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אודות התקשורת בעידן -פורום זה התכנס לדיון על:   מר ישראל סגל

בלות הקבועות בחוק דרכי התמודדות עם הג, מטרות, תפקיד: בחירות

איסור על תעמולת בחירות שלא במסגרת הרשמית (בדבר תוכני השידור 

קו התפר בין סיקור חדשותי ובין תעמולת . ועוד) של שידורי התעמולה

מ ברוסיה הוא "האם ביקורו של רה: עדין ושברירי, בחירות הוא קו דק

אם  ,ובאיזו מסגרת צריך לשדר? אירוע חדשותי או תעמולת בחירות

ינגל של 'את האייטם שבו השר שאול יהלום שר בקולו את הג, בכלל

" ישראל אחת"האם יש מקום לשדר תמונות מכינוס בכירי ? ל"המפד

או שיש לתחום שידור אייטמים כגון זה רק ליומן , ביומן החדשות

שחק אצל הבבא -באיזו קטגוריה יסווג ביקורו של אמנון ליפקין? הבחירות

נו להתייחס למהפכים הפוליטיים התכופים שעוברים על ואיך עלי? ברוך

  ?יוסי פלד

שכל אחד מהאירועים האלה כולל מוטיבים של ימי  לכאורה נדמה

נשאלת השאלה אם יש דרך , אם כן. של תעמולת בחירות, בחירות

יש , יתרה מזאת. להבדיל בין תעמולת בחירות לבין אינפורמציה אמיתית

גמישים יותר או פחות  –פשר לקבוע סייגים לזכור שבתכניות חדשותיות א

, אבל בתכניות אירוח הדבר הרבה יותר קשה, לסינון תעמולת בחירות –

  .ולמעשה כמעט בלתי אפשרי

אמנם : התוסס 2אני יכול לדווח על המדיניות בערוץ :  מר שלום קיטל

במסגרת מהדורת , במינון כזה או אחר, כל האייטמים שציינת ישודרו

אם . הזכרת רק אייטמים שיש להם נגיעה לבחירות בלא, החדשות

אפשר לראות שאייטמים אלה תופסים רק , בוחנים את המהדורה כולה

המהדורה עוסקת בעיקר בנושאים בעלי חשיבות . חלק קטן ממנה

, הטרגדיה בקוסובו, כגון השביתה הכללית המאיימת על המשק, ציבורית

ינת מיקומם ואורכם רואים מבח. ב ועוד"ערפאת בארה-פגישת קלינטון



  

  

בבירור שאייטמים אלה מרכזיים יותר מהאייטמים שיש להם נגיעה 

  .לבחירות

דיון שבבסיסו הטענה שהתקשורת עוסקת בתקופה זו במינון , לדעתי

משום , זאת. אינו הוגן כלפי התקשורת, גבוה מדי של פוליטיקה

שבתקופת בחירות תפקידה של התקשורת הוא להרבות בעיסוק 

אחרת החשיפה לנושא זה תיעשה אך ורק דרך תעמולת , בחירותב

במאמר מוסגר אציין שיש פוליטיקאים רבים שמבחינתם אפשר . הבחירות

כלומר הם היו , לוותר על מהדורת החדשות לטובת תעמולת הבחירות

  . רוצים שחשיפתם בימים אלה לציבור תיעשה רק בדרכי תעמולה ושכנוע

 בחוק תעמולת הבחירות הוא תיקון ראוי בהקשר זה התיקון שהוכנס

, בשישים הימים שלפני הבחירות אסור לשדר תעמולת בחירות: לדעתי

מותר לדבר , מותר להביא קולות ותמונות, אבל מותר לראיין פוליטיקאים

מבחינות מסוימות תיקון זה מטיל מעמסה נוספת על . על פוליטיקה

בעיקר בשידור , פדנותמשום שעלינו לגלות יתר ערנות וק, התקשורת

אין לומר שההתנסחויות של פוליטיקאים בימים אלה נקיות מכל . ישיר

אבל אנחנו מצדנו משתדלים להביא דברים באופן נקי ככל , תעמולה

  . האפשר

ר ועדת הבחירות "יו  בדברי –בעניין זה אני נתלה באילן גבוה 

השופט , מווגם לדברי קוד(לדברי השופט . השופט אליהו מצא, המרכזית

שכן אין שום דרך להבטיח , מילת המפתח היא עמימות, )תיאודור אור

בתוך . שהשידורים בימים אלה יהיו נקיים לחלוטין מנגיעה לבחירות

אנו נדרשים להכריע לטובת המרכיב החדשותי או לטובת  העמימות הזו

  מרכיב אחר

האם אפשר להצדיק את הבמה הרחבה , ובכל זאת:  מר ישראל סגל

  ? למשל, ניתנה ליוסי פלדש



  

  

לדעתי לדרך הפוליטית הפתלתלה שעשה פלד , כן:   מר שלום קיטל

שם הוא התייצב , מהליכוד דרך מפלגת המרכז ועד למפלגת העבודה –

יש ערך  לדרך זו, שאינו נמנה עם טובי ידידיו, משמעית לימין ברק-חד

חלוטין גם אם אין לנתקה ל, מדובר באמירה הראויה להישמע. ציבורי

  .מתעמולת בחירות

בעיקר , העיסוק של כלי התקשורת בבחירות ראוי לעתים לביקורת

שעיסוק זה הוא בתחום , אבל אין ספק. בשל דרך הסיקור והמינון

הציבור צריך לקבל מידע דרך הפילטר שלנו ולא . אחריותה של התקשורת

  ".מטעם"דרך פילטרים אחרים 

, מו של יומן הבחירות המיוחדמה מקו, אם כן:   מר יעקב אחימאיר

  ? המשודר מדי יום לפני מהדורת החדשות המרכזית

יש להקצות מקום ייחודי , לדעתי. זו שאלה טובה:  מר שלום קיטל

שאינו ניתן לסיקור בתחומי , ליומן בחירות בשל עומס האירועים הרב

נוצרה תחושה , ככל שמועד הבחירות הלך והתקרב. המהדורה המרכזית

לצים לוותר על סיקור נושאים חשובים לטובת סיקור נושא שאנו נא

בערוץ . התברר שיש מקום למשבצת שתיוחד הבחירות, כלומר, הבחירות

פרשנות של , ויזואלי בעיקר חומר הכולל, גיבשנו מעין מגזין יומי 2

. גרפיקה המשקפת תוצאות סקרים וכן, אינפורמציה של כתבים, כתבים

  .מועט יחסית, פוליטיקאיםלרבות , מספר המרואיינים

חיי עיתונאי בתקופת החוק שעל פיו אסור היה , אכן:  מר אריה גולן

יום לפני הבחירות היו קלים הרבה יותר מחייו  30לראיין פוליטיקאים 

כל ריאיון עם פוליטיקאי בטווח הזמן הזה הופך לעימות קשה , היום. כיום

, להציג שאלות קשות, רכלומ. להישאר עיתונאים: אבל זה תפקידנו. ומר

שמפריחים לנו בימים אלה מכל , לנסות לתקוע סיכות בכל הבלונים

, הבעייתיות אינה נובעת רק ממשך הופעתו של הפוליטיקאי. הכיוונים



  

  

צריך  .בינו ובין העיתונאי) שיח-או הרב(אלא בעיקר מאופי הדיאלוג 

י יש לדרוש מיצחק מרדכ, למשל. אבל לתקוף –בהגינות  –לתקוף 

, מה': לשאול', רק אני יכול לדבר עם העולם המזרחי'להבהיר את אמירתו 

  .'וכו?' שלא היו מזרחים, וכיצד הצליחו רבין ובגין? ברק אינו יכול

הצד השווה בדבריך ובדברי מר קיטל הוא שאין :  מר ישראל סגל

השאלה היא רק איך מטפלים , פסולים לעיסוק בתקופת הבחירות נושאים

  .בהם

למשל הטיפול בשביתה הכללית הצפויה . בדיוק:  ריה גולןמר א

שעמיר פרץ עומד  משום, יש הטוענים שזו שביתה פוליטית: במשק מחר

אבל אין , הוא גם עומד בראש הסתדרות העובדים, אמנם. בראש מפלגה

לא יעלה על , מצד אחד. ספק שהעיתוי וההיקף חשודים בנסיבות אלה

מצד  ';תעמולת בחירות'מטעמים של  הדעת שלא נדווח על שביתה זו

. אין התייחסות לשביתה שלא תכלול מרכיבים של תעמולת בחירות, אחר

, כאמור. דוגמה זו מבהירה את הבעייתיות הכרוכה בסיקור שלפני בחירות

אחת הדרכים להתגבר על בעייתיות זו היא לא לוותר למרואיין בשום 

  .מצב

כמו , אפילו תעמולה בוטה, כל נושא שהוא, כלומר:  מר ישראל סגל

לתקשורת  כי, צריך לשדר, ל המושר בפי השר יהלום"ינגל של המפד'הג

  .אין בעצם כל אפשרות אחרת

ולכן צריך להיות מוכנים ולבדוק כל דבר וכל , נכון:  מר אריה גולן

קורבנות 'גיליתי שאת הצירוף , אחרי מחקר מעמיק :דוגמה. אמירה היטב

טבע מנחם , לייחס לרבין ולפרס בכל הזדמנות שנתניהו נוהג', השלום

אבל נתניהו הצליח לעשות מהצירוף הזה . בהתייחסו למפוני סיני, בגין

רק בדיקה קפדנית מצדנו . בעצם שיוכו לראשי העבודה ,תעמולת בחירות

תבטיח שפוליטיקאים לא יוכלו לעשות דברים כאלה במגרש של 



  

  

  .התקשורת

להתייחס לסוגיה העומדת על הפרק אני רוצה :  ירון אזרחי' פרופ

בתקופה של מערכת , לדעתי. מנקודת ראותה של המערכת הפוליטית

שכן היא נדרשת , הדרישות מהתקשורת גדלות באופן ניכר, בחירות

התערבות  אני פוסל על הסף. להתמודד עם הסוגיות שהוצגו לעיל

דה האלטרנטיבה היחי. משום שכל התערבות כזו היא מסוכנת, חיצונית

של  מודל עיצוב, המשמעת המקצועית של העיתונאים האפשרית היא

העיתונאים נדרשים . כמו המודל ברפואה, של מקצוענות, פרופסיה

  .להסכים ביניהם על קוד מקצועי מסוים למשך פרק זמן מסוים

אין עוררין על כך שהתקשורת מתווכת בין הציבור למועמדים בתהליך 

בחברה  הרגישים ביותר בין התפקידיםתפקיד התיווך הוא . הבחירות

והוא בא לידי ביטוי במהדורות החדשות ובעיקר , שלנו בעת בחירות

שעוצמת הפוליטיקאים גדולה מזו  אלא שלעתים נדמה .בתכניות האירוח

השאלה העיקרית העומדת בפנינו אינה איך , ולכן. של העיתונאים ברובם

אלא איך ניתן לחזק את  ,מבחינים בין פוליטיקה ובין תעמולת בחירות

מול המועמדים המשתתפים , עוצמת העיתונאים מול הפוליטיקאים

  .בתהליך הבחירות

 עיתונאים רבים ,ראשית. אמנה כמה מהסיבות לחולשת העיתונאים

ורבים מסתפקים , ההכנה מראש דורשת השקעה. אינם מתכוננים לריאיון

תם רגעים לא שדווקא או, כמובן, ידוע. בהכנת רשימת שאלות מראש

אבל , צפויים הם העשויים להפוך את הריאיון לריאיון עיתונאי אמיתי

  .עיתונאים רבים אינם מגיעים לרגעים כאלה

חל שינוי בבסיס הכלכלי של  :בהקשר זה יש לציין היבט נוסף

הזיקה של עיתונאים . התקשורת האלקטרונית והכתובה גם יחד

, )'בונוסים וכו, חוזים אישיים( לעבודתם מוגדרת היום גם במישור הכלכלי



  

  

ומצב זה עלול לגרום לטשטוש הגבולות בין מעמדו של העיתונאי 

  . כעיתונאי ובין מעמדו כיזם תקשורת

זכותו של הציבור לדעת מתי לעיתונאי יש אינטרס להפיק תכנית 

ומתי הוא מבקש להעמיד את המועמד בפני שאלות , בידורית-פוליטית

  . מתחייב ממעמדו כעיתונאי מקצועיכ, נוקבות וביקורתיות

, גם ערך בידורי לעיתונות מקצועית חזקה יש: דעתי בעניין זה ברורה

מדי אנחנו עדים  לעתים קרובות, אבל. ביניהם סתירה של ממש בין ואין

  . לבידור מהסוג שבא על חשבון המקצועיות העיתונאית ובמקומה

ל היא משאת אין ספק שהגלישה המוגזמת לתחום הבידורי והקלי

לכן נשאלת השאלה אם לעיתונאי יש . נפשם של הפוליטיקאים עצמם

כלומר אם יש לו דרך לרסן , ובעיקר בשידור חי, כלים לשלוט בשידור

, בזמן בחירות. גלישות אלה ולחזור לשידור במתכונת שהוא מעדיף

המועמדים אינם יכולים להרשות לעצמם לאיים שהם לא יבואו לתכניות 

  . ולכן העיתונאי יכול לקבוע את הכללים, ביקורתי-הפוליטימן הסוג 

אם בריאיון עם ראש הממשלה הוא אומר , ולמשל:  מר ישראל סגל

  ?יש לנתק לו את המיקרופון, דברים שהם בבחינת תעמולת בחירות נטו

בתקופת בחירות ראש הממשלה הוא מועמד ככל :  ירון אזרחי' פרופ

  .בשידור חי" הנחות"אין סיבה לתת לו . המועמדים

פוליטיקאים בתקופת בחירות בא - ההיבט השלישי של יחסי תקשורת

מי שבקיא : הסקרים הם עניין בעייתי כשהוא לעצמו. לידי ביטוי בסקרים

ולמרות . דיוקים והטעיות יש בהם-אי, בשיטות עשייתם יודע כמה פגמים

גם בתחום זה מוטלת על . הם מעצבים את עמדות הציבור, זאת

' דיקטטורים'הם נדרשים לשמש מעין : יתונאים אחריות גדולההע

ולחזור ולהבהיר ולהדגיש , בסיטואציה שבה מציגים סקרים בתכניתם



  

  

   .ולפרט את הסייגים ואת המגבלות של הסקר

יש לזכור שמעמד העיתונאי במדינת ישראל מגובה ומוגן בפסיקה 

ור ולממש את המבטאת את חובתו להגן על הציבור כשליח ציב, מרשימה

לדובר , כאשר עיתונאי הופך ליזם תקשורת .זכות הביטוי של הפרט

כדי . המערכת המשפטית אינה יכולה עוד להגן עליו, או לבדרן" מטעם"

הם צריכים להתנהג , שהחברה ומערכת המשפט יגנו על עיתונאים

כעיתונאים הן מבחינת העשייה העיתונאית והן מבחינת שקיפותם בכל 

  . קות כלכליות לגורמים מסחריים או פוליטייםהכרוך בזי

לדעתי הדרך היחידה להגביר את כוחם של העיתונאים מול , כאמור

דבר זה . הפוליטיקאים היא לגבש עקרונות מקצועיים של הבנה והסכמה

  .צריך להיעשות בין העיתונאים לבין עצמם

אזרחי הציג עמדה שיש בה משום ' פרופ, לדעתי:  מר ניסים משעל

פרזה בכוח המיוחס לעיתונאים בכלל ולמנחים בתכניות אקטואליה ה

  . ובידור בפרט

, אלא עיתונאי מקצועי, איני מבקש להיות דיקטטור, במסגרת תפקידי

העיקרון החשוב בעיני הוא עקרון מתן . הסומך על כושר שיפוטו

ולא עקרון מתן פרק הזמן הזהה ) equal chance(ההזדמנות השווה 

)equal time .(אבל לא בצורה , יש לתת לכל המועמדים הזדמנות שווה

, בעיקר בערוץ הראשון, בעבר. המלאכותית של מתן פרק זמן זהה

אבל אין לו עוד מקום בדינמיקה , קידשנו את עיקרון הזמן השווה

  .הפוליטית והתקשורתית העכשווית

אין אנו בודקים , שאני מגיש וישראל סגל עורך, "משעל חם"בתכנית 

אבל תקופתית נבקש . ודתית אם יש איזון או שוויון מכל סוג שהואנק

זו הפרשנות שלי לקוד . להבטיח שיתקיים עקרון מתן ההזדמנות השווה

  .המקצועי הרצוי ולמשמעת מקצועית



  

  

בנושאים מסוימים ובמצבים מוגדרים העיתונאים מגבשים ביניהם 

יצא מכלל שליטה מ נתניהו "הריאיון הראשון שלי עם רה. הבנות והסכמות

והתגובות לדבריו , מ"משום שהקהל באולפן היה קהל מטעמו של רה

. ביני לבינו –כנדרש  –מ ולא "הפכו את הריאיון לדיאלוג בין הקהל לרה

בעניין הבאת קהל  דן מרגלית ואני הסכמנו שיש לפעול ,יעקב אחימאיר

כניות האווירה בת. כל אחד בתכניתו, אסרנו על כך כולנו יחד". מטעם"

  .לידי העיתונאים, והשליטה בהן חזרה לידינו, השתנתה

רוצה להפסיק אף לא  איני: אני מתנגד נחרצות לשליטה על מיקרופון

אני מאמין ביכולתי . אדם אחד בכוח שליטתי הטכנית על הנעשה באולפן

  .העיתונאית להפסיק אותו בדרכים עיתונאיות

תונאי הוא אכן כה רב איני סבור שהכוח של העי, כפי שאמרתי קודם

. כוחו המוגבל של העיתונאי נובע גם מריבוי ערוצי התקשורת. ועצום

יש : ריבוי זה הביא למימוש עקרון מתן ההזדמנות השווה, מעצם קיומו

לכל אחד יש הזמן , זמן השידור גדל עשרות מונים, תכניות רבות

  .זוויות המבט הן מגוונות ומשתנות, והאפשרות לומר הכל

אני רואה  ,בטלוויזיה כשאני צופה, בימים האלה:  ובל קרניאלר י"ד

יכול להיות שיש בינינו עיתונאים הסבורים שהם . בעיקר תעמולת בחירות

אבל הפוליטיקאים , עושים את עבודתם ומדווחים נאמנה על האירועים

ההתאמה . מצדם בטוחים שהם נמצאים במסגרת של תעמולת בחירות

  . נושאי תעמולת בחירות היא כמעט מוחלטת יןבין אייטמים בחדשות וב

הבעיה הראשונה היא הבעיה . דבר זה מעורר שתי בעיות, לדעתי

בעיה זו נובעת מהאיסור המפורש על שידור תעמולת . המשפטית

  .בחירות

אין בו . החוק אוסר עליי לשדר תעמולת בחירות:  מר ישראל סגל

גם אם יש מי . זאת שום אמירה או איסור לגבי פוליטיקאים שעושים



  

  

מ יועמד לדין משום שהוא עושה "האם רה, שיטען שזו עבירה פלילית

  ? תעמולת בחירות בשידור

אבל מבחינתנו ומבחינת שלטון החוק הבעיה :  ר יובל קרניאל"ד

שכן ברמה מסוימת , ויש בה רובד עמוק יותר, המשפטית נשארת בעינה

ונאי עלול בהחלט להשפיע שידור תעמולת בחירות במסווה של ריאיון עית

אם יתברר , תוקף זה עשוי להתערער. על התוקף של תוצאות הבחירות

שמערכת הבחירות כולה נעשתה תוך כדי הפרה בוטה של החוק על ידי 

דבר זה . שהובלה לחוסר איזון מובהק בתעמולת בחירות, כל המועמדים

ידה שאינה מקפ, עשוי להטיל צל כבד על האמינות של המערכת כולה

  . הקבוע וחקוק בחוק יסוד, לשמור על עקרון השוויון בבחירות

של טשטוש  הבעיה השנייה והמהותית יותר נובעת מהמשמעות

ובין  עקרון השוויון בין המפלגות. הגבולות בין עיתונאות לתעמולה

 שאין להם גם עיתונאים הנוכחים בפורום זה הודו. המועמדים נפגע קשות

המציאות התקשורתית . על מימוש עיקרון זה הכלים והיכולת להקפיד

, המונעת ממניעים כלכליים, זו תקשורת תחרותית: השתנתה לחלוטין

שמירה . ואילו המעטפת של שידור דברי פוליטיקאים נשארה כשהייתה

שידור שיתאימו לשינויים  כלומר סירוב לגבש כללי, על מעטפת מיושנת זו

יש פוליטיקאים : אן מצב חדשנוצר כ. פירושה לברוח מאחריות ,האלה

ועושים תעמולת , המשתמשים בתקשורת שימוש ציני מובהק ומפורש

כדי להתמודד עם מצב זה יש לגבש . עד כדי שטיפת מוח, יום-בחירות יום

  .כללים חדשים

העצה . ברצוני להביא שתי עצות העשויות לעזור לנו בהתמודדות זו

שידור חי . רים חייםבתקופת בחירות אסור לשדר שידו –הראשונה 

אני יודע . היכולת לשלוט על תעמולת בחירות פירושו ויתור מראש על

  .'אין ברירה'אבל הוא בחזקת , טלוויזיוני-אנטי שזהו דבר



  

  

  ?צריך להקליט את כל התכניות מראש, כלומר:  מר ניסים משעל

ומה על הוויכוח ? כולנו הופכים לצנזורים, כלומר:  מר דן מרגלית

  ?על היקף הצנזורה ואופיה הפוליטישיתעורר 

על , שלא לדבר על הלחצים שיופעלו לפני שידור:  אילנה דיין' גב

  .'מעורבות של עורכי דין וכו

אני הרי מבין את הקושי האדיר לקבל את העצה :  ר יובל קרניאל"ד 

  . מדובר באחריות של התקשורת. אבל לדעתי אין מנוס מכך, הזאת

 –יח שהיא בעייתית לא פחות מהראשונה ואני מנ –העצה השנייה 

משום , היא להפסיק לפרסם תוצאות סקרים במתכונת הנוכחית

הסקרים משמשים היום ככלי המרכזי . הבעייתיות הכרוכה בהם

  . למניפולציה של דעת קהל

אפשר לקיים את חוק התעמולה כמות -אי, לדעתי:  מר ירון דקל

אפשר -עד יום הבחירות איקיום החוק כלשונו פירושו שמעתה ו. שהוא

החל , מה שנעשה עכשיו במדינה קשור לתעמולת בחירות כל. דבר לשדר

, השביתה במשק, דרך הנסיעה לרוסיה, במינוי המועצה לביטחון לאומי

יש לדעת לעשות את , כיוון שכך. וכלה בשלילת תעודות מפלסטינים

  .'תעמולה קשה'ל' תעמולה רכה'ההבחנה בין 

בתקופת בחירות העיתונות מועלת בתפקידה , דעתילפי , בעניין זה

 –לעתים עד כדי עיוות המציאות  –ומכפיפה את עצמה , במידה מסוימת

כיוון . אסביר זאת באמצעות כמה דוגמאות. לטובת השואו והרייטינג

גם אם הם , יש שידורים חיים רבים, נוצרה 19:30שמשבצת השידור של 

, ת השיקול העיתונאי לשיקולי זמןמכפיפים א, כלומר. אינם חדשותיים

, כיוון שאופנתי וקל להשתמש בסקרים .'אחוז הצפייה וכו, שעת צפייה

הדבר לבש אופי של מרוצי . העיתונות לא מפסיקה להשתמש בהם



  

  

אלא רק מי מנצח , מה התכנים, אין זה חשוב מה האידיאולוגיה: סוסים

ר רציני יאמר כל סוק. אמינותם של הסקרים מוטלת בספק. ומה ההפרש

, ראשית. אם יהיה, שאין שום דרך לחזות מה עתיד לקרות בסיבוב השני

; משום שאין לדעת כיצד ינהג אדם שמועמדו הפסיד בסיבוב הראשון

, ובכל זאת. יקבע את דרך הצבעתם של רבים -15אופי הכנסת ה, שנית

בלי , ללא כל הסתייגויות –מתפרסמים סקרים רבים על הסיבוב השני 

בלי שמכניסים אותם לתוך הקשר , גישים את הבעייתיות שבהםשמד

  .משיקולי שואו ורייטינג, כאמור, וזה נובע –מוגדר 

חטא נוסף של העיתונות נובע מכך שהיא משמשת צינור להעברת 

ללא הקניית ממד עומק , ללא תחקירי עומק, ללא פרשנות, כל מידע, מידע

  .שעוברים בתוך הצינור לדברים

מערכת : ברצוני לשאול את העיתונאים שבינינו: רומימר אורי ד

על נושאים , )issues(אמורה להיות על אישיוז  הבחירות הנוכחית

איך מחלצים את התכנים האלה מתוך התעמולה . השנויים במחלוקת

איך מביאים לידיעת ? של הפוליטיקאים ומתוך האסטרטגיות הדביקות

  ? ההציבור ענייני מהות ולא רק ענייני צור

בעקבות התחושה ההולכת וגוברת שהציבור מואס בתרבות , ב"בארה

ויצרו , התארגנו גופים תקשורתיים וגופים עסקיים כאחד, הפוליטית הזאת

מינסוטה  המכונה(התארגנות כזו . תרבות פוליטית של עימות סביב נושא

מבטיחה שכל פוליטיקאי המופיע ) Minnesota Compact –קומפקט 

, בריאות, כלכלה: תייחס רק לנושא מסוים שהוגדר מראשביום מסוים י

ובכל , הצלחתן של התארגנויות דוגמת זו הייתה חלקית, אמנם. 'רווחה וכו

זאת הן תרמו לטיהור האווירה העכורה בימי בחירות ושיפרו את 

  .התחושות בקרב הציבור

ואני , האזנתי ברוב קשב לדברים שנאמרו פה:  מר יעקב אחימאיר



  

  

אחרי . מכנה המשותף לחלק מהדברים שנאמרו פה הוא כפייהה: נדהם

 ערוצים פרטיים ויש זיכיונות ואף על פי שיש, חמישים שנות עצמאות

למרות כל אלה עדיין  – 1העריצות של ערוץ  פרטיים ולמרות תום עידן

כל הווייתי . מה ואיך לעשות: נשמעות כאן כל מיני נימות של כפייה

  .מתקוממת נגד זאת

 5סעיף . רש הרעה הזו היא החקיקה המוגזמת בכנסתי שולדעת

קובע שלא  –הגבלת תעמולה בשידורי רדיו וטלוויזיה  –בחוק הבחירות 

ולאחר מכן (הימים שלפני הבחירות  60תהא תעמולת בחירות בתקופת 

אלא שמובן שבתחנות שידור פרטיות ). יום -21קוצרה תקופה זו ל

האם מישהו נתן את דעתו . זה אפשר לאכוף איסור-במדינה חופשית אי

, על תחנות טלוויזיה, על הכפייה שקיימת בעניין הזה על עיתונות חופשית

שאין בה , האם אנחנו חיים במדינה של מפלגה אחת? על תחנות רדיו

אני יכול , ניחא? באיזו זכות כופה הכנסת איסור זה? עיתונות חופשית

אבל לגבי כל , ציבורילהבין שקיימת התערבות מסוימת בערוץ ממלכתי 

  . שאר אמצעי השידור האלקטרוניים מדובר בכפייה ובהתערבות מופרזות

, כל תחנת שידור פרטית אמורה לגבש לעצמה את קוד האתיקה שלה

לא רק לגבי סיקור  את התקנות שלה בדבר חובתם של עיתונאיה

קבלה , אלא גם באופן כולל לגבי אתיקה בעיתונאות, בתקופת הבחירות

 לרשתות הטלוויזיה . 'עבודה פרטית מחוץ לשעות העבודה וכו, ודהלעב

CBS,ABC  ,NBC ,CNN משלהן" מסמך נקדי"מעין , יש תקנון כזה .

ואסור שעיתונאים יתמכו , המדינה אינה צריכה להתערב בנושא זה

  .בהתערבות מסוג זה

ודוגמה לכך הן ההצעות  ,מוטיב זה של כפייה הולך ונמשך ומעמיק

. להקליט תכניות מראש, כאן לנתק מיקרופון באמצע ריאיוןשנשמעו 

מחובתו של העיתונאי להשתלט על הריאיון בדרכים עיתונאיות ובהתאמה 



  

  

. וישפוט יקרא, יאזין, והציבור יצפה, לקוד המקצועיות שהוא גיבש לעצמו

  .אבל בלא כפייה וללא התערבות מבחוץ

אלא , יר סוגי כפייהלדעתי אין מתכוונים להגד:  עמוס שפירא' פרופ

לגבש דרכים שיסייעו לעיתונאי להתמודד עם קשיי עבודתו בתקופת 

חוק , אני מסכים. ומתוך כך לסייע גם לצרכני התקשורת, בחירות

 –ההבחנה . אפשרי ליישום ומיותר במידה רבה-הבחירות הוא חוק בלתי

בין תעמולת בחירות  –אבל גם בהקלטה מוקדמת , בעיקר בשידור חי

? מה אפשר לעשות, אם כן. אפשרית-ן פוליטיקה חדשותית היא בלתילבי

, העיתונאי צריך להיות מקצוען: אזרחי' בנקודה זו אני מסכים לדברי פרופ

, לא מוותר, לא מתקפל, לא מתבטל, מוכן היטב, בקיא בחומר, אסרטיבי

ודבר זה דורש כישורים מקצועיים . יודע לשאול את השאלה הבאה בתור

. יכולת התמודדות גם עם פוליטיקאים שהתקשורת היא ביתםגבוהים ו

העיתונאים ושל הציבור  של –בעיה נוספת בתקופה זו נובעת מהתחושה 

, שחלק מן החדשות הנוגעות בענייני בחירות אינן לגיטימיות –כאחד 

ברור לי שאין . משום שהן חדשות המיוצרות לצורך הבחירות הקרבות

אולי . אבל יש למצוא להן איזון, ה כללאפשרות לא לשדר חדשות כאל

לראיין מישהו שלא יהסס לומר שהחדשות האלה נוצרו בצורה מלאכותית 

  . בגלל הבחירות

, כמשפטן אחזור ואומר שבכל הנוגע לסיקור תקשורתי, בכל מקרה

  .אפשרי-חוק הבחירות הוא חוק בלתי

של אודות התכנים -על, הערה אחרונה בנוגע לדבריו של אורי דרומי

בעבר הפוליטיקה שלנו הייתה במידה רבה . מערכת הבחירות

כמעט ללא , י וחירות זה חירות"י זה מפא"מפא: אידיאולוגית ודוגמטית

, האיש: הנגדית במובן מסוים עברנו לקיצוניות .נגיעה לפן האישי

, עברנו לפוליטיקה אישית. מראהו ואישיותו הוא חזות הכל, המועמד



  

  

איני יודע אם ניתן לתקן זאת בפרק . לחלוטין המתעלמת מהתכנים כמעט

  . הזמן הקצר שנותר עד הבחירות הבאות

מי שהחוק הפקיד אותו על  מנקודת מבט של, לדעתי:  מר נחמן שי

ייזכרו כנקודת מפנה  1999בחירות  ,ההסדרה של אופני סיקור הבחירות

לשיקוף מערכת , לתעמולת בחירות, בכל הקשור לסיקור בחירות

אין להתערב , ברשות השנייה, משום שלדעתנו, זאת. ת בטלוויזיההבחירו

אין זה . לרבות בזמן בחירות, פוליטיקה בכלל-בדיאלוג תקשורת

- אי. מתפקידנו להגדיר מהי עיתונות טובה או לפעול למען עיתונות כזו

. מלמעלה' מוצנחת'אפשר להכפיף עיתונאים למערכת כללים חיצונית ה

, לרבות הכשרת ערוצים פיראטיים, ערוצים החקיקה המאפשרת ריבוי

     .מבטלת כל אפשרות לפקח על ערוצי התקשורת בכל עניין שהוא

, יש מוקדי שידור רבים: היום הדיאלוג הזה מונחה על ידי כוחות השוק

מבט ("שעיני כל עם ישראל נשואות אליה " מדורת שבט"אין עוד 

מתוך , שה מעצמווהאיזון המיוחל נע, )2עד הקמת ערוץ " לחדשות

השאיפה הטבעית של כל מנגנון הפועל על פי כוחות שוק להגיע לשיווי 

  .משקל

. מושג ללא התערבות גם מבדיקות שערכנו עולה שאיזון זה, כללית

, זמן שידור יותר מאשר ראש אופוזיציה מובן שראש ממשלה מקבל

שמפלגה שנמצאת בשלטון תיחשף באמצעי התקשורת יותר ממפלגה 

אין לי . אבל בסך הכל כולם זוכים לייצוג מכובד; ת על השלטוןשנאבק

וכוחות השוק יחליפו את , ספק שבשנים הקרובות יימשך תהליך זה

  .החקיקה המלאכותית והכפויה

מובן שאצפה מעיתונאים לגלות אחריות מרבית בעיקר , עם זאת

אבל גם דבר זה , הפריע לי מאוד" מטעם"עניין הקהל . בתקופה זו

  . ר מתוך דינמיקה פנימית ולא באמצעות כפייה חיצוניתהסתד



  

  

שאין כאן העמדה של , ראשית ברצוני להבהיר:  תמר ליבס' פרופ

עיקר דאגתם של אנשי האקדמיה נתון . אנשי האקדמיה מול העיתונאים

, העיתונאים, שכן אתם, היום למעמדם המקצועי והחברתי של העיתונאים

אתם הקבוצה המבטיחה את יישום , טוןכנציגים שלנו בפני השל משמשים

  .חופש הביטוי ומתוך כך את היציבות של הדמוקרטיה

, יש מקום לדאגה אם יש פגיעה במעמד העיתונאים, במובן הזה

איש אינו מבקש שהעיתונאי יהיה . ולדעתי פגיעה כזו מתרחשת מול עינינו

קיימו אבל קיימת ציפייה שהעיתונאים י, דיקטטור במובן האפל של המילה

דוגמה טובה . ביניהם הידברות שתעצור את ההידרדרות במעמדם

" מטעם"להידברות כזו היא ההסכמה שהושגה בעניין הכנסת קהל 

  .לאולפן

אחת הסיבות לפגיעה במעמד העיתונאים היא המבנה המשתנה של 

טשטוש הגבולות , מסגרת שידור, פרסום, מטעמי רייטינג, אם. התקשורת

, מוקצבות לכם שתי דקות לראיין פוליטיקאי', יקה וכובין תקשורת לפוליט

ולאיש מכם לא יהיה זמן לעסוק , הרי מובן שכולכם תשאלו אותן השאלות

  .בענייני תוכן ומהות

כדי להעלות את קרנה של התקשורת יש לנקוט דרכים שיאפשרו 

להבין מה ההבדל בין  –למרות אילוצי המבנה התקשורתי  –לציבור 

  . מה בדעתם לעשות אחרי הבחירותהפוליטיקאים ו

דבר זה יכול להיעשות באמצעות גיבוש פורמטים של שידור שיאפשרו 

, כלכלה: דיון רציני בבעיות העומדות על סדר היום במערכת הבחירות

על כל פוליטיקאי המשתתף בתכנית כזו לדעת שאין . פלסטינים, לבנון

  . הוא יכול התחמק ממתן תשובות חדות וברורות

שמעצם הגדרתם  –והכוונה לתכניות בידור ואירוח  –פורמטים יש 

את " למכור"מחייבים את הפוליטיקאי להציג את הפן האישי שלו ו



  

  

הופעה כזו תורמת להעצמת . יתרונותיו האישיים לקהל הבוחרים

  .הפוליטיקה האישית על חשבון פוליטיקה של תכנים

ומו של הפן גם הסקרים תורמים להגדלת מק, בצד תכניות הבידור

פוליטיקאים , שכן. האישי בבחירות ומשמשים כר נוח לתעמולת בחירות

גם , לטובתם) או בתוצאותיהם החלקיות(רבים משתמשים בתוצאותיהם 

   .אם הדבר אינו משקף את המציאות כמות שהיא

בדיון זה משתתפים בעיקר אנשי תקשורת , אמנם:  ר אריק כרמון"ד

. ת בו חלק מהתרבות הפוליטית בכללהאבל יש לראו, וחוקרי תקשורת

כשמשווים בין המציאות הפוליטית במדינת ישראל בתקופה של מערכת 

מגלים דברים , למציאות הפוליטית במדינות מערביות אחרות בחירות

  .אחדים

אפשר לראות את השפעתה החיובית של , הצד השווה, מצד אחד

פותה השקיפות בתקשורת ועל השתת הטכנולוגיה המתקדמת על

  . בתהליכים הדמוקרטיים

. בישראל חסרים דברים מהותיים, הצד השונה, אבל מצד אחר

מסורת כזו היא . אין כאן מסורת פוליטית שהתגבשה לאורך זמן, ראשית

, שנית. של המהפכה הטכנולוגית היתרונות התשתית החיונית להבטחת

והוא , לבמידה רבה סדר היום הפוליטי העמוס לעייפה הוא ייחודי לישרא

מחייב את התקשורת לסקר אייטמים שספק אם אין הם בגדר תעמולת 

המערכת הפוליטית אינה משדרת יציבות , שלישית. בחירות של ממש

חוסר ודאות זה משתקף . והדבר בא לידי ביטוי למשל בפריימריז, וודאות

  . בתזזיות בתקשורת

ים בתוך הנהר הגועש הזה של מציאות פוליטית מורכבת זו נדרש

  .העיתונאים למלא את תפקידם



  

  

איך , כלומר, השאלה המרכזית היא איך עוצרים את המניפולציה

 .התקשורת נלחמת במניפולציה שהפוליטיקאים מבקשים לעשות בה

פוליטיקאי . ביקורת על מילוי הבטחות: דרך אחת. אציין כמה דרכים לכך

וחשבון על  אינו נדרש לתת דן, ישראלי שמבטיח הבטחות ואינו עומד בהן

שכן , במובן זה התקשורת אינה ממלאת את תפקידה. הפרת הבטחותיו

מחובתה לדרוש מן הפוליטיקאי לתת תשובות ברורות לגבי הבטחות 

יש להציג בפני . חשיפת מועמדי המפלגה לציבור: דרך שנייה. שלא מולאו

ולא רק את , הציבור את כל המתמודדים בפריימריז במפלגות השונות

כך אולי יהיה אפשר להבטיח שהמועמד . המוכרים ממילא ,ראשיהן

: הדרך השלישית. לכנסת יציג קבלות נוספות מלבד גב כלכלי איתן

אפשר שממועד מסוים לפני הבחירות . הימנעות מנפילה בפח הסקרים

  .אין לפרסם סקרים

כגון יצירת , כל הדברים שהוזכרו לעיל:  חיים צדוק) בדימוס(השופט 

כל  –יצירת פורמטים שיאפשרו העמקה  ,גיבוש קוד אתי ,תקנון מחייב

אלה צריכים לחול על התקשורת בכל ימות השנה ולא רק בתקופת 

  . בחירות

ואין עוררין על כך שמדובר , חוק הבחירות נחקק לפני ארבעים שנה

הסעיף האוסר על שידור תעמולת בחירות אינו , למעשה. בחוק מיושן

ואינם מפסיקים , גולשים לתעמולת בחירות רוב הפוליטיקאים. קיים עוד

  . גם נוכח תחנוניו של המראיין

השאלה העיקרית היא איך עיתונאי מכלי תקשורת המשרת את כל 

ובעיקר בתקופת , צריך להתנהג בדרך כלל, כגון רשות השידור, הציבור

איך : בעניין זה יש לגבש עקרונות המקובלים על הכל. הבחירות הרגישה

יש לבקר במלוא החריפות . כיצד מראיינים, י מצטטיםמת, מסקרים

  .שיחרוג ממוסכמות אלה עיתונאי



  

  

אין זה ראוי בעיני שפוליטיקאים ומפלגות , בעיני. שתי הערות לסיום

קובעים נאומים או אירועים . מצליחים לכפות על כלי התקשורת שידור חי

רת וכך גוררים את כלי התקשו, אחרים בשעות שבהן משדרים חדשות

  . סיקור עיתונאי מערכתי  לשידורים חיים שאין בהם

. ולא כלי עזר לתקשורת, עריכת סקרים היא מקצוע העומד בפני עצמו

גם בעניין זה יש לקבוע . הסוקרים מחויבים למי שהזמין מהם את הסקר

על התקשורת להחליט שתפרסם . אמות מידה מוגדרות, כללים ברורים

  . ים ובכללים הקבועים מראשרק סקרים העומדים בקריטריונ

הדברים שנאמרו כאן מחזקים את דעתי :  כדורי-מיכל רפאלי' גב

יש , כמו כל מקצוע אחר, גם עיתונאות. הצורך במקצוענות: בעניין אחד

אבל רבים , בפורום זה יושבים עיתונאים ותיקים ומלומדים. ללמוד ולדעת

. בדרישות המקצועאינם עומדים , הוותיקים והמנוסים פחות, מעמיתיהם

והדרך שבה סוקר משפט זה ברוב , למשפט דרעי יש נגיעה לבחירות

רוב אמצעי התקשורת לא הגיבו לסערת . בעייתית –אמצעי התקשורת 

אף עיתונאי לא העז לשאול למה , הרוחות שגעשה אחרי מתן פסק הדין

? האם כל בני העדה גנבו ורימו, כל העדה הספרדית צריכה להיעלב

אסור . ס בבחירות"קצוענות זה גרם בעקיפין לעיצוב המסר של שהיעדר מ

המערכת העיתונאית צריכה לגבש פתרונות . שהפתרונות יהיו חיצוניים

להעניק גיבוי ותמיכה מקצועיים לעיתונאים : ובעניין זה, דמוקרטיים

  . היוצאים למשימות סיקור מטעמה

לדרוש  ,אלה יבטיחו שבבוא העת העיתונאי ידע לעמוד על שלו

לבלום אותו אם הוא אינו מוכן , מהמרואיין תשובות אמיתיות ולא ססמאות

  . ולא רק בתקופת בחירות –לענות עניינית 

אני שותף , ראשית. ברצוני להעיר כמה הערות:  מר דן מרגלית

לדעתו של יעקב אחימאיר בדבר הצורך לבטל את החקיקה העוסקת 



  

  

ברגע זה ממש . בתהליך ארוךמדובר , עם זאת. בתקשורת בזמן בחירות

אנו נדרשים לתת פתרונות מידיים לדילמות העומדות בפנינו במערכת 

מ נתניהו "זכור לי שידור חי שבו אמרתי לרה, אישית. בחירות זו

מה יכולתי . והוא התעלם, "אתה משתלט לי על המסך: "מפורשות

: ואמרתי, אפשרתי לו לגמור את דבריו? להחשיך את המסך? לעשות

גם יוסי שריד יודע לתמרן ". תודה לך על תשובה לשאלה שלא נשאלת"

שאינן מנת , מדובר בסיטואציות נדירות, ובכל זאת. את התקשורת לרצונו

  .חלקנו מדי יום ביומו

אם יוחל , ביטול החקיקה, וכאמור, כיוון שאנו נדרשים לצעדים קיצוניים

: נוגד להיגיוןלדעתי יש לעשות דווקא את הצעד ה, מה-יארך זמן, בו

אבל , מיושן אולי זה. לחזור לאיסור שידור תמונות גלויות של פוליטיקאים

לשדר תעמולה  יש לדעת שההיתר. הרע במיעוטו במצב הנוכחי זה

שכן כל , חדשות פירושו מתנה לממשלה ולמפלגות הקואליציה במסגרת

ראו לדוגמה . כאייטם שיש לשדר, כחדשה דבר היוצא מפי אנשיה כמוהו

על ביקורו  –שאין לו אישור מטעם הוותיקן  –הפרסום מטעם הממשלה 

  .הצפוי של האפיפיור בארץ

אני משתומם שעיתונאי בכיר כמוך מציע צנזורה :  מר יעקב אחימאיר

  !מדובר בחזרה לאחור של שנות אור ?איזה מין תקדים הוא זה! עצמית

ן המצב במצב הקיים החוק הישן טוב מ, ובכל זאת:  מר דן מרגלית

  .העכשווי

 60במה שונה התכנית שלך ששודרה לפני מגבלת :  מר ניסים משעל

  ?הימים מזו ששודרה בתוך מסגרת זמן זו

אבל דבר זה פועל , יכול להיות שאין ביניהן הבדל:  מר ישראל סגל 

  . לטובת הממשלה



  

  

, היא תיזום ותדיע: השידור הזה הוא מתנה לממשלה: מר דן מרגלית

  . רק תגיב, במקרה הטוב ,והאופוזיציה

, העובדים עם הטלוויזיה, רוב הסוקרים. כעת אתייחס לעניין הסקרים

אני מסכים לכך שהסקרים הם על , עם זאת. יודעים לעשות מדגם מהימן

וראו את המבוכה העצומה , הרב כדורי של התקשורת המודרנית  תקן של

על  –הרחוקים מן האמת  –שנגרמה לעיתונאים בעקבות הסקרים 

אף תכנית פוליטית לא : מדובר בכדור שלג. תוצאות הפריימריז בליכוד

משום שיש להם כוח משיכה והם מגדילים את , רוצה לוותר על הסקרים

  .הרייטינג

 5מדוע שסעיף : ברצוני לשאול את דן מרגלית:  מר יעקב אחימאיר

 – לא יוחל, הדן בהגבלת תעמולה בשידור רדיו וטלוויזיה, בחוק הבחירות

מדוע להטיל צנזורה אך ורק ? גם על העיתונות הכתובה –למען השוויון 

  ?על התקשורת האלקטרונית

יש הבדלים מהותיים בין עיתונות כתובה לבין :  מר דן מרגלית

  .ולא כאן המקום לפרטם, התקשורת האלקטרונית

שכל עיתונאי יישפט , יעקב אחימאיר אמר בדבריו:  מר עוזי בנזימן

ואת כלליו , זה המבחן. האתיקה הפנימית שלו, פנימית שלולפי האמת ה

ברצוני לשאול את . שזה כמובן המצב האופטימלי, מכתיב השוק החופשי

מבחן זה תקף במציאות של בחירות  האם, אנשי הטלוויזיה שבינינו

לפי תחושות המצוקה המועלות , אבל נראה לי, קובע שלא איני? 1999

  .תקף שיכול להיות שאין הוא, כאן

האם . הפורום המכונס כאן הוא העילית של התקשורת האלקטרונית

או שמא יכול להיות שאינכם , הקוד הפנימי הזה אכן קיים ומנחה אתכם

כגון רייטינג , אלא גם משיקולים זרים, מונעים רק משיקולים מקצועיים

  ? וכסף



  

  

אזי יש משהו פגום , אם בעשייה העיתונאית מעורבים שיקולים זרים

, נוצר ערבוב של פוליטיקה. תקשורתי בחברה הישראלית-יח הפוליטיבש

    .והתוצאה היא תרבות פוליטית קלוקלת, תקשורת וכסף

הסבורים שמדובר בעירוב שיקולים זרים ירצו מן הסתם לעצור את 

, יש מי שיאמר שמדובר בעסק שיש בו איזונים פנימיים, מנגד. התהליך

, צריך לתת להם לעשות את שלהםו, חלקם יורגש רק לאחר פרק זמן

מן הראוי , עם זאת, איני שופט סוגיה זו. לתקן את הסטייה באופן טבעי

   .לדון בה

יכול להיות שהפער האמיתי הוא בין הרצון להגיש :  מר דן מרגלית

רצון הנובע , חדשות מעניינות לבין רצון של כל עיתונאי לשמור על איזון

  . תמאמת פנימית ומאמות מידה אישיו

-מפתה מאוד להצטרף לדעתו הליברלית, אין ספק:  אילנה דיין' גב

שהרי , לעילא של יעקב אחימאיר ולהניח את כל ההגבלות החיצוניות בצד

; סוף השתחררנו מן המונופול של ערוץ אחד וממספריו של הצנזור-סוף

אלא שהשוק . חלף זמנה של הכפייה הזו והגיע זמנו של השוק החופשי

ולא חוק , הבעיה של התקשורת הישראלית הוא-הוא החופשי הזה

  .או דבריו של פוליטיקאי זה או אחר, הגבלת התעמולה, הבחירות

גרם  ,2עם קום ערוץ , 1993שראשיתו בנובמבר , שוק חופשי זה

 .ועדיין לא עוצב אתוס חלופי, לקרע באתוס של העיתונות הישראלית

ה נאמן ובורגני וכעת שהי, הדבר דומה למשבר גיל הארבעים אצל גבר

  ועדיין הוא מחפש את האמת הפנימית שלו, הוא משוטט בין בתים רבים

, המחויבות לעיתונות ?של העיתונאים, מהי האמת הפנימית שלנו

: התשובה בחלקה היא כן? כלומר המחויבות לשיקולים מקצועיים לחלוטין

עד למתוח את החבל  המחויבות, המחויבות להכין את עצמנו לריאיון

למה עוד , כפי ששאל עוזי בנזימן. אבל זה רק חלק מן התשובה. הסוף



  

  

-חלקה האחר של התשובה מכיל את השיקולים הלא? אנו מחויבים

אנחנו , אנו מחויבים לעשות פרובוקציות באולפן: הזרים, מקצועיים

מחויבים להביא סקרים אף על פי שאנחנו יודעים שהמדגם שלהם לקוי 

אנחנו מחויבים ללבות אש , הנייר שעליו הם כתוביםושגוי ולא שווה את 

אני לוקה בזה . כמושג' פופוליטיקה'ואנחנו מחויבים ל, ולהעיף גצים

ההבדלים בין העיתונאים טמון בהיקף הפשרות שכל אחד מאתנו . בעצמי

שכן , זהו מצב בעייתי. מי פחות ומי יותר, כולנו עושים פשרות. עושה

, לא רק משחיתה: את השיח הציבורי נתהגענו למצב שבו הפשרה מסכ

במהלך החודשים האחרונים . אלא מסכנת אותו, מעוותת ומסלפת אותו

לא הצגנו לו זווית ראייה ; לא אמרנו ולו דבר אחד שהצופה לא ידע קודם

העיסוק בפוליטיקה נעשה בצורה . מרעננת שלא חשב עליה בעצמו

נו לעשות רדוקציה פינקלנשטיין גרם ל. כך-רדודה כל, כך-שטחית כל

נתנו בידיו את המדיום על , ואנחנו התמסרנו לו בקלות, כך-קיצונית כל

. על שטחיותו ועל טמטום חושיו, על רדידותו, על טיפשותו, מגבלותיו

  . ודבר זה מטריד אותי

את המנהלים על , ואת הזכיינים כשמוסיפים לכל זה את בעלי המניות

אפשר לברוח -אי. באמת מסוכן אזי מגלים שהמצב, תאוות הבצע שלהם

  .מזה

יכול להיות שצריך . אפשר לפתור את זה בחודשיים או בשנתיים-אי

ליצור מעין קרטל שיבטיח תכנים , "מינסוטה קומפקט"לקבל רעיון דוגמת 

במשך חודש וחצי . למורת רוחם של דודי תדמור ועוזי פלד, בשידור

ל את ברק על נשא: נהפוך את משבצות השידור שלנו לשמורת טבע

נשאל את נתניהו על הסכם , בעיית האבטלה ולא ניתן לו לברוח מתשובה

  .וואיי ולא ניתן לו לחמוק מתשובה

פי הקוד המקצועי -אם בסיקור משפט דרעי הייתי נוהגת על, בכנות



  

  

, דקות 40קרמניצר במשך ' הייתי מעדיפה לראיין את פרופ, הפנימי שלי

להתעלם מהציפיות של , כנראה, להאבל איני יכו. ס"ולא את אנשי ש

  .מנהליי

יש לזכור שהמועצה הציבורית הוקמה בשביל :  דוד-תמי בן' גב

, אין בסמכותה לפקח על הערוץ השני. לפקח על התקשורת הציבורית

אם הוא מחליט לסיים , למשל, אבל בסמכותה לתת גיבוי לאריה גולן

לחדול מתעמולת  מ משום שזה אינו שועה לבקשותיו"שיחת טלפון עם רה

  . בחירות

ברצוני להגיב לדבריה של אילנה דיין על עירוב :  מר שלום קיטל

יש , כמנהל חברת החדשות, גם לי. שיקולים זרים בעבודה העיתונאית

איני סבור שעניין זה משפיע על , ובכל זאת. קשר עקיף לעניין הכלכלי

עלולה לאיים איני רואה איזו רעה , יתרה מזאת. השיקולים ועל התכנים

על השיח הציבורי אם בתכנית זו או אחרת משתמשים בגימיקים 

  . שמטרתם להגיע לקהל רב יותר

רבים טענו שלא היינו צריכים לאפשר : בעניין סיקור משפט דרעי

ניצן חן  1הכוונה לכתב ערוץ (לדרעי ולרב עובדיה להתנהג לתקשורת 

ם ומתוך כך לבזות את לבזות אות, כפי שהתנהגו) מתי כהן 2ולכתב ערוץ 

נדמה לי שבסיקור זה עשינו שירות חשוב , ובכל זאת. התקשורת כולה

פן שדרעי ועובדיה היו , ס"משום שאז נתגלה פן אחר של ש, לציבור

  .מעדיפים שלא ייחשף ברבים

היה פרופסור מהאקדמיה  אבל מתי באחרונה:  אילנה דיין' גב

ה של אירוע או פרשנות מתי היה משפטן שנתן הערכ? במהדורת חדשות

  ?של תופעה

שאלות אלה יישארו פתוחות , ככל הנראה, רבותיי:  מר ישראל סגל

  . עד לדיון הבא בנושא זה



  

  

 


