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פלורליזם רדיופוני: 
תחנות רדיו אינטרנטיות בישראל

   טל לאור

בעיקר  המתבססות  עצמאיות,  אינטרנטיות  רדיו  תחנות  עשרות  פועלות  בישראל 

את  מקיף  באופן  ממפה  זה  מחקר  ומוזיקה.  תוכן  ומשדרות  אינטרנט  שידורי  על 

הישראלית.  לחברה  תרומתן  את  ובוחן  האינטרנטיות  הרדיו  תחנות  של  פעילותן 

לצורך המחקר נערך קידוד מקיף לפעילות התחנות כדי לתהות על מגוון התוכן 

נערכו ראיונות עומק עם אנשי  וכן  יעד שונים,  פנייתן לקהלי  ועל  המשודר בהן 

מפתח בתחנות האינטרנטיות המובילות כדי לקבל תמונה מקיפה יותר על הסיבות 

והמטרות להקמתן ועל תרומתן לחברה הישראלית. במחקר נמצא שתחנות הרדיו 

הישראלית,  בחברה  ומגוונים  שונים  קולות  להשמעת  במה  מהוות  האינטרנטיות 

המסורתי  וברדיו  בכלל  המסורתית  בתקשורת  בהכרח  מושמעים  שאינם  קולות 

בפרט, בעיקר מן הפן המוזיקלי.

מילות מפתח: אינטרנט, רדיו, פלורליזם, רדיו אינטרנטי

מבוא
הרדיו החל את דרכו כאמצעי תקשורת חד־כיווני המכוון ל"המונים", ובמהלך שנות התפתחותו 

הוא התבסס כמדיום אישי המסוגל להנגיש מידע לאוכלוסיות שונות )סופר, 2011(. בישראל 

נשמעו יותר ויותר קולות מגוונים בשנות פריחתן של תחנות הרדיו הפיראטיות בישראל, 

תחנות שפעלו ללא אישורים רגולטוריים וביטאו את הצורך להשמיע את קולם של קהלים 

ספציפיים בחברה הישראלית בעלת השסעים החברתיים הרבים. 

תחנות הרדיו הפיראטיות הביאו לביטול מונופול השידור הציבורי במדינות רבות ותרמו 

במידה רבה להתפתחות מוזיקת הפופ כמוזיקה פופולרית ולהתפתחות הרדיו המסחרי )לימור 

ונוה, 2007(. מתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת ועד תחילת שנות האלפיים פעלו 

מאות תחנות רדיו פיראטיות בישראל, וטווח השידור של רובן היה מוגבל. רוב העובדים 

בתחנות הרדיו הפיראטיות הם מתנדבים או מועסקים בתמורה לתשלום סמלי, ופעמים רבות 

העבודה בתחנות הפיראטיות נתפסת כ"מקפצה" לשידור החוקי – המסחרי או הציבורי )שם(. 

סוגיות חברתיות בישראל, גיליון מס’ 26, קיץ 2018 תשע"ח
 DOI: https://doi.org/10.26351/SIII/26/7
ISSN: 2308-247X (print)



187 פלורליזם רדיופוני: תחנות רדיו אינטרנטיות בישראל

"תחנות  פוליטי;  אופי  להן  שיש  מחתרתיות",  ל"תחנות  לחלק  אפשר  האלה  התחנות  את 

חובבים", שמופעלות על ידי בני נוער וצעירים כערוץ לביטוי עצמי; "תחנות מסחריות", 

את  המנצלות  אידיאולוגיות",  ו"תחנות  כלכלית־רווחית;  אוריינטציה  מתוך  הפועלות 

שידוריהן להעברת מסרים שונים. 

שכן  הפיראטי,  הרדיו  של  הפונקציונליות  להחלפת  פורייה  קרקע  משמש  האינטרנט 

למעשה הוא בסיס חוקי, זול ונגיש להפעלת תחנת רדיו. תחנות רדיו רבות שלא הצליחו 

לפעול תחת פעולות אכיפה של השלטונות העבירו את פעילותן לאינטרנט. האינטרנט גם 

המשדרים  של  המצומצם  הקליטה  לטווח  מעבר  התכנים  של  יותר  רחבה  הפצה  מאפשר 

והמקלטים הרדיופוניים הרגילים, ובכך מאפשר לתכנים להגיע לקהלי יעד חדשים. נוסף 

על כך, הפלטפורמה האינטרנטית מסייעת ליצור קשר הדוק עם המאזינים באופן שהרדיו 

הפיראטי לא היה יכול לשמר בעבר. לכן, נראה שהגדרת הרדיו האינטרנטי כרדיו "פיראטי" 

נובעת מטעמי יוקרה ונועדה בעיקר להעצמת המיתוס החתרני של שידוריו )לימור ונוה, 

.)2007

כיוון שכאמור השידור באינטרנט אינו מצריך רישיון, באופן טבעי יש בימינו פריחה 

ותכנים,  מסרים  להפצת  האינטרנט  את  המנצלים  עצמאיים  פרטיים  גופים  של  מחודשת 

הרדיו  ערוצי  של  בפעילותם  שאת  ביתר  ניכרת  זו  תופעה  והרדיו  התקשורת  ובעולם 

האינטרנטיים. בישראל פועלות כיום לא פחות מ־49 תחנות רדיו המשדרות רק באינטרנט. 

לחברה  תרומתן  ואת  האינטרנטיות  הרדיו  תחנות  פעילותן של  את  לבחון  בא  זה  מחקר 

הישראלית.

סקירת ספרות המחקר
כבר בתחילת ימיו נתפס הרדיו ככלי שיכול להנגיש מידע לכלל האוכלוסייה, שכן ההאזנה 

יכול  אדם  וכל  למשל(  הכתובה  לעיתונות  )בניגוד  מסוימת  מיומנות  דורשת  אינה  לרדיו 

להאזין לו. הרדיו הוא גם מדיום המלווה פעולה ראשונית אחרת, לעומת מדיומים אחרים 

)למשל הטלוויזיה(, הדורשים ריכוז והתמקדות )סופר, 2011(. גם כיום, בעידן הניו מדיה, 

68% מן המאזינים מעידים שהם מאזינים לרדיו מחוץ הבית, לרבות בזמן הנהיגה, ונראה 

.)Nielsen, 2016 ;2017 ,אפוא שההאזנה לרדיו עדיין מלווה פעולות אחרות )לאור

בעולם יש שני דגמי שידור רדיו מרכזיים: השידור הציבורי, הממומן על ידי הציבור 

 Rossi & Bauer,( ונחשב מוסד ציבורי, ושידורים מסחריים בעלי אוריינטציה כלכלית בלבד

.)1952; Sabir, 2013; Ziglin, 1935
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הרדיו בישראל
שידורי הרדיו בישראל החלו בתקופת המנדט הבריטי, כשבשנת 1936 הוקמה תחנת "קול 

והיא  ישראל",  "קול  תחנת  הוקמה  המדינה  הקמת  עם  בעברית.  לשדר  והחלה  ירושלים" 

נעשתה תחנת הרדיו הרשמית של ישראל והייתה חלק מן המערכת הממשלתית עד שנחקק 

 Kaplan & Hirsch, 2012; Moshe, 2007; Naveh,  (  1965 חוק רשות השידור בשנת 

Regev & Seroussi, 2004 ;2009(. בתחילת שידוריה מטרות "קול ישראל" היו מטרות 

חינוכיות, ולצד תחנת גלי צה"ל )הוקמה בשנת 1950( היא נהנתה משידורים כמעט בלעדיים. 

עם השנים התרחבה תחנת "קול ישראל" לכמה תחנות נוספות: "רשת ב", "רשת ג", "רשת 

 .)Moshe, 2007( ד" וערוץ בערבית

בישראל  הקולקטיבית  הזהות  בעיצוב  חשוב  היסטורי  תפקיד  היה  הישראלי  לרדיו 

בין  ואיזן  הציונות  של  קולה  את  הרדיו  השמיע  השנים  לאורך  היהודית.  הזהות  ובעיצוב 

המסורת הציונית ובין "תרבות גבוהה" )Soffer, 2010(, והוא שימש מדיום מתווך ב"אירועי 

מדיה" שונים שהביאו לשינוי במבנה החברתי ובמבנה הפוליטי של העם, למשל בשידורי 

במוזיקה  גם  בישראל משתמש  )Liebes, 2006(. הרדיו  אייכמן  ומשפט  הכרזת העצמאות 

לשירים  מעניק  וכך  אקטואליים  לאירועים  ורוק  פופ  שירי  בין  מקשר  הוא   – הפופולרית 

משמעות קולקטיבית )Kaplan, 2009(. לדוגמה, במהלך מלחמת לבנון השנייה תמך רדיו 

חיפה במאזינים והשמיע מוזיקה פופולרית כדי להשפיע על מצב רוחם, וכן הוא נמנע מלשדר 

.)Kaplan & Hirsch, 2012( פרסומות בזמן התקפות הטילים

בשנות התשעים החל השידור המסחרי של רשתות אזוריות כשהוקמה הרשות השנייה 

לטלוויזיה ולרדיו )סופר, Kaplan & Hirsch, 2012 ;2011(. תחנות הרדיו האזורי פועלות 

על ידי מתן רישיונות לזכיינים פרטיים, ושידוריהן נמצאים בפיקוחה של הרשות השנייה 

הרדיו  פיתוח  בעקבות  מאוד  השתנה  בישראל  הרדיו  שידורי  מתווה  ולרדיו.  לטלוויזיה 

האזורי: הוא גיוון את השידורים, הגדיל את כמותם ושינה את היחס לשידורי הרדיו – אם 

בעבר הרדיו נתפס כאמצעי תקשורת שנועד להעניק שירות לציבור, הרי שעם הקמת הרדיו 

המסחרי הוא נעשה עסק כלכלי לכל דבר שמטרתו להגדיל את רווחיו כמה שיותר, ולכן 

הוא גם ביקש לקלוע לטעמם של המאזינים ולַרצות אותם )סופר, 2011(. ראוי לציין שעל 

פי חוק רשות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן-1990, "בעל זיכיון לשידורי רדיו 

 )Kaplan & Hirsch, 2012( ייתן בשידוריו ביטוי נאות לנושאים ייחודיים", אך קפלן והירש

בתחנות  הומוגניים שמשודרים  תכנים  אותם  את  האזוריות משדרות  הראו שרוב התחנות 

הציבוריות.
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הרדיו הפיראטי בעולם
ונוה,  )לימור  העולם  ברחבי  מואץ  באופן  הרדיו  התפתח  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר 

2007(. בתקופה זו החלו להתהוות שני מודלים מרכזיים של שידורי רדיו: הדגם האמריקאי 

והדגם האירופי – הדגם האמריקאי הושתת על בעלות פרטית, ואילו באירופה הרדיו היה 

במשך שנים בבעלות השלטונות, ורק בשנות החמישים החלו להפריט את שידוריו ולאפשר 

להפעיל תחנות רדיו פרטיות־מסחריות לצד השידורים הממלכתיים. תהליכי הפרטת הרדיו 

קשורים לאינטרסים מסחריים־כלכליים ולצורך להשמיע קולות ועמדות של קבוצות שונות 

בחברה. הופעת הרדיו הפיראטי העצימה מגמות אלו כיוון שהוא נועד להעניק מענה לאותם 

קולות שלא נשמעו בתחנות הציבוריות והמסחריות. פעמים רבות הוקם הרדיו הפיראטי לא 

רק מטעמים אידיאולוגיים, אלא גם, ולא פעם בעיקר, בשל הקושי לקבל רישיון שידור. 

באירופה ובארצות הברית הוקמו תחנות פיראטיות כבר בתחילת דרכו של הרדיו ככלי 

תקשורת המונים, אך בארצות הברית הוקמו רק מעט תחנות כאלה עד שנות השישים, שכן 

זו  חוקית  בדרך  בחרו  ההון  בעלי  ורוב  פשוט  יחסית  היה  לשידור  הרישיון  השגת  תהליך 

)Peters, 2013(. תחנות הרדיו הפיראטיות בארצות הברית פעלו בעיקר כדי להשמיע קולות 

המנוגדים לתרבות האמריקאית, ולמעשה כדי לשמש במה לדעות השדרנים. משנות השישים 

פרח הרדיו הפיראטי בארצות הברית, כנראה בעקבות צמיחת "דור הפרחים" המרדני, שחיפש 

דרך להעביר את מסריו לציבור. הפעלת תחנה פיראטית הייתה אפוא לא רק שיטה נגישה וקלה 

להפצת מסרים אלא גם דרך ביטוי נוספת למרדנות נגד הממסד. בשנות השישים הוקמו תחנות 

פיראטיות שהיו להן אמירות אידיאולוגיות חתרניות, פוליטיות וחברתיות, ובעשור שלאחר 

מכן נעשה הרדיו הפיראטי תופעה – נפתחו מועדונים מיוחדים למאזיני הרדיו הפיראטי, ויצא 

עלון מיוחד לחובבי רדיו זה. קשה להעריך כמה תחנות פיראטיות שידרו באותן שנים, מכיוון 

שבאופן טבעי תחנות אלו לא היו רשומות בשום גוף מסודר, וכן מכיוון שפעולות האכיפה של 

 .)Jassem, 2004( השלטון גרמו לתחנות לעבור לעיתים ממקום למקום

למרות פעולות אכיפה רבות של השלטונות התרחבה פעילות הרדיו הפיראטי בשנות 

השמונים והתשעים, ושידוריו נעשו מקצועיים יותר ויותר: איכות השידורים עלתה, טווח 

השידורים גדל והתחנות החלו לשתף פעולה ביניהן ולשדר במשותף. אלא שבעקבות ריבוי 

ולצד  הפיראטיות,  לתחנות  זמינים  תדרים  פחות  היו  הברית  בארצות  החוקיות  התחנות 

פעולות אכיפה נרחבות צומצם מספרן. כיום פועלות בארצות הברית כמה עשרות תחנות 

רדיו פיראטיות בלבד, המשתמשות פעמים רבות ברשת האינטרנט להפצת שידוריהן.

בניגוד לרדיו הפיראטי בארצות הברית, הרדיו הפיראטי האירופי שאף בעיקר להשמיע 

לאוזני מאזיניו קולות אנטי־ממסדיים, להעניק במה למוזיקה חדשנית ולתת מענה לצורכי 
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שוק הפרסומות שנזקק לשטחי פרסום חדשים. כלומר, אם הרדיו הפיראטי בארצות הברית 

נועד לא פעם להעניק במה להבעת דעות השדרנים, הרדיו הפיראטי באירופה שידר בעיקר 

 .)Robertson, 1982( למען המאזינים ושוק התקשורת

הרדיו הפיראטי באירופה צמח בשנות השישים והשבעים, בין השאר בעקבות התפיסות 

השמרניות של התחנות הציבוריות באירופה, שלא נתנו מענה ראוי לצורכי המאזינים )לימור 

ונוה, 2007(. בשנים אלו גברה הדרישה להשמעת מוזיקה חדשנית וצעירה, ואף להשמעת 

קולות אלטרנטיביים בתחומי הבידור והתרבות. לדוגמה, בבריטניה החלו לשדר מסוף שנות 

החמישים כמה תחנות פיראטיות מספינות ששייטו בים, ותוכניותיהן עסקו בנושאים מגוונים 

 .)Chapman, 2012( ושידרו בעיקר מוזיקה פופולרית

 Wonderful Radio( הנפלא"  לונדון  ו"רדיו   )Radio Caroline( קרוליין"  "רדיו 

London(, התחנות הפיראטיות הבולטות בבריטניה בשנות השישים, שידרו שתיהן מספינות 
מחוץ לבריטניה לתוך תחומיה, אך התנהלותן הייתה שונה זו מזו: "רדיו לונדון הנפלא" שאף 

ואילו "רדיו קרוליין"  להסדיר את פעילותו ולשדר באופן חוקי כרדיו מסחרי בבריטניה, 

באופן  אך   BBC רשת  של  לזו  הדומה  השפעה  לרמת  להגיע  ושאף  רגולציה  לכל  התנגד 

מחתרתי ולא חוקי. 

"רדיו קרוליין" החל לשדר לקראת אמצע שנות השישים, והוא שידר בעיקר מוזיקת 

בלוז וג'אז ונמנע מלשדר מוזיקת פופ, הואיל וקהל היעד של התחנה היה קהל בוגר ומתוחכם. 

"רדיו לונדון הנפלא" החל אף הוא לשדר באמצע שנות השישים, אך המבנה הארגוני שלו 

היה מסודר יותר והיו לו אוטונומיה ועצמאות רבות יותר. מתחילת שידוריו התמקד בשידורי 

בחרו  לתחנה  אחיד  מוזיקלי  קו  לייצר  כדי  ימים.  באותם  חדשנית  שנחשבה  פופ,  מוזיקת 

השדרנים את השירים ממאגר שאישר מנהל התחנה ולא על פי רצונם. שתי התחנות מימנו 

את פעילותן בין השאר מקבלת כסף מפרסומות )Chapman, 1990(, והן )לצד שאר התחנות 

הפיראטיות( נאלצו להתמודד גם עם פעולות הממשל נגדן, שנעשו במינון מצומצם כדי שלא 

.)Peters, 2013( להכעיס את הבוחרים הרבים שהאזינו להן

תחנות הרדיו הפיראטיות הביאו לביטול מונופול השידור הציבורי במדינות רבות באירופה 

ותרמו תרומה רבה להתפתחות מוזיקת הפופ כמוזיקה פופולרית ולהתפתחות הרדיו המסחרי 

)Barbrook, 1990; Looseley, 2012; Witts, 2012(. בתחילת שנות השישים הגדירו רוב 

המדינות באירופה את התחנות הפיראטיות כתחנות לא חוקיות, ולמשל כשהוצאו התחנות 

הפיראטיות מחוץ לחוק בבריטניה, רשת BBC פתחה בפעם הראשונה ערוץ ששידר מוזיקת 

התחנות  משדרני  רבים  שדרנים  העסיק   "1 "רדיו   .)Looseley, 2012(  "1 "רדיו   – פופ 

ובלתי  פורמלי  לא  באופן  ששידרו  הפיראטיות,  לתחנות  בניגוד  אך  שנסגרו,  הפיראטיות 
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ולכן "הותאמו" השדרנים   ,BBC עדיין קשור באופן הדוק לרשת  היה   "1 "רדיו  אמצעי, 

לרוח התחנה. לדוגמה, אם בתחנות הפיראטיות התבססו התוכניות בעיקר על אישיותו של 

השדרן, בתוכניות רשת BBC לא זו בלבד שלא הייתה חשיבות לאישיות התקשורתית, אלא 

שהתחנה דגלה בשדרנים "אלמוניים" כדי שהיא תוכל להחליף את שדרני התוכניות מבלי 

.)Chapman, 2012( שהקהל ישים לב לכך

השישים  בשנות  קונספט  תחנות  גיבוש  לקראת  הראשונים  הצעדים  נעשו  בפינלנד  גם 

כתגובה לתחנת הרדיו הפיראטית המצליחה "Radio Nord": הוקמה מערכת דו־ערוצית שכל 

ערוץ שלה כוון לקהל יעד ספציפי – "ערוץ 1" שידר מוזיקה קלאסית, ו"ערוץ 2" שידר מוזיקת 

פופ )Kemppainen, 1998(. כך אירע גם בסקנדינביה – שידורי הרדיו הפיראטי הביאו להקמת 

תחנות רדיו אזוריות ומקומיות שהותאמו לצורכי המאזינים השונים – ובמדינות רבות אחרות, 

כגון הולנד, אירלנד, צרפת, גרמניה ואיטליה )לימור ונוה, 2007(. 

הרדיו הפיראטי בישראל
בישראל פרח הרדיו הפיראטי בשנות השמונים ובתחילת שנות התשעים, כשהוקמו תחנות 

– בכל רחבי הארץ. בעקבות  – מסחריות, אידיאולוגיות או דתיות  רדיו פיראטיות רבות 

המחסור במחקר מקיף על התפתחות הרדיו הפיראטי בישראל קשה להתחקות אחר תחנת 

הרדיו הפיראטית הראשונה ששידרה בארץ. לימור ונוה )2007( טוענים שייתכן שהתחנה 

הפיראטית הראשונה בישראל הוקמה בשנות החמישים ונקראה "קול חיפה". תחנת רדיו 

פיראטית מּוכרת יותר, המהווה נקודת ציון חשובה בהתפתחות הרדיו בישראל, היא תחנת 

מחוץ  ששטה  מספינה  שידרה  זו  תחנה   .1973 בשנת  נתן  אייבי  שהקים  השלום",  "קול 

הפיראטיות  הרדיו  תחנות  לשדר  שנהגו  כפי  ישראל,  מדינת  של  הטריטוריאליים  למים 

במערב אירופה )Moshe, 2007; Soffer, 2010(. שידורי תחנת "קול השלום" היו שונים 

השלום"  "קול  כי  בארץ,  הרדיו  בשידורי  ישראל", ששלטה  "קול  תחנת  משידורי  מאוד 

שידרה בסגנון קליל יותר – בעיקר מוזיקת פופ, שעד אז לא התאפשר להאזין לה ברדיו – 

שמשך מאזינים צעירים, וכך היא נעשתה גורם לחץ חיצוני שהשפיע על מבנה ארגון "קול 

ישראל", לדוגמה: כדי להחזיר את המאזינים הצעירים ל"קול ישראל" הוקמה "רשת ג", 

שניסתה לאמץ אופי שידורים קליל יותר כמו זה של "קול השלום" )כספי, 1995(. סופר 

)Soffer, 2010( הוסיף שהקמת תחנת "קול השלום" והתלהבות המאזינים ממנה מעידות 

על השפעת המערב, שהלכה וגדלה באותן שנים והובילה לבסוף גם להתפתחות שידורי 

הרדיו המסחרי בישראל.
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תחנה פיראטית נוספת ששידרה בישראל והפעילה לחץ על "קול ישראל" הייתה תחנת 

חסידיים  ישראליים,  שירים  בעיקר  ושידרה   1988 בשנת  שהוקמה  הימנית,   "7 "ערוץ 

או  במישרין  קשורים  שהיו  בכנסת  דיונים   115 נערכו   2003–1993 בשנים  ומזרחיים. 

בעקיפין ל"ערוץ 7", ובעקבות דרישת השמאל ליצור צדק ברגולציית שידורי הרדיו הורה 

.)Moshe, 2007( בית המשפט בשנת 2003 לתחנת "ערוץ 7" להפסיק את שידוריה

מתהליכים  מושפעת  בישראל  הפיראטי  הרדיו  שתופעת  טענו   )2007( ונוה  לימור 

פוליטיים, תקשורתיים וכלכליים המתרחשים בחברה הישראלית, בעיקר בחמישה מישורים: 

1. המישור המוסדי־מבני של התקשורת: במשך שנים שוק התקשורת בישראל היה 

בהפיכת שוק התקשורת  נוסף  היו שלב  הפיראטיות  הרדיו  תחנות  וריכוזי.  מצומצם 

לפלורליסטי ולפתוח יותר, והן תרמו להתפתחות שוק התקשורת המקומי. 

)לצד  מרכזיים  חמישה שסעים  בישראל משקף  הפיראטי  הרדיו  2. המישור החברתי: 

שסעים נוספים( בחברה הישראלית: שסע לאומי – בין ערבים ליהודים; שסע עדתי – 

בין   – חברתי  שסע  לחילונים;  דתיים  בין   – תרבותי  שסע  למזרחים;  אשכנזים  בין 

בין הימין לשמאל. מעניין לציין שתחנות הרדיו   – לוותיקים; ושסע פוליטי  העולים 

כי אין להתפלא  ידי קבוצות המיעוט בכל שסע, אם  הפיראטיות הופעלו בעיקר על 

על כך, שכן את התדרים ואת הרישיונות לתחנות הרדיו הממסדיות מקצה המדינה. 

לדוגמה, ערוצי התקשורת הממסדיים חסומים במידת מה לציבור הדתי־חרדי: במשך 

ניכרת  במידה  קטן  היה  הטלוויזיה  במסך  שהופיעו  והחרדים  הדתיים  מספר  השנים 

משיעורם היחסי באוכלוסייה הכללית )אברהם, אלפנט־לפלר ופירסט, 2004(. כך ניתן 

גם למצוא תחנות רדיו פיראטיות רבות שנועדו להשמיע את קולו של המיעוט הדתי, או 

תחנות פיראטיות שפונות למגזרים מסוימים שאינם מקבלים במה מספקת בתקשורת 

המוסדית, כגון המיעוט הערבי והמיעוט הרוסי. מן הבחינה הזאת, הרדיו הפיראטי אינו 

רק משקף את השסעים החברתיים השונים אלא במידה רבה גם מעצים ומגביר אותם. 

פרסום  של  הכלכלי  להיבט  קשורה  הפיראטי  הרדיו  התפתחות  הכלכלי:  המישור   .3

מקומי. הרדיו הפיראטי ענה לצרכיהם של מפרסמים קטנים שפרסום ברדיו הארצי היה 

להם יקר מדי ולא יעיל. לכך יש להוסיף שתעשיית התקשורת הריכוזית בישראל אינה 

מאפשרת לאנשי עסקים קטנים ובינוניים לפעול בה, ומבחינתם הרדיו הפיראטי הוא 

אפיק פעילות פתוח ונוח הרבה יותר.

4. המישור הפוליטי: התחנות הפיראטיות התפשטו במהירות רבה מאוד, כיוון שפעמים 

רבות נהג עימן הממסד הפוליטי ביד רכה. 
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5. המישור הטכנולוגי: הטכנולוגיה הנדרשת להקמת תחנת רדיו, פיראטית או ממסדית, 

היא טכנולוגיה פשוטה, זולה ונגישה. עלות משדרים קטנים, המספיקים לתחנה מקומית, 

היא מצומצמת יחסית ונאמדת בכמה אלפי דולרים בסך הכול. כך יכול כל אדם באופן 

עקרוני להפעיל תחנת רדיו פיראטית. 

תחנות רדיו אינטרנטיות
האינטרנט  בפלטפורמת  המשדרות  תחנות  כאמור  הן  עצמאיות  אינטרנטיות  רדיו  תחנות 

בלבד ולא בתדרי ה־FM המסורתיים. בניגוד למאגרי מוזיקה באינטרנט, כגון "פנדורה", 

לתחנות הרדיו האינטרנטיות יש קו מוזיקלי ברור ועורכי מוזיקה שאחראים לקו זה. בעולם 

מוזיקה  בשידורי  שידוריהן מתמקדים  רוב  כלל  ובדרך  כאלה,  תחנות  אלפי  מאות  קיימות 

 .)Aizenberg, Koren, & Somekh, 2012(

מאמר זה מתמקד כאמור בפועלן של תחנות הרדיו האינטרנטיות בישראל, ובעיקר בסיבות 

להפעלת הרדיו האינטרנטי בארץ, במטרותיו ובבחינת האופי הפלורליסטי של שידוריו.

שיטת המחקר
ככל הידוע לנו, לא התפרסמו מחקרים אקדמיים על הרדיו האינטרנטי הפרטי בישראל, ולכן 

בוצע לצורך מחקר זה קידוד מקיף למיפוי תחנות הרדיו האינטרנטיות המשדרות בישראל. 

 – רדיו  תחנות  של  פופולריים  פורטלים  שלושה  באמצעות  אותרו  האינטרנטיות  התחנות 

fm1, RLive, Coolsite Radio. בסך הכול נמצאו 49 תחנות רדיו אינטרנטיות בשלושת 
התחנות  לתוכני  מקיף  קידוד  בוצע  מכן  לאחר  שונים.  בתחומים  פעילות  והן  הפורטלים, 

האינטרנטיות לפי הקריטריונים האלה: סוג המוזיקה המשודרת בהן, סוג התוכן המשודר 

בהן, קהל היעד שלהן, סוג הפעילות או המניע שלהן, פלטפורמות שבהן התחנות משדרות, 

בפלטפורמות  אחריהן  העוקבים  מספר  שונים,  אינטרנטיים  ביישומים  התחנות  שימוש 

השונות, ודרכי הפרסום שלהן. 

פלורליזם 
החברה הישראלית מאופיינת בהטרוגניות רבה, ויש לכך השפעה על היחסים החברתיים, 

הישראלית,  בחברה  הפלורליזם  מגמת  על  שהצביעו  יש  בה.  והפוליטיים  התרבותיים 

מגוונת במוזיקה הישראלית; בעיתונות  לזהותה בהתפתחות רב־תרבותית  מגמה שאפשר 

ורדיו  טלוויזיה  ובערוצי  מגזרית  בעיתונות  במקומונים,  )למשל  המגזרית  ובתקשורת 

וסגנונות  זהויות  סמלים,  לטפח  המאפשרת  החינוך,  במערכת  בידול  בתהליכי  מקומיים(; 
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אפשר  כללי  באופן   .)2000 )קופ,  ועוד  ומפלגות,  ארגונים  בריבוי  הספר;  בבתי  שונים 

שונות  קבוצות  קיום  פלורליסטית:  חברה  לתיאור  מרכזיים  קריטריונים  חמישה  להגדיר 

זו; אי־שוויון סוציו־אקונומי בין הקבוצות האלה; שמירה על סולידריות בין כל  זו לצד 

הקבוצות, המבטיחה למעשה את לכידותה של החברה ואת יציבותה; התפתחות לא קבועה 

של החברה הפלורליסטית – לעיתים נוצר קיטוב בין הקבוצות השונות, ולעיתים ההבדלים 

בין הקבוצות מיטשטשים; והתלות של ההתפתחויות השונות בגורמים תרבותיים ופוליטיים.

כרוך  והוא  בחברה,  אנשים  של  שונות  לדעות  לגיטימציה  כמתן  מאופיין  פלורליזם 

בתחנות  הפלורליזם  זה  במחקר  לכן,  בה.  השונים  לגוונים  וסובלנית  מכבדת  בהתייחסות 

הרדיו האינטרנטיות נבדק מתוך ההנחה שהמושגים "פלורליזם אידיאולוגי" או "פלורליזם 

לצרכים  ולגיטימציה  במה  ולמתן  בחברה  השונים  הקהלים  לצורכי  מתייחסים  מוזיקלי" 

עולם שונות,  לגיטימציה להשקפות  אידיאולוגי" מתבטא במתן  "פלורליזם   – כלומר  אלו, 

ו"פלורליזם מוזיקלי" מתבטא במתן לגיטימציה לסוגות מוזיקליות שונות. לאור הבחנות אלו 

הוכנסו לטבלת הקידוד שאלות על הקו המוזיקלי של התחנות, על התוכן המשודר בהן, על 

מטרת פעילותן ועל קהלי היעד שלהן.

כדי לבחון אם תחנות הרדיו האינטרנטיות מבטאות פלורליזם מוזיקלי התמקד הקידוד 

בסוגות המוזיקליות הבאות:

מוזיקת פופ: מתאפיינת בלחנים קליטים ובתמלילים קלים לשינון הפונים למכנה משותף 

 Adorno, ;1997 ,רחב – שוק ההמונים. מוזיקה כזו ממוסחרת כמוצר ולא כאומנות )רגב

לקהל  מּוכרת  בתבנית  וערוכה  שונים  מוזיקליים  סגנונות  כמה  מאגדת  והיא   ,)2006

הפופ  שירי  מבנה   .)Bennett, Shank, & Toynbee, 2006; Shuker, 2006( ההמונים 

 C Part פשוט מבחינה מלודית )בית, מעבר, פזמון; בית, מעבר, פזמון; ולעיתים נוסף לו גם

או פזמון כפול וכדומה(, כתיבת המילים פשוטה למדי ופחות ביקורתית או מורכבת, וגם 

משלב השפה יהיה בדרך כלל פשוט ויותאם לשפת המאזינים. באופן כללי אפשר לאפיין 

מוזיקת פופ כמוזיקה שנועדה לשמח, להנעים את הזמן ולרגש, ופחות לעורר מחשבה )רגב 

וסרוסי, 2013(.

מוזיקת רוק: מוזיקה המבוססת בדרך כלל על כלי נגינה חיים – בעיקר גיטרות קלאסיות 

וחשמליות, גיטרות בס ותופים – ופחות על הפקה ממוחשבת. המלודיה של מוזיקת הרוק 

מורכבת יותר ושגרתית פחות, אף שגם במוזיקת הרוק יש לעיתים מלודיות פשוטות יחסית. 

כך גם המילים במוזיקת הרוק מורכבות ומיוחדות יותר, ולעיתים ביקורתיות ובעלות מסר 

רציני )רגב, 1995; רגב וסרוסי, 2013(. הרוק התפתח מן הרוקנרול בשנות החמישים, והוא 
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מורכב מסוגות משנֶה רבות: פולק, רוק אלטרנטיבי, ניו וייב, רוק כבד, רוק מתקדם ועוד 

.)Looseley, 2012(

מוזיקה שחורה: מוזיקה מגוונת המורכבת מכמה סגנונות, כגון היפ הופ וראפ, רית'ם אנד 

בלוז, סול, גוספל, דאנסהול ועוד. מקור המוזיקה השחורה בשירים עממיים שהביאו העבדים 

השחורים לאמריקה, אך כיום מבצעי השירים מתקבלים מכל מוצא, בתנאי שהם מקפידים 

שהמקצב והאווירה של השיר יותאמו לאחד מסוגות המשנה שפורטו לעיל. בכמה מסוגות 

המשנה של המוזיקה השחורה )היפ הופ וראפ( ניתן למצוא לעיתים אמירות חתרניות על 

סוגיות מקומיות, פוליטיות ומגזריות )רגב וסרוסי, 2013(. 

מוזיקה ים־תיכונית ומזרחית: מוזיקה ישראלית המזוהה עם השורשים הערביים של עולי 

עדות המזרח, ומשולבים בה כלים מזרחיים, כגון עּוד, דרבוקה ובוזוקי. בדרך כלל המבצע 

משלב סלסולים בטעמים ובמנעדים שונים המוסיפים ניחוח וזהות ים־תיכונית או מזרחית 

לשיר. המוזיקה הים־תיכונית מורכבת מסוגות משנה רבות, ובהן מוזיקה יוונית, טורקית, 

מרוקאית, תימנית, רוק מזרחי, פופ מזרחי ועוד )רגב וסרוסי, 2013(.

ראיונות
ומאפייניהן,  מטרותיהן  האינטרנטיות,  הרדיו  תחנות  להקמת  הסיבות  בהבנת  להעמיק  כדי 

נערכו ראיונות עומק חצי מוְבנים עם בעלי תפקידי מפתח ושדרנים ב־11 תחנות אינטרנטיות 

ברשת",  "גלגלים  דאנס",  "רדיו  אוזן",  "קולי  רן",  "רדיו  החיים",  "מהות  מובילות: 

"FM109", "הקצה", ״Like My Radio", "רדיו סול", "ערוץ 7" ו"רדיו מנטה". הבחירה 

בתחנות אלו נבעה מרצון לקבל סקירה כללית רחבה של התחנות האינטרנטיות, ולכן נבחרו 

תחנות מתחומים שונים, המשדרות תכנים שונים ופונות לקהלי יעד שונים.

הראיונות נותחו ניתוח תמטי, כלומר ניתוח איכותני המנסה להציע פרשנות, משמעות 

לחוקר  מאפשר  האיכותני־תמטי  הניתוח   .)2011 )דושניק,  הנחקרת  לתופעה  והכללה 

גמישות מסוימת בניתוח הנתונים ויכולת להביע את עצמו במהלך הניתוח )דושניק, 2011; 

פירוש  לגבולות  לב  לשים  גם  מצריכה  זו  שגמישות  אלא   ,)Braun & Clarke, 2006

תשובות הנחקרים והבנת עולמם. הניתוח התמטי מתבצע על ידי השוואה בין תשובותיהם 

נדרש  החוקר  ולכן  )שם(,  ביניהן  משותפים  דפוסים  לזהות  וניסיון  שונים  נחקרים  של 

להכיר את החומר שהתקבל במהלך איסוף הממצאים )Braun & Clarke, 2006(. עם זאת, 

הניתוח אינו מבוסס רק על פרשנות החוקר אלא גם על תחומי הדעת הרלוונטיים למחקר, 

הניתוח  2011(. השלב הראשון בעריכת  )דושניק,  נדרש לשלוט בהם  תחומים שהחוקר 

התמטי במחקר זה התמקד באיסוף תמלול הראיונות וסקירתם, כיוון שסקירת התמלולים 
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זה לצד זה, ההתמקדות בכל שאלה והשוואת התשובות זו לזו אפשרו לאתר תמות בדברי 

המרואיינים.

כאמור, במחקר זה רואיינו 11 מרואיינים, ואת הראיונות ביצעה עוזרת מחקר שהשתתפה 

בהכנת השאלון והכירה את החומר לעומק – היא הקליטה את הראיונות ולאחר מכן תמללה 

אותם. הריאיון התבסס על שאלון חצי מובנה, ובו ניגשים לריאיון עם רשימת שאלות אך 

כזה  ריאיון  בבסיס  העומד  הרעיון  מהן.  לחרוג  אותו,  מעודדים  ואף  למרואיין,  מאפשרים 

הוא לחקור מצד אחד את הנושאים שהחוקר מעוניין לבחון אותם, אך מצד שני גם לאפשר 

למרואיין לקשר את עולמו, ניסיונו ותפיסותיו לנושאים אלו )יונאי וטורין, 2000(. 

בנוכחות  נינוחים  להיות  להם  לגרום  שנועדו  רקע  שאלות  המרואיינים  נשאלו  תחילה 

המרואיין, לדוגמה: מתי הוקמה התחנה? האם תוכל להציג מעט רקע עליה, כגון מי עובד בה? 

ושאלות דומות נוספות. אחר כך נשאלו המרואיינים שאלות בכמה תחומים: מטרת הקמת 

התחנה; הפונקציונליות של התחנה והערך המוסף שלה ביחס לתחנות אחרות; הבעלות על 

התחנה; התחנה ביחס למדיה החדשה – שימושי התחנה בפלטפורמות האינטרנטיות השונות; 

לוח השידורים – מאפייני התוכן של התחנה, כגון היחס בין מלל למוזיקה בה; הקו המוזיקלי 

אלו  שאלות  )פרסום(.  שלה  הכלכלית  והאסטרטגיה  התחנה;  של  היעד  קהלי  התחנה;  של 

נועדו לתאר לראשונה את מאפייני התחנות האינטרנטיות ולסייע להבין את השלכותיהן על 

הפלורליזם החברתי.

הממצאים:  בפרק  להלן  שיפורטו  מרכזיות  תמות  כמה  חולצו  המרואיינים  מתשובות 

המעבר מתחנות רדיו פיראטיות וציבוריות לתחנות רדיו אינטרנטיות; הקמת תחנות הרדיו 

האינטרנטיות; פעילות תחנות הרדיו האינטרנטיות בפלטפורמות השונות באינטרנט; מטרות 

לתפעול  החוקי  הבסיס  האינטרנטיות;  הרדיו  תחנות  אידיאולוגיות של  ומטרות  מוזיקליות 

תחנות הרדיו האינטרנטיות; ומתן מענה לצורכי קהלי היעד שלהן.

ממצאים
רוב תחנות הרדיו האינטרנטיות )59%( העידו באתרים שלהן שהן הוקמו בעקבות הצורך 

בהגשמה עצמית של מקימיהן, שבדרך כלל באה לידי ביטוי באהבתם למוזיקה, לדוגמה: 

גיליתי עולם חדש עם גווני צלילים שנעמו לאוזניי ]...[ החלטתי שהגיע הזמן שגם 

אחרים יהנו מהאהבה שלי למוסיקה היוונית והקמתי את רדיו יאסו, שמשדר 24 

שעות ביממה, 7 ימים בשבוע אך ורק מוסיקה יוונית על כל גווניה וצליליה )אתר 

"רדיו יאסו"(;
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המגישים שלנו הם חולי רדיו ומשוגעים על מוזיקה שעורכים את התוכניות שלהם 

בעצמם ומשמיעים מה שבראש שלהם, עם אצבע על הדופק של המוזיקה העכשווית 

וחוש ריח לדבר הבא )אתר "רדיו דאנס"(;

הקצה היא תחנת רדיו אינטרנטית עצמאית של אוהבי מוזיקה למען אוהבי מוזיקה 

)אתר רדיו "הקצה"(.

בהתאמה כמעט מוחלטת )53%( הוקמו תחנות אלו גם כדי להעניק במה לקולות שלתחושת 

המקימים לא קיבלו במה מספקת בתקשורת המסורתית, לדוגמה:

כשבאנו להכין את הפסקול עבור ילדינו, גילינו שפע של תכנים מקסימים שפונים 

הנוסטלגיה  זמינים.  ולא  ערוכים  לא  מפוזרים,  אך  התעניינותם,  ולתחומי  לילדים 

מגוון,  איכותי,  פסקול  ליצור  לרצון  התחברה  בילדותינו,  שהיו  הרדיו  לתכניות 

מעודכן ונגיש עבור ילדינו. כך נולד רדיו קולי אוזן – תחנת ילדות )אתר רדיו "קולי 

אוזן"(;

תחנת רדיו ים תיכונית־מזרחית אשר הוקמה בינואר 2010, מתוך צורך של מאזיני 

רדיו קליק אף־אם לנגן יותר מוזיקה ים תיכונית על כל סוגיה )אתר "רדיו קליק"(.

רק כחמישית )19%( מן התחנות הוקמו כדי להפיץ אידיאולוגיה מסוימת, לדוגמה: 

מטרת הרדיו ]"מהות החיים"[ להביא לעולם טוב יותר, דרך חיזוק האמונה ביכולתו 

של האחד לחולל שינוי בעצמו ובסביבתו הקרובה )אתר רדיו "מהות החיים"(;

רדיו פרסי רדיו רן פועל משנת 2008 במטרה ליצור גשר בין יהודים יוצאי אירן 

דוברי  מוסלמים  מאזינים  אלפי  מאות  מול  ישראלית  הסברה  ולתת  העולם  בכל 

פרסית באירן ובכל העולם במטרה לעודד שלום בין העם האירני עם העם הישראלי 

)אתר "רדיו רן"(;

In 2010 with the help of a band of volunteers and enthusiasts it was 
decided that the time was right to resurrect The Voice of Peace radio 
station so the message of peace could be spread again through music 
(Radio ״Voice of Peace״);
כרדיו חברתי, שמנו לנו למטרה: לתמוך בשכבות החלשות, קשישים, ניצולי שואה 

ונזקקי רווחה, וכן במתן עזרה ואספקת מזון וביגוד, שרות תיקונים בבית ע"י בעלי 
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מקצוע שונים לדוגמה: חשמל, נגרות, שירותים משפטיים ועוד )אתר רדיו "גלגלים 

ברשת"(;

רדיו ערוץ 7 הינה תחנת רדיו ימנית, דתית־לאומית הדוגלת באחדות המחנה הדתי 

על כל גווניו למרות חילוקי הדעות )אתר רדיו "ערוץ 7"(.

תחנות הרדיו האינטרנטיות גם העידו שהן פונות לקהלים שונים – 73% מהן פונות לקהל 

המתחבר לסגנונות מוזיקליים מגוונים, שככל הנראה מושמעים יחסית פחות בתחנות הרדיו 

מוזיקה  השמונים,  שנות  להיטי  נשמה,  מוזיקת  אלטרנטיבית,  מוזיקה  כגון  המסורתיות, 

אלקטרונית לגווניה, מוזיקה ים־תיכונית ועוד:

רדיו נושמים מזרחית הינה התחנה הראשונה ברשת האינטרנט למוזיקה מזרחית ים 

תיכונית! התחנה הוקמה בשנת 2003 וזאת על מנת לקדם את הז'אנר המזרחי ים 

תיכוני בישראל )אתר רדיו "נושמים מזרחית"(;

תכניות  האינטרנט  דרך  שעות   24 לכם  מנגנים  הנחל,  קול   – ברסלב  רדיו  תחנת 

מגוונות ומוסיקה ברצף לכל סוגי הקהילות, שירי קודש בניגון חסידי, מזרחית, רוק, 

ומוזיקה אינסטרומנטאלית סוחפת )אתר "רדיו ברסלב"(;

תחנת רדיו שבזי פונה לחובבי המוזיקה התימנית עם מגוון להיטים תימנים ישנים 

וטובים לצד תוכניות בנושאים שונים לעדה התימנית )אתר "רדיו שבזי"(;

הרדיו של מנחם טוקר משדר 24 שעות של מוזיקה דתית־חרדית, תוכניות שונות 

ושידורים חיים )אתר רדיו "מנחם טוקר"(.

כשליש )32%( מן התחנות פונות לקהל יעד מגזרי, והתכנים שלהן מותאמים למאפייני אותו 

קהל יעד, כגון תוכן חרדי, תוכן יווני, תוכן פרסי וכן הלאה:

הרדיו ]"קול הילדים"[ פונה לגילאים 0 עד ה־14 ובו נעסוק בנושאים השונים החל 

מאיכות הסביבה, מוזיקה, טכנולוגיה, מדע והיסטוריה, קולנוע ואפילו פינת בישול 

)אתר רדיו "קול הילדים"(.

כלל  ובדרך  אלטרנטיבי,  אופי  להם  שיש  תכנים  משדרות  שהן  מעידות  התחנות  מן   59%

או  בלבד,  אלטרנטיבית  מוזיקה  המשדרת  "הקצה",  תחנת  כגון  מוזיקה,  בתוכניות  מדובר 

"תחנת אוממו", המשדרת תכנים על האינטרנט:
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אתר אוממו מוקדש לתרבות האינטרנט, חדשות טכנולוגיה וידיעות בידור ותרבות 

שמוגשות לצד מוזיקה אלטרנטיבית המשודרת 24 שעות ברדיו שלנו )אתר "תחנת 

אוממו"(.

29% מן התחנות עורכות תכנים שיש להם אופי מגזרי, כגון רדיו "נושמים מזרחית", רדיו 

"מבשר טוב" )המשדר לחסידי חב"ד( או "רדיו ברסלב". תחנות אחרות )29%( משלבות 

 "109FM" ביט",  "רדיו  כגון  )"מיינסטרים"(,  המסורתיות  בתחנות  הרווחים  תכנים  גם 

:"69FM"ו־

69FM היא תחנת להיטים אינטרנטית המשדרת מדרום תל אביב ומשדרת רצועות 
.)"69FM" מוזיקה מובילות לפי תחנות רדיו בארץ ובעולם )טופ40( )אתר רדיו

להלן יפורטו שש התמות שחולצו כאמור מתוך הראיונות עם אנשי תחנות הרדיו האינטרנטיות. 

1. המעבר מתחנות רדיו פיראטיות וציבוריות לתחנות אינטרנטיות
נוסדו יש מאין. בדרך כלל שידרו מקימי התחנות לפני הקמתן  התחנות האינטרנטיות לא 

במסגרת אחרת – תחנת רדיו פיראטית או תחנת רדיו מסחרית. בעקבות הצלחתם החליטו 

להם  שהאזינו  שהמאזינים  כדי  ייעודית  רדיו  לתחנת  שלהם  הייחודית  הנישה  את  להפוך 

ה־FM המסורתיים.  להאזין להם לאחר שנפלטו מתדרי  יוכלו להמשיך  במסגרת הקודמת 

לדוגמה, תחנת "רדיו דאנס" החלה את דרכה כתוכנית ב"גלי צה"ל" שנקראה "דיסקוטק" 

והפסיקה לשדר בשנת 2009:

הגענו למסקנה שמי שאוהב מוזיקת דאנס, צריך לשמוע את זה גם בדרך לעבודה 

בבוקר ולא רק בשישי בלילה, כמו שהרדיו פעם שידר. ככה הגיע הרעיון להקים 

תחנה כזאת, והתגייסו לכך הרבה מאוד אנשים מקצועיים מתחנות גדולות כדי לנגן 

את המוזיקה שהם אוהבים, וגם הקהל לשמחתי מאזין, וזה כיף גדול )"רדיו דאנס"(.

"רדיו רן" החל את דרכו בשנות השמונים כרדיו פיראטי "ופעל עד שנת 2003, אז נסגר. 

בשנת 2008 חזר 'רדיו רן' לשדר, אך הפעם באופן חוקי באמצעות האינטרנט" )"רדיו רן"(. 

גם תחנת "ערוץ 7" החלה את דרכה כתחנה פיראטית משפיעה, והיא הייתה תחנת הרדיו 

הראשונה בישראל שהחלה לשדר באינטרנט: 
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אנחנו היינו הראשונים שפרצנו את הדרך בתחנת הרדיו בשידור חי באינטרנט, 

וכשהבנו שתחנת הרדיו )הפיראטית( הולכת להיסגר מסיבות משפטיות ושהתחילו 

באינטרנט  החי  את השידור  להרחיב  באינטרנט, התחלנו  רחבים  פסים  להעביר 

ברצף – יומן צוהריים, וגם אפשרויות להאזנה בשידור חי, וגם בחירת תוכניות 

של חדשות שהיו או ראיונות עבר או מוזיקה עברית לשבת )"ערוץ 7"(.

את רדיו "109FM" הקים אמיר בורודובסקי, שהיה מנהל בתחנת רדיו חינוכי – תחנת רדיו 

המשדרת ממוסד חינוכי, כגון אוניברסיטה, מכללה, בית ספר או מתנ"ס – וב"רשת ג":

לבעלים יש חברה שעוסקת בפרסום. הוא הקים כמה תחנות ניסיוניות, ובגלל שהוא 

בעברו שידר ברדיו פיראטי – הוא אמר: "בואו נעשה פרויקט קטן בשביל הכיף" 

.)"109FM״(

מנהל  גם  לאיטרנט.  פנה  הצליח  כשלא  אך  לוויני,  רדיו  להיות  נועד  החיים"  "מהות  רדיו 

התחנה, אסי זיגדון, החל את דרכו ברדיו "קול הקמפוס", תחנת רדיו חינוכי ששנים רבות 

ידועים,  תקשורת  אנשי  והכשירה  האלטרנטיבית  המוזיקה  בתחום  משפיעה  תחנה  נחשבה 

למשל נדב רביד )לאור, 2018(. 

2. הקמת תחנות הרדיו האינטרנטיות
פתיחת תחנות האינטרנט בישראל הואצה בשנת 2012, ככל הנראה לאור הפנמת העובדה 

שהאינטרנט משמש פלטפורמה פתוחה לשידורי רדיו. בשנה זו למשל נפתחו התחנות "רדיו 

דאנס", "רדיו 109FM", "קולי אוזן", "הקצה", "גלגלים ברשת", "רדיו סול" ועוד.

3. פעילות תחנות הרדיו האינטרנטיות בפלטפורמות השונות באינטרנט
באופן טבעי תחנות הרדיו האינטרנטיות מושתתות על האינטרנט, ולרובן יש אתר ייעודי. האתר 

של התחנות אינו רק מאפשר להאזין לשידורים החיים של התחנה, אלא הוא מעין שער לכל 

אפשרויות השידור שהן מציעות, כגון תוכניות ארכיון, כתבות, קטעים לשמיעה לפי דרישה 

ועוד. תחנות רבות גם מפעילות דף פייסבוק שנועד לערב את קהילת המאזינים בפעילות התחנה:

יש לנו אפליקציה שמאפשרת להקשיב באוטו, אנחנו מחלקים כבלים כל הזמן ]...[ 

עכשיו  נחזק  אנחנו  אותנו.  יכולה לשמוע  ואת   )aux( לאוקס  הכבל מחברים  ואת 
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כי הרבה אנשים רוצים להקשיב לאון דימנד )on demand( בג'וגינג בערב וכזה. 

פודקאסטים יש לנו אחלה און דימנד והוא לא נגיש מספיק, אבל אנחנו נבנה לו 

הוא  ביום־יום,  מתוחזק  מאוד  פייסבוק  לנו.  חשוב  מאוד  זה  חדשה,  אפליקציה 

מאפשר לנו לעדכן את הקהילה שלנו. הוא עוד לא ענק אבל בחודשים הקרובים הוא 

יגדל מאוד מאוד ]...[ עכשיו הוא על כ־7,000, אני מאמין שתוך כמה חודשים נגיע 

ל־20,000. אנחנו מעלים שאלונים בפייסבוק וגם מאזינים עולים דרך הפייסבוק. אם 

הם מעלים דברים רלוונטיים, אנחנו מעלים אותם לשידור. לטלפונים הסלולריים, 

זה כלי מאוד חזק בשבילנו, זה חלק מהתוכן, ולהפוך את הגולש לאיזה חלק ברדיו, 

לתת לו איזושהי במה )רדיו "מהות החיים"(;

ודברים  להורדה  סינגלים  כמו  סינגלים,  ועם  מגזין  עם  אתר,  כול  קודם  לנו  יש 

לנו אפליקציה שאפשר דרכה  יש  נוספים, כמובן שעושים בשיתוף עם היוצרים. 

להאזין מכל מקום. אנחנו פונים גם לקהל היעד, יש לנו קבוצת דיוור ועוד כל מיני 

כלים שעובדים איתם. כמובן, פעילים בפייסבוק, גם בטוויטר ואפילו באינסטגרם 

)"רדיו דאנס"(;

תוכן  כעורך  אותו  מגדירים  ישר  אנחנו  בתחנה,  אצלנו  לעבוד  מתחיל  כששדרן 

 Like My"( בעמוד הפייס, ואז הם ככה מפרסמים את עצמם ואת התוכניות שלהם

;)"Radio
לתחנה עמוד פייסבוק עם 1,543 לייקים, עמוד פעיל עם תגובות גולשים. העמוד מכיל 

הודעות על מופעים בהיכל התרבות בשיתוף עם התחנה, תמונות משידורים, שיתופי 

פעולה עם מגזין ״עולם השטח״, הודעות על שעות שידורי התוכניות והודעות על 

ראיונות. לתחנה יש ערוץ יוטיוב, שבו ניתן לצפות בשידורים של התחנה ובקליפים 

של זמרים שהתראיינו בתחנה, ועוד. ובאתר הרשמי של התחנה ניתן לראות את 

לוח השידורים של התחנה ולקבל התראה לנייד כשהתוכנית מתחילה. כמו כן, ניתן 

לקרוא על השדרנים השונים בתחנה, לצפות בשידורים באולפן, בגלריית התמונות 

מהתחנה, לנהל שיחת צ'ט קבוצתית עם השדרן ושאר המאזינים, וכמובן להאזין 

לתחנה בשידור חי )"רדיו סול"(;

מי שנכנס לאתר יש לו אופציה להאזנות מהאייפון ומהסמארטפון מכל מקום אפשרי 

)"רדיו מנטה"(;

באתר ניתן להאזין לשידור החי, להתעדכן באירועים שמארגנת התחנה ולצפות בלוח 

השידורים. בנוסף, ניתן להיכנס לספריית הווידאו ולהאזין לתוכניות ששודרו בעבר. 

המאזין  ולכן  באולפנים,  שקיימות  וידאו  מצלמות  באמצעות  גם  מוקלטות  התוכניות 



טל לאור202

מקבל חוויה כפולה – גם שמע וגם וידאו. ניתן להאזין ל"רדיו רן" באמצעות אפליקציה, 

"RadioRan.co.il", אשר מותאמת לסמארטפונים ולמכשירי טאבלט, בה ניתן להאזין 
לשידור החי – מה שמייחד את התחנה מאחרות, ונותן לה עדיפות אצל אנשים שנמצאים 

שעות רבות מחוץ לבתיהם ורוצים להמשיך ולהאזין לתחנה )"רדיו רן"(. 

4. מטרות מוזיקליות ומטרות אידיאולוגיות של תחנות הרדיו האינטרנטיות
לכמה מתחנות הרדיו האינטרנטיות יש מטרות אידיאולוגיות, לדוגמה: שידורי תחנת הרדיו 

"מהות החיים" )פועלת בחסות ארגון "מהות החיים", שהקימה שרי אריסון( נועדו להפיץ 

אידיאולוגיה של יצירת שלום פנימי בין אנשים. דוגמה נוספת היא תחנת "גלגלים ברשת" 

)תחנה של ארגון נכי ישראל(, הפועלת למען אנשים בעלי מוגבלויות. תחנות אלו הוקמו על 

ידי הארגונים כדי להפיץ את עקרונותיהם, את משנתם ואת תכניהם, ומן הבחינה הזאת הן 

משמשות מעין שופר בשבילם, נתיב נוסף להגיע אל הציבור:

מטרתנו להעביר את הערכים של ארגון "מהות החיים". זהו עולם ערכים מאוד רחב 

ואוניברסלי, מחבר את האדם לייחודיות ולעוצמות שבו. אין לנו איזה תורה או דרך 

מובהקת, בהקשר הזה אנחנו מאוד בסיסיים בתפיסה. אם אחד הערכים שלנו אומר 

שכולנו אחד, ולכל אחד יש את הייחודיות שלו, וכולנו בני אדם, ואם אנחנו נדע 

לקיים את ההרמוניה בין שני הדברים האלו, להבין ולזכור שבאמת כולנו אחד ויש 

בנו הרבה דומה וביחד, אבל לכל אחד יש את הצבע הייחודי שלו, כמו פאזל כזה. 

עם ערכים מהסוג הזה אנחנו עובדים בעצם. התכנים שלנו אמורים לחבר את האדם 

לעוד רמות של ידע, סוג של פילטר איך להסתכל על דברים )רדיו "מהות החיים"(;

]המטרה שלנו היא[ בראש ובראשונה הגברת המודעות של אנשים עם מוגבלות בחברה 

בישראל, נתינה למי שזקוק, ואהבת אדם באשר הוא אדם )רדיו "גלגלים ברשת"(.

תחנות רבות רואות בהפצת המוזיקה הייחודית להן את המטרה העיקרית לפעילותן. רבים 

ולהשמיע  רצון לשמוע  עימם שפתחו את התחנה מתוך  סיפרו בראיונות  ממנהלי התחנות 

מוזיקה מסוימת שלתחושתם אינה מושמעת מספיק בתחנות הממוסדות: 

המטרה זה פשוט לעשות טוב לאנשים, כדי שמי שאוהב דאנס ולא יכול לשמוע 

בשום תחנה אחרת את המוזיקה הזאת, יכול לשמוע את זה אצלנו מתי שהוא רוצה 

)"רדיו דאנס"(;
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הרעיון והחזון של הרדיו ]"Like My Radio"[ הוא רדיו ליברלי חופשי ]...[ בלי 

דברים שאוסרים עליהם בתחנות רדיו רגילות. בכלל כל הרדיו הוא רדיו חברתי, 

 Like"( בו הגולשים גם בוחרים ומחליטים מה שיושמע בתחנה – בעזרת הפייסבוק

.)"My Radio

לעיתים נראה שהגבולות בין המטרות מיטשטשים והמוזיקה נעשית דרך להפצת אידיאולוגיה, 

למשל בדרכה של "ערוץ 7": "כל החזון הוא לשנות את המפה ]...[ שירים עבריים – חזון 

ישראלי לאומי, חזרה למקורות" )"ערוץ 7"(. דברים דומים נמצאו בחזון של "רדיו מנטה", 

המוחה על הדרת המוזיקה המזרחית מן המיינסטרים:

בשנת 2003 המוזיקה הים־תיכונית והמזרחית, לא הייתה לה שום במה. לא היה את 

כל האתרים שיש היום. לא היה כלום. הייתה אולי איזה תחנה ]או[ שתיים במשך 

השירים  את  לשמוע  אפשר  שיהיה  אופציה  וחשבנו שצריך   ]...[ ביום  אחת  שעה 

האלו במשך 24 שעות )"רדיו מנטה"(. 

5. הבסיס החוקי לתפעול תחנות הרדיו האינטרנטיות
ולכן אינן זקוקות לקבל רישיון שידור  התחנות האינטרנטיות פועלות במרחב האינטרנטי 

מן המדינה. מנהלי התחנות מצהירים שהם יוצרים קשר עם גופי זכויות היוצרים השונים 

)הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות, וכן אקו"ם( ומשלמים את התשלומים הנדרשים: 

)רדיו  הכול"  התקליטים,  חברות  וכל  הגופים  כל  גבוהה!  הכי  ברמה  חוק  שומרי  "אנחנו 

"הקצה"(. אלא שתחנות הרדיו האינטרנטיות קורסות פעמים רבות בעקבות נטל התשלומים, 

ולא פעם הן חשות ש"לקטנים נטפלים יותר" ולכן יותר קשה להן לשרוד. ואכן, תחנות רדיו 

אינטרנטיות רבות נסגרו כי לא יכלו לעמוד בהוצאות הכלכליות מול הפדרציה:

היום המכשול של התחנות האינטרנטיות זה הפדרציה ולא הרגולציה. הבעיה היא 

הפדרציה שמבקשת תשלומים לא הגיוניים ]...[ הדרישות הן לא פרופורציונליות 

)"רדיו דאנס"(;

לתשלומים  התקנה  מתוקף  מאזינים  להרבה  להגיע  יכול  לא  האינטרנטי  הרדיו 

לפדרציה ולאקו"ם. כיום התחנות המסחריות משלמות סדר גודל של 120,000 ש"ח 

בשנה, ואם לנו היה את אותו מספר מאזינים היינו משלמים מיליונים על פי החישוב 

.)"109FM" של ֶפּר מאזין. אם נגיע למאות אלפי מאזינים לא נוכל לשלם )רדיו
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6. מתן מענה לצורכי קהלי היעד של תחנות הרדיו האינטרנטיות
הרדיו האינטרנטי מחשיב את עצמו קשוב יותר לבקשות המאזינים ולדרישותיהם: 

קהל המאזינים שרצה לשמוע שידורים בשפה הפרסית הייתה לו שעה לכל היותר, 

ובשפה הפרסית  יש להם תחנה שמשדרת תכנים המתאימים לקהל הפרסי  והיום 

)"רדיו רן"(;

"קולי אוזן" נוצר מכך שלילדים אין איפה לשמוע מוזיקה. הילדים צפו בטלוויזיה 

במה.  להם  היה  שלא  רבים  לאומנים  במה  לתת  צורך  היה  וכן  לזוז,  יכולת  בלי 

והמון חומר לילדים, ובחרנו בפלטפורמה של האינטרנט  מצאנו שיש המון צורך 

כי זה הכי נגיש וכי הרבה מהקהל שלנו בחו"ל – רדיו און ליין. הכוונה היא להיות 

זמינים בכל מקום, מכל מכשיר ובכל רגע ]...[ יש ביקוש בקרב קהל היעד. התגובות 

מדהימות. ההתחלה הייתה קשה. לילדים לא היו כישורי האזנה, רק צפייה. הורדנו 

וידאו לחלוטין כדי לנתק אותם מהמסך. לקח להם זמן לעשות פעולה נוספת בזמן 

שמאזינים. אצלנו יש הקדשת שירים – משהו שכבר נעלם מהרדיו המסורתי )רדיו 

"קולי אוזן"(.

דיון
האינטרנט חולל מהפכה בהענקת ההזדמנות היקרה מפז להפצת מסרים ותכנים לכל דורש 

)לאור, 2015(, כיוון שבעבר העברת מסרים ותכנים באמצעי התקשורת הייתה בדרך כלל 

ריבוי  לצד  כך,   .)2011 )סופר,  רגולטוריים  אישורים  בעלי  או  משאבים  בעלי  בידי  רק 

הערוצים בעידן הנוכחי במדיה המסורתית יש גם התפרצות והתרחבות של גופים פרטיים 

עצמאיים שאינם בהכרח מחויבים לקבל אישור רגולטורי, אינם זקוקים למשאבים רבים, 

ולא פעם מנצלים את האינטרנט להפצת המסרים והתכנים שלהם )לאור, 2018(. 

פחות  לא  נמצאו  זה  במחקר  אינטרנטיים:  רדיו  בערוצי  שאת  ביתר  ניכרת  זו  תופעה 

המשדרות  תחנות   24 וכן  באינטרנט,  ורק  אך  המשדרות  אינטרנטיות  רדיו  תחנות  מ־49 

מתנהלות  האינטרנטיות  התחנות  באינטרנט.  גם  ולצידם  הרגילים   FMה־ בתדרי  בעיקר 

עדיין  כה  שעד  כיוון  בייחוד  ואקו"ם(,  )הפדרציה  היוצרים  זכויות  גופי  מול  חוקי  באופן 

נראה שהרגולטורים עדיין לא   – לא הוסדרה רגולציה רשמית לשידורי הרדיו באינטרנט 

"עיכלו" את התפרצות האינטרנט המהירה ולא גיבשו נהלים משפטיים וחוקתיים ברורים 

מנהלי  זאת,  עם  לפעילותן.  נרחב  כר  לתחנות  נותר  וכך   –  )2013 אברבך,  לדוגמה:  )ראו 

שהם  תחושתם  לנוכח  אונים  חסרי  שהם  הראיונות  במהלך  טענו  האינטרנטיות  התחנות 
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מופלים לרעה )ביחס לגופי התקשורת הגדולים( מצד הגופים שגובים מהם תשלומים תמורת 

"זכויות יוצרים וקניין רוחני". לדבריהם, תפעול התחנות מתייקר כשמספר המאזינים עולה, 

בשל הסכם ההתחייבות הקובע שהתשלום לפדרציה עולה לפי מספר המאזינים המקשיבים 

האינטרנטיות  התחנות  על  מכבידה  זו  התחייבות  היוצרים.  זכויות  לחוקי  ובהתאם  לתחנה 

המעוניינות להרחיב את קהלי היעד שלהן.

שהביאו  גורמים  כמה  עימם  בראיונות  ציינו  מובילות  אינטרנטיות  רדיו  תחנות  מנהלי 

מצומצם  היה  בישראל  התקשורת  שוק  רבות  שנים  ראשית,  האינטרנטי.  הרדיו  לפריחת 

מראה  זה  מחקר   .)2007 ונוה,  )לימור  בודדים  הון  ובעלי  גופים  כמה  בו  ושלטו  וריכוזי, 

שתחנות הרדיו האינטרנטיות מהוות אלטרנטיבה לשוק התקשורת הריכוזי ומעניקות במה 

בתקשורת  בהכרח  מושמעים  שאינם  קולות  הישראלית,  בחברה  ומגוונים  שונים  לקולות 

המסורתית בכלל וברדיו המסורתי בפרט. כמו כן, מן הראיונות עולה שתחנות אינטרנטיות 

החל  הקצה"  "רדיו  לדוגמה:  מהן,  לאחר שפרשו  המסורתיות  התחנות  מתוך  צמחו  שונות 

מלוח  שהורדה  ולאחר  "גלגלצ",  בתחנת  שחורה  ומוזיקה  אלטרנטיבית  מוזיקה  כתוכנית 

השידורים החליטו עורכי התוכנית ומגישיה להקים תחנת רדיו נפרדת בעלת לוח שידורים 

שבועי שמרחיב את סגנון התוכנית המקורית ואת תכניה. תחנות אינטרנטיות אחרות הוקמו 

מתוך צורך לשרוד ולהסתגל מחדש למחזור החיים של כלי התקשורת )כהן־אביגדור וליימן־

ווילציג, 2003( לאחר שלא הותר להן להמשיך לשדר בתדרי ה־FM, לדוגמה: לשתי תחנות 

פיראטיות ששידרו בתדרי FM ופנו לקהילות ספציפיות – "רדיו רן", הפונה לקהילת דוברי 

חוקי לשידור  – העניק האינטרנט מפלט  7", הפונה למגזר הדתי־לאומי  ו"ערוץ  הפרסית, 

 .)Moshe, 2007(

דוגמאות אלו מעידות על קריאת התיגר והענקת האלטרנטיבה להפצת התוכן המסורתית 

בתדרי ה־FM. כלומר, האלטרנטיבה לשדר תוכן מסוים או לפנות לקהל מסוים, ללא הגבלת 

זמן השידור ומשכו באינטרנט, מפחיתה את התלות בשוק התקשורת הריכוזי, שאינו בהכרח 

ברירת המחדל היחידה למענה לצורכי הקהל. בהתאמה נמצא בקידוד התחנות שרובן משדרות 

מנהלי  ומגוונים.  מוגדרים  מוזיקליים  בסגנונות  מתאפיינות  ורובן  אלטרנטיביים  תכנים 

במוזיקה  למחסור  מענה  להעניק  היא  שידוריהן  עימם שמטרת  בראיונות  הדגישו  התחנות 

שאינה משודרת בתקשורת הארצית המוסדית, מתוך הבנתם שזה צורך הקהל ורצונו, למשל 

פניית תחנת "קולי אוזן" לילדים. אופי תהליך זה מזכיר את ימי פריחת הרדיו הפיראטי, 

שנועד כאמור להשמיע את אותם קולות שאינם נשמעים בחברה )לימור ונוה, 2007(.

לערוצי הרדיו המסורתיים יש בדרך כלל לוח שידורים המתאפיין בבחינת התוכן בכל 

התחנות  כלל  בדרך  שעה.  בכל  מאזין  מי  הערכה  פי  על  משתנים  התכנים  כלומר  שעה, 
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האזוריות־מסחריות והתחנות הציבוריות־ארציות משדרות למכנה המשותף הרחב ביותר או 

בשיטת "המכולת" – שידור נושאים רבים ומגוונים כדי לנסות לתת מענה לכל המאזינים 

ולפנות לקהלים רבים ככל האפשר. לעומת זאת, התחנות האינטרנטיות נמצאו כ"מתמחות" 

בתחום מסוים, והן מכריזות בגאון על קהל יעד מוגדר ומתהדרות בלוח שידורים המותאם 

לצרכיהם של הצרכנים ומדבר ב"שפתם". לדוגמה, נמצא שכשליש מן התחנות מגדירות את 

עצמן כפונות לקהל יעד מגזרי. 

תחנות אינטרנטיות רבות מבטאות את צרכיהם של קהלים שונים מתוך הבנה שערוצי 

התקשורת המסורתיים אינם מספקים באופן שוטף ומשמעותי את צורכי הקהל שהם פונים 

אליו. מבחינה זו הרדיו האינטרנטי משקף למעשה את השסעים בחברה הישראלית – בין 

עולים לוותיקים, בין יהודים לערבים, בין אשכנזים למזרחים, בין דתיים לחילונים, ובין ימנים 

לשמאלנים – כפי שבעבר שיקף אותם הרדיו הפיראטי )לימור ונוה, 2007(, ובמידה רבה 

הרדיו האינטרנטי פונה לקהלים המובחנים האלה. לדוגמה, "רדיו מנטה" פונה לקהל אוהב 

מוזיקה מזרחית ובכך מייצג את צד המזרחים בשסע בינם ובין האשכנזים, שכן התקשורת 

המרכזית נתפסת כאשכנזית־מערבית )פירסט וענבר־לנקרי, Lemish, 2000 ;2013(. כך גם 

באשר לשידוריה של תחנת "גלגלים ברשת", הפונה לקהילת הנכים בניגוד לפנייה הרגילה 

של התקשורת המסורתית לצורכי הרוב של אנשים חסרי מוגבלויות )אוסלנדר, 2001(, וכך 

פונה "רדיו רן" לקהל דובר פרסית, ו"ערוץ 7" לקהל דתי־ימני, בניגוד לתפיסה הרווחת 

שהתקשורת מייצגת בעיקר את הקהל החילוני־שמאלני. 

אידיאולוגיה  להפיץ  כדי  הוקמו  האינטרנטיות  הרדיו  מן הראיונות עלה שמעט מתחנות 

מסוימת, שככל הנראה אינה מופצת בתקשורת המסורתית, כפי שציין מנהל תחנת "מהות 

החיים" בריאיון עימו, שמהות התחנה היא התמקדות בטוב ואהבת האחר. כך מבטא הרדיו 

האינטרנטי את ההטרוגניות הרבה של החברה הישראלית, כלומר את הפלורליסטיות החברתית, 

את מתן הלגיטימציה לדעות שונות בחברה ואת ההתייחסות המכבדת והסובלנית לגווניה )קופ, 

2000(. פלורליסטיות זו חיונית והכרחית ל"תחזוקה בריאה" של חברה דמוקרטית שהשסעים 

בה מרובים כל כך. ההתמקדות של תחנות אינטרנטיות רבות במוזיקה מגוונת מותאמת אף היא 

להתפתחות הרב־תרבותיות ולריבוי הגוונים במוזיקה הישראלית )שם(.

הרדיו נחשב אמצעי תקשורת אפקטיבי, שעלויותיו מצדיקות את ההשקעה בו. הוא מניע 

והאזוריות־מסחריות  הציבוריות־ארציות  התחנות  סבירות.  ובעלויות  במהירות  לפעולה 

עובדות בדרך כלל עם משרדי פרסום שמוכרים "זמן אוויר" לפרסומות לגופים מסחריים 

גדולים שיש להם תקציבי פרסום )איגוד השיווק הישראלי, 2016(. לגופים פרטיים קטנים 

או לגופים הפונים לקהלים ספציפיים בדרך כלל אין פריבילגיה ואפשרות לעמוד בעלויות 
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 Chapman,( הפרסום בתחנות אלו, ולכן תחנות קטנות בעלות נישה מתאימות להם יותר

1990(. עם זאת, באתרי התחנות האינטרנטיות ובשידוריהן כמעט שלא נמצאו פרסומים, 

הפיראטי  הרדיו  בשידורי  בעבר  ומקומיים ששובצו  קטנים  עסקים  הפרסומים של  לעומת 

)לימור ונוה, 2007(. ממצא זה מחזק את הסיבות שהוזכרו לעיל להקמת התחנות האינטרנטיות 

מלכתחילה – רוב התחנות הצהירו שהן הוקמו לצורך הגשמה עצמית והענקת במה להשמעת 

קולות שונים בחברה.

רדיו  תחנת  לתפעול  הנדרש  הציוד  עלות  המסחריות  והגלובליזציה  הטכנולוגיה  בעידן 

אינטרנטית היא נמוכה יחסית ומסתכמת בעשרות אלפי שקלים בשנה, לעומת עלות תפעול 

תחנת רדיו מקצועית ומסורתית המגיעה לכמה מיליונים בשנה. התפעול הטכנולוגי הזול של 

ליצור  מפז  יקרה  הזדמנות  קטנים  ולגופים  פרטיים  לאנשים  מעניק  האינטרנטיות  התחנות 

במה שתפיץ את המסרים והתכנים שהם מאמינים בהם )לימור ונוה, 2007(. כפי שהעלויות 

הנמוכות של תפעול הרדיו הפיראטי הביאו לפריחתו בשנות השמונים והתשעים, ניתן לשער 

של  יחסית  הנמוכה  העלות  מלבד  האינטרנטיות.  התחנות  בימינו  פורחות  סיבה  שמאותה 

הציוד הטכני הדרוש לשידור הרדיו האינטרנטי, מנהלי התחנות גם מעידים שהטכנולוגיה 

האינטרנטית מאפשרת שימוש נגיש, זמין, זול וקל לתפעול במוצרים רדיופוניים מקוונים 

)כגון מוצרים לפי דרישה, שידור חי, כלים רבים ברשתות חברתיות, לרבות שידור פייסבוק 

התחנות  של  האתרים  בעזרת  למשל  למאזינים,  בהרחבה  מופץ  התוכן  וכך  ועוד(  לייב, 

האינטרנטיות, פעילותן ברשתות החברתיות, פיתוח יישומים לטלפונים חכמים ועוד. 

סיכום
במחקר זה נמצאו לא פחות מ־49 תחנות רדיו אינטרנטיות המשדרות אך ורק באינטרנט, 

קולות רבים בחברה,  ולהענקת במה להשמעת  צורך להגשמה עצמית  הוקמו מתוך  ורובן 

גופי  בדרך כלל לא מתוך צורך כלכלי. התחנות האינטרנטיות מתנהלות באופן חוקי מול 

עסקי  מודל  אין  שכן  פיקוח,  עליהן  ואין  רגולציה  להן  אין  למעשה  אך  היוצרים,  זכויות 

לתחנות האינטרנטיות והן אינן קוראות תיגר אידיאולוגי משמעותי על השלטון. 

אינם  האינטרנטיות  הרדיו  בתחנות  שמושמעים  המגוונים  שהקולות  הראה  זה  מחקר 

וברדיו המסורתי בפרט. בדרך כלל הרדיו  בהכרח מושמעים בתקשורת המסורתית בכלל 

האינטרנטי עממי יותר, והוא פונה לקהלים השונים המרכיבים את החברה הישראלית ומספק 

את צרכיהם, בשונה מן התחנות הארציות הממסדיות. אופי תהליך זה מזכיר את ימי הפריחה 

נשמעים  קולות שאינם  אותם  הוא להשמיע את  אף  בישראל, שנועד  הפיראטי  הרדיו  של 

בחברה )לימור ונוה, 2007(.
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למעשה, הרדיו האינטרנטי משקף את השסעים בחברה הישראלית, כפי שבעבר שיקף 

לגיטימציה  כמתן  מוגדר  ופלורליזם  הואיל   .)2007 ונווה,  )לימור  הפיראטי  הרדיו  אותם 

מכבדת וסובלנית לדעות ולגוונים השונים בחברה, מן הראיונות עלה שהרדיו האינטרנטי 

הוא משתתף פעיל בחברה הדמוקרטית בהענקת במה לקולות מגוונים אלו, בעיקר מן הפן 

המוזיקלי. בכך הרדיו האינטרנטי מבטא פלורליסטיות חברתית החיונית והכרחית ל"תחזוקה 

בריאה" של חברה דמוקרטית שיש לה שסעים רבים כל כך כמו החברה הישראלית. עם זאת, 

נראה שתחנות הרדיו האינטרנטיות אינן קוראות תיגר משמעותי או מציבות אלטרנטיבה 

אידיאולוגית לשיח הקיים והמוכר, וכיוון שהן אינן מאתגרות מספיק את הרדיו המסורתי 

הוא מצידו אינו מתאמץ למצוא מענה לרדיו האינטרנטי, בניגוד לתגובתו בעבר לפעילות 

הרדיו הפיראטי. 

הרדיו  תחנות  של  חשיבותן  הקרובות  בשנים  תפחת  הנראה  שככל  לשער  גם  יש 

וכיום  מוזיקה,  בשידורי  כאמור  מתמקדים  שידוריהן  שעיקר  כיוון  בחברה,  האינטרנטיות 

הולכת וגוברת מגמה בשידורי תחנות הרדיו המסורתיות לשלב בפלטפורמות האינטרנטיות 

לסיטואציות  המיועדות  )פלייליסטים(  השמעה  ורשימות  מגוונים  מוזיקה  ערוצי  שלהן 

מסוימות, כגון הליכה, ריצה או נסיעה ברכב )ראו לדוגמה: מגזין TGSPOT, 2016; מלכי, 

זו תבטל את הייחודיות ואת  2017(. סביר אפוא שהמשך התעצמות מגמה  2016; פרייס, 

הערך המוסף של התחנות האינטרנטיות ותהפוך אותן לפחות רלוונטיות ופונקציונליות. 
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