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הקדמה 
מלחמת לבנון השנייה הכתה בהפתעה את החברה הישראלית. נשים וגברים הושפעו ממנה בדרכים 

שונות והצטיירו בתקשורת בצורה שונה. נשים סוקרו בדרך-כלל דרך פריזמת התפקיד המשפחתי 

המסורתי ― אמהות, בנות ורעיות. נשים הפועלות כסוכנות בזירה הציבורית כמעט ולא סוקרו על-

ידי התקשורת. ברוב המכריע של המקרים ציירה התקשורת את הנשים כפסיביות, חסרות אונים 

וחלשות. 

בסיקור  המגדרי  ההיבט  על  "קשב"  עבור  שערכה  במחקר  להב  הגר  ד"ר  הגיעה  אלו  למסקנות 

מאפיינים  עדיין  מגדריים  תפקידים  כיצד  מראה  המחקר  השנייה.  לבנון  מלחמת  של  התקשורתי 

את החברה הישראלית, הממשיכה להתעלם מזהויות מורכבות. למרבה הצער, סטריאוטיפים אלו 

משוכפלים ומחוזקים על-ידי התקשורת. 

קרן פרידריך אברט היא מוסד גרמני פרטי, ללא מטרות רווח. הקרן מחויבת לערכים של שוויון וצדק 

חברתי. העיסוק בנושא של שוויון מגדרי הוא חלק מהאג'נדה הדמוקרטית שאנו מקדמים בישראל 

וברחבי העולם. אנו גאים לתרום למחקר חלוצי זה ― מן הראשונים שראו אור בישראל. 

"קשב" על שהסכימו  מודים לאנשי  אנו  בו בכל הפרויקטים שלנו.  עוסקים  נושא שאנו  הוא  מגדר 

לשלב פן זה במחקרם המקיף על הסיקור התקשורתי במלחמת לבנון השנייה. 

מקובל לדבר על סיקור מלחמות מנקודת מבט גברית, או לפחות באופן עיוור מגדר. אנו מקווים כי 

בעתיד ישולב ההיבט המגדרי בכל מחקר תקשורת שיעסוק בסיקור הסכסוך במזרח-התיכון. 

אנו מודים לד"ר הגר להב ולשותפינו ב"קשב" על הדיאלוג הפורה שהוביל לפרסום מחקר זה ומקווים 

לשיתוף פעולה פורה בעתיד. 

הרמן בונץ, 

מנהל קרן פרידריך אברט, ישראל

הרצליה, 17 באוקטובר, 2007
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תקציר
מאמר זה עוסק במרכיבים המגדריים של הסיקור התקשורתי של מלחמת לבנון השנייה בטלוויזיה 

הישראלית. הוא מבוסס על ניתוח מספרי של אזכורי נשים מול גברים ועל ניתוח תמטי של אופני 

הייצוג של נשים בסיקור.

כי נשים עמדו במרכזן של 5% בלבד מתוך 1,714 כתבות הטלוויזיה שנבדקו. הן  המחקר מראה 

אוזכרו בפחות מ-1% מהפתיחים של הקריינים באולפן. כמעט רק נשים יהודיות זכו לייצוג. במסגרת 

זו הן הופיעו בשלושה מרחבים שונים. המרחב הראשון, שבו הופיע מרבית הייצוג של נשים, היה 

סיקור העורף הישראלי. בהקשר זה נשים הוצגו בשני תפקידים מרכזיים: כקורבנות אומללות של 

וכדומה) במסגרת תפקידן המשפחתי במרחב  ילדים, חולים, זקנים  ו/או כמטפלות (של  המלחמה 

הפרטי. ייצוג זה נשמר בעיקר לנשים מזרחיות.

התחום השני שבו הופיעו נשים היה במסגרת סיקור של משפחות חיילים ישראלים, ובו הוצגו נשים 

בעיקר כאמהות, בנות ונשים סובלות של חיילים ישראלים שנהרגו או נפצעו. רק ייצוג שולי מאוד של 

נשים נמצא במרחב השלישי שבו הופיעו ― פעילות במרחב הציבורי. למרות שנשים כשרת החוץ 

ציפי לבני ומזכירת המדינה האמריקאית קונדוליסה רייס תפסו מקום מרכזי בזירה הציבורית, נשים 

כמעט לא הוצגו כפעילות בזירה זו. כל הנשים היהודיות שהופיעו בה היו אשכנזיות. 

בבוחנו את מבנה מהדורות החדשות, מראה המחקר כי דיווחים על מצבן של נשים ומעשיהן נדחקו 

הוא  כן  כמו  חשיבות.  ונטולי  כשוליים  מיוצגים  ומעשיהן  שהן  תוך  המהדורות,  לסוף  קבוע  באופן 

חושף את העובדה שבמסגרת הסיקור התקשורתי כמעט לא התקיימה התייחסות לבעיות ולקשיים 

מיוחדים של נשים לנוכח המלחמה.

ההעלמה,  מרכיבים:  שלושה  ידי  על  נוצר  בסיקור  נשים  של  המדיר  הייצוג  כי  עולה  מהממצאים 

ההנכחה והדימויים, והשקיפות או העיוורון המגדרי. באמצעות שילוב של שלושת המרכיבים הללו, 

שיצרו אסטרטגיות של הדרה, מסגרה התקשורת הישראלית את המלחמה כ"עניין של גברים בלבד", 

כאשר מסגור זה מעניק לגיטימציה למעמדן השולי של הנשים בחברה.
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מבוא
תוכניות  משפע  לאחת  הזמנה  להשיג  ישראלית  חוקרת  ביקשה  השנייה  לבנון  מלחמת  במהלך 

האקטואליה האין סופיות שמילאו את מסכי הטלוויזיה. החוקרת, שעוסקת בניתוח שיח המלחמה 

והשלום בישראל, בדקה באותם ימים את כל הנאומים והראיונות של המנהיגים הבכירים בישראל 

וזיהתה דפוס קבוע: בכל ההופעות הציבוריות הללו צוינו מטרות של המלחמה, ובה בעת, באותה 

נשימה, נקבע כי הן אינן ברות השגה. "המלחמה נועדה לשחרר את החטופים... מובן שיהיה זה נס 

אם נצליח לשחרר את החטופים באמצעים צבאיים בלבד", נאמר במקרה אחד; "המלחמה נועדה 

להפסיק את ירי הקטיושות, אבל צריך להיות ברור שאי אפשר לאתר ולהשמיד את כל הקטיושות", 

נאמר במקרה שני; וכך הלאה. אבל כשביקשה החוקרת לבוא ולהציג את הממצאים הללו לציבור 

הרחב דרך ערוצי הטלוויזיה היא נתקלה בחומה בצורה של סירוב. "אנחנו מזמנים רק מומחי ביטחון", 

אמר לה תחקירן אחד, כאילו שמחקרה לא עסק בדיוק בכך; "אם היית קצין בכיר במילואים הייתי 

מזמינה אותך מייד, אבל ככה את לא מעניינת", אמרה תחקירנית שנייה; ושלישית הגדילה לעשות 

ושאלה: "תגידי, אולי בעלך קצין או שיש לך בן בצבא? כי אם כן ― אני 'מוכרת' אותך לעורכים שלי 

בשנייה". אלא שהחוקרת לא ענתה על אף אחד מהקריטריונים שהציבו התחקירנים ולפיכך נותרו, 

היא וממצאיה, ספונים בבית.

הסיפור הקטן הזה מקפל בתוכו את היחסים המורכבים שבין סיקור עיתונאי של קונפליקט אלים 

לבין מגדר (gender) ― היחס התרבותי השונה לנשים ולגברים. לרוב, מחקרים העוסקים ביחס בין 

תקשורת לסכסוכים מתעלמים מהיבט זה. הקבוצות המעורבות בסכסוך מוצגות במונחים לאומיים, 

המייצגות  הקבוצות,  שתי  בתקשורת  שמקבלות  הייצוג  בניתוח  עוסק  והמחקר  דתיים,  או  אתניים 

את שני צדי המתרס. כך למשל התמקדו דו"חות "קשב" עד כה בהבחנה בין ייצוג "הצד הישראלי" 

לזה של "הצד הפלסטיני", או בין ייצוג של ישראלים-יהודים לישראלים-ערבים (ראו דו"חות "קשב" 

2005-2007). אבל בשנים האחרונות מתרחבת המודעות לכך שקיומו של מאבק מוצהר וגלוי בין שתי 

קבוצות לאומיות לא מבטל את קיומם של שסעים חברתיים נוספים בתוך כל אחת מהקבוצות. רוצה 

לומר, לא כל הישראלים, ולא כל הפלסטינים, זהים, ולא ניתן להתייחס לקבוצות הללו כהומוגניות 

ואוניברסליות. בתוך כל אחת מהקבוצות מתקיימים הבדלים של מגדר, מעמד, מוצא עדתי, גיל, נטייה 

מינית, דתיות, בריאות וכיוצא בזה, הגורמים לכך שהסכסוך משפיע על פרטים שונים בתוך הקבוצה 

הלאומית באופן שונה.

מאמר זה הוא צעד ראשון של "קשב" בהרחבת בדיקת הסיקור התקשורתי גם למרכיבים נוספים 

אלה. הוא מתמקד בממד המגדרי שבסיקור העיתונאי של הסכסוך, ובמתודולוגיה הנדרשת לבחינה 

וגברים מיוצגים באופן שונה בתוך סיקור  זה. המאמר מראה כיצד נשים  רגישת-מגדר של סיקור 

נוקט מה שדור  וגם מבחינת האיכות. הוא מצביע על כך שהסיקור  גם מבחינת הכמות  הסכסוך, 

(Dor, 2005) מכנה "משחק מורכב של הבלטה והעלמה" ביחס לגברים ולנשים, המייצר לכל אחת 

זה מייצר, בהכללה, תמונת  ותפקידים שונים בתוך הסכסוך. סיקור  מהקבוצות הללו מעמד שונה 

עולם שבה הגברים הם המרכזיים, הם המייצגים את הנורמה, את "הכלל" ואת "הסטנדרטי", בעוד 

נשים נשארות באופן קבוע בשוליים, מוגדרות על בסיס היחס שלהן לגברים וכמעט אינן זוכות לזכות 
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כמעט  אלה  כל   ― מבטן  ונקודות  רגשותיהן  עולמן,  תפיסת  ידיעותיהן,  פעולותיהן,  עצמאית.  דיבור 

הישראלי-פלסטיני,  בסכסוך  עוסקת  היא  כאשר  הישראלית,  בתקשורת  ביטוי  לידי  באים  שאינם 

ובוודאי שאינם נתפסים כחשובים או מרכזיים. 

לתהליך זה ישנה השפעה מעגלית: כיוון שהסכסוך מוצג כעניין גברי, הרי שנשים כמעט אינן זוכות 

לשאת דבריהן ביחס אליו. כיוון שהוא נושא מכריע בחברה הישראלית, שוליותן של הנשים בסכסוך 

משמרת שוליות חברתית שלהן בתחומים נוספים. וכיוון שסטטיסטית נשים מהוות חלק משמעותי 

הרבה יותר מארגוני השלום בישראל מאשר מהארגונים הצבאיים בה, אי התייחסות לנשים משמרת 

שיח מיליטריסטי, שמחזק בתורו את החשיבות של הסכסוך בתוך המבנה החברתי הכללי. המרכזיות 

הזו שבה ומחזקת את התפיסה כי הסכסוך איננו עניין לנשים, וחוזר חלילה. 

להבדלים ביחס לנשים ולגברים בסיקור התקשורתי של הסכסוך יש, אם כן, קשר הדוק, ותפקיד 

מכריע, הן ביחס לנשים בכלל והן ביחס לסכסוך בכלל. לפיכך, בחינה ― ובעקבותיה שינוי ― של 

ביותר  משמעותית  תרומה  לספק  יכולה  הישראלי-פלסטיני,  הסכסוך  סיקור  של  המגדרי  המרכיב 

לשינויים של עמדות, תפיסות והבנות חברתיות ביחס ל"אחר" ― האחר הפלסטיני והאחר האשה.

במאמר זה אציג כיצד בדיקה של היבט זה של סיקור הסכסוך בתקשורת הישראלית מעלה שלושה 

דפוסים מרכזיים של ייצוג נשים באופן השונה מייצוג גברים, דפוסים המשתלבים יחדיו ביצירת ייצוג 

מדיר של נשים בצל הסכסוך הישראלי-פלסטיני:

1. נשים כמעט אינן מופיעות בסיקור התקשורתי של הסכסוך. מרכיב זה, המתמקד 

(יצירת  העדרה  מכונה  החדשותי,  מהדיווח  לחלוטין  כמעט  נעדרות  שנשים  בכך 

שבה  הדרך  על  מצביע  הוא   .(Tuchman, 1978) סימבולית"  "הכחדה  או  העדר) 

הסכסוך מוצג כעניין גברי כמעט לחלוטין, פשוט משום שלכאורה אין בו נשים.

זה,  מרכיב  מיוחדים.  תפקידים  להן  נשמרים  בסיקור,  מופיעות  כן  נשים  2. כאשר 

כמי  בעיקר  מוצגות  יהודיות  שנשים  כך  על  מצביע  דימוי),  (או  הנכחה  המכונה 

שמהותן אמהות, בעוד שנשים פלסטיניות (ונשים יהודיות "מורדות") מוצגות (כאשר 

הן מוצגות ― דבר המתרחש מעט מאוד) בדמות "האשה הרעה", שמהותה איום 

הם  שגברים  כך  על  המבוססת  שוביניסטית,  תפיסה  משומרת  בכך  מיני.  ופיתוי 

המגדירים נשים, ומציגים אותן כאובייקטים בעלי תפקידים קבועים. 

לעומת  נשים  על  לסכסוך  איננו מתייחס להשלכות השונות שיש  3. הסיקור כמעט 

גברים. מצב זה, שבו ההבדלים המגדריים "שקופים", לא-קיימים-כביכול, מכונה 

מוצגים  וכדומה  תהליכים  חוויות,  שבעיות,  כך  על  מבוסס  הוא  מגדרי.  עיוורון 

לחילופין,  גברים.  ידי  על  בעיקר  מיוצג  ה"כולם"  כאשר  כולם",  על  כ"משפיעים 

כולו מוצג כ"לא  נשים, הנושא  או בעיקר, על  כאשר ברור שההשפעה היא רק, 

חשוב". ההשפעות על גברים הן כביכול השפעות אוניברסליות, וההשפעות רק על 

נשים ― נו טוב, הן רק על נשים.
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מושלכות  הן  שבו  מצב   ― נשים  של   (exclusion) הדרה  יוצרים  ביחד  הללו  המרכיבים  שלושת 

ממרכז העיסוק לפריפריה שלו, או משום שהן מוצגות כלא קיימות, או משום שהן קיימות כמשהו 

שולי. המאמר הנוכחי יתמקד במיפוי של שלושת הייצוגים הללו של נשים ― "הנעדרות", "הנוכחות" 

ו"השקופות" ― בסיקור החדשות הטלוויזיוני של מלחמת לבנון השנייה. בנוסף, יציע המאמר בסופו 

יש להתייחס בעת בדיקה שיטתית של ממדים מגדריים בסיקור  רשימה של פרמטרים, שאליהם 

הסכסוך. רשימה זו תוצג במטרה להציע מערך מחקר שיטתי למחקרים רחבים יותר בנושא, שאני 

תקווה שייעשו בעתיד.

ביחס לקשר שבין  הן  הידע המחקרי הקיים  על קצה המזלג את  אציג  לכך,  אולם, בטרם אעבור 

הסכסוך לבין המבנה המגדרי בישראל והן ביחס לקשר שבין סיקור תקשורתי לבין מגדר בישראל. 
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נשים והסיקור התקשורתי של 
הסכסוך הישראלי-פלסטיני

נשים והסכסוך הישראלי-פלסטיני

כמו בכל החברות המוכרות כיום בעולם, גם בחברה הישראלית (היהודית והערבית) והפלסטינית 

(המוסלמית והנוצרית) נשים עדיין סובלות מדיכוי ומאפליה קשה בכל תחומי החיים. הן סובלות מעוני 

רב יותר, מהכנסה נמוכה יותר, ממגבלות ברכישת השכלה, ממגבלות חוקיות ומבניות המצמצמות 

את חירותן ומאלימות המכוונת כלפיהן בתוקף היותן נשים (רדאי, שלו וליבן-קובי, 1995; יזרעאלי 

ואחרות, 1999; הרצוג, 2000; ברקוביץ, 2001; שדמי, 2007). אף שהחברות השונות נבדלות זו מזו 

ברמות הדיכוי ובמנגנונים המשמשים לשימור הדיכוי, מנקודת מבט מגדרית כל הקבוצות הללו הן 

פטריארכליות (מבוססות על שלטון האב) ובאף אחת מהן נשים אינן חופשיות ושוות מעמד לגברים. 

בחלקים המסורתיים יותר ניחות הנשים הוא מוצהר ופורמלי, ובחלקים המודרניים יותר הוא מתבסס 

על פעולות בלתי רשמיות, ומסתתר לעתים מאחורי מיתוס של שוויון. כך או כך, נשים עדיין סובלות 

מנחיתות חברתית בכל הקבוצות כולן. 

סובלות  בחברה,  הכוח  לקבוצות  השייכות  חלקן,  זהה.  איננו  בישראל  הנשים  של  מצבן  זאת,  עם 

מנחיתות מגדרית בלבד. אצל אחרות הנחיתות הזו מוכפלת ומשולשת על ידי מרכיבים חברתיים 

נוספים. כך למשל, מצבה של ישראלית יהודייה, מבוססת, אשכנזיה, הטרו-סקסואלית, בריאה, בגיל 

הביניים וכיוצא בזה איננו זהה למצבה של ישראלית, מוסלמית, ענייה, לסבית, נכה, זקנה וכיוצא בזה. 

החלקים החברתיים, שמרכיבים את זהותה של כל אשה (כמו גם את זהותו של כל גבר) מצטרפים 

יחדיו ליצירה של זהות חברתית ספציפית, שמשפיעה על הדרך שבה כל אחת ואחד מאיתנו מושפעת 

או מושפע מהסכסוך.

מחקרים, שבדקו את השוני שבהשפעתו של הסכסוך על גברים, לעומת השפעתו על נשים, מגלים 

כי במובנים רבים ניתן לקבוע שהסכסוך פוגע בנשים עוד יותר מכפי שהוא פוגע בגברים. בין היתר, 

נשים ממרכז השיח החברתי; מחזק תפיסה  מיליטריסטית, שמרחיקה  ומזין תרבות  ניזון  הסכסוך 

ורעיה  כאם  ותפקוד  לוחמים  הולדת  היא  נשים  של  המרכזית  האזרחית  התרומה  לפיה  חברתית 

של הלוחם, דבר שכופה על נשים הולדה מרובה והתכנסות במרחב הפרטי בלבד; יוצר מרכזיות 

של ארגונים גבריים כגון צבא; מחזק כוחות חברתיים פונדמנטליסטים, שניחות נשים מהווה חלק 

מהאידיאולוגיה שלהם; מביא לצמצום הטיפול חברתי בבעיות המייחדות נשים, כגון אלימות מינית 

1999; ברקוביץ,  ואחרות,  (יזרעאלי  ועוד  לטפל בסכסוך",  יש  בטיעון ש"קודם  ואלימות במשפחה, 

2001; קמיר, 2004; שדמי, 2007).
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נשים וסיקור תקשורתי בישראל 

בכל  מגברים  פחות  הרבה  מיוצגות  נשים  כי  מוכיח  הישראלית  המגדרי של התקשורת  המחקר 

הסוגות (ז'אנרים) בה. כך למשל, מחקר שבדק את שידורי ערוצים 2 ו-10 בשעות השיא גילה כי 

רק 25% מהדמויות שהופיעו בהם היו נשים, לעומת 75% גברים (לאור, אלפרט-לפלר, אברהם 

ופירסט, 2004). בסיקור החדשות המצב חמור במיוחד: רק כ-20% מהדמויות שמוזכרות בחדשות 

בהן  מאוזכרים  בחדשות,  שנזכרת  אשה  כל  על  אחרות,  במלים   .(GMMP 2005, ibid) נשים  הן 

ואזכורן  יהודיות,  הן  בחדשות  המאוזכרות  הנשים  של  המוחלט  הרוב   ― ועוד  גברים.  ארבעה 

סימבולית"  "הכחדה  מתקיימת  זה  במצב  אפסי.  ישראל  אזרחיות  וערביות  פלסטיניות  נשים  של 

מופיעות  לא  פשוט  בפרט,  מיעוט  מקבוצות  ונשים  בכלל,  נשים   ―  (Tuchman,1978)

בסיקור החדשות. 

נשמע.  לא  קולן   ― אילמות  רבה  במידה  הן  נשים  הישראלית  בעיתונות  החדשות  בסיקור  בנוסף, 

נשים מהוות רק 14% מהמקורות המצוטטים בחדשות, לעומת 86% גברים; כאשר הן זוכות לדבר, 

הן מדברות בעיקר כמבטאות את "דעת האדם מהרחוב", כמתארות חוויות אישיות שלהן, או כעדות 

לאירועים. לעומת זאת, הן כמעט לא באות לידי ביטוי כמומחיות, כנשות מקצוע או כדוברות רשמיות; 

יותר מאשר הגברים המוצגים בה; באופן קבוע  באופן קבוע, הנשים המוצגות בתקשורת צעירות 

ופחות בטקסטים מילוליים; רק ב-10% מהידיעות החדשותיות נשים  יותר בתצלומים  הן מופיעות 

של  האחוריים  ובעמודים  החדשות  מהדורות  בסוף  בעיקר  מופיע  בהן  הטיפול  האייטם;  מוקד  הן 

לא  שכמעט  רק  לא  כן,  אם  נשים   .(GMMP, 2005) בכותרות  מאוזכרות  לא  כמעט  והן  העיתונים; 

ה"פחות  ה"שולי",  בעיקר במסגרת  היא  הופעתן  מופיעות,  כן  הן  מופיעות בחדשות, אלא שכאשר 

חשוב" ואפילו ה"קוריוזי".

הסיקור העיתונאי גם מייחס פעמים רבות לנשים תכונות ותפקידים ספציפיים. הן מוצגות כפאסיביות, 

רגשניות, סובייקטיביות, רכות, גופניות, תלותיות וכדומה, בעוד שלגברים מיוחסות התכונות ההפוכות. 

הן מוצגות בעיקר בתפקידי תלות משפחתיים, כאמהות, בנות ורעיות של גבר (כך למשל, התגלה 

במחקר כי מצבן המשפחתי של 15% מהנשים שאוזכרו בחדשות נכלל בדיווח, לעומת אזכור של 

מסורתיים  נשיים  בתפקידים  רק  כמעט  מוצגות  הן  מהגברים);  מלבד   6% של  המשפחתי  מצבם 

בעיתונות  נשים  של  מאזכורים   18%) כקורבנות  מטפלת);  אחות,  בית,  (עקרת  טיפולי  אופי  בעלי 

עסקו בקורבנותן, לעומת 9% בלבד של אזכורי של גברים); וכאובייקטים מיניים. נשים גם מיוצגות 

בתחומים חברתיים ספציפיים. כך למשל, רק 13% מהדמויות שהופיעו במסגרת הסיקור הפוליטי היו 

 .(ibid) נשים, לעומת 36% מהדמויות שהופיעו במסגרת הסיקור של נושאי רווחה ועוני

"הנורמלי" בחברה,  המרכיבים השונים הללו מתלכדים לכדי היגיון שבמסגרתו הגברים הם הרוב 

בפריפריה  הפרטי,  במרחב  מוצגות  הנשים   .(2007 (למיש,  "האחר"  כמיעוט  מוצגות  הנשים  בעוד 

של ההתרחשויות הציבוריות, כמופעלות ולא כפועלות, כאובייקטים ולא כסובייקטים, כאמוציונאליות 

ולא כרציונאליות. "גברים הם השיח, נשים רק מעניקות לו צבע", מסכמת לביא (2006) את המצב 

התקשורתי בישראל. 
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סיקור נשים והסכסוך הישראלי-פלסטיני

את ההשפעה הכוללת והמתמשכת של הסכסוך הישראלי-ערבי על תהליך זה בעיתונות הישראלית 

קשה לכמת, אבל ישנן כמה וכמה אינדיקציות להשפעתו. ראשית, בחינה השוואתית של ייצוגי נשים 

בחדשות ב-76 מדינות בעולם העלתה כי המצב בישראל גרוע יותר מאשר המצב הממוצע בעולם. 

העיתונאי  הסיקור  מאיכות  בהרבה  נופל  בישראל  הסיקור  להלן  שהוזכרו  הפרמטרים  במרבית 

בארה"ב, באירופה ובדרום אמריקה, ודומה במידה רבה לדפוסי הסיקור הנהוגים באפריקה ובאסיה 

.(GMMP, 2005)

שנית, מחקר שבחן את היקף העיסוק בסכסוך הישראלי בעמודים הראשונים של העיתונים "הארץ" 

ו"ידיעות אחרונות" משנות השבעים ועד שנות האלפיים, העלה כי העיסוק בסכסוך תופס דרך קבע 

נתח גדול מאוד מהסיקור החדשותי, ומהווה תדיר את הנושא הזוכה לתשומת לב רבה יותר מכל 

בין 25% ל-50% מסך כל הכותרות  נושא אחר. אפילו בתקופות של שגרה ביטחונית, הוא תופס 

בעמודים הראשונים, ושיעור זה עולה לכדי 90% בתקופות של התפרצות אלימה של הסכסוך (להב, 

כגון   ― רבות  נשים  של  בעולמן  ספציפית  העוסקים  בנושאים  העיסוק  את  דוחק  זה  מצב   .(2002

נשים  של  הופעתן  לצמצום  מביא  גם  כמו   ,(1997 (למיש,  וכדומה  עוני  אפליה,  תעסוקה,  בריאות, 

בתקשורת. כך, למשל, מצטטת לביא (2006) עורכת ב"קול ישראל" האומרת: "ביטחון ופוליטיקה 

― זה מה שיש לנו פה, במדינה הזאת. בשני הנושאים האלה אין נשים, ולכן אין נשים מרואיינות", 

ואילו עורכת בגלי צה"ל מצוטטת כאומרת שהיא מעדיפה "מרואיינים מפורסמים, כאלה בעלי רקע 

צבאי-ביטחוני".

מגדרי"  "עיוורון  במחקר  שמכונה  במה  גם  לוקה  הישראלי  התקשורת  בסכסוך,  העיסוק  במסגרת 

צבאיים,  ותהליכים  רגישה להשפעות השונות של מהלכים  איננה  כלומר   ,(Lowe-Morna, 2002)

מדיניים וכלכליים על גברים ונשים. כך למשל, בבדיקה של הסיקור העיתונאי בישראל על בעיית 

העוני ההולך ומעמיק בחברה הפלסטינית בתקופת האינתיפאדה השנייה (להב, 2004) לא נמצאה 

כל התייחסות מגדרית. המחקר הפמיניסטי מראה כי הרעה במצבה הכלכלי של חברה משפיעה על 

נשים יותר מאשר על גברים, וכי הן חשופות יותר לסכנת עוני, תופעה המכונה במחקר "הפמיניזציה 

התקשורת  התעלמה  הפלסטיני,  העוני  את  בסקרה   .(2007 שדמי,   ;2002 (סבירסקי,  העוני"  של 

הישראלית לחלוטין ממרכיב זה, והתייחסה לחברה הפלסטינית כהומוגנית מבחינה מגדרית, כלומר 

כמקשה אחת. כך גם כאשר נדונה בעיית "המקרים ההומניטריים" לנוכח מחסומי צה"ל בשטחים 

הישראלית בעיקר בסיקור  בעיתונות  נידונה  זו  בעיה  חומת ההפרדה.  בניית  וחסימת מעברים עם 

וכדומה ― תוך  של אירועים מבודדים ― אשה שילדה במחסום, חולה שמת בדרך לבית החולים 

התעלמות מהעובדה כי בתוקף היותן של נשים המטפלות המרכזיות בחלשים ― ילדים, קשישים, 

חולים וכדומה ― הבעיה עשויה להשפיע עליהן יותר מאשר על גברים (להב, 2004).

בתוך  כ"שגרתיים"  הנתפסים  ובעיות  מצבים  לאירועים  עיוורת-מגדר  התייחסות  לעומת 

גברי,  כעניין  ממסוגר  הסכסוך  אלימה,  התפרצות  של  בתקופות  כי  מראה  המחקר  הסכסוך, 
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אשר נשים כמעט לא מיוצגות במסגרתו ואשר נשמר להן מקום בשוליו בלבד (להב, 2004; 

 .(Lemish & Barzel, 2000; Tidhar & Lemish, 1999; Lemish & Tidhar, 1993

האינתיפאדה  של  הטלוויזיוני  החדשות  סיקור  את  בחנו  אשר   (1993) ותידהר  למיש  למשל,  כך 

הראשונה בסוף שנות השמונים, גילו כי רק 5% מהדמויות שהופיעו על מרקע במסגרת זו היו נשים, 

ו18%- בקבוצות מעורבות. הרוב המכריע של המרואיינים היו גברים, ואילו הרוב מבין מעט הנשים 

שרואיינו הופיעו בתפקידי תלות ולא בזהות מקצועית כלשהי. באופן דומה, בדיקה של עמודי החדשות 

בשלושת העיתונים הגדולים במהלך שבועיים בתקופת אינתיפאדת אל-אקצה (המחצית השנייה של 

חודש ספטמבר 2004), העלתה כי מתוך 329 ידיעות שעסקו בנושא, נשים עמדו במרכזן של 7 ידיעות 

בלבד. לא היה כל אזכור של אשה בכותרת המרכזית של אף אחת מהידיעות, ורק במקרה אחד 

אוזכרה אשה בכותרת המשנה (פונדק-שגיא ורימון, 2004).

לא רק שנשים אינן מאוזכרות בטקסט התקשורתי, הן גם כמעט אינן מעורבות בסיקור הסכסוך. 

רק שליש מהאייטמים החדשותיים, שהופיעו בעיתון "הארץ" בין אוגוסט 2003 לאוגוסט 2004 ואשר 

עסקו בסכסוך נכתבו ― כולם או חלקם ― בידי נשים, ופחות מ-15% ממאמרי הדעה שעסקו בו 

(שם, 2004). באופן דומה גילה מחקר, שבחן את שידורי הרדיו והטלוויזיה בתקופת מלחמת המפרץ, 

קולם  את  להשמיע  הורשו  גברים  שדרים  ורק  מהשידורים,  הודרו  אחת)  (למעט  השדריות  כל  כי 

 .(Lemish and Tidhar, 1999)

מסדרת ראיונות שערכו החוקרות עם עורכים ברדיו עולה כי נשים נתפסו כפחות מקצועיות, וכמי 

שקשה לסמוך עליהן בשעת מצוקה, בשל קונפליקט עם תפקידן כאמהות, בשל רגשנות, וכדומה. 

מכווני המדיניות גם הסתמכו על ההנחה (שמעולם לא נבדקה אמפירית) שקהל המאזינים והצופים, 

גברים ונשים כאחד, בהכרח מעדיף את הקול הגברי האוטוריטטיבי. בין היתר מצטטות החוקרות 

עורך בכיר ברדיו שאמר: "אני עשיתי את החלטות כוח האדם, כך שאני אומר זאת באחריות מלאה: 

ההחלטה מי ישדר מה לא נעשתה בהתאם למין של המשדר. זו היתה החלטה שלי ― מי יכול לעמוד 

במצב קשה ומתוח? אני חושב שהשיקולים היו מקצועיים טהורים. בכוונה בחרנו קבוצה קטנה של 

גברים, רק ארבעה, כך שהאוכלוסייה תזדהה אתם ותתרגל אליהם... הנשים השדריות הן אמהות, יש 

להן ילדים. היו נשים שנשארו בבית, או נסעו. היתה תחושה ששישה מיליון אנשים מאזינים ושהטעות 

הכי קטנה תעלה במחיר של הזרקת זריקות אנטרופין מסוכנות. היה פחד שהשדרים יאבדו שליטה 

גר. הוא מקור הסמכות  נפל ברחוב שבו הוא  בזמן המשדר. תארו לעצמכן שהוא שומע שסקאד 

היחיד באותו רגע, אי אפשר להחליף אותו, אם הקול שלו רועד והוא נשמע בפאניקה. ההחלטה שלי 

היתה פרקטית ― על מי אפשר לסמוך בתנאים כאלה. לא היתה אפליה...". החוקרות מצביעות על 

כך כי "כפי שניתן לראות, רק הנשים נתפסו כאמהות לילדים (מרחב פרטי), רק לגביהן היה חשש 

שייכנסו לפאניקה (רגשניות), רק עליהן לא ניתן לסמוך (ילדותיות, חוסר מקצועיות). וכל זאת מעוגן, 

.(ibid) "בעיני הדובר עצמו, בתפיסה רציונלית ומקצועית גרידא

למיש ותידהר (ibid) גם מצביעות על כך שדמותה של האשה האחת יוצאת הדופן, שהורשתה לשדר 

(אורלי יניב, שהיתה מגישת מהדורות החדשות של הערוץ 2 בתקופת המלחמה), התגלתה כיוצא מן 

הכלל המחזק את הכלל: "דמות נשית, נעימה למראה, שאיננה נתונה בוויכוח ואיננה מאיימת (כפי 



17

ולא  תומכת  כמראיינת  תפקידה  את  הממלאת  דיין),  אילנה  למקצוע,  חברתה  לדוגמה,  שנתפסה, 

אגרסיבית והמייצגת את 'האדם מן הרחוב' ולא את אשת המקצוע 'המומחית'". 

תובנה זו מצביעה על מרכיב נוסף של הייצוג, והוא הדרך שבה מיוצגות נשים שכן מופיעות בסיקור 

העיתונאי במסגרת העיסוק בסכסוך. כאן ניתן להצביע על הבדלים רבי משמעות בין נשים ישראליות-

יהודיות לבין נשים פלסטיניות, ישראליות או תושבות השטחים. ראשית, נשים יהודיות מיוצגות הרבה 

יותר מנשים פלסטיניות במסגרת סיקור סכסוך (להב, 2003). שנית, הנשים בכל אחת מהקבוצות 

מקבלות בסיקור מאפיינים ותפקידים שונים.

מרכזיים  תפקידים  שני  במסגרת  בעיקר  הסכסוך  של  העיתונאי  בסיקור  מיוצגות  יהודיות  נשים 

― תפקידי תלות (אם, רעיה, בת או אחות של לוחם) ותפקיד הקורבן (בין אם הן מוצגות כקורבנות 

ישירות לאירועים, ובין אם בתוקף תפקיד התלות שלהן לנפגע). במסגרת סיקור הסכסוך, קובעת 

למיש (2002), האשה הישראלית היהודיה "מקובעת בתפקיד האם ― היולדת, מעניקה, מקריבה את 

עצמה ובסופו של דבר מקוננת על הבן המת".

במסגרת  קול  השמיע  אשר  היחיד,  הנשים  ארגון  של  הסיקור  מבחינת  עולה  לכך  בולטת  דוגמה 

קובעות  זו,  תנועה  אמהות".  "ארבע  ארגון   ― רחבה  תקשורתית  חשיפה  להשיג  והצליח  הסכסוך 

לגורל בניהן  (Lemish and Barzel, 2000), הציגה את עצמה כתנועת אמהות החרדות  החוקרות 

החיילים ומדברות מכוח "הרחם" הנשי. הכיסוי התקשורתי הנרחב יחסית שלו זכתה מלמד על כוחה 

של תפיסת האימהות בחברה הישראלית. בתוקף אימהותן מקבלות נשים לגיטימציה להשמיע את 

קולן במרחב הציבורי במסגרת "שיח הרחם", בעוד שהבעת עמדה פוליטית מכוח היותן אזרחיות 

שוות זכויות איננה זוכה להכרה דומה. 

טיעון זה מתחזק כאשר נבחן היחס לתנועות שלום נשיות, שאינן מדגישות בפעולותיהן דווקא את 

 ;1997 ורפפורט,  הלמן   ;1996 (קמפף,   "watch-ו"מחסום בשחור"  "נשים  כגון  האימהי,  המרכיב 

באינתיפאדה  נשים  של  ייצוגיהן  את  שחקרו   ,(1993) ותדהר  למיש   .(Tidhar & Lemish, 1993
ייצגו  או קורבנותן  רואיינו בטלוויזיה שלא במסגרת אימהותן  כי מעט הנשים אשר  גילו  הראשונה, 

ישראליות  נשים  של  מאמציהן  זאת,  לעומת  הפוליטית.  המפה  צדי  משני  ביותר,  קיצוניות  עמדות 

ופלסטיניות, לחוד וביחד, לתרום להרגעת המצב ולהפסקת האלימות במסגרת תנועות מחאה ושלום 

זכו לכל התייחסות חדשותית. חדשות הטלוויזיה, הן קובעות, בוחרות להתעלם מנשים, כשהן  לא 

מפתחות גישה מתחרה למצב משברי. מצב דומה מצטייר גם ממחקרן של הלמן ורפפורט (1997), 

החברתי  הסדר  את  בשחור", שמאתגרת  "נשים  תנועת המחאה  של  הסיקור  העדר  על  העומדות 

והמגדרי הישראלי. כך גם עולה ממחקרה של קמפף (1996), הקובעת כי קבוצות נשים שקידמו 

מסגרות מדיה של "נשים-קורבנות" זכו לסיקור נרחב בעיתונות בהשוואה לקבוצות שפעלו במסגרת 

של "נשים-מורדות". 

גם  כמו  פלסטיניות,  נשים  הטובה,  האם  לדמות  הנדחסת  "הנורמטיבית",  היהודייה  האשה  לעומת 
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יהודיות שנתפסות כמי ש"חצו את הקווים", דוגמת טלי פחימה, נדחסות אל הצד השני של  נשים 

רבות  פעמים  הרעה",  "האשה  דמות   ― לנשים  הפטריארכלית  בחשיבה  השמורה  הדיכוטומיה 

 1.(2002 (למיש,  וניצול  אלימות  של  כקורבן  להיענש  ושסופה  האיום  היא  קיומה  שמהות  ה"זונה", 

כי באינתיפאדה הראשונה הוצגו נשים פלסטיניות  ותדהר (1993)  זו מצאו למשל למיש  במסגרת 

(1997) עמדו על המסר  ורפפורט  או כחמושות המובילות התפרעויות קשות, או כמקוננות; הלמן 

הסקסיסטי הבוטה כלפי מפגינות נשים בשחור, שכונו על ידי אזרחים שחלפו ליד משמרותיהם "זונות 

של ערבים" ו"צריכות זין"; ולהב (2004) עמדה על ריבוי המסרים והרמזים המיניים בסיקור פעולתה 

של טלי פחימה, כמו גם בייצוגיהן של מחבלות-מתאבדות. 

דוגמה מרתקת למצב זה עולה מהשוואה בין ייצוגיהן התקשורתיים של נשות ראשי ממשלה בישראל 

(Lemish and Drob, 2002) לבין ייצוגה של סוהא ערפאת בימים האחרונים לחייו של ראש הרשות 

ייצוגיהן של לאה רבין, סוניה פרס  ודרוב (2002), שבחנו את  ינואר 2005ב). למיש  (דו"ח "קשב", 

ושרה נתניהו, קובעות כי אף שלכל אחת מהן יוחסו דפוסים אחרים של התנהגות, הרי בייצוגיהן עלה 

דפוס משותף של הצבת ערך המשפחה במקום הראשון, תוך התפשרות וויתור על קריירה אישית 

תפקידן  במסגרת  עסקו  שלושתן  ופסיכולוגית).  מורה  אחות,  מובהקים:  נשיים  (בתחומים  משלהן 

כ"גברת הראשונה" בסוג כזה או אחר של עבודה התנדבותית וציבורית, תחום השמור לעשייה נשית 

האווירה  הריהוט,  הבית,  תיאורי  שלהן:  הפרטי  המרחב  על  רב  דגש  שם  סיקורן  מתוגמלת.  בלתי 

סוהא  של  סיקורה  בחינת  זאת,  לעומת  החיצונית.  הופעתן  ועל  ארוחות,  בבית,  שיפוצים  הביתית, 

ערפאת בתקשורת הישראלית מעלה תמונה שונה לחלוטין: היא הוצגה כ"אלמנה שחורה" כוחנית 

תאוות בצע, בלונדינית מניפולטיבית, הנעדרת אהבה לבן זוגה ולעמה. אם הראשונות הוצגו כחווה 

― האחרונה הוצגה כלילית. 

לנוכח הממצאים ניתן להציע כי שלושה מרכיבים מרכזיים מבנים את ייצוגן של נשים בצל הסכסוך 

הישראלי-פלסטיני ― הדרה, הנכחה ויצירת שקיפות:

פלסטיניות  נשים  ושל  בכלל,  נשים  של  הייצוג  למיעוט  מתייחס  ההעלמה:  • מרכיב 

בפרט, בסיקור הסכסוך.

• מרכיב ההנכחה: מתייחס למאפיינים של הנשים שכן מיוצגות בסיקור התקשורתי, 

ובעיקר לפיצול בין דמות האשה היהודיה "הטובה", שמהותה אמהות, לבין דמות 

האשה "הרעה", הפלסטינית או היהודיה המורדת, שמהותה איום. כך או כך, סופן 

של שתי הדמויות הללו בכי רע, והן נדרשות להתאבל על בנן המת או להיענש על 

וה"זונה"  מזה  "קדושה")  או  "חווה",  (או  ה"מדונה"  הללו,  הדמיות  שתי  לבבן.  רוע 

לדה- לגיטימציה  מייצרות   ,(2002) למיש  קובעת  מזה,  "קדשה")  או  "לילית",  (או 

הומניזציה של נשים ולתפיסתן כאובייקטים נטולי קיום אנושי אמיתי.

1. למיש (2002) עומדת עך כך שדמות זו שמורה בייצוג התקשורתי גם לאשה היהודייה, אבל מחוץ לגבולות הסיקור של 

הסכסוך. היא מופיעה, למשל, בפרסומות, בסיקור חדשותי של "נושאים רכים" וכד'.
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למשמעויות  מתכחש  אשר  המגדרי,  העיוורון  לתופעת  מתייחס  השקיפות:  • מרכיב 

המגדריות של הסכסוך, ו/או מציג היבטים נשיים בו כטריוויאליים, שוליים, משובררים 

ופריפריאליים. 

ייצוגן העיתונאי של נשים בצל הסכסוך איננו, אם כן, פשוט וחד ממדי, אלא מתבסס על מה שדור 

(Dor, 2005) מכנה "משחק מורכב של הבלטה והעלמה". במטרה לקדם מחקרים שיטתיים שיבחנו 

בהתייחסות  ביטוי  לידי  באו  הללו  המאפיינים  שלושת  כיצד  אדגים  הזה"  המורכב  "המשחק  את 

לנשים בסיקור הטלוויזיוני של מלחמת לבנון השנייה, ואציע מערך מחקר שיאפשר בעתיד מחקרים 

שיטתיים ורחבים יותר בנושא.
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כמה הערות מתודולוגיות 
המחקרית  השיטה  על  מבוססים  לאחריו,  שיוצע  המחקר  מערך  והן  להלן,  שיוצג  המיפוי  הן 

(מתודולוגיה) של "קשב". מתודולוגיה זו מבוססת על בחינת הפער שבין העובדות שמספקים כתבי 

עבור  מייצרים  והמעובד שהעורכים  הסיפור הערוך  לבין  לעורכיהם,  ומהדורות החדשות  העיתונים 

כלשהי, אלא  "נכונה"  מציאות  לבין תמונת  בין הסיקור  איננה משווה  זו  בחינה  והצופים.  הקוראים 

מתמקדת בממד הפנים-טקסטואלי, המראה כי הכתבים מספקים לעתים תכופות מידע מגוון, מורכב 

ומלא יחסית על המציאות, אך תהליך העריכה מותיר אחריו פעמים רבות ייצוגים חד-ממדיים ונעדרי 

מורכבות ("קשב", 2005א). 

בחינת הפער שבין העובדות שמספקים הכתבים לבין המסר הסופי שמייצרת העריכה העיתונאית 

שבין  היחס  על  והן  כותרתו,  לבין  העיתונאי  האייטם  תוכן  שבין  היחס  של  הן  בחינה  על  מבוססת 

האייטם העיתונאי לבין הטקסט העיתונאי השלם (מהדורת החדשות כולה, העיתון כולו וכדומה). 

באופן משלים ניתן להציג את התהליך המחקרי ככזה שבודק את התוצר של עבודת העורכים בשתי 

האייטם  בתוך  העורכים  לעבודות  מתייחסת  המיקרו  רמת   .(2007 (להב,  ומאקרו  מיקרו   ― רמות 

העיתונאי עצמו ― כלומר הדרך שבה הם מעבדים את החומרים שהביאו הכתבים ואשר מופיעים 

באייטם ספציפי. רמת המאקרו מתייחסת לעבודת העורכים ביצירת קשרים בין אייטמים שונים באותו 

הגיליון ― הבלטה של אייטמים מסוימים לעומת אחרים, חיבור והפרדה של אייטמים וכדומה. 

לכל אחת מהפעולות בשתי הרמות גם יחד ישנן השלכות מגדריות אפשריות, אשר מחייבות בדיקה 

והתייחסות. היכולת לבדוק אותן בטקסט, המוגש בסופו של דבר לצרכנ/ית החדשות, מחייבת בדיקת 

שורה ארוכה מאוד של פרמטרים, המהווים מעין "סל" או "מחסן כלים": לא בכל מקרה יופיעו כל 

הפרמטרים, ולא בכל מקרה כולם יהיו משמעותיים, אך כל אחד מהם עשוי להופיע ולהיות משמעותי 

במקרים מסוימים (ראו נספח). לכן, יש להסתכל עליהם כמציבים שורה של שאלות המתמקדות 

בייצוג נשים לעומת ייצוג גברים, שעל כולן יש לתת את הדעת בעת הניתוח. שילוב של כל המרכיבים 

הללו בתוצר המוגמר ― העיתון או מהדורת החדשות ― הוא שיוצר בטקסט משמעויות אידיאולוגיות-

מגדריות. 

המחקר הנוכחי לא עוסק בבדיקה שיטתית של כל הפרמטרים הללו. תחת זאת, הוא מתמקד במיפוי 

ראשוני של הדרך שבה שלושת המרכיבים של ייצוג נשים ― הדרה, הנכחה ויצירת שקיפות ― הופיעו 

חודש  במשך  בטלוויזיה,  החדשות  במהדורות  עריכה  של  ובטקסטים  כתבים/ות  של  בטקסטים 

וגולדווסר) ועד 15 באוגוסט 2.2006   מהלחימה בלבנון ― מ-12 ביולי (היום שנחטפו החיילים רגב 

להשתמש  יש  שבהם  הפרמטרים  של  המפורטת  הרשימה  את  אציג  נספח)  (ראו  המאמר  בסוף 

בניתוח מגדרי שיטתי של טקסטים עיתונאיים לפי המתודולוגיה של "קשב". רשימה זו מיועדת להוות 

הצעה למערך מחקר שיטתי, ובכך להוות תשתית למחקרים עתידיים בנושא. 

2. המיפוי נערך באמצעות בחינה של כל האייטמים, ששודרו בתקופה האמורה ואשר מופיעים תחת הערך 

"לחימה בלבנון" בארכיון הטלוויזיה של אוניברסיטת וויסקונסין בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים.

http://www.clypt.com/InfoSite/Archive/index.php?MAJORID=39&MINORID=195
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היבטים מגדריים בסיקור מלחמת 
לבנון השנייה בחדשות הטלוויזיה

היעדרות 

המרכיב הראשון מתייחס כאמור לעצם הופעתן ― או ליתר דיוק: אי הופעתן ― של נשים בסיקור. 

כך למשל, רק ב-91 (5%) מבין 1,714 הידיעות והכתבות הטלוויזיוניות שנמצאות בארכיון הטלוויזיה3 

תחת הערך "המלחמה בצפון" בין ה-12 ביולי לבין ה-15 באוגוסט 2006, הופיעו גברים ונשים במספר 

שווה, או שהיה רוב לדמויות של נשים. ביתר 1,623 הידיעות והכתבות הופיעו גברים בלבד, או יותר 

גברים מנשים. ועוד ― מתוך 91 הכתבות שבהן היה אזכור שווה או רב יותר של דמויות נשיות לעומת 

או בפעולותיהן עמד  בחוויותיהן  נשים,  (30%), העיסוק בדמויות של  גברים, רק ב-27  דמויות של 

במרכז הכתבה. 

לא ניתן כמובן לדעת איזה תהליך של עריכה נעשה בכתבות עצמן. אבל אם נתייחס אליהן ככאלה 

כי הכתבים/ות עצמם  ניתן לקבוע  אזי  המייצגות את החומרים שהעבירו הכתבים/ות לעורכיהם/ן, 

שבו  הישראלי,  בעורף  עסק  מהסיקור  ניכר  למרות שחלק  זאת,  נשים.  בהצגת  מאוד  לצמצם  נטו 

נמצאו לא פחות נשים מגברים; למרות שגם נשים היו מעורבות בדרכים שונות בפעילות הצבאית; 

ולמרות שבמרכז הפעילות הדיפלומטית עמדו שתי נשים ― שרת החוץ ציפי לבני ומזכירת המדינה 

האמריקאית קונדוליסה רייס (ראו התייחסויות אליהן בהמשך).

נשים  מקרים  ב-15  רק  הזה,  המועט  המספר  מתוך  המצב:  את  החמירה  העריכה  עבודת  אולם, 

אוזכרו בהקדמה מהאולפן. במלים אחרות, בכל 1,699 האייטמים האחרים הכותרות עסקו בגברים, 

בין אם ישירות (למשל: "ראיון עם ח"כ בנימין נתניהו",4 “מסיבת עיתונאים של נאסראללה",5 “ראיון 

יוסי פלד ― נגד מי אנחנו נלחמים?"6 ― אם לתת רק דוגמאות מעטות מיום מקרי אחד) ובין  עם 

אם בעקיפין, תוך אי התייחסות למגדר (למשל "כינוס הממשלה לישיבה מיוחדת",7 “תושבי קריית 

שמונה נקראים לשבת במקלטים"8 וכדומה). מיעוט הנשים בטקסט העיתונאי הכללי מוחמר, אם 

כן, עוד יותר בדרך מהטקסט לכותרת. הרוצה ללמוד מהכותרות על המציאות, נדרש/ת להסיק כי 

חלקן של נשים במציאות המורכבת של מלחמת לבנון השנייה היה שולי שבשולי, וברמה מספרית ―

פחות מאחוז אחד.

3. ראו הערה לעיל.

4. ערוץ 11, 12.07.2006

5. ערוץ 10, 12.07.2006

6. ערוץ 11, 12.07.2006

7. ערוץ 10, 12.07.2006

8. ערוץ 10, 12.07.2006
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זאת ועוד, ההתייחסות המצומצמת הזו לה זכו נשים, הוקדשה כמעט רק לנשים יהודיות. רק שלוש 

נשים לא יהודיות הופיעו בכותרות ― רייס, ושתי נשים פלסטיניות-ישראליות, שנפגעו מאש חיזבאללה 

והופיעו נטולות שם בכותרת. לא נמצא שום סיקור עיתונאי שהעמיד במרכזו נשים מהצד הלבנוני.

הנכחה ודימויים

המרכיב השני של הייצוג עוסק בדרך שבה מוצגות הנשים שכן מופיעות בסיקור ― התחומים שבהן 

הן מופיעות, התכונות והתפקידים המיוחסים להן במסגרת הסיקור, האופי וזווית ההתייחסות אליהן 

וכדומה. בדיקת חודש השידורים מעלה כי הסיקור הטלוויזיוני של המלחמה עסק בנושאים רבים 

ושונים, ביניהם פעולות צבאיות, התהליך המדיני, פגיעות בעורף, נזקים כלכליים מהמלחמה, איכות 

תפקוד מוסדות המדינה, סיקור הלוויות, רפואה, חקירת המלחמה, מצבן של רשויות מקומיות, פעילות 

המערכת הפוליטית והמתרחש בלבנון. חלק ניכר מנושאים אלה היו סגורים לחלוטין בפני נשים ― כך 

הסיקור של פעולות צה"ל, הסיקור של ההיבטים המוסדיים של העורף הישראלי והטיפול בו, הסיקור 

של ההיבטים הכלכליים והעסקיים של המלחמה והסיקור של הנעשה בלבנון. למעשה, נותרו רק 

שלושה מרחבים, או תחומים, סיקוריים שבהם הוצגו נשים: "סיפורים אנושיים" על פגיעות באזרחים 

ישראלים, דיווחים על משפחות של חיילים ישראלים ופעילות במישור הדיפלומטי. 

הופיעו במסגרת סיקור  נשים בעורף ― מרבית הנשים שאוזכרו בדיווח העיתונאי של המלחמה 

הפגיעות באזרחים בעורף הישראלי. כך למשל בכתבות כגון "נערה בת 15 נהרגה מפגיעת טיל", 

רק  להזכיר  אם  דרומה",10  בורחות  מהצפון  "משפחות  או  מנצחת",9  האהבה   ― במקלט  "חתונה 

תוך  כקורבנות של המצב,  נשים בשני תפקידים מרכזיים ―  הופיעו  זו  אייטמים אחדים. במסגרת 

הדגשת רגשותיהן, סבלן ואומללותן (למשל דיווח על אלסי זוויגי בקריית שמונה, שאומרת בבכי "זה 

לחץ, זה פחד, זה הזבובים שבכל מקום, זה הכל..."11), או כמטפלות ― בעיקר בילדים, אך גם בחולים 

וקשישים ― במסגרת תפקידי התלות המשפחתיים שלהן (כאמהות, בנות, רעיות וכד' של אזרחים 

אחרים). כך למשל, צוטטה גילה טפירו שסיפרה: "כל בום הילדים קופצים: 'אמא, אמא, הבית זז'",12 

או רחל בן שטרית, במקלט בקריית שמונה, האומרת: "הילד רוצה מקלחת, פה אין לנו מקלחות.. יש 

פה ילדים קטנים, צריכים משחקים, כל מיני דברים, הילדים צריכים דברים..."). במסגרת דיווחים אלה 

הודגשו מאוד הרגשות של נשים, שדיברו על פחד, לחץ, כאב וכדומה.

על  מבוססים  המשפחתי,  תפקידן  בתוקף  בחלשים  וכמטפלות  כקורבנות  ייצוגים,  של  אלה  סוגים 

― ומחזקים את ― הנטייה הפטריארכלית לראות נשים כחלשות, פאסיביות, רגשניות, משפחתיות 

ופועלות במרחב הפרטי בלבד. הייצוגים הללו יוחדו כמעט רק לנשים יהודיות (למעט שני מקרים 

שבהם ההרוגות היו פלסטיניות אזרחיות ישראל), ובעיקר לנשים מזרחיות.

9. ערוץ 11, 10.08.2006

10. ערוץ 11, 28.07.2006

11. ערוץ 11, 30.07.2006

12. ערוץ 10, 14.07.2006
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בנוסף לכך, הופיעו בסיקור העורף גם מעט נשים שטיפלו בחלשים במסגרת תפקידן המקצועי. כך 

למשל הופיעה פסיכולוגית שעסקה בהרגעת ילדים במקלטים,13 מטפלות בקשישים בקריית שמונה,14 

ואפילו מנהלת גן החיות בחיפה והווטרינרית שלו, שדיברו על הטיפול בחיות בצל המלחמה.15 למרות 

שנשים אלה לא עסקו בטיפול בתוקף היחסים המשפחתיים שלהן, אלא בתוקף פעילותן במרחב 

הציבורי, לרוב הן הוצגו כסוג של הרחבה של התפקוד הנשי במשפחה, תוך הצגתן כנשים בודדות 

ולא כחלק ממערך ממסדי של טיפול. ייצוגים אלו יוחדו רק לנשים יהודיות, והופיעו בהן גם אשכנזיות 

וגם מזרחיות.

נשים כבעלות תפקידי תלות בחיילים ― מרחב נוסף שבו הוצגו נשים היה בתוקף היותן בעלות 

תפקידי תלות (אימהות, רעיות, אחיות) של חיילי צה"ל, בעיקר כאלה שנהרגו בקרבות. כך למשל, 

"עמית פרקש, אחותו של תום פרקש שנהרג בהתרסקות המטוס, הקליטה עבורו שיר",16 או "אלכס 

קושנירסקי וחברתו שיר היו אמורים להתחתן לאחר שחרורו מצה"ל. היום היא סיפרה על הרגעים 

האחרונים, כאשר הוא חשב עליה והיא ניסתה למסור לו מסר של אהבה",17 וציטוט של ויקי פלצ'י, 

שבנה איתי שירת בלבנון, האומרת בין היתר: "בחיים שלי לא פחדתי ככה. זה מין פחד שנורא קשה 
להסביר אותו. אני מדברת ואני עם דמעות בעיניים. זה פחד שמשתלט עליך".18

אולם  כתלותיות.  כקורבנות,  הפרטי,  במרחב  נשים  על  הוא  הדגש  הראשון,  במרחב  כמו  כאן,  גם 

במסגרת זו, הן קיבלו לעתים זכות דיבור ופעילות לא רק במרחב הפרטי, אלא גם במרחב הציבורי. 

הדוגמה הבולטת ביותר של מצב זה היה בסיקורה של קרנית גולדווסר, רעייתו של החייל החטוף 

ומעטים.  נדירים  "לא לטעות בקרנית ― רגעי המשבר  גולדווסר. כך למשל בדוגמה הבאה:  אהוד 

מהדורת חדשות ערוץ 1, 
10 באוגוסט 2006

13. ערוץ 22, 08.08.2006

14. ערוץ 11, 27.07.2006

15. ערוץ 10, 05.08.2006

16. ערוץ 10, 30.07.2006

17. ערוץ 10, 13.07.2006

18. ערוץ 22, 13.08.2006
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הצעירה הזו, שביום אחד הפכה מסטודנטית חסרת דאגות לרעייתו של חייל שבוי, כבר הקימה בבית 

חמ"ל שפועל להחזרתו של השבוי... 'זו מטרה לאומית', היא אומרת".19 

מבנה סיקורי זה מחזק את התפיסה לפיה הלגיטימציה המרכזית של נשים לפעול במרחב הציבורי 

ולהשתתף באופן אקטיבי בהכרעות הקולקטיב על דרכו היא באמצעות הקשר שלהן לגברים בצבא. 

מצב זה, המכונה "שיח הרחם" (Lemish & Barzel, 2000), אמנם מאשר להן לפעול, אך לא בתוקף 

אזרחותן, אלא בתוקף יחסי התלות שלהן, שייכותן למשפחה ורגשותיהן. הייצוג הזה נשמר, כמובן, 

אך ורק ליהודיות, ובעיקר אשכנזיות.

נשים במרחב הציבורי ― ולבסוף, הופיעו בסיקור גם כמה נשים שפעלו במרחב הציבורי בתוקף 

מקצוען ותפקידן, ולא במסגרת תפקידי תלות שלהן. שתי הנשים הבולטות ביותר בהקשר זה היו, 

יותר  כמובן, שרת החוץ ציפי לבני ומזכירת המדינה האמריקאית קונדוליסה רייס. באופן מצומצם 

הופיעה גם דוברת צה"ל בעת המלחמה, תא"ל מירי רגב. ולבסוף הוזכרה בהקשר זה גם רס"ל קרן 

טנדלר ז"ל שנהרגה בלחימה בלבנון.

שהתמקדה  כתבה   ― בצבא  בנשים  שהתמקד  אחד  דיווח  עוד  רק  נמצא  ורגב  טנדלר  מלבד 

ומורכבים מאוד גם בשבילן".20 קצינות אלה,  בקצינות הנפגעים של צה"ל, ש"הימים האלה קשים 

כמו המטפלות בקשישים, הפסיכולוגית ועובדות גן החיות שהוזכרו קודם לכן, הוצגו רבות על בסיס 

התחושות הרגשיות שלהן. פעולותיהן הוצגו כסוג של "הרחבת המשפחה" והטיפול הנשי בחלשים 

המשפחה  את  שתלווה  בית,  בת  לממש  הופכת  היא  ש"לפעמים  כמי  מתוארת  כשהמטפלת  בה, 

מעתה והלאה".21 כך למשל צוטטו קצינות נפגעים שאמרו: "יש רגעים קשים, יש רגעים שאת נחנקת", 

ו"כשאני שומעת שנהרג חייל הדבר הראשון שעולה זה מה הוא השאיר אחריו? הורים? גרושים? 
ביחד? ילדים? מה הגיל של הילדים? ― עם מה אני צריכה עכשיו להתמודד".22

מהדורת חדשות ערוץ 10, 24 ביולי 2006מהדורת חדשות ערוץ 2, 13 באוגוסט 2006

19. ערוץ 11, 18.07.2006

20. ערוץ 10, 02.08.2006

21. שם

22. שם
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תפקידיהן  בתוקף  הציבורי  במרחב  לפעול  מקום  מסוימות  לנשים  כן,  אם  משאירים,  אלה  ייצוגים 

ומקצוען, אבל גם כאן לא אחת "גוררים" הייצוגים את הנשים חזרה אל המרחב הפרטי, התלותי, 

הרגשני, הטיפולי, הקורבני, התגובתי, האישי ― אל "הסיפור האנושי" במקום אל הפעולה החברתית. 

במסגרת ייצוגי הפעילות במרחב הציבורי הופיעה האשה הלא יהודיה היחידה שזכתה לסיקור נרחב 

― מזכירת המדינה רייס. מלבדה היו כל הנשים יהודיות, ורובן המוחלט ― אשכנזיות.

סיום  נשים שפעלו באופן בלתי ממסדי למען  ועוד, בכל הסיקור התקשורתי לא הופיעו כלל  זאת 

נגד  בהפגנות  מנשים  המוחלטת  ההתעלמות  מאוד  בולטת  זו  במסגרת  השקטתו.  או  הסכסוך 

המלחמה. הפגנות אלה קיבלו בכל מקרה סיקור מצומצם ביותר בדיווח הטלוויזיוני, אבל גם הכתבות 

המעטות שכן התייחסו אליהן, התאפיינו בדומיננטיות של דוברים גברים. זאת, למרות ריבוין של נשים 

בהפגנות ובגופים שארגנו אותן.

כזכור, המתודולוגיה של "קשב" עומדת על כך שכדי להבין את הפעולה העיתונאית לא די בבחינת 

הייצוגים והדימויים המופיעים בתקשורת, אלא יש לבחון גם את מידת הכרחיותם. במלים אחרות ― 

יש לבחון את השאלה האם ניתן היה להציע ייצוגים ודימויים אחרים? שאלה זו לא נבחנת באמצעות 

השוואה בין הסיקור התקשורתי ל"מציאות" כלשהי, שהרי לעולם לא ניתן להגיד אובייקטיבית מהי 

"המציאות". תחת זאת, היא נבדקת באמצעות בחינת היחסים שבין הייצוג שהופיע בגוף הכתבות 

לבין  התקשורת)  כלי  לרשות  שעמד  המידע  כל  וכסך  בשטח  הכתבים/ות  של  כתוצר  (הנתפס 

התוצרים של העורכים בניסוח כותרות (או, במקרה של הטלוויזיה, ניסוח דברי הפתיחה מהאולפן) 

ובמיקום האייטמים במהדורה.

בחינה כזו, ביחס לחודש הסיקור שנבדק, מעלה כי העריכה פעלה באופן קבוע לצמצום הנראות של 

נשים, להקטנת חלקן ותפקידיהן באירועים ולהצבתן בעיקר במרחב הפרטי. במלים אחרות, העבודה 

העריכתית הגבירה וחיזקה את האופי הפטריארכלי של ייצוג הנשים במלחמה. פעולה זו נעשתה על 

ידי כמה פרקטיקות מרכזיות של מתן כותרות וארגון סדר מהדורות החדשות: 

בחלקים  הוצבו  נשים,  היו  בהן  הדמויות  שמרבית  הכתבות,  של  המוחלט  1. הרוב 

המאוחרים של המהדורות, בעיקר במחציתן השנייה. רוצה לומר, ערוצי הטלוויזיה 

התמקדו קודם כל בפעולות צבאיות, בדיווח על הרוגים והלוויות, בתהליך המדיני, 

מועט  ייצוג  היה  שבהם  המלחמה,  של  כלכליים  בהיבטים  הפוליטית,  בפעילות 

בלבד של נשים, ורק אחר כך הופיע העיסוק בתחומים שנשמרו לנשים ― הבעיות 

ומצבם/ן של בעלי/ות תפקידי תלות של חיילים. ארגון כזה של  האנושיות בעורף 

ו"המרכזי" הוא המרחב  מהדורת החדשות מעביר מסר לפיו "החשוב", "המהותי" 

הגברי-ציבורי, ורק לאחר הדיון בו יש טעם לדבר על המרחב הנשי-פרטי, "המעניין", 

"המרגש", "הנוגע ללב". תפיסה הפוכה ― שהיתה ממסגרת את המלחמה ראשית 

כל כמשבר הומניטרי, שבו נשים נפגעות קשות ― התבטלה בתוקף סדר ההצגה 

המקובל.

הפעילות  כלומר  הפעילות המרכזיות ―  נשים  היו  הציבורי שבו  מכך, התחום  2. יתרה 

הדיפלומטית ― נדחק באופן קבוע אל אחרי הדיון בצבא ובפעולותיו. גם כאן מבוסס  

מצב שבו הנשי-דיפלומטי חשוב ומרכזי פחות מהגברי-צבאי.
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בהקדמות  הופיעו  לא  הן  רבות  פעמים  הכתבות,  במרכז  עמדו  נשים  כאשר  3. גם 

מהאולפן. כך למשל, ההקדמה לכתבה שבמרכזה עמד מצבה הקשה של קשישה 

בקריית שמונה והטיפול (של נשים) בה, נפתח במלים: "ואולי יותר מכולם קשישי 

המלחמה הם שמשוועים לעזרה";23 כתבה שבמרכזה עמדה פסיכולוגית המסייעת 

לילדים במקלטים נפתחה בהקדמה: "יש אנשים שנמצאים כבר חודש במקלטים. 

אבל למי שקשה, קשה במיוחד, אלו הילדים המתקשים להסתגל למציאות";24 או 

בפתיחה  הוצגה  מהצפון,  שנמלטו  נשים  היו  בה  המרכזיות  שהמרואיינות  כתבה 

יורדים דרומה".25 הנשים נעלמו מהכותרות לטובת  במלים: "רבים מתושבי הצפון 

ייצוג "אוניברסלי" לכאורה ― שנוסח, כמובן, בלשון זכר. 

4. כאשר נשים כבר אוזכרו בכותרות, הן כמעט תמיד אוזכרו ― בקבוצה או כיחידות 

― כ"אמהות", "נפגעות", "כלות" וכדומה ולא בשמן, אשר הופיע בכתבה בלבד. ואילו 

כאשר הן הופיעו בשמן, ברוב המקרים צוין בכותרת שמן הפרטי בלבד, ושמן המלא 

סיפורה  "הנה  מהאולפנים:  הבאות  בהקדמות  למשל  כך  הכתבה.  בגוף  רק  נותר 

של ג'נט26 בת 80, המרותקת למיטה. המטפלת שלה ברחה למרכז, והיא, פשוטו 

כמשמעו, נלחמת עתה על חייה",27 או "אלכס קושנירסקי וחברתו שיר היו אמורים 

להתחתן לאחר שחרורו מצה"ל. היום היא סיפרה על הרגעים האחרונים".28 הצגה 

כזו, בשם פרטי בלבד, או כדוגמה אנונימית לקבוצה שלמה, מקטינה נשים, הופכת 

גברים  של  העצום  הריבוי  לנוכח  בולט  זה  מצב  ומבודדות.  פרטיות  לדמויות  אותן 

שהופיעו בכותרות בשמם המלא (שמות הרוגי צה"ל, שמות קצינים בכירים, שמות 

פוליטיקאים וכדומה). לעומת ריבוי זה, רק חמש נשים זכו להיות מוצגות בכותרות 

בשמן המלא: קונדוליסה רייס, ציפי לבני, קרנית גולדווסר (שהופיעה באופן קבוע 

בתפקידה כ"רעייתו של חייל צה"ל הנעדר"), רס"ל קרן טנדלר ז"ל, ועמית פרקש 

(שהוצגה כאחותו של תום פרקש, שנהרג באסון המסוק). לא מיותר לציין כי כל 

ארבע היהודיות ברשימה זו הן אשכנזיות. 

(ולא  מקצועיות-ציבוריות-מוסדיות  במסגרות  נשים  של  הטיפוליות  5. פעולותיהן 

פעם  מתוכן  בלבד,  פעמיים  בכותרות  הופיעו  המשפחה),  של  הפרטית  במסגרת 

אחת בגינוי. ההופעה האחת היתה בהקדמה לדיווח על קצינות הנפגעים של צה"ל,29 

והשנייה ― בהתייחסות למטפלת שנמלטה למרכז והותירה אחריה את ג'נט קאמרי 

בגופי  נותרה  נשים  של  אלה  לפעולות  התייחסות  הפעמים  יתר  בכל  הקשישה.30 

23. ערוץ 11, 25.07.2006

24. ערוץ 22, 08.08.2006

25. ערוץ 10, 14.07.2006

26. שמה המלא, ג'נט קאמרי, צויין בכתבה בלבד

27. ערוץ 11, 25.07.2006

28. ערוץ 10, 13.07.2006

29. ערוץ 10, 02.08.2006

30. ערוץ 11, 25.07.2006
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במסירות  פעלו  רבות  מקצועיות  שנשים  העובדה  מכך,  כתוצאה  בלבד.  הכתבות 

נפש, במסגרות מוסדיות כאלה ואחרות, לסיוע לקורבנות המלחמה, פשוט לא הגיע 

לידיעה של מי שצרכ/ה רק את הכותרות. סיפורה של ג'נט קאמרי מדגים מצב זה: 

ההקדמה לכתבה היתה, כזכור: "הנה סיפורה של ג'נט בת 80, המרותקת למיטה. 

המטפלת שלה ברחה למרכז, והיא, פשוטו כמשמעו, נלחמת עתה על חייה".31 מגוף 

מצומצם),  באופן  כי  (אם  מטופלת  דווקא  קאמרי  ג'נט  כי  למדים/ות  אנו  הכתבה 

בידי פעילות של "רשת עמל סיעודית", המטפלות בקשישים בקריית שמונה. קיומה 

ומוכנות  לנו מטפלות שנשארו  יש  "למזלנו  לפיהם  ודבריה  חן מהרשת,  נורית  של 

חשוב  שהכי  מה  את  ולעשות  שמונה  בקריית  לבית  מבית  לעבור  נפש  במסירות 

לעשות ― טיפול אישי, ניקיון אוכל", מוצגים בגוף הכתבה בלבד, כמו גם העובדה 

שלא רק המטפלת האישית עברה למרכז, אלא גם "ילדיה של ג'נט". באופן דומה 

וגם שמותיהן של  ונותרו בגופי הכתבות בלבד, גם דבר קיומם  נעלמו מהכותרות, 

נפגעי  למען  תפקידיהן,  מתוקף  לאות,  ללא  שפעלו  חן,  כמו  נוספות  רבות  נשים 

של  הרבות  פעולותיהן  על  מידע  היה  התקשורת  לכלי  אחרות,  במלים  המלחמה. 

נשים בתחום זה ― אבל הם לא טרחו להציגו בכותרות.

חשיבותן  ניראותן,  את  לצמצם  התקשורת  כלי  של  הנטייה  את  כן,  אם  מדגימים,  אלה  ממצאים 

ומרכזיותן של נשים ופועלן, כאשר הם מנכיחים ומציגים נשים בסיקור. לא מדובר כאן בהיעדר מידע 

על קיומן ופעולותיהם של נשים ― אלא על תפיסתו של מידע זה כלא מספיק "חשוב" ו"מעניין", ככזה 

שלא ראוי להבלטה.

עיוורון מגדרי 

המרכיב השלישי המשתתף ב"משחק המגדרי של הנכחה והעלמה" בסיקור, הוא מרכיב העיוורון 

המגדרי, כלומר הפיכתן של המשמעויות המגדריות של האירועים ל"שקופות", לבלתי נראות. כפי 

שהראיתי, למלחמת לבנון, כמו להתפרצויות אלימות אחרות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, היו ויש 

השפעות ספציפיות על נשים. השפעות אלה נובעות בין היתר מכך שבתרבות הישראלית נשים הן 

המטפלות העיקריות בחלשים ובקורבנות, ולכן מצב של ריבוי קורבנות מגדיל משמעותית את הנטל 

עליהן; מכך שנשים פגיעות יותר מגברים במצבים של משברים כלכליים; מכך שנשים פגיעות יותר 

מגברים במצבים של משברים רגשיים; ומכך שנשים נוטות להיות דומיננטיות בארגוני שלום יותר 

זאת, במהלך כל התקופה שנבדקה, הופיעה רק התייחסות  מאשר בארגונים מיליטנטיים. למרות 

ישירה אחת לממד המגדרי של המלחמה, תוך הצבעה על מצבן המיוחד של נשים במסגרתה.32 וכך 

הוצג הנושא:

עובדות  אמהות  מתמודדות  שעמה  הקשה  הדילמה  עם  אנחנו  "עכשיו  מהאולפן: 

בצפון. הקייטנות והמעונות אינם פועלים כבר שבועיים והאמהות בכל מקרה ― וזה 

31. שם

32. ערוץ 10, 24.07.2006
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ברור, זה הגיוני ― מעדיפות לשמור על הילדים בבית, קרוב למקלט. אז מה עושים 

כשמעסיקים רבים דורשים מהן להתייצב לעבודה ואפילו מאיימים בפיטורין?"

שהבוסים  למרות  הילדים,  עם  בבית  להישאר  נאלצות  אמהות  "מאות   ... כתבה: 

הנאלצות  האמהות,  על  בעיקר  נופל  המשפחתי  הנטל  מעבודה...  לחזור  דורשים 

לשלם  יאלצו  הן  בקרוב  המחיר...  את  כלכלית  המשלמות  הן  בפיטורין...  להסתכן 

מכיסן על הזכות המפוקפקת להיות פליטות מביתן, מסוכסכות עם מקום העבודה, 

ובעיקר מדריכות קייטנה במשרה מלאה לילדים המשועממים".

כתבה זו משקפת היטב את הקשיים המיוחדים של נשים במלחמה. אך זהו יוצא מהכלל המעיד על 

הכלל ― מלבדה לא הופיעה שום התייחסות אל נשים כאל קבוצה ייחודית, בעלת אינטרסים וקשיים 

ייחודיים. הדבר בולט יותר מכל בסיקור של המרכיבים הכלכליים של הסכסוך, שהוצג דרך קבע או 

כבעיה כללית (של "תושבי הצפון", של "המשק" וכדומה), או כבעיה גברית במהותה, שבמסגרתה 

מופיעים רק גברים. וכמובן, גם כתבה זו איננה נטולת בעיות אידיאולוגיות ― היא איננה מאתגרת 

ייצוג יותר  את עצם ההטלה התרבותית האוטומטית של אחריות הורית על נשים; היא נותנת להן 

היא  נגזרות מאימהותן;  וזכויותיהן  ובכך מחזקת את העובדה שמהותן  כ"נשים",  ופחות  כ"אמהות" 

משמרת את דמות האשה כקורבן; והיא מתייחסת, כמובן, אך ורק לנשים/אמהות יהודיות.

מהדורת חדשות ערוץ 10, 24 ביולי 2006
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סיכום
המיפוי של הסיקור הטלוויזיוני של מלחמת לבנון השנייה מעלה כי לסיקור המלחמה יש פן מגדרי 

ונותרות  שוליו  אל  נדחקות  ונשים  במהותו,  גברי  כאירוע  מוצג  האירוע  שבמסגרתו  מאוד,  בולט 

בפריפריה של האירועים. במסגרת זו נשים פלסטיניות נעלמות לחלוטין; נשים פלסטיניות אזרחיות 

ישראל אוזכרו רק כאשר נהרגו מירי החיזבאללה; נשים יהודיות מזרחיות הוצגו בעיקר כקורבנות של 

האלימות ו/או במסגרת מצבן המשפחתי, ובראש ובראשונה אימהותן; ונשים אשכנזיות הוצגו בעיקר 

כבעלות תפקידי תלות בחיילים או כפעילות שוליות-יחסית במרחב הציבורי, פעמים רבות במסגרת 

פעולות המוצגות כסוג של "הרחבה" של המרחב הפרטי-משפחתי.

מצב זה מדגים היטב את שיח האזרחות המגדרי המורכב, שנוצר בישראל בצל הסכסוך (ברקוביץ, 

ישראל  אזרחיות  פלסטיניות  נשים  כלל,  קיימות  לא  כביכול  פלסטיניות  נשים  שבמסגרתו   ,(2001

בתוקף  בעיקר  הפרטי,  במרחב  רק  מתקיימות  מזרחיות  יהודיות  נשים  השוליים;  בשולי  נמצאות 

אימהותן; ונשים יהודיות אשכנזיות מתקיימות בשולי המרחב הציבורי, בתוקף היותן קרובות משפחה, 

או עוזרות ותומכות ― של הגבר האשכנזי, החשוב והמרכזי.

חוקרי התקשורת מבינים כיום כי הדיווח התקשורתי לא רק מסקר ומשקף את המציאות ― אלא 

בעיקר מהווה מרכיב המשתתף באופן פעיל בבנייתה ועיצובה של המציאות. תחת תפיסה זו, שיפור 

המציאות המגדרית בישראל, למצב שבו נשים ייהנו מהחופש האזרחי שלו הן זקוקות וראויות, מחייב 

שיפור משמעותי של הסיקור התקשורתי. 

אף כי מחקר זה עוסק רק בתוצאות העבודה העיתונאית, ולא בעבודה העיתונאית עצמה, ראוי ונכון 

לשאול מדוע התוצרים העיתונאיים, כפי שעלו מהבדיקה, כה עגומים? נראה כי חלק ממצב זה נובע 

נשים  ויותר  יותר  היום  ישנן  כי  גברי במהותו. אף  עדיין מרחב  מהיותה של התקשורת הישראלית 

עיתונאיות, רובן עדיין נעצרות מתחת ל"תקרת הזכוכית" ואינן מגיעות לראש הפירמידה הארגונית, 

דבר המגביל את יכולתן להשמיע את קולן ולעצב את הסיקור. בבדיקה הנוכחית נמצא כי כ-80% 

מהכתבות שהעמידו במרכזן נשים נעשו בידי כתבות (או כתבת וכתב במשותף). הדבר איננו מפתיע, 

משום שרובן של הכתבות-נשים בערוצים השונים עסקו בסיקור העורף, שבו היה ריבוי יחסי של ייצוג 

נשים, בעוד שבסיקור המהלכים הצבאיים, הפוליטיים והמדיניים היה רב חלקם של כתבים-גברים. 

ועדיין, מצב זה מאפשר להניח, או למצער לקוות, כי נשים עיתונאיות מאפשרות ביתר קלות לנשים 

מסוקרות להשמיע את קולן.

ארגוני  של  הגבוהות  ברמות  מספרן  והגדלת  בכלל,  העיתונאיות  מספר  הגדלת  אולם 

הפועלות  הנשים  שרוב  משום  ראשית,  לכשעצמם.  מספקים  אינם  בפרט,  בישראל  התקשורת 

ממעמד  אשכנזיות,  (יהודיות,  אחידים  כמעט  חברתיים  מאפיינים  בעלות  הן  בתקשורת  כיום 

המוחלשות.  החברתיות  מהשכבות  נשים  שמדיר  חברתי,  מבנה  משקפות  הן  גם  ולכן,  הביניים), 

המקצועית  והסוציאליזציה  המקצועיים  הערכים  כי  מראים  מחקרים   ― יותר  חשוב  ואולי  שנית, 

(כלומר  מגדריות  הגמוניות  ותפיסות  בכלל,  הגמוניות  תפיסות  מחזקים  הישראלית  בתקשורת 
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― פטריארכליות) בפרט (להב, Dor, 2005 ;2007). לפיכך, נשים עיתונאיות (כמו גם, כמובן, גברים 

הסוציאליזציה  בשל  הפטריארכיה,  לחיזוק  במודע,  לא  אם  גם  רבות,  פעמים  פועלות  עיתונאים), 

המקצועית שעברו. התמודדות עם מצב זה מחייבת העמקה של המודעות של עיתונאיות ועיתונאים 

בכל הדרגים באשר למשמעות החברתית של התוצרים שלהן/ם. העמקה כזו מחייבת מחקר שיטתי 

של הסיקור העיתונאי, מתוך זוויות ודגשים שונים ― וזהו הפרויקט של "קשב".

המאמר הנוכחי הוא צעד ראשון בהחדרת הממד המגדרי לתוך הפרויקט החברתי והמחקרי הזה. 

אולם הוא איננו צעד מספיק. כדי להעמיק את ההבנה של הדרך שבה הסיקור העיתונאי בישראל 

בסכסוך  עוסק  הוא  כאשר  נשים,  ומרחיקת  מקטינת  שמרנית,  פטריארכלית,  עולם  תמונת  מייצר 

וכלי  ערוצים  שיטתי  באופן  לבחון  יש  היתר  בין  רבים.  עוד מחקרים  לבצע  יש  הישראלי-פלסטיני, 

תקשורת נוספים, להשוות בין דרכי הסיקור בכלי תקשורת שונים ולבחון את הסיקור של התפרצויות 

שונות של הסכסוך. במטרה לתרום לכך צורף למאמר נספח, המציג מערך מחקר מפורט ושיטתי 

לבחינת הממדים המגדריים של הסיקור על בסיס המתודולוגיה של "קשב". נספח זה מיועד לסייע 

מקווה  אני  בכך  העיתונאי.  הסיקור  של  המגדריים  הפנים  את  לחשוף  נוספים  ולחוקרים  לחוקרות 

לתרום את חלקי לפרויקט המתמשך של שיפור הסיקור העיתונאי בישראל, ובכך לשיפור פניה של 

החברה הישראלית.
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נספח:

מערך למחקר ממדים מגדריים 
בסיקור עיתונאי, בהתאם 
למתודולוגיה של ״קשב״33

וההבנות,  הנרטיבים  העמדות,  התפיסות,  שבין  היחס  את  בודקת  "קשב"  של  המתודולוגיה 

שמעבירים הכתבים/ות לכלי התקשורת, לבין התוצר העיתונאי הסופי, המגובש, מנוסח ומעוצב בידי 

מיקרו  רמת  העריכה:  בעבודת  רמות משלימות  לשתי  התייחסות  מחייבת  כזו  בחינה  העורכים/ות. 

המאקרו  ורמת  בנפרד,  אייטם  בכל  העורכים  לעבודת  מתייחסת  המיקרו  רמת  מאקרו.  ורמת 

― לעבודתם ביצירת קשר בין אייטמים שונים בתוך התוצר העיתונאי השלם (מהדורת החדשות או 

העיתון) (להב, 2007). כדי לבחון את שתי הרמות הללו יש לתת את הדעת לשורה ארוכה ביותר של 

פרמטרים אנליטיים. בחלק הנוכחי של המאמר אציג בפירוט את הפרמטרים הללו ומשמעויותיהם, 

במטרה להציג מערך מחקר שיטתי, שיעמוד לרשותם של חוקרים/ות נוספים/ות המבקשים לבחון 

ממדים מגדריים בסיקור חדשות, בהתאם למתודולוגיה זו.

מרכיבי רמת המיקרו

יותר  פטריארכליים  להיות  נוטים  הכותרות  ניסוחי  כי  כך  על  מצביע  כותרות: המחקר  1) ניסוח 

האייטמים  בגופי  הטקסט  בין  היחסים  של  מגדרית  בחינה  לצורך  האייטמים.  גופי  מניסוחי 

לכותרות, יש להתייחס למרכיבים הבאים:

• המידע בכותרת: מהם הרכיבים המגדריים של פרטי המידע המופיעים בכותרת: 

שאינו  או  המגדרים,  בשני  בגברים,  בנשים,  ישירות  העוסק  במידע  מדובר  האם 

מאזכר מגדר? האם מדובר במידע שעשויות להיות לו השלכות מגדריות, והאם יש 

ציון של השלכות אלה? האם פרטי המידע המופיעים בכותרת תומכים בתפיסות 

פטריארכליות, או חותרים נגדן? האם המידע חופף את המידע שבגוף האייטם, ואם 

לא ― במה הוא שונה ממנו? 

מטאפורות,  מפתח,  (מלות  רטוריים  כלים  באילו  בכותרת:  ותחביר  • רטוריקה 

משחקי מלים וכדומה) וניסוחים (שמות, מבני פועל ותואר וכדומה) נעשה שימוש 

השחקנים  מעמד  ואת  למציאות  היחס  את  מגדירים  אלה  כלים  וכיצד  בכותרת, 

ובמה הם שונים  ניסוחים מיוחדים המאפיינים התייחסות לנשים,  ישנם  בה? האם 

ייחוס  של  קבועים  דפוסים  עולים  אלה  מניסוחים  האם  לגברים?  מההתייחסות 

33. מערך מחקר זה מבוסס על הפרק המתודלוגי בדוקטורט של המחברת: "שקופות ― פטריארכיה ומגדר בטקסט עיתונאי", 

שנעשה בהנחייתה של פרופ' דפנה למיש. 
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למשל  כך  מהם?   ― כן  ואם  השונים,  למגדרים  וכדומה  אשמה  אחריות,  אמינות, 

― האם כותרות העוסקת בנשים כוללות באופן קבוע רטוריקה מגדרית, סקסיסטית 

או מינית? האם יש דפוס קבוע של הטלת אשמה או אחריות על נשים, ואם כן מהו? 

האם יש הבדל בין היחס האפיסטמי למידע התומך בתפיסות פטריארכליות לעומת 

מידע המערער עליו? האם בכותרות ידיעות העוסקות בנשים ישנו דפוס קבוע של 

הפרזה דרמטית של הכותרת לעומת הטקסט? וכדומה.

• הנושא בכותרת: האם בחירת העובדות והניסוחים בכותרת משייכים את האייטם 

לעולם תוכן מסוים, ואם כן ― מהו? האם להגדרות התוכניות הללו ממדים מגדרים, 

ואם כן ― האם הם מוצהרים או סמויים? האם ישנם נושאים קבועים שבמסגרתם 

שבמסגרתם  מהנושאים  שונים  הם  והאם  בנשים,  העוסקים  אייטמים  מסווגים 

בגוף  המופיעות  לאלה  זהות  אלה  תוכניות  הגדרות  האם  גברים?  מאוזכרים 

האייטם?

• התמטיות בכותרת: איזו משמעות חברתית מעניקה הכותרת לאירוע המסוקר? 

האם הוא מוצג כחד פעמי וייחודי או כשגרתי? כחד ממדי או רב ממדי, ואילו ממדים 

מיוחסים לו? האם הכותרת עוסקת בסיבות האירוע ו/או בהשלכותיו? האם האירוע 

מחובר בכותרת לאירועים אחרים? באיזו רמה של אבסטרקטיות הוא מוצג ― האם 

זהו אירוע חברתי, מוסדי, קבוצתי או אישי? וכיצד כל אחד ממרכיבים אלו וכולם 

יחדיו מתקשרים למבנה המגדרי? האם יש בה ממדים מגדריים מוצהרים, ואם כן 

― מהם? האם יש קשר בין מגדר השחקנים למבנה התמטי? האם יש דרך תמטית 

כ"גבריים"  הנתפסים  אירועים  לעומת  כ"נשיים"  הנתפסים  אירועים  למסגור  שונה 

― ואם כן מה ההבדלים? וכמובן ― מהי מידת החפיפה בין כל המרכיבים הללו, כפי 

שהם מופיעים בכותרת, לבין הופעתם בגוף האייטם?

רמה  איזו  מגדרם?  ומהו  לכותרת,  נבחרים  שחקנים  אילו  בכותרת:  • השחקנ/ית 

השחקן  מיוצג  כיצד  פרט?  קבוצה,  ארגון,  חברתי,  מוסד   ― מייצגים  הם  סוכן  של 

― באיזה שם, באיזה תפקיד, על בסיס איזה סטטוס חברתי? כאקטיבי או כפסיבי? 

כשייך למרחב הפרטי או הציבורי? כאשם, כאחראי, כקורבן? אילו מאפיינים שלו 

מאוזכרים? ומה הקשר בין מגדר השחקן לדרך הצגתו? למשל, כמה שחקניות וכמה 

שחקנים מופיעים בכותרות? האם ישנם דפוסים שונים בתיאורי שחקניות לעומת 

מאשר  יותר  שחקניות  של  הפיזי  למראה  להתייחס  נטייה  ישנה  האם  שחקנים? 

ממוקמים  הן/הם  האם  המשפחתי?  למצבן  לגילן?  שחקנים?  של  הפיזי  למראה 

התפיסות  של  ערעור  בפעולותיהם  המייצגים  שחקנים  האם  שונים?  במרחבים 

הפטריארכליות זוכים לאזכור בכותרת? כל זאת, בהשוואה לדפוסי הייצוג ב"אותיות 

הקטנות" של גוף האייטם.

• המקור בכותרת: מי מקבל/ת בכותרת את זכות הדיבור ומהו מגדרו/ה? כמה נשים 

וכמה גברים מקבלים זכות דיבור בכותרת? האם ישנם הבדלים בין מקורות נשיים 

למקורות גבריים בדרך ייצוג המקורות: התפקיד המיוחס (שחקן, משקיף, מומחה, 
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נציג; "בכיר", "מקורב", "האדם הפשוט"; וכדומה), דרך הזיהוי (שם, סטטוס, קישור 

היבטי  וכדומה),  מסוים  למרחב  שייכות  מראה,  (גיל,  מאפיינים  וכדומה),  מקצועי 

התייחסות (דברים עובדתיים או תחושתיים; קוגניטיביים או רגשיים; ממסדיים או 

"אנושיים" וכדומה) והיחס האפיסטמי למקור (מוגדר כדובר אמת או כמשקר; כטוען, 

כקובע, כצופה, כמניח, כחש וכדומה)? האם מקורות נשיים מתייחסים באופן קבוע 

הפטריארכלית  האידיאולוגיה  במונחי  הסיפור  של  ומובחנים  ספציפיים  להיבטים 

ותחושות?  רגשות  רק  או  קוגניטיבית,  ואינפורמציה  מידע  מספקות  הן  האם   ―

בתפיסות  התומכים  לדוברים  היחס  האם  הצגה שלהן?  קבוע של  דפוס  יש  האם 

תפיסות  על  המערערים  מקורות  של  מהצגתם  קבוע  באופן  שונה  פטריארכליות 

אלה? וגם כאן נבחנים פרמטרים אלה בהשוואה לגוף האייטמים והייצוגים בו.

ומהם  בכותרת  אקטיבי  קול  לקבל  הזוכים  השחקנים  מיהם  מקור-שחקן:  • יחסי 

מאפייניהם המגדריים? האם יש דפוס מגדרי קבוע ביחס לשחקנים שלהם נשמר 

ולהפך  ובאילו מקרים?  זוכות להפוך למקור ―  אילו שחקניות  קול פסיבי בלבד? 

― אילו שחקנים זוכים להפוך למקור ― ובאילו מקרים?

2) עיצוב האייטם הבודד: העיצוב העיתונאי נוטה פעמים רבות לשמש לצורך קישור בין הנשי 

לדרמטי, לסנסציוני, לרגשי וכדומה, באמצעות שימושים מיוחדים בצבע (למשל צבעי פסטל או 

צבע אדום), בחיתוכי תמונה מיוחדים וכדומה. בחינת מרכיב זה מחייבת בדיקה רגישת מגדר 

לשאלות כגון כיצד העיצוב הגרפי של האייטם (צבע, נפח כותרת ביחס לגודל הטקסט, שימוש 

וכדומה) תורם למסגור  ובטקסט  וברקע, סוגי הפונטים שבהם נעשה שימוש בכותרת  בתיבה 

ניתן ללמוד מעיצוב זה על מעמד האייטם ― האם הוא רך או קשה? חשוב או  האייטם? מה 

בלתי חשוב? מעציב או משמח? רציני או הומוריסטי? האם לפנינו שגרה, דרמה, טרגדיה, ניצחון, 

בדיחה וכדומה? התייחסות מגדרית תבחן פרמטרים אלה תוך בדיקת שאלת הקשר שבין העיצוב 

למגדר השחקנים/מקורות ובינו לבין מידת התמיכה של האייטם בתפיסות פטריארכליות. 

3) שכתוב: מרכיב זה של עבודת המיקרו של העורכים מתייחס לעיבוד הטקסט בגוף האייטם. הוא 

לא נבדק במסגרת השיטה המתודולוגית של "קשב" ("קשב", 2005א).

מרכיבי רמת המאקרו

4) הבלטה: ייצוגן של נשים גבוה על פי רוב באייטמים עיתונאיים שזוכים לבולטות נמוכה, ונמוך 

על  הנעשית  (אי)-הבלטה,  של  הפרקטיקה  באמצעות  גבוהה.  לבולטות  הזוכים  באייטמים 

קטנים  (אייטמים  עיצוב  העמודים),  (בתחתית  עימוד  אחוריים),  בעמודים  (בעיקר  מיקום  ידי 

וכדומה), מחוזקת, אם כן, "השוליות הנשית". בנוסף, אייטמים אשר תומכים בתפיסות הגמוניות 

אלה  תפיסות  על  מערערים  אשר  אייטמים  מאשר  יותר  קבוע  באופן  מובלטים  פטריארכליות 

(להב, 2007). 

בחינת מידת הבולטות של אייטם עיתונאי מחייבת את בדיקת היקפו (בסנטימטרים בעיתון או 

בדקות במהדורה המשודרת); מיקומו (באיזה עמוד, ובאיזה חלק מעמוד העיתון הוא מופיע, או 
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באיזה מיקום ברצף המהדורה); קיומם של אמצעי הבלטה מיוחדים (ויזואליים בעיתון וויזואליים 

ו/או אודיופוניים במהדורה המשודרת); קיומם של תצלומים; קיומה של הפניה (בעמוד הראשון 

של העיתון או בכותרות מהדורת החדשות המשודרת); ויום הפרסום (יום חול או סופשבוע). 

בחינה רגישת-מגדר תבחן פרמטרים אלה הן ביחס למגדרם של השחקנים/יות המופיעים באייטם, 

הן ביחס למגדרם של כותבי/ות האייטם והן ביחס למידת התמיכה שהאייטם מעניק לסדר המגדרי 

הקיים או מידת החתרנות שלו. שאלות ספציפיות העשויות לעלות כאן הן איזו בולטות מקבלים 

אייטמים שתומכים בפטריארכיה, ואיזו בולטות מקבלים אייטמים המערערים עליה? אילו סוגים 

של אייטמים, במונחי התפיסה הפטריארכלית, מקבלים אזכור קבוע בהפניות, ואילו ― לעולם לא? 

האם יש קשר בין מיקום בעיתון לבין מגדר המקורות ו\או השחקנים המרכזיים?

או  גרפי  קישור  ידי  על  משמעות  מייצרים  עורכים  כי  מראה  המחקר  הקשרי:  5)  מסגור 

מילולי בין אייטמים שונים, העוסקים באירועים שונים, דבר המבנה קונספציות תרבותיות לגבי 

"נושאים", "תחומים" ו"מרחבים" חברתיים. מנקודת מבט מגדרית מציע המחקר (להב, 2007) כי 

רוב הייצוג של נשים בעיתונות הישראלית ממסוגר כ"זווית" או כ"נספח" בתוך נושאים או תחומים 

שמרכזם ממוסגר כגברי, בין אם במוצהר ובין אם במשתמע. לצורך בחינה של המסגור ההקשרי 

יש להתייחס למרכיבים הבאים:

ו/או  לזה  זה  מוצמדים  וויזואליים)  (מילוליים  אייטמים  אילו  גרפית:  • קישוריות 

מקושרים זה לזה גרפית? כיצד קישור זה תורם למסגור כל אייטם? האם הקישור 

נושאי, המגדיר את  ("סטריפ")  לוגו  מופיע בעמוד  או משתמע? האם  מוצהר  הוא 

ההקשר של העמוד? 

• יחס מילולי בין כותרות: האם ניסוח הכותרות יוצר קשר סמיוטי ישיר בין שתי 

משותף  מסגור  זה  יחס  מקבע  וכיצד  האם  הנוצר?  היחס  מהו  יותר?  או  כותרות 

"סטריפ"  ישנו  אם  הקשר?  מיוצר  תחביריים  אמצעים  באילו  השונים?  לאייטמים 

השונים  לאייטמים  זה  ניסוח  בין  שנוצר  היחס  ומה  מנוסח?  הוא  כיצד   ― לעמוד 

בעמוד?

• הגדרות עיתונאיות: האם נעשה בכותרות שימוש בהגדרות עיתונאיות (כגון "רקע" 

או "פרשנות") המקבע יחס בין אייטמים שונים בעמוד?

• התמטיות של ההקשר: מהי רמת התמטיות של ההקשר? האם הוא מוצג כהקשר 

(שיוך  אינטגרטיבי  כהקשר  או  האירוע)  אותו  של  שונים  (מרכיבים  דיפרנציאלי 

לתהליכים חברתיים רחבים)? באילו רמות ממוסגר ההקשר בין האייטמים השונים? 

יחסים  נשמרים  ושמא  "נושא",  "אירוע",  ברמת  כקשר  מוצג  ביניהם  הקשר  האם 

האייטמים  במקובץ  עוסקים  שבהם  האירוע/נושא  מהו  האייטמים?  בין  אפיזודיים 

הקשורים זה לזה?

• האבסטרקטיות של ההקשר: מהי רמת האבסטרקטיות של ההקשר? לאיזו רמה 

מתייחסים ההסברים, הסיבות וההשלכות העולות ממנו? האם הם מתייחסים לשחקן 
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בודד, לקבוצה, לתהליך חברתי או להסברים, סיבות והשלכות אבסטרקטיים?

• אופי ההקשר: מה מלמדים אותנו האמצעים הגרפים שבהם נעשה שימוש על אופי 

ההקשר? האם לפנינו עמוד של חדשות קשות או רכות? חשובות או מעניינות? האם 

זהו דיווח על טרגדיה, דרמה, חגיגה, או שגרה? האם ההקשר שמח או עצוב? מדאיג 

או משעשע?

רגישות מגדרית בניתוחם של מרכיבים אלה מחייבת בחינה של שאלות כגון מה הקשר בין דפוסי 

המסגור ההקשרי לבין תפיסות פטריארכליות? מה הקשר בינם למגדר הסוכנים/מקורות באייטם? 

ומה הקשר בינם לבין מגדר הכתב/ת של האייטם. 

(סעיף  הבודד  האייטם  לעיצוב  בהתייחס  שצוין  כפי  בעיתון:  העמודים  6)  עיצוב 

יותר  מופיעות  נשים  בין היתר  2), המחקר מצביע על ממדים מגדריים של העיצוב העיתונאי. 

בעיקר  מופיעות  נשים  מילוליים,  באייטמים  יותר  מופיעים  גברים  בעוד  ויזואליים,  באייטמים 

חשיבות  המגדרי-ויזואלי  למסגור  והרגשי.  הסנסציוני  הדרמטי,  את  המדגיש  עיצוב  במסגרת 

עצומה, דווקא בשל התחזותו לנייטרלי ולנטול משמעות. כך, למשל, תצלומים נתפסים פעמים 

רבות כבעלי תוקף רב יותר כ"משקפים את תמונת המציאות" מאשר תיאורים מילוליים. הם גם 

מאפשרים להעביר במהירות ובקלות שפע של מידע על שחקנים ויחסים ביניהם, פשוט על ידי 

בין  והצבעים  לפיכך, היחסים שמייצרים התצלומים  והפוזיציה שלהן בתצלום.  מיקום הדמויות 

שחקנים גברים לשחקניות נשים הם בעלי עוצמה רבה.

 במסגרת זו מתחייבת בדיקה של המרכיבים הבאים, כאשר ביחס לכל אחד מהם לחוד, ולכולם 

ביחד, יש לבחון מה הקשר בין דפוס המסגור הוויזואלי לבין תפיסות פטריארכליות, המגדר של 

השחקנים/מקורות, ו/או והמגדר של הכתבים/ות. מרכיבים אלה הם:

בין  מתקיים  יחס  איזה  גודלם?  מה  בעמוד?  תצלומים  מופיעים  האם  • תצלומים: 

התצלומים השונים בעמוד? כמה דמויות מופיעות בתצלום? מיהן? מהו לבושן? מה 

גילן? מה מראה הופעתן החיצונית? כיצד מוצג גוף המצולמים ― חלקי או מלא? 

ואיזה חלק מהגוף נראה? מהי החלוקה המגדרית בין המצולמים? האם ניתן לזהות 

ניתן לזהות את תפקיד הדמויות? מהי  ואם כן איזה? האם  ייצוג טיפוסי?  בדמויות 

החברתי  הסטטוס  על  משהו  אומר  התצלום  האם  זה?  בתפקיד  המומחיות  מידת 

של הדמויות בו? מהם היחסים בין הדמויות? מהם שפת הגוף, יחסי זקיפות\כפיפות 

או בדמות אחרת?  ביניהן? האם הדמות אוחזת בפריט  גובה המתקיימים  והבדלי 

האם היא נוגעת בעצמה? מי עומד ליד מי? מי עושה מה? מהן הבעות הפנים של 

הדמויות? איזה רגש ההבעה מבטאת ― עונג, אושר, סבל, חרדה, אימה, פחד? האם 

במבט ממוקד במצלמה או מוסט ממנה? מהי חזות התצלום (היחס בין האלמנטים 

ואיזה? מהו מרחק המצלמה? האם  הפיזיים בתמונה)? האם יש בתצלומים צבע, 

זהו תצלום תקריב, מדיום שוט או לונג שוט? מהי זווית הצילום? מהו מיקום הצילום ― 

האם זהו צילום פנים או צילום חוץ? אם הצילום הוא צילום פנים ― היכן הוא נעשה: 

צילום חוץ  זהו  ניתן לזהות את החדר? אם  ציבורי? האם  בבית פרטי או במרחב 

― איזה נוף נראה בו? האם הוא מציג טבע או נוף עירוני? מהי האווירה המשתקפת 
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התצלום? האם זו אווירה של בילוי ושעשוע, ענייניות, אינטימיות, מיניות? 

נוספים,  ויזואליים  אמצעים  בעמוד  מופעים  האם  נוספים:  ויזואליים  • אמצעים 

אלה  אמצעים  מספקים  נתונים  איזה  וכדומה?  איורים  גרפים,  טבלאות,  כגון 

― נתונים חזותיים, מספריים, נתוני רקע או נתוני מגמה? כיצד מעוצבים האמצעים 

הוויזואליים, ומה המסגור שיוצר עיצוב זה? האם הנתונים המופיעים ברכיב הוויזואלי 

קשורים ישירות לאירוע (דיפרנציאציה)? או האם הקשר שלהם לאירוע רחב יותר 

(אינטגרציה)?

• יחסי טקסט מילולי-מרכיבים ויזואליים: מהו המסגור המושג מצירוף המרכיב 

הוויזואלי והמילולי? מה מוסיף הצילום\רכיב גרפי למסגור האייטם? האם התצלום 

מציג מקטע מהאירוע המדווח, או שהוא תצלום אילוסטרציה? האם המצולמים הם 

המופיעים  הנתונים  בין  היחס  מהו  המילולי?  בטקסט  המוזכרים  שחקנים/מקורות 

בגוף  מופיעים  הנתונים  האם  המילולי?  הטקסט  לבין  הוויזואליים  במרכיבים 

האייטם או מוסיפים עליו? האם הנתונים מתייחסים למרכיבים שונים של האירוע 

(יחס  יותר  רחבים  לתהליכים  האירוע  את  מקשרים  שהם  או  דיפרנציאלי)  (יחס 

אינטגרטיבי)? 

מאמר,  כתבה,  (ידיעה,  האייטם  של  סוגו  כי  מראה  המחקר  לסוגים:  אייטמים  7)  סיווג 

זה  לסיווג  העורכים.  בידי  נתון  זה  מדד  פי  על  וסיווגו  אפריורית,  נתון  איננו  וכדומה)  פרשנות 

משמעות רבה משום שהוא מסמן כיצד יש להתייחס לאייטם ― האם הוא חשוב או לא חשוב? 

מרכזי או שולי? אובייקטיבי או פרשני? נשים, כשחקניות וכמקורות, מודרות לרוב מהאייטמים 

פי  על  המוגדרים  באייטמים  בעיקר  ומיוצגות  "האמת",  וכמדווחי  כאובייקטיביים  המסווגים 

סיווגם כסובייקטיביים. במסגרת תפיסה זו, בחינה מגדרית יסודית של הייצוג העיתונאי מחייבת 

התבוננות בדפוסים המגדריים של סיווג האייטמים לסוגיהם ובדיקה האם יש קשר בין דפוסים 

אלה לבין תפיסות הגמוניות פטריארכליות, מגדר השחקנים והמקורות, ו/או מגדר הכתבים/ות?

המיקום  הניסוח,  העיצוב,  משמשים  דומה  באופן  האייטם:  של  רך/קשה  תוכני  8)  סיווג 

המחקר  רכות".  "חדשות  או  קשות"  ב"חדשות  כעוסקים  לסיווגם  שונים  אייטמים  של  והעימוד 

מראה כי להבחנה זו משמעות מגדרית מכרעת. הוא מגלה כי לא רק שהרוב המוחלט של ייצוגי 

נשים נעשה במסגרת החדשות הרכות, אלא שעצם התפיסה של אירוע כלשהו כנשי במהותו 

לכך שהוא  גורמת  בו ―  ובין אם מבחינת המגדר של המשתתפים  בין אם מבחינת תכניו   ―

נתפס מניה ובניה כ"חדשות רכות". בחינה מגדרית יסודית של הייצוג העיתונאי מחייבת לפיכך 

בדיקה קפדנית של דפוס סיווג זה וקשריו לתפיסות הגמוניות פטריארכליות, למגדר השחקנים 

והמקורות, ו/או למגדר הכתבים/ות.

השונות.  העיתונאיות  הסוגות  בהגדרות  גם  קיימים  מגדריים  מרכיבים  (ז'אנר):  9)  סוגה 

בהכללה, נשים מאוזכרות מספרית בעיתונים פופולריים יותר מאשר בעיתוני איכות, אולם בה 

בעת הייצוג שלהן בהם שמרני וסקסיסטי. לפיכך, יש לבחון את הסוגה ומשמעותה המגדרית 

כחלק מהמחקר.
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