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 תודות

כארבעים שנה עברו מאז נחשפתי לעולם המרתק של תקשורת פוליטית. הכל התחיל בקורס 

. המרצה בקורס, שהפך M.I.Tלמדע המדינה באוניברסיטת  חוגב שלישי שלקחתי כסטודנט לתואר

). איתיאל, שמאז Ithiel de Sola Poolגם בהמשך למנחה התזה שלי, היה איתיאל דה סולה פול (

היווה השראה לאינספור סטודנטים וביניהם גם אני. הוא לא רק היה מהראשונים הלך לעולמו, 

בתחום מדעי המדינה שחקר את האינטראקציות השוטפות בין הפוליטיקה והתקשורת,  הוא גם זה 

שסלל את הדרך לחקירת השפעת טכנולוגיות התקשורת המשתנות על החברה כולה. אני חב לו רבות 

וון הנכון והן על כך שנתן לי את הכלים האנליטיים והמתודולוגים אשר הן על שכיוון אותי בכי

 משרתים אותי נאמנה לאורך זמן רב כל כך.

שנה  30לורן ואני נשואים כבר מעל החוב הבא שלי הוא גם ללא ספק הגדול ביותר: לאשתי. 

י. בחן רב, היא והיא (כפי שרבים מחברינו מציינים ללא הרף) הדבר הטוב ביותר שיכול היה לקרות ל

די, כאשר רק חלק מהתנהגות מעיקה זו של תלונות, תסכולים וקיטורים מצהצליחה לעמוד בשנים 

שרונות רבים, היא תמיד העורכת הראשונה שלי. אחד ינבע מכתיבת ספר זה.  לורן, שבורכה בכ

שפט ומשפט לורן עברה על כל מהיתרונות הבולטים בכך הוא שהסיכוי שאביך את עצמי פוחת פלאים. 

הם אלמנט חיוני  בספר זה ואין לי ספק שהאינסטינקטים שלה לגבי הדרך הנכונה להעברת המסרים

ומהותי בתהליך הכתיבה שלי. העובדה שהיא גם מצליחה (לרוב) לשמור על השפיות שלי בתהליך 

 הכתיבה היא עזרה גדולה ועל כך אני אסיר תודה.

קו את הערותיהם על הטיוטות המוקדמות. הוקרת אני מודה לחבריי ולעמיתיי שקראו והעני

תודה מיוחדת נתונה לאלו שהשקיעו זמן רב, על חשבון זמן המחקר והכתיבה שלהם עצמם, בקריאת 

, הדס אייל )Scott Althausסקוט אלטהאוס (, איתן אלימי, )Sean Aday( שון אדיי כל כתב היד:

הסופי בכך שענו בחיוב (באופן תמידי) ותמיר שפר. עמיתים נוספים שתרמו להתהוות התוצר 

 דוריס גרבר ,)Bob Entman( לבקשותיי הדחופות לקריאת חלקים מכתב היד הם: בוב אנטמן

)Doris Graber(, ) נסאבי ג'וAbby Jones(,ניר, יריב צפתי לילך , ) נרדיויד וייDavid Weiner (

האנונימיים מטעמה אשר העבירו ביקורת ומורן ירחי. ברצוני להודות להוצאת ראוטלדג' ולמבקרים 

  מפורטת וחשובה לכתב היד.

אנשים תרמו רבות מזמנם למען תרגום כתב היד מאנגלית לעברית.  התרגום הראשוני נעשה 

על ידי צוות המתרגמים של חברת "חבר" אשר הצליח להתמודד עם כל דרישותיי בדרך היעילה 

הב, הדס רוט ולינור צפרוני שעברו על כל מילה ומילה על ביותר. בנוסף, אני רוצה להודות לשאול שנ

 מנת לוודא שהתרגום לעברית מושלם ככל האפשר.

אני רוצה גם להודות באופן מיוחד לנועם למלשטריך לטר ולבית ספר סמי עופר לתקשורת 

 במרכז הבינתחומי הרצליה,  על תמיכתם האדיבה מאוד בהפקת הגרסה העברית של הספר.

על אף שבשלב זה אני תמיד מתפתה לייחס את הפגמים, הטעויות והחולשות שבספר לכל מי שעזר לי, 

 אני חייב להיות ישר ולקחת את האשמה על עצמי בלבד.
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פוליטיקה, מעבר לכל דבר אחר, היא תחרות. זוהי תחרות בין שמאל לימין, בין דתיים 

לחילוניים, בין ישראל לפלסטינים, בין הממשלה למנהיגי תנועות פוליטיות וכן בין פוליטיקאים שונים 

כל שחקן מנסה לנצח את יריבו. לתקשורת  -המתמודדים זה מול זה בבחירות. וכמו בכל תחרות

ת תפקיד חשוב מאוד בתחרות הזו. התקשורת החדשותית מביאה, למעשה, את הקהל החדשותי

לתחרות. זהו קהל שיכול להגיע לאלפים, לעשרות אלפים או אף למיליוני אנשים. טבעם של "אמצעי 

התקשורת", כפי שאנו מכנים אותם, השתנה במידה ניכרת בעידן האינטרנט, אולם הצורך להישמע 

משחק הפוליטי. כמו בעבר, גם היום כל שחקן פוליטי רוצה להעביר את המסרים נותר מרכיב מרכזי ב

שלו לקהל גדול ככל האפשר על מנת לגייס תומכים למען מטרותיו. למען האמת לא יהיה זה מרחיק 

 לכת לומר שמי שלא קיים בתקשורת לא קיים מבחינה פוליטית כלל. 

לפוליטיקה ולתקשורת החדשותית. אני הספר נועד להציע חמישה עקרונות בסיסיים ביחס 

בהחלט מקווה שתלמדו הרבה יותר מחמישה דברים לאחר שתסיימו לקרוא אותו. אולם אם תזכרו 

רק את חמשת העקרונות הללו, תוכלו להבין טוב יותר כיצד שני עולמות אלה מתחברים. חמשת 

ורת פוליטית. לכן, אני העקרונות האלה יספקו לכם מסגרת להבנת יסודות רבים נוספים של תקש

מקווה שבפעם הבאה שתצפו בחדשות, או שתחשבו על פוליטיקה, תראו את הדברים באור שונה 

 לגמרי.  

) בוחן את הנושא מנקודת מבטם 2-ו 1הספר מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון (פרקים 

ללא הרף על של השחקנים הפוליטיים. אלו הם הפוליטיקאים ואקטיביסטים אחרים שמתחרים 

) בוחן את 4-ו 3התקשורת החדשותית על מנת להעביר את המסרים שלהם. החלק השני (פרקים 

נקודת המבט של התקשורת באמצעות דיון באופן שבו עיתונאים הופכים מידע פוליטי לחדשות. 

לעיתים מטרות אלו   התקשורת שואפת להשיג את האינטרסים שלה כשהיא מבנה את החדשות;

 את לחלוטין את אלו ששחקנים פוליטיים מנסים להשיג, ולעתים העיתונות יכולה לאמללמשלימות 

) בודק את צרכני החדשות: הציבור. המחקר בתחום זה 5החלק האחרון (פרק . המנהיגים של חייהם

עוסק במה שידוע כהשפעות התקשורת. השאלות החשובות עוסקות בהשפעות מסוגים שונים שיש 

 ומי מהאזרחים עשויים להיות מושפעים במידה הרבה ביותר.    לתקשורת על אנשים,

מסרים פוליטיים, את אלו שהופכים  ”שולחים”ו ”אורזים”שלושת החלקים בוחנים את אלו ש

את המסר הפוליטי לחדשות, ואת ההשפעות של כל אלה על האזרח הקטן. הסדר של החלקים אינו 

תפקיד שהתקשורת ממלאת בפוליטיקה, צריך מקרי. אחת הטענות בספר היא שכדי להבין את ה

בבחינת ההקשר הפוליטי שבו פועלת התקשורת החדשותית. כל עיתונאי מייצר  תמידלהתחיל 

דיווחים חדשותיים המעוגנים בזמן, במקום, בתרבות ובמערכת מסוימת של נסיבות פוליטיות. בנוסף, 

ים אותם. התקשורת  אכן ממלאת עיתונאים כמעט תמיד מגיבים לאירועים פוליטיים, ולא יוזמ

תפקיד חיוני בכל זה, אולם כל מי שמקווה להבין את התמונה במלואה, צריך קודם כל לחשוב באופן 

 שיטתי על הפוליטיקה.   

 
 להלן המבנה הבסיסי של הספר: 
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 חלק ראשון: שחקנים פוליטיים והתקשורת 

 : כוח פוליטי וכוח תקשורתי 1פרק 

בדרך כלל אפשר לתרגם כוח פוליטי  ג אומר את הדבר הבא:העיקרון הראשון שאצי 

אחד הלקחים, שעומדים במבחן הזמן בתחום התקשורת להשפעה על התקשורת החדשותית. 

הפוליטית, הוא שבעלי הכוח הפוליטי לא רק מצליחים לקבל סיקור תקשורתי בקלות רבה יותר, אלא 

רים. התקשורת מעוניינת יותר באליטות, גם נמצאים בעמדה טובה יותר להעברת המסר שלהם לאח

ולהעדפה זו יש השלכות מרחיקות לכת לגבי התפקיד שהיא ממלאת בפוליטיקה. חלק נכבד מפרק זה 

 יתמקד בתחרות שבין ממשלות ובין יריבותיהן. הפרק מלמד כי 

אלו שחסרים כל כוח פוליטי מוצאים את עצמם במצב קשה מאוד ביחס לתקשורת החדשותית, עקב 

ההגדרות של מה נחשב לחדשות. הפרק יצביע על כך שקוראי תיגר חלשים יכולים, למעשה, לבחור בין 

שתי אפשרויות לא פשוטות: לעשות מעשה שערורייתי שיביא את התקשורת לסקר אותם או "הגליה 

חוקה" שבה יישארו אלמונים מבחינה פוליטית. הכללים הנוקשים שקובעים מי לא יקבל גישה לארץ ר

לתקשורת משפיעים לא רק על גורל המפלגות והתנועות הפוליטיות האופוזיציוניות, הם גם משפיעים 

על היכולת של מדינות חלשות יותר להיות בעלות השפעה בזירה העולמית. ככלל אפשר לומר שכמו 

ים רבים, כשמדובר בהתייחסות של התקשורת, העשירים הופכים עשירים יותר והעניים בתחומ

 נשארים עניים.    

ישנם אלו שחשים שבעידן הדיגיטלי פחתה החשיבות של הכוח הפוליטי בקביעת ההשפעה על 

פון יכול להפוך לעיתונאי, ותנועות פוליטיות יכולות פשוט  התקשורת. כשכל אדם שיש לו סמארט

טיוב, למי אכפת מכניסה למהדורת חדשות הערב? אולם מסתבר שגם -עלות את המסרים שלהן ליולה

בעידן הדיגיטלי לבעלי הכוח הפוליטי עדיין יש אי אילו תכסיסים המשאירים אותם במרכז העניינים. 

צמצמה הטכנולוגיה את הפער בין בעלי הכוח הפוליטי והחלשים פוליטית תקבל  ההשאלה עד כמ

 סות נכבדה בפרק זה.     התייח

 

 : חשיבות השליטה הפוליטית2פרק 

 הנה העיקרון השני שאתם צריכים לדעת אודות תקשורת ופוליטיקה: 

כשהשלטונות מאבדים שליטה על הסביבה הפוליטית, הם מאבדים שליטה גם על 

ם, לעיתים למרות העובדה שלאלו שנמצאים בשלטון יש יתרונות משמעותיים על פני יריביההחדשות. 

רחוקות יש להם שליטה מוחלטת ומתמשכת על התקשורת. חישבו למשל על מה שקרה לסיקור של 

. ככל שהמלחמה נגררה 2006ראש הממשלה אהוד אולמרט ולצה"ל במלחמת לבנון השנייה בשנת 

לאורך זמן ומניין הנפגעים המשיך לעלות, רוב העיתונאים והאזרחים הגיעו למסקנה שלא הממשלה 

הצבא מסוגלים לשלוט במצב בשטח. ניתן לומר דבר דומה על חוסר יכולתו, ככל הנראה, של  ולא

 .   2007הנשיא בוש לשלוט על הכלכלה בארה"ב במהלך השפל הגדול שהחל בדצמבר 

הדרך הטובה ביותר להבין מה קורה במצבים מסוג זה היא לבחון את מידת השליטה של אלו 

ה הפוליטית". הסביבה הפוליטית מתייחסת לכל דבר שאנשים שבשלטון על מה שמכונה "הסביב

עושים, חושבים ואומרים ביחס לסוגיה כלשהי בזמן מסוים ובמקום מסוים. דרך מועילה לחשוב על 

זה היא לפרק את הסביבה הפוליטית ביחס לנושא מסוים סביב שלושה מרכיבים: רמת השליטה של 
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המידע הרלוונטי, ויכולתם לשמור על רמת קונצנזוס השלטונות על אירועים, שליטתם על זרימת 

גבוהה ביחס למדיניות שלהם בקרב האליטה. אם תבחנו כל סוגיה תוך שימוש בשלושה גורמים אלו, 

תוכלו להבין טוב יותר כיצד בעלי הכוח יכולים להפוך לחלשים יותר, וכיצד החלשים יכולים להפוך 

 לבעלי כוח. 

במיוחד לבחון כיצד ניתן להשתמש בעיקרון זה כדי להסביר את  , מעניין2כפי שמפורט בפרק 

התפקידים המשתנים של התקשורת החדשותית בעיתות מלחמה ובניסיונות להביא שלום. אחת 

הדוגמאות המסקרנות יותר ביחס לתהליכי שלום היא לבחון את התפקיד השונה מאוד שהתקשורת 

ירלנד, ולהשוות אותו עם ניסיונות דומים שנעשו מילאה בניסיונות להביא לסיום הסכסוך בצפון א

במזרח התיכון. התקשורת סיפקה מקור תמיכה חשוב לשלום בצפון אירלנד, אולם הייתה למכשול 

רציני בניסיונות להביא להסכם שלום בין ישראל והפלסטינים. גם כאן, המפתח להבנת הבדלים אלו 

 .       הוא היכולת של מנהיגים לשמור על שליטה פוליטית

ישנה סיבה טובה להאמין שהמדיה "החדשה" מקשה על מנהיגים לשמור על שליטה בסביבה 

הפוליטית, בייחוד בכל הנוגע לזרימה חופשית של המידע. מסקרן במיוחד לשאול כיצד חדשות 

מלחמה השתנו בעידן הדיגיטלי. ישנן מספר סיבות להאמין, לטוב ולרע, שככל שהחברה פתוחה יותר, 

 מצד התקשורת והציבור.     שה יותר לשמור על התמיכה במלחמותכך ק

 

 להפוך פוליטיקה לחדשות – 2חלק 

בחלק שני זה של הספר הדיון עובר מנקודת מבטם של השחקנים אל זו של העיתונאים. כפי 

שצוין קודם לכן, לתקשורת יש את האינטרסים ואת המטרות שלה. חלק זה של הספר מסביר כיצד 

 לה מעצבות את החדשות. העדפות א

 : כל החדשות מוטות3פרק 

אם  אין דבר כזה עיתונות אובייקטיבית (ולא יכולה להיות כזו).העיקרון השלישי הוא כזה: 

יש דבר אחד שנדמה כי כולם יודעים על החדשות, זה שהן מוטות. מרבית התלונות מגיעות מהימין 

שיש להם לומר עליהם. אבל ישנם  הטוב ביותרוזה הדבר  –המתייחס לעיתונאים כשמאלנים יפי נפש 

כמה וכמה אנשים בשמאל שאומרים שהתקשורת החדשותית היא לאומנית מדי וקשורה לאינטרסים 

 אמתיתתאגידיים. הסוגיה, כרגיל, מורכבת הרבה יותר ממה שרוב האנשים חושבים. אובייקטיביות 

ים צריכים לבחור מספר ידיעות חדשותיות מתוך היא בלתי אפשרית בעליל. עצם העובדה שעיתונא

כמות אדירה עד כדי גיחוך של אירועים עולמיים, מעידה על כך שגם בעידן הדיגיטלי, עיתונאים 

צריכים לעשות שיקולים סובייקטיביים ביחס למה אנשים צריכים לדעת, וממה ניתן להתעלם. ישנם 

שיבות שמרבית האנשים אפילו לא מזהים, וגם גם הרבה יותר סוגים של הטיות חדשותיות בעלות ח

 . 3הם נידונים בפרק 

חלק גדול מפרק זה עוסק ברעיון המסגרות החדשותיות. מסגרות חדשותיות הן אמצעי שבהם 

משתמשים עיתונאים כדי לארגן את הכתבות ואת הידיעות שלהם באופן שבו יוכלו לספר סיפור 

שחקנים פוליטיים מתחרים על התקשורת, גם להם יש קוהרנטי. (לדוגמה: "המלחמה בטרור"). כש

מסגרות משלהם אותן הם מנסים לקדם. כשהתקשורת מפגינה העדפה למסגרת אחת על פני אחרת, 

הדבר יכול לספק יתרון משמעותי ליריבים מסוימים. קחו לדוגמה את הוויכוח האינסופי בישראל 
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ום", בטענה שהדרך היחידה להשיג שלום אודות הנסיגה מהשטחים. השמאל מיישם את מסגרת ה"של

עם הפלסטינים היא לסגת מהשטחים ולהקים שתי מדינות. הימין מקדם את מסגרת "הביטחון" 

העוסקת בחשיבות השטחים להגנת ישראל. כפי שאתם יכולים להבין, ההבנה כיצד עיתונאים 

תחרות פוליטית מסוג מחליטים באיזו מסגרת חדשותית להשתמש, יכולה לסייע מאוד בהבנה כיצד 

 זה תסתיים.       

 

 : פריחתן של חדשות בידוריות4פרק 

התקשורת מסורה יותר מכל דבר אחר ללספר סיפור טוב, ולעיתים העיקרון הרביעי אומר: 

המבוגרים שבינינו שמו לב לכך שנדמה כי קרובות הדבר משפיע מאוד על התהליך הפוליטי. 

יסת תשומת הלב שלנו יותר מאשר לספק לנו סיקור אינטליגנטי עיתונאים עסוקים יותר ויותר בתפ

("פעוט נוהג במשאית גדולה ישירות לתוך הבית של סבתא. הערב במהדורת החדשות המרכזית"). 

הביטוי בו משתמשים לעיתים קרובות כדי לתאר את המגמה הזו הוא: חדשות בידוריות 

infotainment)נן באמת מידע טהור או רק בידור; זה משהו ). הרעיון הוא שחדשות מסוג זה אי

באמצע. מסתבר שמשום שמרבית אמצעי התקשורת שמים את הדרמה במקום ראשון, הדבר משפיע 

על האופן שבו השחקנים הפוליטיים מתנהגים ועל האופן בו הציבור רואה את הפוליטיקה. דגש זה על 

 ת עולם הפוליטיקה למשהו חדש. דרמה הוא דוגמה חשובה נוספת לאופן שבו התקשורת הופכת א

 

כך שליליות וציניות. אין כל ערך חדשותי -זוהי גם אחת הסיבות שהחדשות הפוליטיות הן כל

בחבר כנסת שעושה עבודה טובה. לעומת זאת, כאשר חבר כנסת שאומר משהו טיפשי בייחוד אם הוא 

הבידוריות אינו רק אודות  זה חדשות! אם מדברים על ציניות, עולם החדשות –נתפס בעין המצלמה 

תכניות החדשות, הוא כולל גם תכניות כמו "ארץ נהדרת" או "מצב האומה". לעג פוליטי הפך לעסק 

גדול ברחבי העולם, ובכך הפך לדרך נוספת לשנות את האופן בו אנשים חושבים על הפוליטיקה. ישנם 

יות ובידור מובילים לירידה רבים המאמינים שהמידע הבלתי פוסק הזה של חדשות פוליטיות צינ

 .   4כללית באמון הציבור. גם שאלה זו תידון בפרק 

ההשפעה העמוקה ביותר אולי של השימוש הכפייתי של התקשורת בדרמה מתרחשת 

כשמדובר בדרך שבה היא מסקרת טרור ומלחמה. טענה אחת היא שהתחרות על קהל צרכני 

תית חסרת פרופורציות שמקדמת את המטרה התקשורת מספקת לקבוצות טרור תשומת לב תקשור

שלהן. מנהיגי טרור רבים הפכו בלי כוונה לסלבריטאים, כשהתקשורת הבינלאומית ממתינה 

בהתרגשות להודעת העיתונות האחרונה שלהם. שינוי זה בלט בישראל בזמנים בהם היא התנגדה 

ל הג'יהאד האסלאמי לחוק המאפשר לראיין חברים בארגון אש"ף. כיום דוברים של החמאס וש

מתראיינים על בסיס קבוע על ידי עיתונאים ישראלים (אפילו בעברית). נקודה חשובה לא פחות היא 

העובדה שבגלל הצורך הקבוע שלה בדרמה, התקשורת מהווה כלי יעיל במיוחד לגיוס אנשים ליציאה 

 למלחמה, אך יעיל הרבה פחות בניסיונות להביא שלום.     
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 ההשפעה של החדשות על אנשים: 5פרק 

ההשפעות החשובות ביותר של החדשות על אזרחים נוטות להיות העיקרון האחרון אומר: 

אלו שחוקרים את השפעות תקשורת מעוניינים לגלות כיצד ועד כמה לא מכוונות ולא מובחנות. 

היה נושא משפיעה התקשורת על האופן שבו אנשים חושבים, מרגישים ומתנהגים. האמת היא שזה 

שנוי במחלוקת מאז ומתמיד. הסיבה לעניין בנושא הזה מובנת מאליה. הרי השאלה עד כמה משפיעה 

תקשורת על עניינים כמו דעת קהל, סובלנות פוליטית, מעורבות פוליטית, אלימות והתנהגות נוגעת 

שפעה על בלב העניין שלנו בקשר שבין תקשורת ופוליטיקה. אחרי הכול, אם לחדשות אין באמת ה

   אנשים, מדוע לטרוח כל כך לחקור אותן?     

מסתבר שכשמדובר בחדשות, ההשפעה, בעיקרה, איננה מודעת ומכוונת, לא מצד העיתונאים 

ולא מצד הקהל. ההשפעות אינן מכוונות, הואיל ובניגוד לדעה הרווחת, עיתונאים לא מבלים את רוב 

בן יוצאים מן הכלל, במיוחד בתחום של עיתונות זמנם בניסיון להטות את דעת הקהל. ישנם כמו

חוקרת, אך המניע העיקרי של הרוב המוחלט של אנשי המקצוע שעוסקים בחדשות הוא לייצר 

 סיפורים טובים; כל ההשפעות שנוצרות בעקבות דיווחים אלו הם בעצם תוצר לוואי לא מכוון.  

להבחנה, משום שאזרחים בדרך ההשפעות החשובות ביותר של התקשורת גם הן אינן ניתנות 

כלל אינם מודעים לכך שהם מושפעים. רוב האנשים די טובים בלהגן על עצמם כשהם מבינים שמישהו 

מנסה לשכנע אותם, אך הם יותר נוחים להשפעה כשהם לא שמים לב לזה. קחו לדוגמה את העובדה 

פירוש הדבר שלמרות  שהתקשורת הישראלית מספקת כה מעט דיווחים חדשותיים אודות אפריקה.

העובדה שמיליוני אנשים מתים באפריקה כתוצאה ממחלות וממלחמות, מעט אנשים בישראל 

חושבים על הנושא. אין לזה כל קשר לעולם הפוליטי שלהם. זה לא שלעיתונאים או לציבור יש משהו 

על מנת אפריקה, זה פשוט משום שסיפורים אלה כמעט לעולם לא נחשבים רלוונטיים דיים  נגד

 שיסקרו אותם בחדשות.     

 

 מספר הערות אזהרה לפני שנתחיל בטיול

מחברים רבים המפרסמים ספרים מסוג זה מציגים את העניין שלהם במידה של ביטחון 

ראויה לציון. זה נכון בייחוד לגבי ספרים, המיועדים לקהל הרחב. הם נכתבים כאילו אין יוצאים מן 

תנאים; הכל עובד באופן מושלם. בדרך מסוימת זה דומה למה שמתרחש  נגד ואין-הכלל, אין טיעוני

 בחדשות: עליכם להפריז בהצגת הטיעון שלכם אם אתם רוצים שאנשים יתייחסו אליו.   

אלא שאנשי מדעי החברה לא באמת בטוחים לגבי שום דבר (זוהי אחת הסיבות לכך שאנחנו 

, גם (או בייחוד) במה שאנחנו כותבים. בכל דברל ספק פרשנים גרועים). לימדו אותנו מגיל צעיר להטי

זוהי הסיבה שתמצאו שאנחנו משתמשים כל הזמן בביטויים כמו: "באופן כללי", "לעיתים קרובות", 

"עשוי", "ברוב המקרים" ו"נראה ש..". אז בבקשה קראו את הספר הזה בביקורתיות, ואם ישנם 

 היות שאתם צודקים.  חלקים מסוימים שאתם חולקים עליהם, יכול ל

ישנה מסורת נוספת בקרב אנשי מדעי החברה כשהם כותבים. אנחנו נוטים להתנצל מראש על 

כל הדברים שלא הוזכרו בדיון. זוהי מכה מקדימה לכל המבקרים שלנו שיתלוננו על מה שחסר. זה 
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דופי על דומה למה שקורה כשסנגורים שואלים את העדים שלהם שורה ארוכה של שאלות מטילות 

 מנת לנטרל חלק מהנשק של התביעה (או לפחות זה מה שהם עושים בטלוויזיה).   

ישנם שני נושאים עיקריים שאינם מקבלים התייחסות מספקת בספר. הראשון הוא שחלק 

גדול בספר מוקדש לדיון על "התקשורת החדשותית" כאילו כל אמצעי התקשורת הם אותו הדבר. 

פן די נרחב להבדלים אפשריים בין התקשורת המסורתית ובין המדיה למרות שהספר מתייחס באו

החדשה, כמעט שאין דיון אודות ההבדלים בין טלוויזיה, רדיו ועיתונים. אלו הם הבדלים חשובים, אך 

 לא תמצאו מידע רב עליהם בספר זה.    

של החדשות. רבות נכתב על ההשפעה של  הכלכלההנושא השני שהושמט מספר זה הוא 

גורמים כלכליים על מה שקורה בעסקי החדשות. לדוגמה, יש חשש גובר שעיתונים ייעלמו בקרוב 

לאור העובדה שאנשים רבים כל כך פונים לאינטרנט כמקור המידע העיקרי שלהם. אם תחזית זו 

תתגשם, היא יכולה להביא לשינוי עמוק במפת התקשורת. ישנו גם דיון ציבורי רחב, בישראל 

חרות, אודות בעלות צולבת. מדובר במצב שבו אמצעי תקשורת מסוגים שונים נמצאים ובמדינות א

בבעלות של אותן ידיים. נושאים אלה אומנם מוזכרים במהלך הספר, אך אין בכך די מידע עבור אלו 

 שמתעניינים בהם באופן מיוחד.       

קורן בישראל או אזהרה מסוג שונה לקוראים מתייחסת לעובדה שרבות מהדוגמאות בספר מ

בארה"ב. הסבר אחד לנקודת המבט "האתנוצנטרית" הזו הוא שמרבית החוקרים הפועלים בתחום 

התקשורת הפוליטית הם אמריקנים, ואני מבצע כמעט את כל המחקרים שלי בישראל. לכן, הקורא 

מובהקת צריך לזכור שלא ניתן ליישם את כל הרעיונות שמפותחים כאן על מדינות אחרות. הדוגמה ה

דמוקרטיות. זהו עולם אחר -ביותר לכך קשורה בהעדר ההתייחסות לתפקיד התקשורת במדינות לא

לגמרי. כלל לא ברור כיצד אפשר להשתמש במרבית הרעיונות שפותחו כאן כשמדברים על מקומות 

 שבהם אין לאמצעי התקשורת את החופש לשיקול דעת עיתונאי. אז זכרו לקחת גם את זה בחשבון. 

 אני מקווה שעל אף כל האזהרות, ההסתייגויות וההתראות תיהנו מהמסע.    

 

 

 

 



  :פוליטית  תקשורת

  לדעת  שחייבים  דברים  שהיחמ

  גדי  וולפספלד
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 החדשותית התקשורתעל  מתחריםשחקנים פוליטיים 
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: על קהילותיהם, על להשפיעמנסים כולם  פוליטייםהשחקנים הל מתחיל. וכאן הכ

, אחרים חלשים. בעלי כוחחלקם   .צורותמופיעים בכל מיני דמויות ומדינתם ועל העולם. הם 

, בעוד אחרים מעדיפים לשמור על יםרציני יםשינויב כיםכרוה ,קיצונייםו חדשיםחלקם רעיונות ל

ים פוליטיים רב מאוד: נשל שחקהמגוון קוו, או, לכל היותר, לערוך רפורמות מזעריות. -הסטטוס

, ענייןישנם מנהיגים פוליטיים, מפלגות פוליטיות, תנועות פוליטיות, חברות מסחריות, קבוצות 

 אנשיםמספר פשוט ולעיתים  ,, ארגוני טרורותשכונתי קבוצותשדולות, איגודים מקצועיים, 

       .משהולגבי ים יחד כי הם זועמים קבצהמת

נקודת הוא שבהקבוצות הללו כל אותו חולקות ביניהן שביותר אחד הדברים החשובים  

מטרותיהן. קבלת סיקור  להשיג את תסייע להם הם ירצו שהתקשורת החדשותית תאו אחר וזמן ז

ניקח לדוגמה את ההשפעה של במיוחד סיקור חיובי, יכולה להניב תועלות רבות. ותקשורתי, 

חברים אליהן למשוך יכול במקרים מסוימים, סיקור אוהד ת פוליטיות. סיקור תקשורתי על תנועו

 .הציבורי שלהן על סדר היום נושאיםלהעלות את הו , לסייע להן לגייס כספיםחדשים ותומכים

 לאפשר להן ליצור בריתות פוליטיות ולהפעיל לחץ על מנהיגים פוליטיים.סיקור חיובי יכול גם 

בעיתון. אך  מוזכרכששמן נעימה  הרגשהמאשר הפוליטי החיובי לא יעניק יותר פרסום הלעתים, 

 מאשרלשחקן פוליטי יותר לתרום  יכוליםש ים אחריםנכס חשוב עלמבחינת הפוטנציאל, קשה ל

 . החדשותית לתקשורתקבועה  נגישותהשגת 

מול תחרות החשיפה לפוליטיים היא השחקנים כל ה שעומדת בפניאחת הבעיות הגדולות 

תחרות קשה, זוהי  להיכנס לחדשות. גם הם שמעוניינים  ,מאות ולעיתים אלפי שחקנים אחרים

כללי היסוד של  מוצגיםשני הפרקים הראשונים בעבור אלו שאין להם כל מעמד פוליטי.  בייחוד

באחד הכללים החשובים ביותר: ככל שכוחם של שחקנים פוליטיים רב יותר,  דן 1תחרות זו. פרק 

זה, מסתבר, יש השלכות חשובות ביותר, לא יחיד לכלל ולה הסבירות שהם יופיעו בחדשות. כך ע

בדרכים בהן  דן 2רק על הסיקור התקשורתי של העולם הפוליטי, אלא גם על הפוליטיקה. פרק 

     המדיה החדשה.אל מול  םכוחמלאבד עלולים על אף היתרונות הללו,  , כוחהבעלי 

 



 

 

 
 
 
 

 :1פרק 

 וכוח תקשורתיכוח פוליטי 
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“Power  has  made  Reality  its  Bitch” 

על התמודדות הממשל האמריקאי עם ) Dannerמארק דאנר (העיתונאי והסופר (

    1 .העיתונות

 

שכל אחד מהם מנסה להיכנס לחדשות. לעת עתה, בואו על שני שחקנים פוליטיים, חשבו 

תיכנס למשחק מאוחר יותר).  שההחד מדיה(ה תהמסורתיהחדשותית נדבר אך ורק על התקשורת 

כי שניהם חברים באותה מפלגה, יש להם עמדות פוליטיות זהות ושניהם נראים נניח , הדיוןלשם 

קטן ביניהם: אחד מהם הוא ראש הממשלה, והשני הוא  אחד הבדל אך ישנוטוב מול המצלמה. 

מספר רב של עיתונאים, ויש מוקפים בה ממשלברשימת המפלגה. ראשי  13, מס' חדשחבר כנסת 

באפשרותם להופיע בחדשות מתי שרק ירצו. חברי כנסת, לעומת זאת, צריכים להתחרות 

בידם מידע חדשותי מעניין. לראש  אחרים, ולשכנע את הכתבים כי ישרבים פוליטיקאים ב

בטלוויזיה, בעוד שמרבית חברי הכנסת  הערבהממשלה לעולם לא תהיה בעיה להיכנס לחדשות 

       בעיתון הארץ.   24קבלת סיקור בעמוד צריכים להודות על 

 אף הם אינםבממשלה, בין אם זה שר הביטחון, שר החוץ או שר האוצר,  כוחאנשים בעלי 

מהאנשים החזקים המורכב  ,לבנות סולם השפעההיינו מנסים מתקשים להיכנס לחדשות. אם 

לאמוד באופן מדויק אפשר היה עד האנשים הכי פחות חשובים, ופוליטית ה בזירהבישראל ביותר 

טובה לאופן  דוגמההנה חדשות הערב בטלוויזיה. מהדורת להיכנס לשלהם סיכויים האת למדיי 

יודע מה שמו של שר  ודאי. כל מי שקורא את הספר הזה לכוח תקשורתיבו כוח פוליטי מוביל ש

שגורמת לכם מיוחדת החוץ. כעת, נסו לנקוב בשמו של שר התיירות. אלא אם יש לכם סיבה 

 הסיכויים שאין לכם מושג מה שמו. רוב תיירות, בעניין התל

חדשותי, אלא אם לבעל ערך נו נחשב , כמובן, היא ששר התיירות פשוט אילכך הסיבה  

, תפוליטי החזקיםעיתונאים רודפים אחרי לומר ש אפשר עיקרוןבהוא/היא הסתבך/ה בצרות. 

 ה מביא אותנו אל הראשון מבין חמשת העקרונות. ז. והחלשים פוליטית רודפים אחר העיתונאים

 

 .         תקשורתיכוח ליתורגם בדרך כלל כוח פוליטי עיקרון ראשון: 
 

יותר היא  רב חדשותיבעלי ערך ל כוחהשעיתונאים מחשיבים את בעלי לכך יבות אחת הס

אחרי ראש הממשלה, שלדעתם אלו הם האנשים שקרוב לוודאי ישפיעו על המדינה ועל העולם. 

על התהליך מרכזית ל, יכול לצאת למלחמה. הסיכויים שלחבר כנסת בודד תהיה השפעה והכ

גם אז, תהילתו תהיה קול מכריע בהצעת חוק חשובה. מהווה הוא  כן קלושים, אלא אםהפוליטי 

  קצרה, ובמהרה יחזור להיות אלמוני כמקודם. 

בין ועיתונאים לראות ביחסי הגומלין שבין אפשר לחשוב על הרעיון הזה. נוספת דרך הנה 

 הצדדים שניהיות ו ,. זוהי מערכת יחסים סימביוטיתסימביוזה תחרותיתמנהיגים פוליטיים 

מעוניינים מנהיגים מעוניינים בפרסום, ועיתונאים  מטרותיהם.לצורך השגת תלויים זה בזה 

 שניהיא שזו תחרותית כמערכת יחסים להיותה של הסיבה בעל ערך חדשותי. מידע מעניין ב

מנהיגים "לשלם" מעט ככל האפשר.  מוכנים ב זה מזה, אךרוצים לקבל את המרהצדדים 

עסיסי המידע מעוניינים בלגלות יותר מדי, ועיתונאים שיהיה עליהם פרסום רב מבלי יינים במעונ

נמצא מנהיגים החזקים יותר בידי הלקחת פוליטיקאים 'טרמפ' על הידיעות שלהם. מבלי ביותר 
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על הזכות לקבל אותו, נמצאים בתחרות מתמדת , ולכן עיתונאים הטוב ביותרמידע "למכירה" ה

      אם יש ביכולתם לקבל הצצה ראשונה לסיפור.  בייחוד

ששחקנים פוליטיים  פירושה, אין תקשורתי לתרגם כוח פוליטי לכוחשאפשר העובדה 

שהיא  , העדפהלקונפליקטים העדפה תותננמופיעים בחדשות. התקשורת אינם חלשים לעולם 

לשמור על ינסו עיתונאים שהציפייה גם כמו כן, קיימת  כוח.ל ניתנתהמההעדפה לא פחות  החשוב

איזון מסוים בסיקור החדשות. כלומר, גם כאשר נאום ראש הממשלה זוכה לסיקור נרחב, 

אירועי הדבר לא נעשה רק מטעמים של הגינות עיתונאית. להגיב. האופוזיציה תקבל הזדמנות 

 , שבמסגרתו מביאה התקשורת גם את עמדות המיעוט,ים דיון סועראקטואליה רבים מעודד

 משום שזה הופך אותם מעניינים יותר. 

תנועות פוליטיות  .מסוג זהבדיונים מיסודו אליטיסטי עדיין יש משהו אף על פי כן, 

 ותחוקלעיתים רים כאלה נבדיווקבוצות הנמצאות מחוץ לאליטה הפוליטית מוזמנות להשתתף 

המנהיגים מציאת האיזון בין בלמעשה מתבטא ושג האיזון של העיתונאים . כך שמבלבד

לאנס בנט . , ולא בהכרח בין כלל הכוחות הפוליטיים הפועלים בההפוליטיים הבולטים במדינה

)Bennett(  נה,  בולט, חוקרנושא זהבמדע המדינט טען ערך עבודה חשובה ביותר בכי הדרך . ב

באמצעות מושג שנקרא היא לחשוב על התהליך את המציאות הזו הטובה ביותר להבין 

Indexing.2  נה היאאם לכן, . פוליטית האליטמתמקדת במסרים ובמעשים של ה שהתקשורתהכוו

, אפילו תקשורתהגם תעשה כך  םמסוי נושאשלא לדון בבוחרות האופוזיציה גם והממשלה גם 

בנט  .מהנושא םתעלתפשוט התקשורת במלים אחרות, . כאשר מדובר בנושא בעל חשיבות רבה

ג'ונתן מרמין  הדעות הנידונות. מגוון מגבילה אתהאליטות של התקשורת כלפי האובססיה טוען כי 

)Mermin(נהמעלה ה ותקשורת, ק, שחקר גם הוא את הקשר שבין פוליטילפיה דומה  טע

התבטאויות של מדויק ק י"תעת ת משהחדשותית לעתים קרובות נראית כמש התקשורת

  3 ."רשמיות

אלו ואחרות עשויות להיות  ותיסוגבהעיתונות מביטוי כל דעה עצמאית זו של הסתייגות ל

הדיון הציבורי היא  טובה לענייננו דוגמהשלכות חמורות עבור דיונים ציבוריים בסוגיות שונות. ה

שבשמו יצאה ארה"ב העיקרי  טיעוןה. 2003ק שהחלה בשנת אמלחמה בעירל יחסבארה"ב ב

נשק להשמדה המונית. תוך פיתח סדאם חוסיין  כי בוושינגטוןאמונה המוצקה הלמלחמה היה 

לא כך היה, אך עם זאת, באופן מפתיע, תמיכת הציבור במלחמה נותרה התברר ש ,זמן קצר יחסית

     . גבוהה

 ביקורתיהייתה היעדר סיקור לכך הסיבות מעים כי אחת צימחקרים בנושא זה מ

, מנסים לאנס בנט Why the Press Failed שכותרתו מדוע נכשלה העיתונות  בעיתונות. בספר

)Bennett) נסנה לוררגי ,(Lawrenceנגסטון (ו) וסטיבן ליויLivingstonנומלי) להסביר את הה א

 הההנהגה הדמוקרטית בקונגרס ובסנאט הרגישש היה יםההסברים היותר חשובמאחד   4זו.ה

 קונפליקט.של המלחמה, אלא רק בשלב מאוחר יותר ל יחסבשלא בנוח למתוח ביקורת על הנשיא 

, תלות היתר של התקשורת בדעות מחוץ לוושינגטון ביקורתמותחי היה שפע של כך, למרות ש

     י. ננקודת מבט חלופית לציבור האמריק לספק ,ככל הנראהמנעה מהם,  אליטיסטיות,

 המספק) Lehrerמאזכר ציטוט נהדר של כתב הטלוויזיה ג'ים לרר ( )Mermin( מיןרמ

 ביחס למלחמה בעיראק:  נקודה זו ההממחישהוכחה 



16 

 
 

זה היה שחרור. זו הייתה למלחמה. המרוץ המילה כיבוש... מעולם לא הוזכרה במהלך    

כתוצאה מכך, לכן, ו כיבוש. ה שלשחרור, לא מלחמ ה שלעל כך בוושינגטון) מלחמדובר (

 5 .כיבושה יתסוגיאף פעם לא התייחסו אפילו להעיתונאים שבינינו 

 

, רק לעתים רחוקות מסוים נושאמנהלת דיון באינה במילים אחרות,  אם ההנהגה הפוליטית 

. יש שיטענו שכך צריכה לפעול דמוקרטיה ביותר עיתונאים יכולים להציג נקודות מבט אחרות

 תחייב תייאמבמשטר דמוקרטי ש אלאל, אלו הם האנשים שנבחרו להנהיג. ואחרי הכייצוגית. 

לשקול מבט כדי שנוכל , שתפרוש בפנינו מגוון רחב של נקודות תיתיאמ להיות עיתונות עצמאית

 .   את האפשרויות

  

 כוח לובש צורות שונות

 

דים, יחילתקשורת אינו מוגבל לפוליטיקאים בלבד. ישנם גם  השגת נגישותהרעיון שכוח מוביל ל

למשאבים העצומים שיש  הודות , בין השאר,יש להם ערך חדשותי מיסודםשארגונים וחברות 

כאשר חברת טבע, למשל, על החברה. באופן ניכר מקנים להם את היכולת להשפיע הבידם, 

יות פוליטיות המשפיעות על התעשייה התעשייה האווירית או הבנקים הגדולים מדברים על סוג

ואף לגבי תנועות  ,רבי עצמהנכון גם לגבי ארגונים פוליטיים הדבר . ההתקשורת מקשיבשלהם, 

לשר בכיר, אך בהחלט שיש גישה  להשיגע לא יכול "מחאה. ייתכן שארגון בממדים של מועצת יש

יכות א פעילי טנה שלה קמאשר קבוצ האירועים שלהם יותרלגייס כתבים שיסקרו את יוכל 

 שלהם.  םמיהמול מפעל המואשם בזיהום מפגינה ה ,סביבה

גם לגבי ערים ואף ליישם  ןיתנחדשותית תקשורת ל נגישות פירושוכוח העובדה שאת 

אביב ולא מקריית שמונה או -תלממדינות. קיימת סבירות גבוהה שנשמע על חדשות מירושלים ו

ישמעו על מה שמתרחש בארה"ב ולא באפריקה. עצוב  ישראליםיותר שהרבה סביר ו דימונה.

וטום  מדונה, בריטני ספירס,מה שקורה עם לומר, אך נדמה כי ישראלים עשויים לדעת יותר על 

בולט החשובים ביותר של חדשות בינלאומיות בין הכללים בניגריה. ראשי מדינה מאשר על קרוז 

זורם  ף דקזרזיורק , אלו שאין להם אל להםמאלו שיש זורם תמידי מידע טף הכלל שאומר כי ש

  בכיוון ההפוך. 

 

 חיובי יותר לרוב, אלא רק יותר כיסוי תקשורתילא 

 

 כיסויבהכרח על  המעיד זוכות ליותר כיסוי תקשורתי  חזקותשאליטות  העובדההאם 

לדיווחי להיכנס דרכן . למעשה יש שתי דלתות חיוביתעל פי רוב, היא התשובה,  ?יותר חיובי

האנשים בעלי הכוח הפוליטי. : VIP -ם החשובים מאוד, ההחדשות. הדלת הקדמית שמורה לאנשי

זוכים לכיסוי תקשורתי הם בכבוד. בדרך כלל כאשר אנשים אלו נכנסים, מתייחסים אליהם 

 "דלת קדמית"שהם עושים או אומרים. להלן סיפור אופייני של  בזכות מהולא רק בזכות מי שהם 

  2011:6בנובמבר,  26, בתאריך Ynetשפורסם באתר אופיינית 
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 נתניהו: מתנגד להצעה להגביל עתירות לבג"ץ

ערב לפני הדיון בהצעה שנועדה להצר את צעדיהם של ארגוני השמאל, הבהיר ראש 

הממשלה כי יתנגד לכל חוק שעלול לפגוע בעצמאות בתי המשפט בישראל. ח"כ דנון: הדלת 

 לא מקבל את עמדת הרוב בליכודפתוחה לכל מי ש

 
להגבלת העתירות  ניסו להעביר את החוקשל נתניהו בזמנו, חברי כנסת מתוך מפלגתו 

הופכת התקשורת  מסוג זהבמקרים ו ,יט נתניהו להתנגד להצעת חוק זולבג"ץ. בשלב מסוים, החל

שכל הודעה של ראש הממשלה  ללוח מודעות אלקטרוני המיועד להודעות מסוג זה. אין זה אומר

להציג  יםנאמרדברים הל למתנגדים הזדמנותשלא תינתן לופין, ילחתקבל התייחסות חיובית, או 

סדר היום התקשורתי מעניקה ב בכל אופן, היכולת לקבל גישה מידית למיקום בולט את דעותיהם.

       יתרון עצום למי שנמצא בשלטון.

 המאפשרים להם לשכור ףמוסבעלי ערך בעלי הכוח והמשאבים מחזיקים ביתרונות 

"spin doctors"ניםנסתם לסיפורים  םודילקתקשורתיים ו , מומחים לספיתקשורתוהכ 

אלו,  תקשורת בעוד שמלומדים רבים נוטים, לעיתים, להפריז בהערכתם של יועצי. החדשותית

ציאליים באריזה מושכת אכן עושה את ההבדל. יועצים היכולת להציג סיפורים חדשותיים פוטנ

 עיתונאיםלהפוך אותם לסיפורים חדשותיים.  המקלבאופן  סיפוריםהת הכנהם גם מומחים ב

ים גישה ספק, הואיל והם משל העיתונאים תמיד ממהרים. אנשי יחסי הציבור מקלים על חייהם

 מספקיםואף  ,תאורה וזוויות צילום, עוסקים בפרטים טכניים כגון ולאירועיםקלה למידע 

וקצת כסף צוות גדול חדשות. ל תושהן הופכהודעות לעיתונות שמצריכות מעט מאוד עריכה לפני 

לשכור אנשי אינטרנט מוכשרים, שבאחריותם  רבי עצמהמאפשרים לשחקנים פוליטיים גם הם 

ין סרטונים מעניינים ולהכ עניינים ולספק להם מידע שוטףאת העיתונאים (והתומכים) ב שמורל

שליטה במדיה החדשה מבוססת לכוח פוליטי גם ניתן לתרגם פירושו של דבר שלהפצה כללית. 

                  . האינטרנט

סיקור חיובי ליוזמות  יספקוחדשותי  מדיוםכל שכל עיתונאי ו כפי שצוין, אין זה אומר

מתנגדים באופן שבדרך כלל  ,ובייחוד בלוגים. ישנם עיתונים מסוימים, תחנות טלוויזיה מסוג זה

לראש הממשלה או לקווי מדיניות מסוימים. בנוסף, לעיתים קרובות, עיתונאים ממסגרים גורף 

המשמר  עומדים על עיתונאים אלה תמידוציניות,  מידה מסוימת שלעם סיפורים על בעלי הכוח 

אמצעי ו ,מועדיםבעלי כוח מנהיגים גם , 2בפרק פורט שערוריות בכל זמן נתון. כפי שי תולזה

, גם ביחס לסיפורים שליליים  יהם לפרטי פרטים.חסרונות על כללדווח שמחים מאוד  תקשורתה

המבקרים באופן בוטה כתבים נזקים.  בקרתכאשר מדובר בקריטי כוח פוליטי עשוי להיות 

מידע. לכן, אין  תקבלעלולים למצוא עצמם אחרונים בתור לבעלי כוח פוליטי רב מנהיגים 

מקורות המידע הכי נגד לפני שהם יוצאים למלחמה  לחשוב היטבלעיתונאים כל ברירה, אלא 

   חשובים שלהם.   

הסיקור בחינת באמצעות נזקים של בקרת ניתן לראות דוגמה מצוינת ליתרונות בתחום 

. השריפה 2010הכרמל שאירע בדצמבר יערות של ראש הממשלה נתניהו במהלך אסון התקשורתי 

בני אדם,  44גבה את חייהם של וישראל  בקנה מידה שטרם נראה עד כה במדינתהייתה אסון טבע 

נתניהו  תדונם של יערות. כבר בהתחלה היה ברור כי ממשל 6,000-ילה ככומאות בתים  הרס
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לספק כוח אדם, ציוד או  ה של הממשלהרשלנותבעקבות אירוע זה בגלל  קשהספוג ביקורת ת

פי לכ והופנ התקשורת קפותבעוד שמרבית הת עם האסון. ותלהתמודדשהיו הכרחיים משאבים 

ללא נזק תקשורתי. האירוע שר הפנים אלי ישי, לא הייתה שום סיבה להאמין שנתניהו יצא מ

זירת הוא טס ל פעולות מניעה במהלך המשבר:מגוון נקט ב יתתקשורתזירה הב המנוסההמנהיג 

האירוע על מנת להתייעץ עם מפקדים בשטח, פנה למדינות זרות בבקשה לספק מטוסים מיוחדים 

נהרס  םשבית אנשיםלסייע ל על מנתשיילחמו בשריפה, הבטיח לדלג על הבירוקרטיה המקובלת 

טייסת  להקיםמי שנפגע והציע לכל מיד יועבר ₪  2,500על סך כסף , דרש שסכום בעקבות השריפה

              שנהרג במהלך השריפה.  16שתיקרא על שם אלעד ריבן, נער מתנדב בן  אווירית חדשהכיבוי 

על ידי רוב האזרחים  כנראהו ראונ ,כיסוי בעמוד הראשוןהיוזמות הללו קיבלו כל 

ר בעקבות ת. אולי הדרך הטובה ביותר לסכם את הרושם הכללי שנותיתיאמהנהגה של כפעולות 

ופורסמה בעיתון  ,באמצעות קריקטורה שצוירה על ידי עמוס בידרמן היאלו הלמאמצים כל ה

ה את מציג. הקריקטורה הובאה תחת שליטה השריפה ההרסניתש הארץ ימים ספורים לאחר

 םבגדיבועצוב מפוחם,  ,אלי ישיכש, היער סופרמן, מרחף לו בגאווה מעל אש לבושת שלנתניהו בת

  7.מן הקרקע ראש הממשלה לא מביט קרועים

להיכנס לחדשות היא דרך הדלת האחורית. דלת זו שמורה לשחקנים  דרך האחרתה

רק אם הם עושים משהו מוזר אך ולמושא בעל עניין תקשורתי שהופכים פוליטיים חלשים יותר, 

. בעלי הכוח יכולים להיות די משעממים ועדיין לקבל כותרות. אך אם אינכם חשובים, חריגאו 

 מעניינים.  לפחות  להיות עליכם

מעניינים על מנת פעלולים מנסים למצוא גם  כשסטודנטים ישראלים יוצאים למחות, הם

למשוך עיתונאים. השימוש בארונות קבורה ("מוות להשכלה הגבוהה") ושריפת צמיגים הפכו די 

גמל (אינני זוכר  הביאומשעממים. לפני מספר שנים, סטודנטים של האוניברסיטה העברית 

ות לבוש ותסטודנטיהשתמשו הסטודנטים בובחיפה צד הם קישרו אותו למטרתם), במדויק כי

מתעמתים לחדשות השעה שמונה. לעתים  המפגינים נכנסאיזו קבוצת לנחש  תוכלוביקיני. ודאי 

זמן מסך, אם   בטיח להםיוגם זה קרוב לוודאי , למעצר יםלקחנוסטודנטים עם כוחות המשטרה ה

  שניות. 15לפחות דקות של תהילה אז  15לא 

מעניינות מספיק כדי להיכנס לחדשות היא לדרך אחת בה קבוצות חלשות יכולות להפוך 

התומכים ביחס אנשים בהחל  ,נערכו על ידי מגוון קבוצותלפשוט את בגדיהם. מחאות בעירום 

 כבאים הדורשים שכרלרום מאשר ללבוש פרווה") ועד ימוסרי לבעלי חיים ("אני מעדיף להתהלך ע

גם מספקים הם כדי להיכנס לחדשות, אלא דיים רומים הם לא רק חריגים יגבוה יותר. מפגינים ע

על כמו כל הקבוצות שעושות שימוש בפעולות יוצאות דופן ש אנהדרים. אלעזר חזותיים אמצעי 

למשוך את תשומת לב התקשורת, אלו שבוחרים לפשוט את בגדיהם משלמים מחיר כבד מנת 

חדשות בארה"ב, אודות רוכבי אופניים הסיפורי . קחו לדוגמה את שני רת החוקשמיל במונחים ש

(זה לבטח לא  2009, והשני בדנוור, ביוני 2004עירומים. הסיפור הראשון התרחש בסיאטל ביוני 

            פברואר).  בהיה צירוף מקרים ששני הסיפורים התרחשו בחודש יוני, ולא 

 

 סביבהב פגיעהאופניים עירומים רוכבים במחאה על -רוכבי

לרחובות  האופניים עירומים יצא-רוכבי 60-50קבוצה בת לפי דיווחי המשטרה, 
באולימפיה. האירוע היה אירוע מחאה, אך  נצפו ואחדים סיאטל ביום שבת, 

סביבה  פעיליקשור לקבוצה קיצונית של היה הוא היה ברור אם לא בתחילה 
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). מפגינים Earth Liberation Frontכ"החזית לשחרור כדור הארץ" (מוכרת ה
נגד השימוש במכוניות המחריף את זיהום האוויר...  מוחיםבסיאטל אמרו שהם 

כל סוכנויות אכיפת החוק ברחבי ל התראה FBI-סוכנות ה שלחהביום שישי, 
על וע המתכננים הפגנות במהלך סוף השב סביבה קיצוניים פעיליביחס להמדינה 

 FBI-במצית בזדון שנכלא. בהודעה הרשמית של ה תםתמיכמנת להפגין את 
"יום של פעולה נמסר כי פעילי "החזית לשחרור כדור הארץ" מתכננים 

טור ביורנסטאד  פי-עלכך וסולידריות" שעשוי לכלול פעולות טרור אקולוגי, 
)Bjornstad נו), מפקד משטרה באולימפיה, אחת הערים8כמטרה אפשרית. שסומ   
)www.komonews.com – 13  ,ני2004ביו(     

 
 ביום שבת.  באירוע המחאהעירומים אופניים -רוכביל תקפיד ביחס )Boulder(בולדר משטרת 

אירוע משטרת בולדר מוסרת תזכורת עבור רוכבים המתכננים להשתתף ב
שיחול  )World Naked Bike Rideשל מסע האופניים העולמי בעירום ( המחאה 

 ביום שבת: 
. כפי שנמסר בהודעה לעיתונות ביום רביעי, ייאכפו חוקי התערטלות בפומבי

צפויים למעצר, ואם יורשעו תחת חוק  אזור חלציהםמשתתפים שלא יכסו את 
אל  שהיא גם פנתה המשטרה הודיעהזה, ייתכן שיידרשו להירשם כעברייני מין. 

להם על דרכים בהן יוכלו המשתתפים להימנע ממעצר.  המארגני האירוע ויעצ
, או טשטוש בכל החלצייםלבישת בגדים תחתונים המכסים את אזור  אלו כוללים

כל . משתתפים מתבקשים במפני חשיפתם לציבורדרך אחרת של האזורים הללו 
    9 .להיות קשובים לדרישות החוק לשון של בקשה 

  
מסגרת "חוק וסדר". בסיפור של מה שניתן לכנות דגש מיוחד על הסיפורים שמו שני 

אך , כתוצאה משימוש בכלי רכבאוויר הנגד זיהום  רוכבי האופניים הפגינוקרוב לוודאי שסיאטל, 

 -הסיפור של דנוור איכשהו הפכו לטרוריסטים (מה שהופך את הסיפור מעניין הרבה יותר). 

מפני רישום כעברייני  מפגיניםהאת  זהירהההיא ו ,המשטרההיה ביזמת  –שנכתב קודם להפגנה 

מדגימים שתי דרכי פעולה עיקריות לסיקור מחאות מסוג זה: הן מסוקרות  המין. סיפורים אל

     .   ןיהתשכאו  ,מסוכנותכ או כמוזרות,או בתקשורת 

בכך מספקים  הם בסוגיית החוק והסדר,לעיתים קרובות עיתונאים מתמקדים הוהיות 

בדרך כלל תואם למסר שהם מקדמים. במסגרת  הדבריתרונות חשובים לרשויות, משום ש

צדק -תיגר") מנסה לדבר על סוג של איהלו "קורא הצד החלש יותר (נקרא  ,קונפליקטים רבים

כלשהו, בעוד שהצד החזק יותר מבקש להדגיש את הצורך בחוק וסדר. זה נכון לגבי שביתות 

ואף כאשר מדינה חלשה יותר (למשל,  ,פליה וזכויות אדםאעובדים, מחאות על סוגיות כמו 

בר על דרישותיו, בעוד רוצה לד קורא התיגראיראן) קוראת תיגר על מדינה חזקה יותר (ארה"ב). 

נמל התעופה בן גוריון, עיקר  ם סוגרים אתכשעובדי. פעולהב תמעוניינהחדשותית שהתקשורת 

ואינן בשדה התעופה; דרישות העובדים אינן מעניינות  שתקועיםהאנשים  המוניתמקד במהסיפור 

כדי למשוך את  ת סדרושל הפרעפוטוגניות. זה נכון גם כאשר מפגינים עושים שימוש בסוג כלשהו 

מכל סיפור גדול  חדשותי הרבה יותר שהם גורמים יש ערך כל נזקל התקשורת.תשומת הלב של 

של האישית יספרו על הסכנות הטמונות (למשל) בהתחממות גלובלית. תהיה אהדתם הם ש

 .”If  it  bleeds  it  leads“: הבעינ תנותר נההנוש מימרההכתבים אשר תהיה, ה

למען ההגינות, לא כל מחאה מקבלת סיקור שלילי. אם, למשל, קבוצה מצליחה למנף 

 ות גבוהה הרבה יותרסבירהלגיטימי, כ באופן כללי שנחשבעניין גדול עבור  אירוע מחאה

את הדרמה הנחוצה.  שמייצראלו, גודל המחאה הוא עיתונאים יספקו סיקור אוהד. במקרים הש

בסדר גודל  עות בעלות כוח פוליטי מסוגלות לארגן בהצלחה אירועתנו בדרך כלל רקכאן, גם אך 
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קרוב  ,יהיה ותמשיג . כל פרסום שהןמדיי זאת לעיתים קרובות לעשות לא יכולות ןכזה, וגם ה

 .  קצר מועד ,לוודאי

שת מוזרה רק לבוהיא שאם לבשתם תלחדשות דרך הדלת האחורית  לכניסהבעיה נוספת 

שמצלמים קורה כ. כך מהפנילאחר שנכנסתם כדי להיכנס, לא תוכלו להחליף לבגדים אחרים 

נגד ההתחממות הגלובלית. אתם רוצים בדרך זו מוחים כשאתם דוב קוטב של שת לבואתכם בת

ת שלכם ("עד כמה חם שם לבושלדבר על הסביבה, והכתבים ממשיכים לשאול אתכם על הת

 החוצה כדי להחליף את התחפושתויצאתם  ,בסוף החלטתם שהספיק לכםבפנים?"). אם ל

להיכנס בחזרה לחדר החדשות. אם תציצו מבעד לחלון קטן ומאובק  ו, לא תורשהביענלו מקטורןל

ידי להטוטנים עירומים המוחים נגד המחסור -מעל לדלת נעולה מאחור תגלו שהוחלפתם על

    בעבודה בתחומם.  

החדשותית מדוע התקשורת להסביר אף מסייעים אלו , הבדלי כוחות לכן כפי שצוין קודם

את את קריית שמונה, מאשר יותר ארה"ב את אביב ו-תלאת לסקר את ירושלים,  נוטה יותר

על  , אלא גםכמות הסיקורעל לא רק השפעה אפריקה. גם כאן, לחולשה פוליטית יש את דימונה ו

אלו נתפסות כחסרות חשיבות, רק אירועים שנחשבים איכותו. היות וערים, מדינות ויבשות 

ים לעזוב את עבודת הסיקור הרגילה שלהם מול בעלי הכוח, עיתונאחריגים באופן מיוחד יגרמו ל

על ולהפנות את תשומת ליבם למקומות הללו. אנו מדברים בעיקר על אירועים אלימים במיוחד או 

. גם זה נו של מקומות אלו הם כל כך שלילייםוזו אחת הסיבות לכך שהדימויים שלאסונות טבע, 

 סיקור דרך הדלת האחורית.   ב ללהיחש ךצרי

שבחן את הדרכים בהן סוקרה הפריפריה ערך מחקר נרחב ) Avraham(אלי אברהם 

בו שאולוגי" על האופן יאיד-הוא בדק את ההשפעה של מה שהגדיר כ"מרחק חברתי 10.בישראל

ל הקיבוצים, ההתנחלויות, שחדשות הכיסוי בקבוצות שונות מוצגות בתקשורת. הוא בחן את 

היישובים הערביים וערי הפיתוח. בהתאמה לדברים שנאמרו, הסיקור היה לרוב שלילי 

כל זאת מזכיר לנו שוב כי  או תיירות. ותמבטיח עידוד השקע אינווסטריאוטיפי. סיקור מסוג זה 

הפערים הרחבת בחשוב בחיזוק ואף סוכן וקים שונים לכניסה, הופכת התקשורת על ידי קביעת ח

 הפריפריה. בין בין המרכז ל

 

 האם קיימת דלת צדדית? 

דרמה על מנת לייצר  יותר להשתמשקבוצות חלשות יכולות בה שישנה אסטרטגיה אחת 

, קחו לדוגמהמרי אזרחי. לגיטימיות: לא להקריב לחלוטין את החדשות, ובה בעת עבור אנשי ה

זוהי חוסמים את הכניסה למפעל המואשם בזיהום המים בעיר מסוימת. שמפגינים בשביתת שבת 

במטרה לפזר את  את המפגיניםסדר, אך כשכוחות המשטרה גוררים או מכים הפרעת של פעולה 

מינימום של עם  ים. טקטיקה זו מייצרת דרמהנולא כתוקפ ,מוצגים כקרבנות האחרוניםההפגנה, 

מותנית בשלושה גורמים: רמת  ההצלחה היחסית המיוחסת לטקטיקות מסוג זה .צדדים שליליים

ורמת  של המוחיםבמטרה  הציבורהאלימות שנוקטות הרשויות נגד הקבוצה, מידת ההזדהות של 

אם תחליטו לחסום כביש על מנת לקבל העלאה בשכר, למשל,  .המוחים בה נוקטיםהאלימות ש

בו ש. זוהי תזכורת לאופן עושי צרותודאי שתקבלו סיקור המציג אתכם כחבורת קרוב לו

  סיקור חדשותי.  גרום להבדל עיקרי בל יםתמיכה עשויה היקףפוליטי והקונטקסט ה
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מאבק התנועה אחת הדוגמאות הבולטות לשימוש באסטרטגיית המרי האזרחי הוא ב

.  מרטין לותר קינג הדגיש בפני 20-המאה השל  60-לזכויות האזרח בארה"ב, שהתרחש בשנות ה

גם כאשר המפגינים הוכו לא יהיה אלים.  םגזעישוויון הכי המאבק למען  תומכיו ובפני הציבור

. הפגנה היסטורית כזו נערכה בברמינגהם, אלבאמה, בדרך דומה רבו להגיב בחזרהיבאלות, הם ס

), החליט לשחרר כלבי תקיפה Conner" קונר (Bull. מפקד המשטרה, יוג'ין "1963במאי,  4-ב

הידועות אחת התמונות לעבר המפגינים, מעשה שייצר תמונות מזעזעות של אלימות משטרתית. 

מותקף באכזריות  15פורסמה בעמוד השער של עיתון הניו יורק טיימס, והציגה נער בן מאירוע זה 

 11על ידי כלב מסוג רועה גרמני.

   

מתארים ג'ין  ,העיתונות במסגרת המאבק לזכויות האזרח עוסק בתפקידשבספר חשוב 

הפוליטית  האווירה) כיצד השפיעו התמונות על Klibanoff) והאנק קליבנוף (Robertsרוברטס (

 המאבק.  תבסביב

מיידית לתגובת כוחות המשטרה ולתמונות שהיא ייצרה הייתה השפעה 
 ברמינגהם.שינגטון ווו, תה לכך החשיבות הרבה ביותריששם הישני המקומות על 

שניהלו משא ומתן שקט עם לבנים מתונים  מנהיגים שחורים ,בברמינגהם
לתמונות . ..מהר מאוד יישרו עמו קו ב[מרטין לותר] קינג,  מתמיכה שהסתייגו ו

הייתה השפעה חשובה יותר בוושינגטון. ..בשעות אחר הצהריים של אותו יום, 
) מהיחידה לזכויות Marshallברק מרשל ( ) אתKennedyשלח [הנשיא ג'ון] קנדי (

   12.האזרח של משרד המשפטים לברמינגהם
 

היא הרבה יותר מאשר העובדה שהתנועה לזכויות האזרח קיבלה סיקור אוהד כל כך 

דעת הקהל השינוי המתהווה ב. הייתה זו גם השתקפות נכונה אסטרטגיהסיפור פשוט של 

 שבצפון הלפחות אלמערכות העיתונים, בו שזה מקרה היה  .נותסוגיות הגזע יבנושא האמריקאי

הקשר , שלמרות צדק. אנו למדים מכך-את הסיפור כמקרה ברור של איהחליטו לסקר  ארה"ב,

החדשותית יש תפקיד תקשורת לבין כוח לבין נגישות לתקשורת, ישנם מקרים בהם  ההדוק

מזעזעות חזותיות תמונות לבמסגרת קונפליקטים פוליטיים. כמו כן, אנו למדים כי עצמאי יותר 

לפני המצאת ש זה היה נכון אפילו בעידןעל התהליך הפוליטי, וה להיות השפעה חשובה עשוי

    טיוב.   -יוההאינטרנט ו

הדה רבה אלמקרים של קבוצות מוחלשות המאתגרות את המערכת, וזוכות גם קיימים 

שכולים נתפסים כקורבנות: נכים, חולי סרטן והורים  . רבים איתןמרבית הציבור מזדהה משום ש

לקבל כדי הם דוגמאות טובות של קבוצות בישראל שאינן צריכות להשתמש באמצעים קיצוניים 

בשנים האחרונות היא התנועה לשחרור גלעד  לאתגר דומהסיקור אוהד. הדוגמה המוחשית ביותר 

מעטות בעוד כוח פוליטי. שלא היה לה ה אינסופית מצד התקשורת, למרות שליט, שקיבלה אהד

סדר היום הציבורי לפרק זמן ממושך, כמות המעשים החריגים  עלנמצאות  ללומהקבוצות ה

   קטנה בהרבה מזו הנדרשת מקוראי תיגר אחרים.  החדשותית שעליהן לספק לתקשורת 

 

 
 אי שוויון מצטבר

שאפשר לא רק   13.אי השוויון המצטברעיקרון הראשון שלנו הוא רעיון נוסף לסעיף 

לחדשות  הזקוקים לנגישות ,תקשורתי, אלא גם שהשחקנים הפוליטייםלהפוך כוח פוליטי לכוח 
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 תקשורתלכמו בתחומים רבים בחיים, כשמדובר בחשיפה  ל, מגלים קושי רב בהשגתה.ויותר מכ

עשירים יותר, והעניים נשארים עניים. בעלי כוח פוליטי  ית, העשירים בדרך כלל הופכיםהחדשות

מסייע להם מה עוד שהפרסום פרסום חיובי (מי לא?), כאשר הם מקבלים אמיתי לבטח נהנים 

מאשר  פחות בתקשורתתלויים להם כוח, הם  ישששיג את יעדיהם הפוליטיים. אולם, היות לה

(למשל על ידי העברת חוק או שליחת חיילים  באופן ישיריש באפשרותם לבצע דברים ו אחרים

 למקום כלשהו). 

ציבורית. אין זה תשומת לב לחסרי הכוח, מאידך, אין סיכוי גבוה להשיג דברים ללא 

חבר אופוזיציה המנסה להתבטא כנגד במנסה לגייס תומכים, שקבוצת מחאה מדובר במשנה אם 

פרסומי מסע ה מתפתחת המשיקה מדינבלכנסת או להיבחר מנסה שמפלגה קטנה בהממשלה, 

מטרות. ההכרחית להשגת קבלת סיקור תקשורתי בכל אחד מהמקרים הללו,  תיירות. משוךל

בכל הדרך היחידה שלהם , מסיבהים אלה לא יקבלו כרטיס כניסה לנמכיוון שסביר להניח ששחק

   היא להתחבא בתוך העוגה, ולקפוץ ממנה ברגע הכי פחות צפוי.   שתתף בהלהזאת 

על מנת להמחיש נקודה זו, הבה נחשוב על שני ארגונים המפעילים לחץ על הממשלה 

חוק חדש שיגביל את הסכום מ ודאגבעניין תיקוני חקיקה שונים. האחד הוא בנק לאומי, המ

היענים, המנסה להעביר , והשני הוא האגודה לשחרור לקוחותיושהוא יהיה רשאי לחייב בו את 

   אוכפים או כובעים.  מהם ם או לייצר יעני יענים, לרכב עלחוק האוסר למכור בשר 

מאחורי  מוחלט כמעטבאופן לבנק לאומי יש משאבים עצומים המאפשרים לו לעבוד 

מהבנק שקיבלו  ,שתדלנים ואולי גם פוליטיקאים אחדיםומש בצבא של עורכי דין תשלההקלעים, 

ככל שהעיתונות תכתוב פחות על י, מנקודת המבט של בנק לאומ. שלהם בחירותהמסע תמיכה ב

. לאגודה לשחרור היענים, מאידך, אין שום סיכוי להגיע מבחינתםעדיף הדבר  הסוגיה הזו, 

, אלא אם הם ימשכו את תשומת הלב של התקשורת. אבל בואו נודה, יענים לעולם לא להישגים

באמצעות להיכנס לחדשות תהיה  יוכלו. הדרך היחידה בה חברי האגודה ייחשבו לחדשות גדולות

הם יסוקרו כחבורת תימהוניים מוזרים, בלשון לעובדה ש מעשה שערורייתי, כשהם מודעים היטב

    המעטה. 

. בעוד שדיון זה הדיכוטומיכ ולא כרצף,כי יש לראות את רמת הכוח  הדגישחשוב ל

וותי חשיבה וצאינטרס ת מתייחס לבעלי כוח ולחסרי כוח, למעשה ישנם ארגונים פוליטיים, קבוצו

מבלי  ,עצמם בתקשורתאת לו לקדם הלשחקנים ה היכולת שלי הקצוות הללו. המצויים בין שנ

 כוח. הרצף על למיקום שלהם  קשורה באופן ישיר ,לפנות לטקטיקות קיצוניות

  

פער הכוחות  שמירתכזי לנה סוכן מריההחדשותית התקשורת באופן כללי,  ,אולם      

כחשובים  תמיד ייתפסו כוחהמבטיחים שבעלי לתקשורת כללי הגישה  בחברה, ואף להעצמתו.

או  ,מאפשר להם לשמרבתורו  הזדבר החלשים. אשר מכובדים יותר מכיותר, ובמקרים רבים, 

נידון, כללים אלו אינם חקוקים הדבר כפי ש ביתר קלות. המועדפת שלהםהמדיניות את  ,לשנות

פרק יובהר בכל זאת לחלשים.  תכסנגורית משמשהחדשותית ישנם מקרים בהם התקשורת  בסלע.

2.         
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 מה לגבי המדיה החדשה?

עבר זמנו. הם יטענו פשוט בוודאי חושבים שכל אשר נאמר עד כה,  חלק מהקוראים

פחות חשוב. לטיוב והבלוגוספירה, כוח פוליטי הפך -, יוותשבעידן הטלפונים הניידים עם מצלמ

כיום, גם הקבוצות החלשות ביותר יכולות להעביר את המסר שלהן לכולם באמצעות האינטרנט 

 –, וכולם כמו וירוס יופץ ברשתאחד סיפור פוליטי טוב ששצריך  מה והרשתות החברתיות. כל 

 יקשיבו.  –רימית" ט, ה"מיינסזרם המרכזיהשל  התקשורתכולל 

. אך בנוסף להזדמנויות אפילו שינוי עצום, ולעיתים שינוייוצרת הטכנולוגיה החדשה אכן 

. ניתן להבין את חשובותהחדשות שהפכו נגישות הודות למדיה החדשה, ישנן גם מגבלות 

של  על ידי בחינה של שני סוגים ,ה החדשהטכנולוגיהמזוהים עם ה את המגבלותוהיתרונות 

   וארגוני טרור.    ,: תנועות פוליטיותגבוההבסבירות  העשויים להפיק תועלת משינויים אלו אתגרים

 

 תנועות פוליטיות והמדיה החדשה

אחורית". גם התנועות ה"דלת השל קלאסיות  מאתגרותמרבית התנועות הפוליטיות הן 

עליהן לעשות משהו דרמטי, עדיין . ןמטבע חדשותיבעלות ערך  נחשבות אינןהגדולות ביותר לרוב 

זה לעיתים קרובות מתבטא אם הן מקוות לקבל סיקור בתקשורת המסורתית, וכפי שנאמר, 

את היכולת החדשה טכנולוגיית התקשורת משנה את השאלה עד כמה  יש לשאול בסיקור שלילי. 

 כלל, להעביר את המסר שלהן לתומכים וליות בעלות עצמה רבה יותרשל התנועות הללו לה

    ולהביא לשינוי פוליטי.   ,ציבורה

  
המדיה  וכאן ,מנסות תנועות פוליטיות להשיג םאותש מרכזיים ישנם ארבעה יעדים

הסיוע שאותה מדיה חדשה תיתן לתנועה  אוה ,והברור ביותר ,ןהראשו. יכולה להועיל החדשה

ם חדשותיים סיפוריומסרים העברת . היעד השני הוא שלה ס תומכים למען המטרהיגיבמאמץ ל

היעד  עוד בקשר לאפקט ההגברה, לקהל גדול הרבה יותר באמצעותה. ופניה , מדיה המסורתיתל

תנועה. ולבסוף, ל אהדהיפתח תחושת יותר השלישי הוא להשפיע על דעת הקהל, כך שציבור רחב 

אלו לראות בארבעה יעדים אפשר היעד הרביעי והאחרון הוא להיות גורם משפיע בפוליטיקה. 

את כש ,תנועות לעבור במאמציהן לטפס במעלה הר תלול מאודהכארבע תחנות אותן צריכות 

הצלחה פוליטית. מסתבר, שלא רק מעבר מתחנה אחת לשנייה נעשה קשה יותר ניתן לכנות פסגתו 

   ויותר, אלא גם שהטכנולוגיה החדשה הופכת פחות מועילה ככל שמתקרבים לפסגה.    

תומכים ומשאבים  גייסאותה צריכות תנועות לעבור קשורה ליכולתן לתחנה הראשונה ה

. כאן מקבלות התנועות הפוליטיות את התמיכה הגדולה ים יותרחזקיות אחרים, על מנת לה

המדיה החדשה פריצתה של השינויים שחלו עם במקרה הזה ביותר מטכנולוגיית המדיה החדשה. 

לתנועות את  יםמאפשר ,SMS–מסרונים, ה הגיית טכנולוהם לא פחות ממהפכניים. האינטרנט ו

היעילות של את כהרף עין עם מיליוני אנשים ברחבי העולם. השוו את העלות והפוטנציאל לתקשר 

מצגות וידאו וגם שליחת גם  המאפשרלתומכים לעומת שליחת דואר אלקטרוני עלונים שליחת 

על אירוע  ברצףשבו על היכולת להזכיר לאנשים י. חקבלונתהגיב למסרים שאת ההזדמנות ל

, לתת שלהם ולהעביר אותה בין חברים תמחאה, לבקש מאנשים לחתום על עצומה אלקטרוני

בביתם אפשרות לאנשים לתרום באמצעות כרטיס אשראי בשעה שהם יושבים מול המחשב 

מדינות  30-ב םהחיי לאנשיםשלך או להעביר נאום מעורר השראה של מנהיג התנועה  ות,נוחב
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קישורים באתר האינטרנט שלה,  תוסיףכל תנועה סיף לכל זה את האפשרות ששונות. כעת, הבה נו

עם תנועות דומות ברחבי המדינה והעולם.  ותקואליציולבנות  כך תוכל ליצור תקשורתו

הפוטנציאל הטמון במדיה החדשה , מתחילים להבין את יוכשמחברים את כל הנכסים הללו יחד

          ים וקבוצות למען המטרה. ס אנשגיול

כל הטכנולוגיה המהפכנית הזו מספקת לתנועות ש הוא יש לזכורהדבר העיקרי ש

זה תלוי, בין היתר, בהיקף אם  גםמשאביה. ו חבריה שלולגידול ענק ה חוזרת כפללה פוטנציאל

עולה שאלת  התהודה שהמסרים ומנהיגי התנועה מייצרים בקרב חלק גדול מהציבור. גם כאן

שומת את תשומת לבנו. משך הזמן ותשתובעות הפוליטי. קיימות עשרות אלפי תנועות  קונטקסטה

תנועה יש בידי שכל אחד מאתנו יכול להקדיש לכל תנועה, עדיין מוגבל מאוד. על כן, גם אם  הלב

רב מספר  משוך אליהתאת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, היא תישאר קטנה ואלמונית, אלא אם 

להקדיש זמן וכסף למען המטרה. גם בעידן הדיגיטלי קשה לגרום לישראלים  ניםמוכש אנשיםשל 

        להתרגש משימור אתרים היסטוריים באלבניה. 

לחתום על עצומה אלקטרונית אודות נושא אנשים שנכונות גם מוצאים מנהיגי תנועות 

שהשתתפות למעשה, היות  להפגנות.יגיעו או  ,כספים אין פירושה שהם אכן יתרמוכלשהו 

", הםשל את עשו" כבר שהםהדבר עשוי לתת לאנשים את התחושה  ,אלקטרונית היא קלה כל כך

פעול למען ול לצאת מהבית הנוח שלהםם ובכך אף לצמצם את מספר האנשים שיהיו מוכני

 םינקאמריה ים החברתיים פעילאחד מה, 2009מאי חודש מקרי שבהתנועה. ייתכן שאין זה 

באינטרנט. הוא  את האקטיביזם יוצאת דופןבחריפות ), תקף Nader, ראלף נאדר (ביותר ותיקהו

לחשוב על שלו ". הוא ביקש את קהל הסטודנטים שטחיכינה את האינטרנט "בזבוז אדיר של זמן 

       נכדים שלהם:     לעתידים לומר הם שמה 

יושבים בחיקכם. הם רק עכשיו יודעים. העולם נמס. הם בני תשע. הם אתם 
ה. והם שואלים מעולם: רעב, עוני, לא חשוב ב כל מה שלא בסדרנעשים מודעים ל

הייתם עסוקים מדי שאתכם, מה עשיתם בזמן שכל זה קרה: סבתא? סבא? 
 14? בעדכון הפרופיל שלכם בפייסבוק

  

כך:  לכ שימושיה) שטבע את הביטוי Morozovעל ידי יבגני מורוזוב ( והועלדברים דומים 

(עצל) ואקטיביזם . הרעיון  )slackerהמילים סלקר (הוא שילוב סלקטיביזם   15.סלקטיביזם

שאנשים יכולים לעשות, לא קטן שעומד מאחורי ביטוי זה הוא שישנן מספר פעולות דיגיטליות 

על ולא החברה  אין להן כל השפעה שהיא לא עלגורמות להם להרגיש טוב לגבי עצמם, אך וש

 Saving the" הצלת ילדי אפריקה הפוליטיקה. הוא נותן כדוגמה את קבוצת הפייסבוק המכונה

Children of Africa נראה". מורוזוב מציין כי במבט ראשון שיש  משום ,מאוד מרשים שהארגון

$ (כחצי 6,000על סך חסר ערך הארגון גייס סכום  ן שכתב זאת,אולם, בזמ מיליון חברים. 1.2לו 

יותר  תהאקטיביזם הדיגיטלי הנוכחי מספקשל ות גריגרהסנט לאדם). לדבריו: "הבעיה היא ש

מוצא קלות: יותר מדי אנשים מחליטים לתרום סנט אחד, כשבנסיבות אחרות היו  דרכימדי 

 16דולר."תורמים 

במעלה הר ההצלחה הפוליטית, האוויר נעשה דליל יותר ויותר,  עם ההתקדמות 

. תחרותאת הסיבה לכך במילה אחת:  סכםוהטכנולוגיה החדשה הופכת פחות מועילה. ניתן ל

ניסיון לקבל סיקור אוהד של קבוצתכם במדיה בלעבור את התחנה השנייה המשימה חשבו רק על 

א לא מהווה תחליף המטרה שלכם אכן משפיעה, אך היבאינטרנט אודות רעש המסורתית. יצירת 
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יקאים, . ישנם עשרות אלפי פוליט2ערוץ הערב של חדשות מהדורת לקבלת כתבת תחקיר ב

ידוענים, וכולם נמצאים בתחרות להיכנס לתכניות החדשות (בל נשכח) ארגונים, תנועות, חברות ו

יכולים להשתמש מהם ם ישימוש בטוויטר, ורב ים עושיםחר. מרבית המתהללו והאקטואליה

עדיין  מדיה המסורתיתהחדשותי. אולם, בעלי ערך לייצר אירועים כדי בטכנולוגיה החדשה 

אתרי האינטרנט שלהם  גם אם , ובזמן שידור שאותם היא יכולה להקצותמקום מוגבלת ב

לחיפוש יותר רב  עיתונאים צעירים יותר עשויים להקדיש זמןמבעבר. מקום  מספקים יותר

גבול לזמן או לאנרגיה שהם יכולים להקצות אתרי אינטרנט, אך יש בבלוגים פוליטיים ובאקטיבי 

בהקדשת הזמן למציאת סיפורים על בעלי הכוח  בייחודונחשו מה? הם יהיו מעוניינים , לזה

       הפוליטי.   

לא כמו כן מסתבר, כי רק חלק קטן מסיפורי החדשות הראשיים מגיע מהבלוגוספירה. 

שנערך חשוב ישנו לפחות מחקר אחד אך מחקרים שנערכו בישראל על הנושא הזה, אמנם קיימים 

) וג'ון קליינברג Backstromבקסטרום ( ס), לארLeskovec( ץבארה"ב. עורכי המחקר, יורי לסקוב

)Kleinberg (נת מחשב ימוש בעשו שנת לחקור  ארוךזמן  למשךלחיפוש ברשת  רבת עצמהתוכעל מ

 1.6הם הצליחו לאתר כמות מפתיעה של   17של סיפורי חדשות מובילים.נפילתם ו תםאת עליי

מחזורי מכל  3.5% קשר הלדיוננו היביותר מיליון אתרי תקשורת ובלוגים. הממצא הרלוונטי 

. הרוב המוחלט של אחרתה הבבלוגוספירה, ולאחר מכן עברו למדייים התחילו אשהחדשות הר

סיפורי החדשות זרם בכיוון ההפוך: הבלוגים ואתרי החדשות האלטרנטיביים עקבו אחר סיפורים 

 כמה קשה לכל  -באמצעי התקשורת המסורתיים. אנו למדים דבר חשוב לכן שהופיעו קודם 

אל (מה שמכונה לעיתים קרובות) פריצה צעי השחקנים הפוליטיים להשתמש במדיה החדשה כאמ

 גללעורר  הכלי הטוב ביותר נשארתהמדיה המסורתית ש זה גם אומר לנו. זרם המרכזיתקשורת ה

  של עניין פוליטי בנושא מסוים.

מעבר לקבלת סיקור חדשותי, אל ע וכאשר ארגון מתאמץ לנ פראית יותרהתחרות הופכת 

שינויים. קבוצות קטנות בצע לממש ומנסה לעניין את הציבור הרחב, או לגרום לקובעי מדיניות 

. קיימים, , החל מהיכולת להשפיע על דעת קהללהשמיע קולן מבעד להמון כמעט שאינן יכולות

את בלוגים המקדישים שעות בכל יום לקרי –אתם יודעים מי אתם  –כמובן, מספר אנשים 

אלא להגביל עצמם לסוגיות הללו שמעניינות אותם. במקרה  ,פוליטיים. אולם, גם להם אין ברירה

) לעידן המכונה בפי רבים  broadcasting(לל הציבור לכהרחבים זה, אנו נעים מעידן השידורים 

     . ים מצומצמיםקהלשמגיעים ל )narrowcasting( צרים שידוריםכ

מנהיגים פוליטיים וקובעי מדיניות, מה גם שלהם של תשומת לב קשה עוד יותר להסב את 

אמנסטי אינטרנשיונל נציגות להלן דוגמה טובה של  .תו הם רוצים לקדםושא יום משלהם-סדריש 

)Amnesty International נגליה. ערכתי ראיון עם אחד מ) הפועלתנשיהבאבקשר עם ם שמעורבא 

על כמה מהחסרונות. הן ו ,על היתרונות העצומים שהרשת מספקתהן תקשורת, והוא דיבר ה

הפיצו כנגד חוק  שהםכדוגמה לחלק מהבעיות עמן התמודד הוא דיבר על עצומה אלקטרונית 

מלחמה בטרור, שמאפשר לכוחות המשטרה לכלוא חשודים בטרור למשך שישה שבועות, לפני ה

מצליח למדי על מנת להשפיע על אנשים לחתום על מסע  ארגנו . הם שיוגש נגדם כתב אישום

       העצומה באתר האינטרנט של ראש הממשלה. דובר אמנסטי דיבר על התסכול שלו. 

השגנו כמות סבירה של אנשים שיחתמו. הכישלון נבע מכך שעצומות רבות הופצו 
. לם הפופולריותבסו 15-אודות סוגיות פופוליסטיות רבות, ואנחנו היינו במקום ה



26 

 
נו היו פשוט מגוחכות. אחת מהן לו שלחלק מהסוגיות שהיו יותר פופולריות מא

חיל האוויר [מפגן להק טייסת החץ האדום  לטייסיעסקה בשאלה האם לאפשר 
] לטוס מעל שמי לונדון לציון פתיחת משחקי האולימפיאדה. סוגיה המלכותי

מנחה אשר  וליטית ימניתאחרת עסקה בדרישה שמגיש טלוויזיה בעל דעה פ
(אחד השרים). זו הייתה בדיחה,  מזכיר משרד הפניםימונה ל מכוניות תכנית על

  18חתימות מאתנו.יותר  חמישה, פי כנראהוהיא קיבלה, 
 

ייתכן שמטאפורה תוכל לסייע כאן. הארגון שלכם זה עתה רכש מגפון, כך שניתן לשמוע 

 ואם זה לא מספיק,. הבעיה היא שלכל קבוצה יש מגפון. בקול רם במיוחדאת המנהיג שלכם 

 ,גם מערכות הגברה מתוחכמותיש להם מכשירי מגפון רבים יותר, לא רק לבעלי הכוח הפוליטי יש 

   הם בכל רחבי המדינה.  נאומיכך שניתן לשמוע את 

ישנן תנועות מסוימות שלמרות המגבלות הללו, מפיקות תועלת רבה מכניסת האינטרנט 

 Transnational Advocacyלאומיות (-תמיכה טרנסות המכונות רשתות תנועלזירה. ביניהן 

Networks ,TANs(.  נות הגלובליזציה, השקבוצותנויי האקלים, בסכחימוש  פצתעוסקות בשי

כוח שכיום יש להן דוגמה לתנועות  ןכול ןם ובזכויות האזרח ה, התעללות בבעלי חייניגרעי

יותר מאשר בעבר, הודות ליכולתן להניע תומכים ומשאבים בכל רחבי העולם.  יםרבוהשפעה 

בו כוחם הגובר של קבוצות שלחשוב על האופן כולם , ממשלות וחברות בינלאומיות החלו חוקרים

) וסטיב ליווינגסטון Aday, שון אדאי (למעשה, עורכי המחקר משפיע על העולם.אלו 

)Livingston ניתן להשוות את ההשפעה של נים שבמקרים מסוימיםאף מרחיקים לכת וטוע ,(

 19לזו של מדינות. ותנועות אל

 

 ארגוני טרור והאינטרנט

האינטרנט היא ארגוני טרור. גבריאל  בזכות בגורלה קבוצה נוספת שנהנית משינוי מהותי

האינטרנט מספק לקבוצות   20.ערך מחקר מקיף בנושא זה, וממצאיו מרתקים )Weimannמן (יו

ל עטכני  ידעכולל מ ,כהרף עיןמספר יתרונות חשובים. ארגוני טרור יכולים להחליף מידע  מסוג זה

יוצרי כדור הארץ. בנוסף, יש ביכולתם להפיץ מידע כתוב וסרטוני וידאו על פני מכל מקום  ,נשקים

ים לכלול נאומים יכולסרטוני הווידאו תומכים פוטנציאליים. לקיימים והשראה לתומכים 

המציגים  תיעודיים יםתקפות טרור וקטעי סרטלשיגור ממעוררי השראה ממנהיגיהם, איומים 

חדשותי, במוקדם או לבעלי ערך תקפות שביצעו בעבר. הואיל וסרטונים מסוג זה נחשבים מ

 ,יםסייעמ, ובכך אותם לקהל הרחב יםציגשל דבר מבסופו במאוחר, עיתונאים רבים מהמערב 

 לארגוני הטרור להפיץ אימה.  ,שלא בכוונה

לעשות שימוש באינטרנט על מנת לתאם טקטיקות ואסטרטגיות. גם ארגוני טרור יכולים 

, קהילות  א שאנשים ברחבי העולם יכולים ליצורושל האינטרנט ה יםהחשוב המאפיינים אחד

שייכות. בעוד שברוב המקרים ניתן לראות זאת כהתפתחות חיובית, ישנן המעניקות להם תחושת 

להתחזק במיוחד  לעדיהן. הסיבה שקבוצות טרור עשויותבטוב מאוד עולם יוכל לחיות הקהילות ש

מרכזי  כה מהווה אלמנט ת,בינלאומי הנעהבמיוחד  הנעה,המדיה החדשה היא משום ש בעקבות

בדרך כלל הם לא מנסים תנועות קונבנציונליות יותר, באסטרטגיה הכוללת שלהם. שלא כמו 

 ןם היהתו. מטרשלהם ענייןבלגיטימיות של ה מנהיגי המערבאת הציבור הרחב או את   שכנעל



27 
 

דרך החדשותית . קבוצות טרור לא נכנסות לתקשורת המתנגדים להםליצור פחד בקרב לאיים ו

  .   לרווחה אותהפורצות פשוט  ןהדלת האחורית, ה
חקר מלעריכת ואנונימיות  שיטות אפקטיביות במיוחדהאינטרנט מספק לארגוני הטרור 

לכוח חדש זה ניתן לראות בדוח העוסק בתכנון מתקפת טובה תקפה. דוגמה אסטרטגי לפני מ

ב ארה"בתקפות טרור ה עלאומי כוח המשימה הלשפורסמה על ידי בספטמבר  11 -הטרור של ה

)National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States.(21  נהיגי אלמ-

ם, ליהקבל אהתל יוכלוי ספר לטיס שלמצוא בת על מנתבאינטרנט  יכלו לעשות שימושקעידה 

ונתיבי טיסה של חברות תעופה שונות, וכמובן, לתקשר זה עם זה. למעשה, חלק מסלולים  למצוא

  כטרוריסטים היה ללמוד כיצד להשתמש באינטרנט. חשוב בהכשרתם 

, המדיה החדשה שינתה בצורה קיצונית את הקשר בין כוח מותמסויבדרכים אם כן, 

עקב כללי התחרות הפוליטית, מקרים מסוג זה נחשבים  ,פוליטי לבין כוח תקשורתי. אולם

אחרים לארגן ולהניע, זהו  כשמדובר ביכולת של תנועות וקוראי תיגריוצאים מן הכלל, ולא הכלל. 

פחות מהפכניות כשמנסים להעביר מסר כמאידך, הטכנולוגיות החדשות מתגלות אכן עידן חדש. 

היכולת של שחקנים פוליטיים   -באותה מידה חשובה ולקהל הרחב או להביא לשינוי אמיתי. 

תלויה בראש ובראשונה במי שהם מייצגים, במטרותיהם  הצלחהלנצל את המדיה החדשה ב

   ובסביבה הפוליטית בה הם פועלים. בעלי כוח, מסתבר, עדיין ידם על העליונה.     

 ביחס כל הזמןנים לונובכן, אם מצבם של בעלי הכוח הפוליטי כל כך מזהיר, מדוע הם מת 

כוח החזקים ביותר מאבדים העלי ? מתברר כי על אף יתרונותיהם הרבים, גם ביחדשות כיסויל

 . מה שמביא אותנו לחלק הבא בסיפור שלנו. ייםחדשות םסיפוריכשמדובר בשליטה 
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 1דיון, פרק לשאלות למחשבה ו

זכרו את אשר נאמר על כוח פוליטי ואמצעי התקשורת, הקליטו וצפו בחדשות הערב  .1

השפעה, וכמה  בעלותחזקות בטלוויזיה. בכמה סיפורים מעורבים אנשים או קבוצות 

ג סיפורי החדשות הבנויים ואייטמים כוללים שחקנים חלשים יותר? מהם ההבדלים בין ס

 שחקנים חלשים יותר?  לעומת ,בעלי כוחפוליטיים סביב שחקנים 

שבו על קבוצה פוליטית עמה אתם מזדהים. בהתבסס על מה שלמדתם בפרק זה, יח .2

הקבוצה לבצע על מנת לייצר הייתה לויות יכולה שבו על השאלות הבאות: אילו פעייח

מקטינים את סיכוייה לקבל המעט פרסום חיובי? מהם מאפייני הקבוצה המגדילים או 

נחשבת שגויה בעיניכם שהי סוג כזה של פרסום? האם הקבוצה עשתה פעולה כלש

 הפרסום השלילי שהיא ייצרה?  כתוצאה מ
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 הוציאל. כל שעליהם לעשות הוא החיים של בעלי הכוח הם קלים למדייבשלב זה  נראה כי 

נשיאים נם שי כיום  .ההצלחה שלהם מובטחתלארגן כמה הזדמנויות לצילום, ו ,הודעות לעיתונות

במהלך החודשים הראשונים בתפקיד ההילה מתפוגגת  , אךירח דבשסוג של נהנים מש וראשי ממשלה

ממשלתו הוצגה כאחראית . כראש ממשלה אהוד אולמרטשל ימיו האחרונים שבו על יחדי מהר. 

בעקבות והוא היה נתון תחת חקירה משטרתית  מלחמת לבנון השנייההקשורים בבים למחדלים הר

 תיחדשותה תקשורתהכתבי אישום. בסופו של דבר נגדו הוגשו  ם, שעל חלק מהחשדותמספר 

ראש הממשלה  תקפו את אולמרט ללא רחמים, והיה קשה למצוא אנשים שיגנו עליו. יתהבידורו

 ם כיא ,באופן דומהראש מפלגת קדימה. לעמוד במונתה ציפי לבני , ובסופו של דבר התפטר מתפקידו

 במהלך ימיו האחרונים בתפקיד.דומות מתקפות  מול עמד ראש הממשלה ברקפחות דרמטי, 

 החדשותית התקשורת הופכת לעיתיםכוח פוליטי,  שמספקיש לזכור כי על אף היתרונות 

שליטה  יםמאבדהשלטונות כשמתי זה קורה: לכלב תקיפה. העיקרון השני מסביר שעשועים מכלב 

  שליטה על החדשות.   יםהם גם מאבד על הסביבה הפוליטית,

בשל חליט לתקוף את איראן. . ראש הממשלה מדמיוני מצבב נפתח ,על מנת להבהיר זאת

מקום מבודד, להגיע להסיפור את  לסקרבקש מכל הכתבים המעוניינים מהוא  יםביטחוני שיקולים

, וכשראש האולםהצוות שכר את לאולם.  בכניסהחרימים מהם ואת מכשירי הטלפון הניידים שלהם מ

כל שעה בערך, אחד מדובריו של . בתומכים נלהביםמלא החדר המלחמה,  פרוץודיע על מהממשלה 

ים המוכיחים כי הממויר מוכולל תצלומי אשלכתבים תדריך ראש הממשלה נכנס לאולם כדי למסור 

קשה לראות משהו בתמונות מסוג זה, אך האנליסטים האמת היא שגרעיני ( מייצרת נשקאיראן 

מקבלים בה בעת,  ).מה הם רואים בתצלומים הללו כתביםל ומסבירים נדיבים דייםהמקצועיים 

עיתונאים לא . ליין-הדדשישלחו משהו לפני  בדרישהכתבים הודעות דחופות מהעורכים שלהם ה

אלא  המסוג זה, אך בהתחשב בנסיבות, אין להם הרבה בריר מצביםשמתמרנים אותם בכאוהבים 

  מה שמספרים להם.  על סמך  סיפור הכיןל

דברים מתחילים להשתנות. מסתבר שחלק מהכתבים הצליחו האולם, ככל שעוברות השעות,  

בית יתומים על פיצוץ במופצים ברשת לתוך האולם. דיווחים מטרידים שלהם  הבלקבריאת  בריחלה

טיוב. -ליו ותריבמה מועלים הריסותהמהטרגיים . סרטוני הווידאו מותם של עשרות ילדיםו בטהרן

אך ראש הממשלה יצא למלחמה כי טוענים שכתבים מקבלים הודעות טקסט מחברי כנסת הבנוסף, 

הרבה חד צדדי וכבר איננו המלחמה  סיקורמתוך חשש להתפרקות הקואליציה שלו. בסוף היום, ורק 

 שליטה על הסיפור.   את הלהב. ברור כי הממשלה איבדה נפחות 

מטאפורה לסביבה הפוליטית. הסביבה הפוליטית הזה אינו אלא כפי שבטח הבנתם, האולם 

 ביחס לסוגיה כלשהי וקבוצות אומרים ועושיםשאנשים היא פשוט מונח כללי עבור כל הדברים 

. אם מישהו שטחיםהמתמשך בישראל בנושא הדיון השבו על י. לדוגמה, חזמן מסויםבומסוים במקום 

עליו יהיה ת, סוימההתנחלויות בנקודת זמן מ בענייןעל הסביבה הפוליטית או שניים לדעת דבר  ירצה

שיחסית כל מי לבדוק את במיוחד . חשוב בכך עוסקתמסוימת אם אליטה פוליטית בלשאול תחילה 

בולטות מהשמאל לעיתונות: ראש הממשלה, השרים, חברי האופוזיציה והתנועות הפוליטיות הנגיש 

 גם על הקפאת בנייה אפשרית, או אף על פינוי חלק מההתנחלויות? נרצה מדבריםהימין. האם מו

שלום "בבית המשפט העליון, בכנסת או בקרב תנועות כמו מרכזיים אם התרחשו אירועים לדעת 
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פוליטיקאים ובקרב  קרבבנושא בהתפלגות הדעות  הואדבר נוסף שיש לבדוק ע. "או מועצת יש "עכשיו

 הקבועיםפנייה למקורות האליטה  על ידינושא על  יםיחדשות יםדיווחהציבור. עיתונאים בונים 

מספקת  מסוים, כל פיסת "מידע" שהם אוספים במובןהלך הרוח בציבור. את להעריך  ומנסים ,שלהם

 להם רמזים אודות מצב הסביבה הפוליטית. 

 "שלטונותמונח: "הלמה מתכוונים בסביבה הפוליטית, על הרמת השליטה על כששואלים 

authorities) (להיות ים אחרים זה יכול צבראש הממשלה. במ זה יכול להיותים מסוימים צב? במ

המנהיגים  כל )ראש העיר, הממשלה, נשיא של מדינה אחרת או אפילו מלך (זה טוב להיות מלך

 כמומעשים  על ידי במצבים מסוימים טולשלבניסיון  םנזמחלק גדול מהללו מקדישים הפוליטיים 

על שכנוע והפעלת לחץ ניסיונות , קנות חדשותאו תחוקים חדשים קידום ציבור אודות סוגיה, בנאום 

 להיות מנהיגל זוהי המשמעות שעם העיתונות.  קשרויצירת  ,במדיניות שלהם וךלתמשונות  אליטות

בכיוון  לכם החשובשמדיניות ה אתלקדם  שאתם מנסים בעקביותכך על ידי ; אתם מנהיגים פוליטי

    כמו הצלחה פוליטית.   בתקשורת  מצליחשהמרכזי של פרק זה הוא שאין דבר  נושא. המסוים

שלושה לחפש אחר השליטה הפוליטית של מנהיגים היא  מושגהדרך הטובה ביותר להבין את  

. אירועים חשוביםלהשיג שליטה בעיקריים להצלחה: הראשון הוא מידת היכולת שלהם סמנים 

מה העובדה שבית היתומים הופצץ היא דוגמה טובה להמלחמה באיראן,  הבדיוני של רסיפובחזרה ל

שליטה על אירועים. מלחמות לעולם לא מתנהלות כמתוכנן, וככל  יםת מאבדשלטונוקורה כאשר הש

שעושים יותר טעויות ומתרחשות יותר תקריות, כך קשה יותר להציג את מאמצי המלחמה כהצלחה. 

טיפול ל ן רבנאלצים להקדיש זמהם למגננה, ונשיאים וראשי ממשלה נכנסים כאשר אזרחים נהרגים, 

 להעביר את המסר שלהם אל התקשורת םמאוד את יכולת יםמסוג זה מגבילצבים מנזקים".  בקרת"ב

ראש הממשלה ר שאכ, כמו שגרתיים יותרואל הציבור. ניתן לומר דבר דומה על אירועים פוליטיים 

  בכנסת.   מפסיד בהצבעה

זוהי הסיבה שראש הממשלה . המידע בזרימת טולשלהרשויות  ן שלהשני הוא יכולת סמןה

. כשיש ןלהכניס את  העיתונאים לתוך חדר סגור ללא גישה לעולם החיצו מיהראיראן  תקיפת בזמן 

 יש ביכולתכם למעשה, (מידע) העיתונאים לקנותלהוטים אותה שית עיקרלכם מונופול על הסחורה ה

. בעידן הדיגיטלי נעשה קשה במיוחד, אפילו לדיקטטורים האכזריים ביותר, לכםמחיר שקבוע את הל

לשינוי מסוג  טובההן דוגמה  ”אביב הערבי”ה לש 2011מחאות המידע. זרימת ב שליטה מלאהלשלוט 

אחרים בהם הנשיא ומנהיגים  ,חשאייםמשא ומתן דיוני כגון  ,ישנם כמה סוגי אירועים ךא  1זה.

וכל כך  ,לעיתונאיםטובות כל כך הן  הדלפותזו הסיבה שהמידע.  זרימתעל קל יותר לשלוט שמוצאים 

 הביך אתל באותהן בדרך כלל משום ש ,השלטונותמנהיגים. הדלפות הן בעיקר בעייתיות עבור ל רעות

 .  אלה שנושאים בתפקיד

בעידן הדיגיטלי  , במיוחדלהתמודד עמםבימינו נאלצים מנהיגים שדוגמה חשובה לקשיים 

אתר  על ידיו לראשונה פורסמשכמו אלו  אות אלפי המסמכיםמהפרסום של שבו אנו חיים, היא 

. בין החשיפות המביכות ביותר הייתה העובדה שפקיסטן, 2010) במהלך שנת WikiLeaksויקיליקס (

אפגניים ים ורדבחשאי למעזרה מארה"ב, כסיוע שקיבלה סיוע של למעלה ממיליארד דולר בשנה 

שתימן גם  חשפושפורסמו בדצמבר של אותה שנה  סיפורים  2כוחות נאט"ו. לגבור עלם יהבמאמצ
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בתימן, ושערב חשודים ארה"ב נגד טרוריסטים של ת טילים ואחריות על מתקפעל עצמה לקחה 

ה באם בסוגי יתמשמעותנוצרה מחלוקת  3הסעודית הפעילה לחץ על ארה"ב לתקוף את איראן.

 םעוררין: מנהיגי השאין עלי קיימת עובדה אחת. או חוקיות אתית המבחינמקובלות הדלפות אלו 

להתפרסם בסופו של דבר עידן המודרני חייבים לצאת מנקודת הנחה שכל דבר המועלה בכתב עשוי ב

  בציבור.  

עשוי להיות  , והואסביבה הפוליטיתבהשליטה  לגבידבר חשוב בפנינו מציין ן השלישי סמה

, במדיניות שלהםלתמיכה רחב קונצנזוס  לגייסמנהיגים יש ביכולתם של עד כמה  החשוב מכולם:

בקרב  קונצנזוסחשוב במיוחד לבחון את רמת ההסיבה לכך שבייחוד בקרב האליטה הפוליטית. 

 עיתונאים מבלים את מרביתא שהם מהווים את המקורות העיקריים עבור העיתונאים. האליטה הי

ם יכולים לקבל מושג כלשהו אודות דעת עיתונאיאו זה עם זה. הדרך היחידה בה  ,זמנם בקרב אליטות

  הקהל היא לבדוק בסקרים.   

רחב, וראשי ממשלה ונשיאים תמיד מובילים באופן אוטומטי לקונצנזוס שישנם אירועים 

ה רבתמיכה הפוליטית הטוב יותר כשכולם מסכימים איתם. לרוב, מנהיגים מקבלים את ה מצטיירים

שבו על הסביבה הפוליטית סביב אהוד אולמרט במהלך הימים הראשונים של יביותר בעתות משבר. ח

ווקר ניתן לומר על הנשיא ג'ורג' דומה עופרת יצוקה. דבר מבצע  תחילתהשנייה, או ב מלחמת לבנון

היה למצוא אזרח קשה . בספטמבר 11-לאחר מתקפת הטרור על מגדלי התאומים בבימים שבוש 

את תמיכת ללא כל קושי  הצליח לגייסבוש  .יםטרוריסטלהשיב מכה כנגד ה שלא רצה ינאמריק

מיותר  ., הטליבן באפגניסטןנותני החסות שלווקעידה -ארגון אלנגד מלחמתו ב האמריקאי הציבור

המערכת שלה, אלא גם  לא רק במאמריו ,תמיכה מלאה יאגם ההאמריקנית תמכה  התקשורתשלציין 

      .   נושאה אתה סיקרהיא בו שבאופן 

. הראשונה בנושא מסויםקיימות מספר סיבות לכך שהעיתונות כה רגישה לרמת הקונצנזוס 

כנגד ראש הממשלה או הנשיא, אין בגלוי לצאת אינם רוצים היא שכאשר חברי האופוזיציה 

הכתבים תלויים במידע שהם מקבלים מהמקורות . כדי להעביר ביקורת את מי לצטטלעיתונאים 

בנוסף, אם "כל האנשים אם סוגיה נחשבת שנויה במחלוקת. לברר מסייע להם והוא זה ש ,שלהם

החשובים" מסכימים על מדיניות מסוימת, קרוב לוודאי שמרבית הכתבים חושבים באופן דומה. זה 

פיגוע הטרור  בעקבות רה בישראלנכון בייחוד כאשר המדינה מתאחדת בעקבות מתקפה, כפי שק

בספטמבר. אין דבר מאחד יותר  11-לאחר ה במלון פארק במהלך האינתיפאדה השנייה, או בארה"ב

אזרחי שהם משלכם, רם למספר גבוה של הרוגים שותף, בייחוד אם האויב זה עתה גמאשר אויב מ

, כאשר הרוב המכריע בציבור מביע תמיכה בסוגיה, אין כל היגיון כלכלי בכך לבסוף .מדינתכם

תלותם הרבה  על אףבכיוון הנגדי. הנקודה האחרונה מזכירה לנו כי עיתונאים,  ילכושעיתונאים 

, חדשות הן עסק, והדבר אחרי הכולצריכים לקחת בחשבון גם את דעת הקהל.  באליטה כמקור עיקרי,

    ות הוא להרגיז את הלקוחות שלכם. האחרון שתרצו לעש

 
 בלתי תלויה שליטה פוליטית ותקשורת

"? על מנת לענות על בלתי תלויהאנחנו מדברים על "תקשורת ר שאאנו מתכוונים כמה ל

על קו רצף. בקצה אחד של הקו (בצד ימין לצורך העניין) הממוקמות שלוש נקודות  דמיינושאלה זו 
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. ביחס לכל הדיווחים שלה ותשלטונלחלוטין ב התלויהחדשותית התקשורת  םבה מצביםניתן לראות 

יש  מסוג זה מצביםקרוב לוודאי שזה יתרחש כאשר נשיאים וראשי ממשלה יוצאים למלחמה. ב

למנהיגים תמיכה פוליטית רבה, ואם הם לא מאבדים שליטה על אירועים, העיתונאים נסמכים על כל 

תלותי נמצאת במצבה ה התקשורת ,משבר בעתותשהם עושים. מהלך כל ו שיוצאת מפיהםהודעה 

 יותר. ב

ת נמצאשל קו הרצף (לצורך העניין, הנקודה השמאלית הקיצונית על הקו)  אחרקצה הב

לכלב שמירה  תהופכהיא כאשר  , וזאתגבוהה ביותרהברמה  עצמאות המפגינכשהיא  התקשורת

יוזמת ה באליטה כמקור מידע עיקרי, תלוי. אלו הם המקרים הנדירים בהם במקום להיות אמיתי

ביותר עוסקים  ברוריםהמקרים הי. חיונ יחדשותבעלי ערך  םסיפורי הבעצמ תאו חושפהתקשורת 

ות, או שלטונגורמות למבוכה בקרב הששערוריות עיתונאים חושפים  באמצעותהשבעיתונות חוקרת 

   אותם מבחינה פוליטית.    ותאף מחליש

כמות ניכרת של  תבהם התקשורת מקבלשאמצעית על הרצף מתייחסת למצבים ההנקודה 

ות יש שלטונ. זה קורה כאשר לזו או אחרת קו הפעולה הרשמי באשר לסוגיהשעומד בסתירה למידע 

בסביבה הפוליטית. בדוגמה ההיפותטית על המלחמה באיראן, זה קרה כאשר בלבד חלקית שליטה 

שסתרו את  ,(מצד האופוזיציה) ואירועים (הפגזת בית היתומים)נוספות העיתונאים החלו לגלות דעות 

חלקית, משום  עצמאות המפגינ במקרים מסוג זה התקשורת. ממשלה על ידישנאמרו להם  םדבריה

 לה שתספקת על האופוזיציה עדיין נסמכ יאות, השלטונבאופן בלעדי בעוד  יא לא תלויהשלמרות שה

שנויה במחלוקת, והדיון הפוליטי עצמו להיות נקודת מבט חלופית. במקרים מסוג זה הסוגיה הופכת 

      ים.ותיחדשהים דיווחבהופך לחלק חשוב 

לעיתונות לעומת  לייחסכאשר מדובר בשערוריות פוליטיות, לא תמיד ברור כמה קרדיט 

האשמות בלקיחת שוחד שבו על היח .פוליטילהפיל מנהיג פוליטיים המעוניינים -שחקנים פוליטיים וא

אחד ההיבטים הדרמטיים יותר של המקרה היה עדותו של נגד ראש הממשלה אולמרט. שהוגשו 

$ במזומן. בניתוח 150,000כי במשך תקופה ארוכה העביר לאולמרט מעל  עידמוריס טלנסקי שה

עם העיתונות או המשטרה בר ידשמי היה הראשון  היא רוצים לשאולשהשאלה הראשונה  ,מקרה זה

ידע מהיה לא  ים זאתסקרשמ אף אחד מהעיתונאיםלמנקודת הנחה שיכולים לצאת  על המקרה? אנו

ה כמלאחר מכן, נרצה לדעת דיבר על זה. ש אחר מישהושחייב היה להיות מה קרה, כך ביחס לישיר 

ותשאול האנשים הנכונים את השאלות  כתוצאה מ"חפירה"השונים ערוצי החדשות  מידע חדש גילו

שחקנים  דייל וכמה ממנו פשוט הודלף להם ע ),בלתי תלויההנכונות (אשר יעידו על תקשורת 

מדויקות לחלוטין, חשוב לקחת תהיינה בעוד שהבחנות מסוג זה אף פעם לא פוליטיים או המשטרה. 

עצמאית איננה לעולם  ת, היאחושפת שערוריו התקשורתאפילו כאשר שכתזכורת לכך בחשבון אותן 

  . חלוטיןל

שערוריית  פרשתהיא  ת ביותר לתחקיר עיתונאי בארה"ב מפורסמוה אותדוגמאחת ה

 םדקּושווטרגייט אשר הובילה בסופו של דבר להתפטרותו של הנשיא ריצ'רד ניקסון. היה זה סיפור 

בוב וודוורד וקארל ברנסטין וכתבים רבים אחרים.  וושינגטון פוסטכתבי העיתון על ידי במשך זמן רב 

"גרון עמוק" (ששנים הידוע ככך ללא עזרתו של מקור -לא היו מגיעים רחוק כלאולי זה נכון שהכתבים 

יש מקום לתת קרדיט נכבד לעיתון גם כאן,  מארק פלט). FBI  -כסגן מנהל הלאחר מכן התגלה 
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צעד הפוליטי בו נקט מה נבעכי חלק חשוב ממה שקרה כור יכולים שלא לזנו אך אינוושינגטון פוסט, 

        שמר טינה לנשיא על כך שלא קיבל קידום בתפקידו.  ש משוםפלט 

על מבוססים הלראש הממשלה או לממשלה  הלמבוכ יםגורמשסיפורים ישנם אינספור 

כשראש הייתה ים או שנויים במחלוקת. דוגמה טובה לכך ימטופשים, אווילאו מעשים דברים 

נשמע לוחש באוזנו של הרב יצחק כדורי  ,במהלך הקדנציה הראשונה שלו ,נתניהו ,הממשלה

, הבידורי מידעהמקרים מסוג זה הם רגעים חולפים בעולם   4ש"השמאל שכחו מה זה להיות יהודים".

את הכוח האמיתי של אפשר לאמוד ימים. מספר ולעיתים רחוקות מחזיקים מעמד למשך יותר מ

השפעה משמעותית על התהליך שיש להם חדשות י דיווחאך ורק באמצעות בלתי תלויה   תקשורת

  הפוליטי. 

 בגוגלאפשר לחפש  ומשפיעיםחדשותיים בלתי תלויים סיפורים כדי להבין עד כמה נדירים 

היסטורי המונה את  סדר זמניםחפשו אחר  עשור האחרון.שהתרחשו במרכזיים אחר אירועים 

חיפוש יניב תוצאות כמו בחירות, מלחמות, פיגועי טרור, ההאירועים הגדולים של העשור האחרון. 

בינלאומיים, אירועי ספורט גדולים ונפילות סכסוכים אסונות טבע, תאונות בקנה מידה גדול, 

      התקשורת.  היזמ, אותו כלכליות. קרוב לוודאי שלא תמצאו ולו אירוע גדול אחד

כתוב לתפקיד חשוב בפוליטיקה (אחרת, למה  תממלא האינ התקשורתששוב, אין זה אומר 

אירועים שהיו יוזמתם  לעיצוב האת מרבית זמנ שהתקשורת מקדישהספר?). פירוש הדבר הוא כך על 

כיצד מה מתרחש בעולם הפוליטי על מנת להבין  ,כולקודם  ,לבדוקלכן חשוב כל כך של אחרים. 

  סוגיות ואירועים.  תהתקשורת מסקר

 
 תקשורת ומלחמה

בין שליטה פוליטית לשליטה  הקשרלראות בבירור את אחד התחומים החשובים בהם ניתן 

סיקור מלחמות הוא נושא שלעיתים  .המלחמבעתות התקשורת  תתפקיד אותו ממלאהוא בחדשות ב

דברים משתבשים, לרוב אשר וגם משום שכ ,גבוהההבגלל רמת הסיכון גם יצרים  מלבהקרובות 

מפילים את האשמה על העיתונות. כאשר הדברים עולים יפה, לעומת זאת, המנהיגים הפוליטיים 

כמובן כשהעיתונות מתייחסת למנהיגים אלו כאל גיבורים, זו  את הקרדיט. שמחים לקבלוהצבאיים 

         ה כהלכה.  תבה התקשורת מבצעת את עבודשהפעם היחידה 

בעתות מלחמה, תמיד  החדשותית התקשורת תכשמנסים להבין את התפקיד אותו ממלא

משום שלעיתים יש בידי  ,במלחמה. זאת שלבים שוניםושל  שונותעוזר להתחיל בבחינה של מלחמות 

אם תשימו לב לכך, תבינו  שליטה.כל אין להם סביבה הפוליטית, ולעיתים בת שליטה רבה שלטונוה

 וחייל יורדת ובמקרים אחריםמדיניות הנשיא, ב מספקת תמיכה חזקהלעיתים  מדוע התקשורת

   .  והופכת אותם לאומללים

אחת ישראל: וייטנאם בו ,ארה"בבהן הייתה מעורבת שתיים באדבר על שלוש מלחמות, 

השוואת תפקיד  ). 2006) ומלחמת לבנון השנייה (1991עיראק ( עם), מלחמת המפרץ 1965-1975(

להבין טוב יותר כיצד רמת השליטה הפוליטית של  תאפשרשונים מאוד, סכסוכים בשלושה  התקשורת

  . התקשורתי סיקורל המנהיגים עשויה להשתנות, וכיצד היא יכולה להשפיע ע
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ראשונה בפעם התפקיד התקשורת היה היות ובמלחמה זו  ,בחרתי לפתוח במלחמת וייטנאם

אחד המיתוסים ו, בלתי תלוי וניטלוויזי סיקורשנוי במחלוקת. הייתה זו המלחמה הראשונה שקיבלה 

התקשורת. למעשה, ישנם כמה אנשים בפנטגון בגלל ארה"ב הפסידה במלחמה שעלו באותה עת היה ש

בה שהייתה זו הפעם הראשונה שבגלל כי  הטענה הייתה,. בשטות הזושקרוב לוודאי עדיין מאמינים 

 אלו, תמיכת הציבור במלחמה נשחקה בעקביות. יהבטלוויז בזוועות המלחמה האמריקניםצפו 

הסביבה הפוליטית סביב המלחמה   5למסקנות שונות לחלוטין. ו, הגיעלעומק את הנושא ושחקר

; השינוי שחל בסיקור התקשורתי שיקף את מה שהתחולל בקרב ההשתנתשהראשונה הייתה 

   האליטות באמריקה.   

, סכסוךל ביחסרחב לאומי בשלבים המוקדמים של מלחמת וייטנאם היה קונצנזוס 

תמיכה הרחבה הזו ל הסיבהמאוד לספק את ההתלהבות ההולמת.  השמח יתהאמריקאוהתקשורת 

סדר היום הפוליטי גבוה על במקום ה אצמנברית המועצות עם המלחמה הקרה מהעובדה שנבעה 

התפשטות הקומוניזם. ספר חשוב אודות  עצירתמלחמת וייטנאם נתפסה כמאבק הכרחי ל בארה"ב;

רוב כי בשנים ההן של ראשית המלחמה, הראה  )Hallinדניאל האלין ( על ידינושא זה שנכתב 

ליברלי פרסם אפילו עיתון הניו יורק טיימס ה  6.תיהמלחמ ץבמאמ המלא תמיכה התמכתקשורת ה

דרום מזרח אסיה, וחצים היורד אל עבר מציינים את הקומוניזם שחצים גדולים בצבע שחור מפות עם 

מעט האנשים שהתנגדו  .לבלום אותו המבקש מייצגים את העולם החופשישגדולים בצבע לבן 

   ". אוהדים קומוניסטיםכ"היפים", כ"ייפים" או כ" בתקשורתלמלחמה סוקרו 

ביקורתי יותר כלפי הממשלה והצבא כשהמלחמה לשהסיקור בארה"ב הפך מצא האלין 

אנשים שאמריקה פשוט החל להתברר ללא מעט כאשר  חלנגררה. אם כן, מה השתנה? השינוי הראשון 

הערכות אופטימיות על הסוף  לתת לא הפסיקצבא ארה"ב לא מנצחת במלחמה. כל אותה עת, 

המשיך לעלות, והמחיר הנוראי שגבתה האמריקנים  מספר ההרוגים והפצועים ךא "הנראה באופק".

להטיל ספק בכך שכל זה שצפו במתרחש בשדה הקרב התחילו המלחמה ניכר יותר ויותר. עיתונאים 

על האירועים סביב הצליחו להשתלט לא . אף אחת מהרשויות, הפוליטית או הצבאית, היה נכון

 המלחמה. 

זמן  ה זה, למרות שהיהסכסוךאודות  המידע זרימת על הייתה שליטה מועטה בלבד צבאלגם 

צנזורה; לכתבים כל מלחמת וייטנאם לא הייתה  זמן, אך בקשה להאמין. אולי אינטרנטהלפני רב 

לא הייתה בעיה בראשית זו ולדווח כפי שהם ראו לנכון.  ,שהם רצו לכל מקום להגיעהאפשרות  ההיית

גורם מטריד עבור כוחות הצבא כשטון לכשהעיתונאים הביעו את תמיכתם, אך הם הפכו  ,המלחמה

   הדיווח נעשה שלילי יותר.   

המלחמה החל להשתנות, ואנשים שנחשבו "רציניים" בעיני  סביבלבסוף, האקלים הפוליטי 

לא רק אנשי אקדמיה (שנחשבו בדרך נמנו על אלו לנצח במלחמה.  לתהות אם ניתןהחלו  התקשורת

גם סנאטורים, אנשי עסקים ואף אנשי צבא (שכמעט תמיד דיברו שלא  אלא ),מעונבים  כלל היפים

. דהלציטוט). גם עיתונאים החלו לשנות את עמדתם, בחלקו בגלל הדברים שהם ראו ושמעו בש

סיפור ה הקונצנזוס סביב המלחמה. כפי שניסח האלין, רמתלמעשה, הנשיא ג'ונסון איבד שליטה על 

המחלוקת תחום ) אל " "sphere of consensus"הקונצנזוס" (תחום עבר מ" וייטנאםעל  יהחדשות
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תכניות  ברגע שסוגיה נחשבת שנויה במחלוקת,). "sphere of legitimate controversy"הלגיטימית" (

(אף על פי שכמעט לעולם לא מציגים יותר  ןטיעולהציג את שני הצדדים של ה החוב חשותאקטואליה 

 ).  הקהל משום שזה מבלבל אתמשני צדדים, 

של סי.בי.אס בשידור מיוחד  קשורהמשתנה הסיפור הידוע ביותר אודות האקלים הפוליטי 

)CBS( נאם אותו הגישנקייט  ב על מלחמת וייטעבור הקוראים . 1968בפברואר,  27-וולטר קרו

 שנהנההחשוב ביותר בטלוויזיה  )anchor( חדשותההישראלים יש לציין כי קרונקייט נחשב למגיש 

), Offensive Tetקרונקייט דיווח על מתקפת טט (של מקצוענות ואובייקטיביות ללא דופי. במוניטין מ

שהיה  –כשקרונקייט תדהמה בשנחשבה בעיני רבים כישלון צבאי עבור ארה"ב. צופים רבים הוכו 

חתם את דיווחו כשאמר שלא ניתן לנצח במלחמת  – חוק מזרח ממערברחוק מלהיות היפי כר

): Halberstamויד הלברשטם (וכפי שניסח זאת די למצוא דרך לצאת ממנה.ארה"ב על וייטנאם, וש

 anchorman(."7( מגיש חדשות על ידי המלחמה הוכרז מה של"לראשונה בהיסטוריה האמריקנית, סיו

החלק הטוב ביותר בסיפור, שכיום נחשב קלאסי, הוא שאומרים שהנשיא לינדון ג'ונסון הגיב לשידור 

    8".אמריקהבאומרו: "אם איבדתי את קרונקייט, איבדתי את 

  

פוליטיקה-תקשורת-הפוליטיקה מעגל  
יא לחשוב על זה אבדים שליטה על הסביבה הפוליטית המנהיגים מר שאדרך טובה להבין מה קורה כ

לשינוי פוליטי  המובילש ,סוגיות תמסקר התקשורת הב מוביל לשינויים בדרך: שינוי פוליטי עגלכמ

). רעיון PMP:The Politics-Media-Politics Cycleפוליטיקה (-תקשורת-הפוליטיקה עגלמזהו נוסף. 

 זה יסייע להסביר לא מעט דברים לאורך הספר.  

לדוגמה, ישנו שינוי במידת הקונצנזוס  :בשינויים בקונצנזוס הפוליטיכך זה עובד כשמדובר  

סביב מדיניות (פחות תמיכה במלחמת וייטנאם בקרב האליטה). זה מוביל לשינוי באופן בו התקשורת 

מסקרת אותה (סיקור שלילי נוסף כדוגמת דיווחו של קרונקייט), שמוביל לשינויים נוספים בסביבה 

, נוכל לראות כמעגלהשינויים הללו את אם נבין ם מתנגדים למלחמה). הפוליטית (יותר אנשי

. ולהאיץ שינוי להעצים הבמקרים רבים עשויאלא,  התקשורת לא רק משקפת שינוי פוליטי,ש

 ולך של אזרחים אמריקאים התבקשומלחמת וייטנאם נעשה שלילי יותר, מספר גדל והכשסיקור 

מסוג זה, יותר אנשים  יםעגלמכשמתרחשים  "לבחור צד", בעוד שקודם לכן היה רק צד אחד לבחירה.

ויותר מוכנים להגיע להפגנות ולחתום על עצומות, יותר אנשים יתרמו מכספם למען המטרה, יהיו 

 בנוח להתנגד בפומבי למלחמה.   רגישוימנהיגים פוליטיים 

כדי להסביר את פוליטיקה -תקשורת-מעגל פוליטיקהמוש בתהליך זהה של יניתן לעשות ש

השינוי בקונצנזוס נעה  רמת הפעםאלא ש. 2001-ב התקשורתי המשתנה של מלחמת המפרץ סיקורה

, אך תפוליטיכאשר הייתה רמה נמוכה של תמיכה במלחמה . במקרה זה, פתח הנשיא נגדיבכיוון ה

 תקשורתי תומך סיקורלזה, בתורו, הוביל . וגוברהולך קונצנזוס  גיוסשליטה באמצעות  השיגהצליח ל

  פועל נגד מנהיגים פוליטיים.   לא תמידזמן העל מנת להדגים שהן חשובות דוגמאות מסוג זה  יותר.

ה פלישתה של עיראק לכווית בשנת תיבגללה יצאה ארה"ב למלחמה בעיראק הישהסיבה 

מדינות על מנת לסלק את עיראק  34. הנשיא בוש (הראשון) הקים קואליציה רחבה שמנתה 1990
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מש בכוח תשהלהחלטתו ללא מועטה התמודד מול התנגדות בתחילה הנשיא בוש   9משטחה של כווית.

צבאי על מנת לשחרר את כווית. למעשה, ההצבעה לאישור השימוש בכוח צבאי כנגד עיראק עברה 

העובדה שהסוגיה הייתה שנויה במחלוקת הובילה למספר   10.בלבדקולות  47 - 52בסנאט בהפרש של 

בעלי סיפורים עשה הבחנה בין  ADT על ידיתקשורת. מחקר שנערך בקולות מתנגדים נכבד שהושמעו 

 ו"מחלוקת" היו אל סיפורי  11בטלוויזיה משני סוגים שהופיעו קודם לפריצת המלחמה. ערך חדשותי

התמקדו יותר אחרים   םשסיפורישהתמקדו בדיון אודות השימוש בכוח צבאי נגד עיראק, בעוד 

לספר את סיפוריהם  צבא ארה"בחיילי התכוננו למלחמה (דבר שאפשר ל כוחות הצבא הןב דרכיםב

בהפרש של ילים יהח סיפוריעל  םהמחלוקת עלו במספר סיפורישהובילו למלחמה בחופשיות). בזמנים 

   .  8מול  45

 מצואהפך תומך מאוד, והיה קשה ל סביבההאקלים הפוליטי  ,המלחמה עם פרוץ, אולם

, ואף אחד לא בכוחות הצבאתקשורת. כעת הייתה זו שאלה של מי תומך בבקונגרס או  יביקורת כלשה

 מלחמהשהעוד יותר כאשר נעשה ברור נחלשה התנגדות לנשיא ה. בעניין זהרצה לעמוד בצד הלא נכון 

עיתונאי . ליאיהיה מינימ יםנאמריקהחיילים ה מבין הנפגעים מספר ו ,תסתיים בהצלחה רבה

 למצוא קולות מתנגדים לפני פרוץ המלחמה:  לאאו יותר  קלאם היה בוושינגטון נשאל ב

בקונגרס, ביקורת יותר ביקורת,  תהייה. הביעו את דעתםכן, הואיל ויותר אנשים 
צבעת חברי בעקבות הבעיקר הוכרזה המלחמה כאשר  ,בצוותי חשיבה. אולםביקורת 
לשלוח את בניה ובנותיה ללחימה, קיבלה על עצמה מחויבות ארה"ב ו ,הקונגרס

במפקד צבא לתמיכה עברו הם מיד המבקרים כבר לא היו ביקורתיים כל כך. 
, רב יותר אך אם המלחמה הייתה נמשכת זמן כך,. היה נחמד לראות ולהרגיש ארה"ב

     12.שאנו עושיםלגבי מה שאלות יותר אני חושב שאנשים היו מעלים 
 

נו דבר חשוב אודות תפקיד התקשורת במהלך מלחמות בהן מדת אותזו מלאחרונה נקודה 

מעורבות מדינות דמוקרטיות. ממשלות מצליחות להישאר בשליטה על הסביבה הפוליטית ועל 

כפי  ,עצם העובדה שמלחמה נמשכת לאורך זמןהתקשורת ביתר קלות במהלך מלחמה קצרת טווח. 

נוסף, עם הזמן עולים הסיכויים לטעויות היא סימן לכישלון. ב –עיראק ב השנייההמלחמה נמשכה ש

 ,הממשלה ירגישואת מבקרים המידע מביך. בסופו של דבר, ככל שהמלחמה מתארכת,  ולחשיפה של

 נגד המלחמה.  כבטוחים יותר לצאת  ,באופן בלתי נמנע

שליטה  פת:מסיבה נוס משמש לדוגמהתפקידה של התקשורת במלחמת עיראק הראשונה 

מלחמת המפרץ הייתה סיפור הצלחה   13מידע.זרימת אירועים ועל שלטונות ל היתהיכמעט מוחלטת ש

מתחילתה ועד סופה. ארה"ב הצליחה להדוף את הכוחות העיראקיים אל מחוץ לכווית בפרק זמן קצר 

נשיאותו תקופת של  הזו שיאים נותר קטן באופן יחסי. הייתה נמצד האמריק הנפגעיםמאוד, ומספר 

תחום בחלקו בגלל חוסר יכולתו להישאר בשליטה על  ,הוא לא נבחר מחדשש אאל. ןשל בוש הראשו

   14: הכלכלה.1992בבחירות של  שעל סדר היום העיקרינושא שהפך ל

תמונות כאשר לממשלה יש מונופול על מידע אודות אירועים, יש ביכולתה לוודא שאך ורק 

כל מה שיכלו את כמעט במלחמת המפרץ כוחות הברית קיבלו לתקשורת.  וועברישל תמיכה ומידע 

התנהל  סכסוך, רובו המכריע של הראשית  15אירועים.במידע ובלחלום עליו מבחינת שליטה 

שעות. לפיכך, לעיתונאים היה  48ל ובאמצעות לחימה אווירית; המתקפה היבשתית ארכה בסך הכ

יתה להם גישה אודות ההתרחשויות במהלך פשיטות ההפצצה. כמעט שלא הי מעט מאוד מידע
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הזרוע הצבאית הייתה ברת  גם, והם היו תלויים לחלוטין במקורות מידע רשמיים. עצמהלמלחמה 

 ,לאזור הקרבות רב הסעודית. על מנת להתקרבמעאת המלחמה  סיקרוהכתבים מרבית ש משוםמזל 

ומי שניסה לעשות זאת איבד את דרכו או (במקרה אחד) נלקח היה עליהם לחצות מדבר עצום בגודלו, 

 . שביב

 כההפ סי.אן.אןשעות ביממה", ורשת  24"חדשות זה היה גם בסמוך למה שהפך להיות מעגל 

כוחות לא גבול למידע מלנוצר ביקוש כמעט לפיכך,  בכל בית בעולם במהלך המלחמה הזו. לאורחת

מפליא שבמהלך לא . יחסי ציבורזהו חלומו של כל קצין זאת. לספק הצבא, והם היו היחידים שיכלו 

מעוררי השראה של פצצות  וידיאו הציגו כל כך הרבה סרטוני טלוויזיהבחדשות ה ,מלחמה זו

  ות. ימרבית הפצצות היו למעשה די טיפשתוצאות "חכמות", למרות העובדה ש

האירועים, הם בעצם על ו יש לזכור דבר אחד: כשפקידים רשמיים מאבדים שליטה על המידע

הוא  16.זה בנושאבמחקר שערך ) מעלה טענה דומה Bennettמאבדים שליטה על החדשות. לאנס בנט (

באופן  נשלטותשמבדיל בין חדשות שניתן לשלוט עליהן באופן מלא כדוגמת הודעות לעיתונות, חדשות 

מו למשל כ נות לשליטהנית ינןחדשות שאובה כתבים שואלים שאלות, שמסיבת עיתונאים  מוחלקי כ

המידע זרימת ת. כאשר יש ביכולתם של מנהיגים ליזום אירועים, להשתלט על ושערורי כאשר נחשפות

לשלוט על בקלות הם מסוגלים מדיניות שלהם, ב בתמיכהקונצנזוס נרחב בקרב האליטה  גייסול

  .החדשות

 

 תפקיד התקשורת במלחמת לבנון השנייה

 וחטפנושניים נהרגו חיילי צה"ל  שמונה כאשר, 2006ביולי  12-בהחלה מלחמת לבנון השנייה 

בתקיפה צבאית מסיבית עם שני יעדים  האולמרט הגיב תממשלזבאללה בדרום לבנון. יכוחות ח על ידי

 –(יעד מוצהר שלישי  החטופיםהישראלים שני החיילים  ושחרור ,הסרת איום הרקטות :יםמוצהר

יסכימו שהשגת היעדים הללו הייתה  האנליסטים. במבט לאחור, רוב למוטט את תשתית החיזבאללה)

  . להייתה חייבת להיכש כמעטבלתי אפשרית. עם ציפיות גבוהות כל כך, הממשלה 

מצד האליטות. הייתה באשר למלחמה כפי שקורה בדרך כלל, בתחילה היה קונצנזוס רחב 

זבאללה על תקיפת חיילים ישראלים. יצורך להעניש את חל ציוניותה תמיכה רבה בקרב כל המפלגות

תמיכה מצא  "קשב"חוקרי שנערך על ידי של קונצנזוס. ניתוח תוכן זו רמה גבוהה  שיקפה התקשורת

העיתונות להתגייסות  הבישמהכי הדוגמה   17.בתחילת המלחמה תקשורתית נלהבת בממשלה

  עיתון מעריב "אנחנו ננצח".    על ידי השחולקמדבקה הממשלה הייתה למען הישראלית 

התנהל  מעט בלבדעל אירועים, ומועטה שלצה"ל הייתה שליטה  התבררכשהחלה הלחימה 

הפצועים, דיווחים בלתי פוסקים על מחסור במזון וציוד וכמתוכנן. עליית מניין החיילים ההרוגים 

הצביעו על כישלון. כולם המדינה לבלום את מטח הטילים על  לא יכול היה הצבאשלחיילים והעובדה 

סיכום תקופת  הנה. החדשותית תקשורתבנרחב  סיקורבאופן בלתי נמנע, כל הבעיות והטעויות קיבלו 

    :  "קשב"פי דוח ל הסיקור ע

 התקשורת אמצעי על השתלטה, סופה לקראת ובמיוחד ,המלחמה שהתמשכה ככל
 ,החיילים חטיפת, המלחמה במהלך הקשים אירועים. האכזבה של קשה תחושה
 עשרות נהרגו שבהם הקשים הקרבות ,לבנון חופי מול ל"בסטי הישירה הפגיעה
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 העובדה את להסתיר ניסה שלא באופן סוקרו אלה כל  ― האספקה מחדלי ,חיילים
 18.לנצח מצליח לא ובעיקר ,לתפקד מתקשה ל"שצה

 

המידע במהלך מלחמת לבנון זרימת אולמרט ולצה"ל הייתה מעט מאוד שליטה על  תלממשל

אחת הסיבות לכך הייתה שחיילים לקחו את מכשירי הטלפון הסלולרי שלהם איתם לשדה השנייה. 

אפשר להעלות גם הקרב, ושלחו דיווחים הביתה אודות הבעיות והטעויות. העידן הדיגיטלי החדש 

לכל מי ית מיידכניסה  יםאפשרמשטיוב -דוגמת יו םמהחזית ישירות לאתריבקלות סרטוני וידאו 

 ןשהיה זמיהמידע הרבה של כמות הש טענות היו, ותברורהראיות אינן שחפץ בכך בישראל ובעולם. 

וקארול  מרווין קאלב והדברים שאמר הנהמידע על תנועות כוחות החיילים הישראלים. אולי הסגיר 

     על הסוגיה:   )Kalb and Saivetz( סייווץ

על מנת לבצע את עבודתם, הפעילו העיתונאים מצלמות ומחשבים, ובעזרת צלחות 
לוויין ניידות ומכשירי טלפון עם מצלמת וידאו "הזרימו" או שידרו את דיווחיהם 

תנועות החיילים ומטחי הטילים על  ו אתסיקרש בעת, גבעותמגגות בתי מלון וראשי 
היו מידע רגיש לאויב. גילו ם קרובות (יש להניח שלא במתכוון) ולעיתי –הכפרים 

  חומר מודיעיני צבאי שנאסף תוך מאמץ וסיכון ניכר; היהסוג זה מידע מש זמנים
 19.המלחמהכיום, הוא הפך לחומר עיתונאי יומיומי. המצלמה והמחשב הפכו לנשק 

 
 

בלבנון ובין אי לא ניתן להפריד לחלוטין בין חוסר שליטה על ההתרחשויות בשדה הקרב 

המידע שהגיע  לצה"ל יותר הצלחה בשדה הקרב,לו הייתה המידע. זרימת יכולתו של הצבא לשלוט על 

   מהחזית היה מזיק פחות. 

תות יבעיה בע מידע בעידן הדיגיטלי עשויים להוותב הטישלבשעומדים בפני מנהיגים הקשיים 

. הבדל זה נובע משתי םייראוריטטאויותר  יםיותר מאשר במשטרבמשטרים דמוקרטיים  מלחמה

 יך, גם כשעיתונאים מקבלים מידע המבתכאשר לא קיימת עיתונות חופשי חת,סיבות עיקריות. הא

רבים משקיעות משאבים ריות אאוטוריטהממשלה אין באפשרותם לפרסם אותו. בנוסף, חברות  את

שישלמו אם ינסו להפיץ מידע  מחיר הכבדעל מנת לשלוט על כל המידע; אזרחים וחיילים מודעים ל

      "בעייתיים".  ותצלומים

זבאללה ממחישה את הפער הזה. בעוד שכל ישראלי ידע בדיוק יהמלחמה בין ישראל לבין הח

זבאללה נהרגו יכמה לוחמי חלא נודע  כמה חיילים ואזרחים ישראלים נהרגו ונפצעו ביום נתון, מעולם

זבאללה שלחו הודעות טקסט ממכשירי י, אם בכלל, מכוחות החמעטיםאין ספק ש. סכסוךבמהלך ה

 הטלפון שלהם הביתה. 

מערכת לסיכום, לאחר בחינת תפקיד התקשורת במלחמת לבנון השנייה, ניתן שוב לראות את 

 םעומדים בפניהשמידע לבין הקשיים באירועים ובות שלטונהבין חוסר השליטה של היחסים הברורה 

עוזר להסביר מדוע צה"ל בחר בגישה שונה לגמרי ביחס לאופן הטיפול הדבר תקשורתי.  סיקורביחס ל

. הצבא אסר על חיילים לקחת 2007המידע במהלך מבצע עופרת יצוקה שפרץ בסוף דצמבר  זרימתב

להיכנס מאת מכשירי הטלפון הניידים שלהם לקרב, סגר את גבול עזה על מנת למנוע מכל עיתונאי 

יורשו לדבר עם התקשורת. חשוב לציין כי מבצע זה קיבל כים לכך מהמוסוהבטיח שאך ורק קצינים 

 , וכי מספר החיילים והאזרחים הישראליםהלחימה רוב תקופת במשךטית רבה יותר תמיכה פולי

היה קטן באופן יחסי. למרות שלא קיים מחקר משמעותי בנושא, ישנה סיבה טובה להאמין  ההרוגים
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זה בהשוואה למלחמת סכסוך שהתקשורת הייתה פחות ביקורתית כלפי הצבא והממשלה במהלך 

   לבנון השנייה.   

 כלפי רתויביקורתי במבצע עופרת יצוקה בתקשורת הבינלאומית, מצד שני, היה  רסיקו

הגבוה של האזרחים שנהרגו. גם כאן לא ניתן להתעלם מהשינויים ישראל, בייחוד ביחס למספר 

האינטרנט. ישראל, החמאס ותומכיהם פריצת המידע והתצלומים מאז  זרימתבהחשובים שהתרחשו 

זה אל הרשת. בזה  ריםמתחהצלומיהם תלהעלות את מסריהם ו יםרב ציםברחבי העולם השקיעו מאמ

כמו התחרות על  הלחשוב מלחמות הפכההמרחב הווירטואלי במהלך יש שיטענו שהתחרות על ה

ינואר  במהלךטיוב משלהם. -שניהם ערוצי יו פתחוהתקשורת החדשותית. ישראל והחמאס, לדוגמה, 

אתרים הנצפים ביותר בין הלמקום התשיעי והגיע  ,במיוחדפופולרי ל הפךהערוץ של צה"ל  2009

  20ערוץ.כניסות למיליון י נשבעולם, עם יותר מ

כל זאת מביא אותנו לפרק הדיון הבא החוקר את הקשיים ההולכים וגדלים שעומדים בפני 

 המידע בעידן הדיגיטלי.  זרימתמנהיגים המנסים לשלוט ב

 

 , חדשות ומידע ותשליטה על טכנולוגי

במסר? אחד של הממשלה אז כיצד השפיעה המהפכה הטכנולוגית על מידת השליטה 

של עיתונאים לאסוף מידע  רבה יותרשהיכולת ה,הטיעונים הפופולריים ביותר בתחום זה הוא 

 סיקורכשמדובר ב המידע.על שלהן  המונופולר על ושמלממשלות  לעה מקשבאופן עצמאי  תצלומיםו

, במיוחד שהשימוש בהם פשוטמלחמות, לדוגמה, הגידול בתפוצת מכשירי וידיאופון וקישורי לוויין 

משמעותו שעיתונאים יכולים לשלוח דיווחים ישירים מכל רחבי שדה הקרב. סטיבן ליוינגסטון 

)Livingston) ודאגלס ואן בל (Van Belle נאים במלחמת המפרץ  שבעוד כך) מצביעים עלשעיתו

כתב ארבעה עובדים נוספים שיקימו חיבור לווייני, ללמשאית גרר וקקו נז 1991הראשונה בשנת 

תאים לתא שמשא קטן יצריך בתיק נ הכניס את כל מה שהיה 2003עיראק של המסקר את מלחמת 

  21מטען עילי במטוס נוסעים של כל חברת תעופה מסחרית.

 לדרכיםלכת מעבר  הבאופן איסוף והפצת חדשות יש השפעה מרחיק לשינויים הטכנולוגיים

 ותםתרחשההעובדה שכל אזרח עם טלפון נייד יכול לצלם אירועים בזמן  ים מלחמות.סקרבהן מש

אומרת לנו שאנחנו חיים בעידן  ,כך שמיליונים יכולים לצפות בהםלרשת ולהעלות אותם באופן מידי 

את הפוטנציאל להיות עיתונאי, או לפחות בעל טור.  אחד לכלשרת שמאפישנה גם הבלוגוספירה אחר. 

עיתונאים של שכי לעיתונאים מסורתיים יש גישה אינטרנטית לשפע של מידע  כמו כן, חשוב לזכור

   .    עליו הדור הקודם יכלו רק לחלום

. (event-driven journalism) אירועים-תכוונדרך אחת לדון בשינויים אלו היא עיתונות מ

הרעיון הבסיסי הוא   22אודות תופעה זו. וכתבשהייתה בין הראשונים  )Lawrenceרג'ינה לורנס (

מתוכננים או מונעים  םשחדשנות טכנולוגית הגדילה את כמות סיפורי החדשות ה"ספונטניים" שאינ

הטלפון שלהם עובדה שכמעט לכולם יש מצלמה במכשיר הרשויות. זה קשור, בין השאר, ל על ידי

 ואפילו (או במיוחד) ילדים צעירים יודעים כיצד להעלות לאינטרנט את מה שהם רואים או שומעים.

 .יחדשותם גדולים בעלי ערך ולתעד סיפורי לאתראת הפוטנציאל לכל הפחות  במובן מסוים, לכולם יש
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מבין  לולהחליט לאי טוענים שלעיתונות יש כוח גדול יותר מאשר בעברהבמקרים מסוג זה יש 

באופן לפחות אותם.  לסקרמגיעה התייחסות, וכיצד יש שמתגלגלים לידיהם האירועים הרבים 

תקשורת לו ,יותר ויותר שליטה על הסביבה הפוליטית יםות מאבדשלטונ, זה שוב אומר שהתיאורטי

       . םשל סיפור מסוי בניהולו בלתי תלויהלזדמנויות רבות יותר להפוך יש ה

 שפרצה באפריל ,בעיראק יבאילרעיון זה היא השערורייה  בכלא אבו גר תמיוחד דוגמה

חיילים אמריקניים מענים אסירים בכלא  בהן נראים תמונות מזעזעותהתגלו  באותה עת  2004.23 

אסיר שראשו כוסה  ,תתוושידיהם כפ. בתמונות ניתן היה לראות שומרים מכים אסירים זהעיראקי 

" של םעירובאלקטרודות, שומרים מחייכים עומדים לפני "פירמידה בברדס ולאצבעותיו חוברו 

, התפרסםהסיפור כאשר קשורה לצווארם. הוחיילים שמושכים אותם באמצעות רצועת כלב  אסירים

ונוצר  ,למגננה. ממשל בוש נכנס לראותן חפץלכל מי שרק  באינטרנט תמונות אלו הפכו להיות זמינות

שיש  הכוח מידתאסירים. הדיון לגבי בחקירת  המותרותהשיטות  סוגיאודות מגוון דיון ציבורי 

      להפעיל בחקירות נמשך למשך שנים לאחר המקרה. 

להיות שערורייה זו מדגימה גם כיצד טכנולוגיה מספקת הזדמנויות חדשות לעיתונות ולציבור 

מצד אחד, עצם   24חדשות.ב שלהם, אך אינה מסירה לגמרי מהרשויות את השליטה עצמאייםיותר 

משמעותה שמספר האמריקנים והאנשים  וירוסהתפשטו ברשת כמו העובדה שתמונות מטרידות אלו 

האירוע היה  מאשר אםיותר  ,הגיע לממדים בלתי ניתנים להערכהשנחשפו אליהן ברחבי העולם 

אין בעבר. זוכות לראות אור יום לא היו כלל . אפשרי גם שתמונות אלו מתרחש קודם לעידן הדיגיטלי

הרגל של שליחת תמונות זה לזה  העובדה שכל כך הרבה צעירים, כולל חיילים, סיגלו לעצמםספק ש

   המידע.   זרימתלשלוט בעל הרשויות מאוד מקשה  ,באמצעות האינטרנט

שמחליטים לתת את כל הקרדיט לטכנולוגיה מצד שני, חשוב לזכור פרטים אחרים לפני 

מגזין דיווח עליו בניו יורקר  Hersh)סימור הרש (החדשה. תחילה, הסיפור נלקח ברצינות רק לאחר ש

התקשורת  שרק אםמזכיר לנו הדבר   2004.25באפריל,  28-ששודרה ב "IIדקות  60"בתכנית כן ו

שייווצר סביבו רעש  ותסביריש , ומפרסמת אותו באינטרנטשמופץ סיפור  תוצאמהמסורתית 

הרשת לתקשורת המסורתית מ בכל מקרה, כפי שנידון בפרק הקודם, סיפורים שעובריםתקשורתי רב. 

    יוצאים מן הכלל, ולא הכלל.  לנחשבים 

תחרות  נוצרת ,עולה על סדר היוםאבו גראייב בנוסף, ברגע שסיפור חדשותי מביך כדוגמת 

. כאן אנו למדים שגם אם הרשויות איבדו הפרשנות של הסיפורבין הממשלה לבין המתנגדים לה על 

סיפורים, עדיין יש להם השפעה רבה על האופן בו הם  של תםפריצדרך שליטה במידת מה על 

אתם יכולים לחשוב  בינתייםיותר בפרק הבא, אך  יזכה לתשומת לב רבההמסגור  מושג"ממוסגרים". 

 המנסים לקדם עלילה של סיפור מסוים בקרב התקשורת והציבור. על שחקנים פוליטיים 

ווינגסטון י) וסטיבן לLawrence), רג'ינה לורנס (Bennettלאנס בנט ( על ידיבמחקר שנערך 

)Livingston(  נוניינות בארה"ב למסגר את ההתרחשויוהחוקרים התענטייה של העיתות בבדיקת ה

 26".יםאו כמדיניות של "עינוי ,חיילים מדרגה נמוכה" על ידיכ"מקרה בודד של התעללות שבוצעה 

  זוהייתה  , ומסגרת ה"עינוי"ם הממשלבודד" הייתה קו העלילה שקידההתעללות מקרה המסגרת ה"

 שהופיעו בוושינגטון פוסט יםים החדשותידיווחהשקידמו המבקרים שלו. החוקרים ניתחו את תוכן 
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ורק  ,שמו דגש על מסגרת ה"התעללות" ללוה דיווחיםהמ 81%. הם מצאו כי סויםבמשך פרק זמן מ

      . יםדיברו על עינוי 3%

 כוח פוליטי. למעשה, משמעותמשמעות לעדיין יש אז מה קורה כאן? גם בעידן המידע החדש, 

שהם לא נעשים  סיפור, אין זה אומרה ליצירתכוח אינם אחראים הבעלי  מאוד. גם כאשר רבה

כעניין  םות הוא העובדה שהתקשורת פונה אליהשלטונים של החשובמעורבים. אחד היתרונות ה

את האירועים. בין אם מדובר באסון  יםלא אלה שיוזמ םגם כאשר ה מוסמךשבשגרה לקבלת מידע 

הראשונים אותם יעשו העיתונאים , אחד הדברים בזירה הבינלאומית סכסוךלאומי, בשערורייה או ב

ולנסות להבין מה מתרחש, מה המשמעות של הדברים ואילו פעולות  רשמיים פקידיםלהוא לפנות 

  יינקטו. 

במחקר של ליווינגסטון ובנט שבדקו כיצד התקשורת ניתנות ראיות טובות לנקודה זו 

שהופיעו בסי.אן.אן בין בינלאומיים  יםרשימה ארוכה של סיפורים חדשותיה סיקרהאמריקנית 

מוסדות (בעיקר  על ידיבין חדשות המונחות חדה בחנה ההחוקרים עשו   2001.27-ל 1994השנים 

וחדשות רשמיים  פקידים מעורבות מצדכל אירועים ללא -ונותכוחדשות שהממשלה יזמה), חדשות מ

 דיווחי. כצפוי, הייתה עלייה רצינית במספר רשמיים מקורותכוללות מעורבות שאירועים -ונותכומ

אירועים. זה מלמד אותנו שהטכנולוגיה החדשה אכן מצליחה לאפשר לעיתונות  ותונכומחדשות 

מרבית ש אלא בזמנים קודמים.שעשויים היו להיעלם  יםיחדשותם רבה יותר לסיפורי ותגישנ

 מנסחים זאת  . במסקנותיהםרשמייםפקידים הסיפורים הללו כללו התערבות מסוג כלשהו מצד 

 כך: ליווינגסטון ובנט 

  

, רב יותרירועים א-וניכומ יםיחדשות םסיפורימספר במאמר זה פתחנו בשאלה האם 
סימון תוכן בבבחירה ו רשמייםבפקידים  והאם הם משנים את התלות של עיתונאים

-מכווני יםיחדשותסיפורים  ,כן ולא: כןפוליטי. נדמה כי התשובות צריכות להיות 
כמו  ,הם חלק בלתי נפרד מהחדשות רשמייםפקידים  ; לא,אירועים נפוצים יותר
בחדשות,  סיקורמקבל  ,, ספונטניללא תסריטצפוי,  בלתיתמיד. כאשר אירוע 

 & Livingston(  28.רשמייםהוא נוכחות מקורות  סיקורהמרכיב הצפוי היחידי ב
Bennett, 2003, p. 376( 

 
דבר שקורה  –סיפור בלתי צפוי מתפרסם דרך אחת לחשוב על המצב הזה היא שגם כאשר 

ולהניע אותו את הסיפור  פקיעלהבעלי הכוח יכולים לעיתים  –יותר מבעבר לעתים תכופות כיום 

בכיוון המועדף עליהם. אין זה אומר שהם יצליחו. ישנם מספיק שחקנים פוליטיים שינסו לקדם את 

השונים תהיה תלויה בסופו של דבר  תקשורת. ההצלחה היחסית של היריביםב פרשנותם שלהם

אירועים. זה מזכיר לנו שוב על יכולת להשתלט על מידע רלוונטי והבהיקף במידת הכוח הפוליטי ו

עשויה ההשפעה שאת ניתן להבין באמת ה רחבהפוליטית היותר בחינת התמונה  על ידישאך ורק 

 לשינויים הטכנולוגיים הללו על התקשורת ועל התהליך הפוליטי. להיות 
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 אוטוריטריותהמדיה החדשה וחברות  

. הסיבה בעיקר במדינות דמוקרטיותבין תקשורת ופוליטיקה  גומליןהבקשרי ספר זה עוסק 

עצמי או כלל לא מפעילה שיקול דעת  ,מועטעצמי שיקול דעת במשתמשת תקשורת הלכך היא שכאשר 

(שופר)  מגבר עצמת קול מלא יותר ל) היא הופכת ותדמוקרטי-אירוע (דבר שקורה בחברות לא סיקורב

אם הלשאול לעצור לרגע ובדמוקרטיות, כדאי  ההתמקדותעל אף הפצת מסריו של המנהיג. ל

 זרימתבדמוקרטיות לשלוט -התפתחות האינטרנט פגמה קשות ביכולתם של מנהיגים בחברות לא

 וברחבי העולם.   ,ם שלהםיהתוהמידע בתוך מדינ

. הנשיא 2009ביוני  תכת ה"טוויטר" האיראנימהפהייתה דוגמה חשובה לתופעה זו 

 חיצוניים רביםומשקיפים  םיאיראניאזרחים ו בעיני ראבבחירות שנ וןניצחהכריז על אחמדינג'אד 

 כוחות הביטחון האיראניים. על ידי הרבאלימות ב דוכאווהן  ,פרצו באיראןהמוניות מחאות  .מזויפות

לא הצליחו  שבהמשום שהייתה זו הרשת החברתית היחידה המהפכה הפכה להיות מזוהה עם טוויטר 

ת אחזקחשובים ל יושהאחרים רבים .  למעשה, היו עוד אמצעי תקשורת שלוטות לשלטונה

(שוב) על דיברו ורבים  ,נרגשים לגבי ההתרחשויות באיראןמאוד פרשנים היו ה"מהפכה" בחיים. 

. הנה דוגמה שנלקחה מכתבה בעיתון היא הכוח המניע שלו הטכנולוגיחדש שהעלייתו של שחר 

 וושינגטון טיימס: 

     

  
מאות אלפי איראנים הפגינו ביום רוח החופש הגיעה סוף סוף לכיכר החירות בטהרן. 

בלתי ניצחון  אחמדינג'אדנשיא מחמוד ל שהעניקויום שישי, של  שני נגד הבחירות
, עם מספר רב גבוהה בשימוש במחשבים ותאוריינ בעלת ... איראן היא חברהסביר

היו פעילים בשמירת ערוצי תקשורת  מיוחדאקרים בהשל בלוגרים והאקרים. 
פתוחים בשעה שהמשטר חסם אותם, והם הפיצו את השמועה אודות פורטלים 

הפילו את אתר האינטרנט של מר  נאמר, גםהאקרים, כך הפועלים על שרתי פרוקסי. 
דיות הדיווחים הייתה י... מיתאינטרנטי התקוממותאחמדינג'אד כפעולה של 

של עדכוני מצב תמידית  ימהזר הציגוהיטב מרתקת. רשימות טוויטר מפותחות 
ה מתפתחת. תמונות הומוקישורים לתמונות וסרטונים, שכולם ציירו דיוקן של מ

ופורסמו באינספור מקורות חיצוניים,  , נאספובמהירותו ופצם הוסרטונים דיגיטליי
המשטר . בסופו של דבר ידו הקשה של בניסיונות של פיצוח הרשת בטוחים מכל 

עברו לדואר והמתנגדים ברשת את המקורות הללו,  לחסוםהמשטר החל 
 תהיהמידע של האינטרנט הי זרימתהדרך היחידה לחסום לחלוטין את האלקטרוני. 

    29ככל הנראה המשטר עד כה.ממנו נמנע לנתק את כל המדינה מהרשת, מהלך 
 

טוויטר" הייתה הגזמה גסה למה שבאמת קרה. בעוד ה"מהפכת הגדרה הנדמה כי אלא ש

מותג טוויטר), אלו שבדקו המבחינת ולנהדר ששימוש בתווית זו הפך את הסיפור לדרמטי הרבה יותר (

 :  יםכנעושמפחות היו את הנושא יותר לעומק 

 שהמוחיםמומחים בנושא איראן ופעילי רשתות חברתיות אומרים כי בעוד 
לא הרי שבכלי הרשת החברתית, ברור עשו שימוש נגד תוצאות הבחירות איראניים ה

, מרבית למעשהלהוציא אנשים לרחובות.  הדרושה טכנולוגיהה בידיהם הייתה
 ,רגילים יותר: מסרוני הודעות טקסטבעזרת אמצעים  ההתרחש ההתארגנות למחאה

עוסקת במדידה ת ניתוחי רשת ששבטורונטו, חבר Sysomosמפה לאוזן. ידיעות ו
משתמשי טוויטר  8,600-מדווחת על לא יותר מוניטור מידע במדיה החברתית, 

טוויטר השהפרופיל שלהם מצביע על כך שהם מאיראן. "אני חושב שרעיון מהפכת 
, 20:20טק -סדיה של  ובי), אחד ממיMishraגאורב מישרה (," אומר מוטל בספק
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חברה העוסקת בניתוח השפעות המדיה החברתית. "כמות האנשים באיראן 
המשתמשים בכלים אלו קטנה מאוד, ואינה יכולה לתמוך במחאות בסדר גודל 

 30כזה."
 

 המדיה החדשה צריכה להיות חשובה יותר כצורת תקשורת פוליטיתהייתה  התיאוריב

תהיה  אךהממשלה. במקרים רבים ייתכן שזה נכון.  על ידיבחברות בהן התקשורת המסורתית נשלטת 

מדיה בל, ניתן לשלוט וכוחם של כלי התקשורת החדשים הללו. קודם כמ התלהב יותר מדיילזו טעות 

"חומת האש הגדולה של סין", שאפשרה לממשלה הסינית גם  טובה היא דוגמה החדשה ולצנזר אותה.

לחסום וגם לחקור את אשר אומרים ועושים משתמשים באינטרנט. הדוגמה האיראנית מוכיחה לנו כי 

התקוממות פוליטית. הרשויות  התפתחותה שללשליטה פוליטית היא הגורם המכריע החשוב ביותר 

פתיחה באש כנגד מפגינים. הבעיה  על ידיהפכה המלדיכוי באיראן בחרו להשתמש בכוח אלים 

כדי לירות  םשלא באמת ניתן להשתמש בההאמיתית בטוויטר ושאר אמצעי המדיה החדשה היא 

ם לעולם החיצוני, יהתומצוק על ספרלבעוד האינטרנט אכן אפשר למפגינים איראניים רבים ו בחזרה.

חשובים הרבה יותר היו  ייםשיקולים פוליטיים מערב ,ערב. גם כאןהתשום כוונה ל הייתהעולם לא ל

       איראן.   שיצאו ממאשר הצילומים המזעזעים 

שהחל  "אביב הערבי"ת בוהחברתיהרשתות המרכזי של  ןפרשנים רבים הצביעו גם על תפקיד

 הרשויות תהתנהגו, כשמוחמד בועזיזי התוניסאי הצית את עצמו במחאה נגד 2010בדצמבר  18-ב

במדינות ערביות דומות ת יותקוממושהתפשטו להבתוניסיה המוניות . מעשה זה הוביל למחאות כלפיו

אמצעים  ם תנגדילמ סיפקשדיה החברתית הייתה כלי חשוב לכך שהמיש ראיות מוצקות אחרות. 

גם  ך. אלעולם החיצוני מהמטרידות ביותר, וגם להפצת תמונות ביניהם ולתיאום פעולות יצירת קשרל

להתחיל בבדיקה של הגורמים הפוליטיים שהובילו יש  להבין מה קרה במדינות אלה,רוצים ם כאן, א

יחד עם אלעד שגב ותמיר שפר, נמצא כי גורמים בכותב ספר זה  על ידי. במחקר שבוצע התקוממותל

לנבא טוב יותר התפרצות  מחאות מאשר  יםיכול ,כגון מידת הדיכוי ושחיתות הממשלה ,פוליטיים

המצטבר שנידון בפרק הקודם, אי השוויון עיקרון בהתחשב ב  31החברתית. מדיההמידת חדירת 

הן המדינות שלאזרחיהן הייתה  ,בהן הדיכוי בא לידי ביטוי בצורתו החמורה ביותרש ,מדינות אלה

עבור  פחות יעיל יתה כליהי החברתית מדיהשההכי פחות גישה למדיה החברתית. אין זה אומר 

     בהן הייתה רמה גבוהה של מוטיבציה למרוד.  שרק במדינות  החשוב תהנעש יא, אלא שהמתנגדים אלו

אינטרנט: מבוסס מעניין שאחד השינויים הטכנולוגיים החשובים ביותר בתחום זה אינו  

-במזרח התיכון היא אללאומית חשובה במיוחד -רבלאומית. דוגמה לתחנת חדשות -רבטלוויזיה 

התחנה שואפת להיות הסי.אן.אן  מפרץ הפרסי.שב קטארמדוחה, בירת ג'זירה פועלת -אל  32ג'זירה.

 תחנהשל העולם הערבי, ועושה שימוש בסגנון דיווח מערבי שהינו קרוב לוודאי אחת הסיבות לכך שה

קהל  ההיקף המדויק שללדעת את הפכה להיות כל כך פופולרית בקרב הציבור הערבי. על אף שקשה 

    ות מיליוני אנשים באזור זה של העולם.    ר, נראה כי התחנה מגיעה לעשים שלההצופ

-ג'זירה משום שהיא נתפסת כתחנה אנטי-אלעל בארה"ב ובישראל מתחו ביקורת רבה 

תות מלחמה דוגמת מבצע יבמיוחד בע זבישראל הכעס כלפי התחנה הופך עפלסטינית. -אמריקנית פרו

-שאוסמה בןפעם כל להמלחמות בעיראק ובאפגניסטן, ו סיקורלקשור עופרת יצוקה. הכעס בארה"ב 

כדי להעביר את מסריו לעולם. אך אין זה מפתיע כלל שחדשות מתחנת טלוויזיה  השתמש בהלאדן 
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א העוסק בשאלה מאלו המשודרות בארה"ב ובישראל. נקודה זו תתבהר בפרק הב נראות אחרתערבית 

 דבר כמו חדשות "אובייקטיביות". כזה מדוע לא קיים 

 ביעילות  מנהיגים ערביים שבעבר יכלו לשלוט נמנים ג'זירה-ביותר של אלהעזים היריבים  בין

מותחים ביקורת שם דיווחימציגה לעיתים קרובות  ג'זירה-אל העם שלהם. אלשמגיע המידע  זרימתב

נלקחו למאסר או לעיתים קרובות חדשות  סוכנויותכתבי  מסביר מדוע ה, וזהערבייםמשטרים העל 

הרבה אמינה  ג'זירה-מחקרים מראים כי ערבים רבים מוצאים שאלאולם סולקו ממדינות מסוימות. 

       33יותר מאשר התחנות המקומיות שלהם, שלרוב מציגות חדשות שעברו סינון קפדני.

רבות . התקשורת המקומית בג'זירה-תחנות כמו אלבהתפתחויות חיוביות ביותר קיימות גם 

בפעם הממשלה.  לשידור ללא אישורעבר  ומאומה לא ערוצי תעמולה, בעיקר בעבר  וכללמארצות אלו 

בעבר. ביניהם נכללים שמעו מעולם לא יים שמיליוני ערבים לקולות ודעות מערבנחשפים ראשונה ה

קבוע. אין זה על בסיס ם ישראלים המרואיינים לא רק מנהיגי ארה"ב או אירופה, אלא אף דוברי

אתם מתכוונים להפסיק להרוג אומר שאנשים אלו לא נשאלים לעיתים קרובות שאלות עוינות ("מתי 

במיוחד, שעד לאחרונה לא רחב ילדים?"), אולם הם אכן מקבלים הזדמנות לספר את סיפוריהם לקהל 

   . להם היה זמין

ולטכנולוגיות אחרות תהיה  כךלא יכול לענות היא האם ל עליה אף אחדהעתידית שהשאלה 

על חברות סגורות. האם נשים יוכלו סוף סוף לנהוג, או אולי אף לקבל את זכות הארוך טווח בהשפעה 

פייסבוק תוביל לחברה לההצבעה בערב הסעודית? האם העובדה שיש לאיראנים גישה לטוויטר ו

 אנשי מחקראת הסיכויים לדמוקרטיה אמיתית בסין?  לדיפתוחה יותר במדינה? האם האינטרנט יג

 ו, אך אף אחד לא באמת יודע.   קררבים שחקרו את השאלות הללו מקווים שכל השינויים האלו אכן י

 

 תקשורת ושלום

תות מלחמה אל נושא נעים יותר: ניסיונות יתפקיד התקשורת החדשותית בעמאנו עוברים 

תפקיד התקשורת בשני אזורים בעולם: המזרח התיכון  נשווה אתלהביא שלום. על מנת לעשות זאת 

(כמובן) וצפון אירלנד. השוואה זו מדגימה שוב את יחסי הגומלין בין איבוד שליטה על הסביבה 

 הפוליטית לבין איבוד שליטה על החדשות. 

מקורות   34.לסיומולהביא  רביםניסיונות  עם ,בצפון אירלנד היה ארוך ועקוב מדםהסכסוך 

מצדו של הרוב הפרוטסטנטי.  כתמתמשאפליה  לששל המיעוט הקתולי  וטמונים בתחושת סכסוךה

, בעוד שהפרוטסטנטים התעקשו שהאזור אירלנדם דרשו שצפון אירלנד תתאחד מחדש עם קתוליה

בני אדם בין  3,500של  םוהובילה למות ,יישאר חלק מבריטניה הגדולה. האלימות הייתה נוראית

      2001.35 - 1969 השנים

אירי. -ינעשה ניסיון רציני להביא שלום לאזור באמצעות החוזה האנגל 1985בנובמבר 

הפוליטיות המפלגות  מרבית על ידיסכם נדחה הוה ,בזמנו לגייס קונצנזוס הצליחומנהיגים לא 

, אי הסכמה פוליטיקה-תקשורת-מעגל הפוליטיקהרון קעל אמהבהת). ות(הפרוטסטנטי היוניוניסטיות

בייחוד בעיתונים הפרוטסטנטים שנקטו עמדה הועצמה וחוזקה על ידה, בתקשורת,  השתקפהזו 

 כנגד ההסכם. תקיפה 
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המצב השתנה כאשר הסנטור האמריקני לשעבר ג'ורג' מיטשל פתח בסבב חדש של משא ומתן 

 ותהלאומנימפלגות הוהיוניוניסטיות מפלגות המיטשל הצליח להביא את מרבית   36. 1995בשנת 

. מיטשל הציב שני תנאים עיקריים עבור 1998בשנת  יום שישי הטובב בלפסט לשלום לחתום על הסכם

להימנע מכל מעשי אלימות, והשני, שלא יהיו  עורבות במשא ומתן. הראשון דרש מהןכל המפלגות המ

שליטה  מור עלשלתקשורת אודות המשא ומתן. מיטשל הבין כי רק אם יצליח לשהן הדלפות כל 

    מידע, הוא יוכל להגיע להסכם.    באירועים וב

מעט  יתההי. מתרסמשני צדי הלגייס תמיכה רבה מיטשל כאשר המשא ומתן הושלם, הצליח 

, אך הרוב המכריע של המפלגות הפוליטיות נתן את תמיכתו. קונצנזוס זה, בתורו, הוביל התנגדות

מחקר אחד בדק את מאמרי המערכת שנכתבו אודות   37לתמיכה נלהבת מצד התקשורת המקומית.

-1999(פרוטסטנטי) בין השנים  תהליך שלום זה באייריש ניוז (עיתון הנחשב לקתולי) ובבלפסט טלגרף

תומכים בתהליך השלום, ש מערכת מאמרי 64של  יוצא דופןאייריש ניוז הופיע מספר  בעיתון  1997.38

. עיתון בלפסט טלגרף היה ותהתנגדהובעה מאמר אחד בורק  אמביוולנטיותחמישה מאמרים שהביעו 

ושוב, רק אחד שהתנגד. אלו  ,באמצע 18בעד,  מערכת מאמרי 62שלום: הבאופן דומה בעד מוטה 

 שקולם לא נשמע.  ובצדק, ,שהתנגדו להסכמי השלום הרגישו

צודקים, אך לכיוון שלום, אין זה אומר שהם  נוטיםיים מרכזהכאשר כל הכוחות הפוליטיים 

זה כן אומר שהתקשורת תצביע באותו כיוון. ערכתי ראיונות עם מנהיגים פוליטיים ועיתונאים 

 סיקורעל הם דיברו על ההשפעות של הקונצנזוס החדש הזה י, ורב1999בבלפסט באביב של שנת 

 התקשורתי. אחד מכתבי העיתון ניסח זאת כך: 

אתה יודע שהייתה כמעט אי נוחות התקשורת, , ובכן, הואבו הבחנתי שדבר נוסף 
רבו יס רבים יוניוניסטים במונח תהליך שלום במשך זמן רב, היות ו להשתמש אפילו
שהיה זה אכן תהליך שלום, זה היה תהליך כניעה או תהליך פיוס. אני זאת לקבל 

אימצו  תהיוניוניסטיאנשי מפלגת אלסטר כי  עתמרגיש יותר בנוח להשתמש בו כ
ה מסוימת, והם מתחילים לקחת בעלות על תהליך השלום. אך עד שנת ידאותו במ

 פתותראו בתהליך השלום קונספירציה מצד הרפובליקנים ל היוניוניסטים, 1996
 39אירלנד מאוחדת.להסכים לאותם 

 
 לפניהופיע , תבינו ששינוי פוליטי 1998-לזה שהצליח ב 1985הכושל של  ןהניסיואת אם תשוו 

השינוי בתקשורת. ההערות הללו מזכירות לנו שכמו במלחמות, אחת הסיבות שכתבים מאמצים טון 

את הקהל שלהם. שלא כמו  להטרידמסוים לגבי נושאים פוליטיים היא משום שהם מעדיפים שלא 

שנוי במחלוקת, לכן עיתונאים לא הרגישו ליותר לא נחשב המאוחר , תהליך השלום 1985בהסכם של 

 71% -זכה למאוזן". בסופו של יום, ההסכם הוגש כמשאל עם לתושבי צפון אירלנד, ו סיקור"בצורך 

יכול להתווכח עם  אינואיש אך בחלק זה של העולם,  ספורדייםמעשי אלימות  ישתמיכה. עדיין 

תושבי צפון אירלנד. ישנה סיבה טובה לטובים הרבה יותר הוביל לחיים השלום העובדה שהסכם 

 . לכדי מימוש ההסכם הבאתבתפקיד מילאה תקשורת בצפון אירלנד הלהאמין ש

כעת נעבור אל המזרח התיכון, שם אם אתם מצפים לגרוע מכול, לא תתאכזבו. ישראל הייתה 

 תהליך, אחד עם הפלסטינים ("20-של המאה ה 90-מעורבת בשני תהליכי שלום בראשית שנות ה

שליטה של המדוע לשאלה ספקות המחשה נוספת עם ירדן. שתי דוגמאות אלה מ אחראוסלו") וה

כיצד התקשורת פועלת. לממשלתו של ראש בהסבר  מפתחביבה הפוליטית היא גורם הסבמנהיג 
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הממשלה יצחק רבין הייתה מעט מאוד שליטה על הסביבה הפוליטית סביב תהליך אוסלו, לעומת 

   40משא ומתן עם ירדן.ברבה  השליט

. רבין החליט לנהל משא תוליקיצונית מתחבצורה תהליך השלום באוסלו היה שנוי במחלוקת 

רבים ולהכיר בארגון לשחרור פלסטין (אש"ף).  –יאסר ערפאת  –של ישראל  יםאויבראש הומתן עם 

המוניות וכעסו מאוד על ראש הממשלה. זה הוביל למחאות  ,אש"ף ארגון טרורב ראובישראל עדיין 

ות לכל פשרה שתכלול החזרת שטחים שנכבשו במלחמת קנאהאגף הימני בישראל שהתנגד במצד 

היה קושי רב . רבות מן המחאות הללו הפכו אלימות, והיה ברור שלממשלה 1967ששת הימים בשנת 

  . הלכה וגברה רסן את המחאות שמספרן הלך וגדל ועצמתןל

טרור כמות מסיבית של מתקפות , החמאס וקבוצות פלסטיניות אחרות ביצעו גרוע מכך

 279. בחמש השנים הראשונות לאחר הסכמי אוסלו, עם ישראלבניסיון לחבל בתהליך הפיוס  ישראלב

במהלך דיוני  הסליםרמת האלימות הפוליטית בתוך ישראל המשיכה גם היא ל  .41נהרגו יםישראל

ראש הממשלה  , כאשר1995בנובמבר,  4-ב ההתרחששל אלימות בסבב זה  הפעולה האחרונהאוסלו. 

-הישראלי סכסוךוה ,תהליך אוסלו אכן קרס בסופו של דבר  42יגאל עמיר.יצחק רבין נרצח על ידי 

 הרג והרס בקרב שני הצדדים. של הולכות וגוברות נוראיות רמות  עםפלסטיני התדרדר אף יותר 

אם כן, מה היה תפקידה של התקשורת החדשותית הישראלית בכל זה? יהיה זה גם מטופש 

. התהליך היה פגום סיקרה אותו עיתונותהבו שהאופן  בגללוגם מוטעה לומר שתהליך אוסלו קרס 

או לגייס  ,בזמן התהליך מלכתחילה. העובדה שלא רבין ולא ערפאת יכלו להשתלט על האלימות

תהליך לכישלון הסבר טוב הרבה יותר מספק  ,לתהליך בקרב החברה שלהםיק רחב מספקונצנזוס 

התקשורתי. רבים יטענו גם שלאור היקף הוויתור שכל צד נדרש לעשות  סיקורמשהו ב מאשר, אוסלו

אם תרצו להבין מה אומר ששוב, הטיעון לכישלון. מראש על מנת להגיע להסכם, תהליך אוסלו נידון 

 מלחמה, תחילה תבדקו מה קורה בפוליטיקה.של שלום או סיקור של קורה ב

מצד שני, ישנה סיבה טובה להאמין שהעיתונות הישראלית הייתה זרז חשוב להאצת 

הימים הראשונים של  250בעיתון ישראלי גילה שבמהלך  סיקור. ניתוח תוכן של במדרון ההתדרדרות

אין זה מפתיע כלל   43מאשר חדשות חיוביות. ,חדשות שליליות אודות אוסלוהרבה יותר התהליך היו 

גילה  מחקרלציין שהיש גם שהתרחשו במשך תקופה זו. שליליים של אירועים המספר העצום לאור 

נחשבים תמיד ים ואלימות כסכסו. זכו לתשומת לב מועטה ביותרשטח בשדברים טובים שהתרחשו 

, וגם סיקורנושא די משעמם ל הוא ותר מאשר שלום. משא ומתן לשלוםיגבוה לבעלי ערך חדשותי 

לשמור אותו בסוד. עניין יש  הצדדיםכאשר מתרחש משהו מעניין במהלך הדיונים, למנהיגים משני 

אוסלו ושל פיגועי הטרור  יחס להסכםבהדיון הפנימי  סיקורבנוסף, מחקר בנושא מעיד שחלק גדול מ

   .  סכסוךמסוג זה נוטה להוסיף שמן למדורה של ה סיקור  .44ני בצורה קיצוניתהיה סנסציו

  45תהליך השלום הישראלי עם ירדן היה ההיפך הגמור ממה שקרה במהלך הסכמי אוסלו.

 הונהנה מרמת קונצנזוס רחב ,המידע זרימתעל ו על אירועיםלשלוט  הצליחכאן ראש הממשלה רבין 

 ש"המחיר" שישראל "שילמה" הייתה יחסית נמוך, בתהליך. הסיבות לכך היותמיכה של במיוחד 

. המלך חוסיין נחשב לאישיות חיוביתושירדן תמיד נחשבה לאחת המדינות הערביות המתונות ביותר, 

ות לא היו לבביהדיונים התנהלו בבגלל שכמעט שלא היו מחאות נגד ההסכם ולא מעשי אלימות. 

על הקונצנזוס הפוליטי  ה הגבוהה שלרמהים את בעצם הדלפות שיכלו לאיים על השיחות. ניתן להדג
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 46מתנגדים. 3בעד חוזה השלום עם ירדן ורק  105ת ההצבעה בפרלמנט הישראלי (הכנסת): בחינ ידי

הפעם היחידה בה הצעת חוק מקבלת תמיכה מסוג זה היא כאשר מחוקקים מצביעים בעד יום 

 המשפחה. 

. התקשורת הישראלית חגגה 1994באוקטובר  24-ההסכם הסופי בין ישראל לירדן נחתם ב

 47השער של העיתונים הפופולריים ביותר. יעמודבמרכז  גאוןבו צגשהוודגלים יונים  בלי הפסקה עם

בערבה.  13:00טקס החתימה בו נכחו הנשיא קלינטון, המלך חוסיין וראש הממשלה רבין נערך בשעה 

בשעה כזו שבה טקס  יקבע איזה בן אדם שפוי בדעתולתהות  יםאת אזור המדבר עשוי שמכיריםאלו 

בתכניות להופיע שבגלל הבדלי השעות, קלינטון יכול היה . התשובה היא השמש באמצע השמים

   48חדשות הבוקר בארה"ב.

מסקרת בו התקשורת שלאופן ביחס פוליטית השליטה ה לשאת חשיבותה  יש לזכורמכל זה 

יסייע לכם להבין את תפקיד גם מלחמות. העיקרון  סקרתבו היא משאופן בדיוק כמו ה ,שלום

לעשות צריך  מהלישיבות, שינויים בסל התרופות או  אותהקצמדובר ב, בין אם עימותהתקשורת בכל 

ממשלה, לא תהיה לכם כל בעיה של הפקוד הפוליטי עקבו אחר התאם ת גלובלית.הלהתחממות ביחס 

     את הנושא.    תסקר לנבא כיצד התקשורת 

 

 עד גבול מסויםרק ספין יכול לקחת אתכם 

שנקרא "לכשכש בכלב" בכיכובם של דסטין הופמן ורוברט דה הופק סרט שנים  מספרלפני 

ם מומחיהוהרעיון היה שבגלל שהנשיא היה מעורב בשערוריית מין,  ,נירו. זו הייתה קומדיה פוליטית

המליצו שהוא ייצר מלחמה דמיונית עם אלבניה  , )spin doctors(  "ספין דוקטורס"ה, ניםספיל שלו

אמריקני העונה לשם  "לוקחים שבוי"על מנת להסיח את דעת הקהל. הדרמה גוברת כאשר האלבנים 

סמל ויליאם שומן. אחד הקטעים הטובים בסרט הוא כאשר הזמר וילי נלסון כותב ומבצע שיר בשם 

  Good“"הנעל הטובה והישנה" ( Old   Shoe” (נים למסע זריקת תמיכה בשבוי. היועצים מארג"

תליית הנעליים הישנות שלהם על פנסי הרחוב  על ידיבו האמריקנים מביעים את תמיכתם שנעליים" 

       יבחר מחדש.  יוחוטי הטלפון. ברור שהודות לסיפור החדשותי הנשיא 

ם ישנל כוחו של הספין. המיתוס הוא שעזה היה סרט טוב, אך הוא בא להנציח את המיתוס 

שכל אסון פוליטי להפעיל מניפולציות כך, שיכולים , סדוקטור-ספין ,רבי עצמה לספיניםמומחים 

 לסיפור הצלחה. לקח חשוב נוסף שיש להפיק מפרק זה הוא שטענות מסוג זה הן ברוב המקריםיהפוך 

סיפור, וכי לפעמים מנהיגים  כשרוצים למכוריתרונות חשובים יש כוח פוליטי ל. זה נכון ששטויות

 צמצםליכולים  לקרוא לזה התעללות ולא עינוי) ,מוצאים דרך חכמה לספר את סיפורם (למשלש

רק הצלחה פוליטית מביאה להצלחה  ,י. אך בניתוח הסופיציבורבמידה מסוימת את הנזק ה

     תקשורתית אמיתית.   

 , וזה תקשורתיתההצלחה מידת התנאי חשוב להיא אמיתית הפוליטית ההצלחה מידת ה

צריך להיות ברור מהמקרים שנידונו. העובדה שהנשיא בוש הראשון הצליח לגייס תמיכה לאומית 

להעביר את המסר  שלא היה לו קשהלשימוש בכוח נגד סדאם חוסיין משמעותה רחבה ובינלאומית 

, התחיל וש הבןלתקשורת (כולל לתקשורת הזרה). מלחמת המפרץ עצמה הייתה קצרה ומוצלחת. ב
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האמריקנים  רובה ברור להי ף. בסומשכהתאך איבד אותה ככל שהמלחמה נרבה, עם תמיכה 

. ת הטובעניתהעיראקי יצההבוארה"ב נאלצה למצוא דרך לחלץ את עצמה מ ,שהמלחמה הייתה טעות

בעד תהליך רחבה באופן דומה, העובדה שרבין לא הצליח למנוע פיגועי טרור או לגייס קואליציה 

על התקשורת הישראלית. לתהליך השלום עם ירדן, מצד שני, היה כמעט שליטה אפשרה לו לא אוסלו 

: הוא היה קצר, בוצע היטב 1991-הרבה מן המשותף עם הניצחון האמריקני במלחמת המפרץ ב

 ובסופו של דבר מוצלח. 

 

 הסברההמיתוס 

זהו  ףבסועד גבול מסוים. ניתנים למתיחה ויחסי ציבור  ניםא שספיירעיון זה השל  התוצאה

שניתן חשוב לגבי מה משהו תמיד הכלב הפוליטי המכשכש בזנב התקשורת. זה גם מלמד אותנו 

העיתונות לכך שהסברה". אנשים רבים בישראל מאמינים שהסיבה ה"המיתוס על  לכנותו

הבינלאומית מתנגדת לכל דבר שישראל עושה היא משום שיחסי הציבור שלנו עלובים כל כך. לו רק 

     והאויבים שלנו טועים.   ,להסביר" לעולם את האמת, כולם היו מבינים מדוע אנו צודקיםיכולנו "

בהתחשב בכל אשר נאמר עד כה, אני אטען שכל זה הבל הבלים. בעיותיה של ישראל עם 

העיתונות העולמית קשורות באופן ישיר לבעיותיה הפוליטיות עם הקהילה הבינלאומית. ניתן לבנות 

ישראלית -ישראלית בעולם (קרוב לוודאי מיקרונזיה) עד למדינה הכי אנטי-הכי פרוהמדינה רצף מ

עיתונאים . סכסוךאת התסקר הללו כיצד כל אחת מהמדינות ואפשר יהיה לומר בעולם (איראן), 

את , בארצם האליטות הפוליטיות משקפות אתשהפוליטיות  התפיסותאת מיישמים  ממדינות אלו

 הל שלהם בבית.  את הקהעורכים שלהם ו

הדרך הטובה ביותר להשתכנע בטענה שנויה במחלוקת זו היא לחשוב על המקום והזמן בהם 

אוהד רב בתקשורת הבינלאומית  סיקור. לדוגמה, ישראל קיבלה יותר חיובי סיקור תישראל מקבל

 , ניתןסכסוך. אם חושבים על הסביבה הפוליטית סביב ה1991-במהלך מלחמת המפרץ הראשונה ב

וישראל נתפסה כקורבן לתוקפנות  ,להבין מדוע. למעשה העולם כולו התאחד כנגד סדאם חוסיין

מתקפות טילי  זמןהעיראקית. משפחות ישראליות נאלצו לחבוש מסכות גז ולרוץ לחדרים אטומים ב

סקאד מתוך חשש שהדיקטטור העיראקי יעשה שימוש בלוחמת גז נגדנו. ישראל אפילו לא הגיבה 

תקפות אלה. המדינה לא הזדקקה לאסטרטגיית יחסי ציבור מתוחכמת על מנת לשכנע את צבאית למ

בינלאומית שאנחנו בעצם קורבן, הסיפור למעשה מכר את עצמו. הנה עצה מצוינת לאלה ההתקשורת 

ואתם תסתדרו  ,מועמד שאנשים כבר אוהביםבמוצר או במכם הפונים לתחום יחסי הציבור: בחרו 

  מצוין.    

 אנטגוניסטית כלפיגם מאמינים שהעיתונות האמריקנית הרבה פחות המומחים מרבית 

אם נאמין שישראלים העובדים בארה"ב טובים יותר ביחסי ציבור מאשר רק ישראל לעומת אירופה. 

אולוגיה יאלו באירופה, ניתן יהיה להסיק שהסיבות להבדלים טמונים בהבדלים בהיסטוריה ובאיד

 סכסוךות את הסקראופן בו מדינות שונות מי, הבדלים אלו אינם רק נראים בעטבהפוליטית. באופן 

ים כסכסואת כל ה סקרתואירופאית מ תישראלי, אלא גם באופן בו עיתונות אמריקני-הערבי

  .   3הבינלאומיים. הדרכים בהן תרבות פוליטית משפיעה על מסגרות חדשותיות תידון במלואה בפרק 
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תנו לי להציג עוד ראיה אחת אחרונה נגד אלו המאמינים שבעיותיה של ישראל בעולם טמונות 

. נניח לשם הוויכוח שישראל אינה טובה כל כך ביחסי ציבור. יהיה קשה מאוד גרועיםביחסי ציבור 

. אנשים בכל רחבי העולם מקנאים ניםעל של ספי-ארה"ב היא מעצמת ארה"ב. כך לגבילטעון 

. האמריקנים משקיעים םהשיווק, הפרסום ויחסי הציבור של האמריקנים ומחקים אותבטכניקות 

מיליוני דולרים במאמציהם בתחום ה"דיפלומטיה הציבורית" (שהיא בעצם מונח נפוץ ומקצועי יותר 

האמריקנים לא  הללו, ציםלמה שהישראלים קוראים הסברה). עם זאת, למרות כל ההשקעה והמאמ

 2003ו מדינות באירופה (למעט בריטניה) שיציאה למלחמה נגד עיראק בשנת הצליחו לשכנע אפיל

הם אמונתם הפוליטית  משום שעל פילמלחמה התנגדו הייתה רעיון טוב. הרוב המכריע של המדינות 

הציבור האמריקני בסופו של דבר הגיע למסקנה זהה). לא (ענקית שג'ורג' וו. בוש עושה טעות סברו 

        היה לזה כל קשר ליחסי ציבור. 

תקשורתי  סיקורשהיא תקבל כדי מדיניות רק  נקוטניתוח זה לא בא להציע שישראל צריכה ל

לטובת המדינה, עליהם  יאטוב בעולם. אם מנהיגים ישראלים מגיעים למסקנה שהמדיניות שלהם ה

השלילי. אלו המאמינים שהבידוד הבינלאומי הגדל והולך  את הסיקור ולשאת , מה שצריך לעשות כל

 ל בבעיית הסברה משלים את עצמם.     ושל ישראל כרוך בסך הכ

את  פסיבי המעביר סרט נעשהתקשורת היא פשוט  אין פירושה קודמתפוליטיקה ההעובדה ש

, ויש לזה השפעה משלהם נהליםולעיתונאים יש אינטרסים  ושומע אל הציבור. הרוא כל מה שהוא

  התהליך.    יעסקו בהמשך י חדשות. שני הפרקים הבאים דיווחנכבדה על האופן בו הם בונים 
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2שאלות למחשבה ולדיון, פרק   

תות מלחמה עשויים להיות מתוחים מאוד. מצד ייחסי הגומלין בין עיתונאים לבין הצבא בע .1

הזכות לדעת מה מתרחש בשדה הקרב, בעוד את אחד, עיתונאים טוענים שיש לציבור 

מאמינים שפתיחות יתר יכולה לסכן את כוחות החיילים ולהוריד את  ייםשמנהיגים צבא

? ם לנכוןכפי שהם רואי מלחמות סיקורהמורל הציבורי. עד כמה חופש יש לתת לעיתונאים ב

      או מדוע לא? כן, האם אתם חושבים שרעיון שיבוץ עיתונאים בכוחות הצבא הגיוני? מדוע 

הובילו לשינויים  מידע נאסף ומופץאנשים רבים מאמינים שהשינויים הטכנולוגיים באופן בו  .2

סיפורים לאירועים או למשמעותיים בעולם הפוליטי. האם תוכלו לחשוב על דוגמאות 

עידן לפני  ,יו יכולות להיות להם תוצאות שונותשהאו  ,שלא היו אפשריים פוליטיים

אילו סוגים של מידע פוליטי אתם מקבלים באמצעות האינטרנט שלא תוכלו האינטרנט? 

 לקבל מהתקשורת החדשותית המסורתית? 
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נקודת נקודת מבטו של השחקן הפוליטי אל מת ותבוננהמהדיון עובר זה של הספר  חלקב

ה מירמתרחש בעולם הפוליטי, היא משמה את המבט של התקשורת. התקשורת אינה רק משקפת 

מבטיחים, בין שמסוימים  וכלליםפי נורמות ל ע תפועל וז המרהאותו למוצר המכונה חדשות. 

 מההיתר, קהל גדול ככל האפשר. ברגע שתבינו את הכללים הללו, תוכלו להבין טוב יותר הן 

. זה נכון שמגוון המרכיבים הראשוניים סיקור זהמקבל הוא  כיצד, והן סיקור תקשורתימקבל 

זו  ,לאחר מכןאך ליצירת סיפור חדשות תלוי כמעט לגמרי במה שמתרחש בעולם הפוליטי. 

אילו סוגים של תבלינים יש  ,ים להחליט באילו מרכיבים להשתמשהכתבים והעורכשל אחריות ה

     .ותהיה לשביעות רצונם לקוחותיהםאת תמשוך שמנה סופית  , וכיצד לצרפם ולהכין מהםלהוסיף

חדשות אובייקטיביות, ומדוע יעד כזה הוא בלתי כזה דבר אין להסביר מדוע מיועד  3פרק 

חדשות במספר מקומות מוגבל  יאחר דרך קבעעצם העובדה שעורכים מחפשים אפשרי להשגה. 

שעיתונאים צריכים לעשות  פירושהרק כמות מוגבלת של סיפורים בכל יום,  לייצרויכולים 

המשפיעים על בים ביותר . אחד הגורמים החשולוותרמה על ולכלול, לגבי מה החלטות קשות 

. אנשים בכל  (cultural bias )תתרבותי הטיה נכנהלמה ש מיוחסייבחרו שאירועים הקביעת 

זה מובן לחלוטין שעיתונאים ועל כן , םלארצהם או לשנוגעים בעיקר באירועים  מתענייניםמקום 

  .  והז הטיההלסיפורים המשקפים את עדיפות יתנו 

תהליך העריכה, יוותרו בסוף ישסיפורים הבחירת רק על  המשפיע האינ תתרבותיהטיה 

. עיתונאים והקהל שלהם אלה יםחדשותי סיפוריםבנויים בו שגם השפעה רבה על האופן  היש ל

אנשים לא חושבים על הרוב מסוימות אודות העולם הפוליטי, ולמרות ש לתפיסותשותפים כולם 

 כל דבר שהם מקבלים מהחדשות. למספקות את הבסיס כמעט  , הןאלו תפיסות

מדברים כאשר אנשים מדברים בדרך כלל על חוסר האובייקטיביות בחדשות, הם בעצם 

הרווחת היא שמרבית  תהדע. אידיאולוגיתהטיה הם מדברים על . גמריל אחר על משהו

לכל סיפור חדשותי. טייתם השמאלנית מכניסים את נשהעיתונאים הם שמאלנים מובהקים 

במדינות מערביות אחרות, בייחוד מאוד מסוג זה אינן מוגבלות לישראל, הן גם נפוצות  תפיסות

נפוצה האמונה שעיתונאים אז , 2008בחירות  הלךבמשם במיוחד  תלטובנעשתה בארה"ב. טענה זו 

מחקרים רבים למדי  ישנם. למרבה המזל, אובמהכדי להביא לניצחונו של ברק עובדים קשה 

 .  השלישיבפרק נושא זה יידון גם ו, אידיאולוגיתה הטיההבנושא 

. חדשות הן עסק, תמסחריהטיה : ה אחרת של הטיה עיתונאיתעוסק בצור 4פרק 

-חדשותשניתן למגמה זו הוא הלא מכבד וסיפורים דרמטיים מבטיחים קהל גדול יותר. השם 

ים רבים מאמינים שככל שהתקשורת נעשתה סנסציונית יותר ר. מבקinfotainment בידוריות

מדינה. על סדר היום בסוגיות מרכזיות העומדות ברמת הדיון והוויכוח הציבורי הנמיכה את היא 

יל את הרווחים, אך יכולה להיות גדמכירת ג'אנק פוד לעיתים קרובות ת אם נחזור לדימוי האוכל,

על ייחסים לדגש שמרבית האנשים לא מתם. למרות השפעה נוראית על בריאותם של אנשי לה

להם וכיצד  צוקובע אילו סיפורים ייבחרו, כמה זמן ומקום יוק הואכצורה של הטיה, גם בידור 

 הם ייארזו ויימכרו. 

של תהליך התקשורת הפוליטית. לאחר שכל  השני חלקזה אנו עוברים ל חלקב לפיכך

כעת באחריות לא מתוכננים התרחשו, טיים אמרו את שלהם וכל האירועים ההשחקנים הפולי

 עיתונאים ליצור את המוצר הכה מיוחד הידוע כחדשות. ה



 
 

 

 

 

 

 

 

 : 3פרק 

 אין דבר כזה חדשות אובייקטיביות
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מטריד את רוב האנשים, קרוב לוודאי שיהיה ש בחדשותד אחאם היה עלינו לבחור נושא 

יפי נפש המסרבים  הם הנפוצה ביותר היא שעיתונאים כולםהתפיסה . כאמור, הטיהזה נושא ה

 מספרן הרבשל להקמתן . בארה"ב זוהי הסיבה זהיםבעקביות לתת לאנשי הימין זמן וסימפטיה 

וליצירת ערוץ פוקס ניוז הטוען ללא שמץ של אירוניה שהוא מציג  שמרניות של תכניות אירוח

 לאורך הזמן). אלו שצפו בפוקס ניוז "Fair and Balanced News""חדשות הוגנות ומאוזנות" (

יש כאלו עשויים יותר להסכים כי הוא מציג "חדשות רפובליקניות הוגנות ומאוזנות". גם בישראל 

 . "ישראל היום"יבה להקמת העיתון הס הייתהזו שהטוענים 

טוענים שהתקשורת היא כלי  הם, חלק מפחות תכופותלעיתים  מתבטא שמאללמרות שה

נוספת מסוג זה  טענהא להגן על האינטרסים של האליטה. וה שלו העיקרי האינטרסקפיטליסטי ש

למען  יסתומגהעיתונות הופכת לפטריוטית במיוחד ו ,היא שכאשר ישראל יוצאת למלחמה

     1וצה"ל. הממשלה

זה , והטיה כאשר מדברים על הכוונהבדיוק להחליט למה  עולות בבואנו בעיות רבות

להבין זאת טוב יותר אם נחשוב על האופן  וכל. נהו מנסים למדוד אותחנאף יותר כאשר אנמסובך 

ולרוב הוא ללא ספק "נכון",  בינו צופים בחדשות בטלוויזיה. כל מה שאנחנו מסכימים איתוובו ר

הוא בבירור מוטה. אנשים עשויים כל מה שאנחנו לא מסכימים איתו  אנחנו לא שמים אליו לב.

  . בסכסוךלהיות מוטים בדעתם בייחוד כאשר הם מעורבים רגשית 

מאז בכותרת נכתב כך:  2010.2בדצמבר,  23-ב Ynetבאתר  השהופיעידיעה קחו לדוגמה 

. כפי שרבים יזכרו, ממשלת נתניהו הקפיאה את זינוק גדול בבנייה בהתנחלויותתום ההקפאה: 

התנחלויות למשך עשרה חודשים בתקווה שזה יביא למשא ומתן ישיר בין ישראל ב הבנייה

, המתנחלים החלו שוב הסתיימהעסק בעובדה שלאחר שההקפאה  Ynet-פלסטינים. הסיפור בל

להיחשב כמדגם  אמוריםלא  ,םסטיטוקבקיות ברשת, הכותבי תגובבבנייה בקצב חסר תקדים. 

שלא מעטים מהם זה כמובן לא מפתיע אך מייצג לאופן בו אנשים מגיבים לסיפורים מסוג זה, 

, ים יותרינפתיע שקוראים שמאלשמאלנית. זה גם לא ההתייחסו לכתבה כדוגמה נוספת לעיתונות 

אחת מתגובותיהם התייחסה לא חדשת התפתחות איומה, או שאף תראו בבנייה המ לכאורה,

זה כמו  תתקשורתי טיהה לגבי בסכסוךהתקשורת. לשאול מישהו המעורב רגשית של  הטיהל

 סכנין.   מולהקבוצה שלו  בית"ר להיות שופט במשחק כדורגל שללבקש מאוהד של 

אין דבר כזה עיתונות אובייקטיבית (וגם לא יכולה להיות  העיקרון השלישי מנוסח כך:

(היא כן), אלא השאלה  ואו לאמוטית אם כן, השאלה האמיתית היא לא אם התקשורת כן כזו). 

 הטיה. אידיאולוגיתו תמשני סוגים: תרבותי הטיההיא מוטית. הדיון בפרק זה יעסוק בכיצד היא 

זמן מסוימים. דיווח חדשותי בלעובדה שכל סיפור חדשותי מעוגן במקום ו הקשור תתרבותי

מאוד  שונה יראהי. הנושא גם 2011לעומת  1960-שונה מאוד ב באופן יראהיאודות זכויות האישה 

א כל יה תתרבותי הטיהבישראל, בארה"ב, ביפן או בירדן. אחת הסיבות לכך ש ו עליוכאשר ידווח

ספק  להטיל ם. אנשים לעיתים רחוקות מתבקשיהא בעיקר סמוייהיא משום שה תכך עוצמתי

     שלהם לגבי עולמם משום שחדשות אתנוצנטריות הן כל כך טבעיות ומוכרות.   הבסיסיות תפיסות ב

זוהי ללא ספק סוגיה מרכזית בדיון  .אידיאולוגית הטיהמצד שני, נדמה שקל יותר לזהות 

למרות שמרביתם  ,בעיתונות אידיאולוגית הטיההציבורי. כאמור, ישנם לא מעט מחקרים על 

נערכו בארה"ב. בעוד שאף לא אחד מהמחקרים הללו מספק תשובה סופית ומוחלטת לסוגיה זו, 

 הם שופכים די הרבה אור על הנושא. 
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 בחדשות תתרבותיהטיה 

אבקש מכם לחשוב למשך כמה דקות על מוות. זה לא דבר נעים כל כך לחשוב עליו, אך 

בחדשות. בכל יום נתון אלפי אנשים  תתרבותיהטיה מספק תובנה חשובה במיוחד לגבי  בו הרהור

ים, מתאבדים, מתים בחשניתן לחשוב עליה כבעלת ערך חדשותי. הם נרצחים, נט ךמתים בדר

, נהרגים במלחמות ופיגועי טרור, מתים ורכבות יםמטוס בהתרסקויותנספים בתאונות דרכים, 

 וממגפות.  יםטבעי-ולא יםות טבעיאסונמ

. כל שמגיעות אליכםידווח בחדשות  לא כמעט אף אחד מעשרות אלפי מקרי המוות הללו

. חדשות טלוויזיוניות מוגבלות למספר דקות התעלםמה למו לסקרמה להחליט חדשות צריך עורך 

והעיתונים, למספר העמודים. גם אתרי חדשות מקוונים, בהם יש יותר  ,שמוקצות להם השידור

רשת. ולהציבם בהסיפורים  ין אתהכיכולים לשתשלום במקום זמין, מוגבלים למספר העובדים 

במדינות אחרות. שקורים מקרי המוות, בייחוד אלה  מרביתפשוט אין מקום בחדשות עבור 

עבור מוות מסוימים נחשבים לחשובים יותר עבור קהל מסוים מאשר  במילים אחרות, מקרי

שקורים אחרים. מקרי מוות מקומיים הם בעלי ערך חדשותי רב יותר מאשר מקרי מוות קהלים 

   .    הבעקבות תאונ מוותבמקומות מרוחקים, ומוות כתוצאה מטרור מעניין הרבה יותר מאשר 

העיר שלנו,  דותעל אובסופו של דבר, חדשות הן תמיד מקומיות. בין אם הן מדווחות 

 גםהעולם שלנו, החדשות תמיד מספרות לנו סיפורים בדרכים שהמדינה שלנו, האומה שלנו או 

 תבעולם פועל התקשורת החדשותיתעבורנו כקהל. כל  משמעות ותגם יהיו בעליעניינו אותנו ו

וים הבא לידי ביטוי בכל אייטם חדשותי שמופק. זוהי הסיבה שרבים בתוך הקשר תרבותי מס

 לשלכל חברה יש דרכים מסוימות   3".תחברתיהבנייה בתחום התקשורת אומרים שחדשות הן "

תפיסות אלה בחשבון. מה  נלקחות ,מיוצרותהחדשות שלנו כאשר ו ,עולם הפוליטיב תבוננותה

 הזאת.   בדרך  נוח יותר לעיכול שמאכילים אותנו יורד

 סקרלפני שעורך מחליט האם ל הרבה מתחילהחשיבות השיקולים התרבותיים הללו 

מוצבים שאירוע או לא. השאלה הראשונה שעליכם לשאול היא האם ישנם עיתונאים מערביים 

. כאשר עיתונאים שישחדשות מתרחשות היכן במקום מסוים. הנה דרך לזכור את הנקודה הזו: 

מחליט להציב כתבים בארה"ב ובאירופה, אך לא באפריקה, פירוש הדבר הוא עיתון ישראלי 

שתהיה זרימה קבועה של חדשות מארה"ב ומאירופה, אך כמעט שלא יגיעו חדשות מאפריקה 

). לכן, כמעט כל ישראלי העוקב אחר לישראל קשר לו שיש  (אלא אם כן משהו קורה באפריקה

וזי (ורבים לבטח שמעו גם על אשתו ניקולא סרקלשעבר החדשות שמע על הנשיא 

תחנות הדוגמנית/זמרת), אך מעטים יכולים לנקוב בשמו של נשיא דרום אפריקה. זה נכון ש

אשר  (UPI) ויונייטד פרס (AP)ן פרס אמריקכמו ת ידיעות יוסוכנושידורי חדשות רבות תלויות ב

 ותיכול ןאינסוכנויות הידיעות ות להשיג בעצמן, אך גם אינן יכוללהן סיפורים שהן מספקות 

        להימצא בכל מקום.    

שהם מניחים שהקהל לגבי מה עורכים מבססים את החלטותיהם בעיקר על תפיסות 

זוהי רק אחת הסיבות מדוע חדשות   .רוצה לשמוע –הפוטנציאלי שלהם הקהל ו –המסוים שלהם 

מוגבל מאוד ושהם  רחבשלעורכים יש מלעולם לא יכולות להיות "אובייקטיביות". עצם העובדה 

שלהם הוא דעת השיקול ש פירושה ,את הקהל שלהםעושים בחירות המבוססות על מה שמעניין 

כאשר יש להן קשר  רק סובייקטיבי. מרבית הישראלים מתעניינים במדינות אחרותכל הזמן 
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 יםג'קרטה מופיעכלשהו אליהם. כשסיפורים חדשותיים מקומיים אודות בוקרשט, סידני או 

 ללכת להכין כריך.    המתאים בטלוויזיה, זה בדיוק הזמן 

המספקים מחקרים , ישנם בישראל מחקרים רציניים בנושא זהאין בעוד שלמרבה הצער 

את כל ), למשל, בחן Tyndallח טינדאל (". דובארצות הברית כמה תובנות בקשר לתופעה הזו

 כתבות. 2009סיפורי החדשות שהופיעו ברשתות הטלוויזיה הארצית במשך ימות השבוע במהלך 

כיום ייתכן שזה ייראה מעט   4.בחדשות העוסקות הכתבות מכלל 22% היוו חוץ בענייני העוסקות

לעומק ניתן לראות שבמידה רבה המספר הגדול ביותר של הסיפורים  רגבוה, אך אם בודקים יות

בהם ארה"ב הייתה מעורבת: המלחמה באפגניסטן, סיפורים ש בסכסוכיםו נגעותיים החדש

לא היו סיפורים שכמעט פלסטיני. שלא במפתיע, -הישראלי הסכסוךהקשורים לאיראן ו(כמובן) 

    אודות אמריקה הלטינית או אפריקה.    

מצוינות מסגרת הפרויקט למדד את כמות חדשות החוץ בארה"ב נערך בשמחקר אחר 

מצא ו ,החדשותית תקשורתשל השונים המחקר בחן את הסוגים ה Pew(.5פיו (של מכון  עיתונאית

עסקו בנושאי חוץ שאינם קשורים לארה"ב. היו גם  2009בשנת בממוצע מהסיפורים  10% -ש

מכל הסיפורים החדשותיים ברשתות הכבלים  3%התקשורת. רק  ין אמצעיהבדלים מעניינים ב

מהחדשות  17% שיעור גבוה של עסקו בנושאי חוץ שאינם קשורים לארה"ב, ובאופן מפתיע,

מעיד שייתכן שהמדיה החדשה עשויה הזה אחרון המקוונות כיסו את הנושאים הללו. הנתון ה

בו המדיה החדשה שהאופן של ה ת המסורתית. הסוגיעיתונופחות אתנוצנטרית מהלהיות 

 מתמודדת עם העולם תידון בהמשך.  

עליהן  אנו שומעיםשהמדינות בחירת רק על ה לא משפיע תתרבותיהטיה  על כל פנים,

שאנחנו שומעים עליהן. כפי שנידון קודם לכן, כאשר עורכים מניחים  מה על, אלא גם בחדשות

ו אותה אך סקראינו מתעניין כלל במדינה מסוימת, הם י יש עניין מועט, או שהואקהל שלהם לש

 מסוקרות. מדינות (למשל ארה"ב) הנחשבות חשובות נורא ואיום משהו באמתשם ורק אם קורה 

של הנשיא) חשובים על בסיס יומיומי, ופירושו של דבר שאירועים שגרתיים (בחירות, נאומים 

אצלן רק כאשר מתרחש  זוכות לסיקוריותר  . המדינות העניותחשיפה כלשהי מקבלים לכל הפחות

אך נכון  ,מקרים יוצאים מן הכלל מסוג זה הם כמעט תמיד שליליים. זה עצובדבר בלתי רגיל, ו

בלונדון, שווים לעשרות אלפי  15-שמנקודת מבט חדשותית שני מקרי מוות בישראל שווים כ

     מקרים דומים באפריקה (וגם כאן, רק אם הם מתים בבת אחת). 

של עיקרון הטובה ביותר כ ךרדאחת מתוצאות התהליך הזה היא מה שניתן לכנות ב

 שחדשות יודעים אנשים .(the principle of representative deviance) מייצגתהסטייה ה

 החוץ מחדשות מקבלים שאנשים צפוי הבלתי המידע רוב אםאבל . צפוי ובבלתי בסוטה עוסקות

 בדרכים מכירים שאיננו מדינות על לנו שיהיה שהדימוי שגם סביר, שליליים באירועים מתמקד

 .      שלילי יהיה אחרות

ם דעתכעל הדבר הראשון שעולה ב חישבוהוכחה נוספת לאופן בו זה עובד, באם תרצו 

אצל חלקכם,  .כלוםלא יצליחו לחשוב על כאשר מבקשים מכם לחשוב על אינדונזיה. רבים מכם 

חדשות . 2003-, או פיגועי הטרור ב2004אחד משני דברים: הצונאמי שהתרחש בשנת שיעלה ייתכן 

בו יחשבו ישראלים על שולכן זהו האופן  ,לעולם לא יגיעו ממדינות כמו אינדונזיהשגרתיות 

 מדינות אלה (אם הם בכלל חושבים עליהן).  
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זיר אותנו שטף החדשות השליליות הזה אודות מדינות מרוחקות מבחינה תרבותית מח

של הדלת האחורית. הדלת הקדמית של הדלת הקדמית לזה חדשותי של  סיקורלהבחנה בין 

 בעינינו מכובד שמורה עבור דברים המתרחשים במדינה שלנו או במדינות הנחשבותסיקור 

חשובות. מדינות חלשות יותר כמעט תמיד נכנסות דרך הדלת האחורית בשל אירוע חריג ביותר. 

שלילי מתמשך של האומות החלשות יותר הללו בתקשורת המערבית עלול להפחית כל  סיקור

התקשורת הופכת לגורם חשוב אפשר לראות, שוב, שתיירות במדינות אלו. ל ות אוסיכוי להשקע

, רק שהפעם זה מתרחש בקנה מידה בהגדלת הפער הכלכלי בין אלו שיש להם לאלו שאין להם

 בינלאומי. 
א נוטה להיות יהיא שה תלהיות כה עוצמתי היכול תתרבותי הטיהשאחת הסיבות לכך 

שלהם ות גישנהזה שבעצם לא חושבים על חדשותית פונים לתקשורת ש. רוב האנשים הסמוי

. זווית הראייה שלהם על העולם צרה היא מאוד מצומצמת בעולםשמתרחשים למרבית הדברים 

צביע על כך. האופן בו יאם כן מישהו  אלאלא סביר להניח שהם ישימו לב לזה במיוחד, אך 

 ליהן. אהואיל ואלו החדשות שאנחנו רגילים  ,בנויות נראה "טבעי" למדיהחדשות 

 

 מסגרות חדשותיות

סיפורים מסופרים בו שעל האופן  תתרבותי משפיעה הטיהדרך מצוינת להבין כיצד 

זהו זמן  אולםגרת הוזכר קודם לכן, ס. מושג הממסגרות חדשותיותחדשותיים היא לחשוב על 

על מנת בהם עיתונאים משתמשים שבנושא. מסגרות חדשותיות הן כלי ארגון  רטוב להעמיק יות

או  ,לאורך סיפור מסוים הנמשך מוטיב מרכזי. תוכלו לחשוב על זה כבעל רצף הגיוני לספר סיפור 

 סדרת סיפורים מסוימת. 
לאחר אסון יערות הכרמל  שהופיעהממשלתית"  דוגמה טובה לכך תהיה מסגרת "רשלנות

לאסון הייתה העיקריות חת הסיבות א. בתקשורת הייתה הסכמה כמעט מלאה ש2010בדצמבר 

הביקורת על שר הפנים אלי ישי  .לשירותי הכבאותמספיקים  כישלון הממשלה לספק משאבים

אחראי על שירותי הוא ה המשרד שלוש זאת, משוםהיה להבין ואפשר הייתה נוקבת במיוחד, 

   הכבאות .   

ר ושני תפקידים חשובים עבמשמשת בהיא  מתבססת,ברגע שהמסגרת החדשותית 

כשעיתונאים מחפשים אחר  יעילכמנוע חיפוש  מתפקדתהיא  בראש ובראשונה עיתונאים:

שבדקו כיצד כתבות תחקיר  וללכ הןמסגרת. במקרה אסון יערות הכרמל סיפורים שמתאימים ל

ומקורות פישלו, סיפורים אודות אנשים שהזהירו כי משהו כזה יכול לקרות, שרים  שוניםאנשים 

המטילים אשמה זה על זה גם לציטוט וגם לא לציטוט, רבנים מסוימים הטוענים  רשמיים

עונש לישראלים שאינם שומרים שבת וניסיונותיו של שר הפנים אלי ישי להגן על היא שהשריפה 

  .עצמו

. ישנם תמיד סיקורל זוכה שלאעל מה מסגור תקשורתי חשוב לחשוב גם כשחושבים על 

 – הטובים ביותר צרכניםהשהם  – ביקורתייםמסגרות חלופיות לפירוש אירועים, וצרכני חדשות 

ספר את הסיפור אחרת. במקרה של השריפה ביערות צריכים לשאול את עצמם כיצד ניתן היה ל

שהאוטובוס שלהם עלה לאחר קיפחו את חייהם ים אנש 44-הטרגדיה הגדולה הייתה ש ,הכרמל

החלטות ביחס לשאלה עמד במוקד ההתייחסות ל זכהלא ושכמעט  דאח העלילסיפור באש. 
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. לאור מניין ההרוגים הגבוה, יש אזורההאש השתוללה בכל בעוד  ,דרכוהאוטובוס ל לשלוח את

       שאלה הזו.       להתמקד במצא לנכון שיחשבו שהיה זה מפתיע שכמעט אף לא אחד מהכתבים 

מאשר כל ות" יותר נכונהן יהיו "אין פירושה ש, שניתן להמציא מסגרות חלופיותהעובדה 

תקשורת אמצעי ההתקשורת. בנוסף, בעוד שמרבית על ידי המסגרות האחרות שאומצו אחת מ

אירועים מרכזיים, ניתן למצוא מגוון גדול של  לעקוב אחרכדי  המסגרת דומ יםמאמצ יםהמרכזי

, אחרים יכולים םמטורפיחלק מהאתרים והבלוגים הללו פשוט  עודחיפוש ברשת. בבמסגרות 

         .ןות ששווה לחשוב עליהניחדש ותלספק פרשנוי

בתקשורת. כמעט לכל השחקנים  מתחרותמסגרות מופיעות ישנם גם מצבים רבים בהם 

אותן הם מנסים לקדם. חישבו על זה כאריזות של שמשלהם  מסגרות אידאולוגיותהפוליטיים יש 

מסוימת. כאשר מנהיגים ופעילים מקדמים  השקפהשל " הריהמשמשות "למכורעיונות תפיסות 

מאמציהם הפוליטיים. ל םעצותמריץ הם מקבלים בהצלחה את המסגרות שלהם לתקשורת 

יקדמו בדרך כלל מסגרת של "כפייה דתית" המדגישה  דתיתחקיקה פחות קבוצות שמעוניינות ב

יגיבו לכך את זכויות האזרחים לחיות את חייהם כראות עיניהם. קבוצות ומפלגות דתיות רבות 

על יהודי ישראל שמרו י לא אםשהמקדמת את הרעיון  ,עם מסגרת של "ישראל כמדינה יהודית"

המסורת שהועברה אליהם מדור לדור, המדינה תחדל מלהיות יהודית, וזה יוביל לקרע בקרב עם 

  ישראל.   

אתרי אינטרנט של פנייה ל באמצעותהיא יות אולוגיאידאודות מסגרות  דרך קלה ללמוד

סגנון השפה בה הם קבוצות שונות. בחינת אתרים אלו מאפשרת לכם ללמוד על פרטים כמו 

כדי לתמוך בטענותיהם. קחו לדוגמה את הדיון  יםביאמשהם  ראיותה מבחרומשתמשים 

שלום "האינסופי בין השמאל לימין אודות עתיד השטחים. הנה האופן בו התנועה הפוליטית 

     6מתארת את עצמה: "עכשיו

 ?מי אנחנו -שלום עכשיו 

 
 השלוםשלום עכשיו היא הקול המוביל בציבור הישראלי ליצירת לחץ למען 

 :אנחנו 
 זכותה של ישראל לגבולות בטוחים. בעד

 פלסטיני.-פתרון מדיני של שתי מדינות לשני העמים לסיום הסכסוך הישראלי מקדמים
שמעמדה המיוחד של ישראל במזרח התיכון כחברה דמוקרטית, חופשית ופתוחה  מאמינים

של חירות, צדק ושוויון  מאציל על הציבור הישראלי אחריות לקדם את זכויות האדם הבסיסיות
 לכל בני האדם באזור.

ליצירת לחץ ציבורי על מקבלי ההחלטות באמצעות פעולות שטח ופעולות חינוך לשם  פועלים
  שינוי עמדות.

אנו תנועת השלום הוותיקה והמגוונת ביותר בישראל. אנו זוכים לתמיכה של מאות אנשי 
 אקדמיה, פוליטיקאים ואנשי רוח.

והפלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. שלום עכשיו דורשת ממקבלי רוב הישראלים 
ההחלטות וקובעי המדיניות למלא את תפקידם וליצור עבור תושבי המדינה מציאות של שלום. 

 עכשיו.
 

עניינה הנה כמה מהמונחים והרעיונות בהם משתמשת שלום עכשיו על מנת לקדם את 

חברה דמוקרטית חופשית ופתוחה, זכויות מדינות, חינוך, ציבור: תנועת שלום, פתרון של שתי ב

עוד שלום עכשיו היא בעל העובדה ש" גםהאדם, חירות, צדק ושוויון. לאחר מכן התנועה מדברת 

תנועה ישראלית, הפועלת בעיקר בקרב הציבור הישראלי, היא עסקה במרוצת השנים גם 



65 
 

 

כאן ניתן למצוא שני  .בשטחים הכבושים"אירועים משותפים עם פלסטינים ביות ואולוגיאידב

של המסגרת השמאלנית: דיאלוג ושיתוף פעולה עם הפלסטינים, וההבהרה כי  מכריעיםחלקים 

 כבושים.     כשטחים ה לאמתייחסים  אנשי השמאל

ית אולוגיאידהנה קטע מדף האינטרנט הרלוונטי של מועצת יש"ע המציג מסגרת 

  7מתחרה:

 

הרשויות המקומיות האזוריות ביש"ע, ונחשבת לארגון  24מאגדת את  מועצת יש"ע
פרלמנטרי הגדול ביותר בחברה הישראלית כיום. פועלת לביסוס היישובים והמאחזים, -החוץ

מתוך הכרה שמפעל ההתיישבות מהווה חלק מרכזי בהגשמת הציונות. במשך שלושת העשורים 
מדיניות הבריחה והנסיגה, הגירוש והעקירה. האחרונים הובילה מועצת יש"ע מאבקים רבים ב

המאבק בתוכנית ההתנתקות, והייתה  ,ריכזה את המאבק הציבורי הגדול ביותר בתולדות המדינה
המועצה פעילה למניעת פגיעה נוספת בשלמות  הציר הארגוני והרעיוני מאחורי המחנה הכתום.

 והסברתיתהארץ באמצעות פעילות פוליטית, פרלמנטרית, משפטית 
 

החדשות יכול לזהות בקלות את המונחים שמעוררים את מסגרת  אלי שעוקב אחרכל ישר

המתנחלים לחיים: יהודה ושומרון, הגשמת הציונות, מאבק במדיניות הבריחה, נסיגה, גירוש 

שיהודים ימשיכו  תיותיאמועקירה. מסגרת האגף הימני הכללית ברורה מאוד: דרישות ציוניות 

 נגד כל הניסיונות לעקור אנשים שחיים שם. כישראל ולהיאבק  רץליישב את א

על מנת שתוכל  שניתןהיא להופיע בתקשורת ככל הללו מטרתן של כל אחת מהקבוצות 

לקדם את עמדותיה. מנקודת מבטם, זה יהיה אפילו טוב יותר אם עיתונאים ידגישו את השפה 

, ובכךיים. תמידה, ויהפכו את מנהיגיהן למקורות מידע המועדפת על הקבוצה ואת נקודת מבט

ות בחדשות, ואילו סוגים של תממשתחרויות מסוג זה מאיך תהליך זה מביא אותנו לשאלה 

  הכי פחות.   להצליח שחקנים פוליטיים עשויים 

 

 מסגרות חדשותיות תבניי

לשאלה זו  ת? אם למישהו הייתה תשובה פשוטהוהתקשורת מסגרות חדשותיבונה כיצד 

 שאני לא אוהבאחרי הכול, האם זו לא המשמעות של יחסי ציבור? למרות  .מאדר הוא היה עשי

, לא כל פרסום הוא פרסום טוב (אם אתם לא (P. T. Barnum) לחלוק על דבריו של פ.ט. בארנום

אם התקשורת מציגה את הארגון שלכם בגוגל).  זאת לבדוק שווהפ.ט. בארנום,  את השםמזהים 

על (ואם לפתע כן יתדפקו  יםתנדבמו ותתרומ מבחינתכחבורת קיצוניים, אתם תספגו מכה קשה 

 מתנדבים, קרוב לוודאי שתרצו לבדוק אם יש להם נשק). דלתכם 

התאמה עלילתית למצוא שהם מנסים כך ידי  לעמסגרות חדשותיות  יוצריםעיתונאים 

לעיתונאים יש כמות מוגבלת של מסגרות  8.מסקריםאותם הם שבין מסגרות קיימות לאירועים 

והם מורידים ממנו את האחת שנראית הכי מתאימה לאירוע שהם  ,על המדף החברתי תוניפרש

. כאשר ישנן מסגרות מתחרות (שתי מסגרות או יותר על המדף) הם יכולים לבחור מסקרים

     לחלק אחר בסיפור.   מהן ליישם כל אחת או  ,אחת על פני השנייהלהעדיף 

ניתן להבין  מקום נתון.באז הצעד הראשון הוא להתמקד במה שנמצא על המדף בזמן או 

פועלים בהן שבחינת הסביבה הפוליטית, החברתית והתרבותית על ידי המסגרות הזמינות רק  את

נותנים דוגמה נהדרת ) Modigliani) ואנדרה מודיליאני (Gamsonהעיתונאים. ויליאם ג'מסון (

אנרגיה גרעינית פותחה לראשונה בארה"ב   9מסגרות חדשותיות.בניית לחשיבות הטמונה בהבנת 

פלאה בעלת פוטנציאל אינסופי מומיד לאחר מלחמת העולם השנייה. היא נתפסה כחדשנות 
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אחת ששלטה הן בדיון הפוליטי על הנושא והן רק מסגרת למעשה סיכונים רציניים. הייתה  ונטולת

"קידמה". אנרגיה גרעינית נחשבה להתפתחות חיובית ולאחת ההמצאות הגדולות  בתקשורת:

 ביותר בכל הזמנים.    

. ותגרעיניתחנות כוח  סיקרהבו התקשורת שלמסגרת זו היו השלכות חשובות לאופן 

וגרמה במישיגן: מערכת הקירור כשלה שי בכור הגרעיני פרמתאונה חמורה  התרחשה 1966בשנת 

להתכה חלקית של ליבת הדלק. היות וההנחה הרווחת הייתה שאנרגיה גרעינית היא דבר בטוח, 

לנו שלמרות שעיתונאים ידעו על  מספרהאירוע. ג'מסון  אודות מועט בלבד חדשותי סיקור ההי

עיתון ניו יורק טיימס דיווח על ה. עברו חמישה שבועות עד שדבר התאונה, כמעט שלא דווח עליה

היה שלממסד הפוליטי לעניין התייחסות משמעותו של חוסר ההסיפור והתייחס אליו כ"תקלה". 

    לעסוק בנושא משום שאנרגיה גרעינית לא נתפסה כאיום רציני לביטחון הציבור.    לא הייתה סיבה

תנועות אמריקניות  משמעותי שלמספר  , היה. בשלב זה1979קדימה לשנת  ץנריבואו 

 ה משליטה"בריחמסגרות נגד מדיניות הגרעין. אחת מהן הייתה מסגרת " וםקידבהיו פעילות ש

(Runaway) נית יצאה מכלל שליטהנולוגיה גרעינה שטכואם לא יעצרו אותה היא תמיט  ,שטע

 מתחרותמסגרות  היולמעשה שאסון. כאשר השפעת קוראי התיגר גברה, עיתונאים החלו להבין 

חלקן בעד וחלקן נגד. שינויים פוליטיים (הסוגיה הפכה לשנויה במחלוקת) לגבי אנרגיה גרעינית: 

      בתקשורת (יותר התייחסות לסיכונים הכרוכים באנרגיה גרעינית).   יםהובילו לשינוי

זו לא רק התקשורת שמשקפת שינויים בסביבה הפוליטית, ניתן לראות שינויים גם 

סרטים (ולאחרונה) ברשת. אחד הסמנים הבולטים ביותר למה שהתרחש בטלוויזיה, בבספרים, 

של ג'ק למון וג'יין פונדה,  בכיכובם  ,. הסרטהסינדרום הסיניבשם  1979משנת בזמנו היה סרט 

 וץרפבו הליבה מתחממת כל כך עד שהיא מאיימת ל תגרעיני תחנת כוחעל תאונה בסיפור מספר 

של  םהיתוך מסוג זה והקרינה שמשתחררת כתוצאה ממנו עשויה לגרום למות. דרך רצפת התחנה

, תפרוץ משיך לבעורת הליב" מתייחס לרעיון הדמיוני שהניסיהסינדרום האלפי אנשים. המונח "

', כפי שאומר בסרט מפעיל לסיןמטה עד -מהבניין אל הקרקע ומשם דרך מרכז כדור הארץ  'מטה

 .  הכור

, התרחשה התכה גרעינית לאחד המוזרים ביותר בהיסטוריהמקרים הנחשב בצירוף 

ימים לאחר שהסרט יצא  12, באי שלושת המיילים בפנסילבניההגרעינית חלקית בתחנת הכוח 

כל בעמודי השער של  מה. הפעם התקשורת השתוללה. התאונה הייתה סיפור ענקי, פורסלאקרנים

מיותר לציין שהסרט  במשך כמה ימים. חדשות הערבכל מהדורות  העיתונים ופתחה את

הפך לשובר קופות. חשוב עוד יותר, התאונה באי שלושת המיילים הובילה לשינוי הסינדרום הסיני 

מוחלט בקווי המדיניות באשר לאנרגיה גרעינית בארה"ב; מספר הכורים הגרעיניים שנבנו ירד 

גרעינית נוראית אף יותר התרחשה תאונה וזמן רב עבר . לא בוטלו, וכורים רבים בצורה דרמטית

שאנרגיה גרעינית לכך בצ'רנוביל, עיר באוקראינה. אסון צ'רנוביל סיפק אף יותר ראיות מוצקות 

טומנת בחובה סיכונים רציניים. שלא במפתיע, לאחר אסונות אי שלושת המיילים וצ'רנוביל 

הפכה להיות המסגרת הבולטת ביותר בכל  ,runaway -המסגרת ה משליטה, בריחהמסגרת 

                   10.קרתקשורת שנח אמצעי

ל הגרעין. קודם כול, זוהי שמדים הרבה למדי אודות מסגרות חדשותיות מהדוגמה ואנו ל

ות של ראשונ. בשנים ה(PMP) פוליטיקה-תקשורת-הפוליטיקה למעגלדוגמה מצוינת נוספת 

העיתונאים; ם של מסגרת ה"קידמה" הייתה היחידה שהייתה זמינה לשימוש ,האנרגיה הגרעינית
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יחד עם מנהיגים במדיניות הגרעין שהתנגדו לקבוצות  ,לא היה דבר נוסף על המדף. רק לאחר מכן

כשהתקשורת החלה לדבר על פוליטיים אחדים החלו לחוות הצלחה בקידום מסגרת חלופית, 

גרעינית. הסביבה הפוליטית בארה"ב (ובמדינות אחרות) " אודות אנרגיה ויכוח בעד ונגדה"

ברגע שעיתונאים הכירו  אנרגיה גרעינית הפכה לסוגיה שנויה במחלוקת.משום שהשתנתה 

. פירושו של דבר, לכל ניתגרעי-האנטיהם החלו להקצות יותר זמן ומקום למסגרת  ,במחלוקת

האפשריים של אנרגיה גרעינית. רמת  הסיכונים לגבייותר היו מודעים  אמריקנים רביםהפחות, ש

בנושא זה;  הגם היא מאלצת מנהיגים פוליטיים לנקוט עמד הגוברתההתייחסות התקשורתית 

-תקשורת-מעגל הפוליטיקהזהו כבר לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. זה, אם כן, החלק השני של 

 יםלשינוי יםשמוביל) שומת הלבהתקשורתי (עלייה דרמטית בת סיקורב םיי: השינופוליטיקה

 .  פיםנוס יםפוליטי

ל האנרגיה הגרעינית מגלה לנו גם שאירועים מסוימים, בייחוד אירועים שהדוגמה 

 יצורובים לשחקנים פוליטיים מסוימים, ובאותה מידה לחש יתרונות יצורגדולים, יכולים ל

חסרונות לאחרים. הסיבה שקבוצה מסוימת משיגה יתרון היא שאחת המסגרות במדף החברתי 

אחרת. התאונות באי שלושת המיילים, מסגרת הרבה יותר את ענייני היום מאשר  הולמת

מנסות ר שאבוצות המתנגדות למדיניות הגרעין יתרונות עצומים לק ותנותנכולן  - בצ'רנוביל וביפן

מנסות לקדם שלחברות ים רציניחסרונות יוצרות הן  ציבור.ם בתקשורת ובטיעוניהלהציג את 

יתרונות מתרחשת גם במקרים של  ההמשיג מסוימתקבוצה של  דינמיקה דומה אנרגיה גרעינית.

 ירוקים םפסולת רעילה. ארגוני כילהמשרכבת  תאונתכמו  ,תאונה סביבתית חמורה במיוחד

 ,מצד שני ,מוצפים לפתע בטלפונים הן מעיתונאים והן ממתנדבים. מנהלים בתעשיית הכימיקלים

 ומתפללים להתפוגגות מהירה של המשבר (והאדים).    ,חדשותייםהנכנסים למגננה בדיווחים 

משברים פוליטיים הם הפכפכים: הם יכולים לנוע בכיוונים שונים בזמנים שונים. ש אלא

. הדיון בנושא תהליך אוסלו 1995במיוחד לתופעה זו התרחשה בישראל בשנת דוגמה דרמטית 

טענה  רבין ממשלת שהובילהמסגרת השלום   11התמקד בתחרות בין שתי מסגרות מרכזיות.

העניק הזדמנות אמיתית לשלום עם הפלסטינים. המתנגדים קידמו את מסגרת תהליך אוסלו ש

ים מפליגויתורים הסכנה הגדולה לישראל בוהמרכזי שלה היה מוטיב שה ניתביטחוהסכנה ה

     . נוספים הרוגים ישראליםל ורק יובילשוויתורים אלו ו ,לטובת הפלסטינים

דחיפה גדולה למסגרת השלום. התקשורת הישראלית  ןראש הממשלה רבין נת רצח

על מנת להמשיך  אוסלואינספור דוברים שדיברו על הצורך לקדם את תהליך  הציגהוהבינלאומית 

בנוסף, העובדה שראש הממשלה נרצח בידי איש ימין שמטרתו העיקרית במורשתו של רבין. 

, שמה את כל המחנה שהתנגד לאוסלו במגננה. דרך אגב, אוסלו הייתה להביא לסופו של תהליך

שואלים אתכם אם "עשיתם חשבון נפש". לאחר  כאשרדרך טובה לדעת אם משבר נע נגדכם היא 

, בייחוד עם הימין הדתי, נשאלו את השאלה הזו. סקרים ימיןה מהמזוהים עם, רבים רצחה

לגבור על ראש הממשלה פרס ומפלגת העבודה עתידים תוצאות לפיהן הציגו  אותה עתשנערכו ב

       12.גורףבניצחון  הליכוד

שאלה האם יש לתמוך בתהליך ובין היוני בין רצח רבין אם חושבים על זה, אין כל קשר הג

והציבור, בכל אופן, לעיתים קרובות התקשו להבדיל בין אלו החדשותית אוסלו. התקשורת 

המסגרות עצמן. בנוסף, לעיתים קרובות העיתונות לבין שלקחו אחריות על מסגרות מסוימות 

מסוימת של סימפטיה, מה שבדרך  מכל סוג שהוא רמה מציעה לקורבנות של אלימות פוליטית

 גדול יותר לקדם את השקפותיהם.   רחבזמן רב יותר ומ להקצאתרגם ותמכלל 
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לא עברו מספר חודשים וכבר פרץ משבר גדול נוסף שנע בדיוק בכיוון ההפוך. בפברואר 

בכללם שני פיגועים, אחד  ,ביותר יםישראל סבלה משורת פיגועי טרור קש 1996ומרץ של 

יתרונות . פיגועי הטרור סיפקו אנשים נהרגו 59בירושלים ואחד בדיזנגוף סנטר.  18ס קו באוטובו

 ,מגננהעמדה של מחנה בעד אוסלו שנכנס לה. כעת היה זה ניתביטחוהבולטים למסגרת הסכנה 

לישראל. במאי של היה רע האופוזיציה יכלה להצביע על הפיגועים כהוכחה לכך שהתהליך ו היות

אחד הנושאים המרכזיים במסע  ,ובאופן לא מפתיע ,נתניהו הביס את שמעון פרסאותה שנה 

 13הבחירות שלו התמקד בכישלון הממשלה לסכל את הטרור.

ואינם מספקים יתרונות ברורים  עמומים,זאת, יותר  עםמרבית האירועים הפוליטיים, 

, בו 2009לאף מסגרת. קחו לדוגמה את דרישת ראש הממשלה נתניהו בנאומו המפורסם ביוני 

הסכים לפתרון שתי המדינות. אחת הדרישות שלו הייתה שהפלסטינים יכירו בישראל כמדינה 

ך ורק טקטיקת בעוד שאחרים ראו בה א ,דרישה לגיטימיתכך יהודית. היו רבים בישראל שראו ב

ת לקדם את יוהזדמנושפע של קיבלו של הגדר  הצדדיםהשהייה. מקורות ואנליסטים משני 

 המסגרות שלהם. 

על מסגרות חדשותיות. זה יכול וסף נחזרה לדוגמת האנרגיה הגרעינית מעניקה לנו שיעור 

להיות מסוכן כאשר רק מסגרת אחת מורשית לשלוט בחדשות, משום שמתעלמים ממסגרות 

אחרות שהנן בעלות פוטנציאל להיות הגיוניות יותר. דוגמה חשובה הלקוחה מההיסטוריה 

בקרב האליטה והציבור  ההנחה. 20-של המאה ה  70-שנות הראשית הישראלית התרחשה ב

זו הן לא יע ),1967שמצריים וסוריה הושפלו במלחמת ששת הימים ( שמכיווןהייתה בישראל 

זו  הנחהלזה מסגרת "הם לא יעזו". רוב האנליסטים מאמינים שבואו נקרא  לתקוף את ישראל.

יזמו שורה של העובדה שהמצרים והסורים  למרות ,1973ה אחת הסיבות לכך שבאוקטובר היית

על עבר הגבול, הצבא הישראלי הופתע לחלוטין מהתקיפה  יםכוחות גדול צעדים כולל תנועות של

וניתן היה להציל חלק  ,גו במלחמת יום כיפור. אלפי חיילים נהרביום כיפור של אותה שנה

זו לעיתים קרובות מוטעית נוראית מהחיילים הללו אם ישראל הייתה נערכת בהתאם. הנחה 

  14ת למסגרת.רלהיחשב כמילה אח השיכול "הקונספציה"מכונה 

ויכולה להיות להן השפעה משמעותית על דעת הקהל  הואיל ,מסגרות חדשותיות חשובות

ועל מדיניות ציבורית. ניתן לראות דוגמה מצוינת לכך בספרם של פרנק באומגרטנר 

)Baumgartnerנה דבף ('), סוזDeBoef בוידסטן () ואמברBoydstun ,(The Decline of the 

Death Penalty and the Discovery of Innocence.15  סקרים מעידים על ירידה

רים מציגים טיעון משכנע כי אחת מחבמשמעותית בתמיכת הציבור בעונש המוות בארה"ב. ה

על ידי פעילים והן על ידי הסיבות לכך היא שינוי משמעותי באופן בו ממסגרים את הסוגיה הן 

עונש המוות מוסגר או כסוגיה מוסרית בעד ונגד  וויכוחבאופן מסורתי, ה. החדשותית התקשורת

 ("עין תחת עין") או כסוגיה חוקתית (עונש אכזרי ובלתי רגיל).  

ים, היה דגש רב יותר מצד התקשורת על מסגרת מחברבעשורים האחרונים, טוענים ה

מוצאים להורג. שלא חפים מפשע הטוענת כי אנשים ) (Innocence Network" ת מפשעחפּו"

זמינות בדיקות הדי אן איי הייתה אחת הסיבות לתהודה הגוברת של מסגרת זו ב העלייהבמפתיע, 

-של המאה ה 90-בקרב הציבור. העלייה הדרמטית ביותר בחשיבות מסגרת זו התרחשה בשנות ה

 50משרדים בכל יש לה " שכיום חפות מפשע"רשת הועלתה בקנה אחד, בין היתר, עם יצירת  20
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 לשינוי הסיבות אחת היו החדשותיות במסגרות ששינויים להניח טובה סיבה גם ישנה  16המדינות.

 .המוות בעונש השימוש השעית על הצהירו מדינות מספר: במדיניות
. כשקבוצות פוליטיות יכולות למצוא הן חשובותאם כן, ברור שמסגרות חדשותיות   

טובות כמו גם בני ברית תומכים, התקשורת יכולה לשנות את גישתה לנושא. הדוגמה על  ראיות

עונש המוות מראה לנו שוב כיצד שינויים במסגרות תקשורתיות יכולים להיות אחד הכוחות 

 התורמים לשינויים בתהליך הפוליטי.   

 

 ים ואויביםידיד

ואויבנו הלאומיים. גם זה ינו דידימסגרות חדשותיות חשובות גם כדי ליידע אותנו על 

בכל מדינה בעולם הוא חדשותי . כל אמצעי תקשורת מסוג מסוים תתרבותי הטיהנחשב ל

אתנוצנטרי מיסודו. מרבית הישראלים רואים את העולם במונחים של ארבעה סוגים של מדינות: 

"האם זו באמת מדינה, או שהמצאת אותה?"). תפיסות ות, אויבות, ניטרליות ובלתי קיימות (ידיד

ממסגרת את העולם. באופן החדשותית בו התקשורת שתרבותיות מסוג זה משתקפות באופן 

ינו הם אצילים והוגנים ואויבינו הם נוראיים ואכזריים. נכון שבני ברית יכולים לעיתים ידידכללי, 

אך אויבינו כמעט לעולם לא יעשו משהו  ,לעשות דברים רעים (ארה"ב מפעילה לחץ על ישראל)

טוב. נסו למצוא סיפור חדשותי ישראלי בעשר השנים האחרונות שממסגר את נשיא איראן, 

  באור חיובי ולו באופן מתון.      ,מחמוד אחמדינג'ד

לייצר דוגמה מרתקת כיצד מסגרות מסוג זה יכולות  נותן) Entmanרוברט אנטמן (

של המאה  80-ו בשנות ההופלשני מטוסי נוסעים   17"הנבלים".ובין בים" "החבר'ה הטו הבחנה בין

בספטמבר,  1-מעל ברית המועצות ב הופל) שKAL. הראשון היה מטוס נוסעים קוריאני (20-ה

אנשים, בכללם עשרות אזרחים אמריקנים. השני היה מטוס איראני  269, תוך הריגתם של 1983

אנשים. במקרה אחד  290, בו נהרגו 1988ביולי,  3-ספינת חיל הים האמריקני בעל ידי  הופלש

 מטוס של האויב.   הפילה מטוס של מדינה בת ברית של ארה"ב ובשני ארה"ב הפיל האויב 

ושונה לגמרי.  לגמריתגובת העיתונות האמריקנית בשני מקרים אלה הייתה צפויה 

כוון מטוס אזרחי. כפי במהפילו הסובייטים  רה של רצח בוהתקרית הראשונה מוסגרה כמק

 ומצד שני,הייתה טיפוסית: "רצח באוויר".  תקריתשאנטמן מספר לנו, הכותרת בניוזוויק לאחר ה

המטוס האיראני, הסיפור מוסגר כ"תקלה טכנית". הנושא הכללי של  אתהפילה ארה"ב כש

המטוס הייתה תאונה מצערת. בשני המקרים  הפלתהסיפורים על המטוס האיראני היה ש

  התקשורת בארה"ב.   על ידי ואומצו האמריקני  החוץהנשיא ומשרד על ידי המסגרות הללו קודמו 

ת, יהיה זה הוגן לומר שאין והתקריכל אחת ממבלי להיכנס לפרטים טכניים אודות 

במתכוון מטוס נוסעים. העובדה שניתן הפילה כל אחת משתי המדינות הוכחות חותכות לכך ש

של  מספקת המחשה חשובה לאתנוצנטריותשונה, להסביר תקריות דומות מסוג זה באופן כה 

 עולם.   הל שתפיסות האמריקניות ה כך שיעלה בקנה אחד עם. כל סיפור עוצב החדשות

פחות לא  ןהשהתקשורת הישראלית והפלסטינית לשמוע קוראים לא יופתעו 

 ספר זה מחברעל ידי  בוצעשל הצד השני. מחקר ש קוריסת, בייחוד כאשר מדובר בוריאתנוצנט

ערך השוואה בין הדרכים בהן כל )) Awabdyבדי (א) ומוריס עווFroshיחד עם פול פרוש (ב(

אזרחים נהרגו מקרים בהם  לצד ,תקריות בהן אזרחים משלה נהרגו סיקרה יתמערכת תקשורת

טלוויזיה של שני אירועים משמעותיים שהתרחשו חדשות ב יקוריסהמחקר בדק   18מהצד השני.
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בצומת פת בירושלים שגרם להריגתם של פלסטיני במהלך האינתיפאדה השנייה: פיגוע התאבדות 

    פלסטינים.    16של מנהיג החמאס שייח סלאח שחאדה שלווה בהריגתם של  וחיסולוישראלים,  19

כמובן מוסגרו  כל צד של אזרחיו שלמקרי המוות  ,תקשורת של כל אחד מהצדדיםב

אבל  לשאויב אכזרי וחסר לב. התקשורת הפכה לפורום מרכזי על ידי כטרגדיה נוראית שבוצעה 

וכל קורבן נחשב לבן אדם עם שם, פנים ומשפחה שנשארה מאחור. סיפורים אלו נטו גם  ,לאומי

לגבי מה שקרה. שלהם הקהל רוב  אשר שיקפו את תחושות רעי לבולהיות מאוד דרמטיים וק

ובעיקר  ,תפיסות תרבותיות על האויבעולים בקנה אחד עם סיפורים חדשותיים מסוג זה 

  שנאה. מעצימים

הסיבה . מסובך יותר הוא שלהםאזרחים הורג שלנו אירועים בהם הצד  סיקורמצד שני, 

בו אנו רואים את עצמנו. שאופן עם ה נמצאים בהלימהשאירועים מסוג זה אינם  כךמלכך נובעת 

רק להדגים איך  אמבחינת מוסריות אל םחשוב להדגיש שאין כאן ניסיון להשוות בין האירועי

כאן נמצא שהתקשורת, גם הישראלית כאשר נהרגים אזרחים בצד השני.  תהתקשורת מתמודד

מנגנוני , הדומים למה שניתן לכנות "מנגנוני הגנה עיתונאיים"עושה שימוש בוגם הפלסטינית, 

לפיכך, התקשורת מספקת רשימה   19ההגנה בהם משתמשים בני אדם כדי להתמודד עם טראומה.

למה שקרה ("אם שחאדה לא היה מסתתר בין אזרחים, רק הוא והצדקות  הנמקותארוכה של 

הוא אינטלקטואליזציה.  –נפוץ במיוחד בקרב אנשי אקדמיה  –היה נהרג"). מנגנון הגנה נוסף 

אנליסטים צבאיים מתבקשים להסביר את  אופן שבובישראל זה בדרך כלל מקבל ביטוי ב

כשאתם רואים את ההיבטים הטכניים השונים ביחס למה שקרה ולמה שכפי הנראה השתבש. 

את עיקרי הדברים שלו תוך שימוש במפות עם חצים, אתם מבינים  אחד מהמומחים הללו ממחיש

נמצאים עמוק בתוך סגנון הדיווח הזה. ניתן לראות שימוש בגישה אנליטית זו כאשר מקרי שאתם 

בני הם שלנו  הקורבנות בעוד מוות בצד השני הופכים לסטטיסטיקות ולא מקבלים שם ופנים.

והן מהתקשורת הישראלית  הן ,עיתונאים. אנושדמות חסרי  בדרך כלל הקורבנות שלהם, אנוש

ות שהם נותנים לסיפורים ולטהפחתת הבעל ידי נוהגים להתכחש למצבים מסוג זה  ,הפלסטיניתמ

 מעבר מהיר ככל האפשר לסיפורים אחרים.  על ידי הללו בחדשות, ו

מתמשכים.  בסכסוכיםכדאי להקדיש מעט מחשבה להשפעה המצטברת של כל זה 

בו האויב ממוסגר ש מקבלת זרם שוטף של מידע סכסוךכשהאוכלוסייה משני צדי המתרס של כל 

זוהי רק אחת מיני שלום. לשקול אפשרות לבעקביות כאכזרי והצד שלנו כמוסרי, קשה אפילו 

בהן התקשורת משמשת כאמצעי מצוין לגיוס אנשים לטובת מלחמה, אך ככלי  רבות דרכים

    נושא זה בפרק הבא.  הרבה מה לדבר בעוד יהיה בעייתי במיוחד למטרות פיוס. 

 
 השאלותארבע 

ת חדשותיות מוטות ולעיתים קרובות מסגר יוצריםהנה דרך טובה להבין מדוע עיתונאים 

כל סיפור  הדרך בה בוניםמבחינה תרבותית. עליכם לשאול ארבע שאלות עיקריות אודות 

) מי הם המקורות העיקריים 2) מי הם העיתונאים האחראים ליצירת הסיפור? 1חדשותי: 

 מיהו קהל היעד החשוב ביותר של הסיפור?) 3בעזרתם הם אוספים מידע ליצירת הסיפור? ש

 ראהונ ,בתורהכל שאלה ב דוןנהסיפור? בואו  נוצר) מהו ההקשר הפוליטי סביב הסוגיה בזמן בו 4 

 על העולם.  תרבותית מדוע היא מובילה להשקפה מוטית
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 על הרקע הלאומי, הגיאוגרפי והאתניכשאנחנו שואלים "מיהם העיתונאים" עלינו לחשוב 

. עצם העובדה שעיתונאי הוא ישראלי, אמריקני, צרפתי או הודי תשפיע רבות על האופן בו שלהם

. בפעם הבאה שתצפו בחדשות בטלוויזיה נסו לספור כמה יוומדווח עלאת העולם הוא רואה 

רוץ חדשות בינלאומי, אלא אם כן אתם צופים בע 20ישראלים אתם רואים.-מגישים או כתבים לא

על אף שלרוב השקפתם כלפי הפוליטיקה היא צינית, כמעט קרוב לוודאי שהתשובה תהיה אפס. 

דאגתם הראשונה היא למדינתם. כשמדינתם יוצאת למלחמה,  ותנאמנ חשיםכל העיתונאים 

שלהם. כשמדינות אחרות יוצאות למלחמה, הם עשויים לאמץ גישה מרוחקת יותר, אך לחיילים 

     אוהד יותר למדינות הנחשבות בעיניהם כבנות ברית.  סיקורדרך כלל יעניקו ב

סיפורים הם מוטים מבחינה תרבותית נובעת מתלותם הכמעט בלעדית  מדועסיבה שנייה 

. כל המומחים שדיברו בטלוויזיה על מה זה קרה על מנת לגלות מה קרה ומדוע פנימייםבמקורות 

מהצבא. מקורות אלו היו  באו, למשל, היו יהודים ישראלים, ורובם שקרה במהלך תקרית שחאדה

הקשר  בתוך מסגרתת האירוע צבהלעל מה שקרה ו תתרבותימקובל מבחינה למתן צידוק  חיוניים

   מתאים. 

 יםהמטוס הקוריאני. היחידהפלת כמו  ,אמריקניים זה נכון גם לגבי סיפורים חדשותיים

הם הפנטגון, הבית  פריצה לחדשותלהדרוש להם  את המידעבמהירות לתת לכתבים ים שיכול

כתבים משום שכמו כן, קל יותר להשיג אותם באמצעות הטלפון,  הלבן ומשרד החוץ האמריקני.

ר הופל שאצאת מנקודת הנחה שכתוכלו לאותם מספרי טלפון על בסיס קבוע. תמיד מתקשרים ל

השיג את שר התחבורה הסובייטי בטלפון לרבה יותר קשה הלהיות היה יכול המטוס הקוריאני, 

של דבר כזה, אחר כך הייתם צריכים לאתר את הקידומת  יש קודם הייתם צריכים לגלות אם(

במשרד  למצוא מישהו דובר אנגליתלדעת לדבר רוסית, או רוסיה, אחרי כן הייתם צריכים 

       , ואז...). התחבורה הרוסי

מעבירים להם מידע, רק כשמקורות רשמיים אמריקניים מדברים עם עיתונאים הם לא 

זה מעניק  את האירועים. ממסגריםהם  ,הם גם מנסים להסביר מה קרה. במילים אחרות

 תופעהלתקשורת האמריקנית. שלהם כוח עצום בקידום השקפות העולם  גורמים רשמיים אלהל

 ראיותש י אך האינטרנט אמנם יצרה גישה קלה יותר למידע ממקורות חיצוניים עבור עיתונאים,

ממקורותיהם  מידע?להעדפתם בצורה קריטית את  שהדבר שינהעל כך המעידות בלבד מעטות 

 .     יםהרשמי

התמונה מתבהרת עוד יותר.  –העוסקת בטבעו של הקהל  –שאלה השלישית כשמגיעים ל

בונים פונים כמעט באופן בלעדי למקורות ישראלים, אלא הם גם ם לא רק שעיתונאים ישראלי

התקשורת המסורתית מכונה הסיבה לכך שקהל הישראלי. עבור ה במיוחד ותצבומעחדשות ש

ן . באופיישראלהלפנות למרכז היא משום שרוב חברות החדשות מנסות  "תהמרכזיהתקשורת "

 , סיפורים חדשותיים אמריקניים נכתבים עבור הקהל האמריקני. דומה

שאלת המסגור הרביעית והאחרונה עוסקת בהשפעה של ההקשר הפוליטי על הסיפורים 

כאשר  .שכל סיפור פוליטי מתחיל באמצעב על זה היא לומר החדשותיים. דרך אחת לחשו

. הרוב עם לוח חלקסיפורים חדשותיים פוליטיים הם כמעט לעולם לא מתחילים בונים עיתונאים 

המכריע של הקהל שלהם כבר מזהה את השחקנים הראשיים ומסוגל להפריד בין החבר'ה הטובים 

(אויבים). מבחינה זו ניתן לראות את רוב החדשות הפוליטיות כסדרת טלוויזיה ים) לנבלים ידיד(

 מיוחדת, ם צופים כדי לראות מה יקרה בהמשך. מדי פעם יש תכניתבה אנשי בהמשכיםדרמטית 
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מתרחש אסון טבע או כשהממשלה מתפרקת, אך גם כאן העיתונאים והקהל יודעים , כש"שליספי"

      .  חדשותב אין כמעט שום דבר חדשלמעשה, פחות או יותר למה לצפות. 

שהיו האחרות שני המטוסים ברור כשמש: שתי המדינות  הפלתההקשר הפוליטי ל

הופל לאויבות של ארה"ב. כשהמטוס הקוריאני באותה עת נחשבו  נההראשו תקריתמעורבות ב

, רונלד רייגן היה נשיא ארה"ב והמלחמה הקרה עם ברית המועצות הייתה 1983בספטמבר 

נאומו נה את ברית המועצות בכי) רייגן 1983בשיאה. למעשה, מספר חודשים קודם לכן (מרץ 

 ").Empire") evil הרשע"  יתהמפורסם "אימפרי

חשוב לזכור שבני ברית יכולים להפוך לאויבים, ואויבים לעיתים יכולים להפוך לבני 

ברית המועצות כבת ברית חשובה של ארה"ב נראתה ברית. במהלך מלחמת העולם השנייה 

. הייתה חסרת חשיבותמדינה קומוניסטית  ה זוהעובדה שהייתו ,במאבק מול גרמניה הנאצית

בין שתי והיריבות  מאוד חשוב ענייןלאולם ברגע שהחלה המלחמה הקרה, הקומוניזם הפך 

המטוס הקוריאני. היחסים בין הופל כולל התקופה בה  ,המעצמות נמשכה לאורך עשרות שנים

עם נפילת  20-המאה השל  90-וה 80-שתי המדינות השתפרו באופן דרמטי במהלך שנות ה

כל של רוסיה למדינה מעט יותר דמוקרטית.  מעברהקומוניזם, התפרקות ברית המועצות וה

אופן בו העיתונות האמריקנית סיקרה את רוסיה. בחזקו התקפו ותשההשינויים הללו ללא ספק 

, קף באופן בו הנהגת ארה"בהשתבשנים האחרונות שוב גבר המתח בין ארה"ב לרוסיה, וגם זה 

 העיתונות והציבור מתייחסים למדינה זו. 

אותו הדבר נכון לגבי ההקשר הפוליטי של הפיגוע בצומת פת ושל החיסול של סלאח 

בתוך ההקשר של האינתיפאדה השנייה במהלכה ישראלים היו  נוצרוסיפורים אלו  שחאדה.

זה עוזר גם להסביר מדוע התקשורת . יותת טרור נוראומתקפ לשורה ארוכה שלנתונים 

הגבוה של נפגעים מקרב מניין ההישראלית לא הייתה ביקורתית במיוחד כלפי החיסול, למרות 

         .האזרחים

היא גורם חשוב שמזכיר לנו באופן קבוע מדוע בשורה התחתונה, התקשורת החדשותית 

תכניות טלוויזיה,  יםהמאפיינ דפוסים םו שונאים את אויבנו. גם כאן ניתן למצוא את אותחנאנ

 הרווחפוליטי את האקלים ה. הנבלים בעלילות אלה כמעט תמיד נבחרים לשקף נובלותסרטים ו

בכל המדינות מסקרת את העולם, בייחוד  המקומית. זה נכון לגבי האופן בו התקשורת באותו זמן

והתקשורת  ,דים לכלל זהאם מדינות אלה מעורבות בסכסוכים מתמשכים. ישנם יוצאי דופן אח

אהדה כלפי קורבנות של הצד השני. אולם חריגות מסוג זה הן נדירות  הביעמלעיתים  המקומית 

מאוד. ברגע שההנהגה הפוליטית במדינה נתונה הגדירה קבוצה או מדינה מסוימות כאויבת, 

שה על תהיה להבין את טבעו של האיום ואת מה שנעהחדשותית העיקרית של התקשורת הדאגה 

    מנת למנוע אותו.    

 

 ?סוטה למי קראת

גם מחזקות  ןהאויבים מחוץ; על ים וידיד ידע חשוב עלממספקות א רק ל יותמסגרות חדשות

 של אנשים ביחס לקבוצות "חריגות" ו"קיצוניות" בתוך מדינתנו שלנו.עמדותיהם ומגבירות את 

גם הן  ,הואיל והגדרות חברתיות אודות מה שנחשב חריג אני כותב את המילים הללו במרכאות

הדורשות את הזכות להצביע נחשבו בעבר  מאורגנות של נשיםמשתנות עם הזמן והמקום. קבוצות 

מסגרות  יוצריםממציאים דברים; הם סתם לרדיקליות קיצוניות. גם כאן, עיתונאים לא 
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הסובבים אותם. בהתחשב בעיקרון  המבוססות על דברים שהם שומעים ממקורותיהם ומהאנשים

לטוב ולרע  –פוליטיקה, כאשר עמדות משתנות לגבי קבוצות מסוג זה -תקשורת-מעגל הפוליטיקה

     גם המסגרות החדשותיות משתנות בהתאם.      –

. מהטיה אינהרנטית זוביותר  הבמידה הרב ותאלה שבדרך כלל סובל ןהמיעוט קבוצות  

, קהל היו לבנים, המקורות שלהם היו לבניםבמשך שנים רבות כמעט כל העיתונאים האמריקנים 

 21רוב הלבן.ה לעם ימיאימכ נתפסוהשחורים שוהאקלים הפוליטי היה כזה  היעד שלהם היה לבן

הפרשן  שנחשב לליברלי. כולל בעיתון ניו יורק טיימס ,הופיע בכל מקוםסיקור חדשותי מסוג זה 

אחד הנושאים המוזרים ביותר בסיפורים חדשותיים מסוג זה ש מצביע על כך )Millsדיוויד מילס (

הכותרות כללו: "ענק שחור   Giant Negroes.(22ם" (יעוסק במתקפות של "השחורים הענקי

ביוני,  12שוטרים בקטטה" ( 4), "ענק שחור מנטרל 1916במאי,  15חמוש משתגע באניית נוסעים" (

   23")1932במרץ,  6הטרור של הענק השחור... (שלטון קרב יריות מביאה לסופו של פלוגה בו" )1927

מחקרים בישראל מעידים על דפוס דומה ביחס לאופן בו מסקרים את המיעוט הערבי. 

 24מהאוכלוסייה, הם בדרך כלל מקבלים כאחוז אחד מהסיקור. 20%-בעוד שערבים מייצגים כ

להיכנס לחדשות כלל. כאשר הם מסוקרים, אולי עדיף להם לא כיצד קים האמת היא שכאשר בוד

אזרחים ערביים מקבלים סיקור הוא לעיתים קרובות מאוד בהקשר או של פשע, או של קיצוניות 

"דלת אחורית", וניתן לומר דבר דומה לגבי זהו למעשה סיקור של   25או של נושאים ביטחוניים.

      חדשות אודות מיעוטים אחרים בישראל דוגמת החרדים והמתנחלים.  

. 21-במאה המעליב פחות הרבה נעשה מיעוט קבוצות הרוב יסכימו שסיקור של  ,בארה"ב

נבין טוב יותר כיצד שינויים אלה באים  ,שאלות המסגור שנוסחו קודם לכןאם נשתמש בארבע 

את הסיפורים, מי המקורות שלו, מי הקהל ומהו  מייצרתזכורת, השאלות עסקו במי כלידי ביטוי. 

יותר , מאשר בעבר שחורים. כיום ישנם יותר עיתונאים נוצרההקשר הפוליטי בזמן בו הסיפור 

מבחינה  יותר ב עבור קהל מגווןמיעוט, סיפורים חדשותיים עשויים להיכתהמקבוצות מקורות 

 50ואולי החשוב מכולם, ההקשר הפוליטי ביחס למיעוטים השתנה באופן דרמטי במהלך אתנית 

השנים האחרונות. כאשר משלבים את ההשפעה של כל ארבעת השינויים הללו ניתן להבין מדוע 

       מבעבר.   כיום חדשות אודות מיעוטים בארה"ב הרבה פחות גזעניות 

וב ישנן סיבות טובות להאמין שהתקשורת לא רק שיקפה את העלייה במעמדם ובכוחם ש

התהליך. מנהיגים כמון קולין פאוול וקונדוליסה  האצתשל השחורים, היא גם הייתה גורם חשוב ב

לקראת דבר שרבים לא רייס המופיעים בחדשות על בסיס קבוע ללא ספק הביאו לסלילת הדרך 

האמינו שיקרה: נשיא שחור. יש שאומרים שהנשיא השחור הראשון היה בעצם דיוויד פאלמר 

(בעוד שאחרים יטענו כי היה זה ביל קלינטון). בל נשכח את הנשיא טים בק  24מתכנית הטלוויזיה 

ובדה העגם כאן,  (Deep Impact, 1998).  אותו גילם מורגן פרימן בסרט פגיעה קטלנית

תכניות טלוויזיה בהן מככב נשיא ושמפיקי תכניות טלוויזיה וסרטים היו מוכנים להפיק סרטים 

 כך שדעת הקהל בנושא זה עברה שינוי משמעותי. מעידה על , שחור

התקשורת לא רק שיקפה את השינוי באקלים הציבורי, אלא  ,בכל אחד מהמקרים הללו

להתייחס לנושא. סובלנות פוליטית צריכים לכולם שזוהי הדרך בה כולם גם שלחה מסר חשוב 

הן  שוב ושובהיא באופנה, וגזענות כבר לא. העובדה שהשינוי האקלימי הזה בא לידי ביטוי ומוגבר 

משפיעה לא רק על האופן בו אנשים רואים את הסוגיה הזו,  ,בחדשות והן בתקשורת הבידורית

  ים פוליטיים מדברים עליה.     בה מנהיגשאלא גם על הדרך 
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אחת הדרכים המוצלחות ביותר שיש לתקשורת להגדיר חריגות פוליטיות היא פשוט 

 12לכנסת.  התמודדו בבחירותמפלגות  33 ,2009להתעלם מהן. הנה דוגמה טובה. בבחירות 

נכנסו לכנסת (כמובן מבלי  ולאשהתמודדו, מפלגות נכנסו. נראה אם תוכלו למנות חמש מפלגות 

לבדוק באינטרנט). אתם יודעים מה, אעזור לכם. שתיים מהן היו מפלגות איכות הסביבה. הסיבה 

שאתם מתקשים כל כך היא שהתקשורת התעלמה כמעט לחלוטין ממפלגות אלה משום שהיא 

 ייכנסו לכנסת.     לא הניחה שהמועמדים שלהן 

 להעניקית" או אפילו "הוגנת", היא הייתה צריכה אם התקשורת אכן הייתה "אובייקטיב

אתם חושבים אלו שלא היה להן סיכוי להיבחר. אם לשווה לכל המפלגות הפוליטיות, גם  רוסיק

, לא להציג את עמדותיהןכדי כלשהו זמן לקבל  מפלגות אלואז לפחות מגיע ל, שזו דרישה קיצונית

? אך כאשר רוב האנשים מדברים על חדשות "מאוזנות" הם בעצם מדברים על מתן זמן שווה כן

 אלה שיש להן סיכוי לבחור את ראש הממשלה הבא.  לגדולות, במיוחד הלמפלגות 

 בעיות רבות.ישנן עדיין  ,גם אם תוחמים את רעיון האיזון למפלגות פוליטיות גדולות

רך חדשותי גדול יותר מאשר המפלגות שבאופוזיציה. זה המפלגה שבשלטון תמיד תהיה בעלת ע

בעוד שחברי האופוזיציה  ,יש השפעה על מה שקורה במדינה לאלו שבשלטון. 1הוזכר בפרק 

בכנסת (בניסיון להפיל  פעולות סימבוליותותר י לבצעניסיון או לדיבור לאו מקדישים את זמנם 

). האם זה הגיוני לבקש מעורכים הןבהשתתפות  ומחאות א(ארגון  את הממשלה) או ברחוב

 ממשית ן להם השפעהשווה למחוקקים ולמעצבי המדיניות ולאלו שאיחדשותי זמן  כמותלהעניק 

על חיינו? איזה עורך יפנה מקום מרצונו לחדשות פחות מעניינות על מנת לשמור על האיזון 

    בסיקור בחירות?    

 , מכברבישראל. היו זמנים, לא בחירות הנה עובדה היסטורית מעניינת אודות חדשות 

או לשמוע את קולו/קולה בחדשות במהלך  יםשל המועמד םאו את פניה להראותבהם היה אסור 

שלפיה אלה התבססה על ההנחה ההגיונית  ,א ספקלל ,הסיבה הימים שלפני יום הבחירות. 30

להופיע בחדשות.  באפשרותםיש והיות  ,יתרון שאינו הוגן , למעשה,בשלטון יקבלו המחזיקים 

למרות שחוק זה עבר הרבה לפני שהייתה טלוויזיה בישראל (הוא יועד במקור ליומני חדשות 

 שהוצגו בבתי הקולנוע), הוא בסופו של דבר יושם על חדשות הטלוויזיה.  

כפי שאתם מתארים לעצמכם, זה הוביל לכמה סיפורים חדשותיים משעשעים מאוד. 

, אולם חשוב בברית המועצות. בכנס בינלאומי השתתףלשעבר אפרים קציר  הנשיא, 1999בשנת 

) ברשימה ישראל אחת בראשות 118במקום של כבוד ( ים לכנסתמועמדברשימת ה נמצאהוא 

הצופים הישראלים, רק נעליו של קציר הגיעו, היות והן כל מה למיטב ידיעתם של  אהוד ברק.

ערך פגישת פסגה אנואר סאדאת  ,עות לפני הבחירות, מספר שבו1981שהתקשורת הראתה. ביוני 

להראות  הטלוויזיה הישראלית לא יכלאלא שהעם ראש הממשלה מנחם בגין בשארם אל שייח. 

         את בגין, אז הראו את סאדאת בפגישה מול כיסא ריק.   

פועל יוצא של מה שקורה כיום הוא שאם עורכי חדשות רוצים לשמור על מעט איזון מסוג 

לכנסת  שמתמודדות בבחירותכלשהו, המציאות הפוליטית מבטיחה שמפלגות קטנות יותר 

יסוקרו לעיתים רחוקות. על מנת לגלות משהו אודות מפלגות קטנות במהלך מסע הבחירות, יש 

גלות דרך אגב, זוהי דוגמה טובה לסיבה מדוע צריך ל ברשת. לצאת ולחפש אתרים חלופיים

מנת  לע יבייםהאלטרנטלגבי אלו המקדמים בצורה מוגזמת את כוחם של אתרי החדשות  ספקנות

שנות את העולם הפוליטי. לכל אחת מהמפלגות הפוליטיות הללו היה אתר אינטרנט משלה, ל

 הפך. שום דבר מזה, אגב, לא םהאלטרנטיבייורבות מהן קיבלו סיקור כלשהו באתרי החדשות 
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מתעלמת ממפלגות פוליטיות אלה  תהמרכזיהחדשותית תקשורת ה בחירות.בשפיע גורם מלאותן 

התקשורת להבטיח שהן מסייעת התעלמות מהן  ועל ידישוליות, כאותן משום שעיתונאים רואים 

  יישארו כאלה.   

, לתקשורת ההמונים יש סיקורכאשר קבוצות פוליטיות שפחות פונות למרכז כן מקבלות 

מספר מונחי מסגור שכדאי לכם . להלן וויותתדרך חלופית לדחוק אותן לשוליים: באמצעות 

לחפש בזמן קריאה או צפייה בחדשות: "אלים", "קיצוני", "רדיקלי", "שוליים", "פנאטי", 

-עם אל יםטובים) "חשוד בקשרבן "פונדמנטליסט", "קנאי פנאטי", "כת" או (, "קומוניסט

, " או "מוזר"ימהוניתצאת מזה רק עם כינויים כמו "מטורף", "קאעידה". אם קבוצה מצליחה ל

 םאלה, אך ה וויותבתלעיתים עיתונאים עושים שימוש עליה להחשיב את עצמה ברת מזל. 

לעיתים תכופות יותר בסיפורים חדשותיים כציטוטים של פוליטיקאים, מקורות  יםמופיע

רשמיים או אנשי צבא או משטרה. נוסף על כך, בהתחשב בעיקרון סיקור "הדלת ממשלתיים 

האחורית", כשמצטטים דוברים של קבוצות מסוג זה, בדרך כלל משתמשים בציטוטים המוזרים 

   המפחידים ביותר.           וא

ל כך שחלק מקבוצות אלה, או אפילו מרביתן, אינן ראויות כל זאת אינו אמור להעיד ע

מקשה יותר קבוצות מסוכנות, וזה בסדר גמור אם התקשורת שם לא מעט  ישמסוג זה.  תוויותל

סומכת שבדרך כלל על התקשורת  ותאלה מבוסס תוויותשהעניין הוא  לשרוד ולשגשג.רשעים על 

שעיתונאים משום או  ,של מקורות רשמיים, על הצורך לייצר דרמה המבט נקודותיותר מדי על 

עליכם  ,מרכז בקהל שלהם. כשאתם צופים בחדשות או קוראים אותןהעמדות עם ם סכינוטים לה

 ,. כמובן שלא קל לעשות את זהמוצדקות התוויותמאמינים שאתם לשאול את עצמכם תמיד האם 

ע שלכם מהתקשורת. לכן, זה לעולם לא מזיק לפנות גם הואיל ואתם מקבלים כמעט את כל המיד

כדאי לציין שוב  ,אחרת. כמו כןנקודת מבט על מנת לקבל אלטרנטיביים לכל מיני אתרי חדשות 

זכויות ההומוסקסואלים ואלו בעד . אלו שלחמו כזמניותלהתברר  ותמסוג זה עשוי וויותשת

בסופו של דבר אלו שהתנגדו  לנסיגה מדרום לבנון תויגו כקיצוניים בראשית מאבקם. שהתנגדו

 שמצאו את עצמם במיעוט.   ולרעיון הם אל

                

 תתרבותי הטיההמדיה החדשה ו

ל העולם? עפחות אתנוצנטרית השקפה מה לגבי המדיה "החדשה"? האם היא מציגה 

ע פוליטי למיד נוספיםאלטרנטיביים  בלוגים ומקורותבמילים אחרות: האם אתרי אינטרנט, 

של העולם? כמו בנושאים רבים העוסקים  מציגים השקפה יותר נרחבת, יותר קוסמופוליטית

מחקר טוב על מנת להגיע למסקנות מוצקות לגבי נושא זה. מספיק בטכנולוגיה החדשה, לא קיים 

 מגוונות.   הן המסקנות הראשוניות 

לחדשות בינלאומיות, זהו ללא ספק עולם  ותגישנובות. כשמדובר בתחילה החדשות הט

כל שפה, כולל חדשות בחדש לגמרי. למי שיש עניין במדינות זרות יכול למצוא חדשות כמעט 

נמצאים  בלבד . גם אלה שדוברים אנגליתותמדינ באותן חייםשהוכנו ונערכו על ידי עיתונאים ש

המתרחש כמעט בכל מקום ברחבי העולם (במיוחד כאשר  ילוימגאחת או שתיים במרחק הקלקה 

התרגומים המידיים המוצעים ברשת משתפרים). חשוב באותה מידה, האירועים מדווחים בזמן 

     ים בינלאומיים יכולים להישאר מעודכנים בכל עת.  עניינמתעניינים בש, כך שאלה אמת

ים שחדשות מקוונות מציעות בנוסף, כפי שצוין קודם לכן, הממצאים הראשוניים מעיד

 מכוןמשום שלפי  ,יותר חדשות בינלאומיות מאשר התקשורת המסורתית. זה חשובמשמעותית 
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מהאמריקנים מקבלים חדשות  61%, 2009, החל משנת (Pew Research center) המחקר פיו

אחרי הטלוויזיה כמקור  מידזה מציב את המקורות המקוונים במקום שני  26באופן מקוון.כלשהן 

, אין בידינו נתונים טובים על כך מישראל, אך זה נולצער עיתונים.קודם לשובמקום לחדשות, 

מתבונן מהצד שאזרחים רבים מתעדכנים בחדשות על ידי פנייה לאתרים כמו מי ש ברור גם לכל

Ynet , nrgווואלה!  .   

בינלאומיות. עד כמה  באמתישנה, עם זאת, שאלה נוספת. עד כמה החדשות הללו הן 

באופן השונה כל כך ממה שרוב האנשים רגילים לראות. האם אלו הפונים נבנים הסיפורים 

 למקורות מקוונים רואים גם אירועים הממוסגרים באופן שונה? 

גם כאן למרבה הצער, כמעט כל המחקר הרציני בנושא מגיע מארה"ב. אלה שחקרו את 

) Pattersonשלה. כריס פטרסון ( תהתרבותי שונותבמיוחד מההמדיה החדשה לא מתרשמים 

רבים נותנים  יםבנושא, וטוען בצורה משכנעת שאתרי חדשות מקוונ יםמחקרל שמספר ניכר ערך 

הסיבה החשובה ביותר לכך היא שכמעט כל   27.תתיאמשונות מאשר שונות של יותר אשליה 

רויטרס, על מנת לדווח על יחסים בינלאומיים:  חדשותהאתרים הללו תלויים בארבע סוכנויות 

ישנם כמובן יוצאי .  AFPוסוכנות הידיעות הצרפתיתהבי.בי.סי  ,AP סוכנות הידיעות האמריקנית

אך עבור הרוב המכריע של ארגוני החדשות זה פשוט  –טיימס  דוגמת סי.אן.אן והניו יורק –דופן 

חוץ חשוב  שמיקורולאסוף מידע. מסתבר מבחינה כלכלית לשלוח כתבים לשוטט בעולם כדאי לא 

      מכוניות. יצירתלא חשוב ושה כמוחדשות בינלאומיות ממש  תיצירללא פחות 

לקוראים  יםהיא שכאשר מוצע מכךזרות יותר וכפי שפטרסון מציין, אחת המסקנות המ

ים עליהם קוראים בסופו של דבר את אותו מקישמאות קישורים אודות סיפור חדשותי, אלה ש

סוכנויות חדשות, זה לא באמת משנה כל כך אם אותן סיפור. כשכמעט כל אתר חדשותי תלוי ב

או אפילו  מהגרסה המקוונת של שיקאגו טריביון, Yahoo.com-אזרחים יקבלו את החדשות מ

אשליה של מדבר על כשהוא  מאתר חדשותי מקוון קנדי דוגמת קלגרי סאן. לזה מתכוון פטרסון

        .שונות

, ייתכן שזו לא באמת בעיה גדולה. אם סוכנויות החדשות מפיקות תוכן המספק אולם

נחשפים לסיפורים הללו, זה אמור להוריד  רבים יותר אנשיםופרספקטיבה רחבה יותר על העולם 

  בחדשות. יש סיבות להאמין, עם זאת, שזה לא מה שבאמת קורה.    תהתרבותי הטיהאת רמת ה

 עורכיםעל ידי סוכנויות החדשות, הם  המיוצרים החדשות ראשית, כשמדובר בסוג סיפורי

אותם תוך התחשבות בלקוחותיהם החשובים ביותר. כמו בעסקים, זה אומר בדרך כלל שיש 

 ם ארה"ב ואירופה. כך פטרסון מנסח את זה:    לפנות ללקוחות העשירים ביותר, אשר במקרה זה ה

 
בכל מקום, עליהם  עורכי החדשותות לרצות את כל צריכהיות שסוכנויות חדשות 

מראית עין של על מנת ליצור  לעבוד קשה יותר מאשר לקוחותיהם העיתונאים
כך הם מייצרים השקפה נוחה והומוגנית, אך בעשותם . ותוניטרלי ותאובייקטיבי

, על העולם; סיפורים המאתגרים את אידיאולוגיתמבחינה מובחנת  ,עם זאת
ה העולמית זירב נטייםהדומינשל השחקנים הפוליטיים  אידיאולוגיתהעמדה ה

       28.מועטה (בעיני הסוכנויות, ארה"ב ובריטניה) מקבלים התייחסות
 

 שליטהפוליטי למקוון, לעיתים קרובות ניתן לתרגם כוח החדשות הגם אם מדובר בעולם  

ניתן ליישם את העיקרון הזה גם כאשר מדברים על כוח פוליטי בינלאומי. אם תחשבו  תקשורת.ב

חדשות. גבי הלנכון עולם הבידור ממש כמו שזה גבי ל נכוןלרגע על עולם הטלוויזיה והסרטים, זה 
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טלוויזיה  ותתכנישל מדינות, אך  רבמשודרת במספר האמריקנית כמובן  אמריקן איידול התוכנית

או על קהלים ממדינות  ,להסתמך על הקהל המקומי שלהןנאלצות המופקות במדינות אחרות 

 אחרות הדוברות בשפה זהה. 

תרבותיות מאשר -רביותר חדשות מקוונות עשויות לא להיות לכך שהסיבה השנייה 

. סוכנויות חדשות כמו רויטרס יקשורות לשיקול דעת מערכת ותאחרהמועברות בדרכים החדשות 

די הרבה סיפורים  ותעורכי חדשות מקוונלוסוכנות הידיעות האמריקנית אכן מספקות 

ר. אך מרבית אתרי החדשות המקוונים צריכים לדאוג גם ולבחהם יכולים  םשמהבינלאומיים 

     " יכולה להרחיק אנשים מהאתר.  זרותיותר מדי חדשות " והכנסת ,לקהל שלהם

על מנת להמחיש את הנקודה הזו (אל דאגה, לא  עשותישנו ניסוי קטן אותו תוכלו ל

כם (רצוי שתיקחו את הספר אתכם). כעת למכות חשמל). ראשית, גשו למחשב שלקבל  תיאלצו 

ראות חדשות. אתם לאליהם רוב האנשים פונים כדי שים ראשיהאתרים המקוונים המ אחדגשו ל

. ברגע שהגעתם לדף הבית, !מעריב או וואלהYnet , Nrgיים דוגמת יכולים לפנות לפורטלים ראש

בדף. זהו המופיעות החדשות הבינלאומיות לעומת החדשות בארץ  ראות את היחס בין שיעורנסו ל

נכנסים לאחד מהאתרים הללו. הסיפורים הבינלאומיים המידע ש"דוחפים" לכם בכל פעם שאתם 

שכן תמצאו ב"עמוד השער" יגיעו בדרך כלל או משחקן בינלאומי ראשי (בייחוד ארה"ב), או 

  של ישראל (חמאס, איראן) או מאסון בינלאומי מסוג כלשהו.   ידועמאויב 

מיות מאשר בהחלט ניתן לטעון שהקלקה פשוטה מספקת לכם הרבה יותר חדשות בינלאו

אלו שרוצים לעשות מאמץ נוסף יכולים לבצע אי פעם תקבלו מהתקשורת החדשותית המסורתית. 

מספר הקלקות ולקבל גישה לכמעט כל פינה בעולם. אולם, כעת הביטו קרוב יותר בחדשות 

) האם מקורן באחת הסוכנויות שצוינו 1הבינלאומיות הללו ושאלו את עצמכם שתי שאלות: 

אם יש משהו בכתבה שנשמע מוזר, פוגע או לא הולם עבור קהל ישראלי (למשל, ) ה2למעלה? 

או סיקור של מדינה שמעולם לא שמעתם עליה)? התשובה  ,סיקור חיובי של חמאס או איראן

    לשאלה הראשונה קרוב לוודאי תהיה כן, וסביר להניח שהתשובה לשאלה השנייה תהיה לא.  

קחו צעד נוסף קדימה. הביטו באתר  ,חוקרים רצינייםכעת אם אתם רוצים להיות 

 Times of Indiaלאתר לדוגמה במדינה אחרת. כנסו  מקורוחדשותי ש

)http://timesofindia.indiatimes.com/ .(נה לגמרירק כעת אתם מתחילים לראות חדשות מסוג שו  .

נכון שגם כאן ניתן למצוא די הרבה סיפורים חדשותיים שמקורם בסוכנויות החדשות הללו כמו 

העניין של גם חדשות אודות ארה"ב. בעקבות הבדלים שצוינו קודם לכן בהקשר לכוח בינלאומי, 

עיתונאים אמריקניים בהודו. אך ל שזה מאשר הוא רב הרבה יותר עיתונאים הודים בארה"ב 

ן השסיפורים חדשותיים לא רק מהודו, אלא גם ממדינות  ך שונה שלגם מער אתם רואים

כמו פקיסטן וסין. יופיעו יותר חדשות אודות בוליווד, ואם באמת  ,משמעותיות מבחינתה של הודו

שזו לא רק  תגלו מקרוב רתבוננו יותלקרוא חדשות מרתקות על קריקט. אם תגם תרצו, תוכלו 

ו גם האופן בו כתובים הסיפורים. הם נכתבים על ידי עיתונאים , זהרשימת הנושאים ששונה

במקורות הודיים וכותבים עבור קהל הודי. תוכלו גם למצוא גישה בעיקר הודיים שעושים שימוש 

       הודו דומה לאירועים אם תקראו את הבלוגים שמקורם במדינה זו.   -ממוקדת

שקרו אכן טכנולוגיים השינויים הכך שאכן מעיד על י לסיכום, בחינת התוכן התקשורת

גישה רחבה וקלה יותר לחדשות בינלאומיות. בנוסף, העובדה שאנשים צריכים להשקיע מספקים 

שות בינלאומיות יכולה להוביל יותר מהם דפחות מאמץ (הקלקה או שתיים) על מנת לקבל ח
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 מדיי השפעה רבה אחרות. עם זאת, לכל זה לא תהיהמבט ונקודות מקומות אחרים  פש אחרלח

ראיית מוקדם מדי לדעת כיצד זה ישפיע על לקבל חדשות ממדינות אחרות.  אין עניין אנשיםלאם 

של אנשים. דבר אחד שלמדתי כמדען חברתי ישראלי הוא שאני רק מנבא את העבר (וגם העולם 

    בזה אני לא תמיד צודק).   

 
 בחדשות אידיאולוגיתהטיה 

 הטיהמגיעים לשאלה המרכזית שמעניינת את רוב האנשים: שאלת הכעת, סוף סוף, אנו 

משוכנע שהימין, מ באותבישראל, כמו במדינות רבות אחרות, מרבית הטענות . אידיאולוגיתה

 מי שהרוב המכריע של העיתונאים הם שמאלנים שמטרתם העיקרית בחיים היא להשמיץ את כל

ממחנות  ותשיוצא על הטיות ותאחרהאשמות ת עם זא ןישנואת כל מה שקשור ל"מחנה הלאומי". 

צולבת" שמתייחסת לטענות נגד מספר -"בעלותתופעת השמודאגים מאת אלו  םישנם. אחרי

 29תקשורת.סוגים שונים של ה מדי על רבית פיננסשבידיהן שליטה  ות במיוחדעשירמשפחות 

חדשות  ולייצר םלנשוך את היד שמאכילה אות יםמסרב אלהתקשורת אמצעי כי הוא ן ועיטה

. ישנם גם לא מעט אנשי של אותם אמצעי תקשורת םבעליהשל הפיננסיים שיפגעו באינטרסים 

שמאל שמעבירים ביקורת על נטייתה של התקשורת הישראלית "להתלכד סביב הדגל" בכל פעם 

במקום לספק הערכה מפוכחת ועצמאית יותר על השאלה האם יציאה למלחמה  ,שפורצת מלחמה

צורות שונות של לסיכון ואת אובדן החיים. למרות שכל הטיעונים יכולים להיחשב שווה את ה

   , הדיון בספר זה יתמקד בטענות על כך שהעיתונות היא שמאלנית ללא תקנה.   תיאולוגיאידהטיה 

הטיה למרבה הצער, למרות כל הטענות, יש לנו מעט מאוד מחקר רציני בישראל על 

בסס ת, אך "המחקר" שלהם ממוטה התקשורתש" חיהוכל" המנסים. ישנם ארגונים תיאולוגיאיד

ביצוע מחקר רציני . טענתםבעיקר על מציאת סיפורים חדשותיים מסוימים המדגימים את 

פעם  ףאדוגמאות (מבלי למצוא מבחר מורכב במיוחד, וביסוס מסקנות על מעשה בתחום זה הוא 

     הדרך לחקור את הנושא.   לא א בוודאי וה) הם עצמםלכללים של ם מהכלליוצאי

תוכלו להתנחם בעובדה שישנם ארגונים דומים רבים במדינות מערביות אחרות. כפי 

והוביל  ,הוא אינטנסיבי במיוחדשוודאי ציפיתם, הדיון בארה"ב בין השמרנים לליברלים 

 ניתלפרסומם של אינספור ספרים בנושא. כותבי ספרים אלו בדרך כלל מספקים את הגישה הפשט

שמדברות על "שקרים", "הסיפור מצלצלות נושא זה. ספרים אלו גם מתהדרים בכותרות לביותר 

 יםכנעושהיו מאם תקראו ולו אחד מהספרים הללו ת .אחרהאו "אידיוטים" מהצד  האמיתי"

בארה"ב. כאשר מציגים  תהתקשורתי הטיהנקודה לגבי הה הצביע בדיוק עללחלוטין שהסופר 

הנוטה בבירור לכיוון זה או אחר, איך לא כאלה אודות סיקור תקשורתי  ראיות משכנעותבפנינו 

מחנות שונים, קרוב לוודאי שיקרה אחד משני מתחליטו לקרוא מספר ספרים  אם ,אולם? נשתכנע

או ואז , או שתישארו מבולבלים (הכי קרובים לדעות שלכםתשתכנעו על ידי אלו שדברים. או ש

         מול הפייסבוק).    רב יותר בטלוויזיה או שתבלו זמן תצפו , סיפורתשתחזרו לקרוא 

ראיות הבעיה עם ספרים ו"דיווחים" מסוג זה מתחילה בזה שהם מבוססים יותר מדי על 

העוסקים גס במיוחד בקרב מרבית ניבול פה לנחשבת  ישהמילה אנקדוטעליי לציין . ותיאנקדוט

, תוכלו בדרך כלל למצוא את מה תתאמצוהיא שאם  תאנקדוטיראיה . הבעיה עם ההחבר ימדעב

אלפי שעות, להאזין שעות על חדשות טלוויזיה במשך כל שעליכם לעשות הוא לסרוק  שחיפשתם.

גבי שעות לדיבורים ברדיו, לקרוא אלפי עמודים בעיתונים שונים ולהתעלם מכל דוגמה שמפריכה 
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מעבירים אינם כם. למעשה, התיאור הזה אולי מחמיא מדי. רוב המלומדים קרוב לוודאי דעתאת 

 ות).  שע מאותאלפי שעות באיסוף "ראיות" (בואו נקווה שהם מבלים לפחות כמה 

. אם תלמדו תיאולוגיאידהטיה רציניים יותר שבוצעו בארה"ב בנושא  ישנם גם מחקרים

קשה לביצוע. לאחר מכן, כל כך זה יעזור לכם להבין טוב יותר מדוע מחקר מסוג זה אודותיהם 

בחדשות בחירות, והתוצאות עשויות  הטיההסוגיית ו את חננדון בשני מחקרים שנערכו בישראל וב

 להפתיע אתכם.    

ברלי" להיות "לי המשמעות שלחשוב לציין מה  ,לפני שנבחן את המחקר האמריקני בנושא

למרות   30שמאל וימין בישראל.של משמעות הזה שונה מו, היות בארצות הבריתו"שמרני" 

בו שהיא תמיד בעייתית, דרך אחת לסכם את ההבדלים היא לדבר על האופן כזו חלוקה ש

אזרחים הליברלים מאמינים שה. אזרחיםליברלים ושמרנים מתייחסים לתפקיד הממשלה בחיי ה

. פירוש הדבר, בין היתר, האחרשל ם האחד צריכים להיות אחראים באופן קולקטיבי על רווחת

גורלם להתערב באופן פעיל באמצעות מדיניות שתעזור לאלו שפחות שפר הממשלה באחריות ש

לממשלה "גדולה" יותר. ליברלים נוטים מתורגמת לעתים קרובות הזו  בסיסיתהאמונה ה בחברה.

של  רגולציה, פמיניזם ומתקנת אפליה  ,אוניברסלי לכולם בריאותביטוח לתמוך במדיניות כמו 

 ,ים שאנשים צריכים להיות אחראיים על רווחתם שלהםמוסדות פיננסיים. השמרנים מאמינ

אנשים פועלים כשככל האפשר. ההנחה היא ש אזרחיםהממשלה צריכה להישאר מחוץ לחיי השו

נגד פיקוח על נשק,  הם נגד. השמרנים בארה"ב לחברה מועיל זה  על פי האינטרס האישי שלהם,

ובעד מיסים נמוכים יותר ושוק חופשי. בנוסף, ליברלים ושמרנים נבדלים ביחס  ,מתקנתאפליה 

-למקום הדת והמסורת בחברה. השמרנים תומכים יותר בערכי הדת, מה שמסביר מדוע הם "בעד

בין הכנסייה למדינה. הליברלים מעטה יותר  הפרדהבים רוצ(נגד הפלות) ו) ro-Life)P" חיים

   בבתי הספר.   ית שהיא דתנוכחות ומתנגדים לכל  (Pro-Choice)" בחירה-בדרך כלל "בעד

ספר היה בארה"ב  יתתקשורתהטיה אחד המחקרים המשמעותיים הראשונים על 

), Lichterשנכתב על ידי סמואל רוברט ליכטר ( )The Media Elite( "האליטה התקשורתית"

מחקרם ניסה להבין את רמת הליברליזם  Lichter.(31) ולינדה ליכטר (Rothmanסטנלי רוטמן (

בקרב עיתונאים. יחסית שנערך סקר רחב  על בסיסהשקפות פוליטיות התבוננות בבעיתונות על ידי 

מסקנותיהם, שלעיתים קרובות מצוטטות על ידי קבוצות שמרניות, היו שמרבית העיתונאים 

תיארו את השקפותיהם מהעיתונאים  54%האמריקנים היו עירוניים, לא דתיים וליברלים. 

דיווחו על היותם ימניים. זה היה שונה מאוד  20%כ"באמצע הדרך" ורק  29%, ה מהמרכזכשמאל

מאשר , היו יותר אנשים שתיארו את עצמם כשמרנים אותה עתמהממצאים בציבור הרחב בהם, ב

להצביע עבור מועמדים דמוקרטים  נטו יותרליברלים. החוקרים מצאו גם שהעיתונאים כ

 רפובליקנים.    מועמדים נשיאות מאשר עבור ל

 1998לצטט מסקנות מחקר משנת יעדיפו ו אפשר, אידךפעילים של השמאל האמריקני, מ

 Fairness and Accuracy inדיוק בדיווח (לולהגינות שבוצע על ידי הארגון הליברלי 

Reporting (FAIR).32  נקודות החשובות שהועלו במחקרשכאשר מדברים הייתה הזה אחת ה

ו חניש לשאול על עמדתם כלפי נושאים מסוימים. האם אנ ,על ליברליזם ושמרנות של עיתונאים

, כלכלה? הם ביצעו העימדברים על ליברליזם ביחס לנושאים חברתיים, יחסים בינלאומיים, פש

על המבוסס גם סקר בקרב עיתונאים אמריקניים והשוו אותו עם השקפותיו של הציבור הרחב 

 .    יםארצי סקרים
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בחנו דעותיהם של עיתונאים אמריקניים אודות מספר נושאים נכש בלט הבדל מעניין

הדבר הראשון שיש לציין הוא שמרבית העיתונאים תיארו את עצמם כ"מרכזיים" פוליטיים. 

התגלו הבדלים מעניינים ספציפיות, אלו לגבי דעותיהם על סוגיות נשרוב הנושאים. כשיחס לב

ות החברתיות עסקו יות "חברתיות" ו"כלכליות". הסוגיסוגבאשר לבייחוד ביחס להשקפותיהם 

כמו בנושאים ות הכלכליות עסקו יבנושאים כמו זכויות ההומוסקסואלים והפלות, בעוד שהסוג

ומי בביטוח הלא ץהאם מעסיקים צריכים לספק ביטוח בריאות או לא, או האם צריכים לקצ

ות הכלכליות הייתה שליברלים היו רוצים יההשערה ביחס לסוג). Medicare(בריאות ובביטוח 

יהיו נגד כל קיצוץ בהטבות ממשלתיות. המחקר הם בריאות ושביטוח שמעסיקים ישלמו עבור 

סוגיות החברתיות, אך יותר שמרניים מהציבור באשר למצא שעיתונאים אכן היו יותר ליברלים 

המחקר נערך על ו היותיהיו חשדניים לגבי הממצאים אחדים ים הכלכליים. גם אם ביחס לנושא

נו נחהגדרה ברורה של מה שאל ידי קבוצה ליברלית, המחקר אכן מזכיר לנו את החשיבות ש

     .  תשמאלניהטיה  - , או בישראלתליברלי הטיהבאליו  מתכוונים

נכון שכאשר רוב האנשים מדברים  על שמאל וימין בישראל. זהדברים דומים אפשר לומר 

ההתנחלויות סוגיית לגבי י ולפתרון הרצהימין הם כמעט תמיד מתייחסים על על השמאל ו

ים כשמדובר ניכולים להיחשב כשמאל ,. עם זאת, הן עיתונאים והן אזרחים אחריםוהשטחים

שנחשב על  ולימנים כשמדובר בנושאים כלכליים. דוגמה טובה לכך תהיה עיתון הארץ ,שטחיםב

כשמדובר במדיניות כלכלית,  מאידך,הפרשנים כשמאלני באוריינטציית העריכה שלו.  רובדעת 

 .   של אוהדים חברתיים עוזםממרחוק ככל האפשר העיתון 

כיצד השאלה בארה"ב היא אפילו יותר קשה מ תליברליהטיה  להעריך  השאלה כיצד

ישנם לא מעט מחקרים  לדוגמה, (אף על פי שיש ללא ספק קשר בין שתי השאלות). הלהגדיר אות

ואז משווה את  ,שדוגלים בגישה שתוארה קודם לכן השואלת עיתונאים אודות השקפותיהם

חלק מהמחקרים הללו גם הגיעו למסקנה כי  33תגובותיהם לאלו שניתנו על ידי הציבור הרחב.

רלים. ההשערה הבסיסית היא שעיתונאים ליברליים בדרך כלל עיתונאים נוטים להיות יותר ליב

 סיפורים חדשותיים ליברליים.    ייצרו

החדשות גוף להטיל ספק בהשערה זו. ראשית, לא  ,עם זאת ,קיימות מספר סיבות

זה משום ש ,ולא העיתונאים עצמם מעוניינים להיות מזוהים עם מחנה מסוים אינדיבידואליה

אם הם יאבדו חלקים משמעותיים מהקהל שלהם. שנית, מעט עיתונאים היו  כסף רביעלה להם ב

. המוניטין והקידום באנשי השמאלמוותרים על סיפור חדשותי נהדר רק בגלל שהוא פוגע 

המקצועיים שלהם תלויים בראש ובראשונה ביכולתם לייצר סיפורים חדשותיים מעניינים שאינם 

ערך בעלת היא  של השמאלרייה טובה סביב פוליטיקאי שערו קשורים לקידום מועמד או מטרה.

מכדי לוותר עליה. דבר שלישי, עיתונאים תלויים מאוד במקורות רשמיים. כפי שנידון רב מדיי 

ה עשוי להיות חשוב הרבה יותר מאשר אלבפרק הראשון, הכוח הפוליטי היחסי של מקורות 

 ותגישנ תהיה אנשיולנמצא בשלטון, כאשר האגף הימני ההשקפות הפוליטיות של העיתונאים. 

   באופוזיציה.  אנשי השמאלללכתבים יותר מאשר שבשגרה 

. יתאולוגיאיד העריך הטיהכיצד ל סוגיהמחקרים רציניים ניסו להתמודד עם המספר 

) ומייק אלן D'Alessioעל ידי דייב ד'אלסיו ( האנליזה" שבוצע-אחד החשובים ביניהם הוא "מטא

)Allen.(34 נליזה בו-מטאנאנערכו על שאלת מחקרכל את ת חנסה להגיע  ,מסוימת המחקרים שומ

בגישות  שמשתמשיםרבים שונים למסקנה כוללת אודות הממצאים. הרעיון הוא שאם מחקרים 
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גלו מה באמת קורה. סיכויים שהם ייותר  יש ,מסקנהאותה ומתודולוגיות שונות מגיעים ל

הטיה מאוד ורק  ,טיות משמעותיות בעיתוניםהמחקרים ולא מצאו  59במחקרם הם בדקו סך של 

 ליברלי בחדשות הטלוויזיה.      קטנה לכיוון ה

. מעורבות  הן ,ם, גם אם הם נערכים על ידי חוקרים רצינייםנפרדימחקרים התוצאות של 

חדשותית ) החליטו לבדוק תקשורת Milyoו () וג'פרי מיליGrosecloseטים גרוסקלוז (

 מצוותי חשיבה ליברליים ושמרניים ולחפש אחר כמות הציטוטים ,אמריקנית בהיקף רחב יותר

 הטיהזה סיפק להם את אמת המידה הראשונה ל  35בהם השתמש כל אמצעי תקשורת.

. בשלב השני, הם השוו את התוכן החדשותי עם נתוני ההצבעה של נציגים בקונגרס תיאולוגיאיד

הרבה ובסנאט בנושאים שונים. בהתבסס על אמת מידה זו, הם מצאו שהתקשורת ברובה נוטה 

  פוליטיים.   המנהיגים רוב המאשר  השמאליותר 

 ננקטה) Washburn) ופילו וושברן (Covertמחקר נוסף שבוצע על ידי טוניה קוברט (ב

הם ערכו ניתוח תוכן של סיקור בעיתונים  36למסקנה שונה. וגיעחוקרים הוה ,גישה אחרת לחלוטין

. הם השוו את 2000עד  1995, הסביבה, מגדר ועוני החל משנת העיפש יטיים וניוזוויק בנושא

גרסיב נשיונל ריוויו השמרני ופרו: עת חד צדדיים בבירור-התוצאות לסיקור של שני כתבי

" והסיקו ששני כתבי העת היו "מרכזיים". חלק הטיההליברלי. לבסוף הם חישבו את "ניקוד ה

ם השאלה היא האם מסוג מסוים, אך עבור מרבית המבקריכן הטיה גם  זהיטענו שלהיות מרכזי 

     הימין.לעבר בר השמאל או התקשורת נוטה לע

ה? חיפוש יטינ) בספרו: Nivenניבן ( מחקר גדול נוסף שחשוב לציין נערך על ידי דיוויד

ניבן טוען שאחת הבעיות במדידת  Tilt?: Search for Media Bias(.37( תתקשורתי הטיהאחר 

מכסים אירועים  ,לעיתים קרובות ,היא שהן מלומדים והן חוקרים מוצאים את עצמםהטיה 

אלא אם  סיקורשאינם באמת שווי ערך. במסע בחירות, למשל, אי שאפשר לדבר על איזון בכמות ה

אז העובדה  ,הם בעלי ערך חדשותי שווה. הסיכוי שזה יקרה אינו סבירכן שני המתמודדים 

חשוב . מוטית העיתונות היותה שלחדשותי רחב יותר אינה מעידה על  סיקורשמועמד אחד מקבל 

להוסיף שכאשר מועמד או מנהיג אחד מצליח יותר מאחר, אי אפשר להאשים את העיתונות 

   .ההולם את הצלחה זו סיקורב

מצאו את כאשר נשיאים דמוקרטיים או רפובליקניים  סיקורניבן בדק הבדלים בטון ה

ו אשמה אנקודות זכות כישלונות מסוג דומה. דוגמה אחת הייתה כמה עם הצלחות או עצמם עם 

רמות זהות של שיעורי אבטלה. ההיגיון במחקר היה שאם  מולקיבלו מנהיגים אלו כשהתמודדו 

למרות שהמצב  ,טוב יותר או רע יותר סיקורהעיתונות מוטית, עליה לתת למנהיג של מפלגה אחת 

סיפורים מסוג זה.  סיקורב תתקשורתיהטיה האובייקטיבי היה זהה. ניתוחו המוקפד לא גילה כל 

הרקע סיפור מעניין חשוב הרבה יותר מאשר  לייצרהדחף כי  , שוב,אומר לנוממצא זה 

  י של העיתונאים. אולוגיאידה

 

  ?אובמהברק  הייתה מגויסת לטובתהתקשורת 

כל כך, הבה ניקח את מה שרבים  תמורכב אידיאולוגיתהטיה דוע על מנת להבין מ

 2008בבחירות  הסיקורבתקשורת החדשותית:  תפוליטיהטיה מקרה הברור ביותר לכ יםחשיבמ

 38כמעט מההתחלה. אובמהולם יסכימו שהעיתונות בארה"ב התאהבה בכ . כמעט אובמהברק  של
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שחיבה זו  ראההחלה כשהוא התמודד מול הילרי קלינטון, ונ אובמהשתמיכת העיתונות ב נראה 

 בקרב דמוקרטים.  אפילו ה הרווחת, דעבמרוץ נגד ג'ון מקיין. זו הייתה ההפכה עוד יותר לוהטת 

) (Saturday Night Liveסטרדיי נייט לייב  ,הידועה כליברליתתכנית האירוח הקומית, 

 אובמהפריימריז בין למרוץ הבמהלך הד כלפי אובאמה באותם ימים ושיקפה את הלך הרוח הא

הולך  קטעהבאחד המערכונים ששודר בתכנית מתקיים עימות בין שני המועמדים.  39לקלינטון.

 ככה: 

 
: הסנטורית הילרי קלינטון. "שר החוץ של ניגריה" האם תוכלי לנקוב העימות מנחה

 בשמו?

 "קלינטון": "אני, אה ...לא יודעת". 

 , אותה שאלה."אובמה"אודו מדואקה. סנטור מנחה: 

 "": "אודו מדואקהאובמה"

 "?. מי הואסנטור קלינטון, סגן השגריר של סרי לנקה באו"ם מנחה: "נכון!

 ד, או, או...א"קלינטון": הו, הו, זה פרס

  , אותהאובמהמנחה (מפריע): "זוהי שאלה מכשילה, התפקיד הזה כרגע פנוי. סנטור 

 שאלה".

 שמישהו מכהן בתפקיד זה כרגע". חושב ": אני לא אובמה"

 מנחה הדיון: נכון! 

 

של הכתבים  המחניפשהשאלה הסטרדיי נייט לייב תכנית ב פתנוסאפיזודה ה תייה

הדברים הגיעו לידי כך שהמציאות, והאם היה מעוניין בכרית.  ,הייתה האם נוח לו אובמהל

במקרה הזה, אפילו חיקתה את הדמיון של כותבי המערכונים. באחד העימותים שהתקיימו, 

לענות על היא התבקשה הילרי קלינטון על העובדה שתמיד ן השניים, מחתה במציאות בי

אם הוא צריך כרית הואז הוסיפה: "אולי כדאי שנשאל את ברק אם נוח לו וראשונה,  השאלות 

 נוספת". 

הבחירות קמפיין במהלך נשמעה גם  אובמהברק לאותה טענה בדבר העדפה ברורה כפי שצוין,       

מאוד  וערךהמחקר פיו המ מכוןעל ידי  ךשנער בסקרג'ון מקיין. למעשה, על הנשיאות, מול 

 9%ורק  אובמה,לטובת הייתה מוטית מהאמריקנים האמינו שהעיתונות  70%, 2008באוקטובר 

או שלא  ,יחס שווהזוכים לחשבו  שהעיתונות העדיפה את מקיין (השאר או שחשבו שהמתמודדים 

 40הביעו דעה).

 2,400גם ניתוח תוכן רציני מאוד של התוכן החדשותי של מעל  מכון המחקר פיו ערך

עד ו וועידותהחל מתום ה ,במהלך שישה שבועות יםחדשותימקורות  48-סיפורים חדשותיים מ

של  האודות טבע ותחשובראיות הן התוצאות והן הפרשנויות סיפקו   41האחרון.הפומבי הדיון 

; אולם, אובמהלשל אוהד חרגה בסיקור לא דווקא בעיתונות. החוקרים מצאו שהעיתונות  הטיהה

למעשה, היו פי שלושה סיפורים . זכה ליחס שלילי באופן לא פרופורציונאלימקיין הסיקור של 

, לעומתו, קיבל כמות דומה אובמהחדשותיים לא אוהדים על מקיין מאשר סיפורים חיוביים. 

אמור להיות האקדח המעשן: מה שעל פניו זה אם כן, למדי של סיפורים חיוביים ושליליים. 

  .אובמהמגויסת לטובת הייתה העיתונות בארה"ב 



83 
 

 

השליליות אודות מקיין  מסקנה זו. האם כל החדשותעם ישנה בעיה אחת עיקרית ש אלא 

או  ,אוהבים רפובליקנים) ינםשהם אבהנחה בחר לנשיאות (יעיתונאים לא רצו שהוא יהיו בגלל שה

שהיו פשוט הרבה יותר חדשות שליליות לדווח על מסעו של מקיין? זה מחזיר שמא היה זה בגלל 

אותנו לנקודה הקודמת: הפוליטיקאים המצליחים יותר יקבלו תמיד סיקור אוהד יותר. מחקר 

אך הפך לשלילי בצורה חדה לאחר  ,של מקיין החל בנימה חיובית סיקורפיו מציג, לדוגמה, שה

הבעייתית למשבר הכלכלי (הוא אמר ש"יסודות הכלכלה חזקים"). מקיין אז השהה את תגובתו 

תעמולתי יותר מאשר כתגובה  ,גימיקתעלול, מסעו וחזר לוושינגטון, דבר שנתפס בעיני רבים כ

בעוד שמקיין המשיך לעלות בסקרים  אובמההוסיפו על כך את העובדה ש ,רצינית למשבר. כעת

או שמא העיתונות  ,הות: האם היו פשוט יותר חדשות רעות אודות מקייןואתם מתחילים לת ,נפל

מודעת לדווח על יותר חדשות רעות אודות מקיין ופחות מהן אודות -מודעת או לאעשתה החלטה 

  ?  אובמה

 כך הציג זאת דוח פיו: 
לכך ראיה אם ממצאים אלו מספקים השאלה אחת שעשויה לעלות היא 

. האם ישנו גורם מסוים במספרים אלו אובמההיא בעד החדשותית  שהתקשורת
? לעומת מקיין אובמה עםשל עיתונאים לא מודע או אחר קשר שורשי המשקף 

שניצחון  יםכן מציע םהתשובות חד משמעיות.  יםמספק םאינ נתוניםה
מנצח, בחלקו הודות לנטייה התמידית של העיתונות  סיקור ולידבפוליטיקה מ
אודות  ךמתמשארציות כסיפור עלילה לה של בחירות ש סיקורלמסגר את ה

עמדתם היחסית של מועמדים בסקרים, ואודות התמרון הטקטי הפנימי לשינוי 
היה שלילי כאשר הוא ירד בסקרים, והפך  אובמהשל  סיקורעמדות אלו. ה

   42לחיובי כאשר הוא החל לעלות, וזה היה כך בדיוק גם עבור מקיין.
   

פוליטיקה. שינויים פוליטיים (מקיין -תקשורת-כמו מעגל פוליטיקה כעת זה בהחלט נשמע

שלילי נוסף של מקיין) שקרוב  סיקורעושה טעויות ויורד בסקרים) מובילים לשינויים בתקשורת (

מקיין). כפי עבור לוודאי הובילו לשינויים פוליטיים נוספים (פחות אנשים מוכנים להצביע 

באופן  סיקורהאפשר לייחס את ת אירועים ממשיים, נדמה כי שמנסחים חוקרי פיו על ידי בחינ

  43שהעיתונות מייצרת".תקשורת על הבמקום השפעות  –ל"חיזוק טוב יותר 

היו יתרונות רבים שלא היו קשורים  אובמההבעיה עם האקדח המעשן הזה היא שלברק 

האדם השחור הראשון  נה. הוא פשוט היה סיפור חדשותי מעולה. התהליברלי הטיהכלל ל

להיות נשיא ארה"ב. יש לו אישיות כריזמטית מאוד, ריאלי בהיסטוריה של המדינה בעל סיכוי 

הוא היה נואם מדהים והוא היה מישהו שניהל מסע בחירות כמעט מושלם. המון עצום ונלהב 

טון הילרי קלינ ,מנקודת המבט החדשותית מחוצה לה.אלא גם  ,קידם את פניו לא רק בארה"ב

 דמות מוכרתכבר הייתה האישה הראשונה שהיה לה סיכוי רציני להיות נשיאה, אך היא הייתה 

השאלה שלא ניתן לענות עליה היא האם כך ש. ג'ון מקיין ניהל מסע בחירות בעייתי מאוד, היטב

 אובמהוזו של  ,הפופולריות שלו הייתה עולה מידתלו התקשורת הייתה מסקרת אותו באופן שונה 

            44במהלך אותה העת. צונחתתה היי

יים והמסחריים של אידאולוגהנקודה היא שישנם מקרים רבים בהם האינטרסים ה

. המבחנים הטיההסיבה "האמיתית" לולכן אי אפשר לדעת מהי כיוון, אותו להעיתונות דוחפים 

, בכיוונים מנוגדיםמתרחשים כאשר שיקולים מסוג זה נעים  תשמאלניהטיה הטובים ביותר עבור 

שמאלנית מוצאת עצמה עם מועמד פופולרי מאוד מהאגף שנחשבת להתקשורת בהם שמקרים 

או עם אירוע גדול שמעניק יתרון ברור לטיעונים השמרניים. אחת הדוגמאות הטובות  ,הימני
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כאשר אנו בוחנים את סיקור הטרור במהלך תהליך אוסלו. על זה היא למצבים מסוג זה בישראל 

  נדון בפרק הבא.     

אתם צריכים לזכור עוד  ,כביכול ,כאשר חושבים על התקשורת הנחשבת לשמאלנית

. למעשה, ללא ותנקודה אחת. התקשורת החדשותית אוהבת יותר מכל דבר אחר סכסוכים ומלחמ

נינט טייב, בר רפאלי ודובי קואלה המגיעים לגן על מלבד  לדווחעל מה סכסוך לא יישאר הרבה 

לשלום  ,על שלום ופיוס. אולםרב יותר תשים דגש ויונית ליברלית באמת עיתונות החיות המקומי. 

אך מייצרים חדשות  ,שלום ואהבה טובים ליצירת מוסיקה מצוינתפשוט אין ערך חדשותי. 

  if“" (ענייןמזה אז מרה באנגלית: "אם זה מדמם מיגרועות. ישנה סיבה טובה ל it  bleeds   it  

leads” .( נות חשוביםהעולם כפי שהוא מתואר בתקשורת מפחיד, והדגש הזה מספק יתרו

רעיון זה יזכה מנהיגים המקדמים עמדה קשוחה נגד פשע וגישה ניצית ליחסים בינלאומיים. ל

   להרחבה בפרק הבא.

 

 בתקשורת הישראלית אידיאולוגית הטיה

ספציפית  יםבישראל מתמקדשל התקשורת  אידיאולוגיתהטיה על המעטים המחקרים 

משום שאנשים נעשים  ,מפתיעזה  איןבחירות.  ותמסקרת מסעהתקשורת החדשותית באופן בו 

גם כאן, מרבית הבחירות.  טות אתרגישים במיוחד כאשר הם חושבים שהתקשורת מנסה לה

מגיעות מאלו שמזוהים עם הימין. למרבה המזל, יש בידינו מחקרים שבדקו הטיות ההאשמות על 

. היכולת לבדוק 2009עד שנת  1996את הנושא הזה בלא מעט בחירות: החל ממסע הבחירות בשנת 

לנו לראות מעבר לנסיבות פוליטיות מסוימות שיכולות  תאת הנושא הזה לאורך זמן מאפשר

בדקו חדשות בטלוויזיה, נערכו ברובם על נכולם בש. המחקרים, להשפיע על הסיקור התקשורתי

  Weimann.(45) וגבי וימן (Tzfati), יריב צפתי (Sheaferידי תמיר שיפר (

במונחים של כמות  הטיההשאלה הראשונה שהמחקרים הללו בדקו עסקה ברמת ה  

זוהי אינה שאלה פשוטה כפי שהיא נראית, בייחוד קיבלו. שונות הסיקור שמפלגות פוליטיות 

 אמיתיתבת מפלגות כמו בישראל. כיצד תגדירו דרך הוגנת ורמכשמדובר במערכת בחירות 

להקצאת זמן חדשות למגוון המפלגות הפוליטיות? יש שיטענו שכל מפלגה בודדת המתמודדת 

זמן זהה למפלגות שאין להן סיכוי  משךכנסת ראויה לקבל זמן שווה. אך פירוש הדבר שיש לתת ל

הציבור, מן הסתם, לא יקבל לאלו שמנהיגן עשוי להיות ראש הממשלה הבא. גם ו ,להגיע לכנסת

שהשיטה ההגיונית ביותר תהיה להקצות זמן שווה למפלגות להניח  ,אם כןאפשר, הקצאה שכזו. 

ט על פי כמות מושבי להחליאפשר אם כך, האם ופחות זמן למפלגות קטנות יותר.  ,הגדולות

או על פי כמות המושבים הצפויים להיות לה בהתבסס על הסקרים?  ,שיש כרגע למפלגה הכנסת

מפלגה "גדולה". מה תעשו אם מפלגה לשאלה מהי להמציא הגדרה הגיונית אבל אפילו אם נצליח 

עדיין אחרת? האם המפלגה האחת עושה דברים הרבה יותר מעניינים (בעלי ערך חדשותי) מאשר 

  יחליטו לעבור לתחנה אחרת?  צופיםהובכך תבטיחו ש ,תנסו להקצות זמן שווה לשתיהן

, סיקור נרחבים רק משום שמועמד פוליטי או מפלגה פוליטית מקבלשבעיה נוספת היא 

רחב במהלך נ. ראש הממשלה אולמרט, למשל, קיבל סיקור אין זה אומר שמדובר בסיקור חיובי

התמקד בהאשמות של שחיתות. בהתחשב בעובדה  עטלא מ, אך 2006מסע הבחירות בשנת 

 להיחשב כדבר טוב.       הסיקור יכולפחות בחירות הן שליליות, ייתכן שקבלת השמרבית חדשות 
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כדאי ללא ספק לבדוק את כמות הסיקור שהמפלגות הגדולות למרות הסתייגויות אלה, 

 באופן כלליהבחירות. מסקנותיהם הכלליות של החוקרים הן  ותמסע תקיבלו במהלך שש

יים משמעותיים בכמות הסיקור אולוגיאידהבדלים שבאופן כללי לא היו מעודדות. הם  מצאו 

גדולות שהתמודדו לכנסת. ההבדל היחיד המפלגות לשתי האו המרכזיים מועמדים השניתנה לשני 

אכן קיבלו יותר זמן  ,ים או מרכזייםנים, שמאלילציין הוא שראשי הממשלה, ימנ שווהש

 השקפתםבטלוויזיה מאשר אלו הנמצאים באופוזיציה. הסיבה לכך היא שראשי ממשלה, תהיה 

. תרשמי משרהרב יותר מאשר אלו שאינם מחזיקים ב תמיד בעלי ערך חדשותיהם אשר תהיה, 

  46שיום הבחירות התקרב.באופן מעניין, נמצא גם שאפילו יתרון זה נטה להצטמצם ככל 

היא האם מועמדים או מפלגות מהאגף  אידיאולוגית הטיההשאלה המעניינת יותר ביחס ל

יותר ביקורת בתקשורת מאשר אלו המזוהים עם השמאל או המרכז.  באופן עקבי הימני מקבלים

י. נגד מועמדים או מפלגות מהאגף הימנ תשיטתי הטיהלראיות גם כאן חוקרים כמעט שלא מצאו 

שמקבלים יותר  המרכז או השמאלזה היה לעיתים הימין אכן מקבל יותר ביקורת, לעיתים 

. כמו תמיד, המפתח להבנת לא היו הבדלים משמעותיים בהיקף הביקורת, ולעיתים ביקורת

      . אידיאולוגיתקנוניה ב ולא ,מסע בחירותכל סביבה הפוליטית סביב נמצא בההבדלים הללו 

לטענותיו של נתניהו נגד התקשורת הישראלית  ה כלשהיהצדק יתהשהי ראההמחקר מ

: היו אכן יותר סיפורים חדשותיים שהיו ביקורתיים כלפיו 1999-ו 1996ות הבחירות של רכבמע

של , כשהבחירות נערכו רק עבור ראש הממשלה, המועמד 2001מאשר כלפי מתחריו. בשנת 

מאשר אריאל שרון. כאשר שרון התמודד מול עמרם רבה יותר ביקורת ספג אהוד ברק  השמאל

, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בכמות הסיקור השלילי שקיבל כל אחד 2003מצנע בשנת 

י של המפה שמאלהטיה לצד הלראיה מהמועמדים או מפלגותיהם. כמו כן, לא הייתה כל 

רוב הסיקור  , המפלגה שקיבלה את2006. בשנת 2009-והן ב 2006הן בבחירות  הפוליטית

 47הביקורתי הייתה המפלגה המרכזית קדימה, בחלקו בגלל סיפורי השחיתות שנידונו קודם לכן.

קדימה, הליכוד ומפלגת העבודה קיבלו כמות זהה של ביקורת מהחדשות  2009במסע בחירות 

 48בטלוויזיה.

 האז מה אנו למדים מממצאים אלו? ראשית, הם מעידים על כך שאלו שטוענים שישנ

הבחירות טועים, לפחות כאשר מדובר בסיקור לקראת בחדשות שמאלנית  תושיטתי תעקביהטיה 

הדבר הבחירות הראשונים, אך  ותלנתניהו הייתה בעיה עם העיתונות בשני מסעאומנם טלוויזיוני. 

. 2009בבחירות . הוא אפילו אינו נכון עבור נתניהו עצמו כל המתמודדים הימנייםאינו נכון ל

והמועמד של המרכז אולמרט בשנת  2001היו אלה המועמד של השמאל אהוד ברק בשנת למעשה, 

מתחריהם באגף הימני. כפי שכותבי המחקרים הללו גורסים, רבה יותר משקיבלו ביקורת  2006

בחירות  ותמסעבחירות הוא שעיתונים המסקרים הסבר טוב הרבה יותר להבדלים בכל מסע 

) הייתה 1999, 1996הפוליטי. במהלך מה שניתן לכנות "שנות אוסלו" (משקפים שינויים באקלים 

הימין משום שרבים ראו בו כמכשול לשלום. אולם, במהלך השנים של  ביקורת רבה כלפי

או שלא היה הבדל. בנוסף,  ,) הייתה יותר ביקורת כלפי השמאל2003, 2001האינתיפאדה השנייה (

   לע לצרות בגלל האשמות של שחיתות. ישנן שנים בהן מועמד אחד או יותר נק

ממצאים אלו תואמים באופן מושלם את שני הנושאים שהודגשו לאורך הספר. ראשית, 

יעוגנו יתרונות בתקשורת ה לשכפוליטיקה, נצפה -תקשורת-בהתבסס על עקרון מעגל הפוליטיקה

צור סיפורים בשינויים בסביבה הפוליטית סביב מסע הבחירות. שנית, הצורך של התקשורת לי

 .  אידיאולוגיתהטיה חדשותיים מעניינים חשוב הרבה יותר מאשר כל צורה של 
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העבודות הללו שמספר לנו דבר חשוב אודות הפער בין תפיסות  גוףבישנו ממצא אחרון 

, 2006לעומת מה שבאמת קורה. כפי שנידון, במהלך בחירות  תהתקשורתי הטיההציבור לגבי ה

, אולםאת רוב הביקורת בחדשות הטלוויזיה. ספגו פלגת קדימה ראש הממשלה אולמרט ומ

וימן, צפתי בדקו , 2006הציבור היה נתון תחת רושם שונה לחלוטין. במחקרם על סיקור בחירות 

הרושם הכללי של הציבור היה שהעיתונות   49.תתקשורתיה הההטיושפר גם את דעת הקהל לגבי 

 הליכוד.  נגד מוטית קדימה ומאוד  לטובת הייתה מוטית

דעה ל" ,קרוב לוודאיהדבר קשור, ישנם מספר הסברים אפשריים לפער זה. ראשית, 

שאלה  היאהרווחת" בישראל שהעיתונות שמאלנית. כיצד אמונה זו הפכה להיות כה רווחת 

. סיבה נוספת עשויה להיות שאלו בימין ריכה בחינה רחבה מעבר לספר זהכזו שמצמרתקת, אך 

ופחות חדשותי הסיקור העל שנאמר היו קולניים יותר בטענותיהם ושהציבור הגיב יותר למה 

שלישית נעוצה בעובדה שהקבוצה הגדולה ביותר של אזרחים אפשרית סיקור עצמו. סיבה ל

ממשלה. החוקרים מצאו מזוהות עם הימין, ולכן נתניהו יכול היה לבנות שהצביעה עבור מפלגות 

חוזר לרעיון הדבר . שבה הם תומכיםכלפי המפלגה יתר ת ולראות בתקשורת עויננוטים שבוחרים 

באפשרות א לעיתים קרובות בעיני המתבונן. לבסוף, אסור לזלזל יה אידיאולוגית הטיהשהאומר 

         שהחוקרים טועים והציבור צודק. 

 

 לסיכום

אז מהי השורה התחתונה? בהתבסס על הממצאים האמריקניים, סביר להניח שעיתונאים 

כלל להיות מזוהים עם המרכז והשמאל של הקשת הפוליטית. על אף שאין מחקר בדרך עשויים 

דומה בישראל, יהיה זה מפתיע אם לא כך היה המקרה כאן. כמו כן, קשה לטעון שאין להבדל זה 

העיתונאים מסקרים פוליטיקה, בייחוד כאשר מדובר בנושאים חברתיים כל השפעה על האופן בו 

, בעוד שהממצאים מעורביםוזכויות אדם. כאשר מדובר בסיקור בחירות הממצאים בארה"ב 

 האגף הימני.  כנגד  תשיטתיהטיה בישראל מצביעים על היעדר כל 

. תתרבותיהטיה ל שחזקה השפעה קיימים ממצאים ברורים המעידים על מאידך, 

הם חיים. כפי שהוזכר שבה שניהם תוצרים של סביבה חברתית ופוליטית  -עיתונאים וקהלים 

. כאשר הסמוינעוצה בכך שהיא, על פי רוב, מסוג זה הטיה לעוצמה של קודם לכן, סיבה חשובה 

יות אנשים נעשים מודעים לסכסוך, אך גם כאן התקשורת אולוגיאידישנה תחרות על מסגרות 

איננה רק חדשות ב תתרבותיהטיה ולא עם עמדות רבות.  ה להתמודד עם שתי עמדותמעדיפ

 קיימתביותר כאשר, בעקבות קונצנזוס כללי אודות סוגיה,  נתהמסוכאלא גם ביותר  תצמתיוהע

לגבי  הישאר בחשכהלרק מסגרת בולטת אחת המוצגת בחדשות. במקרים מסוג זה הציבור עשוי 

 דרכים חלופיות לפירוש העולם הפוליטי.      

שהוזכר מספר פעמים, וגם לו יש החדשותית בו משתמשת התקשורת שנוסף  פילטר  ישנו

לנטיית העיתונאים  תמתייחס תמסחריהטיה . תמסחריהטיה השפעה רבה על ייצור החדשות: 

 לבחור, להדגיש וליצור סיפורים חדשותיים דרמטיים. אל תלכו, כי ההמשך יבוא בפרק הבא.  
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 3שאלות למחשבה ולדיון, פרק 

. מצאו דוגמה לדיון ציבורי המתרחש ותבפרק זה נערך דיון מעמיק אודות רעיון המסגר .1

על שבו על השפה או לשתי מסגרות מתחרות, וחילפחות נסו לתת כותרת בתקשורת. 

שהיריבים משתמשים בהם (או צריכים להשתמש) על מנת לקדם את  חזותייםה יםהדימוי

המסגרות שלהם. האם תאמרו שהסיקור התקשורתי אוהד יותר כלפי אחת המסגרות? 

אופן בו ממסוגרים הדיונים באמצעי התקשורת בנוגע להאם קיימים הבדלים מעניינים 

 השונים?     

ה לשמאל או לימין? אם יש לכם ברובה נוטהחדשותית האם אתם חושבים שהתקשורת  .2

ובדקו אם תוכלו למצוא סיפורים חדשותיים  ,עמדה המנוגדתב נקוטבנושא זה, נסו לדעה 

. כיצד תוכלו לשכנע מישהו תיתיהאמהתומכים בעמדה זו. כעת חישבו על דעתכם 

 הן נכונות?  תרתיהתקשו הטיהמהמחנה הנגדי שטענותיכם אודות ה
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או היכנסו לאחד  ,הנה דבר נחמד שתוכלו לעשות בפעם הבאה שתשתעממו. קחו עיתון

ואתרו את כל המילים, הביטויים,  ,כם באינטרנטילעים מועדפה המקוונים ממקורות החדשות

ליותר דרמטי. אתם תמצאו,  דיווחהשימוש כדי להפוך את בהם נעשה ש צלומיםהציטוטים והת

. כאשר מתרחש זועמיםזה על זה, הם תמיד  כועסיםלמשל, שפוליטיקאים כמעט לעולם לא  

 פוחדים. כאשר אנשים משברזה תמיד  מכשול,או  בעיהזה לעולם לא  ,משהו רציני בישראל

. יהיה שגיאות בשיפוטאו  טעויותלעולם לא עושים  אלו שבשלטון. בפניקהממשהו, הם ללא ספק 

. כותרות, כמובן, מעוצבות אסוןאו מחדל  פרשה,הדבר שהם עשו אשר יהיה, הוא ללא ספק 

 דיווחבמיוחד כדי לקבל את תשומת ליבכם, ולכן אתם עשויים לעיתים קרובות לגלות שה

טוטים, נכון לגבי הצי . אותו הדברבכותרות  החדשותי עצמו שונה מאוד ממה שמכרו לכם

מוצגים: הם נבחרו לא משום שהם מייצגים בהכרח את מה שקרה, וסרטוני הווידאו ה צלומיםהת

לכך שהמשתתפים הסיבה ככל הנראה,  ,לדרמטי יותר. זו דיווחאלא משום שהם הופכים את ה

אופן חוו לבין ה םבאירועים בעלי ערך חדשותי כמעט תמיד מופתעים מהפער הגדול בין מה שה

 בו דיווחו עליו בחדשות.       ש

בעוד שאנשים רבים משוכנעים שכתבים מבלים את זמנם במציאת דרכים לתמרון דעת 

גם למשוך קהל רחב. בעוד שעיתונאים רוצים נמצא הצורך הכתבים של ראשונה העדיפות בהקהל, 

שהמתחרים שלהם להשפיע על מה שקורה בקהילה ובמדינה שלהם, הסיוט הכי גדול שלהם הוא 

גדלה באופן המהירות של חשיבות ה. בעידן הדיגיטלי ויזכו ב"סקופ" יקדימו לפרסם לפניהם

משמעותי, מה שמשאיר לכתבים מעט זמן לייצר חדשות רציניות. לפיכך, העיקרון הרביעי בהבנת 

והדבר יכול,  ,לספר סיפור טובדבר אחר התקשורת מסורה יותר מכל התקשורת והפוליטיקה: 

    על התהליך הפוליטי.  מאודלהשפיע  ,לעיתים

יש השפעה רבה. פוליטיקאים ומקבלי החלטות  דיווח דרמטיאין זה אומר שלכל    

ברצינות חדשותיים  דיווחיםאחרים, בייחוד אלה שמסוקרים לעיתים קרובות, למדו שלא לקחת 

 לעיתיםוזה יכול טוב ". זו הסיבה שהעיקרון קובע שעיתונאים צריכים לספר סיפור רבה מדי

אחר דרמה דומה יותר  כפייתיהשפעה של החיפוש ה. "על התהליך הפוליטי מאודלהשפיע 

 .ממזון זהג'אנק פוד מאשר להשפעה של ארוחה אחת אכילת להשפעות המצטברות של 

לעצור לרגע ולחשוב מדוע אנחנו בכלל מכנים את זה "סיפור" חדשותי. סיבה אחת  ראוי

היא שמצפים מכל מה שמדווח בחדשות לכלול את כל האלמנטים של סיפור טוב. עליו להכיל 

ל, מנה גדושה של וומעל לכ ,גיבורים ונבלים, סכסוך (בייחוד סכסוך עקוב מדם), דמויות מעניינות

תיים רבים נבנים כפרקים בסדרה מתמשכת ("הפלסטינים והשטחים", חדשו דיווחיםדרמה. 

דתיים נגד חילוניים", "כל העולם שונא אותנו"). הפרקים הטובים ביותר צריכים להיות מספיק "

מרתקים על מנת שהקהל ירגיש שהוא חייב לחזור ולראות כיצד מתפתח הסיפור. אתם מכירים 

ני הסרט שהוא "מבוסס על סיפור אמיתי". ישנן פעמים את זה שלעיתים קרובות מספרים לכם לפ

 בהן אני מרגיש שיש לציין זאת לפני תחילת מהדורת החדשות.   
 נמנטיאינפוטידרך טובה ומקובלת בשנים האחרונות לאפיין את התופעה הזו היא 

information + entertainment)( .נוי מדובר בלא מחמיא במיוחד, לחדשות שמטרתן כי

לבדר את הציבור ולא להעביר באופן רציני מידע וניתוח של אירועים אקטואליים.  תיהעיקר

. יש קורטוב של אמת נוסף ערוץ בידורבמלים אחרות, מדובר בתופעה שבה החדשות הופכות ל

הדגש על דרמה משפיע על כל שלב בתהליך העריכה: בחירת  .זו, אולם לא באופן גורףהבטענה 
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, נפסללסיקור, סוג השאלות אותן שואלים העיתונאים, המידע שנאסף והאנשים והאירועים 

הסופי מיוצר ומוצג לציבור.  דיווחוסרטוני הווידאו, יצירת הכותרות והדרכים בהן ה צלומיםהת

ם המרכיבים של סיפור חדשותי אין צורך לומר לאף אחד מהמקצוענים שמעורבים בתהליך זה מה

 ומה לא.  ,כרומדם מאוד בקריירה שלהם מה . עיתונאים לומדים בשלב מוקטוב

ישנם כאלה שמפחיתים דרמטיים,  יםסיפורב יםתקשורת מעוניינהאמצעי בעוד שכל 

. הדוגמה הישראלית הבולטת ביותר היא עיתון הארץ, הסנסציה בסיקור שלהםרמת במכוון את 

ושם פחות דגש על בידור. זה מסביר מדוע יש  ,שעושה שימוש בגישה אנליטית יותר לאקטואליה

דוגמת גלובס, דה מרקר וכלכליסט  ייםהכלכל םעיתוניהגם  נםלעיתון כה מעט קוראים. יש

לעומת העיתונים הפופולריים יותר. ניתן  סנסציונייםוגם הם פחות  ,שמכוונים לאליטה הכלכלית

יו, אך תכניות אלה לעולם לא למצוא עוד כמה תכניות אקטואליה רציניות בטלוויזיה וברד

 משודרות בפריים טיים.    

דרמטי יכול להיחשב כדרך נוספת בה התקשורת הופכת את עולם  דיווחבהצורך הזה 

פוליטיקה, ניתן לחשוב עליו במונחים -תקשורת-למעגל הפוליטיקה בחזרההפוליטיקה לחדשות. 

לדוגמה, אישומים  –פוליטי משהו מתרחש בעולם הושה שלבים. השלב הראשון הוא כששל של

 דיווחשלב השני התקשורת הופכת את האירוע הזה לבשוחד מוגשים נגד שר. בלקיחת פליליים 

. התיאורים שלהם יהיו מוגזמים חדשותי. כתבים ינסו לגלות יותר פרטים אודות השוחד

ים, תוך המעטה בחשיבות כל סימן המעיד על יותר מלוכלכים הצדדהדגשת הודרמטיים, תוך כדי 

פוליטיקה מתרחש כאשר -תקשורת-כך שהשר חף מפשע. השלב השלישי של מעגל הפוליטיקה

או  ם, מפלגת/המנהיגל ביחס יםציניבאופן שיגרום לאנשים להיות , לציבוראלה מופצים  דיווחים

 דומים) כלפי המערכת הפוליטית כולה.    סיפורים ם צורפי(כשמ

במיוחד. התהליכים שתוארו משמעותיים בהם שים תחומיתמקד בשלושה שלנו הדיון 

הראשון עוסק בנטייה של התקשורת להיות שלילית וצינית ביותר כלפי מנהיגים פוליטיים, בייחוד 

של  ההקבוע שהזרימהכך על  ותמעידראיות ש ןישנובמהלך מסע בחירות. זהו נושא חשוב, היות 

במנהיגיהם ובמערכת הפוליטית.  נםלאזרחים רבים לאבד את אמו מתהחדשות הציניות גור

אמן השני הוא האופן בו מתמודדת התקשורת עם מלחמות וטרור. לציבור יש צמא לא יי תחוםה

שלכות מעמיקות יש הדרך בה בוחרת התקשורת לסקר אותם ללחדשות על סכסוכים אלימים, ו

ניתן לומר על הנושא השלישי: תפקיד  דומה דברממשלות. של על אופן התגובה של אזרחים ו

בתהליך השלום. תהליך שלום, למרבה הצער, הוא בדרך כלל משעמם החדשותית התקשורת 

 דיווחמוביל לסתירה פנימית בין מה שעיתונאים צריכים על מנת לייצר שהדבר למדי. מסתבר 

מה שדיפלומטים צריכים על מנת לקדם את תהליך השלום. יצירת התנאים בין ו ,חדשותי טוב

הדבר , אך הדגש שהתקשורת שמה על דרמה הופך את הלעולם לא קלהיא לתהליך שלום מוצלח 

 לקשה הרבה יותר.     

 הציניקנים האולטימטיביים

דמיינו את הכותרת הבאה: "ראש הממשלה אמר את האמת היום". כמובן שזה רעיון 

גוחך (אני מתכוון לכותרת, לא לזה שראש הממשלה יאמר את האמת). עיתונאים הם הציניקנים מ

קשה מאוד למצוא יהיה האולטימטיביים. אם היה עלינו לשפוט על פי החדשות שאנו קוראים, 

ולהישאר  ,. על פי השקפה זו, יש למנהיגים שלנו רק מטרה אחת: להיבחראחד פוליטיקאי הגון

ל, האם זו לא המשמעות של וה אומר שעליהם לשקר ולרמות, ניחא. אחרי הכ. ואם זבתפקיד

 הפוליטיקה?  
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) מציעים תיאוריה מעניינת אודות Jamieson) וקתלין ג'יימיסון (Cappellaג'וזף קפלה (

 The Spiral of Cynicism.(1( הספירלה של הציניותציניות בתקשורת. הם מכנים אותה: 

"מסגרות אסטרטגיות" על מנת לסקר פוליטיקה. בהתקשורת, הם טוענים, כמעט תמיד משתמשת 

ה. נקודת מבט זאחר בזה פוליטיקה פשוט תחרות מתמשכת במסגרת אסטרטגית היא כזו שרואה 

כך שהם יישארו פופולריים  תוכנןזו מרמזת על כך שכל דבר שפוליטיקאים עושים ואומרים מ

עושים  ,חשוב. עיתונאים שמשתמשים במסגרת זוה הדבר היחידיצחון הוא וימשיכו להיבחר. נ

שימוש במטאפורות הלקוחות או מעולם הספורט ("נוקאאוט") או מעולם המלחמה (קרב קשה). 

משום שזה מרמז לכך שלמנהיגים לא באמת אכפת  ,זוהי דרך צינית להסתכל על פוליטיקה

 .     שלהם אישיהרווח הממדינתם, אלא רק מ

זהו מצב ספירלי הואיל והעובדה שעיתונאים מחפשים אחר סיפורים ציניים פירושה  

הם, על ים שליריבהשפוליטיקאים מאמינים שהם צריכים לספק סיפורים מסוג זה, בייחוד לגבי 

וזה  ,מנת להיכנס לחדשות. הציבור אז מקבל זרימה תמידית של חדשות שליליות אודות מנהיגיו

, עיתונאים נעשים משוכנעים אף ולבסוףמערכת הפוליטית. ל חשים ביחסיניות שהם מגביר את הצ

יותר על סיקור ציני. הסכנה הגדולה ביותר של רב יותר שזה מה שהקהל רוצה, ושמים דגש אפילו 

רבים מאמינים שזו אחת חוקרים במערכת הפוליטית.  נתםאמואת כל זה היא שאנשים מאבדים 

     2.פוליטי בדמוקרטיות מערביותהסיבות לאבדן האמון ה

בחירות. עיתונאים  ותבמהלך מסע מתגלות ה הזוספירלל הטובות ביותרות ראיה

מעוניינים יותר בסיקור המרוץ עצמו מאשר בכל ההבדלים באידיאולוגיות או במדיניות בקרב 

סקרים לגבי  ,תככיםאודות טקטיקות, אסטרטגיות,  דיווחיםהמועמדים השונים. ישנם אינספור 

מי מוביל ובכמה. חוקרים בתקשורת פוליטית מכנים זאת "סיקור מרוץ סוסים" משום שהדבר 

   3.היחיד שנראה שמעניין את העיתונאים הוא מי יזכה במרוץ

במחקר האמריקני, ממצאים רבים מעידים על כך בעיקר על אף שביקורת זו מעוגנת 

עוסק גם הוא במרוץ סוסים: אסטרטגיות המסע בחירות בישראל מסעות השחלק גדול מסיקור 

 ה. צפתישל המפלגות, התככים שמאחורי הקלעים והסקרים האינסופיים החוזים את התוצא

)Tsfati( ,שפר )Sheafer  (ווימן )Weimann( ידיעותה מכל 86% 2009 בבחירות כי מצאו 

, אולם 4.הסוסים מרוץ מסוג כלשהו סיקור ,חלקםב לפחות, כללו בישראל בטלוויזיה ותהחדשותי

 כפי לחלוטין חדה אינה" בסיסי" וסיקור" אסטרטגי" סיקור בין התפיסתית שההבחנה מסתבר

 כללו החדשותיות מהידיעות 81%-ש גם מצאו יםמחברה. בתחום המקצועית הספרות רובב שנטען

 על מעידים מישראל הממצאים, כללי באופן. ביטחון כמו ,בסיס לנושא לפחות אחת התייחסות גם

 אומר לא זה אולם, בחירות מסעות  של אסטרטגי חדשותי בסיקור עלייה ספק ללא שהייתה כך

 .  ייםאמתה מהנושאים לחלוטין התעלמה בישראל שהעיתונות

 במהלך יותר וביקורתיות לשליליות ספק ללא הפכו בחירות ותמסע אודות חדשות

 בלבד 25%, 1960 בשנת ניקסון-קנדי מסע שבמהלך מצא)  Patterson( פטרסון תומס. השנים

, 50%-מ ליותר ההשתנ יחסה 20-ה המאה של 80-ה שנות עד . 5שלילי היה הבחירות סיקור מכל

 להביך עיתונאים של הזה הצורך. 60%-ל עלו השליליות החדשות אחוזי, 2000 שנת של ובמסע

 ותמודרני דמוקרטיות משלמות אותו למחיר מצוינת הדגמה הוא פוליטיות ומפלגות מועמדים

 ללא לתפקיד להתמודד מאוד שקשה מוצאים מועמדים. בידורל כך כל מכוונת עיתונותשה בגלל

  . אחר או כזה מסוג שערוריות או תקלות



95 
 

 

 המועמדים בין המקדימות הבחירות מרוץ של ביותר הגדולים יםסיפורה את בחשבון קחו

 של בכומר עסקה אחת אופיינית תקרית. 2008 בשנת אובאמה וברק קלינטון הילרי הדמוקרטיים

 של אדירה כמות קיבל זה דיווח. בעליל אמריקניות-אנטיכ שנתפסו הערות שהעיר אובאמה

 קיבל אז דיווחה. קירבה עקב אשמה למעשה זו שהייתה העובדה למרות בתקשורת פרסום

. הכומר את כשגינה מספיק קפניות היה לא שהוא טענו אובאמה של מבקריו כאשר" רגליים"

 היה, מתוקשר לציד ראוי כקורבן קלינטון הילרי את הרעבים העיתונאים מצאו אחרת בהזדמנות

 תחת באזור נחתה היא, 1996 בשנת, בבוסניה ביקור במהלך שלפיה קלינטון של טענה בעקבות זה

, העת באותה פסטורלית יותר הרבה אווירה הציגו שלה הביקור של וידאו סרטוני. צלפים אש

    ".  בלשונה להכש" שהיא להודות נאלצה והילרי

 ממה הרבה הן גם סיפקו 2011 בשנת הרפובליקנים מפלגת של המקדימות הבחירות

 רגע את היה"). got you" המילים משילוב, ”gotcha“ באנגלית" (אותך תפסתי" עיתונות שמכונה

 את למנות החל הוא, המועמדים בקרב מונחה דיון במהלך, בו פרי ריק של המפורסם!" אופס"ה

 נאלץ הוא והחינוך המסחר משרדי את שציין לאחר. נשיא לכשיהיה חסלל שתכנן הסוכנויות שלוש

 הוא שלבסוף עד ,רב די זמן נמשך המביך הרגע. השלישי במשרד להיזכר מצליח שאינו להודות

 הוא גם סיפק קיין הרמן .האנרגיה משרד, אגב, זה היה 6").אופס, מצטער. זוכר לא אני(" ויתר

 אחת. מינית הטרדה על האשמות נגדו הועלו כאשר וקומיקאים עיתונאים עבור רבים חומרים

, כוזבת בהאשמה שיוצא אחד אדם כל עבור": הייתה להתגונן שלו ביותר המצחיקות הדרכים

 אני 7."קיין מהרמן פעם אי הגיעה זה מסוג פעילויותמ אחת לא שאף שיאמרו אלפים בוודאי םישנ

 .    אותן הטריד לא שהוא נשים הרבה שהיו העובדה לנוכח נרגע אמריקני אזרח שכל בטוח

 לקהל גם אלא יותר מהיר באופן יופצו רק לא המביכים דיווחיםה שכל מבטיח האינטרנט

 באובאמה עסק, לדוגמה, 2008 של המקדימות מהבחירות ירודיב בחירות דיווח. יותר גדול

 מיליוני. בלבד נקודות 37-ב הסתכם שלו הישגה. המרוץ במהלך שלו הגרוע הכדורת ובמשחק

 זאת לראות יכלו הערב בחדשות שלו הגרוע הכדורת משחק את לראות הצליחו שלא האזרחים

 הישגה אודות ידעו אנשים שיותר לגמרי בטוחים להיות יכולים אתם. דומים ובאתרים טיוב-ביו

. הבריאות בשירותי לרפורמה המפורטת הצעתו אודות מאשר בכדורת אובאמה של המביך

 לצפייה למדיי דומה  ב"בארה הפוליטיקה של התקשורתי הסיקור אחר מעקבש נדמה לפעמים

  ."פספוסים“ של פרקים באינספור

 שפר תמיר, צפתי יריב. השנים במהלך יותר לשלילי הוא גם הפך בישראל הבחירות סיקור

 הפוליטיות המפלגות אודות בטלוויזיה ששודרו החדשותיות הידיעות כמות את בדקו וימן וגבי

 1996 של הבחירות מסעי במהלך השליליות הכתבות שיעור. כלשהו מסוג ביקורת שכללו הגדולות

 החדשות אחוז 2003 של במסע. שליליות היו הידיעות מכל 10%-מ פחות: מאוד נמוך היה 1999-ו

 ספק ללא יכולה ההשליל שרמת בעוד. 63%-ל הגיע הוא 2009-וב בערך 60% -ל עלה כבר השליליות

 היא ,בישראל והן ב"בארה הן ,כלליתה המגמה, שונים בחירות ותמסע במהלך ולרדת לעלות

 . שליליים הם בחירות על שומעים המדינות בשתי שהאזרחים הדברים רוב: מאוד ברורה

 שהוא כמו טיפשי אינו כאן בחירות שסיקור בצדק לטעון עשויים ישראלים קוראים

 להתמקד נוטה הציניות ישראל במדינת. המועמד של המין בחיי, שללמ, עניין פחות יש. ב"בארה

 השמצותב או הבחירות במסע מלוכלכים בתרגילים שימושב, בשחיתות העוסקים בנושאים

 . פוליטיקה כלפי כולל בוז: זהות להיות עשויות ,זאת עם ,התוצאות. היריבים מפי המוטחות
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 הצד את לזכור גם חשוב, תוקפנית בעיתונות טובים דברים ספק ללא שישנם בעוד

 מזכירים וב הזמן", הדמוקרטיה חגיגת" להיות אמורות ,לנו אומרים כך, הבחירות. השלילי

 בחירת על אמתית השפעה יש לכולנו בה ,ופתוחה תחופשי בחברה לחיות טוב כמה עד לאזרחים

 וקבלי כאחד כולם והמפלגות השונים מועמדיםהש הוא כאן האידיאלי המצב. שלנו המנהיגים

 על, אידיאולוגיה על בהתבסס בוחרים וחנואנ, בחרויי אם יעשו הם מה לנו לספר הזדמנות

 התקשורת תפקיד. ההנהגה על המתחרים אלו של היחסית היכולת עלו בפנינו המוצגת המדיניות

 עשותל נוכלש מנת על לו זקוקים שאנו המידע כל העברת על, היתר בין, האחראית להיות הוא

 . החלטות

 לדווח מנסים עיתונאים, יותר למבדר דיווחה את להפוך מנת על .מאוד שונה המציאות

 ותבעקבי ספק ומטילים למועמדים לועגים כלל בדרך הם. הקלעים מאחורי קורה" באמת" מה לנו

 צריך, להיפך. מפלגות לעו מועמדים על ביקורת מתיחתב רע שום אין. נאמריםה דבריםמה רביםב

, זאת עם. מושחת או מטופש, הוגן לא באופן מתנהגים פוליטיקאים כאשר הציבור את ליידע

 כל. משמעותיות להיות עשויות ההשלכות ,הדיווח של המחדל ברירת למצב הופך כשזה

. הפוליטית במערכת אמונם את מאבדים אנשים הרבה כך כשכל בתפקוד קושי תחווה דמוקרטיה

 של אמונם את לערער נוספת הזדמנותל הופכים בחירות ותמסע, הדמוקרטיה את לחגוג במקום

    . במערכת אזרחים

 

 פעם שהייתה מה אינה כבר הנוסטלגיה

 אנשים. נוספת מעניינת תופעה להסביר מסייעת" אותך תפסתי"ה עיתונות של העלייה

 האופן על לדוגמה חישבו". פעם לנו שהיו כמו דגולים מנהיגים לנו שאין" כך על מתלוננים תמיד

 רגילהה הנוסטלגיה מלבד. גוריון-בן דוד: הראשון הממשלה ראש על מדברים ישראלים בוש

 אתו ישראל של ההקמת את להבטיח שסייע דגול מדינאי ספק ללא היה גוריון-בן, עבר למנהיגי

 בימים הישראלית התקשורת. שלו הרב למוניטין נוסף הסבר, זאת עם, ישנו. כמדינה הישרדותה

       8.הפוליטית ההנהגה כלפי ביקורתית פחות הרבה הייתה ההם

 מספיק ספק ללא שהיו שבעוד היא הראשונה הסיבה. הללו להבדלים סיבות מספר היו

 מבחינה מחויבת גם הייתה הישראלית התקשורת, הממשלה מדיניות את שביקרו דיווחים

 הישגי של חיובי סיקור יותרל הוביל הדבר; הצעירה המדינה של להצלחתה אידיאולוגית

 יותר הייתה הישראלית התקשורת, בנוסף. בינלאומיים וליחסים לביטחון ביחס בייחוד, הממשלה

 מהדחף פחות מונעים היו שעיתונאים דבר של פירושו. סנסציוניתו ממוסחרת ופחות ,אידיאולוגית

, דבר של בסופו. שליליים אישיים סיפורים להדגיש או, ומפחידות תומזעזע חדשות לייצר

 תחנות היו לא. מהתקשורת נכבד חלק על פוליטית שליטה יותר הייתה גוריון-בן לממשלת

 העיתונים אחד היה, גוריון-בן של מפלגתו ידי על שנשלט, "דבר" ההסתדרות עיתון, טלוויזיה

 .    הממשלה ראש משרד של ישירה השליט תחת נתון היה ישראל וקול, הראשיים

, פוליטית בנוסטלגיה כשמדובר. דומה תמונה על ללמד יכולים אחרות ממדינות ממצאים

 הציבור קרבב כבוד ליראת שזוכה קנדי. פ ון'גב להתחרות םיכולי אמריקניים נשיאים מעט

 הייתה נרצח שהוא העובדה ולעצם, יותר הטובים נשיאיםהמ אחד היה אכן שקנדי ייתכן. ב"ארהב

 של הדרמטי בסיקור צפו שאמריקנים העובדהש ספק אין. מורשתו על חשובה השפעה ספק ללא

 היא אף חשוב תפקיד מילאה – לכן קודם בלבד שנים מספר לנגישה שהפכה –ויזיהובטל הרצח
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 קיבל תמיד כמעט הוא: מוערץ כה היה שקנדי לכך נוספת סיבה ישנה אולם. ההיסטורי בתהליך

         9.הטוב עיתונות

 שמלות רודף היה שקנדי מאמינים ההיסטוריונים שמרבית ,למשל ,לעובדה נתייחס בואו

 אודות סיפור. מונרו מרילין השחקנית עם לו יוחסש לכאורה רומן כולל, קלינטון בילל בדומה

 אולם. העשור רוסיפל כיום ייחשב הוליוודית כוכבת עם יחסים מערכת המנהל ב"ארה נשיא

 ץמחו אהבים פרשיית על לדווח הולם זה שהיה חשו לא אמריקניים עיתונאים, העת באותה

 .  שערוריות נטולת למעשה הייתה קנדי של כהונתו והמשך, שלהם המנהיג של לנישואין

 ,פוסט וושינגטון עיתוןה של לשעבר לאור מוציא), Graham( גרהם פיליפ של לזכותו

 רבה אמת יש, ספק ללא 10".ההיסטוריה של הראשונה הטיוטה היא עיתונאות: "המימרה נזקפת

 יותר הרבה יהיה העבר מנהיגי של ההיסטורי המוניטין מדוע להסביר מסייע והוא ,זה ברעיון

 . יםמודרני מנהיגים אודות ,בעתיד יכתבתו ,כיום תשנכתב ההיסטוריה מאשר חיובי

 
  טוב רעיון תמיד: שלך היריבים את וףתקל

 חשוב תפקיד ממלאים הם גם הפוליטיקאים ,לכן קודם שנידונו םדבריל בהמשך

". שליליה על ללכת" מאוד רבים מניעים למועמדים יש, בחירות ותמסע במהלך. הציניות בספירלת

, ראשית. עיקריים יתרונות שני יש, המתחרים כנגד )(attack ads תוקפניות מותפרסוב לשימוש

 שיהיה יודעים מנהיגים, קאיםפוליטיל ביחס הציבור רובל שיש הצינית המבט בנקודת בהתחשב

 לשכנע יותר קל יהיה איםהפוליטיק לרוב. הטובות במעלותיהם הציבור את לשכנע קשה להם

    . יותר גרועות היריב המועמד של אלה, יהיו אשר יהיו ,מגרעותיהם אף עלש בכך מצביעים

 עבור ששילמתם הכסף עבור יותר גדולה תמורה מקבלים שאתם היא השנייה הסיבה

 כמעט הל אין נהדרים אתם כמה נתשמציי תפוליטי מתפרסו. ותחיובי מאשר ותשלילי ומותפרס

, האמת את פעם אי אמר האדם אם(" יריבכם כלפי תלוכלכמ למתקפה אך. לחדשות לפרוץ סיכוי

 התקשורת אם. גדול חדשותי סיפורל להפוך פוטנציאל יש") מקרהב היה שזה לך להבטיח יכול אני

 זהב מכרה להיות יכול זה, גדול עניין ממנה יםעושו שלכם המתקפה את לוקחים והאינטרנט

 ולא ,כחדשות מוצגת היא אשרכש אלא, שלכם למתקפה יותר גדול קהל לכם שיש רק לא. עבורכם

 על ללכת" עבור מסוים מחיר ישלמו פוליטיקאים ,לעיתים. יותר לאמין נחשב סיפורה ,מתפרסוכ

 הם אם בייחוד( הסיכון את שווה שזה כלל בדרך יחליטו המנהיגים מרבית אולם, "שליליה

  ).  בסקרים מאחור נמצאים

 פחות הרבה היא מותהפרסו של הישירה שפעההשה הסוברים בין נמצא) Geer( גיר ון'ג

 לב תשומת מקדישה ספק ללא התקשורת  11.ותייצרמ מותפרסושה יהחדשות מהסיקור חשובה

 דיווחיםה שמספר מצא גיר .ותשלילי פרסומותל בייחוד, בחירות לפרסומות גדולה יותר הרבה

 50-מ מפחות עלו פוסט וושינגטון טיימס יורק ניו עיתוניםב בחירות פרסומות אודות החדשותיים

 מדווח המחבר. 2008 בחירות במהלך בלבד קלה ירידה עם, 2004 בשנת 250 של לשיא 1960 בשנת

  .    ותשלילי מותפרסוב עסקו דיווחיםמה 80% מעל 2000 שנת שמאז

 להגדיל יכולה היריבים שתקיפת כך על המעידות ומישראל ב"מארה דוגמאות מספר ישנן

 ביותר המוצלחות ותניקפותה הפרסומות ששלוש ייתכן. להצליח המועמד של סיכויה את

 , 1964 של הבחירות במסע שימוש בו נעשהש" החרציות תשדיר" היו ב"ארה של בהיסטוריה

 והפרסומת 1988 בשנת דוקאקיס מייקל המושל נגד שימוש נעשה וב" הורטון וילי"  הפרסומת
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 הנשיא השתמש החרציות בפרסומת. 2004 בשנת קרי ון'ג סנטורה את שתקף" רוהסי ספינות"

 אנשים 1964 שבשנת לזכור חשוב. גולדווטר בארי הרפובליקני המועמד מול שהתמודד, ונסון'ג

 הציג תשדירה. המועצות ברית עם גרעינית למלחמה אמיתית אפשרות קיימתש האמינו רבים

 עולה בסדר אותם וסופרת החרצית פרח של הכותרת עלי את תולשת ,באחו משוטטת קטנה ילדה

, 7( יורד בסדר לספור מתחיל עמוק גברי קול מסוים ברגע). בדרך שגיאות מעט עם( עשר עד מאחת

 אל מביטה הקטנה הילדה זו בנקודה. טיל שיגור של לאחור הספירה כמו בדיוק ונשמע   ...)5, 6

 לינדון של קולו נשמע ברקע. ןשע פטרייתו אור הבזק נראה, לאפס מגיעה וכשהספירה ,השמיים

 ". למות נוילעש או ,רעהו את איש לאהוב עלינו): "היתר בין( שאומר ונסון'ג

  

. גרעינית למלחמה תוביל לנשיאות גולדווטר בארי של שבחירתו בבירור מכך משתמע

 שתי ישנן 12.ונסון'ג של הסוחף לניצחונו שסייע גורם הוותהי וז שפרסומת היא הרווחת הדעה

 השנוי כה היתהי פרסומתהש היא הראשונה. לציין יש אותןש זו מתלפרסו יחסב מרתקות עובדות

 סביר, חושבים שרבים כפי יעיל כך כל היה המסר אם. בלבד אחת פעם השודר אישה במחלוקת

 העובדה. העצמ פרסומתה מאשר ,פרסומתה על התקשורתי לסיקור הודות יותר עבר שהוא להניח

 הכרתי-התת הקשרהש ייתכן. תשדירב מוזכר לא אפילו גולדווטר של ששמו היא השנייה

     .  יותר עוד למוצלח אותו הפך, המצביעים עשו אותו לגולדווטר

 שנמצא רוצח היה הורטון וילי. הורטון וילי על םהפרסו הייתה נוספת תוקפנית פרסומת

 אשר וסטס'מסצ של המושל היה דוקאקיס מייקל. וסטס'במסצ עולם מאסר עונש קיבלו אשם

 לרוצחים גם שאפשרה, אסירים עבור שבוע סוף לחופשת תכנית בה מונהגת הייתה עת באותה

 אף על. ארוסה את ודקר אישה אנס זה ובמקום ,מחופשתו חזר לא הורטון. לחופשות לצאת

 99%-ב עבדה שהיא בטענה שיקום אמצעיכ בה תמך הוא, החופשות תכנית את םיז לא שדוקאקיס

 פוסק בלתי זרם החל ,םהדמוקרטי מטעם לנשיאות ועמדותבמ זכה שדוקאקיס לאחר. מהמקרים

 לנושא הפך זה ובמהרה ,החופשות מדיניותל  ביחס attack ads)( תוקפניות פרסומות של

 חשוב גורם ההי הבחירות של היום בסדר זה ששינוי האמינו רבים פרשנים. ראשי תעמולה

  13.דוקאקיס פני על בוש של המוחץ בניצחונו

 צרונוש 2004 בשנת קרי ון'ג הדמוקרטי המועמד נגד התוקפניות מותפרסוה היו מכן לאחר

 Swift Boat Veterans for Truth (SBVT)  14) "האמת למען הסיור ותניפס ותיקי" ידי על

 Swift( הסיור ותניפס מפקדכ זכה בהן למדליות הודות מלחמה ורלגיב נחשב קרי ון'ג עת באותה

Boat (נ במלחמתנחשבה זו עובדה. םאוייט נגד במרוץ גדול ליתרון בייחוד, בוש ווקר' ורג'ג 

 הפך הוא הצבאי תוושיר את סיים שקרי יאחרש אלא. בוש של הקרבי ניסיונו בהיעדר בהתחשב

 ספינות ותיקי מחאת. רבים צבא יוצאי הכעיס וזה, וייטנאם מלחמתל במיוחד קולני למתנגד

 על שמתח הביקורת על אותו שתקפו קרי כנגד שליליות ותפרסומ של גדולה כמות ייצרה סיורה

  .  שלו למדליות ראוי אינו שהמועמד וטענו, המלחמה

 ,גיר של במחקר. חדשות של אדירה כמות צרויי רוהסי ספינות ותיקי של מותהפרסו

 גבוה היה פוסט ובוושינגטון טיימס יורק בניו תפרסומה אודות הדיווח היקף ,לכן קודם שהוזכר

 כמה עד להמחיש כדי רק 15.בלבד חודשים שלושה במשך כתבות 344 על ועמד, דופן יוצאת בצורה

 ושהתקבל החדשות כמות בין השוואה גיר ערך, לב-תשומת לייצר הזו הפרסומת הצליחה

 ותאחר ותמפורסמ ניותקפות ותפרסומ שש בעקבות שהתקבלה זול ,הסיור ספינות פרסומתמ
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 ייצרה הסיור ספינות של הפרסום מסעש מסתבר). הורטון וילי פרסומתו החרציות תשדיר כולל(

 החדשותית התקשורת את בדק גיר, למעשה. יחד גם התשדירים שאר כל מאשר דיווחים יותר

 2004 של הבחירות סיקור במהלך: ותדהיממ כמסקנות יחשיבו רביםש דבר ומצא ,יותר תיהכלל

 .  בעיראק מלחמהב שעסקו הידיעות ממספר 40% -ב גבוה היה הזה בנושא שעסקו הידיעות מספר

 ותניתוקפ פרסומותב השימושש כך על שמעידים מישראל והן ב"מארה הן ממצאים ישנם

 בחירות במסעי ותהשלילי מותפרסוה שיעורש נמצא גיר ון'ג ידי על שנערך במחקר. הייעלב נמצא

 60% של לשיא הגיעו, 90-ה בשנות 40%-ל 20-ה המאה של 70-ה בשנות 20%-מ עלה אמריקניים

. דומה הנראה ככל הוא בישראל התוקפניות ותפרסומה אחוז 2008.16 שנת של הבחירות במסע

 התוקפניות הפרסומות שיעור 2009 שבשנת  מצא שפר ותמיר וימן גבי, צפתי יריב של מחקרם

 הפרסומות אחוזי, בהשוואה 17.57% על עמד גדולותה פוליטיותה מפלגותה שלוש השתמשו בהם

 בחירות ותמסע כי להניח סביר. 42% על עמד 2006-וב 45% היו 2003 בבחירות שנראו התוקפניות

 אף יכול ותהשלילי מותהפרסו ששיעור כך, מאחרים סוערים פחות להיות היו יכולים אחדים

 מידע על ובהתבסס ,הכללית המגמה את לבדוק היא החוכמה. עתידיים בחירות במסעות לרדת

 . הבאות בשנים השמצות יותר עוד אפילו שיהיו להאמין טובה סיבה יש, זמין

     

 ובנימין פרס שמעון בין 1996 בחירות מסעמ אהב זו לתופעה ביותר הטובה הישראלית הדוגמה

 הממשלה ראש היה פרס 18.הבחירות של היום סדר על המאבק את חקרנו ואני וימן גבי. נתניהו

 בגלל ירדה שלו הפופולריות, רבין רצח לאחר גבוהה תמיכה רמת שהשיג ובעוד, העת באותה

 הרווחת והדעה ,הבחירות מסע במהלך הוביל פרס, זאת למרות. שהתרחשו נוראיים טרור פיגועי

 בישראל לראשונה שהונהגו הממשלה לראשות האישיות בבחירות מחדש ייבחר שהוא הייתה

 .         זו בחירות במערכת

 חדשות ושל בטלוויזיה ששודרו בחירות תשדירי של תוכן ניתוח על בססהת המחקר

 אודות מידע סיפק הבחירות תשדירי ניתוח. החדשות במהדורות שהופיעו הבחירות מסע אודות

 נושאים אילו לנו הראתה בחדשות שצפייה בעוד ,להדגיש מתמודד כל רצה אותם נושאיםה

 ההתקפה קו. אופנים בשני פרס את תקף נתניהו של המסע. החדשות יבסיקור בפועל הודגשו

". ירושלים את יחלק פרס"ש היה והשני ,הטרור את מנעה לא פרס של שממשלתו טען הראשון

. לירושלים לקרות שעשוי למה ולא הטרור לנושא כך כל התייחס לא פרס של מסעו, במפתיע שלא

 להתחלת ובאפשרות ,הפלסטינים עם השלום תהליך את להמשיך בצורך התמקד בתשדיריו הדגש

 . סוריה עם דומה תהליך

 עלייה הייתה ,התשדירים את לשדר שהחלו שלאחר כך על העידו המחקר ותתוצא

 וירידה, נתניהו של המרכזיים הנושאים בשני שעסקו החדשותיות הידיעות בכמות משמעותית

, זו תקופה במהלך טרור פיגועי היו שלא לציין יש. פרס של לנושאים שניתנה הלב תשומת בכמות

 תוהאשמ. ממשיים לאירועים טרורל החדשותית הלב בתשומת העלייה את ליחס היה ניתן לא לכן

 ותדרמטי והי ,ירושלים את לחלק בכוונתו או ,לטרור מדי רכה גישה נוקט שהוא כךב פרס של

 הם שליליים בחירות תשדירי. השלום תהליך המשך אודות פרס של מסריו מאשר יותר הרבה

 .    חיוביים מתשדירים יותר רב חדשותי ערך בעלי פשוט

 כלשהי מסיבה אך, נתניהו כלפי מאוד שלילית תקפהמב להשתמש היה יכול שפרס מעניין

 ביחס עקיפה באחריות נתניהו את שהאשימו ואלכ היו רבין רצח לאחר. זאת לעשות שלא בחר

 היה פרס אם. אוסלו הסכם נגד ההפגנות במהלך הממשלה ראש נגד ההסתה כל בשל שקרה למה
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 החליט פרס מדוע ברור לא. כותרות מייצר היה ספק ללא זה, זו תקפהמ בצורת להשתמש בוחר

 בלתי היא בבחירות להפסיד פרס של יכולתו, ישראלים בחירות מסעי חוקרי עבור. זו טקטיקה נגד

 כי כמעט נדמה. 2000 בשנת קצב משה מול נשיא לתפקיד ההפסד את מחשיבים אם בייחוד, רגילה

 אין, ןכ אם. "בבחירות להפסיד ביותר הטובות הדרכים תעשר" אודות ספר על הזמן כל עבד פרס

 . בספר ביותר הטובים הפרקים לאחד נחשב היה 1996-ב שלו הבחירות שמסע ספק

 הייתה הבחירות של היום סדרב וטשלל נתניהו של היחסית שההצלחה להוכיח דרך אין

-כ יהה נתניהו של הניצחון שפער, זאת עם, לציין ראוי. בבחירות פרס את שהביס לכך הסיבה

 האלקטורלי היום בסדר זהה לשינוי אם גם. הכולל הקולות סךמ מאחוז פחות, קולות 29,000

 זו דוגמה. בבחירות להכרעה מספיק היה זה, הסופיות התוצאות על מאוד קטנה השפעה הייתה

 מאשר יותר יריבינו את לתקוף ,הצער למרבה, יותר הגיוני, החדשות אופי שבעקבות שוב מדגימה

 .  אנו שלנו ההישגים על לדבר

 

 יםשוו ונברא התקשורת אמצעי כל לא

 שלא שוב לזכור חשוב, החדשות על משפיע לבדר הצורך בהן הדרכים על מדברים כאשר

 רדיפת בין ישיר קשר שישנו משום ,חשוב זה. שווה במידה תסנסציו רודפי התקשורת אמצעי כל

 במסירת מאשר יםהמממ חומרים במציאת יותר מעוניינים כשעיתונאים. ציני לסיקור סנסציות

. יםגמור לאידיוטים או מרושעים לנבלים פוליטיקאים יהפכו שהם יותר סביר, ציבורל ידעמ

 לגיבורים עצמם הופכים קרובות לעיתים עיתונאיםה ,למלודרמה הופך הפוליטי התהליך כאשר

        .הסיפור של האמיתיים

 יןב ההבדלים על לחשוב עליכם ,להשתנות יכולה הסנסציה רמת כיצד להבין מנת על

 חדשות( שונות מדינות בין), הארץ לעומת אחרונות ידיעות למשל( חדשותיים תקשורת אמצעי

 של 50-ה שנות( שונות היסטוריות ותקופות) ישראליות או אמריקניות חדשות לעומת בריטיות

 שבה הבמיד יםאדיר הבדלים למצוא ניתן יםמקרמה אחד בכל). להיום בהשוואה 20-ה המאה

 .לבידור חשיבות מייחסת התקשורת

 ותסנסצי רדיפתל ביחס החדשותיים התקשורת אמצעי בין ההבדלים על לחשוב אחת דרך

 במקרים כמו 19.(soft news) "רכות חדשות"ו ) hard news( "קשות חדשות" בין  להבחין היא

 הקשות החדשות של הרצף בקצה .דיכוטומיהכ מאשר יותר ,כרצף כך על לחשוב עדיף, דומים

 פי על ייבחרו גם הסיפורים. רציניים ויותר ייםנרגש פחות יהיו דיווחיםוה סנסציות פחות תמצאו

 ספק ללא קשות חדשות .מספקים שהם הדרמה רמת פי על מאשר יותר הכללית משמעותם

 מסוים מסוג לכבוד שלהן עגומה היותר נימהה את לתרגם ניתן אך, וכדומה בשערוריות עוסקות

 ).רע וגם טוב גם שזה( הכוח לבעלי

  

 החל ,לוהכ לכלול יכול הוא. יותר רחב הוא רכות חדשות תכניות שמכונה מה בתוך הטווח

 בעוד. "נהדרת ארץ" דוגמת מדומות יותחדשות תכניות עד "עובדה" דוגמת תחקיר מתכניות

 גישה ביניהן חולקות הן, מהאחרונה יותר רצינית ספק ללא היא , עובדה, הראשונה שהתכנית

 חדשותה תכנית של הפופולריות אודות ב"בארה מחקרים נערכו. הכוח בעלי כלפי מאוד צינית

 זהו, בתכנית צופיםה ,לצפות שניתן כפי). The Daily Show("שואו דיילי"ה  הנשמכו ותמדומה

 פוליטיים מנהיגים על שלילי באופן לחשוב יותר נוטים, אלו תובתכני יםצופה הם אלוש מפתיע לא
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 מובילה בה שצפייה או ,בתכנית לצפייה מובילה הפוליטית הציניות אם ברור שלא אף על(

        20).לציניות

 הצעיר הדור בני של והולך גדל שמספר משום ,פוליטי הומור על לתת את הדעת חשוב

-ש מצא 2004 שנת של פיו המחקר מכון דוח. שלהם הפוליטי למידע כמקור קומיות בתכניות תלוי

 קומדיה מתכניות פוליטי מידע יםמלקט כלל בדרך שהם טענו) 29-18( מהצעירים 21%

 בוקר מתכניות 18%, רדיוב דיבור מתכניות מידע מקבלים 16%, זאת לעומת 21.בטלוויזיה

   .  חדשות ממגזיני 9%-ו בטלוויזיה
 מתכניות שלהם הפוליטי המידעמ ניכר חלק לקבל יותר הם גם עשויים בישראל צעירים

 פלחיםב שבדק מחקר ערכה) Balmas  ,2008( בלמס מיטל. בטלוויזיה וקומדיה סאטירה של

". נהדרת ארץ" הסאטירה בתכנית צפו וכמה ,חדשותה תומהדורב צפו כמה באוכלוסייה השונים

. הפוליטיקאים של ציבורב הדימוי על הללו השונים סוגיםל לחשיפה שיש בהשפעה התעניינה אהי

 סביר פחות והכי, נהדרת בארץ צפושי סביר שהכי אלה היו) 32-18 גילאי( שצעירים מצאה היא

 עליהםש המנהיגים על להם שיש שהדימוי יותר עוד מעניין .בטלוויזיה החדשות במהדורת שיצפו

 הגיל קבוצות בהשוואה יותר שלילי היה) נתניהו ובנימין פרץ עמיר, אולמרט אהוד( נשאלו

 זהירים להיות שעלינו פי על אף. הסאטירה בתכנית שהוצג לדימוי יותר וקרוב, יותר בוגרותמה

 היא שסאטירה כך על מעידים אלה ממצאים, אחד מחקר על המבוססות מסקנות שנסיק לפני

 הציניות רמת את להגדיל יכולה ושהיא, בישראל צעירים בקרב הפוליטיקה להבנת חשוב מקור

    .   שלהם

 

 ?היושר מעגל או תקשורתי חולי

 חולי" שכונה במה עוסק אלה יםמחקר מסדרת שצומחים יםהחשוב ענפיםה דאח

 מובילה תקשורתה שמשדרת הלשליל מתמשכת שחשיפה הרעיון, (media malaise) "תקשורתי

 היא הטענה 22.לחלוטין "הפוליטיקהמ אתצל" אנשים מעודדת גם אלא, ציניים לאזרחים רק לא

. מעורבים היותל מוטיבציה פחות להם יש,  הפוליטית במערכת אמון מאבדים אנשים כאשרש

 בנושא המחקר מרבית, כאן גם. מוקרטיותדל אסון וותלה עשויה כזו תוצאה, נכון זה אם, כמובן

   .  ב"בארה מקורו

 מהווה 2009 בשנת) Wuest( ווסט וברונו) Muller( מולר ליסה ידי על שנערך מחקר

 15-ב פוליטית מעורבותו תקשורתי סיקור בין היחסים את בדקו הם 23.לכך טובה דוגמה

 אנשים פחות, בתקשורת שחיתות על יותר רב דגש שהיה שככל מצאו הם. מערביות דמוקרטיות

 האליטה פעולות אודות ביקורתי דיווח ידי על: "כך ממצאיהם את סיכמו הם. להצביע היו עשויים

 מושכלות החלטות לעשות להם לסייע במקום ,מהקלפיות אנשים מרחיקה התקשורת, הפוליטית

   24."באחריות לשאת בשחיתות לנאשמים ולגרום

 אינו זה חקירה קו כי טוענת, בתחום החשובים החוקריםמ אחת),  )Norrisנוריס פיפה

 ,התקשורתי החולי תזת של" יותר חלשה גרסה" מכנה שהיא מה את לקבל מוכנה נוריס .25נכון

 ובמדיניות מסוימים במנהיגים תמיכהה את וקלשח יכולות מתמשכות שליליות חדשות לפיה

 עקביותב ספקני היה אירופיות מערביות במדינות חדשותי שסיקור ,למשל, מצאה היא. תמסוימ

 ב"ארהב שלה המחקרש אלא. זו במדיניות הציבור תמיכת על השפעה לזה ושהייתה, היורו לגבי

 civic) אזרחית מחויבותב שמדוברכ חלוטיןל הפוכה למסקנה הגיע אירופה מערבבו
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engagement) – נשים מעורבותנוריס. בפוליטיקה א נגד-תזת מציעה נה היא אותהמעגל מכ 

 להיות אנשים של נטייתם את מגבירה החדשותית לתקשורת הקשבה: (virtuous circle) היושר

 השערת לעיתים מכונה זו מבט נקודת. לחדשות נוספת הקשבה מעודדש מה, בפוליטיקה מעורבים

 בטענה החדשות המידע טכנולוגיותמ במיוחד עודדתתמ נוריס. )(mobilization "הנעה"ה

 .פוליטי מידע להשגת גוברת אינטראקטיבית גישה מספק שהאינטרנט

       

 תומך זו נקודה אודות הישראלי מהמחקר לנו שיש היחידי הממצא, ומפתיע מרתק באופן

 צריכת את שבחנו צפתי ויאיר וימן גבי, שפר תמיר של םמחקרב מדובר. נוריס של נהועיבט

. 2006 בשנת הבחירות במסע הרלוונטיים המשתנים מספר את גם כמו ,אנשים של החדשות

 כוונהל גם כמו ,יתישראלה בדמוקרטיה אמון ובין לחדשות חשיפה בין חיובי קשר מצאו החוקרים

  26.הבאות בבחירות להצביע

 שונים תקשורת שלסוגי להניח היא אלו סותרים ממצאים עם להתמודדות אחת אפשרות

 על ,לדוגמה ,חישבו. לפוליטיקה מתייחסים שונים אנשים בוש האופן על שונות השפעות יש

 שהתקשורת בכך בהתחשב. לכן קודם שנידונה, התקשורת של הסנסציוניות מידת של ההשפעה

 עניין לאבד לאנשים יגרמו שליליות שחדשות לצפות אפשר, יותר צינית להיות נוטה סנסציוניתה

 החדשות את המקבלים שאלה להניח אפשר, זאת לעומת. פחות מעורבים ולהיות בפוליטיקה

 .  פוליטית יותר שמעורבים אלה םג שיהיו לוודאי קרוב, יותר רציניים ממקורות

 בחנו) Semetko( סמטקו והולי) Aarts( ארטס קיאס, לדוגמה, בהולנד שבוצע במחקר

 בעלי אזרחים ובין ,ציבוריה שירותה בערוצי לצפות שנטו יותר רב ידע בעלי אנשים בין ההבדל את

 יותר בידוריות-חדשות בהןש מסחריות מתחנות החדשות את לקבל יותר שעשויים יותר מועט ידע

 רבות פוליטיות מחויבויותו הציבוריות בתחנות בחדשות צפייה בין מתאם מצאו הם 27.שכיחות

 ,פוליטיקה כלפי יותר ציניות עמדות הפגינו המסחריות בתחנות שבחרו שאלו בעוד, יותר

 יכולות מסוימות שאליטות שבעוד כך על מעיד זה. יותר נמוכה לפיכך בה פושתתשי והסבירות

 מבדרת חדשותית תקשורת על סומכיםש האזרחים רוב, כלשהו מסוג" יושר מעגל"ל להתגייס

    .   הציניות מספירלת לחלק להפוך עשויים יותר

 כיוון"ב עוסקת זה מסוג במחקר שעלו ביותר החשובות השאלות אחת, שצוין כפי

 אנשים של הכללית האוריינטציה האם הוא הנושא. )(direction of causality "הסיבתיות

 או ,)סנסציונית יותר( מסוים מסוג תקשורתב לבחור להם גורמת) צינית למשל( פוליטיקהל

) פחות או( יותר שהם הסיבה היא מסוים מסוג חדשותית בתקשורת צופים שהם שהעובדה

 הכרח אין, סיבתי" מעגל" על מדברות האסכולות שתי עוד כל אולם, תקפה שאלה זוהי. ציניים

  .  מוחלטת תשובה לקבל

 

 

 ?צינית פחות החדשה המדיה האם

? הציבור בקרב הציניות רמת את מוריד החדשה בתקשורת יותר שכיח שימוש האם

 ,מצביעים אל יותר ישיר באופן לדבר יכולים מנהיגים שכיום כך על מצביעים אופטימיסטים

, יכולים שאזרחים העובדה, בנוסף. המסורתית התקשורת את לעקוף אמצעי מספק הזה הדברו

 להוביל יכול, פוליטיים ומנהיגים מועמדים עם ותבאינטראקטיבי לפעול, תיאורטי אופןב לפחות
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 הרבה כך לכל לגרום שהצליח אובאמה של הבחירות מסע. בפוליטיקה יותר רבה להשתתפות

   . הזה לפוטנציאל טובה דוגמה היא - פייסבוק דרך שלו במסע מעורבים ולהיות כסף לתרום אנשים

 בתחום להציע יכול שהאינטרנט ממה מוקסמים מדיי יותר היותל לאש סיבות מספר ישנן

 שניתן למה דומים מאוד נראים הפופולריים החדשותיים האינטרנט אתרי מרבית, לוכ קודם. זה

 החיפושים ורוב, בחירה אודות לולכ מעל הוא האינטרנט, שנית. המסורתית בתקשורת למצוא

 הציניות ברמת בהתחשב, לבסוף. לפוליטיקה מאשר יותר ,ספורטלו לסקס קשורים יםפופולריה

 כל. המעגל את לשבור יכול חדא גורם כיצד לדמיין קשה, כיום הפוליטיקה את המאפיינת העצומה

 .  ובהדרגתיות באיטיות יחולו להתרחש שעשויים השינויים

 רוב, החדשותית התקשורת רובש כךל ותטוב ראיות ןישנ, מתמשך הדיוןש אף על

 המשמעותיות ותתוצאה אחת הוא זה מעגל. ציניים להיות ימשיכו, הפוליטיקאים רובו האזרחים

 על אחרות שליליות השפעות, זאת עם, ישנן. הזמן כל אותנו לבדר העיתונאים של ךצורה של יותרב

 לסיקור דרמה וסיףלה הדחף כולל, פחות לא חשובים סיפורים מספרים עיתונאים בו האופן

   . בהמשך שיידון נושא, וטרור מלחמה

 של רציף םזרל שיש הבעייתיות השפעותה את לבחון יתההי ציניותב שדן החלק מטרת

 היא הבעיה. יםמרתק יםסיפור לספר צורך מרגישים עיתונאים מדוע להבין קל. שליליות חדשות

 ,בכך די לא ואם. היומי מערךל מחוץ נשארים הפוליטית המערכת אודות יותר חיוביים יםסיפורש

 אפשרי בלתי כמעט לכן, הפוליטיקה אודות מדיםול שאנו דבר כלב כמעט בתקשורת תלויים אנו

 העובדה מצערת, לומכ יותר .הפוליטי התהליך ועל שלנו המנהיגים על חיובי באופן לחשוב

 .  בחירות מסעי במהלך לשיא להגיע נוטות מועמדים מצד רפש הטלתו עיתונאית שציניות

 יותר מוכנים, פוליטיקאיםל מוגזם באופן מצייתים היו עיתונאים בהם זמנים שהיו ייתכן 

 גם. ספקנות או פרשנות כל ללא המנהיגים של ופעולותיהם הודעותיהם את להעביר פשוט מדי

 לשאול תמיד עליה, שמירה ככלב תפקידה את למלא רוצה התקשורת אם. בעייתי הוא כזה מצב

 עם. ומעשיהם פעולותיהם על באחריות לשאת פוליטיים למנהיגים וםרולג הקשות השאלות את

 התנדנדה הנורמטיבית המטוטלת כי היה ונדמה, לציניות ספקנות בין משמעותי הבדל ישנו, זאת

 של ובאחריותם, שלילי וצד חיובי צד יש לפוליטיקאים וגם לפוליטיקה גם. ההפוך בכיוון מדי חזק

  .     שניהם על לנו לדווח העיתונאים

 

 והטרור המלחמה של הדרמה

 

 על מדווחת היא בוש האופן על הרב השפעה גם יש בדרמה התקשורת של כפייתיה לצורך

 עיתון פרשן. בסכסוכים ברור כלכלי עניין יש לתקשורת אך, לשמוע נעים לא זה. אלימים סכסוכים

 : 2008 במרץ שפרסם במאמר יפה בצורה זאת מנסח ,)Thomas( תומס אוון ,ניוזוויק

 בעלי הם) להתלונן אוהבים הבלוגרים עליהם( המרכזיים התקשורת אמצעי
 העיתונות של תהאמיתי הטיהה. אידיאולוגית מבחינה לא אך, קדומה דעה

 המלחמה נגד בהפגנות שצעדו לאלו גם, לעורכים. סכסוכים לכיוון איה
  28.האולטימטיבי הסכסוך שהיא, למלחמה חולשה יש, וייטנאם בתקופת

 
 הרבה נכון היה זה. מלחמה כמו לחדשות הציבור של ליבו תשומת את שמושך דבר אין

 בהן הדרכים. 1991 בשנת המפרץ מלחמת סיקור בזכות העולם בכל התפרסמה אן.אן.שסי לפני

 ויליאם האגדי התקשורת לאיל במיוחד ברורות הפכו כלכלית מבחינה להועיל יכולות מלחמות
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 רודפי תוניםיע סדרת הפיק הרסט. 19-ה המאה בסוף הונו את לעשות שהחל, הרסט רנדולף

 הביטוי למעשה 29.המכירות בשם האמת את מקריבים שלעיתים נאמר עליהםש תסנסציו

, הרסט. מעיתוניו באחד שהופיע, הצהוב הילד, קומית מצוירת בדמות מקורו "צהובה עיתונות"

 מלחמת הצתתב סייעוש בכך רבים ידי על הואשמו, פוליצר וזף'ג שלו יראשה מתחרהה כמו

 אכזריות אודות במיוחד גרפיים סיפורים הכיל הרסט של עיתונו. 1898 בשנת ספרד-ב"ארה

 לעיתון אלו סיפורים של הכנסתם של שהמטרה האמינו רביםו, קובניים מורדים לפיכ הספרדים

 עובדה, תהיה אשר אלה טיעונים מאחורי האמת תהיה. להתערב ב"ארה על לחץ להפעיל הייתה

 את שלהם הסנסציוני הסיקור באמצעות הון עשו העיתונים בעלי שני: בעינה נותרת אחת

  .המלחמה

. מעורבת שלכם מדינתכם כאשר בייחוד, ממלחמה דרמה יותר מספקים אירועים מעט

 צופים בהש ,הטלוויזיה לחדשות במיוחד מתאימה זה מסוג אלימים באירועים שיש הדרמה

 אורח ועוברי קורבנות, פיצוצים: שמתרחשים הנוראים הדברים את ולשמוע לראות יכולים

 חיילים, בוערים לבניינים מחוץ אל נגררות מתים גופות, נהרסות שכונות, שריפות, היסטריים

 מסכנים שעיתונאים העובדה. באדמה לבור מורדים קבורה וארונות יםמכאב יםפתלמת פצועים

 הם כמה עד לכם אומרת הללו הסיפורים את כסותל מנת על אותם מאבדים ואף חייהם את

 כתב להיות מאשר עיתונאית לגדולה יותר מהירים נתיבים מעט ישנם. החדשות לתעשיית חשובים

   .   מלחמות המסקרים לאלו ניתנים ביותר החשובים מהפרסים רבים; מצליח צבאי

. אחרות במדינות כמו בדיוק בישראל נכונה נהדרות חדשות מייצרת שמלחמה העובדה

 במדינות מאשר יותר קרובות לעיתים מלחמות יש בישראל. חשובים הבדלים מספר כמובן ישנם

 אינה המדינה כאשר אפילו. ממלחמות תאישי מושפעים היותל סיכויים יותר הרבה לנו יש, אחרות

 הדבר פירוש. הזמן כל נהרגים ערבי הישראלי הסכסוך צדי משני אנשים, במלחמה מעורבת

, החדשותי במערך ראשונה עדיפות מקבלות תמיד כמעט ביטחוניים לנושאים הקשורות שחדשות

 הכתבים בין נחשבים יםערבה ענייני את או הביטחון מערכת את המסקרים ושעיתונאים

 .      חדשות ארגון בכל ביותר החשובים

 שנושאים גם הדבר פירוש, בחדשות זה מסוג יתרונות מקבלים ביטחוניים נושאים כאשר

 אחת. לגמרי עין מהם מוישיעל או ,במערך יותר נמוך למקום ירדו, דרמטיים פחות, אחרים

 ולכן ,לעוני הקשורים דרמטיים אירועים מאוד מעט ישנם. העוני נושא היא הבולטות הדוגמאות

 המחבר ידי על שנערך במחקר. תקשורתי סיקור מאוד מעטל זוכה זו נוראית חברתית יהסוג

 שנה במהלך שהופיעו עוני אודות החדשות כמות נבדקה, מתקדמים מידע מחקרי יפעת עם בשיתוף

 על דיווחיםה של חלקם 30.וגלובס הארץ, מעריב, אחרונות ידיעות: יומיים עיתונים בארבעה שלמה

 שבע פי שהיו נמצא בהשוואה. 0.3% של האומלל השיעור היה בממוצע החדשות דיווחי מסך עוני

 גורמותש דרכיםה תאונות. סלולריות חברות על כתבות שלוש פימ ויותר בנקים אודות כתבות

 ייתכן. העוני לנושא בדומה קטנה סיקור כמות קיבלו, וטרור מלחמות מאשר יותר הרבה למוות

, מה לזמן האלו הממצאים את שינו 2011 קיץ במהלך וקיימשהת ותההמוני חברתיותה מחאותהש

 מנת על עוניה שיעור להיות צריך מה על טווח ארוכת השפעה להן שהייתה להניח סביר לא אך

 .   חדשותי ערך לבעל חשבשיי

 בייחוד, אחר מסוג פוליטיות מחדשות כלל בדרך ציניות פחות הן מלחמה על חדשות

 וגם ,אזרחים גם הם עיתונאים, ראשית. לכך סיבות מספר ישנן. הסכסוך של המוקדמים בשלבים

 שאולי ,עיתונאים אותם, בנוסף. המלחמה פרוץ את המלווה הפטריוטיות גלב נסחפים לעיתים הם
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 נאמנות לחוסר המרמז דיווח כל על יכעסו שלהם קהלב שרבים מבינים ,במלחמה ספק מטילים

 לבין פוליטיים מנהיגים אודות שגרתיות חדשות סיקור בין גדול הבדל ישנו, לבסוף. לאומית

 להיות צריכות פוליטיות שחדשות מאמינים שהם כךל הגיעו וכתבים עורכים. מלחמות סיקור

 תמיד היא, זאת עם מלחמה"). חדשות לא הן טובות חדשות(" מעניינות להיות מנת על ציניות

 הדרמה רמת את להקטין עשויה האלימות כלפי צינית או מרוחקת עמדה נקיטת ,למעשה. מעניינת

 . מלחמהב הקשורה

חי  בשידור לסקר היכולת בשל האחרונות בשנים דרמטי יותר אף הפך מלחמות סיקור 

 ודיווחים חזותי מידע של קבועה בהזרמה יותר למיומן הפך שהצבא ומשום, הקרבות במהלך

 כמות קיבלו כשעיתונאים 1991 בשנת המפרץ במלחמת הייתה המפנה נקודת. לתקשורת

 סרטוני של, זיקוקים במופע כמו מוארים בגדד שמי של מרהיבים צילומים של ,לכאורה ,אינסופית

 ממריאים קרב מטוסי של, שלהן המטרות את ומפוצצות המאתרות חכמות פצצות של ווידאו

 בעלות מספינות ביציאתם מונחים שיוט טילי של ההתפוצצויות נחשולי ושל מטוסים מנושאות

 יותר סוקרה המפרץ שמלחמת העובדה על עת באותה דיברו רבים מבקרים. האויב עבר אל הברית

       .31נהרגים אנשים אלפי בו טרגי סכסוך כמו מאשר וידאו משחק כמו

 מידה באותה אינטנסיביים היו 2003 בשנת קאעיר מלחמת של הראשונים השלבים

 הלם" בשנינות כונתה בגדד על המסיבית האווירית המתקפה. דרמה של מסיבית כמות וסיפקו

 העלילה. דומה בדיוני סיפור כל על להאפיל היה שיכול" מופע" קיבלו צופים ,ושוב ,"ומורא

 התחמק, חוסיין סדאם, בסיפור שהנבל משום מעניינת יותר אף הייתה זו מלחמה של הפותחת

 להשמדה נשק סדאם של בידיו שיש "ידעו" שכולם העובדה. הלחימה של הראשון הסיבוב במהלך

 בנשק או בגז שימוש עשותל עשוי שהרודן חששה מתוך, ולדריכות למתיחות הוסיפה המונית

 32.אמריקניים חיילים נגד ביולוגי

  בהטמעה השימוש הייתה 2003-ב קאעיר במלחמת יםמעניינ יותרה בריםה אחת

(embedment) על לחימה יחידותל הסתפחו אלו כתבים. הלוחם בכוח מוטמעים הכתבים לפיה 

 תקדים חסרת גישה קיבלו הכתבים: ברורה די הייתה העסקה. מהחזית חי סיקור לאפשר מנת

 כך כל רב זמן מבלים שכתבים העובדה עצם. העלילה בקו שליטה בתמורה קיבל והצבא, ללחימה

 המדען. המלחמתי סיקורה על המשפיעה לקרבה נמנע בלתי באופן מובילה החיילים עם בשטח

 : הללו היחסים את תיאר) Bennett( בנט לאנס הפוליטי

    

 ,העניינים במרכז להיות המחפש חבוי הרפתקן לו מסתתר עיתונאי כל מאחורי
 מלחמת על רפלס יותר קרובה דרך אין ,הנראה ככל. גדולה סיפורה את הביאול

 עיתונאי כל כמעט. בגדד עבר אל המדבר ברחבי השועט טנק מתוך מאשר קאעיר
 על בתחילה הריע) בעצמם לשטח לצאת מכדי מדי שמבוגרים אלה כולל( מכובד

, מעולה עיתונאות לש הראשונה שורהל כרטיס התקנהש תהצבאי הטמעהה
 .האמריקני לעם המלחמה של מצונזרת הבלתי המציאות את שתביא מבט נקודת

 :מלכתחילה לראות היו שיכולים במה אחדים עיתונאים יודו יותר מאוחר רק
 יותר קצת היו הטנקים מתוך והסצנות, מוושינגטון הוכתב הגדול שהסיפור

 ידי על שסופר הסיפור את שאישרו זמן למילוי' ב מסוג סרטים קטעימ
 33.הממשלה

    
 חדימיה. בעייתיים יותר אף ואולי, מאוד שונים לצבא עיתונאים יןב היחסים ,בישראל

 בשירות לשרת ממשיכים חלקם, בצבא שירתו שכולם הוא ישראלב צבא לענייני עיתונאיםה את

 מקורות המסקרים שלעיתונאים בעוד. חיילים הם שגם ומשפחה חברים יש ולכולם מילואים
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 הכתבים עומדים מולם האתגרים, המקצועי המרחק בשמירת בעיה יש קבוע בסיס על רשמיים

     .  יותר הרבה ניכרים הצבא בסיקור הישראלים

 שהק אמנם, ראשית? במלחמה התקשורת תפקיד אודות זה מכל למדים אנחנו מה אז

 שקשה דרמה רמת מספקת מלחמה. החדשות לעסקי מאוד טובה היא מלחמהאבל , בזה להודות

 לסיפור מקדישה שהתקשורת הרבה הלב תשומתב זאת לראות וניתן ,אחר מקום בכל למצוא

 רמת בגלל, שנית. הללו הסכסוכים את שמסקרים אלו לו זוכיםש הגבוה המקצועי מעמדבו

 של הראשונים השלבים את תסובבה הפטריוטית הקדחת ובשל המלחמה תמספקש הדרמה

 מסוגים פוליטיות מחדשות ציני פחות להיות נוטה אלה סכסוכים סיקור, זה מסוג סכסוכים

 הממשלה ממאמצי אינטגרלי לחלק להפוך קרובות לעתים יכולה התקשורת, למעשה. אחרים

       . המלחמה במאמצי לתמיכה הציבור ואת הפוליטית ההנהגה את לגייס

 ממשיות השלכות לשתי מביא המוקדמים המלחמה שלבי של הנלהב העיתונאי סיקורה

, המלחמה לגבי הסתייגויות להם היו שאולי ,הפוליטיים המנהיגים, ראשית. הפוליטי התהליך על

 אותוש ,הפוליטי אקליםה ינתןבה. זאת להבין ואפשר, הממשלה על ביקורת מתוחלמ  יםנמנע

 כהתאבדות להסתמן עשוי כזה ביקורתי מהלך – מעצימה והן משקפת הן החדשותית התקשורת

 הכבדים ולמחירים לסיכונים מודע לא קרובות לעיתים נשאר הרחב הציבור, שנית. פוליטית

 בשלב רק ,הסיפור של יותר הטרגי, הזה החלק את לספר מתחילה התקשורת. למלחמות הנלווים

 מאשר בתחילתה ומסוכנת מורכבת פחות נראית תמיד כמעט למלחמה יציאה; יותר מאוחר

      . בסופה

 

 כטרור הידוע האימים מופע

: התקשורת לב תשומת על מלחמה עם להתחרות שיכול אלימות של אחד סוג רק קיים

 לגבי מרתקות תובנות מספק לזה זה יםטרוריסטו מערביים עיתונאים מתייחסים בו האופן. טרור

 לציין חשוב .הפוליטי התהליך על משמעותי באופן להשפיע יכול בחדשות הדרמה על הדגש כיצד

 אלימות מעשי ללא". האחורית הדלת" של האולטימטיביים תיגרה קוראי הם יםטרוריסט כי שוב

-אל על, IRA הרפובליקאי האירי הצבא על שומעים בכלל היו בעולם אנשים מעט, מזעזעים

 עבור הכרחית חדשותיים סיקורים של אדירה כמותל חשיפה. החיזבאללה או החמאס, קעידה

 להם חשובה לעיתים היא הכללית האוכלוסייה בקרב אימה הפצתו היות ,הללו הקבוצות מרבית

 ,ר'תאצ מרגרט ,בריטניה של לשעבר הממשלה כשראש. הורגים שהם מהאנשים יותר הרבה

 החמצן" הוא שהפרסום טענה היא, הרפובליקאי האירי הצבא עם הראיונות כל על חרם על הורתה

     34".הטרור של

 את שונאים יםטרוריסט. שנאה-אהבה יחסי יש יםטרוריסטל המערביים העיתונאים בין

. שלהם המפחידים המסרים את להפיץ מנת על לתקשורת זקוקים אך ,המערבית העיתונות

 תקיפות לפני לתקשורת וידאו קלטות ומפיצות ויותר יותר מתוחכמות פכוה טרור קבוצות

, מערביים עורכים. אלה פעולות של ההשפעה את ניכרת בצורה מגביר זה מסוג פרסום. ואחריהן

 ,ושוב שוב אלו סרטונים הצגת של הפיתוי בפני לעמוד יכולים אינם ,לכבודם מתחת שזה למרות

 הופכים האלה הצילומים כל ,מזה חוץ. ריאליטי תכנית מכל יותר דרמה מספקים שהם משום

 מספר השתמשו בה זה אנר'ז של ביותר ותנלעגה הדוגמאות אחת. באינטרנט לזמינים בקלות

 ומאיימים ערובה בני מעל עומדים פנים רעולי טרוריסטים בה סצנה היא אסלאמיים קיצוניים
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 בתחום מקצוע אנשי. דוחים שהם כשם בדיוק מרתקים הם זה מסוג דיווחים. םראש בעריפת

 ,התחרות בלחץ בהתחשב אך, כולנו כמו מהם סולדים זה מסוג דיווחים שמשדרים חדשותה

         .  מפרסומם להימנע סוגליםמ מעטים

 זמנים היו. זה בהקשר במיוחד מרתקים טרור לארגוני ישראלים עיתונאים בין היחסים

 מתרחשים חמאס מנהיגי עם ראיונות כיום. לחוק מחוץ הוצאו ף"אש חברי עם ונותראי  בהם

 כמה ,כך על חישבו. בעייתי הוא זה מסוג פעולה ששיתוף מוצאים פרשנים מעט רקו ,קבוע באופן

 שמדבר דובר יש, בישראל ביותר המחרידות הטרור מתקפותמ חלק שביצע, חמאסלש הדבר מוזר

 המסר את להפיץ לפחות לחמאס מאפשר זה. הישראלי ברדיו קרובות לעיתים מרואייןו עברית

 הרג להצדיק יכולים אתם איך(" עוינות לרוב הן שנשאלות השאלות אם גם. הישראלי לציבור שלו

 . לדבר חשובה הזדמנות מקבל עדיין הארגון?") ילדים של

 הרבה משמעותיות הן תהמסחרי ההטיה של שההשפעות לטענה אותנו מחזירה זו תופעה

 הפוליטית העדפתם בין לבחור צריכים כשעיתונאים .תהאידיאולוגי הטיההמ הנובעות מאלה יותר

? עשה הוא מה ראית, אלוהים(" המקצועיים שיקוליהם ובין") טרוריסטים שונא אני(" האישית

 אידיאולוגיים שיקולים. ינצח תמיד כמעט טוב סיפור לייצר שלהם הדחף") שוב זה את תשדר

 כמה או ,יסופר הוא אם השאלה על כך כל לא אך, מסופר סיפורה בו האופן על להשפיע עשויים

  .  הטרור נושא יקבל ומקום זמן

 את יותר טוב להבין מנת על פוליטיקה-תקשורת-הפוליטיקה תהליך לרעיון נחזור בואו

. הטרור של הפוליטיקה על משפיעה דרמהב השתמשל העיתונאים של הכפייתיות בהןש הדרכים

, כאן גם. 2001, בספטמבר 11-ב ב"ארה על קעידה-אל מתקפת של ההשפעות על חישבו, כדוגמה

 איומה מתקפה לפועל הוציאה קעידה-אל: הפוליטית בזירה שמתרחש מה עם מתחיל המעגל

 הפכה בטרור המלחמה: הפוליטית הסביבה את קיצונית בצורה את ששינתה ,ב"ארה על ונוראה

  . העולם ברחבי רבות וממשלות ב"ארה עבור מרכזי למוקד

 מקום הקצאת באמצעות זה לשינוי הגיבו הבינלאומית והתקשורת ב"ארה, השני בשלב

 הפכה לאדן בן אוסאמה ידי על ששוחררה וידאו קלטת כל. הטרור לנושא והולך גדל בהיקף וזמן

 האיומים חומרת את להעריך בניסיון בטלוויזיה הרף ללא הופיעו יםפרשנו ,מרכזי חדשותי לאירוע

 טרור מתקפת כל קעידה-לאל ייחסל החלו עיתונאים, בנוסף. העת באותה ביותר העדכניים

 הייתה שהמתקפה לטעון היו יכולים עיתונאים, קשר כל קיים היה לא כאשר גם. שהתרחשה

 כאשר גם, לרייטינג סלבריטאים לתרגם ניתן, בידוריותה חדשותה בעולם. קעידה-אל" בהשראת"

 .  יםטרוריסט הם הסלבריטאים

. הפוליטית הזירה על הללו העריכה החלטות של בהשפעה עוסק במעגל השלישי החלק

 משקיעות מערביות שמדינות היא רבה כה תקשורתית התייחסות של אחת חיובית השפעה

 גם להיות עלולה לטרור המערב של הלב לתשומת אולם. הטרור למניעת יותר רבים משאבים

 פחד לרמות מובילים יותר מפחידים חדשותיים דיווחים. הפוליטית הזירה על שלילית השפעה

 העיקריים היעדים אחד את להשיג טרור לקבוצות שעוזר מה, האוכלוסייה בקרב יותר גבוהות

 מעמדן את מעלה הדבר, התקשורת ידי על מועצמות טרור כשמתקפות, כך על נוסף. שלהן

     . חדשים ותומכים כספים לגייס עליהן ומקל ,הללו הקבוצות של הבינלאומי

, לדוגמה, להאמין טובה סיבה ישנה. ממשיות פוליטיות לתועלות להוביל גם עלול זה מצב

 כזו פוליטית מהצלחה נהנתה החמאס תנועתש לכך הסיבות אחת היא התקשורת מצד זו שהעצמה

 פלסטיניםשה( הישראלית התקשורת של היסטרית הכמעט התגובה. הפלסטינים בקרב
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 הייתה שלקבוצה לכך יתגרפ המחשה סיפקה) מקרוב אחריה עוקבים בשטחים מתגורריםה

   35.שלה האויב על הרסנית השפעה

 בלתי דבר עיקריות לחדשות הטרור את להפוך בהחלטה לראות צריך לאש להבין חשוב

 ציטוט הנה. היסטרי  פחות הרבה סיקור קיבלו טרור מתקפות בהם בישראל זמנים היו. נמנע

 מתקפות בו באופן השינוי על שהתלונן, רבין הממשלה ראש של ביותר הקרובים מיועציו מאחד

  1970.36 בשנת שהתרחשה למתקפה השוואתם ידי על: הישראלית בעיתונות מסוקרות טרור

 
חיילים נהרגו במשאית  24אין להשוות בין הסיקור כיום ובין איך שהוא היה בעבר. 

הייתה כותרת רגילה בידיעות אחרונות. כלל לאחר משימה במצריים... נושאת תחמושת 
ל. יומיים והיו שתי תמונות, רשימת ההרוגים וזה הכ יום.הלא דומה למה שיש לכם 

זהו עולם שונה  - עם כל התמונות, הכותרות והצבע ,לאחר מכן לא היה דבר. כיום
לגמרי... כתבתי פעם אודות פצצה שהתפוצצה בתחנה המרכזית בתל אביב. הייתה זו 

אנשים נהרגו. . יה סוף הסיפורכתבה של עמוד אחד. עמוד וחצי בידיעות אחרונות וזה ה
 37כיום פצצה בתחנה המרכזית בתל אביב תיראה כמו סוף העולם.

 

. הבא בפרק יותר רב בפירוט שיידון זה מכל ללמוד יכולים שאנו נוסף חשוב שיעור ישנו

 לא תוצאותכ להגדיר אפשר הפוליטי התהליך על התקשורת של המשמעותית מההשפעה גדול חלק

 העיתונאים של המכריע לרוב. חדשות יצירת אופן של) (unintended consequences מכוונות

 פשוט הוא שקורה מה. כולנו כמו בדיוק אותם שונאים הם; יםטרוריסטל לסייע כוונה כל אין

 .  הראשון במקום דרמהה את יםשממצב חדשותה של עריכה הלינו של רע לוואי תוצר

 בו ראו תמיד שעיתונאים הסיבה וזוהי ,מטבען דרמטיות הן טרור אודות חדשות, לסיכום

 ככל, ציני פחות הרבה כלל בדרך הוא וטרור מלחמה של זה סיקור. טובים לסיפורים נהדר רמקו

 להיות יכול הסיקור ,במלחמות כשמדובר, למעשה. מהדרמה תגרע זה מסוג שגישה משום הנראה

 היות ,לחשש סיבה הם גם מהווים טרור לסיקור הנהלים. בעייתי גם להיות שיכול מה, נלהב אף

 בעוד. מטרותיהם את להשיג זה מסוג קיצוניים על יותר עוד להקל דבר של בסופו יכולים שהם

 חשוב דגש שימתל ישש החמורות ההשלכות את מבליטות הן, לכך יכולות להיות מובנות הסיבותש

  ". טובים" סיפורים על כזה

 

 

 ושלום חדשות

 על גם  אלא, מסוקרים סכסוכים בוש האופן על בעייתית השפעה רק לא יש בדרמה צורךל

. בחדשות הצורך ביןל בשלום הצורך בין פנימית סתירה ישנה. הסכסוך את לסיים הניסיונות

 בתוך לוודאי קרוב יתפתח שלום. ידיותימ דורשת והתקשורת, סבלנות דורש מוצלח שלום תהליך

 ,מורכב תהליך הוא שלום בניית. ובאלימות באיומים כפייתי עניין יש ולתקשורת ,רגועה סביבה

 דורשת שלום לקראת התקדמות. פשוטים אירועים עם בלעדי באופן כמעט מתמודדת והתקשורת

 האתנוצנטריות את מחזקת התקשורת אך, השני הצד של הצרכים של מינימלית הבנה לפחות

 אודות שליליות חדשות של קבועה לזרימה יםמוביל כלל בדרך אלו כל. אויבים כלפי והעוינות

     38.כלשהו מסוג לפשרה להגיע הניסיון על יותר עוד ומקשים ,בסכסוך למעורבים שלוםה

 לא תוצאות של כמקרה גם שלום להשיג בניסיונות התקשורת תפקיד את להבין ניתן

 על אף. החדשות בעסקי שעובדים אלו כולל, מלחמה פני על שלום מעדיפים כולם כמעט. מכוונות
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 הרסני תפקיד למלא לתקשורת גורמות כלל בדרך לחדשות שנחשב מה של הגדרותה, כן פי

 .  השלום בתהליך

 הראשונה .יחד הולכים לא תמיד כמעט ושלום חדשותש לכך עיקריות סיבות שתי ישנן

 בדרך כולל שלום תהליך. משעמם בעיקר הוא שלום תהליך: בדרמה עיתונאים של ךלצור קשורה

 כיצד אודות פרטים באינספור עוסקותה, ארוכות בפגישות אפורים מדינאים של חבורה כלל

 ,בסוד זאת לשמור מאומנים מדינאים, מתקדמים הם אם גם, מכך גרוע. לעבוד אמור השלום

 עיתונאים בהן, מלחמותב כמו שלא. התהליך את ,להרוס ואף ,לפגוע יכולות הדלפותו היות

" השלום סלולמ"ל שהוקצו עיתונאים, דרמטיים אירועים של נגמר שלא שוטף זרם מקבלים

 שהעיתונאים גרוע כה המצב לעיתים. עליו לדווח שניתן דרמטי משהו רחוקות לעיתים מוצאים

 .הצהריים לארוחת ומתן המשא צוותי אכלו מה בוערים נושאים על מדברים עצמם את מוצאים

, הספרים כל על שתחשבו מציע אני, משעמם השלום שתהליך משוכנעים שאינם אלו לכל

 של בשמו לפחות לנקוב נסו. שלום תהליכי על וראיתם שקראתם והסרטים הטלוויזיה תכניות

 זה עם. ומלחמה טרור על והסרטים הטלוויזיה תכניות, הספרים מספר על חישבו כעת. מהם אחד

 תהליך על בסרט רבין יצחק את יגלם מי בשאלה דיון היה לא מעולם? נכון, בעיה הייתה לא דווקא

, משלום רווח כל אין פשוט. כזה סרט הפקת על כלשהו דיון היה לא מעולם, למעשה. אוסלו הסכם

   . כאחד ומציאות סיפורת לגבי נכון וזה

 ,מסתיים התהליך כאשר: לשלום טוב למעשה הוא דרמה על הדגש בו אחד מצב קיים

 המארגנים. מרכזי לאירוע השלום הופך אז רק. לחגוג כדי מרכזי טקס לערוך מחליטים והמנהיגים

 ידיים ולוחצים ההסכמים על חותמים המנהיגים; והמוסיקה היונים, הילדים את מוציאים

 ,השעה צו היא הרוח תרוממותה). מראש דנים לעיתים ונשיקות חיבוקים יהיו אםה שאלהב(

 אולם. חי חגיגי סיקור לספק מנת על מספיק מעניינים הם זה מסוג שאירועים מוצאת והתקשורת

 חדש סכסוך למציאת במרוץ הגבעות עבר אל שועטים עיתונאים, מסתיימים שהטקסים ברגע

  . לסקר

. דיותימיה בהשפעת קשור, ביניהם מסתדרים ממש לא והשלום החדשותש לכך שני גורם

 שזה באירועים מתמקדות חדשות. ומלהיבות מעניינות יותר הן כך ,רעננות יותר שהחדשות ככל

 שינויים עקב – חדשות השם ומכאן – ומתמיד מאז נכון היה שזה למרות. התרחשו עתה

, אחרים רבים בדברים כמו, אולם. דיותימי לחדשות מצפים הם בו לשלב הגיעו אנשים טכנולוגיים

 לא, באירועים עוסקות חדשות: לזכור שיש חשובה עובדה הנה. יותר טוב בהכרח איננו יותר מהר

 הליונ .והתקשורת, כידוע, לא אוהבת לחכות, רב זמן להימשך עשוי שלום תהליך. בתהליכים

    .    מתרחשה על טווח ארוכת פרספקטיבה לקבל האזרחים של בדרכם עומדים אלה עריכה

 שסועת במדינה גרים שאתם דמיינו. למדי ארוך לטווח כהשקעה שלום על לחשוב ניתן

 אתכם הזהירו מחבריכם שרבים למרות ,השלום במניית להשקיע והחלטתם ,)ישראל כמו( קרבות

 איזושהי הייתה אם מושג כך כל לכם אין בערך שנה כעבור, הצער למרבה. כזה סיכון לקחת שלא

 יןבאופי בהתחשב אך, שיחותה על כלשהם דיווחים מקבלים כן אתם. זו למניה ביחס ותקדמהת

 שאנשים או ,בשיחות משבר כמו( שליליים הם יותר הדרמטיים האירועים מרבית, החדשות של

 לא זה. יותר רבים מאנשים מכירה המלצות ,הנראה ככל, תקבלו אתם ישנם זה בשלב). נהרגים

 במשהו אותו ומשקיעים ,מהשלום כספם את מושכים עצמם את מוצאים רבים שאנשים מפתיע

    .  ביטחוניות מניות כמו ,יותר מבוסס
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 אוסלו הסכם

 ניתן חדשותי סיקור על משפיע ידיותיוהמ הדרמה על הדגש בו לאופן חשובה דוגמה

 לפלסטינים ישראל בין לשלום אוסלו בתהליך התקשורת תפקיד את שבדק במחקר למצוא

 ומלבד ,שנים לאורך נמשך הצדדים שני בין ומתן המשא 20.39-ה המאה של 90-ה שנות בראשית

 ,ןעליה לדווח שליליות חדשות של רבה כמות הייתה. לדווח מה על כך כל היה לא דרך פריצות שתי

, הרוגים ישראלים מאות שהותירו פלסטיניות קבוצות מצד טרור מתקפות של רב מספר כולל

, מחאות של רב מספר גם והי. ישראלי מתנחל ידי על פלסטינים מתפללים  29נרצחו בו אחד וטבח

 שהיה ימני יהודי מתנקש ידיב נרצח רבין יצחק הממשלה ראש, רדב של בסופו. אלימות בחלקן

 היו התהליך כל משךשב נמצא הישראליות החדשות של תוכן בניתוח. התהליך את לסכל נחוש

     40.חיוביות חדשות מאשר השלום תהליך אודות שליליות חדשות יותר הרבה

 דיווחה היא שבו באופן ברור היה וזה ,יחסי באופן סנסציונית היא הישראלית התקשורת

 שירים הושמעו וברדיו, הרגילים השידורים כל נעצרו טרור מתקפת כל לאחר. האלימות על

 שלא דבר שודר שלא וכמעט ,העיקרי האבל למוקד הפכה החדשותית התקשורת. בלבד עצובים

 תמונות. הישראלית החברה בקרב שהתפשטה והכעס הצער תחושת את והגביר חיזק, שיקף

 לע לב קורעי סיפורים. הטלוויזיה מסכי ועל בעיתונים הוצגו וההרס המוות של ותקש ותגרפי

 רבות קריאות גם היו. רבות לוויות סיקרה והטלוויזיה, הרף ללא שודרו שנהרסו המשפחות

   .      בתקשורת מאוד בלטו אלה ואיומים פלסטיניםב לנקמה

 הימין של מחאה תנועות על היא גם השפיעה הישראלית העיתונות של הסנסציונית הנימה 

 קיצוניות היו והפעולות שהרטוריקה שככל מלכתחילה מאוד ברור היה. תהליךה את עצורל שניסו

 ראש את שכינו קבוצות ,במפתיע שלא. יישמע המוחים של שקולם הסבירות תעלה, יותר

 רב חדשותי ערך בעלות היו ,מהירים כבישיםב שמן ושפכו מסמרים שזרקו או ,בוגד הממשלה

 בישראל יותר מתונות מתנגדות קבוצות. אוסלו תהליך נגד נאמו הכל שבסך אנשים מאשר יותר

 ניתנה רבה כה תקשורתית לב  שתשומת משום, לשוליים נדחקו הן גודלן שלמרות הרגישו

 דומה תסכול חשפו פלסטינים מקורות עם שנערכו ראיונות. יותר קיצוניות, קטנות לקבוצות

 השיגו אחרות קיצוניות וקבוצות החמאס, ישראל עם שלום חוזה לנהל ניסו שהם בעוד. מאוד

 41.בטרור שימושה באמצעות יותר רב תקשורתי סיקור

 שכל הוא שכזה אלימות מעגל במהלך הנראה ככל שמתרחשים החשובים הדברים אחד

 מחזיר זה. אפשרי אינו שהשלום נדמה; השני הצד את מייצגים שהקיצונים משוכנע נעשה צד

 האלימות שמעשי יודע הציבור שמרבית אף על. 3 בפרק שנידונה המייצגת הסטייה לעקרון אותנו

 אלימים כולם הם השני בצד שנמצאים שאלו להסיק שלא קשה, הכלל ולא ,הכלל מן יוצאים הם

 אלימים שאינם השני מהצד אנשים של המכריע הרוב"). אותנו להרוג זה אותם שמעניין מה כל("

   . חדשותי ערך לבעלי נחשבים לא

 אוסלו הסכם תהליך במהלך וקיצוניות אלימות על דגש שימת שבאמצעות שיגידו יש

 אולם, קשה אכן היה בשטח המצב. הנוראית המציאות את שיקפה הכל בסך התקשורת

 מסוג קול לעוצמת כפתורכ סנסציה על חישבו. טראומטי יותר אף להיראות לו גרמה התקשורת

 ,נמוכה קול עוצמת על לשמור יעדיפו שחלקם ובעוד, הכפתור על שולטים ועורכים בעלים. כלשהו

 את להגביר שמעדיפים אלו. רוק במופע היה שלהם שהקהל כאילו בחדשות להפציץ יעדיפו אחרים

, לכן קודם שנידון כפי. שלהם הקהל את ויגדיל ,הדרמה רמת את יעלה שזה יודעים הקול עוצמת
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 התקשורת ידי על מסוקר טרור כיצד בוחנים אם עריכה בחירות שנעשות לכך ותהוכח למצוא ניתן

  . בעבר הסיקור אופןל בהשוואה ,כיום הישראלית

         

 משמעותית שלילית השפעה חדשות של עריכה שיקוליל שיש לכך אמפירי ממצא גם ישנו

 של ההשפעה היקף את בדקו) Dvir( דביר ושירה) Sheafer( שפר תמיר. הישראלי הציבור על

 בחנו הם 42.פלסטיני-הישראלי השלום לתהליך ביחס הקהל דעת על השלום של השלילי המסגור

 לשתי הגיעו החוקרים. אוסלו אודות קהל דעת סקרי של זהה ומספר סיקור של חודשים 92

 הייתה אכן ולשלום ביטחוןל בהקשר הדיווחים של השלילי מסגורל ,ראשית. חשובות מסקנות

 תא תאמה ספק ללא הסיקור נימת. בפועל האלימות לרמת ומעבר מעל הקהל דעת על עההשפ

, שנית. אנשים של םיהתועמד על תלויה בלתי השפעה גם הייתה לסיקור אך, הביטחוני המצב

 חדשות כל מאשר יותר שלום כלפי אנשים של םיהתועמד על השפיע אוסלו של שלילי סיקור

 מנהיגים אם גם. אותו לבנות מאשר בית לשרוף יותר הרבה קל, תמיד כמו. אחרות חיוביות

 . סיכוי להם אין, שלום אודות חיוביות חדשות שתקדם בעמדה להיות היו צריכים

     

 לוודאי וקרוב ,אחדים קוראים מפתיע ספק ללא ושלום תקשורת אודות הזה הדיון כל

 הם ישראלים שעיתונאים, ""בוודאות יודעים" או חושבים ודאי מכם רבים. אחרים מרגיז

 על נחשבה הזו התפיסה ממשלה ראש היה רבין כאשר". לשמאל לסייע כדי הכל ויעשו ,שמאלנים

 השלישי בפרק ערכנו שכבר לדיון ,כמובן, מתייחס הדבר. עליה להתווכח שאין כעובדה רבים ידי

 דרכים שתי להציע לי תנו, כן פי על אף. תהאידיאולוגי הטיהה אומדן שבהגדרת הקושי אודות

 . זה בנושא שלכם בהשערה קספ להטיל לפחות סיבה לכם יתנוש ,הזה הנושא על לחשוב

 10 בן ילד, ילדים שני יש מסוים הורים לזוג. מטאפורה על מבוסס הראשון הטיעון קו

 הזמן כל מסתבך, משמו ניחשתם שבטח כפי, הילד. שלומית ששמה 15 בת ונערה סכסוכי ששמו

 ומסרב לבית אורחים כשמגיעים חצףמת הוא, הספר בבית בקטטות מעורב תמיד הוא. בצרות

 כמעט ילדה היא: ממנו ההיפך בדיוק היא שלומית. ממנו מבקשים שהוריו דבר כל לעשות

 אני: נאות גילוי( לגילה מאוד ובוגרת בלימודים טובים ציונים מקבלת, יפה מתנהגת. מושלמת

 ).    בנות לשתי אבא

 מאשר יותר שלומית את אוהבים שהם היא האמת אך, בזה להודות אוהבים לא ההורים

 ובכך ,לסכסוכי ליבם תשומת כל את מעניקים עצמם את מוצאים שהם היא הבעיה. סכסוכי את

 לכך הסיבות אחת שיערתם שאולי כפי כי? מדוע. הרעה התנהגותו את מחזקים לוודאי קרוב

 זו אם. הוריו של ליבם בתשומת לזכות שלו הרצון היא מתנהג שהוא כפי מתנהג שהילד

 מוזנחת קצת תרגיש לא היא אם מפתיע זה יהיה, לשלומית הנוגע בכל. עובד זה אז, המוטיבציה

  .  המאלי נתכמוב אותה יםמקבלוש

 מזוהים בישראל העיתונאים שרוב הנחה מנקודת נצא בואו. עיתונאים לגבי גם נכון זה

 רוצים באמת הם תוכם שבתוך נניח, ועוד זאת. הפוליטית הקשת של השמאל ועם המרכז עם

. ולמלחמה לסכסוך שלהם הלב תשומת כל את מעניקים הם חדשות בייצור כשמדובר אך, שלום

 אותה את בדיוק לחזק עשויה התקשורת ,ציבורית התייחסות אוהבים םיקיצוניו היות, למעשה

 תומהגדר הנובעות מכוונות לאה להשלכות מתייחסים אנחנו שוב. מתעבת שהיא התנהגותה

 . החדשות



112 
 

 

 יש, הטהורה בצורתו. הגיוני בכלל הנגד טיעון האם לשקול היא זה על לחשוב נוספת דרך

, חדשותיים דיווחים תריליצ בחירהה ניתנת הייתה לו. לשלום חדשות בין סתירה כל שאין לטעון

 לטעון יכול באמת מישהו האם. סכסוך על מאשר רגיעה על לדווח מעדיפים היו עיתונאים

 סלידה להם ושיש, שליליים על מאשר יותר חיוביים אירועים על לדווח מעדיפים שעיתונאים

 שלום אודות חיוביים דיווחיםש להניח צריך בכך להאמין כדי? ומוות דם על מדיווח אמיתית

 זאת מנסחים כאשר. אלימות על דרמטיים םדיווחי מאשר יותר הרבה עיתונים מוכרים ואהבה

 אלא אפשרות בעצם אין םיוניי עיתונאיםל אפילו כיצד ,מקווה אני כך, יותר טוב מבינים אתם ,כך

 שהתרחש, םביניה החשוב עלו ,מהכלל יוצאים מקרים םישנ, זאת למרות. ניציות חדשות לפרסם

 . בהמשך דוןנ, אירלנד בצפון

. אוסלו הסכם תהליך לכישלון העיקרית הסיבה הייתה שהתקשורת לרמז בא לא זאת כל

 הם בוש האופן מאשר הללו המאמצים גורל לקביעת יותר הרבה חשובים פוליטיים גורמים, שוב

 היו, אחת סיבה רק להזכיר אם. שהחל לפני עוד לכישלון נידון לוודאי קרוב אוסלו תהליך. סוקרו

 תהליך להרוס קל יותר הרבהו, להסכם שהתנגדו החברות בשתי משמעותיות קבוצות מדי יותר

 והפלסטינית הישראלית שהתקשורת הוא כאן שהועלה הטיעון. מימוש לידי ביאולה מאשר שלום

  43.יותר לבעייתי אותו והפכה בעייתי שלום תהליך לקחה
  אירלנד צפון - הכלל מן היוצא

 הקול עוצמת כפתור בו מקרה לבדוק היא לשלום חדשות בין סתירות להבין נוספת דרך

 בסיקור יותר נמוכה הסנסציה שרמת ככל, כה עד נאמר אשר בכל בהתחשב. נמוכה לעוצמה מכוון

 לראות יכולים אנחנו. השלום מאמצי על התקשורת של ההרסנית ההשפעה פוחתת כך, התקשורתי

 מילאה שהתקשורת לכך אחת סיבה, 2 בפרק שנידון כפי. אירלנד בצפון ביטוי לידי בא הדבר כיצד

. התהליך כלפי יותר אוהדת פוליטית סביבה בגלל הייתה זה שלום בתהליך יותר חיובי תפקיד

    .  העולם של זה ספציפי באזור העיתונאים של המקצועיות הנורמות: נוספת סיבה גם הייתה

 במדינות לתקשורת בהשוואה סנסציונית פחות הרבה היא אירלנד בצפון התקשורת

 אמצעי 44.השלום תהליך סיקור על משמעותית השפעה כךל והייתה, אחרות רבות מערביות

. זו בחברה חזקות דתיות השפעות בשל השאר בין, במיוחד שמרנים אירלנד בצפון התקשורת

 הפוליטיים השחקנים כל על חשובה מרגיעה השפעה יש יחסית הנמוכה הסנסציה לרמת

 להיכנס מנת על שלהם הטקטיקות אתו שלהם הרטוריקה את להחריף לחץ פחות שמרגישים

 משום ,הדרמה רמת את להוריד מודעת טההחלל הגיעו אירלנד בצפון רבים עיתונאים. לחדשות

 ביותר המאירות ההערות אחת. רגשית טעון יותר לסיקור להיות הכולשי נזקה מידת את שהבינו

   45".אדם בחיי לעלות יכולה סנסציה"ש לי שסיפר מקומי מעיתונאי הגיעה זו לבעיה ביחס

 שולחים שהם לפני היטב חושבים אירלנד בצפון שעורכים היא זה לחשש טובה דוגמה

 מצלמות עם זול בייחוד, שלתקשורת מובן באופן חוששים הם. ברחובות אלימות לסקר כתבים

 הרדיו מתחנות אחת של פרשן. בשטח שמתרחש מה על מזיקה השפעה להיות יכולה, הטלוויזיה

 . השנים במשך זו רגישות של להתפתחותה שהביאו הדרכים על דיבר

  
 שולחים היינו, כלשהי אזרחי סדר הפרעת כל, רחוב אלימות כל על בתחילה

 לא אני, התקשורת, המצב התפתחות עם... האירוע ממקום שידווחו כתבים
 שיחקו שאנשים הבינה, יותר כללי באופן אלא שלנו התחנה על ורק אך מדבר

, רבים אלימות מעשי התרחשו בהם לילות שהיו לכך מתכוון אני. המצלמה לעין
 זה היה. הלך לא אחד ואף, האירועים לראשית בהשוואה גבוהה אלימות רמת
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, יודע אתה, בנוכחותכם המצב על תכבידו אל, מתמשכת אלימות של מקרה פשוט
 שהם ביותר הטובה בצורה, רוצים שהם איך הדברים את להסדיר להם תנו

 בצד יותר עוד ולפגוע להכאיב הפרסום חמצן את להם תתנו אל אך, יכולים
     46.הנגדי

 
 להשגת הסיכויים על חשובות השלכות יש נמוכה סנסציה רמת על לשמור זו להחלטה

 קיצוניים יותר להיות קבוע לחץ מרגישים שחקנים, דרמה על רב דגש כששמים. זה באזור שלום

 על הישראלית התקשורת של ההשפעהש לכך נוספת סיבה הוא זה לחץ. אותם שישמעו מנת על

 התחרו הפוליטיים השחקנים כל ,ישראלב 47.אירלנד צפון של מזו שונה כה הייתה השלום תהליך

. יותר קיצוניים להיות יתההי זאת לעשות ביותר הטובות הדרכים ואחת לחדשות הכניסה על

התקשורת   בישראל, לשלום הסיכויים את והגדילה מרגיע כגורם שירתה התקשורת אירלנד בצפון

 . והמתח הפחדים להעצמת משמעותי זרז הייתה

 הבאת לשם שיינקטו הדרכים בדבר עריכה החלטותש יותר טוב מבינים אתם כעת, כן אם

 שהתקשורת ככל. לשלום הסיכויים על משמעותיות להשלכות גרוםל ותיכול חדשותיים דיווחים

 עיתונאים כאשר. והאלימות העוינות להבות את ללבות סיכוייה יגברו כך, יותר סנסציונית

 להביא לניסיונות לסייע יכולה התקשורת, הרגשי התוכן רמת את להוריד ,שני מצד ,מחליטים

 את שמוכיח נדיר דופן יוצא אולי הוא אירלנד בצפון התקשורת של המקרה. אויבים יןב לפיוס

 . סכסוכים במהלך למלא יכולה שהתקשורת החשוב התפקיד על המון לנו אומר הוא אך, הכלל

  

 ?רעות כולן בידוריות חדשות האם

 חדשות על ביקורת שמותחים אלה כל עבור אזהרה הערתב הזה הפרק את לסיים שווה

 היו אנשים מאוד מעט, חושבים שאחדים שנדמה כפי מאופקות יותר היו החדשות אם. בידוריות

. חיובי משהו בכך יש, עכשוויים אירועים אחר עוקבים אנשים יותר כאשר. אליהן מתייחסים

 אחת זוהי. הקהל כמות את להגדיל מנת על היא מבדרות יותרל החדשות עשייתל העיקרית הסיבה

 נהדרת ארץ כמו מתכניות נהנים – צעירים בייחוד – כך כל רבים אנשיםש לכך העיקריות הסיבות

 אזרחים: מרכזי יתרון יש בחדשות הדרמה על לדגש גם, לכן. ב"בארה שואו הדיילי או בישראל

 .    אקטואליים אירועים אחרי עוקבים יותר רבים

 בהשוואה טלוויזיה חדשות של הבעייתי האופי אודות דומה טיעון להעלות אפשר

 עיקרי חדשות כמקור הטלוויזיה תא מציינים עדיין ב"בארה האנשים מרבית. רציניים לעיתונים

 להם אין שפשוט רבים אזרחים ישנם 48.השני במקום ,אליה סמוךב נמצא שהאינטרנט אף ,שלהם

 לכך הסיבה. רציני עיתון ולקרוא לשבת ,היכולת את אפילו מסוימים במקרים או, הסבלנות את

 מעניינים גם הם קצרים יםחזותי שדיווחים היא הטלוויזיה בחדשות תלויים כך כל רבים שאנשים

 או אינטרנט, טלוויזיה בין אינה היא הבחירה רבים אנשים עבור. להבנה יותר קלים גםו ,יותר

 .   כלום או ,טלוויזיה או היא; עיתון

 הוא 49.רכות חדשות על הנרחב במחקרו הנקודה אותה את מעלה) Baum( באום מתיו

 מציין הוא. פוליטי למידע ומובן נגיש מקור רבים לאנשים מספקת זה מסוג חדשות צורת כי טוען

 לענות מסוגלות לא פשוט קשות ושחדשות ,מאוד גדולה היא רכות בחדשות הצופה הקהל כמות כי

 . אלו אנשים של צרכיםה לע

 שדסון מייקל התקשורת חוקר בין התנהל זה לנושא בהקשר למדי משעשע דיון

)Schudson (נהה מדעי אישוני-דלי מייקל מדיקרפי )Delli Carpini (דמויות אילו אודות 



114 
 

 

 יותר מתארת מהן ומי ,האידיאלי האזרח את מייצגת "סימפסון משפחת" הטלוויזיה מתכנית

 האידיאלי כאזרח סימפסון ליסה את יחשיבו שרבים טען שדסון 50.הזה האידיאל את במדויק

 פתוח פוליטי דיון מעדיפה ובטח חושבת, מסקנות מסיקה, מלומדת היא, מצפון לה שיש משום

 שלו הכבוד חוסר. טועים אזרח-אנטיכ בארט על שחושבים שאלו ,זאת עם ,ציין הוא. אדיבו

. בפוליטיקה מעורבים להיות המוטיבציה בעלי את לאפיין עשויה אחד בנושא שלו כפייתיותוה

      .  במציאות קיימים אזרחים של שונים סוגים הכמ על ודיבר הזה הרעיון את לקח קרפיני-דלי

", בארט"ו'" מארג"ו" הומר"ו" ליסה" כמו מדמויות המורכב מגוון הם אזרחים
 מליסה המורכב עולם". אפו"ו" קווימבי העיר ראש"ו" ברנס מר"מ גם כמו

, ואוסיף. הידטרג יהיה בלעדיה עולם אך, פנטזיה להיות יכול בלבד סימפסון
 51. הזדמנות לכך תינתן אם – ותאפשר נשאר כמוה אזרחים יותר עם עולם

  
, ספרים אינספור יש ,מפוליטיקה להם אכפת שבאמת" ליסה" שהם אלולש לזכור יש

 ,מתוחכמים מחקרים למאות גישה להם יש. לפנות יכולים הם אליהםש שתרב ואתרים עיתונים

  את למשוך מנת על אך. בעולם מדינה מכל חדשותיים דיווחים להשיג גם יכולים הםו

 צריכים אנחנו) הסופגניות את כולל זה אם" הומרים"ה גם ואפילו" (והבארטים" יות'המארג"

: כך האמיתית השאלה את לנסח ניתן. בידור של כלשהי כמות מספקתש שונים מסוגים תקשורת

 אנשים פחות או ,שטחיות מעט שהן חדשות מקבליםש אנשים יותר שיהיו יותר טוב האם

  ?  יותר רציניות גרסאות צורכיםש

 בין מתמשכת עסקה היא החדשות יצירת. ברירה באמת לנו אין ,עסק הן חדשות עוד כל

 שביכולתם כל לעשות ימשיכו חדשות יוצרי. אותן שצורכים אלו לבין החדשות את שמייצרים אלו

 . הדיגיטלי בעידן זאת להשיג יותר קשה יהיהכש יותר נכון אף יהיה וזה ,הקהל גודל את להרחיב

 ותתוצאמה חלקו חדשות ביצירת חשוב כה חלק הוא טוב סיפור מדוע סבירה זה פרק

 סיפורים אחר מחפשים תמיד שאנשים יודעים עיתונאים. זו להעדפה שקשורות המשמעותיות

 כי גם הודגש. אחר למקור יעבור הקהל, אחד חדשותי ממקור אותם ימצאו לא הם ואם ,טובים

 .   אחרים מאשר וסנסציה לדרמה יותר גדול דחף בעלי ישנם: דומים התקשורת אמצעי כל לא

 המובילים הגורמים אחד הוא זה שדגש להאמין טובה סיבה ישנה, ותתוצאל באשר

 על לשמור הרצון. ובמוסדותיו במנהיגיו מאמין פחות הואו ציני יותר פוליטיקהל שיחסו לציבור

. וטרור מלחמות אופי של במיוחד מסוכן ואף בעייתי לתיאור מוביל גם ,מעורב יהיה שהציבור כך

 את הופכים קרובות לעיתים עיתונאים, משלום יותר מעניינים יהיו תמיד שסכסוכים היות, לבסוף

 לזכור חשוב, מבדרות חדשותל יתרונות יש אם גם אז. להשגה יותר קשים בעולם והפיוס השלום

    .  הציבור בריאות בפני מציבות שהן הרציניים הסיכונים את תמיד
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 4 פרק, ולדיון למחשבה שאלות

 

 לחדשות המיוחסות והתועלות הבעיות אודות הפוליטית התקשורת בתחום ויכוח ישנו .1

 את מעוות דרמה על הדגש בו האופן על מדברים האקדמיה אנשי מרבית. בידוריות

 יותר מעניינת בצורה החדשות שיצירת אומרים אחרים. הפוליטי העולם של הבנתנו

 ? חושבים אתם מה. אחריהן יעקבו אנשים יותר הרבהש מבטיחה

 

 למנהיגים יותר קל קרובות שלעיתים הייתה דרמה על דגש שימתב הבעיות אחת כי נאמר .2

 היו יכולים שמנהיגים אסטרטגיות על לחשוב תוכלו האם. שלום מאשר מלחמה לקדם

 ? עיתונאים עבור יותר למעניין השלום תהליך את להפוך מנת על לאמץ
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 ,שהבנת הדינמיקה של התקשורת הפוליטית חשובה הנחנובארבעת הפרקים הקודמים                

 ,בו אנשים חושבים ומתנהגים מבחינה פוליטית. במובן מסויםשהואיל והתקשורת משפיעה על האופן 

. מספק את הנתונים ההתחלתייםשחלק זה מביא אותנו לסופו של המעגל שמתחיל בעולם הפוליטי 

עוברים פרשנות, נארזים על ידי התקשורת ואז נצרכים על ידי האנשים מסוננים,  נתונים אלה

לתקשורת חדשותית של הפוליטיקה ההמרה היא כיצד  מרכזיתשעוקבים אחרי החדשות. השאלה ה

    ומגיבים אליו.  ,העולם הפוליטיבה אנחנו רואים את שעל הדרך  המשפיע

 ,של האנשיםו. עבור הרוב המוחלט כולנ עלהשפעה חשובה צריך להיות ברור שלתקשורת יש 

משהו שערורייתי :אילו פוליטיקאים אמרו או עשו תקשורתב פוליטיקה מקורוהכמעט כל המידע על 

והאם המדינה שלנו תהיה מעורבת? האם התרחשו פעולות  ,במיוחד? אילו מדינות יוצאות למלחמה

גם כאשר אנחנו נחשפים לנושאים מהסוג הזה וכמה אנשים נהרגו? מה מצב הכלכלה?  ,טרור כלשהן

אמצעי מתבססים כמעט תמיד על  םהדה לעבועם המשפחה או עם עמיתים , םחבריהשיחות עם ב

      רשתות חברתיות.  גםכולל כמובן , תקשורתה

את השפעה ואת היקף ה, הניסיון להבין על חיינוגם אם זה ברור שלתקשורת יש השפעה 

כיום בשנים האחרונות. המחקר בתחום הזה התקדם באופן משמעותי , אולםהוא עניין מורכב. טיבה 

אנשים וגם לאפיין , של התקשורת השפעהשבהם נצפה לעל המצבים לומר כמה דברים  אנחנו יודעים

 .5. כל זאת יידון בפרק האחריםיותר מעשויים להיות מושפעים ש



 
 

 

 

 

 

 :5פרק 

 לא שמים לב התקשורת תופסת אתכם כשאתם
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נניח עליהם. בואו נקרא להם יעל ואורי.  כדי שתחשבואני רוצה להציג בפניכם שני אנשים 

והבחירות נקבעו  2009בפברואר,  1ובעלי רמת השכלה דומה. התאריך הוא בערך  50ששניהם בני 

. יעל ואורי יושבים בבתיהם, צופים בטלוויזיה וחושבים על הבחירות הקרבות. בפברואר 10-להיערך ב

 על אף ששני הסיפורים הבאים הם דמיוניים, החליטו איזה תרחיש מציאותי יותר. 

   
 1992-וכמעט תמיד הצביעה עבור הליכוד. היא הצביעה עבור רבין ב 50יעל היא בת 

משום שהיא העריצה את האיש, אך התאכזבה קשות כשהוא חתם על הסכם אוסלו. יעל 

 אך מאמינה ש"רק הימין" יכול לעשות את זה. ,ראח רוצה שיהיה שלום בדיוק כמו כל אחד

להיות ראש ממשלה.  ביותר ו הוא האדם המתאיםמבין כל המועמדים היא מאמינה שנתניה

חדשות על ביבי שרמזו לכך שהוא סיפורים מביכים בבימים שלפני הבחירות פורסמו מספר 

סיפור ההישגים שלו בפעם הראשונה שכיהן כראש ממשלה. כאשר פורסם כמה משיקר לגבי 

המסך: "השמאלנים האלה. הם יעשו הכל  עבר היא החלה לצעוק אל ,בטלוויזיהכזה אחד 

ובמקום זה צפתה  ,להיבחר". היא החליטה להפסיק לצפות בחדשותנתניהו למנוע מכדי 

  .    VOD-"רמזור" ב  בפרק של

 
למרצ, אך לעיתים מצביע עבור מפלגת העבודה. לרוב אורי תמיד הצביע לשמאל. הוא מצביע 

אז קדימה היא מחוץ לתחום מבחינתו. קשה לו  ,ממשלה הוא לא חושב שציפי לבני כשירה להיות ראש

כל ערב על מנת בושלא כמו חבריו הוא החל לצפות בתשדירי הבחירות כמעט  ,להחליט מה לעשות

וברגע האחרון הוא מחליט להצביע עבור  ,להחליט. אורי חושב שתשדירי הליכוד משכנעים במיוחד

 המפלגה הזו. 

    
אנשים ההחדשותי הראשון אמין יותר, צדקתם. רוב  סיפורשהלעצמכם אם אמרתם 

מעשר או עשרים לא , ואפילו אחתאו מכתבה מפרסומת שעוקבים אחרי החדשות לא משתכנעים 

רק מעטים לשער כי אפשר ו ,כל ערבבמעט מאוד אנשים צופים בתשדירי הבחירות כתבות. מעבר לכך, 

זמן ם מפתחים את הנאמנות הפוליטית שלהם רוב הבוחרייחליטו למי להצביע לפי תשדירי בחירות. 

מדוע אין השפעה ממשית לתקשורת, נשאלת השאלה  אכןלפני שמסע הבחירות בכלל מתחיל. אם רב 

מיליוני שקלים על ומבזבזים על מנת להיכנס לחדשות  ציםהמועמדים משקיעים כל כך הרבה מאמ

  ? תשדירי בחירות

בו אנשים שמשפיעה על האופן  כן החדשותית התקשורתדי פשוטה.  זו התשובה לשאלה

אולם איך ומתי בדיוק היא משפיעה מורכבת יותר ולא רק במהלך בחירות.  ,חושבים אודות פוליטיקה

ופסיכולוגים חברתיים ניסו להבין את המדינה  מדעום חושבים. חוקרים בתחום התקשורת רביממה ש

 persuasive) עואודות יעילות תקשורת השכנהשאלות האלו במשך עשרות שנים. למעשה, דיונים 

communication)  ניהיו קיימיםשל אריסטו רטוריקהמההחל כן:  הרבה לפ )Aristotle’s  

Rhetoric( .נשיםנע אנואם יכול לשכ נות בהן1כשכתב אודות הדרכים השו 

כל כך הרבה  כעבורכשאלה של "השפעות". הייתם חושבים שידוע הנושא בחקר התקשורת 

בו אנשים מושפעים שחקירת הנושא תהיה לנו תשובה מוחלטת אודות האופן שהוקדש לזמן 
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שלהם מם יומסתבר שקהלים שונים מגיבים בדרכ ,מורכבהוא יצור אדם ה ,אולםמהתקשורת. 

רעיון זה עלה גם בעת מגיעים ממגוון ערוצים בנסיבות פוליטיות משתנות. של מסרים שלסוגים שונים 

דיון ביחסים בין חדשות ציניות וחוסר האמון הפוליטי של אנשים. בגלל כל ההבדלים הללו בין ה

כיצד חדשות לשאלה למצוא תשובה פשוטה  בלתי אפשרי – אנשים, תוכן, תקשורת והקשר פוליטי

פוליטיות ופרסום משפיעים על "אנשים". בנוסף, אם כן היינו ממציאים תשובה סופית לשאלה זו, 

 רבים היו מחוסרי עבודה.  חוקרים

צ'רלי המגיש עם  2008ה משנת טלוויזילמדוע זה כל כך מסובך? חישבו על המצב הבא. בראיון 

לראות את בעצם שהעובדה ש"אתם יכולים  ,שרה פיילין ,הנשיא ניתהמועמדת לסגטענה גיבסון, 

התקשורת  2.(רוסיה) פעולות המדינה הזוללה הבנה טובה יותר נותנת כאן באלסקה" היבשה רוסיה מ

ל הקומיקאים בעולם "התנפלו" על החומר החדש שפיילין וכענק, האמריקנית עשתה מזה עניין 

שבו כיכבה דמותה ההערה עצמה וגם מערכון התכנית סאטרדיי נייט לייב סיפקה למערכונים שלהם. 

ם לב לעולם (וגם טיוב ובאתרים אחרים על ידי קהל עצום. בקיצור, כל מי שש-נצפו ביושל פיילין 

שלפחות לכמה אנשים היה פחות כבוד כלפי  ,הוויכוחלמען  ,נניחכאלה שלא שמים לב) שמעו על זה. 

צביע עבור עשויים להפחות הם פירוש הדבר היה ש םועבור חלק הזה, סיפוראת ה פיילין לאחר ששמעו

 פיילין. האם ניתן לייחס שינוי כזה לתקשורת? -רשימת מקיין

הראשונה העומדת בפנינו היא כיצד להפריד את ההשפעה של המעשה עצמו (פיילין הבעיה 

(הטירוף התקשורתי שנוצר בעקבות זה). גם אם  התרחשאומרת משהו טיפשי) מהסיקור של מה ש

לשינוי הזה:  גרםפיילין אנחנו עדיין לא יודעים מה באמת איבדו את הערכתם לסקר הראה שאנשים 

השוואה בין  שיערוךההערה או שניהם. דבר אחד שעשוי לעזור יהיה מחקר  הטיפשית, סיקורההערה 

כיצד נוכל  ,ובין אלו שכמעט שלא הבחינו בו. אך גם אז ,הדעות של אלו שצפו וקראו אודות הקטע

לצפות בדיווח היו הייתה להם נטייה מוקדמת לא לחבב את פיילין היו אלה שעשויים ש אם אלהלדעת 

    כה מורכב. הוא  יותשפעות התקשורתהמתחילים לראות מדוע נושא האתם ולזכור אותו? 

שלושה השפעות התקשורת על חשיבה והתנהגות פוליטית?  אודותאז מה אנחנו כן יודעים 

 (framing) מסגור סדר יום והטרמה. קביעת תקשורת: מסגור, הבתחום  יםסוגים של השפעות בולט

פרשנות הניתנת לנושא ומשמשת הן פעילים המתייחס ל, מונח מוכר בשלב זה של הקריאה זהו כבר

כאן  ,. אולםקוהרנטיסיפור  ספרל שמחפשיםעיתונאים הן ופוליטיים שרוצים לקדם את עניינם, 

רשות המוצעות על ידי פמאזרחים מאמצים את המסגרות ה באיזו מידהאנחנו מעוניינים לגלות 

התקשורת לקבוע את ההעדפות של קשורה ליכולת  (agenda setting) יום קביעת סדרהתקשורת. 

נושאים ההיא עוסקת ביכולת של התקשורת להשפיע על  ,הפוליטיות של הציבור. במילים אחרות

, היא אחת (priming) הטרמהובמקום נתון. ההשפעה השלישית,  נתון בזמןאנשים יחשבו שעליהם 

קביעת סדר היום  אחריהיא הולכת צעד אחד קדימה חוקרים. גילו ההשפעות המעניינות ביותר ש

הכלכלה) היא יכולה גם להשפיע  על התקשורת יכולה להשפיע על מה לחשוב (למשלהואיל ושבאומרה 

 בהם אנחנו משתמשים כשאנחנו חושבים על מועמדים )ייםעל השיקולים השונים (למשל כלכל

   נושאים פוליטיים מסוימים.על ופוליטיים 
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, כלליות יותר, שיידונו בפרק זה: למידה ושכנוע. אחרותשתי השפעות תקשורתיות  קיימות

פחות התייחסות במחקר לעומת ההשפעות הרבה השאלה האם אנשים לומדים מהתקשורת מקבלת 

 הם יהיו בעלי ,אנשים עוקבים אחר החדשותהאחרות, אך היא לא פחות חשובה. ההנחה היא שאם 

שנשאלות יות ראשאותם לאזרחים טובים יותר. אז שאלות המחקר ההפוך יוזה  ,ריות רבמידע 

ואילו סוגים של אנשים עשויים ללמוד יותר  ,בתחום זה הן עד כמה אנשים באמת לומדים מהחדשות

שאלות אודות למידה אינן מוגבלות לשאלות על חדשות. מסתבר שאנשים יכולים גם אלא שם. אחרימ

 .  פוליטיות פרסומותדוגמת  ,ליטיתשל תקשורת פו יםאחרללמוד מסוגים 

אנשים באמצעות תוכן תקשורתי. ישנם ניתן לשכנע בו שמחקר נרחב למדי על האופן גם ישנו 

אנשים רבים שהקדישו את כל חייהם בחיפוש אחר תשובות לשאלה זו, בייחוד אנשים העוסקים 

מאשר הרבה יותר קשה משימה הוא מסתבר ששכנוע אנשים לגבי נושאים פוליטיים אולם בפרסום. 

 . מסחריים לשכנע אותם לקנות מוצרים

הנושא המקשר בין כל ההשפעות הללו מוגדר כעיקרון החמישי שלנו: ההשפעות החשובות 

 מובחנות בלתימכוונות ו בלתיעל אזרחים נוטות להיות  יתהחדשותהתקשורת ביותר של 

(unintentional and unnoticed)נות מתייחסת  יותהתקשורתשפעות ה. העובדה שהנן מכוואי

שברוב המוחלט של המקרים עיתונאים אינם מנסים באופן מודע להשפיע על הדרך בה אנשים לכך  

מעניינים סיפורים חושבים על פוליטיקה. כפי שהודגש לאורך הספר, מטרתם העיקרית היא לייצר 

אלה יש העובדה שלסיפורים  לקהל שלהם וימשכו את תשומת הלב שלו.מבחינה תרבותית שיתאימו 

מכוון. הרעיון שמרבית ההשפעות החשובות  בלתיכתוצר לוואי השפעה על הקהל נראית במקרה הטוב 

פחות נוטים הם  ,אינן מובחנות מעיד על כך שכאשר אנשים מודעים לכך שמישהו מנסה לשכנע אותם

שיחושו ידי התקשורת מבלי להשתכנע. אולם במקרים רבים, מסתבר, הם יכולים להיות מושפעים על 

 . זה אחד הדברים שהופכים את התחום הזה למרתק כל כך. בכך

   

 "הנה דרך טובה לחשוב על זה" –מסגור 

. כל אמצעי תקשורת משתמש במסגרות ככלי ארגון על 3היזכרו בדיון אודות מסגור בפרק 

ות בעלות ערך נהפג . אחת הדוגמאות שבהן השתמשתי הייתה שבמהלךקוהרנטימנת לייצר דיווח 

בעוד שהמפגינים מקדמים  ,כוחות המשטרה בדרך כלל מקדמים מסגרת של חוק וסדר ,ותישחד

משום שמטבעם לא  סדרצדק. נאמר גם שהתקשורת עשויה לאמץ את מסגרת החוק וה-אישל מסגרת 

יותר ערך חדשותי רב  תבעלהיה תתמיד  )actionפעולה (המשטרה, אלא מכיוון ש הם אוהבים את

 אידיאולוגיות. אשר מ

או האם  ,בחדשות מסוג זה מאמצים מסגרת של חוק וסדר הצופיםאולם באיזו מידה אנשים 

את מסגרת ידחו  בטח? חלקם ליתקבל על דעתם מה שהם רואיםשבמסגרת שונה על מנת  ותמששיהם 

משלהם. אני מוכן מזדהים עם המפגינים. אחרים יעשו שימוש במסגרת שהחוק והסדר, בייחוד אלו 

להמר על כך שחלקם אף עושים שימוש במסגרת שניתן להגדירה כ"מסגרת אופנה": "אני לא מאמין 

בגדים הילדים האלה לובשים." בנוסף, מרביתם פשוט ישכחו את הסיפור כעבור מספר דקות  זהאי

 לל בקבוצה זו).כלהיבהחלט (אלו המשתמשים במסגרת אופנה עשויים 
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בו סוגיות ממוסגרות יכול להשפיע שהאופן לפיהם ר ניסויים ידועים למדי בואו נתחיל במספ

)  Tverskyבו אנשים מקבלים החלטות. בניסוי קלאסי שנערך על ידי עמוס טברסקי (שעל האופן 

 3 הבאים: מדיניותהמבין שני קווי אחד ), התבקשו הנבדקים לבחור Kahnemanודניאל כהנמן (

הצפויה לגרום שמקורה באסיה  התפרצות מחלה לא ידועה דמיינו שארה"ב נערכת לקראת

בני אדם. הועלו שתי תכניות חלופיות להילחם במחלה. הניחו כי ההערכות המדעיות  600למותם של 

 : הןהתכניות התוצאות של המדויקות של 

 איש.  200תכנית א', יינצלו יאמצו את אם 

 2/3של הסתברות האנשים יינצלו, ו 600 שכל 1/3תכנית ב', קיימת הסתברות של יאמצו את אם 

 שאיש לא יינצל. 

 ?מעדיפיםת הייתם ותכנימשתי האיזו 

 תכנית א' או תכנית ב'?  
 

 
, מחשבה יותר מדי הקדשתם לכךלא כעת, בטרם אמשיך, אבקש מכם לבחור (נא לא להציץ). אם 

שקיבלו שאלה כזו ים אנשמה 72%-משום ש ,שבחרתם בתכנית א'. אני יודע זאת 72%קיים סיכוי של 

בחרו בחלופה זו. האמת היא שכשמדענים מנתחים את הסוגיה הזו הם מיד יודעים שלשתי התכניות 

בחלופה  בוחריםבגללה אנשים שאנשים. אך הסיבה העיקרית  200הצלת  יש "ערך צפוי" זהה של 

 ן אפשרי.  מאשר לגבי אובד ,הראשונה היא משום שהם מרגישים טוב יותר לגבי רווח ודאי

החוקרים הפכו את הנושא למעניין יותר כאשר ביקשו מהנבדקים לבחור בין אותן שתי תכניות, 

ימותו. אם תבחרו בתכנית ב', קיימת  אנשים 400שונה. אם תבחרו בתכנית א',  דרךאך מסגרו אותן ב

דקים בחרו מהנב 78%ימותו. במקרה זה,  אנשים 600-, ש2/3שאיש לא ימות, ושל  1/3הסתברות של 

. זוהי למעשה בחירה הזהה לזו שבדוגמה הראשונה, אך כעת תכנית א' נראית פחות בתכנית ב'

. למוותבני אדם  400אנשים, אתם בעצם חורצים את דינם של  200 להצילמשום שבמקום  ,מושכת

 .    עוצמתי במיוחדמוות נחשב תמיד לכלי מסגור 

לבחור בין מאנשים טברסקי ערכו ניסוי דומה בו ביקשו ) ועמוס Quattroneג'ורג' קוואטרון (

שוודאי כפי  4אבטלה. 5%-ל ביאתעסוקה, לעומת תכנית אחרת שת 95%-תכנית אחת שתביא ל

של ה"אבטלה", על אף  התכנית השנייההעדיפו את מדיניות ה"תעסוקה" על פני יותר אנשים פיתם, צ

 חלוטין. שהתוצאות הצפויות של שני קווי המדיניות זהות ל

האופן בו . עושים בחירותאופן בו אנשים משפיע על הברור מהדוגמאות הללו שמסגור אכן 

להישמע  אמורהוחסרונות לאחרת. תבנית זו  ,ירה יכולה לספק יתרונות לאפשרות אחתחמוצגת הב

נותנת  , שדן באופן בו אירועים מסוימים (למשל התבקעות מכלית נפט גדולה)3מוכרת מפרק 

איכות הסביבה) יתרונות, ולשחקנים אחרים (חברות נפט) לשחקנים פוליטיים מסוימים (קבוצות 

נשמעת יותר שמסגרת אחת  ות" משכנעראיותחסרונות. הסיבה היא שאירועים מסוג זה מספקים "

 .  אחרתהאשר מהגיונית 
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זלי קלוסון ), רוNelsonהנה ניסוי מסגור נוסף הקרוב יותר לעולם הפוליטי. תומס נלסון (

)Clawson) וזואי אוקסלי (Oxley נות אודותנשים שתי ידיעות חדשותיות שושל  אסיפה) הראו לא

 5ה במדינת אוהיו.קיימשהת פים)צוהקו קלוקס קלאן (תנועה בארה"ב הנחשבת לגזענית בעיני רוב ה

 -ה התנועהלחברי מסגרת חופש הביטוי: השאלה הייתה האם יש לאפשר  הודגשהבידיעה הראשונה 

KKK נייה ב ולאחרים לשמוע מה יש לארגון לומר. ,לדבר אל תומכיהםנעשה שימושידיעה הש 

והן מצד  קלאןהציבורי. היא עסקה בעיקר בסכנות של האלימות הן מצד תומכי הסדר הבמסגרת 

 הנושא מוסגר כסוגייתר שאקיום האסיפה כ היו מוכנים לאפשר את נגד. אנשים רבים יותר ה-מפגיני

 מאשר כשהוא מוסגר כשאלה של סדר ציבורי.    ,זכויות האזרח

וחושפים  ,הבעיה עם כל הניסויים הללו היא שמספרים לאנשים דבר שמעולם לא שמעו עליו

במקום לשתי מסגרות מתחרות או יותר. בנוסף, ניסויים אלה מתעלמים  ,אותם למסגרת אחת בלבד

בעיני רוב  יםהקו קלוקס קלאן נחשבוהיות  .חרותמא יותר מקובלותמהעובדה שקבוצות מסוימות 

מצב קרוב לוודאי ב יהיוהדיבור לחופש  םהאמריקנים לקבוצה קיצונית, אלו שמקדמים את זכויותיה

  .   ציהלגיטימשנותנת ם לקדם כל מסגרת ותיהבניסיונ תרציני תתרבותינחיתות של 

מה שקורה במציאות הוא שכאשר אנשים מגבשים דעות לגבי נושאים הם בדרך כלל נחשפים 

למעשה, כאשר ישנן שתי מסגרות מתחרות, אזרחים ישמעו בדרך כלל אודות ליותר ממסגרת אחת. 

ריבוי שלדעת ו ווכחתי ,שתיהן במסגרת אותו דיווח. אם תחשבו על דיונים ציבוריים אודות השטחים

דרך בה אנשים בשחקנים פוליטיים לשלוט  של  קבוצה אחתנוטה להגביל את היכולת של  המסגרות

בנוסף, לכל מי שאכפת לו מהסוגיה הזו כבר חדשות טובות לדמוקרטיה).  אלוחושבים לגבי סוגיה (ש

התקשורת או כל שחקן תוצע על ידי יש דעה עליה, ולכן קיים סיכוי קטן שהוא יקבל מסגרת שונה ש

  אחר. מסוים פוליטי 

 היכוללכך יכולה להדגיש מסגרת אחת על פני השנייה, והחדשותית למרות זאת, התקשורת 

) Sheaferעל הציבור. המחקר שצוין קודם לכן שנערך על ידי תמיר שפר ( תמשמעותי ההשפעהיות ל

 מהלך) אודות תפקידה הבעייתי של התקשורת הישראלית בDvir-Gvirsmanמן (צגביר-ושירה דביר

חוקרים אלו, כזכור, ניסו להעריך את השפעת המסגרות  6ספק דוגמה מצוינת.מ ,אוסלו לשלום שיחות

ת שליליות לעיתים תכופות יותר, אלא והללו על הציבור הישראלי. הם מצאו שלא רק שהיו מסגר

עורכי שהייתה להם השפעה חזקה יותר על הציבור מאשר דיווחים עם מסגרות חיוביות. למעשה, כש

שילבו את הכמות הרבה יותר של המסגרות השליליות של שלום עם השפעתן הרבה יותר הם  המחקר

מממוצע ההשפעה החיובית של  25הגיעו למסקנה ש"ההשפעה השלילית הממוצעת בחודש גדולה פי 

     7"מסגרות תקשורתיות חיוביות.

ותר להגיב לפחדים . כולנו עשויים יהממצאים נשמעים הגיוניים לגמרי ,כשחושבים על זה

טוב מחדשות  הרבה יותר 'נמכרות'חדשות שליליות לכך שוזוהי אחת הסיבות  ,מאשר לתקווה

מסעות בחירות למועמדים ומפלגות מאמינים שלכך שהסיבה גם זו  ,קודם לכןחיוביות. כפי שנידון 

חיוביים. נראה שכל הממצאים בחירות מסעות בהשוואה ל ,להצליחהרבה טוב ביש סיכוי שליליים 

 מעידים על כך שהם צודקים. 
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על חשיבה פוליטית של יותר פרק זה, מסגור עשוי גם להשפיע שבו עוסק לנושא  משךבה

) עושה הבחנה חשובה בעבודתו בין מסגרות Iyengar. שנטו איינגר (סמויות מסגרותהאנשים כאשר 

ים כאירועים סיפורמציגות  (Episodic frames) אפיזודיותת ומסגר 8חדשותיות משני סוגים.

 תותימטימסגרות לפרספקטיבה כללית יותר.  האירועמבלי להכניס את  שעומדים בפני עצמם,

Thematic frames) ( ,הקשר רחב יותר ומקשרות את האירוע סוג מסוים של , מספקות לעומת זאת

אפשריים אודות בעל שרצח את אשתו. הדיווח למשהו כללי יותר. חישבו על שני דיווחים חדשותיים 

זהו סיפור ומה שמעו השכנים.  ,האירוע: מי היה מעורב, כיצד הוא עשה זאת הראשון נותן את פרטי

 ,נותן את פרטי האירועכן הדיווח השני גם אפיזודית (קשורה למקרה שעומד בפני עצמו). עם מסגרת 

שרוצח את אשתו. הכתב בדוגמה השנייה  תעללשל בעל מ השנה 20-דן בעובדה שזהו המקרה האך אז 

עשוי לשאול גם מה, אם בכלל, עושים השלטונות על מנת להתמודד עם הבעיה הזו. זוהי דוגמה 

  .    תימטיתלמסגרת 

מי שנתפס כאחראי  יכול להשפיע עלשל מסגרת השימוש בכל סוג מסוים איינגר מדגיש ש

הכעס שלהם את רוב האנשים ימקדו  אפיזודית,במסגרת בעיה חברתית. כשהתקשורת משתמשת ל

המשטרה או כלפי יצור כעס יתימטית כלפי הבעל. בדיווח השני, לעומת זאת, השימוש במסגרת 

  השלטון המקומי. 

אחד הניסויים המעניינים ביותר שביצע איינגר בדק מסגרות חדשותיות של עוני. איינגר מצא 

ם העל הנושא כבר דיווחו העיתונאים עוני סוקר בחדשות לעיתים רחוקות, אולם כאשר מצב הש

. על מנת להבין כיצד זה עשוי להשפיע םמסוימקרה שדיברה רק על  אפיזודיתיותר במסגרת  והשתמש

בפני קבוצות נבדקים שנושאם עוני הוא ערך ניסוי בו הוצגו דיווחים חדשותיים שונים  ,על דעות

משום אנשים שסבלו בשהתמקדו ות אפיזודיקן קיבלו דיווחים שעשו שימוש במסגרות שונות. חל

מערב התיכון שלא יכולים צפון ה. דיווח אחד מסוג זה היה אודות מספר משפחות בשהם היו עניים

תימטית ו דיווחים שעשו שימוש במסגרת הראמשתתפים האחרים להיו לשלם את חשבונות החשמל. 

לדיווח מסוג זה הייתה ידיעה שכותרתה בהקשר פוליטי כללי יותר. דוגמה  הציבה את העוניר שא

המשמעותי בתכניות הרווחה  קיצוץההן " ובה תועדו הן העלייה בקו העוני וארציהייתה "עוני 

תהיה  אפיזודיתאלו שצפו בדיווחים עם המסגרת הל. איינגר העלה השערה שהפדרלית תהחברתי

בעוד שאלו שנחשפו לדיווחים  כאחראיים לצרותיהם,להאשים את האנשים העניים עצמם  נטייה יותר

באשמה. זה בדיוק מה שקרה בניסוי  ותנושאשהממשלה והחברה  יאמינו יותרית תימטעם המסגרת ה

 9שלו.

דוגמה זו ממחישה בבירור כי חלק מההשפעות החשובות ביותר של התקשורת אינן מכוונות 

יים על עוני אפיזודדיווחים השהכתבים שיצרו את המשום  ,מכוונותאינן ההשפעות . ואינן מובחנות

. אם צופים טובמאשר רע ובמקום זאת ייתכן שעשו יותר  ,ב לוודאי התכוונו לעזור לקורבנותורק

. ידוןאז אין כל סיבה שהממשלה תעשה משהו בנ ,שהעניים הם האחראים למצבםמגיעים למסקנה 

מסבים את תשומת ליבם של אנשים, הם לא לא אם שמכיוון  ,אינן מובחנותההשפעות בנוסף לכך, 

 כסיפור אישי.    למעשה שהנושא החברתי הרציני הוצג  עובדהחושבים שהם מגיבים ל
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 בפני מסגרות תקשורתיותעמידות 

גורם חשוב בהסברת ההשפעות של מהווה פוליטי ההקשר הלכך שישנן סיבות נוספות 

היא דחתה את לכן  ,יות. היזכרו בדמות הבדויה שלנו יעל. יעל הייתה תומכת ליכודחדשותמסגרות 

 עושים את המאמץב האנשים שו. רתשלילי דרךהניסיונות של כתב החדשות למסגר את נתניהו ב

ולכן פחות  ,אחרי החדשות על בסיס קבוע נוטים לגבש דעות פוליטיות אודות נושאים פוליטיים לעקוב

    מסגרות מתחרות המוצעות על ידי העיתונות.  וקבלסביר שי

הצעת חוק מסוימת למשל כינוי למסגרות אידיאולוגיות ( רק ישיםכך שזה לא ל ראיות ןישנ

אתם בוודאי  בו יש לחשוב על סוגיה.שיותר העוסקות באופן סמויות "גזענית"), אלא גם למסגרות 

יתר של עיתונאים במה שמכונה המסגרת  בשימוששבו עסקנו קודם זוכרים את הדיון בפרק ה

) דיברו על "ספירלת Jamieson) וג'יימיסון (Cappella"האסטרטגית" לסיקור בחירות. קפלה (

על ל אסטרטגיות ושימת דגש עבפוליטיקה על ידי לל ועיתונאים תורמים לחוסר האמון הכ  -הציניות" 

   10הפוליטי.ל התוכן אין הם שמים די דגש עו ,התחרות המתמשכת

אנשים רבים עשויים לקבל את המסגרת הזו ולהפוך לציניים שבעוד בפרק הקודם ראינו ש

  A“( "אנשים מסוימיםרלה של ציניות עבור יפיים להיות יותר חסינים. במאמר "סאחרים עשו ,יותר

Spiral  of  Cynicism  for  Some”( ) נונטיניקולס ולValentino) מתיו בקמן ,(Beckman ( ותומס

נבדקים  11ר אסטרטגי.ואילו סוגים של אזרחים עשויים יותר להיות מושפעים ממסג) בחנו Buhrבר (

הנמצא מושל מישיגן לפיו דיווח חדשותי  קבוצותה הציגו בפני שתיהחוקרים נחלקו לשתי קבוצות. 

קבוצה אחת קיבלה את מה קצבאות רווחה. בקיצוץ של מציע מדיניות בתקופת מסע בחירות 

המושל רואה זאת כנושא חשוב "החוקרים כינו "מסגרת נושא" בה הוצג מומחה פוליטי שאמר כי ש

העמדה הקשוחה שלו". בגרסה עם ארצי בשל פרסום זכה לוכן ש"הוא  עבור הבוחרים במישיגן"

על מנת "לגייס קולות לעצמו" והכתב המסגרת האסטרטגית המומחה אמר שהמושל עושה זאת 

 הרווחה על מנתשיודע כיצד להשתמש בנושא  פוליטיקאי ממולחשהמושל הוא "המשיך בהערה 

עוד כדי להדגיש האסטרטגית להשיג קולות לעצמו". החוקרים הוסיפו גם תוצאות של סקר לידיעה 

     .העיקר הניצחון - יותר את פרספקטיבת "מרוץ הסוסים"

בין שאר ת המפלגות ואחנבדקים שהזדהו עם מצאו הבדלים משמעותיים בין החוקרים 

יותר  נוטיםואנשים בעלי השכלה נמוכה הנבדקים. הם מצאו שהנבדקים שלא היו מזוהים פוליטית 

למפלגה מסוימת שייכים לא להיות מושפעים מצפייה בחדשות "אסטרטגיות". פירוש הדבר שאלו ש

את המסגרת הצינית הרווחת כל כך בחדשות יותר עשויים לקבל  ,פחות משכיליםיחד עם אנשים 

את חסינותם פוליטית מחלישים מחויבות והיעדר בחירות. במילים אחרות, חוסר הידע הפוליטי 

 למסגרות חדשותיות.    

ישנה מסגרת תקשורתית מסוג אחד שנראה שהיא משפיעה על כולם. היא משפיעה על 

מכל רמות ועל אנשים  ,קה ועל אלה שלאאזרחים, על אלה שאכפת להם מהפוליטיעל מנהיגים ו

שמשתמשים בה  ,התנגדותללא דומיננטית, מצב מסוג זה נוצר כשישנה רק מסגרת אחת השכלה. ה
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עשוי לקרות בייחוד כשממסגרים אויבים לאומיים. גם כאן כוח מצב זה בכל הדיווחים התקשורתיים. 

כאשר דיווחי מעטים מבחינים  ,נכוןהמסגרת טמון בעובדה שהיא סמויה: כשכולם מניחים שמשהו 

   מסגרת.  ים את היישמחדשות  מ

שלפני מלחמת יום כיפור. את ישראל" ששלטה בימים  וףתקתם לא יחישבו על המסגרת "מצר

-מצרים למדו את הלקח שלהם בההייתה הסכמה כוללת בקרב מנהיגי ישראל, פרשנים והציבור ש

כל  ,למעשה 12התקופה הידועה כ"מלחמה הקרה". . אותו הדבר נכון לגבי ארה"ב במהלך1967

הדיווחים החדשותיים אודות ברית המועצות שהופיעו בעיתונות האמריקאית התמקדו בהיקף האיום 

או אפילו  ,ובמה שנעשה למנוע אותו. הבודדים שניסו להציע גישה נוספת מוסגרו כחריגים פוליטיים

 ליטיות מסוימות והתקשורת מחזקת אותןמסגרות פו םבוגדים. כאשר חברה שלמה מסכימה עכ

מקור מידע חלופי למצוא  יוכל אולייוצאת דופן במידה  עצמאימישהו שיחשוב באופן  רקבאופן קבוע, 

איראן הן בישראל והן ביחס לניתן לטעון באופן זהה על מסגרות חדשותיות אודות ברית המועצות. 

 בארה"ב. 

, לעיתים נכונהת היא בהכרח שגויה. לעיתים היא תהיה דומיננטיהמסגרת האין זה אומר ש

ורבים מהם  ,לישראל ולארה"ב יש אויבים אמיתייםיהיה שגוי.  סגרתמהשגויה ולעיתים רק חלק מ

של  העולם כולו. למרות עובדה זו, זהו תפקידאו אפילו עבור ה ,ארצות אלו עבורמהווים איום רציני 

ד להטיל ספק בכל מה שמנהיגים פוליטיים אומרים. גם אם ושל הציבור תמי תהעיתונות הדמוקרטי

ת, עדיין יש לשאול את דומיננטיהמסגרת העם  המסקנה הסופית היא של הסכמהבסופו של דבר 

עיתונאים ישראלים היו מוכנים לעורר דיון אודות תקיפת מצריים וסוריה לפני יותר השאלות. אם 

אמצעי התקשורת המרכזיים היו ניצלים. וב לוודאי קרמלחמת יום כיפור, חייהם של אנשים רבים 

 . אינן פופולריותצריכים לפנות מקום להשקפות חלופיות אודות סוגיה, גם אם הן 

הודות לאינטרנט. כפי שיידון ביתר הרחבה בהמשך, היום המצב הזה אולי פחות בעייתי, 

זה נכון גם לגבי  לנקודות מבט חלופיות. יש נגישות טובה יותר וקלה יותראזרחים מעורבים ל

עיתונאים שעובדים עבור אמצעי התקשורת המרכזיים; גם הם נמצאים במרחק מספר הקלקות 

וצאות את דרכן לתודעתם. תמיד יהיו ממגוון רחב של השקפות ביקורתיות, שחלקן ללא ספק מ

שרוצים לאתגר את להאמין שאלו  מסגרות ששולטות בשיח התקשורתי, אולם יש סיבה טובה 

האם עורכי חדשות השאלה נשארת יחד עם זאת עדיין המסגרות הללו ימצאו שקל יותר לעשות זאת. 

 בתקשורת המרכזית יפנו מקום להשקפות אלטרנטיביות אלו.

 
 

 קביעת סדר יום

ברור הרעיון של קביעת סדר יום השפעה חשובה שנייה של התקשורת היא קביעת סדר יום. 

נושאים אלו עולים לראש סדר  ,שמה נושאים מסוימים בראש סדר היום שלהכשהתקשורת למדיי. 

ד חוקרים מעריכים את השפעות קביעת סדר היום? ראשית הם בודקים אילו יבורי. כיצהיום הצ

יים מקבלים את ההתייחסות הרבה ביותר בחדשות. בואו נניח שבשבוע מסוים מרכזנושאים 

חשדות הלמלחמה עם מצרים ומ ניםמשל מהמיתון הכלכלי, מהסיכולשלם התקשורת עשתה עניין 

 ן. אם תערכו סקר ותשאלו אנשים "מהחווה שלושהועלו נגד שר האוצר על גידול מריחואנה ב



131 
 

 

אותם שמתמודדת ארה"ב כיום?", אלו הם הנושאים  ןביותר עמ ותהחשוב סוגיותהשלוש  ,לדעתכם

להשפעה זו  (tagline) וגתיהמ תשורעליהם חושבים אנשים. שנושאים היציינו רוב האנשים. אלו הם 

    13לחשוב. על מהלחשוב, אך היא כן אומרת לנו  מהאולי לא אומרת לנו א: "התקשורת יה

אחר לאו חשוב במיוחד. אולם, כשחושבים על מה שקורה  ,ראה מפתיעייזה לא אולי בתחילה 

החדשותית כן, זה הופך להיות משמעותי. הדבר הראשון שיש להבין הוא שעל ידי זה שהתקשורת מ

מצומצמת נקודת ראות לחשוב. זכרו, יש לנו  לאאומרת לנו על מה לחשוב, היא גם אומרת לנו על מה 

בתקשורת הישראלית:  לא מסקריםשל העולם. קיימות שתי יבשות שלמות אותן כמעט שמאוד 

אפריקה. פירוש הדבר שכמעט לא קורה דבר בשתי היבשות הגדולות האלה שאי פעם ואוסטרליה 

בחירות יהפוך לסוגיה פוליטית בישראל (אלא אם כן צעיר ישראלי אובד או נהרג שם). זה כולל 

 מלחמות, מחלות, רעב והפרות חמורות של זכויות אדם.  בארצות זרות, 

עולם שהתקשורת שלמים של הארה"ב. גם שם ישנם חלקים לגבי אותו הדבר נכון, אגב, גם 

) בדקו Lee) וקולהם לי (Golan), גיא גולן (Wantaן וונטה (ימתעלמת מהם. רק כדי להמחיש לכם, וי

הם   CNN.(14-ו ABC ,CBS ,NBCות זרות בארבע רשתות מרכזיות (ארצאת הסיקור החדשותי של 

שמונה ו ברחבי העולם במשך תקופה של שנה וחצי. קיימבחירות שהת ותמערכ 138בדקו סיקור של 

 18קיבלו סיקור ביותר מרשת אחת,  10בחירות בלבד קיבלו סיקור בכל ארבע הרשתות,  ותמערכ

כמות הסיקור שקיבלו שתי היבשות לא קיבלו סיקור כלל.  102-קיבלו סיקור ברשת אחת בלבד ו

ת אחת באמריקה הלטינית סוקרה על ידי . רק מערכת בחירוקיימתהייתה מעין כמעט לא ות חבויה

 הבחירות באפריקה סוקרה על ידי יותר מתחנה אחת.    ותממערכ ואף לא אחת ,יותר מרשת אחת

במדינות אלו הן היו כלשהו למנהיגים פוליטיים עניין לו היה חשוב להדגיש בשלב זה כי 

 מעגלם הציבורי (בהתאם לואז לראש סדר היו ,עולות באופן אוטומטי לראש סדר היום התקשורתי

המספר הגבוה לגבי סוגיה שנידונה קודם לכן:  דומה דברניתן לומר פוליטיקה). -תקשורת-פוליטיקה

 ,שזהו נושא חשוב היו חושביםמנהיגים פוליטיים לו רגים בתאונות דרכים. להחריד של אנשים שנה

. לכן זו טעות להתחיל לבדוק את נושא קביעת סדר היום הולכת מהר בעקבותיהםהתקשורת הייתה 

מי קובע את סדר היום התקשורת על הציבור. יש לשאול קודם משפיעה בו שרק על פי חקירת האופן 

 (agenda building) יוםהת סדר בניי? לעיתים מתייחסים אל זה בספרות המקצועית כהתקשורתי

  15, הרעיון עצמו הודגש לכל אורך ספר זה.קודם לכןועל אף שלא נעשה שימוש במונח זה 

עולם ב אזוריםאין זה אומר שהתקשורת חפה מכל אשמה כשבעיות חברתיות חשובות או 

נושאים לסדר היום תפעל כדי להעלות  באמתבלתי תלויה אינם מקבלים התייחסות כלל. תקשורת 

של ) indexingאינדקסינג (המהם. זה מחזיר אותנו אל רעיון  תמתעלמהאליטה הפוליטית חשובים ש

רק את מה שהאליטה הפוליטית עוסקת בו מסמנת . אם התקשורת 1) שנידון בפרק Bennettבנט (

תרומת העיתונאים לחברה. למרבה הצער, למעט יוצאים מן את מאוד  היא מצמצמת ,בזמן מסוים

 .    ההנהגה הפוליטיתמרבית הנושאים שעל סדר היום התקשורתי הם ביזמת הכלל, 

) מספק ממצאים Weinmannגבריאל וימן (ו)  Sheafer(מחקר שנערך על ידי תמיר שפר 

המחקר בדק את  16קביעת סדר היום הציבורי.בהתקשורת תפקיד  עלגם לחשוב לגבי הצורך ישראל מ

ארבע מערכות הישראלית הדגישה נושאים ביטחוניים במהלך החדשותית הדרכים בהן התקשורת 
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, צפויכשהתרחש במציאות. בבדיקה של מה בצדק  . המחקר פותח2003-ו 2001, 1999, 1996בחירות: 

בישראל עלה, כך הדגישה יותר התקשורת הישראלית את  וחיילים אזרחים של ככל שמניין ההרוגים

בניית סדר  של מתייחס המונח שהוזכר קודם לכן כךהנושאים הביטחוניים על פני נושאים כלכליים. ל

יותר הדגישה החדשותית טובה לבניית סדר יום: ככל שהתקשורת  עדותו בנוסף מצאיום. החוקרים 

חשוב במיוחד, עם מה ש כך הישראלים ראו אותם כנושאים חשובים יותר. ,את הנושאים הביטחוניים

מהמצב הביטחוני  הצפויהלהשפעה  מעל ומעברזאת, זה שהם מצאו שהתקשורת משפיעה על הציבור 

משקפת את האירועים הפוליטיים, היא שמראה יש לראות בתקשורת יותר משפירוש הדבר  בפועל.

ובכך להגדיל באופן משמעותי את ההשפעה שלהם על הציבור.  ,את האירועים הללו להעציםיכולה 

        פוליטיקה. -תקשורת-מעגל פוליטיקההם עולים בקנה אחד עממצאים אלו 

), הנחשבים בעיני רבים כמייסדיה של Shaw( אושו) ודונלד McCombsמקסוול מקומבס (

תיאוריית קביעת סדר היום, מדברים על גורם אחר שיכול להגביל את יכולתה של התקשורת 

 obtrusive)( ים"מטרידהם מבחינים בין נושאים " 17י.ציבורלקבוע את סדר היום ההחדשותית 

אישי.  יש בו ניסיוןאנשים שלהוא נושא מטריד . נושא non-obtrusive) ( ים"מטריד-לנושאים "לא

גידו להם שמחירי הדלק התקשורת שימחירי הדלק. אנשים לא צריכים את תהיה דוגמה טובה לכך 

הסבירות דלק. לעומת זאת, את מכל העולים; הם יכולים לראות זאת בכל פעם שהם ממלאים 

נן על כך בכל נושא ההתחממות הגלובלית (גם אם הם נוטים להתלוב תאישיתהיה התנסות אנשים של

רק כאשר לכניסה לסדר היום עדיפות עשוי לזכות בנושא זה ולכן . נמוכה יותר פעם שחם בחוץ)

  .  החדשותית מדגישים אותו בתקשורת

מידת על ) ערכו מחקר מעניין Abrajano) ואברז'נו (Branton), ברנטון (Dunawayווי (אדנ

הם הבחינו בין אנשים ממדינות  18בארה"ב. חוקית-תילבהחשיבות שאנשים ייחסו לבעיית ההגירה ה

, בוהה יותרגבסבירות  שגבלו עם מקסיקו) שהיו עשויים להתמודד במישרין עם הסוגיהגבול (מדינות 

חוקית בעיקר דרך -תילבובין אנשים ממדינות שאינן גובלות עם מקסיקו ששמעו על נושא ההגירה ה

להיות מושפעים עם מקסיקו  תבלוובמדינות שלא ג יםאלו שחיהסבירות של התקשורת. כצפוי, 

חששו כל  במדינות הגבול יםאלו שחיבמדינות הגבול.  יםאלה שחימהתקשורת הייתה גבוהה יותר מ

וזה  ,מטרידהיה זה נושא לא עבור האחרים מבחינתם. מטריד הזמן מבעיה זו היות שהיה זה נושא 

 חשוב.  הנושא הופך למתי מסביר מדוע הם היו תלויים בתקשורת שתספר להם 

בחירות, בייחוד  ותקביעת סדר היום יכולות להיות משמעותיות במהלך מסעעל השפעות 

אינם ואילו  ,התקשורת מסייעת להחליט אילו מועמדים מתאימים להיבחר 19בחירות מקדימות.ב

ואחרים  סדר היום הציבורימצליחים להיות חלק משמועמדים מסוימים  יאה ה, והתוצאמתאימים

חירות בכל מדינה שעורכת בחירות מקדימות. חישבו על הלמעשה בבארה"ב ו, נכון בישראללא. הדבר 

 מצביעיםהמקדימות בישראל בהן חברי מפלגה מתבקשים לבחור מתוך רשימה ארוכה של מועמדים. 

בבחירתם. קריטי גורם הופכת לשמות"  הכרת"כך  ,כל המועמדים עשויים לדעת הרבה אודות מעטים

לקוות שרוב אפשר עשויים לזכור את שמות המועמדים שהם ראו בחדשות.  מצביעיםאין ספק ש

ם הופיעו בחדשות ושלא היה לה כל קשר מועמדיבזכותה הש הסיבהיזכרו גם את  מצביעיםה

  להתנהגות לא ראויה או לחקירות משטרה.
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יא קרוב לוודאי חשובה בארה"ב ההשפעה של הופעה בחדשות במהלך הבחירות המקדימות ה

תקשורת יכולה לוהיות  ,י במיוחד במהלך בחירות מקדימות לנשיאותקריטלהופך הדבר עוד יותר. 

. אם פוליטיקאי אינו ולהניע מתנדביםעל יכולתם של המועמדים לגייס כספים  הרבלהיות השפעה 

נמוך סיכוי יה להם היו תשומת לב,נחשב כמועמד "רציני" בעיני התקשורת, הוא או היא יקבלו פחות 

 להיבחר.    יותר 

היא מעדיפה, רמת הסיקור שמועמדים על ההתקשורת כמובן לא מחליטה באופן שרירותי 

, לדוגמה, 2008מבוססת על מה שמתרחש בעולם הפוליטי. בראשית הבחירות המקדימות בשנת 

מפלגה הדמוקרטית עבור המועמדת בטוחה שהילרי קלינטון  לגמרימרבית הפרשנים היו בטוחים 

 יםסיכויבעל ושרודולף ג'וליאני היה המועמד המוביל עבור המינוי הרפובליקני. ג'ון מקיין נחשב כ

התקשורת הגיבה בהתאם.  ,. כשברק אובאמה וג'ון מקיין החלו לזכות בבחירות המקדימותיםקלוש

סיון להבין כיצד נילפני המה מתרחש בעולם הפוליטי  שאלהבבמקרה הזה צריך להתחיל גם כלומר 

-ברזאת, ברגע שהתקשורת החליטה שמישהו אינו מועמד  עםה אותו. מירהתקשורת מגיבה אליו ומ

 .  מסע הבחירות שלו, זוהי נשיקת מוות עבור קיימא

סאטרדיי נייט  2012שנת בבמהלך המרוץ לבחירות המקדימות של המפלגה הרפובליקנית 

עימות הרעיון היה שהמתמודדים הרפובליקניים ערכו  20זה.הנושא הלייב עשו מערכון מצחיק על 

כמו מרכזיים הם שיקף את הצלחתם בסקרים. בזמן שמועמדים כל אחד מ והמיקום של, (דיבייט)

המושל מיט רומני, המושל ריק פרי ואיש העסקים הרמן קיין עמדו על הבמה, המועמדים שנשרכו 

לשעבר ניוט גינגריץ' וחברת הקונגרס רים יושב ראש בית הנבחמאחור בסקרים באותה העת, כמו 

מחניון כשדיבר יותר ב אף גרוע . המושל רון פול היה במצהמטאטאיםדיברו מתוך ארון  ,מישל בקמן

וסנטור ריק סנטורום (המתנגד לנישואים חד מיניים) מצא את עצמו בעמדה מביכה כשדיבר  ,התחנה

  . מתוך בר של הומואים

החשובות  יותשפעות התקשורתהאלה מדוע השה נוספת לקביעת סדר יום מספקת דוגמ

מחליטים למה יש ערך משום שכשעיתונאים  ,מכוונות בלתיביותר אינן מכוונות ואינן מובחנות. הן 

בו זה ישפיע על העדפותיהם הפוליטיות של שלא סביר שהם יחשבו על האופן הרב ביותר, חדשותי 

ופשוט מניח שאם  ,שהקהל ברובו נאיבימשום  ,אלהאנשים. כמו כן, לא ניתן להבחין בהשפעות 

התקשורת עושה עניין ממשהו, הוא בטח חשוב. השפעות סמויות מסוג זה חשובות אף יותר כשאנחנו 

 השפעות המרתקות ביותר של התקשורת: הטרמה. מכלול הל מגיעים

     

 הטרמה

אחד קדימה.  לוקחת את הרעיון הבסיסי של קביעת סדר היום צעד) priming(הטרמה 

היא גם אומרת לנו בעקיפין מה לחשוב. הסיבה  ,מסתבר שכאשר התקשורת אומרת לנו על מה לחשוב

את הדרך זה משנה  ,לכך היא שכשאר אנחנו חושבים על נושאים מסוימים לעומת נושאים אחרים

 אנחנו מעריכים את המועמדים, המנהיגים והנושאים.   לפיה

התמקדה בפערים  יתתייחסות התקשורתהגדול וה הגל מחא הטרמה עובדת כך. הניחו שהיה

עם  מטבע הדבריםהחברתיים בישראל. זה קורה ממש לפני בחירות ומפלגות מסוימות מזדהות 

אנשים חושבים על כל אחת ר שאכסוגיות חברתיות, בעוד שלאחרות אין הרבה מה לומר על הסוגיה. 
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על ידי התקשורת להשוות בין המפלגות מבחינת הצלחתה  –הכינו אותם או  – הוטרמוהם  ,מהמפלגות

 מצביעיםה אפילו רובאו  כלשל כל אחת מהן להתמודד עם הפער החברתי. זה בהחלט לא אומר ש

זאת, המפלגות הללו יקבלו  ויעשו שימוש בקריטריון זה, אך משום שמספר רב יותר של אנשים יעש

) מגדירים Kinder) ודונלד קינדר (Iyengarגר (יותר קולות. החוקרים שנטו איינקרוב לוודאי 

השפעות של הטרמה כ"שינויים בסטנדרטים שאנשים משתמשים בהם כשהם עושים הערכות 

  21פוליטיות."

בספטמבר, למשל, דאגתם העיקרית של האמריקנים הייתה כיצד להגן  11-לאחר מתקפת ה

כל מי שלא שבעוד  ,בנושא זה הפך ליותר פופולרי יףקתעל עצמם מהטרור. כל מנהיג פוליטי שנחשב ל

היה ראש  ,בעיה. הדוגמה הטובה ביותר למישהו שהפופולריות שלו עלתההייתה לו לנושא הטרור  חבר

, בעיקר 2008העיר של ניו יורק רודולף ג'וליאני, שנחשב למועמד הרפובליקני המוביל לנשיאות בשנת 

בנייני התאומים. במהלך הבחירות המקדימות  קותרסתר הבזכות האופן בו התמודד עם המשבר לאח

-של המפלגה הרפובליקנית הבדיחה הייתה שלכל משפט של ג'וליאני היו שלושה חלקים: נושא, פועל ו

הוא התמודד לנשיאות, הטרור היה בתחתית סדר היום כאשר שמכך ה נבעשל ג'וליאני  הבעיה .22 9/11

שימוש בשל ה מעלה הרשימה.אל והמצב הכלכלי הנוראי והמלחמה בעירק עלו  ,התקשורתיהפוליטי ו

כמתמודד פחות אטרקטיבי, אלא לא רק ג'וליאני  נראההמועמדים,  למדידתב"סרגל הכלכלי" החדש 

כל המפלגה הרפובליקנית הייתה   -שנתפס בעיני רבים כאחראי למשבר הכלכלי  –שבגלל הנשיא בוש 

 בבעיה. 

שבין סדר  מתאםל רקיעת סדר יום והטרמה הוא שקביעת סדר יום מתייחסת הבדל בין קבה

ושואלת אודות  ,היום התקשורתי וסדר היום הציבורי. הטרמה לוקחת את התהליך צעד אחד קדימה

בו אנחנו שהשינויים בסדר היום הציבורי. כיצד הדגשת נושא מסוים משפיעה על האופן של השלכות ה

או מחליטים על עמדתנו ביחס לנושא מסוים? זה מה שהופך את ההטרמה  ,מעריכים מועמדים

 בחשבון.   אותה למרתקת הרבה יותר ולהשפעה חשובה שיש לקחת 

של נושא הביטחון ירידה וה) שבדק את העלייה 2005זה מחזיר אותנו למחקר של שפר ווימן (

נושאים כתוצאה מההרוגים בתקשורת ובסדר היום הציבורי במהלך מסעי בחירות שונים. מניין 

נושאים ביטחוניים בתקשורת של ת הבולטוקפו בסדר היום התקשורתי, והשת ןביטחוהקשורים ב

ישנה חשיבות רבה קביעת סדר היום).  אפקטמה שהתרחש בשטח (השפעה של השפיעה מעל ומעבר ל

הייתה מעגל זה לכי  עורכי המחקרהמחישו משום שבהתאם לתיאוריית ההטרמה  ,למחקר זה מאוד

מערכי בחירות על הבוחרים. אלו שחשבו שנושאים ביטחוניים היו החשובים ביותר בגם השפעה 

-ת של "ביטחון ושלום" ולא למפלגות "כלכלהמפלגוהיו גם עשויים יותר להצביע עבור  ,מסוימים

של אנשים, החוקרים דאגו לשלוט על גורמים אחרים שיכלו להשפיע על הצבעתם " (דוגמת ש"ס). פנים

ר שאממחיש את העובדה שכהדבר כמו דעותיהם ביחס לשטחים והזדהותם עם מפלגות מסוימות. 

השפעה משמעותית על לכך יכולה להיות  ,התקשורת הישראלית מציבה נושא מסוים על סדר היום

    להצביע.   עבור מישיש לבוחרים כשהם מחליטים  ספציפיהקריטריון ה

להשפעות ההטרמה גם במחקרים במדינות אחרות. דוגמה רבות ראיות המחקר מצביע על 

) שבדק את המרוץ לסנאט ארה"ב Druckmanבמחקר של ג'יימס דרקמן (אפשר לראות טובה לכך 

ומצא שהיה  ,ראשית, הוא בדק את הסיקור התקשורתי של מסע בחירות זה 23. 2000במינסוטה בשנת 
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עד  פנה לבדוקשל מנהיגים. דרקמן  היושרהו ,לאומידגש לא פרופורציונלי על שני נושאים: ביטוח 

ואילו גורמים היו החשובים ביותר בהחלטה  ,הבחירות כמה אנשים התייחסו לחדשות אודות מסע

של  תםיושרובביטוח הלאומי ראו בהמסע בתקשורת אחר  מקרובלהצביע. האזרחים שעקבו כיצד 

לחשוב על הוטרמו המנהיגים כגורמים החשובים ביותר שהשפיעו על החלטתם למי להצביע. הם 

שלא התעניינו כל כך במעקב אחר מסע הבחירות  מצביעיםהמועמדים בהקשר של שני הנושאים הללו. 

 השתמשו בקריטריון אחר בהחלטתם עבור מי להצביע. 

לעבור עניינים בפוליטיקה, עשויים יותר אלה שכן מתדווקא ישנו דבר מפתיע במחקר זה. 

חדשות הבחירות עשויים בעצם לפירוש הדבר שאלו שלא מתייחסים במידה רבה  .תהליך של הטרמה

נמוכה . במקרה זה ככל שרמת המעורבות המסע מערכת הבחירותעל בדעתם להיות יותר עצמאיים 

 , כך פוחתות ההשפעות. יותר

הטרמה מספקות תובנה חשובה לשאלה מדוע המאבק על סדר יום של מסע ההשפעות 

על מפלגות פוליטיות ש"לוקחות קרובות לעתים מדברים  המדינה מדעמומחים לבחירות חשוב כל כך. 

 העיפש יבעלות" על נושאים מסוימים. הרפובליקנים, למשל, נתפסים בדרך כלל כקשוחים יותר בנושא

יש הוא נושא בחירות חשוב,  העימסוגלים לשכנע את התקשורת שפשלעומת הדמוקרטים. אם הם 

ג'ורג' ווקר יריביהם. ייתכן שדגש זה בסיקור היה אחת הדרכים בהן פני יתרונות משמעותיים על להם 

, מסע 4כפי שנידון בפרק  24 .1998בוש הרפובליקני הביס את מייקל דוקאקיס הדמוקרטי בבחירות 

ס תמך בהם נאמר שכמושל מסצ'וסטס, דוקאקיפרסומות כמות רבה של הריץ הבחירות של בוש 

היו פחות  פרסומותרחובות. הל צאתפשרה לפושעים אלימים לבתכנית החופשות לאסירים שא

בחדשות. לאחר מכן הייתה עלייה שקיבלה המתקפה של בוש לעומת ההתייחסות העצומה  ותחשוב

ההטרמה  להצביע עבור בוש. חשיבות השפעותהאנשים שאמרו שהם מתכוונים  מספרמשמעותית ב

כשבוש הובס על ידי קלינטון עם סיסמת הבחירות  ,עשו ברורות אף יותר ארבע שנים לאחר מכןנ

 It's the) הכלכלה, טמבל"היא זאת מילים בלבד: " ארבעמ הורכבהשהפכה למפורסמת ו

Economy, Stupid) נטוןניסה למטה הבחירות של קליכדי להזכיר לכולם תמיד . השלט הוצב בכ

  25משום שזה היה הנושא החזק ביותר של קלינטון. ,לחשוב על הכלכלה

הדיון שנערך בפרק הקודם אודות מסע הבחירות בין  את הדיון אמור גם להזכיר לקוראים

פרס "להבטיח שנושא הטרור והמסע של נתניהו הצליח  1996 .26נתניהו בשנת ובנימין שמעון פרס 

יהיו גורמים חשובים על סדר היום של הבחירות. יש להודות שלא היו ממצאים  "ירושליםיחלק את 

 נתניהו, אךעבור יותר להצביע  נטוישירים לכך שמצביעים ששוכנעו לחשוב על הנושאים הללו 

מעידה על כך שזה אכן מה הצלחתו להתגבר על פיגור משמעותי בתמיכה, כפי שהתבטא בסקרים, 

 שקרה.  

הטרמה אינן מוגבלות לאופן בו חושבים על מועמדים פוליטיים; הן גם יכולות השפעות ה

סיקורי  תרויאמריקנים מיוצגים ב-להשפיע על עמדות פוליטיות. מחקרים הראו, למשל, שאפריקנים

) ערכו מחקר ניסויי מעניין Azocar) וכריסטינה אזוקר (Dixonהחוקרים טרוויס דיקסון ( 27.העיפש

כלפי יותר סיקורים מסוג זה יכולים להטרים אמריקנים לדבוק בעמדות שליליות מאוד שבדק כיצד 

 את שאלת המחקר הייתה האם צרכני חדשות טלוויזיה כבדים היו עשויים יותר לפתח 28שחורים.
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בהם היה חשוד  פשיעהנחשפו לדיווחי כאלה "סטריאוטיפ הפושע השחור". הם שיערו שכאשר אנשים 

בו הם חשבו על גזע שהשפעה על האופן לכך את הסטריאוטיפ ותהיה  ילעפיהדבר "לא מזוהה", 

בקרה לאחר  –. הם מצאו 'להיות שחורובין ' העיפשבין . במילים אחרות, הם "הוטרמו" לקשר פשיעהו

ינת חמב "ניטרלי ה מסוגעיפשצרכני החדשות הכבדים שנחשפו לסוג דיווחי ש –גורמים אחרים על 

אמריקנים. ליתר דיוק, צרכנים כבדים היו -יותר לבטא עמדות שליליות כלפי אפריקניםנטו " אכן גזע

בעונש יותר לתמוך והם נטו גם עשויים יותר לומר שכל כישלון מצדם של השחורים היה באשמתם, 

 ). פשיעהל נטייה מוקדמתהמוות (כנראה משום שהם הניחו שלפושעים שחורים הייתה 

 )Hess) וורנה הס (Xenos), מייקל זנוקס (Moyיה מוי (שי פטרימחקר מעניין שנערך על יד

אחת התופעות החדשות יותר  29ששודר בחדשות. מהמצא שהשפעות הטרמה לא היו מוגבלות ל

בפוליטיקה האלקטורלית בארה"ב היא הופעת המועמדים בתכניות אירוח קומיות ליליות דוגמת 

האם העובדה רצו לברר עם ג'יי לנו או דיוויד לטרמן. עורכי המחקר  (Tonight Show)טונייט שואו 

תשפיע על הקריטריון בו ישתמשו בתכניות אלה  תכונות אישיות מסוימותמועמדים אלו הדגישו ש

וערכו  ,2000אנשים כדי להעריך אותם. החוקרים בחנו מה קרה במהלך מסע הבחירות של שנת 

היו ש בתכנית של דיוויד לטרמן לאלו שלא. אלו שצפו בתכנית השוואה בין אלו שראו את ג'ורג' בו

חשוב מכך היה שתכונות אלה הפכו לקריטריון  .ג'ורג' בוש אדם אכפתי יותרב ראותליותר עשויים 

בקביעת דעתם הכללית על בוש: צופים "הוטרמו" לחשוב על אישיותו האכפתית כאשר קריטי 

פחות חשוב. הרבה קריטריון האכפתיות היה  ,צפועבור אלו שלא  30התבקשו להביע עליו דעה.

. תכניות החדשותית תהיה זו טעות להגביל את ההתמקדות שלנו בתקשורת ,כשחושבים על הטרמה

 בידור יכולות להיות מקור חשוב לא פחות להשפעות מסוג זה.  

 האם המדיה החדשה משנה הכל? 

בו הופעת המדיה החדשה שינתה שישנו דיון מעניין בתחום התקשורת הפוליטית באשר לאופן 

שהוא). -(בדיוק כשחשבנו שהגענו לאן יותשפעות התקשורתהאת כל מה שאנחנו יודעים על האולי 

בו אנשים שים שהתרחשו באופן מרכזישבעקבות השינויים ה יהאחד הטיעונים המסקרנים שהועלו ה

לדבר על ההשפעות של תקשורת "ההמונים". לאזרחים, בייחוד עוד יכולים  איננופוליטי  צורכים מידע

ביחס למקורות המידע החדשותיים שלהם, ולא  הירחבאפשרויות לאזרחים צעירים, יש הרבה יותר 

סדר יום. הדיון מתייחס לטענה קודמת שאומרת  או אותומסגרת או מיקום ולם תהיה אותה כל

 צרים. השידורים השאנחנו נעים מעידן השידורים הרחבים אל עידן 

) היו בין הראשונים לדון בשאלה זו במאמר Metzger) ומרים מצגר (Chaffeeסטיבן צ'אפי (

  The“עם כותרת פרובוקטיבית: "סופה של תקשורת ההמונים" ( End   of   Mass  

Communication”.(31 נו שנשים ככל שהם טעמקורות של יותר רבה מוצאים את עצמם עם כמות א

כשמדברים סדר יום נשמע פחות הגיוני. בו אוניברסליותמידע פוליטי, העיסוק במסגרות מגוונים של 

הם מנסחים זאת כך: "הבעיה המרכזית בתיאוריית קביעת סדר היום תשתנה  ,על קביעת סדר יום

לתקשורת  ויאמראנשים לאילו נושאים  ,לחשוב עליהם אנשיםשהתקשורת אומרת לנושאים המ

  32לחשוב". יםרוצ םשעליהם ה
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אחת הנקודות  33) מעלים טענה דומה בעבודתם.Iyengar) ושנטו איינגר (Bennetלאנס בנט (

 "חדשות טלוויזיה נוצר מצופים "לא מכוונים שחלק נכבד מקהלהחשובות שהם מעלים היא 

)inadvertent( .צופים אלו החליטו לצפות בחדשות פשוט כי הן היו הדבר היחיד ששודר בטלוויזיה .

רשתות בהן שהקהל של כיום, יש לאנשים כל כך הרבה ברירות שונות במה לצפות ומתי לצפות 

 כמות הקהל הכולל של רשתות 2003-ל 1968חדשות מתכווץ. עורכי המחקר מצביעים על כך שבין ה

מיליון צופים. אחד השינויים המשמעותיים בעידן החדש הזה הוא שהקהל הופך   30-ירד בכ החדשות

בהתחשב במצב  מאוד. הסופגים תוכן מסוג שונש, כלומר, קיימים קהלים מסוגים שונים חולפמליותר 

עורכי המחקר אומרים שאנו נעים  .מאוחד או מסגרת כזוזה, זה בכלל לא הגיוני לדבר על סדר יום 

          לקראת עידן "ההשפעות המינימליות". ראה כנ

שכמעט כולם בישראל נהגו "לשבת סביב , דוגמהתהליך דומה מתרחש בישראל. היו זמנים, ל

את הדקות הם נהגו לשבת ולצפות בשעון ענק (כזה עם מחוגים) מתקתק המדורה" בשעה תשע בערב. 

עד שתכנית החדשות "מבט" הייתה מתחילה. ערב אחרי ערב חיים יבין ("מר טלוויזיה") היה עולה 

. אני יכול באופן אישי לספר לכם כיצד ישראלים רבים שטיילו בחו"ל היו קרהלאוויר ומספר לנו מה 

 בשעה תשע בערב (על אף שזו לא הייתה השעה תשע בערב בישראל) משום שהיה כה נעשים עצבניים

, ועם כניסת 10ערוץ לאחריו ו 2לאחר מכן הגיעו שידורי חדשות בערוץ  מוזר לא לצפות בחדשות.

חברות הכבלים כל ערוצי החדשות הזרים (דוגמת סי.אן.אן ובי.בי.סי) היו לפתע זמינים לישראלים 

ואתם  ,של הישראלים לאינטרנט ותגישנהו זאת עם צרפיכולים לצפות בהם. כעת ושהיו מוכנים 

 פשרויות למידע פוליטי עבור הציבור הישראלי. מתחילים להבין עד כמה התרחבו הא

שאנשים צורכים  אין פירושהיותר  רביםהעובדה שישנם ערוצים חדשותיים למרות זאת, 

או  2, בערוץ 1חדשות. האם באמת יש הבדל גדול אם אתם צופים בחדשות בערוץ סוגים שונים של 

? ישנם כמה Ynetאם אתם עוקבים אחרי החדשות בעיתון ידיעות או באתר  ההבדל? מה 10בערוץ 

אמצעי בלהשפעות שונות כל כך על הקהל. למרבית העורכים  יוביללא  השוניהבדלים כמובן, אך 

חדשות החשובות ביותר ובמידה רבה כ נחשבמאוד לגבי מה דומים התקשורת המרכזיים יש רעיונות 

שכל העורכים שואפים להשיג את הקהל משום  ,הסיפור. נהלים אלה זהים לספר אתבו יש שלאופן 

 האפשרי הגדול ביותר.  

גופים ור דרך השאלה האמיתית היא האם יש עלייה משמעותית בצריכת החדשות של הציב

חדשותיים ישראלים גופים . ניתן לכלול ברשימה זו יםחדשותיים בעלי תרבות או אידיאולוגיה מסוימ

לספק דרך  יועדיםוכל אתרי האינטרנט והבלוגים המ 9ית ורוסית, העיתונים הדתיים, ערוץ דוברי ערב

של עיתון "ישראל  עולהבנוסף, נרצה לכלול ברשימה זו את הפופולריות החלופית לראות את העולם. 

היום" שבעיני פרשנים רבים נחשב לעיתון ימני שמטרתו לתמוך בבנימין נתניהו ובליכוד. הודות 

ל בחיפוש יחתו העצומה, ההתפתחות האחרונה הזו מספקת נקודת מוצא מסקרנת ביותר להתחלהצל

 אחר השפעות, אולם למרבה הצער לא קיים כל מחקר בנושא.    

בכל מקרה, מוקדם מדי להסיק שלקביעת סדר היום ולהטרמה אין השפעה על הציבור הרחב. 

גוספירה עולים קודם בתקשורת ההמונים. ראוי לזכור שנושאים רבים שנידונים באינטרנט ובבלו

דוגמת בחירות, מלחמות, אסונות טבע ומשברים  יותר בוודאי כשמדובר באירועים גדוליםהדבר נכון 
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בכל מקום, ופירוש הדבר שקביעת סדר היום  מתחממים, הם מתחממיםכלכליים. כאשר נושאים 

 הטרמה הם ללא ספק עדיין רלוונטיים מאוד בעידן הדיגיטלי.   הו

אם ישנה השפעה מסוג אחד שעשויה להיות מושפעת מהעלייה המטורפת במקורות מידע 

ככל שאנשים פונים למגוון גדל של ערוצי תקשורת, לפחות חלק מהם נחשפים חלופיים היא מסגור. 

 ,לחדשות טובותמקרים התפתחות זו צריכה להיחשב למגוון רחב יותר של מסגרות פוליטיות. ברוב ה

שבדמוקרטיה בריאה צריכות להיות מגוון נקודות השקפה. הבעיה היא שאנשים רבים משום 

. הם פונים רק לערוצים נוגדות משתמשים בחופש החדש הזה כדי להימנע מלשמוע השקפות

על העולם. התנהגות זו  תםהשקפ החדשותיים בכבלים, לאתרי אינטרנט ולבלוגים החולקים את 

 .      (selective exposure) חשיפה סלקטיביתמכונה 

בכל מקרה, מסגור, קביעת סדר יום והטרמה הם עדיין שלוש דרכים יעילות מאוד לחשוב 

להוביל אותנו יכולה כיצד התקשורת, על כל צורותיה, יכולה להשפיע עלינו. המהפכה הדיגיטלית 

 על ההשפעות הללו, אך הרעיון הבסיסי נשאר חשוב.  בחשיבה שלנולשינוי 

 

 למידה ושכנוע

השפעות תקשורתיות שקיבלו התייחסות רבה בתחום התקשורת  ם שני סוגים נוספים שלישנ

אנשים לומדים  באיזו מידהמחקרי למידה ברורים למדי; הם בודקים הפוליטית: למידה ושכנוע. 

. הנחת היסוד היא שילמדו בסבירות הגבוהה ביותרהאזרחים סוגי ומנסים לזהות את  ,מהתקשורת

מביא לדמוקרטיה והדבר שככל שיש לאזרחים יותר ידע, כך הם עשויים לעשות בחירות מושכלות, 

 מושפעים ומשניםבריאה יותר. ההשפעה השנייה שחוקרים בודקים היא שכנוע: באיזו מידה אנשים 

. של תקשורת תוצאה מחשיפה לתוכן מסוגים שוניםכהפוליטית  םהתנהגותאת או את עמדותיהם 

 מרבית השאלות בתחום עוסקות ביעילות הפרסום הפוליטי, במיוחד במהלך תעמולת בחירות.   

ישנן חדשות טובות וחדשות רעות לגבי למידה מהתקשורת. החדשות הטובות הן שאנשים 

 (Soft  , חדשות רכות(hard news) כל סוג של תקשורת: חדשות קשותמיכולים ללמוד כמעט 

news(  נה מפתיעה כלל. בעוד מללמוד שאפשר . העובדה פרסומות פוליטיותואפילוחדשות קשות אי

, חלק מהמידע הזה יישמר. עליה או קוראים בה יםצופלזכור כל ידיעה חדשותית בודדת ש פשרא ישא

מעיד על  דברההיות ש ,מעודד במיוחדממצא העובדה שאנשים יכולים ללמוד גם מחדשות רכות היא 

    חיפוש אחר בידור מקבלים משהו משמעותי מהחוויה. בזה צופים בתכניות מסוג הלו פיכך שא

נהדר לתופעה זו: "אפקט  שם) טבעו Jamieson) ואנג'לה ג'יימיסון (Baumמתיו באום (

, הם יצטרכו מסךירדה מהוינפרי אופרה התכנית של עכשיו, כש( ”The  Oprah  Effect“)אופרה" (

שהייתה שנת בחירות בה מועמדים משתי המפלגות  2000המחקר בוצע בשנת  34לשנות את השם).אולי 

לפחות בתכנית  על צפייהמהאמריקנים דיווחו  28%-. הם מצאו שהאירוח הללוהופיעו בתכניות 

נכבד מהציבור. החוקרים התעניינו האם אנשים שצפו חלק אנחנו מדברים על כך שאירוח אחת, 

בתכניות אלו היו בעמדה טובה יותר להצביע "בעקביות", כלומר היה קשר בין דעותיהם של מצביעים 

שאר הדברים שווים,  אםשמגוון נושאים והמועמדים בהם הם תומכים. באום וג'יימיסון מצאו, ב

לעומת אלה שלא צפו. כפי שמצביעים  ,ה עקביים יותראנשים שצפו בתכניות אלה הפגינו הרגלי הצבע
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: לדעת יותרמעיד על כך שחדשות רכות עשויות לסייע לאזרחים מסוגים שונים הדבר עורכי המחקר, 

להעדיף; אחרים יכולים  "צריכים" כדי לקבוע איזה מועמד הם צריכים את הניו יורק טיימס אחדים"

תקשורתית לא  הזוהי דוגמה טובה נוספת, דרך אגב, להשפע 35להסתדר באותה מידה עם אופרה".

  ידע פוליטי. יותר אך משיגים בסופו של דבר  ,משום שמרבית הצופים מחפשים אחר בידור ,מכוונת

לפרסומות . בפרסומות פוליטיות אנשים יכולים גם ללמוד באופן בלתי מכוון מצפייה     

של מניפולציה רגשית ללא  גסהונמוכה ויגים כצורה יש שם רע למדי. הם בדרך כלל מתפוליטיות 

לא מעט מגלה שיש בהם  פרסומות פוליטיותיותר על קרוב ערך חברתי. מסתבר שמבט תמורה של 

תוכן משמעותי. הם מספרים למצביעים משהו אודות המועמדים, אודות הנושאים הנחשבים 

. למעשה, בהתחשב חוקקשהמועמד מקווה לרלוונטיים ולכל הפחות משהו אודות המדיניות והחקיקה 

ממשי מידע יותר  ב"מירוץ הסוסים" בין המועמדים, ניתן למצוא ותעוסקות ברובן ששהחדבכך 

 מאשר בחדשות הבחירות. בפרסומות 

על לים ללמוד והם יכ 36.מפרסומות פוליטיותמחקרים הראו שאנשים יכולים ללמוד די הרבה 

בנושאים המועמדים של עמדות המכמה על חירות מסוים ובבמרוץ ביותר המרכזיים נושאים ה

כמה אנשים לחפש אחד פחות ללגרום לעשוי , וזה מסוימים. בנוסף, הם מייצרים עניין במסע הבחירות

 אינטרנט.   באו  ,המסורתיתהחדשותית תקשורת במידע נוסף 

נכון גם לגבי תשדירי בחירות בישראל. ישנו טקס מסוים המתרחש בכל פעם ממצא זה 

כספי של ותשדירי הבחירות הם בזבוז של זמן שעל כך בחירות. כולם מתלוננים שמתקיימת מערכת 

להצביע.  איך כך שהג'ינגלים, הבדיחות והסיסמאות לא ישכנעו אף אחדעל  רוטנים מבקריםציבור. 

וזה בהחלט נכון. סקרים מראים שבשנת  ,צופים בהםעוד הם גם מצביעים על כך שמעט מאוד אנשים 

 37כל ערב.באו כמעט  ,כל ערבבמהישראלים דיווחו על צפייה בתשדירים  61%שיא מדהים של  1981

ה לא פחות היית ה. חשוב11%-ומספר זה צנח ל 2006היה בשנת זה הפעם האחרונה שבדקו זאת 

) או שצפו 41%-ל 23%-משמעותית באחוזים של אלו שדיווחו שמעולם לא צפו בתשדירים (מהעלייה ה

הוא שבכל פעם ). אחד ההיבטים המשעשעים יותר של דיון זה 23%-ל 4%-בהם לעיתים רחוקות (מ

מטבע הדברים, ברגע שמסע  ,הפוליטיקאים מבטיחים לשנות את החוק על מנת לפתור את הבעיה

הם שוכחים לגמרי מהבעיה ונזכרים בה רק במסע הבחירות הבא ("האם לא שינינו  ,מסתיים הבחירות

 את זה כבר?") וזה מאוחר מדי לשנות משהו. 

מרוויחים כסף שמדובר באלה מעט מאוד אנשים מצדדים בתשדירים אלו, אלא אם  

יכולים להיחשב שהם פרסומת פוליטית . תשדירי בחירות המצדדיםאז תנו לי להיות בין מהפקתם. 

ואנשים יכולים ללמוד מהם. שנית,  ,כמות לא מבוטלת של תוכן רצינייש בהם כחינוך אזרחי. ראשית, 

 הם יצפו בהם, הבחירות, ואם יותר אנשיםבמערכת יש פוטנציאל לעניין אנשים תשדירים אלו ל

ספק למפלגות הקטנות ערוץ חינם . לבסוף, חשוב להבוחרים שיצביעומספר יכולים להגדיל את 

וגם אם הן  ,הבחירותבמערכת סיקור נרחב  תקבלנהלהפצת מסריהם לציבור הרחב. מפלגות אלה לא 

 כן יקבלו, סביר להניח שיהיה זה סיקור של הדלת האחורית שימסגר אותן כחריגות.  

לפתור המספר הקטן כל כך של הצופים. אפשר הבעיה העיקרית עם תשדירי בחירות היא 

למקם את בדיוק כמו כל פרסומת אחרת. בימים עברו היה הגיוני  ,על ידי שידורם בין תכניותקושי זה 

במשבצת נפרדת. אנשים היו צופים בהם משום שלא היה משהו אחר בטלוויזיה תשדירי הבחירות 
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יתרה מכך, (אלא אם כן רציתם לצפות בטלוויזיה הירדנית שנהגה לעיתים לא לשדר את סוף הסרט). 

, כל הרעיון של פרסומות בטלוויזיה היה במידה רבה זר 10וערוץ  2שנפתחו שידורי ערוץ לפחות עד 

יגרום בתקופת בחירות  פרסומות פוליטיותלשדר שהרעיון זה נכון שכל לתרבות הישראלית. 

שינוי פריים טיים. למרות זאת, השיא, בצפיית  שעותשלו בהפרסומות לסיבוכים כמו מי ישדר את 

   מאשר הפסדים. רווחיםליותר בטוח מסוג זה יביא כמעט 

 החדשות הרעות ביחס ללמידה מהתקשורת
בהקשר וכמצופה ישנן כמה חדשות רעות  ,הדיון חוזר לדרכים בהן אנשים לומדים מהחדשות

. החלק הראשון של החדשות הרעות הוא שלא כל מה שאנשים "לומדים" מהחדשות הוא מדויק. הזה

 Cultivation)( המציאות עיבודתיאוריית חקר התקשורת מכונה יותר חשובים במהרעיונות האחד 

Theory.38 נר (ש ,אוריהיתהפותחה במקור על ידי ג'ורג' גרבGerbner) ולארי גרוס (Gross(,  נתטוע

המוח  39משקפים את המציאות.על המסך טלוויזיה מאמינים שהדברים שמוצגים ם כבדים בכי צופי

מעוותת של ראייה  תפתחתמכך שבטלוויזיה רבה מדיי " כתוצאה מצפייה דוביע"עובר שלהם 

המציאות. החוקרים התעניינו בייחוד בממצאים המעידים על כך שבעקבות האלימות הגבוהה 

 ,)תמציאותיבצורה לא (ויותר נוטים לראות את העולם כאלים  ,יותרבה אלו שצופים  ,בטלוויזיה

 ייצוגיתסטייה לעיקרון שנידון קודם לכן של  הזה זה לעומת אלו שצופים פחות. ממצא

representative deviance)(  נהגות החריגה המוצגת בתקשורתנים בטעות שההתנשים מאמיבה א

אולם רבים עדיין  ,מייצגת את מה שקורה בדרך כלל. התיאוריה קיבלה לא מעט ביקורת במשך השנים

   40תומכים בטיעונים המרכזיים.

), קתלין ג'יימיסון Romerעל ידי דניאל רומר (בתחום הזה נערך ראוי לציון  מחקר

)Jamieson) ושון אדאי (Aday.(41  ניסיון להחוקריםנו בניינות ההתעני בשבין מדוע הציבור האמריק

למרות  ,רחבה בקנה מידה ארציה בעיה נהי המאלי העילהאמין שפש ךהמשי 20-של המאה ה 90-ה

מקור מידע מוטעה אחד בצורה דרמטית. החוקרים העלו השערה ש המסוג זה ירד העיהעובדה שפש

, לעומת חדשות הרשתות חשוב לתופעה הזו היה החדשות המקומיות. חדשות מקומיות בארה"ב

הם  ,המציאותעיבוד ת . בהתאם לעיקרי תיאוריימהאלי העיידועות בשימת דגש על פש הארציות, 

יתר על ויעריכו  ,העייותר מפשמפחדים יותר בחדשות המקומיות, כך הם צופים שיערו שככל שאנשים 

את הסיכונים להפוך לקורבן. בהתבסס על מידע משלושה מחקרים שונים, זה בדיוק מה  המידה

עוותת יותר על שהחוקרים מצאו. לאנשים שהיו צופים כבדים של חדשות מקומיות הייתה השקפה מ

   לעומת אלו שצפו פחות.   ה,עיהמציאות כשמדובר היה בפש

גם בלתי מכוונות וגם בלתי מובחנות. שהן גם כאן אנחנו מדברים על השפעות תקשורתיות 

לא משום שהם רוצים להונות  מהאלי העיעיתונאים המייצרים חדשות מקומיות מתמקדים בפש

צופים כבדים של חדשות מבינים שהתפיסות שאנשים; זה פשוט טוב לעסקים. בנוסף, לא סביר כלל 

החדשות מתמקדות בדברים קרוב לוודאי שיגידו ששלהם מושפעות ממה שהם רואים. אם יישאלו, 

בו הדיווחים שהם לא מודעים לאופן למעשה ביותר שמתרחשים בעיר שלהם. אולם, החשובים 

 . העיהחדשותיים הללו מעצבים את תפיסתם לגבי פש
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הגדול מרוויח ההחלק השני של החדשות הרעות אודות למידה מהתקשורת עוסק במי 

י מהחדשות. בדומה לדברים רבים ממשמי משיג את הידע הבחקר עניין מיש ל. כאן מהמצב הזה

מתעניינים והעניים נשארים עניים. אנשים שבחיים, אלו העשירים במידע הופכים עשירים יותר, 

את  יזכרו טוב יותרו שיבינו ההם גם אל  ,יותר אחר החדשות אלה שיעקבופוליטיקה הם לא רק ב

למעמד החברתי של האדם. בין הסיבות להבדל זה קשור . ההבדל בדרך כלל המידע שאליו נחשפו

כלל יותר משכילות, יש להן יותר הן בדרך  העובדה שמשפחות בעלות הכנסה גבוהה יותר נכללת

מעודדת התעדכנות שבתרבות חיות ת וולעיתים קרובזכירתו, לוכישורים תקשורתיים לרכישת מידע 

 42. (knowledge gap) בנושאי אקטואליה. הבדל זה בין המעמדות מכונה בדרך כלל "פער הידע"

שינוי  חוללהייתה לשאלה האם פריצת העידן הדיגיטלי יכולה החוקרים והוגים העלו את 

 ,) ערך מחקר בנושא זהPriorאת פער הידע. מרקוס פריור ( ,לצמצםאו לפחות  ,ולסייע לחסל

הטלוויזיה בכבלים והאינטרנט שהכניסה של הוא מצא  43ומסקנותיו רחוקות מלהיות מעודדות.

יותר, אלו את הפערים בידע פוליטי. הוא טען שמשום שיש לאנשים ברירות רבות  הגדילהדווקא 

שמעוניינים יותר בבידור עשויים פחות להיחשף לחדשות. אולי מדאיגה אף יותר הייתה מסקנתו 

לעומת אלו  ,פחות להצביע נוטיםבידור גם תכניות לולמדיה החדשה , לטלוויזיה בכבלים וניםשאלו שפ

   הזו.  הבחירה שלא הייתה להם 

. החדשותית ות של התקשורתאם כן, ישנה מחלוקת משמעותית בתחום לגבי ההשפע

החוקרים היותר אופטימיים אומרים שהעובדה שאנשים כה רבים מחפשים אחר בידור אינה חמורה 

החוקרים הפסימיים משהו על פוליטיקה.  ,באופן בלתי מכוון ,בדרךהואיל והם לומדים  ,כל כך

ידע נעשה מפער הטוענים שמשום שאנשים מוצאים שקל להם יותר להשיג בידור דרך התקשורת, 

קווה שנגיע למסקנות נחמור יותר. מבולבלים? גם אני. אין לנו תשובה טובה לשאלה חשובה זו. 

 מוצקות יותר בנושא זה בשנים הקרובות. 

 

 האם מישהו באמת משתכנע? 

מנהיגים ופעילים פוליטיים מקדישים זמן רב בניסיון לשכנע אנשים בדברים רבים. הם 

, להתנגד לעונש המוות, לתמוך להפגנותמנסים לשכנע אותם להצביע בדרך מסוימת, למחזר, לצאת 

או לעבור ליישוב בגליל שם יוכלו לאכול רק מזון שמתחיל באות ח' (בסוף יוצא  לבחור, בזכות הנשים

כל הקבוצות הללו היא "כיצד נוכל  לשוכלים הרבה חסה עם חריף). השאלה החשובה ביותר שאתם א

 לשכנע אנשים לעשות מה שאנחנו רוצים שהם יעשו?"
לשאלה זו יכול היה להיות מאוד, מאוד עשיר. אחרי הכל, תשובה פשוטה כל מי שיכול לספק 

על שיווק ופרסום. גם אם הייתה שופכות חישבו על מיליוני הדולרים שחברות ומפלגות פוליטיות 

תשובה מסוג כלשהו, כולם כבר היו עושים שימוש בנוסחת הקסם. אם שני הצדדים בתחרות 

ולא יהיה יתרון לאף אחד מהצדדים.  ,הם פשוט יבטלו זה את זה ,משתמשים באסטרטגיה דומה

בתקשורת ואנשים היו  מסוג זה, היו ללא ספק מדווחים עליה חזקה כזובנוסף, אם הייתה שיטה 

אפ שכנוע -לומדים כיצד לא להשתכנע. לכן, הייתי רוצה לשכנע אתכם למכור את חברת הסטארט

 מהר ככל האפשר. 
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עסק גם הוא בשכנוע. כששחקנים פוליטיים  דיון הקודם אודות מסגור והטרמההלמעשה,    

 אםימים הם מניחים שמנסים להשפיע על האופן בו התקשורת ממסגרת אירועים או נושאים מסו

המסגרות המועדפות עליהם. באופן דומה, כשמועמדים נלחמים על סדר  , הקהל יאמץ את יצליחו

 ,לחשוב על נושאים מסוימים אנשיםמטרתם היא לשכנע את ה ,היום התקשורתי במהלך מסע בחירות

ם שלגרום חירות מכירים את המונח הטרמה, הם יודעיבולא על אחרים. אף שלא כל מנהלי מסע 

 לאנשים לחשוב על נושאים מסוימים בדרך כלל "ישכנע" אותם להצביע בדרך מסוימת.    

דרכים אחרות לשכנוע הן יותר ישירות, למשל כשמועמד, מפלגה או ארגון פוליטי שולחים 

פרסומות או באמצעות  ,מסר או באמצעות נאום שמדווח בתקשורת (כולל אתרי אינטרנט ובלוגים)

 באמצעותלשכנע אנשים קל  ) עד כמה1אותנו:  תישנן שתי שאלות מרכזיות שמעניינו .פוליטיות

  ילו סוגים של אזרחים עשויים יותר להשתכנע? ) א2? יםפוליטי יםמסר

שעשה עבודה פורצת דרך בתחום דעת הקהל, יש כמה מדע המדינה  חוקר), Zallerלג'ון זלר (

או  ,לר פיתח תיאוריה שגורסת כי כאשר מישהו מפתחתובנות שמסייעות לענות על השאלות האלה. ז

   (Sample דגוםל ים,הסכלקבל, למשהו הוא עובר שלושה שלבים, ביחס לאת דעותיו  ,משנה

Receive, Accept,( התיאוריה שלו ידועה כמודל .RAS.44 

למסר משכנע מסוג  וףחששעליו להיות הוא  ים עליועיהשלב הראשון אצל כל אחד שמשפ

מסרים  שאין להם מגע עם) ישנם לא מעט אזרחים הם מקבלים אותו R : -receiveכלשהו (

פוליטיים. הם לא רואים אותם בטלוויזיה, הם לא קוראים עליהם בעיתון והם בטח לעולם לא 

מסע בחירות או כאשר תנועות  ךמהלב לפרסומות פוליטיותקוראים בלוג פוליטי. הם עשויים להיחשף 

ישימו לכך פוליטיות יוזמות מסע ישיר מסוג מסוים, אך האזרחים שאינם מתעניינים בפוליטיקה לא 

אין טעם  ,ולרבים מהם אין. בכל מקרה ,נושאים פוליטייםבלחלק מהאנשים הללו יש דעות . לב

 . בלבד ותם לעיתים רחוקותרואים אמפני שאנשים אלה לשאול אם הם מושפעים ממסרים פוליטיים, 

ם חולקים על ידי כך שיגבילו את עצמם האנשים יכולים גם להימנע מקבלת מסרים עליהם 

שהם רוצים לשמוע. זוהי החשיפה מה ים להם את רככל האפשר למקורות חדשותיים שמספ

 הסלקטיבית שאליה התייחסנו קודם לכן. בהתאם למה שנאמר קודם לכן אודות קהל יותר ויותר

ממקורות תקשורתיים המכילים תוכן , קל יותר בעידן הטלוויזיה בכבלים והאינטרנט להימנע חולפמ

אולם ישנו מעט מארה"ב. על פי דוח מכון החקר פיו  ,אין לנו מידע ישראלי בנושא זהאותנו.  טרידשמ

)Pew נתנים והדמוקרטים שצפו בערוץ פ דלהיה פער ג 2009) שפורסם בשניוז ביחס בין הרפובליק וקס

מצופי  45% 2008בשנת  CNN.45או  MSNBCיותר ליברליות שמרני או בשתי תחנות יותר ה

MSNBC נים.  18%ורק  ,היו דמוקרטיםצופי בקרב מקהל זה היו רפובליקCNN  הייתה חלוקה

מספרים הרפובליקנים. כשבחנו את פוקס ניוז  18%-דמוקרטים ו 51%-דומה: הקהל היה מורכב מ

. הממצאים בערוץ מהדמוקרטים צפו 21%ורק  ,צפו בפוקס על בסיס קבוע 36%הפוכים: כמעט היו 

), Lawrenceאנשים היו מרשימים עוד יותר. לורנס ( יםקבואחריהם עשבקשר לבלוגים הפוליטיים 

צורכים רק בלוגים מצד הבלוגים הפוליטיים קוראי מ 94%-) מצאו שFarrell) ופארל (Sidesסידס (
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היא פשוט להימנע ממגע עם עמדה אז דרך אחת להגן על עצמכם משינוי  46הפוליטית.אחד של הקשת 

 השקפות שמרגיזות אתכם. 

) את מה שהם שמעו A: acceptשל זלר בודק האם אנשים מקבלים ( RASהשלב השני במודל 

הכתב השתמש  .נתניהו זה מחזיר אותנו ליעל שדחתה את הדיווח החדשותי נגד 47בתקשורת כנכון.

במה שניתן לכנות מסגרת "נתניהו הוא שקרן". יעל סירבה לקבל את המסגרת הזו והכעס שלה כוון 

בסיס  ללאנשים שעוקבים אחר החדשות עכלפי התקשורת על כך שהייתה כל כך צינית. כפי שנידון, 

ראש הממשלה  כמו מי צריך להיותמרכזיים קבוע יש בדרך כלל דעות מוצקות, בייחוד לגבי נושאים 

אנשים שצועקים אולי אתם מכירים . ןאנשים אלו אינם צופים בחדשות, הם למעשה נאבקים בההבא. 

  דברים.   הכאלה שאף זורקים עלי,וישנם בחדשות םפיוצ כשהםאל עבר הטלוויזיה 

 , מדוע משינוי דעותיהםמגנים על עצמם כל כך טוב אם אנשים  אתם בוודאי תוהים, זא

). זלר מציע S: sample( דגוםבכלל? זה מביא אותנו לחלק השלישי במודל של זלר, ל עמדות משתנות

 החלטתם על כאשר אנשים מגבשים דעה על משהו הם בדרך כלל מבססים את לפיואת הרעיון החדש 

 ,מכל השיקולים האפשריים יםגמודאנשים רק  שואלים אותם.ר שאכ ם בראש"נמצאיש"שיקולים 

בה אנשים שיש השפעה ישירה על הדעה הזו. הדרך  מתחברים אליהם יותר מכלשהם  שיקוליםול

החדשותית אינה אקראית. השיקולים שהכי קל לחשוב עליהם הם אלה שמודגשים בתקשורת  דוגמים

 ובמקום מסוים.   מסוים בזמן

לפני  קחו לדוגמה דעות סביב עד כמה ישראל צריכה להיות חברה דתית. הניחו שבדיוק

תקציב וחקיקה בסוגיות של ות והחילוניות בקואליציה דתימפלגות ההבחירות היה סכסוך גדול בין ה

זה, בייחוד אם הם לא נעימים, יקבלו התייחסות רבה בסכסוך הטיעונים הדברים, . מטבע בנושאי דת

ות עשוי להעניק יתרונות חשובים למפלגהדבר לבחירות,  בסמוךקורה למדי בחדשות. אם זה 

  . ייםדת םפוליטיות ששמות דגש על נושאי

כשמפלגת שינוי הבטיחה לגייס חרדים  2003יטענו שזה בדיוק מה שקרה בבחירות שיש 

בוחרים חלק מהמושבים משום שעבור  15-לצה"ל ולגבש קואליציה ללא מפלגות דתיות. הם זכו ב

שינוי אכן סייעה להרכיב ממשלה (עם  בראש מעיינם.במידה רבה כעס על המפלגות הדתיות היה ה

דתי לא -להסביר מדוע הקרע החילוני וזה מסייע ,אריאל שרון כראש ממשלה) ללא מפלגות דתיות

לא הצליחה אחת הסיבות לכך ששינוי  ,קרוב לוודאי ,הייתה ו. זהבאותבבחירות שימש עוד נושא 

על הדתיים, הם חשבו על נושאים אפילו לעבור את אחוז החסימה בבחירות האלה. אנשים לא חשבו 

להצלחתה שלה (היזהרו במה שאתם  קורבן נפלהאחרים. במילים אחרות, ניתן היה לטעון ששינוי 

    מבקשים). 

אם אתם חושבים שהשלב השלישי של זלר נשמע מאוד דומה להטרמה, אתם צודקים. 

הסיכויים  הערכתבבהטרמה אנחנו מדברים על איך אנשים משנים את הסטנדרטים או הקריטריונים 

 התקשורתי. זה דומה מאוד לרעיון של זלר של שיקולים םלשינוי בסדר היובהתאם מועמדים של 

 זמןעל סדר היום החדשותי בקשור גם למאבק המתמשך משתנים קולים . רעיון זה של שימשתנים

וזה  ,נמצא בראש" של אנשים"בחירות. מה שנמצא על סדר היום התקשורתי משפיע על מה ש ותמסע

מועמדים. אם מועמדים  יךלהערעל מנת מסוימים  מצביעיםמשתמשים שיקולים  ולאיבבתורו משפיע 
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שמעלה את מרכזי אירוע  שלהחדשותי, או אם סתם מתמזל מזלם במסוגלים להשפיע על סדר היום 

 אנשים יצביעו עבורם. יותר "הנושאים שלהם" לראש סדר היום התקשורתי, 

 

   

 מי עשוי להיות מושפע במידה הרבה ביותר? 

מהתוכן התקשורתי יותר מאחרים. קיים מחקר מושפעים שסביר שיהיו ישנם גם אנשים 

מודעות  48הדיון כאן יתמקד במשתנה שזלר הדגיש בעבודתו: מודעות פוליטית.אך עצום בנושא זה, 

קשר אחריה, והיא קשורה  עוקביםבפוליטיקה ומידה שבה אנשים מתעניינים פוליטית מתייחסת ל

מודעים פוליטית שהכי פחות אלו  לאייתכן שאתם חושבים כך, לרמת הידע הפוליטי. על אף שצמוד 

הם אינם ולכן  פוליטי,מידע הרבה כנוע. הסיבה היא, שקבוצה זו לא מקבלת הם אלו שיותר ניתנים לש

משתכנעים בקלות, משום  אלו עם המודעות הפוליטית הרבה ביותר אינם. גם לשכנוענוחים 

    עליהם הם חולקים. אז מי נשאר?  ששלאזרחים אלו יש מספיק מידע על מנת לדחות מסרים 

הם אלו שעשויים להיות מושפעים על הבינונית כפי שמתברר, בעלי רמת המודעות הפוליטית 

כדי לקבל ולהבין את המסרים שהם מקבלים, קודם לקבוצה זו יש מספיק ידע פוליטי  ידי התקשורת.

במילים אחרות, הם עשויים יותר להסכים עם מה שהם . נגד טיעוני הציעכדי לידע אך לא מספיק 

מהתקשורת. כעת, רק במקרה שאתם חלק מהקבוצה הזו, עליי להרגיע אתכם שגם קבוצה זו מקבלים 

היא  להשתכנע ממה שהיא שומעת ורואה שסבירותהאינה משתכנעת בקלות. היא פשוט הקבוצה 

   .   הגבוהה ביותר

(קשר של  קשר עקומיבין מודעות פוליטית ויכולת השכנוע מכונה בפי החוקרים  קשרה

פירוש המונח הוא שאם ניצור גרף בו המודעות הפוליטית נמצאת על הציר  ).curvilinearעקומה, 

עקומה הקו לא יהיה ישר, אלא  ,)-Yנמצאת על הציר האנכי (ציר ה ההשתכנעותו) X-האופקי (ציר ה

שכנוע עד סבילות להיא מגדילה את רמת ה ,במהופך. ככל שמודעות פוליטית עולה Uהאות בצורת 

מובילה ו ,מודעות גוברתהשהיא מגיעה לנקודת שיא מסוימת, וברגע שהיא עוברת את נקודה זו 

יכול להסביר את התוצאות המעורבות של  זהבמקצת ההקשר המסובך שכנוע. סבילות ל לפחות

   המחקר (הפרדוקס) שנידון קודם לכן. 

ישירות  הבדקבו גם נמחקר מצוין ש) ערכו Arceneaux( סנו) וקווין ארHuberגרגורי הובר (

היה זה מחקר  49.פרסומת פוליטית במידה הרבה ביותר על ידילשכנוע נתונים אילו מצביעים השאלה 

מכל יתר  הפרסומות הפוליטיותמאמץ רב לבודד את ההשפעות של בו נעשה שמתוחכם במיוחד 

ו מקד. הם הת2000בשנת הגורמים שעשויים לשנות את דעתם של אנשים במסע הבחירות לנשיאות 

עבור אל גור בהשוואה לאלו  ה כמות ניכרת של פרסומת פוליטיתבאנשים שחיו באזורים בהם שודר

  עבור ג'ורג' ווקר בוש. במובנים רביםפרסומות בהם שודרו באופן משמעותי יותר ששחיו במקומות 

עבור פרסום היא ה יותר כספית גדול השקעהמחקר זה נמנה בין הטובים ביותר שענו על השאלה האם 

 השקעה טובה עבור מועמדים. 

אלו הייתה שלפרסומות בתבונה. הם מצאו שהושקע המסקנות מעידות על כך שזהו כסף 

השפעה רבה במיוחד על האופן בו אנשים תכננו להצביע, בייחוד על הקולות הצפים. חשוב לא פחות, 
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 50בין מודעות פוליטית לשינוי דעה. curvilinear)( יעקומקשר שרו את השערתו של זלר על יהם א

בסבירות הגבוהה ביותר שהייתה עשויה להשתכנע בינונית מודעות הקבוצה עם רמת  הייתה זו

  . מפרסומות פוליטיות

ישנם אזרחים שניתנים לשכנוע גם  ,ממצא זה מעיד על כך שעל אף הנושא הכללי של פרק זה 

 ,אמצעיתשמים לב. אנשים שאין להם דעה מוצקה על נושא והם בעלי רמת מודעות פוליטית  כןכשהם 

הם אלה שעשויים להיכלל בקטגוריה זו. עם זאת, יש לזכור שתי נקודות. ראשית, כאשר אנשים אינם 

אותה. השאלה אם צריך  משניםדעה מאשר  מגבשיםהחלטיים לגבי נושא, הגיוני יותר לומר שהם 

זה שכנוע פתוחה לדיון. שנית, חשוב לזכור שקבוצה זו לא עשויה לחפש אחר מידע פוליטי,  לכנות את

בטלוויזיה למשל). הגיוני להניח שאלו שנחשפים שלא פרסומות (דרך  מקרהיותר להיתקל בו באלא 

   בכוונה לתוכן פוליטי לא שמים לב כל כך כמו אלה שכן מחפשים אחריו. 

  
 בדיוק כמו למכור סבון?

ניתן לשמוע לעיתים קרובות את הטענה שמכירת מועמד דומה למכירת כל מוצר אחר, למשל סבון. זה 

נכון שחלק מאותם מקצוענים עוסקים בפרסום משני הסוגים, ושלחלק מטכניקות השיווק יש הרבה 

משותף. למרות זאת, ישנם הבדלים חשובים בין שני סוגי השכנוע. ההבדלים הללו הם הסיבה לכך מה

ו לגבי נושא מאשר לשכנע אותו לקנות דעותי הצבעתו או את לשכנע מישהו לשנות את קשה יותרש

     סבון חדש.  

הראשון הוא שרוב האנשים בדרך כלל יותר מעורבים רגשית כאשר הם  עיקריההבדל ה 

חושבים על פוליטיקה. אנשים שמצביעים בדרך כלל לוקחים את החלטתם ברצינות. מעשה ההצבעה 

ר משהו חשוב עליהם ועל השקפת העולם שלהם יותר ממותג הסבון בו הם משתמשים. פירוש אומ

אנשים עשויים  –נתפס כפרסום בייחוד אם זה  –הדבר שכאשר מנסים לשכנע אותם לגבי פוליטיקה 

 יותר להתנגד. 

סיבה אחרת לכך שמעשה ההצבעה שונה מקניית סבון היא שאנשים מתבקשים לעשות  

לחכות די הרבה זמן לפני שהם  יהיה עליהםמשנים את דעתם כמה שנים, וגם אם הם  החלטה רק כל

תניב לכם ש. הצבעה היא במובנים רבים השקעה שאתם מקווים בלבםשינוי היוכלו להביע את 

לבחירות בחזרה עד אתם לא יכולים למשוך את הכסף שלכם  ,ות. אך גם אם היא לאאתשואות נ

הבאות. עם סבון, אתם תמיד יכולים לזרוק אותו, או אם אתם סטודנטים והפרוטה אינה מצויה 

האנשים  רובלפיכך, בכיסכם, אתם יכולים להשתמש בו עד שייגמר ולקנות מותג אחר בפעם הבאה. 

   בחירות הקנייה שלהם. בהשוואה ללוקחים את דעותיהם הפוליטיות יותר ברצינות 

ן וחשוב מאוד הוא כאשר אתם רואים פרסומות של סבון הן קרוב לוודאי יהיו הבדל אחרו

עם הרבה זמן פנוי, כמעט כל המידע שיש מנוסים צרכנים מלבד  על המוצר. והמסר היחידי שתשמע

אודות המוצר מגיע מפרסום. כשמדובר בפוליטיקה, עם זאת, ישנן כמות רבה של חלופות ומקורות 

הסבירות גבוהה המוקד המרכזי של ספר זה: החדשות.  ואמקור אחד שה כולל ע,מתחרים של מיד

בעוד שדיונים סוערים על סבון הם  ,בפוליטיקה הן פנים מול פנים והן באופן מקווןידונו אנשים יותר ש

די נדירים. כאשר אנשים מדברים זה עם זה על דבר מסוים מכנים זאת בספרות המקצועית תקשורת 

ות. העובדה שאנשים מקבלים לפרסומות פוליטיוגם היא מספקת מקור מתחרה נוסף  ,בין אישית
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, למשל פרסום, ישכנע אותם אחד מידע פוליטי ממקורות כה רבים מפחיתה את הסבירות שמקור

 לשנות את דעתם.   

אם תרצו לערוך השוואה בין שכנוע אדם כיצד להצביע ובין דרך מסוימת לערוך קניות, עדיף 

קשורה חשוב על מישהו שרוכש מכונית. עבור רובנו, זוהי החלטה רצינית והיא כמעט תמיד יהיה ל

כמו כן, כשאנחנו קונים מכונית חדשה אנחנו אומרים משהו על התחייבות לכמה שנים לפחות. ב

עצמנו. האם זו מכונית ממוצעת או מפוארת? האם היא זוללת דלק, היברידית, או משהו באמצע? 

ת ספורט, מכונית מנהלים או רכב שטח? עכשיו חישבו על זה לרגע. מהם הסיכויים האם זו מכוני

לגרום עשויות מספר פרסומות? פרסומות למכוניות מעוצבות  על סמךשתחליטו איזו מכונית לקנות 

 דגם מסוים כשתעשו את ההחלטה הסופית. האמת היא שאם אתם אוהבים את המכונית לשקוללכם 

סיכוי טוב שתקנו את אותו הדגם (או תצביעו עבור אותה מפלגה) גם בפעם בה אתם נוהגים קיים 

      הבאה. 

 

 לסיכום

מסוע החדשותית תקשורת אין לראות בשכשם שהיא יש לזכור מכל זה הנקודה שאותה 

ציבור צרכן פסיבי של חדשות. זה תמיד היה נכון, אולם אנשים אין לראות בלהעברת מידע לציבור, כך 

הודות לטלוויזיה אליו ומתייחסים מידע פוליטי  אף יותר פעילים באופן בו הם מחפשיםרבים הפכו 

וחלק  ,בכבלים ולאינטרנט. עליכם להתחיל ברעיון שחלק מהאנשים בוחרים לעקוב אחר החדשות

 ,מעדיפים להשיג מידע פוליטי מחדשות מדומות ותכניות בידורישנם הבוחרים שלא לעשות זאת. 

או לדון בנושאים עם חבריהם  בעיתוניםמעדיפים לבלות זמן רב בקריאה אודות פוליטיקה אחרים ו

ביחס לפוליטיקה, עם  בפייסבוק. בנוסף, אזרחים מגיעים לחדשות עם רמות שונות של ידע והבנה

 השקפות שונות על פוליטיקה ועם מערכות שונות של נושאים המעניינים אותם. 

ת החשובות ביותר הן לא מובחנות הוא רעיון חשוב. בין אם הרעיון שההשפעות התקשורתיו

במידה חוקרים צריכים  לשים לב , שכנועבהטרמה או סתם בקביעת סדר יום, במדובר במסגור, 

למצב מרבית האנשים מודעים מאוד . שמים לב במידה הכי פחותהכאשר כל האחרים  הרבה ביותר

מקדמת קו החדשותית מנהיגים פוליטיים מנסים לשכנע אותם או אפילו כאשר התקשורת שבו 

יום בהם משתמשת התקשורת נתפסות טבעיות והולמות; ה ימסגרות וסדררבות ממסוים. אולם 

יע על נעשו או על האופן שהן יכולות להשפש תיותערכמהקהל כמעט לעולם לא חושב על החלטות 

 ל פוליטיקה. הדרך בה אנחנו חושבים ע

מטבעו בכל זה. שינוי בסביבה הפוליטית דורש בדרך כלל שינוי בהעדפות שלנו  רעאין דבר 

שמביאה נושאים חדשים לתשומת ליבנו. אין החדשותית ולעיתים קרובות יש משהו חיובי בתקשורת 

עמדותיהם כלפי נושא או מנהיג את מחדש כל הזמן לשקול שום דבר רע באזרחים שמאותגרים 

 הציבור יכולה לגרום לקיפאון פוליטי.  בפוליטי. יותר מדי יציבות בקר

אופן בו פועלת מערכת היחסים בין התקשורת למטרת ספר זה היא להפוך אתכם למודעים 

היא שבפעם הבאה שתיתקלו התקווה לפוליטיקה, כך שתוכלו להיות צרכני חדשות מתוחכמים יותר. 

יום המוצגים על ידי האופן בו מסגרות וסדר חשבה לגבי במצבים מסוג זה תקדישו קצת יותר מ

 העולם הפוליטי.    תפישתכם אתהתקשורת משפיעים על 
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 5שאלות למחשבה ולדיון, פרק 

בו אתם חושבים על שהשפעה על האופן החדשותית האם אתם חושבים שיש לתקשורת  .1

הציעו האם אתם חושבים שיש לה השפעה על אנשים אחרים שאתם מכירים? פוליטיקה? 

  מספר דוגמאות שיתמכו בעמדתכם.

 

בשבוע הנוכחי. בהתבסס עוסקת התקשורת  הםב יםהמרכזי יםהפוליטי יםחישבו על הנושא .2

שחשבתם יותר על הנושאים אתם יכולים לומר על מה שלמדתם אודות קביעת סדר יום, האם 

עם אנשים שאתם מכירים? כעת חישבו על ההשפעות התקשורתיות בהם הללו או דנתם 

נושאים מיות היו נערכות היום, האם העובדה שאחד ארצהידועות כהטרמה. אם הבחירות ה

אלו היה ממוקם גבוה על סדר היום התקשורתי מספקת יתרון חשוב לאחת מהמפלגות 

 או מדוע לא?  ,הפוליטיות? מדוע
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קשורים טוב יותר כיצד עולם התקשורת ועולם הפוליטיקה אני מקווה שכעת אתם מבינים 

 אופנים של עצום מגוון על מתחרים העולם בו מיליוני שחקנים פוליטיים ברחביש. זהו עולם זה לזה

ניסיון נעות בין סייע להם בהשגת מטרותיהם הפוליטיות. המטרות תש תקשורת של ואמצעים

להביא שלום לאזור  וא ,כמו האטת קצב ההתחממות הגלובליתמשהו שאפתני יותר ועד ל ,להיבחר

אלא אם  ,פוליטיתלהצלחה  . כמעט כל השחקנים הללו מבינים שיש להם סיכוי קלושהמוכה מלחמ

  ישיגו רמה מסוימת של הצלחה תקשורתית.   

. המקום על פניה יתנראהיא פי שכ הקל עולם אינהלשהיא משימה תקשורת בקידום רעיונות 

של שחקנים פוליטיים בכל יום. שחקנים מספר קטן ועורכים יכולים לכלול רק  ,מוגבליםוהזמן 

מקום בלתי מוגבל  יהיה להםבהם משלהם לפתוח בלוגים או אתרי חדשות חלופיים  ,כמובן ,יכולים

. אלו שהתמזל ביותרמצומצם א ולהביע את עצמם. הבעיה היא שהקהל הפונה לאתרים מסוג זה ה

עם בעיה אחרת. ברגע שרעיונותיהם ייאלצו להתמודד מסורתית היותר מזלם להיכנס לתקשורת 

ולפעמים  ות,המקורי תשומותדומים ל נדירותהם לעיתים  ,חדשותיים ופעולותיהם הפכו לדיווחים

. לעיתונאים יש את האינטרסים שלהם כשהם יוצרים דיווחים כך שלא ניתן לזהותםיוצאים 

, פוליטיים לסייע לשחקנים ה לעתיםיכולשהעברת הנושא לעולם התקשורת חדשותיים, ובעוד 

 הרסנית. להיות במקרים רבים היא יכולה 

חושבים המדינה מדע אנשי שגם לו יש סדר יום משלו. נדמה ש ,חר מכן ישנו הציבורלא

האמת היא שאלא אם מתרחש משהו גדול, רוב לעיתים שכולם מתעניינים בפוליטיקה כמוהם. 

הרבה יותר בחייהם שלהם מאשר במה שמתרחש בממשלה שלהם, שלא לדבר על  יתעניינוהאנשים 

להתמודדות מגבשים לעצמם הרגלים יתר חלקי העולם. אלו שעוקבים אחר החדשות על בסיס קבוע 

שכן נשארים במחשבותיהם לזמן רב יותר עוברים דיווחים הומרבית הדיווחים נשכחים במהרה.  ,עמן

כשהאירוע המקורי  השהתרחש ובדיוק כמו ז תלהיות משמעותי השיכול תקוגניטיביהמרה בדרך כלל 

 הפך לחדשות.  
לא  ,מנסים לעשות שימוש בתקשורת על מנת להשיג יעדים פוליטייםהלזכור שאלו גם חשוב 

 לתלהפע רב עצמהתמיד מכוונים את מאמציהם כלפי הציבור הרחב. התקשורת יכולה גם להיות כלי 

מדינות אחרות. בעוד ששכנוע הציבור על ממשל או אפילו קידים רשמיים בפלחץ על פוליטיקאים, 

הרבה משמעותית א לעיתים קרובות החלטות הי מקבליעם  יצירת קשרלהועיל, לעיתים קרובות יכול 

 ,שחקנים פוליטיים רוצים להשפיע על הפוליטיקה ,יעדים פוליטיים. בסופו של דבר יותר להשגת

אם המטרות עוסקות בהתחממות גלובלית, ין בשלטון. ב יםנמצאהאלו על  ההשפעשל דבר ופירושו 

רק מספר קטן של אנשים בעלי עמדות  ,ןרמזור בצומת מסוכ התקנתבביטחון או בשיעור המיסים, ב

להתמודד הדרך המועדפת בעוד מגע ישיר בדרך כלל יהיה בנידון. לעשות משהו באמת יכולים מפתח 

בקידום מקרה מסוים בקרב  העוצמ-רבעם מקבלי החלטות, פרסום מהסוג הנכון יכול להיות כוח 

  האליטות.    

תחום התקשורת הפוליטית עוסק בהבנה כיצד כל התהליך הזה עובד. חמשת העקרונות 

יהיה זה התיאורטיים שפותחו בספר זה אמורים לספק לכם מספר תובנות ביחס לחוקי המשחק. 

 . שלהםלכם סקירה קצרה הגיוני בשלב זה לספק 
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. עיקרון זה חשוב ם לכוח תקשורתיובדרך כלל ניתן לתרגכוח פוליטי העיקרון הראשון היה: 

עלי ב. ים מאוזןהואיל והוא מזכיר לנו שהתחרות על התקשורת לעולם אינה מתרחשת במגרש משחק

 נאלציםלהם יתרונות רבים על פני אלו ש, המספק VIP-הכוח הפוליטי נכנסים לתקשורת דרך שער ה

לחכות בתור, בדרך כלל בעלי הכוח צריכים רחוקות רק לעתים להיכנס דרך הכניסה האחורית. 

כדי שצוות כתבים ימתין להעביר  ים דייםלחשוב יםנחשב ומספר נבחריםמתייחסים אליהם בכבוד רב 

בדרך כלל צריכים לשלם  ,מת זאתלעו ,את המסר שלהם אל הקהל הרחב. החלשים מבחינה פוליטית

מצוא את עצמם הפרת הסדר על מנת להיכנס, ואז אם לזרות עוד קצת מלח על הפצעים, לאת מחיר 

 בקריאות בוז.   מתקבלים על ידי הקהל 

התקשורת: עם בעיות  יכולות להיות בעלי הכוחלהעיקרון השני בא להזכיר שגם 

. הנקודה הם גם מאבדים שליטה על החדשותכשהשלטונות מאבדים שליטה על הפוליטיקה, 

נוטים לראות את התקשורת כאשמה מרכזית בבעיות שלהם, , המרכזית כאן היא שבעוד שמנהיגים 

. זה נכון שהתקשורת שלהם עצמם הפוליטייםהכישלונות ינסו לבחון את יהיה זה לטובתם אם הם 

כשמנהיגים  ,ר ממה שהן בפועל. אולםלהיראות אף גרועות יות ןמגזימה בבעיות מסוג זה וגורמת לה

 ,לשלוט על זרימת המידע כשהם מנסים םדיואו מוצאים עצמם אבאינם מסוגלים לשלוט על אירועים, 

התקשורת  - או אינם מסוגלים לגייס רמת קונצנזוס רחבה בקרב האליטה שתתמוך במדיניות שלהם

בעידן  יותרתפנה נגדם. האתגרים העומדים בפני מנהיגים פוליטיים בתחומים אלו הופכים קשים 

 שלהיות בשלטון זה דבר קל.  מעולם הדיגיטלי, אך אף אחד לא אמר

אין דבר כזה עיתונות של העיתונאים: המבט מנקודת הדברים  בוחןהעיקרון השלישי 

אחד הדברים החשובים שכדאי לכם לזכור מספר זה הוא כזו).  וגם לא יכולה להיותאובייקטיבית (

רק ההבנה שכל ידיעה חדשותית שאתם רואים מעוגנת במקום ובזמן מסוים. לא רק שמספקים לכם 

רים הם נמסמאוד ולא מייצג של כל האירועים הפוליטיים שהתרחשו בעולם, אלא שגם  מדגם קטן

ההטיות כוח של חלק מסוגי הלכם במסגרת תרבותית מסוימת. חדשות הן במידה רבה מבנה חברתי. 

ביותר מושרש בעובדה שהם לרוב סמויים. אם אתם באמת מעוניינים לעקוב אחר  יםהחשוב

מחובתכם לאסוף את המידע שלכם ממגוון רחב של מקורות ככל האפשר. בעוד שדורות  ,הפוליטיקה

צו לעבוד קשה למדי על מנת לעשות זאת, בעידן הדיגיטלי אין לכם באמת תירוצים. אין קודמים נאל

אובייקטיבי או "מאוזן", אולם  האליהם אתם פונים יהישזה אומר שכל אחד מהאתרים החדשותיים 

אתם תיחשפו למספיק נקודות מבט שונות על מנת לבנות השקפה מגוונת ומורכבת יותר על העולם 

    הפוליטי.  

התייחסות גוברת בקרב  השצבר ומסוג אחר, כז תחדשותי הטיההעיקרון הרביעי עוסק ב

 ה להיותזה יכולליותר מכל דבר אחר לספר סיפור טוב, ו חויבתהתקשורת מ מלומדים וחוקרים:

של פרק זה היה  חשוב ביותרה השיעור. על התהליך הפוליטי השפעה מרכזיתלעיתים קרובות 

מבחינה חברתית.  כבדדרמה יש מחיר  של עיתונאים אחר שלחיפוש המתמשך והכמעט אובססיבי

 ואעבודה טובה ה הומנהיג שעוש ,פוליטיקאיםביחס להפכנו כולנו לציניים  הבידוריותחדשות הבעידן 

של לחץ אדירה כמות  מופעלת ,בנוסף. שמייצרים דרמהיותר לעומת אלו הרבה בעל ערך חדשותי נמוך 

משום שאלה הם סוגי הדיווחים המייצרים את הפרסום  ,בוץלעל פוליטיקאים לגרור את יריביהם 
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מצוין  אמצעילהחדשותית שהופך את התקשורת  ,הרב ביותר. בעייתי לא פחות הוא הדגש על דרמה

      פיוס או שלום. כאשר מנסים להשיג  חלשלכלי  לגיוס אנשים למלחמה, אך

ותה עת עליכם גם לזכור שלשמירה על חדשות מעניינות יש תועלת חשובה במיוחד: יותר בא

לומדים דבר  ,תופוליטי יותמגבילים את עצמם לקומדשאזרחים גם אנשים עוקבים אחרי החדשות. 

ניתוח פוליטי אלו המעוניינים ב. מנותקיםאזרחים על סכים שזה עדיף נאו שניים על פוליטיקה. רובנו 

נמנים עם בנוסף, חלק מהאזרחים המעורבים מבחינה פוליטית . לא יתקשו למצוא אותו ,רציני

  של הבידור הפוליטי. גדולים ביותר האוהדים 

סביר כיצד ומתי התקשורת משפיעה על החשיבה וההתנהגות הפוליטית ההעיקרון האחרון 

תי מכוונת ובלתי ההשפעה החשובה ביותר של התקשורת על אזרחים נוטה להיות בלשל אנשים: 

ה נכון תעשו מעש ,ולציה מסיבית של התקשורת. המסר העיקרי הוא שבמקום לחשוב על מניפמובחנת

יוצרים העיתונאים את החדשות.  של הדרך בהיותר אם תנסו לבחון את ההשלכות הבלתי מכוונות 

היסוד השני בטיעון זה הוא שאנשים עשויים להיות מושפעים על ידי התקשורת כאשר הם לא כל כך 

שמים לב. נקודות אלה רלוונטיות במיוחד כאשר אנו לוקחים בחשבון את שלושת סוגי ההשפעות 

  שהודגשו: מסגור, קביעת סדר יום והטרמה.  

 כשהם מנסיםכשולים העצומים עמם מתמודדים חוקרים בתחום זה לזכור את המגם חשוב 

הגורמים השונים שיכולים להשפיע עליהם ר שאלבודד את ההשפעות שיש לתקשורת על אנשים מ

עוד משום מסקנות רבות שהסקנו בתחום זה אינן תקפות מבחינה פוליטית. וגרוע מזה, ייתכן מאוד ש

לקיצו. אם כמות גדלה של אנשים ימצאו את עצמם פונים שעידן "תקשורת ההמונים" עשוי להתקרב 

מקוונים שמספרים להם את מה שהם רוצים לשמוע, ואם פחות -לאמצעי החדשות המקוונים ולא

  זהו משחק אחר לגמרי.  ,אנשים ימצאו עצמם צופים "בלי כוונה" בחדשות

נראים בנקודה זו כפחות מהפכניים ממה שהם עצמם ח י, שינויים אלה עשויים להוכבכל זאת

על ידי כל אמצעי תקשורת והממצאים מעידים על עדיין מסוקרים מרכזיים אירועים חדשותיים בזמן. 

 ,עדיין נע מהתקשורת המסורתית אל המדיה החדשה החדשותיים כך שהרוב המוחלט של הדיווחים

ולא להיפך. אז לעת עתה אנחנו יכולים להיות די בטוחים שמה שלמדתם כאן אודות ההשפעות של 

  להבנה של מה שקורה לאנשים. עדיין יעניק לכם נקודת מוצא טובה  ותיתהחדשהתקשורת 

עולם השל אחר. קיימים אלפי חוקרים ברחבי  , אני מקווה,זהו סופו של המסע שלנו והתחלתו

להבין את התקשורת ואת הפוליטיקה. אם נושא זה מעניין אתכם (איך לניסיון יהם שמקדישים את חי

 כאשרמדעי החברה ומדעי הטבע, תמיד, בעוד קצת. כמו עליו לא?) אתם חייבים לעצמכם לקרוא 

 חייבתו ,דרך העבודות הללו אתם תיתקלו בחילוקי דעות סוערים לגבי התפקיד אותו ממלאת תשוטטו

התקשורת בפוליטיקה. ללא ספק אין שום רע בזה. למעשה עבור רבים מאתנו היעדר  ,למלא

. בדיוק למחקרהקונצנזוס הזה הוא אחד הדברים שהופכים את העולם הזה לתחום מרתק כל כך 

מומחה אחד מוך על לסכשם שאסור לכם לעולם לסמוך על מקור חדשותי אחד, כך גם אסור לכם 

ד. אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מנסים ללמד במכללות שיאמר לכם כיצד כל זה עוב

כדאי לכם ליישם את העיקרון הזה לכל סוג של  לאמץ חשיבה ביקורתית.ובאוניברסיטאות הוא כיצד 

 גםבעין ביקורתית להבנת מחקר כמו  להשתמש ,באותה מידה ,מידע וידע שנקרים בדרככם. חשוב

     הגישה הזאת, כך הם יהפכו לאזרחים טובים יותר.   לצריכת החדשות. ככל שיותר אנשים יאמצו את
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