
 הצביעות בסיקור
, השכול הישראלי ק ה ר  א

 המאמר בוחן את יתמה הצבוע של התקשורת הישראלי להרוגים מהמנזר
 האזרתי ולהרוגים בפעולות צבאיות, את אופן הסיקור הבעייתי המעניק

 תחושה של ״יחד" ציבורי וחודר אל הפרסיות של בגי המשפתות השמלות
 ברגעיהם הקשים ביותר.

 הציבור לא היה רוצה ־ הוא לא היה קונה עיתונים ולא היה

 צורך את התקשורת האלקטרונית״, כפי שנשמעה לא אחת

 מאנשי תקשורת, היא בחידה רבה משוללת בסיס, או לכל

 הפתות לא מוכתת ואף היא לוקה בצביעות.

 צרכני התקשורת מעוניינים במידע עיתונאי עדכני ואמין,

 התקשורת הישראלית הניעה לאתד משיאי הצביעות ביחסה
 לסיקור שכול אזרתי לעומת סיקור שכול צבאי. צביעות זו

 מתמצה באמירה הבנלית: ״הרשו לי תהילה להשתתף באבלן

 של המשפתות השכולות. ולאחל התלמה מהירה לפצועים."

 זו האמירה הממצה ביותר המייצגת את הקודים שיצרה

 התקשורת הישראלית בסיקור השכול והאבל הישראלי, בעיקר אך אין ביכולתם להתגונן כננד המלטות קברניטי תעשיית
 התקשורת עד כמה עמוק למדור

 עם המצלמות, ועד כמה עט

 הכותבים תקרע עוד פיסת פרטיות

 לטובת המציצנות שאין לה שובע.

 הציבור לא מעוניין דרך קבע

 בפרטי הפרטים ובים הדמעות כדי

 להחליט את התלטותיו האזרתיות

 במדינה דמוקרטית. הוא אכן צורך

 אותם אך אין בצריכה זו משום

 הסכמה, אלא יש בה לא מעט

 כפייה שנעשית תתת הכסות של

 ״זכות הציבור לדעת״ ו״תובת העיתונאי לדווח״. למעשה דרות

 כאן בכפיפה אתת שתי זכויות שראוי לדון בהן ולהרהר האם הן

ך.  נדרשות: ״זכות התקשורת לחטט״ ו״תובת העיתונאי להצי

 התקשורת, המשודרת אך נם הכתובה, שינתה במהלך

 השנים את האופן שבו אזרתי המדינה מתאבלים וקבעה את

 בשני העשורים האחרונים.

 צביעות זו באה לידי ביטוי

 בחדירה אינסופית לפרטיות של

 גפגעי השכול ברגעיהם הקשים

 והכואבים, ויצירת מדרג שכול

 שיש בו הבדלה משמעותית בין

 נפגעי צה״ל ופעולות איבה לבין

 נפגעי תאונות דרכימ.

 תמורות רבות עברו על הגושא

 הכאוב והרגיש של סיקור השכול

 בתקשורת הישראלית, הכתובה צ>ל1ם: אריאל שניט

 והמשודרת, מאז קום המדינה ועד היום. ציוגי הדרך המרכזיים

 מסמלים את התפוררות הפרטי והשתלטות הציבורי.

 התקשורת הישראלית ברובה (העיתונים הפופולריים,

 הטלוויזיה והרדיו) מקצים זמן ומקום נרתבים לשכול וזאת

 במידה רבה משום שיש בו את הדרמה המתבקשת מסיפור

 חדשותי: מהלך עגייגים פשוט ולא מסובך, תד משמעיות אופי האבל. נם אם לא התכוונה לכך, היא שדדה במידה רבה

 (טוב ורע), סוף ברור, ״חכה בבטן״(סיפור אנושי חזק וכואב את הצגעה, פתתה את השערים וגרמה למתאבלים תתושת

 בעל מרכיבים פשוטים), עלילה, המשכיות, תריגות ולעתים שווא כי כל העם אתם. מתאבלים לא מעטים מדווחים בשנים

תח לבדם. ו  גם גרירות. המוות הוא דרמטי והוא סופי ולפיכך מספק גירוי האתרונות כי לאתר ה״שבעה״ נ

 לציבור הקוראים והצופים.

 התקשורת הישראלית מהלכת, לא בזהירות ולעתים קרובות׳ !ודיסקרטיות פרטית לחשיפה ציבורית

 על חבל דק בין דיוות על המתרתש (״סיקור״) לבין חדירה בשנות ה־50 ור.-60 התאפיין סיקור השכול הישראלי

 לפרטיות, תוך שימוש בזכויותיה הלניטימיות להרתבת נבולות בדיסקרטיותרבה,בשמירתנבולותברוריםומובהקים,בתשאיות

• מסוימת שהתאפיינה בכיבוד האבלים וסימון ברור, ניחר, של י ח י כ  הסיקור באופן שיספק מידע שמעד ליצור ריגוש שאינו ה

 שהטענה התקשורתית כי ״זה מה שהציבור רוצה״ וני ״אם שטח האבל, שהיה אז פרטי. העיתוגות קבעה אז טאבו והציבור



 התקשורת קבעה שכמעט כל לוויה מסוקרת וכל אסון מחייב

 הבלסה. המצלמות התלו ללוות את החברימ ההמומים בפתח

 בתי ההרונים, נכנסה לתוך הבתים והופעת תוכניות הסוק

 שואו האינטנסיביות בנוסח דן שילון, וכן תוכניות ראיונות

 יומיות העניקו לניטימציה לראיונות עם פצועים, ראיונות עם

 בני המשפתות השכולות מםלון ביתן ודפוס קבוע של משפטים

 מופיעימ אודות ההרוגים (״הוא אהב לעזור״, ״תמיד אהב את

 כולם״, ״היה הגשמה שלגו״, ״הפרת שלי הלך", ״היה האור

חל של המשפחה״, ״תעשו שהוא יהיה האחרון״). המצלמה  הנ

 גיצבת בסלון בית האבלים והופכת את מרמב לב האבל, שהיה

 עד לפגי עשור קודש הקודשים, לאולפן טלוויזיה.

 צלמי העיתונות והטלוזיזיה שנזרקו אך בתחילת שנות ה־80

 מבתי עלמין, הוכו ונתבלו בעיקר בלוויות של נפנעי פינועים,

 הפכו אז אורתי כבוד בבתי עלמין, ניצבו לצד המשפחות

 השכולות שכבר לא מסרבות לתיעוד, התחרו את עדשת

 המצלמה בתצלומי תקריב ותיעוד כל שלב בלוויה.

 מנואלה דבירי, אם שכולה, חשפה חלק מתתושות הצד

 המסוקר בריאיון בהארןן ב-31 ביולי 1998: ״כל הזמן אני

 אמורה להיות בתפקיד האם השכולה וכל אחד בטוח שהוא

ש, מה אני  יודע איך אני תייבת להתנהנ, מה אני חייבת להתי

 צריכה לתשוב וזאת אחת הפרות הקדושות הראשונות שאני

 רוצה לשמוט, המסר שכולנו כאילו משפחה אחת ואלה הם

 הילדים של כולנו והלב של כולנו בוכה עליהם כאילו הם הילדים

 שלגו. זאת ההצגה הכי ארוכה בעיר ואולי הניע הזמן להרים

 את המסך ולראות מה מסתתר מאתוריו והבלוף הראשון הוא

 הקטע עם ׳לכולנו כואבי... בכל פעם שנהרג חייל מתחיל מין

 מתזה שכולנו כבר עייפנו מלראות אותז, מחזה ידוע מראש

 של חמש דקות בטלוויזיה שהמרכיבים הלעוסים שלו הם האם

 המקוננת, האב הנשבר, האחים המתייפחים, החברים הבוכים

 והמזן ששר ׳אל מלא רתמים׳ ואתר כך הולכים הביתה לראות

 איך יצאה התמונה בעיתון.״

 ענת ישראלי, כתבה בכתב העת עמודים (תשם׳׳ד): ״לפני

 שלושים שנה, כשהייתי נערה בת 16, התתוללה פה מלחמה

 כבדה, מלתמת יום הכיפורים קראו לה. כשהיא הסתיימה, היו

 לי שני אתים מתים... אבל אז מסתבר, שעכשיו כולם(כך נדמה

 לי) מכירים אותם, לומדים את סיפור מותם הנורא, ומזדעזעים

 מגודל האסון... שנימ הרבה שקדתי בכל כותותיי ובכל מאודי

 על הזגתו וטיפוחו של המיתום המשפתתי הפרטי שלי. שימורו

 ופרגוםו גתגו טעם לחיים והתוו בסתר את מסלולם בכל תחום

 נמעט. ללא דעת קיימתי תחר. בלתי כתוב עם מדינת ישראל,

 ועמדתי היטב בכל סעיפיו ותביעותיו: אני מצדי הזנתי ושימרת׳

 את המיתום המשפחתי הפרטי שלי, המהווה פריט קטן אבל

 נאה במוזאון המיתוסים הלאומי, ובתמורה העניקה לי החברה

 הלך בעקבותיה. הנורמות היו ברורות: אין מראיינים משפחה

 מדרנה ראשונה במהלך השבעה, אין פותתים אלבומים, אין

 מצלמים צילומי תקריב בבתי עלמין. הסיקור הכתוב הסתפק

ב בפרטים ביוגרפיים עובדתיים ויבשימ במידה מסוימת, ח  ל

 מיעט בציטוטי רגש ובתיאורים ברתבים והביע כולו צגעה וכבוד

 לפרטיות המשפתה השכולה ולאבלה. השוואה בין העמודים

 הראשונים של העיתונים היומיים באסונות הכבדים ביותר

 שהיו אז, נוסת אסון אולימפיאדת מינכן או האסון בכביש

 החוף, מגלה כי הסיקור התאפיין באיפוק עיתונאי השמור

 כיום רק להארץ. הטלוויזיה הישראלית, בראשית ימיה, שמרה

 על פרטיות האבלים בצורה קגאית. הצחורה מגעה פרסומן

 של ידיעות אודות התאבדות תיילים. משפתות גמנעו מלצאת

 לציבור עם מקרי התאבדות והעולם הזה אשר הרבה להפגות

 מצלמות לבתי העלמין נתשב אז חריג.

 תום שגב, שאיבד את אביו במלתמת העצמאות, כתב

 בהציונים החדשים: ״לקראת יום הזיכרון, שר הביטחון היה
 כותב למשפתות השכולות להבטיחן שכל המלחמות נכפו עלינו,

 הקורבן לא היה לשווא... לא אהבתי את מכתבי השר. אינני

 בטוח מדוע. אולי ראיתי בהם התערבות זרה במשהו שמצריך

 התמודדות אישית מאוד, כמעט אינטימית. בעודי תלמיד ראיתי

 התערבות כזאת גם בטקסי הזיכרון השנתיים: באיזו זכות אתם

 מדברים עליי, תשבתי לי. אגי יודע כמובן שרבים מוצאים הקלה

 בכך שהחברה משתתפת באסונם. השכול הלאומי, הטקסים,

 השירים העצובים ברדיו...״.

 בסוף שנות ה-70 החלה התפנית הראשונה. הנבול בין

 הפרטי לציבורי התחיל להיפרם. לאחר הפיגוע בנהריה שבו

 איבדה סמדר הרן את משפתתה ראיין עמוס כרמלי, בערוךן

 הממלכתי, את הרן. הריאיון עורר סערת רגשות לא מעט מפגי

 שהרן התראייגה זמן קצר לאחר האסון, דבר שלא היה מקובל

 בציבוריות הישראלית באותה תקופה.

 בשגות ה-80, בעיקר עקב הופעת חדשות והתתרות הקשה

 בינו לבין ידיעות אחרונות, יחד עם מאורעות לבנון, נוצרו

 נורמות סיקור תדשות. ככל שהמלחמה החריפה, התקשורת

 הכשירה את הקרקע לראיונות עם אבות ואימהות והבעת מתאה

 נלויה תוך כדי השבעה, לעתים אף לפני הלוויות. משפחות

 שכולות אפשרו לראשונה לתקשורת להיכנס לבתים, חשפו

 תמונות ואפשרו הצצה למכתבים. בהמשך המיילים צילמו את

 עצמם עוד לפני העלייה ללבנון מתוך תתושה כי לא ישובו

 וקלטות הווידאו הפכו למוצר מבוקש, סוג של צוואה מיה והופצו

 על ידי בני המשפחות במצעד אבל. בסוף שגית ה-80 נכנעה

 הצנזורה ואישרה לפרסום ידיעות אודות התאבדויות חייליס

 כולל את שמותיהם שלא הותרו עד אותה תקופה לפרםזם.

 עם חדירת ערוך 2 והכבלים, התרחב מענל חשיפת האבלים.



 בראש המדרנ, חיילים שנהוגים במלחמות, במבצעים,

 בתאונות צבאיות. אחריהם או לידם נפגעי הטרור. לאמריהם

 האסונות האורחיים שבהם נפנעים תינוקות וילדים ובשנים

 האחרונות, נשים שנרצחו על ידי בעליהן שדורנו בעבר במיקום

 נמוך במרת ועלו עקב שינוי בנורמות הציבוריות בתחום זה.

 האירועים הפליליים במרכז המדרנ ואף זאת על פי שיקולי

 מרכז פריפריה ואטרקטיביות תדשותית מזדמנת. אף בהם יזכו

 ילדים להבלטה ניכרת.

 פרופ׳ אםא כשר, אב שכול אמר בסרט מלחמות השכול

 (במאית: נורית קידר): "אי-אפשר להשוות את האדם שהיה

 לוחם למי שמטייל ברחוב וטרוריסט נפשע שם לו פצצה שנרמה

 לו למות. הוא לא התנדב להסתכן, הוא לא התנדב לשרת, הוא

 לא היה במסנרת של מסירת כל זמנו ומרצו ומתשבותיו להננה

 על המדינה ועל האזרתים שלה. הוא נמצא במסנרת אחרת ולכן

 מניע לו יחס אחר.״

 היתם הקשה והצבוע מכול של התקשורת הישראלית הוא

 לנפנעי תאונות הדרכים אשר הפכו להיות אתר מהקטלנים

 המרכזיים. אף כי אנו כתברה וכמדינה מאבדים מדי שנה

 מאות רבות של אנשים ונפצעים בקרבנו אלפים רבים של בני

 אדם, התקשורת הישראלית ממשיכה למקם את התאונות

 בתחתית המדרנ. רק לעתים רמוקות, בעיקר עקב תרינות

 מספר הגפנעים, היא תעלה את התאונות לראש סדר היום

 וגם זאת, כמו דו״ת העוני, לזמן קצר. תאונת דרכים הפכה

 להיות בתודעה של כולנו ״ידיעה לא מענייבת״, בבמיגת כורח

 שיש לתיות עמו או למות עמו. לעתים נהרנים במהלך שבוע

 יותר אנשים בתאונות דרכים מאשר בפינועים ועדיין הידיעות

 אודותיהן יידמקו לעמודים האחרונים. הסטטיסטיקה תשודר

 לאחר הידיעה הקלה של היום בסוף מבזק הידיעות ביומן

 השבועי בטלוויזיה, רנע לפני החסות למזנ האוויר. יחס זה

 מאפיין את ההתייתסות של התקשורת לנושא השכול והאבל,

 יתם שיש בו לא מעט צביעות והתתסדות אשר יוסי שריד

 הנדירו בהארך (4.10.2004) ״המתים בראש מעיינינו״ וקבע

י המסכנה הזאת שטופה בפולחן מוות״. ח א ה  כי ״
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 הישראלית הכרה, כבוד ויוקרה, של מי שנושאת ומייצנת מיתוס

 מקומי מוכר... אחרי 30 שנה העזתי והפרתי את החוזה. לרנע

 קט העזתי להיחלך מתוך המםנרת המוצקה של ערכיי ואמונות״,

 להתבונן בה מן הצד, לנסות לנסחה במילים, לתהות על מרכיביה,

 ולסמן בהיסוס סימן שאלה קטן על כל אתת מאמיתותיה. לרנע

 קט ניצתתי את מפלצת השכול הלאומי השוכנת בתוכי.״

 רצת רבין וההספד של נועה בן ארצי הוסיף את אלמנט

 ההספד הקולקטיבי. אלמנטים דומים מדבריה של בן ארצי

, משפתות בעיקר של בנים  משולבים מעתה והלאה בהספד

 ואתים: ״גיבור שלנו״, ״שמור עלינו מלמעלה״ ומטבעות לשון

 אמרות. ההספדים על קברו של רמבעם זאבי דומים להפליא.

 נל הטרור האכזרי במהלך האינתיפדות מביא לחדירת

 המצלמה לאתרי שכול שהיו בבתינת טאבו מוחלט. זה המל

 בפרסומ תמונתו של הגהג מאסון קו 5 ברחוב דיזגנוף בתל אביב

 ועד נל תמונות של הכנסת נופית לקבר בתצלומי תקריב.

 התדירה לפרטיות המשפתות נמעה בצביעות שכן התקשורת

 מנצלת את רנעיהן הקשים ביותר עם היוודע האסון כדי לקרב

 מיקרופון לאימהות ואבות זועמים (כמו במקרה רצח הנערה

, לצלמם בסיטואציות שבהן המשפחות אינן ( ל  תאיר ראדה ד

 מודעות לעתימ למעשיהן. לא אתת, בדיעבד, הן מביעות צער

ת מובנת שהופכת ציבורית שלא במודע אך ו ש  על התפרצות ת

 בהסכמה שהפכה לנורמה שיש לבתון אותה. התקשורת אינה

 ממלאת את תפקידה הנכון כ״שומר סף״ לחומרים ראויים

 ועוסקת רבות בפורנונרפיה של הכאב על כל צדדיו הבלתי

 נשלטים.

 מדרג צבוע של שכול
ת ד  מאז ומתמיד שרטטה התקשורת הישראלית סרגל של מ

 שכול שיש בו אלמבטים רבים של צביעות. בבסיסו עומד הרצון

 להגדיל את םםפרי הרייטיגג או מספרי התפוצה ורצון עז לרגש,

 בעיקר אותנו, הצרכנים. בולט עיתון הארך שמםקר מזה שנים

 בדרך שמרנית ומאופקת ומבליט דיוותים עובדתיים ולא מכביד

 בביטויים נרפיים עזים.

 התקשורת יוצרת הבדלה צבועה למדי בין סוני םוות אף

״ אדם כביכול שווים הם. ת  כי היא מובילה את הקו הערכי ש

 בתתתית המדרג נמצאים העובדים הזרים, הערבים, הדרוזים,

 בני מיעוטים האחרים. הם יעלו במדרג השכול או בסרגל האבל

 כאשר יימצאו לצדם של יהודים בפינועים או מלילה במטיפה

 בלבנון. הדרתים מתחלחלים וה שנים מהתיאור השמוק ״ברית

 דמים״ שמצמיחם למוות של יהודי ודרוזי בקרב או בפיבוע.

 תאובה שבה ייהרגו ערבים בנליל לא תזכה להבלטה יחסית

 לאותה תאובה שבה ייהרגו יהודים. לפעמים לא ימכרו שמות

 ההרוגים הערבים ולא יופיעו תמוגותיהם.


