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פתח דבר

יער.  ול�סוף  עץ  ליד  נשתל  עץ  �ניין,  עומד  ול�סוף  ל�נה  נערמת על  ל�נה 
שינויים כמותיים הופכים �סופו של ד�ר לשינויים איכותיים. מספרם של חוקרי 
המוצגים  האיכותיים  המחקרים  של  מספרם  לשנה,  משנה  מתר�ה  התקשורת 
שלמד  זה  הצעיר,  הדור  עולה.  לתקשורת  הישראלית  האגודה  של  �כנסים 
קרו�ות,  מדיסציפלינות  אליה  הגיע  ולא  התואר השלישי  �לימודי  'תקשורת' 
הופך לדור ה�יניים, פועל �מק�יל לדור ותיק פורה ומעודכן, ו�חלקו משמש 

כראשי חוגים ומסלולים. 
הופעתו של כת� עת המשותף לכלל חוקרי התקשורת �ישראל, �שיתוף 
ולרדיו, מסמן שמחקר התקשורת �ישראל  ו�גי�וי הרשות השנייה לטלוויזיה 
הגיע לפרקו. זהו הפרק ש�ו אפשר לייסד כת� עת עצמאי לתחום התקשורת 

מתוך �יטחון שקיים מחקר איכותי ומקורי ר� הראוי לפרסום. 
 International Communication(  ICA–ה של  החשו�  ה�ין–לאומי  �כנס 
Association(, שהתקיים �סן–פרנסיסקו, הופיעו יותר מאר�עים חוקרי תקשורת 
ישראליים. נתון זה מצ�יע על אחד המאפיינים ה�ולטים של מחקר התקשורת 
מצוינים,  מחקרים  עשרות  מחקרית.  קריטית"  “מסה  של  צמיחתה  �ישראל: 
המתפרסמים �מיט� כת�י העת �עולם, מצי�ים את החוקרים הישראלים �חזית 
המחקר, ואלו מצדיקים את המימרה “אין נ�יא �עירו". הד ההצלחה הזו נותר 
של  ח�ריו  �ין  האמת,  על  להודות  אם  ולעתים,  האקדמיה,  כותלי  �ין  ח�וי 

המח�ר, הקוראים כמוהו �אותו כת� העת, ותו לא. 
מכאן שמטרתו המרכזית של כת� העת 'מסגרות מדיה' היא לקיים דיאלוג. 
ישוחחו  הם;  �ארצם  לנ�יאים  יהפכו  �ישראל  התקשורת  חוקרי  ש�ו  דיאלוג 
ועם  התקשורת  �מחקר  שונים  מזרמים  חוקרים  עם  יד�רו  עצמם,  ל�ין  �ינם 
'אנשי  עם  והח�רה;  הרוח  �מדעי  קרו�ות  מדיסציפלינות  �אקדמיה  עמיתים 
השטח' — עיתונאים ורגולטורים, שלר�ים מהם תארים �תקשורת, וכת� עת 
�ע�רית יכול להפוך את המחקר לנגיש ושימושי ע�ורם; עם צי�ור הסטודנטים 
ועם המורים לתקשורת, שמאמרי כת� העת יהיו להם ולסטודנטים לעתיד כלי 

זמין, �על רמה ג�והה, להיכרות עם העדכניים ש�מחקרי התקשורת.
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הורתו  אך  האחרונה,  �שנה  התרחש  הזה  העת  כת�  של  לידתו  תהליך 
השנים  לאורך  ס�לו  תקשורת  לחקר  עת  כת�  להקמת  ניסיונות  שנים.  ר�ת 
מ�עיות שונות שיש יסוד טו� להאמין שכת� עת זה יתג�ר עליהן. תקווה זאת 
נעוצה �כך שאת כת� העת מלווים, אקדמית ופיננסית, שני גופים: האגודה 
הישראלית לתקשורת, ארגון הגג של כלל חוקרי התקשורת �ישראל, והרשות 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו, שרואה �כת� העת תרומה אמתית למטרות הרשות, 
ו�כללן ה�נת ההשלכות של תהליכים �תקשורת ו�ח�רה על מפיקי התקשורת 

וצרכניה. 
מדיה',  'מסגרות  �תקשורת  האקדמי  העת  לכת�  לקרוא  �חרנו  לפיכך, 
מושג תאורטי המשמש מגוון רח� של חוקרי תקשורת. נקודת המוצא למחקר 
מוצרי המדיה �ה�ניה ח�רתית  היא הה�נה שיסודם של  הוא  תקשורת �אשר 
)social construction( �אמצעות מיון חומרי המציאות וסידורם �ת�נית �עלת 
מסגרות  הן  הלוא   — 'המציאות'  על  מניחה  שהתקשורת  הת�ניות  משמעות. 
המדיה )media frames( — יהיו פריזמה לחוקרי תקשורת פוליטית ודעת קהל 
כדי לה�ין את האפקטים הפוליטיים של תהליך הקניית המשמעות לעולם; יהיו 
כלי �ידי חוקרי תקשורת ותר�ות לפירוק השיח והמשמעויות שכל קהילה מקנה 
לנרטי�ים שלה ולאלו המתחרים �הם. 'מסגרות מדיה' הוא גם שם המתייחס 
ושתי  הוא מסגרת לעיסוק �מדיה,  )self reference(, שכן כת� העת  לעצמו 
השותפות להקמתו — האגודה הישראלית לתקשורת והרשות השנייה לטלוויזיה 

ולרדיו — גם הן 'מסגרות' �תחום המדיה. 
לא המדרש עיקר אלא המעשה. אני רוצה לקוות שכוונתו, אופיו וכיוונו 
של כת� העת עולים מ�ין דפיו, מתוך תוכן העניינים ומתוך רשימת הכות�ים. 
העת  כת�  ייסוד  את  עצמי  על  קי�לתי  לתקשורת  הישראלית  האגודה  כיו"ר 
ואת עריכת גיליונו הראשון. אך כיאה וכראוי נ�חר עורך ק�וע לכת� העת, 
פרופסור עקי�א כהן מאוני�רסיטת תל א�י�, ולצדו מערכת ק�ועה. אני מ�קש 
לאחל לו ולכולנו שיהיה �ית זה אכסניה של ק�ע למיט�, שיצמח מתוך אותה 
'מסה קריטית' של מחקרי תקשורת, שיהיה �על שם של איכות, ויצדיק, למען 
רלוונטיות לכאן   — קוראיו, את רוח המחקר שאנו מקווים לנשו� �מפרשיו 

ולעכשיו של התקשורת והח�רה �ישראל. 

ד"ר מוטי נייגר
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דבר יו"ר מועצת הרשות השנייה 
לטלוויזיה ולרדיו

הגיליון הראשון של כת�  גאה להשיק את  ולרדיו  הרשות השנייה לטלוויזיה 
העת 'מסגרות מדיה'. 

הישראלית  והאגודה  השנייה  הרשות  של  משותפת  יוזמה  הוא  העת  כת� 
יחד כדי ליצור פלטפורמה מקצועית, דו�רת  לתקשורת. הגופים הללו ח�רו 
ע�רית, שתאפשר שיח מעמיק על התקשורת �ישראל. הרשות רואה �עידוד 
לפי  האסטרטגי.  מתפקידה  חלק  התקשורת  �תחום  והמחקר  הצי�ורי  השיח 
ראייתנו, תפקידה של הרשות אינו מצטמצם רק �ע�ודה הרגולטורית השוטפת 
הידע  ו�העמקת  הצי�ורי  הדיון  �הרח�ת  גם  אלא  הזכיינים,  עם  והחשו�ה 
ו�על  מעורה  שצי�ור  ההכרה  מתוך  זאת  �ישראל.  התקשורתיים  והאוריינות 
ידע רח� יותר יוכל להתמודד �אופן מושכל ומעמיק יותר עם נוף התקשורת 

המשתנה �מהירות �ארץ ו�עולם.
�ד ��ד עם הרצון להרחי� את הדיון הצי�ורי, הרשות שואפת לפתח דיאלוג עם 
'שחקנים' נוספים �עולם התקשורת הישראלי ו�הם אנשי אקדמיה ומחקר, יוצרים 
וכלל העוסקים �תחום. אנו מאמינים, כי שיח משותף יוצר הפריה הדדית ומעשיר 

את �סיס הידע שעליו מ�ססים כולנו את עמדותינו וקו�עים את תפיסותינו. 
הרשות השנייה רואה �כת� העת פרויקט ייחודי וחדשני, שכמוהו לא נראה 
עד כה �נוף התקשורת הישראלי. כת� העת ישמש �מה ש�ה יוכלו העוסקים 
�תחום התקשורת, הן מן האקדמיה הן מן הפרקטיקה, לפעול �משותף לצורך 
העשרה הדדית והעמקת הידע �תחום. המפגש �ין אנשי השטח ל�ין העוסקים 
לרגולטורים,  המ�קרים  �ין  לחוקרים,  היוצרים  �ין  התאורטי–אקדמי,  �פן 
יפרה את הדיון התקשורתי �ארץ, ירחי� אותו ויוציא אותו מהמסגרות הישנות 

למסגרת חדשה ודינמית. 
ואנו  כת� העת הוא, אם כך, נד�ך חדש �שיח הצי�ורי–תקשורתי �ארץ 
מקווים שהגיליון הראשון שלו, הרואה עתה אור, הוא תחילתו של מפעל מעשיר 

וארוך טווח.
אני מ�קשת להודות ליפעת �ן חי שג�, ששימשה יו"ר ועדת מחקר ור�–

תר�ותיות של מועצת הרשות השנייה, לנחמה לאור–דרורי, סמנכ"ל אסטרטגיה 
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ומחקר ולד"ר מוטי נייגר, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת �רשות השנייה 
על יוזמתם ותרומתם להוצאת כת� העת �כלל וגיליון ראשון זה �פרט. הללו 

היו ציר מרכזי �כינון כת� העת ו�ניסוח הקווים המנחים לפעילותו.

נורית דאבוש, יו"ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ד�ר יו"ר מועצת הרשות השנייה י
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דבר מנכ"ל הרשות השנייה 
לטלוויזיה ולרדיו

שיתוף הפעולה עם האגודה הישראלית לתקשורת �הוצאת כת� עת ישראלי 
לתקשורת הוא �יטוי לתפיסתה של הרשות השנייה �יחס לתפקיד הרגולציה 

על המדיה. 
המרכזיים  והטלוויזיה  הרדיו  שידורי  את  המסדיר  כגוף  השנייה  הרשות 
�ישראל, מחוי�ת לפרשנות מרחי�ה של תפקידה הצי�ורי והמקצועי. כ�סיס 
�טיפוחה של ס�י�ה תקשורתית פתוחה  צורך  יש  ואכיפתם,  לק�יעת כללים 
מושכל.  צי�ורי  ולשיח  קולות  לרי�וי  דמוקרטי,  לדיון  התורמת  ו�יקורתית 
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נדרשת להיות מעור�ת �תהליכים המתרחשים 
�ייזום תהליכים  רואה חשי�ות  �זמן אמת. הרשות אף  הישראלית  �תקשורת 
לצורך חידוד וה�נה של האינטרס הצי�ורי ומימושו. גי�וש כללים ואכיפתם, 
לפיכך, הם מענה לצרכים הצי�וריים אשר נכון שיוגדרו תוך חשי�ה תאורטית, 

מחקר וניתוח �יקורתי. 
פעולות הרשות �יחס לשינויים המתרחשים �ס�י�ת התקשורת אינן צריכות 
הכנה  ע�ודת  נדרשת  החקלאות  ו�עולם  ש�ט�ע  כשם  �ל�ד.  מגי�ות  להיות 
�תחום  הרגולטור  על  כך  הגידול,  ו�ס�י�ת  �קרקע  טווח  ארוכת  והשקעה 
התקשורת לחקור וללמוד כל העת כדי לה�ין את ס�י�ת התקשורת, את צורכי 
הצי�ור ועמדותיו ואת הכלים העומדים לרשותנו לצורך מתן מענה אופטימלי 
לכל אלה. עלינו לאסוף תשומות מגורמים מגוונים ולהת�סס על ידע וחשי�ה 

�יקורתית על מנת לה�טיח תפוקות ראויות, אפקטי�יות וממצות.
שמחתי מאוד להתוודע להחלטה על הכנה ופרסום של כת� עת עם האגודה 
של  העולם  לתפיסת  �יטוי  הוא  זה  פעולה  שיתוף  לתקשורת.  הישראלית 
הח�רתי  �הקשר  התקשורתית  �עשייה  העוסקים  מחקרים  פרסום  הרגולטור. 
הישראלי, אשר נכת�ים על ידי טו�י החוקרים �מסגרת ק�ועה ואיכותית של 
כת� עת אקדמי, הוא �סיס לצ�ירת ידע, ללימוד ולדיון מושכל על מקומה 
של התקשורת �ח�רה הישראלית. כרשות צי�ורית אנו נדרשים להת�סס על 
כל אלה על מנת לטיי� את ע�ודתנו וליצור רגולציה עדכנית הנותנת מענה 

לאינטרס הצי�ורי ומקדמת אותו.
השיח �ין האקדמיה ל�ין הרשות הוא שיח חשו� וחיוני ליצירת דיון צי�ורי 



מוטי נייגר י�

חוקרי  קהילת  ואת  לתקשורת  הישראלית  האגודה  את  ל�רך  �רצוני  פורה. 
התקשורת �כללה על גיליון ראשון זה. �מיוחד �רצוני להודות ליו"ר האגודה 
הישראלית לתקשורת, ד”ר מוטי נייגר, העורך הראשון של כת� העת, לנחמה 
לאור–דרורי, סמנכ"ל אסטרטגיה ומחקר �רשות השנייה ולח�רי מערכת כת� 
העת, על שיתוף הפעולה �יוזמה חשו�ה זו. אני מאחל לכולנו המשך ע�ודה 

ודיון פוריים �גיליונות ה�אים של כת� העת ו��מות צי�וריות נוספות.

מנשה סמירה, מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ד�ר מנכ"ל הרשות השנייה י�
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מאמרים מקוריים
 

שחור, לבן וגוונים של אפור
פלסטינים בתקשורת באינתיפאדה השנייה

תמר ליבס וזוהר קמפף

תקציר

מדינת  את  הפוקדים  מש�ר  ש�רגעי  היא  התקשורת  �חקר  המקו�לת  הטענה 
הלאום, דוגמת מלחמה, עיתונאים נוטים להתגייס למען המא�ק, היינו לטו�ת 
האינטרסים של הממסד הצ�אי והפוליטי. סקירה של סוגות עיתונאיות שונות 
התקשורת  של  ש�התנהלותה  מראה  השנייה  האינתיפאדה  �מהלך  ש�לטו 
�מודל  המתואר  המלחמה'  ‘נוהל  את  תואמת  שאינה  חדשה,  פתיחות  קיימת 
זיהינו  הממסד,  לטו�ת  התקשורת  של  מסוימת  התגייסות  �צד  ה'התכנסות'. 
גם מגמות ‘אנטי–פטריוטיות'. שלא כמו �אינתיפאדה הראשונה, ש�ה הודרו 
�אינתיפאדה  דמוניות,  כדמויות  הוצגו  לחלופין  או  המרקע  מן  הפלסטינים 
הישראלי,  מהצד  כ�ד  דמים  מחיר  שג�תה  הקשה  האלימות  למרות  השנייה, 
צפינו �דמויותיהם האנושיות של מנהיגים פוליטיים, של קור�נות, של עדים 
ואפילו של טרוריסטים. על �סיס ניתוח תמונות חדשותיות ומסגורן הטקסטואלי 
טענותינו:  את  נאשש   2005—2000 השנים  �ין  אחרונות'  ו�'ידיעות  �'הארץ' 
א. ש�אינתיפאדה השנייה התרח� הכיסוי התקשורתי וכלל, �צד עושר של ייצוגים 
של  האנושיות  פניהם  את  החושפים  ייצוגים  מגוון  כ'אוי�',  הפלסטינים  של 

פרופסור תמר לי�ס היא פרופסור מן המניין �חוג לתקשורת ועיתונאות �אוני�רסיטה   *
mstamarl@mscc.huji.ac.il :הע�רית. דואר אלקטרוני

 .UCLA–� ד"ר זוהר קמפף הוא פוסט דוקטורנט  
zohar29@zahav.net.il :דואר אלקטרוני  
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הפלסטינים כמי שחווים את קשיי היומיום של הכי�וש וכקור�נות ישירים של 
צה"ל; �. ש�אופי המיצו� הרגשי הנגזר מדרכי הייצוג הללו קיים פוטנציאל 
�חלקו ול�ן.  שחור  של  כדיכוטומיה  המקו�עת  הסכסוך,  תפיסת  את  לערער 
הסכסוך:  �ייצוג  החדשה  לפתיחות  הסי�ות  מהן  נס�יר  המאמר  של  האחרון 
השינוי הדרמטי �ס�י�ה התקשורתית ה�ין–לאומית, ושינוי מק�יל �פרקטיקות 

של הפרופסיה העיתונאית.

מבוא

מחקרים אין–ספור הוכיחו שלתקשורת תפקיד עיקרי �ייצוג המציאות הח�רתית 
 Williams, 1977;( �שינוייה(  אף  )ולעתים  הקונצנזואלית  התפיסה  ו�חיזוק 
Alexander, 1981; Gitlin, 1983(. טענה שכיחה היא שהייצוגים הטלוויזיוניים 
שמחזקים  שליליים,  סטראוטיפים  מייצרים  שוליות  ח�רתיות  ק�וצות  של 
 Gerbner & )פירסט, 2001;  ואת אי–האמון כלפי ק�וצות אלה  את החשדנות 
Gross, 1976; Wolfsfeld, 1997(. השפעה חזקה �מיוחד יש לייצוג התקשורתי 
של ק�וצות תר�ותיות ולאומיות שהסיכוי לפגוש �הן �חיי היומיום הוא קלוש, 
מאחר שהמדיה היא מקור המידע היחיד להתוודע אליהן. לא כל שכן כשמדו�ר 
לתקשורת  ממנה  יותר  ואף  הכתו�ה,  לעיתונות  יש  אז  מלחמה.  �עת  �אוי� 
האלקטרונית, �לעדיות על הייצוג. אך �עת כזו משתנים גם כללי הע�ודה של 
הפרופסיה. �עוד ש�תקופות רגיעה, כשהתקשורת ממלאת את תפקידה נאמנה 
דווקא �התריעה על חריגים ועל סטיות מנורמות, היא נתפסת )לפחות �עיני 
מקצת הצי�ור( כתקשורת עוינת, הרי שמלחמה או מצ� חירום �יטחוני נותנים 
לה לגיטימציה לזנוח את תפקידה ככל� שמירה ולהתגייס לטו�ת המא�ק, היינו 
 Hallin, 1986; Schudson,( והפוליטי  הצ�אי  הממסד  של  האינטרסים  לטו�ת 
2002(. זוהי אם כן ההזדמנות של העיתונאים להתח�� על הצי�ור. �עת מלחמה או 
�זמן מתקפת טרור, פרקטיקות עיתונאיות לכאורה או�ייקטי�יות, השמעת קול 
שונה או התגייסות למען החלש — כל אלה נזנחות. ואכן, עיתונאים אמריקנים 
וישראלים אינם מהססים להצהיר שהם רואים עצמם קודם כול כאזרחים, ורק אחר 
כך כעיתונאים.1 והמשמעות של עיתונות פטריוטיות היא  להתמקד �שדה הקר�, 
למסגר את התמונה �צ�עים של שחור ול�ן ולקיים דיון על המתרחש �מישור 
האסטרטגי )איך להשיג את המטרה( ולא �מישור הערכי, היינו דיון �מטרות העל 

.)Hallin, 1994( של הח�רה והאם המלחמה מוצדקת
על פי מודל ההתגייסות העיתונאית השגור �עת מלחמה, אפשר היה להניח 
שעם פרוץ האינתיפאדה השנייה, ו�שנים של פיגועי הטרור, ש�חודשי השיא 



3שחור, ל�ן וגוונים של אפור: פלסטינים �תקשורת �אינתיפאדה השנייה

הפכו את חיי היומיום לסיוט, תעדיף התקשורת הישראלית עמדה של התכנסות 
ואפילו  להכירם  שהתחלנו   — הפלסטינים  ואילו  המפחידה,  המציאות  לנוכח 
�רית  כ�עלי  )כשנתפסו  אוסלו  הסכם  של  �שנים  הצי�ורי  �שיח  לשתפם 
ייחזו אך ורק כדמות מאיימת של  ייעלמו מן המרקע כליל או  אפשריים( — 
אוי�. אך מהתחקות אחרי פרקטיקות עיתונאיות שכללו את אופני הייצוג של 
הפלסטינים �אינתיפאדה השנייה למדנו, ש�התנהלותה של התקשורת התקיימה 
נוהל המתואר  'נוהל המלחמה' הרגיל,  הפעם פתיחות חדשה שלא תאמה את 
�מודל ההתגייסות השגור ו�ניתוח הפשטני של מ�קרי תקשורת הנוטים להגי� 

�אופן סלקטי�י על חומרים המתאימים לציפיותיהם.
אין �כוונתנו לטעון שאין התגייסות מסוימת של התקשורת לטו�ת הממסד 
מידת  את  לשפוט  היחידה  הדרך  אך  טרור;  פיגועי  �זמן  או  מלחמה  �עת 
ההתגייסות )או העצמאות( של העיתונות �זמן עימות היא ל�חון כיצד מכסה 
התקשורת את האירועים �שתי נקודות זמן שונות ש�הן הסכסוך מק�ל צ�יון 
אלים. מאחר שאופן ייצוגם של הפלסטינים כ�ר נחקר �אינתיפאדה הראשונה 
)לוי, Liebes, 1997 ;1991(, יש �אפשרותנו ל�דוק כיצד השתנה אופן הייצוג 

שלהם �שתי נקודות זמן שונות ש�הן התפרץ העימות הישראלי—פלסטיני.
ישראלים,  קור�נות  ג�תה  לא  כמעט  הראשונה  שהאינתיפאדה  לזכור  יש 
ולפיכך גם נהפכה �משך הזמן לשולית �תקשורת. לעומת זאת, �אינתיפאדה 
היומיום  חיי  ומידת האיום המוחשי על  הנוכחית מספר הקור�נות הישראלים 
הגדירו את מציאות חיינו �שנים האחרונות. לפיכך, אפשר היה לשער שעם 
העלייה הדרמטית �עוצמת האלימות כנגד הצד הישראלי �אינתיפאדה השנייה, 
מגמת ההדרה של הפלסטינים מהמרקע, שאפיינה את האינתיפאדה הראשונה, 
רק תתחזק. להפתעתנו, מצאנו מגמה הפוכה. �אינתיפאדה של שנות השמונים 
התגייסה התקשורת �אופן נחרץ. פניהם האנושיות של הפלסטינים נעלמו מן 
לאחר  אך  האלימות.  פרוץ  שלאחר  �ש�ועות  עוד  נשמע  לא  וקולם  המרקע 
שהמחסום שאסר לכלול את קולם של הפלסטינים �שיח הצי�ורי נפרץ �עק�ות 
הסכם אוסלו, הוא לא ננעל עוד עם התחדשות האלימות �אינתיפאדה השנייה, 
צה"ל  ו�פעולות  טרור  �פעולות  לצפייה  �מק�יל  מוחלט.  �אופן  לא  לפחות 
�גדה ו�רצועה, המשכנו גם לראות ולשמוע פלסטינים. יורים ומד�רים, כמעט. 
טענתנו היא, אם כן, ש�אינתיפאדה של שנת 2000 נחשפו הישראלים לייצוגים 
מורכ�ים ומרוככים, שש�רו את דפוס הייצוג ה�ינרי של רע מוחלט )המח�ל( 

מול טו� מוחלט )חייל צה"ל(.
מחקרים שערכנו �אינתיפאדה השנייה )משידור הכת�ה על מוחמד א–דורא, 
דרכים  �שלוש  הפלסטינים  של  הייצוג  הרח�ת  על  מצ�יעים  לסמלה(  שהפך 

לפחות:
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�לעדית  לדמות  הישראלי  הצי�ור  נחשף  הראשונה  ש�אינתיפאדה  �עוד  א.  
,Liebes( ואכזרי  מתלהם  מאיים,   — דמוני  או  נראה  �לתי  אוי�  של 
1997( — �אינתיפאדה השנייה הוא נחשף גם להי�טים האנושיים �דמותו   
של האוי� )מנהיגים פוליטיים, ואפילו מח�לים(. נוסף על כך, התוודע 
הצי�ור הישראלי למגוון פלסטינים מן השורה — קור�נות שלנו )ו�כללם 
חיי  את  החיים  פשוטים,  ואנשים  להפצצות  עדים  וזקנים(,  נשים  ילדים, 
התקשורתי  הכיסוי  גם  השתנה  �אותה שעה  הכי�וש.  עול  היומיום תחת 

�צד הישראלי והוא כלל עתה ייצוגים של חיילים הפוגעים �פלסטינים.
'קשות'  חדשותיות  �סוגות  סוקרה  הראשונה  שהאינתיפאדה  �עוד    .�
הרי   — ופיגועים  מהומות  אלימות,  הפגנות  של  �הקשר  ותמיד  �ל�ד, 
ש�אינתיפאדה השנייה הורח� הייצוג גם למגוון של סוגות 'רכות' �מהותן 
)�מקומונים, �מוספי העיתונים ו�תכניות אירוח(, שחשפו את הפלסטינים 

גם �הקשרים של שגרה. 
�אינתיפאדה השנייה, דיווח על סטיות מהנורמות הצה"ליות הו�יל �כמה  ג.  
מקרים להתפתחותו של פולמוס צי�ורי סוער, שכלל �ין היתר עימותים 
�ין התקשורת ל�ין הממסד הצ�אי והפוליטי, שעניינם מהי הגרסה הנכונה 
�סיפורים שחיילי צה"ל מצטיירים �הם �אור שלילי. דוגמאות �ולטות 
לכותרות  שעלתה  אל–המס,  אימאן  הילדה  של  ההריגה  וידוא  פרשת  הן 
�עק�ות תחקיר של התוכנית 'עו�דה';2 פרשת הצלומים של חיילי צה"ל, 
הנראים רוכנים מעל גופות מח�לים, שנחשפה �תחקיר 'ידיעות אחרונות' 
)19.11.2004(; מה שכונה פרשת 'הכנר �מחסום' והדיון הנרח� שהתקיים 
�עיתונות �נוגע למשמעויותיה המוסריות )28.11.2004(; פרשת הת�טאותו 
של אלוף דן חלוץ �נוגע לרגשותיו כטייס המטיל פצצה על אוכלוסייה 
אזרחית )19.11.2004(; פרשת וידוא ההריגה של מח�ל מהג'יהאד האסלאמי 
�ידי חיילי השייטת �תחילת דצמ�ר 2004; פרשת ההתעללות של שוטר 
יאיר  של  הרייטינג  עתירת  �תוכניתו  תהודה  שקי�לה  �פלסטיני,  מג"� 

לפיד �ערוץ השני )18.1.2005(, ועוד.

העניין  כלפי  הישראלית  התקשורת  של  החדשה  לפתיחות  נוספות  הוכחות 
הפלסטיני אפשר לראות �החלטה של מעצ�י מדיניות השידורים לצרף לח�ורת 
כת�י החדשות הק�ועים כת�ים לעניינים פלסטיניים, דוגמת סולימאן א–שפי 
ויורם �ינור. אלה חשפו �פני הצי�ור הישראלי �משך כל האינתיפאדה השנייה 
לא רק את קשיי היומיום של האוכלוסייה הפלסטינית, את התלאות הכרוכות 
�מע�ר �מחסומים ואת תוצאות המדיניות הצ�אית הקשוחה אלא גם את פניהם 
האנושיות של טרוריסטים המוגדרים �עגה התקשורתית 'עם דם על הידיים'. 
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עוד אינדיקציה לפתיחות החדשה ניכרת, �אופן אירוני, �מתקפות של שדולות 
פרו–ישראליות )הנלחמות �דימוי המוטה לרעה לדעתן של ישראל �עיתונות 
העולמית( על ההלקאה העצמית המאפיינת את דרך סיקור העימות �תקשורת 
הישראלית. מנקודת מ�טן, כיסוי עיתונאי החורג ממא�ק �ין שחור ו�ין ל�ן 
משרת את מפיצי הדי�ות על ישראל.3 טענה זו היא אינדיקציה לכך שלפחות 
מקצת העיתונות אינה נתפסת כמגויסת על ידי תומכי ישראל �חוץ לארץ, וזאת 
שלא כמשתקף ��יקורת החריפה העולה �מחקרים ישראליים שעסקו �תפקודה 
.)Korn, 2004; Cromer, 2005 ;2002 ,של התקשורת �זמן האינתיפאדה )דור

�מחקרים שעשינו  העיקריים שעלו  הממצאים  את  נסקור  ה�אים  �ד�רים 
יש  כי  הטענה  את  ל�סס  כדי  הסכסוך,  של  האלימות  ההתפרצויות  שתי  על 
�אינתיפאדה  הישראלית  �תקשורת  הפלסטינים  ייצוג  �אופן  חדשה  פתיחות 
השנייה. �עוד שהאינתיפאדה הראשונה התאפיינה �מחיקת פניהם וקולותיהם 
של פלסטינים, הרי ש�שנייה פלסטינים מופיעים תדיר �זמן צפיית שיא או 
�עמודים הראשונים של העיתונים, וניתנת להם �מה לה�יע את חרדותיהם, 
נ�יא  �המשך  הישראלי.  הצי�ור  �אוזני  ס�לותיהם  ואת  כעסיהם  את 
של  האנושיות  הפנים  של  תמונות  ניתוח  על  המ�וסס  חדש,  מחקר  ממצאי 
הכי�וש —  היומיום תחת  ועדים לקשיי  קור�נות  טרוריסטים,  פלסטינים — 
—2000 השנים  �ין  הישראלית  �עיתונות  מסגורן הטקסטואלי  זה את  ו�כלל 
2005. ניתוח הייצוגים הללו מאשש את המגמה שהסתמנה �מחקרינו הקודמים. 
על מנת לה�ין את הפוטנציאל של השפעת אופני הייצוג החדשים על הצי�ור, 
מיפינו את האפשרויות השונות של יחסי הגומלין �ין דרכי הייצוג ל�ין תפיסות 
מוקדמות של קוראים ישראלים את הסכסוך, הנעות �ין 'יוניות' ו�ין 'נציות'. 
�ין  מעמתת  שהתמונה  שהנחנו  משום  הוויזואלי,  �ייצוג  להתמקד  �חרנו 
התפיסה הקוגניטי�ית של הסכסוך ל�ין השלכותיו הכוא�ות על הפרט. נטען 
שכוחן של תמונות טמון �פוטנציאל שלהן ליצור דיסוננס �ין האידאולוגיה של 
המפענח ל�ין הרגשות שהן מעוררות �ו. המיצו� הרגשי העולה מדרכי הייצוג 
הללו מאפשר לאמץ תפיסת מציאות מורכ�ת יותר של הסכסוך. �חלקו האחרון 
של המאמר נציע סי�ות לפתיחות החדשה �ייצוג הסכסוך, הקשורות לשינוי 

הדרמטי שחל �ס�י�ה התקשורתית ה�ין–לאומית ולעקרונות הפרופסיה.

הייצוג של הפלסטינים במדיה הישראלית באינתיפאדות
הראשונה והשנייה

ייצוג ח�רתי או של התנהלות מקצועית ללא  קשה לצייר תמונה נאמנה של 
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התגייסות  כנגד  ק�ע  דרך  הנשמעת  ה�יקורת  עיקר  היסטורי.  �רצף  עיגונה 
ולכן  ספציפית,  זמן  �נקודת  מעוגנת  הממסד  לשירות  הישראלית  התקשורת 
לעולם תאשש את הנחותיו המוקדמות של החוקר. אי–אפשר להפריך �יקורת 
זו, מאחר שחסרה לה פרספקטי�ה היסטורית. אין ספק, כפי שמלמדנו  מעין 
הכלל האוני�רסלי, שעל פיו ה�חירה והמסגור של אירועים חדשותיים מוכרעים 
 Galtung & Ruge, 1965; Liebes &( היעד  לקהל  שלהם  הרלוונטיות  לפי 
יותר  ואמפתית  �דרך מקיפה  יתועד תמיד  �צד שלנו  First, 2003(, שהס�ל 
מאשר הס�ל �צד השני. לפיכך, הטענה שיש הטיה �סיקור התקשורתי תהיה 
זמן  לאורך  מגמות  ל�חון  הוא  זאת,  �כל  לעשות,  שאפשר  מה  נכונה.  תמיד 
מזלנו,  איתרע  והמשודרת.  הכתו�ה  העיתונות  וההתנהלות של  הייצוג  �אופן 
והסכסוך הישראלי—פלסטיני סיפק לנו החוקרים שתי התפרצויות אלימות של 
אותו מתח �מרווח של למעלה מעשור. השוואה �ין אופני הייצוג )הוויזואליים 
�כיסוי  שינוי  על  או  קיפאון  על  להצ�יע  יכולה  המקרים  �שני  והמילוליים( 
�פרקטיקות  לשינויים  �נוגע  אינדיקציה  לנו  ולתת  הסכסוך  של  התקשורתי 
העיתונאיות �ין שלהי שנות השמונים של המאה העשרים ל�ין העשור הראשון 

של המאה העשרים ואחת.

ייצוג הפלסטינים באינתיפאדה הראשונה )1987—1991(

היא  הראשונה  האינתיפאדה  של  התקשורתי  הכיסוי  את  לאפיין  יעילה  דרך 
הפלסטינים,  של  דמותם  מסגור  של  העיקריים  המכניזמים  סדרת  את  לאזכר 
שעלו מתוך �חינת מהדורת הער� של הטלוויזיה ושל עמודי החדשות �אותה 
תמונת  יוצר  �יניהם  שהשילו�  אמצעים  שישה  העלה  לי�ס  של  מחקרה  עת. 
השני  הצד  של  דמותו  'גזירת'  הוא  הראשון  האמצעי  חד–משמעית.  מציאות 
מן התמונה )excising(. המצלמות התמקדו �חיילי צה"ל הצועדים דרך עיירות 
רפאים, ו�כל עימות אלים עם הפלסטינים הורחקו העיתונאים מהזירה. ראיונות 
קוימו רק עם הצד הישראלי, וכפועל יוצא כמעט שלא נשמעו קולותיהם ולא 
טיהור  השני,  האמצעי  ו�עיתונות.  המרקע  על  פלסטינים  של  פניהם  נראו 
)sanitizing(, הגן על הצי�ור הישראלי מפני  השני  הצד  של  מס�לו  המרקע 
�תמונות  צפייה  ומפני  פלסטינים,  נפגעים  של  המצט�ר  המניין  על  הדיווח 
על  הישראלים  לאוזני  הגיע  זאת  ש�כל  המידע  הרוגים.  או  פצועים  המראות 
האמצעי  מהאולפן.  לקוני  דיווח  �אמצעות  נמסר  הפלסטינים  של  הא�דות 
הדיווח  העצמת  נעשה �אמצעות   ,)equalizing( האיום  של  העצמה  השלישי, 
הסימטריה  חוסר  אף  על  הישראלי,  �צד  לפגוע  הפלסטינים  של  היכולת  על 
המשווע �ין שני הצדדים �יכולת להפעיל כוח. ה�יטוי הוויזואלי של אמצעי 
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ולהגדירם  ו�א�נים  �סלעים  החמושים  פלסטינים  של  ק�וצות  צילום  היה  זה 
כ'קטלניים'. האמצעי הר�יעי, דה–פרסונליזציה )de-personalizing(, הת�טא 
הצד  �ייצוג  כמו  שלא  השני.  �צד  הנפגעים  של  האישית  הזהות  �מחיקת 
הישראלי, �דרך כלל לא ניתן לנפגעים פלסטינים שם, וס�לם לא נראה על 
המסך. האמצעי החמישי, דמוניזציה )demonizing(, היה הנפוץ �יותר �ייצוג 
רעולות  דמויות  ראו  לפלסטינים,  זאת  �כל  נחשפו  כשישראלים  השני.  הצד 
שרפות.  ומ�עיר  א�נים  מיידה  דגלים,  המניף  היסטרי,  מוסת,  המון  או  פנים 
הדימוי שנוצר היה אנונימי, מאיים ולא אנושי. האמצעי האחרון הוא הוצאה מן 
ההקשר )de-contextualizing(. הטכניקה הייתה להתעלם מההקשר הפוליטי של 
ההתקוממות, ומהעו�דה שמדו�ר �תהליך נמשך של מחאה המונית, �אמצעות 
הייתה  ושומרון'. המטרה  'הפרות סדר �יהודה  מסגור של הידיעה החדשותית 

 4.)Liebes, 1997: 66–79( להראות שישראל שולטת �אירועים
כאשר ניגשנו לנתח את אופן הכיסוי �אינתיפאדה השנייה, הנחנו שלאור 
הה�דל התהומי �עצימות המלחמה — הפעם השתמשו הפלסטינים �נשק חם נגד 
חיילים ו�יצעו פיגועי טרור המוניים �ריכוזי אוכלוסייה — נמצא גם קי�עון 
או החרפה �דרכי הייצוג של האוי�, שזיהינו �סי�ו� הקודם של העימות. ואכן, 
מקריאת טורי �יקורת התקשורת �עיתונות וממחקרים �תחום שפורסמו �שנים 
האחרונות עולה, כי כל האסטרטגיות שהזכרנו ממשיכות לשלוט �אופן הכיסוי 
התקשורתי גם �אינתיפאדה השנייה. לעומת זאת, סדרה של מחקרים שעשינו 

לאורך כל התקופה מראה את ההפך.

ייצוג הפלסטינים באינתיפאדה השנייה )2000—2005(

�תקשורת  הפלסטינים  ייצוג  �אופן  הראשונה  האינתיפאדה  מאז  השתנה  מה 
שינוי  �ו  חל  כי  מראים  העימות  מתחילת  שעשינו  המחקרים  הישראלית? 
�חזקת  היו  שהפלסטינים  מצאנו  הראשונה  ש�אינתיפאדה  �עוד  דרמטי. 
תמידיים  לנוכחים  נהפכו  הם  השנייה  ש�אינתיפאדה  הרי  נוכחים–נפקדים, 
הכת�ים  חדשים.  תפקידים  �מגוון  הופיעו  ואף  השונים,  התקשורת  �ערוצי 
מח�לים  ו/או  פוליטיים  מנהיגים  ק�ע  דרך  ראיינו  ו�עיתונות  �טלוויזיה 
נוסף על כך,  שהפכו לכוכ�ים �ראש רשימת המקורות של עורכי החדשות. 
�צד הופעתם השגרתית �סוגות האקטואליה, למדנו להכירם כדמויות אנושיות 
כייחודיות  הללו  החדשות  הפרקטיקות  את  לראות  אין  יותר.  'רכות'  �סוגות 
ה�ין– התקשורת  �ס�י�ת  השתל�ותה  על  מעידות  הן  הישראלית;  לתקשורת 

את  לראות  אפשר  לפיכך,  התשעים.  שנות  �תחילת  מהפך  שע�רה  לאומית, 
השנייה  לעומת  הראשונה  האינתיפאדה  של  התקשורתי  �כיסוי  שחל  השינוי 
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כמק�יל לשינוי שחל �כיסוי התקשורתי �ארצות ה�רית את מלחמת עיראק 
הראשונה לעומת השנייה.

�מחקר שערכנו �ימיה הראשונים של האינתיפאדה )אוקטו�ר 2000( �חנו את 
הפרקטיקה החדשה של ‘ראיונות עם האוי�' )�לום–קולקה, קמפף ולי�ס, 2003; 
לי�ס, קמפף ו�לום–קולקה, 2006(. מכל השינויים האפשריים �אופן הייצוג של 
הפלסטינים, נראה היה ש�משא ומתן עם מנהיגים פוליטיים, הנתפסים כאחראים 
סטראוטיפים.  לש�ור  �יותר  הגדול  הפוטנציאל  טמון  שלה,  וכסמל  לאלימות 
מרואייניו  עם  קשר  לקשור  שיחה,  לפתח  לעיתונאי  מאפשר  החדשותי  הריאיון 
ולאתגר אותם. כשמדו�ר �ריאיון עם ה'אחר', הנתפס כמייצג של האוי�, הרי 
שההקש�ה לד�רי הצד השני ומתן ההזדמנות להשמיע את גרסתו הם �גדר לקיחת 
סיכון מ�חינת העיתונאי. מעשהו עלול לעורר תרעומת צי�ורית ופוליטית ואפילו 
האינתיפאדה,  כל  לאורך  זאת,  למרות  ע�ודתו.  מקום  ועל  מעמדו  על  לאיים 
ו�ייחוד �תקופות רגיעה יחסית, התקיימו ראיונות עם מנהיגי הפלסטינים )עם 
ערפאת כמו גם עם מנהיגים מהשורה השנייה(. המתח שנוצר �ין הממסד הפוליטי 
ל�ין ערוצי התקשורת והעיתונאים ס�י� הראיונות האלה מוכיח שהיה �הם משום 
פירוק הה�נות הלא כתו�ות �ין השניים גם �עת סכסוך, אפילו �רגעיו הרגישים 
�יותר. אם הטענה המקו�לת היא שהתקשורת משקפת ומעצימה תהליכים ח�רתיים 

ופוליטיים, הרי ש�מקרים אלה התקשורת מתגלה כמו�ילה ולא כמו�לת.
זו אפשר למצוא �מידת החשיפה התקשורתית של  עדות ראשונה לטענה 
מנהיגי הפלסטינים �תחילת האינתיפאדה, �עת שציפו מהתקשורת שתתנהל 
�מגמת התגייסות מלאה למען הממסד. מ�ט �לוח של ראיונות עם נציגי צי�ור 
�אוקטו�ר 2000 מגלה ש–14.5% פלסטינים ו–6% ער�ים–ישראלים התראיינו 
 .)N = 302 ;'שתי תוכניות חדשותיות �ערוץ 2 )‘חמש עם...' ו'חדשות הער��
הפלסטינית  הגרסה  את  מסרו  מהראיונות  מ–20%  פחות  היא שלא  המשמעות 
)שעוד  הפמיליאריות  לעתים  נחשפת  האוי�  עם  �ראיונות  הישראלי.  לצי�ור 
נותרה מתחת לפני השטח מימי אוסלו( �ין עיתונאים ל�ין נציגים של הצד השני, 
שנתפסו כמעין ‘ירי� אינטימי'. ההיכרות הזו הו�ילה לראיונות לא שגרתיים 
ויכוח פוליטי )כשהמראיין  יתר, �סגנון  שהיטלטלו �ין הקצה של לעומתיות 
נוטש את עמדת ‘פרקליט השטן' ומ�טא �אופן רגשי את זהותו הלאומית(, ל�ין 
שני  המשפחתית של  האזרחית  לזהות  המקצועית  מהזהות  יתר שגלשה  קר�ת 

הצדדים )�לום–קולקה, קמפף ולי�ס, 2003(.
דוגמה �עייתית יותר מ�חינת יחסי העיתונאי, הצי�ור והממשל היא היוזמה 
של עודד גרנות לראיין את יאסר ערפאת �סופו של ש�וע עקו� מדם,שנרצחו 
�ו 25 ישראלים �שלושה פיגועים שונים )ערוץ 1, 7 �דצמ�ר 2001(. דוגמה זו 
ממצ�ת את העיתונאים �תפקיד של מתווכים או של מנהלי משא ומתן �רגעים 
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שלא מתקיימת �הם תקשורת �ין המנהיגים הפוליטיים )לי�ס, קמפף ו�לום–
קולקה, Gilboa, 2005 ;2006(. גרנות נתן לערפאת הזדמנות להשמיע את ד�רו 
�רגע של התכנסות פטריוטית, כאשר כ–50% מהצי�ור הישראלי היו ס�ורים 
אולם  למדי,  לעומתי  �אופן  ערפאת  את  ראיין  אמנם  גרנות  להחליפו.  שיש 
�דיע�ד עורר סערה, כאשר הת�רר שהוציא חלקים מהריאיון ש�הם האשים 
ערפאת את המוסד �התנקשות �שר רח�עם זא�י. �החלטתו שלא לשדר קטעים 

אלה, נתן גרנות ‘הזדמנות שנייה' למי שהוכרז �אותו ש�וע כ'לא רלוונטי'.
�מחקר אחר הראינו כי מגמת התרח�ות הייצוג אינה �לעדית רק למנהיגים 
פוליטיים )Liebes & Kampf, 2004( אלא כוללת גם טרוריסטים עם ‘דם על 
�ס�י�ת  החדשות  העיתונאיות  הפרקטיקות  את  מאפיינת  זו  מגמה  הידיים'. 
הדרגתי  �תהליך  לטענתנו,  אליה.  משתייכת  שישראל  הגלו�לית,  התקשורת 
נהפכו הטרוריסטים למקורות שגרתיים ומ�וקשים, המד�רים �שם עצמם על 
הצי�ורי.  היום  סדר  את  קו�עים  אף  מסוימת  ו�מידה  ומטרותיהם,  מניעיהם 
קור�נות  של  ס�לם  את  המראים  אדום,  הצ�ועים  העיתונים  שערי  על  נוסף 
חפים מפשע לאחר פיגועים, הטרוריסטים זוכים כיום גם לנראּות תקשורתית 
משופרת: הם מצהירים הצהרות, מתראיינים, �אים �משא ומתן עם ממשלות, 
�עוד שעיתונאים ופרשנים מתחקים על עק�ותיהם, מעריכים את תוכניותיהם 

ומנסים לה�ין את נ�כי נפשותיהם.
מיוחד  �יטוי  לידי  �אים  המח�ל  של  �דמותו  האנושיים  ההי�טים 
עם  קשר  יוצר  העיתונאי  �ראשונה  הפרקטיקה.  של  אופייניות  סוגות  �שתי 
טרור.  לפעולות  כאחראי  נודע  כ�ר  שזה  לאחר  מח�ואו,  �מקום  המח�ל 
קו�ע  שהמרואיין  התנאים  הטרוריסט,  אל  אותו  המו�ילים  �מתווכים  התלות 
ומעמדו של העיתונאי �עת הראיון — כמין �ן ערו�ה המחוי� לציית לכללי 
דוגמאות  �מיוחד.  ומפרגן  אנושי  ייצוג  לאופן  מו�ילים  אלו  כל   — המארח 
�ינור,  יורם  של  הראיונות  הם  זו  חדשותית  סוגה  של  הישראלית  לווריאציה 
כת� ערוץ 2, עם זכריה ז�יידי, המ�וקש מספר אחת של צה"ל �ג'נין �משך 
סולימאן א–שפי, עמיתו לערוץ, עם מח�לים  או המפגשים של  כל העימות, 

הנמצאים �דרכם ל�צע פיגועים.
הסוגה הרווחת של סיפורים �יוגרפיים המתמקדים �מח�לים רלוונטית אף 
היא למגמה החדשה של חשיפת פניהם האנושיות של טרוריסטים �תקשורת 
המער�ית, והישראלית �כללה. המקורות לסוגה זו הם מח�לים �כלא או �ני 
עם  ראיונות  �תוספת  גם  לעתים  ועמיתיהם,  מוריהם  אוי�יהם,  משפחותיהם, 
מומחים משדה הסוציולוגיה או הפסיכולוגיה )אלה מספקים הס�רים לשאלות 
כגון: מה הד�ר שהניע אותו להפוך לטרוריסט, מה גרם לו לנטוש את דרך חייו 
הקודמת ומה יכול היה להצילו(. �סיפורים אלה מצאנו כי העיתונאים יוצרים 
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סימטריה �ין הנ�ל ל�ין הקור�ן, מדגישים גורל שרירותי שהו�יל אדם ל�צע 
התא�דות, מסיטים את האחריות לגורמים פסיכולוגיים או ח�רתיים ומלמדים 

אותנו על הדמיון �ין הקור�נות ל�ין הטרוריסט.
מחקרינו הקודמים הצ�יעו אפוא על שינוי דרמטי �ייצוג של הפלסטינים 
המצ�יעים  חדשים  ממצאים  נ�יא  ה�א  �חלק  העימות.  של  הנוכחי  �סי�ו� 
�אינתיפאדה  הפלסטינים  של  �ייצוגם  הפתיחות  מגמת  של  הי�טים  עוד  על 
השנייה. נראה כיצד זו �אה לידי �יטוי �ייצוג מגוון יותר מ�ע�ר של מח�לים 
�עיתונות הכתו�ה. נוסף על כך ונצ�יע על הופעתה של קטגוריה חדשה — 
היומיומי תחת  לס�ל  כעדים  או  כקור�נות  השורה  מן  פלסטינים  דמויות של 

הכי�וש.
ייצוג ס�לו של האדם הפשוט אצל האוי� מחיי� הס�ר. מחד, אפשר לטעון 
מח�לים(  של  )היינו  �פועל  האוי�  של  קולו  ושמיעת  האנושיות  פניו  שהצגת 
יוצרות �קר� צופים וקוראים ישראלים דיסוננס קשה �מיוחד; מאידך, לראות 
פלסטיני פשוט, שאין לו ‘דם על הידיים', מקומם הר�ה פחות. אך �מקרה זה, 
מנקודת המ�ט של הפרקטיקות העיתונאיות, השאלה המת�קשת היא מה הערך 
החדשותי שיש להתמקדות �ניצ�ים �סיפור הגדול של העימות. שלא כמו מנהיגים 
פוליטיים ומח�לים האחראים על אסונות איומים, שדמותם ומעשיהם מעוררים 
מט�ע הד�רים עניין וסקרנות צי�וריים, העניין �ישראל �סיפורם האנושי של 
פלסטינים פשוטים אינו עומד �קריטריונים המקו�לים של רלוונטיות, לא כל 
שכן �שעת עימות )Galtung & Ruge, 1965(. הס�ר מת�קש לתופעה החדשה 
של נראותם מצוי �עניין הגו�ר של התקשורת הגלו�לית �אדם הפשוט ולא רק 
�מנהיגים ו�מק�לי ההחלטות. הסי�ה השנייה קשורה ישירות לסכסוך המקומי, 
נו�עת ישירות מהמשכו לאורך זמן והיא תוצאה של המודעות הגו�רת �תקשורת 
הישראלי.  �צד  ואזרחים  חיילים  של  מהנורמות  מוסריות  לסטיות  הישראלית 
הרלוונטיות של הפלסטיני הפשוט לצי�ור הישראלי, לפי הס�ר זה, נו�עת מהעניין 
שפלסטינים  ההקשרים  היומיומי.  �מא�ק  צה"ל  של  �התנהלות  התקשורת  של 

פשוטים מן השורה מופיעים �שלם �תקשורת אכן מעידים על כך.

אויב, קורבן ועד: פניהם האנושיות של הפלסטינים
באינתיפאדה השנייה

לצורך �חינה שיטתית של אופני הייצוג של פלסטינים, אספנו תמונות מעמודי 
ו'הארץ' �ין השנים 2000—5.2005  'ידיעות אחרונות'  החדשות של העיתונים 
הקריטריון ל�חירת התמונות היה אי–זיהוים הפרסונלי של פלסטינים )שאינם 
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אזרחיות,  כדמויות  הוויזואלי  וייצוגם  פוליטיים,  כמנהיגים  ישראל(  אזרחי 
�ין אם מדו�ר �מח�לים ו�ין אם מדו�ר �אזרחים מן השורה. הרעיון שהנחה 
את ה�חירה היה השאיפה ל�חון את המפגש של הקורא הישראלי עם דמויות 

פלסטיניות הנראות כמוהו.
תמונות אלו מחזקות אף הן את הטענה שקיימת מגמה של פתיחות �דרך 
נעדרו  הראשונה  �אינתיפאדה  השנייה.  �אינתיפאדה  הפלסטינים  של  הייצוג 
הפלסטינים �דרך כלל מהתמונה, וכשכ�ר נראו — ל�שו דמות של רעולי פנים 
או של המון משולה� וחסר פנים. התנאים החדשים שאפיינו את האינתיפאדה 
השנייה — חוסר היכולת לסגור הרמטית את השטח, התפוצה של טכנולוגיות 
צילום חדשות והשינויים �פרופסיה ו�פרקטיקות העיתונאיות — הו�ילו לייצוג 
מגוון של דימויים של שני הצדדים. שלא כייצוג �אינתיפאדה הראשונה, ש�ה 
נחשפנו לשני  והישראלי �ל�ן, �אינתיפאדה השנייה  סומן הפלסטיני �שחור 
הצ�עים �שני הצדדים. �ייצוג הפלסטינים, הת�טאה הפתיחות החדשה קודם 
כול �העשרה של הדימויים הדמוניים של האוי�. �ה �שעה התפתחה גם מגמה 

חדשה של חיפוש אחרי מגוון ייצוגים החושפים את דמותו האנושית.
שתי תמונות, שהפכו לסמל של האינתיפאדה השנייה, מדגימות את שני 
הכיוונים: את התמקדותה של המצלמה �פניו האנושיות של הפלסטיני, �צד 
יכולתה לגרום לדמוניזציה של הפנים הללו. התמונה הראשונה היא הריגתו של 
מוחמד א–דורא �סוף ספטמ�ר 2000; מתחרתה על תואר הדימוי ה�לתי נשכח 
ידיו המגואלות �דם,  היא תמונתו של פלסטיני המניף את  של האינתיפאדה 
לאחר הלינץ' �חיילי צה"ל �רמאללה. מנקודת מ�ט ישראלית, שתי התמונות 
החזותי הרח� של הפלסטינים  הייצוג  �טווח  הללו מסמנות את שני הקט�ים 
לאורך האינתיפאדה. כדי לעמוד על קשת הייצוגים של הפלסטינים, מיפינו 
את הדימויים שליקטנו מעל דפי העיתונות על פי השתייכותם לאחת משתי 

הקטגוריות הנוגדות: אוי�ּות או פגיעּות.
קטגוריית האוי�ות, המתאפיינת �שאלה 'מה הפלסטינים עושים או עשויים 
הישראלי  על  סמלית  ו/או  קיומית  המאיימים  דימויים  כוללת  לנו?'  לעשות 
)הקטגוריות קיומי וסמלי אינן מוציאות אחת את השנייה(. �קטגוריה זו מצאנו 

כמה אופנים של ייצוג: 
התמונות  דוגמת  בישראלים,  פיזית  פגיעה  במפורש  המראות  תמונות   )1(
לדמוניזציה  האולטימטי�י  הדימוי  �רמאללה.  הלינץ'  של  המוכרות 
האי�ה  את  מכול  יותר  ש�יטאה  התמונה  היא  השנייה  �אינתיפאדה 
על  'דם  עם  רוצח  של  �פניו  לצפות  ואפשרה  לישראלים,  הפלסטינית 
הידיים' )Kampf, 2006(. פנים אלו, המ�יעות תיעו� וחושפות את הרוצח 
כאדם הרוחש שנאה מוחלטת כלפינו, תורמות להעצים את היראה מפניו 
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ואת התיעו� כלפיו. אם כך, קטגוריית הייצוג הדמוני, חסר הפנים, של 
�אינתיפאדה  הורח�ה  הראשונה,  האינתיפאדה  את  שאפיינה  הפלסטיני, 
השנייה וכללה לא רק מראה של אוי� רעול פנים אלא גם כזה שאפשר 

לצפות �פניו ולהתוודע לעומק שנאתו.
תמונות שהן ייצוג של האיום של הצד השני לפגוע בנו. �תמונות אלו   )2(
משליכים  חם,  �נשק  אוחזים  או  מכוונים  יורים,  פלסטינים  מצולמים 

�ק�וקי ת�ערה או מיידים א�נים. 
תמונות שהן ייצוג פרסונלי או ייצוג המוני של המוטיבציה לפגוע. על   )3(
�סיס ההנחה שהפנים הן ראי הנפש, עוצמתה של תת–הקטגוריה הפרסונלית 
 medium close up–� היא �מפגש עם פנים המ�יעות כעס ושנאה. ייצוג
כלפינו.  הפלסטינים  של  יחסם  את  מ�טא  אלו  פנים  ה�עות  של  לפחות 
תורמים  ועוד,  קוראן  ספר  מסורתי,  ל�וש  נלווים,  חפצים  של  הופעתם 
�תת– לפגוע.  למוטי�ציה  אינדקס  כעוד  ומשמשים  האיום  את  להעצים 
הקטגוריה של 'המון' אנו נפגשים עם עוצמת המסה של אספסוף משולה�, 
המשרה אווירת כאוס וחוסר שליטה )לוויות, תהלוכות של רעולי פנים, 

 .)medium long shot–� מצולמות �דרך כלל
סמלים  השחתת  של  �ייצוגים  מצאנו  הישראלי  הקורא  על  סמלי  איום   )4(
או  ק�רים  השחתת  דגלים,  שרפת  למשל  דתיים.  או  אזרחיים  לאומיים, 

התעללות �גופות של ישראלים. 

מול קטגוריית האוי�ות עומדת קטגוריית הפגיעּות. מנקודת המ�ט הישראלית, 
השאלה המאפיינת אותה היא 'מה אנו עושים לפלסטינים?'. הפלסטיני נראה 
�תמונות אלה כאדם פשוט המתמודד עם קשיי היומיום של הסכסוך או כקור�ן 
המאוים קיומית )כאשר נגרם לו ס�ל פיזי על ידי ישראלים, שלעתים גם נראים 
עם  למפגש  ישראלים(.  �ידי  מושפל  הוא  )כאשר  סמלית  מאוים  או  �תמונה( 
דימויים כאלה יש פוטנציאל להעלות לתודעה את המשותף לפלסטינים ולנו 
כ�ני אדם, מאחר שהוא חושף את פניהם האנושיות �הקשרים שאין �הם משום 
איום ישיר עלינו או �הקשרים שהם עצמם מצויים �צל איום שלנו. �מקרה 

האחרון עולה שאלת האחריות של ישראל לס�ל הנגרם להם.
האופנים שמצאנו �קטגוריית הפגיעות, הייחודיים לאינתיפאדה השנייה:

איום קיומי )של ישראלים על פלסטינים(. תמונות של פצועים, הרוגים   )1(
או של אנשים סו�לים, �דרך כלל של ילדים, נשים וזקנים. �ין הדימויים 
שנט�עו �זיכרון הצי�ורי עולות תמונת מותו של מוחמד א–דורא )ספטמ�ר 
�רפיח  �פעולה  אחריהם  צה"ל  כוחות  שהשאירו  ההרס  ותמונות   )2000

)אפריל 2004(.
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פרסונליזציה של אבל. תמונות טיפוסיות הן של לוויות, ש�הן יש ייצוג   )2(
לפחות �–medium close up של תווי פניו של המתא�ל. פרקטיקות שהיו 
של  תקרי�  ו�כללן  פרסונלי,  יהודי  ֵא�ל  לייצוג  �לעדי  �אופן  שמורות 
המצלמה על הפנים הסו�לות של המתא�ל, נעשות �משך הזמן לגיטימיות 

לייצוג ֵא�ל פלסטיני.

איום סמלי על הפלסטינים. �תמונות מוכרות אלו מופיעים �דרך כלל   )3(
שני הצדדים, כאשר הישראלים ממוצ�ים �עמדת הפוגעים והפלסטינים 
 25( �מחסום  הּכנר  הן  שכאלה  לתמונות  דוגמאות  הנפגעים.  �עמדת 
�נו�מ�ר 2004( והתעללות חיילי צה"ל �גופת מח�ל �גוש קטיף )‘ידיעות 

אחרונות', 19 �נו�מ�ר 2004(.

תמונה 1: חיילי צה"ל ס�י� גופת מח�ל, נו�מ�ר 2004
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תמונה 2: ּכנר �מחסום צה"ל, נו�מ�ר 2004, צילום: הורית הרמן–פלד

של  דמויות  של  רח�ה  �קשת  להת�ונן  לישראלים  שניתנה  האפשרות 
פלסטינים היא נד�ך עיקרי �מע�ר מייצוג �ינרי של שחור ול�ן לייצוג המ�חין 
�גוונים שונים. נד�ך זה טומן �חו�ו פוטנציאל ר� לש�ור סטראוטיפים ולשנות 
עמדות פוליטיות �קר� הצי�ור הישראלי. עם זאת, הפוטנציאל לשינוי אינו 
תלוי רק �הי�טים החזותיים של ייצוג הצד השני אלא מתג�ש �יחסי הגומלין 
ש�ין הדימוי למסגורו המילולי ו�ין אופן ההצפנה של שניהם לאופן הפענוח 

)הול, 1980(.
�תוך  מעוגנים  אלא  ריק  �חלל  מופיעים  אינם  עצמם  החזותיים  הייצוגים 
 Barthes, 1977; Mitchell, 1986; Kress  ;2003 ,הקשר טקסטואלי וז'נרי )כהן
 image\text–אופן ההתק�לות של הייצוגים הללו כ .)& Van Leeuwen, 1998
מושפע מאופן תפיסת האירוע המיוצג, כמו גם מתפיסת הסכסוך כולו, �צד 
המפענח. תפיסת הקורא את הדימוי, אם כן, היא תוצר של יחסי הגומלין �ין 
 Vidmar &( המוקדמות של המפענח  ל�ין התפיסות  כל מרכי�יו  הייצוג על 
Rokeach, 1974(. לאופי המפגש �ין הייצוג ל�ין המפענח יש, לפיכך, השפעה 
לא מ�וטלת על המיצו� הרגשי. כך למשל תמונה המנציחה את ס�לם של ילד, 
אישה או קשיש יכולה לעורר רגשות של אמפתיה, �ושה, אשמה ועוד. למיצו� 

רגשי כזה יש הכוח לשנות סטיגמות ועמדות.
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מיצוב הקוראים על ידי יחסי הגומלין בין תמונה, 
כיתוב ואופני פענוח

מטרותינו הן, ראשית, לאפיין את יחסי הגומלין �ין הדימוי החזותי ל�ין מסגורו 
הייצוג הכולל ל�ין התק�לותו �קר� קוראים �עלי  הטקסטואלי, ושנית, �ין 
תפיסות מוקדמות �נוגע לסכסוך.6 שלושה סוגי יחסים מתקיימים �ין הדימוי 
ל�ין מסגורו: העצמה, השלמה וניגוד. כל אחת מהתצורות משפיעה �דרכה על 

מיקומו של הייצוג �רצף ש�ין אוי�ּות ופגיעּות.
הדוגמה  קודם,  שציינו  כפי  הכיתוב:  לבין  הדימוי  בין  הגומלין  יחסי 
זו של תמונת  האולטימטי�ית לדימוי של האוי�ות �אינתיפאדה השנייה היא 
הלינץ' �רמאללה. יחסי הגומלין �ין התמונה ל�ין מסגורה הטקסטואלי הם של 
העצמה, כשהמילים מחזקות את כוחו של הדימוי והחי�ור �ין השניים מע�יר 
מסר ממוקד וחד–משמעי. �מקרה של הלינץ' עוצמת הדימוי קשורה גם �היותו 
המקומית  התר�ותית  מהמורשת  מוכרים  דימויים  המאחזר  ארכיטיפי  דימוי 
וּו,  ּדֶזָ'ה  זה מעוררות תחושת  )Kampf, 2006(. תמונות מסוג  והאוני�רסלית 

ולכן מצמצמות כמעט לחלוטין את טווח הקריאות האפשרי של המפענחים.
העיגון הטקסטואלי שניתן לתמונה, ‘המראה המחריד: ידיים מגואלות �דם' 
מן החלון אל האספסוף המשולה�,  גופת החייל המושלכת  גם לתמונת  )כמו 
‘ההמון עושה שפטים �גופה'(, מקשר קונוטטי�ית �ין הסכסוך העכשווי ל�ין 
השורשים הפרימורדיאליים של האוי�ות כלפי הישראלים �ארץ כנען. תפקידם 
של הצירופים התנ"כיים �כותרות הוא להעצים רטורית את הדימויים, ולחזק 
האוי�ות  תפיסת  את  להציג  אומר,  הווה  הקורא.  �תגו�ת  הרגשי  הממד  את 

והשנאה של הצד השני כ�לתי ניתנות לגישור.
�שונה מתמונות המתייחסות קונוטטי�ית לשורשים הקמאיים של הסכסוך 
תקווה  כל  מותירה  שאינה  דטרמיניסטית  �מסגרת  אותו  ומק�עות  המקומי, 
להתפייסות, הופיעו �משך כל האינתיפאדה דימויים פרימורדיאליים שחוצים 
תר�ויות, ושמעצם טי�ם פונים אל המשותף �ין הצדדים הנצים, �הזכירם את 
הפן האנושי המשותף לכולנו כ�ני אדם. לאנושיות �הקשר זה יש פוטנציאל 
מגשר, מכיוון שהיא נגזרת מהפגיעות של הדמות שאנו מת�וננים �ה, שאותה 
אנחנו מזהים גם �נו. שלא כמו �אינתיפאדה הקודמת, ש�ה ראינו את הס�ל 
�לעדית �צד שלנו, �אינתיפאדה הנוכחית נחשפנו תדירות להי�טים שונים של 

ס�ל �קר� הפלסטינים.
דימוי שכיח �קטגוריה זו �אינתיפאדה השנייה היה זה של מ�וגר פלסטיני 
הנושא ילד פגוע �זרועותיו. דימוי אחר כזה, הכלול �קטגוריה של הפגיעות 
ו�קטגוריית האיום הקיומי של ישראלים על פלסטינים, לווה �כיתו� ‘אחרי 



תמר לי�ס וזוהר קמפף 16

פגיעת הפגז: מפגינים מפנים ל�ית חולים ילד פלשתיני פצוע, אתמול �רפיח' 
הוויזואלי  )‘ידיעות אחרונות', 20.5.2004(. �סקירת תמונות השייכות לדפוס 
של מ�וגר נושא ילד פצוע, מצאנו שהכיתו� מעגן את הדימוי �זמן ו�מקום 

ונוגע �רמות שונות של מפורשות �סוגיית האחריות של צה"ל לאירוע.7
הוא  ש�הם  מקרים  מצאנו  התמונה,  את  משלים  או  המעצים  כיתו�  �צד 
תמונת  את  המחזיק  קשיש  פלסטיני  א�  של  התמונה  פניה.  על  אותה  הופך 
�נו )תמונה 3( שייכת מ�חינה חזותית לקטגוריית הפגיעות )הנער נראה כמו 
ישראלי טיפוסי. ‘הארץ', 4.6.2001 א3(. ייצוג זה כולל מסגור מילולי העומד 
�יחס הפוך לדימוי הוויזואלי. למרות א�לו של הא�, הנתפס אוני�רסלית כרגש 
אנושי �סיסי המעורר הזדהות, הכיתו� — ‘חסאן אל–חוטארי אוחז את תמונת 
�נו המח�ל סעיד אל חוטארי. “אם היו לי 20 ילדים הייתי שולח אותם להתא�ד 
האוי�ות  לקוט�  המת�ונן  את  הזורק  ניגוד,  יוצר   — הא�'  אמר  �ישראל", 
ומעורר כעס ו/או שנאה ותחושת חוסר אונים �אשר ליכולת לעצור אי פעם 
את ההרג. ההיפוך �מקרה זה נו�ע מהדיסוננס אצל הקורא הישראלי �ין דמותו 
האותנטית והאצילית של הא� הא�ל, ל�ין התמיכה ה�לתי מסויגת שלו �מעשה 

של �נו, מח�ל שהרג יותר מעשרים ישראלים צעירים �דולפינריום.

תמונה 3: א�יו של המח�ל, יוני 2001

image\( סקרנו שלוש דוגמאות ליחסי דימוי–כיתו� המעגנים את הייצוג
text( �ין הקט�ים של אוי�ות ופגיעות. יחסי הֲַעָצָמה )הלינץ' �רמאללה( ויחסי 
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השלמה )הילד הפצוע �רפיח( מותירים את הייצוג �מקומו הראשוני של הדימוי 
על פני הרצף. לעומת זאת, יחסי ניגוד )הא� של המח�ל מהדולפינריום( משנים 
כמעט  האנושיות, שנעדר  דימוי  כיצד  ראינו  הללו  המקרים  �כל  מקומו.  את 
לחלוטין �אינתיפאדה הראשונה, משחק �אינתיפאדה השנייה תפקיד מרכזי. עם 
זאת, החשיפה לפנים האנושיות של הפלסטיני אינה מו�ילה �הכרח להזדהות 
ל�ין  הדימוי  �ין  החי�ור  �אופי  רק  לא  תלויים  הללו  הרגשות  לאמפתיה.  או 
הכיתו� אלא גם �תפיסות המוקדמות �נוגע לסכסוך, שהקורא השייך לקהילה 

�עלת פרשנות ספציפית מ�יא אתו למפגש.

דיסוננס בין הייצוג )דימוי וכיתוב כאחד( לבין התפיסות 
המוקדמות של הקוראים

שפענוח  למדנו  תקשורת  ומחוקרי  ח�רתיים  מפסיכולוגים  מסוציולוגים, 
טקסטים תלוי �מסגרות פרשניות מוקדמות שיש לקוראים על הנושא שעומד 
על הפרק. �פענוח של תמונות �הקשר פוליטי של סכסוך יש חשי�ות גדולה 
�מיוחד לסכמות או למסגרות הקיימות זה מכ�ר �מוחם של המפענחים �נוגע 
להקשר. �מקרה שלנו, יש להניח שמסגרות ההתייחסות הרלוונטיות יכללו את 
מידת הידע של המפענח על הקשרם של הדימויים )ההיסטורי והמדיני, נוסף על 
נסי�ות האירוע הספציפי(, ואת עמדתו האידאולוגית �אשר לסי�ות הסכסוך. 
כאשר יש התאמה �ין שני מרכי�י הייצוג, כלומר התמונה והכיתו� משלימים 
או מעצימים זה את זה, אפשר יהיה למקם את הקוראים לפי עמדתם על פני 
הרצף ש�ין הקט�ים ש�הם מופיע הפלסטיני כדמון או כקור�ן. כאשר היחסים 
�ין הדימוי ו�ין הכיתו� מצויים �מצ� של סתירה, יש להניח שהקורא י�חר את 

האופנּות )modality( המתאימה לעמדתו.
�תחום  כלל  �דרך  התקשורתי  הכיסוי  נותר  השנייה  ש�אינתיפאדה  אף 
ג�ולותיו  את  שאתגרו  ייצוגים  כמה  הת�לטו  זאת  �כל  הלאומי,  הקונצנזוס 
ועוררו פולמוס צי�ורי. דוגמה קיצונית �מיוחד היא תמונת השער של המוסף 
הש�ועי של עיתון ‘הארץ' )17.10.2003( שחשפה את פני המח�לת שהתפוצצה 
�מסעדת מקסים �חיפה. �עוד שכל הייצוגים שניתחנו עד כה ניהלו דיאלוג 
�מיוחד.  חריג  מקרה  היא  זו  שדמות  הרי  הקוראים,  של  המכריע  רו�ם  עם 
הדימוי והכיתו� משלימים אחד את השני ומכוונים את הקורא להרגיש אמפתיה 
לדמותה האנושית והזוהרת של המח�לת. מיקום הייצוג �קוט� הפגיעות סתר 

את תפיסתם של רו� הישראלים �נוגע לאופן שיש לייצג מח�לים.
ל�ין  יחד  גם  הכיתו�  ו�ין  התמונה  �ין  דיסוננס  כן  אם  מגלמת   4 תמונה 
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לפורטרט  עי�וד  שע�ר  הדימוי,  הישראלי.  �קונצנזוס  המקו�לות  התפיסות 
�אופן  �נה  שלידו  הכיתו�  תאטרלית.  כמעט  זוהרת,  דמות  יצר  ממוחש�, 
רפלקסי�י את הטיעון שמח�ל לא חיי� להיות )ולהיראות( שונה מאתנו, ו�כך 
אישש את מיקומו של הדימוי �קוט� הפגיעות. אנושיותה נתמכה �כיתו� שכולו 
תהייה על המסתורין הטמון �חי�ור �ין צעירה ‘כמונו' )או כפי שנערות ר�ות 
חולמות להיות( ל�ין הזוועה של מעשה הטרור. ‘מה לאשה הצעירה, המטופחת 
והמחויכת ש�תמונה הזאת, עורכת דין �מקצועה, ולמעשה התא�דות מטורף 

שה�יא למותם של עשרים ילדים, נשים וג�רים. הסיפור של הנאדי ג'רדאת'.8

תמונה 4: המח�לת מ'מקסים', אוקטו�ר 2003

הישראלי  הקונצנזוס  את  לאתגר  כוון  'הארץ'  של  הפרו�וקטי�י  המהלך 
�נוגע לשאלה על מי מהצדדים יש להטיל את האחריות להתדרדרות האלימות. 
ההתנגשות �ין עמדת העיתון ל�ין קוראיו הייתה �לתי נמנעת. מכת�י מחאה 
ר�ים תקפו את יצירת הקלסתר האסתטי של המח�לת, את הניסיון לה�ין את 
התמקדה  ה�יקורת  הקור�נות.  �רגשות  הקשה  הפגיעה  את  ו�ייחוד  מניעיה, 
�ניסיון של 'הארץ', שנתפס �עיני הצי�ור כלא לגיטימי, ליצור סימטריה �ין 
�יטוי  לידי  �א  הד�ר  �עצמה.  כקור�ן  המח�לת  ל�ין  הישראלים  הקור�נות 
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�רצועה הדקה �תחתית עמוד השער, שהפנתה את הקוראים לכת�ה על משפחה 
שלמה �קי�וץ יגור שנרצחה �ידי 'כוכ�ת' המוסף. 'אין ולא יכול להיות שום 
איזון או שיווי משקל �ין רוצחת נתע�ת ל�ין נרצחים תמימים ]...[ כאחד שנטל 
חלק �כת�ה אני מ�יע את מחאתי על הסמיכות המרגיזה, הכנראה לא מקרית, 
�ין שתי הכת�ות' )הלל לויתן, קי�וץ יגור, 'לא תודה', מדור 'תגו�ות', מוסף 

'הארץ', 24.10.2003(.9

המיצוב הרגשי של הקורא הישראלי באינתיפאדה השנייה
הרח�ת הייצוג �אינתיפאדה השנייה אפשרה אפוא לישראלים להיחשף למציאות 
המורכ�ת של הסכסוך, ולהתוודע לפנים האנושיות של הפלסטינים ולצדדים 
היותר אפלים �התנהלות שלנו, הישראלים. כוחם של דימויים לשנות תפיסות 
איננו נו�ע מחשיפת מידע חדש וחשו� או מפרשנות השופכת אור חדש על 
אנוש  �ני  של  לדמותם  חשיפה  של  מהפוטנציאל  אלא  טווח  ארוכי  תהליכים 
לגעת רגשית, ולעתים, כפי שלימד אותנו רולאן �ארת, גם 'לפצוע' )�ארת, 
1980(. כוחו של הדימוי לערער או להעלות ספק �נוגע לעמדותיו הפוליטיות 
של המת�ונן טמון �יצירת דיסוננס �ין ההי�טים הקוגניטי�יים המקו�עים של 
תפיסת הסכסוך ל�ין רגשות האמפתיה שעולים �ו כשהוא נחשף לס�לו המוחשי 

של הקור�ן.
רדיקלי,  שינוי  כל שכן  לא  �ייצוג התקשורתי,  שינוי  אסור לשכוח שכל 
כמו זה שהתרחש �ין האינתיפאדה הראשונה לשנייה, מעיד כשלעצמו על שינוי 
שינוי  חל  ואכן,  אליו(.  משתייכים  )שהעיתונאים  הצי�ור  �תפיסות  המתפתח 
�תפיסת הסכסוך. ממצ� של 'יונים' מול 'נצים', נע הקונצנזוס הישראלי לע�ר 
המרכז, וההגדרה הדיכוטומית המסורתית אי�דה הר�ה מתוקפה לג�יו. הח�רה 
נהפכה לפחות אידאולוגית וליותר מעשית, ולכן גם לפחות מתגוננת; וכפועל 
יוצא, גם פתוחה יותר להתעמת עם הפנים האנושיות של האוי�. משמעות הד�ר 
היא שהזרם המרכזי פתוח לצפות גם �דימויים שיש �הם פוטנציאל לערער את 

התפיסה שהצדק המוחלט הוא תמיד '�צדנו'. 
אין אנו טוענים שההתכנסות לע�ר מרכז המפה הפוליטית מחקה לחלוטין 
את הה�דלים �ין ימין לשמאל. למצ�יעי הימין, הדיסוננס �ין תפיסת הסכסוך 
ל�ין התעמתות עם ייצוג מצ�ם של פלסטינים מן השורה קשה יותר. �לוח 1 
ל�ין  פלסטינים  של  הוויזואליים  הייצוג  אופני  �ין  הגומלין  יחסי  את  מיפינו 
הקורא המשתמע )implied reader( מתוך הטקסט )Iser, 1978(. הקורא המשתמע 
זה  הוא  התק�לות,  של  ספרותיות  �תאוריות  מוגדר  שהוא  כפי  )ה'אידאלי'(, 
המפענח את הטקסט �תיאום מלא עם כוונת המוען המשתמע מתוכו. על פי מודל 
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זה, הקורא המשתמע שייך לקהילה של אלו התופסים את הסכסוך �גוונים של 
אפור ולא �צ�עי שחור–ל�ן. מ�חינתם, הדיסוננס �ין התפיסה הפוליטית ל�ין 
הדימויים האנושיים הוא החלש �יותר. לפיכך, השפעת התקשורת על ק�וצת 
קוראים זו מצטמצמת לחיזוק ולאישוש �ל�ד של תפיסות המשוכנעים. אך אין 
להמעיט �חשי�ות של האישוש, כפי שלמדנו ממחקר ‘ספירלת השתיקה', מאחר 
שכאשר אתה מאמין שיש תמיכה �צי�ור לעמדתך, אתה מוכן ל�טאה �פומ�י 
�תקשורת  הנחשפים  האנושיים  הסיפורים  זה,  �מקרה   .)1974 )נואלה–ניומן, 
מספקים תחמושת לטיעונים. לעומתם, אלה הנוטים לתפוס את הסכסוך �צ�עי 
שחור–ל�ן יחוו את הדיסוננס �מלוא עוצמתו. קוראים מסוג זה יתמודדו עם 
המצוקה שיוצר הדיסוננס �מגוון של אמצעים )שלא �הכרח מוציאים אחד את 
השני(: הצדקה לס�ל שנגרם לצד השני, מתן תירוצים להיקרותו ולעתים אף 

אמפתיה לסו�ל וגינוי למי שגרמו.

לוח 1: מיצוב הקורא/המתבונן בשני אופני הייצוג של פלסטינים 
בתקשורת הישראלית

  ייצוג 

התקבלות: 
מיצוב רגשי

קטגוריית האויבּות:
מה 'הם' עושים לנו* 

קטגוריית הפגיעּות:
 מה 'אנחנו' עושים 

להם 

איום קיומי / איום 
סמלי**

איום קיומי / איום סמלי

כלפי הפלסטינים 
המיוצגים

אדישות, אמפתיה, חמלהכעס, שנאה, רגשות נקם

כלפי הישראלים 
המיוצגים

כעס, שאט נפשחמלה, רחמים

�ושה, אשמה פחד, השפלהכלפי עצמי
 

�פועל ו�פוטנציה  *
'איום קיומי' כולל רצף של תת–קטגוריות; �'איום סמלי' מדו�ר �סולם שמי/נומינלי   **

)החלטה לֶאחד הכיוונים(

מיפוי קשת הרגשות המתעוררים �מפגש �ין קוראים ל�ין דימויים שונים 
אחד  �קוט�  קט�ים.  שני  �ין  המצוי  רצף  מציג  )וישראלים(  פלסטינים  של 
הפגיעות, המ�טאת את מגמת הפתיחות החדשה המאפיינת  קטגוריית  ניצ�ת 
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את הכיסוי התקשורתי של האינתיפאדה השנייה. הפלסטיני מוצג �קטגוריה זו 
'אדישות  כעד או כקור�ן המאוים קיומית או סמלית. תמונות אלו מעוררות 
חיילי  נראים  ש�הן  תמונות  אמפתיה.  רגשות  אף  מסוימים  ו�מקרים  חיו�ית' 
צה"ל האחראים )�מפורש או �משתמע( לס�לו של פלסטיני מעוררות רגשות 
ושאט  כעס  של  הם  חיילינו  כלפי  �נו  העולים  הרגשות  ואשמה.  �ושה  של 
הרצף  של  השני  �קצה  כלפיהם.  מוסרי  גינוי  �עמדת  אותנו  וממצ�ים  נפש, 
הפלסטינים  לייצוג  ה�לעדית  הקטגוריה  שהיא  האויבות,  קטגוריית  ניצ�ת 
ו/או  קיומית  המאיימת  כדמות  �ה  מיוצג  הפלסטיני  הראשונה.  �אינתיפאדה 
פחד  של  רגשות  לעורר  פוטנציאל  יש  הללו  �תמונות  הישראלי.  על  סמלית 
כלפי  הפלסטינים.  כלפי  ונקם  שנאה  כעס,  של  רגשות  המלווים  והשפלה, 

הישראלים המיוצגים אנו מרגישים חמלה ורחמים.
 

המעבר מייצוג בשחור–לבן לייצוג בגוונים של אפור: 
סיבות אפשריות

את השינוי שחל �ייצוג הצד הפלסטיני �אינתיפאדה השנייה לעומת הראשונה 
אנחנו רואים כתהליך הדרגתי של שינוי �נורמות של הפרופסיה העיתונאית 
סי�ה  ו�ישראל.  �עולם  אחרים  �אזורים  ו�עק�ותיה  המער�ית,  �תקשורת 
 ,SKY או CNN אחת היא השינוי האקולוגי �ס�י�ת המדיה. ערוצים דוגמת
המשדרים לקהלי יעד מגוונים �כל העולם, החלו לנקוט עמדה פחות מזדהה 
 ;)Liebes & Kampf, 2004( ויותר עצמאית �עניין המדינה ש�ה הם פועלים
שנית, קיומם של ערוצי לוויין מהעולם הער�י )אל–ג'זירה, א�ו–דא�י, אל–
ער�יה( מאפשר לערוצים מער�יים לצטט טרוריסטים �יתר קלות, �לי להיות 
מואשמים �אופן אוטומטי כמי שנותנים לגיטימציה לטרור. מאחר ש�שנת 2000 
נעשו ישראלים חשופים למר�ית ערוצי החדשות ה�ין–לאומיים, אין התקשורת 
�ישראל יכולה לסטות �אופן ניכר ממה שמשודר על האקרנים �רח�י העולם. 
יותר קשה  נוסף על כך, שלא כמו �שלהי שנות השמונים, כיום כ�ר הר�ה 
אנשים  החדשה,  הטכנולוגית  �ס�י�ה  �פני המצלמות.  אירועים  זירות  לסגור 
�שטח משני הצדדים )אזרחים, חמושים, חיילים( מצוידים �מצלמות דיגיטליות 

המאפשרות להראות את המתרחש �כל העולם. 
שלישית, �ד ��ד עם השינוי הטכנולוגי והמוסדי חלו גם שינויים �נורמות 
של הפרופסיה. המחוי�ות לאו�ייקטי�יות, שנחש�ה לעיקרון המנחה את הע�ודה 
העיתונאית, הלכה והתרופפה ככל שהתערערה האמונה �כך שהעיתונאי חיי� 
לשמור על ריחוק ממושא הסיקור שלו. תוצאה אחת של תהליך זה היא מתן 



תמר לי�ס וזוהר קמפף 22

�ע�ר.  ממנו  שנעדר  רגשי  ממד  לסיקוריהם  להכניס  לעיתונאים  לגיטימציה 
 2005 �פ�רואר  קריימר,  כריס  העולמית,   CNN רשת  מנכ"ל  שפרסם  �טור 
)'עיתונאי מה אתה מרגיש', 'הארץ', 31.1.05 �1(, הוא סיפר ש�שנות הש�עים 
הורו לעיתונאים להסתיר רגשות שצצו �זמן דיווח. �שנת 2005, לעומת זאת, 
רשת CNN מעודדת דווקא עיתונאים 'ל�טא את רגשותיהם'. הוא מסכם את 
המאמר �ק�יעה ש'עכשיו, לראשונה, מתחיל מקצוע התקשורת לומר לנו כיצד 
הוא מרגיש כלפי כמה מהסיפורים שהוא מסקר. וקרו� לוודאי שהד�ר יהפוך 
אותנו לעיתונאים טו�ים יותר'. גם אם המוטי�ציה של רשת החדשות מקורה 
מצדם  מֹוכרת, מת�רר שהעיתונאים  ו�הנחה שמלודרמה  מסחריים  �שיקולים 
רואים �שינוי גם חשי�ות אתית. הלגיטימציה למעור�ות עומדת �ניגוד מוחלט 
של  מכוונת  אסטרטגיה  אלא  אינה  שדסון,  שלפי  או�ייקטי�יות,  של  למודל 

10.)Schudson, 1995( 'ראש קטן'
הצי�ורי,  השידור  עם  �עיקר  )שמזוהה  המסורתי  כמודל  שלא  ר�יעית, 
האקסקלוסי�י לאינתיפאדה הראשונה(, שלפיו הסוגה העיתונאית העיקרית היא 
ע�רה  �ימינו  ערוצית  והר�  המסחרית  התקשורת  שיא,  צפיית  �זמן  חדשות 
למודל הכולל מגוון רח� של סוגות קואזי–חדשותיות, דוגמת תוכניות אירוח, 
סוגה  �כל  ועוד.  הש�וע,  סוף  �מוספי  כת�ות  ראיונות,  אנושיים,  סיפורים 
מופיע הי�ט חלקי של הסכסוך. מכיוון שכל אחד מהכת�ים ומהעורכים מודע 
הוא מרגיש  אין  יותר,  רח�  סיקור  סו�ייקט אחד �סיפור של  רק  לכך שהוא 
שמוטלת עליו האחריות להפיק את הגרסה המלאה של האירוע המיוצג. חלוקת 
הע�ודה ועמה חלוקת האחריות מאפשרות להם חופש פעולה להאיר את הפנים 
האנושיות שמאחורי האירוע. כך יוצא, ש�סיכום כולל הצי�ור נחשף לתמונה 
הקוראים,  שמשלמים  המחיר   .)Ellis, 2000( מ�ע�ר  יותר  ועשירה  מורכ�ת 
הצופים והמאזינים על המעור�ות הגו�רת הוא ערעור האמונה שהצדק המוחלט 

נמצא רק �צד אחד.

סיכום

שנות  של  �אינתיפאדה  כמו  )שלא  העכשווית  התקשורת  �ס�י�ת  הישראלים 
השמונים( חשופים כיום יותר מאי פעם לס�לם של הפלסטינים, �של השינוי 
הגדול שחל �אופני הייצוג של התקשורת האלקטרונית והעיתונים. ההיחשפות 
לסיפורים ולתמונות המעידים על ס�ל אנושי �צד השני פותחת צוהר לנקודת 
המ�ט של האוי�, ולעתים אף מעוררת רגשות אמפתיים כלפיו ורגשי אשמה 
�קר�נו, הישראלים. להת�וננות 'הפוכה' זו יש פוטנציאל לערער את התפיסות 
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של  המסורתית  הדיכוטומית  התפקידים  לחלוקת  �נוגע  �צי�ור  שהשתרשו 
הסכסוך, הצו�עת אותו �צ�עים של שחור ול�ן.

אנו ס�ורים, אם כן, כי ס�י�ת התקשורת העכשווית, השינוי �פרקטיקות 
מגמת  ל�סס  תורמים  הישראלית  �ח�רה  והדה–אידאולוגיזציה  העיתונאיות 
פתיחות חדשה �ייצוג הסכסוך. יתר על כן, פתיחות זו אינה מאפשרת להתעלם 
מס�לם של אזרחים �צד האוי�, ותורמת ללקיחת אחריות מוסרית על נזקים 

�נפש ו�רכוש שמדינת ישראל היא הגורם לה. 
מגמה זו מתממשת �סוגות עיתונאיות שונות, המראות לצי�ור את דמותו 
של הפלסטיני כקור�ן, ומעידות �עליל על כך שלפנינו 'אדם אחר )ש(סו�ל 
�אופן משמעותי שלא �אשמתו או מעל או מע�ר לאשמתו' )נוס�אום, 2003(.

הערות
חיילי  עין–דור על השיקול שהנחה אותו �החלטה להזהיר את  יוסי  ראו הציטוט מפי   1
צה"ל מפני פלסטינים חמושים �אירועי מנהרת הכותל �שנת 1996: 'טו�, אחרי הכל 
אני קודם כל �נאדם, אחר כך ישראלי, אחר כך עיתונאי. מקצוע אפשר להחליף, זהות 

לא' )מוסף 'הארץ', 2.5.2003(.
התוכנית כללה '�ישול' מטעה שחי�ר �ין וידוא ההריגה ל�ין קולות צהלה של החיילים,   2
שהתקיים  �כנס  דיין,  אילנה  ל�ין  ירון  רות  צה"ל  דו�רת  �ין  פומ�י  ויכוח  והצית 
�הרצליה �תאריך 14.12.2004. התוכנית 'עו�דה', המשודרת �שעת צפיית השיא �ערוץ 
2, משמשת �מה ק�ועה משנת 2004 לסיפורים אנושיים על טרוריסטים פלסטינים או 
על פגמים מוסריים הנגלים �צד הישראלי. עוד דוגמאות הן הריאיון עם דן חלוץ על 
עמדתו �עניין ההתנקשויות �פלסטינים )שודר �–11.2.2004(, כת�ת עומק על דרכו 
של מח�ל מתא�ד )שודרה �–2.6.2004( וסיפורה ה�יוגרפי של מתא�דת �מחסום ארז 

)שודרה �ינואר 2004(.
את עיקר ה�יקורת מפנה השדולה camera.org לעיתון 'הארץ', �דרישה להעמיד לדין   3

כמה מעיתונאיו ה�כירים.
עיראקים �תקשורת האמריקנית �מלחמת  �ייצוג של  גם  הו�חנו  מכניזמים מק�ילים   4

המפרץ הראשונה, שפרצה �–1991 )היינו �שלהי האינתיפאדה(.
איסוף התמונות נעשה �שלושה אופנים: ראשית, �דקנו �שיטתיות תמונות שהתפרסמו   5
תמונות   289 ניתחנו  הכול  �סך   .2004—2000 השנים  �ין  אחרונות'  'ידיעות  �עיתון 
העימות,  מתחילת  אוקטו�ר  חודשי  �כל  הראשונים  �עמודים  �עיתונים  שפורסמו 
הסיקור  את  ו�רציפות  יום  מדי  �חנו  שנית,  מהשנים.  אחת  �כל  שנדגמו  �חודשיים 
התקשורתי של העימות �עיתונות המודפסת והמשודרת. ושלישית, אספנו חומרים של 
אירועים שנודעה להם השפעה מרחיקת לכת, דוגמת הלינץ' �רמאללה )2000(, פעולת 

צה"ל �רפיח )2004( והכנר �מחסום )2004(.
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מיפוי זה יכול להיות �סיס למחקר אמפירי שי�חן את הפרשנויות של קוראים הלכה   6
למעשה.

דוגמה לכיתו� המטיל אחריות מפורשת על חיילי צה"ל הופיעה �–18.10.2002 מתחת   7
אתמול  צה"ל,  חיילי  שירו  טנק  מפגז  שנפגע  ילד  מפנים  'פלסטינים  דומה:  לדימוי 

�רפיח'.
�כת�ה עצמה מתוארות המוטי�ציה ל�יצוע הפיגוע )נקמה(, סיפור חייה הטרגי, הכולל   8
מודרנית  כאישה  אותה  המתארות  המרשימות  תכונותיה  רומנטי,  רקע  על  ל�  ש�רון 
ועצמאית, �עלת אישיות כו�שת, משכילה, יוזמת, אשת קריירה האחראית על פרנסת 

המשפחה )א�יה חולה �סרטן(, וסיפור התגייסותה למשימה.
להלן עוד דוגמאות למכת�י מחאה שפורסמו �מוסף 'הארץ': �ש�ועיים שלאחר פרסום   9

הכת�ה.
'האם מראה פניה המל�� הופך את הרצח לאסתטי, או האם היותה עורכת דין הופך   
את מעשה הט�ח למושכל?' )ענת פולק, 'חלחלה אחזה', מדור 'תגו�ות', מוסף 'הארץ', 
24.10.2003(; 'זהו חוסר התחש�ות משווע ��ני משפחות הקור�נות...' )רקפת �צלאל–

שמעוני, 24.10.2003(; 'שום מניע �עולם לא יכול להצדיק �ר�ריות של הרוצחת וגם 
לא לעודד את ה�נתו' )חנה סמילן, 'כאילו אין ג�ול', 24.10.2003(.

ראו התייחסות לשינוי תפיסת עיתונאים ישראלים את תפקידם אצל פירסט וא�רהם,   10
.2004
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מ'סבאל'ה ירוק' ועד 'להוריד את הזקנים 
מהכביש': ייצוגי זקנה בתוכנית הָסטירה 

'ארץ נהדרת' בתקופת הבחירות 2006
ענת פירסט ושרון רמר–ביאל

תקציר

המחקר מציע הת�וננות �תופעת הזִקנה �מסגרת סוגה �ידורית ו�כך מעמיד 
חלקי.  �עניינה  ושהמחקר  שקופה,  כק�וצה  הנתפסת  ק�וצה  המחקר  �קדמת 
�חרנו ל�חון ייצוגי זקנה אלה �תוכנית ה�ידור 'ארץ נהדרת' לנוכח שיעורי 
הצפייה הג�והים �תוכנית ומהיותה, כמו שהעידו ר�ים מצופיה מקור עיקרי 

מ�חינתם לפרש ולה�ין את המציאות הפוליטית �ארץ.
�אמצעות תאוריות של מחקר הזקנה ושיח הייצוג ניתחנו את הופעת הזקנים 
על המרקע �שתי תקופות: לפני �חירות 2006 ולאחריהן. �יססנו את ניתוח 
המערכונים ששודרו �תקופה הראשונה, לפני ה�חירות, על �חינה של מיעוטים 
אחרים, ולכן הוא מצוי �דיאלוג עם השיח של ייצוג מיעוטים. מוקד הדיון של 
המערכונים ששודרו לאחר ה�חירות היה יחסי הזקנים עם הק�וצות החזקות, 
ולכן הוא מצוי �דיאלוג עם השיח הפוסט–קולוניאלי. הדמויות נ�חנו �אמצעות 
ניתוח איכותי–סמיוטי המת�סס על פירוק הטקסט ה�ידורי למרכי�יו הצורניים 
והרטוריים ונוגע �זהותן המגדרית, העדתית, המעמדית והמקצועית; �הקשר 
להופעתן, כלומר לעומת מי או �צד מי; ו�זהותן הגילית, כלומר אם לזִקנה יש 

גיל �התאם לכינון הגוף הזקן/מזדקן והתנהגותו. 

ודיקן ��ית הספר לתקשורת �מכללה האקדמית  ד"ר ענת פירסט היא מרצה �כירה   *
d_first@netvision.net.il :נתניה. דואר אלקטרוני

שרון רמר–�יאל היא דוקטורנטית �חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה �אוני�רסיטת תל   
sharonrbl@012.net.il :א�י�. דואר אלקטרוני
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המירוץ של מפלגת הגמלאים והאקלים הפוליטי ש�ישר על סיכוייה להצליח 
�שיח  להיכלל  לק�וצה  אפשרו  החסימה  אחוז  את  הראשונה  �פעם  לע�ור 
התקשורתי. ההכחדה הסמלית, שהייתה נחלת הק�וצה �שיח עד מועד הצגת 
המפלגות �מירוץ ל�חירת הומרה �שיח סטראוטיפי. נוכחות מפלגת הגמלאים 
למפלגה  והפיכתה  ה�חירות  של  המפתיעות  התוצאות  לאור  ג�רה  המסך  על 
�עלת עוצמה אלקטורלית. מפנה זה �יצר את מעמד הק�וצה �ג�ולות הח�רה 
�מ�נה  מקומה  שינוי  ל�ין  סטראוטיפי  סימון  �ין  נע  המסך  ג�י  על  ומיצו�ה 

הכוח.

הקדמה

דומה שאיש לא ציפה כי מפלגת גיל, מפלגת הגמלאים, תזכה �ש�עה מנדטים 
�כנסת הש�ע עשרה. התוצאה הפתיעה הן את ק�רניטי המציאות הח�רתית–
מאחר  �פרט.  והטלוויזיה  �כלל  הסמלית  המציאות  מעצ�י  את  והן  פוליטית 
ששתי המציאויות מקיימות �יניהן יחסי גומלין עד כי לעתים הן מתמזגות זו 
�זו, �חרנו ל�חון את דימויי הזִקנה �תוכנית ה�ידור 'ארץ נהדרת', שמשודרת 
�זמן צפיית שיא �ליל ש�ת �ערוץ המסחרי הנצפה �יותר �ישראל, ערוץ 2. 
מסגרת הזמן שנחקרה היא תקופת ה�חירות לכנסת האחרונה, וכוללת מערכונים 
ששודרו לפני מערכת ה�חירות, כשעוד נא�קה המפלגה להשיג הכרה צי�ורית, 

ואחריה, כאשר נהפכה למפלגה �עלת עוצמה פוליטית.
הן  ג�וה,  הן מהיותה �עלת מדרוג  נהדרת' נ�עה  'ארץ  ה�חירה �תוכנית 
מהיותה, כפי שהעידו מקצת צופיה, המקור העיקרי שלהם לה�ין את ה'המציאות 
הפוליטית' והן מהיותה תוכנית ש�ה לכאורה הג�ול �ין �ידור ל�ין מציאות 
פוליטית דק �יותר )א�רהם ואחרים, 2004(. ג�ול זה מטושטש משני טעמים: 
של  המרכזית  החדשות  מהדורת  לאחר  מיד  משודרת  שהתוכנית  היות  האחד, 
�אמצעות  �יניהן  רצף  ליצור  מנסה  היא  שישי,  �יום  �יותר  הנצפה  הערוץ 
דיאלוג על ג�י המסך �ין מנחה מהדורת החדשות ל�ין מנחה 'ארץ נהדרת'; 
השני, �של ה�ל�ול שנוצר �ין הדמויות שהן מושא החיקויים �תוכנית ל�ין 

האישים האמתיים �חיים הפוליטיים. 
משמשת  היא  וככזו  הסמלית  המציאות  של  הראשה  א�ן  היא  הטלוויזיה 
דוגמה ליחסי הכוחות �ח�רה, שכן היא �עת ו�עונה אחת משקפת את המציאות 
ומעצ�ת אותה. הופעת ק�וצות שונות על המרקע נותנת להן הכשר צי�ורי, 
כיוון שמחד גיסא, היא מאפשרת להן להשתתף �שיח הצי�ורי, ומאידך גיסא, 
)פירסט  שלהן  העצמי  דימויי  את  ולעצ�  זהותן  את  להגדיר  אותן  מעודדת 
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וא�רהם, 2004(. כך, דימויי הזקנה כפי שאלה משודרים �טלוויזיה �תוכניותיה 
השונות משמשים �מה להפצה נרח�ת של מסרים על אודות הזקנה, המזדקנים 

ותהליכי ההזדקנות.
ופרודיה1 �טלוויזיה הישראלית עדיין  ָסטירה  ייצוגים �תכניות  ניתוח של 
 .)Hazan, 2001; Shifman & Katz, 2005  ;2006 )שיפמן,  �חיתוליו  נמצא 
עד כה עסק המחקר �עיקר �ייצוגים של קֹו–תר�ויות2 כגון: מזרחיים, נשים, 
ער�ים, דתיים, ואילו אנו רוצות להצי� �חזית ה�מה ק�וצה שקופה, שאינה 
זוכה לייצוג �מרח� הצי�ורי כמו גם �מרח� האקדמי — את הנמנים עם שכ�ות 
הגילים השלישי והר�יעי )Hazan, 2001(. �עוד העיסוק �קֹו–תר�ויות מתמקד 
�זהות אתנית ומגדרית )למיש, 1997; שירן, 2001; קמה, 2003( אנו מציעות 
של  הג�ולות  �ין  מ�חין  אינו  הדמוגרפי–תר�ותי  ש�סיסה  אחרת,  טיפולוגיה 

מכלול הזהויות. 
מטרות:  כמה  הייצוג,  שיח  עם  הזקנה  שיח  את  שמשל�  זה,  למאמר 
)א( להתמודד עם ייצוג של ק�וצה של �ני הגיל השלישי, הנתפסת כק�וצה 
שקופה, ושהמחקר �עניינה חלקי; )�( להרחי� את הדיון �סוגה הטלוויזיונית 
ה�ידורית שהתוכנית 'ארץ נהדרת' משתייכת אליה, סוגה המכילה אפשרויות 
היום  סדר  עם  מתמיד  דיאלוג  ושמנהלת  המציאות  לפירוש  ומנוגדות  ר�ות 

הצי�ורי של הח�רה; )ג( לנתח את תופעת הזקנה �מסגרת סוגה �ידורית.

ייצוג האחר/המיעוט �מדיה ו�ָסטירה �טלוויזיה הישראלית

על  הדימויים  את  גם  מספקים  הייצוג,  תהליך  מתרחש  ש�אמצעותם  המדיה, 
אודות הק�וצות �ח�רה, ו�כך מסייעים לעצ� השקפת עולם ולנהל משא ומתן 
מתמשך הן עם המציאות הח�רתית–פוליטית והן עם הפרטים �ינם ל�ין עצמם 
)Kellner, 1995(. נוסף על כך, המדיה הם סוכנים עיקריים להנחלת אידאולוגיה 
והמתייש�ת  וסמוי כאחד  גלוי  המאפשרת לַמשטר את העולם הח�רתי �אופן 
עם תפיסת העולם של הק�וצות ה'חזקות' )Hall, 1995(. כלומר המציאות של 
'החזקים', שדוחקים את הק�וצות ה'אחרות' אל השוליים הח�רתיים, מגדירה 
ותוחמת את המרח� הסמלי. יתר על כן, תהליך ההשתקה מלווה �אימוץ השיח 

.)Orbe, 1998( 'של ה'חזקים' על ידי הק�וצות ה'אחרות
היוצר  ככוח  גם  משמש  זהויות  ה�ניית  של  מתמיד  כמעשה  הייצוג 
מארגנת,  פרשנית  �סכמה  ה'אחרּות'  מו�נית  ש�עזרתם  סטראוטיפים, 
ומאידך  ולהדרה  לסטיגמות  גיסא  מחד  מו�ילה  זו  סכמה  כט�עית.  הנתפסת 
גיסא היא קוראת תיגר על הסדר הח�רתי )Hall, 1997(. הסטראוטיפ הוא הקוד 
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הגלוי �טקסט התקשורתי. אולם יש ל�חון גם את הקוד הסמוי. ג'יימס שניד 
מיסטיפיקציה  )א(  הייצוג:  ל�חינת  עיקריות  פרקטיקות  שלוש  מציין 
לזהות  כדי  �אידאולוגיה,  ההיסטורי  התיאור  החלפת   —  )mystification(
והרקע הח�רתי– קהלים על �סיס תפיסותיהם הגזעניות, דימוייהם העצמיים 

סימון  )ג(  מהשיח;  הקהל  מחיקת   —  )omission( מחיקה   )�( שלהם;  כלכלי 
 .)Snead, 1994( הוספת מאפיינים חיצוניים לקהל המיוצג — )marking(

חוקרים אחרים מ�קשים ל�חון את יחסי הכוחות �ין 'חזקים' ו�ין 'חלשים' 
או  �טקסט,  אי–קיומם  או  קיומם  )א(  נִראּות:  רכי�י  שלושה  �אמצעות 
�מילים אחרות, 'ספירת ראשים'; )�( איכות הנראות וטי�ה — �אילו תפקידים, 
רו�  יחסי  )ג(  השונות;  הק�וצות  ח�רי  נצפים  התנהגות  ואופני  הקשרים 
 ;2004 ואחרים,  )א�רהם  הק�וצות  ש�ין  האינטראקציה  מידת   — ומיעוט 

 .)Greenberg & Brand, 1994; First, 1998
הק�וצות עו�רות �דרך כלל שלושה של�ים �תהליך הייצוג: הכחדה סמלית 
)של� ההיעדר(, סטראוטיפיזציה והשתל�ות �מ�נה הכוח )'נורמליות'( )קמה, 

 .)Tuchman, 1978 ;2003
אנחנו מ�קשות לשל� �דיון על מ�נה הכוח את השיח הפוסט–קולוניאלי, 
המאפשר לדעתנו להתמודד עם הדימויים של זקנה ונעורים לא רק �מונחים 

הייררכיים אלא גם �מונחים ר� ממדיים.
�דומה לחוקרים ש�חנו את הח�רה הישראלית �מושגים פוסט–קולוניאליים 
)שנה�, 2004( והתמקדו �עיקר �יחסי כוח לאומיים, אתניים ומגדריים, אנו 
יחסים  מתקיימים  ש�ו  השלישי',  'המרח�  המושג  את  �א�א  מהומי  שואלות 
�רצוננו לחשוף את   .)Bhabha, 1994( ה'חלשים'  ל�ין  ה'חזקים'  �ין  הדדים 
את  למשמע  שנועדה  האסטרטגיה  ואת  אירוניה  מעשה  שהם  החיקוי  תהליכי 
החלש, הזקנים. אולם �עוד המחקר על ק�וצות כוח �שיח הפוסט–קולוניאלי 
עוסק �עיקר �מע�ר משתי ק�וצות נפרדות )ג�רים ונשים; ל�נים ושחורים; 
�דיוננו  הק�וצות,  של  �הי�רידיות  לדיון  ומזרחיים(  אשכנזים  ונכ�ש;  כו�ש 
ההי�רידיות מתקיימת על רקע ציר הזמן. ההכלאה כאן שונה, כי מדו�ר �שינוי 
פנימי שחל �אדם עצמו ולא �שינוי שמראש מגדירו כשונה. כלומר, זהו תהליך 
אטי שנמשך כל החיים, �ניגוד לאנשים מק�וצות אחרות, ששונותן מוגדרת 

מראש.
תוכניות ה�ידור והָסטירה �טלוויזיה מציעות הגדרה של ההוויה הישראלית 
�הם  עוסקות  שהן  הנושאים  �אמצעות  הקולקטי�  ג�ולות  את  ותוחמות 
המגזרים  של  הייצוג  תהליך  את  ש�חן  מחקר  לייצוג.  �הן  הזוכות  והק�וצות 
הנוכחים והנעדרים משידורי הטלוויזיה המסחרית �ישראל �שנת 2003, הצ�יע 
של  חלק  היותה  על  מעיד  ָסטירה  �תוכנית  ק�וצה  של  קיומה  שעצם  כך  על 
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הקולקטי� הישראלי או על הפיכתה לכזו )למשל ק�וצות של עולים(. המחקר 
והמיעוט �מקרה  ויחסי הרו�  הצ�יע על הקושי הטמון �ניתוח איכות ההצגה 
של ָסטירה �של השימוש הגדוש �סטראוטיפים המפרק את הסטראוטיפ עצמו. 
וכך — �מקום להחליש את ק�וצות המיעוט הוא מפרק את כוחה של ק�וצת 

הרו� )א�רהם ואחרים, 2004(.
התוכנית שנ�חרה, 'ארץ נהדרת', עשויה כסוגה חדשותית ומגדירה את עצמה 
כסָטירה. פורמט זה מאפשר לגעת �מ�נה הכוחות �ח�רה, �פוליטיקה ו�מגוון 
מוגדר  לא  עלילתי  מ�נה  ותואם  ותר�ותיים,  ח�רתיים  פוליטיים,  תפקידים 
)שמאפיין סָטירה(. �דומה לחדשות, שהן סוגה מוכרת ונצפית, שמסמלת יותר 
מכול את חוויות התיווך של המציאות הח�רתית–פוליטית, מאפשרת גם הסָטירה 
להגי� על הכאן ועכשיו. אולם �שונה מהחדשות, היא מציעה נקודת מ�ט מעוותת 

על אותה מציאות, שהקהל מוכן לק�לה ��רכה. 
�מאמר זה נ�חן את אופי הדימויים של זקנים ושל זקנה העולים �מערכונים 
התפיסות  את  מחזקים  �וחרת  שהתוכנית  הייצוגים  האם  נהדרת':  'ארץ  של 
תחתן,  חותרים  הם  שמא  או  ו�תקשורת  �ח�רה  המקו�לות  הסטראוטיפיות 
וכיצד; אילו טקטיקות עוזרות לג�ש פרספקטי�ה �ינרית, שמחלקת את העולם 
ל'חזקים–צעירים' ול'חלשים–זקנים', ואילו טקטיקות עוזרות לג�ש פרספקטי�ה 
הי�רידית, אשר הופכות את הזקנה לשעטנז תר�ותי; �איזו מידה ו�אילו נסי�ות 
נעשה שימוש �ממד התוקפני או ההומוריסטי �מערכונים, כדי להעלות עוולות 
הנגרמות לזקנים או כדי לעודד שינוי �מיקומם �סדר הח�רתי )ל�–אלג'ם, 1996(. 
לדעתנו, ראוי להעלות שאלות אלו �הקשר של סָטירה, משום שזו מ�וססת על 
המציאות אך אינה מתעדת אותה. היא מתרחקת ממנה �אמצעות טכניקות של 
עיוות, אשר ננסה להתחקות אחריהן �מערכונים ששודרו לפני ה�חירות, �זמן 
מערכת ה�חירות ולאחריהן. השאלה שאנו שואלות היא, �איזו מהתקופות )לפני 
ה�חירות או לאחריהן( �ולטות טכניקות של הגזמה והעצמה של האו�ייקט המקורי 
הצגתו  כדי  עד  נתוניו הט�עיים,  ומזעור של  האו�ייקט  הקטנה של  ולהפך — 
כמגוחך? דרך אפיונן של הטכניקות נ�רר ונעמוד על המקום הח�רתי שמייחד או 

משמר ההומור �תוכנית טלוויזיה לנמנים עם �ני הגיל השלישי. 

ייצוגי זקנה ודימוייה בטלוויזיה המסחרית
שינויים דמוגרפיים המעידים על הזדקנות הח�רה האמריקאית הניעו חוקרים 
הש�עים  משנות  �טלוויזיה  הזקנים  אוכלוסיית  של  ייצוגה  �שיעור  להתעניין 
ואילך. המחקרים החלוציים �יקשו לאתר את מספר הזקנים המופיעים �טלוויזיה 
 Arnoff, 1974;( שעות השידור של צפיית השיא לעומת שיעורם �אוכלוסייה�
Northcott, 1975; Harris & Feinberg, 1977(. מחקרים מאוחרים יותר הראו 
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כי שיעור הופעתן של דמויות המשחקות זקנים �שעות צפיית השיא קטן �אופן 
 .)Dail, 1988; Bell, 1992( ניכר לאורך כל השנים משיעור הזקנים �אוכלוסייה
�מחקר משווה ש�חן שלושה עשורים )מתחילת שנות הש�עים עד שלהי שנות 
התשעים( נמצא שמספר הדמויות הזקנות נשאר נמוך מ–3% �תוכניות הדרמה 
ששודרו �שעות צפיית השיא, �עוד שיעור הזקנים �אוכלוסייה גדל �אותה עת 
מ–10% ל–15% �קירו� )Signorielli, 1999(. נוסף על כך, הממצאים מעידים 
 Gerbner,( שגם ילדים ו�ני נוער זוכים לייצוג �שיעור דומה לזה של הזקנים
1993(. ההס�ר שמציעים חוקרים שונים הוא שהטלוויזיה אינה משקפת פרופיל 
מציאותי של האוכלוסייה אלא כזה המשקף את כוח הקנייה. זאת ועוד, �עוד ש�ין 
השנים 1970—1990 לא נמצא שינוי �שיעור ייצוגי האוכלוסייה הזקנה, הרי 
 Gerbner,( ששיעורן של הדמויות הצעירות המופיעות על המסך עלה �התמדה
1993(, וזאת שלא כנצפה �מגמות הדמוגרפיות. כוח הקנייה עשוי אף להס�יר 

כיצד מיעוטים מגדריים ואתניים מיוצגים �תוכניות �זמן צפיית שיא. 
�סוגי  עוסק  שיא  צפיית  �שעות  המשודרות  התוכניות  של  תוכני  ניתוח 
הדמויות שמשחקים קשישים ו�ודק מהי מידת מרכזיותן. �קר� החוקרים שוררת 
�תוכניות  הזקנה  דימוי  הסטראוטיפי השלילי של  לייצוג  דעים �אשר  תמימות 
המשודרות �שעות צפיית השיא )רמר–�יאל, 2002(. הזקנה נתפסת �הן כחסרת 
אונים, מקרינה תשישות פיזית ותלות �זולת ואף כמייצגת רוע. מר�ית התכונות 
נוטים לשייך לזקנים מאופיינות �היעדר: חוסר �ריאות, חוסר צלילות,  שאנו 
ולפיכך, גם חוסר יכולת להיות יצרניים. הזקנים מוצגים כאנשים לא יצירתיים 
ולא מעניינים. �מידה ר�ה מאופיינת הזקנה �מונחי כישלון )למיש, 2000(. �שונה 
�אופרות  )�עיקר  היום  �שעות  המשודרות  �תוכניות  זקנים  של  דמויות  מכך, 
ס�ון( אינן מאופיינות �דרך שלילית, אך הן מציעות תפיסה סטראוטיפית לא 
משקפים  אינם  הם  אף  אשר  חיו�יים,  סטראוטיפיים  דימויים  �אמצעות  פחות, 
 Bell, 1992; Davis & Davis, 1985;( תמונה מציאותית של ההזדקנות �ח�רה
Gerbner, 1993(. על אף זאת, המליצו מר�ית החוקרים לעודד הצגת דימויים 
חיו�יים של זקנים כדרך להתמודד עם סטראוטיפים ח�רתיים. מעטים סו�רים 
 Mares & Cantor,( כי אין מודל אחד רצוי של דימויי זקנה שאותו כדאי לאמץ
1992(, וכי לעתים דווקא דימויים שליליים של הזקנה יכולים לשרת טו� יותר 
את קהל הזקנים. לדעתם, צפייה �דימויים שליליים של זקנים מאפשרת לזקנים 
פגועים מ�חינה פיזית או נפשית להזדהות עם ח�ריהם שעל המרקע או להתנחם 

�כך שאינם ל�דם, ושיש זקנים שמצ�ם אף קשה יותר. 
הזקנה  ייצוגי  את  ש�וחנים  התוכן  ניתוח  מחקרי  רו�  ד�ר,  של  לאמתו 
והזקנים �שידורי הטלוויזיה חסרים רפלקסיה עצמית, וככאלה אינם �יקורתיים 
כלל כלפי הקטגוריות והמודלים האנליטיים השונים, המשמשים אותם �סיווג 
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הדימויים )רמר–�יאל, 2002(. לירן–אלפר וקמה )2006( �חנו את ייצוגם של 
זקנים �תוכניות �זמן צפיית שיא �ערוצי הטלוויזיה המסחרית �ישראל �שנת 
2005. כצפוי, הממצאים מראים כי שיעור הדמויות שגילן המוערך הוא מעל 60 
הוא 8% מכלל הדמויות שנצפו �כלל התוכניות, רו�ן תוכניות חדשות ותיעוד. 
הצי�וריים.  �חיים  �כירים  תפקידים  הממלאים  אישים  היו  הדמויות  מר�ית 
�דומה לממצאי מחקרים אחרים )Gerbner et al., 1980; Shinar, 1982(, הראה 
גם מחקרם של לירן–אלפר וקמה כי אותן דמויות אינן מזוהות עם זקנה ועם 

התכונות הסטראוטיפיות המשויכות לה, דוגמת חוסר ישע ו�טלנות. 
ייצוגם של קשישים �לט �אופן יחסי �סוגת תוכניות האירוח המשודרות 
חיים,  וסגנון  �ריאות  על  �דיון  מתאפיינות  אלה  תוכניות  היום.  �שעות 
והקשישים מופיעים �הן כאורחים הסו�לים ממחלות אופייניות לגיל השלישי. 
לטענתם, ייצוג היתר של הקשישים �תוכניות שעניינן מחלות מחזק את הדימוי 
הסטראוטיפי שד�ק �זקנים, של חולים הזקוקים לטיפול מתמיד. �שאר הסוגות 
נעדרים הקשישים מן המסך כמעט כליל; הד�ר �ולט �ייחוד �סוגות �דיוניות, 

כגון סדרות דרמה ואופרות ס�ון )לירן–אלפר וקמה, 2006(. 

ָסטירה, פרודיה, ומה שביניהן
חקר  הדיון �סוגות ָסטירה ופרודיה מזוהה �עיקר עם חקר תר�ות ג�והה — 
הספרות והתאטרון. אנו מ�קשות לרתום שיח זה לחקר תר�ות פופולרית ולאופן 
ָסטירה  שיא.  צפיית  �זמן  המסחרית  �טלוויזיה  ליצירה  הסוגה  מתורגמת  ש�ו 
ומגחיכות  �הן  המוצג  האו�ייקט  כלפי  �יקורתיות  שהן  �כך  דומות  ופרודיה 
אותו, אולם �כל זאת יש ה�דלים מהותיים �יניהן. �עוד שהפרודיה מכוננת 
�אמצעות  אירוני  �אופן  המוצג  כלשהו,  תר�ותי  טקסט  עם  דיאלוג  מתוך 
צחוק )Murfin & Ray, 1997(, הרי שהָסטירה מציעה נקודת מ�ט �יקורתית, 
אשר אינה מוג�לת לחיקוי, לעיוות או ל�ל�ול של טקסט מסוים. ייחודה של 
הָסטירה הוא שהיא מ�קרת �אמצעות הגחכה או�ייקטים המצויים מחוץ ליצירה 
נורמות ח�רתיות,  )Rose, 1993(. או�ייקטים אלו כוללים  עצמה  האמנותית 
התקפות על סטיות מאותן הנורמות ו�חירה של אמת מידה חד–משמעית �אשר 
לערכים הרצויים. �מקרים ש�הם הָסטירה עושה שימוש �פרודיה, ייתכן כינונו 
של טקסט פוליסמי, המתאפיין מחד גיסא ��יקורת כנגד המושא ומאידך גיסא 

.)Rose, 1993; Hutcheon, 2000( קר�ה ו�חי�ה כלפיו�
הדואליות המאפיינת את הפרודיה כטקסט המשתמש �יצירה מקורית ומחקה 
למונח  היחס  את  ששינה  הפוסט–מודרני,  �עידן  עוד  מתאפשרת  אינה  אותו 
'טקסט'. �עידן זה הג�ול �ין מציאות ל�ין ייצוגיה מיטשטש ולא קל לה�חין 
�ין  הקשר  ניתק   ,)Baudrillard, 1981( �ודריאר  ז'אן  של  �מונחיו  �יניהם. 
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המסמנים ל�ין המסומנים. אפשר לטעון שהמסמנים נידונים לייצג עוד מסמנים 
שהפרודיה  מציאותיים,  רפרנטים  וללא  מסומנים  חסרי  שהם   )simulacrum(
מו�חנת;  כסוגה  הפרודיה  את  להגדיר  ושקשה  �ער�ו�יה  משמשות  והָסטירה 
ולמרות זאת, אפשר לזהות יסודות פרודיים �טקסטים תר�ותיים שונים, ו�הם 

ָסטירה. 
מ�טאים  ש�אמצעותן  אמנותיות  טכניקות  �מכלול  מתאפיינת  הָסטירה 
�יקורת ולעג �נושאים של אמונה, התנהגות ומפלגה פוליטית, לרו� �מטרה 
)אלכסנדר, 1985(. אחת הטכניקות ה�ולטות  לגרום לשינוי או למנוע שינוי 
של  אירוניה  האחת,  פרקטיקות:  �שתי  �יטוי  לידי  �אה  אשר  אירוניה,  היא 
יודעים  הצופים  מצ�ים,  של  �אירוניה  מילולית.  אירוניה  והשנייה,  מצ�ים, 
ד�ר מה הנסתר מהדמויות, ולפיכך פועלות הדמויות �דרך המנוגדת לציפיות 
)Brown, 1983(. �אירוניה מילולית יש אי–התאמה �ין ד�רי הדו�ר  הצופים 
ל�ין כוונותיו. הסרקזם והשנינה הם שתי פרקטיקות שניתן לסווגן כקטגוריות 
של האירוניה המילולית. הן מכוונות כנגד פרט או ק�וצה ומשתמשות לרו� 

.)Cuddon, 1998( לשון חדה�
מילוליות,  �הכרח  שאינן  �פרקטיקות  משתמשות  אף  והפרודיה  הָסטירה 
למשל החיקוי והקריקטורה. �עוד ש�ָסטירה החיקוי הוא של דמות אמתית, הרי 
ג'ון אנתוני כודון סו�ר שהחיקוי  ש�פרודיה החיקוי הוא של דמות �דיונית. 
של  ועיוות  הקצנה  �אמצעות  למושאו  ולועג  קריקטורי,  אופי  לעולם  נושא 

תכונותיו הייחודיות )שם(.
דוד אלכסנדר )1985( מציע מכלול אפשרויות על דרך ההקצנה המשמשות 
ליסודות  �מציאות  מוכרים  יסודות  שהופכות  שלוש  מהן  הָסטירה,  את 
או  לקורא  מתאפשר  כך  כלשהו;  �אופן  עיוותם  �אמצעות  'הזרה'  שע�רו 
הקטנה  הוא  הראשון  היסוד  ש�הם.  הפגמים  את  קלות  �יתר  לראות  לצופה 
להיראות  לו  לגרום  כדי  מה,  ד�ר  של  גודלו  הקטנת   —  )dimunition(
הגזמה  הוא  השני  היסוד  מחדש;  אותו  ל�חון  יהיה  שאפשר  כדי  או  מגוחך 
נעשה  שהוא  כך  ומנופחת,  מוגזמת  �דרך  �מצ�  טיפול   —  )inflation(
סמיכות הוא  השלישי  והיסוד  �ירור;  �יתר  נראות  וחולשותיו  נלעג, 
)juxtaposition( — הצ�ה של ד�רים שונים מאוד מ�חינת חשי�ותם זה �צד 
זה �דרך שמכונה �ספרות 'אי–הלימה'. יש הטוענים שפרודיה אף היא טכניקה 
של 'הזרה' אשר נעשית �אופן מלעיג, �היותה חיקוי קומי של טכניקות ושל 
לכלל  ל�וא  יכולים  מסוים  אמנותי  זרם  או  סוגה  מסוימת.  יצירה  של  סגנון 
על  אנו מסתמכות  המחוקים.  האו�ייקטים  על  ָסטירית, שתלעיג  �דרך  �יטוי 
ה�חנתה של שיפמן )2006(, שלפיה פרודיה מ�וססת �עיקר על חיקוי, ולעתים 
אף על אירוניה, ואילו ָסטירה משתמשת אף היא �אירוניה אך מ�וססת �מידה 
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ר�ה על סרקזם ועל חיקוי קריקטורי. שאלת המחקר שלנו, אם כן, היא כיצד 
ו�אילו טכניקות מיוצגת הק�וצה של �ני הגיל השלישי, שהיא ק�וצה 'שקופה', 

�סוגה ה�ידורית/ָסטירית.

שיטת המחקר

המדגם
�תקופת ה�חירות של 2006 שידרה התוכנית 'ארץ נהדרת' שישה מערכונים שהייתה 
להם נגיעה ישירה לזקנה.4 המערכונים סווגו על פי תוכניהם ומועדי שידוריהם. 
מערכונים ששודרו לפני ה�חירות חולקו לשני סוגים: �סוג הראשון היו שלושה 
מערכונים אשר הופקו �מתכונת של שידורי תעמולה לקראת ה�חירות. מערכונים 
אלו �יקשו לעודד הצ�עה למפלגת הגמלאים או לעקרונות ש�שמם הם נלחמים. 
נמנה  הראשון  הסוג  עם  נגדה.  להצ�יע  קראו  השני  מהסוג  מערכונים  לעומתם, 
התשדיר 'תנו לזקנים משהו לעשן', ששודר �תוכנית ה–16 של העונה, ש�וע לפני 
מועד ה�חירות. המערכון הציע להצ�יע למפלגת הגמלאים, שרצה עם מפלגת 'עלה 
ירוק'. התשדיר השני ששודר �אותה תוכנית הציע להצ�יע ל'מפלגת ה�וטוקס'. 
מצעה של המפלגה קרא לכלול �סל התרופות ניתוחים פלסטיים. עם הסוג השני 
נמנה התשדיר 'סע! קדימה!', ששודר �תוכנית ה–14 של העונה, �מסגרת מק�ץ 

תשדירים שכותרתו הייתה 'התשדירים שלא ראיתם ושגם לא תראו'. 
�תקופה שלאחר ה�חירות שודרו שלושה מערכונים, ש�יטאו �דרך שונה 
'הדצים  זכו �ש�עה מנדטים. המערכון הראשון היה  את ההפתעה שהגמלאים 
�קלטת קשישים' — מערכון זה שודר �תוכנית ה–17 של העונה, מיד לאחר 
ה�חירות. המערכון �יקש לטפל �אינטרסים שהניעו את צמד הזמרים, המזוהים 
עם התעשייה של קלטות הילדים, לתמוך �מפלגת הגמלאים. �אותה התוכנית 
�נימין  נראה  ש�ו  הסידן',  ל�ריחת  איתן  מנהיג  '��ל'ה!  המערכון  גם  שודר 

נתניהו נכנס כמנצח, מחופש לגמלאי.
�ש�וע שלאחר מכן שודר המערכון 'אפיקומן תחת אש', ש�מרכזו ריאיון 
עם הנשיא קצ� לאחר שנפגש עם נציגי המפלגות השונות. רק נציג אחד מ�ין 
נציגי המפלגות מתואר כמי שנשאר ��ית הנשיא — נציג הגמלאים. המערכון 
וכן  הזקנים,  כנציג  מנהיג המפלגה,  איתן,  רפי  דמותו של  �יקש לאפיין את 

לאזכר את ע�רו האישי. 

שיטת הניתוח
הניתוח נעשה �רוח מחקריהם של �ארת )2002( ושניד )Snead, 1994(, אשר 
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ייצוגן  מכונן  שדרכם  והסמויים  הגלויים  הקודים  לחשיפת  טיפולוגיה  הציעו 
של ק�וצות ח�רתיות �מסגרת הטקסט התקשורתי/תר�ותי )פירסט וא�רהם, 
2003; לה� ולמיש, 2003(. הדמויות �מערכונים נ�חנו על פי זהותן המגדרית, 
העדתית, המעמדית והמקצועית; הקשר הופעתן, כלומר לעומת מי, �צד מי, 
ק�וצת  יש  הזקנה  לייצוגי  אם  כלומר,  הגילית,  זהותן  פיזית;  ס�י�ה  ו�איזו 
�ניתוח  והתנהגותו.  הזקן/מזדקן  הגוף  כינון  על  �הסתמך  גילית  השתייכות 
השוואה  על  הסתמכנו  ל�חירות  שקדמה  �תקופה  ששודרו  הזקנים  מערכוני 
למיעוטים אחרים, ולכן מתקיים דיאלוג �עיקר עם השיח של ייצוג מיעוטים. 

�מערכונים ששודרו לאחר ה�חירות נס� הדיון �עיקר על יחסי הזקנים עם 
הק�וצות ה'חזקות', ולכן ניתוח זה מקיים דיאלוג עם השיח הפוסט–קולוניאלי 
)לפי הטיפולוגיה שמציעים שנה� וח�ר, 2002(, שמ�קש ל�רר את טי� יחסי 
הקולוניאלית  הפרדיגמות  �עוד  אולם  'צעירות'.  ל�ין  'זקנה'  ש�ין  הכוח 
הכוח  �יחסי  �דיון  ק�וצות,  �ין  כוח  יחסי  על  מד�רות  והפוסט–קולוניאלית 
ש�ין זקנים ל�ין צעירים מתרחש היפוך הכרחי ו�לתי נמנע, שכן הצעירים של 

אתמול הם הזקנים של המחר.
כדי ל�חון את אופי הנוכחות של הזקנים �תוכנית, אימצנו כמה נקודות 
מ�ט ששימשו זו �צד זו �ניתוח המערכונים. נקודת מ�ט אחת היא של ייצוג 
ה'אחרים' �מדיה, �צד הגישה הפוסט–קולוניאלית, ה�וחנת את יחסי הכוחות 
�ין הק�וצות השונות; נקודת מ�ט שנייה היא צורנית �עיקרה ונוגעת לטכניקות 
המגדירות את הסוגה. עוד נקודת מ�ט שאולה מהשיח הגרונטולוגי הח�רתי–
המפלגות  על  חלה  המוצעת  ה�חינה  הנחקרת.  האוכלוסייה  שעניינו  תר�ותי, 
הגמלאים  מפלגת  על  ה�חירות;  לפני  מרכזי  נושא  הזקנה  הייתה  ש�מצעיהן 
אינו  שלהם  שהסימון  זקנים  ועל  ��חירות;  המנדטים  �ש�עת  שזכתה  לאחר 
הזקנה אלא תפקידם הח�רתי הפוליטי, ושנוכחותם מוחשת �אמצעות דימויים 

שאינם לקוחים משיח הזקנה.

ניתוח ודיון

הָסטירה קו�עת מי ח�ר �קולקטי�, את המשא ומתן על תפקידי הח�רים, וכן 
את הלגיטימציה של כל ק�וצה. �תוכנית 'ארץ נהדרת', שמגי�ה על המציאות 
הח�רתית–פוליטית �ישראל �נקודת זמן נתונה, אפשר לראות אילו ק�וצות 
נמצאות �תחומי הח�רה. עצם הסימון של ק�וצה זו או אחרת ממצ� וממקם אותה 
על ה�מה הסמלית. מיצו�ה של ק�וצה על ה�מה הסמלית מלווה �אסטרטגיות 
הדיון  הסוגה.  מתכונות  והן  'ייצוג'  המושג  מעצם  הן  הנו�עות  שונות,  ייצוג 
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�ק�וצה הסו�לת �דרך כלל מהכחדה סמלית מעניין �מיוחד לאור הפופולריות 
זכתה הק�וצה �מציאות הסמלית. המקרה של מפלגת הגמלאים מסקרן  שלה 
�'מציאות  המפלגה  שקי�לה  המועטה  הל�  תשומת  �ין  הגדול  הפער  לנוכח 
הח�רתית–פוליטית' ו'�מציאות הסמלית' ל�ין הצלחתה לזכות �ש�עה מוש�ים 

�כנסת. 

לפני... — הצגה סטראוטיפית
עם  התכת�ו  תעמולה  כתשדירי  ה�חירות  לפני  ששודרו  המערכונים  שלושת 
תשדירי ה�חירות שהעלו �אותה עת על המרקע הטלוויזיוני המפלגות שהתחרו 
�יניהן על השלטון �ישראל. המערכונים הציגו את הזקנה �שלושה אופנים, 
)'סע!  קיומית  כסכנה  הזקנה:  אודות  על  �שיח  כא�–טיפוס  לשמש  שיכולים 
לזקנים  )'תנו  וכתלישות  ה�וטוקס'(;  )'מפלגת  אסתטית  כהפרעה  קדימה!'(; 
הצעיר,  לקהל  �עיקר  פונים  והשלישי  הראשון  המערכונים  לעשן'(.  משהו 
ואילו המערכון השני פונה לקהל נשים �גילאי ה�יניים. זאת ועוד, המערכון 
הראשון מ�טא התנגדות לזקנה עצמה, המערכון השני מ�טא התנגדות לתהליך 
ההזדקנות, ואילו המערכון השלישי מ�טא את שיתוף הפעולה של ה'אחרים'. 
מכיוון שהמערכונים כתו�ים כמצע פוליטי, הם טומנים �חו�ם גם פתרונות 
שיצדיקו הצ�עה למפלגה המוצעת. עק� כך, הזקנה וההזדקנות מוצגות �ראש 
ו�ראשונה כ�עיה ח�רתית )Hazan, 1994( והפתרון השכיח המוצע הוא 'לחסלן'. 
הטכניקות ל'חיסול ה�עיה' הן להרחיק את הזקנה וההזדקנות או לקרוא לעזרה 
את הטכנולוגיה ואת המומחים )Katz, 1996(. תגו�ת הנגד לקריאה ל'חסל' את 
הזקנה היא לכאורה איחוד כוחות של ה'אחרים' החלשים, אך גם זו �דרך של 

�ריחה, �אמצעות עישון חשיש. 

הזקנה כסכנה קיומית: נשאי תרבות הנעורים דוחקים את נשאי 
תרבות הזקנה

'הם הקימו את המדינה �מו ידיהם. הם גידלו לתפארת ילדים ונכדים. עכשיו זו 
ההזדמנות שלנו להוריד אותם מהכ�יש', כך פותח הקריין את המערכון השלישי 
שלא  'התשדירים  שכותרתם:  ה�חירות,  תשדירי  �סגנון  המערכונים  �מק�ץ 
ראיתם ושגם לא תראו'. מקולו של הקריין מהדהד פתיח מלא פתוס, המאפיין 
סדרות תעודה המספרות את סיפור כינון מדינת ישראל. הדיאלוג �ין משפט 
הפתיחה ל�ין טקסט תר�ותי �סגנון 'עמוד האש' הוא נקודת המ�ט הפרודית. 
יצירת טקסט פרודי: הטכניקה  נוצרת �עזרת שימוש כפול �טכניקות של  זו 
הראשונה נוצרת מעצם הדיאלוג עם טקסט תר�ותי אחר, כגון 'עמוד האש' או 
'תקומה'; השנייה �אמצעות יצירת סמיכות �ין גורמים שונים מאוד �חשי�ותם — 
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ער�ו� �ין קודש ל�ין חול. תוכן חציו הראשון של הפתיח מ�נה ציפייה התואמת 
)exchange theory(, שלפיה אנשים מ�וגרים אשר תרמו  החליפין  גישת  את 
)חזן,  לזקנה  �הגיעם  תרומתם  על  תמורה  לק�ל  מצפים  לח�רה  ימיהם  כל 
ההתנתקות  גישת  את  התואמת  תפיסה  מוצגת  תמורה,  ש�מקום  אלא   .)1984
)disengagement theory(, שלפיה הזקנים אינם חלק מהח�רה וכי יש להורידם 

.)Cumming & Henry, 1961( מהכ�יש לטו�ת כל הצדדים
נשאי  של  מקומם  את  מדגיש  כמיקרו–קוסמוס  �כ�יש  המטפורי  השימוש 
הזקנה �חיים הח�רתיים, כלומר מחוצה להם. הזקן הלא יצרני — הגמלאי — 
�תוקף  דורש  ועוד  �כ�יש,  לנהוג  מעז  הח�רתיים,  לחיים  עוד  תורם  שאינו 
נאו– �ח�רה  שלו.  �קצ�  �ח�רה,  המרכזי  �ציר  העמוסה  �תנועה  להשתל� 

לי�רלית, ש�ה יצרנות פירושה ליצור �קצ� מש�יע רצון, כל חריגה מהקצ� 
נתפסת כאיום או כסכנה. דמויות צעירות �מערכון מדגישות את הי�ט הסכנה 
ש�זקנה: 'זה נורא מרו� שנוסעים לאט. כל פעם )הכל�( כשהוא רץ, הוא נכנס 
הקרו�ות  '��חירות   — להתאחד  לח�רה  קורא  הקריין  של  קולו  �פגוש'.  לו 
את  מדגיש  המערכון  מהכ�יש'.  הקשיש  את  נרחיק  יחד  �קלפי.  "סע"  שמים 
הצורך של הח�רה לדחוק את רגלי הקשישים מהחלק היצרני שלה, כנהגים. 
הד�ר �ה לידי �יטוי �אופן �ולט �ד�ריו של אחד הצעירים �מערכון: 'אני, 
אין לי �עיה נגד קשישים �אופן כללי. ה�עיה שלי היא נגד קשישים �כ�יש. 
אני אומר הגיע הזמן שיחנו את הרכ� ויתלו את המפתחות'. השימוש ��יטוי 
'להחזיר את המפתחות' �תר�ות הישראלית טעון �מסר שהוא תמיד חד–כיווני 
וחד–משמעי, של ויתור או נסיגה. השימוש ��יטוי הזה מעצים את הדימוי של 

הדרישה מהזקנים לרדת מהכ�יש, קרי, לסגת מן החיים הח�רתיים הפעילים. 
ג�ולות  את  לג�ש  מנסים  הצעירים,  קרי  ה'חזקים',  כי  נראה  לסיכום, 
השדה הח�רתי ואת ההתנהגויות המותרות �ו ומנסים להדיר את רגלי הזקנים 

�אמצעות מחיקתם. 
לאפיין  ניתן  שאותה  ייצוגים  �מערכת  משתמשת  הח�רתית  הָסטירה 
כסטראוטיפית, ועושה שימוש נרח� �דימויים אלו ִּבכלל הדמויות המופיעות 
�ה. כאמור, השימוש �סטראוטיפ �דרך מוגזמת יכול לקעקע או לחזק דימויים 
הדימויים  על  חלה  זו  ָסטירית  טכניקה  כיצד  השאלה  נשאלת  �ח�רה.  רווחים 
המתארים את הזקנה. המערכון 'סע! קדימה!', שצידד �סילוק הזקנים מהכ�יש, 
כנלעג.  מוצג  הזקנים  של  הנהיגה  סגנון  ש�ה  ההגזמה,  �טכניקת  משתמש 
להתנהלות  לל�וש,  לדי�ור,  הנוגעים  החיצוניים  �מאפיינים  נעשית  ההגחכה 
הגופנית ולמכלול התכונות וההתנהגויות. �דומה לחזן )Hazan, 2001(, מצאנו 
כי חולשותיהם הגופניות, קרי, �עיות השמיעה והראייה של הגי�ורים, הוצגו 
קואורדינציה,  �חוסר  המת�טאת  התנהגותם,  גם  וכך  ו�וטה,  מודגש  �אופן 
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�חוסר התמצאות ו�עיקר �אי–לקיחת אחריות. תלישותו של הזקן מחיי היומיום 
מו�נית �אמצעות ל�ושו שאינו משתנה ונותר זהה. הזקן, שהוא לעולם ג�ר 
אשכנזי )קריאת תיגר על האליטה האשכנזית המזוהה עם �ניין הארץ?(, ל�וש 

�חליפה �צ�ע כהה, שמייצגת אופנה שחלפה מן העולם. 
לשאלה  הזקן.  הנהג  של  �ד�ריו  מילולי  חיזוק  קי�לו  אלו  התנהגויות 
הרטורית 'מי נתן לך רישיון?' הוא משי� '�ן–גוריון נתן לי רישיון'; וכאשר 
מצפצפים לו, הוא עונה '��קשה, גם לי יש צפצפה. חוש�ים שאתה מצפצף. 
אם אתה מצפצף, אני מצפצף עליך'. שורת דימויי הזקנה העו�רת כחוט השני 
כ'לא  לסכמו  שניתן  חולשות  של  כאוסף  הזקנה  את  מציגה  המערכונים  �כל 
שומעים, לא רואים ולא מ�ינים'. חולשות אלו מוצגות כ�עלות עוצמה הרסנית 
�סופו של המערכון, כאשר הנהג הזקן דורס את הצעיר המעיד כנגד כישורי 
הנהיגה שלו. �פועל, הוא זה שמוריד את הצעיר מהכ�יש אולם לא רק �מו�ן 
היצרני אלא �אמצעות הרחקה מוחלטת — הרחקה אלימה ו�וטה שמצויה מחוץ 

למוסכמות. 

הזקנה כהפרעה אסתטית: נשאיות תרבות הזקנה בעיני 
התרבות הצרכנית

השימוש �אסתטיקה של הזקנה �א לידי �יטוי �כלל הדימויים העוסקים �זקנה 
אך מוצגים �יתר שאת �שיח על אודות הפחד מפני תהליך ההזדקנות. הפחד 
מהזדקנות מופיע �גלוי �מערכון אחד �ל�ד. זהו מערכון שהדמויות �ו הן נשים 
שכלל אינן נמנות עם הגיל השלישי או הר�יעי אלא דווקא עם הגיל השני, גיל 
ה�יניים. אנו פוגשים את שלוש הדמויות הנשיות �מערכון לאחר טיפול מעכ� 
הזדקנות �שיטת ה�וטוקס. מסגרת המערכון, שהיא צילום של פתיחה וסיום 
כאחד ומתמקדת �זקנים ששוכ�ים �מסדרונות �ית חולים, ממקמת את הנושא 

�הקשר של מציאות ח�רתית–פוליטית. 
אי–ההלימה ש�העמדת תמונות שצולמו ��ית חולים, המתעדות את הזקנים 
שוכ�ים �מסדרונות, �צד נשים �ריאות �שלהי שנות החמישים שלהן שמנותחות 
�אירוניה  שימוש  הוא  פרודי  יסוד  עוד  פרודי.  אמצעי  היא  �קשתן,  פי  על 

מילולית, המ�וטאת �אי–התאמה ש�ין המ�ע החזותי ל�ין כוונת הדו�רות: 

שוש: למה את מופתעת, חיה, אני אמרתי לך שאת תהיי מס' 2 )על פניה 
פרוסה ארשת פליאה מתמדת(.

חיה: אני לא מופתעת. אני אחרי הרמת ג�ות.
שוש: אוי, זה יצא פשוט יפה.

חיה: תודה.
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זה ממקם את ההזדקנות �הקשר צרכני, �עוד שמערכונים שהופיעו  מערכון 
�הם דמויות ג�ריות מיקמו את גי�וריהם �זירה היצרנית. הגוף הנשי המת�גר 
מוצג �מערכון כמצוי �תהליכי התדרדרות, אשר הדרישה לעצרם היא �עלת 
חשי�ות מדרגה ראשונה. הד�ר נשמע ��ירור �קולו של הקריין המלווה את 
התמונות הקשות של זקנים השוכ�ים �מסדרונות �ית החולים )תמונות המוכרות 
לנו מהחדשות( האומר: 'לפני ה�חירות כולם מ�טיחים ה�טחות. אך מי ידאג 
ש�סל ה�ריאות יהיה �אמת מה שכולנו צריכים?'. למי הכוונה �'כולנו'? ומה 
�אמת 'הם' צריכים? �עוד כאן מהדהד השיח הח�רתי שהתנהל לאורך מערכת 
ה�חירות, שהתכת� עם �יקורת על ה�טחות שנִתנו לזקנים �מסדרונות �תי 
החולים �תשדירי ה�חירות שהוקרנו ער� ה�חירות הקודמות, מופיעות לפתע 
�סל  ה�וטוקס  את  לכלול  קוראות  הנשים  החמישים.  �נות  התשדיר  גי�ורות 
התרופות ולממן ניתוחים פלסטיים. �עצם, �מרכז המערכון עומדים הגוף הנשי 
�כלל והגוף המזדקן �פרט. החפצת האישה מת�טאת �ירידת ערכן של נשים 
מת�גרות, אשר נהפכות מסו�ייקט לאו�ייקט �על מאפיינים גופניים �ל�ד. 
�דיון  מועצם   ageism–שה מדגישות  האחרונות  השנים  של  מחקריות  מגמות 
ש�מוקדו עומדות נשים מת�גרות )Hearley, 1993(. גי�ורות המערכון אומרות 
שהן צעירות �–20 שנה מכפי שהן, ד�ר המ�טא תפיסה שלפיה להרגיש 'צעיר' 

 .)Peters, 1971( 'מזוהה �ח�רה כ'טו�' ואילו להרגיש 'זקן' מזוהה כד�ר 'רע
�מונחיו של מישל פוקו )Foucault, 1977(, אותן נשים �גיל ה�יניים רואות 
את עצמן כסו�ייקטים �עלי רצון חופשי, ש�אפשרותם לפרש את מצ�ם �אופן 
עצמאי, ד�ר המעורר �קר�ן אשליה של חירות. אשליה זו נו�עת מחוסר מודעות 
יותר,  ממושמע  גוף  ליצור  עוזרת  ו�כך  �גיל  �מא�ק  הכרוכה  להשתע�דות 
צייתן יותר ויצרני יותר, לא �דרכי אלימות אלא �דרכי נועם של פיתויים, 
עצמן  את  להעריך  נשים מת�גרות  אותן  נדרשות  ונורמות, שלאורן  תשוקות 

וש�השראתן הן מעצ�ות את דמותן.
הגוף המזדקן מוצג �ספרות הגרונטולוגית העכשווית כגוף שאינו נתון רק 
�תהליכים �יולוגיים ופיזיולוגיים אלא �עיקר מו�נה �אופן ח�רתי ותר�ותי 
�מגוון דרכים. �שונה מהמחקר הגרונטולוגי המסורתי, אשר נטה להתעלם ממנו 
�מופגן, המחקר הגרונטולוגי העכשווי עושה מאמצים להנכיח את הגוף הזקן. 
�עיצו�  מו�ילים  משתנים  ו�פרישה  �ע�ודה  רואה  אינה  המחקרית  התפיסה 
הזהות הח�רתית והחוויה האישית אלא מדגישה תחתיהן משתנים כגון צרכנות, 
 Faiclough,( פוסט–תעשייתית  ח�רה  עם  המזוהים  חיים,  ואיכות  חיים  סגנון 
הפוסט–תעשייתי  העידן   .)2003; Gilleard & Higgs, 2000; Oberg, 1996
הזדמנות להשתתף �תר�ות,  הזקנים,  יצרניים, קרי  אמנם מציע למי שאינם 
אך עדיין נדרשים מהם ִמשמוע וִמשטור הגוף לא פחות מש�עידן התעשייתי. 
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אמורות  אשר  אפשרויות  מציעות  הממשטרות  המערכות  מהמערכון,  כעולה 
לסייע �עיכו� ו�טשטוש הזקנה, לדוגמה ה�וטוקס. מרגע שקיימת האפשרות 
ו�מידה  ח�רתית  לחו�ה  הופכת  האפשרות  ההזדקנות,  סימני  את  להעלים 
ר�ה — אף מוסרית. זאת ועוד, אופן הפעולה העיקרי של המשטור והמשמוע 
את  ומחלישים  ע�ר  מכל  מופיעים  אלו  פיתויים.  �אמצעות  הרצון  גיוס  הוא 
היכולת להתנגד, משום שהם מגייסים אותנו מ�פנים. הפנמתו של הכוח מקשה 
)Foucault, 1977(. לאור זאת, נשאלת  לו  להתנגד  יותר  ועוד  לאתרו  עלינו 

השאלה מיהם הסו�לים מכוח זה �מיוחד?
�חגיגת  להשתתף  יכולים  שאינם  אלו  רגלי  את  מדירה  הצרכנית  הח�רה 
הצרכנות, ולכן הדימוי של זקן �טרם עת מזוהה עם עניים. לעומת זאת, זקנים 
�עלי יכולת כלכלית היו יכולים להינצל ממאפייניה הגופניים של הזקנה, �של 
יכולתם לצרוך את המוצרים מעכ�י ההזדקנות. אולם �הסתמך על פוקו, גם 
הק�וצה �עלת האמצעים סו�לת, שכן הפתרונות המוצעים לה שוללים מח�ריה 

את האפשרות להזדקן. 
שהדרך  ומוסרית,  רפואית  כ�עיה  ההזדקנות  את  רואה  הצרכני  השיח 
להתמודד עמה היא רפואית �ל�ד. זוהי תפיסה פוליטית לכל ד�ר, אשר מ�טלת 
את המרכי� האנושי, כלומר את האיש/ה המזדקן/נת כמהות. המערכון חושף 
את כוחה הר� של התפיסה ה�יו–רפואית, המעודדת אותנו כצרכנים לזהות את 
תהליכי ההזדקנות מוקדם ככל האפשר )עוד �גיל ה�יניים(, ולהתחיל �משטר 
חיים גופני המת�סס על תהליכים רפואיים מניעתיים או לפחות מעכ�י זקנה, 

דוגמת ה�וטוקס. 
הגישה הגורסת כי טיפול יכול לה�טיח גאולה, נסמכת על התפיסה ה�ינרית, 
המצי�ה נעורים מול זקנה; �ריאות מול חולי; חיים מול מוות. נעורים וזקנה 
יחסים  הייררכיה,  הופכיים של  יחסים  �יניהם  שיש  קיומיים  כמצ�ים  מוצגים 
ש�הם לנעורים יתרון ר� על פני הזקנה. זהו דיון מוסרי ש�ו הטענה העיקרית 

 .)Secunda, 1984( המופנית כלפי הזקנה שהיא אינה נעורים
המערכון 'מפלגת ה�וטוקס' חושף את השיח הנוגע לגוף הנשי המת�גר, 
הרואה �הזדקנות הפרעה אסתטית. אין הוא מתיר כל אפשרות אחרת לקרוא 
את הגוף הזקן, זולת כישלון מצט�ר. פורמן רואה את הדגשת הנעורים �תר�ות 
הצרכנית כגו�לת �או�ססיה )Forman, 1999(. אולם זו מופנית �עיקר כלפי 
נשים, אשר נתפסות כמי שכוחן טמון �מראן וכוח המשיכה שלהן מזוהה עם 
רעננות המאפיינת צעירים )Sontag, 1978(. אותם סימני הזדקנות אצל ג�רים, 
יותר ומתפרשים כסימני �גרות  זוכים לקריאה פוליסמית  כגון שֵׂער מאפיר, 
וסמכות. סוזן זונטג ס�ורה שפרשנות זו נו�עת מכך שכוחם של ג�רים נמדד 
לפי המעמד הח�רתי והיוקרה שלהם, אשר עולים עם הגיל. נשים, לעומת זאת, 
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מדווחות על חוויה שונה �מהותה עם הופעת שערות השי�ה הראשונות — הן 
חשות שהן נהפכות ל�לתי נראות מ�חינה ח�רתית. רגשות אלה זוכים לאישוש 
ולחיזוק, כאשר אין הנשים מוצאות כלל ייצוגים המשקפים את מצ�ן �תוצרי 
מידית  להצלה  הזקוק  גוף  של  זולת  הפרסום,  ועולם  התקשורת  של  התר�ות 

מהמומחיּות הרפואית, כמו �מערכון הנידון. 
הנשי  הגוף  את  מדגימים  ה�וטוקס  �מערכון  שהופיעו  הנשי  הגוף  �יטויי 
המזדקן שסו�ל מהכחדה סמלית. �שעה שהגוף הג�רי הזקן הוצג �כל המערכונים 
�דרך סטראוטיפית, הרי שהגוף הנשי הזקן נפקד מהם ואילו הגוף הנשי המזדקן 
הוצג �הם כמי שמצוי �תהליך הכחשתו וטשטושו �אמצעים רפואיים )עי�וי 
אירונית,  �נימה  מסתיים  המערכון  חזה(.  הרמת  עפעפיים,  הרמת  שפתיים, 
הנו�עת מש�ירת ציפיות שנ�נו �חלקו הראשון של המשפט 'ישראל מצ�יעה 
�וטוקס, כי הגיע הזמן להוציא את הזקנה מהמסדרון'. משפט זה מלווה �תמונות 
מוכרות המתפרסמות לרו� �סוגת החדשות; לעומתו, חלקו השני של המשפט 

הוא פרודי והקריין קורא �ו 'ולעשות לה עיצו� יש�ן'. 
�מערכון 'מפלגת ה�וטוקס' מגולם השינוי שע�רה הח�רה הישראלית ממצ� 
של ח�רה פורדיסטית4 לח�רה פוסט–פורדיסטית )פילק, 2004(. למע�ר זה השלכות 
�נוגע לטיפול הרפואי �כלל ולזקנים �פרט, וכן השלכות שמוצאות �יטוי �תחום 
התר�ותי �קומודיפיקציה של חיי היומיום. סגנון החיים העכשווי, המעלה על נס 
את עיצו� הגוף ואת תפקודו, הו�יל לצמיחתן של מרפאות העוסקות �ניתוחים 
פלסטיים ו�שיפור התפקוד המיני )פילק, 2004(. מערכון זה מחזיר את הנשים 
לעידן המודרני, להיותן או�ייקטים. הת�יעה היחידה שיש לנשים אלה מת�טאת 
�קריאתה של גי�ורת התשדיר: 'ִעזרו לנו לממן את הניתוחים היקרים, כדי שלא 
נראה שו� מקרים כמו של אילנה, שנאלצה לעשות הגדלת חזה �סניף של הפנינג 
�קניון הדרים'. כלומר המפלגה �תשדיר אינה מ�קשת לשנות את היחס לנשים, 
לזקנה ולנשאיה החולים, הסו�לים ממחלות נוסף על 'מחלת הזקנה' או מתהליך 

הזדקנות, אלא משכפלת את החפצת הנשים. 

הזקנה כתלישות: מפגש בין נשאי תרבות זקנה לפליטי 
תרבות נעורים

המערכון 'תנו לזקנים משהו לעשן' מפגיש את נשאי תר�ות הזקנה עם נשאי 
תר�ות הנעורים �דומה למערכון 'סע! קדימה!'. אולם �עוד �מערכון הראשון 
נשאי תר�ות הנעורים מ�קשים להרחיק את נשאי תר�ות הזקנה מהכ�יש, �של 
תפיסתם אותם כ'לא יצרניים', הרי ש�מערכון זה מ�קשים נשאי תר�ות הזקנה 
מטרה  למען  יצרניים,  לא  צעירים  אותם  הנעורים,  תר�ות  פליטי  אל  לח�ור 

משותפת. יחד, הם מאמינים, יצליחו לע�ור את אחוז החסימה. 
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הזקן: שולם עליכם, אנחנו �מפלגת הגמלאים החלטנו שסוף סוף אנחנו 
עו�רים את אחוז החסימה, אז אנחנו מתח�רים למפלגה קטנה אחרת.

קריין: הגמלאים ועלה ירוק מאחדים שורות. 

המערכון.  מצולם  �אתר ש�ו  מפורש  �יטוי  לידי  �א  המערכונים  �ין  הה�דל 
הח�רה  של  הסואן  לִל�ּה  סמל  הכ�יש,  היא  הזירה  הראשון  �מערכון 
 — א�ות  �ית  היא  הזירה  השני,  �מערכון  ואילו  שלה;  המרכזי  והדופק 
הזקנים.  של  הפנאי  את  המנהל   ,)1984/2003( פוקו  של  �לשונו  הטרוטופיה 
לטענתו, 'הטרוטופיה של מש�ר' מזוהה עם ח�רות פשוטות, ומוגדרת על ידי 
השמורים  אסורים,  או  מקודשים  מקומות  דוגמת  יתר,  זכויות  �עלי  מקומות 
חיים.  הם  ש�ה  האנושית  והס�י�ה  הח�רה  עם  �מש�ר  המצויים  ליחידים 
צומחות  ותחתיהן  המודרנית,  �ח�רה  �הדרגה  נעלמות  זה  מסוג  הטרוטופיות 
יחידים  מּודרים  אלו  הטרוטופיות  של  �מסגרתן  סטייה'.  של  'הטרוטופיות 
שהתנהגותם סוטה מהנורמה. לדעת פוקו, זקנים ��תי א�ות נמצאים על הג�ול 
�ין שני סוגי ההטרוטופיות. �ע�ר נתפסה הזקנה כגזרת גורל והייתה מנוהלת 
�שיטות של הטרוטופיות של מש�ר. כיום הזקנה נתפסת כפתולוגיה ולכן היא 
מנוהלת �שיטות של הטרוטופיות של סטייה. זאת ועוד, לדעת פוקו אין הי�ט 
זו  'פנאי'. הוא מדגים טענה  ח�רתי שאינו מנוהל �ח�רה המודרנית, לר�ות 
��תי א�ות, שאותם הוא מגדיר כ'הטרוטופיות המנהלות את הזמן של הזקנים'. 
�תי א�ות מחפשים דרכים למצות מהזקנים עוד מידה של פעילות שניתן יהיה 
לנהלה ו�אופן זה לספח אותם למרח� הח�רתי. הסיפוח מת�צע �אמצעות סימון 
סטייתם וסגירתם �הטרוטופיה של �ית א�ות )פוקו, 2003/1984(. אתנוגרפיות 
והזדקנות �מסגרות מוסדיות מאשרות את ה�חנותיו של פוקו  זקנה  שעניינן 

)גולדנר, 1995; גמליאל, 1997, 2000; חזן, 2002(.
גי�ורי התשדיר 'תנו לזקן משהו לעשן' הם זקן וצעיר, המוקפים �זקנים 
הוא  הא�ות  �ית  �מוסד.  אוכל  וחלוקת  תרופות  מתן  על  שאחראית  ו�אחות 
המסגרת ש�ה מוצגים אנשים )הזקן והצעיר כאחד( שהתנהגותם סוטה מהממוצע 
או מהנורמות הנדרשות, כפי שאלה משתקפים �תשדיר 'סע! קדימה!'. חיזוק 
לטענתנו כי הזקנה היא מצ� של תלישות מתק�ל גם ממסגורם של הנהג הזקן 
ואשתו �מכונית סגורה, שהיא דימוי להשתקתם. ואילו אלה המערערים כנגד 

כישורי הנהיגה שלהם הם צעירים הפזורים �מוקדים שונים �כ�יש ו�ס�י�תו.
משופעת  והח�רתית  הפיזית  הס�י�ה  לעשן'  משהו  לזקן  'תנו  �מערכון 
�זקנים ו�סממני זקנה. למשל הגי�ור הזקן שיוש� �כורסה מכוסה �שמיכת צמר. 
אולם הזקנים אינם מתנהגים כזקנים אלא מפעילים אסטרטגיות 'א–זקנתיות', 
אסטרטגיות המזוהות עם גיל ה�יניים )גמליאל, 1997(; ואילו �מערכון המנותח 
ניתן למצוא אסטרטגיות המזוהות עם גיל הנעורים. אלו מומחשות �אמצעות 
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טראנס,  מוזיקת  לצלילי  רוקדים  זקנים  המראה  �סצנה  מצ�ים,  של  אירוניה 
ונציגם המ�וגר חולק ג'וינט עם צעיר שעל פי מראהו עתה זה חזר מהמזרח. 
המערכון מ�טא תפיסה שלפיה הגיל השלישי הוא המרח� השלישי — הזקנים 
מוצגים כמי שמחקים �התנהגותם את תת–התר�ות של פליטי תר�ות הנעורים: 
הם מ�טאים �התחפשותם את ההי�רידיות ה�ין–גילית ואת התנגדותם לתר�ות 
הגוף. הגוף הזקן, המאופיין �חוסר ריסון, מוצג ככזה הנוקט אסטרטגיות אשר 
אמורות לסייע לו לא�ד את השליטה שלה הוא נידון �דרכו לחצות את ג�ולות 
התר�ות )Hazan, unpublished(. זהו מערכון הנוגד את הדימוי הסטראוטיפי 
של זקנים כשמרנים אך אינו מנפץ את הדעה הקדומה הרווחת �עניינם, שלפיה 
הם שוטים, לא אחראים ו�עיקר זקוקים להשגחה, וזאת �של הסמיכות �ינם 

ל�ין אותם פליטי תר�ות נעורים 'נורמטי�ית'. 
הן נשאי הזקנה והן פליטי תר�ות הנעורים ממוקמים �אותו קצה של הרצף 
סגרגציה )ניתוק( — אינטגרציה )שילו�( )חזן, 1984(. אלו שתי ק�וצות תלושות 
פתוחה  הנעורים  תר�ות  פליטי  �פני  אולם  הסגרגציה.  של  �קצה  הממוקמות 
האפשרות לנוע על–פני הרצף לע�ר הקצה האינטגרטי�י כאשר יחפצו, כלומר 
לחזור למסגרות הח�רתיות שאליהן השתייכו �ע�ר, �עוד נשאי תר�ות הזקנה 
מוג�לים לקצה של סגרציה �ל�ד, שפירושו המשך התרחקות מהח�רה שעמה 
היו מזוהים. אם כך, לא ייפלא אפוא שהמערכון קורא לאמץ את התנהגותם של 
פליטי תר�ות הנעורים, קרי, לעשן חשיש. לאמתו של ד�ר, אימוץ אסטרטגיה 

א–זקנתית זו היא הדרך היחידה לצאת מהרצף סגרגציה — אינטגרציה. 
גם �מונחי הרצף הומניזציה — דה–הומניזציה יש דמיון �ין שתי הק�וצות 
)חזן, 1984(. הן הגי�ור הזקן והן הגי�ור הצעיר מוצגים כאנשים לא שלמים 
אלא מוגדרים על פי תכונה אחת �ל�ד, אשר מ�טלת את כל הי�טיה האחרים 
התלישות. אלא שתלישותו של  והופכת למאפיינם ה�לעדי —  של אישיותם 
שהוא  �כך  התלישות  מת�טאת  הצעיר  אצל  הצעיר:  של  לזו  זהה  אינה  הזקן 
'מסטול' ה�וחר להתרחק מן הח�רה, ואילו לזקן אין אפשרות �חירה וזו נתונה 
�ידי הח�רה, ש�חרה להרחיקו. זאת ועוד, הזקן הוא זקן �אשר הוא ואינו סוטה 
מהנורמטי�יות של ק�וצת הזקנים. לכן אין זה משנה אם הוא מעשן חשיש אם 
 — סגרגציה  הרצף  על–פני  מיקומו  �של  כתלוש  מראש  נתפס  הוא  כי  לאו, 
אינטגרציה. הקטגוריה שכל אחד מהם משתייך אליה ניכרת �ל�ושם ו�חזותם: 
לצעיר תסרוקת של רסטות והוא ל�וש ��גדים המזוהים עם צעירים שחזרו מטיול 
�מזרח; הזקן ל�וש �חליפה, שתחתיה אפודה ועני�ה. �אחת התמונות �תשדיר 
שניהם יוש�ים �כורסאות זה �צד זה, הצעיר מכור�ל כשרגליו על–ג�י המוש�, 
ואילו הזקן מכוסה �שמיכת צמר משו�צת. אופן הדי�ור מ�טא את הקטגוריה 
שאליה הם שייכים: הצעיר מד�ר לאט, משפטיו מקוטעים ולא ממוקדים, ואילו 
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אצל הזקן �ולט המ�טא היידישאי, המזוהה עם זקנים אשכנזים. שניהם מיוצגים 
�דרך סטראוטיפית ומסומנים על ידי ל�ושם, התנהגותם ושפתם. הסמיכות של 
הסטראוטיפים והצ�תם זה ליד זה על–פני הרצף סטייה — נורמליות מעצימות 

את הסטייה הן של הזקן והן של הצעיר. 
נו�עת  אינה  הנעורים  תר�ות  פליטי  עם  הזקנה  נשאי  את  לאחד  הקריאה 
�מרח�  להתקיים  מהרצון  אלא  �ח�רה  להשתל�  לזקנים  לאפשר  מהשאיפה 
תלוש, ש�ו אין עוד חו�ה לנהוג על פי אמות מידה נורמטי�יות. �דומה לחזן 
)Hazan, unpublished(, אנו סו�רות כי זהו מרח� שלישי, ש�ו הזקנים מ�קשים 
להעצים את עצמם ולק�וע את טי�ו של המרח� התלוש החוץ–תר�ותי המוקצה 
�אופן  הכוח  הייררכיית  של  התמוססותה  את  מ�טא  האירוני  ההי�ט  להם. 
קריקטורי — �ניכוס כוחם של הצעירים, דהיינו באימוץ רעיון חוקיות השימוש 

�סמים.
נוסף על אירוניה של מצ�ים, שתוארה לעיל, נו�ע ההומור מאי–הלימה �ין 
שימושי השפה של שתי הק�וצות, אשר מייצגים עולם מושגים המסמן תפיסות 

עולם שונות. 

הצעיר: אני אוה� אותו, אני אוה� אותו �ן אדם גדול )מצחקק(.
הזקן: נעשה את זה �רוטציה, אני שנתיים יקיים ואחרי זה הוא שנתיים 

יקיים.
הצעיר: תתקשר אלי כשתורי, א�ל לא לפני אר�ע למה אחיך ישן.

הזקן: אחי הלך �פוגרומים.
הצעיר: )מצחקק(.

שימושי השפה אצל הצעירים והזקנים מייצגים את הה�חנה �ין העולם הפוסט–
מד�רים  פוסט–מודרנית,  שהווייתם  הצעירים,  המודרני.  העולם  ל�ין  מודרני 
�שפה שהקשרים �ין המסמנים ל�ין המסומנים �ה הם שונים, למשל המילה 
'אחי'. לעומתם הזקנים מד�רים �שפה שנטועה �עולם המודרני, המקשר �ין 
המסמן ל�ין המסומן �אופן חד–ערכי מוסכם. המערכון מ�טא את חוסר האפשרות 
של שני הנציגים לתרגם זה את ד�ריו של זה )Hazan, unpublished(. לפיכך, 
המפגש �ין שימושי השפה של פליטי תר�ות הנעורים ל�ין אלה של נשאי תר�ות 
הזקנה יוצר שי�ושי שפה �עלי אופי אירוני ופרודי כאחד. הסמיכות �ין השניים 
יוצרת �מידה ר�ה דו–שיח �ין קריקטורות, �סיטואציה שמקצינה את התכונות 

הסטראוטיפיות המזוהות עם כל אחד מהנשאים �נפרד.

צעיר: איזה מסי�ה ס�א'לה. תראה אותו רוקד. על מה הוא?
הזקן: על פרקינסון.
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�אופן  והן  מילולי  �אופן  הן  לזהות  ניתן  השלישי  המרח�  של  אפשרי  �יטוי 
ויזואלי �קריאה שחותמת את המערכון: 'הצטרפו לדור הישן והמעושן'. �רקע 
הד�רים נראים הזקנים רוקדים �התלה�ות למנגינת מוזיקת ראפ, אשר מילותיה 
)כולם מרימים  הן 'כל הגמלאים פוגשים אותי, ותרימו את השיניים לשמים' 
את התות�ות(. ראוי לשים ל� כי ההשתל�ות �תר�ות הנעורים של דרי �ית 
הזקנה  של  הקשיים  עם  המזוהים  סימנים  של  החצנה  מתוך  מתרחשת  הא�ות 
)רעד, חסרון שיניים(. לדעתנו, דרך זו להראות את הד�רים קוראת תיגר על 
הציפייה הח�רתית הדורשת מהזקנים להצניע סממנים אלו, ו�כך מפרקת את 

הדימוי של הסטייה מהנורמה.

אחרי... — הצגה יותר סטראוטיפית
שלושת המערכונים ששודרו לאחר ה�חירות התכת�ו עם נציגי שלוש הק�וצות 
זקנה  של  �כוחה  עסקו  המערכונים  מתוצאותיהן.  הושפעו  או  השפיעו  אשר 
)'קלטת הקשישים של הדצים'(, �מסכת הזקנה )'��ל'ה! מנהיג איתן ל�ריחת 
הראשון  המערכון  אש'(.  )'אפיקומן תחת  הזקנה  החדשות של  ו�פניה  הסידן'( 
הגמלאים,  תומכי  של  המשיכה  כמוקד  הזקנים  של  הכלכלי  כוחם  את  הראה 
גי�ורי תעשיית תר�ות הילדים, צמד הדצים. המערכון השני המחיש את כוחם 
האלקטורלי של הזקנים �אמצעות פוליטיקאי צעיר �ן דמותו של �י�י, יו"ר 
הליכוד שנחל מפלה ��חירות, שהתחפש לפוליטיקאי גמלאי, כדי לק�ל יחס 
יו"ר מפלגת  הזוכים,  נציג  �סימונו של  מנצח. המערכון השלישי התרכז  של 
סומנו �מכלול  הפוליטיקה'. אלה  כ'פניה החדשות של  איתן,  רפי  הגמלאים, 
סטראוטיפים של זקנה, שהוצגו �סמיכות ו�הגזמה. מניתוח המערכונים עולה כי 
�עוד הלך הרוחות �מערכונים ששודרו קודם ה�חירות �יטא שאיפות להרחיק 
את הזקנים )exclusion( אל מחוץ למעגל הח�רתי, הרי ש�מערכונים ששודרו 
הדמויות  של  חדש  �מיצו�  )inclusion(, שהת�טאה  הכללה  הוצעה  לאחריהן 

הזקנות �סדר הח�רתי.

כוחה של זקנה: גיבורי תעשיית תרבות הילדים תומכים 
בגמלאים

לאחר  שודר  אשר  הראשון  המערכון  הוא  קשישים'  �קלטת  'הדצים  המערכון 
הגדולה  הצלחתם  לאחר  הזקנים  מופיעים  זה  �מערכון  ה�חירות.  מערכת 
והמפתיעה ��חירות. הדעה הרווחת מיד לאחר ה�חירות הייתה שהמפלגה זכתה 
�תמיכה ר�ה של צעירים. הלך הרוח הצי�ורי )שלא אומת ל�סוף לאחר �חינה 
של אחוז המצ�יעים( היה שהצעירים )כמו גם �ני הגיל השני( התאכז�ו מכלל 
המועמדים ו�רגע שה�ינו שמפלגת הגמלאים יכולה לע�ור את אחוז החסימה, 
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שהצ�יעו  והגמלאים  הצעירים  כי  לציין  יש  קולותיהם.  את  לה  לתת  החליטו 
למפלגת הגמלאים לא חלקו את אותו המצע, נהפוך הוא — המצע של מפלגת 
הגמלאים עסק כולו �נושאים המטרידים את �ני הגיל השלישי, ואילו הצ�עת 
הצעירים נתפסה כהצ�עת מחאה. התוכנית 'ארץ נהדרת' �חרה �נושא תמיכת 
הצעירים כנקודת התייחסות ראשונה לטפל �אמצעותה �זכייתם המפתיעה של 

הגמלאים �ש�עה מנדטים. 
�מרכז המערכון עמד זוג זמרים המזוהה עם תעשיית תר�ות הילדים, צמד 
ותמיכתם  ה�חירות  �מערכת  הגמלאים  �מפלגת  �פועל  תמכו  הללו  הדצים. 
ה�חירות.  למועד  סמוך  �עיקר  ו�טלוויזיה,  �עיתונות  ר�  לסיקור  זכתה 
�מערכון נראים הדצים נכנסים לאולפן �עודם שרים שיר שמילותיו מד�רות 
על מג�לות ראייה וזיכרון, המזוהות עם זקנה, ללחן של שיר ילדים מאוד מוכר 
שלהם ששמו 'איפה העוגה?'; שיר זה מושמע �כל יום הולדת שחוגגים לילדים 

�ישראל �עשור האחרון.

שה! נותנים חדשות!
קצת קשה לי לראות

איפה איפה איפה איפה איפה המשקף?
של  �כתו�יות  מלווה  )השיר  המשקף?  איפה  איפה  איפה  איפה  איפה 

מילותיו(

הכניסה של הצמד המזוהה עם תעשיית קלטות הילדים ותעשיית היופי )אורנה 
�שינוי  שעסקה  'המהפך',  �שם  טלוויזיה  תוכנית  אחדות  שנים  הנחתה  דץ 
�ל�ד.  זקנה  כנשאי  מיד  הזקנים  את  מסמנת  של משתתפיה(  החיצוני  הדימוי 
את מילות השיר אפשר לקרוא לא רק כמ�טאות את מג�לות הראייה הפיזית 
הנלווית לזקנה אלא גם כמ�טאות את חוסר יכולתם לקרוא נכוחה את המציאות 
הפוליטית שעתה זה נכנסו אליה. עם הצטרפותם לפנל, שואל המנחה את �ן 
דמותו של רפי איתן, האם הוא מכיר את צמד הדצים. הלה שואל 'מי?'. אורנה 
'כל  מוסיף  דץ  ומשה  היכרות',  אתמול  אתך  עשינו  כ�ר  'אנחנו  �תגו�ה  דץ 
שעתיים'. �ן דמותו של רפי איתן אינו מזהה את תומכיו המוכרים והמפורסמים. 
הצגתו כסנילי כ�ר �פתח המערכון מעצימה את הסטראוטיפ של הזקנה כחסרה 

יכולת הנהגה.
לכאורה  שנראית  תמיכה  �גמלאים,  תמיכתם  לפשר  נשאל  הדצים  צמד 
יוצאת דופן. לטענתם, זהו מהלך ט�עי ולראיה הם חלק מתופעה רח�ה יותר, 
השפוי  הקול  �תפקיד  )שמשמש  המנחה  �מפלגה.  שתמכו  סל�ריטאים  של 
וה�יקורתי �תוכנית( אינו מתרצה, ומצ�יע על התקה מזיהוים של הדצים עם 
תעשיית קלטות הילדים לזיהוים עם תעשיית קלטות של קשישים. הממד הסטירי 
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משתמע מהפער הנגלה �ין תמיכתם של הדצים �מפלגת הגמלאים, הנו�עת 
לטענתם ממניעים אזרחיים טהורים, ל�ין המניע האמתי לפעולתם, שהוא לפי 
כות�י המערכון, אסטרטגיה שיווקית. המסגור הכלכלי שמנסה המנחה לכפות 
ואפילו להציל  לעזור להם  הזדמנות �ש�ילנו  'זו  נתקל �סירו�:  הזמרים  על 

חיים כמו �שיר'.

קה קה לחצן המצוקה,
אם אתה מרגיש �ל� תעוקה,

קה קה לחצן המצוקה,
אם �גרון הפולקע נתקע.

מ�קשים  ש�ו  �קטע  המערכון,  �המשך  �ספק  מוטלת  כלכלי  ככוח  הזקנה 
הדצים לקדם את מכירות הקלטת שלהם. 'נזכיר שהקלטת עולה רק 220 ש"ח 
נייר דקורטי�ית(. �מקום לפוצץ את קצ�ת ה�יטוח  )משה דץ מחזיק �שקית 
הלאומי על תרופות לחיזוק הפרקים קנו את “אוי ואי לגמלאי" )משה דץ מראה 
האמתיים,  המניעים  של  מחשיפה  נו�עת  המצ�  של  האירוניה  הקלטת('.  את 
הכלכליים, �סמיכות למניעים האלטרואיסטיים. �מערכון מופיעים נציגים של 
ק�וצות נוספות, שטוענים לדאגה 'אותנטית' לזקנים. כך למשל �ן דמותו של 
'תגיד לי טפטף )השם של סדרת  עמיר פרץ, שיוש� אף הוא �פנל, מתפרץ 
הקלטות של הדצים(, נפלת על הקל�סה? הם לא צריכים קלטות, הם צריכים 

שעמיר ידאג להם לפנסיה ולקצ�אות ולפנסיה'. 
�סיקור �חדשות הטלוויזיה של ק�וצות 'חלשות' אחרות, התופעה ה�ולטת 
היא התעלמות מן הק�וצה ה'חלשה' ומתן קול לק�וצה ה'חזקה' )א�רהם, 2000(. 
השתקתו של נציגם הנ�חר של הגמלאים והפיכתו ל'נוכח נפקד' היא, אם כן, 
אסטרטגיה מקו�לת �מסגור של כוח. לכאורה נוצרת דיכוטומיה �ין 'חזקים' 
)פרץ והדצים, המייצגים את הממסד הפוליטי–כלכלי והתר�ותי( ל�ין ה'חלשים', 
נ�חרי מפלגת הגמלאים. חוסר הרלוונטיות של נציג הגמלאים הנ�חר, רפי איתן, 
מודגש �דו–שיח �ין המנחה ל�ין עמיר פרץ. המנחה מעיר לפרץ שהוא חוזר על 
עצמו, ואילו פרץ עונה �תגו�ה '�סדר, אתה זוכר א�ל אלה גמורים אלה'. נציג 
הגמלאים אינו נשאל מה תגו�תו לד�רים שהוטחו �קהל ה�וחרים שהוא מייצג 
אלא האם 'יכול להיות שהרווחתם את המצ�יעים הוותיקים של מפלגת הע�ודה 
שהתקשו להצ�יע לעמיר פרץ, אם להתנסח �עדינות, על רקע עדתי?' איתן 
מכחיש �תוקף ואילו המנחה אינו מרפה. על שאלתו 'אז למה הם לא הצ�יעו 
לו?' עונה איתן '�גלל שהוא שווארצע חיֶה. הן �תפיסות הפוסט–מודרניות והן 
�תפיסות הפוסט–קולוניאליות זהויות נוטות להיות הי�רידיות, ולכן כוללות 

יותר מממד אחד שמאפשר למצ�ן �אותה שעה �מערכי כוח שונים. 
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עולה  זה  הסוציו–אקונומי. �מערכון  ו�ממד  המגדרי  כה עסקנו �ממד  עד 
לדיון הנושא העדתי. �מערכונים השונים מתקיים מתח �ין השיח הקולוניאלי, 
שמט�ען את הזִקנה כאשכנזית ומקשר אותה עם הממסד האשכנזי ש�נה את 
האשכנזיות  על  מלעיג  אשר  הפוסט–קולוניאלי,  השיח  ל�ין  ישראל,  מדינת 
ומרדד אותה לשפת היידיש ולמאכלים תפלים. טקסט זה חושף את התפוררות 
של  מהיסטוריה  המע�ר  �מערומיה.  המוצגת  הגזענית,  האשכנזית  ההגמוניה 
תודעה להיסטוריה של שינוי, שהוא אחד ממאפייניו של השיח הפוסט–קולוניאלי 
)שנה� וח�ר, 2002(, מתחדד לנוכח חוסר יכולתם של הזקנים לה�ין מי �על 

הכוח �ח�רה ומי יכול לעזור להם או לשמש להם �על �רית.
הה�חנה �ין שני הקהלים — הילדים והזקנים — כשונים וכ�עלי מאפיינים 
ילדות  זהות �ין מאפייני  יוצרת  זו  סותרים מת�טלת �ד�ריה של אורנה דץ. 
למאפייני זקנה כשהיא אומרת: 'זה הקהל הט�עי שלנו, אנשים שאתה שם אותם 
מול הטלוויזיה והם לא יכולים להתנגד'. אלה ואלה מוצגים כקהל ש�וי. �מקרה 
של הזקנים, אף מודגש כי הם זקוקים להשגחה. �דומה ל�נים צעירים שנוהגים 
לשחק �אקדח, גם הג�ר הזקן משחק �אקדח. אך �עוד הזקן �מערכון נתפס 
כסכנה קיומית )�דומה למערכון 'סע! קדימה!' שהופק לפני ה�חירות(, הרפרנט 
�מציאות הוא ג�ר �על ע�ר �יטחוני מוכח. הסכנה לאחר ה�חירות היא גדולה 
יותר, משום שרפי איתן מחזיק �נשק ועושה �ו שימוש לא אחראי �משך כל 

המערכון ואף חמור מזה, �סופו. 
יורה  הדצים,  צמד  עם  ההיכרות  �עת  המערכון,  �תחילת  האקדח שנשלף 
לע�רם �סופו. על רקע הדי הירי צועק �ן דמותו של רפי איתן 'מה דצים? 
�ש�יל מה יש כאן צייד דצים? )הוא יורה לע�רם( זה �ש�יל הס�ל שגרמתם לנו'. 
סיומו של המערכון חושף את הדו–שכ�תיות שמייצג �ן דמותו של רפי איתן. 
ה�יוגרפיה  �טי�  השנייה,  הזקנים;  ק�וצת  הנ�חר של  כנציג  האחת,  השכ�ה 
האזרחית והאישית שלו. לדעתנו, השכ�ה המכוננת היא זו הדנה �זקנה, שכן 
דמותו מוצגת לראשונה רק לאחר ה�חירות. דווקא לנוכח ה�יוגרפיה האישית 
של רפי איתן )יצרנותו, יכולתו השכלית, ח�רותו עם שרון(, תומכת הכפפתו 
לסטראוטיפים של זקנה �תפיסתו של �ודריאר )Baudrillard, 1981(, כי קיים 

טשטוש �ין המציאות ל�ין ייצוגיה. 
זאת ועוד, על חיזוק הדימוי הסטראוטיפי ניתן ללמוד גם מתוך השוואה עם 
המערכון 'סע! קדימה!', המציג את הזקנה גם כסכנה קיומית. אולם �עוד שנהג 
המכונית הזקן דורס את הצעיר המעיד נגדו �אופן מקרי ואף אינו מודע לכך, 
הרי ש�מערכון המנותח כאן �ן דמותו של רפי איתן מתכוון למעשהו. יתרה 
מכך, רפי איתן מוצג כמי שאינו מ�חין �ין אוי� ל�ין אוה�, שהרי הוא יורה 

�תומכיו, �עוד הנהג הזקן מהמערכון 'סע! קדימה!' דורס את נציג מתנגדיו.
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מסכת הזקנה: התחפשותו של פוליטיקאי צעיר לפוליטיקאי 
גמלאי מנצח

המערכון '��ל'ה! מנהיג איתן ל�ריחת הסידן', אשר שודר אף הוא �תוכנית 
הראשונה לאחר ה�חירות, מציג את הזקנה ככוח אלקטורלי. המערכון נפתח 
היא, ללא  הזאת  ה�חירות  הגדולה של מערכת  'ההפתעה  �ד�ריו של המנחה 
ספק, מפלגת הגמלאים. אני רוצה להזמין את המנצח הגדול של הש�וע הזה, 
יו"ר מפלגת הגמלאים, ��קשה'. נקודת המ�ט הָסטירית נחשפת מיד על רקע 
מוזיקה דרמטית, שלצליליה מגיח �ן דמותו של �נימין נתניהו מחופש לגמלאי. 

הוא פונה למראייניו. 

�י�י: ער� טו� אה... אינגלה, ער� טו�, מיידלע. איזה ניצחון אה... 
המנחה: מר נתניהו, אתה לא מצפה שנאמין להצגה הזאת.

�י�י: סליחה, אתה תצטרך להג�יר את הקול, אתה יודע איך זה 
�גילנו — לא שומעים כל כך טו�.  

סימון הזקנה הנ�חר ��ן דמותו הגמלאית של �נימין נתניהו איננו מת�טא רק 
�תוכן ד�ריו ו�סגנונו אלא אף �מראהו — שֵׂער מאפיר, חליפה וצעיף הדומים 
עליו  עוטה  זה  �מערכון  קדימה!'.  'סע!  �מערכון  הזקן  של  ל�גדיו  להפליא 
נתניהו את 'מסכת הזקנה' )Featherstone & Hepworth, 1993(, משום שזקן 
שווה למנצח ואילו הוא סומן כמפסיד הגדול של ה�חירות. נתניהו מסיר את 
המסכה כאשר המראיין שואל אותו 'רגע, תן לי לה�ין, אם אתה יו"ר הגמלאים, 
נתניהו  שלום?'  לסיל�ן  ההנהגה  את  והשארת  מהליכוד  שהתפטרת  אומר  זה 
מד�ר,  אתה  שטויות  איזה  התחפושת(,  את  )פושט  פתאום  'מה  לענות  ממהר 
�חייך, �י�י כאן והוא לא הולך לשום מקום'. מסכת הזקנה אם כן היא משהו 
שאפשר לעטות ולהסיר �כל רגע. המסכה איננה ק�ועה ואף איננה מוט�עת, 
לפני ה�חירות. שם, לשלוש  ה�וטוקס', ששודר  'מפלגת  שלא כמו �מערכון 
הנציגות של 'מפלגת ה�וטוקס' הייתה ה�עת פנים מקו�עת אחת של תימהון 
ייצגה היפוך של רגשותיהן ומאוויהן. ההי�ט המגדרי  או ש�יעות רצון, אשר 
מתאפיין אם כן �כך שהג�ר יכול לל�וש ולפשוט מסכה, �עוד האישה אינה 
יכולה לעשות זאת. הג�ר �וחר את העיתוי לעטות את המסכה או לפשוט אותה 
כזקן  נתניהו  של  דמותו  �ן  של  ג�ריותו  והזמן.  המקום  העניין,  הצורך,  לפי 
אליו המנחה �דמותה של  פונה  ו�גינה. כאשר  הזקנה  חזותו  מודגשת על אף 
יונית לוי �מילים 'מר נתניהו', הוא עונה אפילו �לי שנשאל, 'אני יודע מה את 
רוצה לשאול, את יכולה להיות רגועה; מה שצריך לע�וד עו�ד'. ההשוואה �ין 
מערכון זה ל�ין מערכון 'מפלגת ה�וטוקס' מעלה כי הנשים )�נות הגיל השני, 
�נות גילו של �נימין נתניהו האמתי( הוצגו כמי שעטו מסכה, על מנת להסתיר 
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זקן, כדי  ואילו מר נתניהו הוצג כמי שעטה מסכה של  את פגעי ההזדקנות, 
ליהנות מֵּפרות ניצחונה של הזִקנה ��חירות, ולראיה הוא אומר 'רק תזכירו לי 

לל�וש את זה כשאני הולך, פשוט יש יופי של הנחות לגמלאים �קולנוע'.
נראה שהנגדה זו מחזירה את מערכת יחסי הכוח המקו�לים �ח�רה המודרנית 
שיח  של  �יטוי  הוא  ה�וטוקס'  'מפלגת  שמערכון  אף  נשים.  ל�ין  ג�רים  �ין 
פוסט–מודרני שמנסה לשחרר את ה'אני' הנשי מממד פגעי הזמן ולתת חופש 
מגחיך  �פועל  לה,  הנראית  החיצונית  ההופעה  את  לאמץ  אישה  לכל  �חירה 
זו מאפשרת לנו  המערכון את הניסיון הנואש להשתחרר מממד הזמן. הגחכה 
�עוד  הייצוגי,  מכוחן  מא�דות  הנשים  ש�ו  מראש,  ידוע  כוח  מ�נה  לשעתק 
ייצוגו של הגיל �הקשר  שהג�רים אינם מא�דים מג�ריותם. אנו סו�רות כי 
הנשי מנציח את ההייררכיה המקו�לת �ימינו ולכן הוא עדיין שקוע �שיח מודרני 
ל�ין  השלישי  הגיל  �ני  )�ין  הג�רי  �הקשר  הגיל  שיח  לעומתו,  קולוניאלי. 
�ני הגיל השני(, שמייצגו הוא נתניהו, מחזיר אותנו לשיח הפוסט–קולוניאלי. 
כלומר התחפשותו של נתניהו לזקן מנסה ל�טא משא ומתן על הכוח, שנמצא 
כרגע �ידי מפלגת הגמלאים. �כך מתערער הדפוס ההייררכי הק�וע, שלפיו 

זקנים הם �הכרח חלשים. 
לאחר ש�י�י מסיר את התחפושת, שואל אותו המנחה 'האם ההפסד הצור� 
של הליכוד ��חירות אינו מחיי� הסקת מסקנות אישיות?'. אירוניה של מצ�ים 
מתגלה �טענתו של נתניהו כי מי שצריך לקחת אחריות על מצ�ו העגום של 
הליכוד הוא לא אחר מאשר אריאל שרון )ש�אותה עת כ�ר היה שרוי �תרדמת 
ולקחת  הצי�ור  �פני  היום  להתייצ�  ממנו  מצפה  'הייתי  ר�ים(.  ש�ועות  זה 
אחריות א�ל הוא מעדיף להישאר ולהתנמנם לו �מיטה'. ניסיונו של המנחה 
אחר  לתירוץ  זוכה  האחריות  את  �מצ�ו  על שרון  להטיל  ראוי  לא  כי  לטעון 
'�רור שזה לא ראוי ותאמין לי, גם אני עייף והייתי שמח לקפוץ עכשיו למיטה 
הד�רים  את  מסכם  המנחה  יודע'.  אתה  שם,  ששרה  רק  חרופ,  איזה  ולתפוס 
�כך ש�י�י '�כל זאת נמנע מלקחת אחריות'. סימונו של נתניהו כזקן נעשה 
�אמצעות סטראוטיפים אשר סימנו זקנה �מערכונים ששודרו לפני ה�חירות 

ולאחריהן: הוא מפגין סניליות, תלישות ו�עיקר חוסר יכולת לקחת אחריות. 
כאן המקום לציין כי יש ה�דל מהותי �ין סימון והנכחה של פוליטיקאים 
זקנים ל�ין סימון והנכחה של �ני הגיל השלישי. �עוד האחרונים הוכחדו �אופן 
סמלי וק�וע מהסוגה ה�ידורית, הפוליטיקאים, ללא ה�דל גיל, הוצגו �קדמת 
ה�מה הָסטירית. דוגמאות �ולטות �מיוחד �עונות השונות של 'ארץ נהדרת' 
הן אריאל שרון ושמעון פרס. שרון מעולם לא הוצג כזקן אלא כשמן א�וס. 
על  אלא  הזקנה  מעולם  הסטראוטיפים  מגוון  על  נשען  אינו  החיצוני  סימונו 
כושר האכילה האו�ססי�י שלו. �ן דמותו של פרס מתארח אף הוא דרך ק�ע 
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�מערכונים השונים �תפקיד המפסידן )�דומה ל�י�י �מערכון הזה(. הן חזותו 
והן ותיקותו �מערכת הפוליטית אינן מלוות �דימויים המייצגים את עלי�ותה 
וסימונם  גיל  כחסרי  לרו�  מוצגים  פוליטיקאים  אחרות,  �מילים  הזקנה.  של 

נק�ע על פי תכונה אישיותית או חיצונית המזוהה עמם. 

פניה החדשות של הזקנה: יו"ר מפלגת הגמלאים כנשא של 
סטראוטיפים מוכרים 

�ן דמותו של יו"ר מפלגת הגמלאים, רפי איתן, �מערכון 'אפיקומן תחת אש', 
מרואיין לראשונה כמנצח ה�חירות רק ש�וע לאחר היוודע תוצאותיהן. 

�ן דמותו של איתן סומן �אמצעים סטראוטיפים מוכרים של זקנה �ל�ד. 
של  התחזקותה  לנוכח  הועצם  הסמלית  �מציאות  �סימון  השימוש  לדעתנו, 
המידית  נטייתה  שציינו,  כפי  הח�רתית–פוליטית.  �מציאות  הזקנים  ק�וצת 
של הָסטירה היא להגחיך את הק�וצות ה'חזקות'. 'ארץ נהדרת' עושה שימוש 
�יסודות קומיים ו�טיפוסים חד–ממדיים, שקי�עון לד�ר משתלט עליהם ומניע 
אותם. כך, �מערכון זה ציידו את �ן דמותו של רפי איתן �שקיות ניילון )שקיות 
המרכול השכונתי, שהן מסמן של עלי�ות המרמז לחסרי ה�ית, שנראה כי נעשה 
צרכיו:  את  המסמנים  החפצים  את  לאכסן  נוטה  הוא  ו�הן  חוזר,  שימוש  �הן 
כרטיסיית אוטו�וס, מזון )דג מלוח( וטרנזיסטור. �יטויים אלה מצמצמים את 
התדמית הח�רתית של הקשישים ומג�ילים אותה לצרכים גופניים, חומריים 
ו�סיסיים �ל�ד. �ן דמותו של איתן מוצג כמי שאינו מצליח לדאוג לצרכיו. 
הד�ר מעורר ישירות תהייה �נוגע ליכולתו לדאוג לצורכיהם של כלל קשישי 
המדינה. עלי�ות הנפש המאפיינת את דמותו של איתן היא חזרה והדגשה של 

הדפוס ה�ינרי שלפיו זקנים הם �הכרח חלשים.
רציפה  זמן  תפיסת  מ�טאים  המנחה,  מייצג  שאותם  הזמן,  עולם  מרכי�י 
לינארית, המורכ�ת מע�ר, מהווה ומעתיד. ואילו �ן דמותו של רפי איתן מוצג 
�אמצעות אירוניה של מצ�ים, כתקוע �הווה. ד�ריו של המנחה 'כן, אני רואה 
שנציג הגמלאים רפי איתן עדיין ��ית הנשיא. מר איתן, אפשר לשאול מה אתה 
עדיין עושה שם?' מעידים על צרימה �חוויית הזמן )גולדנר, 1995; חזן, 2002(. 
איתן עונה 'אני לא מוצא את הזה, נו...' והמנחה פונה אליו �חוסר ס�לנות 'מה 
הפעם מר איתן?'. �ן דמותו של איתן מוצג, אם כן, כמי שרוצה לעכ� את הזמן 
או �מילים אחרות, לעכ� את העתיד �אמצעות הקצנה של הסימונים המזוהים 
עם התנהגות של זקנה — חיפוש כרטיסיית הפנסיונר של האוטו�וס ומציאת דג 
מלוח �מקום )עוד רמז לאשכנזיות השוקעת(. סמיכות הדימויים הסטראוטיפיים 

 .)Hazan, 1994( מדגישה את המלכודות התר�ותיות ש�הן לכודה הזקנה
אשר  איתן,  רפי  של  האישית  ל�יוגרפיה  כסימון  גם  משמשת  הכרטיסייה 
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הון.  �על  היותו  ומתוקף  צי�ור  כנ�חר  תפקידו  מתוקף  לאוטו�וס  זקוק  אינו 
הוא  המ�וגר  האדם  של  לתלישותו  כסימן  ושו�  שו�  שעולה  מלוח  דג  אותו 
אנטי–תזה לתכונה שאפיינה את רפי איתן �תקשורת לאחר ה�חירות — היותו 

ממולח. 
המערכון מציג חיקוי מלעיג של איתן כסו�ל מקושי �ה�נת מצ�ים ח�רתיים, 
כגס רוח וכחסר אחריות. �סופו של המערכון, �דומה למערכונים אחרים, שולף 
איתן אקדח ומאיים על הנשיא, ו�כך הוא מסומן כמסוכן. תכונותיו משקפות 
צייקנות. התכונות  ו�עיקר  נקמנות  סניליות מתקדמת,  הזקנה כמצ� של  את 
הסטראוטיפיות מוצגות �כפיפה אחת, פרקטיקה שמעצימה את הדימוי הנלווה 
לדמויות הזקנים �פרט ולזקנה �כלל. �מערכון זה �ולט �מיוחד סימונו של 
�ן דמותו של איתן �דרך סטראוטיפית כנציג הנ�חר של ק�וצת הזקנים יותר 
מאשר כפוליטיקאי אשר מכונן �אמצעות תכונה ייחודית, הלקוחה מה�יוגרפיה 
שלו. הרפרור לע�רו האזרחי של איתן הוא מרומז �ל�ד, ונסמך על כך שלצי�ור 
יש ידע קודם �נוגע אליו. אולם זה המקום לציין כי גם �סוגות תקשורתיות 
אחרות �אותה עת לא הייתה נגיעה מקיפה �ע�רו, ועל כן היה הידע של קהל 
הצופים מצומצם. יתרה מכך, מ�נה הרמיזות המרפררות לע�רו של איתן סו�ל 
מעיוות קשה, אשר צ�וע �גוונים זהים לאלו של תפיסות הזקנה הסטראוטיפיות. 
אי–לכך, קשה מאוד לזהות את הרו�ד הנוסף, אשר �ו מתקיים דמיון �ין ייצוגו 
כ'פניה  �מערכון  שהוצג  מי  אחרים.  פוליטיקאים  של  ייצוגם  ל�ין  איתן  של 
החדשות של הזקנה' אינו חושף אלא את פניה הישנות, המוגשות לקהל �הדגשה 

יתרה — מצ� אירוני כשלעצמו.

סיכום

סיכוייה  על  הפוליטי ש�ישר  והאקלים  הגמלאים  לכנסת של מפלגת  המירוץ 
להיכלל  לק�וצה  אפשרו  הראשונה  �פעם  החסימה  אחוז  את  לע�ור  להצליח 
�שיח התקשורתי שהשתקף �תוכנית 'ארץ נהדרת'. ההכחדה הסמלית, שהייתה 
הומרה  ל�חירות  �מירוץ  המפלגות  הצגת  מועד  עד  �שיח  הק�וצה  נחלת 
�שיח סטראוטיפי. קיומה על מסך הטלוויזיה התחזק לאור תוצאות ה�חירות 
�יצר את  זה  והפיכת המפלגה ל�עלת עוצמה אלקטורלית. מפנה  המפתיעות 
מעמד הק�וצה �תוך ג�ולות הח�רה והצגתה על–ג�י המסך הקטן נעה �ין סימון 
סטראוטיפי ל�ין שינוי מקומה �מ�נה הכוח. נראה כי ייצוג זקנים וזקנה �'ארץ 
נהדרת' מדגים את שיח הייצוג על כל של�יו: היעדר )הכחדה סמלית(, הנכחה 
)סימון סטראוטיפי( והצגת מ�נה הכוח. השיח של הייצוג מדגיש את התפיסה 
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של  �שפה  שימוש  מתוך  ה'חזקים'  של  היום  סדר  הצגת  קרי,  הקולוניאלית, 
ה'חזקים', שמאומצת גם על ידי ה'חלשים'. 

זה הראינו כי הטקסט �כל מערכון משתנה מתפיסה קולוניאלית  �מאמר 
של  מחדש  ה�ניה  �הם  שנוצרת  �מקומות  גם  פוסט–קולוניאלית.  לתפיסה 
והשפה  הגוף  ייצוגי  של  ההשפעה  תחת  המערכונים  נותרים  הכוח  מערכת 
הסטראוטיפיים )הקולוניאליים(. הפרקטיקות של הסוגה ה�ידורית )הָסטירית/
פרודית( מאפשרות להרחי�, להעצים ולפרק את המ�נה הדו–קוט�י צעירים—
זקנים/נעורים—זקנה ויצירת מרח� שלישי, הלקוח מהשיח הפוסט–קולוניאלי.

הכללת הזקנים �תוכנית 'ארץ נהדרת' התרחשה �שתי תקופות: לפני �חירות 
2006 ולאחריהן. ההשוואה �ין המערכונים ששודרו קודם ה�חירות ל�ין אלו 
ששודרו לאחריהן חושפת כי השימוש �סימון �מציאות הסמלית מועצם ככל 
המנדטים  הח�רתית–פוליטית'. ש�עת  �'מציאות  הק�וצה  של  כוחה  שמתחזק 
שזכתה �הם המפלגה �מפתיע חיי�ו את יוצרי התוכנית לעסוק �זקנים אולם 
לא עוררו אצלם את הצורך לשנות את יחסם לזקנה עצמה. המרח� השלישי 
מאפשר להראות זקנים כחלשים וחזקים �כפיפה אחת. כך למשל פוליטיקאים 
זקנים הוצגו שלא �אמצעים שמאפיינים זקנה )שרון ופרס(, ואילו �ן דמותו של 
איתן הוצג �עזרת דימויי הזקנה אך גם �אמצעות מאפייניו ה�יוגרפיים. ייצוג 

הזקנה עצמה לא ע�ר תמורות ונשאר �של� הייצוג הסטראוטיפי. 
התפיסות  את  למגר  סייעו  שלא  די  לא  ��חירות  הגמלאים  של  הישגיהם 
הסטראוטיפיות המקו�לות �תקשורת �ד�ר הזקנה, אלא היו כר נוח להנכיח 
אותן �דרך האפשרית רק �סטירה. כל דמויות הזקנים הוצגו כ�עלות יסודות 
קריקטוריים, המזוהים עם טיפוסים חד–ממדיים, שקי�עון משתלט עליהם ומניע 
אותם. אך מהו אותו ד�ר? הזקנה. לצערנו, לא מצאנו דימויים שמגחיכים אותם 

עד כדי פירוק הסטראוטיפים.
הזקנה הוצגה כחד–ממדית כ�ר �מערכונים ששודרו לפני ה�חירות אולם 
תכונותיו  מחיקת  כדי  עד  יותר,  מוקצנת  היא  לאחריהן  ששודרו  �מערכונים 
השונות וכישוריו המרו�ים של נציג מפלגת הגמלאים, רפי איתן. �כל זאת, 
אפשר לה�חין �הלך רוח שונה �ין המערכונים ששודרו לפני ה�חירות ו�ין אלו 
ששודרו לאחריהן. הראשונים �יטאו את השאיפה להרחיק את הזקנים אל מחוץ 

למעגל הח�רתי, ואילו האחרונים — לכלול אותם �ו. 
הן  ה�חירות(  )לפני  מגדרי  �הקשר  הן  נדונה  הזקנה  כי  לציין  המקום  זה 
�הקשר אתני )�עיקר לאחריהן(. השיח המגדרי המצומצם מדגיש את הנעדרֹות 
הנוכחֹות, נשים, ו�כך נשמר מרח� צי�ורי ג�רי. כלומר עדיין נעשית הכחדה 
סמלית כפולה: נשים = זקנות, והתנאי היחיד ש�ו מופיעות נשים הוא לאחר 
�נשים  אלא  השלישי  לגיל  המשתייכות  �נשים  מדו�ר  אין  החפצה.  שע�רו 
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�נות הגיל השני, אשר מא�קיהן �סימני הגיל הן קריאה לעזרה. �אשר לשיח 
הגיל  �ני  אופן ההצ�עה של  הוא התקיים �עיקר �הקשר של שיקוף  האתני, 
השלישי �ארץ. שלא כמו האפולוגטיקה שהתקיימה �שיח �אמצעי התקשורת 
השונים �אשר לסיכויי �חירתו של פרץ לראשות הממשלה �של מוצאו המזרחי, 
הוצג השד העדתי �אופן ישיר ו�וטה. הצגה זו חתרה תחת הזקנים שזוהו עם 

האשכנזיות השמרנית והגזענית. 
יש הטוענים כי כניסתה של מפלגת הגמלאים ל�ית המחוקקים עשויה ל�שר 
לא רק על שינוי טון אלא על תמורה של ממש �סדר היום התר�ותי של המדינה. 
ההצ�עה לגמלאים הייתה לדעת ר�ים חלופה ראויה ורצויה להימנעות מהצ�עה 
לכנסת או להטלת פתק ל�ן. יתר על כן, התמיכה �גמלאים נתפסה על ידי חלק 
חוליי  אין–האונים למגר את  לנוכח  טיהור המצפון  ה�וחרים כפעולה של  מן 
הרווחה,  מדיניות  הייאוש מהתמוטטות  אווירת  להוסיף את  יש  השלטון. לכך 
שהפכה את הזקנים ואת חסרי היכולת לחסרי אונים על לא עוול �כפם. ההכרה 
שהרעה עלולה לכלות כל אחד ואחת ושהכול נתונים לשרירות ל�ו של השלטון 
היום  סדר  דחיקת  כדי  עד  הפוליטית,  �הכרעה  משקל  כ�ד  לשיקול  נהייתה 
המדיני–�יטחוני לשוליים. כך תסכול ורגשות קיפוח שימשו �ער�ו�יה �הצ�ת 
הח�רתית– המציאות  והוגנות.  צדק  למען  הח�רתי  המא�ק  �חזית  הגמלאים 
המפלגה,  יו"ר  איתן,  רפי  דמותו של  �ן  את  לכלול  הקשה אפשרה  פוליטית 
�מציאות הסמלית. אולם למרות הנכחתו הוא מסומן �עיקר כ�ן דמותם של 
הוחמצה  כך  כוח.  �על  כנציג  ולא  הזקנים,  �וחריו  לייצג,  אמור  שהוא  אלה 
המלחמה  ועוד,  זאת  ומוסרית.  גופנית  מסטראוטיפיזציה  להתנער  ההזדמנות 
�קיץ 2006 שינתה את סדר היום הפוליטי ועזרה למחוק את המפלגה מהמציאות 
הסמלית. עד עצם כתי�ת שורות אלו, העונה הר�יעית של 'ארץ נהדרת', לא 

חזרה דמות כלשהי לייצג את המפלגה או את מנהיגה.
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טיפול בתלונות בארגוני תקשורת: 
 ראייה השוואתית

רפאל כהן�אלמגור ועמית רהט

תקציר

מאמר זה �וחן את האפקטי�יות של שלושה נצי�ים של תלונות הצי�ור �ארגוני 
�ישראל,  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  שונות:  �דמוקרטיות  תקשורת 
כי  מראים  הממצאים  �קנדה.  האנגלית  �לשון   CBC–וה ��ריטניה   BBC–ה
מעמיתיו  תלונות  פחות  מק�ל   BBC–ה נצי�  צי�ורית  אפקטי�יות  מ�חינת 
�אופן יחסי לגודל האוכלוסייה ושנצי� ה–CBC מוצא פחות תלונות מוצדקות 
מאשר עמיתיו. מ�חינת אפקטי�יות פנים–ארגונית שלושתם משתמשים �אותם 
המדדים ל�חון אם התלונה מוצדקת, לפי העיקרון האתי שהוא הסי�ה לתלונה. 
�יותר  העצמאי  הנצי�  כי  נראה  �תלונות  המטפלים  הארגונים  שלושת  מ�ין 
הוא נצי� הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו �ישראל. עם זאת, הניתוח מעלה 
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אנגליה.  האל,  �אוני�רסיטת  לפוליטיקה  הקתדרה  ראש  הוא   2007 מפ�רואר   .)2000
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כי הגורם האמון על הטיפול �תלונות �ארגון התקשורת מתפקד �מידה ר�ה 
כ'�ולם זעזועים'. על מנת להשיג עצמאות מר�ית, הנצי� צריך להיות חסר כל 
תלות �ארגון המ�וקר ולהגדיר את יעדי הפעילות שלו אך ורק לפי האינטרס 

הצי�ורי. �מילים אחרות, עליו להיות כפוף למרות החוק �ל�ד.

מבוא

הוא   — נצי� תלונות הצי�ור   — האֹוְמּבּודְְסֶמן, או �תרגום המקו�ל לע�רית 
האדם הממונה �ארגון על טיפול �תלונות האזרחים, שעניינן עוולות, שלדעתם 
נגרמו להם מפעילות הארגון. ארגון נצי�י תלונות הצי�ור של כלי התקשורת 
כאדם  הנצי�  את  מגדיר   )ONO – Organization of News Ombudsmen(
שתפקידו לחקור תלונות של קהל קוראים או צופים או מאזינים �עניינים של 
דיוק, הגינות, איזון וטעם טו� �סיקור תקשורתי. 'הנצי� ממליץ על התיקונים 
 Organization of( �רור'  לא  סיקור  מ�היר  או  שגיאות  מתקן  או  הנדרשים 

1.)News Ombudsmen [16.11.2006]
פרישה.  לקראת  עיתונאי  הוא  תקשורת  �ארגון  האומ�ודסמן  כי  מקו�ל 
לנצי�ים אלו �מה ייחודית — אמצעי התקשורת עצמם, כגון הטור הק�וע של 

.)Howell, 2007( Washington Post–האומ�ודסמן של ה
מחקר זה מ�קש ללמוד על האפקטי�יות של שלושה נצי�ים של תלונות 
צי�ור �ארגוני תקשורת �דמוקרטיות שונות: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 
ה�חירה  �קנדה.  האנגלית  �לשון   CBC–וה ��ריטניה   BBC–ה �ישראל, 
כארגוני  להם  המשותפים  הדמיון  מקווי  נו�עת  הללו  הארגונים  �שלושת 
חולשים  אשר  �ארצותיהם,  המרכזיים  החדשותיים  האלקטרונית  התקשורת 
גוף  קיים  הארגונים  �שלושת  רדיו.  רשתות  על  והן  טלוויזיה  ערוצי  על  הן 
אשר מוציא דוחות על פעילותו �כל פרק זמן מסוים ומפרסמם לקהל הרח� 

�אמצעות האינטרנט. 
סיימור מ' ליפסט הגדיר את המונח אפקטי�יות כ'ה�יצוע למעשה, המידה 
ש�ה ממלאת המערכת את התפקידים היסודיים של הממשל, כפי שנק�עו על 
ידי רו�ה של אוכלוסייה וכן על ידי ק�וצות �עלות עוצמה �תוכה כגון חוגי 
המסחר החשו�ים והכוחות המזוינים' )ליפסט, 1972: 97(. אפקטי�יות נמדדת 

לפי המידה שהושגה התוצאה הרצויה )פלח, 2005(. 
הנצי�ים  אפקטי�יות  של  המדידים  ההי�טים  על  ללמוד  מעוניינים  אנו 
הנגישים לצי�ור הרח�: אפקטיביות מבחינה ציבורית — נצי� ייחש� אפקטי�י 
יותר ככל שהצי�ור יראה �ו גורם אשר אפשר לפנות אליו ��יטחון כי הטיפול 
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יהיה ללא ר��. היקפי התלונות ופילוח ההכרעות הם המדדים שמהם אנו למדים 
על כך. 

יותר  מוצא  וככל שהנצי�  יותר  ר�  לנצי�  המופנה  ככל שהיקף התלונות 
כיוון  צי�ורית,  מ�חינה  אפקטי�י  כיותר  להעריכו  אפשר  מוצדקות,  תלונות 
שס�יר שנצי� הזוכה להיקף פניות ר� יותר ומוצא יותר תלונות מוצדקות — 

מוכר יותר לצי�ור ונתפס �עיניו כגורם �על יכולת השפעה.  
התוצאה הרצויה היא שאומ�ודסמן �ארגון   — אפקטיביות פנים–ארגונית 
מן  פיה  שעל  הנכונה  לדרך  �אשר  לעיתונאי  נ�וכים  מורה  ישמש  תקשורת 
הראוי לפעול; האומ�ודסמן יכוון את העיתונאים �ארגונו להקפיד על עקרונות 
מוצדקות  את  הנצי�ים  �חינת  אופן  מתוך  זו  אפקטי�יות  על  נלמד  האתיקה. 

התלונות.
שלוש המדינות הן �עלות תר�ות דמוקרטית–לי�רלית, ש�הן חופש ה�יטוי 
 BBC–�  ,1989 משנת  צי�ור  תלונות  נצי�  פועל   CBC–� מהותי.  יסוד  הוא 
�שנת  כך,  אחר  שנים  חמש  הצי�ור  �תלונות  לטיפול  היחידה  לפעול  החלה 
צי�ור  תלונות  נצי�  לפעול  החל  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה  ו�רשות   ,1994
שנתיים לאחר מכן, �–1996. כיוון שהרקע התר�ותי ש�ו פועלים הארגונים 
דומה, ס�יר להניח כי נצי� הפועל זמן ר� יותר יהיה מוכר יותר לצי�ור ויזכה 
ליותר פניות. על כן, אנו משערים שמספר התלונות שמק�ל הנצי� הקנדי �יחס 

לגודל האוכלוסייה הוא הנמוך �יותר מ�ין שלושת הנצי�ים. 
מעמיתיהם  יותר  רגישים  הקנדים  העיתונאים  ככלל  כי  מראים  מחקרים 
הישראלים וה�ריטים לאתיקה העיתונאית ולהשפעות האפשריות של פרסומיהם 
 The Global Journalist אמצעי התקשורת. מחקר ההמשך הישראלי לפרויקט�
 .)9—4  :2003 )צפתי,  שונות  �ח�רות  עיתונאיים  וערכים  תפיסות  השווה 
נמצא כי אחוז קטן מהעיתונאים הקנדים מצדיק שימוש �פרקטיקות �עייתיות 
מ�חינה אתית לעומת אחוז ג�וה פי שלושה ויותר �קר� העיתונאים הישראלים 
ההתא�דויות  סיקור  את  כהן–אלמגור  רפאל  השווה  אחר  �מחקר  וה�ריטים. 
�מדינות הנסקרות )Cohen-Almagor, 2005: 105–123(. �קנדה נמצא שקיימת 
התא�דויות,  על  מדיווח  מוחלטת  כמעט  הימנעות  של  כתו�ה  �לתי  מדיניות 
ש�הן  וישראל,  �ריטניה  לעומת   ,)copycat( העתקה  של  תופעה  למנוע  כדי 

מתפרסמים דיווחים על התא�דויות �אופן נרח� ומפורט הר�ה יותר. 
העיתונאים  של  והערכים  התפיסות  �ין  דמיון  ניכר  אלו  נתונים  מתוך 
הישראלים וה�ריטים, אשר מצדיקים שימוש �פרקטיקות שונות שאינן עולות 
�קנה אחד עם כללי האתיקה העיתונאית. לאור ממצאים אלה אנו מניחים כי 

הנצי� הקנדי ימצא אחוז נמוך יותר של תלונות מוצדקות מאשר עמיתיו.
פעילותה  את  ומסדירה  המגדירה  חוקית  תשתית  הארגונים  מן  אחד  לכל 
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ופעילות הגורם הממונה על תלונות הצי�ור. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 
השנייה  )הרשות  מסחריים  שידורים  על  המפקחת  צי�ורית  רשות  היא  �ישראל 
לטלוויזיה ולרדיו, 'אודות' ]14.1.2007[(. מינויו של נצי� תלונות ופעילותו גם 
כפוף  גורם עצמאי, אשר  הוא  הנצי�  חוק הרשות השנייה.  יוצא של  פועל  הם 
רק למרות החוק. רשות השידור ה�ריטית, ה–BBC, פועלת מתוקפו של זיכיון 
 BBC, ‘About the BBC – Plans, Policies & Reports – Charter &( מלכותי
Agreement’ [January 14, 2007](. �שונה מישראל, היחידה לטיפול �תלונות 
עצמאי  גורם  אינה   )PCU להלן:   ,Programme Complaints Unit(  BBC–�
והיא כפופה ל–The Governors Programme Complaints Committee, להלן: 
 BBC, ‘The Governor’s Programme Complaints Committee(  GPCC
 BBC–זו מפקחת מטעם ח�ר המנהלים של ה ועדה   .)Remit’ [July 7, 2004]
על פעילות ה–PCU ויישום הכרעותיה. �מסגרת ה–CBC פועלים שני נצי�ים 
 CBC, ‘Journalistic Standards( עצמאי  ממעמד  הנהנים  צי�ור,  תלונות  של 
and Practices’ [January 14, 2007](. נצי� אחד ממונה על המשדרים �שפה 
האנגלית, ונצי� שני על המשדרים �שפה הצרפתית. �מאמר זה נעסוק �פעילותו 

של הנצי� הממונה על המשדרים �שפה האנגלית.
ואת  הע�ודה  נוהלי  את  המפרטים  כתו�ים  כללים  הארגונים  לשלושת 
אף  על  אלו,  כללים  הארגון.  מעיתונאי  המצופים  העיתונאית  האתיקה  כללי 
אתיקה  של  משותפים  עקרונות  על  מת�ססים  ארגון,  לכל  ייחודים  היותם 
 ;1994 ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה  )הרשות  והגינות  דיוק  איזון,  עיתונאית: 
 CBC, ‘Journalistic Standards and Practices’ [January 14, 2007]; BBC,

.)‘Editorial Guidelines – Home’ [January 14, 2007]
כל אחד מן העקרונות שזור כחוט השני �כל אחת מחו�רות ההנחיות של 
ולחזק  להגן  לשמר,  היא  העיתונאית  האתיקה  עקרונות  מטרת  הארגונים. 
 American Society of( הצי�ור  ו�ין  העיתונאים  �ין  וההערכה  האמון  את 
אפקטי�יות  שמ�חינת  משערים  אנו  כן,  על   .)Newspaper Editors, 1996
פנים–ארגונית יכווין כל אחד מהנצי�ים את עיתונאי הארגון להקפיד הקפדה 
יתרה על עקרונות אלו. הקפדה זו תת�טא �שימוש �אותם מ�חנים כדי ל�דוק 
הארגון  מכללי  חרג  אכן  הנידון  האירוע  אם  כלומר  מוצדקת;  התלונה  אם 
)Gregory & Giddings, 2000: 3(. אנו נ�חן את התלונות אשר טוענות כי 
כשימוש  תת�טא  זו  הקפדה  וההגינות.  הדיוק  האיזון,  מעקרונות  אחד  הופר 
�אותם מ�חנים כדי ל�דוק אם התלונה מוצדקת; כלומר אם האירוע הנדון אכן 

חרג מכלל האתיקה, ולכן גם מכללי הארגון.
�עקרון האיזון הכוונה היא להקפדה על 'ה�חנה �רורה �ין דיווח עו�דתי 
ל�ין ה�עת דעה, פרשנות או ניתוח של מידע', ועל '�יטוי נאות ומאוזן לדעות 
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השונות הרווחות �צי�ור' והימנעות מהעדפה של 'דעה מסוימת על פני דעה 
אחרת' )הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 1994: 2(. 

�עקרון הדיוק הכוונה היא להקפדה על הימנעות משידור 'ד�ר שאינו אמת, 
אינו מדויק, או מטעה' ואימות המידע עם ה'מקורות המהימנים �יותר �נסי�ות 

העניין' )שם: 3(.
והטעם  ה'פרטיות, השם הטו�  היא להקפדה על  הכוונה  �עקרון ההגינות 

הטו�' )שם: 4(. 

בדיקת האפקטיביות של הנציבים

מתודולוגיית המחקר
טענות: 

יופנו אליו יותר תלונות �עניין הפרה של  ככל שהנצי� ותיק יותר, כן   ó
עקרון האתיקה העיתונאית �אופן יחסי למספר �תי הא� ש�רשותם לפחות 
טלוויזיה צ�עונית אחת �מדינה ש�ה פועל הארגון שאליו משתייך הנצי�. 
ותק  הוא  התלוי  ה�לתי  והמשתנה  התלונות  מספר  הוא  התלוי  המשתנה 

הנצי�.
ככל שהעיתונאים �מדינה ש�ה פועל ארגון התקשורת תופסים את כללי   ó
האתיקה העיתונאית �חומרה ר�ה יותר, כך ימצא הנצי� הפועל �אותה 

מדינה אחוז נמוך יותר של תלונות מוצדקות.
כללי אתיקה עיתונאית דומים י�ואו לידי �יטוי �מ�חנים דומים שי�דקו   ó

אם התלונות מוצדקות. 
ההשוואה �ין הנצי�ים מת�ססת על הדוחות הרשמיים שפרסם כל אחד מהם 
לשנים 1999—2004. ראשית, ניתחנו מ�חינה סטטיסטית את הה�דלים הכמותיים 
�יניהם; שנית, ניתחנו מ�חינה תוכנית ואיכותנית את ה�חינות המשמשות אותם 
להכריע �ד�ר צדקת התלונה. כיוון שמ�נה הדוחות של הנצי�ים השונים אינו 

אחיד, יצרנו סיווגי �יניים, כדי לק�ל מידע מדויק ככל האפשר. 

משתני המחקר 
 Cambridge Advanced Learner’s( תלונה — ה�עה של חוסר ש�יעות רצון

)Dictionary [January 13, 2007]
משדר — תוכנית רדיו או טלוויזיה.

כמות תלונות — סך כל התלונות שקי�ל כל נצי�. נתון זה מת�סס על דיווחי 
הנצי�ים �דוחותיהם.
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מספר בתי אב שברשותם לפחות טלוויזיה צבעונית אחת — נתון אשר דיווחו 
 Broadcasters Audience–הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה �ישראל ו�קנדה ו
 Hagai, [August 13, 2003]; Davis,( ��ריטניה   Research Board LTD
 [December 2, 2004]; Statistics Canada, Income Statistics Division
 [November 3, 2006]; BARB – Broadcasters Audience Research Board
LTD, [November 3, 2006](.1 כיוון שהנתון �נוגע ל�ריטניה מעודכן �אתר 
עד שנת 2003, הערכנו את הנתון לשנת 2004 לפי קצ� גידול שנתי של 0.83%, 

קצ� הגידול הממוצע �ין השנים 1999—2003.
לכל  ביחס  אחת  צבעונית  טלוויזיה  לפחות  שברשותם  האב  בתי  מספר 
לארגון  המוגשת  עיתונאית,  אתיקה  עקרון  של  הפרה  שעניינה  תלונה 
הא�  �תי  של  היחסי  המספר  את  המייצג  נתון   — מדינה  באותה  התקשורת 
שלהם גישה לאמצעי התקשורת �יחס לכל תלונה הטוענת להפרה של עקרון 
שהופנו  טכניים  �נושאים  התלונות  את  ניפינו  זה  �ניתוח  עיתונאית.  אתיקה 
לנצי� הרשות השנייה, כיוון ששאר הארגונים אינם עוסקים �תלונות �נושא: 
של  המסחריים  למשדרים  הנוגעות  �תלונות  עוסקת  אינה  ה�ריטית  היחידה 

הארגון, והנצי� הקנדי אינו עוסק �תלונות �נוגע למשדרי ה�ידור.
בחינה אם התלונה מוצדקת — תהליך החקירה שקיים הנצי� �עניין כל 
מכללי  חרג  אכן  הנידון  האירוע  אם  להכריע  �מטרה  אליו,  המוגשת  תלונה 

.)Gregory & Giddings, 2000: 3( הארגון
הנתונים �אשר לאחוז התלונות אשר נמצאו מוצדקות מת�סס על דיווחי 
הנצי�ים �דוחות השנתיים שלהם. ל–BBC ולרשות השנייה קטגוריית הכרעה 
'מוצדק �חלקו'. סיווגנו קטגוריה זו כשייכת לתלונות אשר נמצאו מוצדקות. 
לרשות השנייה קטגוריית הכרעה ייחודית: 'תלונות אשר טופלו לגופן'. קטגוריה 
זו ראינו כשייכת לתלונות אשר נמצאו לא מוצדקות, כיוון שמדו�ר �מקרים 
ש�הם לא הופרו כללי הרשות, א�ל הנצי� מצא לנכון שיש לפתור את התלונה 
�אמצעות ה�הרת כוונות הזכיין לנוכח טענות המתלונן. נוסף על כך, �דוח של 
שנת 2001 נותרו שתי תלונות ללא הכרעה, ש�הן �חרנו שלא להתחש� עק� 
מספרן הזעום. �–CBC תלונות יכולות להימצא מוצדקות על ידי הנצי� ו/או 
מפיקי התוכניות, כיוון שהמפיקים הם הגורם הראשון שאליו מוע�ר הטיפול 

�תלונה. את פירוט התפלגות ההכרעות נציג �לוח 5.
אחד  הפרה של  תלונות שעניינן   — עיתונאית  לאתיקה  הנוגעות  תלונות 
תהיה  שההשוואה  כדי  והגינות.  דיוק  איזון,  העיתונאית:  האתיקה  מעקרונות 
אתיקה  של  לעקרונות  הנוגעות  התלונות  �ין  הפרדנו  האפשר,  ככל  מדויקת 
עיתונאית ל�ין אלו אשר אינן נוגעות לעקרונות הללו, לפי קטגוריות הסיווג 
 BBC–שה �שנתיים  הסיכומים  �תלונות.  המטפלים  הגופים  של  המקוריות 
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וה–CBS מפרסמים נוגעים לתקופה ש�ין 1.4 של השנה הקודמת ל–31.3 של 
.BBC–� השנה הנוכחית. להלן הסיווג

לוח 1: סיווג הקטגוריות המקוריות לתלונות שיש להן נגיעה באתיקה 
BBC — עיתונאית ולכאלה שאין להן

 
עיקרון 

אתי
כמות קטגוריות מקוריות

תלונות 
ממוצעת

אחוז 
תלונות 
ממוצע

תלונות הנוגעות 
באתיקה 
עיתונאית

איזון
313.08%הטיה פוליטית

19316.32%הטיה שאינה פוליטית
565.11%חוסר דיוק �עו�דותדיוק

הגינות

685.41%אלימות
444.67%גזענות

574.89%דוגמה לא נאותה
221.96%טיפול לא הוגן �תלונה

30.22%פגיעה �פרטיות המתלונן
474.64%תוכן פוגע �יחיד או �ארגון

24021.43%טעם קלוקל
705.81%שפה פוגענית

725.49%מגע מיני
40.32%סקסיזם

594.42%רגישות ותיאור
261.95%חודרנות

1059.02%פגיעה �רגשות דתיים
282.52%סטנדרטים של הצגה וריאיון

151.48%שיקולים מסחריים
1,13998.74%סך כל התלונות בנושאי אתיקה עיתונאית

תלונות אשר אין להן 
161.26%אחרנגיעה באתיקה עיתונאית

1,155ממוצע תלונות שנתי

על  מזו  זו  מו�חנות  אינן  המקוריות  הקטגוריות  השנייה  הרשות  �נצי�ות 
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הקטגוריות  את  סיווגנו  כן,  על  התלונה.  �מרכז  העומד  האתי  העיקרון  סמך 
המקוריות לשני סוגים עיקריים: תלונות הנוגעות �אתיקה עיתונאית ותלונות 
שאינן נוגעות �אתיקה עיתונאית. הקטגוריה 'כללי' מופיעה �שני הסיווגים, 
כיוון שהתלונות המקוטלגות �ה אינן אחידות �אופיין. ��דיקת החלוקה של 
הקטגוריה לתת–נושאים מצאנו כי �ממוצע ל–32.8% מהתלונות המסווגות תחת 
הקטגוריה 'כללי' יש נגיעה �אתיקה עיתונאית )וגמן, ]2.12.2004[(. החלוקה 
—2001 �שנים  הנצי�  ממשרד  שהתק�ל  לתת–נושאים,  הסיווג  על  מת�ססת 

.2003

לוח 2: סיווג הקטגוריות המקוריות לתלונות הנוגעות באתיקה עיתונאית — 
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

כמות תלונות קטגוריות מקוריות
ממוצעת

תלונות 
הנוגעות 
באתיקה 
עיתונאית

)3.60%(     42.7זמני שידור
)6.69%(     70.9כללי )תלונות הנוגעות �אתיקה עיתונאית( 

)1.31%(     21.0מגישי תוכניות
)1.56%(     17.7קדימונים 

)5.92%(     96.8תוכן חדשות
)21.57%(    274.0תוכן פרסומות 
)26.08%(    287.8תוכן תוכניות

)66.84%(    810.9סך הכול 

תלונות אשר 
אינן נוגעות 

באתיקה 
עיתונאית

)2.41%(     27.7אי–התאמה ללוח המשדרים
)5.05%(     61.0הפרעות �קליטה

כללי )תלונות אשר אינן נוגעות �אתיקה 
)13.71%(    145.3עיתונאית(

)6.09%(     44.8פגיעה �הרגלי צפייה
)0.56%(     4.7קטיעה

)3.18%(     35.7רי�וי פרסומות
)2.07%(     26.3שמע

)33.16%(    345.5סך הכול 
1,156.3ממוצע תלונות בשנה
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CBC — לוח 3: היקפי התלונות ופילוחן

נושאי 
תלונות/שנה

—1999
 2000

—2000
2001

—2001 
2002

—2002
2003

—2003
2004

—2004
2005

ממוצע

24איזון
)58.54%(

25
)58.14%(

28
)51.85%(

39
)53.42%(

31
)46.27%(

19
)35.85%(

27.67
)50.68%(

4דיוק
)9.76%(

6
)13.95%(

14
)25.93%(

20
)27.40%(

27
)40.30%(

22
)41.51%(

15.50
)26.47%(

10הגינות
)24.39%(

9
)20.93%(

10
)18.52%(

11
)15.07%(

8
)11.94%(

9
)16.98%(

9.50
)17.97%(

סך כל: 
התלונות 
הנוגעות 
באתיקה 
עיתונאית

38
)92.68%(

40
)93.02%(

52
)96.30%(

70
)95.89%(

66
)98.51%(

50
)94.34%(

52.67
)95.12%(

3אחר
)7.32%(

3
)6.98%(

2
)3.70%(

3
)4.11%(

1
)1.49%(

3
)5.66%(

2.50
)4.88%(

היקף תלונות 
מוערך 

בנושאים 
הנוגעים 
באתיקה 

עיתונאית 
מתוך סך כל 

התלונות

9861,0559861,5812,1231,9341,444

היקף תלונות 
מוערך 

בנושאים 
אשר אינם 

נוגעים 
באתיקה 

עיתונאית 
מתוך סך כל 

התלונות

787938683211668

סך כל 
התלונות

1,0641,1341,0241,6492,1552,0501,513
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התלונות  את  מסווג  אינו  כלל  הנצי�  אחרת:  ��עיה  נתקלנו   CBC–�
לקטגוריות. לשם ק�לת מידע, סיווגנו את הסקירות �דוחות הנצי� לקטגוריות 
אתיות, לפי הנושא העיקרי ש�ו עסקה כל סקירה. כדי לדעת מהו אחוז התלונות 
שהוגשו �פועל �כל עיקרון של האתיקה העיתונאית, ראינו �אחוז התלונות 
�נושא מסוים מתוך כלל הסקירות המופיעות �דוחות כמייצג את היחס �קר� 
כלל התלונות �נושאי חדשות המוגשות לנצי�. תלונות אשר נושאיהן לא טענו 

להפרה של אף אחד מהעקרונות הללו סווגו תחת 'אחר'. 

ניתוח הנתונים
ראשית, ניתחנו את השונות החד–גורמית, כדי ל�חון את הה�דלים �ין הנצי�ים 
�יחס למספר �תי הא� �כל מדינה, ש�רשותם לפחות טלוויזיה צ�עונית אחת, 

לכל תלונה הטוענת להפרה של עיקרון של אתיקה עיתונאית.
�ין  הה�דלים  את  ל�חון  כדי  החד–גורמית,  השונות  את  ניתחנו  שנית, 
תמונה  לק�ל  כדי  מוצדקות.  ידם  על  נמצאו  אשר  התלונות  �אחוז  הנצי�ים 
מדויקת ככל האפשר של המגמה הרווחת, השווינו את אחוזי ההכרעות ולא את 

הכמויות, �הנחה שהם משקפים את המגמות הרווחות �הקשר זה.
שלישית, ניתחנו את התוכן, על מנת לאפיין את המ�חן שאותו מפעילים 
ככל  מהימן  מידע  לק�ל  כדי  מוצדקות.  התלונות  האם  ל�חון  כדי  הנצי�ים 
�שנים  הנצי�ים  �דוחות  המופיעות  מהתלונות  מ–40%  יותר  קודדו  האפשר, 
הנסקרות, מתוך שמירה על יחס להיקפי הפריטים המפורסמים, למעט �נוגע 
�כל  מייצגות  תלונות  כ–10—15  רק  מפרסם  אשר  השנייה,  הרשות  לנצי� 
קודד  פריט  �כל  הנסקרת.  �תקופה  שפרסם  התלונות  כל  קודדו  ולכן  דוַח, 
את  ל�דוק  כדי  שננקטו  הצעדים  שהופר,  נטען  אשר  העיקרי  האתי  העיקרון 
 914 מתוך  תלונות   404 קודדנו  הכול  סך  הנצי�.  והכרעת  המתלונן  טענות 

תלונות שהופיעו �דוחות.

תוצאות

�ין  ההכרעות  ו�סוג  התלונות  �מספר  ה�דלים  יימצאו  כי  שיערנו  כאמור, 
ה–CBC ל�ין שני הגופים האחרים. 

1. היקף הפעילות של הגופים המטפלים בתלונות
כדי לק�ל תמונה �אשר להיקפי הפעילות היחסיים, השווינו את ממוצע מספר 
התלונות  למספר  אחד  צ�עוני  טלוויזיה  מכשיר  לפחות  ש�רשותם  הא�  �תי 
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לוח 4: יחס בתי האב שברשותם לפחות מכשיר טלוויזיה צבעוני אחד לכל 
תלונה הנוגעת באתיקה עיתונאית

סך כל שנה 
בתי האב 
שברשותם 

לפחות 
טלוויזיה 
צבעונית 

אחת

היקף תלונות 
הנוגעות 
באתיקה 
עיתונאית

יחס מספר בתי 
האב שברשותם 
לפחות טלוויזיה 
צבעונית אחת 

לתלונה הנוגעת 
באתיקה 
עיתונאית

ממוצע יחס 
מספר בתי האב 

שברשותם לפחות 
טלוויזיה צבעונית 

אחת לתלונה 
הנוגעת באתיקה 

עיתונאית

הרשות 
השנייה

19991,523,5042057,422

3,043

20001,615,5854363,703
20011,680,9686592,552
20021,709,2151,3221,293
20031,719,3621,3791,247
20041,766,5098642,044

BBC

199923,700,00078030,385

23,631

200024,000,00077830,848
200124,200,00078330,907
200224,500,0001,56915,615
200324,500,0001,61815,142
200424,704,5031,30818,887

CBC

199911,414,36498611,575

9,011

200011,570,3111,05510,968
200111,801,82498611,968
200211,924,8321,5817,541
200312,067,1102,1235,684
200412,244,2561,9346,331

שונות  ניתוח  �אמצעות  ארגון,  לכל  המוגשות  עיתונאית  �אתיקה  הנוגעות 
�תי  �מספר  הנצי�ים  �ין  מו�הקים  ה�דלים  נמצאו  זה  �ניתוח  חד–גורמי. 
 F)2,15( = 26.84,( התקשורת  לארגון  המוגשת  תלונה  לכל  מדינה  �כל  הא� 
ונמצאו   Scheffe כדי ל�חון את מקור המו�הקות, ערכנו מ�חן   .)p<0.0001
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ה�דלים מו�הקים �מספר �תי הא� ש�רשותם טלוויזיה צ�עונית לכל תלונה: 
 ,)p < 0.001( CBC–ל BBC–ו�ין ה )p < 0.0001( לרשות השנייה BBC–ין ה�
אך לא נמצאו ה�דלים מו�הקים �ין הרשות השנייה ל–CBC. כך שמספר �תי 
הא� לכל תלונה המוגשת ל–M = 23,631; SD = 7,867( BBC( ג�וה �אופן 
 M = 3,043;( מו�הק ממספר �תי הא� לכל תלונה המוגשת לרשות השנייה 
 ;)M = 9,011 CBC–וממספר �תי הא� לכל תלונה המוגשת ל )SD = 2,330

 .SD = 2,813(

2. היקף הכרעות הגופים המטפלים בתלונות
התלונות שהם  �אחוז  הנצי�ים  �ין  לה�דלים  �נוגע  ההשערה  את  ל�חון  כדי 
מוצאים מוצדקות, ניתחנו שונות חד–גורמית. כפי ששיערנו, נמצאו ה�דלים 
מקור  את  ל�חון  כדי   .)F)2,15( = 15.23, p < 0.0001( הנצי�ים  �ין  מו�הקים 

לוח 5: היקפי ההכרעות של הגופים המטפלים בתלונות

ממוצע199920002001200220032004 
הרשות 
השנייה

אחוז תלונות 
שנמצאו 
מוצדקות

25.8%16.1%17.2%25.5%32.1%19.0%22.6%

אחוז תלונות 
שלא נמצאו 

מוצדקות

74.2%83.9%82.8%74.5%67.9%81.0%77.4%

BBC אחוז תלונות
שנמצאו 
מוצדקות

21.5%15.8%29.1%8.6%28.6%25.9%21.6%

אחוז תלונות 
שלא נמצאו 

מוצדקות

78.5%84.2%70.9%91.4%71.4%74.1%78.4%

CBC אחוז תלונות
שנמצאו 
מוצדקות

5.3%7.9%3.6%5.8%6.7%5.0%5.7%

אחוז תלונות 
שלא נמצאו 

מוצדקות

94.7%92.1%96.4%94.2%93.3%95.0%94.3%
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המו�הקות, עשינו את מ�חן Scheffe ונמצאו ה�דלים מו�הקים �אחוז התלונות 
אשר נמצאו מוצדקות על ידי נצי� ה–CBC ל�ין אלו אשר נמצאו מוצדקות 
על ידי נצי� הרשות השנייה )p < 0.001( ואנשי היחידה לטיפול �תלונות של 
ה–p < 0.001( BBC(; אך לא מצאנו ה�דלים מו�הקים �ין נצי� הרשות השנייה 
ל�ין אנשי ה–BBC, כך שנצי� ה–M = 5.71; SD = 1.46( CBC( מוצא אחוז 
 M = 22.61; SD( נמוך יותר של תלונות מוצדקות מאשר נצי� הרשות השנייה

 .)M = 21.58; SD = 8.07( BBC–והיחידה לטיפול �תלונות של ה )= 6.24

3. זיהוי המבחנים המשמשים את הנציבים כדי לבחון אם 
התלונה מוצדקת 

אפיון המ�חן שמפעילים הנצי�ים כדי ל�חון אם התלונות מוצדקות הת�סס על 
ניתוח תוכן של הדוחות שפרסמו הנצי�ים לתקופה הנסקרת. נדגמו �אופן אקראי 
יותר מ–40% מסך התלונות המופיעות �דוחות הנצי�ים �שנים הנסקרות. כדי 
ללמוד על המ�חנים המשמשים כל נצי� �נפרד �טרם נשווה את ע�ודתם זה לזה, 
קודדנו לפחות 30% מהתלונות שקי�ל כל נצי� לכל עיקרון אתי נפרד. �כל פריט 
קודד העיקרון האתי העיקרי אשר נטען שהופר, הצעדים שננקטו כדי ל�דוק את 
טענות המתלונן ומה הייתה הכרעת הנצי�. אם מספר התלונות האמורות להיות 
מקודדות לעיקרון האתי היה נמוך מ–30 פריטים, הקפדנו לקודד את כולם. 
כך היה �מקרה של נצי� הרשות השנייה, אשר מפרסם �דוחותיו מספר נמוך 
יותר של תלונות מאשר עמיתיו )�סך הכול 60 תלונות �נושאים אתיים(. כיוון 
לאחר  הנסקרת  התקופה  �מהלך  הרלוונטיות  התלונות  כל  את  קודדנו  שכך, 
האתי  לעיקרון  �נוגע  הסכמה   83%( שופטים  �ין  מהימנות  �דיקת  ש�יצענו 
המרכזי אשר הופר לד�רי המתלונן(: 47 תלונות נגעו �הגינות, תשע �איזון 

ואר�ע �דיוק. 

1. איזון 
�עקרון האיזון הכוונה היא להקפדה על 'ה�חנה �רורה �ין דיווח עו�דתי ל�ין 
לדעות  ומאוזן  נאות  '�יטוי  ועל  מידע',  של  ניתוח  או  פרשנות  דעה,  ה�עת 
השונות הרווחות �צי�ור' והימנעות מהעדפה של 'דעה מסוימת על פני דעה 
אחרת'. מצאנו כי המ�חן שלפיו �וחנים גופי התקשורת אם הופרו כללים אלו 
הוא דו–של�י. ראשית, אם לאורך זמן קיים חוסר איזון �שידורי הארגון �נוגע 
לנושא התלונה. שנית, �חינה פרטנית של הנקודות הייחודיות למשדר העומד 
תוכניות,  �עוד  נידון  לא  התלונה  ��סיס  העומד  הנושא  אם  התלונה.  ��סיס 

נ�חנה התלונה לאור השל� השני �ל�ד.
הנסקרות  השנים  לאורך   BBC–� איזון  �נושא  הכללי  התלונות  ממוצע 
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פוליטית  להטיה  טוענות  מהתלונות   3% כאשר  התלונות,  כל  מסך   19% הוא 
ו–16% להטיה שאינה פוליטית. דוגמה לתלונה �נושא של הטיה פוליטית היא 
זו הטוענת כי משדר אקטואליה מתקופת ה�חירות של שנת 2001 נטה לטו�ת 
 .)BBC, Programme Complaints Unit, October 2001( הליי�ור  מפלגת 
נטען כי �אותה התוכנית שודרה גם כת�ה על פעילות מפלגת הליי�ור, אשר 
סקרה רק את דעות התומכים �מפלגה וריאיון עם אחד האישים ה�ולטים �ה, 
מר ג'ק סטראו )Straw(. היחידה לטיפול �תלונות לא קי�לה את דעת המתלונן 
משני טעמים: הראשון, ��חינת חוסר האיזון �ין הצגת המפלגות לאורך זמן 
לא נמצא פגם או העדפה למפלגה מסוימת, ונק�ע שכל המפלגות קי�לו סיקור 
כי  ומצאה  עצמו  המשדר  את  �חנה  �תלונות  לטיפול  היחידה  השני,  מאוזן; 
�פועל קרה ההפך מטענת המתלונן — זמן הריאיון עם מר סטראו קוצר, ד�ר 

שקיצץ �זמן השידור שקי�לה מפלגת הליי�ור �תקופת ה�חירות. 
�חינה.  לאותה  זוכות  פוליטית  �הטיה  עוסקות  אינן  אשר  תלונות  גם 
אופיינה   2001 �קיץ  אנגליה  �צפון  המהומות  על  תוכנית  כי  נטען  לדוגמה, 
ארגוני  של  התפקיד  �תיאור  ו�הגזמה  המשטרה  כנגד  �אפליה  �אי–דיוקים, 
ימין קיצוני �מהלך המהומות )שם(. היחידה לטיפול �תלונות קי�לה את דעת 
את  ש�חנה  סדרה  �מסגרת  שודרה  שהתוכנית  כיוון  חלקי.  �אופן  המתלונן 
לאורך  �משדרים  הטיה  היחידה  מצאה  לא  השלכותיהן,  ואת  המהומות  גורמי 
זמן. �נוגע למשדר הספציפי, נמצא כי אחד המרואיינים �יקר את התנהגות 
המשטרה �נסי�ות שעדיין היו תחת חקירה, �לי שמפיקי המשדר דאגו לק�ל 

תגו�ה �נושא. 
נראה כי הקנדים רגישים יותר מה�ריטים לאירועים של חוסר איזון, שכן 
לאורך השנים הנסקרות ממוצע התלונות �נושא איזון �–CBC הוא 51% מסך 
כל התלונות. דוגמה לתלונה �נושא הטיה פוליטית היא ריאיון מיוחד שקיים 
 Canadian–מנהיג מפלגת ה ,)Stockwell Day( עם סטוקוול דיי CBC Radio
 CBC, Office of the Ombudsman, English( 2000 טרום �חירות� Alliance
Services, 2001: 25(. המתלונן טען כי המראיינת הייתה תקיפה כלפי דיי ושאלה 
אותו שאלות לא רלוונטיות, מה גם שכל האנשים שהועלו לשידור הציגו דעות 
מנוגדות לאלו של דיי. מפיק התוכנית דחה את התלונה �טענה שהשאלות הלא 
רלוונטיות לדעת המתלונן )לדוגמה �נושא תורשה מול ס�י�ה( עמדו על הפרק 
�סדר היום הצי�ורי �זמן מערכת ה�חירות. נוסף על כך, הוא ה�יא לתשומת 
יותר  מאוחר  לדיון  הועלו  דיי  של  �דעותיו  התומכות  דעות  כי  המתלונן  ל� 
�אותו הריאיון, כך שגם ��חינת התלונה לאורך זמן לא היה מקום להצדיקה. 
נצי� ה–CBC חיזק את ידי מפיק התוכנית. הוא אף העיר שהריאיון ארך כ–20 
דקות ומר�יתו הוקדש להציג את דעותיו של דיי. �עניין הדעות אשר השמיעו 
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האנשים שהועלו לשידור, ה�יא הנצי� לתשומת ל� המתלונן שזו �דיוק כוונת 
נוהלי ה–CBC �ד�רם על איזון ועל הימנעות מהתער�ות �דעות הצי�ור — 

מתן האפשרות להשמיע דעות �שידור צי�ורי ללא התער�ות המנחה.
גם תלונות �נושאים של חוסר איזון שאינם קשורים לפוליטיקה הקנדית 
כת�  של  הסיקור  סגנון  כי  טענה  אשר  תלונה  למשל  אופן.  �אותו  נ�חנות 
 CBC, Office( ישראל, ניל מקדונלד, מוטה לטו�ת הצד הפלסטיני� CBC–ה
לרעה  ציין  המתלונן   .)of the Ombudsman, English Services, 2002: 38
 .2001 �אפריל  צה"ל  חיילי  של  מירי  שנפצעו  פלסטינים  על  כת�ה  �עיקר 
סגן נשיא ה–CBC לא הסכים עם המתלונן. הוא הטעים כי התמקדות �כת�ה 
מקדונלד,  של  �סיקוריו  המצטיירת  הכוללת  התמונה  את  מחטיאה  ספציפית 
שסיקר את הסכסוך על כל הי�טיו לאורך זמן ר�. נצי� ה–CBC החליט ל�חון 
את התלונה לאורך זמן וצפה �יותר מ–40 כת�ות של מקדונלד. הוא מצא כי 
סוקרות  אשר  לאלה  דומה  הפלסטיני  הצד  את  סוקרות  אשר  הכת�ות  מספר 
את הצד הישראלי. הוא גם שוחח עם מקדונלד �נושא. �תום ה�ירור המקיף 
שקיים, מצא עניין אחד �ל�ד �תלונה שעמו הסכים, אשר נגע �חוסר הסיקור 

של החומר הנלמד ��תי הספר הפלסטיניים. 
�תוכניות  נידון  אינו  התלונה  ��סיס  העומד  הנושא  ש�הם  מקרים  ישנם 
אחרות. כפי שהטעמנו, �מקרים מעין אלה �וחן הנצי� את התלונה לאור השל� 
השני �ל�ד — חוסר איזון �משדר הספציפי. דוגמה לכך עשויה להיות התלונה 
על תוכנית שעסקה �תעשיית הפרווה הקנדית )שם: 13(. המתלונן, יוש� ראש 
עמותה להגנה על החיות הפרוותיות, טען כי התוכנית הייתה חד–צדדית �עד 
תעשיית הפרווה וה�יאה רק דעות שתמכו �ה. הנצי� מצא כי המתלונן צדק וכי 

היה מקום לה�יא דעות המנוגדות לפעולותיה של תעשיית הפרווה.
ל�חון  ��ואו  דו–של�י  הישראלי משתמש �מ�חן  הנצי�  גם  כמו עמיתיו, 
תלונות �נושאים של חוסר איזון. דוגמה לכך עשויה להיות תגו�תו לתלונה 
�ד�ר חוסר איזון ישראלי להאשמות של הצד הפלסטיני, אשר שודרו �מסגרת 
תלונות  )נצי�  ערפאת  של  הנשיאותי  המשמר   ,'17 'כוח  פעילות  על  כת�ה 
הצי�ור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 2001: 49(. כמו עמיתיו, �חן הנצי� 
את התלונה לאורך רצף של תוכניות �נושא ומצאה �לתי מוצדקת. הוא מצא 
שלאורך רצף של תוכניות הוצגה גם עמדת צה"ל וגם עמדת הדרג המדיני כלפי 
האשמות אלו. לאור האמור לעיל לא מצא הנצי� �משדר עצמו חריגה מהקו 

המאוזן שנהגה על פיו הרשות השנייה �שידוריה. 

2. דיוק 
�עקרון הדיוק הכוונה היא להקפדה על הימנעות משידור 'ד�ר שאינו אמת, 
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אינו מדויק, או מטעה' ואימות המידע עם ה'מקורות המהימנים �יותר �נסי�ות 
העניין'. מצאנו כי כל הנצי�ים נוקטים מ�חן ש�ו הם מ�ררים לעומק את האמת 

ולפיה מכריעים �נוגע לצדקת התלונה.
הנסקרות  השנים  לאורך   BBC–� דיוק  �נושא  הכללי  התלונות  ממוצע 
הוא 5% מסך כל התלונות. דוגמה הולמת לדרך ה�חינה של היחידה לטיפול 
�תלונות אם תלונה �נושא דיוק היא מוצדקת היא ריאיון ששודר �רדיו לידס 
�ין  היחסים  �נושא   )Sheerman( שירמן  �ארי  הפרלמנט  ח�ר  עם   )Leeds(
האוכלוסייה �מחוז ה�חירה שלו, האדרספילד  ל�ין שאר  הקהילה המוסלמית 
 .)BBC, Programme Complaints Unit, February 2002(  )Huddersfield(
המראיין טען כי מאז אירועי 11.9.2001 הלכו והידרדרו יחסים אלו, ו�יסס את 
טענתו על שני דיווחים: האחד, תקיפות של מוסלמים על רקע גזעי; והשני, 
�ין  היחסים  כי  טען  שירמן  הפרלמנט  ח�ר  �אזור.  המשטרתי  הכוח  הכפלת 
הקהילות הרמוניים וכי השאלות שנשאל הת�ססו על דיווחים שגויים. היחידה 
לטיפול �תלונות �דקה את המהימנות של שני הדיווחים ומצאה כי זה אשר 
דיווח על הכפלת הכוח המשטרתי היה שגוי. לאור האמור לעיל נמצאה התלונה 
לילדים,  המיועדות  �תוכניות  דיוק  �חוסר  מדו�ר  כאשר  כי  נציין  מוצדקת. 
יחידת  של  התגו�ה  היא  לכך  דוגמה  הרגיל.  מן  יותר  אף  קשה  תגו�ה  ניכרת 
ה–PCU על שגיאה שנפלה �תוכנית היסטוריה לילדים: 'התוכנית לא תשודר 
שנית' )BBC, Programme Complaints Unit, February 2000(. חוסר הדיוק 
לפרנסיס  אדם  �ידי  לראשונה  �יאכטה  העולם  הקפת  ההישג של  �שיוך  היה 

צ'יצ'סטר )Francis Chichester(, �תוכנית אשר עסקה �חזרתו לפלימות'.
ממוצע התלונות הכללי �נושא דיוק �–CBC לאורך השנים הנסקרות הוא 
לא  ציטוט  של  ה�חינה  דרך  את  מדגימה  אשר  תלונה  התלונות.  כל  מסך   26%
נגד  המ�וטחים  אחד  של  ת�יעה  �נושא  �יטוח  ח�רת  נציג  של  זו  היא  מדויק 
 .)CBC, Office of the Ombudsman, English Services, 2000: 30( הח�רה 
המתלונן, סגן נשיא ח�רת ה�יטוח HB, טען כי �תוכנית טלוויזיה אשר חקרה את 
אחת הת�יעות התלויות ועומדות כנגד HB צוטטה תגו�ת הח�רה כ'אין תגו�ה', 
HB לכת�ת כי אין �יכולתה להגי� על העניין מתוקף  כאשר �פועל הס�ירה 
שמירה על חסיון הפרט. סגן נשיא HB טען שהצופים יכלו לה�ין מתוך הציטוט 
השגוי שיש לח�רה מה להסתיר. נצי� ה–CBC חקר את העניין, הן מול הכת�ת 
והן מול הח�רה אשר מספקת שירותי דו�רות ל–HB, ומצא שנעשה כל ניסיון 
אפשרי להשיג תגו�ה של HB, ו�כלל זה הסכמה של התו�ע �כת�, אשר לא 
הוגשה ל–HB, מכיוון שזו לא הסכימה להגי� �עניין. הנצי� לא מצא את התלונה 
מוצדקת אך המליץ כי מעתה ואילך יש לדרוש מכת� ויתור חיסיון �מקרים ש�הם 

מ�קשים לק�ל מידע מגוף מסוים החיי� �חיסיון כלפי לקוחותיו.
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על  �כת�ה  מ�ל�ל  למשפט  ה�הרה  שתשודר  מתלונן  דרש  אחר  �מקרה 
 CBC, Office of the Ombudsman, English( סטוקוול  דיי  הפוליטיקאי 
Services, 2001: 31(. �כת�ה נאמר כי דיי '�עד החיים, א�ל גם תומך �עונש 
’Pro-Life‘(. משפט  )'�עד החיים' הוא תרגום חופשי למונח האנגלי  המוות' 
זה נאמר �הקשר של דיון �נושא הפלות. המתלונן טען שהיה על הכת� לדייק 
ולציין שדיי מתנגד להפלות, שכן אין הוא יכול להיות �עד החיים, אם הוא תומך 
�עונש מוות. מפיקת התוכנית הסכימה עם המתלונן והנחתה את צוות התוכנית 
להפלות.  מתנגדים  �תיאור   ‘Pro-Life’–מ יותר  מדויק  �מינוח  להשתמש 
�הידרשו לעניין, �חן נצי� ה–CBC כיצד דיי מגדיר את עצמו. הוא מצא כי 
דיי מתאר את עצמו כ–’Pro-Life‘. הנצי� התייעץ גם עם נשיא הקואליציה נגד 
הפלות, אשר אישר כי ישנם ח�רים ר�ים �קואליציה המתנגדים להפלות ו�ה 
�שעה תומכים �עונש מוות, ושלטעמו, אין פגם �ד�ר. ��חינת המשדר עצמו 
מצא הנצי� שנוספו ד�רי ה�הרה אשר לא הותירו מקום לספק �ד�ר עמדותיו 
של דיי �נושאים של הפלות ועונש מוות, כך שלטעמו לא יכול היה להיווצר 
זאת, לא מצא את התלונה מוצדקת, אך הסכים  �ל�ול �קר� הצופים. לאור 

שהיה עדיף להשתמש �מונח �היר יותר, כגון 'מתנגד להפלות'. 
הטוענות  תלונות  ל�חון  ניגש  הוא  כאשר  זהה  קו  נוקט  הישראלי  הנצי� 
הכט אשר  חיים  �כת�ה של  העניין עלתה  המדגימה את  תלונה  דיוק.  לחוסר 
תלונות  )נצי�  מצפון  מטעמי  צ�אי  משירות  מילואים  חיילי  �פרישת  עסקה 
החיילים,  אחד   .)53—52  :2001 ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  הצי�ור, 
מטעמים  �ה  המו�חרת ששירת  היחידה  את  עז�  כי  �כת�ה  טען  גולן,  אלדד 
מעסיקו  הוא  כי  הצי�ור  לידיעת  לה�יא  היה  הכת�  על  כי  נטען  מצפון.  של 
של אלדד גולן, וכי אלדד גולן טען �תוכנית אחרת שהוא 'לא עז� מסי�ות 
מצפוניות'. הנצי� �ירר את העניין עם הכת�, וזה דחה את הטענות ואמר כי 
הוא מכיר את גולן ושהוא דו�ר אמת. עק� חוסר ההתאמה �ין שלל הגרסאות 
השונות פנה הנצי� לדו�ר צה"ל, אשר גרס כי גולן שוחרר מסי�ות אישיות. 
הכת� הגי� כי אין �צה"ל סעיף המאפשר שחרור מטעמי מצפון ולכן פנה גולן 
לקצין �ריאות נפש ושוחרר על רקע �עיות נפשיות. מכיוון שלא הו�רר העניין 
וזימן את גולן לחקירה, ש�ה אימת גולן את  דיו, הפעיל הנצי� את סמכותו 
ד�רי הכת�. �מקרה זה נתקל הנצי� �קשיים �חפשו אחר האמת, וכדי להכריע 
�עניין, השתמש �אופן חריג �סמכויות החקירה שנִתנו לו ול�סוף לא מצא פגם 

�עו�דות ששודרו �כת�ה ו�הסתרת העו�דה כי הכת� היה מעסיקו של גולן. 
�מקרה אחר התלוננו שני מאזינים כי הצליחו, אר�ע שעות לאחר תחילת 
משחק רדיופוני, לפתור חידה ששודרה �תוכנית הרדיו 'דידי לוקלי' �מסגרת 
ש�וע משחק )נצי� תלונות הצי�ור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 2000: 
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השני  �יום  התוכנית  מפיקי  עם  קשר  יצרו  כי  התלוננו  המאזינים   .)55—54
למשחק אך הת�שרו כי כ�ר נמצא פותר. �פועל, רק �יום האחרון של המשחק 
לטענת  מזלזל.  ליחס  זכו  הס�ר,  לק�ל  ניסו  כאשר  לשידור.  הפותר  הועלה 
'רדיו ללא הפסקה', תחנת הרדיו האחראית על השידור, האדם אשר מצא את 
וחריגה מלוחות  אילוצי עריכה  �יום האחרון, עק�  רק  הפתרון עלה לשידור 
�אמצעות  להיפתר  עשויה  ה�עיה  כי  הנצי�  חש�  לעיל  האמור  לאור  זמנים. 
שיחת ה�הרה של מנהלי התחנה עם המתלוננים ומתן פרס תנחומים. משדחו 
את ההצעה מנהלי התחנה, הגיע הנצי� לכלל מסקנה 'כי אין �הס�רי התחנה 
מענה הולם למתלוננים' וש'�וצעה הטעיה לכאורה של מאזיני התוכנית'. היעדר 
תקנון מפורט חיזק מסקנה זו. �עק�ות כך הע�יר הנצי� את התלונה לוועדת 
הפרות רדיו, אשר הסכימה עם הנצי� והנחתה כי לכל שעשועון צריך לפרסם 
תקנון נגיש לכול, וכן שאין לעודד מאזינים לנסות ולמצוא פתרון לחידה אשר 
כ�ר נמצא לה פותר. מקרה זה הוא ��חינת הטעיה מכוונת ולא רק אי–דיוק 
�פרטים. עק� חומרת הד�רים מצא הנצי� לנכון להע�יר את הממצאים להמשך 

טיפול �וועדות �עלות סמכות מעשית.

3. הגינות 
�עקרון ההגינות הכוונה היא להקפדה על ה'פרטיות, השם הטו� והטעם הטו�'. 
לתלונות המשויכות לעיקרון זה נגיעה �מגוון רח� של נושאים �קר� שלושת 
שאינה  �שעה  �שידור  או  ראוי  לא  תוכן  של  �שידור  החל  התקשורת,  גופי 
מתאימה לקהל צופים, ע�ור �שימוש �שפה פוגענית וחודרנית וכלה �גזענות 

ו�סקסיזם. 
תלונות הטוענות לחוסר הגינות נ�חנות �שני של�ים: ראשית, נ�חנת מידת 
הפוגענות של התוכן השנוי �מחלוקת. לאחר מכן, �מידה שהתוכן המשודר אכן 
נמצא פוגעני, נ�חנת השאלה האם ההקשר ש�מסגרתו שודר מצדיק את ה�אתו 
לשידור, קרי מהו סוג התוכנית ומהן מטרותיה. אם מדו�ר �פגיעה �רגשות של 

ילדים, נ�חנת גם השאלה של שעת השידור. 
הנסקרות  הגינות �–BBC לאורך השנים  �נושא  ממוצע התלונות הכללי 
הוא 74% מסך כל התלונות. עיקר התלונות �נושא הגינות נוגעות �טעם קלוקל 
�מגע   ,)5.81%( פוגענית  �שפה   ,)9.02%( דתיים  �רגשות  �פגיעה   ,)21.43%(
זה, ו�עיקר  מיני )5.49%( ו�אלימות )5.41%(. ה�ריטים רגישים מאוד לנושא 
 BBC–לשעות שידור שאינן מתאימות לקהל הצופים העיקרי �אותו הזמן. ל
מדיניות �רורה �עניין הפרדת שעות השידור המיועדות לילדים ולמ�וגרים והוא 
 ‘the מצי� ג�ול �רור �ין השניים: השעה 21:00 �ער�. שעה זו מכונה על ידם
’watershed )נקודת ההפרדה(. תוכניות אשר כוללות תוכן לא מתאים לילדים 
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ומשודרות לפני שעה זו זוכות למקלחת צוננת מהיחידה לטיפול �תלונות של 
ה–BBC. דוגמה לכך היא תלונה על פרק של סדרת הטלוויזיה לנוער '�אפי, 
של  סצנות  כלל  אשר   ,)‘Buffy The Vampire Slayer’( הערפדים'  קוטלת 
הצהריים המאוחרות  וששודר �שעות אחר  מינית,  ורמיזות לאלימות  עינויים 
 BBC–ה יחידת   .)BBC, Programme Complaints Unit, April 2002: 12(
�חנה את תוכן הפרק, את ההקשר של התוכנית ואת שעת השידור. נמצא כי 
מעשי אלימות ר�ים �סדרה אופיינו �יסודות פנטסטיים ולכן התוכנית מצויה 
�ג�ולות הס�יר, אך �אחת הסצנות �פרק זה ע�רה האלימות כל ג�ול. היחידה 
ונִתנו  השעות  �אותן  חוזרים  שידורים  לפני  מחדש  ייערך  הפרק  כי  המליצה 

הנחיות כלליות לצוות הממונה על עריכת הסדרה. 
לילדה  שנגרמו  הפציעות  תיאור  כי  תלונה שטענה  נתק�לה  אחר  �מקרה 
�ת שש אשר נרצחה �נסי�ות קשות �ידי האפוטרופוסים שלה היה מפורט יתר 
 BBC, Programme Complaints Unit, April( על המידה �הקשר ש�ו שודר
ונמצא  השידור,  הקשר  נ�חן  קשה,  �תיאור  מדו�ר  היה  שאכן  כיוון   .)2001
כי היה מדו�ר �דיווח שסיקר את הרשעת הרוצחים ואת גזירת דינם למאסר 
עולם �סיכום החדשות של השעה 17:00 אחר הצהריים. התיאור נועד לה�היר 
את הרקע לגזר הדין הקשה. היחידה לטיפול �תלונות לא מצאה את ההקשר 
כמצדיק �מידה מספקת תיאור כה מפורט של הרצח. היא הכריעה כי התיאור 
הקשה הו�א לשידור �של טעות �שיקול הדעת. �עק�ות האמור לעיל תוזכרו 

צוותי החדשות להימנע מתיאורי פשע מפורטים מדי.
ממוצע התלונות הכללי �נושא הגינות �–CBC לאורך השנים הנסקרות הוא 
 CBC–18% מסך כל התלונות. דוגמה הולמת לשיקול הדעת שהפעיל נצי� ה
השימוש  שעניינה  תלונה  היא  מוצדקת  הגינות  �נושא  תלונה  אם  ל�חון  כדי 
 )Newfoundland( ניו פאונדלנד  )Newfie( כלפי תוש�י  נְיּוִפי  �כינוי הגנאי 
 CBC, Office of the( המקומי  התעופה  נמל  עו�די  �נושא  כת�ה  �מסגרת 
ידי  על  נתפס  זה  מונח   .)Ombudsman, English Services, 2001: 44–45
עור,  כהי  כלפי   ‘Nigger’ �מונח  לשימוש  המק�יל  גנאי,  ככינוי  המתלוננת 
�חן  �חקירתו  האי.  תוש�י  כלפי  ומתנשאת  סטראוטיפית  תפיסה  על  ומעיד 
האומ�ודסמן לא רק את השימוש �מונח אלא גם כיצד �יטא אותו הכת�, את 
כוונות עורך התוכנית ואת הדרך ש�ה המונח נתפס על ידי תוש�י האי. שעת 
השידור לא הו�אה �חש�ון, שכן המשדר יועד למ�וגרים. מן ה�ירור שקיים 
הנצי� עלה שהמונח לא �וטא �דרך מזלזלת, ושלא הייתה כל כוונה כזו מאחורי 
הד�רים. הוא גם מצא שתוש�י האי, ו�כללם התוש�ים אשר רואיינו �כת�ה, 
לא ראו �מונח כינוי גנאי. עורך התוכנית עצמו הודה שהשימוש �מונח היה לא 

הולם ונוסף על כך לא מצא הנצי� מקום להתער�.
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שתי תלונות מעניינות ש�הן עסק נצי� ה–CBC מ�הירות את חשי�ות הקשר 
השידור כהצדקה לשידורו של תוכן שנוי �מחלוקת. �מקרה אחד, התלוננה אישה 
'קשה'  פורנו  של  תמונות  שודרו   ,CBC–� �נותיה  שתי  עם  שצפתה  �עת  כי 
 CBC, Office( מעט מאוחר מהשעה 20:00 �ער� ,‘The Fifth Estate’ תוכנית�
הסכים   CBC–ה נצי�   .)of the Ombudsman, English Services, 2001: 15
תחקיר  תוכנית  �מסגרת  שהו�א  מכיוון  אך  לצפייה,  קשה  היה  אכן  שהתוכן 
היה  הקנדיים,  השידור  כנוהלי  �לוויין שלא  המשודרים  פורנו  �ערוצי  שעסקה 
שידור התמונות הקשות מוצדק. כמו כן, הוא ה�יא לתשומת ל�ה של האישה כי 
קדמו לתוכנית הודעות אזהרה מתאימות. �מקרה אחר התלוננה אישה כי תוכנית 
סָטירה מסוימת ע�רה את ג�ולות הטעם הטו�, כאשר המנחה ואורחיו צחקו על 
 CBC, Office of the Ombudsman,( חש�ונם של חסרי �ית, זקנים וצרפתים
זה מצא נצי� ה–CBC כי ההקשר  גם �מקרה   .)English Services, 2000: 16
ש�ו משודרת התוכנית, כתוכנית אשר �וחנת נושאים אקטואליים מנקודת מ�ט 

סָטירית וקומית, מצדיק לשדר אמירות לא קלות לעיכול.
טוענות  ר�ות  תלונות  כי  להתרשם  אפשר  השנייה  הרשות  �דוחות  מעיון 
לחוסר הגינות. תלונות ר�ות הן על תוכנן ה�וטה של פרסומות. �עק�ותיהן, 
ו�עיקר �עק�ות עצומה שחתמו עליה נשים ר�ות, יזם הנצי� אף פנייה מרוכזת 
להנהלת הרשות השנייה וקרא ל�דוק �אופן שיטתי יותר את תוכנן הסקסיסטי 
של פרסומות )נצי� תלונות הצי�ור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 2000: 
44(. הוא הוסיף והמליץ כי יש מקום לקיים דיון פתוח �נושא �שיתוף צופים 
ומאזינים. יש לציין שישנן גם תלונות על תוכנם של קדימונים )'פרומואים'( 
לתוכניות. המעניין הוא שגם �קדימונים שמפיקה הרשות עצמה או שמפיקות 
המסחריות  הפרסומות  את  המאפיינת  �וטות  לאותה  נטייה  ניכרת  זכייניותיה 
המשודרות �מסגרתה. טעויות אלו עלולות להת�טא �שעת שידור לא מתאימה 
של קדימון המכיל תוכן אלים )שם: 45—46( או קדימון המשתמש �גוף האישה, 

כדי לקדם צפייה �שידורי ערוץ 2 )שם: 43(. 
אחת התלונות �נושא עסקה �קדימון של שידורי קשת לקראת קיץ 2000, 
לטלוויזיה  השנייה  הרשות  הצי�ור,  תלונות  )נצי�  החמה'  'העונה  כונה  אשר 
ולרדיו, 2000: 37(. �קדימון זה נראתה �חורה ל�ושה ��גד ים מסוג �יקיני, 
שותה משקה ורוד. �דומה לעמיתיו, �חן נצי� הרשות השנייה את תוכן הקדימון 
המנהל  עם  �ירר  אף  הוא  ההקשר,  את  לה�ין  כדי  שודר.  ש�ו  ההקשר  ואת 
הממונה �שידורי קשת מה הרעיון אשר עמד ��סיס התשדיר. ה�ירור העלה 
שהקדימון יועד להיות פרודיה על הפרסומות ה�וטות אשר מנצלות את הגוף 
הנשי לקדם מכירות. מתוך צפייה �תשדיר ק�ע הנצי� שאין כוונה זו �רורה דיה 

ולכן אין התשדיר ראוי לשידור.
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�מקרה אחר קי�ל הנצי� תלונות ר�ות על יחסו של נסים משעל לנגיד �נק 
 .)37 )שם:  חם'  'משעל  האקטואליה  �תוכנית  פרנקל,  יעק�  לשע�ר,  ישראל 
נטען כי משעל התנהג �דרך 'תוקפנית, חסרת נימוס וגסת רוח' כלפי הנגיד 
לשע�ר. על אף טענת הזכיין ומערכת התוכנית כי מחו�תו של מראיין ללחוץ 
על מרואיין כאשר אין האחרון עונה לשאלות, הסכימו גם הם עם הנצי� שאין 
הצדקה להתנהגות הנוק�ת יתר על המידה של משעל �מקרה האמור. �תוכניתו 

ה�אה התנצל משעל על התנהגותו כלפי פרנקל.
כדי  דומים,  ויחידת התלונות משתמשים �מ�חנים  הנצי�ים  לסיכום, שני 
ל�דוק תלונות הטוענות להפרת אותו עיקרון אתי, והמ�חן הרלוונטי נק�ע לפי 

הסוגיה האתית העומדת ��סיס התלונה. 

דיון

לטלוויזיה  השנייה  הרשות  של  הצי�ור  תלונות  נצי�  עם  שקיימנו  �ריאיון 
תקשורת  �נושא  תלונות  כי  הנצי�  הס�יר  רוזן,  גיורא  מר  �ישראל,  ולרדיו 
הן ד�ר חיו�י, כיוון שהן מעידות על מודעות צי�ורית ועל רגישות מפותחת 
לערכים דמוקרטיים. הוא רואה �מחלקת התלונות �כל ארגון, ו�ייחוד �ארגון 
מקריאת  הלקוח–הצופה.  והתח�טויות  �עיות  את  המרגיש  הל�  את  תקשורת, 
 BBC, Programme Complaints Unit,(  BBC–ד�רי הפתיחה של מנכ"ל ה
 CBC, Office( CBC–ומהדיונים הצי�וריים שמקיים נצי� ה )April 2003: 1
of the Ombudsman, English Services, 2001: 48–51( נראה שעמיתיו של 

מר רוזן מחזיקים �דעה דומה.
�מחקר זה �יקשנו לעמוד על האפקטי�יות הצי�ורית והפנים–ארגונית של 
הצי�ורית  האפקטי�יות  על  תקשורת.  �ארגוני  צי�ור  תלונות  נצי�י  שלושה 
לאוכלוסייה  �יחס  לטיפולם  המופנות  התלונות  היקפי  לפי  ללמוד  �יקשנו 
י�לוט לעומת עמיתיו �היקף  כי הנצי� הקנדי  ולפילוח הכרעותיהם. שיערנו 
�אופן  נמוך  יהיה  מוצדקות  שימצא  התלונות  אחוז  וכי  היחסי,  התלונות 
יחסי. הנתונים הראו כי נצי� ה–BBC מק�ל פחות תלונות מעמיתיו מ�חינה 
יחסית, ושנצי� ה–CBC אכן מוצא פחות תלונות מוצדקות מאשר עמיתיו. על 
את  המשמשות  ה�חינות  מתוך  ללמוד  �יקשנו  הפנים–ארגונית  האפקטי�יות 
הנצי�ים �הכריעם אילו מהתלונות מוצדקות. כפי ששיערנו, מצאנו כי הנצי�ים 

�וחנים תלונות �דרך דומה, לפי העיקרון האתי שנטען שהופר.
מצאנו כי �ישראל ו�קנדה יש פחות �תי א� לכל תלונה המוגשת לנצי�ים, 
כך שהמספר היחסי של תלונות המוגשות לנצי�ים �ארצות אלה גדול �הר�ה 
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מזה המוגש ליחידה לטיפול �תלונות של ה–BBC. משמע יותר �תי א� �ישראל 
את  ע�רו  לטעמם  אשר  למשדרים  �נוגע  דעתם  את  לה�יע  טורחים  ו�קנדה 
זו  �צד  הישראלית,  ל�ולטות  הס�ר  ��ריטניה.  מאשר  ה�יטוי  חופש  ג�ולות 
הקנדית, עשוי להימצא �שוק התקשורת המקומי ו�ע�ודת הנצי�. מ�חינת שוק 
התקשורת, ייתכן כי דווקא מיעוט ערוצי הטלוויזיה הראשיים �ארץ — שלושה 
ציפיות  ויוצר  התקשורתית  הל�  תשומת  עיקר  את  אליהם  ממקד   — �ל�ד 
לתמורה ג�והה. מ�חינת ע�ודת הנצי� ולפי השקפת העולם של נצי� הרשות 
לתקשורת  יותר  ג�והה  צי�ורית  ממודעות  גם  לנ�וע  עשוי  הממצא  השנייה, 
ולהשפעותיה. נ�קש לציין כי תוצאות אלו מת�ססות על הנתונים הרשמיים 
�תלונות  לטיפול  היחידה  מנהל  סטיל,  פרייזר  עם  מריאיון  וכי   BBC–ה של 

�–BBC, עולה כי אין הם משקפים את המציאות �מלואה.
�הקשר זה מעניין לפרט תוצאות של סקר �נושא השפעת הפנייה לנצי� 
תלונות צי�ור, אשר עשה הנצי� הישראלי �מהלך שנת 2003 )נצי� תלונות 
�יקש  הנצי�   .)28—27  :2004 ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  הצי�ור, 
תוצאות  לפי  אליו.  הפניות  שמעוררות  הצי�ורית  התהודה  מידת  מה  לדעת 
הסקר, כעשרה אנשים שונים מס�י�תו של הפונה מעודכנים �נושא התלונה 
ו�תוצאותיה. כך שאם טיפל הנצי� �–2,000 תלונות �מהלך שנת 2003, הגיע 
שרואה  הר�ה  המשמעות  את  להעריך  אפשר  מכאן,  אזרחים.  ל–20,000  הֵדן 
האזרחית  המעור�ות  מידת  את  וכן  הנצי�,  ו�תשו�ת  התלונה  �עצם  הפונה 

�פועל �כל תלונה.
ההשערה �נוגע לה�דלים �אחוזי התלונות הנמצאות לא מוצדקות אוששה. 
לא  תלונות  של  יותר  נמוך  אחוז  מוצא  הקנדי  שהנצי�  עלה  אכן  זה  �מקרה 
מוצדקות מאשר עמיתיו. משמעות ממצא זה היא שמספר התוכניות החורגות 
 BBC–� נמוך לעומת אלו המשודרות CBC–� מג�ולות חופש ה�יטוי ומשודרות
ו�רשות השנייה. �ריאיון שקיימנו עמו הס�יר הנצי� הישראלי את החריגות 
לא  השנייה  הרשות  לד�ריו,  השנייה.  �רשות  הע�ודה  �דרך  האתיקה  מכללי 
הצליחה ל�סס את אחוזי הצפייה �תוכניותיה, כך שכל יום מתחדשת המלחמה 
על הרייטינג. מלחמה זו גוררת ירידה �איכות השידורים. כמו כן, המצ� הכלכלי 
עוד  להן  מוסיפים  הפרסומות;  סגנון  להקצנת  גורם  האחרונות  �שנים  הקשה 
ועוד סצנות של מין ואלימות, כדי 'לעורר' את הצרכנים. �של הקצנה זו הופקע 
הפיקוח על הפרסומות מידי הזכייניות וע�ר לידי הנהלת הרשות השנייה. נוסף 
על כך, ההס�ר לאחוזים ג�והים יותר של תלונות שנמצאו מוצדקות �רשות 
השנייה ו�–BBC עשוי להיות נעוץ �תפיסות של העיתונאים המקומיים, אשר 
מצדיקים שימוש �פרקטיקות שונות שאינן עולות �קנה אחד עם כללי האתיקה 

העיתונאית )צפתי, 2003: 4—9(.
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הנצי� הישראלי אפקטי�י יותר מ�חינת ההי�טים המדידים של האפקטי�יות 
הצי�ורית. �הי�ט של היקף התלונות �יחס לגודל האוכלוסייה הוא �ולט, �צד 
ה�ריטי;  מעמיתם  יחסי  �אופן  תלונות  יותר  מק�לים  ושניהם  הקנדי,  הנצי� 
ו�הי�ט של פילוח ההכרעות הוא �ולט, �צד היחידה ה�ריטית, ושניהם מוצאים 

תלונות מוצדקות ר�ות יותר מעמיתם הקנדי.
ההשערה �נוגע לשימוש �מ�חנים זהים כדי ל�דוק את מוצדקות הטענות 
משתמשים   BBC–ה של  �תלונות  לטיפול  והיחידה  הנצי�ים  שני  אוששה. 
�מ�חנים דומים, כדי ל�חון אם התלונות מוצדקות לפי העיקרון האתי, שלדעת 
מגיעים  היו  הגופים  שלושת  כי  נראה  לעיל  האמור  לאור  הופר.  המתלונן, 
להכרעות דומות, �מידה שהיו נדרשים ל�חון מקרה זהה. הסי�ה לכך טמונה 
כן,  אם  ע�ודתם.  מת�ססת  שעליהם  המשותפים  האתיקה  �עקרונות  כנראה 
מ�חינת אפקטי�יות פנים–ארגונית, לשלושת הנצי�ים ראייה �רורה של דרך 
הע�ודה העיתונאית הרצויה, שעל פיה אפשר להעריך את הפעילות העיתונאית 

של כת�י הארגון. 
ההגדרה הקלסית של תפקיד האומ�ודסמן מקורה �דעה שחופש ה�יטוי הוא 
זכות מוחלטת שאין להג�ילה �שום אופן, ואשר גורסת כי '�כוח ניתן להשתמש 
 .)116  :1999 )כהן–אלמגור,  דעות'  להילחם �אמצעות  יש  �דעות  כוח;  כנגד 
מותר להשמיע �אוזני האומ�ודסמן כל דעה, ורק אם זו תוצג �דרך שאינה יאה 
למעמד, לא תזכה לתשו�ה )ולפי הריאיון עם נצי� הרשות השנייה, גם �מקרה 
זה — תלוי �נסי�ות(. הנצי� לא יסכים �הכרח עם דעת המתלונן, אך על כך 
דעות  ה�עת  �אמצעות  עמדות  עם  התמודדות  על   — העיקרון  מד�ר  �דיוק 
אחרות והתימוכין הרלוונטיים להן. מצ� עניינים כזה הוא כמו�ן דגם אידאלי 
להחלפת דעות �כל מסגרת דמוקרטית, אך נראה כי הוא יכול להתקיים �מלואו 
רק �מסגרת סטרילית דוגמת יחידה לטיפול �תלונות. אנו רואים �אפשרות זו 
את עיקר תפקיד האומ�ודסמן �כל מסגרת ארגונית ש�ה הוא קיים ואת התוספת 
ההשפעה  של  החי�ור  �תקשורת.  אתיות  מידה  אמות  לשיפור  שלו  הייחודית 
הר�ה שיש לארגוני תקשורת על סדר היום הצי�ורי �תוספת נתינת הדעת על 
האתיקה התקשורתית עשוי לתרום להכרעת עניינים חשו�ים, �אופן המשרת 
)Meyrowitz, 1994: 145–164(. �אמצעות משרד האומ�ודסמן,  את הצי�ור 

גם המקומות ש�הם מתעצ�ת דעת הקהל נדרשים לעמוד �מ�חן ו��יקורת.
עם זאת, לא אחת נוצר הרושם שהגורם המטפל �תלונות �ארגון מתפקד 
כמעין '�ולם זעזועים' ומגשר דווקא, אשר אמון על תדמית הארגון �עיני הצי�ור. 
וכך, �מקום להיות המצפון האתי של ארגון התקשורת, הוא מתפקד כאיש יחסי 
צי�ור. �ספרות מוכרת מחלוקת על הדרך שנצי�י תלונות צי�ור תופסים את 
תלונות  שנצי�י  כך  על  המעידים  מחקרים  ישנם  �נושא.  הכתו�ה  העיתונות 
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 Ettema & Glasser,( צי�ור שמים דגש ר� יותר על מאפיינים של יחסי צי�ור
היה  המעניינים  הממצאים  אחד   .)1987: 3–12; Nemeth & Sanders, 2001
שהנצי�ים חלקו על האמירה שיש לתפקיד שלהם חשי�ות מ�חינת יחסי צי�ור, 
א�ל ראו �הי�טים המעשיים של פעילויות של יחסי צי�ור הי�טים עיקריים של 
)Ettema & Glasser, 1987: 3–12(. למשל מר�יתם הסכימו שאחד  ע�ודתם 
שלעיתון  התחושה  את  לקוראים  'לתת  הוא  ע�ודתם  של  המרכזיים  ההי�טים 
אכפת מהם'. אפשר שהנצי�ים תופסים את תפקידם �אופן שונה מהדרך שהם 
מ�צעים אותו �פועל. אולם ישנם גם מחקרים המראים כי פעילות האומ�ודסמן 
האתיים  להי�טים  עיתונאים  של  האחריות  מידת  את  הג�ירה  תקשורת  �גופי 
של  נוכחותו  עצם  כלומר   .)Starck & Eisele, 1999: 37–49( ע�ודתם  של 
גורם מ�קר ומפקח מ�חינה מוסרית משפיעה על תפיסת התפקיד האישית של 

העיתונאים.
ו�כל זאת, יש לנו הרושם כי הגורם האמון על הטיפול �תלונות �מסגרת 
ארגון התקשורת מתפקד �מידה ר�ה כ'�ולם זעזועים'. רושם זה הוא תוצר של 
כמה סי�ות. הסי�ה הראשונה היא כי �חינת המקרים המדווחים העלתה כי הנצי� 
�וחר לעתים �עמדת ארגון התקשורת ומוצא הצדקות לד�ר שנעשה, �לי ל�חון 
כלל את טענות המתלונן ואת האפשרות שיש משהו �ד�ריו. לדוגמה, מתלוננים 
אחדים טענו שאמנון א�רמו�יץ' לא ה�יא סימוכין לק�יעתו כי שר האוצר נתניהו 
'פעם ראשונה ]...[ מק�ל החלטות גם לטו�ת המדינה ולא רק למען עצמו' )נצי� 
תלונות הצי�ור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 2004: 57(. הנצי� הצדיק את 
אמירותיו של א�רמו�יץ' �כך שמדו�ר �טור המציג דעה אישית ומוגן על ידי 
�יטלו  לא  הגי� על טענות המתלוננים, אשר  לא  ה�יטוי, אך  חופש  עקרונות 
את דעתו של א�רמו�יץ' א�ל דרשו לק�ל הוכחות. נוצר רושם שהנצי� כלל לא 
שקל את האפשרות שיש להראות הוכחות גם כאשר משדרים טור אישי מעין זה. 
עוד דוגמה, הפעם מהתלונות שהתק�לו �–CBC, הייתה של צופה ש�יקש לדעת 
מדוע אין סיקור של דעות המנוגדות למדיניות ההגירה הנוכחית של הממשלה 
)CBC, Office of the Ombudsman, English Services, 2002: 27(. הנצי� 
הסכים שאין �יטוי נרח� לדעות הללו �משדרי ה–CBC העוסקים �נושא, אך לא 
מצא שחוסר האיזון מספק �ש�יל לראות �מקרה הפרה של נוהלי ה–CBC. לכן 
�מקום להנחות את יוצרי התוכניות �ד�ר הצורך �תיקון, הוא רק תזכר להקפיד 
על �יטוי מאוזן של דעות. �דרך זו הנצי� מרצה את כל הצדדים. אין הוא נדרש 
לנזוף �יוצרי התוכניות, אך גם אינו מ�טל לחלוטין את ד�רי המתלונן. גם דרך 
טיפולו �תלונות שעניינן אופן סיקור האירועים החדשותיים �מזרח התיכון על ידי 
ניל מקדונלד הייתה מטרידה. מקדונלד הוכיח פעם אחר פעם כי מושגים השגורים 
�תקשורת, דוגמת או�ייקטי�יות ואיזון, אינם נר לרגליו, והוא שם לו למטרה 
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לקדם את העניין הפלסטיני �קנדה. ו�כל זאת הצדיק דייוויד �זאי את דיווחו. 
�סופו של ד�ר, �מאי 2003 החליט ה–CBC �דרכו האלגנטית להחליפו �כת�ת 
 Honest Reporting Canada, 2004;(  )Adrienne Arsenault( ארסנו  אדריאן 
 CBC, ‘Foreign Correspondents: Bringing The World Home’, [February

 .)22, 2007]
�מקרה אחר קי�ל ה–CBC תלונות ר�ות על שימוש �מילים שונות מ'טרור' 
הישראלי—פלסטיני  �סכסוך  הישראלי  הצד  כלפי  אלימים  אירועים  �תיאור 
 .)CBC, Office of the Ombudsman, English Services, 2002: 47–50(
טרוריסטים  מכנים  הם  כאשר  מדייקים  אינם  הקנדים  העיתונאים  כי  נטען 
למצוא  צריך  לטענתנו,  מתא�ד.  מח�ל  או  חמוש  אדם  כגון  אחרים,  �שמות 
הגדרה אחידה לטרור, מתוך הכרה �צורך להגן על הדמוקרטיה �הנחותה את 
התקשורת לגנות טרור �תקיפות ו�עקי�ות. אלא שנצי�י תלונות הצי�ור אינם 
אירוע מסוים  ומחליטים אם  �וחנים מקרים לאורה  מק�לים הגדרה מסוימת, 
הוא מעשה טרור אם לאו. הם פשוט נמנעים מלהשתמש �מונח זה. גם �קר� 
ה–BBC רואים אירועים מסוג זה �אור דומה. האנשים הממונים על הוצאתו 
לפועל של אירוע טרור לא יכונו �שם 'טרוריסטים' אלא �שם הק�וצה שאליה 
הם משתייכים. וכאן �דיוק נשאלת השאלה — אם תפקידה של עיתונות הוא 
לדווח �אופן מדויק ומאוזן — מדוע לא להשתמש �מונח 'טרור', כאשר האירוע 
אכן עונה על ההגדרה הזו? א�ל �מקום לחתור לסיקור מאוזן ומדויק או למידה 
של הגינות, נראה כי לי�ת התלונה מטואטאת מתחת לשטיח )כהן–אלמגור, 

.)2006
תלונות  נצי�  של  �פועל  לתפקודו  �נוגע  שנוצר  לרושם  השנייה  הסי�ה 
הזמן המוקצה לטיפול  �זמן הטיפול �תלונה.  צי�ור �ארגון תקשורת קשורה 
לכן  אליה;  נפנה  שהנצי�  עד  ר�  זמן  ועו�ר  מראש  מוגדר  אינו  תלונה  �כל 
ו�– השנייה  )�רשות  רלוונטית  היא  אין  רו�  פי  על  תגו�ה,  יש  כ�ר  כאשר 
CBC זמן הטיפול �תלונה אינו מוג�ל; �–BBC הוא מוג�ל ל–20 ימי ע�ודה 
�מקרים קלים ול–35 ימי ע�ודה �מקרים ס�וכים יותר(. כיום, כאשר סדר היום 
התקשורתי משתנה �אופן כה תדיר, יש מקום ל�חון מענה מהיר יותר לתלונות 
ולתקן הפרות �מהירות ר�ה ככל האפשר. לא ס�יר שהתנצלות על הפרה של 
כלל אתי תשודר רק �חלוף יותר מש�וע. �של זמני הטיפול הארוכים, אשר 
אינם עולים �קנה אחד עם המהירות ש�ה התקשורת עו�רת מנושא לנושא, 
נוצר הרושם שתיקון טעויות אינו עומד �ראש מעייניו של הארגון. נוסף על 
מסכמים.  הם  שאותה  מהתקופה  רחוק  המסכמים  הדוחות  פרסום  זמן  גם  כך, 
עד  תקופה  המסכם   ,CBC–ה נצי�  של   2004—2003 שנת  של  דוח  לדוגמה, 
סוף מרס 2004, פורסם �אתר האינטרנט של הנצי� רק �נו�מ�ר 2004, יותר 
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מחצי שנה לאחר תום התקופה שאותה סיכם. �רשות השנייה הגדילו לעשות, 
משרד  לפי   .2004 �נו�מ�ר  רק  פורסם   2003 שנת  את  שסיכם  הדוח  כאשר 
הנצי�, חל העיכו� �של שר התקשורת, שדחה דחיות חוזרות ונשנות פגישה עם 
הנצי�, אף שהוא אמור לראות את הדוח טרם פרסומו לצי�ור. נכון לאוקטו�ר 
2007, הדוח המסכם של שנת 2006 עדיין לא פורסם. פרסומים מאוחרים אלה 
מוסיפים על אווירת הזילות �צי�ור. כאן יש לציין לטו�ה את ה–BBC, אשר 
מקפיד לפרסם דוח כל ר�עון, �זמן אשר אינו עולה על חודשיים מתום הר�עון 
זמן  �מסגרת  לפניות  לענות  מאי–היכולת  מוטרד   BBC–ה כי  ניכר  המסוקר. 
ס�יר. �שנת 2003 התק�לה החלטה כי ניתן יהיה להגיש תלונה גם �אמצעות 
 2001 הוכפל מספר התלונות מ–794 �שנת  יוצא  הדואר האלקטרוני; כפועל 
ל–1,596 �שנת 2002. �שנת 2002 הצליחה היחידה לטפל �–35.5% מהתלונות 
�מסגרת הזמן שהוקצ� לה. הגידול �מספר התלונות גרם לירידה �אפקטי�יות 
 BBC,( הטיפולית: רק 28% מהתלונות טופלו �מסגרת הזמן המוקצ�ת לטיפול

 .)Programme Complaints Unit, April 2004
הסי�ה השלישית לרושם שנוצר הוא שלא נעשה תיקון �פועל של הפרות 
שנמצאו �ידי הגורמים המטפלים �תלונות. �–CBC אין לנצי� סמכות מעשית 
להורות על תיקון. יוצרי התוכנית אמונים על תיקון ההפרה. �–BBC ו�רשות 
השנייה יש לגורמים המטפלים �תלונות סמכות מעשית להורות על תיקון א�ל 
הגורמים  והוראות  המלצות  �ין  ה�דל  יש  להם,  המוקנות  הסמכויות  אף  על 
 2002—2001 משנת  �דוח  �פועל.  הטעויות  תיקון  ל�ין  �תלונות  המטפלים 
מעיר נצי� ה–CBC של חוסר הלימה �ין ההודאה �טעות של יוצרי התוכניות 
 CBC, Office of( תכתו�ות פנימית ל�ין ההודאה �טעות �מסגרת התוכניות�

.)the Ombudsman, English Services, 2002: 2
הארי  שחלק  היא  התלונות  נצי�  על  שנוצר  לרושם  הר�יעית  הסי�ה 
ו–94%   BBC–�  78% השנייה,  �רשות   77%( מוצדק  לא  נמצא  התלונות  של 
�–CBC(. משמעות הד�ר מ�חינת הגורמים המטפלים היא שמר�ית התלונות 
אינן מצ�יעות על הפרה מסוימת של הכללים. עו�דה זו מעלה שאלות ר�ות: 
מדוע הצי�ור תופס משדרים �אופן שונה מהאופן שיועדו להיתפס? האם נכון 
ל�חון משדרי תקשורת לפי כללים ונהלים אשר אינם מוכרים למר�ית הצי�ור? 
המטפל  אחר  גורם  כל  של  או  צי�ור  תלונות  נצי�  של  תפקידו  מהות  האם 
�תלונות �ארגון תקשורת היא ל�דוק רק אם הופרו נהלים )שהרי לצורך כך 
ומנוסה, אולי אפילו עדיף משפטן המתמחה  ותיק  לא �הכרח צריך עיתונאי 
�דיני תקשורת(? כיום, כאשר התקשורת מכתי�ה לנו את סדר היום הצי�ורי, 
ולפעמים אפילו את האישי, אולי צריכה התקשורת לעדכן את כללי האתיקה 
שלה? אולי מה שהיה נכון �ע�ר או נכון לעיתונים אינו �הכרח נכון למדיום 



87טיפול �תלונות �ארגוני תקשורת: ראייה השוואתית

אלקטרוני? לדוגמה, אם נחזור למקרה של אמנון א�רמו�יץ' שציינו קודם לכן, 
כ–17%—18%  �קר�  נצפות  �ער�  שישי  �יום   2 �ערוץ  המשודרות  החדשות 
מהאוכלוסייה, שהם �ין 290,000 ל–320,000 �תי א� )הרשות השנייה לטלוויזיה 
ולרדיו, 'מדרוג תוכניות טלוויזיה' ]16.11.2006[(. זהו נתח אוכלוסייה נכ�ד, 
גדול הר�ה יותר מהצי�ור שנוהג לקרוא את טוריו של א�רמו�יץ' �'מערי�'. 
ייתכן כי נכון יהיה ל�חון כללי אתיקה מחמירים יותר �מקרה של טור אישי 

המשודר �תפוצה שכזו.
סי�ה חמישית לספקנות שאנו חשים �נוגע לתפקוד האומ�ודסמן כמייצג 
צי�ור היא מידת האפקטי�יות הנמוכה אשר נמצאת �עת �חינה מעשית של 
ע�ודת הנצי�. א�שלום גינוסר, דוקטורנט למדעי המדינה �אוני�רסיטת חיפה, 
�חן את מידת ההשפעה של נצי�י תלונות צי�ור �ארגוני תקשורת על מדיניות 
הארגון, �אמצעות �חינת ע�ודתם של שלושה נצי�ים �ארגונים ישראליים: 
והלוויין  הכ�לים  ומועצת  השידור  רשות  ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות 
)האגודה לזכות הצי�ור לדעת, 2006(. הוא מצא כי לתלונות המוגשות לנצי�י 
השידור.  גופי  על  המפקחים  הגופים  מדיניות  על  נמוכה  השפעה  התלונות 
הנצי�ים אכן פועלים לשנות את מדיניות הארגון, אך פעמים ר�ות אינם עושים 
זאת �הת�סס על המידע שהם מזקקים מהתלונות שהם מק�לים אלא �הת�סס 
על רגשותיהם כלפי נושא מסוים ולפי האופן ש�ו הם תופסים את תפקידם. 
המסקנה העיקרית של גינוסר היא שהנצי�ים אפקטי�יים יותר �טיפול �תלונה 
ספציפית, אך לא �השפעה על מדיניות הארגון. הגורמים לאפקטי�יות החלקית 
הזו אינם חוסר �כלים, אשר זמינים לו מגוף התלונות ש�ו הוא מטפל, אלא 
נו�עים מאופן תפיסת התפקיד האישית, המעמד �ארגון ונטיית ההנהלה להחשי� 
את פעילותו כחשו�ה ומשפיעה. נוסף על כך, מהמחקר עלה שלשלושת הגופים 
אין נהלים �רורים של הסקת מסקנות. דוגמה �ולטת לחוסר האפקטי�יות של 
הנצי�ים היא טיפול נצי� הרשות השנייה �תלונות הנוגעות �התג�רות עוצמת 
הקול �עת שידור פרסומות. תלונות �נושא זה החלו לזרום למשרד הנצי� כ�ר 
�סוף העשור הקודם )נצי� תלונות הצי�ור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 
1999: 19(. �זמנו מצא הנצי� כי אין כל �עיה הנדסית ומדו�ר ��עיה הנו�עת 
מתחושה סו�ייקטי�ית של הצופים. א�ל התלונות הוסיפו לזרום. �דוח המסכם 
של שנת 2004 כ�ר הלין הנצי� כי פנה עוד פעם ליוש� ראש מועצת הרשות 
מומחים  ועדת  גו�שה   2005 וש�תחילת  �נושא,  דיון  לקיים  ��קשה  השנייה 
 :2004 ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  הצי�ור,  תלונות  )נצי�  זה  לעניין 
35—36(. רק �מהלך יולי 2006 נראה כי אכן נמצא פתרון ל�עיה, יותר מש�ע 
שנים לאחר שהחלו להגיע התלונות �נושא )הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, 

'פניות צי�ור נ�חרות — רשימת הפניות' ]14.1.2007[(.
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�רשות השנייה נדרשת ההנהלה לא פעם לנקוט צעדים נגד תוכנית מסוימת 
או לחזור על המלצות הנצי�, עק� חוסר יישום של הנחיותיו. דוגמה לכך היא 
התוכנית 'אקזיט'. הרשות השנייה קי�לה תלונות ר�ות �נוגע לתכנים ה�וטים 
ולשפה הגסה המשודרים �תוכנית רצועת הנוער היומית של ערוץ 10, 'אקזיט' 
ולרדיו, 2004: 64(. הנצי�  )נצי� תלונות הצי�ור, הרשות השנייה לטלוויזיה 
התלונות  א�ל  התוכנית.  לעורכי  כך  על  והעיר  מוצדקות  התלונות  את  מצא 
�נושאים שנמצאו על ידי הנצי� �עייתיים הוסיפו להגיע. ועדת הטלוויזיה של 
מועצת הרשות השנייה ערכה דיון שעניינו התאמת התוכנית להגדרה 'תוכנית 
ויוצרי  נוער  �ני  מקצוע,  אנשי  �ו  שהשתתפו  שלה,  השידור  ולשעת  נוער' 
התוכנית. �סופו של ד�ר חזרה המועצה על המלצות הנצי� המקוריות. �מקרה 
אחר הוסיפו להגיע תלונות �נוגע לשפה ה�וטה שהשתמש �ה שמואל פלאטו–

תלונות  הנצי�  שמצא  לאחר  גם  'רדיוס',  �רדיו  המשודרת  �תוכניתו,  שרון 
קודמות �אותו עניין מוצדקות )שם: 63(.

אסופת גורמים זו, המעידה על חולשתו המעשית של נצי� תלונות צי�ור 
�ארגון תקשורת, מעלה סימני שאלה �אשר למודל הקיים של נצי� תלונות 

צי�ור: מודל המת�סס על עו�ד הארגון הכפוף לנהליו, שלרו� צמח �ו. 
מ�ין שלושת המשרדים המטפלים �תלונות שאותם �חנו �מחקר זה, נראה 
כי הנצי� העצמאי �יותר הוא נצי� הרשות השנייה. �שונה מעמיתיו, ששייכים 
לסגל הארגון, הוא שייך לרשות מפקחת ומ�קרת ופעילותו ממומנת על ידה 
 CBC–ואת פעילותו של נצי� ה BBC–ממומנת על ידי ה ECU–פעילות ה(
מממנת אותה קופה צי�ורית המממנת את פעילות ה–CBC(. עצמאות היחידה 
המטפלת �תלונות היא תנאי מוקדם כדי לרכוש את אמון הצי�ור כי אין מדו�ר 

�טיוח ו�משחק מכור מראש. 
האפקטי�י  הוא  השנייה  הרשות  נצי�  כי  המעידות  התוצאות  עם  �שילו� 
�יותר מ�חינה צי�ורית, נראה שיש לעצמאות הנצי� השפעה מכרעת על יכולתו 
להיות גורם אפקטי�י. אנו מציעים כי המודל שלפיו יפעלו נצי�י תלונות צי�ור 
�ארגוני תקשורת אף יגדיל לעשות לעומת המודל הקיים �רשות השנייה: על 
הנצי� להיות חסר כל תלות �ארגון המ�וקר ולהגדיר את יעדי הפעילות שלו 
החוק �ל�ד. ארגון  להיות כפוף למרות  ועליו  הצי�ורי �ל�ד,  האינטרס  לפי 
איכות  למען  התנועה  הוא  הרצוי  הפעילות  לאופן  דוגמה  לשמש  יכול  אשר 
השלטון �ישראל )התנועה למען איכות השלטון �ישראל, 2005(. חלק ניכר מן 
ההמלצות אשר הציע כהן–אלמגור )2006א( �עניין חיזוק מעמדה של מועצת 

העיתונות ישים גם �סוגיה זו של חיזוק מעמדו של נצי� תלונות הצי�ור.
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סיכום

�מחקר זה עסקנו �אפקטי�יות הצי�ורית והפנים–ארגונית של שלושה נצי�י 
תלונות צי�ור �ארגוני תקשורת �שלוש מדינות. מצאנו כי המחלקה לטיפול 
�תלונות של ה–BBC עוסקת �פחות תלונות �אופן יחסי לגודל האוכלוסייה 
ושהנצי� הקנדי מוצא פחות תלונות מוצדקות מאשר עמיתיו. עוד מצאנו כי 
שלושת הגופים המטפלים �תלונות �וחנים אם התלונות מוצדקות �אמצעות 

אותו מ�חן, הנ�דל לפי העיקרון האתי העומד ��סיס התלונה. 
�כל הארגונים שסקרנו יש לחתור להכרעה מהירה �כל תלונה, לתיקונים 
המשודרים קרו� ככל האפשר למשדר המקורי, ל�דיקה מזווית שונה של הנהלים 
�תלונות  המטפל  הגורם  ע�ודת  של  מלאה  לשקיפות  חוזרות,  תלונות  לאור 
לצי�ור(  הנגיש  אינטרנט  �אתר  והממצאים  התלונות  כלל  פרסום  )למשל 
וליישום מעשי של המלצות הגורם ה�וחן את התלונה. הדרך ליישם רפורמה 
מעין זו טמונה �מתן סמכויות דומות לאלו של שופט לגורם המטפל �תלונות, 
ו�חוסר תלות מוחלטת �ארגון התקשורת, אפילו מ�חינת מימון פעולות המשרד 

המטפל �תלונות.
עקרון חופש ה�יטוי הוא ערך מרכזי �דמוקרטיה אך אין הוא רישיון לפגוע 
�זולת. יש להכיר �'מלכוד הדמוקרטי' )כהן–אלמגור, 2007(. �ק�יעת הג�ולות 
גטלר,  מייק  חשו�.  תפקיד  לאומ�ודסמן  יש  התקשורתי  הסיקור  של  האתיים 
חלק  כי  עמו  שקיימנו  �ריאיון  הס�יר  פוסט',  ה'וושינגטון  של  האומ�ודסמן 
ניכר מן הפונים אליו אינם מ�קשים תשו�ה כלשהי. הם מ�קשים לה�יע דעה 
ו�ל�ם.  �מחש�תם  אשר  את  לחלוק  יוכלו  שאתו  אדם  קש�ת,  אוזן  ולמצוא 

לדידו, תפקידו כולל את היכולת להצי� אתגרים �פני כת�ים ועורכים. 
 גטלר אמר: 

אני לא נמצא כאן כדי לרצות מישהו. ה–Post הוא עיתון מצוין ואני חוש� 
שהתפקיד שלי הוא להמשיך ולהש�יח אותו. אנחנו חיי�ים לשמור על 
רמה ג�והה ואני עוזר �אמצעות הצ�ת האתגרים המהותיים שהקוראים, 

ולעתים גם אני, �תור עיתונאי וקורא עיתונים מנוסה, מעלים.

 Campbell,( �עולם  תקשורת  �ארגוני  צי�ור  תלונות  נצי�י  כ–64  יש  כיום 
2000(. זהו מועדון קטן המקיים פורום להחלפת דעות ורשמים הן �אמצעות 
רשימת תפוצה �אינטרנט )listserv( והן �אמצעות כנס שנתי. �ישראל נצי�י 
תלונות הצי�ור קיימים �שתי רשויות הפיקוח של השידור הצי�ורי ורק �עיתון 
יומי אחד, 'מערי�'. לא כל ארגוני התקשורת יכולים להרשות לעצמם מ�חינה 
פיננסית להעסיק אומ�ודסמן �משרה מלאה, אך עדיין מדו�ר �מספר קטן. הגם 
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שאנו מכירים �עו�דה כי רק לארגוני תקשורת גדולים יש המשא�ים להעסיק 
אדם �כיר שעמיתיו מכירים �יכולותיו ויקראו את המלצותיו, אנו מקווים כי 
זה, המס� את תשומת ל�ם  גוף  יכירו �חשי�ות של הקמת  ויותר מהם  יותר 
של העיתונאים לחו�תם לאתיקה העיתונאית ומ�יא לידי היד�רות �ין ארגוני 
התקשורת ו�ין קהליהם. �קשתנו היא שנצי�י תלונות הצי�ור ימונו ויפעלו על 
פי המודל המוצע כאן של עצמאות ושקיפות מלאות, כי יאזנו לפי מיט� ניסיונם 
וה�נתם �ין האינטרס הצי�ורי ל�ין האינטרס התקשורתי, כי יענו למתלוננים 
�תוך זמן קצר ככל האפשר, וכי תהיה להם אפשרות ממשית להשפיע על הארגון 
שאותו הם מ�קרים ולוודא כי סטנדרטים של אתיקה יופנמו ויישמרו. האינטרס 
הצי�ורי כמו גם האינטרס הפרטי קוראים להקמת המוסד: לצי�ור חשו� לדעת 
כי יש �ארגון התקשורת אדם עצמאי, שאליו יוכל לפנות �תלונות ו�מענות; 
ואילו לארגון התקשורת משמש האומ�ודסמן אמצעי להפחתת מעור�ות הממשל 

�ק�לת החלטות. 
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דמוקרטית: המקרה של מתנחלי עזה*
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תקציר

�מאמר זה אנו �וחנים את הטענה שהתפיסה כי לתקשורת השפעה חזקה על 
הצי�ור עלולה, �אופן עקיף, להו�יל את מי שרואים את עצמם מופלים לרעה 
מהסיקור התקשורתי לנכונות מוג�רת להשתתף �מחאה פוליטית אלימה. את 
עזה  �רצועת  יהודים  מתנחלים  מדגם של  �אמצעות  �וחנים  אנו  הזה  הטיעון 
ראש  של  תוכניתו  על  הליכוד  ח�רי  משאל  של  הדרמטי  �הקשר   )n = 413(
הממשלה דאז, אריאל שרון, לסגת מרצועת עזה ולפנות את המתנחלים מ�תיהם 
)'תוכנית ההתנתקות'(. הממצאים מראים שהמתנחלים תפסו את הסיקור �כלי 
התקשורת כ�על השפעה ר�ה על דעת הקהל �ישראל וכמוטה לרעתם. תפיסות 
אלו השפיעו על הנכונות של המתנחלים להצדיק שימוש �אלימות כדי להתנגד 
לפינוי הממשמש ו�א. �קר� המתנחלים השפיעו תפיסות אלו — שהתקשורת 

המאמר תורגם מן המקור האנגלי ועו�ד לנוסח הע�רי על ידי המח�רים:  *
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היא �עלת השפעה חזקה על הצי�ור ושהדימוי התקשורתי שלהם �ה מיוצג �אור 
שלילי — גם על מחש�ותיהם �נוגע לעזי�ת היישו�ים �רצועת עזה ועל אמונת 
חוסר החוללות הפוליטית, קרי האמונה שלפעולה פוליטית אינדי�ידואלית אין 

או לא יכולה להיות השפעה על התהליך הפוליטי.

מבוא

יותר משני עשורים חלפו מאז הציע ו' פיליפס דייוויסון כי '�מקרים מסוימים, 
תקשורת מו�ילה להתנהגות לא �של השפעתה על הנמענים שאליהם לכאורה 
היא מיועדת אלא מפני שאחרים )אנשים שלישיים( חוש�ים שיש לה השפעה 
על הקהל' )Davison, 1983:1(. �שנים האחרונות �חנו חוקרים רעיון זה �חינה 
�מגוון  התקשורת  של  העוצמה  תפיסות  של  ההשפעות  את  ותיעדו  מחודשת 
הי�טים של החיים הח�רתיים, ו�כללם פיקוח הורי על תוכני טלוויזיה מזיקים 
 Gunther( נוער  �ני  �קר�  עישון  כוונות   ,)Hoffner & Buchanan, 2002(
 Tsfati & Cohen,( המגורים  �מקום  מו�יליות  על  מחש�ות   ,)et al., 2004
)Tewksbury, Moy & Weis, 2004(. מהצט�רות  והכנות ל�אג 2000   )2003
המחקרים עולה כי אנשים פועלים על–פי תפיסותיהם את השפעות התקשורת, 
ללא קשר לשאלת נכונותן של אותן התפיסות. אל�רט ּגַאנתר ודאגלס סטורי 
)Gunther & Storey, 2003( קראו לתהליך זה 'ההשפעה של תפיסת השפעת 
התקשורת'. �מאמר זה אנו �וחנים את הטיעון שעניינו הדרך ש�ה הצי�ור תופס 
את ההשפעה של התקשורת �הקשר של לגיטימיות דמוקרטית ומחאה אלימה. 
אנו �וחנים את האפשרות כי תפיסת הסיקור התקשורתי כ�על השפעה חזקה 
�תוספת התפיסה כי סיקור זה מוטה לרעתו של צי�ור מסוים יו�ילו לנכונותו 
המוג�רת של אותו הצי�ור להשתמש �מחאה אלימה. �מילים אחרות, התפיסה 
שהחלטות דמוקרטיות התק�לו �של סיקור תקשורתי לא הוגן עלולה לשמש 
החלטות  ידי  על  המאוימים  אופוזיציוניות,  פוליטיות  ק�וצות  לח�רי  הצדקה 
אלו, לנהוג �אלימות. אנו �ודקים רעיון זה �הקשר הדרמטי של מתנחלי עזה 
ותגו�ותיהם למשאל ח�רי הליכוד �נושא תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה של 

ראש הממשלה אריאל שרון, שהתקיים �מאי 2004.

מתנחלי עזה ותוכנית ההתנתקות

�שנת 2005 גרו �רצועת עזה כ–7,000 מתנחלים �–21 יישו�ים. אף ש�זמנו 
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נהנו ההתנחלויות מתמיכה רח�ה �דעת הקהל הישראלית ומתמיכה של מקצת 
האליטה הפוליטית, היו יחסיהם של המתנחלים עם ממשלות ישראל, הן עם 
 Sprinzak,( ממשלות הליכוד והן עם ממשלות הע�ודה, מתוחים לעתים קרו�ות
1985(. משנות השמונים של המאה העשרים, ו�ייחוד משנות התשעים, עמדו 
�ידי אחדים  הוצגו  הן  סוערים.  פוליטיים  עימותים  ההתנחלויות �מרכזם של 
מהשמאל הישראלי )ו�כללם ראשי ממשלות ושרים( כנטל ולא כנכס מ�חינת 
דימוי ישראל שהן יוצרות �עולם וקידום סיכויי השלום �אזור, כעול כלכלי 
וכסי�ה לר�ות מ�עיותיה של ישראל. �הקשר של העימות הפוליטי �ין ישראל 
ל�ין פלסטין נתפסו ההתנחלויות �דעת הקהל הישראלית כחלק של הפריפריה 
הח�רתית )אף שלעתים קרו�ות הן נהנו מעוצמה פוליטית לא פרופורציונית(, 
והדימוי שד�ק �צי�ור המתנחלים קשור ��יטויים של קיצוניות פוליטית ושל 

אלימות כלפי שכניו הער�ים.
אי–סדר'  �'חדשות  התמקד  הישראלית  �תקשורת  ההתנחלויות  סיקור 
הראה   )Avraham, 2003( א�רהם  אלי  שעשה  תוכן  ניתוח   .)2001 )א�רהם, 
הם  ההתנחלויות  �יותר �הקשר של  הג�והה  �תכיפות  המסוקרים  שהנושאים 
ממשלות  עם  ועימותים  פלסטינים  על  התקפות  הישראלי—ער�י,  הסכסוך 

ישראל )שם: 137—139(.
הסיקור התעלם מהי�טים אחרים של החיים �התנחלויות, כגון התפתחות 
השתמשו  'אחרים',  �מתנחלים  ראו  העיתונאים  ותר�ות.  תעשייה  כלכלית, 
�מונחים 'אנחנו' ו'הם', ותיארו את תוש�י ההתנחלויות כ�עלי מאפיינים אחרים 
משל אזרחים ישראלים �מרכז הקונצנזוס )Avraham, 2003: 114–125(. זאת 
ועוד, הסיקור התקשורתי תיאר את ההתנחלויות כ'מער� פרוע' חסר–חוק, שאינו 
תורם ד�ר לח�רה )א�רהם, 2001(. 'המתנחלים הוצגו כאשמים �כל המתרחש, 
מאפיינים  כ�עלי  חיינו,  תחומי  כל  ועל  “כולנו"  על  לרעה  שמשפיעים  כמי 
שונים מהכלל וכו' ]...[ לא הייתה נטייה �קר� מר�ית העורכים והעיתונאים 
לאמץ את נקודת המ�ט של הק�וצה או את הטרמינולוגיה שלה �אשר לשמה, 

לשם האזור �ו היא גרה ועוד' )שם: 124(.
את תוכנית ההתנתקות יזמה ממשלת שרון �דצמ�ר 2003 �תגו�ה ללחצים 
�ין–לאומיים לקדם את התהליך המדיני ו�של אמונתה שהסכם עם הפלסטינים 
ואת  עזה  מרצועת  צה"ל  של  חד–צדדית  נסיגה  כללה  התוכנית  אפשרי.  אינו 
פינוין של 1,600 משפחות מההתנחלויות �רצועה. לפי שרון, מטרות התוכנית 
והמתנחלים  הצ�א  ל�ין  האוכלוסייה הפלסטינית  �ין  החיכוך  היו לצמצם את 
�שטח זה. התוכנית גם התכוונה להפחית את הלחץ ה�ין–לאומי על ישראל, 
להפחית את העלות הכלכלית הכרוכה �מימון א�טחת ההתנחלויות ול�חון את 

האפשרות של רי�ונות פלסטינית �שטח מוגדר ומצומצם.
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�מפלגה,  המתנחלים  ונציגי  �כירים  ליכוד  ח�רי  ידי  על  אולץ  שרון 
שלטענתם הייתה התוכנית מנוגדת לעמדה המסורתיות של הליכוד, להעמיד 
את התוכנית למשאל ח�רים. המתנחלים ותומכיהם ניהלו קמפיין כנגד תוכנית 
שרון, שאותה הם כינו 'תוכנית הגירוש', הן �כלי תקשורת ההמונים והן מדלת 
לדלת. התוכנית נהנתה מתמיכה ר�ה �דעת הקהל הישראלית ועד 29 �אפריל 
מצ�יעים  �קר�  קהל  דעת  סקרי  ני�או  המשאל(  מועד  לפני  ימים  )שלושה 
פוטנציאליים שלשרון רו� �קר� ח�רי מפלגתו לאשר את תוכנית ההתנתקות. 
להתנתקות  יתנגדו  המצ�יעים  שרו�  ני�או  �אפריל   29–� שפורסמו  סקרים 

�קלפי, ו�סופו של ד�ר שרון אכן נכשל �משאל הח�רים.
כלל,  �דרך  נוטה  הישראליים  התקשורת  �כלי  ההתנחלויות  שסיקור  אף 
כפי שצוין לעיל, להיות שלילי, הראה ניתוח תוכן של סיקור הוויכוח �עניין 
תוכנית ההתנתקות, שהתקיים �ש�ועות שקדמו למשאל הח�רים של 2 �מאי, 
כי הפעם היה הסיקור מאוזן �אופן יחסי. תמיר שפר )Sheafer, 2005( ניתח 534 
היגדי חדשות ומאמרי דעות שעסקו �התנתקות ושפורסמו �שלושת העיתונים 
המו�ילים �ישראל �ין 3 �מרס ל–2 �מאי 2004. תוצאות הניתוח הראו שהסיקור 
יותר  חיו�י  מעט  לסיקור  זכו  ותומכיו  שרון  כאשר  יחסי,  �אופן  מאוזן  היה 
�של�ים המוקדמים של הקמפיין, ואילו מתנגדי התוכנית נהנו מסיקור אוהד 

�ש�וע האחרון.
הנתונים למחקר הנוכחי נאספו �קר� מתנחלי רצועת עזה �ימים שקדמו 
תוצאות  שפורסמו  לפני  רואיינו  המשי�ים  רו�  �ליכוד.  המתפקדים  למשאל 
רואיינו  המתנחלים  כל  �קלפי.  התוכנית  של  כישלונה  את  שני�או  הסקרים 
�תנאים יוצאי הדופן של חוסר ודאות והאיום שהתוכנית תמומש והם ייאלצו 
לעזו� את �תיהם. �אווירה זו �חּנו את ההשפעה של תפיסות המתנחלים את 
כוונותיהם  ואת  פוליטית  אלימות  להצדיק  נכונותם  על  התקשורת  עוצמת 

להשתמש �ה, כדי להתנגד לפינוי.

אלימות פוליטית ומחאה אלימה

את המחקר על שורשיה של האלימות הפוליטית אפשר לחלק לשלושה:
תאוריות אישיּות, המדגישות את מקומם של גורמים אישיותיים ושל הרקע  א.  

האישי �נקיטת אלימות פוליטית )פדהצור וקנטי–נסים, 2003(.
מחסמים  כנו�עת  האלימות  את  המתארות  פרימורדיאליות,  תאוריות    .�
�ין–תר�ותיים �ין הציוויליזציות, המכשילות את האפשרות להסדיר את 

העימותים �דרכי שלום.
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תפיסות  של  חשי�ותן  את  המדגישות  סוציו–קוגניטי�יות,  תאוריות  ג.  
וקוגניציות ח�רתיות סו�ייקטי�יות.

הסוציו– �תאוריות  התאוריות,  של  האחרונה  �ק�וצה  מתמקדים  אנו   
קוגניטי�יות. הזרם המחקרי החשו� �יותר �מסורת הסוציו–קוגניטי�ית מקורו 
מחאה  שלפיה  יחסי,  קיפוח  �נושא   )Gurr, 1970( גור  ר'  טד  של  �ע�ודתו 
אלימה נו�עת מחוסר ש�יעות רצון ומתסכול ממצ� ספציפי, ו�עיקר מהאמונה, 
המ�וססת על ההשוואה הח�רתית �ין ק�וצות ויחידים אחרים, שפרט או ק�וצה 
זכאים ליותר משא�ים )מהותיים או סמליים( מאשר הם מק�לים �הווה. כתאוריה 
סוציו–קוגניטי�ית, תאוריית הקיפוח היחסי מדגישה את הצד הסו�ייקטי�י ואת 
הממד התפיסתי של השוואה ח�רתית זו וגורסת שהשוואות כאלו אינן חיי�ות 

להיות מעוגנות �מציאות.
עמי פדהצור, �אדי חסיסי וא�רהם �ריכטה הציעו שלגיטימציה פוליטית, 
ולא תפיסות של קיפוח יחסי כשלעצמן, היא הגורם המשפיע על מחאה פוליטית, 
 Pedahzur, Hasisi &( הפרט  �רמת  פוליטית  �אלימות  תמיכה  על  ו�ייחוד 
Brichta, 2000(. לטענתם, התנסות אישית �מצ� של חוסר לגיטימיות חיי�ת 
�הינתן  האלימות.  מעשי  הצדקת  ל�ין  יחסי  קיפוח  של  תפיסות  �ין  לתווך 
או  מוצדק  שקיפוחם  לחוש  עשויים  מסוימים  אנשים  החיצוניים,  התנאים 
קיפוח  של  תפיסות  רק  המצ�.  את  לתקן  כדי  דיה  עושה  שהממשלה  לחשו� 
יחסי, המוליכות לתפיסת השלטון כלא לגיטימי, עשויות להיתרגם לאלימות. 
התמקדות זו �חוסר לגיטימיות עולה �קנה אחד עם הספרות הקלסית �מדעי 
 Lipset,( המדינה, המתארת את הלגיטימציה כמרכי� מרכזי �דמוקרטיה יצי�ה

.)1960
אך למרות ההכרה הגו�רת �חשי�ותן של תפיסות סו�ייקטי�יות, חוקרים 
פוליטית  �אלימות  תמיכה  של  הסוציו–קוגניטי�יים  �מקורות  העוסקים 
נוטים להזניח את מקורותיהן של תפיסות אלו. תפיסות של חוסר לגיטימיות 
מכיוון  תקשורתיים.  תהליכים  �עק�ות  מסוימת  �מידה  מתעצ�ות  דמוקרטית 
שהתקשורת אמורה לשמש מקור �לתי מוטה למידע פוליטי המאפשר לאזרחים 
התקשורתי  �סיקור  נתפסת  הטיה  כל  מושכלות,  פוליטיות  החלטות  לק�ל 
עלולה לסכן את הלגיטימציה הנתפסת של התהליך הפוליטי. לכן, כאשר אנשים 
חוש�ים שהסיקור של אמצעי תקשורת ההמונים מוטה כנגד ק�וצתם, וכשהם 
דימויָם הצי�ורי, הם עשויים לחשו�  זה השפעה חזקה על  חוש�ים שלסיקור 
שהתהליך הדמוקרטי אינו הוגן, ומכאן גם לא לגיטימי. נוסף על כך, המחש�ה, 
ש�של הטיות �סיקור התקשורתי, כלל הצי�ור אינו יכול לשמוע את הדעות 
שהק�וצה ס�ורה שהן הנכונות )ואולי אפילו רואה �הן �רורות מאליהן(, לא 
די שהיא מערערת את הלגיטימיות של החלטות שנתק�לו �דרך דמוקרטית, 
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אלא אף מג�ירה את התסכול שחווים �ני ק�וצת המיעוט. לכן ק�וצה התופסת 
עלולה,  לרעתה,  מוטה  הסיקור התקשורתי  וכי  כחזקה  עוצמת התקשורת  את 
�אופן עקיף, להצדיק את השימוש �אלימות פוליטית, כדי להתנגד להחלטות 

דמוקרטיות )הנתפסות כלא לגיטימיות(.
מנקודת מ�ט תקשורתית, אלימות פוליטית מתוארת לעתים תכופות ככניסה 
גורמים  �ה  שמשתמשים  כטקטיקה  כלומר  האחורית'.  מ'הדלת  לפוליטיקה 
יחסי, כדי למשוך את תשומת הל� של התקשורת  חסרי ערך חדשותי �אופן 
 .)Weimann & Winn, 1994( ו�אמצעותה להשיג את מטרותיהם הפוליטיות 
אך גישה זו אינה מס�ירה מדוע ק�וצות הנהנות מערך חדשותי ר� עדיין נוהגות 
להשתמש �אלימות פוליטית. �הינתן המחקר על חשי�ות חוסר הלגיטימיות 
'ההשפעה של  רעיון  יישומו של  �ה,  ותמיכה  הפוליטית של הצדקת אלימות 
השפעות התקשורת' מציע עוד נתי� שדרכו תפיסות הסיקור התקשורתי עשויות 

להס�יר מחאה פוליטית אלימה.

)sense of political efficacy( חוסר חוללות פוליטית
נוסף על �חינת ההשפעה העקיפה שיש לתפיסות השפעות התקשורת על תמיכה 
�אלימות פוליטית, אנו �וחנים אם תהליך זה משפיע על אמונת המתנחלים 
�יעילות המשחק הפוליטי, כפי שהוא מתקשר לתחושת ההשפעה הפוליטית של 

המתנחלים או להיעדרה.
 Campbell, Gurin & Warren,( אנגוס קמפ�ל, ג'ראלד גורין ומילר וורן 
1954( הגדירו תחושת חוללות פוליטית )sense of political efficacy( כ'תחושה 
שלפעולה פוליטית אינדי�ידואלית יש, או יכולה להיות, השפעה על התהליך 

הפוליטי'.
שינוי  האזרחיות,  חו�ותיו  את  ל�צע  משתלם  שלפרט  'התחושה  כלומר 
זה'  שינוי  לידי  לה�יא  יכול  הפרטי  האזרח  וכי  אפשרי,  הוא  ופוליטי  ח�רתי 

.)Campbell, Gurin & Warren, 1954: 187(
וכנגד  ק�וצתם  כנגד  מוטה  החדשותי  שהסיקור  חשים  אנשים  כאשר 
הצי�ור  את  לשכנע  הוגנת  הזדמנות  להם  מספק  ואינו  שלהם,  האידאולוגיה 
�צדקתם; ויתרה מזאת, כאשר הם חשים שהצי�ור מושפע מסיקור זה ומתוך כך 
תומך �החלטות פוליטיות הנתפסות כמוטעות, הם עשויים לחוש חסרי חוללות 
פוליטית. טיעון זה עולה �קנה אחד עם מחקרים המראים את ה�סיס הרציונלי 
של תחושת חוללות פוליטית ואת עיגונה �תנאים הס�י�תיים )למשל הצלחות 

.)Madsen, 1987; Tsfati, 1999( )ע�ר, השתייכות לרו�, וכדומה
 Gunther, 1998;( המשפיעה'  התקשורת  'היסק  על  תקשורתיים  מחקרים 
Gunther & Christen, 1999; Gunther et al., 2001( מראים כי תפיסות 'אדם 
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שלישי' משפיעות על תפיסת 'אקלים הדעה' )Gunther, 1998(. לפי תאוריה זו, 
אנשים ס�ורים כי מה שהתקשורת אומרת היום משפיע על התפלגות דעת הקהל 
מחר. ח�רים �ק�וצות הזוכות לסיקור תקשורתי שלילי, התופסים כי לסיקור 
זה השפעה חזקה על הצי�ור, עשויים לתפוס עצמם כ�עלי סיכויים מופחתים 
לשכנע את כלל האוכלוסייה �צדקת עניינם. לכן ק�וצות פוליטיות המסוקרות 
�אופן שלילי, הס�ורות שלסיקור זה השפעה חזקה על דימוין, עשויות ללקות 
לחולל  ליכולתן  �אשר  עמוק  אמונה  )חוסר  פוליטית  חוללות  חוסר  �תחושת 

שינוי פוליטי(.1

מחשבות על שינוי מקום המגורים
עוד תוצר של האפקט הלא ישיר של תפיסות השפעת התקשורת עשוי להיות 
כוונותיהם של המתנחלים לע�ור דירה. זאת לפי מחקר שתיעד אפקטים כאלו 
 Tsfati( על תוש�י עיירות הפיתוח �ישראל, הסו�לות מסיקור תקשורתי שלילי
Cohen, 2003 &(. ההס�ר הפסיכולוגי לתהליך נעוץ �תאוריית הזהות הח�רתית 
מק�וצות  עצמנו  את  לנתק  נוטים  שאנו  מכיוון   .)Tajfel & Turner, 1986(
הסו�לות מדימוי ח�רתי נמוך, האמונה שהתקשורת גורמת לדימוי נמוך של 
מהק�וצה,  להתנתק  לרצות  לנו  לגרום  עשויה  אנו משתייכים  ק�וצה שאליה 
כאשר העתקת מקום המגורים היא אופציה. מכאן, שעוד תוצאה אפשרית של 
להיות  עשויה  השלילי  סיקורם  של  החזקה  ההשפעה  את  המתנחלים  תפיסות 
רצונם לעזו� את ההתנחלויות ש�הן הם התגוררו, תוצאה ש�אופן פרדוקסלי 

אפשר לתפוס כהיפוך המוחלט של הכוונה להתנגד לפינוי �אלימות.

השערות המחקר

 Tsfati( הת�סס על מחקרים �נושא ההשפעה של תפיסת השפעות התקשורת�
אנו   ,)Gunther, 1998( המשפיעה  התקשורת  היסק  ועל   )& Cohen, 2003
משערים כי )H1( �קר� מתנחלי עזה, תפיסת השפעת הסיקור התקשורתי של 
השנייה  השערתנו  ההתנחלויות.  של  הנתפס  דימוין  על  תשפיע  ההתנחלויות 
מ�וססת על תאוריות של אי–לגיטימיות פוליטית ותמיכה �אלימות פוליטית 
)Pedahzur, Hasisi & Brichta, 2000(. אנו משערים כי )H2( דימוי שלילי 
 )AH2( נתפס של ההתנחלויות ישפיע על הצדקת האלימות, ש�תורה תשפיע

על כוונה להשתמש �אלימות כדי להתנגד לפינוי.
השפעה  תחושת  �ין  הקושרים  מחקרים  על  מ�וססת  השלישית  ההשערה 
פוליטית למשתנים שונים כגון הצלחה �ע�ר והיות הק�וצה �מיעוט או �רו� 
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)Madsen, 1987(. אנו משערים כי )H3( דימוי שלילי נתפס של ההתנחלויות 
ישפיע על תחושת חוסר החוללות הפוליטית של המתנחלים. השערתנו האחרונה 
התקשורת  השפעות  תפיסת  ההשפעה של  �נושא  מחקרים  על  מ�וססת   )H4(
דימוי  כי  מנ�את  זו  השערה  )מוִּביליות(.  המגורים  �מקום  שינוי  של  �תחום 
שלילי נתפס של ההתנחלויות יהיה קשור �כוונות של המתנחלים לע�ור דירה 

מרצונם.

שיטת המחקר

מדגם
הנתונים למחקר זה נאספו על ידי היחידה לייעוץ סטטיסטי �אוני�רסיטת חיפה, 
�אמצעות סקרים טלפוניים שנעשו �ש�ועות האחרונים של אפריל 2004. �סיס 
הדגימה כלל את כל 1,267 �תי הא� �התנחלויות �רצועת עזה, שהופיעו �מאגרי 
�זק �זמן הסקר. רשימת מספרי הטלפון סודרה �אופן אקראי וכל �ית א� שעמו 
חיוג הוחלף ��ית א� אחר מהרשימה. מ�ין  ניסיונות  נוצר קשר לאחר 15  לא 
�ני המשפחה של �תי הא� נ�חרו �וגרים �ני 17 ומעלה, ונעשה ניסיון לאזן �ין 
ג�רים ו�ין נשים. הראיונות נערכו �ע�רית. שיעור התגו�ה על פי נוסחת האיגוד 

.RR1 = .52 היה )AAPOR( האמריקאי לחקר דעת קהל
 SD( 36 מדגם השתתפו 413 משי�ים, 57% מהם נשים. הגיל הממוצע היה�
11.96 =(. 67% הגדירו את עצמם דתיים, 18% חילונים ו–9% מסורתיים )השאר 
לא דיווחו על מידת דתיותם(. 60.5% דיווחו על מוצא מזרחי, ו–29.2% על מוצא 
אשכנזי, היתר דיווחו על מוצא מעור�. המשי�ים למדו �ממוצע 14.81 שנות 

.)SD = 7.01( והתגוררו �רצועת עזה �משך 13.14 שנים )SD = 4.38( לימוד

מדדים
כוונות להתנגדות אלימה לפינוי. ההיגד שמדד כוונות להתנגד לפינוי �כוח 
נוסח כך: 'אם י�ואו לפנות אותי מ�יתי, אתנגד �כוח'. אפשרויות התשו�ה נעו 
�ין 1 )'כלל לא מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. ממוצע התשו�ות להיגד היה 2.20 

וסטיית התקן הייתה 1.63.
הצדקת השימוש �אלימות נמדדה �אמצעות היגד סקר שנוסחו היה )�עק�ות
Pedhazur et al., 2000( 'כשאסון מדיני עומד �פתח ומוצו אמצעי המחאה ללא 
הועיל, פעולה אלימה עשויה להיות מוצדקת'. אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 
 1.80 היה  להיגד  התשו�ות  ממוצע  מאוד'(.  )'מסכים  ל–5  מסכים'(  לא  )'כלל 

וסטיית התקן הייתה 1.35.



103תפיסת השפעת התקשורת ולגיטימיות דמוקרטית: המקרה של מתנחלי עזה

היה  ההיגד שנוסחו  נמדדה �אמצעות  זו  פוליטית.  תחושת חוסר חוללות 
אפשרויות  נעו  כאן  גם  הפוליטי'.  התהליך  על  ר�ה  השפעה  לי  אין  'כיחיד 
התשו�ה �ין 1 )'כלל לא מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. ממוצע התשו�ות להיגד 

היה 2.99 וסטיית התקן הייתה 1.62.
מחשבות על שינוי מקום המגורים. שלושה היגדים �סגנון ליקרט שימשו 
למדוד את המידה שהמשי�ים מחוי�ים להמשך החיים �התנחלויות. המשי�ים 
נשאלו על מידת הסכמתם או אי–הסכמתם עם ההיגדים: 'אם יוצע לך פיצוי 
הוגן, היית מוכן לעזו� את רצועת עזה', '�שנים האחרונות שקלת או שכעת 
לגור  ימשיכו  ילדיך  שגם  רוצה  ו'היית  עזה',  רצועת  את  לעזו�  שוקל  אתה 
�רצועת עזה' )�נוגע להיגד האחרון, משי�ים שציינו שאין להם ילדים נת�קשו 
לענות מה היה רצונם לּו היו להם(. אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 )'כלל לא 
מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. מחש�ות על מוִּביליות �מקום המגורים תוארו 
�מודל כמשתנה ח�וי המושפע משלושה היגדים אלו. מקדם המהימנות אלפא 

.)M = 1.50; SD = 1.06( .85 של קרונ�ך היה
לדרך  �נוגע  המתנחלים  של  מחש�ותיהם  ההתנחלויות.  של  נתפס  דימוי 
שהצי�ור הישראלי תופס את ההתנחלויות �רצועת עזה נמדדו כמשתנה ח�וי 
לא  )'כלל   1 �ין  נעו  התשו�ה  אפשרויות  אינדיקטורים;  חמישה  על  המשפיע 
מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. ההיגדים שאלו האם המשי�ים חש�ו שהצי�ור 
)מקודד  עזה'  �רצועת  המתייש�ים  של  העמידה  יכולת  את  'מעריץ  הישראלי 
ה�יטחוני',  המצ�  את  מחמירה  עזה  �רצועת  שההתייש�ות  'חוש�  �מהופך(, 
ה�יטחון  ש�עיות  'חוש�  חש�ונם',  על  קיימת  �עזה  שההתייש�ות  'חוש� 
עוד  של  נוסחו  �ישראל'.  אחרים  �מקומות  מאשר  יותר  קשות  עזה  �רצועת 
 principal( היגד היה 'להתייש�ות �רצועת עזה יש דימוי שלילי'. ניתוח גורמים
components, oblique( הראה שההיגדים השתייכו לעולם תוכן אחד, אלפא של 

.)M = 2.51; SD = 1.05( .84 קרונ�ך היה
תפיסת השפעות התקשורת. שני היגדים ש�אמצעותם נת�קשו המשי�ים 
'�איזו  היה  הראשון  הנוסח  �סקר.  נכללו  התקשורת  השפעת  את  להעריך 
מידה אתה עצמך מושפע מהסיקור של ההתייש�ות �רצועת עזה �תקשורת?' 
)M = 1.58; SD = .94(. ההיגד השני שאל '�איזו מידה דעת הקהל הישראלית 
 M = 4.01;( '?מושפעת מהדרך ש�ה ההתייש�ות �רצועת עזה מוצגת �תקשורת
SD = .98(. אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 )'כלל לא מושפע'( ל–5 )'מושפע 
�מידה ר�ה'(. �התאם לספרות �נושא אפקט 'האדם השלישי', היה הה�דל �ין 

 .)t = 35.54; df = 397; p < .001( ממוצעי ההיגדים מו�הק
תפיסות סיקור תקשורתי שלילי. תפיסות המתנחלים את סיקור ההתנחלויות 
רק  מציגה  'התקשורת  היגדים:  נמדדו �אמצעות שישה  הישראלית  �תקשורת 
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עזה',  �רצועת  ההתייש�ות  של  הטו�ים  לצדדים  להתייחס  �לי  ה�עיות  את 
'התקשורת מציגה את המתייש�ים �רצועת עזה כאילו הם יותר קיצוניים ממה 
שהם �אמת', 'התקשורת מציגה את המתייש�ים �רצועת עזה כאילו כולם אותו 
ד�ר', 'התקשורת ממעיטה �חשי�ות ההתייש�ות �רצועת עזה ל�יטחון מדינת 
ישראל', 'התקשורת מציגה את �עיות ה�יטחון �התייש�ות �רצועת עזה �צורה 
ההתייש�ות  של  העלות  את  מציגה  היא  כאשר  מגזימה  'התקשורת  מוגזמת', 
�רצועת עזה וא�טחתה לתקצי� מדינת ישראל'. אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 
)'כלל לא מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. תפיסות סיקור שלילי נמדדו �מודל 
 M = 4.29;( .73 כמשתנה ח�וי המשפיע על היגדים אלו. אלפא של קרונ�ך היה

.)SD = .74
של  חשיפתם  למידת  נגעו  היגדים  אר�עה  חדשותית.  לתקשורת  חשיפה 
המשי�ים לתקשורת חדשותית �טלוויזיה, �רדיו, �אינטרנט ו�עיתונים היומיים. 
אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 )'אף פעם לא'( ל–5 )'כל יום'(. מהימנות ההיגדים 
הייתה נמוכה )אלפא של קרונ�ך = 35.( וניתוח גורמים הראה שהיגדים אלו 
אינם שייכים לאותו עולם תוכן. לכן הוכנסו אר�עת ההיגדים למודל �נפרד, 
 M = 3.27; SD = לעיתונים  חשיפה  ההיגד שמדד  )�ע�ור  נצפים  כמשתנים 
 ;M = 2.86; SD = 1.72 1.48; �ע�ור ההיגד שמדד חשיפה לחדשות �טלוויזיה
 M = 3.70; ע�ור חדשות �אינטרנט� ;M = 2.03; SD = 1.50 ע�ור הרדיו�

.)SD = 1.62
משתני בקרה. כפי שהוס�ר לעיל, הנטייה להצדיק ו�סופו של ד�ר להשתמש 
הוגן של  לא  דימוי  ורק מתפיסות של  אך  מושפעת  אינה  פוליטית  �אלימות 
אידאולוגיים  דמוגרפיים,  משתנים  של  ארוכה  משורה  גם  אלא  ההתנחלויות 
וסוציולוגיים, וכך גם מחש�ות על שינוי מקום המגורים ותחושת חוסר חוללות 
פוליטית. לכן המודל שתואר לעיל שולט �כמה גורמים, ו�כללם אמונות לא 
דמוקרטיות )'הייתי מעוניין �ממשלה שתו�יל �דרך נכונה, אפילו אם היא לא 
תהיה דמוקרטית' M = 2.33; SD = .98, כשאפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 ל–5(, 
אידאולוגיה דתית אנטי–דמוקרטית )'הדעה של ר�נים חשו�ה לא פחות מאשר 
זו של מנהיגות פוליטית' M = 3.87; SD = 1.59(, אמונות �נוגע לחשי�ות 
ההתנחלות �כל חלקי ארץ ישראל )'ללא הזכות להתייש�ות �כל חלקי ארץ 
 )M = 3.28; SD = 1.77 עצמאית'  יהודית  מדינה  לקיום  טעם  אין  ישראל 
וטיעונים לוגיים נגד ההתנתקות )'אם תפונה רצועת עזה, הטרור רק יתג�ר' 
M = 4.63; SD = 1.01(. המודל גם כלל משתנים המייצגים את מעור�ותם 
והיקשרותם של המשי�ים להתנחלויות ש�הן התגוררו, הידועים כמנ�אים של 
כוונות למוִּביליות: '�איזו מידה את/ה אוה�/ת לגור �...? )שם ההתנחלות(' 
 M = 4.01, '?…איזו מידה את/ה מרגיש/ה שייכות ל�' ;M = 4.83; SD = .55
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 ;M = 4.75, SD = .04 'יש לי הר�ה ח�רים �יישו�י רצועת עזה' ;SD = .98
כל התשו�ות נמדדו �סולם שנע �ין 1 ל–5, ומספר השנים שהמשי�ים התגוררו 
�רצועת עזה )M = 13.14; SD = 7.01(. היגדים אלו לא התלכדו �ניתוח גורמים 

ו��דיקת מהימנות, ולכן הוכנסו למודל �נפרד.

מבנה המודל
את  מתאר  התרשים  המקו�ל,  הייצוג  לפי   .1 �תרשים  מתואר  המודל  מ�נה 
לפשט  כדי  כאליפסות.  הח�ויים  המשתנים  ואת  כמל�נים  הנצפים  המשתנים 
הטעות  גורמי  הח�ויים,  מהמשתנים  שהושפעו  אינדיקטורים  התרשים,  את 
והשונויות המשותפות �ין המשתנים האקסוגניים הושמטו ממנו. המודל מאפשר 

את כל המתאמים האפשריים �ין המשתנים האקסוגניים.
המשתנים האנדוגניים �מודל הם תפיסת השפעת התקשורת על העצמי ועל 
האחרים, הדימוי הנתפס של ההתנחלויות, מחש�ות על שינוי מקום המגורים, 
וכוונות  תחושת חוסר חוללות פוליטית, הצדקת השימוש �אלימות פוליטית 
להשתמש �אלימות כדי להתנגד לפינוי. �הסתמך על ממצאים קודמים �נושא 
 Cohen et al., 1988; Perloff, 1989; Gunther &( 'תפיסות 'האדם השלישי
Storey, 2003(, הוספנו חץ המתאר השפעה של תפיסות דימוי שלילי על תפיסות 

ההשפעה על העצמי ועל אחרים.
'היסק התקשורת המשפיעה',  הלוגיקה של  ולפי  לפי ההשערה הראשונה, 
הדימוי הנתפס של ההתנחלויות מתואר �מודל כפונקציה של תפיסת השפעת 
התקשורת על דעת הקהל הישראלית. �עק�ות )Gunther )1998, משוואה זו 
מכילה גם נתי� ישיר מתפיסות סיקור שלילי לדימוי נתפס. כדי לה�יא �חש�ון 
את האפשרות של אפקטים תקשורתיים ישירים, המשוואה המנ�את את הדימוי 

הנתפס שולטת גם על מדדי החשיפה לחדשות.
לפי ההשערה השנייה, הצדקת השימוש �אלימות מתוארת �מודל כפונקציה 
מתואר  זה  משתנה   ,A2 השערה  לפי  ההתנחלויות.  של  הנתפס  דימוין  של 
האנדוגניים  המשתנים  �אלימות.  להשתמש  הכוונות  על  �תורו,  כמשפיע, 
הנותרים — תחושת חוסר חוללות פוליטית וכוונות לשינוי מקום המגורים — 
מתוארים כמושפעים מתפיסות הדימוי השלילי של המתנחלים, לפי השערות 

H3 ו–H4, �התאמה.
משתנים,  של  שלשות  �ין  מתווכים  יחסים  כוללות  שהשערותינו  כיוון 
 model building and( השתמשנו �אסטרטגיה של �נייה וסידור של מודלים
�מודל את  לכלול  יש  אם  ל�חון  כדי   ,)trimming; Kline, 1998: 132–137
הנתי�ים המתארים קשרים מתווכים וישירים �כל שָלשָה של משתנים. תוצאות 
תהליך זה, המתואר �הרח�ה �נספח א, לא תמכו �הכללה �מודל של נתי�ים 



ירי� צפתי ויונתן כהן 106

המתארים השפעה ישירה של תפיסת השפעת התקשורת על הצדקת אלימות, 
חוסר חוללות פוליטית ומחש�ות על שינוי מקום המגורים. מ�חן דומה לא תמך 
�הכללה של נתי� ישיר מדימוי נתפס לכוונות להשתמש �אלימות. מעניין לציין 
כי �כל אר�ע השלשות, הראה המ�חן שהאפקט הישיר מהמשתנה ה�לתי תלוי 
למשתנה התלוי אינו מו�הק, הן �שליטה על המשתנים המתווכים והן �לעדיה. 
 Baron &( אף שממצא זה סותר את דרישותיהם של רו�ן �רון ודייוויד קני 
Kenny, 1986: 1,177( לתיווך, הספרות המתודולוגית העכשווית מכירה מקרים 
ש�הם תיווך יכול להתחולל גם �שעת חוסר קשר ישיר �ין המשתנה ה�לתי 
 2.)MacKinnon, Krull, & Lockwood, 2000( התלוי  המשתנה  ל�ין  תלוי 
הנתפס  הדימוי  ושל  להעריך את האפקט של תפיסת השפעת התקשורת  כדי 
�ניכוי גורמים מתער�ים, נכללו �מודל עוד משתנים המשפיעים על המשתנים 
הצדקת  הנתפס,  הדימוי  את  המנ�אות  המשוואות  �קרה:  כמשתני  התלויים 
אלימות, תחושת השפעה פוליטית ומחש�ות על מו�יליות שולטות �משתנים 
דמוגרפיים, ו�כללם חילוניות, גיל, השכלה ומין. משוואות אלו שולטות גם 
�משתנים האידאולוגיים שצוינו לעיל. המשוואות המנ�אות הצדקת אלימות, 
המשתנים  על  גם  שולטות  מו�יליות  על  ומחש�ות  פוליטית  השפעה  תחושת 

המודדים מעור�ות �התנחלויות.

ממצאים

 AMOS תוכנת  �אמצעות  חוש�ו  למודל   maximum likelihood אומדי 
לנתי�ים  המתוקננים  האומדים  את  מציג   1 תרשים   .)Arbuckle, 1999(
הרלוונטיים לדיון, ולוח 1 מתאר את המקדמים ה�לתי מתוקננים ואת טעויות 
התקן �ע�ור נתי�ים אלו. נספח � מתאר את הממצאים �ע�ור משתני ה�קרה. 
המודל מס�יר 45% מהשונות �דימוין הנתפס של ההתנחלויות, 11% מהשונות 
�הצדקת השימוש �אלימות, 17% מהשונות �כוונות להשתמש �אלימות להתנגד 
 )goodness of fit( לפינוי ו–78% מהשונות �כוונות למו�יליות. אומדי ההתאמה

של המודל היו מש�יעי רצון.
המשוואות המנ�אות את תפיסת השפעות התקשורת על העצמי ועל דעת 
ההתנחלויות  סיקור  את  המשי�ים  שתפסו  ככל  כי  מראות  הישראלית  הקהל 
 β = –.20; b = –.39; SE( כשלילי, כך הם חשו שהם פחות מושפעים מסיקורן
12. =(. �ה �עת, ככל שתפסו המשי�ים את סיקור ההתנחלויות כשלילי, נטו 
 β = .18; b = .31; SE( יותר לחוש שדעת הקהל הישראלית מושפעת מסיקור זה

12. =(. ממצא זה תואם ממצאים מחקריים �תחום 'אפקט האדם השלישי'.
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לוח 1: אומדי Maximum Likelihood למודל

B(SE)רכיבים מבניים
***)12.(  39.-תפיסות סיקור שלילי ← תפיסת השפעת התקשורת על העצמי

***)12.(  31.-תפיסות סיקור שלילי ← תפיסת השפעת התקשורת על האחרים

***)05.(  11.תפיסת השפעת התקשורת על העצמי ← דימוי נתפס

***)05.(  10.תפיסת השפעת התקשורת על האחרים ← דימוי נתפס

***)09.(  20.דימוי נתפס ← הצדקת אלימות

***)00.(  45.דימוי נתפס ← חוללות פוליטית

***)04.(  12.דימוי נתפס ← מחש�ות על מע�ר דירה

***)07.(  12.הצדקת אלימות ← כוונה להתנגדות אלימה לפינוי
הערה: הנתונים �לוח הם אמדים לא מתוקננים. המספרים �סוגריים הן טעויות התקן של האומדים. 

***  p < .001, ** p <.01, * p < .05, # p < .10

המשוואה המנ�את את הדימוי הנתפס של ההתנחלויות מראה כי משתנה 
 β = .09;( זה הושפע �אופן מו�הק מתפיסת ההשפעה התקשורתית על העצמי
 ,)β = .12; b = .26; SE = .11( מתפיסת סיקור שלילי ,)b = .11; SE = .05
ככל  כלומר   .)β = .18; b = .18; SE = .04( �טלוויזיה  לחדשות  ומחשיפה 
שנחשפו המשי�ים וחשו מושפעים מהסיקור וככל שס�רו שהוא שלילי יותר, כך 
נטו הם לחשו� שדעת הקהל הישראלית �נושא ההתנחלויות היא שלילית יותר. 
צעירים )b = –.01; SE = .01(; אפקט זה היה ג�ולי מ�חינה סטטיסטית( ונשים 
)b = .20; SE = .09( נטו לחשו� שלהתנחלויות דימוי שלילי יותר. משי�ים 
שחיו זמן ר� יותר �רצועת עזה )b = –.02; SE = .01(, ואלו שהיו להם ח�רים 
ר�ים יותר �התנחלויות )b = –.23; SE = .07( תפסו את דימוי ההתנחלויות 
פוליטית  מנהיגות  פני  על  דתית  מנהיגות  שהעדיפו  משי�ים  יותר.  כחיו�י 
)b = –.11; SE = .04( וכאלו שהאמינו �זכותם של יהודים להתייש� �כל חלקי 
ארץ ישראל )b = –.08; SE = .03( הראו גם כן נטייה לתפוס את דעת הקהל 

�נושא ההתנחלויות כחיו�ית יותר.
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תרשים 1: אומדי Maximum Likelihood מתוקננים למודל המבני
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השערה H1( 1( ני�אה כי לאור הייצוג השלילי של ההתנחלויות �תקשורת 
)א�רהם, 2001(, תפיסות של השפעות התקשורת על דעת הקהל  הישראלית 
ינ�או את תפיסות הדימוי השלילי של ההתנחלויות. �שליטה על משתני ה�קרה 
ש�מודל, לתפיסת השפעת התקשורת על אחרים הייתה השפעה מו�הקת על 
הדימוי הנתפס של ההתנחלויות )β = .18; b= .19; SE = .05(. �מילים אחרות, 
ככל שתפסו המשי�ים שלסיקור התקשורתי של ההתנחלויות יש השפעה חזקה 
יותר על דעת הקהל, כך נטו הם לתפוס שלהתנחלויות יש דימוי שלילי יותר, 

�שליטה על המשתנים המתער�ים. לסיכום, הנתונים איששו את השערה 1.
זה  שמשתנה  הראתה  �אלימות  השימוש  הצדקת  את  שני�אה  המשוואה 
 )b = .10; SE = .05( היה מתואם �אופן מו�הק עם אמונות לא דמוקרטיות
 b = .10;( ישראל  יהודים להתייש� �כל חלקי ארץ  �זכותם של  ועם אמונה 
SE = .05(. משתנים אלו היו קשורים גם לכוונות להשתמש �אלימות להתנגד 
)b = .10; SE = .05 ו–b = .21; SE = .05, �התאמה(, אף ש�מקרה  לפינוי 
 .)p = .06( של אמונות לא דמוקרטיות היה קשר זה ג�ולי מ�חינה סטטיסטית
משי�ים שהאמינו שדעתם של ר�נים אינה חשו�ה פחות מדעתה של המנהיגות 
 b = .19; SE =( �אלימות  להשתמש  כוונות  על  לדווח  יותר  נטו  הפוליטית 
07.(, וכך היה גם אצל משי�ים צעירים )b = –.02; SE = .01, אף שקשר זה 
)b = .05; SE = .02(. כמו כן,  ומשכילים  �ל�ד(  ג�ולית  �רמה  מו�הק  היה 
נמצא קשר ג�ולי ושלילי �ין מספר השנים ש�ו חיו הנ�דקים �רצועת עזה ל�ין 
כוונות להתנגד לפינוי �אלימות )b = – .02; SE = .01(. קשר זה משקף, אולי, 
את הנטיות האידאולוגיות החזקות יותר �קר� המתנחלים שהתייש�ו �רצועה 

�שנים שלאחר הסכמי אוסלו.
השערה H2( 2( ני�אה כי �שליטה על גורמים אלו, תשפיע תפיסת דימוי 
שלילי של ההתנחלויות על הצדקת השימוש �אלימות. הממצאים הראו כי אפקט 
זה אכן היה מו�הק סטטיסטית )β = .16; b = .20; SE = .09, p < .05(. ככל 
יותר  הם  נטו  כך  שלילי,  מדימוי  סו�לות  שההתנחלויות  המתנחלים  שחש�ו 
להסכים עם ההיגד כי �מקרה שאסון מדיני עומד �פתח, פעולה אלימה עשויה 
להיות מוצדקת. �שליטה על כל הגורמים המתער�ים, השפיע משתנה זה �תורו 
על הכוונות להתנגד לפינוי �אלימות, כפי שני�אה השערה H2, אף שאפקט 
 β = .10; b = .12; SE = .07,( זה היה ג�ולי מ�חינת מו�הקותו הסטטיסטית

.)p = .07
המשוואה שני�אה את תחושות חוסר החוללות הפוליטית הראתה שמשתנה 
 )b = .15; SE = .05( זה היה קשור �אופן חיו�י עם אמונות לא דמוקרטיות
ו�אופן שלילי עם השכלה )b = –.05; SE = .02(. השערה 3 )H3( ני�אה כי 
תושפע  הפוליטית  החוללות  חוסר  תחושת  ה�קרה,  משתני  כל  על  �שליטה 
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מהדימוי הנתפס של ההתנחלויות. הממצאים מראים כי, לפי המצופה על פי 
והדמוגרפיים, ככל שתפסו  הגורמים האידאולוגיים  ו�שליטה על  זו,  השערה 
המתנחלים את הדימוי של ההתנחלויות �צי�ור הישראלי כשלילי, כך חשו הם 
 )β = .30; b = .45; SE = .09( חסרי השפעה פוליטית. השפעה זו הייתה חיו�ית

.)p < .001( ומאוד מו�הקת
המשתנה התלוי �משוואה האחרונה היה מחש�ות על שינוי מקום המגורים. 
הממצאים של משוואה זו מעידים כי משי�ים חילוניים נטו יותר לשקול מע�ר 
ככל שהחשי�ו   .)b = .31; SE = .12( דתיים  משי�ים  מאשר  מההתנחלויות 
המשי�ים את דעתם של ר�נים לעומת מנהיגות הפוליטית, כך נטו הם פחות 
לשקול מע�ר מההתנחלויות )b = –.09; SE = .03(. ככל שהאמינו המשי�ים 
�זכותם של יהודים להתייש� �כל ארץ ישראל, כך נטו הם פחות לחשו� על 
עזי�ה )b = –.05; SE = .02(. ככל שחש�ו המשי�ים שההתנתקות רק תג�יר את 

.)b = –.27; SE = .04( הטרור הפלסטיני, כך היו נכונים פחות לע�ור דירה
כפי שנמצא �מחקרים קודמים, מחש�ות על עזי�ה הושפעו �אופן שלילי 
 b = –.35; SE( מהערכת המתנחלים את איכות החיים �יישו� ש�ו התגוררו 
07. =( ומתחושת השייכות שלהם ליישו�ים אלו )b = –.37; SE = .08(. שלא 
�מפתיע, ככל שאה�ו המשי�ים להתגורר �התנחלויות, כך נטו הם פחות לחשו� 
על עזי�ה )b = –.26; SE = .10(. משי�ים �עלי ח�רים ר�ים יותר �רצועת עזה 
 b = –.09; SE( נטו פחות לשקול עזי�ה לעומת משי�ים שהיו להם פחות ח�רים

.)p = .079( אך אפקט זה היה �על מו�הקות סטטיסטית ג�ולית ,)= .05
מחש�ות על מוִּביליות הושפעו מגורמים ח�רתיים, דמוגרפיים ואידאולוגיים 
אלו, אך גם �שליטה עליהם ולפי השערה H4( 4( ו�התאם למחקרים קודמים 
)Tsfati & Cohen, 2003(, הדימוי השלילי הנתפס של ההתנחלויות היה קשור 
�אופן חיו�י עם מחש�ות על מע�ר. �מילים אחרות, ככל שחש�ו המשי�ים 
שההתנחלויות נתפסו �אופן שלילי �צי�וריות הישראלית, כך נטו הם לחשו� 

.)β = .12; b = .12; SE = .04; p < .01( יותר על עזי�ת ההתנחלויות
המודל מכיל אפקטים לא ישירים של תפיסת השפעת התקשורת על שלושה 
משתנים תלויים. כדי ל�חון את המו�הקות של אפקטים אלו, השתמשנו �מ�חן 
 )Goodman I test( למו�הקות אפקטים לא ישירים, �מ�חן גודמן )Sobel( סו�ל
ו�מ�חן שהציעו דייויד פ' מקינון ועמיתיו )MacKinnon et al., 1998(. תוצאות 
מ�חנים אלו, המוצגים �לוח 2, העידו כי השפעתה העקיפה של תפיסת השפעת 
התקשורת על הצדקת השימוש �אלימות, על תחושת חוסר חוללות פוליטית 
ועל מחש�ות על מו�יליות )המתווכים כולם �אמצעות תפיסת דימוי שלילי( 
הייתה מו�הקת �כל המקרים. �חינת השפעתו של הדימוי הנתפס על הכוונות 
להשתמש �אלימות )דרך הצדקת האלימות( מצאה כי אפקט זה היה מו�הק רק 
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כאשר הוא נ�חן �אמצעות המ�חן �על העוצמה הסטטיסטית החזקה יותר של 
 Holbert &( ומייקל ט' סטפנסון  ידי ר' לאנס הול�רט  מקינון, שהומלץ על 

 .)Stephenson, 2003
השפעת  תפיסת  של  הכוללת  התרומה  את  ל�חון  כדי  ד�ר,  של  �סופו 
התקשורת ודימוי נתפס למודל, כל הנתי�ים מדימוי נתפס למשתנים התלויים 
�מודל נק�עו לאפס. �מילים אחרות, עשינו ניתוח של מודל לני�וי של הצדקת 
ללא  למו�יליות,  כוונות  ושל  פוליטית  חוללות  חוסר  תחושת  של  האלימות, 
ני�או  התלויים  המשתנים  את  זה  �מודל  ומקורותיו.  הנתפס  הדימוי  תרומת 
�דרך  �ישראל  פוליטית  וקיצוניות  אלימות  שמנ�אים  ה�קרה,  משתני  רק 
כלל )Pedahzur, Hasisi & Brichta, 2000(. השווינו �ין המודלים המתחרים 
�אמצעות הקריטריונים של אומדי ההתאמה לנתונים )fit(, שונויות מוס�רות 
ומ�חני השוואה של ִחי �רי�וע, לפי האסטרטגיה שהמליצו כהן, ויגודה וסמורלי 
)Cohen, Vigoda & Samorly, 2001(. כפי שמראה לוח 3, הראו כל המדדים 
הנתפס(  הדימוי  ואת  התקשורת  השפעת  את  �חש�ון  )המ�יא  שלנו  שהמודל 
ג�והות  היו  התלויים  �משתנים  המוס�רות  השונויות  לנתונים.  יותר  מתאים 
 R2 = האלימות  הצדקת  )�ע�ור  המתחרה  המודל  לעומת  שלנו  �מודל  יותר 
 R2 לעומת   R2 = .17 חוללות  חוסר  תחושת  �ע�ור   ;R2 = .09 לעומת   .11
R2 = .77. השונות  לעומת   R2 = .78 מו�יליות  על  מחש�ות  �ע�ור   ;= .10
�לא  נותרה   — �אלימות  להשתמש  כוונות   — הר�יעי  �משתנה  המוס�רת 
�רי�וע ִחי  �אמצעות  ההשוואה  מ�חן  ד�ר,  של  �סופו   .)R2 = 17( שינוי 
)χ2 = 36.08; df =( היה מו�הק )p < .001(, ממצא התומך �השארת הנתי�ים 

התאורטיים שלנו �מודל.

לוח 2: מבחנים למובהקות הסטטיסטית של ההשפעות העקיפות

השפעה 
עקיפה

מבחן 
סובל

מבחן 
I גודמן

מבחן 
מקינון 
ועמיתיו

תפיסת השפעת התקשורת על 
האחרים ← הצדקת אלימות

.042.00**1.96**9.28***

תפיסת השפעת התקשורת על 
האחרים ← חוללות פוליטית

.093.08**3.04**19.25***
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השפעה 
עקיפה

מבחן 
סובל

מבחן 
I גודמן

מבחן 
מקינון 
ועמיתיו

תפיסת השפעת התקשורת על 
האחרים ← מחש�ות על מע�ר 

דירה

.022.30*2.25*11.30***

דימוי נתפס ← 
כוונות להשתמש �אלימות

.021.44*1.37*4.26***

הערות: p ≤ .001, ** p ≤ .01, * p ≤ .05 ***; מ�חנים דומים נערכו על המודלים הפשוטים 
 Preacher–המוצגים �נספח 2, ודפוס התוצאות היה זהה. מ�חני סו�ל וגודמן חוש�ו �התאם ל
 Holbert & Stephenson מ�חן מקינון ועמיתיו חוש� לפי הוראות של .& Leonardelli )2003(

)2003(

לוח 3: השוואת אומדי ההתאמה של המודל הנוכחי עם מודל ללא הנתיבים 
מדימוי נתפס למשתנים התלויים

χ2 (df)NFIRFIIFITLICFI1-
RMSEAAIC

המודל המתואר 
�תרשים מס' 1

952.29
)457(

.974.958.986.978.986.9501,569.29

אותו מודל ללא 
נתי�ים מדימוי 

נתפס למשתנים 
התלויים

988.365
)460(

.973.957.985.976.985.9491,625.36

לסיכום, המודל שלנו )המ�יא �חש�ון את השפעת התקשורת ואת הדימוי 
הנתפס( מתפקד טו� יותר ממודל שאינו מ�יא �חש�ון את השערות 2, 3 ו–4. 
כפי שטוען רו�רט מקאלום )MacCallum, 2003(, כל המודלים הסטטיסטיים 
הם מוטעים, אם קוראים אותם פשוטם כמשמעם. אף ש�רור שהמודל שלנו 
איננו מושלם, ו�עוד איננו יכולים לשלול את האפשרות שעוד מודלים מתחרים 
עשויים להתאים לנתונים טו� יותר, אנו מאמינים שהניתוח שלעיל מעיד כי 
המודל שלנו מתאים לנתונים יותר ממודלים שמציעים חוקרי אלימות פוליטית 
וכוונות לשינוי מקום המגורים, וזאת �לי לה�יא �חש�ון את תפקיד התקשורת 

�תהליך.
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דיון

הממצאים העולים מניתוח נתוני המתנחלים תומכים �קשרים ו�הנחות התאורטיות 
של ההשערה של השפעת תפיסת השפעות התקשורת. �אופן ספציפי, התפיסה 
�קר� המתנחלים שלתקשורת יש השפעה ר�ה הייתה קשורה לדרך ש�ה חש�ו 
המתנחלים שדעת הקהל הישראלית תופסת אותם. דימוי נתפס של המתנחלים 
�אלימות,  השימוש  הצדקת  רלוונטיים:  תלויים  משתנים  שלושה  על  השפיע 
המגורים.  �מקום  מו�יליות  על  ומחש�ות  פוליטית  חוללות  חוסר  תחושת 
משתנים  לני�וי  ישיר  לא  �אופן  תרמו  התקשורת  להשפעות  �נוגע  הערכות 
ו�שליטה  ודמוגרפיים  ח�רתיים  אידאולוגיים,  גורמים  על  �שליטה  גם  אלו, 
על הקשר של המתנחלים ליישו�ים ש�הם התגוררו. ממצאים אלו מרחי�ים את 
טווח התאוריה של השפעת תפיסת ההשפעות של התקשורת לתחום של מחאה 
פוליטית ולגיטימציה דמוקרטית. ההשפעות שתועדו �מאמר זה מצ�יעות על 
מדימויים  מושפעות  אלימה  �מחאה  השתתפות  כגון  התנהגויות  שאפילו  כך 
ומתפיסות של השפעת המדיה. המחקר מראה כי �הקשר של קונפליקט פוליטי 
שעורר ויכוח נוק� �ח�רה, תפיסת דימוי הק�וצה כשלילי מפחית את מחוי�ות 
ח�רי הק�וצה לתהליך הפוליטי, כפי שמעידים תחושות החוללות הפוליטית 
הנמוכות יותר והנכונות לשקול חלופות אלימות של מחאה, המנוגדות למחאה 
דמוקרטית מקו�לת. �אותה עת, ו�אופן פרדוקסי, תחושת הנידוי של המתנחלים 

הו�ילה לנטייה להתנתק מק�וצת המתנחלים ולעזו� את ההתנחלויות.
הפרשנות התאורטית של הממצאים עושה שימוש �תאוריות המדגישות את 
חשי�ותה של חוסר לגיטימציה �הס�ר של מחאה פוליטית. הסיקור החדשותי 
כמוטה,  נתפס  זה  תהליך  אם  הדמוקרטי.  הפוליטי  התהליך  של  כחלק  נתפס 
ולכן, כלא הוגן, מחוי�ות האזרחים לתוצאות ההליך הדמוקרטי פוחתת. מכאן 
שאם דימוי ההתנחלויות �צי�ור מושפע מסיקור שלילי לא הוגן, אזי, לדעת 
המתנחלים, הסיכויים הם נגדם ונגד מאמציהם להיא�ק כנגד תוכנית ההתנתקות 
על  שלילי  דימוי  של  �אפקט  נתמך  זה  טיעון  שכנוע.  של  אחרים  �אמצעים 

תחושת חוללות ועל הנכונות לתמוך �אלימות.3
פרשנות מתחרה של הממצאים, אולי צינית יותר, היא שהסיקור השלילי 
והשפעת התקשורת משמשים לא כגורם אלא כתירוץ להצדיק את האלימות, 
פרשנות  פי  על  �אלימות.  להשתמש  נטיות  �עלי  מלכתחילה  שהיו  לאנשים 
של  ה�עיה  �הינתן  ההפוך.  �כיוון  להיות  אמורים  שלנו  �מודל  החצים  זו, 
 ,)MacCallum et al., 1993( מודלים מק�ילים �מערכות של משוואות מ�ניות
אי–אפשר לראות �ממצאים עדות חד–משמעית לסי�תיות, ולכן המודל שהוצג 
לעיל אינו שולל לחלוטין את האפשרות של סי�תיות הפוכה. אך למרות זאת, 
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ניתן ל�חון את האפשרות של סי�תיות הפוכה �אמצעות לוגיקה פשוטה. אם 
השתמשו המשי�ים �תקשורת כ�תירוץ, אזי תפיסות השפעת התקשורת אמורות 
להיות קשורות �ציפיותיהם של הנ�דקים �נוגע למי ינצח או יפסיד �משאל 
הליכוד. הצורך להאשים את המדיה ולראות �ה תירוץ אמור להיות חלש יותר 
�קר� משי�ים הצופים שהצד שלהם עומד לנצח לעומת משי�ים הס�ורים שהצד 

.)Duck, Terry & Hogg, 1998( שלהם עומד להפסיד
כדי ל�חון רעיון זה, השתמשנו �שאלת סקר ש�יקשה מהמשי�ים להעריך 
את ציפיותיהם �נוגע לתוצאות משאל ח�רי הליכוד. אפשרויות התשו�ה שנתנו 
להם היו כי רו� ח�רי הליכוד 'יחליטו לתמוך �תוכנית שרון' )כלומר יצ�יעו 
�עד הפינוי החד–צדדי(; 'יחליטו להתנגד לתוכנית'; 'לא יודע/ת' או '�ערך 
חצי–חצי' )כלומר תיקו(. אלו מ�ין המשי�ים שהאמינו כי ח�רי הליכוד יתמכו 
�תוכנית )כלומר האמינו כי הצד שלהם יפסיד �משאל( לא ראו את הסיקור 
או   )b = .11; SE = .11; p < .10 המשתנים:  �יתר  )�שליטה  יותר  כשלילי 
כמשפיע יותר )�שליטה �יתר המשתנים: b = .21; SE = .19; p < .10( מאשר 
או  השלילי  הסיקור  �האשמת  התומכות  עדויות  שאין  משום  המשי�ים.  יתר 
שמקדם  הסי�תי  הפירוש  כי  נראה  �קלפי,  ו�א  ממשמש  �כישלון  השפעתו 
המודל שלנו, והנתמך �תאוריות על תפיסת השפעות התקשורת, נהנה מיתרון 

על פני התהליך ההפוך.
של  השלילי  הדימוי  ותפיסת  התקשורת  השפעת  תפיסות  כי  ייתכן  כיצד 
ההתנחלויות הו�ילו את המתנחלים גם להתנגד �אלימות לפינוי, וגם לחשו� 
ההפוכות  האלו  האפשרויות  כי  לציין  מעניין  �תיהם?  של  מרצון  עזי�ה  על 
מ�חינה לוגית היו מתואמות �רמה הדו–משתנית )ללא שליטה �משתני �קרה 
כי  הוא  הזה  העקי�ות  לחוסר  האפשרי  ההס�ר  לכאורה   .)r = .17; p < .001
לשקול  לנכונות  או  האלימות  להצדקת  או  מו�ילות  שלילי  דימוי  תפיסות 
עזי�ה. �מילים אחרות, יש שתי ק�וצות של מתנחלים: אלו שחוש�ים שאם 
השלילי  �דימוי  שרואים  ואלו  לעזו�;  עליהם  אזי  �עדם,  אינה  הקהל  דעת 
הוכחה שהמערכת מוטה נגדם, ולכן ראוי להשתמש �כל האמצעים האפשריים, 
כדי לתקן אי–צדק זה ולהתנגד לפינוי )�ייחוד לאור העו�דה ששאלת הסקר 
שהשתמשנו �ה כדי למדוד את הצדקת אלימות הזכירה את מיצוי כל אמצעי 
המחאה האחרים(. ניתוח הנתונים מראה כי מ–336 משי�ים שענו על השאלות 
�נושא 'עזי�ה תמורת פיצוי' ו'פעולה אלימה עשויה להיות מוצדקת', 67.3% 
לא הסכימו 'מאוד' או 'לא הסכימו' עם שני ההיגדים, ורק 2.4% 'הסכימו' או 
כללי  �אופן  כי  כך  על  מצ�יעים  אלו  ממצאים  שניהם.  עם  מאוד'  'הסכימו 
המשי�ים לא ראו את שתי האפשרויות — עזי�ה ואלימות — כעולות �קנה 
אחד, אלא שדימוי שלילי היה קשור �אחת משתי האפשרויות. כאשר מוסיפים 
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או לכוונה להשתמש  נתי� ממחש�ות על מו�יליות להצדקת אלימות  למודל 
אינן מו�הקות. מכאן שהמושגים מודדים  �אלימות, התוצאות �שני המקרים 
תופעות �לתי תלויות, והקשרים המו�הקים �רמה הדו–משתנית הם כפי הנראה 
כוז�ים, ונגרמים על ידי העו�דה שהן כוונות למו�יליות והן הצדקת אלימות 
נגרמות על ידי הדימוי הנתפס של ההתנחלויות, ועל ידי העו�דה שמשי�ים 

ר�ים השי�ו �שלילה על שני היגדים אלו.
מעניין לציין כי ככלל לא תפסו המתנחלים את דימוים כשלילי. �סולם הנע 
�ין 1 ל–5, כאשר 5 מציין את הדימוי השלילי �יותר, ממוצע הדימוי הנתפס 
היה רק 2.52, עם סטיית תקן של 1.05 — הר�ה מתחת לנקודת האמצע. �הינתן 
 )M = 4.3; SD = .74( העו�דה שהמתנחלים תפסו את סיקורם כשלילי מאוד
וכמשפיע למדי )M = 4; SD = 1(, זהו ממצא מפתיע. הס�ר אפשרי הוא שאף 
שהמשי�ים תפסו את הסיקור כמשפיע, עדיין תפסו שאין הוא מייצג את עמדת 
הצי�ור. הס�ר אפשרי אחר )Gunther et al., 2001( הוא, שהם האמינו כי ללא 

ההטיה �סיקור התקשורתי, היה דימוים �צי�ור אפילו חיו�י יותר.
�ין  כמתווך  נתפס  דימוי  של  החשי�ות  את  מדגישים  מחקרנו  ממצאי 
תפיסות �עניין סיקור שלילי והשפעתו, מצד אחד, ל�ין המשתנים התלויים, 
מצד אחר. �אופן מעניין, הנתי� מתפיסת השפעת התקשורת לדימוי נתפס דומה 
 .)Gunther, 1998( 'היסק התקשורת המשפיעה'  לזה שהציעו מחקרי  מושגית 
וזאת משום שדימוי נתפס דומה �מהותו לתפיסת 'אקלים הדעה', כלומר תפיסת 
הפרט את דעת הקהל לפי גאנטר. אך �שונה מתפיסת 'אקלים הדעה', היה המוקד 
של המחקר הזה עמדות כלפי ק�וצת הייחוס שאליה השתייכו המשי�ים, ולא 
דעת הקהל �אופן כללי. כדאי לציין שתפיסות הסיקור התקשורתי והשפעתו 
ושהמודלים שלנו מראים  אינם המנ�אים ה�לעדיים של תפיסת דעת הקהל, 
משקפים  )ש�וודאי  אידאולוגיים  מגורמים  מושפעת  הדימוי  תפיסת  כמה  עד 
 Fields ;את 'ההשלכה' של משי�ים קיצוניים יותר את עמדותיהם על הס�י�ה
Schuman, 1976 &(, ומשתנים דמוגרפיים )משי�ים חילונים תפסו את דימוי 
ההתנחלויות �אופן חיו�י יותר לעומת דתיים ומסורתיים(,4 שהשפעתם �וודאי 
 Tsfati,( הקהל  דעת  תפיסת  על  הח�רתיות  הרשתות  השפעת  את  מייצגת 

.)2001
הסקר שלנו כ�ר נשלח לשדה כמה ימים לפני שמשאל מכריע עמד להחליט 
אם לפנות אם לאו את המרואיינים מ�תיהם. �רור למדי שהממצאים העולים 
מהקשר קיצוני זה אינם �ני הכללה לכל הקשר של יחסי רו�—מיעוט. המתנחלים 
השי�ו לסקר �נושא שהיו מעור�ים �ו אישית �אופן קיצוני. �ע�ור קצתם, לא 
נגע הוויכוח על ההתנתקות רק �עתיד �תיהם ו�אורח חייהם אלא גם �מערכת 
כי  יותר של אמונות אידאולוגיות. מתנחלים ר�ים �או לרצועת עזה  עמוקה 
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האמינו שהם ממלאים את רצון האל, כחלק של תהליך הגאולה המשיחית של 
העם היהודי. אף שמדו�ר �תנאים ייחודיים וקיצוניים למדי, אנו מאמינים כי 
של  יותר  שכיחים  �תנאים  לוודאי  קרו�  מתרחשים  דומים  שתהליכים  ייתכן 

מחאה פוליטית. מחקרים עתידיים יידרשו כדי ל�חון את ג�ולות טענותינו.
ממצאי מחקר זה מדגישים את חשי�ותן של אמונות �נוגע לייצוגם התקשורתי 
של נושאים פוליטיים והשפעתם הנתפסת על הקהל. אם ממחקרים קודמים עלה 
כי לאמונות אלו יש חשי�ות �עיצו� הי�טים מגוונים של החיים הח�רתיים, 
הנתונים הנוכחיים מעידים כי תפיסות אלו מעצ�ות את תחושת הלגיטימציה 
הפוליטית של התהליך הדמוקרטי �קר� האזרחים. �מו�ן זה, המחקר הזה מזהה 
עוד נתי� חשו�, אך עקיף, של השפעה של התקשורת על החיים הפוליטיים. 
נתי� זה עשוי לשמש כעוד עדות לחשי�ותם של תהליכים תקשורתיים �שמירה 

על ג�ולות השיח והפעולה הדמוקרטיים.
 Giner-Sorolla & Chaiken,( 'מחקרים �נושא 'תופעת התקשורת העוינת
Vollone, Ross & Lepper, 1985 ;1994( מציעים כי כמעט כל ק�וצה, ולא 
רק ק�וצות קיצוניות, תופסות כי הן מסוקרות �אופן לא הוגן �תקשורת וכי 
לסיקור זה השפעה על הקהל.5 �אופן זה, תפיסות תקשורת עוינת �אופן כללי 
פועלות �אופן שפוגע �לגיטימיות הפוליטית, לפחות �מידה כלשהי. ממצאינו 
מראים כי �תנאים קיצוניים, וכאשר הסיקור נתפס כמוטה �אופן קיצוני וכ�על 
עלולה  חייהם,  ואורח  המשי�ים  של  האידאולוגיה  מ�חינת  מכרעת  השפעה 
הטיה כזו, �סופו של ד�ר, להו�יל אנשים לרציונליזציה של ש�ירת החוקים 

הדמוקרטיים ואפילו להצדיק אלימות.
הן,  הדמוקרטיים  הערכים  תומכי  על   ההשלכות המעשיות של הממצאים 
אולי, שמערכות התקשורת צריכות לפעול כדי למזער תפיסות של שליליות 
והטיה �סיקור התקשורתי ואת השפעת התקשורת על הח�רה. אולי אחת הדרכים 
להשיג מטרה זו היא לדאוג לייצוג הוגן גם של ק�וצות שוליות וקיצוניות, כדי 
לוודא שטיעוניהן זוכים לייצוג �סיקור התקשורתי. אף ששום שינוי �פרקטיקה 
שהמתנחלים  ואף  הטיה,  של  סו�ייקטי�יות  תפיסות  ימנע  לא  התקשורתית 
תפסו את הסיקור כעוין �מקרה זה, למרות העו�דה שניתוח תוכן שיטתי העלה 
)Sheafer, 2005(, על עיתונאים  שסיקור משאל ההתנתקות היה מאוזן למדי 
לשאוף להשמיע את קולן של ק�וצות מגוונות �אופן ההוגן והמכליל �יותר 
האפשרי. הניסיון לתקן מצ� של קיפוח תקשורתי לא י�טל לחלוטין את התסכול 
של ק�וצה זו או אחרת �אשר לחוסר יכולתן לשכנע את דעת הקהל, אך הוא 
יכול להחליש את האינטנסי�יות של רגשות אלו. אפשרות אחרת העומדת לפני 
תומכי הערכים הדמוקרטיים היא לנסות לשנות את הדעה שלתקשורת השפעה 
ר�ה מאוד. זהו אתגר מסו�ך, לשנות את תפיסות הקהל כך שתהיינה קרו�ות 
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אך  התקשורת.  השפעות  �נושא  מחקר  של  מעשורים  שעלו  לממצאים  יותר 
ממצאינו מראים כי זהו אתגר חשו� והכרחי.

נספח 1: תהליך בנייה וסידור של המודלים

מטרת הניתוח להלן הייתה ל�רר אם �כל אחת משלשות המשתנים ש��סיס 
המודל שלנו הוספת הנתי�ים שמצ�יעים על תיווך משפרת את ההתאמה של 
המודל לנתונים, ואם ראוי להשאיר �מודל גם את הנתי� הישיר �ין המשתנה 
ה�לתי תלוי לתלוי. השיטה ש�חרנו �ה נשענת על השוואת מ�חני ִחי–�רי�וע 
לה�דלים, שהם �פשטות 'הה�דל �ין ערכי ִחי–�רי�וע של שני מודל הייררכיים" 
)Kline, 1999; 133(, עם דרגות חופש השוות להפרש דרגות החופש �ין שני 
נתי�  רק  שכולל  המודל  את  קודם  השוונו  שלשה,  לכל  �התאמה.  המודלים, 
ישיר, שכונה מודל 1 �תרשים 2, למודל שמכיל גם את הנתי� הישיר וגם את 
שני הנתי�ים המתווכים )גם את הנתי� מהמשתנה ה�לתי תלוי למתווך וגם את 
הנתי� מהמשתנה המתווך לתלוי( המכונה מודל 2 �תרשים 2. מאחר שתוצאה 
מו�הקת �תהליך �ניית מודל מצדיקה את השארת הנתי�ים הנוספים, �מ�חן 

זה תוצאה מו�הקת תומכת �תיווך.
�של� ה�א השווינו את מודל 2 עם עוד מודל אחד, הפעם ללא נתי� ישיר 
זה,  �מקרה   .)2 �תרשים   3 מודל  )המכונה  לתלוי  תלוי  ה�לתי  המשתנה  �ין 
ותוצאה לא  כי המודל נעשה פשוט מדי,  ִחי–�רי�וע מו�הקת מעידה  תוצאת 
מו�הקת תומכת �מודל הפשוט יותר, כי המודל הפשוט איננו גרוע �מו�הק 
מהמודל המורכ� יותר. על הקוראים לשים ל� שמודלים 1 ו–3 אינם �ני השוואה 

.)nested models( ישירה, כי אינם מודלים המוכלים זה �זה
)כפי  2 תומכות �הכללתו של נתי� עקיף   התוצאות המדווחות �תרשים 
שניתן לראות מערך הִחי–�רי�וע המו�הק �השוואת מודלים 1 ו–2 �כל שלשה(, 
הלא  הִחי–�רי�וע  מערך  לראות  שניתן  )כפי  עקיף  הישיר  הנתי�  ו�הוצאת 
מו�הק �השוואת מודלים 2 ו–3 �כל שלשה(. ניתוחים דומים )שאינם מדווחים 
גם  והישירים  העקיפים  הנתי�ים  �הכללת  הערך  את  ל�חון  כדי  נעשו  כאן( 
לחלקים הפחות מרכזיים של המודל )�שלשות הכוללות סיקור שלילי והשפעות 
תאורטיות  הצדקות  ועל  אלה,  מ�חנים  על  �הת�סס  העצמי(.  על  התקשורת 
ל�ין  שלילי  סיקור  תפיסת  �ין  הישיר  הנתי�  המודל,  מ�נה  �סעיף  שתוארו 
דימוי שלילי נתפס הושאר. הנתי�ים הישירים �ין תפיסת השפעת התקשורת 
על העצמי ועל אחרים ו�ין סיקור שלילי למשתנים התלויים הוצאו על �סיס 

מ�חני הה�דלים �ין ערכי ִחי–�רי�וע.
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תרשים  2: תהליך בנייה וסידור של המודלים

Model 1 Model 2 Model 3

הצדקת      תפיסת
שימוש �כוח      השפעה 

χ 2 = 11.37;   df = 4

דימוי

הצדקת         תפיסת
שימוש �כוח  השפעה 

χ 2 = 220.95;   df = 113

דימוי

הצדקת          תפיסת
שימוש �כוח    השפעה

χ 2 = 222.35;   df = 114
χ 2 209.38 = ה�דל; df = 109; p<.001       χ 2 1.40= ה�דל; df = 1; p = .24

חוללות     תפיסת
פוליטית           השפעה

        χ 2 = 15.33;   df = 4

דימוי

חוללות          תפיסת
פוליטית        השפעה

           χ 2 = 217.35;   df = 113

דימוי

חוללות        תפיסת
פוליטית       השפעה

              χ 2 = 217.41;   df = 114
χ 2 difference = 202.02; df = 109; 

p<.001
χ 2 difference =  0.06; df = 1; p = .81

                
מחש�ות על   תפיסת
מע�ר דירה          השפעה 

χ 2 = 64.79;   df = 42

דימוי

מחש�ות על        תפיסת
מע�ר דירה         השפעה 
χ 2 = 277.79;   df = 163

דימוי

מחש�ות על        תפיסת
מע�ר דירה         השפעה
χ 2 = 278.09;   df = 164 

χ 2 difference = 213.00; df = 121; 
p<.001

χ 2 difference = 0.30; df = 1; p = .58

כוונות        תפיסת
שימוש �כוח        השפעה 

           χ2 = 199.935;   df = 109

הצדקת כוח

כוונות               תפיסת
שימוש �כוח        השפעה

           χ2 = 215.49;   df = 117 

הצדקת כוח

כוונות              תפיסת
שימוש �כוח       השפעה 

             χ2 = 216.44;  df = 118
χ2 difference = 15.56; df = 8; p<.05 χ2 difference = 0.95; df = 1; p = .32

הערות:  התוצאות הן ממודלים �שליטה על כל המשתנים המתער�ים. גם מודלים ללא שליטה 
נ�דקו ונתנו תוצאות דומות.
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נספח 2: אומדי Maximum Likelihood למשתני השליטה

דימוי הצדקת 
שימוש בכוח

כוונות לשימוש 
באלימות

רצון לעבור 
דירה

חוסר חוללות 
פוליטית

משתנים דמוגרפים
-0.01 ).01(#** -0.00 ).01(* -0.02 ).01(#**  0.00 ).00(*** 0.01 ).01(** גיל
  0.24 ).16(***  0.15 ).25(*   0.26 ).29(*** 0.31 ).12(***  0.41 ).26(** חילוניות
-0.19 ).09(***  0.10 ).14(*  0.08 )17(*** -0.02 ).07(*** 0.10 ).15(** מוצא
0.20 ).09(***  0.07 ).14(* -0.18 ).17(*** -0.01 ).07(*** 0.04 ).16(** מין
0.00 ).01(*** -0.02 ).02(* 0.05 ).02(*** -0.01 ).01(*** -0.05 ).02(** השכלה

משתנים שמודדים יחס כלפי ההתנחלויות
-0.13 ).09(*** 0.20 ).14(* -0.10 ).17(*** -0.35 ).07(*** ...הוא מקום 

טו� לגור
0.04 ).11(*** -0.15 ).17(* -0.07 ).21(*** -0.37 ).08(*** אני מרגיש 

שייך ל...
0.10 )13(*** -0.11 ).20(*  0.32 ).24(*** -0.26 ).10(*** אני אוה� לגור 

...�
-0.02 ).01(*** -0.02 ).01(#  0.02 ).01(*** -0.01 ).01(*** מספר שנים 

�רצועת עזה
-0.23 ).07(*** -0.04 ).11(*  0.05 ).13(*** -0.09 ).05(#** יש לי הר�ה 

ח�רים 
�רצועת עזה

משתנים אידיאולוגיים
-0.01 ).03(*** 0.10 ).05(* 0.10 ).05(#** 0.02 ).02(*** מעדיף ממשלה **)05.( 0.15

שתו�יל 
נכון על 

פני ממשלה 
דמוקרטית

-0.11 ).04(***   0.05 ).06(* 0.19 ).07(*** -0.09 ).03(*** 0.01 ).07( דעות ר�נים 
חשו�ות לא 

פחות מדעות 
מנהיגים 
פוליטיים
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דימוי הצדקת 
שימוש בכוח

כוונות לשימוש 
באלימות

רצון לעבור 
דירה

חוסר חוללות 
פוליטית

-0.08 ).03(*** 0.10 ).05(* 0.21 ).05(*** -0.05 ).02(*** 0.05 ).05( אמונה �זכות 
ההתנחלות 
�כל ארץ 

ישראל 
ההיסטורית

0.04 ).04(*** -0.13 ).08(* -0.08 ).10(*** -0.27 ).04(*** -0.08 ).09( אם יהיה פינוי 
הטרור רק 

יג�ר
משתני חשיפה לתקשורת

-0.18 ).04(*** טלוויזיה
-0.02 ).03(*** רדיו
0.00 ).03(*** דפוס
0.02 ).03(*** אינטרנט

הערה:  ערכים �לוח הינם �לתי מתוקננים.  הערכים �סוגריים הן טעויות תקן. 
***  p ≤ .001, ** p ≤ .01, * p ≤’ .05, # p <.10

הערות
יש דמיון מסוים �ין טיעון זה ל�ין התאוריה של ספירלת השתיקה, �פרט כפי שאליהוא   1
וכיוון  פוליטית,  דעה  ה�עת  מדדנו  שלא  כיוון  אך   .(Katz, 1983) אותה  תופס  כ"ץ 
של  �תאוריה  הדיון  את  הרח�נו  לא  חוללות,  חוסר  מתחושת  נ�דלת  דעה  שה�עת 

ספירלת השתיקה.
מצ� זה, הנקרא תיווך �לתי עקי�, מתקיים �דרך כלל כאשר האפקט הלא ישיר מדכא   2

את האפקט הישיר.
לא  ונמצא  נוסה  אלימות  להצדקת  חוללות  חוסר  מתחושת  ישיר  נתי�  כי  לציין  יש   3
�ין תחושת חוסר  זה עולה �קנה אחד עם מחקרים ש�דקו את הקשר  מו�הק. ממצא 
חוללות פוליטית ל�ין השתתפות פוליטית המתמקדת �השתתפות ממוסדת )השתתפות 

.(Tsfati, 1999) הצ�עה, �הפגנות(, אך לא �השתתפות פוליטית אלימה�
הסי�ה לממצא זה קשורה �וודאי �השפעת רשתות ח�רתיות מחוץ להתנחלויות, שהן   4
מקור חלופי של מידע �נוגע לדרך שההתנחלויות נתפסות �שאר המדינה. ס�יר להניח 
שהרשתות הח�רתיות של מתנחלים דתיים מונות דתיים שתומכים �עצמם �התנחלויות, 
מגוונת  קצת  דעות  לדיאטת  להיחשף  יותר  ג�וה  סיכוי  החילונים  שלמתנחלים  �עוד 
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יותר.
חשו� לציין כי ממצאינו אינם מייצגים �חינה טיפוסית של תופעת התקשורת העוינת,   5
משום שלא השווינו את תפיסות הסיקור של המתנחלים לאלו של ישראלים אחרים. 
אך ההנחה של מחקרים אחרים על תופעת התקשורת העוינת, ש�מקרה זה היה הסיקור 
מאוזן, נתמכת �ממצאי ניתוח התוכן של תמיר שפר (Sheafer, 2005), שהעידו על סיקור 

מאוזן �אופן יחסי של מתנחלי עזה �תקופה שקדמה למשאל המתפקדים �ליכוד.
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מהפכה טכנולוגית בעיתונות?
רוב המידע החדשותי עדיין זורם 

בטלפון )ובנייד(
צבי רייך

תקציר

לא  החדשות  התקשורת  טכנולוגיות  המחקר,  של  המרכזי  �זרם  כנטען  שלא 
ידיעות  חוללו מהפכה של ממש �דרכים ש�הן כת�י חדשות משיגים �פועל 
זה מסתמך על מחקר ששחזר �אופן מדוקדק כיצד השיגו  עיתונאיות. ממצא 
ידיעותיהם לפני כניסתן של  עשרות כת�י העיתונות המודפסת �ישראל את 
טכנולוגיות התקשורת החדשות לשימוש עיתונאי ואחריה. הה�דלים, מת�רר, 
ונייד(.   )קווי  הטלפון  ונשארה  הייתה  הדומיננטית  הטכנולוגיה  משניים.  היו 

ד"ר צ�י רייך הוא מרצה �מחלקה לתקשורת, אוני�רסיטת �ן–גוריון. דואר אלקטרוני:   *
zreich@bgu.ac.il

המאמר תורגם מן המקור האנגלי, הורח� ועו�ד לנוסח הע�רי על ידי המח�ר. גרסה   **
 Reich, Z. (2005). ‘New Technologies, Old–� התפרסמה  המאמר  של  מוקדמת 
 Practices: The Conservative Revolution in Communication Between Reporters
 and News Sources in the Israeli Press’, Journalism and Mass Communication

 .Quarterly 82 (3) (Autumn 2005): 552—570
השימוש  על  נגלוש:  לא  '�ואו  �מאמר  �הרח�ה  נדון  �אינטרנט  העיתונאי  השימוש    
שוורץ– ת'  �תוך  המתפרסמות',  לחדשות  מידע  כמקור  האינטרנט  �רשת  המוג�ל 

אלטשולר )עורכת(, עיתונות דוט קום. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז 
�ורדה )2007(.

אני מודה למרטין ג'יי אלטון ממרכז �ורדה לתקשורת חדשנית �אוני�רסיטת �ן–גוריון    
ולדן �רקו�יץ מאוני�רסיטת איווה על הערותיהם המועילות �יותר, ולטלי א�ישי–אר�ל 

על הייעוץ הסטטיסטי. 
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הנוכחות הפיזית של העיתונאים �זירות האירועים ו�ראיונות פנים–אל–פנים 
עם מקורות מידע לא הייתה ר�ה גם לפני חדירתן של הטכנולוגיות החדשות. 
שמרנותה המפתיעה למדי של הע�ודה העיתונאית מלמדת, כי �משחק הגומלין 
�ין כוחות מעודדי שינוי )הטכנולוגיות החדשות( ל�ין כוחות מעודדי המשכיות 
)דפוסי הע�ודה העיתונאיים המסורתיים( ידם של מעודדי ההמשכיות היא על 
העליונה. המאמר �וחן את השימוש �טכנולוגיות התקשורת החדשות �הקשר 
והאתית  עומד על המשמעות המקצועית  העיתונאית,  הסוציולוגיה  הרח� של 

שלהן ועל השלכותיהן האפשריות על טי�ו של המידע החדשותי המתפרסם.

מבוא

ויצרו  מידע  עיתונאים  השיגו  התקשורת ש�אמצעותן  טכנולוגיות  של  �חינה 
קשר עם מקורות איננה �גדר נ�ירה גרדא �תי�ת הכלים העיתונאית. מידע 
על טכנולוגיות אלה עשוי לשפוך אור על צד �לתי נראה של ע�ודת החדשות: 
להעיד על השיטות, על האמצעים ועל התהליכים ש�אמצעותם כת�ים משיגים 
מידע. הוא עשוי לאפשר להעריך את הידיעות המתק�לות מ�חינה מקצועית 
התחקיר  �מהלך  שהושקע  המאמץ  כגון  מאפיינים,  הסגרת  �אמצעות  ואתית 
כדי להשיג את המידע, המידה שהסתמך העיתונאי על עדות מיד ראשונה, על 
משא ומתן עם מקורות, על מידע המופץ לכול או על כזה שהוא �על סיכוי 

ל�לעדיות. 
העניין האקדמי �טכנולוגיות התקשורת ג�ר �אופן ניכר �חצי היו�ל האחרון, 
כש�מהלכו מצאו עצמם העיתונאים מוקפים �סוללה של טכנולוגיות חדשות, 
לאחר כמאה שנים ש�הן שימש הטלפון כערוץ עיתונאי �לעדי להשיג מידע 
ללא נוכחות פיזית. �תוך כשני עשורים וחצי התר�ו הטכנולוגיות התקשורתיות 
מאחת — הטלפון הקווי — ללא פחות משש )ו�כללן מכשיר הזימון, המכונה 
גם �יפר, הפקסימיליה, הטלפון הנייד, האינטרנט והדואר האלקטרוני(. כניסתן 
�תר�ויות  �מקצת  שונים  �מועדים  הסתם  מן  אירעה  אלה  טכנולוגיות  של 
עיתונאיות שונות. �ישראל )שהדיון �מידת ייצוגיותה ייעשה �מסקנות( היא 

ארכה פחות משני עשורים, מראשית שנות השמונים של המאה העשרים.
טכנולוגיות   ,)Schudson, 2000: 182( שדסון  מייקל  פי  על  ועדיין, 
תקשורת והשפעתן על התכנים החדשותיים כמעט שלא זכו למחקר רציני. חוץ 
של  �טכנולוגיות  �עיקר  מתמקדת  הספרות  �המשך,  שיתואר  מהאינטרנט, 
פרזנטציה, אחסון, הפצה וצריכה, שנוגעות יותר לארגוני חדשות, לעורכים, 

למפיקים ולצרכנים מאשר לטכנולוגיות הפקה, המשמשות את הכת�ים. 
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העיתונאים  משתמשים  כיצד  לה�ין  היא  זה  מאמר  של  העיקרית  המטרה 
�מכלול טכנולוגיות התקשורת העומד לרשותם. כדי ל�חון את הסוגיה �מלוא 
נכחו   — �טכנולוגיות  להשתמש  ש�מקום  מקרים  גם  מ�יא  המאמר  היקפה, 
או  ראייה  מעדות  המתרחש  את  וסיקרו  האירועים  �זירות  פיזית  העיתונאים 
�מאמר  אשתמש  )לכן  מידע  מקורות  עם  פנים–אל–פנים  ראיונות  �אמצעות 

�מונח 'ערוצים', כשהכוונה היא לא רק לערוצים טכנולוגיים(.
ראיות  קיימות  האם  עיקרית:  מחקר  שאלת  עומדת  המאמר  של  �מרכזו 
אמפיריות היכולות לאשש את הטענה, שלטכנולוגיות התקשורת החדשות יש 
השפעה שולית או מהפכנית על הדרכים ש�הן עיתונאים משיגים מידע חדשותי 

ויוצרים מגע עם מקורות המידע?
כדי להשי� על השאלה, �חנתי את התרומה �פועל של כל ערוץ תקשורת 
לשימוש  החדשות  הטכנולוגיות  של  קליטתן  לפני  המתפרסמים,  לתכנים 

עיתונאי ואחריה.
הישראלית  �עיתונות  ק�וע  סיקור  תחום  �עלי  �ַּכת�ים  מתמקד  המחקר 
היומית. המיקוד �כת�י העיתונות המודפסת מאפשר לעקו� אחר השגת מידע 
 Bantz et.( כשלעצמה, ללא 'רעשי' ההפקה הנלווים למשל לחדשות הטלוויזיה
al., 1980; Golding & Elliott, 1979: 90(. העיתונות המודפסת נראית שיטתית 
יותר �ע�ודת החדשות שלה. היא מעסיקה יותר כת�ים )כל אחד מהעיתונים 
שנ�חנו העסיק כת�ים �היקף של פי שלושה לעומת חדרי חדשות �תקשורת 
 Berkowitz,( לידיעה  יותר מקורות מידע �ממוצע  ומסתמכת על  המשודרת( 

.)1987: 512
כלי  של  הנטייה  את  תואם  ק�ועים  סיקור  תחומי  �עלי  �כת�ים  המיקוד 
התקשורת ה�ולטים �ישראל להת�סס על כת�ים מסוג זה, ו�תוך כך למזער 
את השימוש �כת�ים כלליים. אף שכת�ים אלה נוטים לדפוסי ע�ודה שגרתיים 
�כל  אחרים  מעיתונאים  יותר  שמרנים  �הכרח  הם  אין   ,)Sachsman, 1976(
הנוגע לשימוש �טכנולוגיות. ההפך הוא הנכון. כת�ים �עלי תחום סיקור ק�וע 
עשויים ליהנות מיותר משא�ים ומיותר מוטי�ציה לאמץ טכנולוגיות חדשות, 
לוחות  ועק�  אותם  המעסיקים  החדשות  ארגוני  �תוך  המרכזי  תפקידם  עק� 

הזמנים הנוקשים שעל פיהם הם פועלים.

מסגרת תאורטית

את החוקרים הר�ים, ש�דקו את השפעתן של טכנולוגיות התקשורת החדשות 
להלן:  שיכונו  אסכולות,  לשלוש  לחלק  אפשר  העיתונאית,  הע�ודה  על 
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קרו�  שהם  ה'רפורמיסטים',  וה'סלקטי�יים'.  ה'מסורתיים'  ה'רפורמיסטים', 
לוודאי הק�וצה הגדולה �יותר, ס�ורים כי הטכנולוגיות ה�יאו לידי תמורה 
 Lacy & Simon, 1993: 163; Bardoel, 1996;( של ממש �ע�ודת הכת�ים 
Herbert, 2000: 2; Pavlik, 2000: 229; Kawamoto, 2003(. ה'מסורתיים', 
�דפוסי  ארוכות–טווח  מגמות  מזהים  �יותר,  הקטנה  הק�וצה  לוודאי  קרו� 
טכנולוגיות  של  השפעתן  את  ניכר  �אופן  שמג�ילות  העיתונאיים,  הע�ודה 
 Sigal, 1973: 192; Smith, 1980: 203; Brown et al., 1987;( חדשות 
 Christopher, 1998: 131; Delano, 2000; Gans, 2003: 43; Boczkowski,

.)2004
לעומת שני אלה, ס�ורים ה'סלקטי�יים' כי הע�ודה העיתונאית השתנתה, 
תגו�תם  שמהירות  טלוויזיה,  כת�י  אצל  רק  א�ל  דרמטית,  �מידה  ואפילו 
 Hallin,( החדשות  הטכנולוגיות  �של  מאוד  הואצו  מידע  לאסוף  ויכולתם 
Murrie, 1998; García & Bienvenido, 2002 ;1992(. לפי טד קופל, השינוי 
העיתונאי'  �כל�  מכשכש  הטכנולוגי  ש'הזנ�  עד  דרמטי,  כה  הוא  �טלוויזיה 

.)Cited by Murrie, 1998: 98(
ככל הידוע לא קיים מחקר המתחקה אחר השימוש העיתונאי �פועל �ערוצי 
תקשורת שונים, כדי להשיג מידע ממקורות שונים, ודאי לא מחקר ה�וחן מגמות 
�תחום זה לאורך זמן. לכן, מחקר זה הוא חלוצי �עיקרו. למרות חלוציותו, הוא 
החל �נטייה זהירה לגישה ה'מסורתית', �זכות הסתייגותה מהטכנו–אופטימיזם 
�תוך  אחד  כמרכי�  הטכנולוגיה  את  ראייתה  ו�זכות  מהספרות,  חלק  הסוחף 
המכלול הרח� של סוציולוגיה של עיתונות. אסמכתה לכך אפשר היה למצוא 
�חזונו של ליאון ו' סיגל )Sigal, 1973: 192(, שלפיו כניסת המחש�ים ו�סיסי 
הנתונים לעיתונות לא תשנה �הכרח את דפוסי הע�ודה העיתונאיים, כיוון שהם 
'נישואין )�ין( יכולות הפקה והפצה של המאה העשרים ושל שיטות  ��חינת 
איסוף חדשות של המאה הש�ע  עשרה'. עוד אסמכתאות סיפקו מחקרים שמצאו 
 Benson,( ו�תכניה  החדשות  �ע�ודת  לציון'  ראויות  'רציפויות  של  מגמות 
2004(, ופרקטיקות דומות �חדרי חדשות של העיתונות המודפסת והמקוונת 

.)Boczkowski, 2004(
מצ�  לתמונת  ציפייה  �הכרח  פירושה  אין  'מסורתית'  השקפה  ואולם 
סטטית לחלוטין מ�חינת השימוש �טכנולוגיות החדשות אלא שינוי מתון �כל 
הנוגע לשימוש �הן. לצורך תיאור השינוי הצפוי אשתמש �ה�חנה של כלכלן 
�ין שני   )McManus, 1994: 88( מקמנוס  הר�רט  ג'ון  האמריקני  התקשורת 
השל�ים של היווצרות הידיעה החדשותית, שאומצה כאן קונספטואלית ופותחה 
תאורטית ומתודולוגית.1 �של� המידע הראשוני, ש�ו הכת� לומד לראשונה 
על עצם קיומה של ידיעה פוטנציאלית, צפוי כי הטכנולוגיות החדשות יק�לו 
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�יטוי �ולט �סיקור, מאחר שהכת�ים מוכנים להשתמש �אותם רגעים כמעט 
�כל מכשיר זמין, חדש או ישן, שיספק להם קצה חוט ויאפשר להם להתחיל 
את תהליך ע�ודתם מוקדם ככל האפשר. לעומת זאת, �של� איסוף המידע, 
צפוי  עצמה,  הידיעה  להכנת  ה�ניין  א�ני  את  משיגים  הכת�ים  ש�מהלכו 
שייעשו �ררניים יותר, לא רק �כל הנוגע למידע אלא גם �נוגע לטכנולוגיות 
ש�אמצעותן הוא מושג, מתוך העדפת הטכנולוגיות המאפשרות להם שליטה 

מר�ית �טי� המידע העומד להתפרסם �שמם. 

לוח 1: מגמות המשך מול מגמות שינוי

מאפייני העבודה 
החדשותית

התופעה המצופהמגמות שינוימגמות המשך

שימוש �תחליפי 
נוכחות

סיקור �לתי 
מתווך היה מוג�ל 
כ�ר �ע�ר, כאשר 

נעשה שימוש 
�טכנולוגיה 

כתחליף נוכחות

טכנולוגיות 
חדשות מציעות 
יותר ערוצים, 

שהם יותר אמינים, 
ויכולים להיות 

מותאמים לנסי�ות

מדיאטיזציה 
 — )mediatization(
תיווכיות גו�רת של 
טכנולוגיות. עלייה 

יחסית �מגעים 
מתווכי–טכנולוגיה, 

ירידה ��לתי 
מתווכים

טי�ן �ר–המיקוח 
של החדשות )משא 
ומתן עם מקורות 

המידע(

ד�קות �ערוצים 
אורליים )טלפון(

מר�ית 
הטכנולוגיות 
החדשות הן 
טקסטואליות

טקסטואליזציה: 
עלייה יחסית 

�שימוש �ערוצים 
טקסטואליים, ירידה 

מסוימת �שימוש 
�טלפון

ההעדפה למגע 
ישיר עם מקורות 

אנושיים

היצמדות למגע 
ישיר עם מקורות 

אנושיים

יכולת גו�רת 
לעקוף מקורות 

אנושיים 
)�אמצעות רשת 

האינטרנט ו�סיסי 
נתונים(

האינטרנט נעשה 'כלי 
חיוני' לעיתונאים

הע�ודה  �דפוסי  )הנעוצים  היצי�ות  מעודדי  הגורמים  את  מראה   1 לוח 
הגורמים  לעומת  החדשות(  של  הסוציולוגיה  מספרות  המוכרים  העיתונאיים, 
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שהן  ו�פונקציות  החדשות  התקשורת  �טכנולוגיות  )הנעוצים  שינוי  הצופים 
איננה  הטכנולוגיה  של  הסופית  שההשפעה  הוא,  המרכזי  הרעיון  מציעות(. 
נק�עת �חלל החופשי אלא �יחסי גומלין �ין הפונקציות שלה ל�ין המערכת 
הח�רתית ש�מסגרתה היא מופעלת. יחסי גומלין אלה עשויים להו�יל לשינויים 

המוצעים �לוח )למרות היצי�ות היחסית(.
�מסגרת יחסי גומלין אלה אפשר לצפות לשלושה תהליכים עיקריים:

מדיאטיזציה )mediatization( — עלייה �אחוז המידע שמוע�ר �אמצעות   .1
טכנולוגיות למיניהן.

)וירידה  עלייה �אחוז המידע הגולמי שמוע�ר �כת�  טקסטואליזציה —   .2
�מידע האורלי שנמסר(.

אימוצו של האינטרנט לע�ודה עיתונאית.  .3
שלושת התהליכים הללו עו�דו לשאלות מחקר ספציפיות. 

שאלת מחקר 1: האם �משך הזמן חלה ירידה �שימוש �מגעים �לתי מתווכים 
ועלייה תואמת �שימוש �מגעים מתווכי–טכנולוגיה?

את  לא  וגם  העיתונאי  הצורך  את  יצרו  לא  חדשות  תקשורת  טכנולוגיות 
�ע�ר  גם  פיזית.  נוכחות  ללא  חדשותי  מידע  להשיג  העיתונאית  האפשרות 
כת�ים נהגו כך �כל פעם שחשו או העריכו כי 'להיות שם' )�ריאיון פנים–
�לתי  או  חיוני,  �לתי  או  מ�חינתם,  נוח  אינו  אירועים(  �זירת  או  אל–פנים 
אפשרי, או מסכן אותם �או�דן זמן מופרז. אפילו טכנולוגיות מסורתיות דוגמת 
 Alsop & Alsop,( הטלפון הקווי שימשו �הצלחה ו�אופן נרח� למטרות דומות
5 :1958(. אלא שמשהו �כל זאת התחדש כאן, עם כניסתן של הטכנולוגיות 
החדשות. אלה עשו את תחליפי הנוכחות הר�ה יותר נגישים ומפתים לשימוש, 
המהיר  אימוצן  עק�  גם  אלא  שלהן,  המתוחכמות  הפונקציות  �זכות  רק  לא 
�ארגונים פרטיים וצי�וריים. על רקע זה ניתן לצפות כי מגעים �לתי מתווכים, 
שנחש�ים לפרוצדורות סיקור 'ראויות' יותר מ�חינה מקצועית ואתית, כיוון 
 Fishman, 1980: 144; Pavlik, 2000: 229;( שהם מ�יאים עדות מיד ראשונה
Peters, 2001(, יהיו �מגמת ירידה �ין התקופות, ואילו מגעים מתווכים יהיו 

�מגמת עלייה, �ייחוד �של� גילוי המידע הראשוני. 

שאלת מחקר 2: האם מסתמנת לאורך זמן ירידה �מגעים מתווכי–טלפון ועלייה 
תואמת �מגעים מתווכי–טקסט?

 negotiated( �ת–מיקוח'  כ'תופעה  מתוארות  שהחדשות  מאחר 
עיתונאים  ל�ין  מקורות  �ין  ומתן  משא  של  כפרי  כלומר   ,)phenomenon
)Tuchman, 1978: 6; Berkowitz & TerKeurst, 1999(, צפוי כי השגתן תיטה 
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גם מגעים  )ו�מידה מסוימת  לע�ר טכנולוגיה מאפשרת–מיקוח, קרי הטלפון 
�לתי מתווכים, שנידונו לעיל(. הטלפון מאפשר לכת�ים לישם מערכת עשירה 
לשאול  עמם,  להתעמת  מקורות,  טיעוני  על  להתמקח  ריאיון:  טכניקות  של 
שאלות ול�קש ה�הרות. ואולם על הטלפון, ש�זמנו היה האמצעי הטכנולוגי 
כמעט היחיד שִאפשר ליצור מגע עם מקורות ולהשיג מידע, קראו תיגר שורה 
של חלופות חדשות, שחוץ מהטלפון הנייד, כולן טקסטואליות )מכשירי זימון, 
�חדר  שעשיתי  מתצפיות  כעולה  אלקטרוני(.  ודואר  אינטרנט  פקסימיליה, 
חדשות של אחד העיתונים, מידע טקסטואלי יכול להיות שימושי מאוד לכת�ים, 
אחרים  �עניינים  לטלפון  כ�ולים  הם  הארוכות ש�הן  �ייחוד �מהלך השעות 
ולקיים אינטראקציה  סינכרוני  ליצור קשר  רוצים,  יכולים, או שאינם  ואינם 
מידע טקסטואלי  מסוימים.  �רגעים  מסוימים  �זמן אמת עם מקורות  אורלית 
עשוי להחיש את זרימת המידע ולמנוע חיכוכים �ין מציעי המידע )המקורות( 

ל�ין אלה המחליטים מה לעשות �ו )העיתונאים(. 
הירידה �מגעים מתווכי–טלפון והעלייה המק�ילה �מגעים מתווכי–טקסט 
צפויה להיות �ולטת יותר �של� המידע הראשוני, ש�מהלכו עיתונאים זקוקים 
רק לקצה חוט שיו�יל לסיפור הפוטנציאלי, ופחות �של� איסוף המידע, שהוא 
את  גם  כולל  הטלפון  זה  �מקרה  כי  לציין,  חשו�  מיקוחי.  אופי  �על  יותר 
מסוימת  �מידה  היותו  אף  שעל  שלה,  הנייד  הצאצא  את  וגם  הקווית  הגרסה 
טכנולוגיה חדשה, סיפק שירותים דומים לאלה של הטלפון הקווי, לפחות �קר� 
אזרחים רגילים )Leung & Wei, 2000(. מה גם, שהתכונות הלא אורליות של 
הטלפון הנייד, כגון ה–SMS, לא היו �שימוש נרח� �קר� העיתונאים �תקופה 

הנחקרת.

שאלת מחקר 3: האם האינטרנט נעשה כלי ע�ודה עיתונאי עיקרי להשיג מידע 
חדשותי?

לפי ק�יעה אחרת של סיגל )Sigal, 1986: 15( 'חדשות אינן מה שמתרחש, 
אלא מה שמישהו אמר שהתרחש או שעומד להתרחש'. פירושה של ק�יעה זו היא 
שמידע חדשותי מיסודו מעוגן �מקורות אנושיים, ולכן ניתן לצפות כי ייטה 
לערוצים המאפשרים מגע עם מקורות אלה. ואולם מאז הופעתם של האינטרנט 
ו�סיסי הנתונים נהיה אטרקטי�י �הר�ה לעקוף את המקורות האנושיים ולהשיג 
ונעשים  ומתרח�ים  הולכים  המידע  שמר�צי  ככל  עצמאי,  �אופן  המידע  את 
כ�ר עתה  האינטרנט  שונים,  כפי שמראים מחקרים  כפתור.  �לחיצת  נגישים 
 García & Bienvenido,( לעיתונאים )’indispensable tool‘( 'נעשה 'כלי חיוני

.)2002: 365
שאינו  סף  ולק�וע  כמותית  להכרעה  כאן  להגיע  קשה  חיוני?  כמה  עד 
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שרירותי. ו�כל זאת, אם התפוקה הממוצעת לעיתונאי היא כשני סיפורים ליום 
ע�ודה )כעולה ממחקר זה( ואם השימוש היומיומי �אינטרנט נפוץ �קר� מחצית 
מהעיתונאים )כפי שדיווחו כמה מחקרים אמריקניים(,2 אזי לא יהיה זה �לתי 
�ו  יימצא  חיוני,  הגיוני לצפות, ש�מידה שהאינטרנט אכן נעשה כלי ע�ודה 

שימוש עיתונאי כלשהו לפחות �ידיעה אחת מ�ין כל אר�ע ידיעות. 

שיטת המחקר

הם  ש�הם  עיתונאים,  עם  פנים–אל–פנים  שחזור  �ראיונות  נאספו  הנתונים 
הת�קשו לפרט כיצד הושגה כל ידיעה מתוך מדגם של ידיעותיהם. תשו�ותיהם 

תועדו �שאלונים סגורים כמותניים.
המסורתיות  השיטות  של  מג�לותיהן  על  להתג�ר  כדי  זו  שיטה  פיתחתי 
�עייתיים  נעשים  למשל  ראיונות  עיתונאיים.  ע�ודה  �תהליכי  האמור  �כל 
כאשר המרואיינים עצמם הם מראיינים מקצועיים, ש�כוחם לנחש �קלות את 
התשו�ות ה'נכונות' ולגלוש לתיאורים רוויי תושייה עיתונאית והישגים יוצאי 
כיוון  זו,  מכשלה  למנוע  מסוגלות  זאת,  לעומת  אתנוגרפיות,  תצפיות  דופן. 
עושים  שהם  למה  אומרים,  שעיתונאים  ממה  הדגש  את  להע�יר  ש�כוחן 
מרכזיים  חדשות  ארגוני  מצד  גו�ר  �סירו�  נתקלת  זו  ששיטה  אלא  �פועל; 
)Underwood, 1993: 118(. גם המחקר הזה החל �גישושים ס�י� האפשרות לקיים 
כלל.  �דרך  שליליות  היו  זו  ל�קשה  התגו�ות  א�ל  �עיתונים.  תצפיות 
אלא  הנ�דק  התקשורת  ארגון  מהסכמת  החוקר  את  פוטרים  התוכן  ניתוחי 
שהם מתמקדים �תוצר החדשותי. לעומת זאת, �כל הנוגע לתהליכי הע�ודה 
העיתונאיים, ניתוחי תוכן אינם יכולים להציע יותר מאשר ספקולציות, מאחר 
 Manning, 2001:( שהתהליכים אינם מותירים עק�ות �רורים �תוצר החדשותי

.)48
שכללה  הזאת,  המחקר  שיטת  פותחה  אלה,  מאילוצים  מוצא  למצוא  כדי 

שלושה של�ים של איסוף נתונים )לפני הראיונות עצמם(:
�חירה של עשרה תחומי סיקור �כל אחד משלושת היומונים הפונים אל   .1
הצי�ור הרח� �ישראל: 'הארץ', 'ידיעות אחרונות' ו'מערי�',3 לפי חמישה 
מכלל   63% היו  ד�ר  של  �סופו  שנ�חרו  הסיקור  תחומי  קריטריונים.4 

התחומים שתאמו את הקריטריונים.
זיהוי כל הידיעות החדשותיות שפרסמו כת�ים אלה �משך אר�עה ש�ועות   .2
)מרס 2001(. ה�חירה �תקופה של אר�עה ש�ועות נועדה ליצור איזון �ין 
ל�ין  אחד  מצד  ונסי�ות  מועדים  ממגוון  חדשות  סיפורי  �ייצוג  הצורך 
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הצורך להגיע אל העיתונאים כשזיכרונם עדיין טרי מן הצד האחר, וזאת 
כדי לאפשר שחזור מהימן של פרטי ההתהוות של כל ידיעה. 

הגרלה של 15 סיפורי חדשות לכל עיתונאי מסך פרסומיהם )ממוצע 43,   .3
סטיית תקן 11(. יחידת הניתוח ה�סיסית הייתה המגע �ין עיתונאי ל�ין 

מקור מידע.5
עם  קשריהם  על  לשוחח  העיתונאים  מצד  הסירו�  היקף  את  למזער  כדי 
מקורות המידע שלהם, נק�ע כי הידיעות יהיו אנונימיות, כלומר החוקר יק�ל 
תיאור מפורט של תהליכי ההתהוות של 15 ידיעות א�ל �לי שהוא יודע לאיזו 
ידיעה שייך כל תיאור. לשם כך, הותאמו גם סידורי הישי�ה. הכת� והמראיין 
יש�ו משני צדי שולחן כשמסך חוצץ �יניהם, כדי להסתיר את הידיעות ש�ידי 
העיתונאי. שיתוף הפעולה של העיתונאים היה כמעט מלא.6 כך התאפשר לשחזר 

את תהליכי היצירה של 448 סיפורי חדשות.
ה�עיה ה�אה הייתה לספק פרספקטי�ה היסטורית כיצד הפעילו כת�ים את 
שנ�חרה  התקופה  החדשות.  הטכנולוגיות  של  כניסתן  טרם  התקשורת  ערוצי 
להשוואה הייתה מרס 1981, �דיוק 20 שנה לפני מועד המחקר העיקרי, ו�אותו 
חודש �לוח השנה. פרק זמן זה נ�חר גם משום שמיד לאחריו נקלטה �שימוש 

עיתונאי הטכנולוגיה החדשה הראשונה — מכשיר הזימון )�יפר(.
המאמץ העיקרי �תכנון חלקו ההיסטורי של המחקר היה לשמור על שיטת 
שחזור דומה ככל האפשר למחקר של 2001. ואולם שלוש התאמות היו �לתי 
נמנעות. ראשית, הושמטו כמו�ן הטכנולוגיות שלא היו �שימוש �שעתו. שנית, 
הופחת מספר המרואיינים, �של הקושי לאתר כת�ים מאותם עיתונים ו�עלי 
אותם תחומי סיקור )מר�יתם כ�ר לא ע�דו כעיתונאים פעילים �עת המחקר(. 
הזיכרון  ו�קשיי  שנה(   20( שחלף  הר�  הזמן  �פרק  להתחש�  כדי  שלישית, 
שתי  �ין  ידיעה  �כל  ל�חור   1981 של  הכת�  הת�קש  להצי�,  עלול  שהד�ר 
אפשרויות: למסור תיאור ספציפי של דרכי הפקתה )אם הוא ס�ור כי הוא זוכר 
זאת �מדויק, על אף הזמן שחלף(, או למסור תיאור גנרי של הדרכים להפיק 
ידיעות מאותו הסוג. לדוגמה, כת� משטרה שהת�קש לשחזר כיצד הפיק ידיעה 
על רצח יכול היה לתאר את דרך הסיקור של אותו הרצח, או את הדרך השגורה 

ש�ה נהג לסקר מקרי רצח מסוג זה.
מכלל  �דיוק  אחוז  �אותו  גנרי.  תיאור  הכת�ים  סיפקו  מהידיעות   84%–�
הידיעות טענו הכת�ים כי הם משוכנעים שהשחזור שמסרו הוא מדויק �מידה 

ר�ה, למרות הזמן שחלף.
�רור מאליו כי התיאור הגנרי וההיקף המצומצם של הידיעות )135 ידיעות, 
טווח'  ארוך  'זיכרון  על  ההסתמכות  גם  כמו  עיתונאים(  �ידי תשעה  שנכת�ו 
להחליש  עשויים   7)2001 כת�י  של  יחסית  הטריים  לזיכרונות  מנוגד  )שהוא 
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�שיטות  �מחסור  �התחש�  אך  הנחקרות.  התקופות  �ין  ההשוואה  �סיס  את 
מחקר מוצקות יותר לשחזר דפוסי הפקה �ע�ר, וכן �התחש� �יתרונותיה הלא 
מ�וטלים של השיטה הנוכחית )עדויות מפורטות של הכת�ים הממוקדות �מדגם 
מקרי של ידיעות, שהם עצמם חי�רו, ואשר פזורים �הן 'עוגני זיכרון', כגון 
הנסי�ות והמקורות הנזכרים או המרומזים �ידיעות(, נראה כי אפשר להשתמש 

�נתוני שנת 1981 לשם השוואה זהירה.
�חדר  תצפיות,  חודשי  �שלושה  כאמור  נתמכת  הממצאים  של  הפרשנות 
חדשות של אחד היומונים, וכן �שלושה משרדים של דו�רים ואנשי יחסי צי�ור 

�מגזרים הממשלתי והפרטי.
הנתונים יוצגו וינותחו �אמצעות סטטיסטיקה תיאורית. �עיקר יו�או אחוזי 
ו�כל אחד משני השל�ים החדשותיים.  המגעים שתרם כל ערוץ �כל תקופה 
היתרון של שימוש �אחוזים ככלי מחקר הוא, שהוא מתאר היט� את תמהיל 
הערוצים �כל תקופה, ומאפשר להראות כל ערוץ �הקשר של הערוצים האחרים, 
להשוות �ין ערוצים חדשים ו�ין ותיקים ולהציג �אופן �ולט לעין מגמות של 

המשכיות ושינוי, העומדות �יסוד שאלות המחקר.
האחוזים חוש�ו כמספר המגעים ש�הם נעשה שימוש �טכנולוגיה הרלוונטית 
)או �מק�ץ טכנולוגיות( חלֵקי כלל המגעים ששימשו להשיג את המידע. כל 
מגע עם מקור או כל 'הע�רה' )’Sigal, 1973: 125( )‘transfer( של מידע היו 
ערוץ תקשורת אחד. �של� המידע הראשוני, המונה לעולם רק ערוץ תקשורת 
יכול לגלות לראשונה רק פעם אחת את עצם קיומה  אחד )מאחר שעיתונאי 
זאת, �של�  ידיעה פוטנציאלית(, תועדו כל המגעים �פרוטרוט. לעומת  של 
איסוף המידע )ש�ו יכולים להתקיים מגעים ר�ים( הוג�ל מראש החלל �שאלון 
זו  הג�לה  העיתונאי.  לדעת  �יותר  החשו�ים  אלה  איסוף —  ערוצי  לשלושה 
נ�עה מן הצורך להתחש� �אילוצי משך הריאיון, כדי לא להעמיד את ס�לנותם 
של המרואיינים �מ�חן מפרך מדי. על אף מג�לה זו, הת�רר שכמעט כל מגעי 

האיסוף תוארו �פרוטרוט: 88% �מדגם של 1981 ו–92% �זה של 2001.
�של טי�ו החלוצי של המחקר, לא נעשה �ו שימוש �מ�חני מו�הקות אלא 
כהפרש  חוש�   ,’D-Statistic‘ המתאים,  גודל האפקט  אפקט.  גודל  �חישו�י 
)ראו  המשותפת  התקן  לסטיית  האומדן  חלֵקי  המדגמים  �שני  האחוזים  ש�ין 
נוסחה �הערות ללוח 2(. מקו�ל לראות �אפקט �שיעור של 0.20 כקטן, �שיעור 

.)Cohen, 1992( 0.50 כ�ינוני ו�שיעור 0.80 כגדול
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ממצאי המחקר

 448(  2001–� לידיעה  �ממוצע  ערוצים   2.62–� הכת�ים  השתמשו  ככלל, 
ידיעות המ�וססות על 1,175 מגעים( לעומת 2.24 ערוצים �–1981 )135 ידיעות 

המ�וססות על 302 מגעים(.
המקרים הפשוטים הם אלה ש�הם התקיים �ין המקור ל�ין העיתונאי מגע 
מגע  כלומר  הידיעה;  הכנת  של  השל�ים  מ�חינת  אחת  �רורה  פונקציה  �על 
או  הראשון(  המקור  עם  )מגע  ראשוני  מידע  גילוי  לצורכי  ורק  אך  ששימש 
ואילך(.  )מגעים עם המקור השני  ורק לצורכי איסוף מידע  מגע ששימש אך 
אלא ש�כמחצית הידיעות )52%( נגלה דפוס שלישי: המגע עם המקור הראשון 
לפחות.  המידע  מאיסוף  קצת  ושל  ראשוני  מידע  של  שילו�  הני�  �ידיעה 
פעמיים  ערוץ  אותו  נכלל  כפולה,  הייתה  מידע  אותו  של  שהפונקציה  כיוון 

�ניתוח — הן כערוץ מידע ראשוני והן כערוץ איסוף מידע.8
התרומה של כל ערוץ להשגת הידיעות המתפרסמות מוצגת �נפרד למידע 
ראשוני )תרשים 1א( ולאיסוף המידע )תרשים �1(. הערוצים החדשים מרוכזים 

�צדו הימני של כל תרשים ואילו הוותיקים �צדו השמאלי.
ללא  נותרה  החדשות  מהטכנולוגיות  אחת  לא  אף  כי  מלמדים,  הממצאים 
�של�  לפחות  המגעים  מן  ל–15%   3% �ין  תרמה  מהן  אחת  כל  כלל.  שימוש 
אחד — גילוי המידע הראשוני או איסוף המידע. ככלל, דפוסי השינוי �ולטים 
יותר �של� המידע הראשוני )ש�ו תרמו הטכנולוגיות החדשות כמחצית מכלל 
השאלה  �ל�ד(.  כשליש  תרמו  הן  )ש�ו  המידע  איסוף  �של�  מאשר  המגעים( 

המתעוררת כאן היא כיצד יש להחשי� את הטלפון הסלולרי?
אף שמדו�ר �טכנולוגיה חדשה המאפשרת ניידות, הרי שלפחות מ�חינת 
הסלולרי  הטלפון  מילא  לא  עיתונאים,  ו�ין  מקורות  �ין  ההתקשרות  דפוס 
פונקציה שונה �אופן מהותי מהטלפון הקווי, לפחות �עת המחקר. אם נצרף 
את הטלפון הנייד לטכנולוגיות הוותיקות, חלקן של הטכנולוגיות החדשות אף 
יוסיף ויצטמצם ל–36% ממגעי המידע הראשוני ול–20% ממגעי האיסוף �ל�ד. 
כך או כך, גודל האפקט של אימוץ הטכנולוגיות החדשות �של� איסוף המידע 
החדשות  הטכנולוגיות  מכלול  את  �וחנים  כאשר  הן  ל�ינוני,  קטן  �ין  הוא 
הסלולרי  הטלפון  ללא  אותן  �וחנים  כאשר  והן   )D-Statistic = 0.37(

 .)D-Statistic = 0.39(
התמונה מוסיפה להת�הר, כאשר מק�צים את הערוצים השונים לקטגוריות 
רח�ות יותר, כדי להשי� על שאלות המחקר הראשונה והשנייה, כמוצג �לוח 

.2
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 לוח 2: השימוש העיתונאי בטיפוסי ערוצים שונים

בשלב גילוי המידע הראשוני
גודל אפקט מדגם 2001 מדגם 1981

אחוז מספר אחוז מספר טיפוס הערוץ
-0.19 14% 61 20% 27 מגעים �לתי מתווכיםא
-0.43 40% 179 61% 82 מתווכי–טלפון�
0.63 41% 183 12% 16 מתווכי–טקסטג

-0.05 6% 25 7% 9 אחרד
100% 448 100% 135 סך הכול

בשלב איסוף המידע
גודל אפקט מדגם 2001 מדגם 1981

אחוז מספר אחוז מספר טיפוס הערוץ
-0.32 14% 127 27% 64 מגעים �לתי מתווכיםא
-0.06 60% 526 63% 152 מתווכי–טלפון�
0.37 25% 217 10% 24 מתווכי–טקסטג
0.01 1% 8 1% 2 אחרד

100% 878 100% 242 סך הכול

הערה: הנתונים כוללים את כל המגעים של גילוי המידע הראשוני ועד שלושה מגעי 
איסוף שהיו החשו�ים �יותר לדעת העיתונאי.

�לתי מתווכיםא: מפגשי פנים–אל–פנים ונוכחות �זירות אירוע.
מתווכי–טלפון�: קווי וסלולרי.

מתווכי–טקסטג: אינטרנט, דואר אלקטרוני, דואר, ארכיון ומסמכים.
אחרד: פרסום �כלי התקשורת, היסק של העיתונאי.

חלֵקי  המדגמים  �שני  האחוזים  ש�ין  כהפרש  חוש�   )D-Statistic( האפקט  גודל 
האומדן לסטיית התקן המשותפת. נוסחת החישו�:

P1 - P2
               

))n1–1(*p1)1–p1( + )n2–1((*p2*)1–p2( / n1+n2–2(
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מדיאטיזציה
�לתי  ערוצים  לעומת  מתווכי–טכנולוגיה  למגעים  נגעה  הראשונה  השאלה 
הירידה  אף  על  פנים–אל–פנים(.  וראיונות  אירוע  �זירות  )נוכחות  מתווכים 
הקלה �היקף המגעים ה�לתי מתווכים, המתרכזת שלא כמצופה �של� איסוף 
המידע דווקא )ירידה של 13%, גודל אפקט = 0.32-(, התמונה הכללית מעידה 
נראה  מתווכי–הטכנולוגיה,9  הערוצים  כל  את  נסכם  אם  יצי�ות.  מגמת  על 
 86%–� כך  כלשהי.  טכנולוגיה  עמדה  המגעים  של  המכריע  הרו�  שמאחורי 
גילוי המידע הראשוני )לעומת 79% שני עשורים קודם לכן( ו�–85%  ממגעי 
ממגעי איסוף המידע )לעומת 73% �ע�ר(. �התחש� �מג�לות המתודולוגיות 
נכון  של ההשוואה, לא מומלץ לעשות דרמטיזציה של ה�דלים קטנים אלה. 
יותר לטעון, כי הדפוס העיתונאי הדומיננטי נותר כמעט �לא שינוי, ושהוא 
�נוי על ניצול אותן הטכנולוגיות הקיימות �כל תקופה, כדי לעשות את מר� 
פיזית. אפילו �תקופה המוקדמת, ש�ה  נוכחות  ללא  הע�ודה העיתונאית — 
היה השימוש �טכנולוגיות כתחליף נוכחות פחות נוח ופחות אמין,10 הופק רו�ן 

המכריע של החדשות �דרך זו.
חוץ  כלפי  להלל  כת�ים  של  הנטייה  �ין  הפער  את  כן  אם  נס�יר  כיצד 
להשתמש  מר�ים  הם  היומיומית  ש�פרקטיקה  �עוד  הרגליים',  'ע�ודת  את 

�טכנולוגיות כתחליפי נוכחות?
קיימת נטייה ט�עית, אפילו פיתוי מסוים, לראות �פער זה עדות ניצחת 
לעצלותם של העיתונאים. אלא שעצלות יכולה לאפיין נציג כזה או אחר של 
מפנה  הוא  זו,  �דרך  פועל  �כללו  יד  משלח  כאשר  זאת,  לעומת  יד.  משלח 
אותנו לחפש הס�ר מפתה פחות ורציני יותר מאשר עצלות גרדא. לכן עדיף 
עיתונאים  �קר�  מקו�לת  לנורמה  עדות  מתווך–הטכנולוגיה  �סיקור  לראות 
)כמו גם �קר� המקורות, שמוסרים להם את המידע מן הקצה האחר של הערוץ 

הטכנולוגי(, הקו�עת כיצד יש לסקר התרחשויות �ס�י�ה טכנולוגית.
יד  משלח  היא  עיתונות  כי  מלמדים,  אלה  נתונים  יותר  המופשטת  �רמה 
הפועל יותר �זמן מאשר �מרח�. ממד הזמן מצי� לעיתונות אתגר כה גדול, 
�ע�ור  עיקרית  התמודדות  לזירת  הופך  שהוא  עד  הפרסום,  תדירות  מתוקף 
העיתונאים. לעומת זאת, ממד המרח�, ש�ו פזורים אירועים ומקורות מידע, 
נתפס �דרך כלל יותר כאילוץ עיתונאי לחמוק ממנו מאשר כאתגר להתעמת 

עמו.
לכך יש משמעות אפיסטמולוגית, כלומר כזו המעצ�ת את טי�ו של הידע 
ל�ין  הכת�ים  �ין  מקשרות  רק  לא  טכנולוגיות  הרחוק,  �טווח  העיתונאי. 
ה'מציאות' אלא גם מנתקות אותם ממנה. הסתמכות יומיומית על טכנולוגיות 
מצרה את החלון העיתונאי אל ה'מציאות', ומצמצמת את ה'נוכחות הח�רתית' 
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�כוחה   ;)Rogers, 1986: 52( מקורותיהם  ושל  שלהם   )‘social presence’(
לגרום להם לא�ד את ה'סינרגיה שמגיעה מאינטראקציות אנושיות יצירתיות 
ולעתים מקריות' )Christopher, 1998: 124( ולעודד חוסר שקיפות וטשטוש 
 Russell,( 'ס�י� המרחק הר� שקיים �דרך כלל �ין העיתונאים ל�ין ה'שטח
Zelizer, 1990 ;1999(. לא כל שכן שימוש �טכנולוגיות, כדי לזייף נוכחות 
את  שהונה  �לייר,  ג'ייסון  טיימס',  יורק  'הניו  כת�  שעשה  כמו  עיתונאית, 

עורכיו ואת קוראיו �דרך זו.11 

טקסטואליזציה
שאלת המחקר השנייה נוגעת ליחס �ין המגעים �טלפון ל�ין המגעים ש�הם 
�טלפון,  השימוש  כצפוי,  כתו�.  כטקסט  העיתונאי  אל  מגיע  הגולמי  המידע 
פיזית  נוכחות  ללא  מידע  להשיג  �עצם שאפשרה  היחידה  הטכנולוגיה  �ע�ר 
�שטח, פוחת �משך הזמן, �עוד השימוש �מידע הטקסטואלי גו�ר. שינויים 
)טלפון הראשוני  המידע  גילוי  �של�  זה  את  זה  ותואמים  �ולטים  הם  אלה 
21%-, טקסט 29%+( ופחות �של� האיסוף )טלפון 3%-, טקסט 15%+(. גם גודל 

האפקט מעיד על מגמה זו.12
המשמעות של נתונים אלה היא, שחדשות הן עדיין תופעה של משא ומתן 
ידיעות ר�ות,  ו�ין עיתונאים, לפחות �של� האיסוף.  או מיקוח �ין מקורות 
אם לא מר�יתן, עדיין נכת�ות אפוא �אותה תנוחה קלסית, שנראית �סרטי 
קולנוע ונראתה גם �תצפיותי: ראשו/ה של העיתונאי/ת מוטה �זווית, כשהוא 
לוחץ את שפופרת הטלפון כנגד כתפו/ה, �עוד האצ�עות עסוקות �הקלדה. 

פעם �מכונת הכתי�ה, כיום �מקלדת המחש�. 
כל  לה�נה  קל  היה  עיתונאי  ע�ודה  ככלי  �טלפון  מאוד  הנרח�  השימוש 
)Webb( הת�דח פעם, כי 'ספר על טכניקות  ו�  יוג'ין  חלופות.  היו  לא  עוד 
 cited( 'איסוף מידע עיתונאיות יכיל רק שני פרקים: הטלפון — וכל השאר
by Strentz, 1989: 59(. את קסמו העיתונאי של הטלפון הס�ירו חוקרים שונים 
�מידיותו כערוץ אורלי )McLuhan, 1964: 214(; �יעילותו לראיונות קצרים 
וממוקדים )Strentz, 1989: 59(; �אפשרות לשוחח �אמצעותו עם מקורות מידע 
 Tuchman, 1978: 65;( �ס�י�ה  המצויים  מעיתונאים  זהותם  הסתרת  מתוך 
Tunstall, 1971: 127(; ו�כך שהוא הולם סגנון ע�ודה עיתונאי 'כ�ול–שולחן' 

.)Manning, 2001: 105( )desk-bound(
אלא שהישרדותו של הטלפון ככלי ע�ודה עיתונאי עיקרי �ס�י�ה המוצפת 
�טכנולוגיות חלופיות מזמינה �חינה חוזרת ומקיפה של תפקידה העיתונאי של 
טכנולוגיה זו, ושל ההטיות האפשריות שהיא מ�יאה אל הע�ודה העיתונאית 
ואל טי�ו של המידע העיתונאי הנרכש �דרך זו. �חינה מחודשת זו צריכה לכלול 
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כמו�ן גם את הטלפון הנייד, שככל הנראה הזרים נעורים חדשים לטכנולוגיה 
הוותיקה )אם כי, כפי שנראה �תרשימים 1א ו–�1, הטלפון הקווי כשלעצמו 

הוא עדיין כלי עיתונאי חיוני(.
�שונה מאיסוף המידע, של� המידע הראשוני נעשה יותר ויותר טקסטואלי. 
לכאורה אין כאן כל �עיה. מידע טקסטואלי יכול להיות סימן היכר לע�ודה 
עיתונאית מופתית, המער�ת תחקירים מ�וססי מסמכים ונתונים, איסוף ראיות 
קפדני והדלפות ענקיות �נוסח 'מסמכי הפנטגון'. אלא שלפי נתוני המחקר, 
המקורות  נדירה.  עיתונאית  תופעה  הם  �טקסט  כאלה  הרואיים  שימושים 
מדליפים  אינם  טקסט  של  גדולות  כמויות  שמייצרים  היחידים  האנושיים 
מסתוריים של מסמכים הרי חשי�ות, אלא דו�רים ואנשי יחסי צי�ור.13 פירושו 
 Koch, 1991:( 'של ד�ר שהשימוש �פועל �טקסט איננו מן הסוג שטום קוץ
91( ערג אליו. �עוד שאצלו הטקסט נועד לשמש לחקר גרסאותיהם של מקורות 
הטקסט  הכת�ים,  את  לחזק  �מקום  דווקא.  להג�ירן  משמש  הוא  כאן  מידע, 

משמש לחזק את מקורות המידע ואת אנשי התדמית המשרתים אותם.
לטקסט, כפי שהת�רר �תצפיותי, יש תפקיד אסטרטגי �פס הייצור הפנימי 
שליטה  תדמית  אנשי  לאותם  מאפשר  הוא  ודו�רות.  צי�ור  יחסי  משרדי  של 
ניסוח,  ומחוש�ת היט�, שעו�רת תהליכי  �תהליך ההכנה של גרסה מעו�דת 
מופצת  כך  ואחר  לקוחותיהם,  ידי  על  אישורים  של  ושרשרת  מחודש  ניסוח 
�אופן אחיד ונרח� לכת�ים שונים. נוסף על כך, הטקסט מאפשר לאנשי יחסי 
צי�ור לדחוס את שני השל�ים של גילוי המידע הראשוני ואיסוף המידע לתוך 

טרנסאקציה אחת14 של מידע ארוז, ולכאורה מוכן לשימוש עיתונאי.

אימוצו של האינטרנט
לראות  שאפשר  כפי  �אינטרנט.  לשימוש  נוגעת  השלישית  המחקר  שאלת 
�תרשימים 1א ו–�1 היה האינטרנט מעור� רק �–4% מגילוי המידע הראשוני 
ו�–3% מאיסוף המידע. �סך הכול הייתה הרשת מעור�ת �שני השל�ים �–29 
ידיעות, שהן 6.5% מהמדגם — הר�ה מתחת לסף המצופה של ר�ע מהידיעות.

הד�ר עשוי ללמד, כי לפחות �עת המחקר ולפחות �מקרה של העיתונות 
הידיעות  את  �אמצעותו  להשיג  חיוני'  'כלי  האינטרנט  היה  לא  הישראלית 

המתפרסמות.
אלקטרוני,  �דואר  השימוש  את  כך  על  נוסיף  אם  קלות  התמונה משתנה 
שהיה מעור� �–40 ידיעות, שהן 9% מכלל המגעים. אף שהאינטרנט והדואר 
האלקטרוני נראים �מ�ט ראשון כפונקציות שונות של אותה פלטפורמה, הם 
שהאינטרנט  מאחר  �מהותן,  הפוכות  כמעט  עיתונאיות  פרקטיקות  מייצגים 
הוא כלי לחיפוש מידע פעיל שיוזם הכת�, �עוד שהדואר האלקטרוני משמש, 
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מת�רר, ככלי לק�לה פסי�ית של חומרים יזומי מקורות. למעט מקרה אחד, לא 
קרה שדואר אלקטרוני יוצא, ששיגר הכת�, חזר ו�ו מידע שהגיע לפרסום. 

�רשת,  הנרח�  השימוש  �ין  הניכר  הפער  את  להס�יר  נוכל  כן  אם  כיצד 
שעליו דווח �מחקרים האמריקניים, ל�ין השימוש המוג�ל שתואר כאן?

אפשר ל�חור �הס�ר תלוי–תר�ות, שלפיו �שווקים לשוניים זעירים, כגון 
זה הישראלי, הדיפוזיה של השימוש העיתונאי �רשת תיטה לפגר �אופן יחסי 
לדיפוזיה שלו �שווקים דו�רי אנגלית, ש�הם היצע המידע הפוטנציאלי גדול 
הר�ה יותר. אפשר גם להציע הס�ר טכנולוגי: �עת המחקר, מספר משתמשי 
�ארצות   51% לעומת  האוכלוסייה  מכלל   32%–� נאמד  �ישראל  האינטרנט 
לעומת  �הר�ה  קטן  להיות  צפוי  העיתונאים  �קר�  שהפער  אלא  ה�רית.15 
כלל האוכלוסייה, אם �כלל היה כזה, מאחר שלכל העיתונאים שנ�דקו היה 
חי�ור לרשת, �מערכת העיתון, ��ית או �שניהם. לכן, הזמינות של המידע 
הגולמי �שפות השונות נראית כהס�ר משכנע יותר לה�דלים �היקפי השימוש 

�אינטרנט.
הס�ר אחר, מקצועי, שאולי נראה מ�טיח משני קודמיו, נוגע לחולשותיה 
הנלה�ים  ש�חוקרים,  ה�ולטים  אפילו  עיתונאי.  מידע  כמקור  הרשת  של 
 'additional( נוסף'  'כלי  עדיין  היא  כי  הודו  �רשת,  העיתונאי  מהשימוש 
’tool( �תי�ת הכלים העיתונאית )Pavlik, 2001: 81(, וכי היא משמשת �עיקר 
)כגון אלה הטעונים  כת�ים מיוחדים )עיתונאים חוקרים( לסיפורים מיוחדים 
תצוגה גרפית, פרסונלזיציה או לוקליזציה( �נסי�ות מיוחדות, למשל �שעות 
 Garrison, 1995: 5;( שקשה להשיג �הן מקורות אנושיים או �חדשות פורצות
 Pavlik, 2000: 232; Middleberg & Ross, 1999, cited by Pavlik, 2000:

.)36; García & Bienvenido, 2002: 362
של  האמינות  �מג�לות  גם  מוס�ר  להיות  עשוי  �רשת  המועט  השימוש 
 García & Bienvenido, 2002: 365; Pavlik, 2001:( �ה  המוצע  המידע 
ו�מ�חר המוג�ל של חדשות מקוריות, שאינן �גדר פרסום ממוחזר   )61, 81
או פרסום מיד שנייה לפחות.16 כמו כן, האינטרנט עלול להרתיע עיתונאים 
משום שחסרות לו אותן התכונות שגורמות לעיתונאים להסתמך על מקורות 
אנושיים: אי–אפשר להתמקח עם האינטרנט על גרסתו ולא לחלוק עמו �אופן 
ממשי את האחריות לפרסום. המידע �רשת סו�ל גם ממג�לות התאמה לצרכים 
מציעה  הרשת  אזי  טלוויזיה,  סדרות  של  �מונחים  להשתמש  אם  חדשותיים. 
את הפרקים הקודמים של הסדרה או לכל היותר, את הפרק העכשווי, �עוד 

העיתונאים מעוניינים �דרך כלל �פרק ה�א.
אי–אפשר להתעלם מכך שהמחקרים האמריקניים והמחקר הזה מ�וססים על 
שיטות מחקר שונות. �עוד שהמידע כאן מ�וסס על �דיקה מדוקדקת של השימוש 
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�שימושים  האמריקניים  המחקרים  עסקו  ספציפיות,  �ידיעות  �רשת  �פועל 
מוצהרים �אופן כללי. שימושים אלה עוסקים �פונקציות עיתונאיות, שאינן 
מותירות �הכרח עק�ות �ידיעות המתפרסמות �סופו של ד�ר. הם גם פתוחים 
�ייחוד �תקופה  עושים �רשת,  �ד�ר השימוש שהם  העיתונאים  להפרזה של 
ש�ה טכנולוגיה חדשה למשעי זו גררה ציפיות ג�והות כמפתח להחייאת 'תור 

.)Gans, 2003: 42( הזה�' של העיתונות האמריקנית
לפי ההס�ר התר�ותי, השימוש �רשת עשוי לג�ור �ר�ות הזמן. לפי ההס�רים 
המקצועי והמתודולוגי, הזמן לא יג�יר �הכרח �אופן ניכר את השימוש �רשת. 
עוד �אשר לעתיד, אפשר להעריך כי לדואר האלקטרוני פוטנציאל לקני�ליזציה, 
שתכרסם �טכנולוגיות הטקסטואליות ה'מזדקנות' כגון הפקסימיליה ומכשיר 
השלישי  מהדור  סלולריים  טלפונים  עיתונאי  �שימוש  שייקלטו  ככל  הזימון. 
�דואר  משתמשים  עיתונאים  יותר  שנראה  ס�יר  מתוחכמים,  יד  כף  ומחש�י 
אלקטרוני נייד; אלא שגם אם תתממש תחזית זו, צפוי שהוא ישמש יותר כערוץ 
כערוץ  מאשר  עצמאי,  עיתונאי  ע�ודה  תהליך  שמניע  ראשוני,  מידע  לגילוי 

איסוף מידע, שנגמר �סופו של ד�ר �פרסום.

סיכום

מצטייר  החדשותי  המידע  �הפקת  החדשות  הטכנולוגיות  שמילאו  התפקיד 
�מחקר הנוכחי כמהפכה שמרנית. כמו שאפשר לראות �לוח 2, רו� השינויים 
לאורך זמן מתאפיינים �גודל אפקט קטן. רק �קטגוריה אחת )הטקסטואליזציה 
היה  אילו   .)0.63( לגדול  �ינוני  �ין  הוא  האפקט  גודל  הראשוני(  המידע  של 
ההפך הנכון, והטכנולוגיות החדשות אכן היו יוצרות שינוי מהפכני �ע�ודת 
זאת ��הירות,  היו משנות אותה כלל, היה עלינו לראות  החדשות, או שלא 

למרות המג�לות המתודולוגיות של ההשוואה �ין התקופות.
ההי�ט המהפכני שה�יאו הטכנולוגיות החדשות לע�ודת העיתונאים ניכר 
�לא  נותרה  החדשות  מהטכנולוגיות  אחת  לא  אף  הראשונה,  תופעות:  �שתי 
שימוש עיתונאי כלל; והשנייה, תרומתן של טכנולוגיות אלה היא ג�והה �אופן 

יחסי �של� המידע הראשוני, שככלל פתוח יותר לחידושים טכנולוגיים.
ההי�ט השמרני נראה �שילו� של שתי תופעות גם כן: ראשית, הכת�ים 
ד�קים �ערוצים הוותיקים. שנית, הם משתמשים גם �ערוצים החדשים �אופן 
שהוא יותר הסתגלותי מאשר מהפכני. הדרך ש�ה עיתונאים ומקורות מתקשרים 
�יניהם �אופן יומיומי מעידה כי שני הצדדים מחשי�ים פחות את התחכום ואת 
העדכניות של טכנולוגיות התקשורת, ויותר את מידת התאמתן למערכת של 
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ליחסים  הנלווים  והאילוצים  הצרכים  ההעדפות,  על   — מקור–עיתונאי  יחסי 
אלה.

נמצאו  �טכנולוגיה,  שחלו  הגדולים  השינויים  אף  על  אחרות,  �מילים 
)Koch, 1991: 118( העיתונאית  �'מתודולגיה'  יחסי  שינויים מועטים �אופן 
של הפקת המידע �פועל. כת�ים מוסיפים להסתמך �שיעור מוחץ על מקורות 
אנושיים17 )למרות הזמינות והאטרקטי�יות הגו�רות של טכנולוגיות עוקפות 
מקורות(; לקיים קשרים, לפחות �של� האיסוף, �אמצעות ערוצים מאפשרי 
ולהשתמש  טקסטואליות(;  טכנולוגיות  של  הגו�ר  ההיצע  )למרות  מיקוח 
�טכנולוגיה כתחליף לנוכחות פיזית �היקף שאינו שונה מהותית מ�ימים ע�רו 

)למרות הפיתוי הגו�ר מצד תחליפי נוכחות חדשים(.
כל זה אינו פוסל את האפשרות שלטכנולוגיות נודעת השפעה עקיפה על 
כאן.  שנ�חנו  המתפרסמים,  �תכנים  ישירות  נראית  שאינה  החדשות,  ע�ודת 
הטכנולוגיות החדשות קרו� לוודאי שינו את הדרכים ש�הן העיתונאים עצמם 
ומתקשרים  ומתחריהם  עמיתיהם  פרסומי  אחר  עוק�ים  �מתרחש,  מתעדכנים 
עם מערכות החדשות. הן שינו את הדרכים ש�הן עיתונאים משגרים, מחפשים 

ומאחסנים מידע.
עיתונאים  �ין  משופרת  תקשורת  תשתית  מציעות  החדשות  הטכנולוגיות 
ו�ין מקורות המידע שלהם,18 המאפשרת לעיתונאים להשיג יותר מידע �פחות 
זמן. הן גם מציעות רה–קונפיגורציה של ה'מציאות' העיתונאית, ומעניקות לה 
ממשק חדש או 'נוף מנטלי' חדש, שיש �ו רוויית–יתר )supersaturation( של 

.)Gitlin, 2001( מסרים מתווכי–טכנולוגיה
לפחות  טעו,  הנראה  ככל  ה'רפורמיסטים'  כאן,  שהוצגו  הממצאים  לפי 
�מקרה הנ�דק. �כך אין כדי להעיד �הכרח שהצדק הוא עם ה'מסורתיים' �ל�ד, 
מאחר שע�ודת החדשות �טלוויזיה, כמו שטוענים מי שכונו כאן ה'סלקטי�ים', 
אלה  שינויים  אם  לק�וע  כדי  יידרש,  מחקר  עוד  דרמטית.  �מידה  השתנתה 
�הפקה הטלוויזיונית אינם מוג�לים להשגת צילומים וסאונד, �עוד שהמידע 
החדשותי עצמו עדיין נגלה ונאסף �אופן שאיננו שונה מהותית מכפי שנמצא 

�קר� כת�י העיתונות המודפסת.
זה  �מחקר  שעלתה  התמונה  מידה  �איזו  לק�וע  כדי  יידרש,  מחקר  ועוד 
�ני  נתונים  היעדר  למרות  לארץ.  �חוץ  העיתונאית  המציאות  את  מייצגת 
השוואה, יש כמה סימנים לכך שלפחות מקצת הנתונים שנאספו כאן מאפיינים 
�ספרות  עדויות  כמה  יש  ו�ספרד.  ��ריטניה  ה�רית,  �ארצות  עיתונאים  גם 
 ;)Manning, 2001: 79; Pavlik, 2000: 230( �אשר למרכזיותו של הטלפון 
�אשר לשימוש המוג�ל �אינטרנט לאיסוף מידע עיתונאי; ו�אשר לשימוש הנדיר 
�נוכחות פיזית, כפי שתואר לעיל. המחקר ההשוואתי הקיים אינו מסייע כאן 



145מהפכה טכנולוגית �עיתונות? רו� המידע החדשותי עדיין זורם �טלפון )ו�נייד(

�מידה ניכרת, מאחר שאין הוא מסיק מסקנות חותכות אם המשותף לתר�ויות 
 Gaunt, 1990; Patterson, 1998;( עיתונאיות שונות עולה על המפריד �יניהן

.)Weaver, 1998: 455
עד ל�יצוע מחקר השוואתי מדוקדק, אין הצדקה לפטור את המקרה הישראלי 
עיתונות  של  המער�יים  מהמודלים  ניכר  �אופן  החורג  טיפוס  שמייצג  כמי 
מודרנית, חופשית ותחרותית. העיתונות הע�רית �ישראל היא ��עלות פרטית, 
נשלטת �ידי ח�רות משפחתיות, ומרוכזת מאוד: �תקופה ש�ה נערך המחקר היא 
שירתה אוכלוסייה של כשישה מיליון איש �אמצעות אר�עה יומונים כלליים 
�ל�ד, כולם ממוקמים �רדיוס של פחות מחמישה קילומטרים �עיר תל א�י�.

אף שנותרו �ישראל שרידים אחדים של המודל 'האוטוריטרי', ששורשיהם 
�ראשית ימי המדינה )Caspi & Limor, 1999: 172(, מג�לות פוטנציאליות 
על חופש העיתונות חלות רק �סיפורים מעטים ורגישים �נושאי חוץ ו�יטחון, 
הנתונים לצנזורה. ואולם 'טווח הדיווח המותר הינו רח�'19 ומרח� השיפוט של 
הצנזורה הולך ומצטמצם �ידי �ית המשפט העליון. מגמה זו מצטרפת לתנועה 
מתמדת לע�ר יותר דמוקרטיה, יותר טכנולוגיה ויותר תחרות; לע�ר אימוץ 
פורמטים מער�יים ואמריקניזציה של הנורמות העיתונאיות, דפוסי הע�ודה, 

.)Caspi & Limor, 1999: 170( סגנונות הכתי�ה ושיטות השיווק
גם אם נסכים כי למקרה הישראלי מאפיינים ייחודיים, הדרכים שמאפיינים 
אלה אמורים להשפיע על השימוש של עיתונאים ישראליים �טכנולוגיות אינן 
�רורות. יתר על כן, הגיוני לצפות כי כת�ים �תר�ויות אחרות, שהם מעודכנים 
טכנולוגית ופועלים �ס�י�ות תחרותיות, ידמו יותר לכת�ים הישראלים �דרך שהם 
משתמשים �טכנולוגיות מאשר �תכנים שהם מפיקים �אמצעותן, �הנחה שהתוכן 

פתוח יותר להשפעות של גורמי תר�ות מקומית מאשר השימוש �טכנולוגיות.
מחקר השוואתי עשוי להשתמש �מתודולוגיה שפותחה כאן, כדי להשוות את 
הנתונים לאלה של תר�ויות אחרות, תקופות אחרות, מדיה אחרת ותפקידים 
זאת  לעשות  יוכל  הוא  חוקרים.  עיתונאים  של  אלה  כגון  אחרים,  עיתונאיים 
אולי �קנה מידה רח� מזה שהתאפשר �מחקר הזה, ולכלול יותר כת�ים ש�אים 

מיותר תחומי סיקור, מתוך הקטנת היקף הידיעות לעיתונאי.
שיטת המחקר עשויה לאפשר חדירה שיטתית לרמת המיקרו של הע�ודה 
העיתונאית ולמרח� החסוי �דרך כלל, ש�ו מקורות ועיתונאים מחליפים מידע. 
היא יכולה להציע אפשרויות משופרות לא רק לחקר טכנולוגיות תקשורת אלא 
מקורות  יחסי  של  הי�טים  לר�ות  �כלל,  העיתונאיים  הע�ודה  לתהליכי  גם 
ועיתונאים, יוזמה תקשורתית ו�ניית סדר יום. הנתונים ש�כוחה לספק נהנים 
והן �עדויות של העיתונאים  ידיעות ספציפיות  מעיגון כפול, הן �מדגם של 

שהפיקו אותן.
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אחרית דבר

�שעה שמאמר זה יורד לדפוס )ינואר 2007(, הושלמה ע�ודת השדה של מחקר, 
שחזר ו�חן �אותה שיטת מחקר שננקטה כאן, את השימוש �ערוצי תקשורת 
ראשוני  ניתוח  ו�רדיו.  המקוונת  המודפסת,  �עיתונות  כת�ים  �קר�  שונים 
הטלפון  �תוקף:  עודם  כאן  שתוארו  העיקריים  הממצאים  שלושת  כי  הראה, 
האינטרנט  ואילו  המו�ילה,  העיתונאית  הטכנולוגיה  נותרו  הנייד  והטלפון 

והסיקור ה�לתי אמצעי נותרו �שוליים.

הערות
מקמנוס מציע גם של� שלישי, סלקציה, שאינו רלוונטי למחקר זה, המתמקד �חדשות   1

שכ�ר פורסמו וממילא ע�רו סלקציה.
טענו  אחד,  מקור  לפי  האמריקאים,  מהעיתונאים  חצי  כמעט  העשרים  המאה  �שלהי   2
 Middleberg & Ross, 1999, cited by Pavlik,) יום  מדי  �רשת  משתמשים  הם  כי 
230 :2000) מקור אחר אמד את השימוש היומיומי �רשת �כשני שלישים מהעיתונאים 

(Garrison, 2001: 227)
מאחר שעל מר�ית תחומי הסיקור ממונה כת� אחד �ל�ד, חשיפת התחומים שהשתתפו   3
�מחקר תהיה �גדר הפרה של החיסיון שהו�טח להם. לכן, אין לפרט כאן את רשימת 

התחומים.
�חירת הכת�ים נעשתה על פי חמישה קריטריונים: 1. �עלי תחומי סיקור מרכזיים,   4
�עמודי  מתפרסמות  ידיעותיהם  מר�ית   .2 היומונים;  �שלושת  �כת�ים  המאוישים 
 .4 משניים;  סיקור  תחומי  ללא  מלאה,  �משרה  חדשות  כת�י   .3 והכלכלה;  החדשות 
נוהגים להסתמך �מידה ר�ה על מקורות מידע ולא על שימוש משני �תקשורת ההמונים 
)למשל כמקו�ל �סיקור חוץ ואצל כת�ים לענייני חרדים, ער�ים ושטחים(; 5. מפרסמים 
לפחות 12 סיפורים חדשותיים �חודש. התחומים נ�חרו �סופו של ד�ר לפי קריטריונים 
אלה ולפי שיקולי מרכזיות וייצוגיות. �מקרים המעטים ש�הם יותר מכת�/ת אחד/ת 
הגאוגרפי,  התחום  את  השניים.  מ�ין  ה�כיר/ה  נ�חר/ה  סיקור,  תחום  על  הופקד/ה 

הכולל 12—14 תת–אזורים, ייצגו שלושה כת�ים מעיר אחת �גודל �ינוני. 
�אופן אידאלי היה עדיף לדגום ידיעה אחת לכל עיתונאי. אלא ש�מהלך המשא ומתן   5
המוקדם עם הכת�ים �זמן תכנון המחקר הת�רר כי לא יסכימו לכך. מ�חינתם נדרשו 
ידיעות ר�ות )המספר 15 הש�יע את רצונם(, כדי להסיר מל�ם את הדאגה שמא יצליח 
מי  לגלות  וכך  ששוחזרו  הידיעות  ל�ין  תיאוריהם  �ין  מ�וסס  �אופן  להצלי�  החוקר 

המקור. 
שני כת�ים מתוך 30 סיר�ו להשתתף �מחקר והוחלפו; פעם �כת� זוטר מאותו תחום   6
סיקור ופעם �כת� מתחום סיקור מק�יל. �אר�ע מ�ין 448 הידיעות סיר�ו הכת�ים 
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להשי� על כמה שאלות.
אף ששיקול טריות זיכרונם של הנ�דקים לא היה מהותי וגם לא אפשרי מתוקף הנסי�ות   7
�מדגם של 1981, היה הוא מהותי �נוגע למדגם של שנת 2001. לפרק הזמן של אר�עה 
ש�ועות יש לפיכך יתרון לא רק מ�חינת מהימנות השחזור אלא גם מ�חינת מחקרים 
עתידיים, שייעשו �ין אם �ידי המח�ר עצמו ו�ין אם �ידי חוקרים אחרים, כדי להשוות 

�ין תר�ויות או להשוות לאורך זמן.
מגע 'משול�' מכיל את המרכי�ים של שני השל�ים. הוא כולל מרכי� של מידע ראשוני,   8
כיוון שלפניו לא היה לכת� מושג על עצם קיומה של הידיעה הפוטנציאלית. כמו כן, 
תמצית המידע עשויה להגיע תחילה, �ין אם �יוזמת המקור )למשל �כותרת של הודעה 
לעיתונות( ו�ין אם �יוזמת העיתונאי, ששואף לשפוט את הערך החדשותי של הידיעה 
המגע  של  הרעיון  המידע.  �איסוף  ומתחיל  �פרטיה  שוקע  שהוא  לפני  הפוטנציאלית 
המשל� מידע ראשוני ואיסוף ניכר גם �מעור�ות הג�והה של אנשי יחסי צי�ור �ידיעות 
אלה: הם עומדים מאחורי 35% מהידיעות שהחלו �מגע 'משול�' לעומת 21% מהידיעות 
שהחלו ללא מגע כזה (D-Statistic = 0.33). מכאן, שהדחיסה של שני השל�ים לתוך 
מגע אחד היא סוג של 'סו�סידיית מידע', המקטינה את העלות העיתונאית של הפקת 

המידע ושל ע�ודת המקורות הנדרשת.
�ערוץ   2 �לוח  שמופיע  התקשורת,  �כלי  שפורסם  המידע  את  גם  יכלול  זה  סיכום   9
'אחר', או �מילים אחרות, את כל הערוצים חוץ מנוכחות פיזית �זירות אירוע, ראיונות 

פנים–אל–פנים וההיסק של העיתונאי.
מראיונות עם עיתונאים ודו�רים שע�דו �תחום לפני כניסתן של הטכנולוגיות החדשות   10
ואחריהן עולה, כי הטלפון הקווי, שהיה כלי ע�ודה עיתונאי עיקרי �תקופה המוקדמת, 
נאלצו  �ו  להשתמש  ש�יקשו  העיתונאים  וגם  המקורות  גם  קשות.  ממג�לות  ס�ל 
להימצא �מקום מסוים ו�שעה מסוימת משני צדי הקו. כל סטייה מכך הייתה עלולה 
להסתיים �עיכו�ים �מועד הע�רת המידע, ולעתים אף �או�דן ידיעות שלמות. כת�ים 
נהגו להתקשר למקורות מרכזיים כמה פעמים �יום, כדי ל�רר אם קרה משהו מאז המגע 
האחרון �יניהם, וגם כך הצליחו רק למזער עיכו�ים ואו�דני מידע. ראיונות של המח�ר 
עם זכריה מזרוצקי, לשע�ר דו�ר �זק )12.3.2000(, עם סגן אלוף עופר לפלר, ראש 
ענף קישור לעיתונות �דו�ר צה"ל )13.2.2000( ועם הכת�ים אמנון �רזילי מ'הארץ' 

)4.7.2002( וחיים �רוידא מ'ידיעות אחרונות' )24.5.2002(.
The New York Times Committees Report, 49, available at http://www.nytco.  11

.com/committeereport.pdf
�של� גילוי המידע הראשוני גודל האפקט של הטקסטואליזציה הוא �ין �ינוני לגדול   12
)0.63( ושל ההפחתה �שימוש �טלפון — �ין קטן ל�ינוני )0.43-(. �של� האיסוף גודל 
האפקט של הטקסטואליזציה הוא קטן עד �ינוני )0.37(, �עוד השינוי �שימוש �טלפון 

הוא זניח �גודל האפקט שלו.
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ג�וה  מתאם  מתקיים  שלג�יו  היחיד  המקור  טיפוס  הם  ודו�רים  צי�ור  יחסי  אנשי   13
הראשוני  המידע  �גילוי  הן  טקסטואלי,  �מידע  שימוש  ל�ין  �ידיעות  מעור�ותו  �ין 
(r = 0.67; p = 0.00) והן �איסוף המידע (r = 0.45; p = 0.00). �קר� מקורות אחרים יש   
מתאם שלילי �ין מעור�ות �ידיעות ל�ין מידע טקסטואלי, הן �גילוי המידע הראשוני 

.(r = –0.41; p = 0.00) והן �איסוף המידע (r = –0.47; p = 0.00)
ראו לעיל הערה 8.  14

ו–27%  �ספרד   18% ��ריטניה,   34% הזמן  �אותו  היה  האינטרנט  החדירה של  שיעור   15
�צרפת.

.Statistical Yearbook 48 (New York: United Nations, 2004); 122, 123, 126, 127  
The State of the News Media, 2005, available at http://www.ofthenewsmedia.  16

.org/2005/narrative_online_contentanalysis.asp
17  רו� מוחץ של המידע החדשותי מסתמך על מקורות אנושיים: 79% מהמידע הראשוני 
ו–86% מאיסוף המידע )היתר, כמו כל מידע, גם הוא תוצר אנושי מט�ע הד�רים, א�ל 
אינו מגיע ישירות ממקור אנושי �מו�ן המקו�ל, אלא ממקורות כגון מסמכים שאי–

אפשר ליחסם למקור אנושי ספציפי ]למשל לוח זמנים של ועדה פרלמנטרית[, מידע 
שפורסם �כלי התקשורת ]ו�כללם אתרי אינטרנט[ או התרשמות ישירה של הכת�/ת 

מהתרחשויות שונות, �לא שהוא/היא מסתמך/כת על ד�רי האנשים שנכחו �הן(.
התקשורת �ין המקורות ל�ין העיתונאים השתפרה מאוד עם כניסתן של הטכנולוגיות   18
זימון, ו�עיקר הטלפונים הסלולריים(. לראשונה יכלו שני הצדדים  הניידות )מכשירי 

ליצור קשר �כל מקום ו�כל שעה שירצו.
Freedom of the Press, 2004, 114, available at: http://www.freedomhouse.org/  19

.pfs2004/pfs2004.pdf
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סקירות ודוחות מחקר

שינויים קוסמטיים או שינויים מהותיים?
יחסי תקשורת—ביטחון בראשית המאה 

העשרים ואחת
יורם פרי

גו�רת ההכרה �משקלה של התקשורת  הגלו�לי  זמננו של השוק  �ח�רה �ת 
ו�יכולתה להשפיע על כל תחומי החיים. עק� כך, �אחרונה נותנים את דעתם 
יחסי  על  ח�רה—צ�א,  יחסי  הם  מחקריהם  שמושאי  ישראלים,  חוקרים  גם 
הגומלין המתקיימים �ין התקשורת ל�ין 'העניינים הצ�איים' )הצ�א, המלחמה, 
לשינויים  מודעים  אלה  חוקרים   .)2005 )ל�ל,   )military affairs( ה�יטחון( 
המואצים שחלו �אקולוגיה של התקשורת �ישראל מאז תחילת שנות התשעים 
של המאה העשרים: התרח�ות השדה התקשורתי עם רי�וי הערוצים וגיוונם, 
הגלו�ליזציה,  �תהליכי  השתל�ותו  רווחיות,  משיקולי  המונע  לעסק  הפיכתו 

שינוי �דפוסי הפעולה ו�תר�ות המקצועית וכיוצא �אלה.
החוקרים גם מודעים לתמורות שחלו �דרך הסיקור של אמצעי התקשורת 
לגופים  �ימינו  הצ�א  הפתיחות של  את  מציינים  הם  הצ�איים.  העניינים  את 
האזרחיים ואת חדירת התקשורת לגופים צ�איים ש�ע�ר נאסר פרסומם: יחידות 
הגרעיני  הכור  ואפילו  האוויר  חיל  המוסד,  הכללי,  ה�יטחון  שירות  עילית, 
�דימונה; החוקרים מציינים גם את או�דן מעמדם ה�כיר של הכת�ים הצ�איים, 
שהיו הערוץ העיקרי ש�אמצעותו התקיימו היחסים �ין הצ�א ל�ין התקשורת, 
ו�עיקר את ה�יקורתיות הגדולה, הייחודית לזמננו, שנוהגים ערוצי התקשורת 

�צ�א.

יורם פרי הוא פרופסור ח�ר �חוג לתקשורת וראש מכון הרצוג לתקשורת  פרופסור   *
yoramp@post.tau.ac.il :ח�רה ופוליטיקה �אוני�רסיטת תל א�י�. דואר אלקטרוני
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אף שאין חולק על עצם השינויים האלה, נחלקו החוקרים �ין שתי תפיסות 
עקרוניות שונות, שפירשו את המציאות �דרכים מנוגדות. לפי תפיסה אחת, 
לקראת סוף המאה העשרים גדלה השפעת התקשורת, �של יכולתה להשתחרר 
מהאילוצים שכ�לו את חופש פעולתה )למשל היחלשות מעמדה של הצנזורה 
כדי  עד  ה�יטחוני,  הממסד  כלפי  �הר�ה  �יקורתית  גישה  ואימוץ  הצ�אית( 
שחיטת 'הפרה הקדושה' של הח�רה הישראלית — ה�יטחון. כל התמורות האלה 
הן מחד גיסא �יטוי של צמצום התפקידים המסורתיים שיועדו לצ�א מ�חינה 
לאומית ומאידך גיסא �יטוי של התחזקות מנגנוני הפיקוח האזרחי עליהם )כהן, 

.)2006
�מסגרת אותה גישה פרשנית נתנו לתופעות אלה הס�רים שונים. היו מי 
שראו �הן עדות לשינויים מ�ניים ותפקודיים �מוסד התקשורת )נוסק ולימור, 
2005(. הס�ר נרח� יותר קישר אותן לירידה �ערך המדינה )שהצ�א הוא המ�טא 
המו�הק �יותר שלה(, להתחזקות הח�רה האזרחית ולתהליכי אינדי�ידואליזציה 
שחלים �ח�רה הישראלית, ש�אים לידי �יטוי �ת�יעה של האזרחים להשפיע 

יותר על גורלם, ו�כלל זה על תחום ה�יטחון )פרי, 2001(.
תקשורת—�יטחון  יחסי  כי  טענו  השנייה  לאסכולה  השייכים  חוקרים 
התקשורת  כשהיה.  ה�סיסי  הדפוס  נשאר  ד�ר  של  �יסודו  א�ל  השתנו  אמנם 
הישראלית �שנות התשעים מגוונת יותר מזו של שנות החמישים, חוקרת יותר, 
חשדנית יותר כלפי הממסד הפוליטי והצ�אי אך אינה משמשת �אמת נציגה של 
האזרחים מול מנגנוני השלטון. 'יותר משהתקשורת מייצגת את הח�רה כלפי 
המדינה, היא משמשת את המדינה כלפי האזרחים' )�רזילי, 1996(. התקשורת 
הישראלית שירתה מאז היווסדה את האידאולוגיה הציונית והיא ממשיכה להפיץ 
את הנרטי� הלאומי ולשמש סוכן סוציאליזציה של האליטה הצ�אית–פוליטית 
)דור, 2003(. �יסודו של ד�ר התקשורת, כמו החינוך ומערכות סוציאליזטריות 
כד�ר  אותם  מק�לת  והמלחמה,  הצ�א  מרכזיות  את  להפנים  פועלת  אחרות, 
מו�ן מאליו, ואולי אף מוצדק, כחלק �לתי נפרד של החיים, וכך הן מ�נות את 

המיליטריזם הישראלי )גור, 2005: 9—41(.
הה�חנה �ין שתי האסכולות �שאלה המסוימת של תקשורת ו�יטחון מ�טאת 
את החלוקה העקרונית �ין הפרדיגמות הרדיקליות ל�ין הפרדיגמות המסורתיות 
�מדעי הח�רה �כלל ו�לימודי תקשורת �פרט. א�ל גם �ין אלה שאינם נמנים 
עם הגישה ה�יקורתית, �ין אם זו נאו–מרקסיסטית, פוסט–סטרוקטורלית או 
נאו–קולוניאלית, יש הס�ורים שהשינויים שחלו �יחסי התקשורת וה�יטחון הם 

שינויים קוסמטיים �ל�ד, שאינם מעידים על שינוי מהותי.
איזו משתי האסכולות מתארת �אופן נכון יותר את תהליכי העומק �ח�רה 
אין חולק, אמנם מ�טאים שינוי  הישראלית? האם השינויים שחלו, שעליהם 



155שינויים קוסמטיים או שינויים מהותיים?

עקרוני, מהותי, או שמא זהו שינוי של מראית עין �ל�ד, שלאמתו של ד�ר 
רק  התקשרות,  פעולת  על  כ�ע�ר  ושליטה  �קרה  פיקוח,  אמצעי  מסתיר 
מתוחכמים יותר? למשל האם השימוש הר� שנעשה �עשור הנוכחי �צווי איסור 
 113 �סעיף  המשפטי  היועץ  שעושה  השימוש  או  המשפט  �תי  מטעם  פרסום 
לחוק העונשין התשל"ז–1977, העוסק �'ריגול חמור', לא נועדו אלא להוסיף 
להג�יל את ע�ודתם של העיתונאים, עק� היחלשות הצנזורה הצ�אית, ו�תור 

שכך משמשים 'צנזורה חלופית'? )נג�י, 2005(.
תשו�ה לשאלה זו מצריכה שתי ה�חנות. ראשית, אי–אפשר לד�ר על שני 
העשורים האחרונים כעל יחידת זמן אחת ויש לחלקה לשתי תקופות. שנית, יש 
צורך �המשגה מורכ�ת יותר של דפוסי פיקוח אזרחי על תחום ה�יטחון. צריך 
לה�חין �ין שני סוגים של פיקוח, פיקוח אינסטרומנטלי ופיקוח מהותי, ועל 
פיהם לתאר את יחסי תקשורת—�יטחון. המושג 'אוטונומיה יחסית' של ניקוס 

.)Poulanzas, 1969( פולנצס יכול לסייע �כך מאוד

הבחנה ראשונה: השיח הביטחוני החדש בראשית המאה 
העשרים ואחת

�ספטמ�ר 2000 חל שינוי דרמטי �ח�רה הישראלית. כישלון ועידת הפסגה �קמפ 
דייוויד ופרוץ האינתיפאדה השנייה שמו קץ לעשור ש�ו נדמה היה שהסכסוך 
הישראלי—פלסטיני, שכ�ר נמשך קרו� למאה שנים, עומד להסתיים. הח�רה 
הישראלית ראתה �תהליך הזה, תהליך השלום או הסכמי אוסלו, תחילתו של 
עידן חדש. עולם המושגים של פתרון סכסוכים שלט �שיח הצי�ורי. �אליטה 
הצ�אית דו�ר על הכניסה לעידן הפוסט–מלחמתי ועל צ�א השלום. סוציולוגים 
יכלו להשתמש �עולם המושגים האמריקני ודי�רו על הח�רה הפוסט–צ�אית: 
ח�רה שהצ�א אי�ד �ה את מקומו כערך מרכזי או שחל כרסום ניכר �אתוס 
הצ�אי. אורי �ן אליעזר הגדיר זאת כ'פיחות שחל �מודל של מדינת–האומה 

�מדים' )2003(.
אפשר גם להציע הס�ר הדוגל �כיוון סי�תי הפוך: לפיו הכרסום �מעמד 
הצ�א הוא תוצאה של תהליכי הגלו�ליזציה ואינטרסים של הק�וצות השליטות 
�כלכלה החדשה, והם שעוררו את �עלי ההון לסיים את הסכסוך )לוי, 2003(. 
של  תהליך  חל  ה�יטחוניזם,  �שקיעת  כרוך  היה  השלום  תהליך  כך,  או  כך 
'דה–מיליטריזציה' �מושגי לוי; אתוס ה�יטחון החל להתערער ומערכת ערכים 

חדשה החלה להתחרות �ו.
הלך  את  שיקף   )2001 )פרי,  �תקשורת'  ה�יטחוני  השיח  'שינוי  מאמרי 
הפוליטי  שיח  את  ו�יטא  התשעים,  שנות  של  השנייה  המחצית  של  הרוחות 
והאידאולוגי שרווח �קר� האליטה הפוליטית והתר�ותית שהו�ילה את תהליך 
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השלום. שיח זה לא היה כמו�ן היחיד, ויחסי הכוחות הפוליטיים הפרלמנטריים 
א�ל  שקולים;  כמעט  היו  הישן  �שיח  שהמשיכו  אלה  ל�ין  אליטה  אותה  �ין 
�אמצעי  שלטה  יותר,  וחשו�  �שלטון,  שהייתה  זו  היא  הראשונה  הק�וצה 
הייצוג, כשספירלת השתיקה פועלת על השיח החלופי �יוצרה רושם שנאמני 

השיח ה�יטחוני הישן הם מחנה קטן �הר�ה.
את  חשפו  נתניהו  �נימין  �ראשות  הליכוד  של  שלטונו  ושנות  ר�ין  רצח 
לשלטון  �רק  אהוד  כשעלה  שנים,  שלוש  לאחר  א�ל  זה.  מחנה  של  עוצמתו 
ותהליך אוסלו חודש ואף קי�ל תאוצה, ש� השיח הפוסט–מלחמתי.1 אם דגל 
ר�ין �תהליך הדרגתי, �רק די�ר על קץ הסיכסוך כאן ועכשיו. לא �מקרה הכריז 
על עצמו הרמטכ"ל שאול מופז, עם כניסתו של �רק לנעלי ראש הממשלה, 

כמי שיהיה רמטכ"ל השלום הראשון של ישראל )פרי, 2006(.
אופוריה זו נקטעה �א�חת חר�, �מחצית השנייה של שנת 2000. כישלון 
אוסלו,  תהליך  של  זמנית  הפסקה  רק  היו  לא  דייוויד  �קמפ  השלום  שיחות 
ולצורך ענייננו אין זה משנה אם האשמה נעוצה אך ורק �עמדתו של ערפאת 
או שגם לשחקן הישראלי, ו�מידה מעטה יותר גם 'למתווך ההגון' האמריקני היו 
יד ורגל �כישלון. המלחמה השמינית שפרצה מיד לאחר מכן השי�ה לישראל 
את השיח ה�יטחוני, ו�גרסה חדשה. תחילה התג�שה תפיסת העימות המוג�ל, 
שהוא דוקטרינה רדיקלית לעומת תורת ה�יטחון הקלסית של צה"ל. כש�שנה 
השלישית לאינתיפאדה הת�דתה האמונה שאמצעים צ�איים י�יאו לידי חיסול 
ההתנגדות הפלסטינית, עוצ�ה תפיסה חדשה, שלפיה נגזר עלינו להיות 'ח�רת 

מא�ק'.
את המושג הזה ט�ע הרמטכ"ל משה יעלון. משמעותו היא כדלקמן: הסכסוך 
הוא חסר פתרון. ישראל נידונה, לפחות �דור הזה ואולי אף אחריו, לחיות על 
חר�ה. מה שנותר לעשות הוא להכיל את הסכסוך, להוריד את גו�ה הלה�ות 
ל�ין  הזה  המושג  �ין  יותר  חריף  ניגוד  להיות  יכול  לא  עמו.  לחיות  וללמוד 
יעלון,  הפוסט–מלחמתית.  הח�רה  חלום  הקודם,  העשור  את  שאפיין  המושג 
הוא  ההיסטורית,  אחדות–הע�ודה  של  לאסכולה  קרו�ה  לסכסוך  שגישתו 
�על דעות שהחזיק �הן יגאל אלון, ממנהיגי מפלגה זו, עוד �שנות השישים. 
מטרתם של שליטי ער�, כת� אחד המנסחים הראשונים של תפיסת ה�יטחון 
כל  והכחדת  �ישראל  היהודי  העם  השמדת  המדינה,  'חיסול  היא  הישראלית, 
תקווה להתחדשותו הלאומית �עתיד', ו�מילים אחרות 'חור�ן ה�ית השלישי, 
סוף קיומה של המדינה, א�דן עצמאותו של העם היהודי וחיסולו הגופני' )אלון, 

.)228 :1960
העשרים  למאה  העשרים  מהמאה  המע�ר  �חשי�ות  אפוא  להמעיט  אסור 
תפיסת  לראשונה  להיסדק  החלה  העשרים  המאה  של  האחרון  �עשור  ואחת. 
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יוסיף  הישראלי  והקיום  מתמשך  הוא  הסכסוך  שלפיה  המסורתית,  ה�יטחון 
�ממוצע  אי�ה,  פעולות  של  תקופות  כש�ין  מזוין',  'שלום  של  �מצ�  להיות 
החתימה   .)2003 )פדהצור,  רדומה'  'מלחמה  של  מצ�  שורר  עשור,  לכל  אחת 
על הסכם השלום עם מצרים, השלום עם ירדן וההכרה ההדדית �ין אש"ף ו�ין 

ישראל סייעו להתערערות תפיסה זו. 

והנה לא חלפו עשר שנים ונדמה שהייתה זו תקוות שווא. השתתפות אזרחי 
האינתיפאדה  של  הראשונים  �ימים  אלימים  �אירועים  הפלסטינים  ישראל 
גרמה לרו� היהודי זעזוע עמוק. כע�ור שנתיים של לחימה �שטחים הוגדרה 
האינתיפאדה, �ידי יעלון, שהיה סגן הרמטכ"ל ונעשה �ר�ות הימים הרמטכ"ל, 
השלום  ה�ית'.  על  'המלחמה  או  השחרור'  מלחמת  'המשך  מאשר  פחות  כלא 
נתפס שו� כמקסם שווא ונתק�עה האמונה שאין שותף לתהליך ואין עם מי 
לד�ר )רחמים, 2005(. הגוש הפוליטי המגדיר את עצמו כמחנה השלום הוכה 

מכה ניצחת.
זה הוכה שו� �שנת 2006. תחילה, כשלמרות נסיגת ישראל מח�ל  מחנה 
ל�נון השנייה.  מכן, �מלחמת  נמשכה מתקפת הטרור מהרצועה. לאחר  עזה, 
מלחמה זו שמטה את הקרקע מתחת לגישה האידאולוגית החדשה, שגי�ש ראש 
הממשלה אריאל שרון �שנה הר�יעית של האינתיפאדה, גישה שהוליכה להקמת 
מפלגת קדימה. התפיסה של קדימה הייתה שאין לישראל שותף אמתי למשא 
ומתן ושהעם הפלסטיני עדיין אינו �של לפשרה היסטורית, ולכן הסכסוך הוא 
�לתי פתיר �טווח הנראה לעין. תפיסה זו הו�ילה את הנהגת המפלגה לנקוט 
צעדים חד–צדדיים, כדי להקטין את החיכוך עם הפלסטינים, גם �מחיר של 
ויתור על שטחים. זו הייתה מדיניות 'ההתנתקות' של שרון וה'התכנסות' של 

יורשו אהוד אולמרט.
זו תהיה שגיאה קשה לתאר את יחסי התקשורת וה�יטחון �ישראל מאז שנת 
2000 �מושגי העשור שקדם לו. �שנות התשעים, השנים ש�הן נוצרה אקולוגיה 
תקשורתית חדשה, חל �מק�יל גם תהליך של היחלשות האפרט המדינתי וכרסום 
�מעמד הצ�א, ונוצרה אווירה של עידן התרת הקונפליקט. �עשור הראשון של 
המאה העשרים ואחת הייתה התלכדות ח�רתית ס�י� מנגנוני המדינה לנוכח 
המא�ק הצ�אי, שנתפס כקיומי ממש, התחזקה התפיסה האתנו–לאומית �גרסה 
פוסט–טריטוריאלית )כזו המעדיפה את הטוהר האתני גם אם זה מושג �אמצעות 
ישראלים  �פלסטינים  המאוכלסים  שטחים  והע�רת  טריטוריאלית  התכווצות 
�אזור אום אל פאחם אל מע�ר לג�ול, תמורת סיפוח שטחי התנחלויות �גדה( 

ואומץ שיח של 'ח�רת מא�ק'.
הגלו�לי.  התהליך  את  גם  שיקפו  זה  �עשור  �ישראל  שקרו  התהליכים 
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 2001 �ספטמ�ר   11–� ה�רית  �ארצות  התאומים  מגדלי  על  הטרור  מתקפת 
עידן  נחתם  הקודמת  המאה  �שלהי  ה�ין–לאומיים.  �יחסים  חדש  עידן  פתחה 
העשור  זאת,  לעומת  �עולם.  הדמוקרטיזציה  תהליך  והתרח�  הקרה  המלחמה 
הראשון של המאה החדשה צפה �חזרה לעידן מלחמתי, שהוגים �מער� קראו לו 
'מלחמה נגד הטרור העולמי' אם לא 'מא�ק תר�ויות' של ממש, כפי שהמשיג 
ל�ין  ישראל  �ין  המלחמה  של  החדש  �סי�ו�  לראות  היה  נקל  האנטינגטון. 
הפלסטינים כמייצג את המערכת העולמית, כשישראל ניצ�ת �קו החזית של 

תר�ות המער� מול המתקפה של האסלאם הרדיקלי.
שלום  �זמן  להיאמר  שיכולים  ר�ים  ד�רים  �מלחמה,  נמצאת  'כשאומה 
עוד  כל  �יטוים  את  לס�ול  ניתן  לא  כי  עד  חמור למאמציה,  מהווים מכשול 
אנשים נלחמים, ושום �ית משפט לא יוכל לראותם כמוגנים תחת זכות חוקתית 
זו, שה�יע שופט �ית המשפט העליון �ארצות ה�רית אולי�ר  כלשהי'. דעה 
וונדל הולמס �עניין )Schenck V. United States )1919, ש�ה ועלתה �עק�ות 
היו  תמיד  אכן,  �עיראק.2  המלחמה  פרוץ  עם  ה�רית  �ארצות  שנוצר  המתח 
חופש ה�יטוי, חופש העיתונות וזכות הצי�ור לדעת הקור�נות הראשונים של 
דמוקרטיה �זמן מלחמה. על אחת כמה וכמה �מלחמה שאינה מתחוללת מרחק 
אלפי ִמיל מע�ר לאוקיינוס אלא ��ית עצמו, �רחו�ות הערים הראשיות, ��תי 

הקפה ו�מרכזי הקניות �עורף.
לכן אין תמה ש�כל המחקרים שנעשו �עניין זה �ישראל מאז 1967 נמצא, 
כי כאשר עומדים זה מול זה צורכי ה�יטחון לעומת חופש ה�יטוי, העדיף שיעור 
לא קטן של ישראלים מאז ומעולם שתיטה הכף לצד הראשון )אריאן, 1999: 
228—229(. �שנת 1995 תמכו 41% מהישראלים �היגד הכללי 'די �איום הקל 
�יותר על �יטחון המדינה כדי להצדיק הג�לה רצינית של הדמוקרטיה' )פרס 
ויוכטמן–יער, 1998: 238(. �סקר אחר נשאל מדגם מייצג של הח�רה הישראלית 

האם חופש ה�יטוי �מדיה תורם ל�טחון הלאומי או מסכן אותו? 
הרואה  �דעה  החזיקו   61.2% ואילו  הראשונה  האפשרות  עם  הזדהו   38.8%
'שיקולי ה�יטחון' הם ההס�ר לשיעור הג�וה של  �חופש העיתונות �יקורת. 
�עוד   ,)46.4%( חופש  של  מדי  ג�והה  מידה  יש  ש�ישראל  הס�ורים  אנשים 
שרק 7.1% ס�רו שמידת חופש ה�יטוי �ארץ מעטה מדי )השאר, 46.5%, ס�רו 

3.)sufficient — שהמידה נאותה
דפוס זה חזר על עצמו גם �עת האינתיפאדה �–2001. אז האמינו 74% מן 
הצי�ור, כי �עתות מש�ר לאומי על העיתונאים להג�יל את עצמם ולהתחש� 
על המתרחש  לדווח  צריכים  ס�רו שהעיתונאים  ורק 23%  הלאומי,  �אינטרס 
חש�ו  הצי�ור  מן  שלישים  כשני  מקצועיים.  עיתונאיים  שיקולים  פי  על  רק 
שהתקשורת צריכה להג�יל את עצמה ולדחות �יקורת על מערכות השלטון, 
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ורק כשליש ס�רו כי התקשורת צריכה להמשיך ול�קר את השלטון גם �עתות 
מש�ר )שרמן וש�יט, 2005(.

מן   73% השי�ו  האינתיפאדה,  של  �עיצומה  ועדיין  מכן,  לאחר  שנתיים 
הישראלים �מדגם ארצי שלא יכולה להתקיים דמוקרטיה ללא תקשורת חופשית. 
עם זאת, כמחצית מן הנחקרים טענו �אותה נשימה שלתקשורת הישראלית יש 
יותר מ–80% מן הנחקרים ס�רו, כי �מקרים ש�הם יש חשש  חופש ר� מדי. 
ל�יטחון המדינה מהסיקור התקשורתי, צריכה התקשורת לצנזר את עצמה. אחוז 
כמעט דומה, כ–70%, השי�ו כי אין התקשורת מחוי�ת לדווח על ההתרחשויות 
�שטחים, אם מדו�ר �נושאים שעלולים לפגוע �תדמיתנו �עולם. כאן כ�ר לא 
�ל�ד.  ה�ין–לאומית  התדמית  �שאלת  אלא  �יטחונית ממשית  �סכנה  מדו�ר 

למרות זאת, הצי�ור תופס את חופש העיתונות כ�על חשי�ות משנית.4

הבחנה שנייה: פיקוח אינסטרומנטלי ופיקוח מהותי
הישראלית  התקשורת  התייצ�ה  ואחת  העשרים  המאה  של  הראשון  �עשור 
�אופן נמרץ לימין הממשל, ונרתמה להפיץ את הנרטי� הישראלי מול הנרטי� 
הפלסטיני, כדי לסייע לצ�א לנצח �מערכה על התודעה. גם ארגונים אחרים 
 to manufacture( הסכמה  ליצור  כדי  נרתמו,  המשמעות  ייצור  �מערכת 
consent(. כשם שעם פרוץ האינתיפאדה �יטלה האוני�רסיטה הע�רית קורסים 
נמנעו  כך  לכך',  מתאים  אינו  הזמן  'כי  הפלסטינית,  �ח�רה  הכרה  שעניינם 
עורכי עיתונים מלפרסם מאמרים מתורגמים לע�רית של כות�ים פלסטינים 

)דני רו�ינשטיין, 'הארץ', 2 �מאי 2006(.
עם זאת, לא נפסק פרסום מאמרים ושידור תוכניות �עלי אופי �יקורתי על 
הצ�א ועל העניינים הצ�איים. כאשר החל ִלְפחֹות מספר פיגועי הטרור, �ערך 
אופן  את  ש�יקרו  הפרסומים  ג�רו  אף  האינתיפאדה,  של  השלישית  מהשנה 
פעולת הצ�א, את הנעשה �שטחים, את ההחלטות הצ�איות ואת פעולותיהן של 
יחידות צ�איות. מקצת הפרסומים היו �עלי אופי �יקורתי �יותר: התעללות 
חיילים �גופות פלסטינים, רי�וי מקרי הרג של ילדים פלסטינים, ועל כל אלה 

נוספה �יקורת שעניינה הי�טים אחרים של התנהלות מערכת ה�יטחון.
כיצד ניתן אפוא ליש� את הדו–קיום �ין שתי המגמות המנוגדות האלה? 
מצד אחד, התייצ�ות נאמנה ס�י� הדגל; ומצד אחר, פרסום של חומר �על אופי 
�יקורתי? כיצד יכלה התקשורת להצהיר על נאמנותה לתפקיד כל� השמירה 
של השלטון, ו�אותה עת לשרתו? פתרון הדילמה הזו אפשרי, אם נ�חין �ין 
הראשון  מהותי.  ופיקוח  אינסטרומנטלי  פיקוח  אזרחי:  פיקוח  של  סוגים  שני 
מ�חוץ.  אותה  �וחן  והשני  מתוכה,  ה�יטחונית  המערכת  התנהלות  את  �ודק 
�ראשון משמשת התקשורת חלק של הסדר הח�רתי הקיים, ואילו �שני היא 
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כמו עומדת מחוץ לו ו�וחנת אותו. הראשון מפעיל שיקולי יעילות והשני הוא 
פיקוח נורמטי�י, ה�וחן את הנחות היסוד של תפיסת ה�יטחון, כגון הסתמכות 

עצמית, תפיסת 'המלחמה הצודקת' ו�עיקר עקרון ההגנה העצמית.
שהתמודדו   ,)Lance W. Bennett( �נט  ו'  לאנס  ו�הם  תקשורת,  חוקרי 
עם שאלת �יקורתיות התקשורת �עת מלחמה, פיתחו את מודל הִאינְדְֶקִסינְג 
)indexing(. המודל קו�ע כי כאשר אמצעי התקשורת נוקטים עמדה �יקורתית, 
מידת החופש שהם נוטלים לעצמם משקפת את קשת הדעות הקיימות �קר� 
הדומיננטיות  האידאולוגיות  מטווח  יחרגו  לא  אופן  ו�כל  ההחלטות,  מק�לי 

.)Althaus et al., 1996(
הס�ר זה ממעיט �הערכת האוטונומיה שיש לתקשורת �משטרים פוליארכיים. 
כסוכני משמעות עשויה  האינטלקטואלים  העיתונאים לפעולתם של  השוואת 
להועיל. הם משתתפים �מא�ק על ק�יעת המשמעות �תוך שדה של משמעויות 
האיש  להיות  האינטלקטואל  אמור  המער�ית  הלי�רלית  �מסורת  חלופיות. 
ששואל שאלות נוק�ות על טי� הסדר הח�רתי והפוליטי, ולעשות זאת מתוך 
מחוי�ות לאמת — מחוי�ות �עלת פן מוסרי. מעמדו של האינטלקטואל נו�ע 
מכך שהוא חף מאינטרסים אנוכיים ואין לו יד �מערך יחסי הכוחות הפועלים 
�זירה. מחוי�ותו היחידה היא לתת דין וחש�ון אמתי על המציאות ועל ערכי 
הצדק והמוסר, שמהם צריך לגזור את ההוויה הח�רתית והקהילתית )פלדחי, 
של  מצ�ם  דומה  זו  מ�חינה  אפלטון.  כת�י  פי  על  סוקרטס  היה  כזה   .)2006
האינטלקטואלים לזה של נ�יאי ישראל, שכוחם נ�ע מהקשר הישיר עם האל, 

שהוא המקור הטרנסצנדנטי של האמת והטו�.
לשליחות העיתונאית יש שתי פנים. �פן אחד שלה העיתונאי ממלא תפקיד 
דומה לזה של האינטלקטואל ואמור להיות נ�יא הזעם, החושף את האמת ומד�ר 
�שם הצדק. א�ל הפן השני שלו הוא היפוכו של הראשון. העיתונאי אמור למלא 
שליחות ח�רתית מטעם הקולקטי� ו�שמו, כפי שהוא מיוצג על ידי הסמכות 
הפוליטית העליונה, המדינה. �תור שכזה יש לעיתונאי תפקיד סוציאליזטורי, 
מחנך, מגייס. הוא פועל �שליחות ההגמון, הרי�ון או השליט. תכליתו לסייע 
 ‘indeed to manufacture להשיג סולידריות ח�רתית ולתמוך �סדר הקיים: 
’consent. הפן השני של השליחות העיתונאית �ולט �מיוחד �תנועות ח�רתיות 
הנא�קות לעצמאות לאומית, �של�ים מוקדמים של �ניין עם או �ניין מדינה 

או כאשר נשקפת סכנה חיצונית או פנימית לקיומו של הקולקטי�.
מהציפייה  התפכחות  �אירופה  חלה  הראשונה  העולם  מלחמת  אחרי 
 )Banda, 1927/2003( �נדה  ג'וליאן  תפקידם.  את  ימלאו  שהאינטלקטואלים 
פרסם את ספרו על �גידת האינטלקטואלים והראה כיצד הם ויתרו על מעמדם 
האוטונומי ורתמו את עצמם לרשות הלאמנות ה�רוטלית והגזענות. כשחזרה 
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התופעה על עצמה �יתר שאת )עם היידגר, שנרתם למען המשטר הנאצי, או 
עם האינטלקטואלים הצרפתיים שסייעו למשטר וישי(, קרסה לחלוטין האמונה 
שהאינטלקטואלים יכולים למלא, או שמעולם מילאו, את התקוות ואת הציפיות 
שתלו �הם. כך התחזקה התפיסה הרואה �הם שליחיו של השלטון �ל�ד. מה 
הה�דל אם כן �ין האינטלקטואלים �משטרים טוטליטריים, ש�הם הם משמשים 
סוכנים מלאים של המשטר, ל�ין אלה הפועלים �מערכות פוליארכיות, ש�הן 

נדמה שיש לאינטלקטואלים מידה מסוימת של אוטונומיה?
אוטונומיה  ל�ין  אוטונומיה  �ין  לה�חין  היא  זו  לשאלה  פולנצס  תשו�ת 
ו�הם המוסדות המדינתיים  )1969(. לטענתו, אפילו מוסדות המדינה,  חלקית 
של  או  עצמאות  של  מסוימת  מידה  �פעולתם  לשמר  עשויים  האידאולוגיים, 
אוטונומיה מפני אחיזתו של המעמד השולט. זהו אינטרס של המעמד השולט 
וכך  יוכלו להיחש� חופשיים,  לתת למוסדות המדינה אוטונומיה, כדי שאלה 

יחזקו את �סיס הלגיטימציה הדרוש להם כדי ל�סס את אמינותם.
�לי לאמץ את כל תפיסתו של פולנצס, למשל את גישתו המעמדית, אפשר 
להשתמש �מושג האוטונומיה החלקית שלו ולאתר את התנאים ש�הם תתחזק 
או תיחלש אוטונומיה של אינטלקטואלים, כמו גם של סוכני משמעות אחרים. 
מו�ן מאליו כי איום על קיומו של הקולקטי� או על הסולידריות הפנימית שלו 
יצמצמו אוטונומיה זו. המושג של פולנצס 'אוטונומיה יחסית' יכול לשפוך אור 

על הקורות את ישראל �מע�ר מהמאה העשרים למאה העשרים ואחת.
נש�ר  �ישראל,  הקיומי  ה�יטחון  תחושת  כשהתחזקה  המאה,  סוף  לקראת 
נרטי�ים  והתחזקו  ההגמונית  האידאולוגיה  של  וההומוגני  האחיד  אופייה 
חלופיים. זו אמנם נשארה הראשית �קר� קהילת סוכני המשמעות אולם נחלשה 
מידת ה�לעדיות שלה לעומת נרטי�ים אחרים. מצ� זה אפשר לתקשורת מרח� 
דעות ופרשנויות מגוון יותר. שנית, דעות חלופיות אלה, שהן �עלות השגות 
�יקורתיות על ה�יטחוניזם הישראלי, על הציונות, על הדומיננטיות האשכנזית 
נעו  הח�רה,  �שולי  אז  עד  ושהתקיימו  הישראלית,  האתנו–לאומיות  על  או 
�שנות התשעים לע�ר המרכז וזכו ללגיטימציה מסוימת גם �קר� ק�וצות לא 

פריפריאליות.
 �יטוי לכך אפשר לראות למשל �מערכת החינוך. ספרי לימוד �היסטוריה, 
�שנות התשעים  עמדו  הרשמי,  הלאומי  הנרטי�  את  ורק  אך  �יטאו  אז  שעד 
מול מתקפה של תומכי הנרטי� ה�יקורתי, שת�עו ללמד ��תי הספר גם את 
הנרטי�ים החלופיים: לדוגמה לספר לא רק את סיפור מלחמת השחרור אלא גם 

לעמוד על משמעות הנַּכְָּבה מנקודת המ�ט הפלסטינית )גור, 2005: 163(.
אנתרופולוגים זיהו תופעה דומה כאשר עק�ו אחר טקסי זיכרון ��תי ספר. 
זיכרון כאלה �ין השנים 1994—2004,  עדנה לומסקי–פדר, ש�חנה 50 טקסי 
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מצאה כי חל �הם שינוי. �רו�ם אמנם נשאר הזיכרון הקנוני, אך אחרים נעשו 
האומה  כלפי  מחוי�ות  לעודד  ש�מקום  כאלה,  אף  �הם  ויש  יותר.  מגוונים 
הישראלית �אמצעות זיכרון הרואי של הנופלים, עסוקים �כא� הפרטי ו�זיכרון 
האישי. �שליש מן הטקסים נשמעו אפילו קולות של מחאה ו�יקורת על התר�ות 
הלאומית. עם זאת, ממשיכים כל הטקסים לה�ליט את מרכזיותה של המלחמה 
�זיכרון ו�תודעה של היחיד ושל הח�רה ומשמשים דרך יעילה �יותר ליצור 

סולידריות ללא הסכמה ערכית )לומסקי–פדר, 2005(.
הוא הדין �נוגע לתקשורת. שלא כ�ימים ע�רו, היא מ�טאת כיום גם את 
הח�רה האזרחית ואת הפרט א�ל האוטונומיה שלה היא יחסית. הפיקוח שלה 
הוא אינסטרומנטלי ולא מהותי. ניתוח תוכן של מאמרים, כת�ות ופרשנות של 
היעילות של תפקוד  כי מדו�ר ��יקורת על מידת  העניינים הצ�איים מראה 
המטרות  את  משיגה  היא  מידה  �איזו  �וחנת  התקשורת  הצ�אית.  המערכת 
שהצ�א ק�ע לעצמו, האם יש תקלות, ליקויים או מחדלים. �יקורת כזו �וחנת 
המפקדים,  של  הנורמטי�ית  התנהגותם  את  החיילים,  של  השירות  תנאי  את 
את היחס לנשים �צ�א, ואפילו את ההתנהגות הנורמטי�ית כלפי פלסטינים. 
הדוגמה המו�הקת �יותר לכך היא אופן פעולתה של הכת�ת הצ�אית של הרדיו 

כרמלה מנשה, שנעשתה האומ�ודסמן הלא רשמי של צה"ל.
�ח�רה  הצ�א  של  מקומו  על  מהותית  �יקורת  ואין  כמעט  זאת  לעומת 
הישראלית, על הנחות היסוד של מדיניות ה�יטחון, על עקרונות הדוקטרינה 
ועל  הצ�אית, על מהות טי�ן של ההכרעות ה�יטחוניות, על מערכות הנשק 
תכלית קיומן. אפשר לראות זאת למשל �שיח התקשורתי והצי�ורי על תקצי� 
א�ל  �תקצי�  לקצץ  ת�יעות  נשמעו  אמנם  האחרון  העשור  �מהלך  ה�יטחון. 
לא הוצע ל�נות תקצי� אפס. כלומר לא לתכנן את התקצי� על �סיס התקצי� 
וצורכי  ה�יטחון  מהות  על  יסוד  שאלות  לשאול  מלכתחילה  אלא  דאשתקד 

ה�יטחון ולגזור מהם תקצי� חדש שנוצר על פי מידתם.
שפיקוח  �עוד  הקיימת,  השיטה  יעילות  את  �וחן  אינסטרומנטלי  פיקוח 
מהותי  פיקוח  והפוליטי.  הח�רתי  הסדר  מהות  שעניינן  שאלות  שואל  מהותי 
י�דוק את טי� ההסדרים ה�יטחוניים, את הנחות היסוד שעל �סיסן מעוצ�ת 
תפיסת ה�יטחון והעקרונות הצ�איים, את אפשרויות הפתרון המדיני לסכסוך 

ואת מקומה של האופציה הכוחנית �מדיניות חוץ.
של  היסוד  �עיית  עם  וראשונה  �ראש  מתמודדת  הייתה  מהותית  �יקורת 
הח�רה הישראלית מאז 1967 — הכי�וש המתמשך. האינתיפאדה של שנת 2000 
חיזקה דווקא את הנחת היסוד של האליטה הצ�אית–פוליטית �ישראל, שלפיה 
הסכסוך עם הפלסטינים הוא סכסוך קיומי, ולכן המעיטה �הערכת השפעתו של 
הכי�וש על המשך הסכסוך. הנחת היסוד הזו לכאורה התחזקה עם ניצחון החמאס 
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��חירות לרשות הפלסטינית �–2006. ניצחון החמאס ִאפשר �עצם לראות את 
המלחמה �ין ישראל ו�ין הפלסטינים כמלחמה נמשכת אחת שהחלה לפני שני 

דורות, �מושגי יעלון, 'המלחמה על ה�ית' או 'המשך מלחמת השחרור'.
גם מי שדוחה את אופן הקריאה הפלסטיני את הסכסוך חיי� לה�חין �כך 
מא�קים.  שני  סימולטנית  כאן  ושמתנהלים  מישורים,  �שני  מתנהל  שהוא 
האחד הוא מא�ק הפלסטינים נגד עצם קיומה של הישות הציונית �ל� המרח� 
�טרור.  גם  מלהשתמש  נרתעים  הפלסטינים  אין  זה  �מא�ק  מוסלמי.  הער�י 
עצמית  הגדרה  למען  לאומי,  לשחרור  פלסטיני  מא�ק  גם  יש  �מק�יל  א�ל 
ולדו–קיום �צדה של מדינת ישראל. תמונת המראה היא זו: מצד אחד מנהלת 
ישראל מלחמה נגד מלחמה מהפכנית שאינה נרתעת מלהשתמש �טרור. מצד 
אחר ישראל נלחמת מלחמה �עלת אופי קולוניאליסטי, שנועדה להרחי� את 
שטחה הגאוגרפי ולה�יא לידי כך ש�כל הסדר שיהיה �עתיד יישארו �ידה כמה 

שיותר שטחים ממער� לירדן.
למא�ק הפלסטיני נגד עצם קיומה של מדינת ישראל אין לגיטימציה �ין–
לאומית ולכן הפלסטינים מנסים להציג את מא�קם כמא�ק שנועד אך ורק כדי 
להשתחרר מן הכי�וש. �אותה מידה אין לגיטימציה �ין–לאומית להתפשטות 
הטריטוריאלית של ישראל. לכן נוח לישראל להציג את המלחמה כ�עלת פן 

אחד �ל�ד: כאילו מדו�ר �התגוננות מפני טרור שמ�קש להשמידה.
להציג  �מאמץ  הישראלית  התקשורת  השתתפה  האינתיפאדה  פרוץ  מאז 
את המלחמה כ�עלת פן אחד �ל�ד, מא�ק על עצם הקיום הלאומי, 'המא�ק 
הפן  את  החושפות  תמונות  לשדר  הטלוויזיה  מיעטה  זו  מסי�ה  ה�ית'.  על 
מעשי  את  המתנחלים,  התנהגות  את  �שטחים:  הנוכחות  של  הקולוניאלי 
הצ�א ואת ס�לם של הפלסטינים. מסי�ה זו יש הכרח להשתמש �אמצעי הסתרה, 
�העלמה, �עיוות ו�מכ�סת מילים. מי שמנסה �כל זאת להאיר על המתחולל 
�שטחים נתפס כפוגע �נרטי� הלאומי וכמי שמערער את כוח העמידה הלאומי, 
היא  שישראל  העצמית  התפיסה  היא  לכך  אחת  דוגמה  ישראל.  עוכר  ונחש� 
הקור�ן, היא הגורם הפסי�י �סכסוך ואילו הפלסטינים הם היוזמים, התוקפים. 
הם אלה המפרים את הסדר ואילו הפעילות האלימה הישראלית מוס�רת כהגנה 
מצדם  הפלסטינים  הפלסטינים.  של  התוקפניות  היוזמות  על  תגו�ה  עצמית, 
רואים את עצם הסטטוס קוו כמצ� של אלימות ישראלית יזומה, ולכן מעשיהם 
הם הם תגו�ת הנגד ליוזמה ההתקפית הישראלית. השאלה אינה כמו�ן מי צודק 
הנרטי�.  את  התקשורת  מ�נה  כיצד  אלא  הזה  �וויכוח  או�ייקטי�י'  '�אופן 
והטענה המועלית כאן היא, שהתקשורת הישראלית מראה כמעט �אופן �לעדי 
הנרטי�  של  קיומו  את  מכחישה  ואף  מסתירה  מתעלמת,  הישראלי,  הפן  את 

האחר.
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השימוש �מילה 'כי�וש' יכול לשמש כנייר הלקמוס למא�ק הזה על הנרטי�. 
�שנות התשעים, כאשר החלה להישמע �יקורת על התפיסה ה�יטחונית השלטת 
המרכזיים, שלושת  התקשורת  �ערוצי  חלקי.  �אופן  רק  הד�ר  נעשה  �ישראל, 
ערוצי הטלוויזיה, שידורי הרדיו �קול ישראל ו�גלי צה"ל, ו�שני עיתוני הער�, 
�אה לידי �יטוי �ראש ו�ראשונה התפיסה השלטת. �דיווחיהם לא העז אף עיתונאי 
או פרשן להשתמש �מושג 'הכי�וש'. הגישה האחרת מצאה את �יטויה �עיקר 
�ערוצים חלופיים: �מקומונים, ��יטאונים פוליטיים מסוימים או �אתרי אינטרנט. 
ה�יקורת �ערוצים הלאומיים הייתה אינסטרומנטלית �ל�ד, ולא מהותית. קיומה 
של ה�יקורת האינסטרומנטלית חיזקה דווקא את �סיס הלגיטימציה של אמצעי 
התקשורת הלאומיים, מכיוון ש�עידן של תקשורת �יקורתית גישה לא �יקורתית 

כלל הייתה פוגעת �מעמדה של התקשורת �עיני הצי�ור.
טיימס'  יורק  'הניו  'הארץ'.  עיתון  של  המקרה  מאוד  מעניין  זו  מ�חינה 
הישראלי הזה היה ערוץ התקשורת הלאומי היחיד ש�ו המשיכה להופיע �יקורת 
מהותית לאורך כל שנות האינתיפאדה. זה היה העיתון היחיד שכת�יו סיקרו 
כך  ואחר  עזה  �רצועת  �תחילה  הס,  )עמירה  הפלסטיני  הסכסוך מהשטח  את 
המ�ט  נקודת  את  שהראה  �כיר,  לעיתונאי  ק�וע  מדור  שהקצה  �רמאללה(, 
הפלסטינית )גדעון לוי(, ושניהל ויכוח מעמיק ונוק� עם ה�יטחוניזם הישראלי 

)�אמצעות כמה פרשנים מדיניים, למשל עקי�א אלדר(.
הטענה שלא היה ה�דל עקרוני �אופן שסיקר עיתון 'הארץ' הלי�רלי את 
פחות,  לי�רליים  אחרים,  חדשות  גופי  שסיקרוה  האופן  לעומת  האינתיפאדה 
מתעלמת מהעשייה החתרנית של העיתון )דור, 2001(. אף שהוא משמש זירה 
תקשורתית חשו�ה של האליטה הישראלית, ייזכר 'הארץ' �תולדות התקשורת 
�ישראל כמי שנתן �מה לקולות אופוזיציוניים, וכמי ששימש אמצעי של פיקוח 
מהותי �נושא ה�יטחון.5 אין תמה אפוא שהעיתון זכה ל�יקורת חריפה �יותר הן 
מהקהילה הפוליטית והן מצי�ור הקוראים. �שנים הראשונות של האינתיפאדה 
שתלו  לינור(,  עירית  )כגון  כות�ים  ואף  קוראים  אלפי  כמה  העיתון  אי�ד 

�מפורש את פרישתם �עמדותיו ה�לתי פטריוטיות של העיתון.
הפנימי  שהוויכוח  העו�דה  הוא  'הארץ'  �עיתון  יותר  עוד  המרשים  הד�ר 
שהתנהל �ו נעשה �אופן הפוך מהמצופה. המוציא לאור, שלכאורה צריך היה 
להיות מודאג מהירידה �תפוצה ולת�וע מעורכיו ליישר קו עם רוח התקופה 
ול�טא את מערכת הערכים הדומיננטית, תמך �קו ה�יקורתי. לעומתו העורכים 
דווקא, שלכאורה היו צריכים לת�וע אוטונומיה רח�ה ככל האפשר �שאיפתם 
ניסו למתן את הקו  למלא את התפקיד האינטלקטואלי של המ�קר הח�רתי, 
של  העמדות  ל�ין  המערכת  עמדות  �ין  הפער  את  ולצמצם  �עיתון  החתרני 

הממשלה ומערכת ה�יטחון.
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המא�ק הפנימי הזה, שהתנהל �מערכת 'הארץ' �מהלך שנות האינתיפאדה, 
את  התולות  התקשורת,  של  הפוליטית  הכלכלה  תאוריות  את  לדחות  מחיי� 
התנהגות התקשורת �שיקולים כלכליים של המוציא לאור. אילו הייתה גישה 
זו נכונה, שהיא ה�ולטת מ�ין חוקרי התקשורת הרדיקליים, צריך היה המוציא 
כך  האינטרסים הכלכליים. א�ל לא  עולמו למען  לאור להקרי� את השקפת 

קרה.
לעומת זאת, אלה שחששו לסטות מהקו המרכזי היו העורכים דווקא. הם 
�ח�רה  מרכזית  כ�מה  העיתון  של  מעמדו  על  לשמור  שרצו  מכיוון  כך  נהגו 
הישראלית. לא הפסד כלכלי הנו�ע מאו�דן כמה אלפי קוראים הטרידם אלא 
הפגיעה �לגיטימציה של העיתון, אם יתרחקו יותר מדי מעמדות הקהל שלהם. 
לשון אחר, מידת האוטונומיה של אמצעי תקשורת אינה רק תוצאה של לחצים 
מצד הממסד הפוליטי–צ�אי אלא גם מצד הצרכנים; ולא רק משיקול כלכלי 

אלא משיקולי לגיטימיות.
טווח ה�יקורת הלגיטימית אינו מותנה, כפי שטוענת תאוריית האינדקסינג, 
הצי�ור.  דעות  את  גם  כולל  אלא  האליטה  ח�רי  ש�ין  ה�יקורת  �מרח�  רק 
מצמצם  הד�ר  ניכר,  �אופן  הדעות  היקף  מצטמצם  חירום  ש�תקופת  ומכיוון 
היא  �אוטונומיה שלו, שמלכתחילה  ופוגע  העיתון  הדעות של  גם את מרח� 

אוטונומיה אינסטרומנטלית ולא מהותית.
מלחמת ל�נון השנייה, �קיץ 2006, הדגימה עניין זה �יתר שאת. כשפרצה 
המלחמה, נקראה התקשורת מרצונה לדגל, התלכדה מאחורי המנהיגות הלאומית 
ותמכה �מהלך המלחמתי. �עידודה הגיעו ראש הממשלה, שר ה�יטחון והרמטכ"ל 
זכו  והצ�איות  המדיניות  והחלטותיהם  פופולריות,  של  תקדים  חסרי  לשיאים 
למ�ול של ד�רי ש�ח והלל. אולם ככל שנמשכה המלחמה ועלה מספר הנפגעים, 
וככל שמטחי הרקטות והטילים שנורו מל�נון על יישו�י הגליל והצפון ג�רו 

ולא פסקו, כך ג�רה ה�יקורת.
א�ל גם הפעם הייתה זו �יקורת אינסטרומנטלית ולא מהותית. התקשורת 
שאלה מדוע ִאפשר צה"ל לחיז�אללה להת�סס �דרום ל�נון �משך שש שנים, 
ולא העלתה על דעתה כלל לשאול שאלה עקרונית יותר: מדוע דחתה ישראל 
הסכם   ,2000–� כ�ר  סוריה  עם  מדיני  להסדר  להגיע  האפשרות  את  הסף  על 
שמלכתחילה היה מונע את התמיכה הסורית �חיז�אללה. עיתונאים ופרשנים 
לא �יקרו את הממשלה על שהעדיפה �אופן אוטומטי את האפשרות הצ�אית 
עם  ליל  �ן  שנוצר  הסכסוך  את  לפתור  �ניסיון  המדינית  האפשרות  פני  על 
חטיפת החיילים. הם לא ערערו על עצם ההחלטה לצאת למלחמה אלא על אופן 

ניהולה הכושל.
יותר מהנהוג �ע�ר,  נימה �יקורתית  וכאשר נקטו כמה ערוצי התקשורת 
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למשל ערוץ 10 או כת�ים מסוימים �עיתונות הכתו�ה והמשודרת, הגי� הצי�ור 
�כעס. הוא האשים את התקשורת על שאינה ממלאת את תפקידה �שעת חירום, 
חותרת תחת האחדות הלאומית ופוגעת �מורל העורף והצ�א, ואפילו מסייעת 

לאוי�.
חודשים ספורים לאחר המלחמה נעשו ניתוחי תוכן ראשונים של ה�יקורת 
חוקרי  עשו  הניתוחים  את  �מלחמה.  התקשורת  התנהגות  כנגד  הקהל  שהטיח 
ארגון 'קש�' )media watch(, ועדת דורנר, שמינתה מועצת העיתונות לק�יעת 

כללי אתיקה לעיתונות �ימי מלחמה, ואף כמה חוקרי תקשורת.6 
הצד השווה ש�כל ניתוחי התוכן היה חד–משמעי ו�רור: הצי�ור היה הר�ה 
יותר פטריוטי ולאומי מהתקשורת. הוא הפנה אצ�ע מאשימה נגדה על שהעזה 
לנקוט קו �יקורתי �עצם ימי המלחמה. לּו היה הד�ר תלוי �ו, היה מעדיף לחזור 
לימי ה'שקט, יורים', שאפיינו את התקשורת הישראלית �עידן שקדם למלחמת 

יום הכיפורים.
ניתוח  יעמדו �מרכזו של  יחסי תקשורת—�יטחון �מלחמת ל�נון השנייה 
�ס�י�ה  הראשונה  הייתה  זו  מכיוון שמלחמה  לעיון שכזה,  ראויים  הם  נפרד. 
מתוקשרת )the first mediatized rather than mediated war(; א�ל �הקשר 
האילוצים  חזקים  כמה  עד  ��ירור  לראות  שלא  אי–אפשר  כאן,  דנו  ש�ו 
הח�רתיים של ס�י�ת התקשורת, אילוצים המצמצמים ומג�ילים את אפשרות 
הפיקוח המהותי של התקשורת על הצ�א וה�יטחון, גם כאשר �ין העיתונאים 
ישנם מתי מעט המ�קשים להחיל את עקרונות העיתונות ה�יקורתית גם על 

תחום ה�יטחון.

הערות
כדי לקרוא על ניתוח מפורט של שתי תפיסות אלה שנעשה �הן שימוש �מושגים 'רטרו   1

מטרו', ראו �ספרי 'יד איש �אחיו רצח ר�ין ומלחמת התר�ות �ישראל' )פרי, 2005(.
http://www.ku.edu/carrie/docs/texts/schenk.htm ראו  2
http://www.ku.edu/carrie/docs/texts/schenk.htm ראו  3

מדד אמון הצי�ור �תקשורת, דוח מס' 1, מכון הרצוג, מאי 2004.  4
עו�דה זו מנוגדת לאופי ההומוגני שהיה לעיתון �תחומים אחרים של ח�רה וכלכלה. רק   5
עם חילופי העורכים �–2005 נפתח העיתון קצת יותר לק�וצות תר�ות אחרות )למשל 
כלכליות  ולעמדות  הפריפריה(  תוש�י  )למשל  אחרות  ח�רתיות  לשכ�ות  הדתיים(, 

אחרות )למשל מתנגדי הנאו–לי�רליזם(.
ראו למשל חו�רת מיוחדת של 'העין הש�יעית' המוקדשת לתקשורת ולמלחמה, חו�רת   6
64, ספטמ�ר 2006. כמו כן, ראו סדרת הפרסומים של �ית הספר רוטשילד–קיסריה 
לתקשורת, אוני�רסיטת תל א�י�, 'על התקשורת �מלחמה �ל�נון', חו�רת ראשונה 
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מאת ג�י וימן, ינואר 2007; חו�רת שנייה מאת תמר לי�ס וזוהר קמפף, מרס 2007; 
ר�יעית  חו�רת   ;2007 אוקטו�ר  סיוון,  וקארול  קאל�  מארווין  מאת  שלישית  חו�רת 
מאת יורם �ן–ארי, נו�מ�ר 2007; חו�רת חמישית מאת מוטי נייגר, אייל זנד�רג ואורן 

מאיירס, ינואר 2008
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השיח הפרלמנטרי בנושא הרגולציה של 
הטלוויזיה המסחרית

מירה משה

מעמדה וסמכויותיה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כרשות רגולטורית 
ש�צד  אלא  התש"ן–1.1990  ולרדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  �חוק  נק�עו 
הפעילות התחיקתית, המעגנת את מעמד הרשות כרשות רגולטורית, מתקיימת 
לטלוויזיה  השנייה  הרשות  של  הרגולציה  את  המ�קרת  פרלמנטרית  פעילות 
השיח  של  התמיכה/�יקורת  מאפייני  �איתור  מתמקד  זה  מחקר  ולרדיו. 
הפרלמנטרי �נושא הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית �תקופה ש�ין נו�מ�ר 
היציאה  וער�  המסחרי  השידור  של  לפעילותו  עשור   ,2004 לנו�מ�ר   2003

למכרז חדש להפעלת ערוץ 2.
�עק�ות מחקר זה הת�ררו הד�רים ה�אים: כרוניקת ההתנהלות של השיח 
הפרלמנטרי הושפעה מאוד מתוכני שידור חדשותיים יוצאי דופן אך התמקדה 
�עיקר �הי�טים החוקיים של הפעלת הטלוויזיה המסחרית והמכרז לערוץ 2; 
תומך  יסוד  גם  נמצא  אולם  ה�יקורתיים  היסודות  �ולטים  הפרלמנטרי  �שיח 
חזק; ה�יקורת הגיעה �עיקר מסיעות האופוזיציה, ולרו� �מהלך דיוני הצעות 
חוק �נושא ההסדרה החוקית של הטלוויזיה המסחרית; התמיכה הגיעה �עיקר 
מסיעות שכיהנו �ממשלה ושנטו לתמוך �רגולציה �מהלך דיונים של הצעות 

חוק �נושא ההסדרה החוקית והח�רתית של הטלוויזיה המסחרית.

�מכללת  והרוח  הח�רה  �מדעי  תחומית  הר�  �מחלקה  מרצה  היא  משה  מירה  ד"ר   *
אלקטרוני:  דואר  �ר–אילן.  �אוני�רסיטת  המדינה  למדעי  ו�מחלקה  �שומרון  אריאל 

 moshems@biu.013.net.il
מחקר זה �וצע �עזרת מלגה מתוכנית המלגות של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו   **

לעידוד מחקרים �תחום התקשורת על שם ז�ולון המר.
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המדינה כרגולטור תקשורתי

הטלוויזיה  של  הרגולציה  �נושא  הפרלמנטרי  �שיח  לעיסוק  המוצא  נקודת 
יחידה  וטריטוריאלית;  היסטורית  כיחידה  המדינה  הגדרת  היא  המסחרית 
של  פוליטי  כסוכן  הח�רתית,  היצירה  להגדרת  היסטורי  כסוכן  המשמשת 
מערכת ק�לת החלטות מוסדית וכסוכן פונקציונלי של ארגונים �יורוקרטיים 
)Melucci, 1996(. השלטון מגלם את עצם מהותה של המדינה. אולם מזה זמן 
 .)Strange, 1994( ניכרת מגמה �רורה של היחלשות המדינה וערעור מעמדה
תהליכי צמיחה של כלכלה גלו�לית, כמו גם פעילות האיחוד האירופי המשותף 
 Lepsius, 1994;( שינו �אופן ניכר את דמותה של מדינת הלאום ההיסטורית
Reich, 1994(. השינויים שאנו עדים להם �אופן ארגונם של גופי ממסד �ענף 
הדומיננטי  האתגר  המדינה.  היחלשות  �אסכולת  הם  גם  תומכים  התקשורת 
של זמינות טכנולוגיות תקשורת זולות יותר ִאפשר דה–צנטרליזציה, הפרטה, 
גידול �מספר לווייני התקשורת וסיום עידן של מדיניות תקשורתית לאומית 
ייצור  )Siune, McQuail & Truetzschler, 1992(. היינו �עק�ות  קוהרנטית 
שינוי  חדשות ע�רה התקשורת האלקטרונית תהליכי  טכנולוגיות  והפצה של 
מהירים )Laqueur, 1984(. התפתחות זו )התלויה �גורמים פוליטיים, ח�רתיים, 
תר�ותיים, כלכליים, טכנולוגיים ואחרים( )Hoffmann–Riem, 1996( ה�יאה 
נעה �שנות השמונים  זכויות,  נהנתה מפחות  לפנים  כך שהמדיה, אשר  לידי 
)Ithiel de Sola, 1983(. אולם  והתשעים למרכז ה�מה הצי�ורית והפוליטית 
שהפעילות  לכך  גרמה  ההמונית  המדיה  של  המהירה  הטכנולוגית  ההתפתחות 
�גלים  אלא  ו�יצי�ות  �אטיות  מתנהלת  אינה  המדיה  �נושאי  התחיקתית 
ו�קפיצות )Brenner & Rivers, 1982(. התוצאה היא קריאת תיגר על תפיסת 
הרגולציה ההיסטורית כי ספקטרום התדרים )רצף הקרניים האלקטרומגנטיות 
סי�ים  דרך  ותקשורת  לוויינים  וטלוויזיה, תקשורת  רדיו  שידורי  המאפשרות 
אופטיים( הוא משא� צי�ורי �מחסור, וכי �היעדר רגולציה מדינתית, ייווצר 
כאוס, שכן אי–אפשר יהיה להגיע לכלל הסכמה �ד�ר הקצאת תדרים. קריאות 
ולמניעתם  �תדרים  השימוש  לוויסות  ההצדקה  �סיס  את  ערערו  אלו  תיגר 
מגורמים לא רצויים מ�חינה ח�רתית )Owen, 1982(. נוסף על כך, הן מעידות 
על חששות מהיחלשות חוסנו של חופש ה�יטוי כ�סיס לסולידריות ח�רתית 
 Bazelon,( מדה–רגולציה תקשורתית מוחלטת ,)Cohen & Gleason, 1990(
1982(, מאו�דן שליטה ופיקוח על אמצעי התקשורת, ועוד. קריאות התיגר על 

תפיסת הרגולציה ההיסטורית והשלכותיהן הן גם ה�סיס למחקר זה.
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הנחת המחקר
�תחום  הצי�ורי  האינטרס  שמירת  המשך  כי  היא  המחקר  של  הע�ודה  הנחת 
ומוצהרת.  להיות מגו�ה �תמיכה פרלמנטרית �רורה  חיי�  הסדרת השידורים 
הנחה זו מעוגנת �רוח הגישה הפוקויאנית )Foucaulian( כי השיח התחיקתי–

מוסדי מפרש ומניח מראש דרגת הזדהות ג�והה או שותפות פעילה עם ערכי 
המוסד ועם כוונותיהם של ח�רי המוסד. כמו כן, אומצה ק�יעתו של מייקל 
שדסון, כי תקשורת פוליטית שמתנהלת �הקשרים מדינתיים היא �עלת השפעה 
מקיפה יותר, שכן זו הזירה ש�ה מתק�לות ההחלטות החשו�ות �יותר �נוגע 

.)Schudson, 1997( לחיי האוכלוסייה

השערת המחקר
ענפה,  פרלמנטרית  פעילות  ומתקיימת  התקיימה  כי  היא  המחקר  השערת 
נוסחה  זו  השערה  �סיס  על  המסחרית.  הטלוויזיה  של  �רגולציה  המכרסמת 
שאלת המחקר ה�אה: האם, ו�איזו מידה, תומך השיח הפרלמנטרי �רגולציה 

של הטלוויזיה המסחרית ו�איזו מידה?

אוכלוסיית המחקר
אוכלוסיית המחקר כללה את כל דיוני הכנסת שעסקו �מישרין ו/או �עקיפין 
�רגולציה של הטלוויזיה המסחרית )כפי שפורסמו �אתר האינטרנט של כנסת 
נו�מ�ר  ש�ין  �תקופה   )http://www.knesset.gov.il/index.html ישראל: 
2003 לנו�מ�ר 2004. ה�חירה �פרק זמן זה למחקר הייתה �של מלאות עשור 
אתר   .2 ערוץ  להפעלת  חדש  למכרז  היציאה  וער�  �ישראל  המסחרי  לשידור 
ישראל  הנידונים �כנסת  ומציג את מגוון הנושאים  יום  הכנסת מתעדכן מדי 

�כל יום נתון.

שיטת המחקר
המסחרית  �טלוויזיה  עקיפה  ו/או  ישירה  נגיעה  �הם  שהייתה  הכנסת  �דיוני 
אותרו 'יחידות שיח רלוונטיות'. 'יחידת שיח רלוונטית' הוגדרה כרצף מילולי 
)צירוף מילים, משפט או ק�וצת משפטים המזכירים את מועצת הרשות השנייה 
לטלוויזיה ולרדיו ו/או הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ו/או ערוץ 2 ו/או 
הכנסת  ח�ר  עמדת  את  �תמציתיות  ומוסר  הכנסת  �דיוני  העולה   )10 ערוץ 

�נושא הרגולציה.
כדי לענות על שאלת המחקר, הוגדרו המשתנים ה�אים: פרופיל המשתתפים 

�שיח, פרופיל הדיון והעמדה המוצגת �שיח. להלן תיאור המשתנים:
פרופיל המשתתפים בשיח — פרופיל המשתתפים �שיח נ�נה על �סיס   .1
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מגדר הדו�ר, מעמד הדו�ר, השתייכותו המפלגתית של הדו�ר והשתייכותו 
הסיעתית של הדו�ר. להלן ההגדרות האופרטי�יות של רכי�י המשתנה: 
מגדר — השתייכות למין ג�ר או אישה; מעמד הדו�ר — השתייכות לאחד 
או ליותר מ�ין שישה המעמדים הפרלמנטריים ה�אים: ח�ר כנסת, יוש� 
יוש� ראש הכנסת; השתייכות  סגן שר, שר, שר תקשורת,  ועדה,  ראש 
�שיח:  שהשתתפו  המפלגות  עשר  מ�ין  לאחת  השתייכות   — מפלגתית 
התורה,  יהדות  חד"ש–תע"ל,  דמוקרטית  לאומית  �רית  לאומי,  איחוד 
יחד וה�חירה הדמוקרטית, ליכוד, מפד"ל, ע�ודה מימד, רשימה ער�ית 
לאחת  השתייכות  סיעתית —  השתייכות  ש"ס;  ותנועת  שינוי  מאוחדת, 
מ�ין אר�ע האפשרויות ה�אות: סיעה שכיהנה �ממשלה, סיעה שכיהנה 
פרק זמן מסוים �ממשלה, סיעה שהשתתפה �קואליציה ללא שרים וסיעה 

שהשתתפה �אופוזיציה.
פרופיל הדיון — פרופיל הדיון נ�נה על �סיס הקשר הדיון, סוג הדיון,   .2
מרכזיות הדיון ותחום ההסדרה. להלן ההגדרות האופרטי�יות של רכי�י 
המשתנה: הקשר הדיון — התדיינות �הקשר של אחד או יותר מ�ין חמש 
ולרדיו';  לטלוויזיה  השנייה  'הרשות  של  �הקשר  ה�אות:  האפשרויות 
לטלוויזיה  השנייה  הרשות  'מועצת  של  �הקשר   ;'2 'ערוץ  של  �הקשר 
סוג   ;'10 'ערוץ  ו�הקשר של   ;'10 וערוץ   2 'ערוץ  �הקשר של  ולרדיו'; 
הדיון — התדיינות �אחד מ�ין שלושה סוגי הדיון ה�אים: הצעות חוק, 
שאילתות ותשו�ות, הצעה לסדר היום. מרכזיות הדיון — התדיינות �אחת 
הטלוויזיה  של  הרגולציה  שעיקרם  דיונים  ה�אות:  הרמות  שלוש  מ�ין 
המסחרית; דיונים שהתקיים �הם דיון גם �נושא הרגולציה של הטלוויזיה 
המסחרית; דיונים שאוזכרה �הם הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית �אופן 
מינורי. תחום ההסדרה — התדיינות �אחד או יותר מ�ין אר�עה תחומי 
הסדרה  ח�רתית/תר�ותית,  הסדרה  חוקית,  הסדרה  ה�אים:  ההסדרה 

ניהולית והסדרה כלכלית.
העמדה המוצגת בשיח — משתנה זה נ�נה �אמצעות קידוד עמדתו של   .3
הייתה  השיח  �יחידת  שהוצגה  הדו�ר  עמדת  כאשר  ה�א:  �אופן  הדו�ר 
�יקורתית עד �יקורתית מאוד �יחס לרגולציה, קודד המשתנה �אמצעות 
ניטרלית  הייתה  השיח  �יחידת  שהוצגה  הדו�ר  עמדת  כאשר   .1 הספרה 
�יחס לרגולציה, קודד המשתנה �אמצעות הספרה 2. כאשר עמדת הדו�ר 
שהוצגה �יחידת השיח הייתה תומכת עד תומכת מאוד �רגולציה, קודד 
סטטיסטיים  ניתוחים  על  הת�סס  המחקר   .3 הספרה  �אמצעות  המשתנה 

)�אמצעות תוכנת spss( של כל פריטי המידע שנאספו.
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ממצאים

ניתוח השיח הפרלמנטרי �נושא הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית העלה כי 
�תקופה ש�ין נו�מ�ר 2003 לנו�מ�ר 2004 התקיימו �כנסת 3,766 דיונים. רק 
 94 אותרו  הדיונים   57 רלוונטיים למחקר. �תוך  נמצאו   )1.5%( 57 מהדיונים 

'יחידות שיח רלוונטיות'.

תאריכי ההתדיינות
הדיון  וכותרת  ההתדיינות  תאריכי  פי  על  הפרלמנטרי  השיח  שכיחות  ניתוח 
מאפשר מיפוי כרונולוגי של השיח. להלן הממצאים: �אר�עה דיונים נמצאה 
המסחרית.  הטלוויזיה  �נושא  פרלמנטרי  שיח  של  יחסית  ג�והה  שכיחות 
�תאריך 24.11.2004 הייתה שכיחות הדיונים הג�והה �יותר ועמדה על 14.9% 
)n=14(. �תאריך זה הועלתה 'הצעה לסדר היום �נושא תחקיר חדשות ערוץ 2 
על אודות מע"צ והתא�דותו של יצחק הרשקו�יץ, זיכרונו ל�רכה, �עק�ותיו'; 
שכיחות השיח �תאריך 8.11.2004 עמדה על n=10( 10.6%(. �תאריך זה הועלתה 
'הצעת חוק הקולנוע )הוראת שעה(, התשס"ה–2004'; שכיחות השיח �תאריך 
'הצעת חוק הרשות  זה הועלתה  )n=9(. �תאריך  18.10.2004 עמדה על 9.6% 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו )תיקון — הארכת הזיכיון של הטלוויזיה הלימודית(, 
 .)n=9( 15.11.2004 עמדה על 9.6%  הדיון �תאריך  התשס"ד–2004'; שכיחות 
�תאריך זה דנה הכנסת �נושא 'ייצוג ק�וצות המיעוט �רשות השנייה לטלוויזיה 
ולרדיו'. ניתוח הנתונים מראה כי למרות ההשתתפות הנמרצת של ח�רי הכנסת 
�דיון על תחקיר חדשות ערוץ 2 על מע"צ ועל התא�דותו של יצחק הרשקו�יץ 
)n=14(, נושאי הדיון שעניינם מסגרות החוק והמכרז לערוץ 2 )n=28( �ולטים 

יותר פי שניים )�–200% יותר(.

חברי הכנסת המתדיינים
ניתוח שכיחות השתתפותם של ח�רי הכנסת �שיח הפרלמנטרי על פי שמות 
המשתתפים �דיון מאפשר מיפוי שמי של השיח. להלן הממצאים: שר התקשורת, 
 13.8% של  �שיעור  �נושא,  �יותר  הר�ה  �מידה  הת�טא  אולמרט,  אהוד 
)n=13(, ח�ר כנסת רוני �ר און הת�טא �מידה ר�ה יחסית �נושא, �שיעור של 
n=8( 8.5%(, ח�רי הכנסת ישראל אייכלר, גדעון עזרא, ראו�ן רי�לין וע�ד 
אלמאלכ הת�טאו �מידה שווה �נושא, �שיעור של n=5( 5.3%(. כל שאר ח�רי 

הכנסת הת�טאו �ין פעם אחת לשלוש פעמים �נושא.



מירה משה 174

פרופיל המשתתפים בשיח
התפלגות  פי  על  הפרלמנטרי  �שיח  המשתתפים  פרופיל  להלן   — מגדר 
�שיח  ג�רים  של  השתתפותם  שכיחות  המשתתפים:  של  המגדר  שכיחות 
�שיח  נשים  של  השתתפותן  משכיחות   ,)n=88, p=94%( יותר  ג�והה  הייתה 

.)n=5, p=5.3%(
פי  על  הפרלמנטרי  �שיח  המשתתפים  פרופיל  להלן   — הדובר  מעמד 
ח�ר  של  ההשתתפות  שכיחות  הדו�ר:  מעמד  של  המופע  שכיחות  התפלגות 
 64.9% של  �שיעור  �יותר,  הג�והה  הייתה  כנסת  ח�ר  של  �מעמד  כנסת 
)n=61(. שכיחות ההשתתפות של ח�ר כנסת �מעמד של שר התקשורת הייתה 
�שיעור של n=14( 14.9%(. שכיחות ההשתתפות של ח�ר כנסת �מעמד של 
כנסת  ח�ר  של  ההשתתפות  שכיחות   .)n=8(  8.5% של  �שיעור  הייתה  שר 
�מעמד של יוש� ראש הכנסת )לשע�ר שר תקשורת( הייתה �שיעור של 5.3% 
)n= 5(. שכיחות ההשתתפות של ח�ר כנסת �מעמד של יוש� ראש ועדה הייתה 
�שיעור של n=4( 4.3%( ושל ח�ר כנסת �מעמד סגני שרים �שיעור של 2.1% 

.)n=2(
על  הפרלמנטרי  �שיח  ההשתתפות  פרופיל  להלן   — מפלגתית  שייכות 
שכיחות  המשתתפים:  של  המפלגתית  השתייכותם  שכיחות  התפלגות  פי 
ההשתתפות של ח�רי כנסת מהליכוד הייתה הג�והה �יותר, �שיעור של 44.7% 
)n=42(. אחריה נמצאו ח�רי כנסת מש"ס, �שיעור של 9.6% )n=9(, ח�רי כנסת 
הער�ית  מהרשימה  כנסת  ח�רי   ,)n=7(  7.4% של  �שיעור  הלאומי,  מהאיחוד 
המאוחדת, �שיעור של n=7( 7.4%( וח�רי כנסת ממפלגת שינוי, �שיעור של 
 ,)n=6( 6.4% אחריהם ח�רי כנסת מיהדות התורה, �שיעור של .)n=7( 7.4%
ח�רי   ,)n=4(  4.3% של  �שיעור  הדמוקרטית,  הלאומית  מה�רית  כנסת  ח�רי 
כנסת מחד"ש–תע"ל, �שיעור של n=4( 4.3%(, ח�רי כנסת מע�ודה וממימד, 
�שיעור של n=4( 4.3%(. את ט�לת שכיחות ההשתתפות סוגרים ח�רי כנסת 
מיחד ומה�חירה הדמוקרטית, �שיעור של n=2( 2.1%( וח�רי כנסת מהמפד"ל, 

.)n=2( 2.1% שיעור של�
פי  על  הפרלמנטרי  �שיח  המשתתפים  פרופיל  להלן   — סיעתית  שייכות 
התפלגות שכיחות השתייכותם הסיעתית: שכיחות ההשתתפות של ח�רי כנסת 
ההשתתפות  שכיחות   .)n=44(  46.8% על  עומדת  �ממשלה  שכיהנה  מסיעה 
 .)n=3(  24.5% על  עומדת  �אופוזיציה  שהשתתפה  מסיעה  כנסת  ח�רי  של 
שכיחות ההשתתפות של ח�רי כנסת מסיעה שכיהנה פרק זמן מסוים �ממשלה 
 20.2% על  עומדת  הממשלה(  כהונת  של  התקופה  כל  �משך  פעלה  )ולא 
כנסת מסיעה שהשתתפה �קואליציה  )n=19(. שכיחות ההשתתפות של ח�רי 

.)n=8( 8.5% ללא שרים עומדת על



175השיח הפרלמנטרי �נושא הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית

כרוניקת  כי  לק�וע  מאפשר  �שיח  המשתתפים  פרופיל  ניתוח  סיכום 
הטלוויזיה המסחרית  הרגולציה של  �נושא  ההתנהלות של השיח הפרלמנטרי 
מושפעת מאוד מתוכני שידור חדשותיים יוצאי דופן מתמקדת �עיקר �הי�טים 
החוקיים של הפעלת הטלוויזיה המסחרית ו�מכרז החדש לערוץ 2. שר התקשורת 
מדו�ר  כן  כמו  �מיוחד.  �לטו  און  �ר  רוני  הכנסת  וח�ר  אולמרט  אהוד  דאז 
�שיח 'ג�רי' �עיקרו, שהו�ילו משתתפים �מעמד של ח�רי כנסת המשתייכים 

לקואליציה ו�עיקר למפלגת הליכוד.

פרופיל הדיון
שכיחות  התפלגות  פי  על  הפרלמנטרי  הדיון  פרופיל  להלן   — הדיון  הקשר 
המופע של הקשרי הדיון: 42 יחידות שיח הופיעו �הקשר של 'הרשות השנייה 
 '2 'ערוץ  של  �הקשר  הופיעו  שיח  יחידות   22  ;)44.7%( ולרדיו'  לטלוויזיה 
)23.4%(; 20 יחידות שיח הופיעו �הקשר של 'מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה 
 '10 וערוץ   2 'ערוץ  של  �הקשר  הופיעו  שיח  יחידות  ש�ע   ;)21.3%( ולרדיו' 

)7.4%(; שלוש יחידות שיח הופיעו �הקשר של 'ערוץ 10' )3.2%(.
פי התפלגות שכיחות  הדיון הפרלמנטרי על  להלן פרופיל   — סוג הדיון 
הטלוויזיה  של  הרגולציה  �נושא  הפרלמנטרי  השיח  הדיון:  סוג  של  המופע 
 .)n=43, p=45.5%( חוק  הצעות  על  �דיונים  �רו�ו  התנהל  המסחרית 
הצעות  על  דיונים   ,)n=24, p=25.2%( ותשו�ות  �שאילתות  מכן  לאחר 
מיוחד  כנס   ,)n=3, p=3.2%( כלליים  דיונים   ,)n=21, p=22.3%( יום  לסדר 

.)n=1, p=1.1%( והודעת יוש� ראש ועדה )n=2, p=2.1%(
 עיקר הדיון — להלן פרופיל הדיון הפרלמנטרי על פי התפלגות שכיחות 
הטלוויזיה  הייתה   )n=6, p=71.3%( המקרים  �רו�  הדיון:  עיקר  של  המופע 
המסחרית נושא הדיון העיקרי. �–9.6% מהמקרים )n=9( התקיים דיון �נושא, 
ו�–19.1% מהמקרים )n=18( אוזכרה הטלוויזיה המסחרית �דרך שולית �מהלך 

הדיון.
התפלגות  פי  על  הפרלמנטרי  הדיון  פרופיל  להלן   — ההסדרה  תחום 
השכיחות של תחומי ההסדרה: השיח הפרלמנטרי �נושא הרגולציה של הטלוויזיה 
המסחרית התנהל �רו�ו �דיונים שעיקרם הסדרה חוקית של פעילות הערוץ 
 n=31,( ח�רתית/תר�ותית  �הסדרה  מכן  לאחר   .)n=38, p=40.4%(
כלכלית  הסדרה  ל�סוף  ורק   )n=20, p=21.3%( ניהולית  הסדרה   ,)p=33%

.)n=5, p=5.3%(
�נושא  הפרלמנטרי  שהשיח  לק�וע  מאפשר  הדיון  פרופיל  ניתוח  סיכום 
של  �הקשר  יותר  ר�ות  פעמים  התנהל  המסחרית  הטלוויזיה  של  הרגולציה 
'הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו' ו'מועצת הרשות' מאשר �הקשר של 'ערוץ 
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2 ו/או ערוץ 10', �ייחוד �דיונים על הצעות חוק שעיקרן ההסדרה החוקית של 
פעילות הטלוויזיה המסחרית.

העמדה המובעת בשיח
את  לאתר  מאפשר  הפרלמנטרי  �שיח  המו�עת  העמדה  שכיחות  ניתוח 
הדומיננטיות של התמיכה/�יקורת �רגולציה התקשורתית. הממצאים מעידים 
על כך ששכיחות �יטוי �יקורת כלפי הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית היה 
�שיעור של n=44( 46.8%(; שכיחות �יטוי של עמדה ניטרלית כלפי הרגולציה 
של הטלוויזיה המסחרית היה �שיעור של n=11( 11.7%(; שכיחות �יטוי עמדה 

.)n=39( 41.5% תומכת �רגולציה של הטלוויזיה המסחרית היה �שיעור של
המסקנה היא כי השיח הפרלמנטרי �נושא הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית 
הוא שיח �יקורתי �עיקרו )n=44, p=46.8%( אולם טמון �ו גם יסוד תומך חזק 

.)n=39, p=41.5%(

ניתוח העמדה המובעת בשיח על פי פרופיל המשתתפים בו
ניתוח העמדה המו�עת �שיח על פי פרופיל המשתתפים �ו נעשה �אמצעות 
'פרופיל  המשתנה  ולרכי�י  'עמדה'  למשתנה  דו–ממדית  שכיחות  ניתוח 

המשתתפים �שיח'. להלן ממצאי הניתוח:
מגדר — הן את שיח התמיכה �רגולציה של הטלוויזיה המסחרית והן את 
שיח ה�יקורת נגדה הו�ילו ג�רים. אולם תרומתם של הג�רים לשיח ה�יקורת 

)97.7%( ג�והה פי 1.1 מתרומתם לשיח התמיכה )89.7%(.
מעמד — את השיח הפרלמנטרי התומך �רגולציה של הטלוויזיה המסחרית 
התקשורת,  שר  אחריהם   ,)n=21(  53.8% של  �שיעור  הכנסת,  ח�רי  הו�ילו 
�שיעור של n=8( 20.5%(, שר שעיסוקו איננו תקשורתי, �שיעור של 15.4% 
)n=6(, יוש� ראש ועדה, �שיעור של 5.1% )n=2( ול�סוף סגן שר, �שיעור 
של n=1( 2.6%( ויוש� ראש הכנסת, �שיעור של 2.6% )n=1(. גם את השיח 
ח�רי  הו�ילו  המסחרית  הטלוויזיה  של  הרגולציה  את  המ�קר  הפרלמנטרי 
הכנסת, �שיעור של n=39( 88.6%(, אחריהם שר התקשורת, �שיעור של 6.8% 
)n=3( ול�סוף שר שעיסוקו איננו תקשורתי, �שיעור של 2.3% )n=1( וסגן שר, 

.)n=1( 2.3% שיעור של�
הטלוויזיה  של  �רגולציה  התמיכה  שיח  את  הן   — מפלגתית  שייכות 
אולם  הליכוד.  מפלגת  ח�רי  הו�ילו  נגדה  ה�יקורת  שיח  את  והן  המסחרית 
תרומת ח�רי הליכוד לשיח התמיכה )66.7%( ג�והה יותר )פי 2.9( מתרומתם 

לשיח ה�יקורת.
שייכות סיעתית — את השיח הפרלמנטרי התומך �רגולציה של הטלוויזיה 
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המסחרית הו�ילו ח�רי סיעות שכיהנו �ממשלה �אופן מלא, �שיעור של 66.7% 
)n=26(. את השיח הפרלמנטרי המ�קר את הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית 

.)n=16( 36.4% הו�ילו ח�רי סיעות שהשתתפו �אופוזיציה, �שיעור של
�וצע מ�חן למתאם ספירמן ל�דיקת מו�הקות הקשר �ין המשתנה 'עמדה' ל�ין 
רכי�י המשתנה 'פרופיל המשתתפים �שיח'. להלן לוח 1 המציג את ממצאי המ�חן:

לוח 1: ממצאי מבחן ספירמן לבדיקת מובהקות הקשר בין המשתנה 
'עמדה' ובין 'פרופיל המשתתפים בשיח'

Spearman's rhoעמדהסיעהמפלגהמעמדמגדר
 Correlationמגדר

Coefficient1.000.055.137-.116.164

Sig. )1-tailed(..298.093.133.058
N9494949494

 Correlationמעמד
Coefficient.0551.000.029-.530)**(.325)**(

Sig. )1-tailed(.298..391.000.001
N9494949494

 Correlationמפלגה
Coefficient.137.0291.000-.126.075

Sig. )1-tailed(.093.391..112.238
N9494949494

 Correlationסיעה
Coefficient-.116-.530)**(-.1261.000-.414)**(

Sig. )1-tailed(.133.000.112..000
N9494949494

 Correlationעמדה
Coefficient.164.325)**(.075-.414)**(1.000

Sig. )1-tailed(.058.001.238.000.
N9494949494

** Correlation is significant at the 0.01 level (1–tailed)

תוצאות מ�חן ספירמן מצ�יעות על קשר חיו�י מו�הק �ין מעמד הדו�ר 
�ין שייכותו הסיעתית של הדו�ר  וקשר שלילי מו�הק  ל�ין העמדה שה�יע, 

ל�ין עמדתו.
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שיח הרגולציה ה�יקורתי הוא שיח ג�רי �עיקרו, של ח�רי כנסת אשר �יקרו 
יותר מאשר תמכו �רגולציה ושהשתייכו לסיעות שהשתתפו �אופוזיציה. כמו כן, 
הממצאים מראים שככל שהשייכות הסיעתית של הדו�ר מרוחקת יותר משולחן 
הממשלה, כן תג�ר �יקורתו של הדו�ר על הרגולציה �טלוויזיה המסחרית. עוד 
�מהותו, שנתמך  ג�רי  שיח  הוא  התומך  הרגולציה  שיח  כי  עולה מהממצאים 
�עיקר על ידי ח�רי כנסת המשתייכים לסיעות שכיהנו �ממשלה �אופן מלא או 
חלקי. כמו כן, אפשר לק�וע שככל שהמעמד של הדו�ר ג�וה יותר, כן תג�ר 

תמיכתו �רגולציה של הטלוויזיה.

ניתוח העמדה המובעת בשיח על פי פרופיל הדיון
ניתוח  �אמצעות  נעשה  הדיון  פרופיל  פי  על  �שיח  המו�עת  העמדה  ניתוח 
שכיחות דו–ממדית למשתנה 'עמדה' ולרכי�י המשתנה 'פרופיל הדיון'. להלן 

ממצאי הניתוח:
של  הרגולציה  על  ה�יקורת  שיח  והן  התמיכה  שיח  הן   — הדיון  הקשר 
לטלוויזיה  השנייה  'הרשות  של  �הקשר  �עיקר  הוצגו  המסחרית  הטלוויזיה 
ג�והה  התמיכה  לשיח  השנייה'  'הרשות  של  ההקשר  תרומת  אולם  ולרדיו'. 
יותר )פי 1.1( מתרומת ההקשר לשיח ה�יקורת )22.7% מיחידות השיח תומכות 
לעומת 66.7% מיחידות השיח שהן �יקורתיות(. מעניין לציין כי שיח התמיכה 
שהוצג �הקשר של 'מועצת הרשות השנייה' גדול יותר )פי 2.4( משיח ה�יקורת 
�מהלך  נתרמו  התמיכה  שיח  מיחידות   33.3%( 'המועצה'  של  �הקשר  שהוצג 
דיונים �הקשר של 'הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו' �עוד 13.6% מיחידות 
שיח ה�יקורת נתרמו מדיונים �הקשר של 'הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו'(.
 סוג הדיון — דיונים של הצעות חוק תרמו �מידה הר�ה �יותר הן לשיח 
התמיכה �רגולציה של הטלוויזיה המסחרית )61.5%( והן לשיח ה�יקורת )36.4%( 
על הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית. אולם תרומתם של דיונים של הצעות 
)פי  יחסי מתרומתם לשיח ה�יקורת  יותר �אופן  החוק לשיח התמיכה ג�והה 

1.7 יותר(.
המסחרית  הטלוויזיה  של  הרגולציה  שעיקרם  דיונים   — הדיון  מרכזיות 
תרמו �מידה הר�ה �יותר הן לשיח התמיכה �רגולציה של הטלוויזיה המסחרית 
והן לשיח ה�יקורת )79.5%( על הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית.   )69.2%(
יותר  ג�והה  ה�יקורת  החוק לשיח  דיונים של הצעות  זאת, תרומתם של  עם 

מתמיכתם לשיח ה�יקורת )פי 1.1 יותר(.
חוקתית תורמים  ודיוני הסדרה  דיוני הסדרה ח�רתית   — תחום ההסדרה 
דיוני   .)41%( �רגולציה של הטלוויזיה המסחרית  �מידה שווה לשיח התמיכה 
ההסדרה החוקתית תורמים �מידה הר�ה �יותר לשיח ה�יקורת על הרגולציה 



179השיח הפרלמנטרי �נושא הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית

של הטלוויזיה המסחרית )36.4%(. עם זאת, תרומתם של דיוני הצעות הסדרה 
חוקתית לשיח התמיכה ג�והה יותר מתרומתם לשיח ה�יקורת )פי 1.1 יותר(.

�וצע מ�חן למתאם ספירמן ל�דיקת מו�הקות הקשר �ין המשתנה 'עמדה' 
ל�ין רכי�י המשתנה 'פרופיל הדיון'. להלן לוח 2 המציג את ממצאי המ�חן:

לוח 2: ממצאי מבחן ספירמן לבדיקת מובהקות הקשר בין המשתנה 
'עמדה' ובין 'פרופיל הדיון'

Spearman's rhoעמדהתחום מרכזיותהקשרסוג
 Correlationסוג

Coefficient1.000-.073-.091-.263)*(.083

Sig. )1-tailed(..483.381.010.429
N9494949494

 Correlationהקשר
Coefficient-.0731.000.065-.144-.281)**(

Sig. )1-tailed(.483..533.167.006
N9494949494

 Correlationמרכזיות
Coefficient-.091.0651.000.028.142

Sig. )1-tailed(.381.533..792.172
N9494949494

 Correlationתחום
Coefficient-.263)*(-.144.0281.000-.054

Sig. )1-tailed(.010.167.792..606
N9494949494

 Correlationעמדה
Coefficient.083-.281)**(.142-.0541.000

Sig. )1-tailed(.429.006.172.606.
N9494949494

*Correlation is significant at the 0.05 level (2–tailed)
**Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed)

תוצאות מ�חן ספירמן מצ�יעות על קשר שלילי מו�הק �ין הקשר הדיון 
ל�ין העמדה שהו�עה �דיון. 

שיח ה�יקורת על הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית נעשה �עיקר �הקשר 



מירה משה 180

של �יקורת על 'הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו' �דיונים של הצעות חוק, 
שעיקרם רגולציה של הטלוויזיה המסחרית המדגישה את נושא ההסדרה החוקתית 

של הטלוויזיה המסחרית. 
כמו כן, ניתן לק�וע כי שיח הרגולציה התומך נעשה �עיקר �הקשר של 
'הרשות השנייה' ושל 'מועצת הרשות' �דיוני הצעות חוק, שעיקרם רגולציה 
כי  לראות  אפשר  הח�רתית.  ההסדרה  ואת  החוקתית  ההסדרה  את  המדגישה 
קיים דמיון ר� �ין מאפייני פרופיל הדיון של העמדה ה�יקורתית ל�ין מאפייני 

פרופיל הדיון של העמדה התומכת �רגולציה של הטלוויזיה המסחרית.

סיכום

מחקר זה התמקד �חקר השיח הפוליטי �נושא הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית. 
ה�יורוקרטי–אדמיניסטרטי�י  השיח  �לימוד  שעסקו  מחקרים  מסורתי,  �אופן 
התעניינו יותר �יסודות הפונקציונליים החיו�יים של שיח זה ו�נטייתו להראות 
ניתוח של מטרות וסי�ות ל�יורוקרטיה. ייחודו של המחקר הנוכחי הוא �ראיית 
היסודות ה�יקורתיים של הסדרת השידורים והפיקוח �ה �שעה שהוא מוסיף 

להצדיק את הצורך �רגולציה של הטלוויזיה המסחרית.
�נושא  הפרלמנטרי  השיח  ההתנהלות של  כרוניקת  כי  עלה  הממצאים  מן 
חדשותיים  שידור  מתוכני  מאוד  מושפעת  המסחרית  הטלוויזיה  הרגולציה של 
הטלוויזיה  הפעלת  של  החוקיים  �הי�טים  �עיקר  מתמקדת  אך  דופן,  יוצאי 
המסחרית ו�מכרז לערוץ 2. את השיח, שעוצ� כשיח ג�רי, הו�ילו ח�רי כנסת 
אלו התעניינו  כנסת  ח�רי  הליכוד.  לקואליציה, �עיקר למפלגת  המשתייכים 
הר�ה יותר �הקשר של 'הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו' ו�'מועצת הרשות' 
מאשר �הקשר של 'ערוץ 2 ו/או ערוץ 10', ו�ייחוד �דיונים על הצעות חוק 
עוד  המסחרית.  הטלוויזיה  פעילות  של  החוקית  ההסדרה  היה  תוכנם  שעיקר 
פעילות  מתקיימת  כי  המחקר  להשערת  תימוכין  די  נמצאו  לא  כי  הת�רר 
פרלמנטרית ענפה, המכרסמת �מקורות הלגיטימציה של הרגולציה של הרשות 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו ושל שידורי ערוץ 2. אמנם עלה כי השיח הפרלמנטרי 
�נושא הוא שיח �יקורתי �עיקרו אולם טמון �ו גם יסוד תומך חזק. הקולות 
ה�יקורתיים �שיח נשמעו מכיוון סיעות האופוזיציה, אשר נטו �מיוחד ל�קר 
את הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו �מהלך דיונים של הצעות חוק העוסקות 
�נושא ההסדרה החוקתית של הטלוויזיה המסחרית. לעומת זאת, ח�רי כנסת 
חוק  ו�הצעות  �רגולציה  לתמוך  נטו  �ממשלה  שכיהנו  לסיעות  המשתייכים 

העוסקות �נושא ההסדרה החוקתית והח�רתית של הטלוויזיה המסחרית.
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הערות
�יצועית,  שלטונית  סמכות  ידי  על  �ח�רה  החליפין  יחסי  הסדרת  פירושה  רגולציה   1
ש�אמצעות תקנות, הנחיות, הוראות או צווים מנהליים דורשת, מאשרת, מונעת או 
ו/או של ארגונים �ח�רה. הרשות להג�לים  או התנהגות של הפרט  אוסרת פעילות 
עסקיים, המפקח על ה�נקים, הממונה על ה�יטוח ושוק ההון, הרשות השנייה לטלוויזיה 
ולרדיו, מועצת הכ�לים והלוויין, ִמנהל מקרקעי ישראל והרשות לשירותים צי�וריים 
הן כולן רשויות רגולטוריות, שקי�לו הסמכה חוקית להסדיר את תחומי הפעילות של 
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מרחק ראוי:
בין הלוקלי לגלובלי — הפקות בין�לאומיות של 

סרטי תעודה טלוויזיוניים
תמר אשורי

'עושים   :1 ערוץ   — �ישראל  טלוויזיה  מפעילות  שלוש  של  �סלוגנים  עיון 
טלוויזיה ישראלית'; ערוץ 10: 'ישראל 10'; וקשת: 'קשת עושה את הטלוויזיה 
�מדינה.  הטלוויזיה  של  לתפקידה  �נוגע  זהה  תפיסה  מגלה   — ישראל'  של 
'מדורת  והמסחרי(  )הצי�ורי  גופי השידור רואים �מדיום הטלוויזיוני  שלושת 

ש�ט', הולוגרמה ש�ה משתקפת )ונוצרת( הח�רה הישראלית.
הדמיון  את  המחדד  �סלוגן  הטלוויזיה  רשתות  של  �חירתן  כי  להניח  יש 
�יניהן )ומקהה את הה�דלים( אינה מקרית; היא משקפת ומשמרת את ההנחה 
המדינה  ישראל,  ו�ין  הטלוויזיוני  הממסד  �ין  המתקיים  ההדוק  הקשר  �ד�ר 
הוועדה  ח�רי   1953 �שנת  כ�ר  ס�רו  הטלוויזיוני,  המדיום  פועל.  הוא  ש�ה 
שעסקה �כינונה של הטלוויזיה הישראלית ')יהיה( מכשיר לקדום החינוך הכללי 
לנושאים  שתוקדש  מקצועית  להדרכה  הלשון,  להקניית  הארץ,  תוש�י  של 
הווי מקורי �קר�  ולהחדרת  המדינה  וה�יטחון של  החיוניים לשטחי הכלכלה 

האוכלוסייה'.1 
שאיפה זו של מקימי הטלוויזיה �ישראל איננה מקורית כלל. התפיסה שלפיה 
לטלוויזיה תפקיד מהותי �יצירה של קהילה לאומית הומוגנית עמדה ��סיסן 
�רו�  ומסחריות  צי�וריות  טלוויזיה  מערכות  הקמת  שקידמו  ההחלטות  של 
מדינות העולם המער�י. מקימי הטלוויזיה ס�רו ש�כוחן של תוכניות טלוויזיה 
ולהס�ירו, להדגיש את מאפייניה הייחודים להציג לח�רי הקהילה את ע�רם 

ד"ר תמר אשורי היא מרצה �מחלקה לתקשורת �אוני�רסיטת �ן–גוריון ו��ית הספר   *
tashuri@bgu.ac.il :לתקשורת, יצירה ו�יקורת �מכללת ספיר. דואר אלקטרוני

המח�רת מ�קשת להודות לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו על תמיכתה �מחקר. �של   **
קוצר היריעה, תוצג כאן גרסה מקוצרת של המחקר. המחקר המלא הוגש לרשות השנייה 

לטלוויזיה ולרדיו.
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של האומה לעומת קהילות אחרות ולהציע מרשמים להתנהגות �עתיד. �דרך זו 
ליצור את החיץ הנחוץ �ין הח�רים �קהילה לאומיות מסוימת ו�ין 'האחרים', 

שאינם ח�רים �ה.
מטרתו של המחקר הזה היא להצ�יע על השינויים החלים היום �תעשיית 
לטלוויזיה  מונופוליסטית  ממלכתית  מטלוויזיה  המע�ר  )�עיקר  הטלוויזיה 
מסחרית גלו�לית( ול�חון את ההשלכות האתיות של תמורות אלה על ייצוגיים 
טלוויזיוניים. הדגש יושם על תפקידה של תעשיית הטלוויזיה �שינויי תפיסת 
המרחק �ין הלאומי ו�ין הגלו�לי, �ין הרחוק ו�ין הקרו�, �ין הזר ו�ין המוכר. 
�מרכז יעמדו התהליכים המוסדיים המאפשרים )ומג�ילים( את הייצוגים הללו, 
ו�עיקר יי�חנו שיתופי הפעולה הנרקמים �ין מפיקי טלוויזיה ממדינות שונות 
לצורך הפקתם של סרטי תעודה. �מרח� זה השותפים הרחוקים זה מזה מרחק 
גאוגרפי, חומרי ותר�ותי נושאים ונותנים על טי�ו ואופיו של 'המרחק' �ין 
הצופים ו�ין הנצפים. זירת המחקר היא 'הפורום הישראלי להפקות �ין–לאומיות'. 
�מסגרתו השותפים לקופרודוקציות �ין–לאומיות מעצ�ים את ה'מרחק הראוי' 
�ין ה'זר' ו�ין ה'מוכר', �ין ה'רחוק' ו�ין ה'קרו�', מאתגרים ומשנים אותו, ו�ה 

�עת משמרים ומנציחים אותו.

הטלוויזיה והאומה

עד שנות השמונים הקשר �ין המדינה ו�ין תעשיית הטלוויזיה הפועלת �ה היה 
)airwaves( ותוכניות הטלוויזיה  רדיו  גלי  �אמצעות  הוע�רו  שידוריה  �רור. 
שודרו ונקלטו דרך אנטנות. גלי הרדיו היו ונשארו משא� לאומי וה�עלים של 
משא� זה הייתה, כמו�ן, מדינת הלאום )Wieten et al., 2000(. �נסי�ות אלו 
התשלום  אופן  שונות.  טלוויזיה  רשתות  �ין  ממש  של  תחרות  התאפשרה  לא 
�אמצעות  �עיקר  נעשה  הצופים/אזרחים  שקי�לו  השירות  �ע�ור  המקו�ל 
הטלת מסים. היעדרו של מנגנון שוק הצדיק מערך ויסות נרח�. ההתער�ויות 
למלא.  נאלצו  שאותם  נוקשים  כללים  השידור  גופי  �פני  הצי�ו  המשפטיות 
אלו כללו למשל שימוש נרח� �שפה הלאומית, ייצוג חלקים מגוונים �ח�רה 
הלאומית, שידור תוכניות שהופקו על ידי מפיקים הפועלים �מדינה המסוימת 
כמרח�  לשמש  כפול:  היה  הטלוויזיה  תעשיית  על  שהוטל  התפקיד  וכדומה. 
 discussed( ולהיות מוקד תר�ותי לאומי  צי�ורי של מדינת הלאום,  פוליטי 
in Morley & Robins, 1995; Born & Prosser, 2001(. מודל זה היה מ�וסס 
על מערך שידורי הרדיו שהו�נה עם חדירת המדיום למדינות מער� אירופה 
כמדיום  הרדיו  גם  נתפס  כך  הקולנוע  כמו  העשרים.  �שנות  אמריקה  וצפון 
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יעיל ליצירה של זהות לאומית. הרדיו שימש כמערכת כריזה ש�אמצעותה ניתן 
היה להפיץ מסרים אחידים מהמרכז השלטוני לפריפריה. הרדיו, �דומה לעיתון 
ולרומן, ִאפשר את אותו חי�ור של זמן ומרח� ש�אמצעותו יכלו אזרחים �ודדים 
לדמיין את שייכותם לקהילה מאוחדת ואחידה אחת, הקהילה הלאומית. חשו� 
לציין �הקשר זה כי אין הרדיו והטלוויזיה 'מדיה לאומית'. השידורים המופצים 
�אוויר )הן שידורי הרדיו והן שידורי הטלוויזיה( אינם מוג�לים על ידי ג�ולות 
גאו–פוליטיים של מדינות ואומות. מ�חינה טכנית, יכולים השידורים לחצות 
ג�ולות ומרח�ים. אלא שאת הטכנולוגיה הזו הג�ילו מדינות רי�וניות שיצרו 
�אופן מלאכותי מערך מסדיר, שהגדיר את המרח�ים ש�הם מופצים השידורים 
והִ�נה את תוכניהם: �רו� מדינות העולם המער�י שמו את הדגש על יצירתו של 
מערך שידור 'אוני�רסלי', קרי הפצת השידורים �כל תחומי המדינה הרי�ונית 
)גם אם מערך שכזה לא עלה �קנה אחד עם האינטרסים הכלכליים �דרך כלל 
של הגופים המפעילים(, על הקפדה על הפקת תוכניות מגוונות העונות על 
צורכיהן וטעמיהן של ק�וצות שונות �צי�ור ועל שידורם של אירועים �עלי 

נופך לאומי )חגים לאומיים, תחרויות ספורט לאומיות וכדומה(.
מאמצע שנות השמונים הקשר ההדוק שתואר כאן �ין המדינה ל�ין תעשיית 
הטלוויזיה הפועלת �ה הלך והתרופף. שתי התפתחויות עיקריות גרמו לשינוי: 
האחת טכנולוגית, השנייה כלכלית. השינוי הראשון היה הופעתם של אמצעי 
תעשיית  את  שהפכו  ולוויין(,  כ�לים  )�עיקר  ודיגיטליים  אופטיים  הפצה 
הטלוויזיה ממערכת המרוכזת ס�י� שידורים מקומיים לתעשייה �ין–לאומית 
ואף גלו�לית המוכרת 'סגנון חיים' )life style( לצרכנים על פני הגלו�וס כולו. 
השינוי השני היה ניצחון הקפיטליזם �עולם המער�י, שינוי שערער את האיזון 
הקיים �ין יוזמה צי�ורית ל�ין זו הפרטית לטו�ת השוק, כאשר האחרון משמש 
ונמדדת  החלטות  מתק�לות  ש�אמצעותו  וקריטריון  כלכלי  ארגון  של  דגם 

הצלחתה של הפקה זו או אחרת.
המע�ר מהתפיסה שאפיינה את אר�עת העשורים הראשונים של הטלוויזיה, 
הממוקם  אזרחים  לצי�ור  ו�ראשונה  �ראש  מיועד  הטלוויזיוני  המדיום  שלפיה 
פונה  המדיום  שלפיה  לתפיסה  הלאום,  מדינת  של  הגאו–פוליטיים  �תחומים 
לצרכנים הפזורים על פני הגלו�וס כולו, חידד את השאלה הנוגעת לתפקידה 
העוסקת  הספרות  את  לאומית.  זהות  של  ו�שימורה  �ה�נייתה  הטלוויזיה  של 
�שאלה זו אפשר לחלק לשני מחנות עיקריים. מחנה אחד מדגים כיצד הטלוויזיה 
)�מתכונתה הנוכחית( מטשטשת ג�ולות לאומיים ומכאן גם את הזהות הלאומית 
)Hall, 1991; Herman & McChesney, 1997(. המחנה השני מראה כיצד מצליח 
המדיום הטלוויזיוני להתנגד ל'כוחות הגלו�ליזציה' ולשמר את הקהילה הלאומית 

.)Miller, 1992; Curran & Park, 2000( המאוימת על ידי כוחות אלה
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חוקרים המזוהים עם 'מחנה הגלו�ליזציה' מתרכזים �מרכי�ים הטכניים של 
המדיום הטלוויזיוני; הם מציינים את קיומם של ערוצי טלוויזיה חוצי ג�ולות 
 Sinclair et al.,( המשדרים מסרים אחידים לקהלים הפזורים על פני הגלו�וס
Sparks, 2000 ;1996(. ונוסף על כך, הם מצ�יעים על דפוסי �עלות של גופי 
)לרו�  מער�יים  תאגידים  של  השתלטותם  על  �עיקר  טלוויזיוניים,  שידור 
והצפתם  העולם  שוקי  על   )CNN, HBO, Disney, MTV כגון  אמריקניים, 
זו  את  �ייחוד  המער�ית,  העולם  השקפת  את  המק�עים  טלוויזיה  �תוכני 

הקפיטליסטית–צרכנית.
'המחנה  עם  המזוהים  חוקרים  חזקה.  �התנגדות  נתקלה  זו  שתפיסה  אלא 
הלאומי' ציינו את האמצעים המגוונים ש�אמצעותם גם �עידן של שוק גלו�לי 
 Wang et al., 2000; Curran( מ�נה ומשמרת הטלוויזיה את הקהילה הלאומית
Park, 2000 &(. �הקשר זה אפשר להצ�יע על כמה תחומי מחקר. הראשון עוסק 
�עיקר �ניתוח תוכני טלוויזיה. כאן מציינים החוקרים את האופן ש�ו האומה 
מיוצגת �תוכניות טלוויזיה )�פרסומות, �סרטים תיעודיים, �תחרויות ספורט 
)Hogan, 1999(. מחקרים אחרים מפנים את תשומת הל� לתעשיות  וכדומה( 
מקומית  �הפקה  מקור  תוכניות  של  הר�  מספרן  את  מציינים  הם  מקומיות. 
)לאומית( לעומת אלו המיו�אות מחוץ לארץ. �מק�יל מראים מחקרים העוסקים 
רו� הצי�ור �מדינה מסוימת מעדיף לצפות �תוכניות מקור,  כי  �חקר קהל 
קרי תוכניות 'לאומיות' )Lee, 2000; Elasmar, 2003(. מחקרי קהל מדגישים 
גם  כי  את תהליכי התק�לותו של הטקסט הטלוויזיוני. כאן מראים החוקרים 
כאשר מדו�ר �צריכת תוכניות מיו�אות, הפרשנות שנותן להן הקהל המקומי 
היא פרשנות לאומית ייחודית, השונה �מהותה מהפרשנויות שמק�לות אותן 
 Liebes & Katz, 1990; Miller,( אחרת  �מדינה  הממוקם  מקהל  התוכניות 

.)1992
לעמדותיהם  ס�ירות  ראיות  מספקים  כאן  שהוזכרו  המחנות  ששני  מאחר 
יש לדון �עיקר  המנוגדות, עולה השאלה כיצד לייש� עמדות סותרות אלה. 
מע�ר  אל  ולנוע  כאן  המו�אות  הגישות  שתי  �ין  המתקיימת  �דיאלקטיקה 
חשו�  זו,  סוגיה  עם  להתמודד  כדי  �הן.  המוצגות  הדטרמיניסטיות  לגישות 
להסיט את הדיון מהשאלה כיצד משתנה ואולי אף נכחדת הקהילה הלאומית 
עצמה  על  שומרת  הלאומית  הקהילה  כיצד  לשאלה  גלו�ליזציה  תהליכי  �של 
ואת עצמה �אמצעות מוצרים 'גלו�ליים'. שינוי זה חיוני �ייחוד נוכח העו�דה 
על  והשפעתם  הגלו�ליזציה  תהליכי  של  לאופיים  הנוגע  העכשווי,  שהשיח 
�חיסול  מתאפיינת  שהגלו�ליזציה  ההנחה  על  מ�וסס  לאומיות,  קהילות 
ג�ולותיה הטריטוריאליים )הגאוגרפיים( של מדינת הלאום המודרנית. תפיסה 
זו מניחה כי ה'גלו�לי' )או �מונחים גאוגרפיים, הגלו�וס( משתלט על ה'לאומי' 
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מאופיין  ההגדרה  מעצם  ולכן  הלאום(,  מדינת  של  הרי�וניים  הג�ולות  )על 
�תהליכים כלכליים, תר�ותיים ופוליטיים, ההופכים את הלאומי ל�תר–לאומי. 
המהותיות  התופעות  מאחת  מתעלמת  טריטוריאליים  �ג�ולות  ההתמקדות 
גאוגרפי'.  'מקום  של  הרלוונטיות  וחוסר  הטשטוש  הגלו�ליזציה:  של  �יותר 
ל�ין  הלאומי  �ין  הגומלין  יחסי   — כאן  או�ד  הגלו�ליזציה  של  עיקרי  ממד 

הגלו�לי — יחסים שאינם מתקיימים �'מקום' פיזי מוגדר.
מחקר זה מ�קש להראות חלופה לעמדות דיכוטומיות אלה, עמדות המתמקדות 
�סקטור  )�עיקר  הטלוויזיה  �תעשיית  עיון  �אמצעות  הגאוגרפי.  �מרח� 
הגלו�לי,  ל�ין  הלאומי  �ין  המורכ�ים  היחסים  על  להצ�יע  אנסה  התיעודי(, 
�אסטרטגיית  אתרכז  �רור.  פיזי  �מרח�  �הכרח  מתקיימים  שאינם  יחסים 
'חור  זו תשמש מעין  ההפקה המכונה קֹו–פרודוקציה �ין–לאומית. אסטרטגיה 
מנעול' שדרכו )ו�אמצעו( את�ונן �יחסי הגומלין המורכ�ים �ין הגלו�לי ל�ין 
הלאומי, �מתח �ין לחצים כלכליים ל�ין צרכים תר�ותיים )לאומיים( ו�משא 

ומתן על השונה והאחיד.
 ,)proper distance( 'נושאים אלה יי�חנו �אמצעות עיון �מונח 'מרחק ראוי
שאותו ט�ע לאחרונה רוג'ר סיל�רסטון )Silverstone, 2007(. נקודת המוצא 
של ע�ודתו של סיל�רסטון היא שהמרחק )distance( המשתקף, המוס�ר, הנוצר 
והנשמר �מדיה )ו�כללה �טלוויזיה( איננו רק חומרי, גאוגרפי או ח�רתי. הוא 
נגזר משלוש הקטגוריות האלו א�ל �עיקרו הוא קטגוריה מוסרית. כדי להתג�ר 
ראוי'. את  'מרחק  ולה�טיח  ליצור  נחוץ, לדידו של סיל�רסטון,  על המרחק, 

המונח הוא מגדיר כך:

ידע  מספיק  אחר  �חיפוש  הכרוך  �יקורתי  מונח  הוא  הראוי'  'המרחק 
וה�נה לג�י האדם האחר או התר�ות האחרת כדי לאפשר אחריות ודאגה, 
הזו  מהה�נה  המשתמעת  פעולה  של  לפועל  הוצאתה  את  לאפשר  וגם 
ומתאפשרת �עק�ותיה. אנחנו צריכים להיות קרו�ים א�ל לא קרו�ים 

.(Silverstone, 2007: 172) מדי; רחוקים א�ל לא רחוקים מדי

סיל�רסטון מ�היר כי אמצעי התקשורת מילאו מאז ומעולם את תפקיד השמירה 
על 'מרחק ראוי' או לפחות התיימרו לעשות זאת. �דיונו מזכיר סיל�רסטון את 
המרכי�ים התיעודיים של המדיה, ו�עיקר של הטלוויזיה: דיווח על אירועים 
�עולם, הפקתן של מהדורות חדשות, �חינה של חיי היומיום של הח�רה, עיסוק 
�חייהם של דמויות צי�וריות וכדומה. �דרך זו, מציין החוקר, מתקיים משא 
ומתן תמידי �ין הזר ו�ין המוכר המשתקף �מדיה ונוצר על ידה. אולם מנגנוני 
לניהול  הקשורים  קיצון  מצ�י  שני  �עצם  יוצרים  סיל�רסטון,  טוען  המדיה, 
'המרחק': 'הזר )שאינו מוכר — unfamiliar( נדחק למקום הנמצא מע�ר לזרות 



תמר אשורי 188

עד  כך,  כל  אלינו  מתקר�  לחלופין,  או,  לאנושיות;  מע�ר   ,)strangeness(
שנעשה חלק �לתי נפרד מאתנו'.

'�שני המקרים', הוא טוען, 'אנו מא�דים את הה�חנה �ין דמיון ושוני — 
ה�חנה שצריכה לעמוד ��סיסה של האתיקה הנוגעת להתנהלות �עולם. כך 
או כך, אנו מא�דים למעשה את היכולת לתפוס את מה שאנו, כ�ני אנוש, 
המאה  העשרים,  המאה  של  האירוניה  אתם.  חולקים  ולא  אחרים  עם  חולקים 
שהמידי  להאמין  שלמדנו  היא  לה,  חלפה  עתה  שזה  האלקטרונית,  המתווכת 
ומספיק לה�טחתו של קשר. אלא שזוהי  )visible( הוא תנאי הכרחי  והנראה 

קר�ה לכאורה, קר�ה שעומקה היא כעומקו של מסך שטוח' )שם(.
תהליכי  ו�ין  המדיה  �ין  הגומלין  יחסי  לחקר  סיל�רסטון  של  תרומתו 
נראותו  �ניתוח  מסתפק  הוא  אין  �ע�ודתו  ומהותית.  ייחודית  גלו�ליזציה 
המתאפשר  השונים  המדיה  �מרח�י  והזר  הרחוק  האחר,  של   )appearance(
מתהליכי גלו�ליזציה אלא מדגיש את ההשלכות האתיות של נראות זו. �מילים 
הזר  מיוצג  כיצד  הייצוג:  של  �משמעותו  אלא  �ייצוג  אינו  העיקר  אחרות, 
וכיצד משפיע ייצוג זה על יחסם של צרכני מדיה לזר המיוצג. אולם �ע�ודתו 
הייצוג  �ין  הגומלין  יחסי  ל�חינת  �ל�ד  תאורטית  מסגרת  סיל�רסטון  מציע 
ו�ין השלכותיו של ייצוג זה, ואינו מ�צע מחקר שיטתי ש�ו נ�חנות טענותיו 
�נוגע לאופיו של הייצוג ומשמעויותיו. א�ל חשו� מזה, סיל�רסטון מצטרף אל 
ר�ים מעמיתיו המתרכזים ��דיקת השתקפותם של תהליכי גלו�ליזציה �תוצרי 
מדיה ועוסקים �עיקר �שאלה כיצד מיוצג 'הזר' וה'רחוק' �תוכניות טלוויזיה, 
�סרטים, �אתרי אינטרנט וכדומה. מחקרים אלו מזניחים )ואפילו מתעלמים( 
הנחקרים.  הייצוגים  את  ומג�ילים  המאפשרים  המוסדיים  התהליכים  �דיקת 
ו�עק�ותיו  הייצוג  �אמצעות  המתאפשרים  הקשרים  הוא  כאן  העיקרי  הד�ר 
�ין צופים ו�ין נצפים המרוחקים זה מזה )ריחוק גאוגרפי, המוגדר �דרך כלל 
על ידי ג�ולותיה הגאו–פוליטיים של מדינת הלאום(, ולא הקשרים המורכ�ים 
הנרקמים �ין סוכני התר�ות הממונים על הייצוגים הנחקרים. 'הפורום הישראלי 
לקופרודוקציות �ין–לאומיות' הוא אתר מרתק כדי ל�חון יחסים אלה. �פורום 
ותר�ותית(.  חומרית  )גאוגרפית,  ורחוקים  זרים  טלוויזיה  יוצרי  נפגשים  זה 
�מסגרת זו הם דנים �ייצוגים שאליהם ייחשפו קהלי היעד שלהם. �יודעין או 
שלא �יודעין הם מ�נים ומעצ�ים את 'המרחק' וה'מרחק הראוי' — מאתגרים 

ומשנים אותו, ו�עת ו�עונה אחת שומרים עליו ומנציחים אותו.
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קופרודוקציות בין–לאומיות בישראל

ממדינות  שידור  גופי  ש�ו  מצ�  מתאר  �ין–לאומית'  'קו–פרודוקציה  המונח 
שונות שותפים �יצירתה ו�מימונה של תוכנית מסוימת. שותפות זו מאפשרת 
לגופי השידור לאחד את מאמציהם �ניסיון לגייס את התקצי� הדרוש להפיק 
עותק מקורי �עלות מזערית ולהתאימו אחר כך לשווקים שונים. �שונה ממוצרי 
צריכה אחרים )כגון משקאות קלים( או מוצרי תר�ות )כגון משחקי מחש�(, 
ידי  על  במשותף  מופקות  טלוויזיוניות  תעודה  תוכניות  של  קופרודוקציות 
 )Seidenberg( סידנ�רג  סטי�ן  המפיק  שכת�  כפי  שונים.  'לאומיים'  גורמים 
�מכת� שהופנה ל'פורום הישראלי לקופרודוקציות': 'המפיק מספק את המימון 

אך �אותו הזמן מצפה שתהיה לו השפעה על הגרסה הסופית של התוכנית'.2
הישראלי  'הפורום  את  ירמות  ארנה  המפיקה  הקימה  זו  תפיסה  �סיס  על 
לקופרודוקציות'. את הרעיון ליצור פורום ישראלי הגתה ירמות �מהלך �יקור 
�פורום דומה, המתקיים מדי שנה �אמסטרדם. �ריאיון עמה היא הס�ירה,3 כי 
�מהלך ע�ודתה כמפיקה �ישראל ה�חינה �קשיים התקצי�יים ש�הם נתקלים 
עמיתיה. התחרות �ין הערוצים השונים הפועלים �ישראל, עליית הסטנדרטים 
של ההפקות ותמיכתם המצומצמת של גופי השידור �הפקות מקור תיעודיות 
שווקים  אחר  לתור  �ישראל  הפועלים  המפיקים  את  מאלצות  עילית  מסוגה 

אחרים, ש�הם יוכלו למכור את תוצרתם ולממן כך את הפקותיהם.
פרויקטים  כ–20  שנה  מדי  נ�חרים  לקופרודוקציות'  הישראלי  '�פורום 
)המספרים משתנים מעט משנה לשנה(. �מפגשי הפורום )הפתוחים לקהל הרח�( 
מציג )אורלית( כל צוות הפקה את הצעתו �פני אורחי הפורום )המפיקים הזרים 
שהוזמנו אליו( �משך כש�ע דקות. �תום ההצגה שואלים האורחים את הצוות 

שאלות הקשורות �סיפור הטלוויזיוני, �עי�ודו או �תהליכי ההפקה עצמם.
�מחקר זה נ�חנו שני המפגשים האחרונים של הפורום )המפגש של שנת 
2005 והמפגש של שנת 2006(. מעיון �קטלוג של שנת 42006 עולה כי עלותו 
של  דיווחיהם  פי  ממוצע(.5 על  )סכום  יורו  כ–200,000  היא  תיעודי  סרט  של 
היוצרים שכת�ו את ההצעות, ההשתתפות של הגופים המשדרים �ישראל היא 
גופי  השתתפו   2006 �שנת  ההפקה(.  מעלות  )כר�ע  �ממוצע  יורו  כ–50,000 
שידור הפועלים �ישראל �–12 מתוך 23 פרויקטים )השתתפות של כ–50%(.5 
�הצעות נכת� עוד כי תמיכתן של הקרנות הפועלות �ארץ ו�חוץ לארץ )�עיקר 
גופי  של  לזה  זהה  כמעט  סכום  לפרויקט,  יורו  �כ–40,000  מסתכמת  �ארץ( 
תיעודיים,7  סרטים  של  תעשייה  לקיים  כדי  כי  עולה  אלו  מנתונים  השידור. 
חיי�ים יוצרי הסרטים הפועלים �ישראל להסתמך על קופרודוקציות )אפשר 
כמו�ן להימנע משיתוף פעולה מסוג זה ולהעדיף את אסטרטגיית ה'רכש' או 
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את אסטרטגיית ה'קנייה המוקדמת'; א�ל החלטה מעין זו תשתק את התעשייה 
הישראלית ותיצור תלות מוחלטת �תעשייה הפועלת מחוץ לתחומי המדינה(. אין 

זה מפתיע אם כן שמשנה לשנה מתר�ות הפניות להשתתף �מפגשי הפורום.

המשא ומתן על 'המרחק הראוי' — 'הפורום הישראלי 
לקופרודוקציות' בשנים 2005 ו�2006

)Ferns(, מנחה האירוע זו  פרנס  פטרסון  ו'  הפנה   2006 �פתיחתו של מפגש 
הפעם השמינית �רציפות, שאלה אחידה לכלל האורחים מחוץ לארץ, הנציגים 
עם  ומדוע  �קו–פרודוקציה?  מעוניין/ת  את/אתה  מדוע  השידור:  גופי  של 
נציגה   ,)Gibbs( גי�ס  פול  של  תשו�תו  דווקא?8  �ישראל  הפועלים  יוצרים 
של רשת אל–ג'זירה ה�ין–לאומית �שפה האנגלית, נוגעת �ל� ל�ו של הדיון 
על טי� יחסי הגומלין המתקיימים �ין הגלו�לי ו�ין הלאומי, �ין הרחוק ו�ין 
הקרו� ו�ין הזר ו�ין המוכר. 'אנו מעוניינים שהעולם יסקר את עצמו', עונה 
�דרך  הטלוויזיה  יותר,  לגדול  העולם  את  להפוך  מנסים  'אנו  ומוסיף,  גי�ס 
מייצג,  הוא  שאותה  הרשת  'אנו',  גי�ס,  של  לתפיסתו  אותו'.  מכווצת  כלל 
לד�ריו,  העולם'  ה'מכווצות את  מסורתיות  טלוויזיה  שונה �מהותה מרשתות 
של  הראייה  לטווח  מחוץ  ה'זר'  ואת  ה'אחר'  את  מרחיקות  אחרות,  ו�מילים 
עולם  של  שווא  מיצג  לטענתו,  הטלוויזיה,  יוצרת  כך  �שידוריהן.  הצופים 
קטן — עולם מכווץ. מטרתה של רשת אל–ג'זירה אינה לקר� את הרחוק אלא 
�דיוק ההפך — ל�טא את הזרות ואת המרחק )או �ניסוחו 'להפוך את העולם 
שמירה  מרחק,  אותו  ועל  זרות  אותה  על  שמירה  �אמצעות  יותר'(  לגדול 
שתתאפשר �אמצעות ייצוג הזר �כלי הייצוג שלו עצמו. שמירה על 'המרחק 
הראוי' — קרי כזה ש�ו אין הזר נעשה זהה לצופה �ו, מצד אחד, אך שהמייצג 
ה'אחר' גם אינו עושה אותו דמוני וא–אנושי מהצד האחר — תאפשר קר�ה, 
 .)Silverstone, 2007( שלפי סיל�רסטון, היא תנאי להיכרות, לאחריות ולדאגה
קו–פרודוקציה עם יוצרים הפועלים �ישראל )יהודים וער�ים, �מקרה זה( עשויה 
לאפשר את אותו 'מרחק ראוי'. �אמצעות שיתוף פעולה כלכלי תאפשר הרשת 
פונה  שאליו  האנגלוסקסי,  העולם  של  )מ�חינתו  ולרחוק  לזר  גי�ס  שמייצג 
הזרוע ה�ין–לאומית של הרשת( לחדור אל 'שדה הראייה', הווה אומר להתקר� 
לעולם האנגלוסקסי. א�ל הייצוג העצמי 'של העולם את עצמו', כד�רי גי�ס, 
הנצפים  �ין  וכדומה(  טעמים  אינטרסים,  ערכים,  )עמדות,  השוני  את  י�טא 
ו�ין הצופים �הם. הרחוק והזר )ה'אחר'( מיוצג �אמצעות הרשת הטלוויזיונית 
הצגת  כי  לומר  אפשר  א�סורדי  �אופן  �זרותו.  משמע  �שונותו,  מיוצג  א�ל 
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השוני �ין צופים ו�ין נצפים היא זו המקר�ת �יניהם. עמדתו של גי�ס �עניין 
של  לקיומו  תנאי  שלפיה  סיל�רסטון,  של  תפיסתו  עם  אחד  �קנה  עולה  זה 
'מרחק ראוי' הוא שה'אחר' ייוצג כ'אחר' ולא כזהה לצופים. או �מילותיו של 
סיל�רסטון: ')האחר( מתקר� אלינו כל כך עד שהופך לחלק �לתי נפרד מאתנו' 

.)Silverstone, 2007: 172(
המרחק הראוי �ין הקהל האנגלוסקסי של אל–ג'זירה, שאליו פונה הרשת 
כן  אם  נוצר  היא משדרת  �תוכניות שאותן  המיוצגים  ל�ין  האנגלית,  �שפה 
�אמצעות שיתוף הפעולה הכלכלי, שאותו מתכנן נציגה של הרשת. העולם, 

�מילותיו של גי�ס, מתרח� �אמצעות הטלוויזיה שהוא מ�נה, ולא מתכווץ.
העולם  �חלקי  המשדרת  גלו�לית  טלוויזיה  רשת  המייצג  מגי�ס,  �שונה 
טלוויזיה  רשת  מייצג   ,BBC–ה נציג   ,)Davidson( דווידסון  מרטין  השונים, 
לאום  מדינת  של  הגאו–פוליטיים  �תחומיה  הפועלת  רשת  קרי  'לאומית', 
)�ריטניה, �מקרה זה(, וחשו� לא פחות, רשת צי�ורית שאת שידוריה מממנים 
מוסדות המדינה ואזרחיה �אמצעות אגרה. אולם �דומה לנציגה של אל–ג'זירה, 
דווידסון מציין את ההי�ט התר�ותי–ח�רתי )ולא הכלכלי( של הקו–פרודוקציה 
כמרכי� עיקרי ש�גללו �רצונו לשתף פעולה עם יוצרים הפועלים �ישראל: 
'אנחנו מעוניינים �סרטים שיוצרים �ריטים אינם מסוגלים לעשות א�ל שיוכלו 
לספר סיפורים �אופן שאנחנו ה�ריטים נוכל לעכל'. מ�חינתו הקו–פרודוקציה 
שיוצרים  �סיפורים  מעוניינים  'אנחנו  המרחק.  �כיווץ  חשו�  תפקיד  ממלאת 
ליכולת  אינה  הסתם  מן  כאן  הכוונה   — לספר...'  מסוגלים  אינם  �ריטים 
טכנית אלא �דיוק לאותה מג�לת מרחק — סיפורים שאליהם יוצרים �ריטים 
אינם נחשפים, סיפורים הנמצאים מחוץ לטווח הראייה של היוצרים הפועלים 
הלאומי,  ו�ין  הגלו�לי  �ין  המתח  נחשף  �דיוק  זו  �נקודה  א�ל  ��ריטניה. 
נחוץ  הזר,  את  מייצגים  כאשר  כי  מדגיש  דווידסון  הקרו�.  ו�ין  הרחוק  �ין 
ה�ריטים  '...שאנחנו  כך  ה�ריטים',  'לנו,  המוכרים  הייצוג'  �'כלי  להשתמש 
נוכל לעכל )את הסיפור('. מסי�ה זו ראוי ל�חור �אסטרטגיית הקו–פרודוקציה 
)ולא �אסטרטגיות ה'רכש' או ה'קנייה המוקדמת', שהן שיתופי פעולה זולים 
 ,)BBC–יותר(. רק �מסגרתה של קו–פרודוקציה יוכל השותף )�מקרה זה, ה
ולהשתמש  ה�ריטי,  הצופה  של  �פניו  המוצג  המוצר  של  תוכנו  על  להשפיע 
יש  זה  �הקשר  הטלוויזיוני.  ו�עי�ודו  הסיפור  �ה�ניית  לו  המוכרים  �כלים 
לציין כי לנציג ה–BBC יש תמונה �רורה של הקהל ה�ריטי, ומכאן, של קווי 
ו�ין  זו  אוכלוסייה  �ין  �מפורש(  זאת  מציין  הוא  אין  אם  )גם  והשוני  הדמיון 
דווידסון רואה את עצמו כחלק של אותה  הקהל הישראלי. א�ל חשו� מכך, 
לטפח  מעוניין  הוא  שאתה  מהק�וצה  �מהותה  השונה  קרו�ה–מוכרת,  ק�וצה 
מרחק  ולשמר  ליצור  כן  אם  היא  מטרתו  ישראלים(.  )יוצרים  פעולה  שיתופי 
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)ראוי מ�חינתו( �ין �ריטניה )ו�ינו( ו�ין ה'שאר' )היוצרים הישראלים, �הקשר 
זה(: מצד אחד, לקר� את הזר �כך שהן המייצג והן המיוצג חודרים )�אמצעות 
תיווכו של ה�ריטי כמפיק �כיר( 'למרקע ה�ריטי' )לג�ולות הטריטוריאליים 
�הפקה  ההתער�ות  �אמצעות  לטשטש  אחר,  מצד  אולם  הלאום(  מדינת  של 
)כנדרש וכמתחיי� מקו–פרודוקציה( את הזרות ולצמצם את המרחק כך שהזר 
המיוצג על ג�י המרקע ��ריטניה עשוי, כפי שציין סיל�רסטון, 'להתקר� אלינו 

כל כך עד שהופך לחלק �לתי נפרד מאתנו'.
 9ITVS �רשת   )Aguilar( אגוילר  קלייר  רואה   ,BBC–ה לנציג  �דומה 
שאותה היא מייצגת, גוף שידור לאומי, קרי ערוץ הפועל �ג�ולות הרי�וניים 
�חרה  מדוע  לשאלה  �תשו�ה  א�ל  אזרחיה.  אל  ופונה  ה�רית  ארצות  של 
להשתתף �'פורום הישראלי לקופרודוקציות' היא שופכת אור חדש על מונח 
'אנחנו  מייצגת:  היא  שאותה  הטלוויזיונית  הרשת  ומשמרת  שמ�נה  'המרחק' 
נראים  שאינם  למיעוטים  ייצוג  לתת   — גלו�לית  �פרספקטי�ה  מעוניינים 
�ערוץ הצי�ורי'. המרחק שאליו נדרשת אגוילר אינו גאוגרפי )שלא כעמיתיה, 
הוא  ההפך  הגאוגרפי(.  המרחק  של  נגזרת  התר�ותי–ח�רתי  �מרחק  הרואים 
והרחוק צריכים להיות  הזר  אין  הנכון. מ�חינתה, לפחות �הקשר האמריקני, 
ממוקמים �'מקומות רחוקים', מחוץ לתחומי המדינה, אלא אנשים שחיים דווקא 
�תוך הג�ולות הגאו–פוליטיים של המדינה, אלו השייכים ומשתייכים לקהילות 
הן  והקו–פרודוקציה �פרט  מיעוטים. מ�חינתה של אגוילר, הטלוויזיה �כלל 
כלים ש�אמצעותם אפשר לקר� את הזר, את המקומי ואת המיעוט, שעל פי רו� 
ממוקם �אותה טריטוריה �דיוק. �אמצעות תמיכה כספית �תעשייה הפועלת 
�ישראל )יצירת הפקה משותפת( מציעה אגוילר לקר� את הזר והרחוק לרו� 
)ממוקם  האמריקני. אין הכוונה כאן לזר הנמצא מחוץ לטווח הראייה הט�עי 
�מקומות רחוקים( אלא לזר שלמרות היותו קרו� פיזית, נמצא מחוץ לטווח 
הראייה. מ�חינתה של אגויר, חשיפה לזר המרוחק פיזית דווקא )הזר הממוקם 
�ישראל והוא �ה ק�וצת מיעוט( תאפשר לצופה האמריקני להתקר� ולהכיר את 

הזר הקרו�, את ה'אחר' המקומי, המזוהה עם ק�וצת מיעוט �ארצות ה�רית.

הצגת הפרויקטים

�של� השני )והעיקרי( של הפורום הת�קשו היוצרים המקומיים להעלות את 
הצעותיהם �פני הנציגים של גופי השידור )מדו�ר כאמור �פרויקטים �תהליך 
'ע�ודה': כאלה הנמצאים לרו� אחרי של� התחקיר אך לפני הצילומים והעריכה 
כדי  וזאת  )שני פרויקטים(,  �וחן  הסופית(. כאן �חרתי להתמקד �שני מקרי 
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הלוקלי.  ו�ין  הגלו�לי  �ין  המורכים  היחסים  ונ�נים  כיצד משתקפים  להדגים 
�אופן ממוקד יותר, �חנתי כיצד המפיקים השונים נשאו ונתנו על אותו 'מרחק 
ראוי' �ין הגלו�לי ו�ין הלוקלי, �ין הרחוק ו�ין הקרו�, �ין הזר ו�ין המוכר. 
המטעים  כקו–פרודוקציה(  למימון  )המיועד  פרויקט  הציגו  אחד,  מצד  כיצד, 
ומדגים את האחרּות )זרות( של הישראלי הן כמייצג והן כמיוצג; וכיצד, מצד 
אחר, �יטאו את הקר�ה והדמיון לנציגים של גופי השידור ולקהלים שאותם 
הם מייצגים ושאליהם הם מייעדים את תוצרתם. המשא ומתן על השוני והדמיון 
והצגתם, הראה המחקר, עומד �ל� ל�ן של קופרודוקציות והוא תנאי לכינונן 

ולהצלחתן.
תומר  �מאי:   —  ‘Paper Dolls’( נייר'  '�ו�ות  הם  הנ�חרים  הפרויקטים 
ו'אם עו�דת'  היימן; מפיקה: קלאודיה לוין(, שהוצג �מפגש של שנת 2005; 
)’A Working Mom‘ — �ימוי והפקה: ירון כפתורי ולימור פנחסו�(, שהוצג 
�מפגש של שנת 2006. הפרויקט הראשון עוסק �ק�וצה של מהגרים פיליפינים 
של  חייה  אחר  עוק�  השני  הפרויקט  מ�וגרת.  יהודית  �אוכלוסייה  המטפלים 
מריסה, מהגרת מקולומ�יה, שאחרי 15 שנה �ישראל חוזרת ל�קר �מולדתה 

ונפגשת עם ילדיה.
שני הפרויקטים שנ�חרו מ�טאים ומשקפים �אופן מטפורי שני מרכי�ים 
פן  מתארים  שניהם  הקו–פרודוקציה.  אסטרטגיית  של  ��סיסה  העומדים 
הספרות  הזרים.  העו�דים  תופעת  ו�גלו�ליזציה,  הקפיטליסטי  �עולם  מרכזי 
זרים, קרי �מע�ר של עו�דים ממדינות ה'עולם השלישי'  רואה �ע�ודה של 
מעשה  העשירות,  המער�  למדינות  ומאפריקה(  אסיה  ממזרח  )�עיקר  העניות 
המסמל את ניצחון התפיסה הקפיטליסטית, המאפשר ויוצר את הגלו�ליזציה. 
זהו מצ� ש�ו תרים עו�דים אחר שווקים מחוץ לג�ולות ארצם, כדי שיוכלו 
להתפרנס. השווקים המעסיקים )מדינות המער�( מנצלים את המצוקה הכלכלית 
)את העו�דה שמדינות המוצא אינן יכולות לספק משרות מספקות לאזרחיהן( 
שזוכים  מאלה  �הר�ה  גרועים10  שתנאיה  הזרים,  לעו�דים  ע�ודה  ומספקים 
מ�טאת,  זה  מחקר  �ל�  העומדת  הפעולה  שיתוף  אסטרטגיית  אזרחיהם.  להם 
כפי שציינתי �ראשית המאמר, עוד פן )מסוים( של תופעה דומה. מספרן של 
הקשה  התחרות  עק�  �הדרגה,  כאמור  עלה  המער�י  �עולם  הקופרודוקציות 
מניצחון  �עיקר  נגרמת  זו  תחרות  שידור.  גופי  להתמודד  נאלצים  שִאתה 
הקפיטליזם, המעדיף את היוזמה הפרטית ואת ה�עלות האישית על פני יוזמה 
ו�עלות צי�וריות, ו�עשותו כך הופך את השוק למרכי� המרכזי של הארגון 
הכלכלי ולקריטריון העיקרי שלפיו נמדדות הצלחותיהן של הפקות ומתק�לות 
החלטות �ענייניהן. התוצאה של תחרות זו )�אופן מטפורי כמו�ן( היא נדידה 
לתחומיהן  ותר�ותית  חומרית  פיזית,  ומפיקים(  )יוצרים  זרים'  'עו�דים  של 
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�תעשיות  הגלום  הכלכלי  הפוטנציאל  את  לנצל  מנת  על  זרות,  מדינות  של 
הטלוויזיה שלהן. חשו� כמו�ן לסייג את ההשוואה �ין תופעת העו�דים הזרים 
'ניצול  על  כאן  מדו�ר  אין  שכן  הטלוויזיוני,  �סקטור  הפעולה  שיתופי  ו�ין 
כלכלי'; א�ל עיון �מאפייניה של תעשיית הקופרודוקציות מ�היר כי זו נשלטת 
�ארצות  )�עיקר  המער�י  העולם  �מדינות  הפועלת  הטלוויזיה  תעשיית  �ידי 
ה�רית ו��ריטניה( )Hoskins et al., 1997; Doyle, 2002(. לאור העו�דה כי 
המשתתף  את  מזכה  התיעודי(  הסרט  �מימון  )השתתפות  הכלכלית  ההשקעה 
ולעריכה  לצילומים  לתסריט,  היא  כאן  )הכוונה  המוצר  עריכת  על  �זכויות 
שידור  רשתות  של  נציגים  )�עיקר  הכלכלית  העוצמה  ש�עלי  הרי  הסופית(, 
אמריקניות ו�ריטיות( קונים את זכויות הייצוג ו�כך משפיעים עליו, ו�פעמים 

.)Hoskins et al., 1997( ר�ות אף מכתי�ים אותו
המרכי� השני הוא התר�ותי–ח�רתי. שו�, שני הפרויקטים המו�אים כאן 
של  ח�רתיות  התר�ותיות  פניה  את  מ�ליטים  שניהם  זרים.  �ע�ודת  עוסקים 
ומשתקע �מקום  עוז� את מדינתו המוכרת  הזר  תופעת הגלו�ליזציה. העו�ד 
הנגזרת  הזרות  ועם  ורחוק. שני הסרטים עוסקים �התמודדות עם המרחק  זר 
�יסודה  לטענתי,  התר�ותי(.  והמרחק  החומרי  המרחק  הפיזי,  )המרחק  ממנו 
של הקו–פרודוקציה נמצא מרכי�ים דומים. הן מפיקים עצמאיים והן נציגיהם 
של גופי השידור נאלצים להתמודד עם אותו המרחק ועם אותה הזרות ��ואם 
לתמוך �קו–פרודוקציה. כל אחד מהשותפים �אסטרטגיית הפקה זו חיי� לדמיין 
)�טרם המפגש הפיזי( את צרכיו ואת רצונותיו של מפיק זר שאתו מעולם לא 
נפגש; עליו לע�וד �שיתוף פעולה עם יוצר זר שאתו טרם ע�ד; וכמו�ן, עליו 
להתמצא �'סיפור' המתרחש �מקום זר ואחר, שמשתתפים �ו 'מיוצגים' זרים. 
כמו ה'עו�ד הזר' כך גם השותף �קו–פרודוקציה עסוק �צמצום המרחק �ינו 

ו�ין האחר א�ל גם �הגנה עליו.
כפי שציינתי קודם, �של� זה העלו המפיקים העצמאיים הפועלים �ישראל 
�ין  המורכ�ים  היחסים  �עיקר  נ�חנו  המאמר  של  זה  �חלק  הצעותיהם.  את 
�אמצעות  וזאת  �יניהם,  �יחסים  ומשתקפים  העולים  הלוקלי  ו�ין  הגלו�לי 
התמקדות �שלושה ממדי 'מרחק' שונים זה מזה אך �עלי זיקה �יניהם: 'מרחק 

פיזי–גאוגרפי', 'מרחק ח�רתי–תר�ותי' ו'מרחק מוסרי'.11
עיון מדוקדק �שלושת הממדים כפי שאלה משתקפים �שני הפרויקטים חשף 
את יתרונותיה ה�רורים של אסטרטגיית הקו–פרודוקציה. הצורך העיקרי כאמור 
ליצור קופרודוקציות הוא כלכלי. תעשיות הטלוויזיה מופעלות יותר ויותר על 
ידי מנגנוני השוק החופשי )התחרותי(, וכדי להוסיף ולפעול �ו, חיי�ים המפיקים 
�ין  ההפקה,  תקצי�י  את  להגדיל  שידור(  גופי  של  ונציגים  עצמאיים  )יוצרים 
השאר �אמצעות שיתופי פעולה )כגון הקו–פרודוקציה( עם גופי שידור הפועלים 
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מחוץ לתחומי ארצם. הצורך �שיתוף פעולה כלכלי מחיי� להתמודד עם מרחק 
מו�נה — מרחק גאוגרפי, מרחק חומרי ומרחק תר�ותי–ח�רתי — �ין התעשייה 
המקומית )�מקרה זה, התעשייה הישראלית( ו�ין נציגיהם של רשתות שידור זרות. 
�נקודה זו �דיוק נחשף המתח �ין הגלו�לי ו�ין הלאומי א�ל גם )ו�עיקר( נחשפים 
יתרונותיה של הקו–פרודוקציה כמכשיר כלכלי וככלי �על ערכים תר�ותיים, 
העדשה  את  הישראלים  היוצרים  ַמְפנים  אחד,  מצד  מוסריים.  ואפילו  ח�רתיים 
אל עצמם ומתקר�ים �דרך זו אל הח�רה ש�ה הם יוצרים )הח�רה הישראלית(. 
פעילות זו נחוצה, שכן יוצרי הסרטים מעוניינים לגייס את תמיכתם הכלכלית 
של גופי שידור מקומיים, המחוי�ים, לפי תקנות ההסדרה והתקצו�, לעודד את 
הכרחי  תנאי  היא  פנימה  הת�וננות  כך,  על  נוסף  המקומית–לאומית.  היצירה 
לקו–פרודוקציה, מכיוון שנציגי הרשתות הזרות )כפי שהצהירו להלן( מעוניינים 
�זר ו�רחוק; �דיוק מסי�ה זו הם נוסעים למרחקים )למשל לישראל( ומחפשים 
את האחר והשונה )אף ששיתוף הפעולה מכ�יד על ההפקה, מייקר את העלויות 
וכרוך �נסיעות ו�מג�לות שפה וכדומה(. מצד אחר, אסטרטגיית הקו–פרודוקציה 
מאפשרת את אותו ריחוק הדרוש כדי להסתכל �אופן מעמיק החוצה. כדי ליצור 
קו–פרודוקציה, מחוי�ים היוצרים הישראלים להת�ונן אל מע�ר לתחומי מדינתם 
)ישראל, �הקשר זה(; עליהם לזהות את קווי הדמיון והשוני �ין תופעות הקיימות 
�ישראל ומאפיינות אותה ו�ין תופעות המתרחשות מחוץ לה; עליהם לזהות את 
קווי הדמיון והשוני �ין הקהל הישראלי )מהם העדפותיו, ערכיו, הידע המוקדם 
עליהם  אלה,  כל  על  ונוסף  ה'רחוק';  ה'זר',  ה'אחר',  הקהל  ו�ין  וכדומה(  שלו 
לזהות את קווי הדמיון והשוני �ין שיטות ע�ודתם וסגנונם שלהם ו�ין שיטות 

הע�ודה של עמיתיהם.
את  ניסח  סיל�רסטון, ש�ה  רוג'ר  של  מע�ודתו  ציטטתי  המאמר  �תחילת 
מאפייניו של ה'מרחק הראוי' ואת תפקיד המדיה �יצירתו ו�שמירה עליו. לדידו 
של סיל�רסטון כאמור אין ה'מרחק' רק עניין פיזי, חומרי ותר�ותי אלא �עיקר 
עניין מוסרי. כפי שהדגמתי �מאמר זה, לקופרודוקציות תפקיד חשו� �יצירתו 
של אותו 'מרחק ראוי': הן מחיי�ות את המעור�ים �הן לדמיין את הזר )העמית 
וקהלו(, לשאת ולתת אתו, ו�סופו של ד�ר גם לייצגו ולקר�ו ל'זר' — למיוצג. 
השאלה המת�קשת כאן היא האם יכולה וצריכה הקו–פרודוקציה למלא את אותה 
פונקציה מוסרית? האם המשא ומתן על מרחק גאוגרפי, תר�ותי וחומרי מאפשר 
לה להתמודד מוסרית עם זרות ועם אחרּות? האם �יכולתה של הקו–פרודוקציה 
לאתגר ולשנות ייצוגים, ש�הם, כפי שכת� סיל�רסטון �ע�ודתו: 'הזר )שאינו 
מוכר — unfamiliar( נדחק למקום הנמצא מע�ר לזרות )strangeness(, מע�ר 
לאנושיות; או, לחלופין, להתקר� אלינו כל כך עד שהופך לחלק �לתי נפרד 

 .)Silverstone, 2007: 172( 'מאתנו
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שמואל )סאם( ליימן�ווילציג

�טרור  ודשה  מנתחת  סוקרת,  העולמית  התקשורת   2001 �ספטמ�ר   11 מאז 
העולמי על מרכי�יו הגלויים, ופה ושם גם על הנסתרים. אולם מל�ד תחנות 
אין לארגוני הטרור אפשרות להשמיע את  ודומיה,  כגון אל–ג'זירה  טלוויזיה 
קולם �תקשורת ההמונים המסורתית, למעט קלטת 'מאיימת' שמופצת כל כמה 
הצי�ור  מעיני  רחוק  �רם  קיימים.  עדיין  שהם  לעולם  להזכיר  כדי  חודשים, 
קיים עולם תקשורתי רח� היקף, רשת האינטרנט, ש�אמצעותה מנהלים ארגוני 
הטרור למיניהם פעילות ענפה ומועילה להחריד. עולם זה ופעילות זו הם הנושא 

של הספר שלפנינו, מאת פרופסור ג�ריאל )ג�י( וימן. 
גולת  והוא  ו�תקשורת,  �טרור  כהרגלו  לעסוק  המח�ר  מוסיף  זה  �ספר 
הכותרת של פרויקט המחקר שלו זה כמה שנים טו�ות �נושא היחסים הקיימים 

�ין הטרור העולמי ו�ין האינטרנט.
אולם  גרדא  אקדמי  הספר  אין  לאור,  המוציא  מזהות  לה�ין  שאפשר  כמו 
גם אין הוא פופולרי �מו�ן הזול של המילה. הייתי מכנה אותו �מושג הלועזי 
למומחים  דווקא  לאו  כי  אם  חוש�ים,  לאנשים  ספר  כלומר   ;middlebrow
�תחום או לחוקרי תקשורת. מסי�ות אלה הספר חסר כמה מרכי�ים אופייניים 
של ספר אקדמי קלסי, והראשון ש�הם הוא רקע תאורטי מו�נה. אמנם פרק 2 
סוקר תאוריות פסיכולוגיות של טרוריזם, אולם זהו הפרק הקצר �יותר �ספר, 
סטודנט/חוקר  מהשטח.  מקרים  של  סיפורים  על  מ�וסס  רו�ו  כך,  על  ונוסף 
אשר מחפש תשתית תאורטית רצינית, יפנה למחקרים הקודמים של וימן. ד�ר 

היוצא  המחלקה  וראש  ח�ר  פרופסור  הוא  ליימן–ווילציג,  )סם(  שמואל  פרופסור   *
אלקטרוני: דואר  �ר–אילן.  �אוני�רסיטת  תקשורת  מגמת   — המדינה  למדעי   

wilzis@mail.biu.ac.il  
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שני, הספר חסר הס�ר מתודולוגי מקיף, ו�זאת אדון אחר כך. והד�ר השלישי 
והמפתיע מכול: אין �ספר רשימה �י�ליוגרפית! �מקום זאת, ישנם מראי מקום 
ר�ים לכל פרק אולם היעדר �י�ליוגרפיה מסודרת מקשה על מלאכת מחקרי 

המשך של חוקרים אחרים.
מאלפים  מרתקים,  הם  �הם  עוסק  זה  מקיף  שספר  הנושאים  אולם 
ר�ים,  נושאים  ומשכנעת  מעניינת  �דרך  פורש  הספר  מעלפים!   — ואפילו 
כשכל אחד מק�ל את הטיפול הרציני הראוי לו. לכל אורך הדרך אנו מתוודעים 
יעד: תומכים קיימים  כחוט השני לפעילות ארגוני טרור כנגד שלושה קהלי 
)תמיכה  ה�ין–לאומית  הקהילה  והרח�תו(,  הארגון  )חיזוק  ופוטנציאליים 
אלה  של  רק  ולא  הירי�  והחלשת  פסיכולוגית  )לוחמה  ואוי�יהם  פוליטית(, 

השייכים לצד השני של המתרס אלא גם של ארגוני טרור מתחרים(.
הטרור  ארגוני  שעושים  השימושים  מהם  היא,  הנידונה  הראשונה  השאלה 
�אינטרנט? וימן מחלק את תשו�תו לשני פרקים נפרדים. �פרק 3 אנו מוצאים 
ש�עה שימושים תקשורתיים, ש�הם מת�לטות �ייחוד הדרכים ש�הן ארגוני 
התאוריה  )לפי  התנהגותם  של  המוסרי–שלילי  ההי�ט  את  מנטרלים  הטרור 
לאנשים  הטרור  מעשי  של  לתוצאות  האחריות  הע�רת  �נדורה(:  אל�רט  של 
שכל  כך  שונים,  פעילים  �ין  הפנימית  האחריות  חלוקת  אחרים;  לגופים  או 
לתוצאה;  הראשי  כגורם  ולא  �מערכת  קטן  כ�ורג  רק  עצמו  את  רואה  אחד 
דמוניזציה של היעדים/קור�נות; שימוש �שפה מעורפלת המסתירה את מהות 
הפעילות הטרוריסטית; השוואה �ין פעולותיהם ל�ין התנהגות 'גרועה' יותר 
של אוי�יהם; סילוף סדר התרחשות האירועים )מי התחיל �הם ומה גרם למה(; 

הטלת אשמה על הקור�ן.
�פרק 4 אנו מוצאים את השימושים המעשיים )אינסטרומנטליים(: איסוף 
מנועי  �אמצעות   )data mining  — מתוחכם  מידע  כריית  זה  )ו�כלל  מידע 
חיפוש, רשימת תפוצה של דואר אלקטרוני, חדרי צ'אט ופורומים; הפצת מידע 
וחלוקתו �ין טרוריסטים ו�ין ארגוני טרור )הנחיות, 'ספרי לימוד', וכדומה(; 
תכנון פיגועים; גיוס פעילים )מ�צעים, תורמים, תומכים(; הפצת אידאולוגיה 

ודיונים עליה; ועוד.
עד כמה יעילים האתרים ופעילותם של ארגוני הטרור �הם? וימן מודה שזו 
שאלה חשו�ה אך �לתי פתירה מסי�ות ר�ות. עם זאת, אפשר לעמוד על כמה 
�שנים  אלה  אתרים  של  �פעילותם  ניכרת  הרח�ה  להצלחתם:  עקיפות  עדויות 
האחרונות; עדויות של הטרוריסטים עצמם וגם של מתגייסים חדשים; ניתוח תוכן 
של חדרי צ'אט; מידת השימוש �אתרים של המדיה הרגילה; דעת חוקרים ומומחים; 

ודיווחים של ספקים על כניסות ר�ות לאתרים אלה �שעת מתקפת טרור.
מסקנתו של וימן היא שלאתרים של ארגוני טרור יש השפעה ר�ה �מו�נים 
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ר�ים, �ייחוד ככלי תקשורת אשר מאפשר להם להשמיע את קולם �שעה שרו� 
אמצעי התקשורת האחרים �עולם חסומים �פניהם.

רצינית,  התייחסות  מק�ל  האחרים  התקשורת  אמצעי  של  התפקיד  גם 
גיסא, אמצעי התקשורת  כאן אפשר להצ�יע על פרדוקס מסוים: מחד  אולם 
המסורתיים הם �גדר שופר לארגוני הטרור �עצם דיווחם על פעילותם �שטח, 
מאידך  פרופורציה;  מכל  למעלה  התופעה  את  מעצימים  וימן,  לטענת  ואף, 
גיסא, השימוש רח� ההיקף של ארגוני הטרור �אינטרנט הוא סימן �רור לכך 
שאין כלי התקשורת הקלסיים מאפשרים להם לפרסם �פומ�י �דרך 'נאותה' 
)מ�חינת הטרוריסטים( את המסרים שלהם. אפשר לראות את ה�עיה כך: המח�ר 
דוגל �הפחתת מינון הדיווח )ִמסגּור יותר מינורי( �אמצעי התקשורת ו�הפעלת 
מהשטח  לדיווחים  הנוגע  �כל  ח�רתית'  'אחריות  של  תקשורתית  פילוסופיה 
מסרים  הפצת   — טרור'  'סיי�ר  שמכונה  �מה  כפליים  נכון  הד�ר  טרור.  על 
לניהול  חיוניים  ו�ספקים  �אתרים  לח�ל  כדי  הרשת,  �אמצעות  טרוריסטיים 
)על כך ארחי�  תופעה שכמעט אינה קיימת �פועל!  ח�רתי–כלכלי תקין — 
�המשך(. אולם אם יק�לו אמצעי התקשורת ויישמו את המלצותיו של וימן, אזי 
רק ידר�ן הד�ר את ארגוני הטרור להשתמש �אינטרנט �יתר שאת, וכפי שוימן 
�עצמו מודה, המלחמה נגדם �רשת היא קשה �יותר — אם לא �לתי אפשרית 

�סופו של ד�ר. אליה וקוץ �ה...
מה חסר �ספר הזה? שני ד�רים הקשורים �מתודולוגיה. ראשית, המח�ר 
מס�יר שמחקרו הקיף 4,300 אתרים שונים של ארגוני טרור �עולם ושיש �ספר 
גם תיאור קצר על הדרך שחיפשו, מצאו וסיווגו אתרים אלה. ככלל, מדו�ר 
�פרויקט עצום–ממדים ומרשים �יותר �היקפו. קשה להאמין שהמחקר פספס 
ארגון טרור ו/או אתר רציני. ו�כלל, אין כל דרך להגיע לשלמות, מאחר שכפי 
שהמח�ר �עצמו מציין, אתרים אלה משנים את עורם )כתו�תם( לעתים קרו�ות 

מסי�ות מו�נות מאליהן. 
אולם הספר חסר ניתוח כמותי של המרכי�ים השונים �אתרים אלה. כלומר 
לכל אורך הספר מראים את האלמנטים של האתרים כתיאוריים �ל�ד, ללא 
מאמץ לתת תמונה מדויקת �אשר למאפיינים השכיחים יותר והשכיחים פחות 
ופעילים  תומכים  לגייס  מנסים  האלה  האתרים  רו�  האם  זה.  מסוג  �אתרים 
מו�הקים  לתומכים  הן  פונים  �אינטרנט  הטרור  מארגוני  אחוז  איזה  חדשים? 
והן לאוכלוסיות אחרות ו�הם לאתרים �שפות מער�יות ואחרות? כמה ארגוני 
טרור מסוכסכים עם ירי�ים? לשאלות חשו�ות אלה )�ייחוד לחוקרים( אין כאן 

תשו�ה.
החולשה השנייה של הספר נו�עת מהסתמכות על שיטת מחקר אחת ויחידה: 
ניתוח תוכן של האתרים. שו�, יש להודות שע�ודה ר�ה נעשתה כאן, שהרי 



שמואל ליימן–ווילציג 202

מדו�ר �מספר עצום של אתרים, שלא את כולם קל למצוא. אך �של ההשקעה 
האדירה דווקא, אפשר היה לצפות לק�ל תמונה שלמה ומקיפה יותר �אמצעות 
�יצוע ראיונות עומק עם השחקנים של הסיפור הזה: טרוריסטים ותומכיהם )כן, 
הד�ר אפשרי; קצתם מחפשים חשיפה �כל פורום שהוא(; אנשי אכיפת החוק; 
'האקרים' )טרמינולוגיה שלו; �עצם הוא התכוון ל'קראקרים' ולא ל'האקרים'( 
העולם  אודות  על  ההיסטריה  את  מזינים  אשר  עיתונאים  המתרס;  צדי  משני 
היה  שהקורא  �אוויר,  תלויות  שנותרו  שאלות  מעט  לא  ישנן  ועוד.  המקוון, 
 ‘Fighting Back: Responses to( 6 רוצה לק�ל תשו�ות עליהן. למשל פרק
’Terrorism on the Internet, and Their Cost( מער�� שתי סוגיות שונות: 
המלחמה נגד הטרור �רשת, והמחיר שאנו עלולים לשלם �של כך �זכויות האזרח. 
אולם דיון זה מאפשר התחמקות אלגנטית משאלת השאלות: מה �דיוק עושים 
השלטונות השונים �פועל ו�איזו מידת הצלחה? אמנם ישנם �ספר תיאורים 
כלליים של פרויקטים למיניהם וגם של שיטות לוחמה אלו ואחרות )לא כל 
שכן אזכורים הרומזים רמיזה דקה על מ�צעי תפיסה  – sting operations(, אך 
אין ניתוח של ממש של הסוגיה, וזאת מאחר שכל הדיון מסתמך על מקורות 
שכ�ר התפרסמו �ר�ים — כלומר חומר נדוש. אם �חר וימן להיכנס לקר�יים 
של הטרור העולמי �אינטרנט, אפשר היה לצפות שיעשה אותו ד�ר גם �קר� 

הלוחמים כנגד התופעה.
למרות  מעלה:  מעניינת שהספר  מאוד  תעלומה  לאור  זו מת�קשת  שאלה 
ודומיהם  ממשל  נציגי  עיתונאים,  �יטחון,  אנשי  של  המ�הילים  החיזויים  כל 
על אודות הפגיעּות של הרשת �כלל ושל אתרים צי�וריים רגישים �פרט, אין 
אפילו דוגמה אחת של מתקפת טרור מקוונת שהס�ה נזק ר� לעולם. התמיהה 
מתחזקת עוד יותר, כשאנו קוראים ש�ארצות ה�רית למשל רו� אתרי הממשל 
המרכזי )ו�ייחוד אתר המשרד ל�יטחון המולדת?( קי�לו ציוני 'נכשל' מ�חינת 
�טיחות האתרים הרשמיים שלהם. אמנם וימן מעלה כמה טענות אפשריות כדי 
להס�יר את התעלומה: שהטרוריסטים עדיין פועלים �עולם של פצצות אמתיות 
ואולי אינם מתוחכמים די הצורך כדי לע�ור לטרור מקוון. אולם טיעון זה אינו 
משכנע משום שהספר הצליח דווקא להראות לנו עד כמה מתוחכמים ומעורים 
הטרוריסטים �רזי האינטרנט. אולי מי מכוחותינו �מער� עושים מעשה נכון 
המעורים  עם  וראיונות  הגלוי  על  הנסתר  ר�  הזו?  האפשרות  את  ומקעקעים 

�עניין היו שופכים אור על הסוגיה הקריטית הזאת.
מתיימר  אינו  גם  האמת,  )ולמען  האחרונה  המילה  אינו  זה  ספר  לסיכום, 
להיות כזה( אלא הוא �חזקת �סיס מוצק למילה הראשונה, שעליה יוכלו חוקרים 
מומלץ  כאן. הספר  המועלים  נושאים חשו�ים  מיני  היריעה �כל  להרחי� את 
הלוחמה  נושא  את  האינטרנט,  את  הטרור,  נושא  את  שחוקר  מי  לכל  �יותר 
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הפסיכולוגית וגם את המזרח התיכון. �אמירה שאינה עומדת �תקינות פוליטית 
מקו�לת אך קולעת לאמת כהווייתה, המח�ר מצ�יע על כך שרו� ארגוני הטרור 
�אינטרנט היום הם פונדמנטליסטיים אסלאמיים, עו�דה שאמורה לדר�ן הן את 
והן את מחלקת ההס�רה �משרד החוץ הישראלי. �כל  כוחות ה�יטחון שלנו 
אופן, יש �ספר זה חומר ר� למחש�ה וגם מידע שימושי )כגון רשימה מקיפה 
של ארגוני טרור �אינטרנט, �סוף הספר( — קרש קפיצה מעולה לסטודנטים 
החשו�  �מחקר  להמשיך  השואפים  יותר,  מתקדמים  ולחוקרים  �סמינריונים 

הזה.
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האיום על עתיד השידור הציבורי בישראל

בעקבות ספרו של דן כספי: 'סליחה תקלה, דעיכתה של 
רשות השידור, צבעונים, 2006

ירון אזרחי

השידור הצי�ורי �רדיו ו�טלוויזיה הוא יסוד חשו� �משטר הדמוקרטי, כאשר 
של  ייעודו  האזרחים.  את  לשרת  כדי  עצמאות  של  מספקת  ממידה  נהנה  זה 
השידור הצי�ורי הוא �ראש ו�ראשונה לספק לצי�ור תמונה ר�גונית, מעודכנת 
ומהימנה של המצ� הח�רתי והפוליטי, ולשקף את החלטות השלטון ופעולותיו 
לצורך הערכה �יקורתית של האזרחים. מאחר ש�דמוקרטיה אין השלטון אלא 
שליחו של העם, שהוא הרי�ון הנותן לשלטון כוח כדי לשרת אותו, השידור 

הצי�ורי אמור להיות מכשיר של העם �פיקוחו על השלטון.
ואלה הן הסכנות האור�ות לשידור הצי�ורי �ישראל:

פוליטיזציה: הפיכת השידור הצי�ורי לזרוע של השלטון כאמצעי לעצ�   .1
דעת קהל אוהדת.

מסחור: שחיקת השידור הצי�ורי על ידי חדירת ערכי השוק לשידור ואף   .2
הפרטתו �פועל.

מתמשך  ניהולי  כישלון  �גלל  הצי�ורי,  �שידור  והרס  התנוונות  ניוון:   .3
ו�יורוקרטיה המפרקים את הפרופסיה העיתונאית ומערערים את התשתית 

המקצועית של השידורים.
הפוליטיזציה  �סכנת  �עיקר  הקצר  �ספרו  מתמקד  כספי  דן  פרופסור 

ו�תהליכי ניוון ניהולי �רשות השידור ו�קשר ההדוק �יניהם.
הספר עשיר �מידע על הניסיונות ההרסניים של הממונים הפוליטיים על 
רשות השידור לרתום אותה לצורכיהם הפוליטיים והמפלגתיים המידיים. �משך
 

�אוני�רסיטה  המדינה  למדע  �חוג  המניין  מן  פרופסור  הוא  אזרחי  ירון  פרופסור   *
אלקטרוני: דואר  לדמוקרטיה.  הישראלי  �מכון  לשע�ר  �כיר  ועמית  הע�רית   

msezrahi@huji.ac.il  
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שנים אחדות שירת כספי כח�ר �וועד המנהל של רשות השידור. עמדה זו ִאפשרה 
לו להיא�ק למען ערכי השידור הצי�ורי )מעמדת מיעוט( ולתעד את הניסיונות 
לפוליטיזציה של רשות השידור כחוקר–מ�קר וכמשתתף–מת�ונן. למרות העו�דה 
שספרו של כספי אינו ספר מעמיק �מיוחד, המצייד את הקורא המצוי �תו�נות 
�דמוקרטיה  האזרחי  השיח  מרח�  �יצירת  הצי�ורית  השידור  רשות  תפקיד  על 
העיר  כיכר  של  והחוקתיים  הנורמטי�יים  השורשים  של  �ה�נה  או  זמננו  �ת 
אף  ואולי  זיכרונות,  ספר  הוא  הספר  קצתו של  חשו�.  ספר  זהו  האלקטרונית, 
חשו� מזה, עדות של אדם מהימן וחוקר מקצועי �תחום התקשורת היודע להעריך 
את חשי�ות השידור הצי�ורי. מיומנותו המקצועית והצי�ורית של כספי נותנת 
תוקף לסיפורים הקשים שהוא מספר על ההתער�ויות הפוליטיות החוזרות ונשנות 
�רשות השידור ועל ניהולה הכושל. קטעים אלה �ספר צריכים לקומם כל אזרח 
הד�ק �ערכים דמוקרטיים ורואה �שידור הצי�ורי נכס של האזרחים. כספי מתאר 
כיצד כיכר העיר האלקטרונית, המיועדת �מקורה לשמש �מה להחלפת דעות 
ציד  לשדה  �הדרגה  נהפכת  השלטון,  את  ל�קר  וכאמצעי  האזרחים  של  שונות 
פוליטיים  עסקנים  שרים,  ממשלה,  ראשי  �ושה  ללא  �ו  שמשתתפים  פוליטי, 
קטנים ועושי ד�רם. �משך שנים אנו עדים כיצד רומסים עיתונאים מוכשרים 
ו�יקורתיים ומסלקים עורכים נועזים מתוך שימוש חוזר ונשנה �צנזורה משפילה, 
מניעה של הע�רת כספים  או  )דחייה  ו�סנקציות כלכליות  פוליטיים  �מינויים 

ממשרד האוצר(, הגו�לים לפעמים �ניסיון לשתק את השידורים.
על אלה יש להוסיף את האיומים הפופוליסטיים של ח�רי כנסת ל�טל את 
האגרה הנותנת �ידי כל �על רדיו וטלוויזיה מניה מוסרית לצפות לק�ל מן 

השידור הצי�ורי שירות אזרחי ראוי.
הפוליטיים  המינויים  �ינוניות  ו�של  הזאת  פוסקת  ה�לתי  הטלטלה  �של 
לרשות השידור, לא פיתחו ראשי רשות השידור עד ימינו תפיסה כוללת ומקיפה 
�מהירות  הצומח  המסחרי,  השידור  ו�ין  �ינו  שת�דיל  הצי�ורי,  השידור  של 
מסחררת �ישראל. �מקום זאת, אנו מוצאים �יטויים ר�ים לניסיונות של אנשי 
הטקטיקות  ואת  הז'נרים  את  לחקות  כולם(  של  לא  )כמו�ן  הצי�ורי  השידור 
זו מעידה על היעדר תשתית  של הערוצים שממומנים �מימון מסחרי. עו�דה 
נורמטי�ית וקונספטואלית, שהייתה צריכה לשמש �סיס לחינוך עיתונאי של 
שדרני השידור הצי�ורי ול�סס את זהותם המקצועית כמשרתי צי�ור, השוא�ים 
את סמכותם ואת תגמולם המקצועי מערכי הדמוקרטיה ולא מערכי השוק. �של 
הִקר�ה �ין הסגנונות של חטי�ות השידור הצי�ורי והמסחרי, נשחקת הייחודיות 
של ערוצי תקשורת מגוונים, האמורים לספק לצי�ור מנעד רח� של אפשרויות. 
מספרם הר� �אופן יחסי של ערוצי תקשורת יוצר אשליה של פלורליזם, שאינו 
זה  תהליך  וז'נרים.  תכנים  של  וההאחדה  ההתכנסות  תהליכי  על  כיסוי  אלא 
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אינו רק או�דן של פרספקטי�ות שונות על נושאים ח�רתיים ופוליטיים אלא 
אף או�דן ממשי של תשתיות של יצירה תר�ותית, המיועדות לאפשר לח�רה 

להת�ונן �עצמה �עין �יקורתית.
כיום כמו�ן לא יעלה על הדעת לוותר על המרכי� ה�ידורי �שידורי הרדיו 
הל�  תשומת  את  לגייס  להם  שנועד  התפקיד  �של  הצי�וריים,  והטלוויזיה 
של המאזינים והצופים שהתרגלו לקצ�, לסגנון ולסנסציוניות של הטלוויזיה 
המסחרית. אולם עדיין יש ה�דל גדול �ין שימוש �יסודות �ידוריים ואסתטיים, 
שנעשה כדי לחזק את צפיית הצי�ור �תוכניות ו�תכנים �עלי ערך צי�ורי ל�ין 
פרסומת  למטרות  �ידור  פרסומות.  לקדם  כדי  ��ידור,  ומקיף  נרח�  שימוש 
אינו מוג�ל על ידי שיקולים תר�ותיים, ח�רתיים ואסתטיים, והוא �א לעתים 
קרו�ות לסייע למניפולציה פרסומית. אולם הה�דל העיקרי �ין שידור צי�ורי 
ל�ין שידור מסחרי נמצא �ה�חנה �ין פנייה לקהל המאזינים והצופים שסי�תה 
דיאלוגית ל�ין פנייה שטעמה שיווקי. הדפוס הדיאלוגי, המאפיין שידור צי�ורי 
תקין, פונה אל האזרח כאל ישות שוות ערך �תהליך התקשורת הצי�ורית ולא 

כאל או�ייקט למניפולציה שיווקית חד–סטרית.
הדפוס השיווקי הוא לפי מהותו מניפולטי�י, למרות התחזותו לעתים לדפוס 
מוצר  לקנות  האזרח  על  להשפיע  מטרתו  דיאלוגי–אינטראקטי�י.  התקשרות 
מסוים א�ל לא לחשו� יותר מדי ולשקול את החלופות. כאשר הדפוס השיווקי 
הזה חודר לשידור הצי�ורי ולתכנים ח�רתיים–פוליטיים, הוא הופך את האזרח 
לאו�ייקט פסי�י הנתון למניפולציות תקשורתיות. כאשר המימון המסחרי חודר 
אף אל השידור הצי�ורי, הוא גורר אתו את אווירת השוק הטיפוסית לו: אווירה 
שאינה מתאימה לפורום הנותן עדיפות לטיעונים על פני ססמאות. הצעקנות 

והקצ� של הטלוויזיה המסחרית חדרו לתוכניות ר�ות �רשות השידור.
מי  יותר.  ישירה  להיות  אף  יכולה  הפרסומות  של  השיווקית  ההשפעה 
שמקשי� �שנים האחרונות לתוכניות האקטואליה של רשת � אינו יכול שלא 
להתרשם מהכיעור, מהוולגריות ומהצעקנות של הפרסומות, שוודאי מניעים 
מאזינים ר�ים לכ�ות את הרדיו או לע�ור לגלי צה"ל. לּו היה מופקד עורך �על 
קורטו� של ה�נה �דרך ההתנהלות של השידור הצי�ורי, היה פוסל ודאי חלק 
לא מ�וטל של הפרסומות הללו ומע�יר לפרסומאים הנחיות �נוגע לנורמות 
פרסום ק�ילות �שידור הצי�ורי. ד�ר זה לא היה פוגע אלא אפילו מחזק את 
האינטרס של המפרסמים לפרסם על ה�מה הזאת, הנאלצת להתפשר עם מימון 

פרטי, �של קיצוצי משרד האוצר.
כספי צודק כשהוא טוען שיש הק�לה �ין תהליכי הפוליטיזציה של השידור 
�שתי  �ישראל.  הג�והה  ההשכלה  �מערכת  מק�ילים  תהליכים  ו�ין  הצי�ורי 
מחוי�ים  שאינם  אנשים  של  הפוליטיים  המינויים  תופעת  �ולטת  המערכות 
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דמוקרטית.  �מדינה  ומדע  ג�והה  השכלה  לערכי  או  הצי�ורי  השידור  לערכי 
חסרי  קצתם  ופוליטיקאים,  האוצר  פקידי  �ידי  נותן  השלטון  המקרים  �שני 
המ�וססים  מוסדות  של  �תפקודם  לפגוע  ר�  כוח  כללית,  תר�ותית  השכלה 
על פרופסיות ועל יצירתיות, אשר תפוקותיהם אינן ניתנות למדידה �מונחים 
�עיות  מתגלעות  האוני�רסיטאית  �מערכת  והן  השידור  �רשות  הן  כספיים. 
ארגוניים  שינויים  �אמצעות  לפותרן  שאפשר  אמתיות(,  )קצתן  ניהוליות 
שוליים, ושמשמשות �ידי הגורמים הפוליטיים כעילה להתער� ולמנות מקור�ים 
שיפקחו על העיתונאים ועל אנשי האקדמיה. אין ספק ש�שני המקרים הצירוף 
של תמריצים פוליטיים )להחליש את המוסדות האוטונומיים המאפשרים ל�קר 
את השלטון( לחשי�ה כלכלית צרה הוא הרה אסון �ישראל. הפוליטיקאים גילו 
נימוקים כלכליים, המסוגלים  שטו� להסתיר שיקולים פוליטיים �מסווה של 

לחסל כל מוסד תר�ותי–צי�ורי 'לא כלכלי'!
ו�השכלה  הדמוקרטיה,  את  ומפתחות  המחזקות  צי�ורי  �שידור  השקעות 
לאמוד  כאמור  שאי–אפשר  תפוקות  מייצרות  הח�רה  את  המקדמות  ג�והה 
�מונחים כלכליים חומריים של רווח כספי. א�ל הקואליציה �ין פוליטיקאים 
נגד  לטיעונים  לשוות  קרו�ות  לעתים  מצליחה  האוצר  משרד  כלכלני  ו�ין 
�ישראל  ג�והה  להשכלה  והמועצה  השידור  כרשות  מוסדות  של  האוטונומיה 
אופי מדעי או�ייקטי�י. על הצי�ור להימנע מללכת שולל אחר ניסיונות אלה.

צנזורה  עם  פעולה  משתפים  הצי�ורי  �שידור  המעור�ים  כל  לא  כמו�ן, 
פוליטית, עם שוחד מסך לפוליטיקאים, עם השתקת �יקורת ועם מניעת העלאות 
נושאים על סדר היום הצי�ורי המ�יכים את השלטון. ישראל מדינה קטנה ואנשים 
ר�ים יודעים מי הם משתפי הפעולה של הפוליטיקאים �רשות השידור ומדוע הם 
מצליחים להמשיך לפעול �ה. אנו יודעים גם מי נמנה עם הק�וצה הקטנה אך 
האמיצה של עיתונאים, עורכים ויוצרים הנא�קים כנגד ההשחתה של הרשות.* 
כספי מקדיש את ספרו ל'שומרי המיקרופון והמסך �רשות השידור ששרדו ולא 
נש�רו, לא עז�ו ולא התפשרו עם סטנדרטים מקצועיים גם �עתות מצוקה, עמדו 
�עיקריו של השידור  איתנים �אמונתם  נשארו  כן  פי  ואף על  �לחצים קשים; 
הצי�ורי'. עליהם יש להוסיף את אנשי האקדמיה דן כספי ותמר לי�ס, שהקדישו 
את עצמם למא�ק הזה על קיומו ועל פיתוחו של השידור הצי�ורי �ישראל. נותר 
רק לקוות ש�קר� מאות התלמידים ��תי הספר לתקשורת �ארץ תקום תנועה של 
עיתונאים שליחי צי�ור, שימשיכו, ואולי אף יצליחו יותר �מא�קם נגד התנוונות 

השידור הצי�ורי והדמוקרטיה �ישראל.

על אלה יש להוסיף את ההנהלה החדשה, המגלה תעוזה ונחישות ��יצוע רפורמה �שידור   *
הצי�ורי.
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Black, white and shades of gray:  Palestinians in the Israeli 
media during the second Intifada

Tamar Liebes and Zohar Kampf

Abstract
It is a common claim among media scholars that, at war, journalists 
tend to mobilize for the cause, becoming advocates of the military and 
political establishment. An examination of various journalistic genres, 
prominent during the second Intifada, demonstrates that media show a 
new openness that is not compatible with the ‘war footing’ expressed 
by rallying around the flag. Alongside a certain enlistment in favor 
of the establishment, we also identified what could be seen as anti-
patriotic tendencies. As opposed to the first Intifada, during which the 
Palestinians were excluded from the screen, or alternatively seen as 
demonic figures, during the second Intifada, in spite of the higher level 
of violence, we saw their human side – as political leaders, victims, 
witnesses and even terrorists.

On the basis of an analysis of news photos and their textual 
framing in Haaretz and in Yedioth Ahronoth between 2000-2005: (1) 
We reinforce our claim that during the second Intifada coverage was 
expanded, and included a wealth of presentations of the Palestinians as 
an ‘enemy,” alongside presentations revealing the human face of the 
Palestinians as they experience the daily hardships of the occupation 
and as direct victims of the Israel Defense Forces. (2) We claim that the 
emotional nature of these types of representation can potentially call 
into question the understanding of the conflict as a fixed black-and-
white dichotomy. In conclusion we suggest that this new openness is 
due to the dramatic changes in the international media environment, 
and the concomitant change in journalistic practices.

Professor Tamar Liebes is the head of the communication department, Hebrew 
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From ‘Green Grandpa’ to ‘Get the Geriatrics off the Roads’: 
Representations of the Elderly in a Popular Satirical Show 
before and after the 2006 Israeli National Elections

Anat First and Sharon Ramer-Biel 

Abstract
It seems that no one expected “Gil Pensioners Party” to win seven seats 
at the Knesset. The election result came as a surprise to both political 
leaders and media  experts, particularly television personnel. Since 
reciprocal relations between the socio-political and symbolic realities 
exist to such an extent that occasionally they coalesce, we chose to 
examine images of old age as portrayed in the satirical entertainment 
show ‘Eretz Nehederet’, aired on Friday nights by the most popular 
commercial TV channel in Israel. We analyzed episodes that were 
aired before the last national elections campaign, while the party was 
still struggling for recognition, and after it has turned into a party with 
political force. This program was chosen because its high ratings attest 
to its immense popularity, and, as some of its audience confessed, 
for being their main source to comprehend the political reality. Our 
analysis integrates insights derived from research and theories on old 
age and media representation. The findings reveal that quantitative 
symbolic annihilation of the elderly prior to the commencement of the 
election campaign was replaced by a stereotypical discourse. 

Dr. Anat First is the Dean of the School of Communication, Netanya Academic 
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Handling complaints in electronic media organizations: 
Comparative analysis

Raphael Cohen-Almagor and Amit Rahat

Abstract
This article takes issue with the public and in-house roles of those in 
charge of handling complaints in three electronic media organizations: 
The Ombudsman of The Second Authority for Television and Radio 
at Israel, The Programme Complaints Unit of the BBC in Britain, 
and the Ombudsman of the CBC in Canada. Their work between the 
years 1999-2004 was analyzed by studying their reports and websites, 
and by questioning the people in charge. The English Unit had the 
highest ratio of complaints regarding ethical issues and number 
of television ownership in private domestic  households. The Canadian 
ombudsman had the lower percentage of justified complaints among 
the three. All three use the same tests to decide whether a complaint 
is justified. The Ombudsman of the Second Authority for Television 
and Radio at Israel was found to be the most effective among the 
three. It is suggested that in order to achieve maximum freedom, the 
ombudsman should have no reliance on the inspected organization, 
and should define his goals according to public interest. He should be 
answerable only to the law. 
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