
  

  

 

  

  

  

  

  : ביטול הסגר האזרחי על רצועת עזה

  ?בסיקור התקשורתי" כישלון"ל" ביטחון"איך הפך 
  

  השאלות שהתקשורת הישראלית לא שאלה

        

        

        

        שירי אירם ועופר ולודבסקישירי אירם ועופר ולודבסקישירי אירם ועופר ולודבסקישירי אירם ועופר ולודבסקי: : : : מחקר וכתיבהמחקר וכתיבהמחקר וכתיבהמחקר וכתיבה

        2010201020102010יוני יוני יוני יוני 

 

        

 

 

 

 

This report is made possible by the generous support  
of the American people through the United States Agency  
for International Development (USAID). The contents are 
the responsibility of Keshev and do not necessarily reflect 
the views of USAID or the United States Government. 



 

 

 

  

  פתיחה

הסגר על רצועת עזה ועל פתיחת  הודיעה ממשלת ישראל על שינוי במדיניות 2010 ביוני 20-ב

שינוי רדיקלי . שהיו אסורות למעבר בארבע השנים האחרונות, המעברים להכנסת סחורות אזרחיות

מעורר שאלות נוקבות באשר , שבא בעקבות פרשת משט הספינות הטורקיות, זה במדיניות הממשלה

  . לאופן הסיקור של מדיניות הסגר בתקשורת הישראלית המרכזית

, "ידיעות אחרונות("הסיקור התקשורתי של החלטת הממשלה בארבעת העיתונים הגדולים בחינת 

שני הימים הראשונים לאחר קבלת , 2010 ביוני 22- וב21-ב") ישראל היום ","הארץ", "מעריב"

  . מחדדת שאלות אלו ביתר תוקף, ההחלטה על השינויים במדיניות הסגר

 –זרחי מרחיק הלכת על יותר ממיליון וחצי בני אדם שהסגר האטענו ראש הממשלה ומקורבים לו 

.  לא השיג כל תוצאה חיובית עבור ישראל ואף הזיק לאינטרסים שלה–סגר שנמשך ארבע שנים 

שאלות בנוגע לתבונה ולאחריות  תעלהראוי היה שהעיתונות הישראלית המרכזית  אלודווקא בימים 

 בימים אלו ראוי היה שהעיתונות המרכזית דווקא. של מקבלי ההחלטות שהחליטו להנהיג אותו

אם אכן לא היתה תועלת ביטחונית , וחשוב מכך, תשאל האם ראש הממשלה צודק בהערכותיו

  .  מדוע התקבלה ההחלטה להסירו רק לאחר פרשת הסתבכות המשט הטורקי,בסגר

 בשאלות בחינה של הסיקור בתקופה זו מראה כי העיתונות הישראלית לא התפנתה לעסוק בהרחבה

  :העדיפו כלי התקשורת להתמקד בפן אחר של ההחלטה, במקום זאת .אלו

הכותרות סיפרו כי החלטת הממשלה מהווה ניצחון ליוזמי המשט הטורקי וכניעה ללחץ  •

זה העביר מסר רגשי נגד החלטת הממשלה והתמקד כסיקור . הבינלאומי שהופעל על ישראל

 . טבהיבט האמוציונאלי של פרשת המש

 והטענות שמשמיעים המתנגדים לה, הנימוקים שעמדו מאחוריה, דיון רציני במהות ההחלטה •

רק בעומק הטקסטים יכלו הקוראים להבין אילו שיקולים . התקיים מעט והרחק מן הכותרות

 רק בעומק הטקסטים גילו הקוראים כי ראש הממשלה; עמדו מאחורי החלטת הממשלה

 דווקא הזיק –שהוטל על עזה במשך ארבע השנים האחרונות , נתניהו סבור כעת כי המצור

  .לישראל

עלה אפשרות שמידת ההשפעה של ההקלות בסגר על השנדחק לשולי הסיקור חשוב מידע  •

עלולה השוליים של הסיקור -שולילדחיקת מידע כזה . רי ברצועה מוגבלתאהמצב ההומניט

תתחדש במידה ובמצב דברים זה . עוות את תמונת המציאות שקיבלו קוראי העיתוניםל

קוראי העיתונים בישראל  , בעזהיהביקורת הבינלאומית על ישראל בנוגע למצב ההומניטאר

   .יתקשו להבין את הביקורת ואת הקשרה

  



 

 

 

  

  הסיקור לאחר ההחלטה על הסרת הסגר

  "מעריב" בהסיקור

ישראל מקלה את המצור על : אפקט המשט ביוני אמרה 21-ב" מעריב"כותרת בעמוד הראשון של 

 המשיכו וקישרו את ההקלות ללחץ הבינלאומי שהתחזק לאחר 5הכותרות הראשיות בעמוד . עזה

  : המשט

  ;הלחץ הבינלאומי עשה את שלו

  )כותרת ראשית(המצור נשבר 

אך המניעים שעמדו מאחורי , התומכים בהחלטת הממשלהכותרת המשנה הביאה גם דברים 

  :ההחלטה לא הובהרו

היה זה שפתח את , ראש הממשלה שהכריז מלחמה על החמאס, דווקא נתניהו

* לפני ארבע שנים , המצור הוטל לאחר חטיפתו של שליט* המצור על עזה 

  )כותרת משנה(" קיבלנו את ההחלטה הנכונה: "מקורב לנתניהו

 –קסט הכתבה גילו הקוראים כי מאחורי ההחלטה עמדו גם שיקולים ביטחוניים רק בעומק ט

רק בעומק הטקסט ניתן . לחזק את הסגר הביטחוני, לפי עמדת הממשלה, ההקלות דווקא יאפשרו

הייתה שגויה , היה לגלות כי גורמים בלשכת ראש הממשלה חושבים שהמדיניות שננקטה עד עכשיו

  : באופן נחרץ

הסגר , אבל יש סגר בטחוני, לטה היא שאין סגר אזרחי על עזהמשמעות ההח"

מפני ששללנו מהחמאס את היכולת להאשים את , הביטחוני הזה מתהדק עכשיו

ישראל בפגיעה באוכלוסייה אזרחית ובגלל שידידינו בעולם מתייצבים מאחורי 

ההחלטה שלנו ונותנים לגיטימציה בינלאומית להמשך הסגר הביטחוני על 

  " ביטחונית ומדינית, קיבלנו את ההחלטה הנכונה לישראל. החמאס

שמאפשרת לפסטה , המדיניות החדשה: "גורם בסביבת ראש הממשלה הוסיף

 גם מחזקת את היכולת שלנו להתייצב בפני –להיכנס באופן חופשי לרצועה 

וגם מחזקת את העמדה המוסרית , העולם ולקבל לגיטימציה לסגר הביטחוני

. הקהילה הבינלאומית תפעל בנחרצות לשחרור גלעד שליטשלנו בתביעה ש

  ." עובדה שהסגר שהיה עד עתה לא הואיל לשחרורו

הקשתה , שהגבילה כניסת כוסברה, המדיניות הקודמת: "עוד אמר אותו גורם

. כי גם ידידנו בעולם מתחו על כך ביקורת, על ישראל לקיים את הסגר הבטחוני

ויותר מותאמת למטרות האמיתיות , ותר חדהי, המדיניות החדשה יותר נכונה

  "  למנוע סיכון בטחוני לאזרחי ישראל ולהחזיר את גלעד שליט הביתה-שלנו



 

 

 

  

המטילים ספק בתבונה של מדיניות , נימוקים כבדי משקל אלו של ראש הממשלה וסביבתו הקרובה

לא ,  נתניהו עצמהובכללן ממשלת, שהונהגה על ידי ממשלות ישראל בארבע השנים האחרונות, המצור

  . עורכי העיתונים העדיפו להבליט בכותרות את סיפור הכניעה ללחץ בינלאומי. הגיעו לכותרות

הפנייה מהעמוד הראשון של הגיליון הציגה קריקטורה של . בקו דומה" מעריב"ביום שלמחרת המשיך 

יקטורה קראה ליד הקר". ל'לחץ בי"ראש הממשלה נתניהו כורע תחת נטל משקולת עליה הכיתוב 

.  וברקעפר שלח ויהודה שרוני על הכישלון של נתניהו, בן דרור ימיני – שאלה של מנהיגות: הכותרת

בטוריהם שבמדור הדעות קראו שלח ושרוני לברק ונתניהו לקחת אחריות בעקבות כישלון הטיפול 

י טען בטורו כי ימינ. אך לא דנו כלל במהותה של מדיניות המצור או ההחלטה להסירו חלקית, במשט

הסגר על רצועת עזה היה אחד הדברים המוצדקים ביותר שעשתה ישראל במאבקה נגד הטרור "

  . והציג את ההחלטה לשנות את אופיו כתבוסה" הפלסטיני

  :גם סיקור הנושא בעמוד שמונה הציג את הלחץ הבינלאומי כאחראי לשינוי במדיניות הסגר

  )כותרת גג(ברה הישראלית ת עומד בחזית ההס"שליח הקוורטט למזה

  הדובר בלייר : ישראל מציגה

ראש ממשלת בריטניה לשעבר : למדיניות הישראלית יש נציג חדש בתקשורת

טוני בלייר שגייס את ניסיונו הרב ומעמדו הבינלאומי כדי להסביר את 

הוא ממשיך ? ואשף התקשורת נתניהו* ההחלטה להקל בסגר על עזה 

  להסתתר מאחורי הקלעים 

מלקיים דיון ביקורתי במדיניות המצור על עזה , איפוא, "מעריב" נמנע, שני ימי הסיקור שנבדקוב

ולא העניק מקום בולט , שהונהגה על ידי ממשלות ישראל קודמות ועל ידי ממשלת נתניהו עצמה

העיתון העדיף להבליט עבור קוראיו את . בסיקור לנימוקים שעמדו מאחורי ההחלטה להקל במצור

  . ר לפיו ההחלטה מהווה כניעה ללחץ בינלאומיהסיפו

  "ידיעות אחרונות"הסיקור ב

להצניע באופן משמעותי את עיסוקו בנושא השינוי הדרמטי " ידיעות אחרונות" ביוני בחר 21-ב

" ידיעות אחרונות"אופן הסיקור ב. במדיניות הסגר והתייחס להחלטה רק בעמוד שמונה של הגיליון

כותרות הכתבה שעסקה בנושא ". מעריב" הקלת המצור דמה לסיקור של בנוגע לעצם ההחלטה על

  : אמרו

  ;נתניהו אישר הקלות בסגר על עזה: שבועיים אחרי המשט

  )כותרת ראשית(סגר לייט 

" * תומכי לחימה"חוץ מנשק וחומרים , מעתה יהיה מותר להכניס לרצועה הכל

* ני המשט הטורקי חשבנו על זה עוד לפ, זו ההחלטה הנכונה: מ"מקורבי רה

  " זה מראה עד כמה אנחנו לחיצים: "מטה המאבק לשחרור שליט

  )כותרת משנה(



 

 

 

  

 ותגובת סגר לייטהכותרת הראשית . הנימוקים שבבסיס החלטת הממשלה לא הגיעו לכותרת, גם כאן

ביקרו את ההחלטה והציגו אותה ככניעה , מטה המאבק לשחרור שליט המצוטטת בכותרת המשנה

בעומק הטקסט הובאו דברי מקורביו של ראש הממשלה המסבירים את מהות ההחלטה ואת רק . ללחץ

  : ששימשו בסיס למדיניות הקודמת" פשיותיהט"המגבלות 

המגבלות על כוסברה ופסטה היו "מקורביו של ראש הממשלה הוסיפו כי [...] 

נה זו המדיניות הנכו. ולא החזירו את גלעד שליט או עצרו את הקסאם, טיפשיות

כשאתה מבטל את ההגבלות על פסטה . שהיה צריך לקבל ללא קשר למשט

  " וכוסברה זה מאפשר לך להתמקד בקסאם ולקבל גיבוי בעולם

להבליט את היבט הכניעה ללחץ בינלאומי כנושא המרכזי " ידיעות אחרונות" ביוני המשיך 22-גם ב

  : הנוגע להחלטה לשנות את מדיניות הסגר

  )כותרת גג(נכנע ללחץ הבינלאומי נתניהו : נועם שליט

  )כותרת ראשית(? ומה עם גלעד

הוריו של גלעד שליט מסירים את : מ הסיר את הסגר מעזה"אחרי שרה

  מאבקכם משחק לידי החמאס: חגי הדס נגד המשפחה* הכפפות

הוא " ידיעות אחרונות", כי לצד סיקור הממסגר את ההחלטה כהתקפלות ישראלית, ראוי לציין עם זאת

העיתון היחיד אשר גם ביקר באופן בולט ומשמעותי את השינוי הפתאומי בעמדת נתניהו ואת תהליך 

בטור פרשנות . קבלת ההחלטות של ממשלתו וממשלות ישראל הקודמות בכל הקשור למדיניות המצור

  : נכתבו הדברים הבאים, כוסברה וחצץתחת הכותרת , שפורסם לצד הכותרת הראשית של הגיליון

אם לא ההתנהלות , מה הפך אותו פתאום לבלתי נחוץ, גר על עזה היה נחוץאם הס

  ? הכושלת שלנו מול המשט ואחריו

  :  נשאלה גם שאלת ההמשך החשובה3שפורסם בעמוד , בהמשך

למה המצור הזה נמשך ? למה לא עשינו זאת לפני שנה, אם זה הדבר הנכון לעשות

ת המשט ולחץ בינלאומי מסיבי והיה צורך במבצע כושל כמו עציר, שלוש שנים

  . כדי לגרור את ישראל להחלטה שהיא לא באמת רוצה בה

  :  מביאה ביקורת כלפי השינוי הפתאומי בעמדת ממשלת נתניהו2-3כפולת העמודים 

  כך התהפכה עמדת הממשלה לגבי הסגר על רצועת עזה בתוך פחות מחודש אחד 

  סגר לא , סגר כן

* תלוי מתי שואלים ? סגר על רצועת עזהמה עמדת ראש הממשלה בנוגע ל

  היום הוא אומר שיש צורך בהקלות * בתחילת יוני אמר נתניהו שהסגר הכרחי 

בנוגע למהות ההחלטה " ידיעות אחרונות"המסר שהבליטו עורכי , כאמור,אולם. ביקורת זו ראויה לציון

גם .  כניעה ללחץ הבינלאומיהחלטת נתניהו מהווה: בשני ימי הסיקור שנבדקו ברור, על הקלת המצור

כאן לא התנהל דיון רציני ואמיתי בנוגע לתועלת או אי התועלת שבמצור שהוטל על עזה וכעת הוחלט 

  . להקל בו



 

 

 

  

  "ישראל היום"הסיקור ב

 ביוני סיפרה על ההחלטה להקל על הסגר ללא 21- ב" ישראל היום"כותרת בעמוד הראשי של גיליון 

  : הסבר הרציונל העומד מאחוריה

  הקבינט החליט על הקלות בסגר על עזה

משקיפים אירופאים יוצבו במחסומים * אושרה הכנסת סחורות וחומרי בנייה 

  נמנע הכנסת אמצעי לחימה: מ"רה* ב מברכת "ארה* 

ידיעות "ו" מעריב" מתארת תמונה דומה לזו שתוארה בכותרות 7כותרת המשנה של הכתבה בעמוד 

  : ל את ההחלטה נתניהו אולץ לקב–" אחרונות

  )כותרת ראשית(אזרחים לא , סחורות כן

אפילו חומרי בניין , הממשלה תתיר הכנסת סחורות מכל סוג לרצועה: הקלות בסגר

לא היתה לנו ברירה : נתניהו בשיחות סגורות* כניסת אזרחים עדיין אסורה * 

  )כותרת משנה(

 הדיון הביקורתי שנעדר משפט בודד שהופיע בפסקה האחרונה של הכתבה רמז במעומעם על

  : מהסיקור

תקף את ההחלטה ואמר כי מדיניות הסגר על עזה פשטה ) קדימה(כ נחמן שי "ח

עכשיו ברור כי תהליכי קבלת ההחלטות של הממשלה ערב המשט : "את הרגל

  " ואחריו חייבים להיחקר במהירות

א ייחס לו חשיבות ול, הביא לקוראיו משפט זה אך החביא אותו בעומק הטקסט" ישראל היום"

מה אומרת החלטתו ; גם כאן לא נשאלו השאלות החשובות באמת, כמו בשאר העיתונים. כלשהי

הנוכחית של נתניהו על החלטות קודמות שהוא עצמו קיבל ועל החלטות שקיבלו ממשלות ישראל 

  .הקודמות

גילה , בין הסרת הסגר למניעת המשטשפורסם בתחתית העמוד תחת הכותרת , טורו של דן מרגלית

  : גם הוא כי המצור על שהוטל על עזה במשך ארבע השנים האחרונות מזיק לישראל

גורם לה נזק בינלאומי רב ואינו מקדם את שחרורו ) המצור(בהיקפו הנוכחי הוא 

מניעת החדרת נשק : של גלעד שליט ולפיכך הוא יחזור לממדיו המקוריים

אך ללא התערבות ישראלית בתנועת מזון ומוצרים וחומרי חבלה לרצועה 

  . אזרחיים אחרים

מדוע חיכה נתניהו עד , אם אכן זה המצב; מרגלית הסתפק בניתוח זה ולא הלך צעד אחד קדימה

מדוע החליטו ממשלות ישראל בעבר לנקוט במדיניות ? לאחר המשט על מנת לקבל החלטה זו

  ? הגורמת נזק לישראל



 

 

 

  

למען רשנות של דן מרגלית שפורסם בעמוד הראשון של הגיליון תחת הכותרת טור הפ, ביום למחרת

הזכיר במשפט בודד כי החלטת נתניהו סותרת את מדיניות ממשלתו שלו וממשלות אמון הציבור 

הרווח היחיד שנוצר כתוצאה מההחלטה הנוכחית : הטור העביר מסר ברור, עם זאת. ישראל בעבר

  : קשור לזירה הבינלאומית

נטישתו , לבני ונתניהו הצדיקו את הסגר קבל עם ועולם, ברק, י שאולמרטאחר

במהלך שאושר אתמול . המהירה עתה תפגע באמון הציבור בטיעוני מנהיגיו

 .  והוא שביעות הרצון שהובעה בבירות המערב–זכתה ישראל רק לרווח אחד 

של כך ודווקא ב, אמון הציבור בעמדת הממשלה נתון עתה לתנודה ולאי ודאות

שכבר הפליג מלבנון לקפריסין , חייבים לבלום במשנה תוקף את המשט הבא

  . בדרכו לעזה

טען מרגלית כי מוקדם לשפוט האם מדיניות הסגר כפי שהייתה , 2שפורסם בעמוד , בהמשך הטור

בעומק , דיון זה הובא בפסקה אחת. או שמא דווקא החלשתו מועילה, נהוגה עד כה היא הנכונה

  . 2 בעמוד טקסט הטור

  : גם כותרות הדיווח החדשותי בנושא התמקדו בלחץ הבינלאומי על ישראל

 " ההקלות יבטלו את טיעוני חמאס"

נתניהו הסביר כי שינוי המדיניות ברצועה ישפר את מצבה של ישראל מול  

חמאס ופטרוניו באיראן לא יוכלו לטעון יותר "• דעת הקהל הבינלאומית 

  " למשבר הומניטרי בעזה

מה : מלשאול את השאלה החשובה באמת" ישראל היום"נמנע גם , בשני ימי הסיקור שנבדקו

אומרת החלטתו הנוכחית של נתניהו על החלטות קודמות שהוא עצמו קיבל ועל החלטות שקיבלו 

לא הבליט את הדיון , כמו שאר העיתונים שנבדקו, "ישראל היום. "?ממשלות ישראל הקודמות

הכותרות סיפרו על ראש ממשלה שמקבל החלטות אין ברירה . החלטה בכותרותהמהותי בעד ונגד ה

  .בלחץ בינלאומי

  "הארץ"הסיקור ב

נתניהו הורה :  ביוני סיפרה גם היא על החלטת הממשלה21-ב" הארץ"הכותרת הראשית של עיתון 

גם כאן כותרת המשנה מסגרה את ההחלטה ככניעה  .להסיר את מצור הסחורות על רצועת עזה

לאחר כשלוש שנים החליטה ישראל לאפשר כניסה חופשית : אם כי באופן עקיף, ללחץ בינלאומי

מעתה הפוקוס יהיה על הקסאמים ולא על : "בכיר בלשכת נתניהו. של סחורות וחומרי בנין לעזה

, "ישראל היום"ו, "ידיעות אחרונות", "מעריב"בדומה לכותרות ב". הכוסברה שישראל לא מכניסה

ר הפרשנות הסמוך מסגרה את החלטה כתוצאה של מאבק בין ממשלת ישראל למארגני כותרת טו

מציגה את , אשר פורסם בעמוד הראשון, תחילתו של הטור. המשט ניצח: המשט התורכי וקובעת

  : ההחלטה כניצחון של ראש ממשלת טורקיה



 

 

 

  

המשט . גדול" וי"יכול לסמן לעצמו , פ טייפ ארדואן'רג, ראש ממשלת טורקיה

אבל השיג את , טורקי לעזה אמנם לא הגיע לרצועה ותשעה טורקים נהרגוה

הודעת הקבינט ". חמאסטאן"הוא מוטט את המצור הישראלי על : מטרתו

עם השתלטות , שהוטל לפני שלוש שנים, אתמול שמה קץ לסגר האזרחי על עזה

  . החמאס על הרצועה

כך הוא . אש הממשלה בביצוע ההקלותמקום לביקורת על התמהמהותו של ר" הארץ"נתן , עם זאת

מדוע לא התקבלה , אם המצור הזיק לישראל: נתן מקום מסוים בסיקור לשאלה קשה אחת

ביקורת זו לא הובלטה בכותרות ונדחקה , אולם? ההחלטה על ההקלות עוד לפני המשט הטורקי

 שגם ביקורת זו יש לציין. 2היא פורסמה בהמשך טור הפרשנות של אלוף בן בעמוד . לעומק הטקסט

אלא התמקדה במסגור , לא התייחסה למדיניות ממשלות ישראל כולן בארבע השנים האחרונות

  : ההחלטה ככניעה ללחץ בין לאומי

נתניהו צריך להסביר עכשיו מדוע חיכה עד שישראל נקלעה לתסבוכת [...]  

ג שהוא יצי, יש לו הסבר. במקום להודיע על ההקלות לפני כמה שבועות, המשט

ישראל החלה בבחינה מחודשת של הסגר לפני שהמשט : בוודאי לוועדת טירקל

  . ונתניהו תמך מלכתחילה במדיניות שאושרה אתמול, הטורקי הפליג

, שצריך להחליף את משטר הסגר, נתניהו אמר בדיון שהתקיים לפני המשט

 - כנהוג עד עכשיו -של מה שמותר להכניס לעזה " רשימה חיובית"ובמקום 

הוא העריך שהגבלת הכניסה של . של מה שאסור" רשימה שלילית"נהיג לה

סחורות אזרחיות וצעצועים לא מפעילה לחץ על חמאס וגורמת לשחיקה 

. שהם מניעת הברחות נשק וקיום עליונות מוסרית, באינטרסים של ישראל

כי הוא יוצר אסימטריה , שהסגר אינו מסייע לגלעד שליט, נתניהו העריך אז

, החמאס יכול להצדיק את שביו המתמשך ומניעת ביקורים אצלו. מוסרית

  . שחרור שליט תלוי בגורמים אחרים. במצוקה שגורם הסגר

העיתוי חשוב לא . או להעריך נכון את המצב, אבל בחיים לא די להיות צודק

ובוודאי לא , הדרג המדיני בישראל לא מיהר להחליט על שינוי המדיניות. פחות

הדיונים התנהלו . ה לעצירת המשט תסתיים בהרג תשעה טורקיםהעריך שהפעול

שהמשט , גם לצמרת הישראלית,  ועכשיו ברור-הסגר נמשך כשהיה , בעצלתיים

  . הטורקי האיץ את ההחלטה על שינוי המדיניות

עכשיו מצפים בישראל למשטים הבאים ומקווים שההקלות יעניקו לישראל 

,  אם התרחיש האופטימי יתגשםאבל גם. מטרייה דיפלומטית לעצירתם

הממשלה הפסידה נקודות ונתניהו נראה שוב כמי שמקבל החלטות רק תחת 

  . לחץ כבד ואחרי ששילם מחיר מדיני

טור הפרשנות של עמוס הראל שפורסם בעמוד . המשיך בקו דומה גם ביום שלמחרת" הארץ"

יותר " מציג את ההחלטה כ ,עזהצפויות הקלות נוספות במצור על הראשון של הגיליון תחת הכותרת 

זהו הישג של ממש למה שמכונה רעיון המוקאוומה . מניצחון בנקודות לחמאס או לממשלת טורקיה

ובאחרונה , החמאס והחיזבאללה, סוריה, הברית הרדיקלית שמאגדת את איראן, )ההתנגדות(

  ." מספחת אליה גם את טורקיה



 

 

 

  

 –הישג לחמאס :  אחרת המעבירה מסר ברור תחת כותרת2המשך טור הפרשנות פורסם בעמוד 

מ לשעבר אולמרט רצה "רהרק כתבה קטנה בתחתית העמוד דיווחה כי . יותר מניצחון בנקודות

שהדיון בתועלתו של המצור התקיים הרבה לפני , אם כן, התברר. אך ברק התנגד, להסיר את המצור

היו .  והפסד או כניעה ללחץ מבחוץניצחון, פרשת המשט והוא לא היה קשור בהכרח לשיקולי תדמית

הכתבה עצמה דיווחה באופן לאקוני על . כאלה שתמכו בהשארתו והיו כאלה שביקשו להסירו

הדיון המהותי על הרציונל שמאחורי המצור . חילוקי הדעות וכמעט שלא עסקה בנימוקי הצדדים

במקומו בחר עורך . דיון כזה כמעט ולא התקיים בשני ימי הסיקור שנבדקו. כמעט ולא התקיים

  . להבליט את מסר הכניעה לחמאס והלחץ הבינלאומי" הארץ"

  

  נקודה למחשבה לקראת המשטים הבאים 

אשר , ף נוסבהיבט חשובעסקה ש ,"הארץ" ב של עמירה הס לציין כתבה אחתחשוב ,לצד ביקורת זו

,  ביוני22-ליון ה של גי2 שפורסמה בעמוד ,הכתבה.  בשאר העיתוניםר כמעט לחלוטין מהסיקורנעד

על חייהם היומיומיים של האזרחים בחנה את מידת ההשפעה של ההקלות עליהן הכריזה ישראל 

טקסט הכתבה מעלה היבט המתייחס למצב הכלכלה הרעוע ברצועה לא רק בהקשר להקלה . בעזה

   :בהכנסת סחורות אלא גם בהקשר להגבלות הקיימות על הוצאת סחורות

 אומר כי שאלה נוספת היא אם ישראל מתכוונת ,]יכלכלן פלסטינ[ סקייק 

גם אם היא תתיר הכנסת חומרי : "להתיר הוצאת תוצרת פלסטינית מהרצועה

למשל לתעשיית הטקסטיל שהיתה תמיד מפותחת מאוד (גלם וייצור מסוימים 

אין טעם להזמין אותם אם , )עד שהושבתה כליל לפני שלוש שנים, ברצועה

)". בישראל ובגדה המערבית(את תוצרתם , כבעבר, וקהיצרנים לא יוכלו לשו

אפשר שיצרנים יחששו לקנות חומרי גלם אם שיווקם אל מחוץ לרצועה , כלומר

. הדבר נכון לגבי תעשיית הרהיטים והמזון ולגבי ענף החקלאות. אינו מובטח

אומרת שאם האפשרות לשווק אל מחוץ לרצועה אינה ] עמותת גישה[ ד בשי"עו

והדבר ישפיע גם על נכונות ויכולת , ווחיות הייצור תהיה נמוכהר, מובטחת

העסקתם או אי העסקתם של עוד פועלים ישפיעו על . היצרנים להעסיק פועלים

בלי גידול בכוח הקנייה ברצועה אין משמעות להגדלת . "כוח הקנייה ברצועה

יד כי הסוחרים לא יזמינו סחורות נוספות אם הם יודעים ש, רשימת הפריטים

  .אומרת בשי, "אנשים אינה משגת לקנותם

יכולה להתפרש באופן  – "קטשופ לא יחולל שינוי" :בעזה לא מסתפקים בהקלה – הכתבהכותרת 

  :  את חשיבותןלהבהיר כותרת המשנה דאגה רק. שאלות אלו כתלונותהמציג 

, ברצועה אומרים שלא ברור עד כמה הכנסת המוצרים תשנה את המצב

ברים צרכים להיפתח גם לייצוא כדי שכוח הקנייה של ומסבירים שהמע

  התושבים ישוקם

  . ב זה נעדר מהסיקור בשאר העיתוניםמידע חשו, כאמור



 

 

 

  

שסיפרו כי משפטים בודדים  ,בשולי הטקסטיםמודחקים , העיתונים האחרים הופיעובשלושת 

משום וספים ן בצעדים נלהרחיב אך במקביל קוראת – הקהילה הבינלאומית מברכת על ההקלות

 להבין משמעותן של דרישות אלולא יכול הקורא , למעשה,  אולם.שמצבם של אזרחי עזה עדיין קשה

מאחר והכותרות סיפרו על  . הסבר על הקשיים של האזרחים בעזה משום שהוא לא קיבל מידע או–

 ,שלאחר ההקלותהמסר שמועבר לקורא הוא , כניעת ישראל ללחץ בינלאומי ועל הסרת המצור

הסבירו קלות הנימוקים שפורסמו בעד הה. אמור להשתפר משמעותיתההומניטארי בעזה המצב 

מה שיאפשר מיקודו , ריאשכעת לא יוכלו להיות טענות נגד ישראל משום שהוסר המצור ההומניט

מידת ההשפעה השנויה על כאשר מצרפים לכך את ההעדר המוחלט של מידע . כמצור ביטחוני בלבד

 נראה כי תמונת המציאות שקיבלו קוראי אותם עיתונים – ריותאקלות ההומניטבמחלוקת של הה

  . וחסרהחלקית היא 

 , בעזהיהביקורת הבינלאומית על ישראל בנוגע למצב ההומניטארותתחדש  במידה ,במצב דברים זה

  . קוראי העיתונים בישראל יתקשו להבין את הביקורת ואת הקשרה

  השאלות שלא נשאלו 

ואת " משטר הסגר"שצריך להחליף את , יהו אמר בדיון שהתקיים לפני המשטהעובדה שנתנ

מעלה שאלות קשות בנוגע להחלטות שקיבלה , כפי שכונו זאת מקורביו, "תהטיפשיוהמגבלות "

שאלות אלו , אך כפי שראינו. ממשלת נתניהו בפרט וממשלות ישראל בארבע השנים האחרונות בכלל

  . כמעט ולא נשאלו

מעלה שאלות נוקבות לא רק לגבי אופן הסיקור התקשורתי של ,  המתוארת כאןתמונת המצב

היא מעלה שאלות גם בנוגע לסיקור פרשת המשט לעזה שהובילה ; ההקלות במדיניות המצור על עזה

 אשר –כאשר מתברר שראש ממשלת ישראל מפקפק בתועלתה של מדיניות המצור , היום. להחלטה

וועדות חקירה מונו כדי , ות המרכזיות להתנגדות הישראלית למשטהשמירה עליו הייתה אחת הסיב

כיצד , יותר מתמיד,  ראוי לשאול–לבדוק את הכשלים שגרמו לישראל נזק חמור בזירה הבינלאומית 

 : תפקדה התקשורת הישראלית בסיקור הנושא

  ? האם התקיים באותם ימים דיון תקשורתי במדיניות המצור בתועלתה ובהשלכותיה •

  ?  כלי התקשורת הביאו לידיעת הציבור פרטים בנוגע לאופיו האזרחי של המצורהאם •

 ביקורות שאת תוכנה מאמץ –כיצד סוקרה הביקורת הבינלאומית על המדיניות הישראלית  •

  ? עתה ראש ממשלת ישראל

  ? באיזה אופן סוקרו הנימוקים לעצירת המשט •

  ? כיצד סוקרו עמדות שהציגו אלטרנטיבות לפעולה שנבחרה •

  ? האם התנהל דיון ביקורתי בנוגע לפעולת עצירת המשט לאחר מעשה •

ממצאים . מחקר מעמיק על סיקור פרשת המשט לעזה בעיתונות הכתובה" קשב"בימים אלו עורך 

העיתונות כמעט ולא עסקה בהיבטים הקשורים : ראשונים מראים כי התנהל סיקור בעייתי

ת המשט באמצעים כוחניים התקבלה על ידי תקשורת עציר; אופייה והשלכותיה, למדיניות המצור

הביקורות הבינלאומיות על ; כצורך בלתי ניתן לערעור ולא נשקלו חלופות אחרות לפעולה שנבחרה

  ". העולם כולו נגדנו"בחזקת , ישראל מוסגרו כעדות לעמדתו הצבועה של העולם כלפינו

  .ח המלא צפוי להתפרסם בחודשים הקרובים"הדו


