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  7-22.2.2005סוקרו צעדי ישראל?  כיצד מחוות" ישראליות;"

  סיקור נושא

 

דו"ח נושא זה עוסק בבחינת אופן הסיקור התקשורתי של צעדי ישראל בעקבות פסגת שארם. כפי שנראה, 

ישראל עומדת ללכת לקראת הפלסטינים;  –הכותרות בתקופת הבדיקה הציגו תמונה ברורה של המתרחש 

אסירים, להעביר ערים, להוריד מחסומים, לתת לפועלים להיכנס לישראל ועוד. חלק מכלי התקשורת  לשחרר

העצימו את תדמיתה הנדיבה של ישראל באמצעות שימת דגש על הסיכון שישראל נוטלת על עצמה בהסכמתה 

ק ולערער לשחרר אסירים פלסטינים. יתר על כן, הוצנעו מרכיבים אחרים במציאות אשר יש בכוחם לסדו

תדמית זו, כגון ביקורות על "קמצנותה" של ישראל מפי גורמים שונים וכן דיווחים על תנאיי חייהם הקשים של 

 הפלסטינים.

 

 

 תוכן עניינים

 2 ........... הקדמה: האם נלמד הלקח מנפילת ממשלת אבו מאזן הראשונה?  א. 

 3 ...................................... איך הוצנעה הביקורת על "קמצנות" ישראלית  ב. 

 כמה מסוכנים האסירים באמת?   ג. 

 מה חושבות המשפחות השכולות על שחרורם?  

 6 ............................................................... טחון?מה חושבת מערכת הבי 

 13 .................................... הורגים ועוצרים מצד שני מצד אחד משחררים,  ד. 

 



 ממשלת אבו מאזן הראשונה?  מנפילת: האם נלמד הלקח  הקדמהא. 

, נשמעו קולות רבים במערכת הפוליטית 2003-במאזן הראשונה, -שלאחר נפילת ממשלת אבו בתקופה

אבו מאזן והפלסטינים, וכך החמיצה את ההזדמנות לנצל את  כלפיוהביטחונית לפיהם ישראל נהגה בקמצנות 

התהליך המדיני ותרמה לנפילת ממשלתו. בין השאר אמר זאת הרמטכ"ל יעלון  לחידושהפסקת האש כדי להביא 

ב"ידיעות  בהרחבהיה על מדיניות הממשלה בשטחים (הדברים הופיעו , כאשר מתח ביקורת גלו29.10.2003-ב

המערכת. בתקופה שלאחר מות  מבכיריאחרונות", "מעריב" ו"הארץ"). עמדה זו לא הייתה מקובלת על חלק 

שיקפו ציפייה שהפעם ישראל תנהג באופן  האופטימיותערפאת, נראה היה כי האווירה הציבורית והתחזקות 

 שונה. 

של צעדים "בוני אמון" שיעשו הישראלים  שורהמגעים המדיניים לקראת פסגת שארם הוחלט על , בואכן

שצעדים אלו יניעו מחדש את התהליך המדיני. מטרתנו  תקווהוהפלסטינים בחודשים שעתידים לבוא, מתוך 

וט עמדה התקשורתי של צעדי ישראל בעקבות פסגת שארם, מבלי לנק הסיקורבסקירה זו היא לבדוק את אופן 

 נקטה בפועל או באשר לצעדים שהיה עליה לנקוט. שישראלבאשר לצעדים 

 שלושת"מעריב" וכן ו"הארץ", ”ידיעות אחרונות"   –הבדיקה נבדקו שלושת היומונים המרכזיים  במסגרת

, יום לפני 2005בפברואר  7" בין 10" ו"חדשות 2"מבט", "חדשות  -מהדורות החדשות המרכזיות בטלוויזיה  

 .ישראלאסירים פלסטינים ע"י  500, יום לאחר שחרור 2005בפברואר  22ועד  שארםכינוס פסגת 

, לשחרר הפלסטיניםישראל עומדת ללכת לקראת  –  המתרחשימי הפסגה הציגו תמונה ברורה של  כותרות

דים שדווח . בפועל, רבים מהצעועודאסירים, להעביר ערים, להוריד מחסומים, לתת לפועלים להיכנס לישראל 

רבים, לא חל שינוי משמעותי בתנאי החיים של  בתחומיםעליהם לא בוצעו כלל, בוצעו חלקית או נדחו. כמו כן, 

, ככל הנראה, אף נהרגו ונפצעו אזרחים חפים מפשע. רוב כלי מקריםהפלסטינים ובמדיניות הצבא. במספר 

.  המהדורותבעמודים הפנימיים ובשולי  -מובלע על פן זה של המציאות, או שעשו זאת ב כללהתקשורת לא דיווחו 

הביטחון לגבי צעדים "בוני אמון", שבו הובהר כי עמדת בכירים בשב"כ  במערכתרקע הויכוח שסוקר בהרחבה  על

את עצמה בשחרור האסירים, התחושה היתה שהממשלה פועלת באופן נדיב. כותרות  מסכנתהיא שישראל 

הדיווח על פסגות  לביןרשנים רבים השוו בין הדיווח על פסגת "שארם" האחרונה הוצפו בכחול חגיגי, ופ העיתונים

 אוסלו ופסגת "שארם" הקודמת. 

שהשימוש במילה "מחוות" לתיאור הצעדים שישראל  מובןלהיכנס לדיון אם צעדי ישראל היו אכן נדיבים,  מבלי

 בצעדים אלו. "נדיבה", ומתעלם מקיום אינטרס הישראליכנקטה מחזק את התפיסה שלה 



 הוצנעה הביקורת על "קמצנות" ישראלית איךב. 

. כל כלי התקשורת הרבו לעסוק בנושא זה פלסטיניםאסירים  900שארם הוצהר רשמית כי ישראל תשחרר  בפסגת

החזיקו גורמים ישראלים ופלסטיניים הסבורים כי למעשה,  בהלאורך כל תקופת הבדיקה. אלא שהתפיסה 

בגישה "נדיבה" הודרה באופן קבוע מהדיווח התקשורתי על נושא האסירים.  ולא"קמצנית"  ישראל נוקטת בגישה

, כתבהמרכיבים התואמים את תפיסה זו כלל לא דווחו. במקרים אחרים הם אוזכרו בתוך  מהמקריםבחלק 

ה מוסגר שהביקורתפעמים רבות בפעילות התקפית פלסטינית כך  -כשהכותרות שלה עסקו בעניינים אחרים 

להצניע את הביקורת על צעדי  התקשורתכעניין שולי, לא לגיטימי או לא רלוונטי. במקרים אחרים בחרו כלי 

 –כשהובעה מפי דוברים פלסטיניים קיצוניים  הביקורתישראל כשהובעו מפי גורמים מתונים, ולהבליט את 

 'חמושים', אנשי חמאס וכו'. 

שהציג את הביקורת על הרכב רשימת האסירים  בכךדופן  היה יוצא 1כלי התקשורת השונים, ערוץ  מבין

כל תקופת הבדיקה. "הארץ", לעומתו, תיאר ביקורת  ולאורךהמשוחררים כמרכיב משמעותי של המציאות, 

רשימת האסירים לשחרור לא עלתה לכותרות העיתון אף פעם בכל ימי  הרכבמגורמים שונים, אך הביקורת על 

בפברואר, אז הוצגה בכיתוב של תמונה  22-ב הואו זכתה הביקורת להיות מוצגת הכי בולט ב האופןהבדיקה.  

 אולם לא בכותרות.  -בעמוד הראשי 

או מאפיינות אותו כשייך לעמדה  השחרור"ידיעות אחרונות" הוצגו פעמיים אמירות שמבקרות את ב

 עולות לכותרת. ולאה"קמצנית", אך שתיהן מופיעות רק בגוף הטקסט 

שעסקו בנושא, אולם למעט מקרה אחד,  מהכתבותהוצגה ביקורת על השחרור ביותר ממחצית  10 בערוץ

כעוסקת באיום ביטחוני על  אותהקיצוניים, או בתוך כתבה שכותרתה ממסגרת  גורמיםהביקורת הוצגה מפי  

 השחרור , היא לא עסקה בביקורת בסוגיית מהאולפןישראל. במקרה היחיד שבו הוצגה ביקורת בהפניה לכתבה 

 .ברגותיביטול השחרור של קסאם  -אלא רק במרכיב פרטי אחד בתוכה 

עמדה ביקורתית כלפי הרכב רשימת האסירים, בתוך  אחת, במשך כל ימי הבדיקה הוצגה רק פעם 2ערוץ  בחדשות

ב"מעריב" רק בשתי ידיעות לאורך  על ישראל מצד החיזבאללה. באיוםכתבה שההפניה אליה עסקה דווקא 

ישראל באחת מהן היא אף הוצגה בכותרות המשנה, אלא שההקשר שנתנו  כלפיפה הופיעה ביקורת התקו

 ")נגמרההיה מתריס ומאיים. ("...רוצים עוד"; "האינתיפאדה לא  לידיעותהכותרות הראשיות 

 

 ):2005בפברואר  22-ל 7(בין  הכתובה: שחרור האסירים בעמודי החדשות של העיתונות 1 טבלה

"ידיעות  "מעריב" "הארץ"   

 אחרונות"
"כ סה

 נים עיתו

 24 6 8 10 העוסקות בשחרור האסירים  ידיעות

המציגות ביקורת כלפי ישראל על שחרור האסירים  ידיעות

 9 2 2 6 בטקסט 

 1 0 1 0 משנההמציגות ביקורת בכותרת או בכותרת  ידיעות

אלו שמציגות את הביקורת בכותרת: אלו שבהן  מתוך

 1 0 1 0 התרסההוא של איום או  הכלליגור המס

  

 ):2005בפברואר  22-ל 7: שחרור האסירים בשידורי החדשות בטלוויזיה (בין 2 טבלה



 "כסה 10 ערוץ 2 ערוץ 1 ערוץ  

 21 7 6 6 העוסקות בשחרור אסירים ידיעות

 11 4 1 6 המציגות ביקורת כלפי ישראל על שחרור האסירים  ידיעות

 5 3 1 1 והתרסהגור הכללי הוא של איום או : המסמתוכן

 4 1 0 3 שאינן מצניעות את הביקורת ידיעות

 0 0 0 0 : מסגור כלל הוא של התרסה/איוםמתוכן

  

  

 

 10-ישראל כלא נדיבים הופיעה ב"ידיעות אחרונות" ב צעדיבו הוצנעו הערכות המציגות את בולטת לאופן  דוגמא

ביטחון: החמאס נערך לעימות; בכירים  גורמי, תחת הכותרות 7, בעמוד פישמןבפברואר. בידיעה של אלכס 

 :כךפישמן  כתב חוששים שהארגון מנצל את הרגיעה כדי לצבור כוחות הביטחוןבמערכת 

של השחרורים אין אסירים 'כבדים'...מתוכם ישוחררו בסיבוב הזה רק כמה עשרות  ההז"בסבב  

 עדיין, פחות מחמישים, שממילא כבר ריצו חלק ניכר מתקופת מאסרם. המספרים והשמות בודדות

הזו באה  והגישהלא מגובשים סופית, אבל המגמה ברורה: גישת השב"כ בסוגיית האסירים ניצחה. 

 לרוץ. עוד לא קרה בעצם כלום". ואומרת: רבותיי לא

  

  

 הס: עמירהבפברואר כתבה  14-של "הארץ" של ה 2בעמוד  בכתבה



ם לקבל מושג ראשון, לא באסירי שמטפלים"לקראת סוף השבוע שעבר החלו המוסדות הפלשתיניים 

, מדובר בעיקר באסירים שנשפטו תיארומלא, על אופי רשימת המשוחררים. כפי שרבים 

שלהם קרוב או קרוב מאוד...מניתוח  השיחרורבאינתיפאדה הנוכחית לתקופות קצרות, ושזמן 

וממידע שלוקט במתקני הכליאה השונים,  חלקיתראשוני שערכו הכלואים, בהתבסס על רשימה 

 הבא או בעוד חודשיים...",  בחודשמהמשוחררים אמורים להשתחרר במילא  70%

אסירים ועצירים מנהליים; שרון: ייתכן שהמחווה  500תשחרר  ישראלהראשית באותו עמוד היתה:  הכותרת

של עמירה הס, בחרו  דבריה מכלשיוצרת רושם שמדובר בצעד נדיב.   כותרת – תסייע לרשות לבסס את שלטונה

נכלל ברשימות ונמחק מקנאים  ששמם אסיריםכים להבליט בכותרת לכתבתה דווקא אלמנט שולי: העור

 .להשתחררבחבריהם שכלל לא ציפו 

שבקורת שבכל זאת מופיעה בדיווח, מוצגת  לכךבפברואר נתנה דוגמא  21-ב 10החדשות של ערוץ  מהדורת

" הוצגה על המסך ונאמרה ירים פלסטיניםאס 500משחררת  ישראלבהקשר מאיים ומפחיד. כותרת המהדורה: "

', על רקע תמונות של אסירים מחייכים ומנופפים מחלונות אוטובוסים. התמונות חיימוביץבפי המגישה מיקי 

חמושים  צעדתבתמונות זכרייה זביידי, אוחז רובה בידו האחת ומכוון אותה לשמיים, כשמאחוריו  התחלפו

את ההודנא ונתנו הכל, אבל  נתנוומר למיקרופון, תוך צעדה: "אנחנו וברקע נשמעות יריות רובה. זביידי א

 הישראלים עדיין לא נתנו שום דבר". 

אסירים שהיו  500המחווה של ישראל לפלסטינים.  יוםהיה  זהסיום הכותרות פתחה חיימוביץ' כך: " לאחר

ובראשם המבוקש זכרייה מרוצות אבל קברניטי האינתיפאדה  המשפחותכלואים בישראל זכו ללכת הביתה. 

 'נין". בגנוספות. פרשננו לענייני ערבים צביקה יחקאלי היה היום  דרישותזביידי כבר מציגים 

קברניטי האינתיפאדה ש"כבר" מציגים דרישות  לביןבין ה"מחווה של ישראל" והמשפחות ה"מרוצות"  ההנגדה

 צדדית.  הציגה תמונת עולם חד  רובהנוספות המיוצגים ע"י מבוקש האוחז 

כי השחרור לא היה "נדיב". במהלך הכתבה  סבוריםבכתבה עצמה התברר כי לא רק גורמים קיצוניים  ואולם

, רובם לקראת סוף מאסרם". פלסטיני לא מזוהה בשם ("תושב שוחררואומר יחזקאלי כי "חמש מאות אסירים 

ם נותרו רק עוד כמה ימים". בכתבה לקראת השליש האחרון של תקופת מאסרם, לחלק היוג'נין") אומר כי "הם 

שחרור  לרגלזביידי לאסירים, וכי הירי הוא "ירי שמחה  ןהתהלוכה שצולמה היא קבלת פנים שאירג כיהתברר 

לא נתנו שום דבר" הוצא  עדיןהאסירים". בנוסף התברר כי לזביידי יש ביקורת ספציפית והביטוי "הישראלים 

האלו אבל לא שמחים בגלל האסירים  האסיריםים ששיחררו את מהקשר. הציטוט המלא הוא "אנחנו שמח

אסירה אחת לא שיחררו,  -הישראלים עדיין לא נתנו שום דבר אבלשנשארו. אנחנו נתנו את ההודנא ונתנו הכל, 

 ".להודנאוזה יעשה בעיות גם 

במהדורה של  -ם התגובות על שחרור האסירי – בדיוקכך נשמעה ההפניה לכתבה על אותו נושא  –השוואה  לשם

האסירים הביטחוניים הפלסטינים בשובם  500התקבלו היום  באכזבה"מבט" מאותו יום: "בשמחה מהולה 

 לאאמרו כי על שמחת השחרור מעיבה העובדה כי בכלא נותרו עוד אלפי אסירים וכי  פלסטינייםהביתה. דוברים 

 יושג שלום ללא שחרורם המלא.



חושבת  מה ? שחרורםחושבות המשפחות השכולות על  מה מסוכנים האסירים באמת? כמהג. 

 מערכת הביטחון? 

 -מובהק יותר, "מעריב" (ר' טבלת נתונים כמותיים)  ובאופן 2"ידיעות אחרונות" וערוץ –מכלי התקשורת  שלושה

בא  טיבן והיקפן של המחוות כלפי הפלסטינים, באופן לא מאוזן. חוסר האיזון בדברהציגו את הדיון על השאלות 

העמדות  עלבשלושה נושאים עיקריים: הדיווח על עמדת המשפחות השכולות באשר לשחרור, הדיווח  ביטוילידי 

 .עצמםמדינית באשר לשחרור, והאופן שבו סוקרו האסירים -השונות במערכת הביטחונית

  

       

  

 

 בפברואר תחת הלוגו: "כאב המשפחות השכולות" 22-ב"מעריב" הציג דיון זה באופן חד צדדי . כך למשל, 

עמדותיהן של משפחות שכולות  הובאועושים 'וי', והמדינה עושה לנו אצבע משולשת  המחבלים: והכותרת

לשחרור  מתנגדותהרק את עמדותיהם של משפחות שכולות  להציג בחר מעריב. האסירים לשחרורהמתנגדות 

מול "כאב המשפחות השכולות"  אלהאסירים, ולא הביא עמדות של הורים שכולים אחרים שכן תומכים בשחרור. 

הגרפי של העמוד. הכותרות משתמשות באותו  כלוגו) 6) העמיד העיתון,את "שמחת המשוחררים" (עמ' 7(עמ' 

). העמדה זו, זה מול זה, משרתת יפה 6ו וי" (עמ' : "האסירים סימנמול) אל 7מונח: "המחבלים סימנו וי" (עמ' 

מאזן כפי שפורסמו בשלושת העיתונים: "זו סוגיה לא קלה בשבילנו. היו -שרון לאבו אריאלאת דבריו של רה"מ 

קשה ומוצדקת  התנגדותהרוגים בארבע השנים האחרונות, ילדים, נשים וזקנים ושחרור אסירים מעורר  1042 לנו

 ). 9.2.2005"הארץ", .של בני המשפחה" (

  



  

את עמדת המשפחות השכולות באופן לא מאוזן, אך בניגוד ל "מעריב" עשה זאת ע"י  הציג"ידיעות אחרונות"  גם

האסירים  שחרורת התומכות ולא ע"י התעלמות מקולם של אלו שסבורים כי קולן של המשפחות השכולו הבלטת

הראשית  הכותרתובוכים.  צופיםבפברואר היתה כותרת הגג של כתבה בנושא:  9 -הוא צעד שיועיל לישראל. ב

שיקפו אמנם את עמדת ההורים השכולים  הכותרות. יחזרוהולכים הביתה, ילדנו כבר לא  האסיריםאמרה: 

 כל דבר שמקדם שלום ופיוס.  לעשותניתן ייצוג גם לעמדה ההפוכה:  המשנהלשחרור אולם בכותרת  המתנגדים

הביאה רק את עמדת  אשר השתגענו? מה הכותרתתחת  5קודם לכן התפרסמה כתבה בנושא בעמוד  יומיים

ה המציגה מדובר באיזון, משום שלצד כתבה זו התפרסמה כתב לכאורההמשפחות השכולות המתנגדות לשחרור. 

. אולם כפי שיוסבר בהמשך, ההקשר המתריס שנותנות כותרות לידיעה זו, כמו גם פלסטיניאת מקרהו של אסיר 

, וההיפך ממנו ראשוןכי הצד הישראלי מיוצג רק על ידי מתנגדים לשחרור, יוצרת אשליית איזון במבט  העובדה

 בפועל. 

  

  

ייצגו את עמדות הציבור על צעדי ישראל במהלך תקופת הבדיקה. על רקע זה,  השכולותורק המשפחות  כמעט

", בהבלטה אחרונותבפברואר, במהלך ימי האופטימיות של פסגת שארם, פורסם ב"ידיעות  8 -היה שב משמעותי

את הנושא ציירו תמונה שונה  שסיקרומהציבור תומך בשחרור אסירים, אך רוב הכתבות  67%סקר לפיו יחסית, 

 לחלוטין .

המחלוקת בין גורמים בשב"כ (בין השאר ראש  היהנוסף בויכוח הפנים ישראלי בכל הקשור ל"מחוות"  היבט

ין גורמים אחרים במערכת מוגבלים כלפי הפלסטינים, לב צעדיםהשב"כ אבי דיכטר), אשר תמכו בביצוע 

"ל) אשר טענו כי הקמצנות בה נקטה ישראל בעבר הייתה טעות וכי כעת, הרמטכביטחונית (ביניהם -המדינית

 מהלכים נדיבים יותר.  לבצעכלקח, יש 

לא מאוזן, הכותרות נתנו דגש על הקולות  באופןהבדיקה "ידיעות אחרונות" הציג את המחלוקת  בתקופת

-של נחום ברנע ושמעון שיפר, שהתפרסמה ב"מוסף לשבת" ב כתבהכים נדחקו לגוף הכתבות. המתנגדים, והתומ

בעמוד הראשי של העיתון יצרה את הרושם כי כוונת הממשלה ללכת לקראת  בולטבפברואר וזכתה לאזכור  11

 .מסוכנתהצד השני 

  



 
 מאזן, לא את הראש. אבו"כ: מדינת ישראל צריכה אולי להוריד את הכובע בפני השב גג: כותרת

 חריפה של השב"כ. אזהרה :ראשית כותרת

; שום הקלה לפלשתינים לא הורידה טרור; כלוםלמחוות לאבו מאזן: עוד לא עשה  מתנגדים משנה: כותרת

את הערים; החמאס יחדש את האש בקרוב; יש מי שיכול  להעבירר אסירים עם דם על הידיים; לא אסור לשחר

 לשתוק.  מנדטלקוות שיהיה בסדר, לנו אין 

"כ מזהיר : זאת רק הפוגה. השבבמלואה אומרת :  הכתבההעמוד הראשי של "המוסף לשבת" בו מופיעה  כותרת

בשידורי פסגת שארם, כמו להוכיח את אמינות האזהרה. רק חמושים צופים  שלמופיעה תמונה גדולה  מעליה

 וההתייחסותלמצוא אזכור לעמדת צה"ל,  ניתןאת המסיבה,  הורסיםתחת הכותרת  שהתפרסמהבשולי הכתבה, 

הקדנציה הראשונה של  בעתאליה היא מבטלת ומזלזלת: "בצה"ל יש רגשי חרטה בגלל ידה הקמוצה של ישראל 

קצרה מציגה את האופציה הצה"לית:  התייחסותים שמדובר באגדה לילדים". רק אבו מאזן. בשב"כ משוכנע

ראש השב"כ על שולחן וועדת החוץ והביטחון ... השב"כ  שהניח"הרמטכ"ל ולא רק הוא, לעג לתרחישי האימה 

דחה את הלעג בשתי ידיים 'יש מי שיכול לקוות שיהיה בסדר. לנו אין מנדט לומר, יהיה בסדר. אסור לנו 

 כירקע המקום הנרחב והבולט שהוקדש להצגה חד צדדית של עמדת השב"כ, משמעותית העובדה  עלשתוק'". ל

. דו"ח מסווג של לאזכורכמעט ולא זוכה  –המרכז למחקר מדיני במשרד החוץ  –עמדה הפוכה ממקור משמעותי

אג לכך שפלשתינאים ביטחון ויד מנגנוניהמרכז, התומך בטענות כי כדי שאבו מאזן "ילחם בטרור, יקים 

, לתת לו הבטחות נדיבות ולקיים אותן", מוזכר כלאחר יד אותומתוסכלים לא יקחו ליד נשק, שרון מוכרח לחזק 

בפברואר. הדו"ח אינו זוכה לאזכור בכותרות  8-ב"ידיעות אחרונות" ב שפורסמהרק בפסקה עשירית של כתבה 

 .הראשי בעמודהכתבה, וגם לא   מתפרסמתהעמוד בו 

בצורה מתונה יותר. כך למשל מציין העיתון בכתבה  כי"מעריב" הציג את המחלוקת באופן בלתי מאוזן, אם  םג

: "קודם לשחרורם חתמו האסירים על מסמך שבו הם מתחייבים לא לעסוק 5בפברואר בעמוד  21 -שהתפרסמה ב

ר אם המשא ומתן המדיני יקלע ביטחוניים מעריכים כי רבים מהם ישובו לפעילות טרו גורמיםיותר בטרור, אך 

, מבלי לתת ביטוי ממדיסתום". לא ברור מיהם אותם גורמים, אך עמדת מערכת הביטחון מוצגת באופן חד  למבוי

 לעמדות אחרות שקיימות במערכת.

בפברואר הציג הערוץ ראיון נרחב עם אסיר  18 -בהציגו באופן לא מאוזן את המחלוקת.  2חדשות ערוץ  גם

מראיון שנערך עם מנחם לנדאו, בכיר לשעבר בשב"כ, המסביר  בקטעיםוחרר בעבר, כשהוא משולב פלסטיני שש

   צעד שלילי. כותרת המהדורה אומרת : הואמדוע שחרור אסירים 

הסיוט של דיכטר; ראיון עם מחבל ששוחרר במחווה קודמת לפלסטינים ואחר כך הוציא לפועל את הפיגוע ב"סי 

 פוד מרקט" 

  יה מהאולפן  לכתבה מנוסחת בזו הלשון :ואילו ההפנ



כולנו מול מסך הטלוויזיה אל מול תמונות האוטובוסים המלאים  נתרגז: "בשבוע הבא שוב  ברנע

העושים דרכם לחופשי תוך שהם מסמנים את תנועת ה "וי"  משוחרריםבאסירים פלסטינים 

ה קודמת לערפאת וחזר לכלא בכלא שמור מחבל פלסטיני ששוחר במחוו פגשהמפורסמת. ניר דבורי 

 על הידיים". יהודיעם עוד הרבה דם 

הבא" מתעלם לחלוטין מן הקולות בציבור הישראלי  בשבועברנע מרשה לעצמו לקבוע כי "כולנו נתרגז  אהרון

לפיו רוב מוחלט  -"קמצני", ומהסקר שהוזכר קודם ופורסם ב"ידיעות אחרונות" כשדווקא ביקרו את השחרור 

 לביןבשחרור אסירים. הכתב ניר דבורי מקפיד ליצור הקבלה בין סיפורו של האסיר הספציפי  תומךשל הציבור 

 המצב הכללי היום: 

אסירים פלסטינים. את  שחרור"נאסר נאג'י ואחיו נאצר לא משתחררים מהכלא בסיבוב הנוכחי של 

פני חמש שנים ל 1999 בספטמברהשחרור שלהם על סמך תקוות למזרח תיכון חדש הם כבר קיבלו 

זו המתבססת על מקרה פרטי  הקבלה –שייח"  –וחצי. גם אז, יד המקרה, היא התקיימה בשארם א 

 תקוות למזרח תיכון חדש".  סמךמשדרת לצופה מסר מרומז על הצפוי בשחרור הנוכחי "על 

  

  

 
 "מעריב", הפניה מעמוד ראשי

  



 
 הכתבה"מעריב", גוף 

  

מפני שהוא  –ערכת הביטחון העמדות השונות במ נושאלתקופת הבדיקה נערך בכלי התקשורת דיון רחב על  קודם

לגבי מידת האיזון בה הוצגו העמדות השונות בו. לעומת זאת לאורך  עמדהמחוץ לתקופת הבדיקה, איננו קובעים 

, בכל כלי התקשורת לא זכתה העמדה במערכת הביטחון שתומכת בשחרור אסירים, אפילו הבדיקהכל תקופת 

"ל, התומכת צהזכתה לה העמדה האחרת (אזכור שטחי לעמדת עם "דם על הידיים", לחשיפה רבה כמו זו ש כאלה

הביטחון). "ידיעות אחרונות",  במערכתבשחרור 'נדיב', נעשה רק במובלע, במסגרת דיווחים על מינויים חדשים 

משחרור האסירים, לא רק על ידי הבלטת העמדות  הצפוייםהדגישו את תחושת האיום והסכנה  2"מעריב" וערוץ 

, אמירות של אסירים פלסטיניים שהוצגו בכותרות הוצאו מהקשרן באופן רביםמחוות. במקרים השוללות את ה

-המתריס ומאיים, אשר סתר את הלך הרוח שהוצג בכתבות עצמן. כך למשל בחר "מעריב" של  מסרכזה שהציגו 

הוקדש  מודמהעבפברואר לנקוט בעמודו הראשי עמדה ברורה באשר למידת האיום שבשחרור האסירים. רבע  22

אסירים  500נכתב: " מתחתיהומאיים.  חופשילתמונה של אסיר משוחרר, אוחז באקדח שעליה הכיתוב 

חגגו עם משפחותיהם, אך חלקם  הטרייםפלשתינים שוחררו אתמול במסגרת הבנות שארם. המשוחררים 

 הבהירו: לא נעזוב את דרך הטרור". 

הראשי. הירייה שנורתה מהאקדח בעמוד הראשי  בעמודצג עצמה מוצגת תמונה אחרת, הסותרת את המו בכתבה

כירי שמחה ש"נמשך לאורך כל היום". כך, גם האווירה בעת  בכתבההייתה ככל הנראה חלק ממה שהוצג 

בכתבה עצמה: "...ירדו האסירים בשקט, בלי שירים לאומנים, בלי סיסמאות  לגמריהשחרור נראית אחרת 

 הקביעהחלחלה גם לתוך הכלא וממנו בחזרה החוצה". כמו כן מתברר גם כי האווירה החדשה  כאילומתלהמות, 

מתבססת על אמירה  -" הטרור"חלקם הבהירו: לא נעזוב את דרך  -בכיתוב התמונה, בעמוד הראשון של העיתון 

 :משמעיתשל אסיר אחד, שלכל הפחות איננה חד 

א מתחייב בקשר לתוכניותיהם את החשש של הציבור הישראלי, ול להרגיע"המשוחרר הטרי מסרב 

. 'אולי נחזור לפעילות צבאית, ואולי לא', הוא אומר, אך ממהר להוסיף האסיריםהעתידיות של 

לא מתכוון לעשות זאת. כעבור שנייה הוא מתקן את עצמו ומסייג: 'בתנאי שתשחררו  אישיתשהוא 

 כל האסירים'."  את

מצוטטת הצהרתו של האסיר באופן  6המשנה בעמוד  בכותרתזו לא זוכה להגיע לעמוד הראשון, אולם  מורכבות

שממתן מעט את תחושת  מהבשקט מופתי לשטחי הרשות הפלשתינית,  עברו[האסירים]  הוגן וכן נכתב בה:

 הראשון.  העמודהאיום העולה מן 

ברגותי המשדר  מרוואןבפברואר. באותו יום פרסם העיתון ראיון של בן כספית עם  16 -חזר במעריב ב דומה  דפוס

השינוי יש עכשיו קונצנזוס בין  גודלאת  מביניםמסר של שלום ופיוס: "יש כאן הזדמנות, יש עידן חדש, אתם לא 

ותשאל את האסירים כולם מדברים על שקט, על הפסקת  כאןהפלשתינים, בין הארגונים, הנה תסתובב 

עט כולם מדברים כבר על שתי מדינות על : "דבר עם החמאסניקים. כמממשיךהאלימות", אומר ברגותי. והוא 

מסר הפוך  משדרת "האינתיפאדה לא נגמרה"הכותרת בעמוד הראשי של העיתון:  אבלפתרון של שלום". 



את מי שנתפס בעיני  מציגה"עד סוף השנה אני בחוץ",  : 4-5. כך גם הכותרת של הכתבה עצמה בעמ' לחלוטין

 שונה מזה העולה מהראיון המלא עם ברגותי. מסרר של התרסה, הציבור כארכי טרוריסט כמי שמעביר עתה מס

הצפוי של האסירים. כותרת הגג של כפולת  שבשחרורם"ידיעות אחרונות" מעצים את תחושת האיום  גם

הרוצחים הפלשתינים בבתי  -חוצה גבולות  מתחקודם לכן היא :  התייחסנובפברואר אליה  7-ב 4-5העמודים 

זו יוצרת רושם לפיו כמות גדולה של  כותרתבהמתנה דרוכה ל"ועדת האסירים".  הנרצחיםהכלא ומשפחות 

" כפי הידייםעומדת להשתחרר, בפועל האסירים המיועדים לצאת לחופשי הם אסירים ללא "דם על  רוצחים

נדון הם כמה אסירים  ששחרורםשמאשרת הידיעה הסמוכה. האסירים הבודדים בקטגוריה של "דם על הידיים" 

נשמע אומנם בהרחבה בכתבה בימין הכפולה  שקולוים וחולים שבילו עשרות שנים בכלא, כמו סמי יונס, קשיש

 להרוג?  למהתחת הכותרת הבעייתית 

בישראל המתנגדים לשחרור האסירים ורואים בו  הקולות, בחינת אופן הסיקור בתקופה הנדונה מראה כי לסיכום

כן, ברוב הכתבות שעסקו באסירים הפלסטינים הובלטו בכותרות  . כמולהבלטהויתור מרחיק לכת ומסוכן זכו 

הלך הרוח שהוצג בכתבות עצמן. דפוס סיקור זה סייע להבניית התפיסה לפיה הליכה  אתמרכיבים שסתרו 

לדפוסי  הקשורהצד השני תהווה סכנה לישראל. הדוגמאות שהובאו לעיל משקפות מגמה כוללת בכל  לקראת

 על הנתונים הכמותיים שנציג :  בהתבסס. מגמה זו ניתן לזהות  2ידיעות אחרונות" וערוץ סיקור אלו ב"מעריב" "

 

 עמודי החדשות בעיתונות הכתובה  –: הדיון על ההשלכות של צעדי ישראל 3טבלה 

"ידיעות  "הארץ" סה"כ

 אחרונות"
   "מעריב"

 השחרורהעוסקות בעמדות השונות לגבי  ידיעות 6 4 1 10

 מתנגדתשמציגות רק עמדה  ותידיע 4 2 0 6

 מתנגדתהמבליטות עמדה  ידיעות 1 1 1 3

 תומכתהמבליטות עמדה  ידיעות 0 1 0 1

 מאוזנות ידיעות 1 0 0 1

 הפלסטיניים העוסקות באפיונם של האסירים  ידיעות 8 1 2 11

11 2 1 8 
המבליטות את הסכנה בשחרורם או מצניעות  ידיעות

  פרגמטיותאמירות 

  

 שידורי החדשות בטלוויזיה  –: הדיון על ההשלכות של צעדי ישראל 4 טבלה

   1 ערוץ 2 ערוץ 10 ערוץ סה"כ

 ידיעות העוסקות בעמדות השונות לגבי השחרור 2 3 3 8

 מתנגדתשמציגות רק עמדה  ידיעות 0 2 1 3

 מתנגדתהמבליטות עמדה  ידיעות 1 1 1 3

 תומכתהמבליטות עמדה  ידיעות 0 0 0 0

 מאוזנות ידיעות 1 0 1 2



 ידיעות העוסקות בסכנה בשחרור אסירים  0 1 1 2

2 1 1 0 
המבליטות את הסכנה בשחרורם או מצניעות  ידיעות

 פרגמטיותאמירות 

  

הידיעות העוסקות בעמדות השונות  6"מעריב". מתוך בלראות כי הדפוסים המדוברים בולטים בייחוד  ניתן  *

) עוסקות בהעצמת האיום והסכנה הצפויה עם 100%ידיעות ( 8כן  כמומאוזנת.  באשר לשאלת השחרור רק אחת

ידיעות העוסקות בעמדות נוטות לכיוון המתנגד.  4מתוך  3" היחס מעט שונה: אחרונותשחרורם. ב"ידיעות 

 המשפחות"הארץ" מיעט להתייחס לנושא ככל הנראה משום שהוא נוטה לייחס חשיבות פחותה לעמדת 

אותן. כמו כן, לא  המייצגפעם היחידה בה הוא עסק בנושא הייתה בעקבות הגשת עתירה מצד ארגון השכולות. ה

כל הידיעות  2. בחדשות ערוץ מהשחרורניתן לאתר ב"הארץ" נטייה להעצים את תחושת הסכנה הצפויה 

י משחרורם, . רק ידיעה אחת עסקה בהעצמת האיום הצפולשחרורהעוסקות בעמדות השונות נטו לכיוון המתנגד 

 .מובהקאולם עשתה זאת באופן 

  

  



 הורגים ועוצרים מצד שני  אחד משחררים, מצדד. 

הישראליים כ"מחוות" נדיבות, הצניעו כלי  הצעדיםלהצנעת המרכיבים במציאות שלא תאמו את תפיסת  במקביל

בתחומים רבים לא  –במעט את התפיסה של ישראל כ"נדיבה"  לסדוקהתקשורת מרכיב נוסף של המציאות שיכול 

 חייהם של הפלסטינים. בתנאיחל כל שינוי משמעותי 

שיטתי נתונים לגבי המתרחש בשטחים הכבושים.   באופןהתיאום לעניינים הומניטריים של האו"ם אוסף  משרד

מסוימים אכן נעשו,  שצעדיםבפברואר קבע המשרד כי אף על פי  9-22על נתוניו שנאספו בתאריכים  בהתבסס

התיאום של האו"ם: במהלך התקופה  משרדזכויות האדם נמשכו על בסיס יומיומי. בין הממצאים של הפרות 

 מחסומי  -על חופש התנועה של הפלסטינים  משמעותית. לא הורגשה הקלה 23נהרגו תשעה פלסטינים ונפצעו 

וליות עפר. גם התנועה בין כפרים באזור סלפית באמצעות מחסומים ותל הגבלות נמשכופתע רבים הוקמו,  

הצבא. הנתונים על התקופה הנתונה מציינים  פעולותע"י  הופרעההפלסטיניות בעזה   המובלעותהתנועה בין 

צה"ל ונאסר על חולים לצאת לטיפול בישראל; מספר מקומות  במחסומימספר מקרים בהם נשים הרות עוכבו 

קלאים פלסטינים מתקשים לנוע לבתי הספר שלהם; מספר אזורים בהם ח להגיעבהם תלמידים התקשו 

מגוריהם לאדמתם, בעיקר בגלל גדר ההפרדה אשר ממשיכה להיבנות. לצורך בניית הגדר  מקוםבחופשיות בין 

דונמים של אדמות  405 -סלילת כבישים עוקפים הופקעו בתקופה הנתונה בפועל או הוצאו צווי הפקעה לכ ולצורך

 ת. פלסטיניות זאת בנוסף לשיטוח קרקעות אחרו

ושל הצבא שגרמו לפגיעה בפלסטינים. אולם למעט  ישראליםחריגים כן דווח על פעולות של אזרחים  במקרים

 ב"הארץ" ובאופן מובלע. רקחריג אחד או שניים דווח הדבר 

בפברואר פורסמה ידיעה קטנה ב"הארץ", שכותרתה: "פעיל חמאס נהרג: כנראה הכין מטען". בפסקה  10-ב

להבין מהן הנסיבות (כנראה משום שלא היו ידועות) כי  כללנכתב באופן שאינו מאפשר השנייה של הכתבה 

של חיילים. אף אחד מהעיתונים האחרים, ואף אחת ממהדורות החדשות  מיריפלסטיני נפצע קשה כתוצאה 

כשטען  ,יותרלא אזכרו פציעה של פלסטיני באותו יום (על אף שהיא כן אוזכרה יממה מאוחר  הטלוויזיהבערוצי 

המרגמות כלפי היישובים  ליריהחמאס כי מותו של הפלסטיני בעקבות הפציעה שנפצע מירי החיילים היה הגורם 

יותר, בשאלה מה בדיוק קרה שם, ומה  מאוחרהישראליים). אף אחד מכלי התקשורת האחרים לא עסק, גם לא 

 השתלשלותאפשר היה לקרוא על "הארץ", בשנפצע.   לאחרגרם לפציעה של אותו צעיר שמת פחות מיממה 

יום חמישי  בבוקרהתקרית רק בעמודי הדעות. כך כותב דני רובינשטיין: "מה קרה בדרום רצועת עזה 

יום, כמו בהרבה ימים אחרים,  באותושעבר?...ברשות הפלסטינית ערכו על כך תחקיר קצר, ולפיו מסתבר כי 

שרידי תחמושת, ברזלים ונחושת שהם מוכרים  אסוףלהתקרבו ילדים מרפיח לגדרות ההתנחלות עצמונה כדי 

, והם אכן הסתלקו. מהירי נפגע ומת צעיר ששמו אבראהים אבו ג'זר, להרחיקםבשוק. חיילי צה"ל ירו באוויר כדי 

 ולא היה קשור לתקרית". משםשהיה די רחוק 

 עמוד השער. כותרתה קטנה בחלקו התחתון של להפניה, שזכתה 4בפברואר פרסם "הארץ" ידיעה בעמוד  16-ב
אבנים אל  נעריםבפברואר יידו  15-ירו למוות בנער פלשתינאי בגדה". בכתבה מסופר כי בערב ה מתנחלים"חשד: 

מאבן, ירדו ממנו שני אזרחים  נפגעכלי רכב ישראליים, וכי "לדברי מקורות פלשתיניים, לאחר שטנדר ישראלי 

, נפצע בינוני". למחרת, בידיעה 14, אוסאמה באסם, בן אחרנער ופתחו באש אל הנערים. מהירי נהרג עלא האני. 

הנער אכן נהרג, והוסיף כי במשטרת מחוז ש"י חושדים כי הנער נורה ע"י  כי, אישר "הארץ" 6קטנה בעמוד 

 של גדר ההפרדה. גם מקרה זה לא אוזכר באף כלי תקשורת אחר.  מאבטחיםחיילים או 

פלסטיני שניסה לחצות את הגבול ממצרים לישראל  הרגורץ" על כך שחיילים דווח ב"הא 14בפברואר, בעמ'  21-ב

 היה חמוש). גם מקרה זה לא אוזכר בעיתונים אחרים. אם(על פי נוסח הכתבה לא ניתן להבין 



); 8.2כלל מאחזים והתנחלויות עד לאחר ההתנתקות ( תפנהכן, רק "הארץ" דיווח על הודעת ישראל כי לא  כמו

); רק "הארץ" דיווח על מתנחלים שירו על מכונית 13.2אבנים בפלסטינים ( שיידוווח על מתנחלים רק "הארץ" די

על טענות  דיווח 10); רק ערוץ 15.2דיווח על מתנחלים ששרפו מכוניות פלסטיניות ( 1); רק ערוץ 15.2פלסטינית (

 . )11.2הרוגים ( 20-עצורים ו 100החמאס כי מאז הוכרז על רגיעה הם סופרים 

חלקית ולא מספקת, בייחוד לנוכח אווירת השינוי  היתהשהציגו כלי התקשורת לגבי המתרחש בשטחים  התמונה

 .הבדיקהששידרו כלי התקשורת בתקופת 
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