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קורןאלינה

וההרגהעיתוניםהצבא, :משותפיםבכוחות

בפלסטיניםמאליו'ה'מובן

נתוניואת"אמנסטי"ארגוןפיוסםהמאמר,שלזוגרסהשסיימתיבעת , 2005במאי

נדמתהבישראל,היהודיםהקוראיםמרביתשללהפתעתםכיהיהנראההשנתיים.

בידי-2004בנהרגופלסטינים 700אחר.לעידןשייכתוכאילומאוד,כרחוקה 2004

חוקיבלתי"באופןנהרגורובםילדים,היומהם 150ליום),הרוגיםשני(כמעטצה"ל

להורגבהוצאותאזרחיים,באזוריםהאווירמןובהפצצותבהפגזותאבחנה,חסרבירי

אדםבנינהרסו,חייםהארגון.כלשוןבכוח,"מופרזמשימושוכתוצאהמשפטללא

דרגיםשלהחלטותפיעלנחרבוושכונותבתיםחייהם,לכלצולקוילדיםנכים,הפכו

היוהם"אמנסטי",דיווחעליהםהאירועיםשהתרחשובעתגםואולםומדיניים.צבאיים

לישחשובמהשגרה.בתוךוהתרחשוהיהודי,הציבורמרביתמתודעתמאודרחוקים

לבחוןהואמאליו",ל"מובןהפכוהחייםשלוסבלםהמתיםבהםהאירועים,שלבתיאור

התקשורת,משתתפתשבוהאופןבעיתונות,הזהמאליו"ה"מובןנבנהשבוהאופןאת

הממשות.שלביצירתה"ימנית",אוכ"שמאלנית"מתיאורהמאודרחוק

כמשל"פארק"ומלוןכרמיראאד

הפתחתנועתראששלבחייוישראלשלהביטחוןכוחותהתנקשו 2002בינוארן 4ב·

שלשלמהלשורהגרמהקודמותיה,כמוהזאת,ההתנקשותגםכרמי.ראאדכרם,נטול

מפעילותרחוקההתנקשותקורכןשלהיותובשלכנראההפעם,טרוריסטיים.נקםמעשי

הפיגועבאובשיאויותר,עודאכזריהנקםגלהיהבכיר,פתחאישהיותובשלאוצבאית,

אפשרהזאתההתנקשותאתגם • 2002במארס 27פסח,בערבבנתניה,"פארק"במלון
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כפעולתובעיקרעמנואל),(בהתנחלותלהשקדםפיגועעלצה"לשלכתגובהלתארהיה

ביותר:הנוראהההחרפהבאהפארק,במלוןלפיגועבתגובת-נגדמקום,מכלנקם.

הגנהיותרהביאהלאהיאמגן","חומתבשמההידועההפלסטיניות,לעריםהפלישה

התקשורתמאמצעיאחדאףרצחניים.יותרעודלממדיםהאינתיפאדהאתודירדרה

אףבעקבותיה.שבאולזוועותכרמיבראאדההתנקשותאתלקשורהעזלאבישראל

הבליטלאמהםאחדואףזו,להתנקשותשקדמובהתנקשויותזאתעשהלאמהםאחד

 , 2005בחורףכלומרהשנה,בתחילתמאזן,אבולפניצה"להתחייבמאזכיהעובדה,את

 2005מארסוחודשהזירה,שקטהה"חיסולים",ממדיניותלחדוללנשיא,שנבחראחרי

מאזהראשונהבפעםנמנע,שצה"לאחריישראלים,נהרגולאבוהראשוןהחודשהיה

שלו.להורגההוצאותמדיניותאתלפועלמלהוציא , 2000נובמבר

שלביקורתילתיאורפתיחהבמעיןהזאתהמדיניותעללכתובהזמןהגיע

בצמרתחשבוהאםביותר:המוכחשמהמקוםלהתחילראויכךלשםהאינתיפאדה.

שייגבוהישראליםהקורבנותמספרעלהאינתיפאדהבמשךוהמדיניתהצבאית

עלדיברוואפילוחשבוכלשהובשלבכילהניחסבירמה"חיסולים"?אחדכלבעקבות

מ"המחיר"?בצמרתהוטרדוהאםלו.התכחשהשהעיתונותהקשראתראוהרי"מחיר".

כמופיגועים,תהיהל"חיסולים"שהתגובהידעוהביטחוןבמערכתכינראהברור.לא

פריחיתהה"חיסולים"מדיניותכיגםנראההתשעים.שנותבאמצעשהתרחשואלו

ה"חיסולים"מדיניותוהעיקר:האינתיפאדה.החלהבטרםעודכזה,מוקדםתכנוןשל

למרותדמים.למרחץשחיתה:למההאינתיפאדהאת , 2000נובמברמאזשדחפה,היא

הוויכוחהאינתיפאדה.שלהמרכזיכמכניזםהזאתהמדיניותנבחנהלאמעולםזאת,

לגייסיכולשלטון,כלשלטון,סתום.למבויהטובבמקרהנקלעהמשפטי,אוהמוסרי,

על"ההגנהבחסותנבלה,מעשהכלעללהגןהיכוליםרוח,ואנשימשפטניםלעצמו

חסריפלסטיניםהמונישלחייהםאתרקלאהפקירהה"חיסולים"מדיניותאבלהחיים".

הפקירהאףהיאהיום,בחציאולילה,באישוןהיבשה,מןאוהאווירמןלתקיפותמגן

באוטובוסיםעדייןהנוסעיםהעם,פשוטיאתובעיקרהישראלים,אתנקםלפיגועי

בשווקים.לקניותוהולכים

לפיגועיםכתגובהה"חיסולים"אתלהציגהביטחוןמערכתראשישלהניסיוןדווקא

 , 2000נובמברבתחילתבירושליםבשוקטרורפיגועשלמעטמשוםאותם,מחשידה

אחריחודשיםחמישהכלומר , 2001מארסעדישראלבתוךהתאבדותפיגועיהיולא

 .הראשוןה"חיסול"
האליטהשלביכולתהחשובמרכיבהיה 2001במארסשהחלהטרורגלמפניהפחד
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 13בפלסטיניםמאליו'ה'מרבןוההרגהעיתוניםהצבא,משותפים:בבוחרת

אתולשכנעציבורית,תמיכהלגייסכדיאדומים,קוויםועודעודלחצותהצבאית

אתהשורש"מן"לעקורכדידופן","יוצאיופעולותאמצעיםשלבנחיצותםהציבור

פיגועישלהסנסציוניהסיקורהטרור".ב"תשתיתולתמיד""אחתולפגועהטרור

עלממיטיםשאנוהאסוןמממדיוההתעלמותכקורבנות,בישראליםהעיסוקהטרור'

וקיומיאסטרטגיכאיוםהפלסטיניהטרורולהצגתהפחדלהגברתתרמוהפלסטינים

עלהעיתונותדיווחהשבולאופןאחרות,במליםשחר.חסראיוםישראל,מדינתעל

ובנירמולהישראליתהרגישותבהקהייתחשובחלקהיהמתחילתההאינתיפאדה

הצבא,שלזוחיתההעיתוניםכלשקיבלוהראותנקודתהפלסטינים,הרגעלהדיווחים

לפרקטיקותמאליו""מובןשלמשמעותלהעניקאיפשרההעיתונות-ולענייננו

בישראל.הפוליטיהשיחבתוךאותןולבססחוץ·חוקיותצבאיות

והעיתוןהצבא

שהיהמימופז,שאולהתפאר , 2000ספטמברבסוףהפלסטינית,ההתקוממותכשפרצה

היוואמנם,לקראתה.התכונןואףתפרוץ,אכןשזומראשהעריךצה"לכיהרמטכ"ל,אז

הדמויותמיגור.למלחמתלחופנוכדיהזההשקטלאיציפהשצה"ללכךרביםסימנים

מהעצמאותמסויגותכולןהיוהממשלהובראשותהביטחוןמערכתבראששעמדו

העיתונותכינראההגנרלים,מדברישעלהלמהבניגודואולם,שבדרך.הפלסטינית

ה"מאכזב"כחלקאוכ"הפתעה", 2000בסתיובשטחיםההמוניהמריאתלקבלהעדיפה

בתוךשימושבועשורשמייםשדובריםההסבר,הפלסטינים.התנהגותעלהסיפורשל

"איננוערפאתלפיההמודיעיניתההערכהעלנשעןחוץ,כלפיבתדרוכיםגםכמוישראל,

 • 2000ביוליקמפ·דייווידפיסגתכישלוןאתלהפליאשתאמההערכהלשלום",פרטנר

ערפאתליאסרהציעברקאהודהממשלהראשכולם":"שלהגרסהנוסחהמהרהעד

אתדחהפאתער,ואילואוסלוהסכמישנותשבעמקץהסכסוךלסיוםהיסטורית""פשרה

ישראל,עםלהסדרלהגיעהתכווןשלאערפאת,הזה,התיאורפיעלהנדיבות.ההצעות

במטרהבאלימות,השימושהמשךאתלהצדיקכדיהדיפלומטיהכישלוןאתתיכנן

הפלסטינייםההמוניםאתהוציאהמהומות,גלאתיזםהואישראל.שללחיסולהלהביא

והתפתחהיטבהשתלבהזההנרטיבהטרור.ארגוניאתהפעילכךואחרהרחובותאל

נערכולאבצה"לכן,עליתרלעימות.והתכונןהופתעשלאהצבא,להיערכותבמקביל

צה"לההתפרצות.שלמהירלסיוםלהביאלאואףאלימות,שלקצרפרץעםלהתמודד

הפלסטינים.שלצבאיתהכרעהלהשיגההזדמנותלקראתוחתרלמלחמההתכונן

האינתיפאדהחודשישלהאירועיםפיעלכילומראפשרשניםחמששלממרחק
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מלחמהשהצדיקומשמעויותוייצרהפלסטיניםנגדמלחמההיבנהצה"להראשונים,

היהלאהציוני,השמאלשלרוחבאנשישנעזרהישראל,ממשלתשלהגרסהפיעלזו.

המהומות.שללהתפרצותןשקדמווהתנאיםהכיבושלביןבשטחיםהתסיסהביןקשר

בספטמברהבריתבארצותהטרורהתקפותאחריבייחודפרי'נשאהזהההסברהמאמץ

ואת , 2000בסתיוההתקוממותפרוץאתפירשבמערבהקהלמדעתניכרחלק . 2001

לשלום".בשלים"אינםשהפלסטיניםלכךכעדותמכן,לאחרשבאוהאירועיםתיאור

בהתבטאויותחזרבאלימותהילידיםדבקותושלבשלות""חוסרשלהקולוניאליהדימוי

באלימות,ההחרפההאינתיפאדה,שעברההשינוייםהישראלית.המדיניותסנגורישל

לאוטרור'מזויןלמאבקהמוניות,הפגנותשלבעיקרעממית,מהתנגדותהמעברועצם

התנהלותולכלמלאבגיבויזכהצה"להישראלית.בעיתונותרציניתלהתייחסותזכו

להכניעםכדיבפלסטיניםלהכותהאש,אתללבותרשותקיבלהואהכבושים.בשטחים

מכתיבה.שהיאהסכסוךפתרוןאתויקבלוישראלשלעליונותהעםשישלימווכדי

האירועיםבתחילתוכברכמלחמה,האינתיפאדהאתמתחילההצבאהגדירכךמשום

בתחמושתהשתמשושריון'חי"רחטיבותשלגדוליםכוחותהכבושיםלשטחיםהעביר

נגדקרבומטוסימסוקיםוהפעילמגורים,בתינגדטנקיםובירימפגיניםנגדחיה

צבא,מחנותנגדכוונהלאהאשמטעים.בקתות,ספר,בתימגורים,בתימפגינים,

מיליוןהאינתיפאדהשלהראשוניםבימיםנורולכןונו',שריוןטורימבוצרים,יעדים

חלקהעלגםלדברחשובבארץ'העיתונותשלהגדולכוחהבגללדווקאכדורים.

שלהסודייםהמסמכיםאתאחדיוםיבדקוהיסטוריוניםהשלטוניות.ההגדרותבקבלת

ההיסטוריהבכתיבתלנו,ה"חיסולים".מדיניותאתספקבלישכללוהמגירה,תוכניות

הללו.התוכניותברוחהקהלדעתהוגדרהשבוהאופןאחרלעקובאלאנותרלאבהווה,

עלהדיווחכפולה:פריזמהבאמצעותהעיתונותהתנהגהשבההדרךאתלבחוןחשוב

שאזאלא , 2004בשנתמאודוהתרחבה 2000בנובמברשהחלההחיסולים","מדיניות

שבוהאופןשני,ומצדהדעת:אתעליהנתןלאשאישעדשגרתיתלכל·כךכברהפכה

בעצםמצטרפיםהללוהנושאיםשניהפלסטינים.בקרבההרגדווח)לא(ובעיקרדווח

בשטחיםעושהבעולם,מהחזקיםענק,צבאהאחרונות.השניםשלהנוראלסיפור

אדםזכויותרומסבינלאומיים,ואמנותחוקיםמפרשלו:כבתוךמגןחסריכבושים

גיסא,מאידךצמאות.עריםעלחודשיםבןמצורומטילארץ,חבליהורסבסיסיות,

בדרךמהווה,הריגתםשעצםזדוניים,לאויביםהפכוהצבאבידיהנהרגיםהפלסטינים

כדין.מוות,בנילהיותםהוכחהכלל,

אתלזכורראויהישראלי,הסבלסבלנו,עםשלנוההיכרותרקעעלדווקא

וגםדוגמה,בתורגםלאינתיפאדה,הראשוניםבחודשייםהאבירותשלהפרופורציות
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 15בפלסטיניםמאליו'ה'מובןוההרגהעיתוניםהצבא,משותפים:בכוחות

שלכתחילהחודשיםבאותםהכתובההעיתונותהתנהגותאתלבחוןאפשרותבתור

מיריפלסטינים 228נהרגו , 2000נובמברסוףועדהאינתיפאדהתחילתלמןתהליך.

 33נהרגוהישראליבצדמתנחלים.בעיקרישראלים,אזרחיםושלהביטחוןכוחותשל

מידתאתלהביןכדיעצמם.בשטחיםמהםאחוזתשעיםחיילים,מחציתםישראלים,

צידהשתוללבההתקופה , 2004יוניסוףעדכילזכורישהאינתיפאדה,שלהידרדרותה

הביטחוןכוחותאנשישל-ישראליתמאשפלסטינים 2,726נהרגובשטחים,האדם

ניכרוחלקחיה,מאשנפצעורביםאלפיםקטינים.מהםאחוזכעשרים-ומתנחלים

בתחומיישראלים 897נהרגו , 2004יוניסוףעדכלומרהמקבילה,בתקופהנכים.הפכו

ענייןגילואחרונות",ו"ידיעות"מעריב"הגדולים,העיתוניםשניובשטחים.ישראל

נרחב,מקוםהעיתונים,בשלושתתפס,הישראליםהרגהפלסטינים.בהרוגיםמועט

עיתונאית.בפורנוגרפהיוהדםהשכולהמוות,תיאוריגבלוהטבלואידיםובשני

הראשוניםה"חיםולים"

פלסטינים,בפעיליםהתנקשויותשלבמדיניותישראלפתחה 2000בנובמבר-9ב

החיסולים'.'"מדיניותלכינוימהרהעדזכתההמדיניותביטחוני.כסיכוןלהשנראו

תושבלחם,בביתפתחפעילעביאת,חרסייךהיהמשפטבלאלהורגהמוצאיםראשון

 .נשיםשתימכוניתו.לעברמסוקשירהטילבאמצעותלהורגהוצאהואתעאמרה.הכפר
אורחעובריכמההן.אףנהרגוה"חיסול"למקוםהסמוכההמדרכהעלשניצבו 52בנות

בחייהםישראלשלהביטחוןכוחותהתנקשו , 2001נובמברעדשנה,במשךנפצעו.

מהם 90להורג,הוצאופלסטינים 149לפחות 2004יוניסוףועדפלסטינים, 46של

אלו"חיסולים"במהלךהקרקע.מןשפעלוכוחותבאמצעות-59ךהאווירחילבאמצעות

מעשיכאמור,הולידה,המדיניותקטינים.מהםתשעיםפלסטינים,כמאהעודנהרגו

צה"לשלאכזריותגמולהתקפותגםכמוישראלים,נגדאכזריותטרורופעולותנקם

הנרטיבאתלחלוטיןקיבלוו"הארץ"הטבלואידיםשניבדיווחיהם,הפלסטינים.נגד

טרור.מעשישלממוקדים""סיכוליםהיוה"חיסולים"לפיו

מאוחרחודשיםכמהכ"נורמלית"נבנתהאיךלראותכדיההיא,הזירהאלנחזורהבה

אתחארונות""ידיעותהקדישעביאת,של"חיסולו"אחרייום 11o •-11.2000ביותר:

"ההתנקשותעללדיווח- sו· 4העמודיםאתוכן-שלוהראשוןהעמודמרבית

בהרחבהדיווחומדועאחרתמדיניות,שלראשיתהזוהיכילהםאמרמישהוהראשונה'.'

באותיותהופיעההענקיתוהכותרתששי,יוםעיתוןזההיהפלסטיני?הרגעלכזאת

 3מובעם
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הסיפור","כלאתכברסיפרההמשנהכותרתבפתח".בכיר"חוסלאדום:רקעעללבנות

-מאודגדולותבאותיותהיאגם

חרסייךשלמכוניתועלטיליםשניאתמולנודוהאווירוחילהשב"כשלמדויקבמבצעהפעולה:

הן.גםנהרגואודחעובדותושתינפצעסגנובמקום,נהרגהוא •.התנזיםממפקדיעביאת,

אתנסליםמופז.שאולשלראשואתדורשים'אנחנונקמה:מבטיחיםהפתחאנשיהאיום: •

יימלט:לאשהואבנו,לפגועשינסהמיכל'יידע.הדמטכ"ל:האינתיפאדה:

בפוזהעביאתשלגדולתצלוםמובאהמשנה,כותרתסיפורלצד Iהראשיהעמודבמרכז

אישית"אחראינאמר:לתצלוםמתחתבכיתובמקלעון.מניףכשהואמצ'ואיסטית,

שכונתעליריכוללואזרחיות,צבאיותמטרותנגדיריפיגועישלארוכהלשורה

הכותרות,הדיווח.מסגרתעלחזרהישהמוגדלהפורמאטשל-5ך 4בעמודיםגילה".

שביםהצבאיהכתבשלוהפרשנותהתצלומים Iהחדשותיהדיווחהמשנה,כותרות

שלהדיוקמידתואתישראלים,להרגעביאתחרסייךשלאחריותומידתאתומבליטים

ותומכותלגיטימיותשלממדלהתנקשותמעניקותההבלטותשתיההתנקשות.פעולת

ביהודים.שפוגעמילכלתגיעישראלשלהארוכהידהלפיוצה"ל,שלהפעולהברציונל

בעברשהרגהאיש,לב:שרירותאוטעות,מקריות,כאןאיןכילנומובטחשנימצד

אחדשאףהמנרמלתהתבניתזובחייו.שילםנוספים,ישראליםבעתידלהרוגוהתכוון

עליה.לערערביקשלאמהדיווחים

עביאתיצאכאשרבדיוקוהצדק":ה"דיוקשלהממדבסיפורבלטגיליוןאותובכל

חיתהבחייושההתנקשותאלאבלבד,זוולא"בוודאות",זוההטרור,פעולתלביצוע

חיתהגםכךומשוםתוצאות,שהניבהומדויקת,ממושכתמודיעיניתפעילותשלשיא

מאמרהבליג.עודכןלפניכלומרלהבליג,היהיכוללאכברצה"לכן,עליתרמוסרית.

ההתנקשותאתנסעלהעלה Iשקדרוני Iהעיתוןשלהצבאיהכתבשלעטופריפרשנות,

מטרהנגדפעולהאלאסתמיות,מטרותנגדפעולותעוד"לאמעלותיה:עלועמד

חכמהכירורגית,ממוקדת,]פגיעה ... [הטרורבמחולליישירותלפגועשנועדהמסומנת,

עביאתשללתמונתומתחתהרחבה".באוכלוסיהולאהטרורבמבצעירק]הפוגעת .. ,[

שלהמשנהבכותרותנזכרוהראשון,בעמודכברשהופיעההמקלעון,אתעלאלהמניף

אותועדלעביאת.יוחסהלהריגתםשהאחריותחיילים,שלושהשלשמותיהם 5עמוד

לאחראיהפךהואלהורג,הוצאשבוהרגעלמןלעביאת.דווקאיוחסלאההרגפרסום,

אתבעצמוהרגעביאתאםמהדיווחלדעתכמובןקשההחיילים.שללמותםאישית

היהבהבגזרהלהריגתםהאחריותלויוחסהבתנזים""בכירהיותושמעצםאוהחיילים,

 3מובעם
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והפךהלךאחריותהטלתשלזהבסוגוהשימושמקריתחיתהלאהעמימות"בכיר".

קבוע.לדפוסהבאיםבחודשים

"צה"ל:כך:הדרמהאתניסחההראשון,העמודבאמצעב"מעריב",הראשיתהכותרת

מדיניותשלההיגיוןאתקיבל"מעריב"גםברמטכ"ל".בנקוםהתנזים:בחיסולים;נמשיך

דםידיושעלמי"כלהרמטכ"ל:דבריאת , 3בעמודבכותרתבהבלטה,וציטטצה"ל,

 ,עמודבאותומצב".ובכלזמןבכלנגדונפעל-ישראלמדינתואזרחיצה"לחיילישל

למקור(עדותעביאתשלתצלוםאותוהתפרסםמהאוויר","חיסולענקכותרתלצד

ב"חיסול",שעסקההכרוניקהלכלהיחידהמקורהםשדובריוכמובן,צה"ל,התצלום:

אשרחיילים,שלושהשלראשתצלומילוומתחתה"מחוסל"),שלבעברווכמובן

קורבנותיו".ושלושת"המחבלנאמר:בכיתובלעביאת.היאאףעכשיויוחסההריגתם

שעמדוהנשיםשתיגתהריעלהדיווחאתלהצניעהראשוןב"חיסול"כברטרח"מעריב"

הופיעלאהזההמידענוספים.אנשיםארבעהשלפציעתםואתהתקיפה,למקוםסמוך

האמינות;בדרגתלהורדהזכה(כלומר,פלסטינים"מקורות"מפיוהובאהראשון,בעמוד

נבלעהואאובייקטיבית).כאמתתמידשהתקבלההצבא,שמספקלאינפורמציהבניגוד

יתרהמשנה.בכותרתלאגםבכותרת,כלשהוציוןללאהידיעה,בתוךשםאי , 3בעמוד

שתחתהמרכז,פיקודאלוףשלתגובתוהידיעה,בגוףצורפה,זהמוצנעלמידעכן,על

העורכיםטרחוכאןבאזרחים".פגיעהעלידועלא"לצה"לההתנקשות:בוצעהפיקודו

טרחווגםכותרת,ממתןנמנעוהממשות,ארגוןעלאחרונות"מב"ידיעותיותרהרבה

דרכיםישלעיתוןכילצייןלמותרהמרכז.פיקודאלוףשלהשקריתתגובתואתלהביא

היאלהסוותה.התאמץהעיתוןאבלשקרית.אואמיתיתהיאטענהאםלבררכדירבות

לזניחה.הפכה

לעיתוןשהגיעוהאחרותהידיעותפיעלאופוריה,שלמשתנותברמותואילך,מכאן

שלהקבועהדפוסהיהזההפלסטינית,בהיררכיההיעדשלדרגתופיעלאויום,באותו

הדםהתרתוב"מעריב".אחרונות"ב"ידיעותבעיקרההתנקשות,מקריכלעלדיווח

לרצח.הטפהלהזדהות,מושאהצלחה,מסיפורלחלקהפכה

כל·רחבשטחמקדישיםהעיתוניםהיולאפלסטיני","סתםעביאתהיה,אילוכאמור

ב"הפרותנהרגופלסטיניםעשרותההתנקשות,יוםעדהריבו.הפגיעהעללדיווחכך

אישזאתובכל"חשודים",לעברצלפיםשלומיריאש","חילופי"התנגשויות",סדר",

מאלמוניהמתהפלסטיניהפךעכשיועביאת.כמוכזהמכובדמקוםקיבללאמהם

עביאת"של"מקומואודותכל·כךרחבלכיסוישזכתהכזאת,רועמתהדגשהלטרוריסט.
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שהעיתוניםאחר,משהולעבררמזההפלסטיני","הטרורשלבהיררכיהמרכזיתכדמות

 2000מנובמברהדרמתייםהדיווחיםהסכסוך.אתלהסליםהחליטצה"לכלל:ציינולא

בחשבון.נלקחהואףהחלה,כברשההסלמהבכךהצבאיהפיקודשלההכרהאתכללו

הפלסטיניםציטוטעצםכן:עליתרכך.עלמעידהבכותרתמופזשאולשלתגובתו

הטבלואיד,שלהראשוןבעמודבולטתבכותרתהזההאיוםוהדגשתנקמה,כמבטיחים

הפלסטיני'המתאתשהפכההדרמההגדולה,ב"דרמה"העיתוןאתשהזיזמיכימוכיחה

במידעהעיתוןאתשהזיןגורםאותודם,צמאלרוצחמאלמוניאינתיפאדה,ימי 40תוך

הגדול.הפיגועיםגלשהחללפניהרבהבסכסוך,הסלמהשתבואהניחגםזה,

אחריכחודשיים , 2000דצמברסוףעדהמדיניות:שלהנרמולהתרחשכךהנה

הדיווחיםעברוישראל,בתוךהגדולהפיגועיםגללפניועודהאינתיפאדה,תחילת

ללקונייםוהפכומהיומיום,כחלקאותותפסוכלומרנורמליזציה,ההתנקשויותעל

המשנהכותרתמדווחת , 15 •-12.2000בכבראחרונות",ב"ידיעותלמשל,ושגרתיים.

*מדוברהחמאסשלהצבאיתהזרועמבכיריאבו·באכר,האניחוסל"אתמול : 4בעמוד

לפנייוםב"הארץ",נובמבר".תחילתמאזפלשתיניםטרוריסטיםשלהשמיניבחיסול

אסירעודבחברוןהרג"צה"לשולי):פנימי,(עמוד 8עמודבראשהכותרתדיווחהכן,

ותחושותהזעםגאוהללוה"חיסולים"התרחשושבובמקוםשיחורה".שהרשותחמאס

להכרעה"."להביאכדיהסכסוך,אתלהסליםצה"להצליחבעזרתןהאין·אונים.

הסיפורשלחלקיםעוד

שמבין'מיבמבקר:המטיחיםהתקשורתמומחישלהטענהכללבדרךעולהזהבמקום

להיותמפסיקפיגועהאםסיפור',איננוכברחיסולוחציחודששאחרייודעגירזזהמה

מגדירמשהו,אומישהו,אירוע.שלטבעיתתכונהבגדראיננוה'ניוז'ובכן,לא.'גירז'?

הסיפור.שלאחריםמאפייניםהנההאירועים.שלהחדשותיהערךאת

רשימהפיעלמהדיווחים,בחלקשנרמזכפיתחילה,בכוונהבוצעושה"חיסולים"אף

תבניתלזהותהיהאפשרמוקדם,תכנוןדרשושהםהעובדהולמרותמראש,שהוכנה

דמיםבשרשרתוהפיגועיםה"חיסולים"השתלבובומרגעבעיקרנרטיב,שלברורה

הפלסטינים.כלומרהתחילו","הםהצבא:עםביחדהעיתוניםהכריעולההגורמיםשעל

נהרגובופיגועלמחרתאויום,באותובוצעוההתנקשויותרובהזה,הנרטיבפיעל

שלההצגהאתאיפשרותוצאותיהםהפיגועיםלכיסוישניתןהעצוםהמשקלישראלים.

 3מטעם
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בעבדההתנקשותניסיוןלמחרת ,-11.6.03בלמשל,לפיגועים.כתשובהה"חיסולים"

אנשים 16ירושלים.במרכזבאוטובוסהחמאסשלמתאבדהתפוצץרנטיסי,עזיזאל

מסוקיירומכן,לאחרשעהכחציקשה.באורח 10מהםנפצעו,-135ובפיגוע,נהרגו

אבו·וסוהילמסעודטיטוהחמאספעילישנינסעושבהמכוניתלעברטיליםצה"ל

הבהירשצה"ללמרותאורח.עוברישישהעודנהרגועימםביחדאותם.והרגונאחל,

ברשימתארוכיםחודשיםכברנכללושמםרב,זמןמזהמבוקשיםהיוש"חוסלו"מיכי

חיתהבירושליםהפיגועאחריההתנקשותשללפועלההוצאהישראל,שלהחיסולים

כילהוסיףצורךאיןמחיר.ישפיגועלכללפיהמדיניותו,אתותאמהלצה"ל"נוחה"

העיתונים,למקראהזה.הסיפוראתלגמרישירתועצמווהדיווחבעיתוןהעמודיםמבנה

שסימניככל ,יותרכבדהדמיםשמרחץככלכילפעמיםהיהנדמההטבלואידים,בעיקר

הצבא.מדיניותשמעוררתהשאלותעללכסותהעיתוניםטורחיםכךמתרבים,השאלה

מקריבים,אתםמיאתהללו:השאלותעללהשיבנדרשלאהמדיניאוהצבאימהדרגאיש

"חיסול"?לעודיוצאיםכשאתם

אחריכשבועהתבצעהנוספיםאדםבניובשבעהיאסיןאחמדבשייחההתנקשות

יותרטובלהדגיםיכולהזההאירועישראלים. 10נהרגובואשדוד,בנמלטרורפיגוע

התעלמותבאמצעותגםהמציאותבבנייתהכתובההעיתונותשמילאההחלקאת

 36צה"להרג-14.3.04באשדודבנמלהפיגועועדמארסמתחילתממנה.מחלקים

מעשהבנמלהפיגועהיה(האםאזרחיםמהםתשעהלפחותשונות,בפעולותפלסטינים

הפיגועאחריכזה?)סיפורלבנותהעיתוניםיכלוהאםהזאת?המסיביתההריגהעלגמול

ג'יהאדאנשיבשניישראלהתנקשה ,-22.3.04ביאסיןהשייחשלהריגתוועדבאשדוד

מהם(שנייםובעבסאןברפיחצה"לבפעולותנהרגופלסטינים 12ברצועה,אסלאמי

שכם.לידבלאטההפליטיםבמחנהנהרגחמושוגבריונס,בחאןנהרגהילדהאזרחים),

אשדודבנמלהפיגועאתהפךיאסיןהשייחבחייההתנקשותהוצגהשבוהאופןאבל

"מגה·המציא:הנראה,ככלשהצבא,בביטויאזהשתמשוכולםהעיתוניםלמניע,

אשדודבנמלהפיגועאללהתייחסהחליטההביטחוןמערכתכילספרוידעופיגוע",

מגה·פיגוע.כאל

ההתנקשות:לפעולותשהוענקובמשמעויותממדעודלהבנתגםחשובההרוגיםמאזן

השכולות,המשפחותשלוציטוטיםמלוויותודיווחיםפיגועמזירותזוועהתמונותאחרי

אחדאיששלהריגהמהיעדינה.כירורגיהמעיןצודקות,"מאופקות",ההתנקשויותנראו

אתלהוציאמסביב,הפלסטיניםהמתיםעשרותכלנמל?פועליעשרהשלטבחלעומת

הידיעה.מגוףגםובטבלואידיםמהכותרות,בשיטתיותנמחקוהממוקד","הסיכול
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מאליוהמובןההרג

שלאורךלמרותהמובן·מאליו,מןלחלקה"חיסולים"מדיניותהפכהשניםארבעמקץ

שלמשמעותיתהרחבהוחלהל"חיסול"הלגיטימייםהיעדיםבהגדרתסחףחלהשנים

בשבתוהעליון,המשפטכשביתמשפטיתגושפנקאגםקיבלההמדיניותהמדיניות.

באוניברסיטהאחדפרופסורה"חיסולים".שלחוקיותםאיבדברעתירותשתי'דחהכבג"ץ

אםספקשלה.המוסריהבסיסעלוהתראייןוחזרלמדיניות,"פילוסופי"הכשרגםהעניק

אתעוררין,ללאהעיתונות,קיבלהשבוהאופןאלמלאכזה,למצבלהגיעהיהאפשר

שהפכוערפאת",את"לחסלהאיומיםאתלקרואגםצריךהזההרקעעלצה"ל.מדיניות

הבריונותרשמיים.ודובריםשריםמפיקבעדרךונשמעוהישראליתבעיתונותלריטואל

צה"ל.ומדיניותהעיתונותשלמהתנהגותהנפרדבלתילחלקחיתההזאתהמילולית

במסגרתפלסטיניםלהרוגישראלהחלהכאשרציבורידיוןעוררהשלאהעיתונות,

אזרחיםנהרגוהאלההפעולותבמהלךכאשרהתריעהלאממוקד","סיכולשלפעולות

לפעולותמתקתקות"ב"פצצותמפגיעהעברצה"לכאשרהיוםלסדרועברהרבים,

פלסטיניםבפעיליםשיטתיתפגיעהשלולמדיניותטרור,פיגועיעלונקמהתגמול

היוםאיןהאינתיפאדה,שלהראשוניםבחודשיםששררלמצבבניגודהדרגים.בכל

טכנולוגית,עליונותבעזרתצה"ל.שלידולהישגמחוץהנמצאפלסטיניכפראובית

כוחותאחדות,מיוחדותויחידותחי"רחטיבות"מסתערבים",יחידותמפציצים,מסוקים,

שבמרביתלמרותכבשלהם.הפלסטיניםבשטחיועושיםעשוהישראליםהביטחון

להיהרגהמשיכוהםהעיתונותפיעלהשטחים,בעומקבפלסטיניםפגעצה"להמקרים

בישראל".לפיגוע"בדרכם

 2004קיץשלהציד

כקיץנזכרהואזאתתחתאדם.צידשלכקיץבתודעהלהירשםהיהאמור 2004קיץ

"חוסלבצירוףהיהדי"חיסולים",שנותוחצישלושמקץההוא,בקיץהקייצים.ככל

אתלהפוךכדיהצבאית",הזרוע"ראשאו " 1מספר"מבוקשאובכיר"חמאספעיל

זהאיךעלשאלהאףבליגםאבלמרעישהכותרתבליצבאי",הצלחהל"סיפורההרג

הלקונייםהדיווחיםאתלבקריםחדשותקראנו 2004בקיץבכירים.הרבהכל·כךשיש

ככלאשרמפלצתי,בגוףמדוברכאילובשכם",הצבאיותהזרועותראשי"חיסולעל

חדשים.וראשיםזרועותמצמיחהואאבריואתשכורתים

 3מטעם
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"הארץ",צייןבלאטה,הפליטיםבמחנההפתחמפקדשלבחייוההתנקשותעלבדיווח

התנזיםמטעםשיצאוהפיגועניסיונותלכלאחריותלקורכןמייחסיםהביטחוןגורמיכי

העובדה,הביטחון,גורמיש"לדברינאמרעודלהריגתו.שקדמוהחודשיםבמשךבשכם

מדוברלדבריהם,החבלניים.כישוריועלמעידהאינהישראלים,להרוגהצליחלאכי

קטלנייםפיגועיםועודעודלהוציאשניסהמוטיבציה,וחדורמוכשרטרורבפעיל

רישיוןשנותוחצישלושמקץפנימי).עמוד , 15.6.04("הארץ",ישראל"מדינתלעורף

באופןלטרורש"חוסל"האדםאתקשרהזואםגםצה"ל,הודעתעללדווחהיהדילהרג

עליתרההקפדהחייבהלאלצבאהעיתוניםביןהפעולהשיתוףאווירתבלבד.מעורפל

עכשיומדווחשאמנסטימההקונקרטיות.העובדותשלובירורעיתונאיתעבודהנוהלי

עלשמעלאהוא :-2005בהעיתוניםקוראאתלהפתיעיכולבאמתשנהאותהעל

האנושות.נגדופשעיםמלחמהכפשעיהמוגדריםהללו,המעשיםשרשראות

הילדים

ושוקקנלהבבאופןהטבלואידיםספגורייטינג,משיקוליגםכמואידיאולוגיות,מסיבות

עםבטרור.למלחמתוברורבאופןהתגייסוואףצה"לשלהתגובה""נרטיבאתיותר

גרוטסקיים.לשיאיםהעיתוניםשניהגיעווכבאלי,רועשצבעשקיבלהדם,ועםהשנים

בלאאירוניה,בלא ,-12.1.03בראשית,בכותרתלמשל,דיווח,אחרונות""ידיעות

בכותרת ." 8בןמחבל"נלכדענק:ובאותיותהכותרת,אמינותעללערערבלאמדכאות,

 '."גכיתהתלמידהפיגוע:"מבצענכתב:הפצועהילדשלתמונתומעליותרקטנה

 ."-13ו 8בניילדיםהמחבלים:"צמד : 15בעמודהכותרתדיווחהיום,באותוב"מעריב",

זיהויונתפסו.נורונצרים,להתנחלותחדרועזהמרצועתילדיםשניהסיפור?היהמה

אכזריותוואתהאויבשלהרציונליות""חוסראתהעציםרקלאכטרוריסטיםהילדים

שלהמלחמהקשייאתצייראףאלא-בהתנחלויותלמלחמהקטניםילדיםלשלוח-

אתלנצלכדיהקטניםילדיואתהשולחמצפון,חסרלאויבתשובהלמצואעליוצה"ל:

הצבא.רחמנות

פניוובותקריבתצלוםאחרונות""ידיעותשלהראשוןבעמודהופיע , 26.7 •-04ב

ובכיתובבמתנ"ס""טילדיווחה:התצלוםמעלהכותרתאלונקה.עלישראליילדשל

במתנ"ספגעפלשתיניםשירוכשטילקשה,מהםאחדנפצעו,ילדים 6 "שמתחתיו:

ילדים",נגד"טילדיווחה:וחציעמודשלברוחבכותרת ,-5ו 4בעמודיםדקלים".בנווה

אמבולנס.בתוךשוכבכשהואהשערמעמודהילדשלגדולהתמונהנראתהומתחתיה

 3מטעם
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והובאוהערב,בשעותשאירעדקלים",בנווה"הפיגועעלפרטיםעודהובאובידיעה

 .וחבריוהואשעברוהאימהעלהטילים,מירישנפצעוהילדיםאחדמפיציטוטיםנח
הטילנורהממנוהמקוםלעבראשהשיבצח"לכיאחדבמשפטנזכרהידיעהבתחתית

חיהלאואולם,קל.באורחילדיםארבעהנפצעומחיריכידיווחוהפלסטיניםוכי

תקףשצח"ללאחרהתבצעההתנחלותעלהטיליםשירילכךאיזכורשוםבידיעה

להתנקשבניסיוןהצהריים,בשעותבעזהזייתוןבשכונתמגוריםבניין

עללדיווחמתחתקטנה,בתיבהמופיעחזהמהמידעחלקחמאס.פעילשלבחייו

בטרור",בלוחמהנוספת"הצלחהעלהמדווחתבידיעהההתנחלות,עלהטיליםירי

בידיעההאחרוניםהמשפטיםשניבטול·כרם".חוסלומבוקשים"חמישהכותרתה:ואשר

עזהברצועתההתנחלותלעברהיריעלהידיעהמסיקורשנמחקהאירוע,אתהזכירו

משם:קילומטריםשלרבותעשרותבמרחקבטול·כרם,הפעולהעללסיפורוהוצמד

שנורהטילמפגיעתפלשתיניםארבעהבצהרייםנפצעושבעזהזייתוןבשכונת"ואילו

בושפעלהקבעובצח"לאךריק,חיההבנייןכיטענוהפלשתיניםבניין.לעברממסוק

ממשות.נונחצובעת,מצנזרת,מכוונת,ידניכרתכאןהחמאס".שלנשקמעבדת

לפיחליברלית,ראותמנקודתרקגרועה"."עיתונאותזואיןואופןפניםבשום

בתדרוךולאבשטח,לכתביםהמתגלחאמתח"אובייקטיבית",לאמתמחויבהעיתון

לקרואישבוהאופןזהלאגרועה".ב"עיתונאותמדוברכילהניחאפשרהצבא,מטעם

בתקריביהזאת,בפורנוגרפיההושקעהגדולהחריצותהטבלואידים:התנהגותאת

מהמקוםבמחיקתןאחרת,לידיעהאחתמידיעהשלמותשורותבחתקתפצועים,ילדים

סיפוריםשניביןאלגנטיבאופןהתנועעהעיתוןנכון",ח"לאלמקוםוהצמדתןהרלוונטי

שני,(סיפורוהמסובבהפלסטיני)הטרוראחד,(סיפורחסינהביניהם:לערבבחיהשאסור

נרטיבבתוךהתבארובטבלואידיםהמדווחיםהאירועיםכלהנשק).tקחורצח"לתגובת

האירועים.שלהזמניםסדרישלחשיבותםבוטלהזה,בנרטיבובלתי·משתנח.קבוע

בישראלים,פגיעהעלהדיווחיםאחרירקהופיעהפלסטיניםלהרוגיםההתייחסות

בטרור'.'ו"מלחמתוצח"לתגובתעלהדיווחבמסגרת

חיופלסטיניםכאשרגםהישראליםבקורבנותכאמור,התרכזו,הטבלואידים

שליזומותחרגפעולותעלהדיווחיםנבנולמשל,כך,צח"ל.שלהפעילותקורבנות

אחרונות",ב"ידיעותשהתעכב.צודק'גמולחשבוןסגירתשלאישיים"כ"סיפוריםצח"ל

מיריברפיחראשוושומראבו·סיתחשלבחייוההתנקשותפעולתתוארה ,-30.7.04ב

כךחנהיחד'.'גםוהתרגשותעצבשמחה,שמשלבתמעגל,כ"סגירתממסוק,טילים

המחבלים"רבנהרגהמתנחל,לנכדמילהבריתנערכהשבחבשעההמלודרמה:רעשה

 ~מטעם



 23בפלסטיניםמאליו'ה'מובןוההרגהעיתוניםהצבא,משותפים:בכוחות

האחריותאשרמגידיש,אוריהנימול,התינוקשלסבוהסבא".לרצחאחראישהיה

שנים 11ברצועהגן·אורבהתנחלותלמוותנדקרלאבו·סיתה,עכשיויוחסהלרציחתו

הרועשהסיפורוהנה,בחממותיו.העסיקאותםפלסטיניםפועליםשניבידילכןקודם

אוביואל,לאנורקפעםשמורשהיהכינוי"רב·מחבל",שלגודלבסדרקורכןדורש

בנישיצאולאחררקבעיתון,הדיווחלפיביקרו.חפץלאכברשצה"לבימיםלערפאת

 12"במשךאבו·סיתה:שלהריגתועלנסערקרובלהםסיפרהכנסת,מביתהמשפחה

לפיגועיםאישיבאופןאחראישהיההמחבל,מעונש.להתחמקאבו·סיתההצליחשנה

חיסול.מניסיונותפעמיםשלושניצלנוספים,ישראליםוארבעהמגידישנרצחושבהם

המזל."לונגמראתמול

הפלסטינים.בקרבההרגממדיאתלהסוותהתאמצוהטבלואידיםכאילוהיהנראה

מדוברהיהכאשרבעיקרגמורה,התעלמותדרכים:בשתיביטוילידיבאהההסוואה

אזרחיםגםובכללםוטרוריסטים,מבוקשיםשלחיסולעלדיווחאואזרחים,במות

אתלהבהירהיכולותדוגמאותכמההנה '.'שאב"חילופיבשוגג,שנפגעומפשעחפים

במיוחד:מדםעקוביםמימיםהללו,האופנים

בדרךחוליהבג'ניןחיסל"מג"באחרונות":"ידיעותדיווח 25.4.04 ,'אביום •

סוערשבועבסוףחוסלומחבליםתשעהו"בסה"כ ) 1עמודמשנה,(כותרתבחג"לפיגוע

קשה:עבדומג"ב"לוחמיכייוםבאותודיווח"מעריב" .) 9עמודגג,(כותרתבשטחים"

השב"כ,צה"ל,שלמשולבבמבצעאתמולנהרגואסלאמיוג'יהאדפתחפעיליארבעה

אבו·לימון,ד"רשלהריגתואתברמזאפילוהזכירולאהעיתוניםשני .) 5(עמודומג"ב"

יותר,שמאוחראףההרוגים,כאחדבג'ניןהערבית·אמריקאיתבאוניברסיטהמרצה

לאחר"מבוקש",שהואבטעותסברוכיאותוהרגו(חייליםהריגתועלהתנצלצה"ל

"מבוקשים"),שניאחרימרדףבעתעליוהתנפלשכלב

וחמישההפתחשלפעילפלסטינים:שישהבשטחיםנהרגו-11.6.04ל 6.6.04בין •

לאאלהכל . 13בןונערבשכלו,לוקהצעירגלגלים,כיסאעלנכהביניהםאזרחים,

אחרונות".ב"ידיעותכללנזכרו

שבמסגרתולצה"ל",הצלחותשל"יוםעל 6בעמודאחרונות"ב"ידיעותדווח 2.7 • 04 ·ב*

שלושהמה"הצלחות":חלקמדיווחיוהשמיטהעיתון"מחבלים".חמישהנהרגו

 • 11בןילדובהםשנהרגונוספיםפלסטינים

שבעתאתכללמזכיראחרונות""ידיעותאין , 4.7.04ב·ראשון,יוםשלבגיליון •

ושלושהאזרחיםשניחמושים,פעילים(שניהשבועבסוףצה"לשהרגהפלסטינים

 .) 15ו· 14 , 10בניילדים

 3מובעם
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"הארץ"שלהמיוחדהמקרה

העיקריההבדלל"האדץ",אחרונות"ו"ידיעות"מעריב"ביןהזהבמקוםלהבחיןצדיך

לפרסםנהגולאהטבלואידיםשני"הארץ",שלאחתעקרוניתבהקפדהדווקאמצוי

חייליעםבעימותיםאוהפגנותפיזורבעתנהרגואשדפלסטינייםקודבנותשלשמות

הפךאזבחייו,התנקשואםדקהטבלואידיםבשניזpםקיבלהמתהפלסטיניצה"ל.

כמעט"הארץ",הקפידלעומתם, .צה"ליהצלחהולסיפורבכיד"טרודל"פעילבאחת

לשמדובכךהפלסטינים,ההרוגיםשמותאתלדווחהאינתיפאדה,שלהראשוןהיוםמן

הטבלואידים,לשניבניגודכאןאף Iכןעליתדהקודמת.באינתיפאדהבושהוחלנוהג

האירועיםלהשתלשלותהפלסטיניתהגרסהאתגםמסדקרובות,לעתים"הארץ",

הדעת.עלומתקבלתאמינהבצודההפלסטיניםשלותגובותעמדותעללדווחוהקפיד

עלהמעידדבר"חיסול",במונחולא"התנקשות"במונחהעיתוןהשתמשבכותרותיו

הפוליטיתבמציאות .ד·צדדי nשאינוסיקורדפוסולחפשמאוזנתבשפהלבחורהחלטה

עיתונאייםסטנדרטיםלפילפעולמתיימרשעיתוןבכךראשלהקלאיןישראל,של

כאןהסיפור.שלהצדדים""שניעלולדווחו"אובייקטיביות""איזון"שלבסיסיים

שלשטחיםלענייניהכתבתהס,עמידהשלהדופןיוצאתעבודתהאתלצייןראויגם

לדווחכדיהמערבית,בגדהלהתגודדעבדההאינתיפאדהמתחילתאשד"הארץ",

בשטחים.הפלסטיניםשלהקשההחייםמציאותעלראשוןממקור

"הארץ"שלבנכונותשהתבטאהלאובייקטיביות,המקצועיתהדרישהזאת,עםיחד

לשמור"הארץ"ביקששמשמםוהכללים,האירועים,לתיאורגרסאותשתילהביא
• : T 

אתולקלוטהצבאייםהמקורותעללהסתמךנטייתואתחיזקושלו,הנייטדליותעל

דברשלבסופותמךהסיפורשלהצדדיםשניעלומאוזןאמיןדיו~חהגדרותיהם.

קצתמדקאםגםשהדיוביקורת.חקירהבדיקה,חשבוןעלובא Iבסטטוס-קוו

הגרסאותבשוליהפלסטיניםשלמשמם"הארץ"מסדאותםהדברים

לחקור,לבדוק,להמשיךהעיתוןהיהצדיךאזכינכונים,היוצה"לשל

כללבדדךנמסרההפלסטיניםגרסתקדה.לאזהדבר .לבדדלהקשות,

וקיימתכשדידהנתפסההאמת .העיתוןשלהליברליתלעמדהכעדות

טענו".ש"הפלסטיניםמהעללדיווחקשרבלי Iהכיבלאו

לאומאוזן,אובייקטיביהוגן,דיווחשלמקצועילאתוסהנאמןכעיתוןזאת,ובכל

מספריעלגםמהימןובאופןבעקביותדיווחהעיתוןההמוני.מההרג"הארץ"התעלם

גבוהיםהיוהפלסטיניםההרוגיםמספרישבהםימיםואחדיהפלסטינים,שלהאבירות

טקסי,באורחכמעטהאירועים,עלדיווחהתווסףשנה,אוחודש,סיוםלדגלאובמיוחד,
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 25בפלסטיניםמאליו'ה'מובןוההרגהעיתוניםהצבא,משותפים:בכוחות

ישראל,שלהעיתונאיתבמציאותההרוגים.שלאישייםופרטיםשמותובהתיבה,בתוך

גולןאדיהשלהתועמלנייםקולותיהםעםהבוקרויומניבטלוויזיההחדשותכששידודי

שלהפורנוגרפיהרקעעלוכמובןהרשמית,הגידסהאתמאמציםזיסוביץ'חייםאו

הרוגיםהזמן,בחלוףכאן,גםואולם,הזאת.בפרקטיקהלזלזלאסורהטבלואידים,שני

לתוךונדחפוכותרות,פחותקיבלו Iהשערבעמודיאיזכודיםלפחותזכופלסטינים

הפנימיים.העמודים

בידיבנשקשימושנעשהשבהםאירועיםלהבליטהנטייהגםגברההזמן,בחלוף

האירועיםאתולזהותהצבאעמדתאתלאמץיותרגדולהנכונותונסתמנהפלסטינים

ובאמצעיכבדבנשקשימושהמצדיקלוחמים,צדדיםשניביןמזריזכעימותבשטחים

"שנהרגוהפלסטיניםמספראתבעיתוןהכותרותמנובתחילהכבדקולקטיביים.ענישה

הרוגיםעםביחדאותםוהזכירוסימטריהכאןגםבנוקרובותולעתיםבעימותים",

 .) 19.11.2000("הארץ",בעימותים"נהרגופלסטינים-7ךצה"ל"חייללמשל,ישראלים.

אוישראלים,נפגעושבהידיתקריתאיזכודתוךבעימותים","נהרגובמונחרחבשימוש

לבדדבלישנהרגונוספיםפלסטיניםלהזכיראיפשדחמושים,פלסטיניםנהרגובואירוע

חמושים.בלתיאזרחיםהיושמרביתםהעובדהאתלהצניעאוהריגתם,נסיבותאת

פניעלופוזרוב"האדץ"משניתחשיבותהפלסטיניםההרוגיםקיבלוההסלמה,עם

ו"פעילים"חמושים""מחבלים","מבוקשים",נהרגושבהםמקדיםשונים.עמודים

ואילוובכותרות,הראשיבעמודבהבלטהלזכותנטוהשוניםהארגוניםשלבכירים"

אחדות""בתקריותאוצה"ל"תגובת"במהלך"בהתנגשויות","בעימותים",שנהרגואלה

פרטיםהוסיפההסעמידהשלכתבותיהשלמדוקדקתקריאההפנימיים.לעמודיםנדחקו

וציידה"בהתנגשויות",שנהרגופלסטיניםעלהמעורפלותלהכללותתוכןיצקהרבים,

הישראליתהגרסהעםאחדבקנהעלהלארביםשבמקדיםחיוני,במידעהקוראאת

הידיעות,בתוךהוצנעהזההמידעמרביתזאת,ובכלהאירועים.מהלךלגביהרשמית

המידעמרביתהכותרות.ואלהראשוניםהעמודיםאלהגיעולאהפנימיים,בעמודים

הממשות.אתהישראליםחיושבוהאופןעלתיגרקראלאהזה

אחדאםוספקהפלסטינים,עםהעימותהתרחבאינתיפאדהשנותחמשמקץ

העיתוניםמכלשעלהמההאירועים.עלכוללמבטלהציעמסוגלהיההעיתונים

שניסביברבד,שלבסופוהתארגנו,הדיווחיםבמצוד"."מדינהעלסיפורבעצםהיה

והפעילותהטרוד,איומיתחתבישראל,אובהתנחלויותהנצורים,הישראליםנושאים:

בכלתוארוהפלסטיניםההרוגיםהמצוד.שלכפריצהשתוארהצה"ל,שלהפולשנית

שלקודבנותיותמידהיוהישראליםההרוגיםבעודהפריצה,ממהלךכחלקהעיתונים

הידקהשטחים,ברחביההתקפיותהפעולותאתהרחיבשצה"להעובדההזה.המצוד
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הארגוניםפעיליעם"ההיתקלויות"אתוהסליםהפלסטיניתההנהגהעלהמצוראת

האחרונותהשניםבחמששנבנהשזהכפיהישראלים,שלמעולמםנעלמההפלסטינים

 .שלנובעיתונות

27.5.2005 
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