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 שיח עם רוני דניאל וגדעון לוי!

 דפנה בר

 הללו ולא להערכות ולפירושים ולא כלום עם צדק. ואי- צדק,
 לעומת זאת, בכל מובן שהוא, יהיה לשון המעטה.

 ״חייל יורה על ילד פלשתיני. חובה עליי לדווח על-כך ולברר מה
 עשה הילד קודם לאירוע המרכזי, וכן, מן הצד השני, עליי לברר
 מה מניעי החייל. אם ירה בשוגג או לא. אני יודע, שמה שאני
 לא אגיד, מישהו ירגיש שלא נעשה עמו צדק. הצופים שלי מצפים
 שאביא להם עובדות, הערכות מצב ופרשנויות. אני מצפה מעצמי
 גם להעלות ספקות באשר לעובדות שהבאתי. בכך ייעשה צדק
 מקצועי. האם זה ״צודק״ שבתדשות של שעה 20:00, כשילדים
 עדיין ערים, אני אשדר עובדות ותמונות קשות?? לא אני שאחליט
 אם להראות אח זה לילדים או לא. אני אדווח והצופים יתליטו
 אם לצפות או לא. אני אינני שופט ומחנך. אני עיתונאי. התמונה
 (המימד הוויזואלי שרואים בטלוויזיה) היא חד ממדית. מחוץ
 לפריים יש עוד הרבה דברים שקרו לפני שהמצלמה צילמה ואחרי
 שהיא תסיים לצלם. הצדק שאני עושה הוא עם העובדות- עליי
 לדעת מה קרה לפני הצילום ומה שיקרה אחרי-כן, או לפחות
 לשער, להעריך את מה שעשוי להתרתש. עליי לבדוק את מה
 שמתרחש מאתורי הקלעים, שלא בפני המצלמה. עליי לעשות
 צדק עם המעורבים באירועים בכך שאראה לצופים את מורכבות
 המצב חיילים היו במלון בבית-לתם. פלשתינים ירו מבתוץ
 פנימה על התיילים. אני הייתי במלון וראיתי את זה. החיילים
 השיבו אש וירו התוצה. לא יכולתי לצאת החוצה ולבדוק דברים,
 כי הייתה זו ממש סכנת מוות. אז דיווחתי מן המקום שבו הייתי
 בפנים, היכן שגם החיילים היו. לא יצאתי החוצה. אז אולי עשיתי
 אי-צדק עם הצד השני. אבל דיווחתי על מה שראיתי, ולא יכולתי

 לצאת גם החוצה, כי הסכנה הייתה ממשיח.״

 דניאל מתמצת את הבעיה המרכזית שלנו עם הפלשתינים
 ואומר: ״הבעיה היא שכולם צודקים! לכל צד הצדק שלו. אין
 צדק אחד, אבסולוטי. על העיתונאי לשרטט את הצדק של כולם,
 מבלי לפסוק ביניהם. אני באמת חושב, שצדק איננו רלוונטי

 לעבודת העיתונאי״.

 ״עמיתי, גדעון לוי, אדם שאני מאוד מעריך מכל בחינה, מבקש,
 במסגרת עבודתו העיתונאית, לעשות צדק שהוא חד צדדי עם
 הפלשתינים. אני מאוד מכבד אותו על המשימה האמיצה שנטל

 על עצמו. לרוב, היא מאוד לא נעימה."

 גדעון לוי הגיב על הדברים, לבקשתי ואמר: "אני לא תושב שאני
 מנסה לעשות צדק עם אף אחד. אני מנסה לספר את האמת
 לאמיתה. המטרה שלי היא, שלא יהיו ישראלים שלא ידעו מה
 שקורה בשטחים. אינני נושא רעיון ואינני שליח של צדק. אין

 לי עניין בזה."

 תוך כדי דיווח של רוני דניאל, כתב ערוץ 2, בשידור חי מאסון
 המסוקים, שידרה ניידת השידור ב״חי" תמונת קידבג של חייל,
 שנהרג זמן מאוד קצר קודם לכן. שמו של החייל היה מופנה כלפי
 הפריים של המסך. כל צופי תדשות ערוץ 2 באותו ערב מר ראו
 את הקידבג ועליו השם. גם משפחתו של ההרוג ראתה.

 רוני דניאל, כתב מנוסה, שכבר ראה הכול, לא יכול היה להישאר
 אדיש. הוא התייתס אל הפריט המצולם בשידור. בדיעבד, בריאיון
 שקיימתי עמו הוא אמר: "בזמן שידור אינני יכול לשלוט במה
 שיעולה לאוויר׳("משודר", בסלנג הטלוויזיוני), אבל אולי לא
 הייתי צריך למשוך את תשומת-הלב אל הקידבג ולהתייחס אליו

 בדיווח שנתתי."

 נושא הריאיון היה הצדק מול הסיקור העיתונאי של המציאות,
 כביטוייה הקשים ביותר בחברה הישראלית, מן הסוג שעוסק

 בה רוני דניאל.

 דניאל הצביע על אי- הצדק שנעשה באירוע של אסון המסוקים,
 כלפי אמו ואביו של התייל ההרוג, שוודאי צפו בטלוויזיה כמו
 כולם. מצד שני, אומר דניאל"עיתונאי איננו יוצא לשטת בשליחות
 של צדק. עיתונאי היוצא לעבודה מנסה לעסוק בהתמודדות עם
 אמת מציאותית או עם עובדות. ממילא אין במציאות צדק אתד
 ולא יהיה. אז גם העיתונאי איננו צריך לחתור לצדק אחד. מי
 שמתעד את המציאות, אינו צריך אלא לתעד אותה על המורכבות
 שבה, על מכלול העמדות של הצדדים המעורבים בה. בתרבות
 ובחברה שבהן אני חי, אני רוצה להיות אמין, אמיתי, אמיץ -
 אבל לעשות צדק?! עם מי?! עם מה?! עיתונאי תותר לשקף את
 האירועים וכאמור, את מורכבות התמונה. בכך, יעשה צדק עם
 המקצוע שלו. הוא שליח של זכות הציבור לדעת ושל
 ההתרחשויות כעובדות. הוא איננו שליח של צדק."

 "אני מודה! אינני יכול להתנתק מן התחושה שאני מעורב
 ושאינני אובייקטיבי לחלוטין. אני כן מרגיש, ש״אנחנו" הישראלים
 יותר צודקים בטכטוך הישראלי-ערבי. כאדם פרטי, אני מזדהה
 יותר עם הצד שלי, שממנו אני בא. אבל המשימה שלי כעיתונאי

 איננה לקבוע מי צודק יותר."

 "פיצול אישיות" יהיה מונת מתאים לעבודה של עיתונאי ישראלי
 שנפגש יום-יום, עין בעין, עם מה שכולנו רואים מרחוק, מבעד
 למסך הטלוויזיה המפריד אותנו מן הזוועות. כן. פיצול אישיות
 בין רוני דניאל, אזרת ישראלי מעורב, לבין עיתונאי, שעיסוקו
 ביחסי הערבים- יהודים יטקר בעיקר טרור, הביטוי היתיד כמעט
 של היחסים האלה. בין הרוגים, לפצועים והורים נשברים,
 העיתונאי צריך להתנכר לרגשותיו ולדוות. הוא גם מתבקש לתת
 הערכות מצב ולפרש, למיטב הבנתו. אבל אין לחשיפת העובדות



 דרוש אומץ, כמו לשמשון הגיבור, על- מנת לייצב את שני עמודי
 הקיום התבהתי הלוחצים עליו מכיוונים מנוגדים: מצד אתד
 לותצות עליו אמות מידה עהכיות של עשיית הצדק עם המתועדים
 ומשפתותיהם. מצד שני, לותץ עליו הצדק העיתונאי. כל עוד
 יהיה גיבוה כמו שמשון, ויצליח לאזן את שני העמודים התזקים
 הללו, יישאה בחיים כעיחונאי. אם ייכשל, ייחכן שכמו במקהים

 רבים, חמוח נפשו העיתונאית.

 ניסיון לסנן, לרכך, או לעשות ״סטריליזציה״ בשידורי חדשוח
 הוא בדרך-כלל תוצר של חחיהה לצדק כלפי צד זה או אחר. זהו
 מן פטרנליזם המגונן על הצופים, שמישהו קובע עבורם כי
 המראות ״קשים מדי" או שהם עושים אי-צדק לנתשפים בהם.
 מקרים אתרים לגמרי של טטריליזציה וצנזורה קשורים לתשיפת
 מידע המסכן אח ביטחון המדינה. במקרים האחרונים, כמעט
 שאין ויכוח על הצדק שבצנזורה, לפחוח בחברה הישראלית. חיי
 אזרחי המדינה הם ערך מספיק חשוב, בינתיים, המקדש או
 מצדיק אח הגבלה זכוח הציבור לדעה בנושאים מסוימים, בגיבוי

 החוק.

 זהו אולי, אהד המקרים המעטים שבהם, התוק והצדק - במובן
 הרלוונטי לסוגיה, נפגשים זה עם זה לרגע. אבל היום-יום משתלח
 בנו, הציבור ובעיתונאים, כמו שמטפר רוני דניאל: ״שני חיילים
 עמדו בקסבה של תברון. התגלגל לקהאתם מטען הבלה, רימון
 קטן. היה שם צלם פלשתיני, שידע מראש על כך, או לא ידע
 מראש על כך. אינני יודע. הוא עקב אתר התגלגלותו של ההימון
 וצילם תי את פציעתם של החיילים, שצעקו מכאבים. התלטתי,
 שברגע שהחייל הונח על אלונקה וגם הפשיטו אותו, הוא חדל
 מלחפקד כחייל והופך להיוח אדם פרטי בלבד. לא שידרחי אח
 החיילים על האלונקוח. ערוץ ו כן שידר. מי עשה צדק?? לא

 יודע."

 דניאל מסכם: ״אנחנו חבהה דמוקדטיה. אבל שכננו הפלשחינים
 אינם חיים בדמוקרטיה. לשקר, זה חלק מהאג׳נדה שלהם, חלק
 מתכנית העבודה שלהם. אין שם חחירה לאמה, אלא לצדק
 שלהם, שאין לו קשר לאמת. זו תרבות של פרופגנדה. עם זאת,
 כשהם אומהים ששלושה ילדים פלשתינים נהרגו מאש תיילים
 ישדאלים, אני אלך ואבדוק את זה שוב ושוב, אפילו שעשה
 פעמים קודם לכן הם אמרו את זה וזה התגלה כשקר. אנחנו,
 הישראלים, היהודים מנסים להיות גם צודקים. הצדק שלנו נובע
 מאלוהים שמהווה נימוק כבד משקל של הבטחה אלוהית,
 המצדיקה מעשים רבים. מי שבינינו נשען על צדק מדיני, פחוח
 יותר לפשרות, ולהבנת מכלול העמדות של השותפים למציאות
 הבעייתית שבתוכה אנתנו תיים ומדוותים על כך. הצדק המדיני

 שונה מזה האלוהי."

 המציאות מבעד לעדשות מצלמת הטלוויזיה התדשותית היא
 עירומה. העובדות הנקלטות באמצעות ההושים אינן סטריליות.
 החיים זה לא סרט והאמת איננה סקסית תמיד. לוויזואליה
 הבלתי נסבלח של הקיום אין מסחוה מעיניהם ומאזניהם של
 הטובים מבין העיתונאים. מבושי האלימות, השנאה והאכזריות
 של המין האנושי, נתשפים גם מבעד לעלה התאנה המצדיק את
 עשייתם. כל עם ועלה התאנה המצדיק את מעשיו. לא תשוב
 איזה עלה תאנה יבתהו להם האנשים, רוני דניאל יעשה צדק עם
 מקצועו ויהאה תמונות על מודכבותן, מבעד לכיטוי. הוא ידווה,
 יפרש וייתן הערכות. הדיווח שלו יצטרף להצבר דיווחים של
 קולגות ומתחרים כאחד, באותו עניין. דניאל ועמיתיו למקצוע
 אינם בימאים של העובדות ולא תסריטאים של מציאות. הם
 שליחיה. ובידכם ההתלטה אם היא צודקת או לא. אז אל תהדגו

 אח השליח.

 גדעון לוי הולך עם הצדק שלו ללא פשהות. אף אם הוא ״חד
 צדדי״ ולא רק בעיניו של רוני דניאל. ללוי יש טוד אישי קבוע
 בעיתון"הארץ" ששמו"אזור הדמדומים". לוי מביא מאזור
 הדמדומים שמעבר לקו הירוק םיפורים קשים על עוולות הנעשות
 כלפי תושבים ערבים. תוצריה של מציאות שבה תשדנות, פתד,
 ותהליכים של דמוניזציה הדדית מוצאים באמצע החיים, ביום
 בהיר אחד, או בשעת לילה ללא שינה את התייל מול האישה עם
 תינוק במצוקה. היא המבקשת לעבור את הגבול ולהתיש את
 בנה לבית החולים. התייל מול האם ותינוקה - שני אלמונים
 משני צדיו של מתרס. הם נפגשים באזוד הדמדומים שבין תולשות
 השנאה הכללית-העקרונית והתשד ההדדי, לבין מפגש בארבע
 עיניים, שבו שניהם יודעים כי לצדק אין ולא כלום עם הסיטואציה.
 "באמצע הלילה הלך מצבו של עבדאללה והתדרדר. הוריו נאלצו
 להבהילו לביח החולים. החיילים במחסום לא נתנו להם לעבוה.
 תמש שעות היטלטלה האם עם תינוקה הדועך על ידיה. בבוקר
 חיברו אוחו למכונת הנשמה. מחמוד ואעירה כבד איבדו שני
 תינוקות״(מוסף הארץ, מחוך ״דרכו האחהונה" בטור "אזור

 הדמדומים", יום שישי, 16 נובמבר 2001).

 הצדק לא נעשה עם האם ותינוקה. "אבל", אומר רוני דניאל,
 "כשלא עוצרים אנשים בהקפדה יתרה במחסומים, אז נפגעים
 אזהחים בתהומי הקו הירוק. הצדק ייעשה, מבתינתי, כעיתונאי,
 לא על סמך כתבה אתת שלי או של מישהו אחר. זהו הצבר של
 כתבות במדיומים התקשורתיים. זהו הצבר של תיעוד באותו
 נושא לאורך זמן, הוא שייתן את התמונה על מורכבותה ובצורה
 אמיתית. יש להביא את העמדות השונות של המשתתפים

 באירוע.״

 "לעתים המצלמה חושפת תמונה קשה. תיילים שוכבים פצועים,
 מדממים, כואבים. ואין להתלבטות אם לשדר או לא פתרון
 בית-ספה. במוצב כהכום, לפני היציאה מלבנון, הייתה תקרית
 שבה היו חיילים פצועים והרוגים. הצלם שלנו היה ממש במקרה
 באזור והגיע לשם 10 דקות לאחה התקרית. החלה התלבטות.
 מצד אחד, זו המציאות, לפי הצדק המקצועי, בואו נראה אוחה
 כפי שהיא. אם לא נראה אח מה שמתרחש, על סמך מה אנשים
 בציבור יגבשו את עמדותיהם, למשל, באשר ליציאה מלבנון?
 מצד שני, התייל הוא גם אדם פהטי. הסתעהנו על העסק ואז עוד
 לא ידענו את עומק העניין. אני, את התיילים בכרכום כן צילמתי.
 עם הזמן לומדים ומנסים ליצור מעין"שביל זהב", כלומד, לעשות
 צדק עם התייל, שהוא גם אדם פרסי ועם המציאות, שאיננה
 טטרילית. אנתנו יכולים בקלות רבה לייצר משהו ססרילי בדומה
 לעיתונות האמריקאית. יש תגובות של אנשים שטוענים שאפילו
C מן הפיגוע N N הפכנו להיות סטריליים מדי. צילומי רשת 
 במסעדת "סבארו״ בירושלים חשפו מראות קשים הרבה יותר
 ממה שאנחנו הראינו, עד-כדי כך, שקשה היה לזהות שמדובר
 באותו פיגוע. תמיד יותר קל לההאות פצועים וההוגים של מישהו
 אתר. זה טבעי. היה לנו יותה קשה להראות את ההרוגים הצעירים
 במועדון בדולפינהיום, על גבול יפו, לאחה הפיגוע, מאשר אם
 אלה היו הרוגים מארץ רחוקה. זה 'דאבל טטנדרט׳ בחדשוח,
 אבל זה טבעי. אני הואה חייל יורה בילד פלשתיני. הלב נחמץ לי

 על שניהם. אז מה, לא נראה את זה?!"

 שוב, ושוב נדרשת האישיות, המפוצלת ממילא, לתזור ולהתפצל.

 כאדם, נתמץ לבו של דניאל. כעיתונאי יישאר נאמן לעבודתו.
 הוא ישדר. ואיפה יהיה הגבול עד היכן לשדה?? הלב והאתיקה
 המקצועית לא הולכים ביתד. אי-הצדק כלפי הילד הנורה וגם
 כלפי התייל המצולם באותה טיטואציה, אינו עומד מול הצדק
 העיתונאי, אמת-המידה של העיתונאי. מתפקידו של האחרון
 לתווך בין המציאות לבין הציבור. והוא עומד ביניהם. לפעמים


