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. נושא דיוננו הערב הוא תפקידה של התקשורת הישראלית בזיקה למלחמת לבנון  :ר"יו, מר ישראל סגל

הייתה יוצאת דופן גם בגלל , -81/82או ב -78בין אם קובעים שהתחילה ב,  מלחמת לבנון

 –וגם בגלל המשך שלה , י"לפחות בעיני מק, ה אותה מהתחלהחוסר הלגיטימיות שליוו

אחד הדברים שמאוד מפליאים אותי הוא השתיקה שהשתררה . מלחמה שארכה שנים

שמענו קולות על הסכנה , בעוד שטרם היציאה משם, בתקשורת מהרגע שעזבנו את לבנון

  . על שבירת רוח הלחימה וכדומה, הגדולה שצפויה לנו עם היציאה

שהמלחמה הזאת , לדעתי, יסתבר, אבל בעוד כמה חודשים, אולי לא היום, במבט לאחור: אפרים סנהר "ד

ההסכמה הערבית -הייתה אולי הסיבוב האחרון של המלחמות בין ישראל ובין שרידי אי

מלחמת גרילה שבה סוריה , גם אפשר יהיה לראות בה מלחמה באמצעות שליח. לקיומה

  .רמת הגולן ניסתה להשיג לעצמה חזרה את

האחת להגיע לשלום עם . היו לנו שלוש אופציות, לקראת המלחמה הזאת ובמהלכה  

וסוריה על פי רוב לא הייתה זמינה בכלל , אלא שלכך דרושים כידוע שני צדדים, סוריה

שורש בבעיה שאף ממשלה -טיפול –אפשרות שנייה הייתה עימות עם סוריה . מ"למו

אלא , המשך המלחמה  -הייתה אפשרות שלישית ו. בישראל לא העזה להשתמש בו

נובע , השקט המבורך שבו אנחנו נמצאים היום. שהנכונות הלאומית לכך הלכה ודעכה

שחידוש הגרילה לא , וגם מתוך ההבנה הסורית, לא מתוך השלמה, ממאזן אימה והרתעה

  . יותיר בררה בידי ממשלת ישראל אלא להגיע למצב של עימות נרחב

  ?הדברים הזה-ואיפה התקשורת במצב  :ר"יו, גלמר ישראל ס

נבעה במידה רבה ,  העובדה שהציבור לא היה מוכן להמשיך את המלחמה בממדיה אלה: ר אפרים סנה"ד

, התקשורת הבליטה, ראשית: שהתבצעה בשלושה אופנים, מפעולתה של התקשורת

. וסבל שלא ישוערהרוגים בשנה  -25ל 15בין  -את מחיר המלחמה , לעתים באופן וולגארי

ובראש ובראשונה שקט ביישובי , והיו הישגים  -התקשורת העלימה את ההישגים , שנית

חיים תקינים לחלוטין מבחינת תיירות וחקלאות בלתי מופרעת , אחוזים מהזמן 98הצפון 

    .והשחיקה בשטח של הגרילה של החיזבאללה

והוא המהותי ביותר ובו גם למנהיגות הפוליטית יש , קטההאמצעי השלישי שהתקשורת נ                          

המלחמה שלכם היא מלחמה : לא לחיילים ולא למשפחותיהם, הוא שאיש  לא אמר, חלק

  . צודקת

  ? איך אתה מסביר את התופעה הזאת  :ר"יו, מר ישראל סגל

תם גברה על ודע, ההסבר הוא כי מרבית אנשי התקשורת נקטו עמדה הנגזרת מדעתם: ר אפרים סנה"ד

  . אנשים לא שמו שום חיץ בין השקפתם ובין עבודתם העיתונאית;  היותם מדווחים

אז איך תסביר את העובדה שההתנגדות העמוקה יותר כלפי המלחמה והפיכתה ללא : ר"יו, מר ישראל סגל

נגררה בעצם , בעניין זה, שהתקשורת? משורות התקשורת, דווקא, לגיטימית לא באה

  ?פרלמנטריות-חוץאחרי תנועות 

היו בתקשורת אנשים שעשו שימוש במעמדם התקשורתי כדי , לדעתי. אני חושב אחרת  :ר אפרים סנה"ד

  .שראו בזה שליחות, ל מלבנון"להאיץ את יציאת צה



  

שהשקפנו על מדינה אחרת וקראנו  עיתונים , נדמה לי שאני ומר סנה חיים במדינה נפרדת: ר שאול צדקא"ד

  .אחרים

  .אולי לא נעשה די,  לפחות, גם לי יש הרגשה שבצד העיתונאי: ר"יו, סגלמר ישראל 

מציאות 'שדיבר על , הרשו לי להשתמש במושגים שטבע בשעתו ניקולו מקיאוולי: ירון מזרחי' פרופ

המציאות  -' מציאות פוליטית'ו, לענייננו העיתונאים, מציאות של בעלי הידע -' אובייקטיבית

ומדינאים וממשלות נאלצים אפוא לנקוט מהלכים , ן השתייםיש פער בי. של הציבור

על  -מדינאי חייב להיות גם ראליסט וגם שחקן , כלומר. שמתחייבים משני סוגי המציאות

  . השיקולים של המציאות האובייקטיבית הוא יכסה באמצעות התיאטרון הפוליטי

תים קרובות את התקשורת בתקופתנו הפכה את המציאות הפוליטית לגורם הקובע לע  

אך לפעמים המציאות האובייקטיבית . המציאות האובייקטיבית ואת המהלכים של השלטון

  . הזאת פורצת כמעט במקרה לתיאטרון של הפוליטיקה

ידי -התפיסה הקלאסית היא שתפקיד העיתונות הנאורה הוא להגביל את התיאטרלי על  

שבו התיאטרלי מגביל , כמעט הפוך אנחנו נמצאים במצב, נראה לי, ואילו היום, המציאותי

את היכולת לפעול במציאות האובייקטיבית והעיתונאים  מספקים לא פעם תפאורה 

כדי לייצג מציאות שמעמתת באופן נאמן בין האובייקטיבי . ותאורה למשחק הפוליטי

מה , נחוצים הרבה כסף והרבה זמן -  high cost realityמה שאני קורא   -לפוליטי 

קל בהרבה להשתמש במציאות של התיאטרון . לל אין לעיתונאי מן השורהשבדרך כ

הם  - good and evilבין , בנוסח מר אפרים סנה, שעושה הבחנה מאוד פשוטה, הפוליטי

  . 'אנחנו הטובים וכו, הרעים 

הפרטת העיתונות הכתובה והמשודרת גורמת אצלנו למצב שבו העיתונאים שלנו משחקים   

הממושכים , ובמידה רבה לא משקיעים  בייצוג התהליכים העמוקים, יבתיאטרון הפוליט

שהם , בעיקר תורמים לכך הפוליטיקאים. שהם קריטיים לגבי מהלכים מדיניים, יותר

מפני שיותר קל להשקיע כסף  -לים  "וגם המו, השחקנים הראשיים של  התיאטרון הפוליטי

מאשר לעתים קרובות , של הממשלהוזמן בנושאי שחיתות ובביקורת המדיניות הכלכלית 

להדחקת המציאותי מאחורי הקלעים של התיאטרון . בנושאים מדיניים כבדים מהסוג הזה

ויכול להיות שהאיחור בנקיטת הצעדים  מצד , הפוליטי יכולות להיות השלכות חמורות

  .הממשלה בנושא לבנון הוא אחת מהן

מה : ה את השאלות החשובות לגבי הפרשה הלבנוניתלא שאל, בגדול, התקשורת, לדעתי:  מר אורי דרומי

איך קרה שזנחנו את תפיסת הביטחון הישנה והטובה שלפיה ? בעצם אנחנו עושים שם

הוא רודף אחרי  -ואם יש הפרה של הביטחון , לאומי-ל מגן על המדינה מהגבול הבין"צה

המדינות  אבל כך או אחרת מטיל את האחריות על, או עושה פעולות תגמול, מחבלים

, מלחמה שאי אפשר לנצח בה, גם איך קרה שהסתבכנו במלחמה נגד גרילה. השכנות

איך לא שמרנו את ההרתעה שלנו . ושגם אסור לנצח בה כי נלחמים בה נגד אזרחים

שרובה לא הייתה , איך הקמנו נגדנו את אוכלוסיית השיעה. למקרים של מבחני אמת

: ועוד שאלות. כם או איך עזרנו להקים חיבאללהאיך הקמנו מתו. בהתחלה עוינת לישראל

ץ שלנו ובאיזה שלב הפכנו "ל היה השכפ"עד מתי צד -ל "מהו המאזן האִמתי שלנו עם צד



  

ל "מה עשתה מלחמת לבנון לכושר הלחימה של צה. ל"להיות בעצם בני ערובה של  צד

והנה . קבכל השאלות הללו התקשורת הייתה צריכה להתעס. ולנורמות ההתנהגות שלו

 20שהמלחמה הזאת עלתה לנו , שבוע אחרי היציאה מלבנון מגלה לנו סבר פלוצקר

שבעשירית הסכום אפשר היה לבנות מערכת הגנה בלתי רגילה בגבול , מיליארד דולר

שלא לדבר על הנזקים , הצפון ושההוצאות האלה הן שכבלו  את המשק ומנעו צמיחה

  .החברתיים העצומים

. ההנחה של אפרים סנה שאמר שיצאנו מלבנון בגלל התקשורת אני  לא מסכים עם  

וכאן חזרנו על הטעות , התקשורת לא הבליטה את הדברים בצוריה די וולגארית, לדעתי

אחוזים מהכתבות בטלוויזיה היו כתבות  -97ב הראו ש"כי מחקרים בארה, של וייטנאם

, לדעתי. 'קולונל מדבר וכואיזה , רואים חיילים הולכים, רואים הליקופטר נוחת -רכות 

או , התקשורת דיווחה על מה שקורה בלבנון רק בצמוד לאיזה אירועים שהממשלה יזמה

  .בעקבות אסונות וכדומה

  :הסיבות לכך שהתקשורת לא מלאה תפקיד רציני הן אלה                         

אינתיפאדה במיוחד אחרי שה, קשה לשמור על עירנות ומתח בפרשה מתמשכת כל כך. 1

  .כך תהליך השלום תפסו את המקום המרכזי בסדר היום הציבורי-ואחר

זה לכאורה דבר שישראל יכולה , הרוגים בשנה 25 -כמה שזה נשמע איום : דבר נוסף. 2

אין דינו כדין אירוע  ברמת  –או  בקריית שמונה , אם זה מתרחש בצפון, כלומר. לעמוד בו

  . אביב

נוצרה מין  חלוקת . פגעה תחושת השבטיות והלכידות שלנוההסבר השלישי הוא שנ. 3

לא הייתה הפעם אותה .  ואנחנו נדווח, ל מטפל בזה"וצה, יש איזו בעיה בצפון, טוב: עבודה

  .מעורבות רגשית שהייתה במלחמות קודמות

אבל היא בהחלט , לא הייתי אומר שהתקשורת שירתה את הממסד -והדבר האחרון  . 4

שרוב הדיווחים שלהם , להוציא הכתבים הצבאיים -יום שלה מהממסד קיבלה את סדר ה

  .היו באמת מהשטח

ממשלת ', 84בסוף . רק מכיוון הפוך, הביקורת שלי על התקשורת היא הרבה יותר חמורה: מר אורי אבנרי

זאת הייתה . ל היה מוצב שם אל רצועת הביטחון"ישראל החליטה לסגת מהמקום שצה

  . אף אחד  לא יצא נגדה" העולם הזה"וחוץ מ, אסון-צאות הרותעם תו, החלטה מטורפת

 -1976הייתי במקרה בחדרו  של יצחק רבין ב -אם מותר לי לחזור כמה שנים אחורנית   

גד יעקובי , בראשות שמעון פרס, פרצה היסטריה. כשהסורים נכנסו ללבנון וירדו דרומה

, לעומת זאת, יצחק רבין. רא וכדומהשזה אסון נו, תמכה בה, אגב, שכל העיתונות, ואחרים

מה שאני רוצה .  שאז יהיה שקט, הלוואי שהסורים יגיעו עד לגבול: אמר אז בשיחה פרטית

, או רגלו, שנפשו של הציבור, לומר הוא  שכל השנים הללו העיתונות נגררה אחרי השלטון

. אחרי הרביםהלכה , כמו תמיד, ואז העיתונות, הציבור היה כולו נגד.  נקעה מהמלחמה

את העיתונים . התקשורת חיה מהדוברים. מפני שהתקשורת היא לא רצינית ולא עצמאית

  .צנים"כותבים היח



  

ומי שעיצבו את המהלך בכל השנים , אני טוען שהמלחמה בלבנון הייתה מיותרת לחלוטין :ר שאול צדקא"ד

. חלק בהונאהאבל המשיכו לקחת , ידעו זאת, הן בדרג הצבאי והן במדיני, האחרונות

פעלה כעיתונות , שלוש האחרונות -עד אולי לשנתיים, העיתונות הישראלית, לדעתי

לא היה ערעור מצדה של העיתונות על הקונצנזוס שקידש את .  מגויסת לכל דבר

לא היה ערעור כלשהו על הדרך שבה . 'רצועת הביטחון'הקונספציה המוטעית ששמה 

גם . '82באוכלוסיה שלא הייתה עוינת לה לפני  למלחמה, ושלא בטובתה, ישראל נקלעה

הרי לא מצאנו אותו ? לכל הרוחות, מנין צמח חיזבאללה הזה: איש לא חשב לרגע לשאול

גם , הדמוניזציה הזאת של חיזבאללה, ואגב? -1982מעבר לגבול כאשר פלשנו  ללבנון ב

הצפון מלבד  לגיבוש התפיסה שאין אלטרנטיבה לסכסוך בגבול,  למעשה, היא  סייעה

שיעבור , ושהתחליף היחיד לה הוא הסכם כלשהו בין לבנון לבין ישראל, רצועת הביטחון

שכל הרעיון הזה של , עובדה היא. דרך דמשק ויהיה כרוך כמובן בהחזרת רמת הגולן

ורק לעתים , לא הועלה בשום מאמרי מערכת,  הקללה הזאת כביכול, צדדית-נסיגה חד

. בעיתונים מסוימים מאוד, שיים של כותבים מסוימים מאדרחוקות מאוד בטורים אי

שחלקם תופסים היום , העיתונות הישראלית גם לא התחשבנה עם הרבה מאד גורמים

על , למשל, העיתונות אף פעם לא ערערה. כביכול, טעינו, אופס: מסתור וחלקם  טוענים

ולמה ', י מחבליםקנ'או מה פירוש הדבר , מידת האפקטיביות של התקפות חיל האוויר

  . מה שלא עשה אף כלי תקשורת בעולם –' מחבלים'קוראים בתקשורת לחיזבאללה 

  .הוא הפגיז  אנשים כאן. יורק טיימס-אבל חיזבאללה גם לא הפגיז את מערכת הניו: ר"יו, מר ישראל סגל

ם נפגעו מכוח אלא אם אזרחים לבנוני, חיזבאללה מעולם לא הפגיז אזרחים בשטח ישראל: ר שאול צדקא"ד

ידיעות 'בעניין זה הייתי גם רוצה להזכיר את הריאיון של נחום ברנע  עם לובראני ב. ל"צה

וקשה , לובראני הוא בעיני משל לכל הזוועה הזאת ששמה מלחמת לבנון, ואגב', אחרונות

בלי , לי להבין איך עיתונאי נותן לאיש  במה לבצע את הקתרזיס שלו קבל עם ועדה

היא שהעיתונאים פשוט לא היו מיודעים , לפיכך, ההערכה שלי.  כהוא זה להקשות עליו

  .הם הפגינו בורות מוחלטת. לעובדות הבסיסיות שקשורות למלחמת לבנון

  ? העיתונאים לא מיודעים לה, שנה 18איך יכול להיות שמלחמה שמתנהלת : ר"יו, מר ישראל סגל

מסה   -באירוע ההתנגשות של הליקופטרים ? השבר מתי היה קו. הם לא התעניינו בה: ר שאול צדקא"ד

הרחוב ; חיילים ביום אחד היכתה בהלם גדול מאוד את הציבור הישראלי 73קריטית של 

ואז העיתונות החלה לשיר שירים , פתאום הפגין מיאוס כלפי המלחמה הזאת-לפתע

  .             חדשים

של העיתונות ושל   -הבסיסית של התקשורת ראשית צריך לשאול מה הפונקציה : זאב שטרנהל' פרופ

הפונקציה של , לפי הבנתי. זה עבד במלחמה, ואיך, אחר כך נבדוק האם. הטלוויזיה

התקשורת לא מסבירה את . התקשורת היא לבקר את הממסד ולבקר את השלטון

ובכך היא ממלאה , התקשורת מספקת אינפורמציה. לו' מלקקת'התקשורת לא , השלטון

  .כי לשלטון יש בדרך כלל  הרבה מה להסתיר, יה הביקורתיתאת הפונקצ

  ?והיא מילאה את התפקיד הזה  :ר סגל"היו



  

היא השתפרה מאוד . בתקופה הראשונה של המלחמה היא נכשלה לחלוטין  :זאב שטרנהל' פרופ

ובמובן זה היא נענתה  להתפתחויות שחלו , במיוחד לקראת הסוף, בשנים שלאחר מכן

  . ות אחרים שפעלו בחברהבדעת הקהל ולכוח

הלא עיתונות שמכבדת את . השערות סומרות', 82אבל כאשר מתבוננים אחורנית על שנת   

מה , כלומר? בשביל מה: לשאול את השאלה הבסיסית',  82בשנת , עצמה הייתה חייבת

, אבל לא רק על המטרות האסטרטגיות לא דיברו? המטרות האסטרטגיות של המלחמה

  . את הדיווחים הבסיסיים  מן השדהגם  לא דיווחו 

הם אוהבים ; לא כל כך רצים לשדה, הכתבים הצבאיים במיוחד, אלא שהעיתונאים שלנו

הם לא  -הם אוהבים להצטופף אצל האנשים החשובים ולשמוע , את המפקדות הגבוהות

  .ד"מה בדיוק חושב המג, פ"מעוניינים  לראות מה מתרחש ברמה של  החייל או המ

בשלבים , בשקט ובהדרגה, ת התחילה למלא את הפונקציות הבסיסיות שלההעיתונו

אלא כנהנית למעשה מהיווצרותן של תנועות , אבל גם אז לא כיוזמת, מאוחרים יותר

שהוא אחד , הקונפורמיזם, זאת אומרת. וכוחות בחברה שמחובתה היה  לתת להן ביטוי

עבר הרבה . 'יורים, שקט': ל הדרךליווה את העיתונות לאורך כ, ממאפייני החברה אצלנו

אלא גם לגבי , מאוד זמן עד שהתחילו לחלחל שאלות לא רק לגבי סגנון המלחמה

  . מטרותיה

  ?קונפורמיזם או חוסר מקצועיות של העיתונאים: ר"יו,  מר ישראל סגל

לי טענות אף פעם לא היו , במה שנוגע למקצוענות.  אני חושב שמדובר בקונפורמיזם: זאב שטרנהל' פרופ

העיתונות ראתה את עצמה , שלושה דורות לפחות-במשך שניים. נגד העיתונאות שלנו

כי אם .  אגב, כמו האוניברסיטאות', מבניית הכוח הלאומי וכו, מהממסד, כחלק מהמערכת

זה לא המבנה הפוליטי ,  יש מישהו בחברה המודרנית שיכול לאזן את כוחו של השלטון

את . תי של הדמוקרטיההיא  כלב השמירה האמִ . אלא התקשורת, המוסדי הפורמלי

את הפונקציה הזאת התקשורת לא , -82/83/84ב, בתקופה הכי קשה, הפונקציה הזאת

  . מילאה

אבל מקומו המרכזי של אתוס , דובר כאן  על הפונקציה הביקורתית של העיתונאות: ר אריק כרמון"ד

 אולי  יש בו איזה יסוד שהקהה את היכולת של אותה פונקציה –ההישרדות אצלנו 

זכור לי בהקשר זה . 'פרה קדושה'מה עוד שאצלנו נושא הביטחון הוא . ביקורתית

מפני שפתאום היה מי , אימפקט מהפכני. 'מלחמת שולל'האימפקט העצום של הביטוי 

  . להרים אצבע באותו הקשר, בפעם הראשונה לדעתי, שהעז

ה מאוד שנים עד שאני ובני דורי שעברו הרב, אני יכול להעיד על עצמי. נכון מאוד  :זאב שטרנהל' פרופ

כלומר  להתייחס לביטחון בכלים רציונליים כמו , התחלנו להשתחרר מאותה קדושת ביטחון

אולי זה אחד ההסברים לכך שהעיתונות לא מילאה את הפונקציה  . בכל תחום אחר

  .שהייתה צריכה למלא

למדה משהו כשהתברר שזאת אכן  התקשורת, לדעתכם, בשלב זה כדאי לשאול האם: ר"יו, מר ישראל סגל

האם אפשר לומר . בק הציבורי-כשהתבררו הכיוון וההיקף של הפיד, הייתה מלחמת שולל



  

או ,  התקשורת עברה איזה שלב של התבגרות, שאם חלילה תפרוץ עוד מלחמה, היום

  . שחזרנו לנקודת המוצא

ואילו אני , לה בנושא מלחמת לבנוןנשאלה כאן השאלה למה התקשורת לא הייתה המובי: גדי וולפאב' פרופ

בשום , עד כמה שידוע לי, כי זה מעולם לא קרה, הייתי מאוד מתפלא לו  הייתה המובילה

, בכל מקום שאני מכיר, בעצם חזינו בסינדרום שאופייני לכל מלחמה.  מדינה בעולם

והתקשורת משקפת את , כשבהתחלה יש הרגשה של קונצנזוס בתוך האליטה הפוליטית

מי שמתנגד לקונצנזוס נתפס כסוטה וחריג שמסכן את , יתר על כן; ליטה הזאתהא

אין לתקשורת שום דרך לשכנע או , בתנאים של קונצנזוס כזה בין הימין והשמאל. המדינה

  . להשתכנע שרצועת הביטחון איננה חיונית

  ? העיתונות בישראל רואה את עצמה כחלק מהאליטה, לדעתך  :שאול צדקא' פרופ

אלה הם מקורות ; הוא מסתובב בין האליטות. עיתונאי לא מסתובב בין תנועות מחאה: גדי וולפאב' פרופ

עד שהבנתי שקיימת רצועת , וכנראה גם לציבור, לקח לי זמן, דרך אגב, לכן. המידע שלו

ל "ל מלבנון הבנתי שלא רק צד"רק חודשים רבים אחרי היציאה הראשונה של צה. ביטחון

  .ל"הגם צ, נמצאים שם

. מה שקרה בשנה האחרונה גם הוא לא שונה בהרבה ממה שקרה בתחילת האירועים                         

. והעיתונות שוב שיקפה את הקונצנזוס, נוצר קונצנזוס אצל האליטה שצריך לצאת מלבנון

בעניין זה . למה אנחנו יוצאים: גם  לא שאלו הפעם, למה אנחנו שם: כמו שאז לא שאלו

היכולת של העיתונות לסקר -שגם מדגימה את אי -" ארבע אמהות"פת הדוגמה של מאל

שאגב ייצגה את הדעה החדשה בתוך האליטה , לקחו תנועה. רק אירועים, תהליכים

מי עומד , בלי לבדוק כמה אנשים התנועה כוללת, והפכו אותה לסיפור פשוט, הפוליטית

  .מה קל מזה - פתחו את היומן ודיברו עם הדוברות.  מאחוריה

טיל בקריית שמונה כדין , קטיושה, פגז, שאין דין של פצצה, אולי במובלע, נאמר פה  :מר אהוד יערי

היא שבויה  -העיתונות שלנו היא תל אביבית : זוהי בדיוק הנקודה. קטיושה בתל אביב

ם כוונתי היא שאין יותר כתבים צבאיי, בפועל. 'נווה אביביזם'בהלך רוח שאני קורא לו 

אנחנו בדור . יש נערי שליחויות לענייני מפלגות, ל"יש נערי שליחויות לענייני צה, בעיתונות

. 'הפקידות העיתונאית'ידי מה שאני קורא -העיתונות נשלטת היום על, שלא כבעבר. אחר

יש דרג שלם . כוחם אפסי. או בעל הטור, הפרשן, תפקידי הבכורה כבר אינם אצל הכתב

כפי שזה , דרג של פקידות שעובד בתוך האקוואריום', מגישים וכו, עורכים, של מפיקים

הוא מעצב היום את פני . לא עובד בשטח ולא חי מול המקורות,  נקרא אצלנו בטלוויזיה

הוא מעצב את מהדורות , ברדיו talk Shaw -הוא מעצב את תכניות ה . התקשורת

  . עיתונותוהוא מעצב את ה, החדשות בתכניות האקטואליה בטלוויזיה

. של מחר, שמספקים אייטם למהדורה של הערב, יש לך קבלני אייטמים, ברוב העיתונות                         

  .אבדה הסקרנות

  ?למה הדור שלנו היה אחר? היה שבר גאולוגי בין הדורות? מה קרה: ר"יו, מר ישראל סגל

העיתונות כולה ועוד תמשיך ותשנה  ששינתה את מפת, חלה מהפכת המסחור, ראשית   :מר אהוד יערי

היום אין מחויבות לסיקור חדשותי .  ככל שהתחרות בתחום הזה תתגבש, אותה



  

,  infortaiment  -' שעשעות-חד'יש מחויבות רק למה שאני מכנה . קומפריהנסיבי מלא

  .שצריכה כמובן להיות מרוחה בממרחים המתאימים של דיווח חדשותי

כשהיה רק ערוץ אחד ולא ' 82ל אנחנו מדברים על תפקיד התקשורת בשנת אב  :ר"יו, מר ישראל סגל

  .התקשורת לא מילאה את תפקידה, לפחות לפי הטענות שהועלו כאן, גם אז.  מסחרי

הטלוויזיה הראתה , ואני עצמי כתבתי על זה, כבר בימים הראשונים של מלחמת לבנון   :מר אהוד יערי

את העיתונות גם ' מדליקים'יוק מאותם המקורות שבד? מאיפה זה נודע לה. ששרון משקר

לא העיתונות היא שמגיעה , הם מגיעים אל העיתונות. גדודי המילואים בשטח -היום 

מה שקרה בשנים . הצנחנים והשריון מצאו את דרכם אלינו בביירות, במקרה ההוא. אליהם

ת ברצועת וגם קצונה יותר ויותר בכירה שמשרת, האחרונות הוא שהחיילים מהשטח

  . הביאו הביתה את השגותיהם  על התפקוד בלבנון, הביטחון

הרי בשנים האחרונות אי אפשר להיכנס ללבנון ? מה זה לכסות את לבנון: עוד עניין  

עם ליווי כזה או , יפים'אתה מסתובב עם שלושה ג. ל לא מאפשר"ולהסתובב כי דובר צה

  .שיג ושיח עם מישהואתה בכלל לא מסוגל לקיים , אחר ליחידת הקישור

ל שעומד בצד וכותב מילה במילה  מה "יש נציג של דובר צה, בכל ריאיון שאתה עורך: ר"יו, מר ישראל סגל

  .שהמרואיינים אומרים

כי שרון דאג שלא ? למה. אין אף תמונת טלוויזיה אחת, מהגזרה הסורית, מכל מלחמת לבנון: מר אהוד יערי

אין לנו , ציוני הדרך של מלחמת לבנון, ות המכריעיםעשיתי חשבון שעל כל הקרב. יהיו

  .כיסוי  עיתונאי  מהשטח

אותה , למרות שהיא לא חלה על כולם, אותה רדידות יחסית שאתה מוצא בתקשורת                        

, למשל. רואים גם היום –הרדידות שאפיינה לדעתכם את הכיסוי העיתונאי בלבנון 

למצרים נוסעים רק בלוויית . מחזיקה אף אדם בעולם הערבי העיתונות הישראלית לא

  .לא בירושלים המזרחית, אנחנו לא יושבים בירדן. פמליה

העולם הערבי סקרני . כל כלי תקשורת ערבי שמכבד את עצמו נמצא היום בירושלים                         

ו לא מתעניינים אנחנ. ואילו אנחנו מגלים כלפיהם חוסר סקרנות מוחלט, כלפינו

  .אנחנו לא מתעניינים במאומה, אנחנו לא מתעניינים במצרים, בפלשתינים

אנחנו , התוצאה היא שבשני תחומים קריטיים להתפתחות הדור הבא של העיתונות  

העיתונות , בפעם הראשונה. נמצאים בפיגור ניכר מאוד אחרי העיתונות הערבית

התחום האחד הוא הטלוויזיה הלוויינית . אחורנמצאת הרחק מ, עם כל נוצותיה, הישראלית

כולל רמת , שבע שנים מאחורי התחנות הערביות מכל בחינה-שבו אנחנו נמצאים חמש –

גם בתחום זה , שבו אנחנו מעצמה,  האינטרנט, התחום השני.  הסיקור העיתונאי

  .גם שם אנחנו בפיגור ניכר; העיתונות הערבית היא אחד הפלאים

  

כלומר שהמסחור של העיתונות והתקשורת הוא  אחד , אם מאמצים את ההסבר שלך: ר"יו ,מר ישראל סגל

כי זה הכיוון שבו הדברים , אז אני לא רואה פתרון  -הגורמים הראשיים לדלדול שלה 

  .הולכים



  

. ןלא שייכת לדיו', 82יוני , אני חושב שמלחמת לבנון. אני אדבר על לבנון ועל העיתונות: מר אמנון אברמוביץ

. שנים 18אלא  למה נשארנו שם , משום שהשאלה היום איננה למה יצאנו אז למלחמה

מה הוא , מה הוא אמר, יודע מה הוא שידר, העיתונאים, כל אחד מאתנו, במלחמת לבנון

לעבור לבית , חויבתי אז לפי הוראת המשטרה לעזוב פיזית את הבית, למשל, אני.  כתב

אבל מלחמת לבנון איננה רלוונטית לנושא . כר רבים שכתבואבל אני זו. בגלל איומים, מלון

כלומר מהרגע , מסיום המלחמה ועד היום,  כי  השאלה היא מה קרה מאז, הדיון שלנו

  .מאז מתחיל הוויכוח שהוא נכון לענייננו.  שהתארגנו ברצועת הביטחון

זשהו רכיב שהופך אותה לעיתונות בעיתונות הישראלית מתפתח בשנים האחרונות אי                         

וברוב המקרים הוא גם  לא חשוב ולא ראוי , יש כאן תמיד רק נושא אחד. נושאית-חד

.זה מין חיקוי שטחי וחיצוני של העיתונות האמריקנית. לעמוד בראש סדר העדיפויות

כי היו נושאים , כמעט אף פעם לא עמדה בראש סדר העדיפויות, ולבנון כלבנון  

קרובה יותר הביתה אצל ', 93עד ספטמבר ' 87מדצמבר , הייתה האינתיפאדה  -אחרים 

היו , היו  השלום עם ירדן, ף"ההכרה ההדדית עם אש, אחר כך היה ההסכם,  רוב רובנו

  . שהטריפו את דעת הקהל והפילו ממשלה והקימו ממשלה אחרת, הפיגועים המוניים

בעניין זה יש שתי . ולא במקרה, תילבנון לא חייתה בזכות עצמה בסדר היום התקשור  

למה . והאחרת היא מלחמת המפרץ, האחת היא אסון המסוקים: נקודות ציון חשובות

ובהקשר למה שאהוד יערי , אבל למעשה הוא קיים,  לכאורה אין קשר? מלחמת המפרץ

  . 'נווה אביביזם'קרא 

היא לא עיתונות . לא במקום מגוריה, ת באופיההעיתונות הישראלית היא היום תל אביבי                         

לוחמים לשעבר בעלי תפיסה אידאולוגית , של אנשים בעלי מחויבות חברתית או קהילתית

. 'עזוב אותנו מהכול ותן להסתדר'של , של פינוק, אלא היא סוג של ניהיליזם, מוצקה

, תושבי הצפוןפתאום הרגישה רגשי אשם כלפי , על רקע מלחמת המפרץ, העיתונות הזאת

שלדעתי , ממלחמת המפרץ התפתחה איזושהי אמפתיה. מה הם עוברים'  הבינה'פתאום 

מה עוד שלא היה ברור מה , הפריעה לחלק מהעיתונות לאחר מכן  לדרוש נסיגה מלבנון

  . משמעית-ודאות קשה לקבוע עמדה פרשנית חד-בתנאים כאלה של אי.  ילד יום

, לפחות בעניין אחד, ותף לנוסטלגיה כאילו מצב העניינים היה פעם טוב יותראני לא ש: עמנואל סיוון' פרופ

והוא חוסר הסקרנות לגבי מה שנעשה באמת  בעולם , שאהוד יערי הבליט אותו ובצדק

הערבי וראייתם רק דרך הפריזמה של הנזקים שהם גורמים או יגרמו לנו או לפי מה 

לזה גם תוסיפו את חוסר הידע . ו רגעשהאליטה הפוליטית והממסד בוחרים לראות באות

  .של רבים מבני הדור הצעיר בעיתונות

בעניין  שאני רואה , אני קצת מתקשה להפנות אצבע מאשימה דווקא אל העיתונות: מוטה קרמניצר' פרופ

לפני , איפה הייתה הראייה שלי , אני מסתכל על עצמי. פוליטי וחברתי  -אותו ככשל כללי 

עדיין מוקדם היום  , לדעתי. נוגע לדברים שהיום  נראים לי ברוריםב, ארבע שנים-שלוש

הייתה , צדדית מלבנון-של היציאה החד, ואם הפעולה עכשיו,  להגיד מה נכון ומי צדק

, בענייני טרמינולוגיה, למשל. אבל מה שכן נראה לי ברור לגמרי הוא  הצד המוסרי. נכונה

, כל השנים הללו, איפה היו –' ללה כמחבליםחיזבא', 'מלחמה צודקת'המושגים שטבעו של 



  

אנשים שיש להם אוזן רגישה , האנשים ששיקולים מוסריים בדרך כלל מדריכים אותם

ואם אני הלכתי , הלכנו שבי אחרי הסיווגים האלה, בסך הכול? להגדרות, לטרמינולוגיות

איפה : ולהגיד, מול הכתב, מנין שתהיה לי עכשיו העמדה המוסרית לבוא מול הפרשן,  שבי

יש , יש כאן יותר מבעיה של תפקוד התקשורת  -הכישלון הוא הכישלון של כולנו .  היית

  .כאן אמירה על התרבות ועל החברה שלנו

  . ולאו דווקא על עצמה, על כולנו, התקשורת פשוט משקפת משהו בסיסי עלינו                         

כי לא הייתה מלחמה , ניצר עושה לעצמו חיים קלים מדיאני חושב שמוטה קרמ  :זאב שטרנהל' פרופ

. שכבר חודשים ארוכים לפני שהתחילה הייתה כל כך שנויה במחלוקת, בתולדות ישראל

ולא היה עיתונאי , זאת הייתה מלחמה שאלפי אנשים היו שותפים להכנותיה ולתכנונה

,  את הסורים' לדפוק'ובאותה הזדמנות , רציני בארץ שלא ידע שהולכים לכבוש את לבנון

  .  ושבעצם הולכים כאן למלחמה שתכליתה לשנות את סדר הכוחות במזרח התיכון

חבל השלום שיהיה מלבנון 'מ בגין הופיע ביום השני או השלישי ודיבר על  "הרי רהמ: ר"יו, מר ישראל סגל

  .'ועד מצרים

יראה את הממסד כחשוד ואת  כי  במקום שהעיתונאי, כאן בדיוק שורש הכישלון  :זאב שטרנהל' פרופ

. נכנעים לקונצנזוס, הקונפורמיזם, לרבות בעיתונות, שולט בחברה שלנו, השלטון כחשוד

אבל זה בדיוק . איש לא קם להתריע –למרות כל הסימנים שעומד להתרחש משהו , וכך

, זה תפקידו של האינטלקטואל. זה בדיוק תפקידה של התקשורת, תפקידה של העיתונות

. האליטות מאוחדות אז העיתונות לא קיימת: אז החכמה היא לא לבוא ולומר. ואם תרצ

  . העיתונות צריכה להופיע והתקשורת צריכה להופיע דווקא כאשר האליטות מאוחדות

כי אין דבר , כי עברה מן העולם עיתונות שיש בה עמדות אידאולוגיות? ולמה זה לא קרה  

פעם היו לנו : וזאת בדיוק הבעיה. מפלגתי יותר מלוכלך מאשר לומר על עיתון שהוא

מדף השער ועד לגאולה , שיש בו הכול', עיתון הכלבו'היום מככב . עיתונים כאלה והיום אין

וזה בדיוק  מה , כי זה מוכר נייר מודפס בכמויות פנומנליות, זה מה שנחשב לאידאל. כהן

ברגע שאתה .  דה קלהאנחנו לא יכולים לעשות לעצמנו כאן עבו. שהורס את העיתונות

ואסור לשחרר את  , זה הזמן להיכנס  -מגלה  את השתיקה הגדולה ואת הקונצנזוס הגדול 

  . העיתונאי המקצועי מן החובה למלא את התפקיד הזה בדיוק

, כדי לשאול שאלות רציניות ונוקבות. עיתונות ביקורתית לא תלויה באינפורמציה, לדעתי: ירון אזרחי' פרופ

צריך תרבות מסוימת של ספקנות וגם סוג מסוים של עצמה של . ינפורמציהלא צריך א

השאלות האלה הן שיוצרות את . של משקל אישי לעמוד ולשאול שאלות, עיתונאי

לא צריך לחכות עד שיהיה לך אינפורמציה ואז תתחיל לערער על תמונת . האינפורמציה

ממה שמתרחש . ידור הציבוריעניין נוסף הוא הצעות החוק לרשות הש. מציאות מסוימת

אנו , מהכיוון שבו מתגבשים החוקים, היום במשרד המשפטים ובמשרד ראש הממשלה

ומכאן שמצב  -צפויים למעורבות גדולה מבעבר של הממשלה באמצעי התקשורת 

שאינני יודע  מי יוכל לעצור , קיימת כאן מגמה. עוד ילך ויחמיר, שתואר כאן בדיון, העיתונות

  .שחיקה נוראה ביכולתו בעצמאותו של העיתונאישל , אותה



  

  -שלא הגענו לרבדים היותר עמוקים , אני חש שנגענו בנושא רק  בקצה האצבע: ר"יו, מר ישראל סגל

שבעצם מזינים ומסרטטים את הקלסר ואת הקלסתרון של , התרבותיים החברתיים

  . העיתונות בימינו

  

  

  

  


