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קשבקשב ― מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל, הוקם לאחר רצח ראש  ינואר 2005
הממשלה יצחק רבין ז"ל על ידי קבוצה של אנשי רוח, משפטנים, 

אנשי אקדמיה וציבור במטרה להגן ולקדם את ערכי הדמוקרטיה 

בישראל. 

קשבקשב חוקר ואוסף באופן שיטתי מידע על מגמות של דה-לגיטימציה 
כלפי מוסדות הדמוקרטיה, על גופים המחזיקים באידיאולוגיה 

ובפרקטיקה אנטי–דמוקרטית, על הסתה ואלימות על רקע אידיאולוגי 

ועל תפקוד התקשורת בישראל. החומר נאסף ומנותח לשם הכנת 

תחקירים, דו"חות ודפי מידע.

בראשית 2005 השיק קשבקשב פרוייקט ארוך טווח שכותרתו: "מעקב 

תקשורת ― גם מילים יכולות להרוג". מטרתו של פרויקט זה, המשותף 

לקשבקשב ולארגון מפתאח הפלסטיני, להביא לשינוי דפוסי השיח והסיקור 

התקשורתי בישראל ובתחומי הרשות הפלסטינית שמבטאים דעות 

קדומות, הסתה והשמצה, הטיה, דה לגיטימציה ודה הומניזציה כלפי 

הצד האחר. 

העמותה אינה קשורה לגוף מפלגתי כלשהו ומבססת את פעילותה 

על תרומות בלבד.

בין הגופים העיקריים התומכים בפעילות העמותה: הקרן החדשה 

 Foundation for Middle East Peace ,לישראל, האיחוד האירופי

ואחרים.
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― תקשורת מעקב פרויקט
הקדמה להרוג": יכולות מילים "גם

הישראלי- הסכסוך של על הסיקור העיתונאי של דו"חות מחקר בסידרה ראשון הוא זה דו"ח

לכלי להרוג". יכולות גם מילים ― תקשורת "מעקב במסגרת תוכנית קשב שיפרסם פלסטיני,

תפקיד ― הציבורי השיח ובעיצוב הציבורית התודעה בהבניית מפתח תפקיד התקשורת

האינתיפאדה פרוץ ובמיוחד מאז האחרונות, בשנים אלימים. במצבי עימות גוברת שחשיבותו

והפלסטינית, הישראלית החברות, שתי להסתגרות עדים אנו השלום, תהליך והתמוטטות

באווירה השני. לצד מקום בה שאין הסתגרות וייאוש, פחד ושנאה, חשדנות של חומות מאחורי

ומפתאח הפלסטיני, הישראלי קשב האירגונים, שני הסכימו דחיפות, של מתוך תחושה כזאת,

ובתחומי בישראל התקשורתי הסיקור דפוסי לשינוי להביא שמטרתו זה, בפרוייקט פעולה לשתף

לגיטימציה דה הטיה, והשמצה, הסתה קדומות, דעות שמבטאים דפוסים הפלסטינית, הרשות

השני. הצד של הומניזציה ודה

השימוש להפסקת הפלסטינית לרשות בין ישראל הסכמים כמה נחתמו אוסלו, הסכם מאז

מאד בשנים נפוצה ישראל כנגד מרבה להשתמש בהסתה הפלסטיני הצד כי בהסתה. הטענה

ישראל מנגד, הפלסטינית. מהרשות ישראל של העיקריות התביעות לאחת והפכה האחרונות,

ארגונים של מסוגו ראשון ניסיון כן, אם זהו, הזה. בנושא הדדיות לתבוע פלסטיני ניסיון כל דוחה

והסיקור ההסתה דפוסי את לנטר האלים, הלאומי העימות קו צדי משני ממשלתיים, לא

שיתמקד מחקר,  דו"ח לפרסם קשב  מתכוון חודשים לכמה אחת  הצדדים. בשני הפסולים 

הישראלי-פלסטיני. בסכסוך הקשור אחד,  נבחר  נושא  של בישראל התקשורתי בסיקור

בנושאים הפלסטינית התקשורת של  הסיקור על מחקר דו"חות  מפתאח יפרסם במקביל,

ובערבית. באנגלית בעברית, במקביל יפורסמו הדו"חות לסכסוך. הקשורים נבחרים

האחרונים השבועות הישראלי של הסיקור ― שבחרנו הראשון עוסק בנושא כן, אם זה, דו"ח

― בישראל המרכזיים באמצעי התקשורת הסיקור את הדו"ח בוחן ערפאת. יאסר של לחייו

המרכזיות החדשות ומהדורות ו"הארץ", "מעריב" אחרונות", "ידיעות היומיים, העיתונים שלושת

הדיווחים פורסמו שבו מהיום החל ― 10 וערוץ ,2 ערוץ ,1 ערוץ הטלוויזיה, ערוצי בשלושת

ימים מספר בנובמבר, ה-19 ועד ,2004 באוקטובר ה-25 ערפאת, של מחלתו על הראשונים

הישראליים אמצעי התקשורת כיצד סיכמו היתר, בין לבדוק,  הדו"ח מבקש קבורתו. לאחר

סיפור גסיסתו, כיצד סיפרו את למותו; התייחסו איך ערפאת בימיו האחרונים; דמותו של את

במהלך הפלסטינית בחברה המתרחש את תיארו איך אשתו; סוהא, של סיפורה את זה ובכלל

המחקר מותו. שלאחר החדש בעידן לקרות עומד מה העריכו וכיצד הללו; הדרמטיים הימים

אחרת. כזו או היסטורית תמונה לקבע מתיימר ואינו כשלעצמן, העובדות את מבקש לבחון אינו

הדברים. מהלך הישראלית את התקשורת שיקפה שבו באופן הדו"ח הוא של עניינו
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בשלב הזה, כלליות הנוגעות לשיטת המחקר. בסוף הדו"ח מופיעות הערות בנספח המופיע

כתבים, של האינדיבידואלית  בעבודתם עוסק אינו הדו"ח מרכזית: אחת נקודה לציין  ראוי

בגיליונות אחרות, הדו"ח עוסק במילים התקשורת. מאמצעי כל אחד הכולל של בתוצר אלא

הדו"ח הזו, בהם. במסגרת המופיעה בכתבה זו או אחרת ולא ובמהדורות החדשות, העיתונים

למשל, כיצד, ― כתביהם להם שסיפקו בכתבות התקשורת אמצעי השתמשו כיצד בודק

של לכתבותיהם התייחסו וכיצד צבא, לענייני כתביהם אליהם שהעבירו לכתבות התייחסו

הנושא, על האקדמית המחקרית מהספרות שעולה כפי השני. הצד בסיקור העוסקים הכתבים

התקשורת שאמצעי הכותרות מכל, ויותר ― התקשורת אמצעי של האלה העריכה החלטות

מפרש שבו האופן על מכריע באופן משפיעות ― הקוראים בפני הכתבות את להציג כדי בוחרים

התקשורת אמצעי כולו, הדו"ח לאורך שנראה  כפי החדשות.  את והצופים הקוראים ציבור

בסתירה מזומנות לעתים שעמדה מסוימת, עולם תמונת עריכה, באמצעי הבליטו, הישראליים

שלהם מהשטח. כתביהם שהביאו לחומרים החדשותיים
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מת, ערפאת
מבוא חיה: הקונספציה אבל

 

שנים ארבע רבין, יצחק עם אוסלו הסכם על שחתם לאחר מעשור יותר ,2004 בנובמבר ב-11

מנהיגם ערפאת, יאסר מת פרצה, אל-אקצא ואינתיפאדת התמוטט השלום שתהליך לאחר

רגע היה זה הישראלית, התקשורת של מבטה מנקודת בפריס. חולים בבית הפלסטינים, של

כמו לשנוא אהבו  כך כל שהישראלים נדמה, כך ערבית, דמות אין שחרור. רגע של חגיגי,

אדום של כל כך עזים תיארה בצבעים הישראלית ערבי שהתקשורת מנהיג ערפאת. אין יאסר

המנהיג כמו ספרותיים, כמעט כך, כל  מיתולוגיים כך, כל  סטריאוטיפיים במושגים ושחור,

בחגורה". והאקדח הראש על הכאפיה הפנים, על השערות "עם האיש הזה, הפלסטיני

הרקע שהביא את יש לבחון ערפאת, של מותו על התקשורתי את הסיקור היטב מנת להבין על

בולט בסיקור מותו. כל כך באופן שמובעת ערפאת לתפיסה הערכית והרגשית כלפי

הישראלי הציבור בקרב השתרשה ,2000 בספטמבר אל-אקצא, אינתיפאדת שפרצה מאז

השנים בארבע באזור שקרה לכל מה אחראי בלבד, ערפאת, והוא שעל-פיה העולם תפיסת

הכושלת, קמפ-דיוויד בפיסגת כי ושוב שוב טען ברק, אהוד דאז, הממשלה ראש האחרונות.

מוחלט. בסירוב ונענה הסכסוך, לסיום  לכת" "מרחיקת הצעה  לערפאת הציע ,2000 ביולי

מישראל ויתורים נוספים כדי לסחוט האינתיפאדה את תכנן ויזם ערפאת ברק כי טען אחר-כך

האמיתי" "פרצופו חשף את ברק היתה ברורה: העולם הזו תמונת משמעותה של הזרוע. בכוח

הזו הקונספציה ישראל.  של להשמדתה השואף טרוריסט ונותר שהיה האיש  ערפאת, של

וייגלס, דב הדין עורך סיפר למשל, כך, וממשלתו. שרון אריאל ידי על כך אחר ושוכללה אומצה

:2004 באוקטובר ב-8 "הארץ", לב למוסף גלוי בראיון שרון, של לשכתו ראש

וחינכנו הפרק, מעל המדיני התהליך עניין את להוריד הצלחנו נכון "בניהול

התעודה לדבר. מי עם מי לדבר. וקיבלנו תעודת אין עם שאין לכך העולם את

הסטטוס-קוו לדבר, אין עם מי עוד כל ב. לדבר. אין עם מי א. כך: אומרת הזאת

וכך. כשפלשתין כך וכך רק כשיקרה זאת תתבטל ג. תעודה הגיאוגרפי קיים.

ושלום". אז, להתראות ד. פינלנד. תהיה

במערכת הביטחון, בכירים של לתמיכתם הראשונים בימיה זכתה פרטנר" קונספציית ה"אין

חטיבת ראש גלעד, עמוס תא"ל עמד אלה בראש מודיעיני. מידע על מבוססת היא כי שטענו

היום כראש המשמש בשטחים (2003-2001), ומתאם הפעולות (2001-1996) המחקר באמ"ן

החלו ,2004 שנת של השניה במחצית אבל הממשלה. ראש של המדיני-ביטחוני המטה

שלראשונה הביטחון, מערכת יוצאי אישים בכירים, עם ראיונות "הארץ" בעיתון להתפרסם

בנוגע המודיעין הערכות לגבי מהותי באופן שונה תמונה הציגו האינתיפאדה תחילת מאז

אלדר: לעקיבא בראיון אמר מלכא, עמוס האלוף לשעבר, אמ"ן ראש לערפאת.
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גלעד מזימה. אם היא למו"מ ערפאת של שהליכתו מודיעין היתה הערכת "לא

מסלף אזי הוא פרטנר להסדר, שאין היתה טאבה אמ"ן עד אתמול שעמדת טען

המציאות" ("שני הקולות של אמ"ן", הארץ, 10.6.2004). את

העת  כל דבק כי ערפאת להערכה שותף היה הביטחון, במערכת בכירים נוספים כמו  מלכא,

בירושלים, פלסטינית בירה מהשטחים,   97% על פלסטינית  מדינה  הקמת הכולל בפיתרון

כי הצמרת העריך אף מלכא לישראל. פליטים של מוגבל מספר של וחזרה חילופי שטחים,

האינתיפאדה. במהלך האש לליבוי תרמה הישראלית הביטחונית

אל"מ וגלעד, מלכא של כהונתם בתקופת באמ"ן המחקר בחטיבת הפלסטינית הזירה ראש

חסרת היתה פרטנר" ה"אין קונספציית בראיון עיתונאי כי הוא אף אמר לביא, אפרים (מיל')

המודיעיני ניתוח החומר על אישי באופן אחראי שהיה האיש לביא, של ממש. מודיעיני בסיס

הקרוב במחדל מדובר כי ואמר הקונספציה, נוצרה איך לחקור דרש לפלסטינים, הנוגע בכל

הכיפורים: יום למחדל ומשמעותו בהיקפו

חטיבת של הרשמיות,  הכתובות,  שבהערכות משמעית, חד  לקבוע יכול  "אני

("קונספציה חסרת בסיס", יואב הרווחת היום" היה בסיס לקונצפציה המחקר לא

.(13.6.2004 הארץ, שטרן,

בראיון הציג פלסטיניים, בעניינים השב"כ לראש מיוחד יועץ שהיה שטיינברג, מתי המזרחן

עצמה: את דבר של בסופו שהגשימה ביסודה, מוטעית כהערכה הקונספציה את עיתונאי

וערפאת, אימץ הפתח תנועת בראשות הפלשתינים, של המרכזי "הזרם הלאומי

פרגמטית שהבחנה להם שהתברר אולם ככל מדינות. שתי של העיקרון את

נוסח המהותית הקיצוניות הקצנה… אצלם חלה תוצאות, מניבה איננה כזאת

יהיו. אשר יהיו ישראל, מדינת  של בעמדותיה  כלל  מותנית איננה החמאס

המדיני". הסתום מהמבוי ניזון זאת, לעומת הפת"ח), (של ההקצנה תהליך

.(16.6.2004 הארץ, רובינשטיין, עצמה", דני את הגשימה המוטעית ("ההערכה

ראש שהיה איילון, עמי (מיל.) אלוף גם השאר, בין שותף, הזו, המורכבת העולם לתמונת

הקצינים של  העולם תמונת פי על האינתיפאדה. פרוץ לפני ספורים חודשים עד  השב"כ

ולתוצאותיה, לה היה האחראי הבלעדי לא את האינתיפאדה, לא יזם ערפאת האלה, הבכירים

חלק היה ולמדיניותה לישראל ענק כלשהי. כחלק ממזימת ישראל להשמדת חתר שלא ובוודאי

בהקשר והן קמפ-דיוויד, פיסגת כישלון של בהקשר הן אוסלו, תהליך בהתמוטטות משמעותי

עצמה. האינתיפאדה במהלך האלים המאבק הסלמת של

תקשורת חוקר דור, דניאל ד"ר מציג מגן", חומת ו"מאחורי השפעה" תחת "עיתונות ספריו, בשני

ניתוח ― האינתיפאדה אירועי את הישראלי התקשורתי הסיקור של ניתוח ת"א, מאוניברסיטת

התקשורת שיחקה הניתוח, פי על והשב"כ. אמ"ן בכירי של טענותיהם את ומשלים המחזק

לממשלת למעשה, ואפשרה,  הקהל, בדעת הקונספציה בהטמעת מרכזי תפקיד  הישראלית

אימצו התקשורת אמצעי ועוד, זאת הפלסטינים. כלפי ומיליטנטית אגרסיבית גישה לאמץ ישראל
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עצמם שלהם השטח כתבי כאשר גם מעורערת, בלתי כעובדה אותה והציגו הקונספציה את

הקונספציה. של ממרכיביה אחד כל על ספק של כבד צל שהטילו דיווחים שוטף באופן סיפקו

אחראי והיה ישראל של מר אויב רוב שנותיו היה לאורך ערפאת שיאסר להסכים כמובן, אפשר,

הביעו רבים גם פלסטינים חיוביים ― לא באופנים דמותו ואפשר לתאר את רבים, של למותם

הסתלקותו שליוותה את הרגשית הסערה את גם להבין אפשר תיפקודו. נוקבת על ביקורת

של האולטימטיבי את הסמל שראו בו בישראל, רבים גילויי השמחה של את ואף מהעולם

שנים איום הטרור במשך החיה תחת חברה של משום היטהרות היה בשמחה הזו הטרור.

גדול. עדיין המרחק עיתונאי אחראי, סיקור לבין רגשית צפויה תגובה בין אבל רבות.

ערפאת של האחרונים ימיו הישראלית את התקשורת כיצד סיקרה לבדוק ביקשנו זה בדו"ח

של ליבה בלב הנוגע זה יותר, העמוק במובן גם אלא המיידי, הקונקרטי, במובן רק לא ―

של השתרשותה את של ערפאת מותו על הישראלי הסיקור מידה שיקף באיזו הקונספציה:

דמותו הישראלית את התקשורת הנציחה באיזו מידה הישראלי? הקונצנזוס הקונספציה בלב

פעם תרמה, ובכך שיעור, לאין ומרושעת נלעגת כדמות האולטימטיבי, כשטן ערפאת של

הקונספציה? של להעמקתה נוספת,

הציבורית באווירה המסתמנים השינויים לנוכח דווקא מתחזקת הזו השאלה של חשיבותה

מוצאים בפרט, התקשורת ואמצעי בכלל, הישראלי הציבור ערפאת: של מותו מאז בישראל

האם אבל מחדש. נפתח ההזדמנויות המדיני חלון כי אופטימיות. נראה של ברגע עצמם את

בתמונת כאן מדובר אולי או המציאות, של סבירה תפיסה על המבוסס אותנטי, חיובי שינוי זהו

בשנים כאן שקרה מה כל על המלאה האחריות שהטלת ייתכן האם הקונספציה? של המראה

שערפאת מכיוון ייפתר, הכל שעכשיו תחושה לפתע יצרה ערפאת של כתפיו על האחרונות

מבוססת "חיובית", כדמות  אבו-מאזן, היורש, של דמותו הצגת האם מהזירה?  נעלם עצמו

מכיוון רק לא לסמוך, מה על לה שאין הנגדה המיתולוגי, ערפאת לבין בינו חדה הנגדה על

העם הפלסטיני מרבית ושל של ערפאת, העולם הנראה לתפיסת ככל מחויב שאבו-מאזן עצמו

היתה, הקולקטיבית הישראלית בתודעה ערפאת של שדמותו מכיוון אלא בעיקר מייצג, שהוא

חדשה, קונספציה של בפתחה עומדים אנחנו האם המציאות? מן מנותקת רבים, במובנים

מוכנים "לספק החדשה, אינם הפלסטינית וההנהגה אבו-מאזן, שיתברר שגם שתתגבש ברגע

פני הם שאלה ראשונים שרון? רמזים ממשלת של את עמדותיה בכניעה ולקבל הסחורה" את

שלאחר הראשונים השבועות של אירועי הישראלי כבר בסיקור מופיעים שנראה, כפי הדברים,

הראיס. של הסתלקותו

בהדגשה. מובאים משנה וכותרות כותרות מתוך ציטוטים הערה:
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על הפנים, עם השערות האיש
והאקדח: הכאפיה

גסיסתו ברגעי ערפאת של דמותו

מתארים הישראליים התקשורת אמצעי בהמשך, שיוזכרו מהכלל יוצאים בכמה מאשר חוץ

מסרט גיבור מהחיים, גדול אויב שטני, מיתולוגי, כיצור האחרונים ימיו כל לאורך ערפאת את

שמדובר רק מוכיחה ― וחולה אדם זקן של ימיו האחרונים ― שגסיסתו המתמשכת פנטזיה

תשע ― בכותרת  באוקטובר ב-28  ידיעה מכתיר "מעריב" נשמות.  תשע בעלת במפלצת 

תשע בעל הפלשתיני המנהיג ― בנובמבר ב-11 מספר, אחרונות" ו"ידיעות הנשמות,

בישראל אבל אמנם גוסס, ערפאת המיתות. אינספור בעל האיש שהוא גם הוכיח הנשמות

משבר כל עם בהצלחה כעוף החול המתמודד כמעט בלתי מנוצח, רפואי, כפלא מתואר הוא

עושה. הוא מה בדיוק במתרחש, ויודע שולט הוא ערש דווי על גם אסון. מכל ונחלץ

מגיבים והם החדשות, ועורכי הכתבים  של עצביהם  על פורט  מותו של המתמשך העיכוב

בחדשות אור הלר, למשל, אומר כך, וגובר. הולך רוח בקוצר לא מת שהאיש עדיין לעובדה

בנובמבר: ב-9 ,10 ערוץ

במספר עצמו שלו  השיא כנראה, את לשבור,  הערב  מתכוון ערפאת  "יאסר

המבולבל היום את להסביר קשה אחרת מותו, על הכריזו כבר שבהן הפעמים

ביותר המת החי הוא 75 ה- בן שהפלסטיני התברר שוב שבו הזה והמבלבל

ביותר..." החי המת או

חשוב כבר הוא אבל עדיין, מת לא ערפאת חדש: ביטוי מולידה העצבים מורטת ההמתנה

מכריזה למחרת המתנה. במצב - כמת חשוב אומר: ב"מעריב" הלוגו בנובמבר, ב-7 כמת.

כי אומרת, כותרת המשנה הנשימות האחרונות. ב"מעריב" ― שני עמודים על ענק כותרת

המתנוסס הלוגו למציאות. יאסר ערפאת של מותו שעות יהפוך 24 שבתוך מעריכים הצרפתים

של החגיגית בעמוד הראשון המשנה כותרת קרוב. הסוף כמת. חשוב העמודים אומר:  על

אומרת: בנובמבר ב-10 העיתון

לקיצו. סוף, סוף מגיע, ערפאת עידן

כמה ― 4 בעמוד מתלונן העיתון בכותרות בנובמבר, מגדיל לעשות. ב-11 אחרונות" "ידיעות

חודש. אפילו במצבו להישאר יכול ערפאת נחכה? עוד

לעצמם מרשים אמצעי התקשורת למות, עומד זאת בכל נראה שערפאת כאשר לפעם, מפעם

ברוך מברכת:  בנובמבר, ב-5 אחרונות", ב"ידיעות כותרת קולקטיבית. רווחה אנחת לשחרר 

כותרת מבשרת אדומות,  ענק באותיות גיליון, אותו של הראשית לכותרת מתחת  שפטרנו.

גמור ... ערפאת רגליו על יקום עוד אלפי ישראלים לא לרצח האיש שאחראי המשנה:
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רגעיו רבין ... לרצח בנובמבר, יום השנה ב-4 מת לפחות הוא לא גורמים ישראלים: ...

הכותרת קובעת ההלוויה, מסע לאחר בנובמבר, ב-14 .1 מספר הטרוריסט של האחרונים

קבור. אחת: במילה "מעריב" של הראשית

מכל והמהדורות העיתונים עורכי את משחררת הדמונית מדמותו והסלידה לערפאת השנאה

בכותרות שהתפרסמו וביטויים של מילים חלקית להלן רשימה הסביר. העיתונאי הסיקור כבלי

ניסוחים ― בנובמבר 5 אחד, וב"מעריב" ביום ב"ידיעות אחרונות" המשנה ובכותרות החדשות

פשוטות וחד-משמעיות: במילים כלפיו היחס ואת ערפאת של דמותו לסכם את המבקשים

הכאפיה על הפנים, השערות עם ואיש בליעל", "האיש דמים "איש מספר 1", "הטרוריסט

אחרונות) (ידיעות יומו" "בא לעזה", "שיילך בחגורה", והאקדח הראש על

"חשוב טרוריטס", אויב, מנהיג וארכי בטרור, הנשמות", "האיש שבחר תשע בעל "האיש

(מעריב) שילח ונכלא". מימן, כיזב, זכה, התסיס, הוכתר, לחם, גורש, הושפל, "הוא כמת",

4 11.11.2004, עמוד ידיעות אחרונות,

2 5  ידיעות אחרונות, 5.11.2004, עמוד עמוד ,5.11.2004 מעריב,
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6 29.10.2004, עמוד ידיעות אחרונות,
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החוזרים גרפיים, מרכיבים מופיעים יום, כמעט מדי ושוב שוב שמופיעים האלה, הניסוחים לצד

באוקטובר ב-29 אחרונות" "ידיעות מפרסם למשל, כך, המסר. אותו על מניפולטיבי באופן

ובה גדולה תמונה משולבת מאיים באצבעו, כשמאחוריו במדים, ערפאת של גדולה תמונה

הכותרת מעל בירושלים. 20 בקו הפיגוע הרוגי ― שחורים בשקים גופות של שורה ארוכה

סולחים. ולא בטרור של ערפאת חלקו את לא שוכחים בישראל מכריזה: התמונות

כאל היו"ר של בריאותו במצב להידרדרות מתייחסים אשר ו"מעריב" אחרונות" "ידיעות מול

ניטראלי חדשותי בסיקור בולט "הארץ" ומתלהם, גס דמותו באופן את ומציירים חגיגי אירוע

ישראל נגד לוחם  בכותרת  נפתחת פועלו את  המסכמת באוקטובר ב-28  כתבה  יותר.

הותיקים המנהיגים ואחד לשלום נובל פרס חתן טרור, ארגון ראש העצמאות, במלחמת

גם סיפור שלו. האישית בביוגרפיה עובדות מגוון הקוראים לידיעת מביאה העולם. הכותרת

ב"הארץ" בדרך-כלל, מסוקר, ובהלעגה, לאיד בשמחה האחרים בעיתונים לווה אשר מחלתו

עובדתי. באופן

2, תפקיד ערוץ פרשן יערי, אהוד ערפאת, משחק האחרונים של ימיו של בסיקור הטלוויזיוני

הודעה הציבור לידיעת יערי מביא ערפאת, של מותו לפני שבוע בנובמבר, ב-4 ראשי.

האתר .proche-orient.info הצרפתי האינטרנט באתר פרסום על בהסתמך מותו על

אמין וסופי. בהעדר מקור "בהסתייגות", ערפאת, מות על המידע את לציין, מסר הצרפתי, יש

משקף, והסיכום ערפאת,  של דמותו  את מוחצנת  בחגיגיות  יערי  מסכם באוקטובר,  ב-28

של חייו בסיפור האחרון הפרק מתאר את הוא הקונספציה. כך את במילה, מילה כמעט

הפלסטיני: המנהיג

שיניו בעור  שנמלט אחרי שנים 37 ארצה, ערפאת יאסר חזר '94 "ביולי 

ערפאת נכנס, ברמאללה. שלו המסתור לדירת שהגיעה השב"כ מחוליה של

ערפאת ― ראשון תקר אירע אז אוסלו, וכבר הסכם מתוקף לשלום לכאורה,

עמרין, ג'יהאד המחבלים רב  את לישבנו מסתיר מתחת יושב, כשהוא הגיע

לחזור אך הורשה רבין על-ידי עמרין גורש האחורי. על המושב שרוע שהיה

כעבור ברצועה. אל-אקצא גדודי של והמפקד המייסד לימים ונעשה אחר-כך,

שערפאת יצחק רבין למסקנה הממשלה המנוח 95' הגיע ראש בשלהי שנה,

לחולל שבכוונתו לקומץ מקורבים אמר רבין ארגוני הטרור. לריסוק פועל אינו

ייעצר ― ולא הטרור, נגד לפעולה אולטימטום לערפאת ולהציג ממש של משבר

לנקודה מתקרב שהוא רבין אמר קיסינג'ר הנרי הוותיק לידידו המדיני. התהליך

שלא לימים, קיסינג'ר, יאמר ולנו .Re-assessment - מחדש' 'הערכה של

להיתפס רצה לא  שרבין אלא הממשלה. ראש התכוון למה לו  ברור היה

,'96 לינואר שנועדו הפלסטינית לרשות הראשונות בבחירות שמחבל כמי

הממשלה. ראש נרצח ואז ערפאת. של מחדש לבחירתו עד להמתין והחליט

ערפאת קיבל כבר הבחירות שלמחרת ובלילה הוגש, לא מעולם האולטימטום

הדברים את כיוון מאז ערפאת דף. מוחמד החמאס את מפקד בעזה בלשכתו

סיסמאות סדרת  על סוף, בלי חזר, הוא נמנע. בלתי היה עימות שתמיד אל

להנחיל". שביקש המורשת את ששיקפו
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ערפאת. של מעשה רמיה מאשר יותר היה לא אוסלו הסכם כן, אם של יערי, הסיכום על-פי

בדברי נותרו רבין), רצח של האדמה רעידת (כולל אוסלו הסכם של המורכבת ההיסטוריה מכל

משהו מתישהו, שרבין אמר, על כך שניה שמיעה מיד כמה אנקדוטות ועדות יערי של הסיכום

היסטורית ב-88' החלטה העביר שערפאת העובדה את לדוגמא, מציין, לא יערי  לקיסינג'ר.

שנות של המורכבות את הנסיבות מציג לא הוא מדינות. של שתי בפיתרון הדוגלת אש"ף של

העובדה שגם ואת בתקופת אוסלו, ההתנחלויות של ההתרחבות המאסיבית את המשא ומתן,

אינו מזכיר יערי בהסכם. של סעיפים ארוכה שורה הפלסטינית, הפרה הרשות רק ישראל, ולא

אנשי גם (ששותפים לה התפיסה ואת התקופה, במהלך ישראל של פעולותיה הצבאיות את

מבחינתו, התהליך. להתמוטטות מכריע תרמה באופן ישראל שעל-פיה בכירים) ומודיעין צבא

אחריות. כל עליה  חלה לא  ולפיכך  בזירה, אקטיבי תפקיד כל  שיחקה  לא מעולם  ישראל

הטמון האלימות יצר הנכלוליות, תכונותיו ביטוי לידי באו שבו ריק, בחלל לדידו, פעל, ערפאת

בישראל. שלו המלחמה ואסטרטגית בטבעו,

אירוע בכל גם לשלוט האינתיפאדה, החל מתחילת הצליח, ערפאת יערי כיצד מסביר בהמשך

ניסוח מכל יותר מלמד הוא לניסוח. לב לשים כדאי שליטה. שאיבד הרושם את לייצר וגם בשטח

של ערפאת: לתיאור, ניתן הבלתי הדמוני, בכוחו יערי של מתפשרת הבלתי על האמונה אחר

חלק על מרצון ויתור באמצעות ייחודית, בשיטה האינתיפאדה את ניהל "ערפאת

שלטונית זרוע טיפוח על-ידי עצמו  הביטחון של מנגנוני  ושיתוק מכוחו, נכבד

לחלק ערפאת החל הרובים את פת"ח. ובראשם הטרור ארגוני בדמות מקבילה,

אנדרלמוסיה מצב יצירת בתמציתה: שלו האסטרטגיה ב-1997. עוד לאנשיו

את לכבות לו עצמו גם שקשה באופן האלימות שמתוכו מבעבעת בשטחים,

הפלסטינית שהאומה האיום הוא לישראל  שהעמיד  האמיתי האיום הלהבות.

של זרועותיה לתוך אש מערבולת מתוך התרוששות חולשה; מתוך תתמוטט

מלוא את בלא לשלם מדינה שיקבל או היא: ערפאת של לאמור, גישתו ישראל.

העצמאית המדינה על שיוותר או החרב, את לקבור בלא ― בשלום המחיר

וגם יורשיו יצטרכו  הזאת המורשת מול ממושכת. התכתשות לטובת  הקטנה

הפלסטינית כולה הזירה ערפאת ומיותר לומר: בלא היום. בבוא אנחנו להתמודד

הפלסטינית, הלאומית בתנועה משל הוא שנה 40 אחרת. תנהג אחרת, תראה

דופן." יוצאי ובתחכום בכשרון ישראל מול המאבק את ניהל

שערך המקביל הסיכום לטובה בולט יערי,  של החד-מימדיים האלה הסיכום דברי מול אל

יותר, ורגוע מאוזן  באופן ערפאת  של  סיפורו את מספר גרנות  גרנות.  עודד  ,1 ערוץ פרשן

שערפאת למשל העובדה כמו ― הסכסוך של בהיסטוריה ביותר מרכיבים חשובים ומזכיר

משחקים שאינם ― בהסכם חלקה את לממש מתכוונת שאינה הדרך כל לאורך בישראל חשד

באוקטובר: ב-28 גרנות של את כתבתו יבין, חיים מציג המגיש, כך יערי. של בסיפורו תפקיד

שכבר טרור, אירגון הפלסטיני. ראש המאבק הוביל את שנה וחמש "ארבעים

כל הצעות את אבל דחה נובל, בפרס שזכה האיש מעולם האמת. לא פעם חזר

ממושך מצור אחרי שלו הקריירה את כנראה מסיים ישראל, עם ההסדר

עודד גרנות." של בכתבתו האיש, של בדרכו עיקריות ציון במוקטעה. נקודות
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גרנות: עודד השאר, בין מספר, וכך

מעביר ערפאת הראשונה,  האינתיפאדה  פרוץ אחרי  שנה ב-1988,  ..."

החלטה הראשונה, בפעם הלאומית הפלסטינית, המועצה במושב באלג'יריה,

"... עמים לשני מדינות לקבל את העקרון של שתי כנכונות להשתמע שיכולה

הפלסטינית: הלאומית במושב המועצה נואם ערפאת נראה ארכיון, שבו קטע גרנות מציג כאן

כוחות אל ובראשם שבהם, והפלגים הגופים כל על לישראלים במיוחד פונה אני "כאן

ליצור שלום, ליצור כדי ומהפחדה, מפחד הרחק בואו, בואו, להם: ואומר והשלום, הדמוקרטיה

שלום". ליצור שלום,

וגרנות ממשיך:

עקר, אבל ישיר, שיחות מסלול הולידה ב-91, שהתכנסה לשלום מדריד "ועידת

ערפאת שבינתיים אלא פלסטינית-ירדנית. למשלחת ישראלית משלחת בין

את הוא לחץ ,1993 ובספטמבר עוקף מדריד. למסלול לאוסלו, את אנשיו שיגר

קבע פתרון שצופה על הסכם חתם הוא ... הלבן מדשאות הבית על רבין של ידו

הרבה היה ההמשך ... המובטחת. אל הארץ כניסה בכרטיס וזכה שנים, 5 בתוך

לפנות שטחים והיסס עוד מתכוונת שאיננה בישראל יותר גרוע. ערפאת חשד

להתגעגע התחיל  הוא  ... הביניים הסכם של המפות על לחתום  אם  בקהיר

כשהבין בקמפ ,2000 ...בקיץ נתניהו. עם הסתדר ממש ולא מותו, לרבין אחרי

השניה, האינתיפאדה את הוביל הוא  ברק, של  האדומים הקווים את דיוויד

בילה שנים ארבע שרון. אריאל בחייו, בעימות עם השניה בפעם אותו שהעמידה

סירב בעקשנות הוא פחתה. לא עקשנותו אבל הידרדרה, במוקטעה. בריאותו

ממשלתו, לראשי להאציל סמכויות גם סירב הטרור. הוא הפסקת על להורות

בימים ההם." כמו הניצחון, עד המהפכה את להוביל והתעקש להמשיך

"הוביל" ערפאת כי למשל, אומר, הוא הקונספציה. ממרכיבי כמה מקבל כן, אם גרנות,

להזכיר מקפיד והוא אחד,  מצד יותר הזה לסיפור כי מבהיר הוא אבל  האינתיפאדה. את

בארבע להדחיק מיהרה הישראלית שהחברה תחנות ערפאת, של בחייו אחרות תחנות גם

אמיתית בחינה על הכלל. המעיד היוצא מהכלל כאן את מספק אבל גרנות האחרונות. השנים

אמצעי של הכללי, המתלהם, הסיקור במסגרת מופיעה שלא ערפאת כמעט של דמותו של

חריגים, ובמקרים בעמודי הדעות, מתאפשר דיון שכזה מפעם לפעם הישראליים. התקשורת

שלו החדשות בעמודי "הארץ" מציג למשל, כך, החדשות. בעמודי המופיעים דעה במאמרי

את שעזב "ענק ודרכו: האיש על התיכון, למזרח האו"ם שליח לארסן, טריה שאמר דברים

התקופה במהלך פעמיים מארח "מעריב" .(3 עמוד ,16.11.2004) העולמית" הפוליטית הזירה

בולט מופיעים במקום טיבי מקורבו של ערפאת. מאמרי הפרידה של  טיבי, אחמד  ד"ר את

אחרונות", לעומת "ידיעות הפוכה. עמדה במאמרים בעלי "מאוזנות" אינו והן בעמודי החדשות,

במאמר לאזן אותה אחרת, עמדה הבעת מאפשר שהוא הנדירות בפעמים מקפיד, גם זאת,

רק הכותרת תחת ― אבנרי אורי מאמר של ב-29 באוקטובר מפרסם הוא למשל, כך, נגדי.

של מאמר ולמולן הרשות הפלסטינית, איש אל-שייח', של חוסיין נוסף ומאמר ― יכול ערפאת



הישראלית בתקשורת ערפאת של מותו סיקור אויבך: בנפול

1617

המופיעים החומרים את אם נכלול כך, גם או בשעה טובה. כך הכותרת תחת אלדד, אריה

מהכלל. ביוצאים מדובר , השבוע סוף ובמוספי הדעות בעמודי

ואפילו חדשותי, אינו הגדולים העיתונים שני של החדשות בעמודי ערפאת של דיוקנו איפיון

סלידה. והחצנת שנאה  בהצהרת המקרים, של הגדול ברוב מסתכם, הוא ביקורתי.  איננו

שאמצעי ישראליות מסוים של סוג על מאד והרבה ערפאת, על מעט מאד אומר הזה הסיקור

מרכיבים השולחן מעל רק מסלקים לא העיתונים כמובן, בתוך כך, לייצג. מבקשים התקשורת

שלמים מרכיבים גם אלא ― אוסלו שנות את מכל ויותר ― ערפאת של בביוגרפיה שלמים

בנובמבר, ב-5 אחרונות" כותרת ב"ידיעות למשל, עצמה. כך, הישראלית הקולקטיבית בזהות

עמדתם זו האם שפטרנו. ברוך ואומרת: שכולות" "משפחות המצטטת לכן, קודם שהוזכרה

שחושבים שכולים הורים גם ישנם שלא. כמובן השכולים? ההורים כל של הקולקטיבית

הרשות קבועים עם קשרים למשל, שקיימו המשפחות השכולות", "פורום כמו אנשי אחרת,

במובן למשא-ומתן. וחזרה פיוס מחוות ונאבקו למען אישי, באופן ערפאת ועם הפלסטינית,

חוטאים ובכך ― הישראלית העמדה של ומלאכותית אחידה תמונה מייצרים העיתונים הזה,

ערפאת של ומתלהמת פשטנית תמונה מספקים הם מאשר פחות לא הישראלית לאמת

עצמו.

2 5.11.2004, עמוד ידיעות אחרונות,

5 מעריב, 8.11.2004, עמוד 5 מעריב, 7.11.2004, עמוד 5 מעריב, 1.11.2004, עמוד
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הצהרות": מפזרים "הפלסטינים
הראיס מרגיש? איך יותר יודע טוב מי

מוכר וידוע מרכיב הוא פלסטיניים מידע במקורות הישראליים התקשורת אמצעי הזלזול של

לנושא לעתים,  הזה, הזלזול  הפך ערפאת של  גסיסתו  ימי במהלך אבל  הסכסוך, בסיקור 

מצבו באמת מה ידע איש לא שבהם הימים הארוכים לאורך אחר פעם, פעם עצמו. הסיקור

אמינותם בין וחותכת משמעית חד אבחנה הישראליים התקשורת אמצעי הבליטו הראיס, של

של שקריותם לבין הצרפתיים), המקורות של  פחותה,  (ובמידה הישראליים המקורות של

אבסורד. למחזה קרובות, והערביים. מלחמת הגירסאות הפכה, לעתים הפלסטיניים המקורות

טוענים עדיין הפלשתינים כי בנובמבר, ב-11 משנה, בכותרת "מעריב" קובע לדוגמא, כך,

קריאה אבל בעייתי, נשמע באמת זה מחר. אותו לקבור מתכוננים אבל חי, שמנהיגם

לטענות של אזכור שמץ ולו אין כי מעלה הכותרת, תחת שמופיעה בידיעה עצמה סבלנית

לפלסטינים. ולא "מעריב", כולה לעורכי המכוונת שייכת ההטעיה כאלה. פלסטיניות

ממש, באותו היום מת. כבר שערפאת בנובמבר ב-11 ידעו כבר הפלסטינים להניח כי אפשר

מצבו על מדויק מידע  ובהיעדר אז, עד  אבל מותו הרשמי.  על הרופאים הצרפתיים הכריזו

עדיין הצרפתים הרופאים כאשר היום), עד הובררו (שלא למחלתו הסיבות ועל הבריאותי

של שביב להיאחז בכל הפלסטינים של מצידם היה טבעי שאך נדמה חייו, להילחם על מנסים

התקבלה לא הטבעית הזו העמדה אבל בעודו בחיים. התקשורתית ולהתנגד לקבורתו תקווה,

השתפר ערפאת של מצבו כאשר הימים, לאורך הישראליים. התקשורת אמצעי של דעתם על

על המחמירה את הגירסה בהתמדה אימצו הישראליים התקשורת לחלופין, כלי התדרדר או

שעסקנו לאיד והשמחה התקווה תחושת מתוך זאת עושים עצמם את שמצאו (ייתכן מצבו

הדוברים של לגירסאותיהם צרוף לעג כמובן, עמו, הביא המחמירה הגירסה אימוץ לעיל). בה

מת. אינו עדיין אבל גוסס, אמנם ערפאת כי שאמרו הפלסטיניים,

פלסטיניים, מקורות מקורות: של סוגים שני בין ברורה אבחנה עושים כן, אם התקשורת, כלי

המקורות מסוימת, ובמידה "מערביים", ישראליים, הם האמינים המקורות "אמינים". ומקורות

הפלסטינים הדוברים הישראלית. בגירסה  התומך מה דבר  אומרים הם כאשר הצרפתיים,

בדיווחים ולשקר. להסתיר להטעות, שמבקשים כמי זרים, ממניעים שפועלים כמי מוצגים

הצהרות", "מפזרים הם "מודיעים". או "אומרים", אינם לעולם הפלסטיניים המקורות השונים,

וכן "טוענים" מידע", "מפזרים להכחיש", "ממשיכים להתעקש", "ממשיכים בגרסה", "מחזיקים

נלחצו כאילו הם "מודים", קשה, הראיס שמצבו של לפעם, אומרים, מפעם הם כאשר הלאה.

דוגמאות: כמה הנה מראש). ידענו (שאנחנו באמת להודות ונאלצו בחקירה הקיר אל

עמוד 2). ,5.11.2004 אחרונות, (ידיעות התאוששותו" על הצהרות "פיזרו הפלשתינים

לנסות ממשיכים זאת הפלשתינים כל לחייו... ולמרות שנשקפת סכנה הזהירו ...הרופאים

(2 עמוד ,29.10.2004 (מעריב, ערפאת..." של הקשה מצבו על השמועות את ולהפריך
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הבריאותי מצבו על מידע גם אתמול לפזר של ערפאת המשיכו למלוויו המקורבים "גורמים

.(4 עמוד ,1.11.2004 (הארץ, היו"ר" של ומשתפר ההולך

(4.11.2004 ,1 (ערוץ הדחקה..." של הכחשה, במצב "הם

ומהמצב" מהמקום  מהזמן, מנותקות שנשמעות הצהרות להפריח הפלסטינים "ממשיכים 

.(7.11.2004 ,2 (ערוץ

בפריס, אש"ף נציגת אבל כוזבות, שמועות שמפזרים כמי מוצגים הפלסטינים הדוברים כל

כשקרנית-על, התקשורת אמצעי ידי רוב על  מיוחד. היא מוצגת לטיפול זוכה שאהיד, לילה

אומרת מוצג, שהיא מה של מכריע רוב הערבית. השקר תרבות של ביותר כנציגה האותנטית

של אחרונות" כמעט, מ"ידיעות מתבקשת מייצגת, כותרת למשל, כבדיה. הנה, אוטומטי, באופן

:4 בעמוד בנובמבר, ה-1

ולילה לילה אלף סיפורי

בהא' האוריינטליסטי והסיפור של השגרירה, שמה הפרטי משמעותי: מקרים צירוף כן, אם זהו,

זאת, לעומת "הארץ", עיתון אחת. בכפיפה המזרחית, ההגזמה על המכונן הסיפור הידיעה,

לה בהכרח. ב-31 להאמין צורך השגרירה אין של את דבריה הגון באופן כדי לסקר מוכיח כי

שקיבלה שאהיד, בצרפת, לילה באופן ענייני, כי "שגרירת אש"ף הוא מדווח למשל, באוקטובר,

ומצבו בלילה טוב ישן ש'ערפאת החולים, הודיעה אתמול בבית הדוברות מלאכת את עליה

משתפר'".

של בנובמבר ה-2 בגיליון אבסורדי מימד מקבל הפלסטיניים במקורות המוחלט הזלזול

הפלסטיניים הדוברים טענות על מלעיגה מפריס הנדלר ספי של כתבתו אחרונות". "ידיעות

האופטימיות ההצהרות בגל אתמול המשיכו "הפלשתינים יציב: ערפאת של מצבו כי שאמרו

הפלשתינית הנציגה הודיעה רופאיו', עם 'התבדח כי שטענו אחרי הראיס. של לבריאותו באשר

תהיה לא כי לערפאת קבר לחפש צריך לא להירגע. הוא יכול ש'שרון שאהיד, לילה בפאריז,

הלוויה'".

הערכה הכוללת ברגמן, רונן נוספת, של כתבה בדיוק מתפרסמת עמודים כפולת באותה אבל

מגיעה ממקורות אבל הפלסטינית, לזו לחלוטין הזהה הערכה ― ערפאת של על מצבו נוספת

ממקורות כשהובאו ממש הערכות את אותן הזלזול והציניות שליוו "מערביים". מקורות אמינים,

אומרת: הזו של הכתבה המשנה כותרת נעלמות כליל. פלסטיניים,

4 1.11.2004, עמוד ידיעות אחרונות,
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ממה שנראה חמור פחות הרבה ערפאת של 'מצבו קובעים: אמינים מקורות מערביים

תחילה'.

גירסאותיהם בין ברור באופן  מבחינות  הטלוויזיה ערוצי של שלושת  החדשות מהדורות גם

כך הנה, "אמינים". ממקורות שמגיעות ידיעות לבין הפלסטינים, הדוברים של הלא-אמינות

ה-31 באוקטובר במהדורת ערפאת של מצבו על הידיעות את גלויה, בציניות חיים יבין, מציג

:1 בערוץ

כך פריס, ליד  מאושפז הוא  שבו החולים מבית הישר  לתפקד שב  "ערפאת

הרשות לענייני דואג הוא עירני, פעיל, מטלפן, אוכל, מקורביו. אומרים לפחות

גרנות." כך נשמע מעודד על בריאותו? ומצב מה באמת מצבו הפלסטינית.

מלחמת את סוקניק גדי מציג  באוקטובר, ה-31  של החדשות מהדורת  בפתח ,2 בערוץ

יחסית: מאוזן באופן הגירסאות

"בסוף שהוא שמדווחים מקורביו או כפי רופאיו', כבר 'מתלוצץ עם ערפאת "האם

של יו"ר מצב בריאותו על הדיווחים הישראלי? בצד שמיהרו לסכם דרכו" כפי

מוסמך מידע זה אין ונכון לרגע מביכים, הפלסטינית סותרים, לעיתים הרשות

חייו." על ערפאת נלחם שם החולים בפריס בבית שקורה מה על ואמין

פואטיים: ומלעיג בניסוחים כמעט מבזה עצמם, את הדיווחים יערי, שמספק אהוד אבל

השיטתי הקילוח לצד נמשך. ערפאת של האמיתי מצבו לגבי המכוון "העירפול

שיטתית מתקפה יש ... לאללה אלחמדו ומשתפר, הולך מצבו כי הודעות של

שהאיש הולך הרושם את לייצר שמה, כדי סביבו שנמצאת כל החבורה של

או נחושה במצח שקרים  מתקפת פה שיש  או משתיים: אחת  ומתאושש...

.(1.11.2004) בראשונה" שחשבו ממה טוב יותר שמצבו

הלר: אור בנובמבר, מספר כתב ערוץ 10, ב-5

החולים בית של הדובר יצא  כשעה לפני  הנשמה...  למכונות  "מחובר (הוא)

מסע את להמשיך לפלסטינים זאת לא מפריע כל אך הללו הדברים את ואישר

מת." לא עדיין שערפאת... הנזק, ולטעון את למזער שמנסים הפרסומים

ביותר האמינים המקורות בישראל, כלי התקשורת על-פי נוספת: נקודה כאן להבהיר צריך

העובדה אבל ישראליים", ביטחוניים "מקורות הם ערפאת של הבריאותי למצבו הנוגע בכל

הראיס. המידע של האחרונים בימיו במערומיהם נתגלו דווקא האלה שהמקורות הפשוטה היא

כי הודו  עצמם  הם מסויימים ובמקרים וטעויות,  סתירות  גדוש התקופה לאורך מסרו  שהם 

אם כן, לישראליים, הפלסטיניים המקורות בין החד-משמעית האבחנה הרבה. יודעים אינם 

כיודע-כל. בהצגת הצד הישראלי אלא אף אמין, בהצגת הצד הפלסטיני כבלתי רק לוקה אינה

אבל משמעותי. אמנם, מוגבל לב אומץ ציבורי, לב אומץ אחרונות" "ידיעות כאן מראה דווקא

האלוף של ערפאת. הערכותיו לגבי מצבו הממשלה את ראש אמ"ן בפני באוקטובר סקר ב-31
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כל מלאה. להחלמה מוות בין נעים הפלסטיני המנהיג של שסיכוייו קבע פרקש זאבי אהרון

יצא אחרונות" "ידיעות רק אך למחרת,  דבריו את הביאו בישראל  המרכזיים התקשורת כלי

המשנה בעמוד הראשון וכותרות הכותרות המלומדת. המודיעינית ההערכה בביקורת נוקבת על

יודע כלום. לא המודיעין נדהמו: שרים וגם שימות. או ― יחיה ערפאת אמ"ן: ראש גיחכו:

של הפנימיים בעמודים בממשלה. שרים גיחכו אמ"ן', ראש צריך לא זה 'בשביל ― ובנוסף

מושג. להם אין באפלה; מודיעין פחותה: לא חריפה בצורה הכותרות נוסחו העיתון

פישמן: אלכס כותב פרשנות, במאמר גיליון, באותו

לנו קורה שזה כדי להאמין הזה כמה פעמים המשפט ההזוי את לקרוא "צריך

מדאיג, להיות כך זה מתחיל ראשונה זה מצחיק, אבל אחר בקריאה באמת.

את השקעות העתק צריך לא הזה הסוג מן אמירות אפילו מפחיד… בשביל

יכולים … של יצפאן הכותבים גם כאלה משפטים האיסוף והמחקר. גופי בכל

לספק."

משקפת בעיה ערפאת של מצבו על מספקת הבלתי שההערכה שייתכן כך על פישמן מרמז

באמ"ן: יותר כללית

מחלקה אותה את מפתן היתה יוצאת מוטב שלא האמירה הזו שגם "דומה

באמונות, העוסקת  זו  ― באמ"ן ותיקה  הכי  המחלקה אולי  ― וירטואלית 

לב." ובמשאלות בדעות

הסיקור בבסיס שעומדת השאלה המתבקשת, השאלה אל ממשיך ולא כאן, עוצר פישמן אבל

ותיקה הכי אם המחלקה פני הדברים, הם כך אם של האינתיפאדה הזו: הכולל התקשורתי

זו גם בקונספציה הכללית, שגוי משהו אולי לב", ובמשאלות עוסקת "באמונות, בדעות באמ"ן

בכירים גורמים כי כמובן, יודע, פישמן ערפאת. של כתפיו על למצב האחריות כל את המטילה

המסקנות. מסיק את אינו הוא אבל כך, בדיוק במערכת חושבים ביותר

"מעריב" אחרונות". "ידיעות שעשה מה  את  עשו לא  לומר,  צריך האחרים, העיתונים שני

(הערכה האינתיפאדה לסיום סיכוי ערפאת במחלת רואה אמ"ן שראש ראשית בכותרת קובע

4, האומר: בעמוד יובשני בדיווח מסתפק "הארץ" מהקונספציה). ישיר באופן הנובעת, כמובן,

ערפאת. מחלת בגלל לסיום העימות פוטנציאל אמ"ן: ראש

ראשון עמוד ראשית, כותרת ,1.11.2004 אחרונות, ידיעות
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וסוהא התקשורת שאיתו: האשה

אידיאלית כמעט מטרה סוהא, אשתו, משמשת ערפאת, של האחרונים ימיו סיקור במסגרת

לא היא השני. והנלעג שבצד הרע של מבזה, סטריאוטיפית, התקשורת להצגה אמצעי עבור

המיליונים עיניה אל את שלוטשת הצעירה הבלונדינית. האמביציה יותר מאשר ולא פחות

באבו לוהטת נקמה ההנשמה, שמתכננת מכונת כפתור האצבע על עם האשה ... בירושה

על דיוקן בכתבת שהופיעו המשנה  מכותרות כמה הן אלה אותה.  שהשפיל האיש מאזן,

הכתבה של הראשית הכותרת בנובמבר. ב-9 אחרונות", ב"ידיעות שפורסמה ערפאת, סוהא

בשינויים כזו, כותרת אילו היתה התגובה הישראלית מה לנחש אפשר ערבי. סרט ― אמרה

לרגע ערפאת יאסר שבו מצטייר  היחיד ההקשר גם זה הופיעה בעיתון ערבי. המתבקשים,

אגרסיבית. אשה של גברי קורבן הוא פתאום כאן ולאהדה. לחמלה ראויה כדמות

אחרונות" של "ידיעות בגיליון סוהא סיפורה של הנדלר את וספי פרי סמדר מספרים כך, למשל,

הפיסקה): בסוף היוקרתי והתיק השחור למעיל לב (שימו בנובמבר ה-5

אושפז מאז אבל  איתו חיה לא האחרונות שבשנים ערפאת, של  "רעייתו

בהודעות רמה ביד ששולטת זו היא מיטתו, לצד בעקביות שוהה בפריס

תוכן ההודעה את לעיתונות שהכתיבה זו גם היתה היא שיוצאות לתקשורת.

מפורשת הכחשה בה שתיכלל והתעקשה החולים, בית דובר אתמול שמסר

15-14 עמודים ,9.11.2004 אחרונות, ידיעות
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שקע. סוהא שבו הקליני המוות על כמובן, מילה, אף מת'. לא לפיה, 'ערפאת

ביניהם, שהפרידו הקילומטרים למרות אלפי מההתחלה. כבר בעניינים שלטה

בבית אותו לאשפז שהחליטה היא היתה זו הראיס של הקשה מצבו כשהתברר

מלווה אותו לצידו, הופיעה הנחיתה בפריס היא לאחר בצרפת. חולים צבאי

אלונקה." על שרוע יוקרתי בעודו ותיק שחור במעיל

מפעם הכותבים השבוע, מרמזים סוף במוספי ובייחוד העיתונים, הפנימיים של בעמודים אבל

למקום ראויה שאינה ובוודאי המציאות,  את משקפת הזו אינה הטלנובלה תמונת כי לפעם

של השבת כהן במוסף כותב עמית לדוגמא, כך, לה. שהתקשורת הישראלית הקצתה הנכבד

הפלשתינית, בהיסטוריה רכילותי פסיק היא אנקדוטה, היא "סוהא בנובמבר: מה-12 "מעריב"

תאריך באותו קובע ברגמן רונן בפריס". חייו את סיים ערפאת לולא לכותרות עולה היתה שלא

למה סוהא של הפומבי הדימוי בין קטן "נוצר פער לא אחרונות": "ידיעות של השבת במוסף

לו מקום. מוצא אינו זה מכל דבר החדשות בעמודי אבל הקלעים". מאחורי שהתרחש באמת

ערבי". ב"סרט כאמור מדובר שם,

בה, ברוב הקשורים והנושאים סוהא "הארץ" על אחרונות", מדווח ומ"ידיעות בשונה מ"מעריב"

העיתונים בשני  הסיקור את המאפיינת ההתלהמות ללא בענייניות, המקרים, של  המכריע

הגדולים.

ולעגניים, סרקסטיים בצבעים נצבע סוהא של סיפורה האלקטרוניים, התקשורת באמצעי גם

גדי מספר  באוקטובר ב-28 כמה. פי חשובים חדשותיים סיפורים על לעתים מאפיל והוא 

בנובמבר, וב-8 אותו", "אפילו אשתו סוהא טרחה אחרי שנים ובאה לבקר כי ,2 בערוץ סוקניק,

אחרון אולי בוקר לסיבוב לפנות סוהא קמה עשתונותיה שאיבדה כך: "כלביאה יערי אהוד אומר

מוחמד ערפאת, של הכלכלי היועץ לבין סוהא בין ההסכם פותח ,10 בערוץ המיטה". על בקרב

ראשיד ומוחמד  ערפאת סוהא היא: הפתיח  כותרת  בנובמבר.  ה-7 מהדורת את ראשיד, 

"הסמכויות של ערפאת מוסיפה: היו"ר. הפנייה מהאולפן של המיליונים הסכימו על חלוקת

סוהא הכסף, בין חלוקת הסכם על גם הרשות הפלסטינית, ועכשיו יש ראשי חולקו בין כבר

של את הסיפור להציג רק בחרו המהדורה עורכי ראשיד". מוחמד לבין היועץ הכלכלי ערפאת

מורכבים נושאים, בשלל עסקה שהכתבה עצמה המהדורה, שעה בכותרת והמיליונים סוהא

המגישה שואלת בחודש, ב-11 קריטיים. באותם ימים הפלסטינית ברשות הנעשה על וחשובים,

הופמן טטיאנה הכתבת סוהא?"; קיבלה וכמה ערפאת) (של שלו הכסף "איפה לוי: יונית

היא בפריס, בית החולים בפתח כאשר התייצבה כאלמנה דמעה לא הזילה "סוהא לה: משיבה

ובין בינה שלשום שנחתמה עסקת המיליונים פרטי כולם. הנה עם ולריב לדאוג צריכה לא כבר

שווה". אבל היה לא זוגיות, "זוגיות עין: בקריצת סוקניק מסכם מאזן"; וגדי אבו

רף את ומנמיכה בעיתונות, העורכים של דמיונם את מלהיבה סוהא של המיליונים עיסקת

כוחו "מעריב" את מנסה בעושר, לחיות מתה הרכילות. טורי לסגנון הכותרות הניסוחים של

אפשרות, ועוד של סוהא. המחיר ― ולמחרת בנובמבר, מה-10 בכותרת אחת מילים במשחקי

לערפאת: סוהא ― לספר אחרונות" "ידיעות יודע באוקטובר, ב-31 יקרה. סוהא ― גיליון באותו

אבל קריאה ציטוט, אכן הוא הזה המשפט להניח עלול התמים הקורא צוואה" "תחתום על
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על דיווח לא מהכתבים איש העורכים. של בהמצאה שוב, שמדובר, מגלה עצמה בכתבה

לערפאת. של סוהא כזו הוראה

עד המכשירים, מן ערפאת את  לנתק סוהא של  "סירובה"  היה כמובן,  הסיפור, של שיאו

"ידיעות שלנו ― הפרטיות לפנטזיות הטלנובלה התחברה כבר כאן מספיק. סכום כסף שתקבל

בצע ורודפת כוחנית אישה נחכה? עוד כמה ששואלת הכותרת את פירסם כבר הרי אחרונות"

בחיים, ביותר הגדול אויבנו את ורודפת בצע שמחזיקה כוחנית אישה אבל טוב, סיפור היא

נתעלם אם גם אבל גדול. סיפור כבר היא ההנשמה", מכונת כפתור על שלה "האצבע כאשר

היא קשה ― ההחייאה קרוב ממכשירי אדם לנתק ― שהחלטה כזו הפשוטה לרגע מהעובדה

אחר סיפור מספרים לכותרת, להגיע בכתבות, ואינם זוכים המופיעים שונים פרטים אדם, לכל

גם ושנית, הניתוק, שאלת המוחלט על במונופול החזיקה מעולם לא סוהא ראשית, לחלוטין.

רבים משיקולים זאת ייתכן שעשתה הניתוק,  את עיכבה  אם  וגם בהחלטה, השתתפה אם

בנובמבר: מה-7 "ידיעות אחרונות" של הראשון בעמודו מספרת כותרת למשל, כך, ושונים.

,2 בעמוד בנושא, העוסקת המשנה בכתבה כותרת המכשירים. גם ניתוק את מעכבת סוהא

ההנשמה. ממכונות בעלה את ומתי לנתק האם שסוהא תחליט מחכים כעת כי לנו מזכירה

בהשערה מדובר כי נאמר במפורש עצמה בכתבה אבל עובדתיים לחלוטין, ניסוחים הם אלה

הסמכות את ביותר הקרובה המשפחה לבת מעניק הצרפתי שהחוק מהעובדה הנובעת בלבד,

היום, נאמר אותו של שעות" 24" במוסף סוהא, על הפרופיל בכתבת הניתוק. יקרה לקבוע מתי

בכתבה, מהמכשירים. על ניתוקו ההחלטה את בעצמה מתכוונת לקבל לא סוהא כי במפורש

האישה מתוארת הראשונה, הפלשתינית הגברת של בדידותה הכותרת תחת המתפרסמת

כאשה ערפאת, של הבצע ורודפת כאשתו הכל-יכולה העיתון של הראשון בעמוד שהצטיירה

צנועה בדירה להאמין, קשה מבעלה, החיה, ולא ברחה שהורחקה השפעה, וחסרת מסכנה

בפריס. יחסית

איש כי כבדרך אגב, באולפן, אלדר שלומי הכתב אומר לנובמבר, ב-9 ,10 באולפן ערוץ בדיון

חוקי האיסלאם. את נוגד שהדבר מכיוון מהמכשירים, הראיס את לנתק הוראה יכול לתת אינו

בהחלטה, מתעכבת סוהא אחת ההערכות, "על-פי כי ב-5 בחודש, גרנות עודד אומר ,1 ובערוץ

שהולך ההלוויה להיערך לטקס להנהגה כאן לאפשר גם ברצון שאולי קיימות, לסיבותיה מעבר

כמו הפרטים ממש ואלה, הזה, לסיפור נוספים מרכיבים מוסיפים כן, אם וגרנות, להיות". אלדר

בכל היומי למוסף שנדחקו

מעמעמים עצמה, לסוהא הנוגע

של סיפורה של הדרמטיות את

שהתקשורת האשה ― סוהא

המכריע ברובה הישראלית

מהאגדות, לדמות הפכה

כדי למות מבעלה המונעת

אחרון. כסף סכום עוד לסחוט

7 מעריב, 11.11.2004, עמוד
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והלם ברחוב הפלסטיני": "בלבול
ערפאת על חושבים מה

השני? בצד

להבין בניסיון שלהם העיתונאית מהאנרגיה מבוטל מיעוט רק משקיעים התקשורת אמצעי

כמובן, להגזים, קשה מנהיגם. של הצפוי מותו על הפלסטיני העם בני ומרגישים חושבים מה

בעל קריטי, ברגע הפלסטינים עצמם מדובר שעבור בין השאר מכיוון הזה, הנושא בחשיבות

הולך שנה מנהיגם הבלתי מעורער מזה ארבעים הם רואים את היסטורית, רגע שבו משמעות

שלהם, לב תשומת במרכז הנושא הזה את מעמידים התקשורת אינם אמצעי אבל לעולמו.

קצרים, תיאורים הפלסטינית, הם מספקים החברה אל מפנים את מבטם זאת בכל הם וכאשר

הזה הפלסטיני הרחוב מורכבות. ונטול פלסטיני" חסר פנים "רחוב של לחלוטין, סטריאוטיפיים

מתואר אחר ― זה או מקרי שאומר פלסטיני שניים אחד או משפט שמיוצג לפעמים על-ידי ―

בין ניגשים להשוות כאשר עולה כמובן, הבעיה, כולה. הפלסטינית החברה נאמן של כמייצג

פסקנית אבל לחלוטין, שונה הכללה אחד מהם מספק שכל מכיוון האלה, השונים התיאורים

"חרדים" ו"אבלים", ברגע כולם הם אחד לרגע "הפלסטינים": של על עמדתם באותה המידה,

"כועסים" ולבסוף ו"מכחישים", "מבולבלים" ואחר-כך עניין", ו"חסרי "אדישים" הם אחר

במסכת ביטוי לידי  באו  ואחרים, האלה, הרגשות  שכל  כמובן, להניח, אפשר  ו"מתוסכלים". 

מנהיגם, של מותו על ― אדם בני מיליון כשלושה ― הפלסטיני העם של המורכבת התגובות

מייצר שהוא ההכללות הזו. המורכבות אחר להתחקות מנסה אינו הישראלי הסיקור אבל

מונוליטי, אלים ובלתי כגוף ― הפלסטינים על הישראלית ההסתכלות את משקפות יותר מכל

להבנה. ניתן בלתי גם ולכן רציונלי בלתי צפוי,

סוהא את שונאים בדעתם: "הפלסטינים" התקשורת כל אמצעי מאוחדים אחד נושא לגבי רק

בלתי הדיווחים בין הפערים שלו". ו"הפלסטינים ― ערוץ כל עיתון, כל לזה, מעבר ערפאת.

או שיצאו המונים על באוקטובר ב-28 ו"מעריב" מספרים אחרונות" "ידיעות לגישור. ניתנים

היום מרמאללה, באותו  ב"הארץ" המדווחת הס, עמירה ואילו לרחובות, לצאת  שמתכוונים 

תמיכה יצאו להפגנות רבים כי מסופר הראשון, בערוץ שם. נראו שההמונים לא מספרת

ב-29 כרגיל. מתנהלים ברמאללה החיים נאמר כי 10 בערוץ ואילו ערפאת, עם והזדהות

כמו מסכם: הוא פלסטינים. בסוף הכתבה שני חמו, אוהד כתב ערוץ 1, מראיין באוקטובר,

אבל ערפאת. שאחרי העידן לקראת גדול ובלבול חרדה הפלסטיני ברחוב גם בהנהגה,

בנובמבר, ב-4 ,2 בערוץ או בלבול. חרדה למצוא קשה היה המרואיינים שני של בדבריהם

גדי מגיע המגיש, כאשר ומבוכה. בלבול הפלסטיני ברחוב החדשות: כותרת מהדורת אומרת

הוא הפלסטיני? ברחוב "מה קורה באמת הוא פותח ושואל-אומר: הזה, הנושא אל סוקניק,

וזועמים רב עם תסכול מסתובבים האזרחים "מאות עונה: א-שפי ובזעם?" סלימאן בהלם מגיב

על המצביע דבר בכתבה אין גם כאן, אבל מידע". מסתירה מהם הפלסטינית שהרשות כך על

מקווה (בטון תקיף אמנם), "אני שאומר רמאללה תושב או תסכול. מלבד פלסטיני זעם הלם,

של המצב". נאמנה תמונה לנו שהבכירים יעבירו
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על-פי המקרים, וברוב מרגישים, הפלסטינים כיצד בדיוק יודעים כן, אם התקשורת, כלי

הפלסטינים גם הישראלית, המבט מנקודת כלומר, אדישים. פשוט הם הישראלית, התקשורת

ב-28 ב"הארץ", כותרת מספרת למשל, כך, מתרגשים. אינם ולכן ערפאת, מיהו "יודעים" עצמם

"...חלקים ובהמשך: מערפאת האכזבה על הצביע  למוקטעה הבאים מיעוט באוקטובר:

גדולים "חלקים חשים איך העיתון יודע כיצד כלפיו".  ניכור חשו הפלשתיני בציבור גדולים

על בהכרח מצביעה המוקטעה סביב התגודדו לא שאלפים העובדה האם הפלסטיני"? בציבור

של הפלסטינים? הישראלי הדימוי בשיקוף כאן מדובר לא האם מדוע? על ניכור? או אכזבה

הצפוי במותו  מתעניין  אינו הפלסטיני שהציבור מסיקים התקשורת אמצעי רבים,  במקרים 

רגולר ארנון קובע למשל, כך, יומם. בשגרת ממשיכים שפלסטינים מכיוון פשוט ערפאת של

האם נמשכות". והקניות  צופרות המוניות שוקקות, "המסעדות באוקטובר:  29 ב- ב"הארץ"

באמת "צופרות" עדיין שהמוניות העובדה האם אוריינטליסטית? מסקנות הסקת כאן גם אין

שאומר כפי בשקט,  בוכה רמאללה  האם "הפלסטינים"? על משמעות  בעל משהו  אומרת

היום אתמול לרחובות… ובמהלך יצאו פלשתינים אלפי שמא ב-12 בנובמבר? או "מעריב"

כפי צה"ל, כוחות עם ועימותים אבנים  יידויי ירי, תקריות  גם השטחים ברחבי אירעו

יום? באותו עמודים, כפולת באותה "מעריב" שמדווח

הזה בהקשר הפלסטינית, מהחברה יותר עמוקים תיאורים המביאה היחידה הכתבת כך, או כך

התגובות מדווחת על היא כאשר עצמה. מרמאללה הכותבת הס, עמירה באחרים, היא כמו

שונים, אנשים ― אחת מקשה עשוי אינו הפלסטיני" "הרחוב כי לפתע מתברר הפלסטיניות,

כך לדוגמא: שונות. תחושות מרגישים במקומות שונים,

― אדישות שמדווחים על ויש האסירים, שחשים עמוק עצב שמדווחים על "יש

בנובמבר). (ה-11 שבועיים" כבר רע בכי הבריאותי שמצבו משום במיוחד

הס שמביאה  המציאות של המורכבת ההצגה את משטיחות ב"הארץ" שהכותרות אלא 

בנובמבר, ב-7 לערפאת ביחס הסותרים הקולות על מדווחת שהס בעוד לדוגמא, כך, מהשטח.

בעיקר דואגים  אבל ראיס",  לנו "שמת עצובים בשטחים אחר: משהו  מספרת הכותרת 

האסירים וסותרות בקרב מגוונות תחושות על מדווחת הס כאשר וב-11 בנובמבר, לפרנסה.

אחד יורש רק יש הביטחוניים, האסירים בעיני משמעית: חד היא הכותרת הפלסטינים,

לערפאת: ברגותי.

4 מעריב, 12.11.2004 עמוד

5 מעריב, 12.11.2004, עמוד
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באופן  ולא הפלסטינית לעומק, את החברה קבוע ומכירה באופן נמצאת בשטח שהס  העובדה

מתחילים האחרים כאשר אמצעי התקשורת גם משחקת תפקיד מרכזי וסטריאוטיפי, שטחי

מדווחים במעריב כאשר וכך, אלימות.  והפגנות מהומות נובמבר, על אמצע לקראת לדווח,

עמירה הס, רמאללה". באזור "גם צה"ל כוחות עם ירי ותקריות עימותים על ב-12 בנובמבר,

אבלים: אנשים התגודדויות של היו ושם "פה "הארץ": של הראשון היום בעמוד באותו כותבת

רעולי חמושים, לפעמים גם ... שמת המנהיג לכבוד סיסמאות צעקו דמעה, כמה מחו כמה

דברים במציאות". בטלוויזיה מאשר יותר ומאיימים יותר רבים הם נראים ושם: פה צעדו פנים,

מכאן. הנראה, ככל רואים, לא משם, שרואים
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צעד ירושה ברשות": "קרבות
הבאה? הקונספציה לקראת ראשון

פסקניות בהערכות התקשורת אמצעי ברוב מלווה הפלסטיני" "הרחוב של המונוליטית התמונה

ובאמירות ערפאת של הסתלקותו ברשות הפלסטינית לאחר השליטה על האלים המאבק לגבי

בולטת הזה, בהקשר ערפאת. של בלוויה לשרור שעומדות והאנרכיה האלימות לגבי פסקניות

על מבהילות כותרות בהתמדה מייצרים והמהדורות העיתונים שעורכי העובדה במיוחד

הפלסטינית החברה של הישראלית התפיסה כמובן, את התואמות, כותרות ― ירושה" "קרבות

גם זאת, באלימות. או בירושה ליד מיד עובר בה שהשלטון ואנרכית, אלימה מזרחית, כחברה

מערכת בכירי של הערכותיהם כולל הערכות, שוטף באופן מביאים שלהם כתביהם כאשר

קיום ותאפשר תתאחד עתה, דווקא הפלסטינית החברה כי הישראלית, המנבאות הביטחון

שלטון סדיר. והמשך בחירות מתוקנות

החדשות לא השתקף במהדורות הדפוס הזה שבו יום במהלך הבדיקה שלנו היה שלא כמעט

ב- המתפרסמת "מעריב", של הראשית הכותרת אומרת לדוגמא, כך, העיתונים. ובעמודי

מוסיפה המשנה כותרת ירושה. קרבות  של ערפאת בפיג'מה:  תמונתו תחת באוקטובר, 28

חילופי על המאבק חוששים: הביטחון  ובמערכת רשמי מנהיג  ללא תישאר הרשות כי

וג'קי חוגי, רפפורט  עמיר של כתבתם על מתבססות האלה הכותרות ילווה באש. השלטון 

כבר הירושה שוב: מלחמת קובעת של הכתבה הזו המשנה 5. כותרת בעמוד המתפרסמת

ראשון עמוד ,29.11.2004 מעריב,
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בכירים פלסטיניים פוליטיקאים סיכוייהם של את הסוקרת  עצמה, בכתבה אבל בעיצומה.

היתר: בין בכתבה נכתב, לקרבות. זכר ערפאת", אין את "לרשת

על בפומבי  תיגר לקרוא המועמדים מתקשים בחיים, ערפאת עוד "כל 

הזירה את ולהשאיר להתאפק יכול  לא אחד אף  שני, מצד המנהיגות. כס

רפואי. לטיפול מהשטחים מתפנה ערפאת יאסר כאשר האחרים, למועמדים

סביב הפלשתינים אצל שמתפתח הקרב  אחרי  עוקבים כבר בישראל לכן

להפסיק האם גורלית: הלא פחות השאלה הבא וסביב המנהיג יהיה מי השאלה

ערפאת." על פי מורשת בה האינתיפאדה או להמשיך את

(של ערפאת) מותו "עד ורגועה: על מציאות שקטה מספרת הכתבה של והפיסקה האחרונה

תהיה היא יותר הארוך הזמן בטווח שגם ייתכן קולקטיבית. תהיה הפלשתינית ההנהגה

רשמי, לא  באופן  דחלאן. ומוחמד  פיאד סלאם מאזן, אבו עלא, אבו  בין ברית על  מבוססת 

בהיעדרו". של הראיס מקומו את שתמלא הנהגה שלשום נבחרה עם ערפאת, ובהתייעצויות

בן של הפרשנות מאמר כותבים. כמה של לדיווחיהם בסתירה הכותרות עומדות ב"מעריב" גם

הטריומווירט החל עדיין. לא אמיתי ירושה "מאבק השאר: בין אומר בעמוד 2, המופיע כספית,

נזהר החמאס יתייצב. עד שהמצב העניינים את  ינהלו  פתוח) וראוחי  עלא אבו (אבו-מאזן,

הזמן". את לפלסטינים לתת אחורה, צעד לקחת להרגיע, ממליצים בצה"ל לרגישות. ומודע

ב-10 שלו,  הראשון העמוד של המשנה בכותרת מספר אחרונות" "ידיעות נוספת: דוגמא 

ברמאללה. ערפאת את לקבור הפלשתינים בקשת לאשר הקבינט מכנס שרון כי בנובמבר,

אם כן, הוא החשש בכוננות שיא. והמשטרה צה"ל לצעוד לירושלים. עלול חשש: ההמון

שיפר שמעון של כתבתם מופיעה של אותו הגיליון, 6 בעמוד אבל האנרכיה. של מהתפרצותה

כי השמינית, מהפיסקה החל מספרים, והם אייכנר, ואיתמר

בהלוויה להתפתח שעלולים האפשריים התרחישים לכל נערכים גם "בישראל

במערכת ההערכה ואולם, והסלמה.  המוניות  התפרעויות  כולל ― עצמה

להבטיח הלוויה ותצליח הוותיקה ברשות שולטת במצב הביטחון שהגווארדיה

כוננותה ... להעלות את המשטרה תכננה ערפאת של עם מותו יחסית. ... שקטה

הרמאדן חודש של השקט שבו עוברות תפילות יום השישי לאור זאת, עם ...

נרחבות. סדר להפרות יוביל לא הראיס מות כי סבורים במשטרה הבית, בהר

"מקומיים". אירועים אלה יהיו סדר, הפרות יתפתחו אם שגם היא ההערכה

את המחסומים בכוח לפרוץ הפלסטינים ינסו לפיו ביותר, התסריט החמור גם

סביר." נראה אינו לירושלים,

על הביטחון והערכת מערכת הסיפור, הופך לכותרת של כן, אם נראה סביר, שאינו התסריט

הבדיקה, כל שבועות לאורך הכתבה. בתוך נבלעת בשטח לשלוט בכירי הרשות של יכולתם

מקרה רק היה תקופת הבדיקה כל לאורך אחרונות". ב"ידיעות הזה במיוחד העריכתי הקו בלט

ב- הטקסט: בגוף רק ולא בכותרות, גם בלוויה הצפוי לגבי חיובית הערכה הוצגה שבו אחד

לא ההערכה: שכותרתה: קטנה כתבה מופיעה אחרונות",  ב"ידיעות 4 בעמוד בנובמבר, 5
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ליום שאחרי והצבא המשטרה ההכנות של על בכתבה מסופר בשטחים. צפויות מהומות

נרחבות". סדר הפרות צפויות "לא כי הערכות ועל ערפאת,

כי ההערכה למשל, כך, המתרחש. של מאוזנת הרבה יותר תמונה מציג זאת, לעומת "הארץ",

אישר הקבינט ― בנובמבר ב-11 לכותרת, ב"הארץ" זוכה בשקט תעבור ערפאת של הלווייתו

למחרת, יחסי. בשקט תעבור הלוויה בישראל: הערכה ברמאללה; ערפאת קבורת את

במשטרה אימה תרחישי דווקא, שמציגה, דופן,  יוצאת  כותרת העיתון מציג זאת, לעומת

החשש משנה:  כותרת ובצה"ל. במשטרה שיא כוננות ברמאללה: ערפאת לקראת הלווית

לא אחרונות", ו"ידיעות "מעריב" כמו "הארץ", הבית. בהר ומהומות ראווה פיגועי במשטרה:

או במשטרה המתגבשים קיצוניים תרחישים על ביקורתי לא מדיווח להימנע כמסתבר, יכול,

האחרים. היומיים העיתונים בשני כמו אצלו בולט לא סיקור של כזה דפוס אך בצה"ל,

קרבות על דרמטי סיפור לצופיהם לספק המהדורות ומגישי עורכי מבקשים ו-2, 1 בערוצים גם

מהשטח. ופרשניהם שלהם כתביהם שמביאים הדיווחים עם אחד בקנה שאינו עולה ירושה,

במצב ערפאת בנובמבר: ב-4 2 ערוץ מהדורת בתחילת הכותרת אומרת למשל, כך,

וארגוני הטרור הבכירים ומבוכה. בלבול הפלסטיני ברחוב הפיך. בלתי קריטי, כנראה

מבינים כבר "הפלסטינים בינור: יורם את שואל סוקניק, גדי המגיש, ירושה. למאבק נערכים

אחר הסדר?" לאיזשהו אולי ירושה? לקרב למה? נערכים, כבר הם לשם, יחזור לא שערפאת

הירושה ― על מאבק ההמשך, על נדבר קצת בוא "אהוד יערי, יערי: את אהוד שואל כך הוא

מספרות השניים של תשובותיהם לא?". או שאולי דמים, מהומות אולי מהומות, שיהיו בטוח

דווקא סיפור שונה:

אפילו בעיצומה,  נמצאת מהן אחת היערכויות. שתי בעצם, ישנן, בינור: 

הממשלתיים המשרדים כל ― אזרחית היערכות של סוג איזה בהשלמתה,

הפלסטיניים המנגנונים נקודה לזכות זו בפירוש וכאן לתפקד, ממשיכים שלהם

תיאום, וממשיכים של צורה באיזשהי עובדים הביטחון מנגנוני שמתפקדים. וגם

כרגיל. לעבוד

בזירה אלימה התנגשות  נראה אנחנו הראשון שבשלב חושב לא  אני יערי:

הנהגתם את יקבלו ― הוא הזה בשלב להיאמר שצריך העיקר ... הפלסטינית

שהם המדיניות שינוי את שיקבלו לא בטוח לגמרי אני עלא. ואבו מאזן אבו של

להנהיג. רוצים

על המבוססת, לטענתו, יותר, הרבה מפחידה מציאות תמונת מתאר זאת, דניאל, לעומת רוני

הישראלית: הביטחון במערכת מסוימות הערכות

שלה, הקוד שם זה חדש", "דף הכותרת תחת תוכנית, אותה את יש "בצה"ל

... הלוויה מסע וכאשר אם נעשה מה התהליך. כל כבר מפורט או מפרטים שבה

להערכה ובאשר האחרונים. בימים רועננו הללו הדברים אחר. באופן כזה, באופן

דיוני כל אבל אפשרי, על שקט מדברים בתקופה הראשונה אז קדימה, קורה מה

שבתוך מספר כך על מצביעים האחרונים בימים הזה בעניין שהיו הערכת המצב
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הפלגים בתוך גם  הפלסטינית, הרשות בתוך  גם מזוין, מאבק יתחיל  שבועות

ישראל." נגד טרור מעט פעולות ללא גם שיכול לגלוש משהו וזה ― השונים

יתחיל מאבק שבועות" ש"בתוך כך על מצביעים אכן הזה בנושא המצב הערכת דיוני האמנם כל

ככה כי "בצה"ל הערב סיפר באותו לימור, 1, יואב ערוץ של הכתב הצבאי כי ראוי לציין מזוין?

ואין מאזן, אבו לימינו של עומדת הפלסטינית שהרשות איך על אומר, בהשתאות הייתי וי, רושמים

עתה "לעת כי מכן לאחר כמה ימים אמר שאול מופז, שר הביטחון, עזב". שערפאת מאז אנרכיה

במצב... שליטה משדרת היא לידיים, העניינים את לוקחת ברשות הוותיקה שהגוורדיה מסתמן

אמ"ן וראש השב"כ ראש גם יצליח" זה אם לדעת אין אך פנימית להסכמה להגיע עז רצון ויש

הידרדרה לא אכן הפלסטינית שהרשות הזמן עם התברר מקרה, ובכל הרוח, באותה התבטאו

המהדורה. כותרות את לכבוש שזכו דניאל של הערכותיו למרות ירושה, ולקרבות לאנרכיה

חיים יבין, המגיש, משחק גם כאן הסיפור. אותו את מספר בניסוחיו, אבל פחות 1 מוקצן ערוץ

והפרשן עודד הדיאלוג בין יבין מתנהל כך, למשל, .2 בערוץ של גדי סוקניק לזה תפקיד דומה

בנובמבר: ב-10 גרנות

ומלחמת שקט אי כבר יש אבל ברחוב גרנות, אחדות, עודד חוץ, כלפי יבין:

נכון? בעיצומה, בעצם הירושה

אומר הייתי סדק. איזשהו ההנהגה יש אבל ברמת ברחוב, כך כל לא גרנות:

רצינית. בצורה להשפיע הולך שהוא חושב לא שאני מפני סידקון, ―

מתארת אבן, גאולה המגישה, ערפאת. של לוויתו יום בנובמבר, ה-12 של במהדורה גם כך

כשכוחות במוקטעה, ערפאת של ארונו הסתערו על אבלים פלסטינים רבבות ושואלת:

עמוק כך, אחר אבל לבאות? סימן זה אותם. האם לרסן מתקשים הפלסטיניים הביטחון

לגמרי: שונה היא מספרת סיפור המהדורה, בתוך

עבר בשקט הזה היום הביטחון, מבחינת מערכת הכל, בסך ...אבל גאולה אבן:

שקיוו אולי? מכפי יחסי, טוב

כל לבאות... סימן זה ואולי שקיוו, מכפי טוב יותר הרבה בהחלט, כן, לימור: יואב

התבדו. לירושלים, שיצעדו פלסטינים אלפי מאות על החששות

למשל, כך, יותר.  ומאוזן  שקול דופן,  יוצא בסיקור הזמן רוב  10 ערוץ מתבלט  הזה,  בהקשר

ב-29 מרגלית ודן  יחזקאלי צבי והפרשנים  אלדר, שלומי הכתב  עדין, גלעד המגיש  נשמעים

באוקטובר:

חדש... תיכון מזרח כרגע אין הכל... על שורה של ערפאת רוחו כרגע, יחזקאלי:

אבו אבל נמצא. ערפאת היום האחרון, היה עד ערפאת כאילו פועלת המערכת

הביטחון. מנגנוני יעשו  מה הגדולה השאלה לעניינים. להיכנס  מתחיל מאזן

תעצור לך לי אומר מאזן אבו מנגנוני הביטחון: אם מראשי אחד לי אמר כרגע

הסטטוס קוו. שומרים על כרגע, כלומר, זה. את עושה אני לא אנשי חמאס,
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של פלסטינית תגובה איזשהי בשטח, תסיסה איזשהי יש אלדר, שלומי עדין:

שנים הרבה  אחרי הראשונה שבפעם לכך  שקורה, למה הפלסטיני הרחוב 

שם? לא ערפאת

של לכתו שחורה שלאחר המאד הישראלית שהתחזית כל, נדמה קודם אלדר:

מוחלט. באופן התמוטטה - יפרצו קרבות רחוב ערפאת, של מחלתו ערפאת,

קרבות אש. יהיו לא אבל יהיו... מרים פוליטיים קרבות נטעה, אבל שלא

לרחובות. יצאו לא סדר, הפרות נראה לא עדין:

הלוויה, הלוויה וכשתהיה תהיה אם ערפאת, של ארונו את לא ישאו וגם ... אלדר:

זה את הם מנצלים היום החמאס. התנהגות את לראות הבית. מעניין הר לתוך

מבינים הם לבחירות. להתארגן מתחילים והם ומשוסע, מפולג כולו שהפת"ח

לבחירות. מתכוננים הם נמצא בבית החולים כשערפאת שלהם... הכוח את

לא זה הפלסטיני. ברחוב קרבות שיתכנו שלומי, חושב, אני ועדיין מרגלית: דן

לקרות. יכול זה עוד אבל עזב... היום רק הוא חי, [ערפאת] עוד הוא מיד,

ב-14 מאזן אבו שם שביקר  בשעה בעזה, האבלים באוהל היריות נורו  כאשר זאת, עם

בתוך מאזן. גם אבו לעבר נורו כי היריות שמיהר להכריז 10 ערוץ דווקא זה בנובמבר, היה

אבו לעבר בעזה, הערב "יריות איילון ודיווחו: חיימוביץ' ויעקב מיקי המגישים, חזרו המהדורה

של ראשו שניים משומרי לזכר ערפאת. הרשמי באוהל האבלים קיבל מנחמים כאשר מאזן,

ניסיון היה זה אם בין הרוחות. את להרגיע ומנסה בשלום יצא עצמו הוא נהרגו, מאזן אבו

הוסיף כך גוברת". אחר המהומה עולה, המתח ― ליריות שהדרדר סכסוך מכוון או התנקשות

ניסיון כאן היה שלא הרגעה בהודעות מאזן  ואבו  דחלאן  יצאו מעט "עוד כי אלדר שלומי

מתיישבים לא שלהם שההסברים מעידות התמונות אך לבלגן. גרמה הצפיפות רק התנקשות.

את מפרשים "בישראל דוד, כי הערוץ, אלון בן כך, סיפר כתב דקות אחר כמה העובדות". עם

לא אבו מאזן... בישראל נגד דחלאן ופחות מוחמד ובראשונה נגד כהתגרות שמכוונת בראש זה

עצמו". מאזן באבו התנקשות ניסיון עדיין בזה רואים

יריות "קרב בדיווח על היום אותו של המהדורה את יבין חיים פתח לעומת זאת, ,1 בערוץ

עודד אל יותר פנה ומאוחר בעזה, בעת ביקור אבו מאזן", האבלים הערב בסוכת שהתחולל

סוקניק גדי פתח ,2 היה?" ובערוץ כן זה מה התנקשות. ניסיון לא היה זה "עודד, בשאלה: גרנות

הפלסטיני בדיווח על כך ש"הנשיא המהדורה את

בעת האבלים מאוהל מפונה מאזן אבו המיועד

ואילו באש", ופותחים אליו פורצים שחמושים

על שלא מעלה, כלפי ירו  "הם  אמר: יערי אהוד

לפגוע". מנת

15 עמוד ,14.11.2004 מעריב,
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הרובים": להם את "מחזירים
המחוות עידן מתחיל האמנם

הישראליות?

אדישות הכולל דימוי  ― והמהדורות העיתונים כותרות שמציגות הפלסטיני הדימוי  מול אל

חיובי ופייסני דימוי התקשורת הישראליים אמצעי ― מציגים ירושה וקרבות ואלימות, אנרכיה

כמחוות, המוצגים צעדים, של שורה על החליטה ישראל הכותרות, פי על הישראלי. הצד של

לאפשר הממשלה מסכימה פותח דף חדש: אכן הצפוי של ערפאת כך שמותו על המלמדים

יחלים; אם שיחזור למוקטעה תסכים היא בעולם; מקום בכל לטיפול רפואי לצאת לערפאת

כלפי ובכבוד באיפוק נוהג צה"ל בבחירות;  להצביע ירושלים  מזרח לערביי תאפשר היא

נשק; לשאת פלסטיניים מתיר לשוטרים הוא מות מנהיגם; על האבל בתקופת הפלסטינים

כניסיון האלה מוצגים הצעדים כל לכת. מרחיקות הומניטריות" "מחוות לעשות עוד עומד והוא

כמובן, בקנה עולה, הזו העולם תמונת שלטונו. את לבסס המתון", "היורש מאזן, לסייע לאבו

היה כל לא פרטנר", "אין שבה המציאות בתוך ערפאת, של למותו עד הקונספציה: אחד עם

של מותו  לאחר הפרק. על עלתה לא המדיני ומתן המשא ששאלת וכמובן במחוות, טעם 

אחרת פרשנות "המחוות" מעלה של בחינה מדוקדקת יותר אבל הזו משתנה. התמונה הראיס,

הראשון כמו הצעד שנראה מה עם קו מיישרים המקרים, ברוב אמצעי התקשורת, לגמרי:

את למבחן מעמידה והיא שוב שלום, נדיבה ושוחרת שוב ישראל הבאה ― הקונספציה לקראת

של אבו-מאזן. שלטונו תחת הפלסטינים, הפעם

הכותרת, מעל קבור. ― בנובמבר  ב-14 "מעריב" של הראשית הכותרת  את הזכרנו כבר

ו-5 בעמודים 4 נשק. לשאת הרשות לשוטרי אישר שרון ראשונה: מחווה הגג: מכריזה כותרת

אומרת: המשנה כותרת הרובים. את להם מחזירים באותיות ענק: הכותרת אומרת

הפלשתיניים הביטחון לכוחות לאפשר כדי כך על החליטו ומופז שרון

במקביל בגדה. הערים הסגר הוסר ממרבית גם האנרכיה. על להשתלט

שרון בינתיים אולם  אסירים. של רב מספר לשחרר בישראל  שוקלים

נוספות". מחוות עם "לחכות הנחה:

שלהם. הנשק כלי את  לשוטרים "החזירה" לא ישראל לחלוטין. אחרות כמובן,  העובדות,

בלבד רמאללה ששוטרים באזור מספר ימים, מהעובדה במשך "להעלים עין", החליטה היא

― מאנרכיה הוא החשש מהכתבה, שעולה כפי הזו, להחלטה המניע נשק. ברחובות עם הסתובבו

הרובים" "החזרת הימים. התקשורת באותם ראשיות באמצעי כותרות שתפס החשש אותו

זאת, לעומת ראשי).  בעמוד (בכותרות אחרונות" וב"ידיעות ב"מעריב" בולט לסיקור  זכתה

על כתבות בתוך אלה, יותר בעיתונים פנימיים מוצנעת בעמודים מכן שלאחר ביום לקיחתם

המשנה. ורק בסוף כותרות אחר, נושא
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ראשון עמוד ,14.11.2004 מעריב,

הן מחוות האסירים, שחרור כמו מסוימות, מחוות כי בנוסף, מתברר, כתבה בקריאת אותה

על תכריז מאזן אבו החדשה ברשות הפלשתינית ההנהגה ישוחררו "אם האסירים ― מותנות

בטרור". להילחם כוונתה

בהתנהגות מותנה שמימושן פי על אף כ"מחוות" ישראלים צעדים הצגת של זה, דפוס

כותרת המשנה אומרת לדוגמא כך עצמו פעמים רבות. על חוזר הפלסטינים, מסוימת מצד

ישראל בטרור ― יילחמו החדשים המנהיגים אם :6 בעמוד באוקטובר, ב"מעריב" ב-31

אחרונות" ב"ידיעות אסירים. שחרור כולל  לכת,  מרחיקות למחוות להסכים עשויה

כותרת מרחיבה מאזן,  לאבו  עוזרים הכותרת:  תחת  הראשון, בעמוד  בנובמבר,  ב-14

הוא אך פחות, בולט זה דפוס יסכלו הטרור. ב"הארץ" אם ויתורים נעשה רה"מ: המשנה:

גם ממשיכים הביטחון "במערכת בנובמבר: ב-15 ,3 בעמוד כתבה בטקסט למשל, מופיע,

ב-7 ב"מעריב", הביטחוני". בתחום יפעלו והם במידה לפלשתינאים למחוות הצעות בגיבוש

ואילו "מחווה" היא התנהגות ישראל הדדית, היא כאשר ההתניה גם כי נראה בנובמבר,

על להכריז מסרב כי החמאס כתוב המשנה בכותרת היא "סירוב". הפלסטינים התנהגות

בגוף הטקסט הומניטריות. והטבות מחוות שורת להעניק מתכוונת ישראל ואילו הודנא, 

מצידה, אש להפסקת מתחייבת לא וישראל מאחר להודנא מסרב החמאס כי מסתבר

של צעדים הפלסטינית תעשה ה"מחוות" בתנאי שההנהגה את ישראל תעניק ובהתאמה,

את ההנהגה הפלסטינית לבחון ישראליים ניסיונות כן, אם אלו, להפסקת הטרור.  ממש

ממש. של מחוות דווקא ולאו החדשה,
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4 15.11.2004, עמוד ידיעות אחרונות,

7 מעריב, 15.11.2004, עמוד
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מכריזות הכותרות נוסף. לדפוס דוגמא מספק בנובמבר, ה-15 למחרת, מהיום "מעריב" גיליון

תחושת המחווה, ומתחזקת מתערערת הכתבה תוך אל שיורדים ככל מחוות נדיבות, אבל על

האילוץ: תחושת

הפלשתינית. ברשות לבחירות לסייע נחוש הממשלה ראש גג: כותרת

ירושלים. מזרח ערביי הצבעת לאשר נוטה שרון ראשית: כותרת

אמר שרון להצביע" מהם למנוע שנוכל בטוח אינני "ממילא משנה: כותרת

הממשלה.   בישיבת

בלתי כצעד המשנה בכותרת כבר נראה שרון, של דרמטית כמחווה הגג בכותרת שנראה מה

רואים הזה "בהקשר כי השאר, נאמר, בין שחר כספית ואילאיל בן של בכתבתם ואילו נמנע.

עולה 'לא ... ומתווה דרך' מכוון 'נאום מעין השבוע בסוף בוש של הנשיא בנאומו בירושלים

בשלב מקורבי שרון". כלומר, לא', אמרו לבוש ריקם, ולהגיד פני הנשיא להשיב את בדעתנו

להעלות את עלולה ירושלים להצביע לערביי מזרח שלא לאפשר ההחלטה כי הזה מתברר

לא שישראל היא העובדה הפשוטה כן, דבר, אם בסופו של בוש. התנגשות עם מסלול על שרון

ממש אין של מחווה אילו היתה רוצה. מערביי מזרח ירושלים להצביע גם למנוע היתה יכולה

מפרסם העיתון ב-15 בנובמבר, אחרונות". "ידיעות של מתקבלת בדיווחים תמונה אותה כאן.

ירושלים לבחור. כותרת לתושבי מזרח נאפשר שרון: האומרת ― בעמודו הראשון כותרת

,4 בעמוד הידיעה, בגוף הדמוקרטי. ואילו להליך המחווה תסייע מבהיר: ― מוסיפה המשנה

לרשות, מנהיג לבחור ירושלים מזרח לתושבי לאפשר מתכוון שרון המחווה: הכותרת תחת

ירושלים תתיר לערביי מזרח לא אם ברירה: בלית תינתן "למעשה, ההסכמה הישראלית נאמר:

שהיא בכך ותואשם עם האמריקנים בעימות ישראל הפלשתיניות, תסתכן בבחירות להשתתף

ברשות." דמוקרטית רפורמה מונעת

לטיפול לצאת לערפאת לאפשר ישראל של הסכמתה היא לכותרת שעלתה נוספת מחווה

במהדורת מדווח רוזן  עמנואל לדוגמא, ,10 בערוץ התקשורת. כלי בכל דווח  כך בחו"ל.

ערפאת) של במצבו ההידרדרות (של הזו "הסיטואציה כי באוקטובר, ה-28 של החדשות

מבקשים. שהם מה כל להם לתת מוכן והוא טוב, רוח במצב שרון) (את אותו תופסת

בעניין והמוקטעה הממשלה ראש  בין ישיר  קו יש ולחזור,  לצאת  יכול שהוא אמר שרון

של בוטה הפרה בגדר היתה זאת לאפשר  הסכמה אי כי  הפשוטה לעובדה מעבר הזה".

כי מספרות הכתבות ― אדם זאת הוא בכל כאדם חולה ערפאת ― אדם בסיסיות זכויות

בן כספית בכתבה מספר למשל, לגמרי. כך, משיקולים אחרים נבעה ההחלטה לאפשר זאת

באוקטובר: ב-29 ב"מעריב" שהתפרסמה

ההחלטה של תמציתה בעצם זו כאן', ולא אחר במקום ימות שערפאת "'עדיף

בצרפת, לטיפולים הפלשתינית הרשות של הדועך היושב-ראש את לשחרר

מרבית לכאן. את לשוב וכאשר, אם שיוכל, מפורשת הבטחה ישראלית תוך

שהעדיף שרון, אריאל הממשלה ראש על להפעיל צריך היה השכנוע עבודת

התרצה. דבר של בסופו אך אחד, לכיוון בכרטיס ערפאת את מכאן לשלח

לתת מנת על הכל לעשות יש כי בדיעה מאוחדים כולם היו הביטחון במערכת
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שלא 'רק הקודש. מארץ האפשר ככל רחוק אחר, במקום לגווע לערפאת

וכך יהיה." בצה"ל. אומרים יאשימו אותנו',

הסכימה לפיה זו, תמונה ישראלי. משיקול אינטרסנטי נובעת זו "מחוה" שגם כן, אם מסתבר,

מהדיווח עולה גם כבד, תדמיתי מנזק להימנע מנת על ערפאת של חזרתו לאפשר את ישראל

כי עולה הכתבות,  בגוף עיון מתוך  לכך, מעבר היום. באותו וב"הארץ"  אחרונות" ב"ידיעות 

בינלאומי. לחץ לאחר רק התקבלה זו החלטה

הכותרת נדיבות.  כמחוות ישראל  של פעולותיה את מציג לא המקרים,  במרבית "הארץ", 

השתתפות אשרו לישראל: ארה"ב אומרת: למשל, בנובמבר, ה-14 של הראשון בעמוד

לפנות ישראל על 2: ארה"ב: בעמוד הכותרת ובהמשך, בבחירות לרשות. י-ם מזרח תושבי

האחרים, העיתונים בשני כמו לאפשר בחירות ברשות. שלא כדי מחסומים ולהסיר כוחות

עצמה בכתבה הכתבות. תוכן את שתואם באופן הסיפור את משקפות הכותרות ב"הארץ"

את שעה, לפי לפחות מקבלת, אינה "ארה"ב גם המסובך הזה: הסיפור של נוסף מרכיב מתברר

ירושלים." מזרח את לכלול לא צריכות לרשות הפלשתינית הבחירות כי הישראלית הטענה

ירושלים ערביי מזרח של השתתפותם את למנוע דווקא ביקשה ישראל כן, "הארץ", אם על-פי

ו"מעריב" אחרונות" זאת, הציגו "ידיעות תאפשר שארצות הברית לא וכשהשתכנעה בבחירות,

בנושא. חד-משמעית עמדה קובע לציין, גם יש נדיבה. "הארץ", כמחווה ההפוכה ההחלטה את

בנובמבר נאמר: ה-15 מיום במאמר המערכת

דמוקרטיים, ומשטר חברה יבנו שהפלשתינאים המצפה ישראל, "ממשלת

שנקבע כפי בינלאומי, בפיקוח במועדן, הבחירות את לקיים להם לאפשר צריכה

מחסומים לפרק הפלשתיניות, הערים את לפנות אז יידרש צה"ל באוסלו.

הדמוקרטי." בהליך להשתתף ירושלים מזרח לערביי ולאפשר בשטחים

בכתבות הנאמר לבין הכותרות  בין בולט הפער הטלוויזיה  בערוצי החדשות  במהדורות גם

בערוץ 28 באוקטובר ה- של המהדורה מכותרות אחת אומרת למשל, באולפן. כך, ובשיחות

תרחישים ומכינים ערפאת, כלפי נדיבות מפגינים בדריכות, עוקבים בישראל הראשון:

דף חדש נפתח האם אילה חסון את יבין חיים שואל כאשר אחר כך, ערפאת. ליום שאחרי

נדיבות לגלות מעוניינת ישראל לכת קמעה. "זה מרחיק עונה: היא הפלסטינים, עם ביחסים

על נדיבות מדברת אינה חסון כאן, גם לטוס." לערפאת היתר לרופאים, היתר פומבית: נותנים

יחסי ציבור. על ממש אלא של

דניאל: לבין רוני לוי יונית המגישה 2 בין בערוץ הבאה השיחה היום, מתנהלת באותו

שלה לגרש הרצון על גם בקול רם, דיברה, לא מזמן ישראל עד רוני, יונית לוי:

לו. כדי לסייע שאפשר דבר כל עושים ערפאת, עכשיו את

קודם כל, הערות: כמה רק ברשותך, לו. מסתובב גלגל ממש זה כן, רוני דניאל:

עומד צה"ל המדיני; הדרג של הנחייה זאת נוקטת, ישראל שעכשיו המדיניות
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בנסיבות כך לנהוג מדיניות נבונה זאת מתערב, אופן לא בשום מסתכל, מבחוץ,

תתקבל. עזרה שיבקשו כל האלה.

ישראל. את יאשימו שלא כדי בעיקר לוי:

בשום עוקבים, מבחוץ, מרחוק, ועכשיו חיילים, שלא יאשימו, אופן בשום דניאל:

לפני זמן עד נכון, הזה, נחזור לעניין הזה… ואם המעגל לתוך נכנסים אופן לא

כדי לפחות, עכשיו, או מגרשים אותו איך מחסלים אותו על דיברו באמת רב לא

אחרת. תמונה זאת מואשמים, נהיה שלא

 ― כדי לסייע שאפשר דבר כל עושים ― אנו החיובי והנדיב בניסוח מתחילה כאן, השיחה  גם

של מחווה מואשמים". נהיה "כדי שלא הפעולות: העומד מאחורי הבסיסי בשיקול ומסתיימת

כאן. אין ממש
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טוב הראיס של מותו כמה "עד
מאזן ליהודים?": התקשורת ואבו

המרכיבים את מסקרים הישראליים התקשורת אמצעי כאן: עד הדברים פני נראים כן, אם כך,

עצמם הסיפור מרכיבי מאד על מעט לנו שמספר באופן ערפאת הסתלקותו של בסיפור השונים

תגובותיה על החולים בפריס, בית סביב הגרסאות מלחמת על על אשתו, עצמו, ערפאת על ―

הם אבל ישראל. של צעדיה ועל הפלסטינית, ברשות המתרחש על הפלסטינית, החברה של

מסוימת. ישראלית מבט מנקודת נראים הדברים שבו האופן על מאד הרבה לנו מספרים

של השנים הקשים האירועים לכל והבלעדי הישיר האחראי היה ערפאת הזו, מנקודת המבט

משום באינתיפאדה. שהתפרצה ולאלימות הקבע, הסדר על ומתן המשא לכישלון ― האחרונות

הוא ערפאת. האישיים של קורבנותיו משני הצדדים, הם הזו, קורבנות האינתיפאדה כל כך,

נקיות הפלסטינים. ידינו שלנו של צרותיהם לכל גם אלא צרותינו, רק לכל האחראי לא האיש

ב"מעריב" ב-5 בנובמבר: שהתפרסם במאמר מרגלית, דן כותב לחלוטין. כך, למשל,

אהוד דחה את ב-2000 מכוון. בכוונת השלום את שהחמיץ היה האיש "הוא

לחבל כדי לטובת פלשתין. ירושלים בחלוקת לדון קלינטון, שהסכימו וביל ברק

האינתיפאדה היתה שלו החלופה השיבה'. ב'זכות דבק פשרה של בשלום

לשמעון רבין, ליצחק פוליטית מפולת שגרמה שלו, השלום שסרבנות מפני …

חד תכנית  אלא ברירה, שום שרון לאריאל הותירה לא ברק, ולאהוד פרס 

ההתנתקות." זו צדדית.

הפנימיים בעמודים דעה  במאמרי לרוב אחרת, או כזו התבטאות מופיעה  לפעם, מפעם

לדוגמא, כך, התזה הזאת. אפשריים כלפי ביקורת על כיווני השבוע, המרמזת סוף ובמוספי

בנובמבר: ב-10 ב"מעריב", אישי בטור תירוש אברהם כותב

ואת השאלות ואת המבוכה ואת הבלבול את לנו מצווה הוא המתמשך "במותו

...יותר לנו? שקורה מה בכל עכשיו  נאשים  מי  את החששות... ואת התהיות

... אולי עכשיו מי לדבר' ... ופתאום על אין פרטנר ו'אין עם חיים אנו מארבע שנים

מזה?" יוצאים איך עושים? מה שיהיה פרטנר. לדבר, מי עם שיהיה סיכוי, יש

הרשות את האשימה שישראל "למרות  כי בנובמבר ב-2 הראל  עמוס כותב ב"הארץ",

― בכירי מנשקם לפרוק ארגוני הטרור פעלה שלא אבו מאזן הקודמת של בתקופת כהונתו

ממשי סיכוי כל שיבשה הצבא, המלצות חרף ומופז, שרון שהפגינו הקפוצה היד כי ידעו צה"ל

לתקן נדירה הזדמנות מספק לישראל ערפאת של "מותו וכותב כי ממשיך הוא להתקדמות".

ונכונות לנטילת סיכונים. סבלנות, נדיבות, ישראל תגלה אם שקלקלה בפעמים הקודמות, את

כאן יש ההתקפית". הפעילות את אם צה"ל ירסן בישראל ― תלוי אש הפסקת להשגת הסיכוי

האלימות המשך על לאשמה שותפה שישראל בכך צבאיים, ממקורות דווקא המגיעה הכרה,
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האחריות כל העולם המטילה את לתמונת חריף בניגוד הכרה העומדת האחרונות ― בשנים

של ערפאת. על כתפיו למצב

של בדבריו החדשות, במהדורות לפעם גם מפעם מופיעים כאלה קצרים ביקורתיים רגעים

למשל, ממש. כך, של כותרת לייצר מבלי מהעולם חולפים הם אחר. או זה כתב פרשן או מגיש,

יואב ,1 ערוץ של הצבאי הכתב מעלה בנובמבר ב-4 מיוחדת במהדורה הבא. המרתק בקטע

מעל בעצמו אותה לסלק וממהר הזו, לאינתיפאדה ביחס המרכזיות השאלות אחת את לימור

היום: סדר

להימנע הביטחון למערכת  החוץ משרד של המלצה היתה  אבן: גאולה

כדי ארגונים ראשי  על אלא מתקתקות, פצצות על מדברים לא  מחיסולים.

אומרים מה מאזן. ואבו עלא אבו  מנהיגים עכשיו ― אותם על להקשות לא

הביטחון? במערכת

של ראשונה וזוהי הודאה שהוא, כמו הזה המשפט את בואי ניקח לימור: יואב

מתקתקות. פצצות של לא חיסולים עושה שישראל מישראל כלשהם גורמים

להרוג שבא מי את רק הורג שאתה אומרת הרשמית הישראלית הגירסה כי

שישראל נכונה, החוץ מתקתקת. אם הגירסה של משרד פצצה ― קרי אותך,

כבר ארבע מתמיד שנמשך שקר בפני עומדים שאנחנו אחרים, הרי הורגת גם

ברוב כמעט,  המוחלט, רובם רוב דיוקם,  על  הדברים את לשים וכדי שנים. 

מוגדרים כפצצות בשטחים מי שמחוסלים של אותם, מסקרים המקרים, ואנו

מתקתקות.

מקרים, בשני לפחות ערפאת, מות של המתלהם בסיקור בולט אשר אחרונות", ב"ידיעות דווקא

כותרת שואלת הכרמל, בשוק הפיגוע למחרת בנובמבר, ב-2 הכותרות. אל גלויה ביקורת עולה

הראשון, באוקטובר, בעמודו ב-29 ערפאת? את תאשימו עכשיו גם 6 ו-7: בעמודים גדולה

התירוץ. סוף הכותרת: תחת שיפר, נחום ברנע ושמעון של פרשנות אחרונות" "ידיעות מפרסם

עליה ביקורת: מותחת גם אבל הקונספציה, את במרומז הפרשנות מקבלת

ישראלים מאד  הרבה אבל ערפאת, ליאסר יתגעגעו ישראלים מאד  "מעט

חלק יהיה לא הוא  כאשר מחדש,  שלהם  העולם  תמונת  את לצייר  יצטרכו

מהניסיון מסקרנותנו,  מניסיונותינו, חיינו,  מנוף חלק הוא 1957 מאז  ממנה.

מת, או אנוש חולה תהום. פעורה שבו במקום הבנה איזושהי ליצור הנואש

להמשיך תצטרך הפלשתינית ההיסטוריה שהיה. מה אינו ערפאת מהשבוע

פרטנר הראשונה, במערכה שטן שהיה האיש הישראלים. אנחנו, וגם בלעדיו.

המכשול יהיה הוא לא מסתלק. השלישית, במערכה נבל השניה, במערכה

התירוץ." יהיה הוא לא מעכשיו,

האם יורשו.  אל היחס  לבחינת נסיבות של מרתק צומת מהווה כך, אם ערפאת,  של מותו 

עם עניין יש לנו או שמא "הפרטנר", בפני הדרך את יסלול ה"אין פרטנר" המיתולוגי, של מותו

הבא? פרטנר" את ה"אין המבנה חדשה, קונספציה מסוכנת של תחילתה
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הצפוי לגבי עיקריות חלופות  שלוש הבדיקה  תקופת  במהלך מעלים  התקשורת אמצעי

אל הראשון  הצעד  את וצועדות הישנה, הקונספציה על מבוססות השלוש כל בעתיד.  לנו 

החדשה: האפשרית הקונספציה

מנהיג יהיה מאזן אבו חדש: עידן על מבשרת לחלוטין, אופטימית הראשונה, החלופה א.

קבע הסכם ויאפשר ערפאת של המסורתיות דרישותיו על יוותר הוא חדש. מסוג פלסטיני

לישראל. נוחים בתנאים

,"2005 מודל "ערפאת מערפאת. הוא זה כהוא שונה איננו מאזן השניה, אבו החלופה על-פי ב.

יהיה. וגם לא פרטנר היה לא במצב. יסודי לשינוי אין לצפות ולכן

הוא לכן ממנו. הוא חלש אבל מאזן אמנם שונה מערפאת, שאבו השלישית טוענת החלופה ג.

להתגעגע עלולים עוד מצידנו, אנחנו, ירצה. אם גם המתבקש, השינוי את להוביל יוכל לא

הקודם. לראיס

השניה החלופות לפי קצרה: הבאה, פרטנר" ה"אין לקונספציית הדרך הללו החלופות בכל

אינו פשוט מספקת ובין אם עוצמה לו אין אם בין ― פרטנר יהיה אבו מאזן לא והשלישית,

― הרי הראשונה שמציעה החלופה כפי מתון מנהיג הוא מאזן אמנם אבו ואם שונה מערפאת.

פרטנר". מיד ל"לא יהפוך ישראל, של דרישותיה לכל נענה שיתגלה שאינו שברגע

ראשון עמוד ,12.11.2004 מעריב,
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"ידיעות הגדולים, העיתונים בשני מכל  יותר משתקפת  נדמה, כך הראשונה, החלופה

את עתה חוגגים הקונספציה, את מכולם יותר שאימצו  העיתונים, שני ו"מעריב". אחרונות"

בבוקר נראה העיתון מצויינת. דוגמא הוא בנובמבר מה-12 "מעריב" גיליון המתבקש. המהפך

ממש הביטוי אותו זהו חדש. תיכון מזרח שלו: הראשית בכותרת שמכריז חג, כעיתון הזה

של נסבלת כתמימות בלתי שראה כסמל למה השנים האחרונות, לאורך הלעיג עליו ש"מעריב"

לי זמן. תנו מבקש: מאזן, והוא אבו "היורש", של תמונתו העמוד מופיעה באותו שוחרי שלום.

למפת נחזור אבו מאזן: ― שלו הראשית בכותרת מכריז באוקטובר, אחרונות", ב-31 "ידיעות

מאותתים ערפאת, של לאחר עזיבתו יממה מבשרת: ו-3 בעמודים 2 הגג כותרת הדרכים.

שערפאת מבינים הפלסטינים גם ברורה: המשמעות פרטנר. יש עכשיו לישראל: הפלשתינים

בכותרתו בנובמבר מבשר ה-12 גיליון השתנה. שהמצב עכשיו מודיעים פרטנר, והם היה לא

עידן חדש. הראשית על

גם אבל עתידי, פרטנר מאזן כאל אבו אל להתייחס תקופת הבדיקה, לאורך בוחר, "הארץ"

בעמוד בנובמבר, ב-16 העיתון מבליט למשל, כך, הסחורה. את לספק יתקשה שהוא להניח

יתקדם אם מאזן באבו לפגוע תנסה איראן הביטחון: מערכת ― שכותרתה כתבה הראשון,

עם שלום לקראת להתקדם ירצה, אם יוכל, גם מאזן לא אבו אחרות, במילים ומתן. במשא

ישראל.

בין הבדל  אין והשלישית: השניה בחלופה המקרים ברוב להתמקד בוחר מצידו, ,2 ערוץ 

המציאות את לשנות מכדי חלש זאת בכל מאזן אבו הבדל, יש ואם מאזן, לאבו ערפאת

אשר יהיו שיורשיו, להניח "קשה ב-28 באוקטובר: דניאל, רוני אומר למשל, כך, הקיימת.

בנובמבר, ב-1 שונה בתכלית". בדרך וללכת ערפאת של נתיבו לשנות את באחת יוכלו יהיו,

עודנו ערפאת חולה במרחקים, הוא אם "גם יערי: אומר הכרמל בת"א, בשוק הפיגוע יום

דניאל את רוני אומר בנובמבר, גם אחריו". וב-12 תתמיד בשטחים שיצר כאן והמערבולת

הדברים הבאים:

יכריעו זמן, לאורך  ודמוגרפיה, שטרור הייתה ערפאת של היסוד  "תפיסת

וכדאי העולם. מן עובר לא הזה הרעיון בעצם, מותו, עם ישראל... מדינת את

שלא איזו מנהיגות להתפנק... אומר, הייתי כמעט או, לשגות באשליות. שנפסיק

לא ואני הצבע את הפלסטיני יקבע הרחוב דבר, שבסופו של לי, נדמה תהיה,

וטובים." פשוטים יותר לימים הולכים שאנחנו בטוח

יערי: לאהוד קושמרו דני בין ,2 ערוץ בחדשות הבאה השיחה מתנהלת בנובמבר, ב-6

מהשטח, לפחות  ערפאת של הסתלקותו מאז פרשננו, יערי, אהוד קושמרו: 

בשטח? לא קל לו כבר וזה כיורשו, מאזן מדבר על אבו אתה

דבר בהן ראש. שאסור להקל בעיות לו יש אבל הוא היורש, אבו מאזן יערי:

הסכמות עקרוניות בעיקר כאילו אש. יש לו הפסקת רוצה להשיג ראשון, הוא

ידיו לקשור את שיסכים בעצם הדרישה ממנו אבל מחמאס, מהתנזים, פחות

הוא זאת אומרת ערפאת, של במדיניות מלא מהפך לבצע שלא יוכל כך שלו
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הסכנה לכן ... המדיני שלו הפעולה חופש אובדן אש במחיר הפסקת לקבל יכול

מרוטות או כנפיים לירושה עם עלול להגיע הוא היורש, אבל מאזן היא שאבו

נוצות. בלי אומר, שרון היה הממשלה שראש כמו

נמשך. הירושה על המאבק קושמרו:

קובע בנובמבר,  ה-4 במהדורת דומה. עמדה  מרגלית ודן  יחזקאלי צבי נוקטים ,10 בערוץ 

אומר: מרגלית חמאס". ודן לעצור אנשי יכולים מאזן, ולא אבו עלא לא אבו "כרגע, יחזקאלי

לעשות הסדר". יכולה לא מכל מקום אבל רוצה, או לא שרוצה הנהגה "עכשיו, כשיש
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סיכום: לקראת הימים הבאים

התפרצות את מאפשר בהחלט להבין הקונספציה של בתחילה: סיפור המסגרת אמרנו כבר

הישראלית בתקשורת ערפאת מותו של מסיקור הנקמה שעולים תחושת ואת לאיד השמחה

פחותה ובמידה בחדשות ערוץ 2, רבה במידה הגדולים, משמעי בשני העיתונים חד באופן ―

כארכי-טרוריסט ערפאת את המנציחות הדיוקן כתבות האחרים. הערוצים ובשני ב"הארץ"

כרצונו; התיכון המזרח כל את לנהל במוקטעה, כלוא כשהיה גם שהצליח, מהחיים, גדול

הירושה" ברשות "קרבות ושל הפלסטיני" "ברחוב התגובות של כך כל הסיקור האוריינטליסטי

ישראל ממשלת של הנדיבות ה"מחוות" של החגיגי-כמעט, הפוזיטיבי, הסיקור הפלסטינית;

מחזקים מידה ובאותה הקונספציה, מתוך נובעים אלה כל ― הראיס של "יורשיו" כלפי

תקופה שבהם מסתיימת ימים סיכום, של בימים שמדובר מכיוון אותה. במיוחד ומאוששים

לחרוג דרכים למצוא התקשורת לנסות מאמצעי לצפות אפשר היה חדשה, תקופה ומתחילה

הפרק. שעל מהנושאים מחדש כמה לבחון כדי הסיכום רגע ולנצל את לקונספציה מעבר אל

באופן שיטתי. לא לא עושה זאת, בוודאי התקשורת אחד מכלי אף

של הבלעדי הסיפור את ברובה, הישראלית, התקשורת אימצה שבהם שנים ארבע לאחר

קונספציה של הראשונים ניצניה את שלנו הבדיקה בתקופת לזהות היה אפשר הקונספציה,

שנעלם לאחר למצב; עכשיו, האחראי הבלעדי היה הוא ערפאת בתקופתו של חדשה-ישנה:

יהיה לא ערפאת של מותו לאחר שגם כבר "מבינים" אנחנו אבל לשלום, מושטת ידינו מהזירה,

כמעט ערפאת של האחרונים ימיו של בסיקור התקשורתי אין לדבר". מי "עם הנראה, ככל לנו,

הישראלי-פלסטיני הסכסוך עתיד כמה עד להבין הישראליים החדשות לצרכני המאפשר דבר

מותו לאחר התקשורת מאמצעי שעולה האופטימיות אחד. בצד רק ולא הצדדים, בשני תלוי

ישראל של מתפקידה התעלמות על  מבוססת והיא תנאי, על  אופטימיות היא ערפאת של

של בתפקודה לשינוי מסוימת במידה יסייעו ומסקנותיו, זה, דו"ח כי מקווים, אנחנו בסכסוך.

בפני שיציג ומתלהם פחות, ואחראי יותר, מאוזן שיאפשר סיקור הישראלית, שינוי התקשורת

חיים. מילים אנו הסתירות שבתוכה ומלאת המורכבת המציאות המלאה, תמונת הציבור את

להציע תקווה. גם מסוגלות הן אבל להרוג, יכולות אמנם
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נספח

מתודולוגיה א.

מבקשים לא תקשורת", "מעקב שיתפרסמו במסגרת פרויקט הבאים והמחקרים זה, מחקר

תמונה לקבוע מתיימרים ולא השונים, בדיווחים שמובאות העובדות של אמיתותן את לבחון

התקשורת משקפת  שבו האופן את לבחון היא המחקר מטרת אחרת. או כזו היסטורית 

ידי על שמובאות עובדות אותן ומעצבת את מציגה וכיצד היא הדברים, מהלך את הישראלית

הכתבים.

מרכיביה כל על שלמה, כיחידה בטלוויזיה, חדשות למהדורת או לעיתון מתייחסת בדיקתנו

הבאות: בשאלות התמקדות תוך וכו'), גרפי עיצוב קישור, מילות תמונות, (כותרות,

הכתבה: מיקום הידיעה / .1

או המהדורה בפתיחת בשוליים? או הראשיים (בעמודים ידיעה כל ממוקמת היכן א.

בסופה?)

עוסקות? הן בו הנושא הידיעות לבין של בין מקומן משותף מכנה יש האם ב.

הכתבה: / הידיעה בולטות .2

המהדורה? בפתיח או העיתון של הראשון בעמוד מוזכרת הידיעה האם א.

היא אורכת? זמן הידיעה או כמה מהו גודל ב.

הידיעה? עוסקת בה לנושא אלו פרמטרים בין משותף מכנה יש האם ג.

הכותרות: .3

הקריינות או בדברי בכותרתה מובלטים הידיעה מתוך מרכיבים עובדתיים אילו א.

לא? המקדימים, ואילו

בידיעה? הנאמר את משקפים אכן הקריינות דברי הכותרות/ האם ב.

רגשיים רטוריים, מרכיבים מוסיפים הקרינות דברי או הכותרות האם רטוריקה: ג.

בידיעה? כלולים שאינם אחרים, או

מילים כיצד הקריינות? לדברי או לכותרות נבחרות מילים אילו לקסיקלית: בחירה ד.

בתקשורת? המוצגת המציאות את מבנות אלו

את הקריינות דברי או הכותרות אופן מטילים ובאיזה האם אחריות: של הבניה ה.

לאירועים? האחריות

מעמד הקריינות דברי או הכותרות מקבעים אופנים באילו עובדתיות: של הבניה ו.
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או השערה לעובדה, בה הנאמר את הופכים הם (האם לידיעה? עובדתיות של

טענה?).

ויזואלית: סמיוטיקה .4

בידיעה? הכלולים החזותיים החומרים באמצעות המועברים המסרים מהם א.

באולפן הנוכחים של הדיבור הגוף וטון באמצעות שפת המועברים המסרים מהם ב.

החדשות?

בגיליונות: או במהדורות שונות ידיעות בין היחסים מערכת .5

במהדורה? או בגיליון שונות בידיעות המובאות עובדות בין סתירה קיימת האם א.

מוצנעות? מובלטות ואילו אילו עובדות כן, אם ב.

ניתן ולאילו הפרשנות בדברי או בטורים לייצוג זוכים עובדות / נרטיבים אילו ג.

החדשותית? בכתבות החדשות או בעמודי ביטוי

בגיליונות שונים? או שונות במהדורות המובאות עובדות בין סתירה האם קיימת ד.

הבדיקה נושאי ב.

הישראלית התקשורת של הסיקור יומיומי אחר לעקוב באופן קשב התחיל 2005 בינואר ב-1

תוך השני, הצד של הייצוג ודרכי והישראלי-ערבי, הישראלי-פלסטיני הסכסוך בנושאי

לגיטימציה ודה דה הטיה, הסתה והשמצה, דעות קדומות, שמבטאים דפוסים על שימת דגש

פסולים. סיקור דפוסי לשפר ולנסות להשפיע כוונה מתוך זאת השני. הצד של הומניזציה

הם: שנבדקים העיקריים הנושאים

ישראלי: וסבל פלסטיני סבל .1

וסבל ישראלי? פלסטיני סבל הישראלית התקשורת כיצד מגדירה א.

את להבין ניסיון שיש ואישי או נקודתי סיפור במונחים של מוצג הוא האם ב.

ולאלימות? לשנאה לתסכול, כמקור שלו הכוללת המשמעות

זה? האחריות לסבל את התקשורת מי מטילה על ג.

הפלסטיניים הקורבנות של האישיים בסיפוריהם התקשורת עוסקת מידה באיזו ד.

והישראליים?

הסבל את התקשורת הסיקור של אופן בין הדמיון השוני או נקודות מהן ה.

זו? מהשוואה ללמוד ניתן ומה הישראלי, הסבל את סיקורה אופן לבין הפלסטיני

מהשטח: אירועים חדשותיים סיקור .2

של דומה מספר על מתבסס ופלסטינים ישראלים מעורבים בו אירוע סיקור האם א.

הצדדים? משני מידע מקורות

כמקורות מידע? להכרה זוכים אשר הפלסטינים הגורמים מי הם ב.

נעדרים? הם ובאילו פלסטיניים למקורות ביטוי ניתן נושאים באילו ג.

אותם? הכתב הצגת מובאים כלשונם או שמא הם תלויים בדרך דבריהם האם ד.

לא? ובאילו למקורות פלסטיניים פה ניתן פתחון נושאים באילו ה.
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פלסטיניים? מקורות של לדבריהם המיוחסת האמינות מידת מהי ו.

לסוגיות הקשור בכל ישראליים למקורות הישראלית התקשורת מתייחסת כיצד ז.

מהשוואה זו? ללמוד ניתן אלו ומה

סיקור הנושא המדיני: .3

הפלסטיניות העמדות של חשיפה הישראלית התקשורת מאפשרת מידה באיזו א.

בנושא?

הפוליטיים הפלסטינית, הכוחות מורכבות החברה על היא עומדת מידה באיזו ב.

הדעות ביניהם? וחילוקי הפועלים בה

מתייחסת היא וכיצד מתונות פלסטיניות להצהרות התקשורת מתייחסת כיצד ג.

קיצוניות? להצהרות

ניתן ומה אלו לסוגיות בכל הקשור לצד הישראלי התקשורת מתייחסת כיצד ד.

זו? מהשוואה ללמוד

הערבי: העולם סיקור .4

הערבי? העולם של מורכבותו התקשורת על עומדת מידה באיזו א.

הישראלי- על הסכסוך הערבי העולם של להשפעתו מתייחסת התקשורת כיצד ב.

פלסטיני?

ערב ארצות מנהיגי מפי מתונות להצהרות הישראלית התקשורת מתייחסת כיצד ג.

קיצוניות שלהם? להצהרות מתייחסת וכיצד היא

ישיר באופן קשורים שאינם ערב במדינות אירועים התקשורת מסקרת כיצד ד.

באזורנו? לסכסוך

ערב לעולם המערבי בין מדינות היחסים את מערכת כיצד מסקרת התקשורת ה.

ישראל? על יחסים זו מערכת השלכותיה של ואת
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