקישורעלללחוץלגולשיםלגרוםאמורותהללו

כמומענייןאינועצמוהתוכןאםגםלאתר,ולהיכנס

עיקראתמייצגאינושהואאומבטיחה,שהכותרת

הקישורעללחיצהכלהוצב.שבוהאתרשלפעילותו

שלהאלגוריתםבעיניהאתרשלמעמדואתמשדרגת

שלכםבניוז־פידשתראוהסיכויגדלוכךפייסבוק,

אתר.לאותושתעלההבאהההפניהאת

למחאתלהקשיבפייסבוקהשכילה2013בשנת

המבטיחותהקליק־בייטסעלשהתרעמוהגולשים,

לקיים.ממעטותאבלומרתק,מסעירמרגש,תוכן

ב״תוכןמעוניינתהיאשמעתההבהירההרשת

נשקאתהפעילהשנהאותהובסוףבלבד,איכותי"

שלהחשיפהאתדרסטיבאופןהורידההיאהדין:יום

אחוזיםרקעסקיים.עמודיםידיעלשפורסמופוסטים

בעמודיםשפורסםבתוכןנתקלומהגולשיםספורים

אחריהם.לעקובביקשואדםבנימיליוניאםגםאלו,

לגולשיםיוצגשפרסמושהתוכןשרצועמודיםבעלי

מהשנייםאחדלעשותצריכיםהיויותר,רבים

להביעלגולשיםשיגרום״איכותי״תוכןלפרסם

ברחביקידוםתמורתלפייסבוקלשלםאועניין,בו

שתיפייסבוקמבחינתכמובן,החברתית.הרשת

יותריישארושהמשתמשיםאוטובות:האפשרויות

פחותיהיהשהתוכןאומעניין,תוכןבזכותבאתרזמן

ישירה.בצורההכנסותיניבאבלמרתק

לפועללהוציאיכולההייתההחברתיתהרשת

כוחבידיהשריכזהמשוםרקכזהמהפכנימהלך

חיצוני,לתוכןלהפניהשקשורמהבכלעצום.

חברתלפיגוגל.החיפושלמנוערקשנייהפייסבוק

Shareaholic277שלעלייהחלה2011מאז

תוכןלאתריפייסבוקדרךההפניותבשיעוראחוזים

אתריאחרות.חברתיותרשתותלעומתחיצוניים,

שללדרישותיהעצמםאתלהתאיםנדרשוהתוכן

מפירותיה.ליהנותלהמשיךרצוהםאםפייסבוק,

חולפתתופעהאומפלצת

המיידית״״הכתבהכלישלהשקתולאורהאם

נרחבתממהפכהלחשושהחדשותאתריצריכיםהחדש,

אתומשווקיםמייצריםהםשבובאופןיותראפילו

המרכזראשעמיחי־המבורגר,יאירפרופ׳שלהם?התוכן

הבינתחומי,במרכזהאינטרנטשלהפסיכולוגיהלחקר

תוכןלמונופוליהפוךלאהתקשורתעולםכיטוען

״ישמדאיגה.עדייןהמגמהאולםפייסבוקבשליטת

הואהמסורתיים״,המידעמקורותעלמשמעותיאיוםפה

למשתמשיםלגרוםמנסהשפייסבוקלהבין״צריךאומר.

בניסיוןשפועלתרשתזופייסבוק.בתוךלחיותשלה

הדפנה.זריעללרגענחהולאמוחלטת,לשליטהלהגיע

שהאינטרנטשלהםבחזוןנדבךעודהואהחדשהכלי

לפייסבוק.שווהיהיה

הואחדשותימידעהקלאסיים,החדשותצרכני״בשביל

מידעצעיר,אדםבשבילאבללמשל.בכנסת,שקרהמשהו

משעשעאייטםבנמל,בלילהלמסיבההזמנההואחדשותי

אירועאוליזהואחריושרד,קומותשבעשקפץחתולעל

המידעסוגילכלהמקורהיאפייסבוקבכנסת.שהתרחש

ביחד״.הללו

ייעלמופשוטרצינייםבנושאיםשעוסקותיריעותאז

מדו&יר?

צריכתזופייסבוק.לפניעודשהחלותהליכים״אלו

בולטמאפייןהיאחושיםקהותהמערבי:בעולםהמידע

היאאבלזה,אתיצרהלאפייסבוקזמן.הרבהכברשלה

הידעםלהיותצריךזה.אתלהעציםעלולהבהחלט

ליצירתהאינטרנטיתבחירותולהשתמשהדופק,על

בסגנוןוברדידותבשבטיותלהתבצרולאוחופש,מגוון

החופשלרוחמתחתהחברתיות.ברשתותהפורחהשיח

בתוךלנושיושביםאינטרסנטייםגורמיםמסתתרים

לנוישכימרצוןפעולהאיתםמשתפיםואנחנוהראש,

הרשתדברשלבסופוהקצר.בטווחמיידייםרווחים

שעושיםבמהאלאשלה,במהותלאבעייתיתהחברתית

הזה״.המדהיםהרעיוןעם

מפגיעהמודאגיםלאבארץהחדשותבאתרי

מסתכלים״אנחנוהחדש,הכליהשקתבעקבותמיידית

שהםמהאתולומדיםבפייסבוק,שקורהמהעל

טנא,אלעדאומרזה״,שלההשלכותואתעושים

מקורעםבשיתוף)העובדnrgאתרשלהראשיהעורך

שינתהכברפייסבוקשלשהמפלצת״ברורראשון(.

לאתרימהכניסותויותרכשיותרהגלישה,הרגליאת

ובמקבילהחברתיות,הרשתותדרךמגיעותהחדשות

עצמם.לאתריםישירותנכנסיםגולשיםופחותפחות

אתלהמציאיצטרכוהחדשותשאתריספק״אין

בוודאיהתקשורתשוקשניםעשרבעודמחדש.עצמם

ההתאמותאתשיעשהמיהיום.נראהשהואכמוייראהלא

סיכוילוישהמשתנהולשוקהגלישהלהרגליהנכונות

אתתובילפייסבוקשדווקאבטוחלאשני,מצדלשרוד.

שנהעשריםאועשרשבעודלהיותיכולהזה.העולם

היום״.שהיאכמומפלצתתהיהלאכברפייסבוק

בישראלהחדשותצריכתשהרגלימעריךטנא

לשנותםתוכלהחברתיתשהרשתמכדיעמוקמוטמעים

איןשלנו,כמואירועיםמרובת״במדינהבקלות.

המסורתי.באופןגםחדשותיצרכולאשאנשיםחשש

כדיהמידעמקורותלכלנכנסיםכולםמשהו,כשקורה

הרשתותשלההתפתחותלאורכמובן,פרטים.לדלות

׳לעוףיכולותוקלילותצהובותידיעותהחברתיות,

שאתרמאמיןאנייותר.כבדיםמחומריםיותרברשת׳

חשובותחדשותגםשמציעתמהיללייצראמוררציני

מעניינים״.פרשנותוטורי

האינטרנטהיאפייסבוק

מובילהשפייסבוקשהשינוישמאמיןמיישמנגד,

כולה.ברשתמזהויותרהחדשות,באתריקשותיפגע

הביזנסמהלבדוקאסטרטגית,מבחינהכדאי,ארגון״לכל

אתהמפעילורשתתרבותבלוגרקינן,עידואומרשלו״,

אתלשאולצריךטיימס״הניו־יורק״.404״חדרהבלוג

עליושמודפסותניירלהוציאהואשלוהביזנסאםעצמו

לקהלאותוולהגישאותולנתחמידע,להביאאומילים,

צריךהואנכונה,השנייההאפשרותאםביותר.הרלוונטי

נמצאים״.הדגיםשבובמקוםלדוגשהקהל,איפהלהיות

אותםשמענייןדותובןאתלצרוףיעברובאמתאנשים

פייטבוק?לרףבעיקר

אנשיםהרבהבשבילכיום,שכברחושב״אני

עמיחי־המבורגר:יאירפרופ׳

מאפייןהיאחושיםקהותהמערבי:בעולםהמידעצריכתהיא״כזו

אבלהתופעה,אתיצרהלאפייסבוקזמן.הרבהכברשלהבולט

הדופק,עלהידעםלהיותצריךאותה.להעציםעלולהבהחלטהיא

להתבצרולאוחופש,מגווןליצירתהאינטרנטיתבחירותולהשתמש

החברתיות״ברשתותהפורחהשיחבסגנוןוברדידותבשבטיות
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ענקיתגוגל,שלהגישההאינטרנט.היאפייסבוק

שיותרכמהתמצא׳אצלנוהייתההקודמת,האינטרנט

ההישגכלומר,בחוץ׳.שםאותךשמענייןמהאתמהר

לזה,בניגודזמן.שפחותכמהאצלהשתהיההואגוגלשל

שלך,החבריםכאןהכולנשים׳אנחנואומרת:פייסבוק

תישאר׳.פה.הכולמשחקים,בילוי,לקניות,המלצות

הואגדול,הואוחדשותתוכןפורטלכמהעדמשנה״לא

גדולה,חברתיתרשתשלחוויהאותהאתלספקיכוללא

משלםשהואאנשיםשלמוגבלתכמותעלמסתמךהואכי

אנשיםשלנדליתבלתיכמותעלמתבססתפייסבוקלהם.

כייותרהרבהאותךושמענייניםחינם,תוכןשמייצרים

וחבריםמשפחהבניכמואישי,באופןאליךקשוריםהם

עושים״.הםמהלדעתאותךשמעניין

דוחדש?מדומדולדלחשושמדוישבישראללאתרים

חדשות,לצרוךכדיבמיוחדלאינטרנטנכנסתלא״אם

כברשאתההיאחדשותלאתרלגלושהיחידההסיבה

התקשורתלכלילהיכנסממהרואתהמשהו,שקרהיודע

שני,מצדרלוונטי.מידעלחפשכדיעליוסומךשאתה

יותרלתפוסהולכותהחברתיותהרשתותהזהבתחוםגם

תשמעאמת,בזמןמתרחשהאירועאםמקום.ויותר

שמעדכניםלאנשיםובטוויטר.בפייסבוקכולקודםעליו

יתרוןישחדשותייםאירועיםעלהחברתיותברשתות

אוהפרטיםאתלוודאצריכיםלאהםעיתונאים:פניעל

שהםמהאתמצלמיםאוכותביםפשוטהםתגובה,לקבל

החדשותשבאתרילפניעודמופץוהמידעלו,עדיםהיו

ולארוזתמונותלהשיגוכותרת,ידיעהלנסחמספיקים

יחד״.הכול

לגופיפייטבוקביןi-friyatrp&iשלדודושלכותידויימדו

חדשות?

התקשורתכליכיבעייתי,הואכזהפעולה״שיתוף

ולעורךלאודלמוציאאותהשהופךכוחלפייסבוקנותנים

כתבה,מפרסמיםלאשהםלהחליטיכוליםבפייסבוקראשי.

לאהכתבהאפורה׳:׳צנזורהלהפעילגלויפחותבאופןאו

תהיההרשמיתהסיבהאבלאליה,ייחשףלאואישתקודם

זה׳.אתיראהלאאחדשאףהחליטש׳האלגוריתם

חשיפהאויתר,חשיפתלתתיכולהגם״פייסבוק

סדרעללהשפיעוכךמסוימות,לכתבותהיטבמפולחת

וכוח.השפעהבעליואנשיםדעהמוביליולבנותהיום

בנישואיןשתומכיםאנשיםהרבהשישלחשוביכולאתה

המוןרואהאתהשלךבפייסבוקכיבישראל,חד־מיניים

רובאתממךהעליםהאלגוריתםכשלמעשהתמיכה

אוחבריךבקרברובהםבפועלאםאפילוהמתנגדים,

שלך.המדינהאזרחי

האחריותכלאתמטילשאתההיאאחרת״בעיה

אנושי.לאאלגוריתםעלמקבלשאתהלמידע

ידיעהישטיימסהניו־יורקשלהראשיתכשבכותרת

מתעלמתכשהכותרתאוגדולה,בשערורייהשעוסקת

העמוד,עורךהראשי,העורךמישהוחשוב,מסיפור

כך.עלבאחריותמחזיקהלאהוכןהמדורעורך

ההחלטההתקבלהמדועתשובותלקבלאפשר

מהתדעלךבאלגוריתם,כשמדובראבלהזאת.

נסתרזההמכונה.שלהאפליםהקלעיםמאחוריקורה

נתקלנומדוענדעלאשלעולםלהיותויכולמהעין,

אחרותידיעותמדועאובפיר,תאיםשאנחנובידיעות

מעינינו.נעלמו

הכוחאתלבזרצריכיםאנחנו״כמשתמשים

הזחרשתותבעודלפעוללפייסבוקשישהזה

rrמידע,פחותלמסורלנסותחברתיות,

להגבילחוקייםבאמצעיםצריךבנוסף,

MTוצריךהזו.המפלצתשלהכוחאת

:״₪בביקורתיות,חדשותלצרוךלדעת

y/rישבפייסבוק.ההמלצותדרךרקלא

jjicjiמאפשרוהואבחוץ,שםאינטרנטעוד

המידעמקורותאתלהרחיב
mSF

₪Wלהיותלהחליטצריכיםאנחנושלנו. vs

אחדגורםעללסמוךולאיותרלחשובוחשדנים,ספקנים

סביבנו״.העולםאתלנושיסביר

שלכבעליומפלייבאז?אולמרטשאולעםומה

הואהחברתית,הרשתבגללדווקאהמשגשגאתר

החדשות״אתרישונה.מעטבצורההדבריםאתרואה

שלהםהתוכןאתמציגיםעדייןאמנםוהמדיה

צריכיםהםאבלהומפייג׳,שנקראראשיבתפריט

הואשלהםהתפקידשבולגמרי,אחרלמצבלהתרגל

ספקי״בתפקידאומר.הואבלבד״,תוכןיצרנישל

אופייסבוקהחברתיות,הרשתותכברמחזיקותהתוכן

המזוןלרשתותהאתריםאתלהשוותאפשרטוויטר.

רחוב,פינתבכלסניףלהןשיהיהשדואגותהמהיר

חנויותמחזיקהשלאקולה,קוקהכמוליצרניתבניגוד

לצרכנים.שלההמוצריםאתמשווקאחרומישהוכלל

לא,אםוביןיתפוספייסבוקשלהחדשהמהלךאם״בין

הקיימיםהתוכןשספקיסיבהאיןקיימת.כברהזוהמציאות

אט־אטיוצאתהתוכןשלכשההפצהאתרלתחזקימשיכו

אתהתוכן,לספקהואשלךהתפקידאםשלהם.מהידיים

מדפים,שיותרבכמהאותומציבאתהאיךלחשובצריך

להיותאיךאטרקטיבי.שיותרלכמהאותוהופךאתהואיך

צרכניםמשלך,חנותבלישגםהתוכןשלהוורסצ׳ה

בכלשלךהמותגאתלחפשיידעויוקרתימוצרהמבקשים

לעשותשצריךמהזהאליה.נכנסיםשהםבגדיםחנות

הסיכוייגדלוכךיזהו,שאנשיםחזקמותגלבנותעכשיו:

להאמיןצריךהתקשורתבשוקגודםכלאחריך.שיעקבו

שלבסופויבואו.צרכניםטובים,תכניםמייצרהואשאם

לכך״.מעברלעשותמהאיןדבר,

dyokan@makorrishon.co.ilלתגובות:

אתבשרועלחש

שלהשרירותיות

לן,אביפייסבוק.

״סטטוסיםמנהל

מצייצים"

קינן:עידו

שערורייהעלידיעהישטיימסהניו־יורקשלהראשית״כשבכותרת

עורךהראשי,העורךמישהוחשוב,מסיפורהתעלמותאוגדולה,

הסברלקבלאפשרבאחריות.מחזיקהלאהוכןהמדורעורךהעמוד,

קורהמהתדעלךבאלגוריתם,כשמדובראבלהזאת.ההחלטהעל

מהעין״נסתרזההמכונה.שלהאפליםהקלעיםמאחורי
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