


 דברי פתיחה

 

 , בשידוריגיוו� תרבותיהתחייבה בחזונה הציבורי לקד לטלוויזיה ולרדיו הרשות השנייה 

 . וקיימה� התחייבה  :  וכ� עשתה,ולעסוק בנושא באורח מתמש� ועקבי

 

 לבחו� את כדי מחקר המעקב הראשו� שערכנו  שלממצאיהאנו מתכבדי להציג לציבור את 

הממצאי מצביעי על .  המרכזיי במדינת ישראל הטלוויזיהערוציתרבותי בהגוו� מהשתנות ה

�תחילת של שינויי ושיפורי בגיוו� התרבותי בשידורי הערוצי המסחרייעליה ש, ציבוריי

� הדמות הדומיננטית המייצגת את קבוצות הרוב בחברה הישראלית. מפקחת הרשות השנייה 

 בשכיחות נמוכה יותר ביחס 10 ובערו� 2הופיעה בערו�  � תיקוהו, חילוניה, יהודיה, רדמות הגב

  המאפיינות פרופיל זה בשכיחות הופעת� של דמויות10%נמצאה ירידה של . למחקר הקוד

 ). מכלל הדמויות50% �  ל60%מדומיננטיות של (

גיוו� .  הטלוויזיהרחב יותר בדמויות המופיעות על מרקענשמשמעותה גיוו� , זו ירידה ניכרת

שר לצופי שיקו) פלורליסטי יותר של החברה הישראלית והזדמנות ראויה יותר להכרת המאפ

 .רכיביה וגווניה השוני

 

ונוכח תפקיד כמחוללי  ,במדינת ישראלנוכח הדומיננטיות של ערוצי הברודקסט בשיח הציבורי 

 .צמהתרבותי רב ע�ה הוא בעל ער� חברתי שינוי ז�תרבות 

 

  שלרשות במהל� השני האחרונות בתחו זה מסייעת ליצור מגמותכי מדיניותה של ה, ניכר

 . גופי השידור בהתגייסות למשימה ציבורית חשובה זול שהמאמצישינוי ולחזק את 

 

 א) כי ה ,המאמצי שנעשו.  מגמות חיוביות אלה� שלאיתורג לאחר  ,חהונ דעתנואי� כי , ברור

יי על איזו� ראוי בייצוג של חברי הקבוצות השונות על  אינ מצביעי בינת,בעלי משמעות

ולבחו� דרכי  ,שבפיקוחהלהמשי� ולעקוב אחר פעילות הערוצי הרשות מתכוונת . המרקע

שילובפעול לעלינו ל. תגלו במחקר מעקב ראשו� זההחיזוק מגמות השיפור שלנוספות לעידוד ו 

המאופייני , יסוק בתכנילעודד ע, השידורשל חברי הקבוצות השונות במשאב האנושי בארגוני 

 שילוב� של דמויות מקבוצות המיעוט בתכניות השונות בתפקידי  את לדרוש,בגיוו� תרבותי

סוגיה  של להגברת המודעות הציבורית לחשיבותהמגווני וכ� להמשי� ולשאו) לדיו� ציבורי ער ו

 .זו

 

בשיתו) ו , הכלי העומדי לרשותה�במגווהרשות תמשי� ותפעל בנושא , כפי שהבטחנו בעבר

  . קהיליית המחקר באר�פעולה ע

שהתגייסנו מתמש� אמ� מ בהוא שלב נוס). מחקר מעקב זה ודאי איננו המילה האחרונה בנושא

 ,בימאי וכל העוסקי במלאכה, מפיקי, עורכי, גופי משדרי, היצלפי רגוגו: נו אליו כול

 .נת יותר תקשורת מגווליצירתלמאמ� משות) 
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 : להודות לאנשי� שתרמו ליצירתוי� המחקר מבקשכותבי

  ועמנואל ויצטו� פרברדבי, י' מסקלצר�, יהל פורת, תהילה שמואלי,  קר� זיידל–מחקר הלעוזרי 

 . ההשקעה והנכונות, על העבודה המאומצת והרצינית–

 על ריכוז עבודת עוזרי –רכזת פרויקטי� בתחו� אסטרטגיה ומחקר ברשות , לאילנה שטיי�

 .המחקר
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 . על ההשקעה הרבה בניתוח הנתוני�–לצוות מכו� מדג� 
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 תמצית הממצאי� 1

 הגיוו� התרבותי בשידורי בסוגיית שמה לה למטרה לעסוקהרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 

תרבותי בשידורי� את אחת המטרות הגיוו� הרשות רואה ב. הערוצי� המרכזיי� שבפיקוחה

 הצגת עלפרסמה הרשות מחקר רחב היק$  2004בשנת . זיות שעליה לקד�הציבוריות המרכ

 שלהחליטה על המש' הרשות  .20041&2003 בשני�מיעוטי� בטלוויזיה המסחרית כפי שהוצגו 

מחקר בגלל חשיבות הנושא ובשל חשיבות ה וו� התרבותי בשידור המסחרימחקרי מעקב אחר הגי

 . לגיבוש מדיניותכאמצעי

 

מצד כל הגורמי�  לנושא מחויבות נדרשות, � התרבותי בשידורי הטלוויזיה המסחריתלשיפור הגיוו

,  על המרקע ומחוצה לוהקורה, זהו תהלי'. דינמית ומתמשכת, וכ� מדיניות מכוונתהשותפי� 

 לצפות אי אפשר. מסחרית ובמגבלותיההטלוויזיה ה) פרקטיקות(במיומנויות ודורש הכרה 

אול� נית� לצפות להכרה בחשיבות הנושא , � לילהתתרחש ב, טכה בייצוג קבוצות מיעושמהפ

 . החל בהכשרת כוח אד� מקצועי וכלה בתוצר הטלוויזיוני, ולניסיו� ליצור שינוי מהותי ומתמש'

ייתכ� כי ניצניו של שינוי על  (בשעות צפיית השיאמחקר זה מתמקד בבדיקת התוצר הטלוויזיוני 

התכניות המשודרות בשעות הצפייה הללו ה� ). יית השיאהמרקע יופיעו דווקא מחו  לזמ� צפ

המחקר מאפשר . המרכזיות והדומיננטיות ביותר בשיח הציבורי ומכא� נובעת חשיבות בדיקת�

 .מבטיח עיסוק שיטתי בגיוו� תרבותי ופותח שיח לגבי הדרכי� הראויות לשיפורו, מעקב

 

כלי לבחינת היא יצירת  המחקר מטרת .דוח מחקר זה מרכז את ממצאי מחקר המעקב הראשו�

� המשדרי� אנו רואי� במחקר בסיס לשיח ע). זכייני� וחברות חדשות(פעילותו של כל משדר 

 .ופתח לדיו� ציבורי מתמש' ונרחב בסוגיה בעלת חשיבות רבה מבחינה חברתית ותרבותית

 

בשני הערוצי�  ניתוח תוכ� כמותי של התכניות ששודרו בזמ� צפיית השיא ערכנובמסגרת המחקר 

נבדק הייצוג של קבוצות שונות על פי לאו� . 2005 ר  מ– 2004בחודשי� אוקטובר המסחריי� 

ומידת ) ותיקי�&עולי�(ותק באר  , )גברי�&נשי�(מגדר , )אשכנזי�&מזרחי�(עדה , )ערבי�&יהודי�(

 תכניות , חדשות:הסוגות כוללות. סוגות השונותב )חרדי�, דתיי� לאומיי�, חילוני�(הדתיות 

כ נותחו "בסה .תכניות מציאות ושעשועוני�, אירוחבידור תכניות , דרמות,  ותחקירי�אקטואליה

 . דמויות4000 אייטמי� ומעל 2500מעל 

כל ממדי הנוגעי� ב את הממצאי� ,ניתוח התוכ� הכמותיל המיועדי�� פרקיב ,דוח המחקר מציג

בתו' כל פרק . )רוב לבי� קבוצות המיעוטאיכותה והיחסי� בי� קבוצות ה, כמות ההופעה (הייצוג

 .2004&2003תוצג בדוח השוואה לנתוני שנת , כ'על נוס$ . י� השוני�אנר'ז הבי�נבחי� 

 

של " הפרופיל הדומיננטי"בבדיקת . ממצאי המחקר מלמדי� כי אנו נמצאי� בתחילתו של שינוי

בהשוואה ). 50%& ל60%מ  (2004&2003 ביחס לנתוני 10%דמויות בפריי� טיי� נמצאה ירידה של 

עור ה בשייניכרת עלי : בשכיחות הופעת� של מספר קבוצותת עלייה ניכרנתוני המחקר הקוד�ל

ה בשיעור הדמויות י ניכרת עלי.)למעט דרמה (אנרי�' בכל הזלאומיי�ההדמויות מקרב הדתיי� 

                                                 

הרשות השנייה לטלוויזיה . הנעדרי� והנוכחי� בזמ� צפיית שיא. ע, פירסט. א, אברה�. נ, אלפנט לפלר. נ, לאור 1
 .2004, יולי. ולרדיו
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ה יניכרת עלי .יה קלה בתוכניות הבידורי והשעשועוני� וכ� עלהמציאותכניות מקרב העולי� בת

 .המציאות בחדשות ובתוכניות ,בשיעור הנשי� בדרמה

  קוד�מחקר השוואה ל�הופעת הדמויות לפי הקבוצות : 1 גר�
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זכו לאייטמי� ,  האקטואליה והתחקיר ג� עולי�תכניותוב, נשי�, ערבי�, חלק מקבוצות המיעוט

 נשי� ,קוד�הבהשוואה למחקר . ת הדומיננטיות בהשוואה לקבוצו,ארוכי� יותר בממוצע

 לעליה הנדיקצייאנמצאה .  האקטואליה והתחקירתכניות זכו לאייטמי� ארוכי� יותר במזרחי�ו

בהשוואה לנתוני (בחדשות ובתכניות אקטואליה ותחקיר באור' האייט� ג� של דמויות הערבי� 

טיי� ג� &פריי�כייניות להביא ל על המאמ  שעשו הז עשויי� להעידאלהממצאי� ). 2004&2003

 .ולאפשר לה� ביטוי נרחב יותר ומשמעותי יותרדמויות מקבוצות מיעוט 

 

במקרי� רבי� חוזרת התמונה שהתקבלה במחקר  נמצא כי לצד השינויי� המעודדי� הללו

במיוחד בולט . ביחס לחלק� באוכלוסייה, ייצוג� של קבוצות המיעוט עדיי� אינו מספק. הקוד�

 .עולי�של ייצוג� של ערבי� ומיעוט 

 

כי איכות הצגת� של קבוצות המיעוט נמוכה בהשוואה מצא ג� במחקר זה בבחינת איכות ההצגה נ

 . מאפייני הדמות והתנהגותהבחינת ה� מבחינת ההקשר וה� מ ,לקבוצות הדומיננטיות

 

הקשורי� קבוצות מיעוט מופיעות בשכיחות גבוהה בנושאי�  כי מעלהבדיקת רשימת הנושאי� 

מעבר (נית� למצוא נושאי� , ע� זאת.  סטריאוטיפי� הנקשרי� אליה�לשסע שלה� או שמחזקי�

יש הבדל  .רוב לבי� קבוצות מיעוטקבוצות בה� אי� פערי� בי� ש) י�לגבולות השסע והסטריאוטיפ

ערבי� במהדורות החדשות וחרדי� , כ' למשל. בחינת נושאי הסיקור שלה�בי� קבוצות שונות מ
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בעוד , כניות האקטואליה והתחקיר מוצגי� בעיקר בהקשר לשסע שה� מהווי� חלק ממנובת

 .זכו להצגה מגוונת יותר)  דתיי� לאומיי� ועוד, נשי�(חברי קבוצות אחרות ש

 

אינה , בהקשר לשסע שאליו היא שייכת, יש לתת את הדעת לכ' שהופעה של דמות מקבוצת מיעוט

ייתכ� שהופעתה תורמת דווקא לדיו� בנושא ומעלה .  תרבותיבהכרח פוגעת בשאיפה ליצור גיוו�

באייטמי� ) או היעדרו(הנקודה החשובה היא גיוו� הנושאי� . דילמות רלוונטיות לשיח הציבורי

סיקור .  בלבדי�ולא מסגור� בגבולות השסע והסטריאוטיפ, בה� מופיעי� חברי קבוצות מיעוטש

כרות ע� הקבוצה על כל יתחומו ואינו מאפשרת המחזק את מסגורה ב, קבוצה רק בהקשר לשסע

 .גווניה

 

נתוני בהשוואה בי� נתוני השנה הזו לבי�  אשר נבדקו , איכות ההצגה נבנו שני מדדי�כדי לבחו� את

 מסכמי� מספר תכונות של "טוססט"ומדד " מאפייני כניסה בדלת אחורית"מדד  .המחקר הקוד�

התנהגות ותפקיד , ות על פי מרכיבי ביוגרפיהבודק את מעמד הדממדד הסטטוס . כל דמות

ה� היו פחות , כלומר .זהנמצא כי קבוצות המיעוט נטו לקבל ציוני� נמוכי� יותר במדד  .באייט�

מדד מאפייני הכניסה . ובעלות תפקידי� בעלי סטטוס נמו' יותר, ממעמד נמו' יותר, משכילות

ביקשנו לבדוק את . 2רופסור גדי וולפספלדבדלת אחורית נבנה בהתבסס על רעיו� תאורטי שהציב פ

המדד . באמצעות קיבו  מאפייני כניסה בדלת אחורית, מאפייני ההופעה של חברי קבוצות מיעוט

) בביטוי או בהתנהגות, בהופעה(קטיביות ופרוב, אלימות: מכיל מאפייני התנהגות חריגי�

 היה המיעוטת בקרב קבוצות שיעור הדמויות שהיו לה� מאפייני כניסה בדלת אחורי. ורגשנות

 .רגשניות או אלימות,  ה� היו יותר פרובוקטיביות, כלומר.לעומת קבוצות הרוב, גבוה

 

מת� ש� . של חבריה�חות האנונימיות י הוא שכהקבוצותמשתנה נוס$ המתאר את אופ� הייצוג של 

זיהוי ,  ביותרוברמה הבסיסית,  הדמותעלמידע חוסר . הוא שלב ראשו� בהכרה בדמות ובשייכותה

בקרב דמויות בממצאי המחקר הקוד� מצאנו כי .  כלפיהת סטריאוטיפילראייהתורמי� , שמה

שאינ� מוצגות על ידי המנחה (מקבוצות המיעוט נמצא שיעור גבוה יותר של דמויות אנונימיות 

מרבית המקרי� לא נותר הפער בי� בבמחקר זה נראתה מגמה אחרת ו). ושמ� אינו מוזכר

 מדמויות היהודי� היו 16%, בתכניות האקטואליה והתחקיר א$ נמצא ממצא הפו' .תהקבוצו

 . בקרב דמויות של ערביי ישראל12%אנונימיות לעומת 

 

תיות הגדולה ביותר היא  לומר כי הבעייאפשר ,בהשוואה בי� הייצוג של קבוצות מיעוט שונות

בכל ממדי  (איכות ייצוג נמוכות קבוצות אלה סובלות מנראות ומ.הערבי� והעולי�בהצגת� של 

היבטי� מסוימי� הוא טוב יותר מייצוג� של אול� מ, בעייתיייצוג� של חרדי�   ג�.)הבדיקה

 אול� שכיחות הופעת , סובלי� מייצוג לקוי ונשי�3מזרחי�, דתיי� לאומיי�ג� . קבוצות אלה

                                                 

2 Gadi Wolfsfeld, Media and Political Conflict: News From the Middle East Cambridge, U.K.: 

Cambridge University Press. P. 1 

השיו' , בשל הקושי לזהות את מוצא� של הדמויות והדרישה לציי� שיו' לקבוצה רק כאשר הוא מזוהה בוודאות 3

כ לאחוז של כל קבוצה " מתייחסי� בד הנתוני� לגבי מזרחי� ואשכנזי�. מהדמויות במדג� לא זוהה80%העדתי של 

  .מתו' השסע העדתי
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נשי� ( אנרי� שוני�' בז גבוהה בשכיחותות מופיעקבוצותה. קבוצות אלה ואיכותה גבוהות יותר

שכיחות� של קבוצות אלה  .מציאותהדרמה וה,  והאירוח הבידורתכניותב בעיקר מזרחי�ו

דתיי� .  בהשוואה לקבוצות מיעוט אחרותגבוההבחדשות ובתכניות האקטואליה והתחקיר 

הקבוצה מודרת . בתכניות האקטואליה והתחקיר ובתכניות המציאות, חדשותעיקר בלאומיי� ב

 .)הדרמהאנר 'מז

 אינ� מודרי� מזרחי�נשי� ו ,דתיי� לאומיי�, בהשוואה לנוכחות� של קבוצות מיעוט אחרות

יכות ההצגה אול� א, )א� כי עדיי� שיעורי השתתפות� נמוכי� יותר(מבחינה כמותית מהמרקע 

מספר המנחי� מקרב : מעידי� על חולשת� לקבוצה הדומיננטית קבוצות אלוויחסי הכוחות בי� 

ה� מופיעות בשכיחות גבוהה בהקשר  ,ממספר� של מנחי� מקבוצות הרוב מאד אלו נמו' קבוצות

  .כ מציוני קבוצות הרוב"ציוניה� במדדי איכות ההצגה נמוכי� בדולשסע שה� חלק ממנו 

 

המציגה  קשה להצביע על זכיינית אחת )10וערו  , טלעד, רשת, קשת (בהשוואה בי� הזכייניות

אצל , אנרי� שוני�'בז, הופיעו בשכיחות גבוהה יותר קבוצות שונות .חרותמאיותר תמונה מגוונת 

, לערבי� ישראליי� יתרו� בקשת,  האקטואליה והתחקירתכניותב, הלדוגמ. משדרי� שוני�

נית� לומר כי . 2 של ערו   בטלעד ולדתיי� לאומיי� בחברת החדשותמ לשעבר"ברהלעולי� מ

הערבי� והדתיי� , כ' שיעור הנשי�: רו� במגוו� הדמויותיתהיה לקשת  הבידור והאירוח תכניותב

יחד .  לא היה מהנמוכי� ביותרמזרחי� הזכייני� וג� שיעור הארבעתלאומיי� היה הגבוה מבי� ה

 . אנר זה' בזע� זאת ברשת היה ייצוג גבוה יותר לעולי�

רו� קבוע  יש יתשלה להצביע על זכיינית אחת אי אפשר  של קבוצות מיעוטג� בנושא איכות הצגת�

 בחברת החדשות של .נמצאו בשסע המגדריהבדלי� . הזכייניות האחרותלעומת  ,מתלקבוצה מסוי

 ,)מתו' כלל הדמויות ( בתפקיד מומחה, נשי� שהשתתפו באייט�של ישנו שיעור גבוה יותר 2ערו  

מצא נ ,2חברת החדשות של ערו  של  אקטואליה ותחקיר תכניותב. 10בהשוואה לחדשות ערו  

 קיי� שיעור גבוה יותר של מנחות 10בערו  , לעומת זאת .שיעור גבוה מאוד של נשי� מנחות

 .במהדורות החדשות

 .ח המחקר" למצוא בקוב� הנספחי� הנלווה לדואפשרנתוני� משווי� בי� המשדרי� 

 

הער' הציבורי של על כלי המחקר הכמותי מוגבל ביכולתו לעמוד על המשמעות הציבורית ו

ג� א� ערכ� , לתכני� מגווני� יש משמעות איכותית ויש ער' ציבורי. � המנותחי�התכני

כמעט , הופעה של דמות אחת מקבוצת מיעוט בתכנית מציאות או בדרמה. מצומצ�הסטטיסטי 

דמות זו תופיע במסגרת יחסי הציבור . אול� משקלה האיכותי רב, ולא תזכה למשקל סטטיסטי

 הופעתה עשויה להיות פתח לשיח ציבורי ביחס לקבוצת המיעוט .של התכנית ותזכה לחשיפה רבה

לכל אלה אי� מקו� בניתוח הסטטיסטי א' בדיו� על ייצוג יש . וליחסי� בינה לבי� קבוצת הרוב

 . להכיר בחשיבות�

 

שילבנו , מתו' הבנה כי הניתוח הכמותי מוגבל ביכולתו להעמיק ולבדוק משמעויות של ייצוג

 היא הסתכלות מעמיקה על שאלות איכותנימטרת ניתוח התוכ� ה. � איכותניבמחקר ג� ניתוח תוכ
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חלקו השני של דוח המחקר מציג שלושה ניתוחי� איכותניי� של מספר . של ייצוג ומשמעותו

 . תכני�

ושל ייצוגה של ) טלעד(' דרוש מנהיג'מאל פורש ניתוח ביקורתי של תכנית המציאות 'אמל ג' דר

לצד הכרה בניסיו� לגיוו� תרבותי בשיתו$ מתמודדת ערבייה . בתכניתהמתמודדת עביר קובטי 

 חיזוק לשיח  בו הוא מוצא.מאל מבקר את אופ� הצגתה של עביר'ג' ניתוחו של דר, בתכנית

 .הדומיננטי והחלשה לאלטרנטיבה שמציעה עביר

ערו   ('החצר'בטלנובלה . רבקה נריה ב� שחר מציגה ניתוח של ייצוג דתיי� בשתי סדרות דרמה' גב

 היא מנתחת )קשת(' שמי�לתפוס את ה' ב� שחר את ייצוג החרדי� ובדרמה נריה' מנתחת גב) 10

נריה ב� שחר מאתר אי דיוקי� בייצוג ' ניתוחה של גב. את דמות הדתי החוזר בתשובה והמתנחל

הופעת� של ברואה החוקרת חשיבות , ע� זאת. ת הייצוג לשטחי ולסטריאוטיפיאשר הופכי� א

 . תכני� אלה בערוצי� המסחריי� ומצביעה עליה� כדוגמאות לשיפור בגיוו� התרבותי

) קשת(' השגריר'אורלי סוקר ניתחו את ייצוג העולי� בתכנית המציאות ' נלי אליאס וגב' דר

החוקרות שמות דגש על חשיבות הדיו� בשסע שבי� עולי� ). רשת(' חדר מלחמה'ובסדרת הדרמה 

בניתוח . ורואות בכ' פתח לדיו� ציבורי ולפרשנות של קהל הצופי�,  השיאלוותיקי� בזמ� צפיית

אול� ה� , תכני� אלה מזהות החוקרות ייצוג סטריאוטיפי של עולי� וחיזוק של קבוצת הרוב

 .רואות בכ' ראשיתו של דיו� ולא סיומו
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 מבוא 2

ערוצי� המרכזיי� הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו עוסקת בנושא הגיוו� התרבותי בשידורי ה

הרשות רואה בקידו� גיוו� תרבותי בשידורי� את אחת המטרות הציבוריות . שבפיקוחה

התשתית המחקרית היא הבסיס לגיבוש מדיניות מושכלת והיא חיונית . המרכזיות שעליה לקד�

 . לניסיו� ליצור שינוי

 

 רחב היק$ בנושא  מחקר2004כחלק מהמאמ  לקד� גיוו� תרבותי בשידור פרסמה הרשות בשנת 

החלטת הרשות להתפרס . 20044&2003מהל'  כפי שהוצגו בהצגת מיעוטי� בטלוויזיה המסחרית

כי הצגה לקויה של , על שידורי זמ� צפיית השיא ועל הצגת קבוצות מיעוט רבות נבעה מההבנה

אלא כרוכה בשאלות , קבוצת מיעוט זו או אחרת אינה משקפת בעיה ספציפית של אותה קבוצה

 . המחייבות נקודת מבט רחבה, של יחסי רוב מיעוט

מאחר שהרשות ראתה . 2ממצאי המחקר פורסמו בתקופת ההיערכות לכתיבתו של מכרז ערו  

נפתח לפנינו , בגיוו� התרבותי בשידורי� אחד הנושאי� המרכזיי� שיש להתמודד עמ� במכרז

� במכרז נדרשו להציע ייצוג המתמודדי .חלו� הזדמנויות לביצוע שינוי חשוב ויסודי בתחו�

נדרשו המתמודדי� להציג תכנית ,  נוס$ לכ'.תרבותי מגוו� בלוחות המשדרי� שהגישו למכרז

תה ידרישה נוספת במכרז הי. משאב האנושי שה� מעסיקי�ודה לקידו� הגיוו� התרבותי בעב

י� המשדרי� יצירתה של פונקציה זו בגופ. דרישה לקיומה של פונקציה אחראית לגיוו� תרבותיה

תהיה בכ' , שנית. אי� ספק כי פונקציה זו תתרו� לקידו� הנושא, ראשית. חיונית בשתי רמות

 .בכל הנוגע לגיוו� תרבותי בגופי� המשדרי�) accountability(יצירת כתובת למת� די� וחשבו� 

רסו� יש חשיבות לפ. לדיווח שוט$ על פעילות הזכיי� בתחו� זה דרישה  מציגהמכרז, יתרה מזו

 . פומבי של הדוחות הללו לצור' שקיפות ומודעות ציבורית

 

בפורו� : הרשות העניקה פומביות לממצאי המחקר והציגה אות� בבמות ציבוריות רבות

בו הוצגו הממצאי� והתקיי� דיו� בהשתתפות חברי הקבוצות החברתיות ( לאחריות תקשורתית

בכנסי� , בקידומ� של חברי הקבוצות הללו בוועדות הכנסת השונות העוסקות )וזכייני השידור

 .   ובאקדמיה,ימי עיו� שערכו ארגוני� חברתיי� שוני�בו

כי הדיו� הציבורי המעמיק והנרחב בסוגיה העלה את נושא הרב תרבותיות בשידור לסדר , אי� ספק

 .   היו� הציבורי והציג אותו כסוגיה הדורשת ליבו� והתייחסות

 

 מטרת המחקר 2.1

ככלי לגיבוש , מחקר בתחו� זהבו, נושא הגיוו� התרבותי בשידורבשהרשות רואה בשל החשיבות 

.  החליטה הרשות על המש' ביצוע מחקרי מעקב אחר הגיוו� התרבותי בשידור המסחרי,מדיניות

במחקר זה ניסינו לברר אילו קבוצות ג� . דוח מחקר זה מרכז את ממצאי מחקר המעקב הראשו�

 . גות השונות ומה� המאפייני� של נראות זוחברתיות זוכות לנראות בסו

                                                 

הרשות השנייה לטלוויזיה . הנעדרי� והנוכחי� בזמ� צפיית שיא. ע, פירסט. א, אברה�. נ, אלפנט לפלר. נ, לאור 4
 .2004, יולי. ולרדיו
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הייתה להציג מראה של שידורי הטלוויזיה המסחרית בזמ� צפיית ) 2004(מטרת המחקר הראשוני 

זכייני� ( כלי לבחינת פעילותו של כל משדר היא יצירתמטרת המחקר הפע� , בשונה מכ'. השיא

על סמ' . ופתח לדיו� ציבורי רחב אנו רואי� במחקר בסיס לשיח ע� המשדרי�). וחברות חדשות

מהי הדר' היעילה לעשות ו  לשפר את הגיוו� התרבותי�ממצאי מחקר המעקב יש לשאול כיצד נית

  .זאת

 

 מחקרי מתוצאותלגזור מסקנות אופרטיביות  טמונה שאיפה ההייתבהחלטה לבצע את המחקר 

פי מידת השיפור בייצוג ל,  להחמיר את הרגולציה הקיימת או להקל עליהה�ובעקבותי, המעקב

מסגרת .  כנגזרת של מטרה זו נבחרה תקופת הדגימה של המחקר.עליו יעידו מחקרי המעקב

תקופת  .)2005 מר  – 2004אוקטובר  (2ל ערו  שהדגימה היא ששת החודשי� שקדמו למכרז 

לבחו� ו בבחירת מסגרת דגימה זו בקשנ. טרו� המכרז אופיינה בניסיו� לכוו� ליעדי הרשות השנייה

 ונוכח נוכח המאמ  שהשקיעו המשדרי� לקידו� הנושא, את מידת השיפור בגיוו� התרבותי

 .קביעתו כמטרת על בסדר היו�

 

מצד כל הגורמי�  לנושא מחויבות נדרשות, שידורי הטלוויזיה המסחריתלשיפור הגיוו� התרבותי ב

 לא נית� לצפות .צה לוהמתבצע על המרקע ומחו, זהו תהלי'. השותפי� ועקביות בטיפול בו

אול� נית� לצפות להכרה בחשיבות הנושא , תתרחש בי� לילה, שמהפכה בייצוג קבוצות מיעוט

. החל בהכשרת כוח אד� מקצועי וכלה בתוצר הטלוויזיוני, ולניסיו� ליצור שינוי מהותי ומתמש'

שעות הצפייה התכניות המשודרות ב .מחקר זה מתמקד בבדיקת התוצר הטלוויזיוני בפריי� טיי�

ביצוע  .ומכא� נובעת חשיבות בדיקת� ביותר בשיח הציבורי ות והדומיננטיותמרכזיה הללו ה�

מבטיח עיסוק שיטתי בגיוו� תרבותי ופותח שיח לגבי הדרכי� הראויות , מאפשר מעקבהמחקר 

י�  מופיעי� בדר' כלל התכני� הפופולאריצפיית השיאבזמ� יש לזכור כי ,  יחד ע� זאת.לשיפורו

ייתכ� כי ניצניו של שינוי על המרקע יופיעו דווקא מחו  . ביותר והוא פחות ניסיוני ונועז באופיו

 . לזמ� צפיית השיא

 

 לעמוד על המשמעות הציבורית היכולת שלוהיא באי  כלי המחקר הכמותימגבלה נוספת של 

, ' ציבוריויש ערתכני� מגווני� יש משמעות איכותית ל. והער' הציבורי של התכני� המנותחי�

 או  בתכנית מציאות מקבוצת מיעוט הופעה של דמות אחת. מוגבלסטטיסטיה כ�ערא� ג� 

 במסגרת זו תופיע דמות .אול� משקלה האיכותי רב, כמעט ולא תזכה למשקל סטטיסטי, בדרמה

הופעתה עשויה להיות פתח לשיח ציבורי ביחס . יחסי הציבור של התכנית ותזכה לחשיפה רבה

 א' ,לכל אלה אי� מקו� בניתוח הסטטיסטי. ת המיעוט וליחסי� בינה לבי� קבוצת הרובלקבוצ

  .בדיו� על ייצוג יש להכיר בחשיבות�

 

אול� יש מקו� להשלימו במחקרי� , ניתוח התוכ� הוא כלי חשוב וחיוני כבסיס לשיח בנושא

מחקרי ,  מוסדיי�מחקרי� ,בכלל זה .ובפרשנותואחרי� הבודקי� שלבי� אחרי� ביצירת התוכ� 

 .קהל ועוד
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ולא , אול� זוהי ראשיתו של תהלי', ממצאי המחקר מלמדי� על שיפור בגיוו� התרבותי בשידור

עדיי� מלא בשני� הבאות יש להמשי' ולעסוק בנושא הגיוו� התרבותי שכ� הדר' לגיוו� . סופו

רי� לצור' שיפור יש להרחיב את העיסוק בעמדות הציבור בנושא וליצור שיח ע� המשד. ארוכה

 . בפ� הכמותי והאיכותי, ייצוג קבוצות המיעוט

 

 מבנה דוח המחקר 2.2

חלק זה מציג . נציג את ממצאי ניתוח התוכ� הכמותי, ראשית. 5מחקר מספר חלקי�הלדוח 

  .וכולל מדדי� חדשי� של איכות הייצוג) 2004&2003(השוואה לנתוני המחקר הקוד� 

 דר' בדיקת שכיחות ההופעה של אנרי� השוני�'בז" שי�ספירת הרא"הדוח יציג את תוצאות 

וכ� ) בתכניות המציאות(כתבי� ושופטי� , שכיחות הופעת� של מנחי�, דמויות מקבוצות שונות

 . באמצעות בדיקת אור' האייט� הממוצע בהופעת� של חברי קבוצות שונות

. המיעוטוב לבי� קבוצות וצות הר והיחסי� בי� קבבהמש' יפרט הדוח מאפייני� של איכות הייצוג

מדד מאפייני כניסה בדלת , מדד הסטטוס של דמויות מקבוצות שונות, בכלל זה הקשר ההופעה

 גדול  הדמויותפרבה� מסשאנרי� 'זרק במבוצעי�  אלה י�במרבית המקרי� ניתוח. אחורית ועוד

יעו בד$  וכאשר כל המשתני� הרלוונטיי� הופלממצאי� משמעות סטטיסטיתתהיה  שמספיק כדי

 ).בידור ואירוח, אקטואליה ותחקיר, חדשות (הקידוד 

/ נושא האייט� ואופי האייט� בהיבט של סדר :  האלההקשר ההופעה נבדק באמצעות המשתני�

בהקשר לשסע שאליו היא , יש לתת את הדעת לכ' שהופעה של דמות מקבוצת מיעוט. דרס&אי

 שהופעתה תורמת דווקא לדיו� ייתכ�. רבותיאינה בהכרח פוגעת בשאיפה ליצור גיוו� ת, שייכת

הנקודה החשובה היא גיוו� הנושאי� באייטמי� . בנושא ומעלה דילמות רלוונטיות לשיח הציבורי

 . בלבדולא מסגור� בגבולות השסע, חברי קבוצות מיעוטבה� מופיעי� ש

 המדד .יט�התנהגות ותפקיד באי, בודק את מעמד הדמות על פי מרכיבי ביוגרפיהמדד הסטטוס 

: ואילו ה�,  משתני�7 כולל המדד ).2004&2003(נבדק בנתוני שנה זו ובנתוני המחקר הקוד� 

 התפקיד ,אקונומי&המעמד הסוציו, סטטוס המקצוע, השכלה, השימוש בשפה והבקיאות בה

 ). לעומת רגשנות(ליות אורציונ) איש ציבור, מומחה(באייט� 

אורטי שהציב פרופסור גדי רעיו� תה בהתבסס על מדד מאפייני הכניסה בדלת אחורית נבנ

הוצע על ידי פרופסור " דלת אחורית"המונח . וג� הוא נבדק בהשוואה בי� השני�, 6וולפספלד

בעיקר התמודדות (בהתייחסות לנגישות של קבוצות פוליטיות חלשות למדיה ,  בספרווולפספלד

, "בדלת האחורית"יכנס למדיה וולפספלד מוצא כי קבוצות חלשות מצליחות לה). פוליטית

בהתנהגות , קבוצות הרוב נכנסות למדיה בדלת הראשית. באמצעות אימו  התנהגות חריגה

 . נורמטיבית

באמצעות קיבו  , במחקר הנוכחי ביקשנו לבדוק את מאפייני ההופעה של חברי קבוצות מיעוט

קטיביות ופרוב, אלימות: המדד מכיל מאפייני התנהגות חריגי�. מאפייני כניסה בדלת אחורית

המדד נית� לשער כי , בהתא� לתאוריה של וולפספלד. ורגשנות) בביטוי או בהתנהגות, בהופעה(

                                                 

 .שימש כבסיס עבורנו ג� במחקר זה, 2004בשנת , המבוא התאורטי המופיע בדוח המחקר הקוד� 5
6 Gadi Wolfsfeld, Media and Political Conflict: News From the Middle East Cambridge, U.K.: 

Cambridge University Press. P. 1 
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אופייני יותר לדמויות השייכות " כניסה בדלת אחורית"יראה שהשימוש בפרקטיקות של 

 . לקבוצות מיעוט

 

שילבנו  ,יות של ייצוגלהעמיק ולבדוק משמעומתו' הבנה כי הניתוח הכמותי מוגבל ביכולתו 

 היא הסתכלות מעמיקה על שאלות איכותנימטרת ניתוח התוכ� ה. במחקר ג� ניתוח תוכ� איכותני

מציג שלושה ניתוחי� איכותניי� של מספר  השני של דוח המחקר וחלק .של ייצוג ומשמעותו

  .תכני�

ושל ייצוגה של ) לעדט(' דרוש מנהיג' של תכנית המציאות ביקורתי ניתוח פורשמאל 'אמל ג' דר

 לצד הכרה בניסיו� לגיוו� תרבותי בשיתו$ מתמודדת ערבייה .המתמודדת עביר קובטי בתכנית

בו הוא מוצא חיזוק לשיח , מאל מבקר את אופ� הצגתה של עביר'ג' ניתוחו של דר, בתכנית

 .הדומיננטי והחלשה לאלטרנטיבה שמציעה עביר

ערו   ('החצר'בטלנובלה . ייצוג דתיי� בשתי סדרות דרמהרבקה נריה ב� שחר מציגה ניתוח של ' גב

מנתחת היא  )קשת(' שמי�לתפוס את ה' ב� שחר את ייצוג החרדי� ובדרמה נריה' מנתחת גב) 10

י דיוקי� בייצוג אתר אנריה ב� שחר מ'  ניתוחה של גב.המתנחלהדתי החוזר בתשובה , את דמות

רואה החוקרת חשיבות להופעת� של , ע� זאת . הייצוג לשטחי ולסטריאוטיפיהופכי� אתאשר 

 . תכני� אלה בערוצי� המסחריי� ומצביעה עליה� כדוגמאות לשיפור בגיוו� התרבותי

) קשת(' השגריר'אורלי סוקר ניתחו את ייצוג העולי� בתכנית המציאות ' נלי אליאס וגב' דר

יו� בשסע שבי� עולי� החוקרות שמות דגש על חשיבות הד). רשת(' חדר מלחמה'ובסדרת הדרמה 

בניתוח . ורואות בכ' פתח לדיו� ציבורי ולפרשנות של קהל הצופי�, לוותיקי� בזמ� צפיית השיא

אול� ה� , תכני� אלה מזהות החוקרות ייצוג סטריאוטיפי של עולי� וחיזוק של קבוצת הרוב

 .רואות בכ' ראשיתו של דיו� ולא סיומו

 

.  אחד מיתרונותיודעתנוהוא לשוני� מבט וכלי ניתוח מחקר בי� נקודות ההגיוו� שמציע דוח 

שלושת  . מוסי$ לה� נופ' נוס$איכותניהניתוח הכמותי מציב בסיס של נתוני� והניתוח ה

חלק� . ובמסקנותיה� שלה� בשיטת הניתוח,  בסגנונ�ניתוחי� האיכותניי� שוני� זה מזהה

 אחרי� ביקורתיי� .לעיסוק בשסעומייחסי� חשיבות , רואי� בתוכ� מקור לפרשנות של הצופי�

באמצעותו מחוזקות הקבוצות הדומיננטיות ומוחלשות קבוצות ש ,יותר ומזהי� את המנגנו�

מציעי� כל חלקי הדוח הסתכלות , ומתייחסי� אחד לשני, כשה� ניצבי� זה לצד זה. המיעוט

דרכי� לשפר את  דיו� ציבורי על הנית� להמשי' ולקיי�, כ'. מורכבת על נושא הגיוו� התרבותי

 .ואת איכותו  הייצוג מגוו�

 

הדיווחי� . ל� בנושא הגיוו� התרבותיפועעל  מופיעי� דיווחי המשדרי� על חזונ� ו דוח זהבסיו�

יובהר כי אי� באמור כדי לפגוע ולשנות בהתחייבויות . נכתבו על ידי הזכייני� ובאחריות�להל� 

� במשדרי� שותפי� חיוניי� לשיח בנושא שיפור אנו רואי. 7פ כתב הזיכיו� והמכרז"ע, הזכייני�

יוצרת , אצל זכייני הערו  השני, קיומה של פונקציה האחראית על כ'. הגיוו� התרבותי בשידור

נית� ללמוד מדיווחי המשדרי� על תפיסת העול� . כתובת לעיסוק בנושא והיא חיונית לקידומו

                                                 

חשיפת חלקי� אלה . בנוגע לגיוו� התרבותי,  נדרשו המציעי� לכלול פרק בהצעותיה�2במסגרת מכרז ערו   7

 .י הרשות בימי� אלה"מההצעות נשקלת ע
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לאמצה , אפשר לבקר את תפיסת העול�. שלה� ביחס לדר' הנכונה והיעילה ליצור גיוו� תרבותי

 לאפשר לציבור לגבש את עמדתו כדי  המחקראנו מצרפי� את הדיווחי� לדוח. או להתווכח איתה

 . ולנהל דיו� מושכל

 

בשל עומס הנתוני� והניתוחי� הסטטיסטיי� בניתוח התוכ� הכמותי בחרנו להציג בדוח המחקר 

בו נית� למצוא את פירוט הנתוני� ווב  נספחי� לדוח המחקר מתלווה ק. רק ניתוחי� מרכזיי�

  .8וההשוואה בי� זכייני� וערוצי�

                                                 

מאפייני ; התפלגות הדמויות; )תכניות, ימי שידור, זכייני�(פירוט הנתוני� שנאספו :  נספחי� כלהל�8הקוב  מכיל  8
ממוצע אור' ; זמ� שידור לפי משתני רקע; התפלגות המנחי�; פילוח מאפייני הדמויות לפי משתני רקע; הדמויות

פייני כניסה בדלת אחורית לפני משתני רקע ממוצעי מדד סטטוס ומדד מא; האייט� לפי משתני רקע וזכיינית
 .וזכיינית
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 כמותיהתוכ� הניתוח מבוא ל 3

 שיטת המחקר 3.1

במחקר ביצענו ניתוח תוכ� כמותי של התכניות ששודרו בזמ� צפיית השיא בשני הערוצי� 

 שונות על פי לאו� נבדק הייצוג של קבוצות. 2005 מר  – 2004בחודשי� אוקטובר המסחריי� 

ומידת ) ותיקי�&עולי�(ותק באר  , )גברי�&נשי�(מגדר , )אשכנזי�&מזרחי�(עדה , )ערבי�&יהודי�(

 תכניות , חדשות:הסוגות כוללות. סוגות השונותב )חרדי�, דתיי� לאומיי�, חילוני�(הדתיות 

  .י�תכניות מציאות ושעשועונ, אירוחבידור תכניות , דרמות,  ותחקירי�אקטואליה

 את הממצאי� לגבי כל ממדי ,ניתוח התוכ� הכמותיל � המוקדשי�פרקיב ,דוח המחקר מציג

כ� תוצג בדוח השוואה לנתוני . י� השוני�אנר'זהנתוני� לגבי הבתו' כל פרק נבחי� בי� . הייצוג

 .2004&2003 השני�

 

 :  בחברה הנתונה מיקומה של הקבוצהשילוב� מעיד עלו, די�מהדיו� באופ� הייצוג כולל שלושה מ

 לצור' זה נערכה ספירה כמותית של מספר ההופעות של & עצ� קיומה של הקבוצה על המרקע •

מתחזקת ומשתמרת הודות להגברת ,  הכוח בחברה מתעצבתהיררכית. חברי קבוצה בכל תכנית

 לא מתאפשרת נרא3ת לחלשי�. או הנוכחות של מגזרי� חזקי� על חשבו� החלשי�, הנרא3ת

במציאות הסימבולית היא בדיקה " אחר"אחת השיטות לבחו� את קיומו של ה. תקשורתיבעול� ה

 .ספירת ראשי�, קרי,  של השחקני� בטקסטי� השוני�כמותית

באיזה הקשר מוצגת . "אחר" הנרא3ת של ה פירושה בחינת& איכות הצגת הקבוצה על המרקע •

הא� הדמות היא ? גרפיה שלהמה המידע הנמסר עליה ומהי הביו? כיצד היא מתנהגת? הדמות

לופי� יאו לחה תפקידמאו ה מעמדמ, ה משממתעלמי�הא� ,  כלומר?אובייקט או סובייקט

מיוצג בדר' כלל בתפקידי� המבליטי� את חלוקת הכוח " חרא"ה. מייחסי� לה אפיוני� אלה

  .בחברה

יד על מידת  מע ממד זה&  שבי� חברי קבוצת הרוב לחברי קבוצת המיעוטיחסי הגומלי�מערכת  •

יומי בתפקידי� שווי� & על בסיס יו�יחסי� גומלי� חברתיי� של מ�קיו.  שבי� הקבוצותהקרבה

 . מוחלט מורה על הדרת המיעוט על ידי הרובהדדיותחוסר .  הכוח מתכווצתתיהיררכי כי ,מסמ�

פי ד .את כל ממדי הייצוג המכילי� ,חמישה דפי קידודב השתמשנובמסגרת ניתוח התוכ� הכמותי 

 :אנר'וה� מותאמי� לכל ז, )בשינויי� קלי�(שימשו אותנו במחקר הקוד� הקידוד דומי� לאלה ש

 ד$ קידוד לחדשות •

 ד$ קידוד לתכניות אקטואליה ותחקיר •

 ד$ קידוד לתכניות דרמה •

  ובידורד$ קידוד לתכניות אירוח •

 שעשועוני�תכניות מציאות וד$ קידוד ל •
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או תכנית , פרק, אייט�(וגעות ליחידת הניתוח בכללותה דפי הקידוד הורכבו מקבוצת שאלות הנ

ומקבוצת שאלות גדולה המנתחת , כתבי� וההמנחי�שאלות הנוגעות למאפייני מ, )בהתא� לסוגה

 הועד ארבע, בכל פריט נותחו עד שלוש דמויות מרכזיות. את הדמויות המרכזיות ביחידת הניתוח

� כי מגוו� רחב של תכניות נותחו בעזרת ד$ הקידוד חשוב לציי. )ובכלל זה כתבי� ושופטי�(מנחי� 

למשל תכניות אופנה (בכלל זה ג� תכניות שאינ� מסווגות בדר' כלל ככאלה . לתכניות אירוח

 ).ואיכות חיי�

 

בחלוקה מגדרית (הוא הורכב מגברי� ונשי� . מחקר עוזרי 6 על ידי צוות של  התבצעהלי" הקידוד

 בעלי כול�, 30&20טווח הגילאי� של השופטי� הוא . מזרחי�י� ואשכנז, חילוני�דתיי� ו, )שווה

. בתחילת המחקר בצענו פעמיי� מחקרי פיילוט). תואר שניסטודנטי� לחלק� (השכלה אקדמית 

.  ניתח מהדורת חדשות מלאה, ובשני,)23:00&19:00(ניתח צוות השופטי� יו� מלא , בראשו�

 נבדקו פערי� �בהובותיה� התקיימו ישיבות צוות  בעק. הניתוח במחקרי הפיילוט הושוותוצאות

התאמה משביעת רצו� בסיו� שני הפיילוטי� נראתה . בי� המקודדי� והוסברו משתני� בעייתיי�

 זמ�ב. שהצור' בה� עלה מ� הפיילוט, והתבצעו מספר התאמות בדפי הקידודבי� המקודדי� 

  ועל יחידת הניתוחעלמסרו הנחיות נ. � בדפי הקידודההכשרה הודרכו השופטי� לגבי כל המשתני

 לוודא הבנה משותפת של כדי,  וכ� התבצעה צפייה משותפת באייטמי� שוני�,אופ� ביצוע הקידוד

כל ובה  רוכזו , נעשה שימוש במחברת מחקר, ובמיוחד בתחילתו, בכל מהל' הניתוח. המשתני�

וע� מנהלת מחלקת , ההשופטי� נמצאו בקשר שוט$ זה ע� ז. ניתוחהשאלות וההערות שעלו ב

נמנעו מקרי� של אי הבנות לגבי משמעות , כ'. ובכל שאלה הועבר עדכו� אחיד לכול�, המחקר

 .המשתני� בדפי הקידוד

 

 הדגימה 3.2

הוחלט לשנות את היחס בי� מהדורות . שינוי בדגימת המחקרל הביאהמטרת המחקר החדשה 

א� כי (יותר של מהדורות חדשות המחקר כולל ניתוח מצומצ� . אנרי� אחרי�'החדשות לבי� ז

 .וניתוח רחב יותר של שאר תכניות המקור, )מייצג

להשוות בי� , הדגימה נבנתה כ' שנית� להגיע למסקנות מובהקות סטטיסטית לגבי כל זכיי�

המדג� כולל מספר . שנהונית� יהיה לבחו� שינויי� משנה ל, ערוצי� ושידורי חדשות, זכייני�

 ).10כולל ערו  (ל אחת מהזכייניות דומה של ימי שידור לכ

&19:00שעות ב(ר ששודרו בשעות צפיית השיא תכניות המקומחקר ביצענו ניתוח תוכ� כמותי של ב

כ נותחו "בסה. 2005 מר  – 2004בחודשי� אוקטובר  )10& ו2ערוצי� (בערוצי� המסחריי� ) 23:00

וארבעה ימי� בערו   שבועות  13 & ו10 שבועות בערו  4במש' ) ללא חדשות(טיי� &שידורי הפריי�

לזכיינית שיו� שבת ( ערבי שידור לכל זכיינית 28לפחות כ נותחו "בסה. 02.04.05 עד 10.10.04  מ2

  .)מספר ערבי שידור גבוה יותר, היה יו� שידור שלה במש' מרבית תקופת הדגימה

 ).  מהדורות חדשות56כ "סה( ימי� לכל ערו  28לכ' נוספה דגימת חדשות של 

 . השבועות נבחרו באופ� אקראי באמצעות הגרלה

 :להל� רשימת השבועות שנבחרו

 : 10ערו  

 16.10 &10.10: 1שבוע 
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 22.1 &16.1: 2שבוע 

 20.3&26.3: 3שבוע 

  30.10 &24.10: 4שבוע 

 :2ערו  

 4.12 – 28.11: 1שבוע 

 26.2  – 20.2: 2שבוע 

 29.1 – 23.1: 3שבוע 

 30.10 &24.10: 4שבוע 

 23.10 &17.10: 5וע שב

 16.10 &10.10: 6שבוע 

 20.3&26.3: 7שבוע 

 6.11 &31.10: 8שבוע 

 12.2 – 6.2: 9שבוע 

 5.2 &30.1: 10שבוע 

 20.11 &14.11: 11שבוע 

 11.12 &5.12: 12שבוע 

 27.11 &21.11: 13שבוע 

 במש'ששידרו במרבית תקופת המדג� ניות י רק הימי� של הזכינדגמו &1.1 &26.12: 14שבוע 

שכ� היא שידרה במרבית ,  שבועות13 ערבי שידור במהל' 28לזכיינית אחת נדגמו ( בשבוע יומיי�

 .)תקופת המדג� ביו� שבת

 

 :בניתוח התוכ� הכמותי נותחו

 . דמויות1147 & אייטמי� ו720 & חדשותמהדורות •

 . דמויות932 & אייטמי� ו628 & ותחקיר תכניות אקטואליה •

 . דמויות1687& אייטמי� ו1124 &אירוחבידור תכניות  •

  . דמויות265 & פרקי דרמה ואופרות סבו�  ובה� 90 &דרמות •

 . דמויות63 ובה� תכניות 23 &שעשועוני� •
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 פירוט הממצאי� 4

 שכיחות ההופעה 4.1

דמויות זיהוי ה באמצעותמדדנו השונות את היק$ הופעת חברי הקבוצות החברתיות בתכניות 

. )רמת דתיות וותק באר , עדה, לאו�, מגדר (תושייכליה� ה� אשת וחברתיה ותקבוצוההעיקריות 

 .  מנחי�4 דמויות ועד 3בכל אייט� נותחו עד 

 לכ� ישנ� דמויות שלא זוהו . רק א� זוהתה ככזו בוודאותמסוימתיכה לקבוצה כל דמות שו

 �ייתכ, לא כל מי שלא זוהה כחילוני זוהה כדתי או חרדי, למשל, מסוימתכמשתייכות לקבוצה 

, הלאומי, העדתי, סעי�השמרבית הדבר נכו� לגבי . שהוא פשוט לא זוהה בהקשר לשסע הדתיות

בשל הקושי לזהות את מוצא� של .  במיוחד בולט עניי� זה בנוגע לשסע העדתי.תקו והוהדתי

 80%השיו' העדתי של ,  הוא מזוהה בוודאותהדמויות והדרישה לציי� שיו' לקבוצה רק כאשר

כ לאחוז של כל " ואשכנזי� מתייחסי� בדמזרחי�הנתוני� לגבי . �9 לא זוההמהדמויות במדג

 . קבוצה מתו' השסע העדתי

 

  להופעת הדמויותוכפועל יוצא את מספר הדקות הממוצע, ט�יניתחנו את אור' האי,  לכ'נוס$

 .אנר'את אחוז הדקות שקיבלה כל קבוצה מס' כל הדקות בזו, כל קבוצהמ

 

 דמויות 4.1.1

, חילוני, יהודי, גבר: אנרי�'מיננטית בכל הזועל דמות ד, כאמור, ראשונה מצביעהרמת הבדיקה ה

הפרופיל "בבדיקת . נית� להצביע על שיפור ביחס לנתוני המחקר הקוד�, ע� זאת. ותיק

& ל60%מ  (2004&2003 ביחס לנתוני 10%של דמויות בפריי� טיי� נמצאה ירידה של " הדומיננטי

ניכרת  : בשכיחות הופעת� של מספר קבוצותת עלייה ניכרחקר הקוד�נתוני המבהשוואה ל). 50%

 יש לציי� כי תקופת .)למעט דרמה (אנרי�' בכל הזעור הדמויות מקרב הדתיי� לאומיי�עליה בשי

ייתכ� שהעלייה . בה עמד הנושא על סדר היו� הציבורי" תקותטרו� ההינ"הדגימה היא תקופת 

  .נתקות הצפויהקשורתי בהיוצה זו קשורה לעיסוק התבנוכחות קב

 והשעשועוני� וכ� עליה קלה המציאותניכרת עליה בשיעור הדמויות מקרב העולי� בתוכניות 

 .המציאות בחדשות ובתוכניות ,ניכרת עליה בשיעור הנשי� בדרמה .בתוכניות הבידור

 

רק , די� זוהו כיהו95%,  נשי�32%,  ה� גברי�68% & הדמויות שנותחו כ4,094כ מתו' כלל "בסה

 זוהו כיהודי� 92%,  חרדי�2% & דתיי� לאומיי� ו7%, חילוני� זוהו כ76%,  ערבי�2% &כ

 שיעור . זוהו כמתנחלי�2% &כ. אחוז עולי� מאתיופיהוכ מ לשעבר"ברה עולי� מ3%, ותיקי�

 10%כ חלה ירידה של "סה . מכל קבוצה11% & כ–דומה של דמויות זוהו כאשכנזיות או מזרחיות 

 .ותיקי�, חילוני�, יהודי�, גברי�& הדמויות השייכות לפרופיל הדומיננטיבשיעור

 

                                                 

זיהוי השיו' העדתי בוצע רק כאשר הוא נאמר במפורש באייט� או כאשר מדובר היה בדמות ציבורית שהשיו'  9

 . העדתי שלה ידוע
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  קוד�מחקר השוואה ל�הופעת הדמויות לפי הקבוצות : 2 גר�
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 72%,  יהודי�96%,   ה� גברי�79%,   הדמויות שנותחו1147מתו' כלל , במהדורות החדשות

.  חרדי�4% & דתיי� לאומיי� ו10%, ערבי�  מהדמויות3% &רק כ,  ותיקי�94% & וחילוני�

לעומת זאת חל שיפור קל ). 3%(קבוצת הערבי� בלא ניכר שיפור , בהשוואה למחקר קוד�

ניכרת  .) מתו' השסע44%& ל37% &מ (מזרחי�ה, )10% & ל7% &מ(לקבוצת הדתיי� הלאומיי� 

 ).מתו' השסע( 56% & ל63% & מאשכנזי� וה72% & ל80% & מחילוני�ירידה באחוז ה

 85%,  ה� יהודי�93%,  ה� גברי�77%) 932(מתו' כלל הדמויות ,  באקטואליה ותחקירבדומה

כמו ,  והתחקיר האקטואליהתכניותחלק� של הנשי� ב. חילוני� זוהו כ66% &ה� ותיקי� ו

 יותתכנשיעור זה נמו' במיוחד בהשוואה לשיעור� ב, נשי� מהדמויות 23% &רק כ,  נמו',בחדשות

� דמויות ערבי, מצב� של חברי הקבוצות האחרות חלש עוד יותר). 40%מעל (הדרמה והבידור 

, 5% &עולי� מהווי� כ,  והתחקיר האקטואליהתכניות מהדמויות ב3% &מהוות רק כי� ישראל

והנשי� ) 3%(לא ניכר שיפור בכמות הערבי� , בהשוואה למחקר קוד�. 9% ודתיי� לאומיי�

ולדתיי� לאומיי� )  מתו' השסע47% לעומת 32% (מזרחי�ת ניכר שיפור קל ללעומת זא). 23%(

 האקטואליה והתחקיר נמצא כי שיעור החרדי� תכניותנציי� כי במחקר זה ב ). 9%(לעומת ) 5%(

 . במחקר קוד�3% לעומת 5%שיעור העולי� הוא ,  במחקר קוד�1% לעומת 3%הוא 

 הבידור נמו' ועומד תכניותשיעור הערבי� ב, אירוח וההבידור תכניותתמונה דומה מתקבלת ג� ב

 עולי� 2% &כ. 1% & ושיעור החרדי� פחות מ4% &שיעור הדתיי� לאומיי� הוא כ,  בלבד2% &על כ

 בו ,מעט מזה שנמצא במחקר קוד�טוב במצב זה ,  עולי אתיופיה1% &מ לשעבר ופחות מ"מברה

נציי� כי .  1% & מאתיופיה היה דומה כשיעור העולי�. מ לשעבר"ברהכלל לא הופיעו עולי� מ

.  חרדי�1%& פחות מ& דתיי� לאומיי� ו2%, �יות זוהו כערביו מהדמ1%במחקר קוד� נמצא כי 

 דופ� היא תיוצא. מציאות הדרמה והתכניות של חלק מקבוצות המיעוט נמוכה עוד יותר בנוכחות�

שיעור הדמויות ,  והתחקיר האקטואליהתכניותשלא כמו במהדורות החדשות וב, קבוצת הנשי�

 בבידור ובדרמה 40% &מעט מעל ,  גבוה בהרבהמציאותהדרמה וה,  הבידורתכניותשה� נשי� ב
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 אי� בדרמה, כאמור מצב� של יתר קבוצות המיעוט פחות טוב. מציאות התכניות ב50%ומעל 

. 3% &ל כ ושיעור החרדי� ע1% &שיעור הדתיי� לאומיי� עומד על פחות מ, דמויות ערביות כלל

תמונה זו דומה למה שנמצא .   ה� עולי אתיופיה1% &מ לשעבר ו"עולי� מברה�  מהדמויות ה2%

 . מ לשעבר"ברה עולי 3% & ו� או חרדיי� דמויות דתי5% :במחקר קוד�

 

 או �ג� במחקר זה לא היו דמויות ערבי,  כמו במחקר הקוד�, והשעשועוני�מציאותבתכניות ה

נעסוק בכ' בהרחבה . שלא נכנסה למדג�' דרוש מנהיג'ר את עביר בתכנית א� כי יש להזכי (�חרדי

 & במחקר קוד� ל7% &מ, מהקבוצה הדתית לאומיתאול� ניכרת עלייה בשיעור הדמויות ) בהמש'

 של דמויות עולי� 3%במחקר קוד� נמצאו , בנוס$ ניכרת עלייה בשיעור העולי�.  במחקר זה19%

 מהדמויות 5%נמצא כי לעומת זאת במחקר זה ) מ לשעבר"ברהדמות אחת מאתיופיה ואחת מ(

 כי שינוי זה נובע ייתכ�.  עולי� מאתיופיה ה�10% & ומ לשעבר"ברהעולי� מ �המנותחות ה

מהמודעות הגבוהה שיש לזכייני� בבחירת המשתתפי� והאופ� שבו ה� משקפי� את האוכלוסייה 

האופי המתמש' של ההשתתפות  בשל לדמויות אלו לעיתי� הד תקשורתי גדול יותר. בישראל

בה� ההופעה היא ש , בהשוואה למשל לראיונות בתכניות בידור,הומנגנו� יחסי הציבור של תכניתב

אנר זה מאפשר גיוו� רחב יותר דר' בחירת מתמודדי� השייכי� 'אי� ספק כי ז. כ" בדחד פעמית

סוגיות מרכזיות של זהות התכני� בתכניות המציאות מאפשרי� התמודדות ע� . לקבוצות מיעוט

, בצפייה בתכנית מציאות,  נית� להניח ג� כי יש הבדל ביחס הצופה לדמויות.בחברה הישראלית

הצופה בוחר לצפות ) ובסדרות דרמה(אנר המציאות 'בז. אנרי� אחרי�' צפייה בתכניות מזלעומת

והוא לומד , ה� עשויות לעורר אצלו הזדהות או כעס. בתכניתשתתפו ומכיר את הדמויות שי

 או הופעה חד פעמיתהמופיעות ייה שונה מצפייה בדמויות זוהי חווית צפ. להכיר� במהל' התכנית

 .אנרי� אחרי�' בזאקראית

 

 בתכניותבניתוח האיכותני יתייחסו החוקרי� למשקל של הופעת דמויות מקבוצות מיעוט 

סיו� לעמת ימלמד על נ, 'השגריר'אורלי סוקר את התכנית ' ר נלי אליאס וגב"ניתוח� של ד. מציאות

 אתגרה 'דרוש מנהיג'בתכנית . את הזהות הישראלית הדומיננטית ע� זהות� של עולי� חדשי�

מאל טוע� בניתוחו 'ר אמל ג"ד. את הזהות הישראלית היהודית)  קובטיעביר(המשתתפת הערבייה 

רובה לקבל ידת בשל סכי יוצרי התכנית לא יכלו להתמודד ע� אתגר זה ובחרו להדיח את המתמוד

 .עליה את הזהות הישראלית היהודית הדומיננטית

 

על מנת לבחו� ולהבי� עד כמה והא� קבוצות שונות זוכות לרמת ייצוג הולמת מבחינה מספרית יש 

 ,200510בשנתו� הסטטיסטי לשנת על פי נתוני האוכלוסייה . הילהשוות זאת לשיעור� באוכלוסי

 מס' כל 2%אול� ה� מהווי� רק ,  מהאוכלוסייה בישראל20% כמונה האוכלוסייה הערבית 

 מס' 32% & אול� ה� מהוות כ,51%&אחוז הנשי� באוכלוסייה עומד על כ. אנרי�' הז5&הדמויות ב

.  מס' כל הדמויות4%& באוכלוסייה ורק כ17% &מהווי� כ) 1990&החל מ (עולי�. כל הדמויות

                                                 

 בפרסו� הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 10
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&כמהווי�  11 לאומיי� דתיי�.2%במדג� הוא  ושיעור� 6%& באוכלוסייה הוא כחרדי�אחוז ה

 . 7%12א חות� במחקר הי ושכי מהאוכלוסייה10%

מחריפה את החוסר בייצוג ה ילבי� שיעור� באוכלוסי, ההשוואה בי� שכיחות� של הקבוצות במדג�

ביחס ,  דתיי� לאומיי� בעייתי פחותובמיוחד של חרדי�,  נשי�לעומת זאת ייצוג�. ערבי� ועולי�

 .אוכלוסייהלחלק� ב

 

 2003 –אנרי� ' השוואה בי� ז�הופעת הדמויות לפי הקבוצות : 3 גר�
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ולא אנשי� המגדירי� את עצמ� , יי�יהודי� המגדירי� את עצמ� כדת, ס"בפרסומי הלמ, באחוז זה נכללי� 11
 . כמסורתיי�

 .אי� מקו� להשוותו לאחוז המזרחי� באוכלוסיה, בשל האחוז הנמו' של דמויות ששיוכ� העדתי זוהה במחקר 12
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 5�2004 – אנרי�' השוואה בי� ז�הופעת הדמויות לפי הקבוצות : 4 גר�
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 חילוני�דמויות יהודיות ובעיקר נמצאו רק .  והשעשועוני� התפלגות הדמויות מאוד הומוגניתמציאותבתכניות ה* 

 .שיעור הגברי� והנשי� דומה,  לעומת זאת.וותיקי�

 
לא ניכרי� הבדלי� משמעותיי� בי� ,  והתחקירלמעט בתכניות האקטואליה, אנרי�'הזבכל 

 .לקבוצות השונות בשיעור הדמויות המשתייכות הזכייניות

שיעור . )33% (ביותר נמצא בטלעדשיעור הדמויות הנשיות הגבוה בתכניות אקטואליה ותחקיר 

בחברת החדשות נמצא השיעור הגבוה ביותר . )7% (הערבי� הישראלי� הגבוה ביותר נמצא בקשת

ובטלעד  ) בקשת12% & בטלעד ל6%לעומת שיעורי� הנעי� בי� , 21% &כ( 13של דתיי� לאומיי�

ת חסרונ� של עולי� יש לציי� א. )9% ( הופיעו בשיעורי� הגבוהי� ביותרמ לשעבר"ברהעולי� מ

 . האקטואליה של חברת החדשותתכניותאלו ב

 גיוו� תרבותי רחב יותר קיי� א' , לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הזכייניותבידור ואירוחאנר 'בז

גבוה יחסית בהשוואה לזכייניות ) 10% &כ(והדתיי� ) 3%(הערבי� , )46%(שיעור הנשי� . בקשת

) 4% (מ לשעבר"ברהיעור גבוה יחסית של דמויות עולי� מנציי� כי ברשת נמצא ש. האחרות

 ). 3% &כ(ודתיי� ) 1%(ובטלעד נמצאו שיעורי� גבוהי� יחסית של ערבי� ישראלי� 

בטלעד לא הופיעה בתכניות ). 34%( שיעור הנשי� ברשת הוא הנמו' ביותר בתכניות הדרמה

 . הדרמה א$ דמות שאינה חילונית

 

                                                 

הביאה לעליה בשיעור , שעמדה בתקופת הדגימה על סדר היו� הציבורי, נתו� זה מחזק את ההשערה כי ההינתקות 13

 .ומיי�הדמויות של דתיי� לא
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 כתבי�/ מנחי�  4.1.2

בכל אייט� נית� היה , כאמור, קר זה נעשה בנפרד לדמויות באייט� ולמנחי� שלוהניתוח במח

בו הוגבל מספר המנחי� והכתבי� ש, בשונה מהמחקר הקוד�, זאת.  מנחי� וכתבי�4לנתח עד 

 . שנותחו

למנחי� ולכתבי� תפקיד חשוב כחלק מייצוגיות של , מבי� כל הדמויות המופיעות על המרקע

המנחי� והכתבי� משמשי� . רכזי ליחסי� בי� קבוצת הרוב לקבוצות המיעוטזהו ביטוי מ. קבוצה

 במרכז האירוע מנחה עומד/הצופה הכתבעבור ב. חונמצאי� בעמדת כה� כספקי המידע ולפיכ' 

כתבי� ליצור /באופ� התייחסות� לדמויות שונות יכולי� המנחי�, יתר על כ�. ומנווט אותו

כ' עשויות דמויות מקבוצות שונות לזכות ליחס שונה . ותביקורתיות או סלידה מהדמ, אמפטיה

 .דבר המביע את יחסי הכוח בי� הקבוצה שאותה מייצג המנחה לקבוצת הדמות, מצד המנחה

לא מותירי� למעשה מקו� לנציגי " הבמה התקשורתית"אחוזי� גבוהי� לקבוצה מסוימת בניהול 

 . יננטיות אל מול קבוצות המיעוט ומעצימי� את כוח� של הקבוצות הדומהקבוצות האחרות

 5�2004 –אנרי� ' השוואה בי� ז�הופעת המנחי� לפי הקבוצות : 5 גר�
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הקבוצה בקרב המנחי� ג� , מהממצאי� עולה כי בדומה לניתוח הדמויות המשתתפות באייטמי�

 ניתוח הקוד� מצאנו כי מצב�א' בעוד שב. חילוני�, אשכנזי�, יהודי�, הדומיננטית היא גברי�

הרי ששיעור� ,  מבחינה כמותית הוא טוב יחסית לקבוצות מיעוט אחרותמזרחי� הנשי� והשל

דבר המלמד על חולשת� של שתי , למעט מהדורות החדשות, אנרי�'הזבקרב המנחי� נמו' בכל 

 17%הוות רק נשי� מ. זהו ממצא המעיד על היחס שבי� קבוצות רוב וקבוצות מיעוט. קבוצות אלו

.  הבידורתכניותב מהמנחי� והכתבי� 24% & ו ותחקיראקטואליה תכניותמהמנחי� והכתבי� ב

במהדורות  מזרחי�זוהו כ 22%שמוצא� העדתי זוהה   והכתבי�מנחי�באשר לשסע העדתי מבי� ה

 מזרחי� מנחי� 23%נמצאו  והתחקיר  האקטואליהתכניותב, אשכנזי� 78% & לעומת כחדשות
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 90% &כ לעומת מזרחי� מנחי� 10% &כנמצאו ,  הבידור והאירוחתכניותב. אשכנזי� 77%לעומת 

 . אשכנזי�מנחי� שזוהו כ

 . דתיי�  ועולי� זוכות לייצוג נמו' מאד כמנחי� וכתבי� בכל הסוגות, ערבי�, קבוצות אחרות

 בהשוואה) 37% (10בערו  ) והמנחות(נית� להצביע על ייצוג רב יותר של הנשי� בקרב המנחי� 

 . לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� הערוצי� בייצוג קבוצות אחרות). 31%(לחברת החדשות 

מחקר זה למחקר קוד� בשל השוני בי� של כמות המנחי� והכתבי� השוואה לא נית� לערו' 

לא נמצא א$ מנחה , ר כשהיה אול� נית� לומר כי מצב� של החרדי� והעולי� נשא,במדידה

 . מתוכ�

נמו' , )2% (10בערו  ו, )10%(שיעור המנחות בשידורי רשת והתחקיר האקטואליה בתכניות 

יש לציי� כי ). 20%(ובקשת ) 35%(בחברת החדשות , )29%(בהשוואה לשיעור המנחות בטלעד 

 .בחברת החדשות שיעור המנחות הוא הגבוה ביותר

 לא זוהה 10ת ובערו  הוא הגבוה ביותר ואילו בקש) 78% (מזרחי�ברשת ייצוג המנחי� שזוהו כ

  44%(בטלעד ובחברת החדשות תמונת המנחי� שוויונית למדי בשסע זה . א$ מנחה כמזרחי

נוס$ לשיעור הגבוה של מנחי� . דתי לא זוהה א$ מנחה 10בקשת ובערו  ). בהתאמה, 50% &ו

בתכניות ). 24%( ברשת נמצא ג� השיעור הגבוה ביותר של מנחי� דתיי� לאומיי� מזרחי�

ושיעורי� , )28%( בידור תכניות קיי� יתרו� לרשת בייצוגיות הנשי� כמנחות ידור והאירוחהב

ניכרי� שיעורי� גבוהי� של .  נמצא מנחה ערבי10בערו  ). 15% (10וערו  ) 19%(נמוכי� לקשת 

בשתי הזכייניות האחרות כמעט כל , )100% (10ובערו  ) 93%( ברשת אשכנזי�מנחי� שזוהו כ

וברשת ) 3%(וטלעד ) 5%(נמצאו מנחי� דתיי� לאומיי� בקשת .  מזוהי� עדתיתהמנחי� אינ�

 .וטלעד נמצא מנחה חרדי

המנחי�  והשעשועוני� מציאותה תכניותכי ב ג� הפע� נמצא, קוד�המחקר בדומה לממצאי ה

 גיוו� תרבותי רב יותר בקרב גמציאנר תכניות המציאות ' ז.רק יהודי� ורק ותיקי�והשופטי� ה� 

גיוו� הרכב השופטי�  . אול� בקרב השופטי� נשמרת הדומיננטיות של קבוצות הרוב,מודדי�המת

   .ונראה שהוא יכול להתממש במאמ  קל של המשדרי�, בתוכניות המציאות הוא יעד ראוי

 

 אור" האייט� 4.1.3

בה� נית� שאחד האופני� .  הקבוצותנראות לאמוד את כדיניתוח הדמויות כשלעצמו אינו מספיק 

הא� הדמות הופיעה למש' ,  הופיעה הדמות כלומרויחס לנראות הוא באור' האייט� שבלהתי

 שבה נית� להכיר את הדמות תכנית חלק מכתבה ארוכה או אזמ� קצר בלבד או הא� הדמות הי

ולאופ� ) אנר'מעבר לז (תכנית סוג העשוי לרמז על, של כל קבוצה, ממוצע אור' האייט�. לעומק

אייט� ארו' מאפשר לצופה להכיר את הדמות לעומק לעומת אייט� . פי�שבו הוצגה הדמות לצו

במהדורת חדשות היא מקרית או ,  שהופעת דמות באייט� קצרייתכ�. קצר שאינו מאפשר זאת

מקבוצה זו או רו' עשוי להעיד על שיבו  מכוו� של דמות אייט� א. זרת מהנושא שעל סדר היו�נג

 . ת הלבבה את תשומניסיו� למקד על ו, אחרת
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 2003 –בכלל המדג� ) בדקות(ממוצע אור" האייט� : 6 גר�
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 5�2004 –בכלל המדג� ) בדקות(ממוצע אור" האייט� : 7 גר�
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 ת כ נ י ו תב ו ,   נ ש י � ,     ע ר ב י � &ה מ ע נ י י �   ה ע ו ל ה   מ נ י ת ו ח   ז ה   ה ו א   כ י   ק ב ו צ ו ת   ה מ י ע ו ט   ה מ מ צ א   

  ז כ ו   ל א י י ט מ י �   א ר ו כ י �   י ו ת ר   ב מ מ ו צ ע   ב ה ש ו ו א ה   ל ק ב ו צ ו ת &  ג �   ע ו ל י �   ו ה ת ח ק י ר ה א ק ט ו א ל י ה   

 ת כ נ י ו תב   ז כ ו   ל א י י ט מ י �   א ר ו כ י �   י ו ת ר   מ ז ר ח י � נ ש י �   ו ב ה ש ו ו א ה   ל מ ח ק ר   ק ו ד �     . ה ד ו מ י נ נ ט י ו ת 

ב ח ד ש ו ת ה   ב א ו ר '   ה א י י ט �   ג �   ש ל   ד מ ו י ו ת   ה ע ר ב י �   י ק צ י ה   ל ע ל י י   א י נ ד . ה א ק ט ו א ל י ה   ו ה ת ח ק י ר 
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  ל ה ע י ד   ע ל   ה מ א מ   � י י   ע ש ו א ל ו   י �   מ מ צ א ) . ה ק א '   ה פ ע ר   א י נ ו   מ ו ב   ( ו ב ת כ נ י ו ת   א ק ט ו א ל י ה   ו ת ח ק י ר 

 ת כ נ י ו תט י י �   ג �   ד מ ו י ו ת   מ ק ב ו צ ו ת   מ י ע ו ט   ש ה ש ת ל ב ו   ב &  ה פ ר י י � ת כ נ י ו ת ש ע ש ו   ה ז כ י י נ י ו ת   ל ה ב י א   ל 

 .ולאפשר לה� ביטוי נרחב יותר ומשמעותי יותר אלה

 

 :במהדורות החדשות) בדקות(ר" האייט�  וממוצע א 4.1.3.1

 כלל –ייט� במהדורות החדשות לפי השתייכות לקבוצה לאור" זמ� ממוצע אור" הא: 1  טבלה

 המדג�

2003 2004-5 

 שכיחות תק�. ס ממוצע שכיחות תק�. ס ממוצע חדשות

 907 2.03 2.77 2311 2.33 2.58 גברי�

 240 2.31 2.95 535 1.90 2.55 נשי�

 1099 2.04 2.80 2720 2.28 2.58 יהודי�

 36 3.52 3.25 94 2.07 2.59 ערבי� ישראלי�

 161 1.68 2.77 1327 2.64 2.70 אשכנזי�

 128 2.39 3.12 791 1.96 2.46 מזרחי�

 821 2.12 2.90 2294 2.32 2.58 חילוני�

 112 2.00 2.71 204 2.22 2.70 דתיי� לאומיי�

 44 1.23 2.38 56 1.53 2.18 חרדי�

 1075 2.04 2.81 2797 2.27 2.57 יהודי� ותיקי�

 24 1.95 2.49 59 1.39 2.25 מ''מברהעולי� 

 4 0.48 1.63 12 2.99 3.74 אתיופי�
 ללא מובהקות סטטיסטית, 2003 אינדיקציה לעלייה בהשוואה ל –ורוד . 2003 &ה מובהקת בהשוואה ליעלי= ירוק* 

 

 . למרבית הקבוצותה בממוצע אור' האייטמי� בחדשותיבהשוואה לשנה קודמת חלה עלי

 

 :תחקירו  אקטואליהתכניות ב�) בדקות(ייט� ממוצע אור" הא 4.1.3.2

 כלל –ממוצע אור" האייט� בתכניות האקטואליה לפי השתייכות לקבוצה לאור" זמ� : 2  טבלה

 המדג�

2003 2004-5 

 שכיחות תק�. ס ממוצע שכיחות תק�. ס ממוצע אקטואליה

 687 11.04 8.27 546 8.71 6.65 גברי�

 211 11.93 9.41 168 6.72 6.72 נשי�

 834 11.00 8.38 673 7.80 6.47 יהודי�

 32 14.74 11.42 27 11.98 8.53 ערבי� ישראלי�

 95 18.39 11.39 329 8.49 7.06 אשכנזי�

 84 11.60 9.45 152 8.93 6.44 מזרחי�

 593 12.41 9.04 606 7.28 6.21 חילוני�

 84 6.75 *7.00 39 10.84 9.99 דתיי� לאומיי�

 23 3.55 6.17 6 26.80 17.00 חרדי�

 802 10.97 8.28 655 7.82 6.36 יהודי� ותיקי�
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2003 2004-5 

 שכיחות תק�. ס ממוצע שכיחות תק�. ס ממוצע אקטואליה

 43 10.15 8.87 22 6.09 10.25 מ''עולי� מברה

 2 16.26 16.50       אתיופי�

 2 71. 1.50       עולי� מארצות אחרות
 אינדיקציה לעלייה – ורוד 2003 &וואה לירידה מובהקת בהש=  אדו�2003 &ה מובהקת בהשוואה ליעלי= ירוק* 

 ללא מובהקות סטטיסטית, 2003בהשוואה ל 

 

 האקטואליה למרבית תכניותה בממוצע אור' האייטמי� ביבהשוואה לשנה קודמת חלה עלי

 .בה� הופיע דתיי� לאומיי�שלמעט ירידה באור' האייטמי� , הקבוצות

  

 :והאירוח הבידור תכניות ב�) בדקות(ממוצע אור" האייט�  4.1.3.3

 –ממוצע אור" האייט� בתכניות הבידור והאירוח לפי השתייכות לקבוצה לאור" זמ� : 3  טבלה

 כלל המדג� 

 2004-5 2003  ואירוחבידור

 שכיחות תק�. ס ממוצע שכיחות תק�. ס ממוצע 

 973 5.35 4.47 240 17.12 14.58 גברי�

 661 8.44 6.46 214 17.23 13.03 נשי�

 1564 6.93 5.28 435 17.39 14.17 יהודי�

 27 6.27 6.67 15 13.26 9.52 ערבי� ישראלי�

 155 5.83 4.49 230 18.14 15.95 אשכנזי�

 225 5.69 5.83 148 15.66 12.43 מזרחי�

 1357 6.99 5.31 402 17.75 14.58 חילוני�

 74 6.67 6.29 13 13.63 10.27 דתיי� לאומיי�

 10 7.03 4.87 3 9.54 14.00 �חרדי

 1532 6.92 5.27 433 17.41 14.21 יהודי� ותיקי�

מ "ברהעולי� מ
 33 5.78 4.63 2 21. 4.15 לשעבר

 9 5.32 6.72    אתיופי�

עולי� מארצות 
 אחרות

 

  10.77 11.38 5 

 2003 &ירידה מובהקת בהשוואה ל =  אדו�2003 &ה מובהקת בהשוואה ליעלי= ירוק* 

 

 הבידור והאירוח למרבית תכניותשוואה לשנה קודמת חלה ירידה בממוצע אור' האייטמי� בבה

 .הקבוצות
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 הקשר ההופעה 4.2

מאחר שהוא מרמז לצופי� היכ� למק� את , להקשר שבו מופיעי� חברי הקבוצות חשיבות רבה

פי נושא האייט� ואו: הקשר ההופעה נבדק באמצעות המשתני�. הקבוצות השונות בתודעת�

 . סדר& איאו של סדר י�האייט� בהיבט

 

 נושא האייט� 4.2.1

קבוצות מיעוט מופיעות בשכיחות גבוהה בנושאי� הקשורי�  כי מעלה 14בדיקת רשימת הנושאי�

נית� למצוא נושאי� ,  יחד ע� זאת.לשסע שלה� או שמחזקי� סטריאוטיפי� הנקשרי� אליה�

  .מיעוטקבוצות � קבוצות רוב לבי� בה� אי� פערי� בי) מעבר לגבולות השסע והסטריאוטיפ(

אינה , בהקשר לשסע שאליו היא שייכת, יש לתת את הדעת לכ' שהופעה של דמות מקבוצת מיעוט

ייתכ� שהופעתה תורמת דווקא לדיו� בנושא ומעלה . בהכרח פוגעת בשאיפה ליצור גיוו� תרבותי

באייטמי� ) או היעדרו(אי� הנקודה החשובה היא גיוו� הנוש. דילמות רלוונטיות לשיח הציבורי

סיקור  . בלבד והסטריאוטיפולא מסגור� בגבולות השסע, בה� מופיעי� חברי קבוצות מיעוטש

 ואינו מאפשרת הכרות ע� הקבוצה על כל מומחזק את מסגורה בתחו, קבוצה רק בהקשר לשסע

 .גווניה

 הוא איכות חיי� הנושא שבו הופיעו נשי� בשכיחות הגבוהה ביותר מהדורות החדשותב לדוגמה

בנושאי� אלה גברי� ). 19%(וסיפור חיי� אנושי ) 22%(אחריו איכות חיי� שלילית , )33%(חיובית 

 13% &כ.  מהגברי� מופיעי� בנושא איכות חיי� חיובית20% &כ. מופיעי� בשכיחות נמוכה יותר

יפור חיי�  מהגברי� מופיעי� בנושא ס7% &כ. מהגברי� מופיעי� בנושא איכות חיי� שלילית

שכיחות דומה של גברי� ונשי� נמצאה במספר , המחזק סטריאוטיפי�, לצד ממצא זה. אנושי

 15%&כ(במהדורות החדשות נמצאה שכיחות דומה לגברי� ולנשי� בנושא פשע ואלימות . נושאי�

, אסונות, ) בשתי הקבוצות15% &כ( סחר ותעשייה ,עסקי�, בנושאי כלכלה, )בשתי הקבוצות

 &כ(יחסי עבודה ואיגודי� מקצועיי� , )5% &כ(עוני ומצוקה כלכלית , )10% &כ(מגפות תאונות ו

  ).5% &כ (חילוני�ונושאי דת ויחסי דתיי� , )2%

הנושא בו דתיי� לאומיי� מופיעי� בשכיחות הגבוהה ביותר הוא הקונפליקט הישראלי 

קבוצות אחרות מופיעות  . מהדתיי� הלאומיי� הופיעו באייטמי� בנושא זה50%  מעל.פלסטינאי

שעמדה ,  כי ההינתקותהסבר אפשרי הוא. )חילוני� מה25% &כ (בשכיחות נמוכה יותר בנושא

, צד ממצא זהל.  העלתה את העיסוק בקבוצה בנושא זהדר היו� הציבוריסבתקופת הדגימה על 

 וסיפור )15% &כ (פשע ואלימות, )5% &כ (שחיתות פוליטית, )30% &כ (פוליטיקה פנימית: בנושאי�

 . דומהחילוני�שכיחות� של דתיי� לאומיי� ו, )10% &כ (חיי� אנושי

ערבי� מופיעי� בשכיחות גבוהה .  הערבי� התמונה המתקבלת היא הרבה פחות מגוונתבקרב

הנושאי� בה� ערבי� מופיעי� בשכיחות גבוהה ביותר . ביותר בעיקר בנושאי� הקשורי� לשסע

&נפליקט היהודיהקו, )35% &כ(הקונפליקט הישראלי פלסטינאי , )45% &כ(כוחות הביטחו� : ה�

                                                 

שכ� במחקר הקוד� נעשה שימוש במשתנה אחר , 2004&2003נציי� כי בניתוח זה לא בוצעה השוואה לנתוני שנת  14

 .לבדיקת התפלגות הנושאי�
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עסקי� סחר , בנושאי� כלכלה,  לעומת זאת).30% &כ( ופשע ואלימות )25% &כ(ערבי בישראל 

 .ערבי� כלל לא מופיעי�, יחסי עבודה ואיגודי� מקצועיי�, עוני ומצוקה, ותעשייה

 

 ' חלק א–ות לפי נושאי� במהדורות חדשות דומיננטיות הדמוי: 8 גר�
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גברים נשים יהודים ערבים ישראלים חילוניים דתיים לאומיים חרדים אשכנזיים מזרחיים יהודים ותיקים עולים מברה''מ
 

 

 ' חלק ב–דומיננטיות הדמויות לפי נושאי� במהדורות חדשות : 9 גר�
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 עולי� מופיעי� בשכיחות גבוהה בנושא שחיתות פוליטית ואחרת האקטואליה והתחקירבתכניות 

 &כ(פשע ואלימות  ,)13%&כ(כוחות הביטחו� :  בנושאי�). בקרב הוותיקי�10% & כלעומת, 30% &כ (

, )20% &כ(ואיכות חיי� חיובית ושלילית , )20% &כ(סחר ותעשייה , עסקי�, כלכלה, )20%

 .שכיחות� של עולי� וותיקי� דומה

 בקרב 2% &לעומת כ (חילוני�בנושא דת ויחסי דתיי� ו) 55%(חרדי� מופיעי� בשכיחות גבוהה 

, אסונות, בכלל� סיפור חיי� אנושי, אנר זה' לגמרי מנושאי� רבי� בז קבוצה זו נעדרת).חילוני�ה

 .עוני ומצוקה כלכלית ויחסי עבודה, תאונות ומגיפות

 

 'חלק א� אקטואליה ותחקירתכניותדומיננטיות הדמויות לפי נושאי� ב: 10 גר�
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גברים נשים יהודים ערבים ישראלים אשכנזיים מזרחיים חילוניים דתיים לאומיים חרדים יהודים ותיקים עולים מברה''מ
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 'חלק ב� אקטואליה ותחקירתכניותפי נושאי� בדומיננטיות הדמויות ל: 11 גר�
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גברים נשים יהודים ערבים ישראלים אשכנזיים מזרחיים חילוניים דתיים לאומיים חרדים יהודים ותיקים עולים מברה''מ

 

 

 סדר ואי סדר 4.2.2

משתנה נוס$ באמצעותו בדקנו את הקשר הופעת� של הדמויות הוא הופעת� במסגרת אירועי סדר 

אקטואליה ותחקיר ובידור ,  החדשותתכניותאירועי סדר ואי סדר נבדקו ב(ואירועי אי סדר 

ניסיו� לאיו� על הסטאטוס קוו של המערכת ברמה אירוע אי סדר הוא אירוע שיש בו ). ואירוח

למשל עימות , כאשר יש ניסיו� לשבירה של המבנה הקיי�. לאומית� הלאומית או הבי, המקומית

כ' , באירוע סדר נשמר המבנה הקיי� ואי� ניסיו� לאיי� על המערכת. פשע או התפרעות, אלי�

 .ת או ספורט וכדומהאירוע תרבו,  שגרתייהלי' פרלמנטר, ולמשל בוויכוח של

נמצא פער ניכר בי� הדמויות . בנושא זה נמצאו במהדורות החדשות הבדלי� בי� יהודי� לערבי�

 דמויות ערביות 28% ה� דמויות יהודיות לעומת 63%, היהודיות והדמויות הערביות באירועי סדר

). 21%( היהודיות גבוה בהשוואה לדמויות) 42%(שיעור הדמויות הערביות באירועי אי סדר . בלבד

 . בהשוואה שנערכה בי� יתר הקבוצות לא נמצאו הבדלי� מובהקי�
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  מהדורות חדשות �סיקור אירועי סדר ואי סדר:  12 גר�

 

 

דר קיימי� הבדלי� גדולי� בי� הקבוצות באשר לסיקור אירועי סבתכניות האקטואליה והתחקיר 

 באייטמי� העוסקי� באירועי 22%מתו' כלל הדמויות היהודיות מופיעות , כ' לדוגמה. ואי סדר

אחוז הדמויות הערביות המסוקרות באירועי סדר .  מכלל הדמויות הערביות44%אי סדר לעומת 

הבדלי� דומי� נמצאו ג� בקבוצות .  מהדמויות היהודיות61% בלבד לעומת 40%עומד על 

 35%דמויות האשכנזיות היו מעורבות באייטמי� בנושאי אי סדר לעומת  מה15%. אחרות

 הופיע בהקשר של אי סדר לעומת מ לשעבר"ברה מהדמויות של עולי 41%. מהדמויות המזרחיות

לאומיי� המופיעה פחות בהקשרי אי היוצאת דופ� היא קבוצת הדתיי� .  בקרב הותיקי�22%

 . אי� הבדל ניכר בי� גברי� לנשי�.  החילונית& בהשוואה לקבוצת הרוב&סדר
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  אקטואליה ותחקירתכניות �סיקור אירועי סדר ואי סדר:  13 גר�

 

 

 . דמויות חרדיות15ישנ� רק * 

 

הבדלי�  הבידור והאירוח בשל מיעוט מקרי� של אירועי אי סדר אי� תכניותנציי� כי ב

 .מד זה של הופעה בתקשורת אינו בא לידי ביטוי � בי� הקבוצות וממשמעותיי
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 מאפייני הדמות 4.3

 מדד סטטוס 4.3.1

כמרכיב בבדיקת איכות ההצגה של הדמות יצרנו מדד הבודק את מעמד הדמות על פי מרכיבי 

 .התנהגות ותפקיד באייט�, ביוגרפיה

המעמד , טטוס המקצועס, השכלה, השימוש בשפה והבקיאות בה:  משתני�7מדד הסטטוס כולל 

 ). לעומת רגשנות(ורציונליות ) איש ציבור, מומחה(אקונומי התפקיד באייט� &הסוציו

 לדמות  נקודות7אפיי� לסטטוס גבוה לבי�  נקודות לדמות שלא היה לה א$ מ0המדד נע בי� 

 .על פי כל המשתני� שנכנסו למדד,   הגבוהשאופיינה בכל מאפייני הסטטוס

 

 דורת החדשותמדד הסטטוס במה 4.3.1.1

 :להל� ההתפלגות המדד במהדורות החדשות

  שכיחות אחוז אחוז מצטבר

2.9 2.9 33 .00 

11.2 8.4 96 1.00 

32.9 21.6 248 2.00 

43.4 10.5 121 3.00 

59.8 16.4 188 4.00 

79.9 20.1 230 5.00 

99.1 19.3 221 6.00 

100.0 .9 10 7.00 

 כ"סה 1147 100.0  

 

 במהדורות החדשות" סטטוס"ממוצעי מדד : 14 גר�
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3.8
3.7

4.0
3.8

4.6

4.1

3.0

2.6

2.9

גברים נשים יהודים ערבים

ישראלים

אשכנזיים מזרחיים חילוניים דתיים

לאומיים

חרדים יהודים

ותיקים

עולים

מברה"מ

סה"כ

 

בהשוואה לקבוצות " מדד הסטטוס"ניכר כי קבוצות המיעוט זוכות לציוני� נמוכי� יותר ב

כלומר הקבוצות הדומיננטיות מיוצגות על ידי דמויות בעלות מאפייני� המעידי� .  הדומיננטיות
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התפקיד והתנהגות , ההשכלה, אקונומי&ד הסוציוהמעמ,  מבחינת השפה&על סטטוס גבוה יותר

  .רגשניתלית ולא רציונ

 

 כלל –ממוצע מדד סטטוס במהדורות החדשות לפי השתייכות לקבוצה לאור" זמ� : 4  טבלה

 המדג�

2003 2004&5 
 ממוצע שכיחות ממוצע שכיחות 

 3.99 907 3.84 2318 י�גבר
 2.64 240 3.22 537 נשי�

 3.75 1099 3.76 2729 יהודי�
 2.97 36 2.85 94  ישראלי�ערבי�

 4.60 161 4.17 1332 אשכנזי�
 3.52*  128 3.22 794 מזרחי�
 4.06 821 3.89 2303 חילוני�

 3.21 112 3.54 204 דתיי� לאומיי�
 3.05 44 3.61 56 חרדי�
 3.78 1075 3.75 2806 י�ותיקיהודי� 
מ "ברהעולי� מ

 2.88 24 2.03 59 שעברל

   2.00 12 אתיופי�
  1147  2877 שכיחות

 3.71  3.71  ממוצע כלל המדג�

 &תא אדו�, 2003 & משמעותו ציו� מדד סטטוס גבוה יותר בהשוואה ל& תא ירוק.90%טחו� של ימציי� הבדל ברמת ב* 

 .2003 &משמעותו ציו� נמו' יותר בהשוואה ל

מבי� קבוצות , מזרחי� ומ לשעבר"ברהל עלייה בסטטוס עולי� מההשוואה בי� השני� מלמדת ע

לעומת זאת חלה ירידה בסטטוס של נשי� .  עלהחילוני�ג� מעמד� של גברי� אשכנזי� . המיעוט

 .וחרדי�

 

בי� ) ויזואלית(ביקשנו לחבר , ומדד מאפייני הכניסה בדלת אחוריתבניתוח נתוני מדד הסטטוס 

הצור' בהצגה זו נבע מההבנה כי יש משמעות לס' הזמ� בו . ת�סטטוס הדמויות לבי� מש' הצג

בו הצופי� נחשפי� לביוגרפיה של הדמויות ולמאפייני ההתנהגות זמ� , מופיעות קבוצות שונות

ה� מבחינת זמ� המס' המוקצה לה� וה� מבחינת ,  ניסינו לזהות דפוסי� בהצגת קבוצות.שלה�

, ' נית� לתאר בצורה ממצה יותר את איכות הייצוגכ. האינפורמציה שנמסרת לצופי� בזמ� הזה

  .המיעוטלבי� קבוצות  קבוצות הרוב ואספקט זה בי�ולהשוות 

,  הקבוצהנראות תמונה משלימה של איכות אופ� ההצגה של הקבוצה והגרפי� הבאי� מציגי�

מאפשר השוואה בי� גר$ ה .)כ דקות מתו' כלל המדג�"סה (כלומר מש' הזמ� שהוקדש לה

 .  15בי� נתוני מחקר זה לנתוני המחקר הקוד�וצות קבו

                                                 

 לא נערכה השוואה לשנה קודמת מאחר ולא נית� לחשב את מדד הסטטוס ,בידור ואירוחאנר 'בז, במדד הסטטוס 15

 ).2003 &לא נבדק בתכניות אלו ב"  באייט�תפקיד הדמות"משתנה (במחקר הקוד� 
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 במהדורות החדשות חוז הדקות מזמ� השידוראו" סטטוס "ממוצע מדד � ואיכות נראות: 15 גר�

  השוואה לאור" זמ�–

אשכנזיים

מזרחיים

עולים מברה"מ

נשים

אשכנזיים

גברים

נשים

יהודים

ערבים ישראלים

חילוניים

דתיים לאומיים
חרדים ותיקים

גברים

יהודים

ערבים ישראלים

מזרחיים

חילוניים

דתיים לאומיים

חרדים

ותיקים

עולים מברה''מ

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
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2003 2004-5 

 

 

, ואת הסטטוס) אנר'אחוז מס' הדקות בז( מתאר את מש' הזמ� בו הופיעה כל קבוצה 15גר$ 

נית� לומר כי ייצוג הקבוצה איכותי יותר כאשר היא ממוקמת ברבעו� . וואה בי� השני�בהש

 קמת ברבעו� התחתו�וולחילופי� איכות הייצוג נמוכה ביותר כאשר הקבוצה ממ. העליו� הימני

 .השמאלי

, אנר' כל הדקות שנדגמו בז' את אחוז הדקות שקיבלה כל קבוצה מסX &גר$ זה מתאר על ציר ה

 .  את ציו� הסטטוס הממוצע של הקבוצהY &ובציר ה

 נראותהת מוצגות כבעלות סטטוס גבוה וכ�  כי הדמויות מתו' הקבוצות הדומיננטיו,מהגר$ עולה

מצאנו כי הקבוצות הדומיננטיות מרוכזות . בהשוואה לקבוצות המיעוטשל קבוצות אלו גבוהה 

נית� .  ברבעו� השמאלי התחתו�בעוד מרבית קבוצות המיעוט מרוכזות, ברבעו� הימני העליו�

 שלה� בי� נראות בממוצע מדד הסטטוס ובאחוז הניכר שינוי אי�לראות כי במרבית הקבוצות 

ממוצע סטטוס הנשי� והחרדי� ירד במעט ואילו ,  ע� זאת. הקוד�מחקר הנוכחי למחקרה

 .הקוד� מחקר עלה בהשוואה למ לשעבר"ברהממוצע סטטוס העולי� מ

 .זוהו מעט דמויות מאחר שמזרחי� ואשכנזי�להבדלי� בזמ� השידור בקרב לא נית� להתייחס 
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 : ותחקיר אקטואליהתכניות ב�מדד סטטוס 4.3.1.2

 

  שכיחות אחוז אחוז מצטבר

5.7 5.7 53 .00 

18.8 13.1 122 1.00 

49.0 30.3 282 2.00 

68.0 19.0 177 3.00 

86.6 18.6 173 4.00 

99.0 12.4 116 5.00 

100.0 1.0 9 6.00 

כ"סה 932 100.0   

  ותחקירבתכניות אקטואליה" סטטוס"ממוצעי מדד : 16 גר�
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3.7

3.0
2.8
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1.7

גברים נשים יהודים ערבים

ישראלים

אשכנזיים מזרחיים חילוניים דתיים

לאומיים

חרדים יהודים

ותיקים

עולים

מברה"מ

סה"כ

 

 עולה כי הדמויות  ותחקיר האקטואליהתכניותמניתוח מדד הסטטוס במהדורות החדשות וב

 כלומר איכות הצגת�, השייכות לקבוצות הדומיננטיות זוכות לניקוד גבוה יותר במדד הסטטוס

בה ה� משתמשות והתנהגות� מעידי� על אופ� הצגה חיובי שהשפה , מעמד�, השכלת�, טובה יותר

אול� , ממוצע הסטטוס של קבוצות הדתיי� הלאומיי� והחרדי� נמו' מזה של החילוני� .יותר

נשי� , חלק מקבוצות המיעוטמהממוצע נמצא בסטטוס נמו' . הוא תוא� את ממוצע הדגימה

 .לערבי� ולעולי�ובמיוחד , מזרחי�ו

 

 –לפי השתייכות לקבוצה לאור" זמ� ותחקיר ממוצע מדד סטטוס בתכניות אקטואליה : 5  טבלה

 כלל המדג�

2003 2004&5 

 ממוצע שכיחות ממוצע שכיחות 

 2.87 714 4.09 547 י�גבר
 2.26 218 2.86 168 נשי�
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2003 2004&5 

 ממוצע שכיחות ממוצע שכיחות 

 2.81 868 3.85 674 יהודי�
 1.91 32 2.85 27 שראלי� יערבי�

 3.67 96 4.08 330 אשכנזי�
 2.14 86 3.14 152 מזרחי�
 2.97 614 3.90 607 חילוני�
 2.70 86 3.72 39  לאומיי�דתיי�
 2.75 24 3.67 6 חרדי�

 2.84 835 3.88 656 י�תיקיהודי� ו
 1.72 43 2.59 22 מ לשעבר"ברהעולי� מ

 1.00 4   עולי� אחרי�
  932  733 שכיחות

 2.73  3.75  ממוצע מדד ססטוס

 

 בתכניות אקטואליה ואחוז הדקות מזמ� השידור" סטטוס" מדד  ממוצע� ואיכותנראות: 17 גר�

  השוואה לאור" זמ�– ותחקיר

 

נשים

ערבים ישראלים

אשכנזיים

דתיים לאומיים

נשים

יהודים

עולים מברה"מ
גברים יהודים

מזרחיים

חילוניים

חרדים
יהודים ותיקים

עולים מברה''מ

גברים

ערבים ישראלים

אשכנזיים

מזרחיים

חילוניים

דתיים לאומיים

חרדים

יהודים ותיקים
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2003 2004-5 

 

 

בו ש מתאר את מש' הזמ� 17גר$ . אנר זה חישבנו את מש' הזמ� שהוקדש לכל קבוצה'ג� בז

. בהשוואה בי� השני�,  שלההסטטוסציו� מדד ואת ) אנר'אחוז מס' הדקות בז(כל קבוצה הופיעה 

ולחילופי� איכות הייצוג . ייצוג הקבוצה איכותי יותר כאשר היא ממוקמת בחלק העליו� הימני

 .השמאליהתחתו� קמת בחלק ונמוכה ביותר כאשר הקבוצה ממ



 37

זוכות לנתח גדול יותר , צפויכ, דומיננטיותמהגר$ עולה כי הקבוצות ה,  החדשותתכניותבדומה ל

 שממוצע מדד הסטטוס של דמויות השייכות עוד עולה מהגר$ .אנר' הזמ� המשודר של הזמס'

 ניכר כי חלה 5&2004 & ל2003בהשוואה בי� .  בהשוואה לקבוצות המיעוט, לקבוצות אלו גבוה יותר

, הקבוצות הדומיננטיות לחלשותא' הפערי� בי� , ירידה לכל הקבוצות בממוצע מדד הסטטוס

. מתארי� את ממוצע הסטטוס בשתי השני�, החוצי� את הדיאגרמה, הקווי�. נשארו דומי�

. 2.73 הוא ירד ל 2005&2004ובשנת , 3.75על ) של כלל המדג�( עמד ממוצע הסטטוס 2003שנת ב

 ).בי� השני�(נית� לראות כי מש' הזמ� המוקדש לכל קבוצה דומה 

 

  בידור ואירוחתכניותבמדד סטטוס  4.3.1.3

 אחוז מצטבר אחוז שכיחות  

0 72 4.3 4.3 

1 371 22 26.3 

2 710 42.1 68.4 

3 402 23.8 92.2 

4 118 7 99.2 

5 14 0.8 100 

כ"סה  1,687 100   

 

טוס טלחשב את מדד הסלא נית� א נערכה השוואה לשנה קודמת מאחר שלואירוח בידור אנר 'בז

 ).2003 & אלו בתכניותלא נבדק ב" תפקיד הדמות באייט�"משתנה ( הקוד� מחקרב

 בתכניות בידור ואירוח" סטטוס"ממוצעי מדד : 18 גר�

2.2

2.0

2.5

2.3

2.2

1.9

2.1

1.6

גברים נשים אשכנזיים מזרחיים חילוניים דתיים

לאומיים

יהודים ותיקים עולים

מברה"מ
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 5�2004 � ערו�ולפי השתייכות לקבוצה בתכניות בידור ואירוח ממוצע מדד סטטוס : 6  טבלה

 כלל המדג�

 

 10ערו   2ערו  

 ממוצע שכיחות
 2.15 987 2.18 2.15 י�גבר

 2.02 685 2.36 2.00 נשי�
 2.48 159 2.29 2.49 אשכנזי�
 2.32 232 2.60 2.30 מזרחי�
 2.15 1387 2.38 2.14 חילוני�

 1.89 75 1.88 1.90 דתיי� לאומיי�
 2.14 1567 2.33 2.13 י�ותיקיהודי� 
 1.61 33 2.50 1.55 מ לשעבר"ברהעולי� מ
  1687 98 1589 שכיחות

 2.10  2.24 2.09 ממוצע מדד סטטוס

 

 

 

 בתכניות בידור ואחוז הדקות מזמ� השידור" סטטוס"ממוצעי מדד  �נראות ואיכות : 19 גר�

 5�2004 –ואירוח 

מזרחיים

דתיים לאומיים

חרדים

עולים מברה"מ

גברים

נשים

אשכנזיים

חילוניים

יהודים ותיקים

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
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בתכניות הבידור והאירוח התמונה מעט שונה בהשוואה למהדורות החדשות ולתכניות 

.  ואיכות קבוצות הגברי� והנשי� דומהנראותאנר זה 'נית� לראות כי בז. 16טואליה והתחקירהאק

תיקי� בעלי והדמויות החילוניות והיהודי� הו, ע� זאת. טטוס של מרבית הקבוצות דומההס

 נציי� .מ לשעבר"ברהחרדי� ועולי� מ, דתיי� לאומיי�:  גבוהה בהשוואה לקבוצות המיעוטנראות

 .אנר זה' נעדרי� מז,פי שהוזכר כבר בחלקו הראשו� של הדוחכ, כי הערבי�

                                                 

בד$ הקידוד של " תפקיד באייט�" בשל חסרו� המשתנה 2003אנר הבידור והאירוח לא בוצעה השוואה לשנת 'בז 16
 .2003אנר בשנת 'הז
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בי� החוקרת מוצאת הבדלי� . נריה ב� שחר' מעניי� לציי� בנקודה זו את ניתוחה האיכותני של גב

ביחס לסטטוס של דמויות מקבוצות ' החצר'לבי� הטלנובלה ' שמי�לתפוס את ה'סדרת הדרמה 

סטטוס בי� קבוצות הרוב וקבוצות המיעוט הולמי� את פערי ה' שמי�לתפוס את ה'בסדרה . שונות

, ממעמד נמו' וכ� הלאה, הדתיי� נראי� לא משכילי�. המגמה שנמצאה במחקר הכמותי

הרופא ', החצר'בסדרה , לעומת זאת. גרי� בבתי� נאי� ועוד, והחילוני� בעלי מקצועות חופשיי�

פעות מהאופי מוש,  לספק פ� רציונאלילכאורהדמויות חילוניות שנכנסות לחצר ואמורות , והשוטר

 זהו היפו' מעניי� . ה� הופכי� למעי� מעריצי� שלו ומתנהגי� ברגשנות.המיוחד של החצר והרב

' התכלת'בערו  , נית� להניח כי למקור הסדרה (המשמש דוגמה למאפייני� הייחודי� של סדרה זו

 .)יש משמעות לא מבוטלת

 

 " כניסה בדלת אחוריתמאפייני" מדד  4.3.2

 

בהתייחסות לנגישות של קבוצות , הוצע על ידי פרופסור גדי וולפספלד" דלת אחורית"המונח 

וולפספלד מוצא כי קבוצות חלשות . 17)בעיקר התמודדות פוליטית (פוליטיות חלשות למדיה

קבוצות הרוב . באמצעות אימו  התנהגות חריגה, "בדלת האחורית"מצליחות להיכנס למדיה 

 . בהתנהגות נורמטיבית, ת הראשיתנכנסות למדיה בדל

באמצעות קיבו  , במחקר הנוכחי ביקשנו לבדוק את מאפייני ההופעה של חברי קבוצות מיעוט

קטיביות ופרוב, אלימות: המדד מכיל מאפייני התנהגות חריגי�. מאפייני כניסה בדלת אחורית

 יצרנו מדד דיכוטומי בי� בשל אופ� ההתפלגות של המדד. ורגשנות) בביטוי או בהתנהגות, בהופעה(

דלת " משמעותו שהדמות לא אופיינה בא$ אחד מהמשתני� כמשתמשת בפרקטיקות של 0. 1& ל0

 . מד אחדזו לפחות במ שימוש בפרקטיקה כ– 1 לעומת "אחורית

כניסה "שימוש בפרקטיקות של שההמדד יראה כי נית� לשער , אוריה של וולפספלדבהתא� לת

 . ותר לדמויות השייכות לקבוצות מיעוטאופייני י" בדלת אחורית

 

 :במהדורות החדשות" דלת אחוריתמאפייני כניסה ב"התפלגות מדד  4.3.2.1

  שכיחות אחוז אחוז מצטבר

81.2 81.2 931 .00 

96.6 15.4 177 1.00 

98.7 2.1 24 2.00 

99.6 .9 10 3.00 

100.0 .4 5 4.00 
 כ"סה 1147 100.0 

 

 

                                                 

17 Gadi Wolfsfeld, Media and Political Conflict: News From the Middle East Cambridge, U.K.: 

Cambridge University Press. P. 1 
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 במהדורות החדשות" כניסה בדלת אחוריתמאפייני " מדדשיעורי : 20 גר�
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, נשי�:  בקבוצות המיעוטבמהדורות החדשותמהגר$ עולה כי שיעורי� גבוהי� יותר מהדמויות 

 השתמשו בפרקטיקה של דלת אחורית מ לשעבר"ברהחרדי� ועולי� מ, דתיי� לאומיי�, ערבי�

  .אשכנזי� ומזרחי�א הבדל משמעותי בי� לא נמצ. בהשוואה לקבוצות הדומיננטיות

  

חדשות לפי השתייכות מהדורות ה ב"דלת אחוריתכניסה במאפייני " שיעורי מדד : 7  טבלה

  כלל המדג�–לקבוצה לאור" זמ� 

2003 2004&5 

דלת  1.00 00. 1.00 00.
 % שכיחות % שכיחות % שכיחות % שכיחות אחורית

 16.3% 148 83.7% 759 14.2% 330 85.8% 1988 �גברי
 28.3% 68 71.7% 172 20.1% 108 79.9% 429 נשי�

 17.9% 197 82.1% 902 14.4% 393 85.6% 2336 יהודי�
ערבי� 

 38.9% 14 61.1% 22 34.0% 32 66.0% 62 ישראלי�

 21.1% 34 78.9% 127 11.7% 156 88.3% 1176 אשכנזי�
 18.8% 24 81.3% 104 16.9% 134 83.1% 660 מזרחי�
 14.3% 117 85.7% 704 12.5% 287 87.5% 2016 חילוני�
דתיי� 

 30.4% 34 *69.6% 78 21.6% 44 78.4% 160 לאומיי�

 27.3% 12 72.7% 32 26.8% 15 73.2% 41 חרדי�
יהודי� 
 17.5% 188 *82.5% 887 14.9% 418 85.1% 2388 ותיקי�

עולי� 
מ "ברהמ

 לשעבר
41 69.5% 18 30.5% 18 75.0% 6 25.0% 

  216  931  438  2439 שכיחות
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2003 2004&5 

דלת  1.00 00. 1.00 00.
 % שכיחות % שכיחות % שכיחות % שכיחות אחורית

 18.8%  81.2%  15.2%  84.8%  אחוז

 

בהשוואה , דומי�" דלת אחורית"מהטבלה עולה כי שיעור הדמויות שעשו שימוש בפרקטיקות של 

ות  ובקרב דתיי� לאומיי� חלה עלייה בשיעור הדמויאשכנזי�, יהודי�, בקרב נשי�. בי� השני�

 .שעשו שימוש בפרקטיקות אלו

במהדורות נציי� כי . נתוני המדד המשווי� את תפקוד המשדרי� בי� השני� נמצאי� בנספח

 דווקא "דלת אחורית" בשיעורי המשתמשי� בפרקטיקות של היעלי הנמצא, 10החדשות של ערו  

דלת "שיעור הנשי� המשתמשות בפרקטיקות . בקרב הקבוצות הדומיננטיות ובקרב נשי�

,  קוד�מחקר ב13% לעומת 18%בקרב היהודי� , 2003 בשנת 18% לעומת 28% עומד על "אחורית

 . קוד�מחקר ב14% הנוכחי לעומת מחקר יהודי� ותיקי� ב17% &ו

 

ביקשנו לחבר , בניתוח נתוני מדד הסטטוס ומדד מאפייני הכניסה בדלת אחורית, כאמור

ה� , ניסינו לזהות דפוסי� בהצגת קבוצות. צגת�בי� סטטוס הדמויות לבי� מש' ה) ויזואלית(

כ' נית� . מבחינת זמ� המס' המוקצה לה� וה� מבחינת האינפורמציה שנמסרת לצופי� בזמ� הזה

ולהשוות אספקט זה בי� קבוצות הרוב ולבי� קבוצות , לתאר בצורה ממצה יותר את איכות הייצוג

 . המיעוט

,  הקבוצהנראותכות אופ� ההצגה של הקבוצה ו תמונה משלימה של איהגרפי� הבאי� מציגי�

מאפשר השוואה בי� גר$ ה ).כ דקות מתו' כלל המדג�"סה (כלומר מש' הזמ� שהוקדש לה

 .  ובי� נתוני מחקר זה לנתוני המחקר הקוד�קבוצות 
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 � השידורואחוז הדקות מזמ" כניסה בדלת אחוריתמאפייני "מדד  �נראות ואיכות : 21 גר�

  השוואה לאור" זמ�– במהדורות החדשות
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בו שכלומר מש' הזמ� , נראות הוספנו את ממד ה"דלת אחורית"לניתוח מדד מאפייני הכניסה ב

אחוז מס' ( כל קבוצה ה מתאר את מש' הזמ� בו הופיע21גר$ .  כל קבוצה על המס'ההופיע

בהשוואה בי� , "דלת אחורית"י כניסה בואת האחוז מחברי הקבוצה שלה� מאפיינ) אנר'הדקות בז

 . השני�

 , אנר' כל הדקות שנדגמו בזאחוז הדקות שקיבלה כל קבוצה מס' את X & מתאר על ציר ההגר$ 

 ". מאפייני כניסה בדלת אחורית" במדד 1 – את אחוז הדמויות שקיבלו ער' Y &ובציר ה

המשתמשות בפרקטיקות של מהגר$ עולה כי שיעורי הדמויות מתו' הקבוצות הדומיננטיות 

בהשוואה לקבוצות  של קבוצות אלו גבוהה נראות כ� שה,נמו' יותר, "דלת אחורית"כניסה ב

כלומר ה� נהנות מנראות גבוהה , הקבוצות הדומיננטיות מרוכזות ברבעו� הימני התחתו�. המיעוט

בחצי השמאלי בעוד מרבית קבוצות המיעוט מרוכזות , "דלת אחורית"ואי שימוש בפרקטיקות של 

עוד עולה מהגר$ כי שיעורי הערבי� הדתיי� לאומיי� .   נמוכהנראותכלומר סובלות מ, של הגר$

 . גבוהי� יותר"דלת אחורית"והנשי� שהשתמשו בפרטקטיקות של 

 "דלת אחורית"בשיעור השימוש בפרקטיקות של כניסה ב ניכר שינוי משמעותי לאנית� לראות כי 

דתיי� , בקרב הנשי�.  בי� המחקר הנוכחי למחקר הקוד�הדומיננטיותבקבוצות  נראותובאחוז ה

 בפרקטיקות של כניסה ש ובקרב העולי� חלה ירידה בשימוה ניכרתיחלה עלי, לאומיי� וערבי�

 ."דלת אחורית"ב
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 בתכניות אקטואליה" דלת אחוריתבמאפייני כניסה "התפלגות מדד  4.3.2.2

 :ותחקיר

 
אחוז 
  שכיחות אחוז מצטבר

72.6 72.6 677 0.00 

89.4 16.7 156 1.00 

95.7 6.3 59 2.00 

99.2 3.5 33 3.00 

99.9 0.6 6 4.00 

100.0 0.1 1 5.00 

 כ"סה 932 100.0  

 

  ותחקירבתכניות אקטואליה" כניסה בדלת אחוריתמאפייני "מדד שיעורי : 22 גר�
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עורי� גבוהי� יותר מהדמויות בקבוצות המיעוט  עולה כי שיהאקטואליה והתחקיר תכניותג� ב

לקבוצות הנשי� : השתמשו בפרקטיקה של כניסה בדלת אחורית לתקשורת אול� הקבוצות שונות

 .ותקו ובשסע הצאו הבדלי� בשסע הדת ואילו לא נממזרחי�והערבי� הצטרפו ה
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לפי ותחקיר קטואליה א תכניות ב"וריתדלת אחמאפייני כניסה ב"שיעורי מדד : 8  טבלה

 כלל המדג�–השתייכות לקבוצה לאור" זמ� 

2003 2004&5 

דלת  1.00 00. 1.00 00.
 % שכיחות % שכיחות % שכיחות % שכיחות אחורית

 25.6% 183 74.4% 531 16.1% 88 83.9% 459 י�גבר
 33.0% 72 67.0%* 146 25.0% 42 75.0% 126 נשי�

 26.7% 232 73.3% 636 17.8% 120 82.2% 554 יהודי�
 ערבי�

 40.6% 13 59.4% 19 29.6% 8 70.4% 19 ישראלי�

 22.9% 22 77.1% 74 17.3% 57 82.7% 273 אשכנזי�
 39.5% 34 60.5% 52 17.1% 26 82.9% 126 מזרחי�
 26.9% 165 73.1% 449 18.0% 109 82.0% 498 חילוני�
 דתיי�

 22.1% 19 77.9% 67 17.9% 7 82.1% 32 לאומיי�

 25.0% 6 75.0% 18     חרדי�
יהודי� 

 26.7% 223 73.3% 612 17.7% 116 82.3% 540 י�ותיק

עולי� 
מ "ברהמ

 לשעבר
18 81.8% 4 18.2% 33 76.7% 10 23.3% 

  255  677  133  600 שכיחות

 27.4%  72.6%  18.1%  81.9%  אחוז
 .90%מציי� הבדל מובהק ברמת בטחו� של * 

 

 ובקרב דתיי� לאומיי� חלה עלייה בשיעור אשכנזי�, יהודי�, מהטבלה עולה כי בקרב נשי�

 . 2003 &דמויות שעשו שימוש בפרקטיקות אלו בהשוואה לה

לא חלו שינויי� . נתוני המדד המשווי� את תפקוד המשדרי� בי� השני� נמצאי� בנספח

 תכניותהקבוצות השונות בבקרב " מאפייני כניסה בדלת אחורית"משמעותיי� במדד 

מאפייני כניסה " עולה כי חלה ירידה במדד ,10בערו  . האקטואליה והתחקיר של חברת החדשות

 . 2003 &בכל הקבוצות בהשוואה ל" בדלת אחורית

 .חילוני� וותיקי�, יהודי�, גברי�:  חלה עליה בקרב הקבוצות הדומיננטיות2בערו  
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ואחוז הדקות מזמ� השידור " כניסה בדלת אחוריתמאפייני " מדד �נראות ואיכות : 23 גר�
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ואת האחוז ) אנר'אחוז מס' הדקות בז( כל קבוצה הבו הופיעש מתאר את מש' הזמ� 23גר$ 

נית� לומר כי ייצוג . ני�בהשוואה בי� הש, מחברי הקבוצה שלה� מאפייני כניסה בדלת אחורית

 . הקבוצה איכותי יותר כאשר היא ממוקמת ברבעו� הימני התחתו�

מהגר$ עולה כי שיעור הדמויות מתו' הקבוצות הדומיננטיות המשתמשות בפרקטיקות של דלת 

הקבוצות . בהשוואה לקבוצות המיעוט של קבוצות אלו גבוהה נראותאחורית נמוכי� יותר וכ� שה

כלומר ה� נהנות מנראות גבוהה ואי שימוש , רוכזות ברבעו� הימני התחתו�הדומיננטיות מ

, בעוד מרבית קבוצות המיעוט מרוכזות בחצי השמאלי של הגר$, בפרקטיקות של דלת אחורית

 תכניות במזרחי�הנשי� וה, עוד עולה מהגר$ כי שיעורי הערבי�.   נמוכהנראותכלומר סובלות מ

 בהשוואה לקבוצות דלת אחורית גבוהי� יותרכניסה בת של טואליה שהשתמשו בפרטקטיקוקהא

חרדי� ההדתיי� לאומיי� ו, נציי� כי שיעורי העולי�. 2003& וכ� בהשוואה להדומיננטיות

 . וותיקי�חילוני�, דומי� לאלו של יהודי�" כניסה בדלת אחורית"שהשתמשו בפרקטיקות של 

 .  מדד דלת אחוריתה בשיעוריינית� לראות כי במרבית הקבוצות חלה עלי
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 :בתכניות בידור ואירוח" דלת אחוריתמאפייני כניסה ב"התפלגות מדד  4.3.2.3

 אחוז מצטבר אחוז שכיחות 

0.00 985 58.4 58.4 

1.00 371 22.0 80.4 

2.00 182 10.8 91.2 

3.00 102 6.0 97.2 

4.00 42 2.5 99.7 

5.00 5 0.3 100.0 
כ"סה  1,687 100.0  

 

 בתכניות בידור ואירוח" כניסה בדלת אחוריתמאפייני "מדד שיעורי : 24 גר�
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נפו  יותר בכל " כניסה דלת אחורית" הבידור והאירוח השימוש בפרקטיקות של תכניותניכר כי ב

 ניכר כי בקרב .והפער בי� השימוש בפרקטיקות אלו בקבוצות השונות מצטמצ�) 40%&כ(הקבוצות 

 תכניתהסבר אפשרי לכ' הוא אופ� הצגת� ב. אומיי� שיעור הדמויות במדד גבוה יותרדתיי� ל

טירה ה� באופיי� מוקצנות ומבליטות תכניות הס .אשר הופיעה במדג� מספר פעמי�, 'אר  נהדרת'

לשיעור  תביאטירה  הופעה חוזרת של קבוצה בתכניות ס,משו� כ'. תכונות יוצאות דופ� וחריגות

 .ימוש במאפייני� של דלת אחוריתגבוה יותר של ש
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 בתכניות הבידור והאירוח לפי "דלת אחוריתמאפייני כניסה ב"שיעורי מדד : 9  טבלה

  כלל המדג�–השתייכות לקבוצה לאור" זמ� 

2003 2004&5 

.00 1.00 .00 1.00 

 אחוז שכיחות אחוז שכיחות אחוז שכיחות אחוז שכיחות 
 41.5% 410 58.5% 577 17.9% 44 82.1% 202 �יגבר

 41.6% 285 58.4% 400 32.0% 74 68.0% 157 נשי�
 34.6% 55 65.4% 104 16.8% 40 83.2% 198 אשכנזי�
 40.1% 93 59.9% 139 33.1% 52 66.9% 105 מזרחי�
 40.8% 566 59.2% 821 24.3% 103 75.7% 321 חילוני�
דתיי� 

 56.0% 42 44.0% 33 15.4% 2 84.6% 11 לאומיי�

       100.0% 3 חרדי�
יהודי� 
 41.4% 648 58.6% 919 24.1% 110 75.9% 346 ותיקי�

עולי� 
מ "ברהמ

 לשעבר
1 50.0% 1 50.0% 18 54.5% 15 45.5% 

  702  985  118  845 שכיחות

 41.6%  58.4%  12.3%  87.7%  כ"סה

 

יש לציי� .  הבידור והאירוחתכניותבאופ� כללי ב" תמאפייני כניסה בדלת אחורי"חלה עליה במדד 

וה� נותחו במסגרת מחקר איכותני ( הוצאו מהמחקר הכמותי תכניות הסטירה 2003כי בשנת 

 .אנר זה'בכ' נית� להסביר את העלייה במדד מאפייני הכניסה בדלת אחורית בז). בלבד
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ואחוז הדקות מזמ� השידור " כניסה בדלת אחוריתיני מאפי" מדד �ראות ואיכות נ: 25 גר�

  השוואה לאור" זמ�–בתכניות הבידור והאירוח 
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אנר זה ' בז&אנרי� אחרי�'שוני� מז הבידור והאירוח תכניותניכר כי מאפייני הדמויות ב

דלת אחורית מצומצמי� ב  כניסהההבדלי� בי� הקבוצות בשיעורי המשתמשי� בפרקטיקות של

גבוהי� ששיעוריה� יוצאות דופ� ה� הדמויות מקרב הדתיי� לאומיי� . שאינ� קיימי�יותר או 

 של חילוני� וותיקי� גבוהה בהרבה מזו של נראות הבידור התכניותע� זאת ג� ב .18במיוחד

 .הערבי� מודרי� לחלוטי�. חרדי�דתיי� או , עולי�

 

לא היו , 1ומיי� שקיבלו מדד  דתיי� לא2 הבידור והאירוח רק תכניותעלו במדג� ב 2003בשנת 

 2003נתוני  לכ� – מ לשעבר"ברהוהיה רק עולה אחד מ) 0 החרדי� היה 3ציו� (חרדי� כאלו כלל 

 .בגר$ל לא מוצגות "הקבוצות הנשל 

 

כדאי לתת את הדעת להיבט נוס$ שאי� לו ביטוי , בדיו� על מאפייני ההתנהגות של קבוצות מיעוט

בניתוחי ייצוג הדתיי� . הוא נמצא בניתוח התוכ� האיכותניבחלקו הכמותי של המחקר אול� 

". כפול"קבוצה המהווה מיעוט , של נשי� מקבוצות המיעוט מוצע מבט מעניי� על ייצוג� והעולי�

. 'חדר מלחמה'בסדרת הדרמה , סוקר מוצאות ייצוג סטריאוטיפי של נשי� עולות' אליאס וגב' דר

 ,19או כמופקרת נמצא במחקרי� קודמי� בתחו�/זרה ומ כ"ייצוג דומה של האישה העולה מברה

                                                 

 .נזכיר ג� כא� את תקופת הדגימה שבה העמדה ההינתקות על סדר היו� התקשורתי 18

19 Lemish, D. The Whore And The Other, Israeli Images of Female Immigrants from the Former USSR. 
"GENDER & SOCIETY", Vol. 14 No. 2, April 2000 333-349 
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, נריה ב� שחר מוצאת מגמה שונה בייצוג נשי�' גב. והחוקרות מוצאות חזרה על אותו הדפוס

, מופיעות כחזקות ואקטיביות, חילוניות ודתיות, הנשי� בסדרה. 'שמי�לתפוס את ה'בסדרה 

 . לעומת הגברי� המבולבלי� והחלשי�

  

 אנונימיות 4.3.3

א� שמ' אינו מוזכר , במילי� אחרות. ל הדמות היא הביטוי הראשוני להיותה סובייקטשמה ש

 . אתה לא קיי� למעשה

 .  האקטואליה והתחקיר ובמהדורות החדשותתכניותהאנונימיות נבדקה ב

על ידי המנחה מוצגי�  80% &כ, המרואייני�נמצא כי כמעט כל , מרבית הדמויות אינ� אנונימיות

בה� שיעור הדמויות האנונימיות גבוה שול� עדיי� ניכר כי ישנ� קבוצות מיעוט  א.  בכתוביתאו

 .יותר

 נמצא שיעור גבוה של דמויות אנונימיות בהשוואה במהדורות החדשותבקרב הדמויות הנשיות 

נציי� כי במחקר הקוד� נמצא הבדל במשתנה זה בי� עולי� ). בהתאמה, 4% לעומת 8%(לגברי� 

השנה לא ).  בלבד בקרב ותיקי�2% בקרב העולי� לעומת 10%(החדשות וותיקי� במהדורות ל

 . נותר הפער בהיבט זה בשסע

 מרבית הדמויות אינ� אנונימיות התחקירו האקטואליה תכניותבכמו במהדורות החדשות ג� 

 מהדמויות המזרחיות היו 12% &כ, ע� זאת בחלק מהשסעי� ניכר הפער בי� הקבוצות). 80%מעל (

ביתר הקבוצות לא נמצאו הבדלי� .  בלבד בקרב דמויות אשכנזיות1% לעומת אנונימיות

 מדמויות היהודי� היו 16%, דווקא בהשוואה בי� יהודי� לערבי� לא נמצא דפוס דומה. מובהקי�

 . בקרב דמויות של ערביי ישראל12%אנונימיות לעומת 

פלשתיני� (לדמויות הערבי� נריה ב� שחר בנוגע ' ניתוחה של גבלהתייחס לבנקודה זו מעניי� 

ה הסדרה מציעה מבט ביקורתי על היחס דעתל. 'שמי�לתפוס את ה'בסדרת הדרמה ) בשטחי�

באירוע אחד מופיעי� . הישראלי כלפי הפלשתיני� דווקא דר' הדגשת האנונימיות של קבוצה זו

 הערבי� כגוש אחד של אנשי� חסרי זהות המנסי� להגיע לעבודת� ובמקרה אחר מתוארת

החוקרת מתארת את . לדמות זו יש פני� א' אי� ש�. על ידי מתנחלי�, השפלתו של פלשתיני

 ניתוח דומה נית� למצוא בדוח .כמי שנמצא מחו  למעגל, "אחר המוחלט"הערבי� בסדרה כ

 'אר  נהדרת'תכנית לביחס , אלי אברה�' ענת פירסט ודר' בניתוח� של דר, המחקר הקוד�

  ).ר אחראנ'לז, כמוב�, השייכת(

 

 תפקיד באייט� 4.3.4

 של דר' מת� תפקיד היא "טבעיי�"לאחת הטכניקות להפו' את הבדלי הכוח בי� הקבוצות 

פרשני�  או כמופיעות כמומחי�ת  לכ� בדקנו אילו דמויו. לחברי קבוצות הרובפרשני� ומומחי�

. טטוסמהווה חלק ממדד הסמשתנה זה מ, כזכור". אנשי� מ� הרחוב"ואילו דמויות מופיעות כ

ראינו חשיבות בהצגה מפורטת של התפקידי� שמילאו חברי קבוצות שונות באייטמי� שכ� אנו 

תשומת לב לנושא . משערי� שנושא זה תלוי פעמי� רבות בשיקול הדעת של מערכות התכניות

 .ומאמ  ממוקד עשויי� ליצור גיוו� בהזמנת משתתפי� מקבוצות מיעוט לתפקידי� שונות

, חילוני�, אשכנזי�, יהודי�, גברי�(הדומיננטיות דמויות השייכות לקבוצות ה ,אנרי�'הזבמרבית 

 . בהשוואה לקבוצות המיעוטבתפקיד פרש� או מומחהיותר  מופיעות בשיעורי� גבוהי�) ותיקי�
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 מופיעות בשיעורי� גבוהי�) נשי� וערבי�, עולי�, חרדי�/דתיי�, מזרחי�(ואילו קבוצות מיעוט 

 .בהשוואה לקבוצות הדומיננטיות "מושא האירוע"או " ובאד� מ� הרח"בתפקיד 

 בתפקידי פרש� ומומחה כאשר חילוני� קיימת בולטות של גברי� ובמהדורות החדשות, בדומה

ומושא האירוע " אד� מ� הרחוב"בעוד הנשי� בולטות בתפקיד ,  כאנשי ציבורג�הגברי� בולטי� 

 .יש ציבורבתפקיד אד� מהרחוב ואבולטות הלאומיי� ולדתיי� 

, 21%( בולטי� בתפקיד אד� מהרחוב מזרחי� עולה כי אשכנזי� למזרחי�מהשוואה שנערכה בי� 

 19%לעומת , 33%( בולטי� כאנשי ציבור אשכנזי�בעוד ה) אשכנזי� בלבד בקרב ה4%לעומת 

 ). מזרחי�בקרב ה

 
 תפקיד באייט� במהדורות חדשות : 26 גר�
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לעומת " מושא האירוע" מהערבי� הישראלי� שהוצגו היוו 75% אקטואליה ותחקירבתכניות 

כ' ג� בקרב .  בקרב היהודי�19% & מהערבי� מופיעי� כמומחי� בהשוואה ל6%.  מהיהודי�58%

 . בקרב הותיקי�20% מה� מופיעי� כמומחי� לעומת 5%העולי� 

  בהשוואה 14% &תיי� לאומיי�בקרב ד" אד� מ� הרחוב"ניכר ג� שיעור מעט גבוה יותר של 

 21%  & ה� מומחי�חילוני�שיעורי� גבוהי� יותר בקרב ,  וחרדי�חילוני� בקרב 8% & ו7% &ל

 ). בהתאמה13% & ו11%(חרדי� לבהשוואה לדתיי� ו

).  בקרב גברי�8% & בהשוואה ל13%" (אד� מהרחוב"בשיעורי� גבוהי� יותר כמופיעות נשי� 

בהשוואה לשיעור ) 11%(יבור בקרב הדמויות הגבריות גבוה יותר לעומת זאת שיעור אנשי הצ

 בנוס$ ישנה אינדיקציה ליתרו� של הגברי� המופיעי� יותר .) בלבד4%( הדמויות הנשיות

 .) בקרב הנשי�14% & בהשוואה ל19%(כמומחי� 
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  אקטואליה ותחקירתכניותתפקיד באייט� ב: 27 גר�

19%
14%

19%

6%

23%

9%

21%

11% 13%
20%

5%

2%

2%

2%

0%

5%

2%

2%

0%
0%

2%

0%

11%

4%

10%

0%

18%

13%

11%

13%
13%

10%

5%

8%

13%

9%

16%

1%

11%

7%

14% 8%

9%

9%

59%
64%

58%

75%

52%

64%
57% 63%

67%
58%

79%

גברים נשים יהודים ערבים

ישראלים

אשכנזיים מזרחיים חילוניים דתיים

לאומיים

חרדים יהודים

ותיקים

עולים

מברה"מ

מומחה פרשן|בעל טור איש ציבור אדם מן הרחוב מושא האירוע
 

 

 גו�  תפקיד באר 4.3.5

 . מעיד על מיקומה במערכת יחסי הכוח)  אנר הדרמה'בז(התפקיד שממלאת הדמות בארגו� 

 &כל. תפקידי כפי$מילאו  מה� 29% &בתפקידי ניהול וכהיו  מהדמויות 34% אנר נמצא כי'בכלל הז

 .תה התייחסות באשר למיקומ� בארגו�י מהדמויות לא הי40%

לאו תפקידי ניהול י מ מהגברי�49%. פקידי ניהול הבדל בי� הגברי� לנשי� המגלמי� תנמצא

 . נשי�מהבלבד  15% &כלעומת 

 א' שלא כמו במחקר הקוד� מצאנו כי שיעור הדמויות ,מזרחי�ל אשכנזי�בי� הנוס$ נמצא הבדל 

המזוהות כמזרחיות שה� מנהלות גבוה בהשוואה לשיעור הדמויות המזוהות כאשכנזיות שה� 

 לשיעור גבוה מהדמויות אשכנזי�בקרב ה, )אשכנזי� מה28%  לעומתמזרחי� 54%(מנהלות 

 . בארגו��המזוהות לא הייתה התייחסות למיקומ

 

 יחס המנחה 4.3.6

ביקורתיות או , כתבי� ליצור אמפטיה המנחי� והבאופ� התייחסות� לדמויות שונות יכולי�

דבר המביע , כ' עשויות דמויות מקבוצות שונות לזכות ליחס שונה מצד המנחה. סלידה מהדמות

 .את יחסי הכוח בי� הקבוצה שאותה מייצג המנחה לקבוצת הדמות

 האקטואליה והתחקיר תכניות הבידור והאירוח ובתכניותבדומה למחקר הקוד� נמצא כי ב

). 16% מול 20%בבידור , 7% מול 12% &באקטואליה(הייתה נטייה לפרג� לנשי� לעומת גברי� 

 ).  באקטואליה6%  מול 14% & בבידור ו11% מול 17% (י�אשכנזחס אמפטי יותר מ זכו לימזרחי�
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 .טרליהדמויות היה ני מ46% יחס המנחה אל האקטואליה והתחקירבתכניות 

 ואמפטית 18% &למפרגנת , 18% &ל ניטרליתתה י והאירוח התייחסות המנחה היהבידורבתכניות 

יקורתית מול דמויות דתיות נמצא כי מנחי� נוקטי� בגישה ב  הבידור והאירוחתכניות ב.17% &ל

יתר הקבוצות ). חילוני� בקרב 5%לעומת  דתיי� לאומיי� 19% ( לעומת דמויות חילוניותלאומיות

 . מסקנות סטטיסטיותכדי להסיקקטנות מדי 

נמצא כי המנחי� . טרליהמנחי� מתייחסי� באופ� ני) 75% ( לרוב הדמויותבמהדורות החדשות

 ). בקרב הגברי�3% מול 9%(י נשי� � יותר כלפינוטי� להיות אמפטי

 

 שליטת הדמות בגורלה 4.3.7

כחלק ממאפייני הדמויות נבחנה התנהגות הדמות מבחינת השליטה על גורלה כלומר היותה 

נצפה כי הקבוצות . גת באייט�אקטיבית ויוזמת לעומת פסיבית ונשלטת כפי שהיא מוצ

לעומת הקבוצות החלשות שייוצגו , רל�צגו על ידי דמויות אקטיביות השולטות בגווטיות יינינהדומ

 . על ידי דמויות פסיביות

 .)אנרי�' בכל הז60% &מעל ל (וכאקטיביות מוצגות כשולטות בגורל�מרבית הדמויות באופ� כללי 

כי דמויות מקבוצות המיעוט מוצגות כפסיביות ודמויות הנמנות על נמצא  במהדורות החדשות

 מהיהודי� הוצגו 68% &כ: דוגמהל. שולטות בגורל�מוצגות יותר כהדומיננטיות הקבוצות 

 . מהערבי�50%כשולטי� בגורל� לעומת 

 מהיהודי� 70% & כ . נמצאו ממצאי� דומי� לאלו שבמהדורות החדשות האקטואליהתכניותב

הבדלי� דומי� נמצאו בהשוואת הדמויות לפי .  מהערבי�59%הוצגו כשולטי� בגורל� לעומת 

שיעור הדתיי� הלאומיי� (דתיות� , )מזרחי� בקרב ה64% לעומת י�אשכנז בקרב 85%(מוצא� 

 ). נשי�56% גברי� לעומת 71%(ומינ� ) חילוני� בקרב ה73% לעומת 81%עומד על 

 מכל הדמויות בכל 70% & ל60%בי� .  הבידורתכניותבלא מצאנו הבדלי� בי� הקבוצות השונות 

 .ת בגורל�הופיעו כשולטו, ללא הבדל מובהק ביניה�, הקבוצות

 נמצא כי גברי� שלטו יותר בגורל� לעומת נשי� , ותחקיר בדומה לאקטואליה הדרמהתכניותב

  ).בהתאמה, 68% & ו74%(

&אורלי סוקר בנושא השסע עולי�' נלי אליאס ודר'  את ניתוח� של דר,בהקשר זה, מעניי� לציי�

, מהרטה הפסיביתהחוקרות מתארות את דמותה של . 'השגריר'ותיקי� בתכנית המציאות 

הוצגה , המשתתפת השנייה שהיא עולה חדשה, דפנה. המצייתת לכללי הקבוצה הדומיננטית

השופטי� בוחרי� . המסרבת לקבל על עצמה את הגדרת הישראליות ההגמונית, כדמות אקטיבית

 להכפי$ את עצמו שמצופה ממנוכמי , להדיח את דפנה ולחזק בכ' את הדימוי הפסיבי של העולה

 . רות הזהות של הרובלהגד
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 ניתוח תוכן איכותני

 
 אביב-אוניברסיטת תל, לאמ'אמל ג' דר

ה מכללההאוניברסיטה העברית ו, רבקה נריה בן שחר' גב

  ספירהאקדמית

 ת בן גוריוןאוניברסיט, נלי אליאס' דר

  ספירה האקדמיתמכללה, אורלי סוקר' גב
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הערבי� : סינדרו� השוויו� המדומה ועורמת ההדרה התרבותית 5

אוניברסיטת תל , מאל'ר אמל ג"ד/ בתכניות מציאות ישראליות 

 אביב

 

בשני� האחרונות אנו עדי� לעלייה מסיבית במספר המחקרי� הבוחני� את מיקומ� של 

 אלה מאוחדי� במסקנה הפשוטה מחקרי�. האזרחי� הערבי� בתקשורת העברית בישראל

אזרחי� . שהחברה הערבית בישראל מודרת כמעט לחלוטי� מסדר היו� התקשורתי הישראלי

מזמ� השידור בתכניות טלוויזיה ורדיו ומדפי העיתוני� , א� בכלל, ערבי� זוכי� לנתח קט� מאוד

עי� במרבית האזרחי� הערבי� אינ� מופי. תופעת ההדרה בולטת ביותר בטלוויזיה. העבריי�

, במקומות שבה� הערבי� אכ� מופיעי� מעל מרקעי הטלוויזיה .20השעות של שידורי זמ� השיא

שוליות� של הערבי� טומנת בחובה הדרה , א� כ�. ה� מוצגי� באור שלילי, בעיקר בחדשות

ובמקומות שה� מופיעי� ה� מוצגי� , ה� מודרי� מעל מרקעי הטלוויזיה בדר' כלל. כפולה

הצגת� . יראוטיפית טיפוסית הטומנת בחובה יחסי כפיפות תרבותית וחברתיתבמסגרת סט

מסקנות . השלילית מזינה את הדעות הקדומות הקיימות כלפיה� בחברה הישראלית היהודית

מחקריות אלה מאוששות במחקרי התוכ� הכמותיי� של הרשות השנייה שהראו שעל א$ השאיפה 

האזרחי� הערבי� אינ� זוכי� , בכל זאת, � המסחריי�לגיוו� תרבותי בלוח של שידורי הערוצי

מסדרות , עד עכשיו הערבי� מודרי� כמעט לחלוטי� מתכניות אירוח .21לייצוג הול� בטלוויזיה

 .  ומוצגי� באור שלילי בחדשות ומסרטי�

 

נוס$ על השאלה אי' הערבי� אזרחי מדינת ישראל מיוצגי� בתכניות טלוויזיה במקומות שבה� 

וכיצד , עולה השאלה מה� המנגנוני� ואמצעי ההדרה המופעלי� עליה�, ופיעי�ה� אכ� מ

מנגנוני� ואמצעי� אלה קשורי� למערכת היחסי� בי� הרוב היהודי הדומיננטי בישראל לבי� 

על א$ הער' הרב של מחקרי� כמותיי� המלמדי� על כמות הייצוג של החברה ? המיעוט הערבי

קרי� אלה אי� בה� כדי ללמד אותנו על צורות הייצוג מח, הערבית בסדר היו� התקשורתי

מחקרי� כמותיי� מספקי� . ולא על מנגנוני ההדרה שלה�, השונות של המשתתפי� הערבי�

מחקרי� מסוג זה אי� בה� כדי להצביע על . תמונת מצב תיאורית של מה שקיי� ומה שנעדר

והאופ� שבו , ויזיה ישראליותהמודלי� התרבותיי� הדומיננטי� בשיח התקשורתי בתכניות טלו

כדי להעמיק את הבנתנו למודלי� אלה ולמידת הגיוו� . מודלי� אלה מתייחסי� לאזרחי� הערבי�

קיי� צור' לבחו� , בעיקר בתכניות הזוכות לנתח צופי� גדול, התרבותי בתכניות טלוויזיה בישראל

 על איכותנימחקר . קי�את התכני� של תכניות כאלה באמצעות כלי� איכותיי� אמיני� ומדוי

תרבות הטלוויזיה בישראל הוא אמצעי חשוב להבנת דפוסי ייצוגו של המיעוט הערבי בטלוויזיה 

במחקר שכזה אפשר ללמוד על דפוסי ההבניה של דמות הערבי . המסחרית הפופולרית בישראל

                                                 

מגוו� תרבותי בשידורי ערוצי : הנעדרי� והנוכחי� בזמ� צפיית שיא, לפלר&ענת פירסט ונועה אלפנט, ה� אלי אבר 20
 ).2004, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו: ירושלי�(הטלוויזיה המסחריי� בישראל 

 .ראה נתוני� כמותיי� בדוח זה 21
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סי� של על יחסי הכוח ויחסי הקרבה והריחוק הטמוני� במערכת היח, במרחב הציבורי הישראלי

 . בני הרוב ובני המיעוט המיוצגי� בטלוויזיה ובמציאות החיצונית

 

בחינת המודל התרבותי המאפיי� את ייצוג הערבי בטלוויזיה המסחרית בישראל מחייבת 

. הסתכלות מעמיקה בתכניות מרכזיות במרקע המושכות תשומת לב של ציבור צופי� רחב יחסית

ובשיקו$ המודל התרבותי המכונ� , תודעה של ציבור הצופי�תכניות כאלה ה� כלי חשוב בהבניית ה

פירוק הטקסט התקשורתי בתכניות . את מערכות היחסי� שבי� הרוב היהודי למיעוט הערבי

טלוויזיה מאפשר עמידה על מנגנוני הכוח הפועלי� בתכניות אלה וחשיפת האידיאולוגיה 

,  התקשורתי הוא אתר שמוסדות הדבר נכו� בהתבסס על ההנחה שהשדה.22הדומיננטית בתוכ�

 . 23אידיאולוגיות וקבוצות חברתיות נאבקי� בו על ההגדרות וההבניה של המציאות החברתית

, בתוכו מתרחשות פעולות המשמוע. ובה בעת מבנה אות� מחדש, שדה זה מבטא יחסי כוח

יוחד בתכניות הדבר נכו� במ. הסימו� ויצירת קווי התיחו� בי� קטגוריות חברתיות שונות, השיטור

כפי שמקובל בתכניות , בידור המתיימרות להפו' את מרקע הטלוויזיה לחוויה מהמציאות

, אה בי� הדמיו� למציאותהכלתכניות אלה מביאות לידי ביטוי שיח תקשורתי היוצר . מציאות

 .   ומטרתו לחדור לתודעת הצופי� ולהשפיע על הבניית הטע� הציבורי

 

בניתוח של דפוסי הגיוו� והייצוג התרבותיי� באחת מתכניות מחמת קוצר היריעה אתמקד 

כתכנית שיש בה כדי לסייע בהבנת מנגנוני הכוח , 'דרוש מנהיג', 2המציאות המוכרות בערו  

א$ שלא , בחירת תכנית זאת. הפועלי� בהבניית מערכת היחסי� בי� יהודי� לערבי� בתקשורת

באה על רקע העובדה שבניגוד לתכניות , אנר זה'זכתה למדרוג גבוה יחסית לתכניות אחרות מז

עובדה זו עושה את התכנית . תכנית זו אכ� כללה משתתפת ערבייה אחת, בידור ומציאות אחרות

מכא� היא נעשית לשדה מחקר . לאחד הניסיונות המעטי� לגיוו� תרבותי בטלוויזיה המסחרית

בי� הרוב היהודי למיעוט הערבי המאפשר עמידה על המודל התרבותי השולט במערכות היחסי� ש

 'דרוש מנהיג'היפותזה מרכזית בעבודה זאת היא שהתכנית . רית בישראלאבתרבות הפופול

כיתור והרחקה , הזרה, הדרה, משופעת בכלי� ובאמצעי עריכה הטומני� בחוב� מנגנוני שליטה

נוני� העל של התכנית זהי� למנג&מנגנוני� אלה המוסווי� בנרטיב. הערבי" אחר"של ה

היות . לית בי� הרוב הדומיננטי בישראל לבי� המיעוט הערביהכלהמאפייני� את מערכת היחסי� 

העל &הכיתור וההרחקה מוסווי� בצורה מתוחכמת בנרטיב, ההזרה, ההדרה, שמנגנוני השליטה

על זה ופענוח הצפני� המוחדרי� &חשיפת� מחייבת פירוק סיסטמתי של נרטיב, של התכנית

 . לתוכו

 

 תמחיש את התיזה שהטלוויזיה אינה 'דרוש מנהיג'לי' פיענוח הצפני� של תכניות המציאות תה

הטקסט הטלוויזיוני הוא לכל היותר . 24מייצגת את המציאות כהשתקפות של המציאות כפי שהיא

במיוחד , בטלוויזיה" המציאות"להל� נראה שדימוי . חיקוי של המציאות בשאיפה לדמות אותה

העניי� ". המציאות "–הוא השתקפות אידיאולוגית של מושא ההפניה שלו " תמציאו"בתכניות 

                                                 

22 Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form (London: Routledge, 1990). 
23 Todd Gitlin, The Whole World is Watching: Mass Media in the Making & Unmaking of the New 

Left, (Berkeley: University of California Press, 1980). 

 ). 2000, בבל: א"ת(על הטלוויזיה ,  פייר בורדייה 24
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קשור לעובדה שאת פעולת החיקוי עושי� סוכני� חברתיי� המצדדי� בפרספקטיבה אידיאולוגית 

נרטיב החיקוי הבא לידי ביטוי בתכניות דרמה ובעיקר מציאות מבוסס . ופועלי� מתוכה, מסוימת

 היות שהחלו� .25 בעדשות המצלמה חלו� שדרכו רואי� את העול�על מטפורה של שקיפות הרואה

הוא עושה את הדימוי לחשוב יותר ממושא , יכול להפי  למרחקי� את מה שאנחנו רואי� דרכו

ובה הדימוי חזק , מכא� מתפתחת תעשייה שלמה של מניפולציה של דימויי�. ההפניה המקורי שלו

מניפולציות הדימויי� חזקה . לי או לא חשובשהופ' לשו, בהרבה יותר ממושא הדימוי שלו

תכניות מסוג זה משעתקות תפיסה מסוימת . במיוחד בתכניות מציאות כפי שרשומה זו תמחיש

כדי להשרות אווירה של אמת דרמטית שהצופי� ה� חלק , של המציאות לתו' מרקע הטלוויזיה

מוצג כחלק מהמציאות יוצרות שדה התרחשויות ה, 'דרוש מנהיג'כמו , תכניות אלה. ממנה

בי� מתמודדי� שוני� על " הוגנת" מתקיימת בתכנית תחרות 'דרוש מנהיג'במקרה של . היומית

עצ� עטיפת התחרות על סכו� הכס$ במסגרת יישו� . הזכייה בסכו� כס$ ליישו� מטרה חברתית

&וכלית הניאהכלמיז� חברתי יש בה כדי להסוות את ההיבטי� האישיי� ואת תפיסת העול� 

כבר מתחילת התכנית ולכל אורכה אפשר לראות את הדפוסי� של . ליברלית הדומיננטית בתכנית

.  בחברה הישראלית�שעתוק יחסי הכוח לתו' נרטיב העל שלה באמצעות אימו  שיחי� דומיננטיי

של המציאות שההגינות " אמיתי"על רקע זה דימוי התחרות ההוגנת הופ' להיות מעי� חיקוי 

' מרכזי שאמור לבסס את הלגיטימציה של התכנית בתודעה הקולקטיבית של נעשית בה לער

בהקשר זה חשוב לציי� שא$ שמדובר בתכנית מציאות המתיימרת להיות אקטואלית . הצופי�

עובדה זו . התכנית עוברת עריכה מסיבית על פי שיקול הדעת והמטרות של המפיקי�, וחיה

בכ' . העל שלה& תפקיד מרכזי בהבניית נרטיבממלאת, שאיננה בולטת בשעת שידור התכנית

 .ומובנית לתוכו בצורה מוסתרת, מוחדרת האידיאולוגיה הדומיננטית אל הטקסט התקשורתי

 

היות שמטרת רשימה זו מוגבלת לבחינת מורכבותו ושנינותו של המודל התרבותי המאפיי� את 

יחסות למאפייני� ההתי, מערכת היחסי� שבי� המשתתפי� היהודי� והמשתתפת הערבייה

כדי לעמוד על מורכבות ההצפנה האידיאולוגית . כלליי� של תכניות מציאות תהיה צנועה ביותר

יש צור' לפתוח בניתוח המיתוס המרכזי , 'דרוש מנהיג'של היחס אל המשתתפת הערבייה ב

את  מאפיי�  זה מיתוס.והוא מיתוס שוויו� ההזדמנויות והתחרות ההוגנת, המאפיי� את התכנית

מיתוס זה מובנה מתחילת הדר' באמצעות . הומודגש במיוחד על יד ליברלית&תפיסת העול� הניאו

ובאמצעות כלי� נרטיביי� כמו , כמו חלוקת זמ� התכנית בי� השחקני� השוני�, כלי� טכניי�

בחירת הקטעי� המציגי� את השחקני� השוני� המתבטאי� או פועלי� בשלב כזה או אחר של 

ומתבטא , מיתוס השוויו� והתחרות ההוגנת מודגש באמצעות כלי� מבניי�, כ�כמו . התחרות

והוכיחו את עצמ� כבעלי פוטנציאל מנהיגותי , בעובדה שכל המועמדי� עברו סדרת מבחני�

בהקשר זה המועמדת . מתו' ההנחה שנתוני הפתיחה והתנאי� הסביבתיי� שלה� שווי�, גבוהה

היא חלק ממכלול . השכלתה ויכולותיה,  כשרונותיההערבייה מוצגת כשווה לכול� מבחינת

א' מכלול זה הוא מעי� נבחרת לאומית המייצגת חזו� , שאמנ� מורכב מפרטי� המתחרי� ביניה�

וצובע אותה , חזו� זה מודגש באמצעות הקדימו� לתכנית הממסגר את התחרות. אומתי חשוב

בכ' נטמעת המועמדת הערבייה . ו�באמצעות המיז� הלאומי של החמישה מילי, בצבעי� לאומיי�

, לפי זה. כאילו הייתה שווה ודומה לכל מועמד ומועמדת זולתה, בתו' מסגרת תחרות לאומית

                                                 

25 John Fiske, Television Culture (London: Routledge, 1987).  
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עביר נעשית לשות$ שווה במיז� לאומי ישראלי המשווק במסגרת הדימוי הליברלי המובנה של 

 .  החברה הישראלית

 

העל של התכנית מייצג תפיסת עול� &בנרטיבמיתוס שוויו� ההזדמנויות והתחרות ההוגנת המוצפ� 

, ליברלית ואינדיבידואליסטית המודגשת באמצעות היכולות הדומות של המתחרי� השוני�

כבעלי , כל המשתתפי� מוצגי� כמצליחני� ברמה האישית. והנייטרליות של ההפקה בתחרות

מוצגת כדומה ג� המשתתפת הערבייה . ובעלי ביטחו� עצמי גבוה, יכולת מנהיגות מפותחת

עביר מנצרת . התרבותית והלשונית, על א$ שונותה הלאומית, בתכונותיה האישיות לכל השאר

לאור' שש התכניות . נאורה ורבת אמביציות אישיות, משכילה, מודרנית, היא בחורה צעירה

עביר מוצגת מהפריזמה של היותה ערבייה טובה המוכנה לשחק לפי כללי המשחק , הראשונות

, עד שלב המשבר של ההמנו� לקראת סו$ התחרות. סביבה החברתית הדומיננטית שלהשקבעה ה

סומכי� עליה ובוחרי� בה כפרטנרית , מרבית המתמודדי� מפרגני� למשתתפת הערבייה

לבי� ערבי� אחרי� משק$ את החלוקה , "הערבייה הטובה", הניגוד בי� עביר. למשימות שונות

, המתנהגי� על פי הציפיות של החברה היהודית" טובי� "הקיימת בציבור הישראלי בי� ערבי�

שאינ� מוכני� לקבל את השילוב המניפולטיבי בי� הזכויות הלאומיות של " רעי�"לבי� ערבי� 

ניגוד זה . הרוב היהודי לבי� ההגמוניה של רוב זה על כל מרחבי המחיה של החברה בישראל

 .ני צוות השופטי� בתכניתמקועקע ברגע שעביר עוברת ממחנה אחד למשנהו בעי

 

התרבותית , הצגת המועמדת הערבייה בצורה שכזאת באה לדחוק לשוליי� את שונותה הלאומית

היא מקבלת מהמפיקי� מיקו� זהה . והלשונית כאילו מרכיבי� אלה אינ� רלוונטיי� לתחרות

ורטי לשאר המתמודדי� וניתנת לה ההזדמנות להוכיח את עצמה כמנהיגה שיכולה באופ� תיא

ליברלית המבוססת על הגיו� &בכ' מוחדרת האידיאולוגיה הניאו. לגבור על מתחריה מקבוצת הרוב

האידיאולוגיה המנחה את התכנית מוחדרת לתוכה באמצעות המיתוס של . השוק החופשי לתכנית

מטרה . כדי לקד� לפחות שתי מטרות מרכזיות חשובות, שוויו� ההזדמנויות והתחרות ההוגנת

תפיסת העול� . עת ללגיטימציה של מודל השוק התחרותי הליברלי כמודל תרבותי כלליאחת נוג

וה� אמורי� לאפשר את התחרות החופשית , הליברלית רואה במוסדות המדינה זירה נייטרלית

תפיסה זו משתקפת בשאיפה . ולקדמה בהתערבות מזערית בשיקולי השחקני� החברתיי�

ובניסיונ� לפנות את השטח ,  באצטלה של נייטרליותהברורה של השופטי� להציג את עצמ�

והיא באה , המטרה השנייה כפופה לראשונה. לתחרות הוגנת בי� אינדיבידואלי� מצליחי�

אמנ� הפוליטיקה של . להסתיר את הזהות הלאומית או התרבותית כמרכיב חשוב בהגיו� השוק

ה על בסיס ההגיו� האומר הזהויות נוכחת בתכנית א' נוכחות זאת ממוזערת בכוונה תחיל

. שהיכולות והמיומנויות האישיות ממלאות בשוק תפקיד מרכזי בהצלחה יותר מכל מרכיב אחר

הזהות הקולקטיבית מוצגת בתחילת התכנית , בעוד הזהות האישית של כל משתת$ מובלטת

עול� העל של התכנית מדגיש את תפיסת ה&נרטיב, לפי זאת. כגור� שאיננו רלוונטי ממש לתחרות

א� הוא או היא יפתחו אצל� את המיומנויות , המאפשרת לכל אד� להשתלב ולהצליח בחברה

אמנ� ההתעלמות מהזהות הקולקטיבית של המועמדת הערבייה מסתירה את . הדרושות להצלחה

א' הסתרה זו נחשפת ביתר שאת , ההשפעה שיש להיותה ערבייה על סיכוייה לזכות בתחרות

כ' מעוג� הגיו� התפיסה . שזהותה הערבית של עביר נעשית רלוונטית ביותרהיכ� , בתקרית ההמנו�

דבר שמשרת באופ� עקי$ את האידיאולוגיה , הליברלית בתו' נרטיב העל של התכנית
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הקפיטליסטית שבשמה פועלת הטלוויזיה המסחרית מצד אחד ואת האידיאולוגיה הציונית 

בלא הכרה בזהות� הקולקטיבית , ישראליהשואפת לשילוב הערבי� כאינדיבידואלי� במרחב ה

עד כמה מפיקי התכנית עומדי� בתפיסה ליברלית זו ומכבדי� אותה . כמיעוט לאומי מצד שני

בעצמ� ברגע שאינה משרתת את תפיסת עולמ� הלאומית היא שאלה חשובה שהתשובה עליה 

 .  תבוא בשלבי� מאוחרי� יותר של רשימה זו

 

העל של התכנית בא לידי &כאחד המוטיבי� המרכזיי� בנרטיבהדמיו� בי� המשתתפי� המוצג 

, )פרט לאחד המשתתפי� המודח ראשו� מהתכנית(ביטוי בעובדה שכל המשתתפי� צעירי� 

דמיו� זה מובנה לתו' השיח הדומיננטי . מוצלחי� ובעלי אמביציות חברתיות וחזו� אישי מוצק

חזו� זה עומד . המצליחנית והטובה" הישראליות"באמצעות המסגור של הקבוצה בתו' חזו� 

מחוסרי חזו� ויוזמה הבאי� לידי ביטוי בקצת מתכניות , בניגוד לדימוי של צעירי� מפונקי�

בעלי יכולת אישית גבוהה ,  מוצגי� כמצליחני�'דרוש מנהיג'המועמדי� ב. התרבות הפופולרית

ישיות של המועמדי� הדגשת התכונות הא". כמלח האר "ה� מוצגי� . וכשרו� מנהיגות מפותח

דימוי זה מקבל חיזוק כשהמועמדי� פוגשי� . תורמת לחיזוק של דימוי השוויו� והמצליחנות

המצליחנות נעשית מנגנו� . פסיכולוגי� ועוברי� סדרת מבחני� באחד מפרקי הסדרה

הדמיו� אי� משמעותו ויתור על שיח . הומוגיניזציה המאשש את הדמיו� בי� המועמדי� השוני�

שיח זה מחוזק באמצעות עדות� של הפסיכולוגי� המסייעת להפו' כל מועמד . דיבידואליז�האינ

נפרדת המייצגת את הבנייתה של ) Figure(המייצגת אד� ממשי לדמות ) Character(מאישיות 

היררכיה ומיקו� מתמש' , שונות, הדמות מהווה אוס$ של יחסי דמיו� .26האישיות בתו' השיח

מל והמסומל וממוקמי� במערכת יחסי� ע� דמויות אחרות או ע� הפועלי� במישור המס

מכא� התכנית מבליטה את מקומותיה� השוני� של הדמויות . מרכיבי� אחרי� של סביבת�

א' בה בעת התכנית מבליטה , ובתו' עול� הערכי� שה� באות ממנו, השונות בסביבת� החברתית

החברתית השונה מוצגת כמי שאינה גוברת הסביבה . את הדמיו� ביכולות ובתנאי הפתיחה שלה�

על הדמיו� הטמו� באמביציות האישיות בחברה קפיטליסטית שההצלחה האישית בה מהווה 

ער' זה ממלא . מכא� שהאינדיבידואליז� מהווה מוטיב וער' חשוב בתכנית. מרכיב מרכזי ביותר

רוב לבי� המועמדת תפקיד מרכזי בהסוואת הפערי� המבניי� בי� המועמדי� הבאי� מקבוצת ה

בעיקר , האינדיבידואליז� מודגש בידי השופטי� כמאפיי� מנהיגותי חשוב ביותר. בת המיעוט

, ר הפורו� מדגיש שהמבח� איננו ביכולת העבודה כקבוצה"בנסיבות שונות יו. במסגרת הפורו�

א$ שהמשימות שניתנו למשתתפי� היו על , אלא בכושר המנהיגות של כל משתת$ ומשתתפת

 . וחייבו שיתו$ פעולה, סיס קבוצתיב

 

אל מול תפיסת העול� הליברלית המובלעת בנרטיב העל של התכנית אי� המפיקי� מתעלמי� 

לאור . מחשיבות הדימוי של הרב תרבותיות כמוטיב אידיאולוגי חשוב בדימוי העצמי הישראלי

המועמדי� . גיותהמיקו� של כל מועמד בסביבתו החברתית בא להדגיש את עקרו� הייצו, זאת

דבר שעושה את קבוצת המתמודדי� מגוונת מבחינה חברתית , השוני� באי� מרקע חברתי שונה

תרבותית &העל של התכנית מקד� תפיסת עול� רב&מכא� נוצר הרוש� שנרטיב. ותרבותית

ביסוד תפיסת עול� זו מונחת הסברה שבמסגרת שכזו לא רק שלכל המועמדי� יש . ליברלית

                                                 

26 Roland Barthes, S/Z (London: Cape, 1975). 
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התכנית מבנה דימוי , לפי זאת. אלא ג� שזהות� מקבלת ביטוי הול� וכבוד ראוי, ההזדמנות שוו

וקיימת נכונות לקבלתה כשווה , מציאות ובה המועמדת הערבייה מקבלת הכרה מלאה בזהותה

א' דימוי זה איננו מדויק . בלא אילוצי� לאומיי� או אידיאולוגיי�, בי� שווי� בתחרות פתוחה

בכל זאת קיי� ביניה� בסיס , ות החברתית בי� המועמדי� היהודי�על א$ השונ. וא$ מטעה

, יתר על כ�. בסיס זה שונה מנתוני הפתיחה של המועמדת הערבייה. לאומי ולשוני משות$, תרבותי

הלשונית והלאומית הדומיננטית היהודית זרה למועמדת הערבייה מבחינות , הסביבה התרבותית

". כמו כול�"ית מדגיש כל הזמ� את הצלחתה של עביר להיות א$ שהנרטיב הדומיננטי בתכנ, רבות

הפרמטרי� לשיפוט כושר המנהיגות שלה� והשיח , המשימות המוטלות על משתתפי התכנית

הדומיננטי לאור' התכנית שאובי� מעול� המושגי� של הישראליות הרואה את עצמה במושגי� 

. ליברלית המערבית&אויהעול� הנ המאפיינת את תפיסת תהאינסטרומנטאלי תהרציונאליושל 

התרבותי והלשוני השונה בי� מועמדי הרוב למועמדת המיעוט לשולי , דחיקת ההקשר החברתי

העל של התכנית בשלביה הראשוני� יש בה כדי להסתיר את מנגנוני הכוח והשליטה &נרטיב

 הרב מודל. ולעומת זאת להדגיש את עקרו� ההגינות שבתחרות, הפועלי� בתו' נרטיב זה

תרבותיות המוצג בתכנית הוא חזיו� תעתועי� המשק$ את עורמת הכוח והשליטה המאפייני� את 

תרבותי כדי לאפשר יצירת היררכיות של &שיח זה מקד� את הדימוי הרב. השיח הציבורי בישראל

במסגרת שיח כזה יכולת . כוח בש� האוטונומיה התרבותית של הקבוצות החברתיות השונות

בייה לבחור בבחירה חופשית אי' לייצג את קבוצת השייכות שלה בתחרות אינה המועמדת הער

מגבלות המועמדת הערבייה בבואה לבחור נובעות מהיותה . תיתימבוססת על יכולת בחירה אמ

&א' ג� מעצ� היותה אישה פמיניסטית המייצגת מודל אנטי, שייכת ללאו� אחר מצד אחד

 .    הישראלי הדומיננטי בתכנית מצד שנימצואיסטי העומד בניגוד לדימוי העצמי

 

באמצעות חפירה קלה במרק� הטופוגרפי של השיח המובע לאור' התכנית אפשר לראות במפורש 

לאומיי� ותרבותיי� מהווי� , שנתוני הפתיחה השוני� הבאי� לידי ביטוי במאפייני� אישיי�

דימוי הדמיו� . ני� בתוכהגור� מרכזי המשפיע על התפתחות התכנית ועל מנגנוני המיו� השו

השונות . והשוויוניות מתנפ  ברגע שהמציאות החיצונית זולגת לתכנית המציאות המובנית

ותרבותית עולה ביתר שאת ברגע שמשתתפי התכנית או חברי הפורו� נוגעי� , לאומית, הלשונית

על ברגע שהמציאות הקונפליקטואלית כופה את עצמה . בנקודת השקה סביב הציר הלאומי

התכנית ומתקיימת נגיעה במרק� היחסי� השברירי בי� ערבי� ליהודי� בישראל ההסוואה 

בכ' נחש$ המשחק ומשתק$ חוסר השוויו� המובנה בעול� . ודימוי השוויוניות קורס, נופלת

דוגמה טובה מאוד לכ' היא . 'דרוש מנהיג'כפי שהוא בא לידי ביטוי ב, הדימויי� הטלוויזיוני

דבר העומד בניגוד ובמתח ישיר ע� עצ� יכולתה של , אי של מקצת המתמודדי�האדרת העבר הצב

 . ולו באופ� חלקי, המועמדת הערבייה להרגיש שייכת

 

המנגנו� הבולט ביותר לחשיפה של דימוי השוויו� המדומה הוא באמצעות פירוק הכתרי� 

. ת שוויוניי�והמקשי� וא$ אינ� מאפשרי� לה תנאי תחרו, המקיפי� את המועמדת הערבייה

ההקשר הפוליטי והאידיאולוגי של , א$ שמדובר בתכנית מציאות על מנהיגות בכלל, למשל

הוא מועלה באמצעות התבטאויות אקראיות של . פלסטיני עולה כל הזמ�&הסכסו' הישראלי

כאשר אחד , לדוגמה. המשתתפי� שמפיקי התכנית בוחרי� להדגיש באמצעי� טכניי� ובעריכה

ה חור בכביש בקפריסי� הוא מדמה אותו לחור הנוצר כתוצאה מירי הקסאמי� המשתתפי� רוא
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ההקשר הלאומי הקונפליקטואלי עולה בשיחת רקע ע� אחד המשתתפי� , כמו כ�. על שדרות בנגב

או " פשיסט" ומטיחי� בו, המביע את אכזבתו מיחס� השלילי של הקפריסאי� אליו כישראלי

מסוג זה מחזקות את תחושת הקורב� בקרב ציבור הצופי� אמירות ". תתנהגו יפה לפלסטיני�"

ומזכירות את הסכנה הפלסטינית ואת תחושת המצור ששרויה בה החברה הישראלית , הישראלי

אמירות אלה משקפות חלק מהשיח הפוליטי הדומיננטי . בעקבות הקונפליקט ע� הפלסטיני�

ני� מהווי� הפרעה בחברה הישראלית היהודית שטומ� בחובו את התחושה שהפלסטי

בתו' סב' " הנורמליות"התחרות בי� המתמודדי� משקפת את . לנורמליזציה של החיי� בישראל

א' עצ� ההעלאה של . כאילו סב' זה אינו אמור להשפיע על ניהול אורח חיי� נורמלי, הקונפליקט

רת סוגיית הקונפליקט באמצעות עול� הדימויי� האישי של המתמודדי� היהודי� ועצ� בחי

&מבליט את האמביוולנטיות של נרטיב, לי שלההכלמפיקי התכנית להשאיר קטעי� אלה בנרטיב 

נרטיב העל של התכנית . העל של התכנית בכל הקשור להשתייכותה של המועמדת הערבייה לחברה

ובה בעת הוא משק$ חשש מובלע , חוש$ את הדמיו� בי� עביר לשאר המתמודדי� ובכ' מכיל אותה

, משיכה ודחייה, קיימי� מנגנוני חיקוי ובידול. ולכ� מדיר אותה, "מאתנו"חת מהפיכתה לא

ומשקפי� את מערכת היחסי� , התנגדות ושיתו$ פעולה הפועלי� לאור' כל התכנית, שליטה

המועמדת הערבייה מוצגת מתחילת התכנית כמי שמשתייכת . העמומה בי� הרוב למיעוט בתכנית

האתיקה . מאיד' גיסא" הצד השני"היא חלק בלתי נפרד מא' , לחברה הישראלית מחד גיסא

האזרחית ומערכת הערכי� הנגזרת ממנה מאפייני� חלקי� רבי� מיחסי הגומלי� בי� עביר ובי� 

המועמדת הערבייה ממוקמת במסגרת מרחב תמרו� הר  על ציר לאומי ההול' , מצד שני. סביבתה

עביר מסומנת באופני� . למפות מועמדי�ומתבהר ככל שהתכנית מתקדמת וקיי� צור' למיי� ו

וזה , "מאתנו"א' בה בעת שונה " לנו"היא דומה . וא$ מפתה, אקזוטי" אחר"שוני� כמי שמייצגת 

היחס האמביוולנטי אל עביר משק$ את . אבל ג� סוד בידולה מצד שני, סוד קסמה מצד אחד

. שיח הציבורי הישראליחמקמקות הכוח ואת עורמת השליטה המאפיי� את היחס לאחר הערבי ב

היחס לאחר הוא . נסבלת כל עוד היא נשלטת, האחרות של המועמדת הערבייה ומכא� של הערבי�

ציפיות שכאלה עלו בתגובה לפרשת ההמנו� . כאל גר החייב לעמוד בציפיות של הרוב הדומיננטי

פני� בטקסט  ציפיות אלה נשענות לפחות על שלושה נימוקי� המוצ.27בעיתונות ובאתרי אינטרנט

נימוק ראשו� הוא הנימוק הליברלי של ער' כבוד הזולת וכיבוד . הטלוויזיוני כפי שאבהיר להל�

" חובה האזרחית"הנימוק השני טמו� ב.  נימוק זה נשע� על מוסר ואתיקה אוניברסליי�.28ערכיו

 שלפיה כל אזרח מחויב לכבד את סמלי המדינה שהוא חי בה בלא קשר לאופ� היווצרותה של

נימוק זה נשע� ג� הוא על פילוסופיה ליברלית הרואה בסמלי . ויחסה לאזרחיה השוני�, המדינה

נימוק . המדינה ער' אוניברסלי ונייטרלי ביחסו לתרבויות החברתיות המאפיינות את החברה

א' עולה , העל של התכנית מתחילתה&נימוק זה מוצפ� בנרטיב. שלישי הוא מדד הנאמנות למדינה

נימוק זה מהווה פרמטר מרכזי . כפי שנבהיר בעמודי� הבאי�,  לאחר תקרית ההמנו�ביתר שאת

ריפובלקנית כתרבות המאפיינת את &בתרבות פוליטית אתנו. למידת הפטריוטיות של האזרחי�

    .29ה והדרה מרכזי בחברההכלהחברה הישראלית הוא מהווה מנגנו� 

                                                 

, מוס$ האר , "החלטה מוצדקת", אלו� טויזנר; 4' עמ, 3/6/05, מוס$ האר , "פגיעה סמלית", מור&הלנה יוגב 27
 . 4' עמ, 3/6/05

, סוציולוגיה ישראלית, "רטיי�היבטי� תיאו: פיוס והטראנספורמציה של סכסוכי�, הכרה הדדית", מאל'אמל ג 28
 . 341&313' עמ, )2001 (2' מס, 3כר' 

 .35&21' עמ, )1993 (3, תיאוריה וביקורת, "מעמד� האזרחי של הפלסטיני� בישראל: זרי� באוטופיה", יואב פלד 29
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אישיותה רצה ברבדי� . הותו ובתפיסת עולמומורכב בז" אני"כבר מתחילת התכנית עביר מציגה 

מספר שבקצת� משקפי� ממדי� אינדיבידואליסטיי� וקצת� מדגישי� את הממדי� 

ובעלת נטיות מובהקות , נאה ומצליחה, משכילה, היא אישה צעירה. הקוליקטיביסטיי� שבזהותה

 את זהותה בה בעת עביר מבליטה ג�. בכ' אינה נופלת משאר המועמדות. להיות לסליבריטי

היא מדגישה את זהותה הלאומית באמצעות הבלטתה של מסמני� . הלאומית והפמיניסטית

, ובה בעת היא באה להילח� על מיז� חברתי פמיניסטי ואנטי קפיטליסטי, לאומיי� ברורי� שלה

העל של התכנית כבר מתחילת &היא מסמנת את עצמה בנרטיב. כדי לקד� ערכי� אוניברסליי�

היא מדגישה את זהותה .  א' כמי שאי� שונותה אמורה למנוע ממנה להשתיי',הדר' כשונה

א' בה בעת היא עומדת על כ' שאי� בזהות זו כדי להוות מחסו� בפני קידו� הערכי� , הלאומית

וזהות זו אינה צריכה להיות מחסו� בפני השתייכותה למרחב החברתי והתרבותי , ליי� שלההכל

א' עביר מוצאת את עצמה . ה להתקבל למסגרת התחרות כפי שהיאהיא מצפ. שהיא פועלת בתוכו

 הפ� הפמיניסטי והאוניברסלי .30מתמודדת ע� אתגור זהותה ושונותה משאר חברי הקבוצה

נזנח בהדרגה בידי משתתפי , בזהותה שיש בו כדי להיות מגשר בינה לבי� המועמדי� האחרי�

ת איסינצלזציה ונעשית יותר ויותר מדד זהותה הלאומית עובר, לעומת זאת. התכנית ומפיקיה

דפוס זה דומה לאופ� שהאזרחי� הערבי� . ככל שמתקרבי� לסו$, מרכזי למקומה בתכנית

אזרחי� ערבי� לעול� אינ� מופיעי� כמומחי� . מתקבלי� רק כערבי� במרחב הציבורי הישראלי

, משפטיי�, י� רפואיי�כשמתקיימי� דיוני� על עניינ. בתחומי� כאלה ואחרי� בתכניות טלוויזיה

ה� . כלכליי� וכדומה הערבי� אינ� מוזמני� כמומחי� היכולי� להביע דעה בסוגיות שעל הפרק

 דפוס זה חוזר על עצמו ככל 'דרוש מנהיג'ב. בדר' כלל מוזמני� כדי לדבר על עצמ� בלבד

רביה א� המועמדת הערבייה משתתפת כמנהיגה או כע, וקיי� צור' להחליט, שהתחרות מתקדמת

לקראת הפרקי� האחרוני� בתכנית השופטי� . ומכא� ממשיכה בתחרות או נפלטת החוצה

, מתעקשי� באופ� מופג� יותר להחזיר את המועמדת הערבייה לתפקידה וזהותה הלאומיי�

ה� מנצלי� את עובדת עמידתה על הבלטת . ולמקמה במסגרת הציפיות של הרוב היהודי ממנה

הדחיקה שלה אל מסגרת . ק הצידה כל ממד אחר בזהותה המורכבתשייכותה הלאומית כדי לדחו

זהותה הלאומית מהווה התניה מובהקת ליכולתה או לאי יכולתה להשתלב כשווה במסגרת 

כיאה לשיח הליברלי הנייטרליסטי המהווה השיח המרכזי להתייחסות לאזרחי� . התחרות

י� להשתלב במרחב הישראלי הערבי� יכול, הערבי� וליכולת השתלבות� בחברה הישראלית

 במקו� שה� מתעקשי� על תכונות אלה ה� .31כמנושלי זהות לאומית ונעדרי תכונות לאומיות

 .את עצמ� מכניסה למסגרת הישראליות" מכשילי�"מוצגי� כמי ש

 

כדי להדגיש מסר זה עורכי התכנית מבליטי� את התייחסויותיה של עביר אל זהותה הלאומית 

וכאילו הייתה היחידה השבויה בזהותה , ה שמדגישה זהות זאתכאילו הייתה היחיד

הדגש על מסגרת השייכות הלאומית של המועמדת הערבייה בא על רקע מסגור . הפרטיקולרית

ההשתייכות הלאומית של המשתתפי� היהודי� לזהות אוניברסלית הבאה לידי ביטוי 

                                                 

 . 70&68' עמ, 27/5/05, מוס$ האר , "קיבלו ערבייה רעה, חשבו שיקבלו ערבייה טובה", אלו� הדר 30

 1' מס, 4כר' , מדינה וחברה, תרבותיות בישראל& ואתגר הרביתטופישנאורות ": ציונות ליברלית", מאל'אמל ג  31
 . 823&789' עמ, )2004דצמבר (
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לבי� שייכות אוניברסלית ישראלית הנגדה מבנית זו בי� שייכות לאומית פלסטינית . בישראליות

, חריג שאיננו מוכ� לקבל את כללי המשחק האוניברסליי�" אחר"מסמנת את עביר הערבייה כ

א' בה בעת שהישראליות מודגשת כזהות אוניברסלית . ומתעקש על שימור הייחודיות שלו

$ את חזיו� תרבותיות שהוא מציג וחוש&העל של התכנית סותר את דימוי הרב&נרטיב, כוללנית

תרבותי המאפשר לקבוצות &ישראליות כוללנית אינה מכילה את הדימוי הרב. התעתועי� שבו

 .חברתיות שונות להציג את עצמ� באופ� לגיטימי במונחי� תרבותיי� עצמיי�

 

הדגשת הישראליות כזהות אוניברסלית מניחה שתי הנחות יסוד המובלעות לתו' , יתר על כ�

הנחת יסוד אחת היא שהישראליות .  וחשוב להסב אליה� את תשומת הלב,העל של התכנית&נרטיב

העל של התכנית &זהות זו מוצגת בנרטיב. ולא היהדות היא הזהות הדומיננטית בחברה הישראלית

כזהות כללית שיש באפשרותה להכיל את כל אזרחי המדינה ולהתעל� ע� זה מהדומיננטיות של 

ע ממחקרי� רבי� שהזהות היהודית מהווה מרכיב מרכזי א$ שידו. הזהות היהודית בישראליות

העל של &בכל זאת המרכיב היהודי בישראליות נדחק הצידה בנרטיב, בתפיסת הישראליות

וזאת עד לשלב , בעיקר בכל הנוגע ליכולתה של המתמודדת הערבייה להשתלב בתחרות, התכנית

ת מהחפיפה הכמעט מלאה בי� העל של התכני&התעלמות נרטיב. השבר המתרחש באירוע ההמנו�

כשמדובר במיקומה של המשתתפת . יהדות לישראליות בתודעה הישראלית היא כלי מניפולטיבי

הערבייה בתכנית התעלמות זו יוצרת את הרוש� כאילו עביר אינה מוכנה לקבל את הישראליות 

ושפת את וח, מניפולציה זאת מביכה את המועמדת הערבייה. א$ שהיא מוזמנת לכ' ברוחב לב

זה מעמיד . חוסר נאמנותה לישראליות כאילו אפשרות זאת היא אופציה אמתית הפתוחה לפניה

דבר המשק$ את היפו' התפקידי� בי� שולט לנשלט , את המועמדת הערבייה בעמדת התגוננות

המשתתפת הערבייה הופכת לאחראית לכ' שהיא נענשת בידי שופטי . האופייני בשיח הקולוניאלי

. שאינה עומדת בציפיות שלה� בעניי� שנוגע למפגש הקונפליקטואלי בי� זהותה לזהות�התכנית כ

, קבלתה מחייבת את קבלת סמליה, הנחת יסוד שנייה היא שהיות שהישראליות היא אוניברסלית

הנחת יסוד זו מבטלת את זכות� של האזרחי� . ג� כאשר אלה מוגדרי� בידי הרוב היהודי

שאיפה , ופוגעת בזכות� להיות מוכללי� בסמליה, גדרת הישראליותהערבי� להיות שותפי� בה

הנחות מובלעות אלה ה� שמאפשרות את הכעס . שהמועמדת הערבייה מעלה לאור' כל התכנית

 . והמבוכה מהתנהגותה של עביר שעל פי השיח הדומיננטי איננה עומדת במבח� הישראליות

 

מנכר ומובנה , מדיר, ו� החוס� השתייכותאת סימו� הזהות הלאומית והתרבותית כגבול תיח

נית� להמחיש באמצעות שלושה מקרי� המתרחשי� , העל של התכנית&בהדרגה בתו' נרטיב

נפתח . מקרה משחק הכדורגל ומקרה ההמנו�, "מקרה הטבולה"לקראת סו$ התכנית וה� 

נפו  טבולה הוא סלט ערבי קלסי ו". במקרה הטבולה"בהסתכלות בעול� המשמעויות הטמו� 

המועמדת , כשמשתתפי התכנית נדרשו לארג� מיזמי� לגביית כס$ באר  זרה. ביותר באזורנו

. בעלות נמוכה ולמוכרו לקפריסאי�, הערבייה מציעה את הטבולה כמאכל שנית� להכנה בקלות

ומבזבזות את הסכו� הראשוני שקיבלו מהמפיקי� על , שאר המשתתפות אכ� משתפות פעולה

לאחר זמ� מתברר שהטבולה לא הייתה ללהיט המכניס כס$ רב .  הסלטקניית המצרכי� של

מוצאת עצמה המועמדת הערבייה סופגת ביקורת , כלי הזההכלעל רקע הכישלו� . לקופת הבנות

ובמקרה זה המתנחלת , אחת המשתתפות היהודיות. שאיננה על רקע עסקי או כלכלי בלבד



 63

ניצולה את העניי� העסקי להבלטת זהותה ועל , תוקפת את עביר על שיקול הדעת, שביניה�

 . התרבותית והלאומית

 

המשתתפת הערבייה מצהירה מצידה שהצעת הטבולה כמאכל שאפשר למכור בעבור כס$ 

למרות זאת . בקפריסי� הייתה הצעה המבוססת על חשיבה עסקית גרידא בלא קשר מודע לזהותה

 אלא להבליט את זהותה ואת היא מואשמת בהעלאת הצעה גרועה שמטרתה העיקרית איננה

הערבית ביחס " האחרות"ביסוד טענה זו מונחות שתי הנחות יסוד המסמנות את . תרבותה

הנחת יסוד אחת באה לידי ביטוי בעצ� אי האימו� בדבריה של המשתתפת . הדומיננטי" אנחנו"ל

עורכי . דברי המשתתפת היהודייה יש בה� אוריינטלזציה מובהקת וברורה, בשנית. הערבייה

התכנית בוחרי� להנגיד את המועמדת הערבייה ע� המשתתפת המתנחלת המייצגת את הצד 

היות שדברי ההסבר של . הקיצוני ביותר של החברה היהודית בכל הנוגע ליחסי� ע� הערבי�

הבחירה בהנגדה זו , על א$ היותה של התכנית תכנית מציאות, המשתתפי� בשיחות הרקע ערוכי�

דווקא המשתתפת המתנחלת היא .  דרמטי לתכנית ולהעלות את המדרוג שלהבאה להוסי$ נופ'

ומטיחה בה האשמות המבליטות את תחושת העליונות , היוצאת חוצ  נגד המשתתפת הערבייה

היא מניחה שהאוכל הוא מרכיב חשוב , נוס$ על חוסר האימו� במשתתפת הערבייה. והדיכוי

 האוכל &זינה סטראוטיפ קיי� בחברה היהודית ומרכזי בתרבות הערבית ובכ' היא מחזקת ומ

ההשוואה הזו שיש בה משו� רידוקציה של התרבות לאוכל היא מעבר לרמיזה . כמייצג תרבות

 .  כפי שהיא נתפסת בתרבות הדומיננטית בישראל, לנחיתותה של התרבות הערבית

 

ועמדת הערבייה הניכור וההזרה של המ, נקודת המפגש השנייה המשקפת את חוסר השוויוניות

. ביחס לשאר המועמדי�  באה לידי ביטוי בעת ההכנה למשחק הכדורגל בי� מרמורק לשעריי�

אופ� השתתפותה של עביר בהכנות למשימה זו והפסיביות שלה משקפי� יותר מכול את זרותה 

חשוב להפנות , כדי להמחיש טיעוני� אלה. וחוסר השוויוניות בינה לבי� המועמדי� היהודי�

תחילה חשוב לציי� שמשחק הכדורגל הנחשב לגברי ביותר ואגרסיבי . ליהכלמת לב להקשר תשו

בכ' מפיקי . ואיז� והפטריוטיות המקומיי�'מסמל בתרבות הפופולרית הישראלית את המצ

התכנית מחברי� בי� הצור' בדרמה ומתח כהמש' להתמודדות על כתר המנהיגות לבי� רגשות 

הבחירה בשכונות מרמורק ושעריי� איננה . יפריאליות מזרחיותנקמה היסטוריות בשכונות פר

לבי� פטריוטיות לאומית של , מקרית על רקע העובדה שמדובר בחיבור בי� פטריוטיות מקומית

 . י"י והאחרת ע� מפא"שכונות המזוהות האחת ע� הלח

 

שעריי�  &משתתפי התכנית נדרשי� לארג� משחק כדורגל בי� שתי השכונות מרחובות , כאמור

מאז הימי� הה� נשארו . 70&בי� שתי קבוצות אלה היה מאבק קשה בתחילת שנות ה. ומרמורק

. ששת המשתתפי� בתכנית נחלקי� לשתי קבוצות על פי מגדר. איבה ושנאה, מתחי�, משקעי�

השנאה והמתח . כא� המתח מתחיל להיבנות. והבני� את מרמורק, הבנות מקבלות את שעריי�

במרוצת . ת מנותבי� בידי משתתפי התכנית לבניית הקבוצות ולגיוס אוהדי�בי� שתי הקבוצו

. המשוקע עמוק בתו' הזיכרו� ההיסטורי היהודי הארו'" מלחמתי"ההכנות למשחק עולה שיח 

. מפיקי התכנית בוחרי� להציג קטעי רקע המבני� את הדרמה והופכי� את המשחק לגורלי

הנשאבי� מההיסטוריה היהודית , ורב� הבית ודומיה�ח, המ� הרשע, תימונחי� כמו דוד וגולי

בתו' הזירה הזאת הנשענת על זיכרו� מקומי משופע . נעשי� דומיננטיי� בדרמה ההולכת ומובנית
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נאלצת עביר הערבייה להפגי� , ועל שיח לאומי ודתי מובהק מצד שני, בפטריוטיז� לוקלי מצד אחד

למשחק ובמרוצתו משקפת יותר מכול את זרותה חלוקת הזמ� במש' ההכנות . יכולת מנהיגותית

היא . בתו' כארבעי� וחמש דקות עביר מופיעה כשתי דקות בלבד. לסביבה וזרות הסביבה לה

א' אינה משתתפת באופ� פעיל בגיוס , אמנ� תומכת בשתי המשתתפות האחרות בהכנות למשחק

היא מרוחקת ואינה א' , במרוצת המשחק היא מעודדת את קבוצת הנשי�. שחקני� ואוהדי�

והיא מודרת באופ� מבני בגלל היעדר בסיס , הזירה החברתית זרה לה. באה במגע ע� בני אד�

הבעות פניה ושפת גופה מעידי� בבירור . תרבותי משות$ בינה לבי� הסביבה החברתית שלה

 שהמתח בי� שתי השכונות התימניות והגאווה המקומית העזה יוצרי� אצלה ניכור עמוק המגיע

אקט מחאה זה מצידה של עביר מנקז . לשיאו ברגע שאינה עומדת בשירת ההמנו� לקראת המשחק

בעקבות אלה היא . לתוכו את תחושת הזרות והניכור שסבלה מה� לאור' ההכנות למשחק

היא מדגישה את זכותה להשתיי' . מצהירה שאינה מרגישה שייכת למוסדות המדינה וסמליה

בכ' היא מפגינה את כעסה על סביבתה היהודית הזרה לה והמנכרת . �ולהרגיש שיש לה דגל והמנו

 . א' המהווה מקור להשראה וקנאה מצד שני, ומדירה אותה מצד אחד

 

ההזרה והניכור של המועמדת הערבייה , המקרה השלישי המשק$ יותר מכול את תהליכי ההדרה

אירוע ההמנו� . ההמנו�מהסביבה החברתית שהיא מתמודדת בה על כתר המנהיגות הוא מקרה 

הוא שדה טוב  לחשיפת המניפולציה של העוצמה והכוח הטמוני� במערכת היחסי� בי� הרוב 

אי . העל של התכנית&בניגוד לדימוי השוויו� המוצג בנרטיב, היהודי הדומיננטי לבי� המיעוט הערבי

ריי� עמידתה של המשתתפת הערבייה בזמ� שירת ההמנו� לקראת משחק הכדורגל בי� שע

הרוב היהודי הבא . למרמורק משקפת את אי עמידת� של הערבי� בציפיות של החברה היהודית

יחס . מצפה שהחברה הערבית תתייחס אליו בכבוד, כפי שאמחיש להל�, העל&לידי ביטוי בנרטיב

אילו המשתתפת הערבייה לא הייתה . הכבוד נבח� בקבלת חברה זאת את הסמלי� הלאומיי�

מקרה זה , י שופטי התכנית בחוסר כבוד לסמלי המדינה"על רקע האשמתה ענזרקת מהתכנית 

היה חוש$ את הציבור היהודי לדילמות של הציבור הערבי ולסתירות המאפיינות את קיומו 

התייחסות כזאת הייתה מחזקת את הרוש� שהרוב . כפלסטיני מצד אחד וכישראלי מצד שני

הערבי ומכא� התכנית דרוש מנהיג הייתה מוסיפה היהודי בישראל מתחשב בדילמות של הציבור 

א' בתכנית אי� התחשבות בכ' שסמלי� אלה ה� . פ� חשוב מאוד של הרב תרבותיות הישראלית

אלא ג� חוסמי� את כניסת� , סמלי� יהודיי� שלא רק מתעלמי� מקיומ� של האזרחי� הערבי�

 הסתירה שבי� הצגת בקטע זה עולה. אל מרחב הישראליות המוצגת כזהות אוניברסלית

דרישת , יתר על כ�. הישראליות כזהות אוניברסלית לבי� היות סמליה לאומיי� וא$ דתיי�

הכיבוד של הסמלי� הלאומיי� המבטאת את חוסר ההתחשבות בהיות� של הערבי� מודרי� 

מהישראליות באמצעות סמלי� אלה יש בה ג� התניה בלא ערבות כלשהי לשילוב החברה הערבית 

אינו מתייחס לערבי� כאל , הרוב היהודי הדומיננטי שמייצגי� חברי הפורו� בתכנית. ליותבישרא

רוב . אזרחי� שווי� שיש לה� היכולת והזכות להחליט כיצד להשתלב בישראליות ובאילו תנאי�

זה מתעל� מרגישויות המיעוט ומהיות� של סמלי המדינה טומני� בחוב� את ביטולו של הערבי 

הוא עושה את ההכרה בסמלי� והכבוד לה� תנאי הכרחי להשתתפות בתו' . כישות לגטימית

 . רצונו של המיעוט לקבוע את אופ� השתלבותו בחברת הרוב לא הובא בחשבו�. מרחב הישראליות
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סימונה של עביר כאשמה בחוסר נאמנות משק$ את הפטרנליז� הישראלי הטיפוסי כלפי החברה 

אלא , רבייה אינה נשפטת לפי כישורי המנהיגות שלה בלבדהמועמדת הע. הערבית בישראל בכלל

המיקוד . וקשורי� במערכת יחסי ההגמוניה בי� רוב למיעוט, על פי קריטריוני� חיצוניי� לתכנית

בהמש' השתתפותה של עביר בתכנית בקשר שלה לסמלי� הלאומיי� הציוניי� מצביע על ההתניה 

המיעוט אינו . רכת היחסי� בי� הרוב למיעוטהמבנית והתרבותית המובלעת באופ� ברור במע

רק א� הוא מוכ� , הוא מתקבל בקבלה שאינה שוויונית. ע� אמונותיו וערכיו, מתקבל כפי שהוא

הכפייה למת� כבוד לסמלי� הלאומיי� הציוניי� . לקבל עליו אפריורית את ערכי היסוד של הרוב

ת מדירה שאינה מכירה בערבי כשווה  למציאוהעל המשתתפת הערבייה יש בה כדי לתת לגיטימצי

בהתניה הזאת נוצרת כפיפות הערבי ליהודי במסגרת דיאלקטיקה היררכית שאינה . מלכתחילה

אל מול התניה זאת המשתתפת הערבייה . ניתנת להתרה בלי רצונו הטוב של היהודי הדומיננטי

הצור' ". כתמגיע לי להרגיש שיי: "מבטאת את אחד הצרכי� האנושיי� הבסיסיי� באמרה

אמירתה של עביר יש בה כדי לשק$ את . להשתיי' בהקשר זה משמעו שייכות אזרחית שוויונית

א' בתנאי� המבטיחי� , הכמיהה הקולקטיבית של החברה הערבית בישראל השואפת להשתיי'

 .לה ייצוג שוויוני ומכובד

 

כה עמוקה בקרב עצמת התגובה של ראש הפורו� והמשתתפי� האחרי� לאירוע הזה משקפת מבו

עצ� הפתעת� של השופטי� מהתנהגותה של עביר משקפת את ציפיית� מהמשתתפת . חברת הרוב

דבר שמטיל את משקלו על שיקול דעת� והתייחסות� אליה מאז אותו אירוע ועד , הערבייה

מבוכת השופטי� מהתנהגותה של עביר מבנה את מבוכת קהל הצופי� . הדחתה מההתמודדות

וות התכנית מתגונ� מול ביקורת אפשרית אילו לא נקט צעדי� דרסטיי� כסנקציה בכ' צ. בתכנית

ומשמרת , ההתייחסות להתנהגותה של עביר כחריגה קובעת את הנורמה". חריגה"על התנהגות 

המבוכה . נורמה זו היא הצור' בפטריוטיות כמדד מרכזי להשתייכות לחברה הישראלית. אותה

רבייה משקפי� את עמדת� המתנצלת של השופטי� מול ציבור ולאחר מכ� הנזיפה במשתתפת הע

העלבו� . והשפעתו מתגלה במקומות שוני�, ציבור זה נוכח בתכנית לאור' כל הדר'. הצופי�

הקובע התניות , העל הדומיננטי של הצופי�&והנזיפה משקפי� את ההשפעה העצומה של נרטיב

, רבי� היא קבלה של עול� המושגי�התניה ברורה למשתתפי� הע. ברורות למשתתפי התכנית

הוצאתה של המשתתפת הערבייה מחו  , לאור זאת. הערכי� וכללי המשחק של הרוב הדומיננטי

לתכנית לא באה על רקע המדד המרכזי שהתכנית קבעה לעצמה במוצהר והוא כשרו� המנהיגות 

 א' בצבצה ,הדחתה של עביר באה על רקע סוגיה שהוחבאה והוסוותה היטב. של המתמודדי�

ההדחה באה על רקע אי קבלתה של עביר את תכתיבי השיח הדומיננטי אשר . ובעטה בעת הצור'

מדד זה אינו עולה . חתר לכפות עליה דפוסי התנהגות שאינ� מתיישבי� ע� עמדותיה ועקרונותיה

המתנחלת איננה נשאלת על דיכוייה את הפלסטיני� בשטחי הגדה . ביחס למשתתפי� אחרי�

התכנית מאדירה את עצ� היותו של אחד המשתתפי� קצי� צבא , כמו כ�. ת ורצועת עזההמערבי

ובכ' מפגי� את הכבוד וההערכה המיוחסת , הפורו� מעלה ציפיות ברורות מקצי� הצבא. לשעבר

על כ� הוא לא נשאל על יחסו . הניסיו� הצבאי נתפס כתעודת כבוד של מוסריות ופטריוטיות. לצבא

רבי� בכלל ולא על אפשרות השתתפותו בדיכוי ע� אחר בתקופת שירותו לפלסטיני� או לע

העל הדומיננטי &השוואה בי� היחס אל המשתתפת הערבייה ולמיקומה בתו' נרטיב. הצבאי

בתכנית לעומת שאר המשתתפי� מצביעה על הפער הקיי� בינה לבינ� מבחינת עצ� קבלתה 

 . כשחק� לגיטימי במשחק שאינו שלה
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 מוכיחה את טענת� של חוקרי תקשורת רבי� שהשיח הדומיננטי 'דרוש מנהיג'ות תכנית המציא

הפקת תכנית מסוג זה מכוונת . בתכנית נקבע באמצעות הצופי� לא פחות מבידי המפיקי� שלה

. ולכ� עול� המושגי� הדומיננטי בה שוא$ להתיישב ע� ציפיות הצופי�, לציפיותיה� של צופיה

ואליו ה� מכווני� את המסרי� , ור צופי� שברצונ� למשו'המפיקי� מדמייני� לה� ציב

המפיקי� מחפשי� למצוא ח� בעיני ציבור הצופי� ולעמוד . המוטבעי� בשיח התקשורתי

. הצופי� מצד� מפענחי� את השיח התקשורתי באופ� שמתיישב ע� תפיסת עולמ�. בציפיותיו

ול� המשמעויות הנגזר מהתכני� ע, לאור זאת. ציבור הצופי� בדר' כלל אינו אחיד והומוגני

מכא� שהשיח התקשורתי הוא אתר שמתקיי� בו מאבק בי� . התקשורתיי� יכול להיות מגוו�

 מפיקי התכנית 'דרוש מנהיג'בתכנית . המפיקי� לבי� הצופי� על המשמעויות הדומיננטיות

ל הדומיננטי הע&לאור זה נרטיב. ומביאי� בחשבו� את הציפיות שלה�, מכווני� לצופי� היהודי�

ציפיות הצופי� משפיעות השפעה . המצליח) היהודי החילוני(בתכנית הוא דמותו של הישראלי 

כאשר . וקובעות את ההתרחשויות בצורה ישירה ועקיפה, רבה ביותר על השתלשלות הענייני�

, התנהגותה של המשתתפת הערבייה אינה מתיישבת ע� הציפיות של ציבור הצופי� הדומיננטי

מבוכת� זו באה לידי ביטוי בנזיפה של ראש . י התכנית כולל היושבי� בפורו� נבוכי�משתתפ

הוא אפילו . ועשתה מעשה שלא ייעשה, "קו אדו�"הפורו� במשתתפת הערבייה שעברה לפיו 

מדגיש את עלבונו מהתנהגותה כאילו שברה בכ' מוסכמה שאינה ניתנת לערעור בקרב 

& היחידה המשתתפת בפורו� ואשר מייצגת את הפ� הנשיהאישה, ג� גילה אלמגור. המשתתפי�

, ושנית� היה לצפות ממנה שתגונ� ולו על הפ� הפמיניסטי של המשתתפת הערבייה, פמיניסטי בו

היא אומרת . מדרגת את השתייכותה הלאומית וקנאתה לסמלי הלאו� מעל לזהותה הפמיניסטית

ההמנו� יש בה פגיעה קשה ברגשות במפורש שאי העמידה של המשתתפת הערבייה בזמ� שירת 

אמירה זו . שאלה טובה, היא כמוב�, מי בבעיה". אנו בבעיה"היא מצהירה במפורש ש. היהודי�

משקפת את העליונות של הרגשות הלאומיי� ביחס לתפיסת העול� הליברלית ג� בקרב מי 

. יניסטישמחשיב את עצמו כמשתיי' לאג$ הליברלי השמאלני בחברה הישראלית ובעיקר הפמ

דבריה של אלמגור משקפי� את המתח הפנימי בשיח הפמיניסטי הליברלי בישראל שמציג את 

א' בה בעת מתעקש על עליונות השייכות הלאומית , עצמו במושגי� הומניסטיי� ופרוגרסיביי�

 . והנאמנות לסמלי האומה כער' העומד מעל לערכי� האוניברסליי� של שוויו� וחופש מצפו�

 

חה וההדרה של המשתתפת הערבייה עובר תהלי' זיקוק מתוחכ� בכדי להופכו תהלי' ההד

לתהלי' לגטימי באמצעות החלטת אחראי התכנית להזמי� משתתפי� ערבי� נוספי� לתכנית 

אחד כשדר במשחק , הזמנת� של זהיר בהלול ומאז� גנאיי� לתכנית. וליצור ניגוד בינה לבינ�

העל של התכנית ודינמיקת & משקפי� את ערמומיות שיחהכדורגל והשני כחבר בפורו� השופטי�

שני אישי� ? למה שני אישי� אלה ובמיוחד גנאיי� מוזמני� לתכנית בשלב זה. הכוח והשליטה בו

בי� " התקינה" למערכת היחסי� דוגמהאלה מוכרי� בחברה הישראלית היהודית ומהווי� 

פסי� בחברה היהודית הדומיננטית שניה� נת. יהודי� לערבי� כפי שהיא נתפסת ברוב היהודי

גנאיי� משתת$ באופ� . בהלול משחק תפקיד רקע בתכנית כשדר משחק כדורגל". טובי�"כערבי� 

התנהגות� בתכנית ממחישה ששניה� למדו שיש צור' לסור למרותה של . אקטיבי בפורו�

ניה ועדי$ ה� מייצגי� את העמדה האומרת שעדי$ לא לאתגר את ההגמו. ההגמוניה בכדי לשרוד

התפקיד , ה� ממלאי� את התפקיד שייעדו לה� מפיקי התכנית. להתכופ$ בפניה בצמתי� רגישי�
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טקטיקת ההישרדות באה לידי ביטוי בתשובתו של גנאי� . מבלי לערער עליו, שלה�" הטבעי"

עצ� הפניית השאלה לגנאיי� ...". אכ� אבל"תשובתו היא . לשאלה א� הוא עומד בשירת התקווה

ובכ' " רעה"ת את הטענה שנוכחותו יש בה כדי לחזק את הדימוי השלילי של עביר כערביה מחזק

מכא� . לספק לגיטמציה להדחתה מבלי ליפול להאשמה שתהלי' ההדחה נעשה על רקע לאומי

. שקיומ� של בהלול וגנאי� בתכנית בא להעצי� את שונותה של עביר ומכא� להקל על הדחתה

בעוד היא אישה וה� גברי� היא מייצגת תפיסת עול� . ובני�היא מונגדת אליה� בשני מ

היא מייצגת דור צעיר , ויתר על כ�. ואיסטי'פמיניסטית וה� מייצגי� את עול� הכדורגל המצ

ה� מייצגי� קונפורמיות , ולעומת זאת, שקיימת אצלו מוכנות נפשית גדולה יותר למרוד, יותר

ת תהלי' ההדחה של המשתתפת הערבייה תו' כדי הנגדה זו מקדמת א. והשתלבות במרק� הקיי�

מכא� שנוכחות� של ערבי� בתכניות . עידו� האנטגוניז� הלאומי שעלה בעקבות פרשיית ההמנו�

נוכחות� של ערבי� . תרבותיות&טלוויזיה לא תמיד משרתת מטרות חיוביות של ייצוג ורב

מנגנוני השליטה הערמומיי� של מהווה חלק אינטגרלי של , כמו במקרה הנדו�, בתכניות מסוימות

 . העל הלאומי הדומיננטי במרבית תכניות הטלוויזיה בישראל&נרטיב

 

לפני שנחתו� רשימה זאת חשוב לציי� שאחרות המשתתפת הערבייה בחברה הדומיננטית היא ג� 

ובא לידי ביטוי בשאיפתה , השיח שהיא מאמצת. תוצר של ההבניה העצמית של המשתתפת עצמה

עביר אינה מפנה . בסביבה זרה יש בו כדי לתת בידי הרוב הדומיננטי כלי� להדרתהלהתחרות 

. היא מעוניינת להשתיי' בתנאי� שלה. היא ג� לא מפנה עור$ לישראליות. עור$ לתכנית מסוג זה

ג� , עביר בהתנהגותה ובדבריה מדגישה כל הזמ� את רצונה שיתנו לה הזדמנות בגלל שונותה

על א$ הבלטתה את , היא משוועת להפגי� את השתייכותה.  מהערביתמהחברה היהודית וג�

הפתיחות . התנהגותה בחברת המועמדי� משרה אווירה של שותפות גורל. שייכותה הלאומית

לבושה , התנהגותה. התרבותית שלה מחזקת את תחושת הדמיו� בינה לבי� המשתתפי� האחרי�

היא מתחבקת במקרי� מספר . מדות האחרותוהתבטאויותיה אינ� שוני� שוני מהותי משל המוע

דבר שאיננו בא לידי ביטוי במערכת היחסי� שבי� המועמדת היהודייה , ע� מתחרי� גברי�

בכ' היא . המתנחלת לבי� הגברי� המשתתפי� בתחרות על א$ שייכות� הלאומית המשותפת

בוקיה ע� גברי� חי, כמו כ�. חוצה גבולות לאומיי� ורואה את עצמה כחלק מההוויה הישראלית

א' ה� מבטאי� ג� שתדלנות לא , החיבוקי� שוברי� את הריחוק. איננו מאפיי� תרבותי ערבי

התנהגות זו של עביר מדגישה את שונותה . אופיינית להתנהגותה של אישה ערבייה ממוצעת

 שונות זו באה לידי ביטוי בדברי אביה שאומר. מחברתה ואת הדמיו� הרב בינה לבי� חברת הרוב

היא מסמלת את ? בהקשר זה" הערבי האחר"מה משמעות ". דוגמה לערבי אחר"במפורש שהיא 

מכא� ערבי אחר זה הוא כנראה . יהודיתהמודרני והדומה דמיו� רב לחברה ה, הערבי המשכיל

א$ שקיימת קרקע משותפת בינה . אחרותה של עביר אינה מתקבלת בחברת הרוב, לכ�. מאיי�

הסביבה שלה . קרקע זו איננה מהווה הפרמטר העיקרי להשתייכותה, לבי� המשתתפי� האחרי�

 ה� כפייתיי� פרמטרי� אלה. בוחרת בפרמטרי� אחרי� לבחו� את מידת שייכותה ונאמנותה

 .דבר שמסתיי� בהדחתה, ומדירי�

 

 יש כדי לפסול את האפשרות 'דרוש מנהיג'הא� בהתנהגות חברי הפורו� והמפיקי� בתכנית 

והיכולת של השתתפות� של משתתפי� ערבי� או של חברי קבוצות מוכפפות אחרות בחברה 

הא� גיוו� ? יי� בתקשורתהישראלית באופ� שוויוני לדימוי הישראלי הדומיננטי בתכני� תרבות
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? תרבותי אינו אפשרי בטלוויזיה המסחרית משו� שטלוויזיה זו שואפת בעיקר לרצות את צופיה

מענה יסודי על שאלות אלה יש בו כדי להארי' רשימה זו לממדי� המתנגשי� ע� מטרתה 

תכנית בכל זאת אומר שגיוו� תרבותי אפשרי בטלוויזיה המסחרית לו הכירו שופטי ה. העיקרית

ולא היו כופי� , העל של התכנית&ומפיקיה ופעלו בש� העקרונות הבסיסיי� המוצפני� בנרטיב

והיו מכבדי� את השונות , ערכי� לאומיי� פרטיקולריי� על תפיסת השוויו� והתחרות ההוגנת

ייצוג מותנה של הקבוצות החברתיות . כחלק אינטגרלי של יצירת מרחבי� אזרחיי� משותפי�

ייצוג אי� משמעותו עצ� הקיו� או . ברה בשדה התקשורתי אינו מבטא גיוו� תרבותיהשונות בח

תרבותי המעודד &הייצוג הרב. ההימצאות של משתתפי� מקבוצות שונות בלבד בתכניות טלוויזיה

גיוו� והמהווה אחת המטרות של חוק הרשות השניה משמעותו העיקרית היא מת� כבוד 

בעיקר כאשר קיימי� כללי משחק מקובלי� , זהות המשותפתולגיטימציה לשונות על חשבו� ה

ייצוג משמעותו מת� כבוד לשונות ותרגומה להשפעה אפקטיבית על המודל . לרגולציה של השונות

התרבותי הדומיננטי בשיח התקשורתי ולא מניפולציה של קיומו של האחר לש� השגת מטרות 

.  ולו באופ� חלקי את אחד ממכשולי הייצוג, אכ� מצליחה לצלוח'דרוש מנהיג'התכנית . הפוכות

. תרבותיות סובסטנטיבית&אבל אינה מצליחה לתרג� את קיומה של השונות המבנית לביטוי לרב

המשתתפת הערבייה לא הייתה חייבת לנצח בתכנית כדי שהתכנית תהיה למשקפת את הגיוו� 

ויוניי� לשאר הזהויות של היה די שזהותה ושונותה יתקבלו כלגיטימיי� ושו. התרבותי בישראל

ולא כחס� מרכזי בפני סיכוייה לנצח כדי ליצור מודל תרבותי המבוסס על , משתתפי התכנית

די היה לתת מקו� לכאב והקושי הנובעי� מתחושת חוסר השייכות . תרבותית&פוליטיקה רב

ה כבת במקו� להעניש אותה על כ' בכדי לעורר אמפתיה בקרב ציבור הצופי� היהודי לתחושותי

התייחסות מסוג זה הייתה . מיעוט שנקלע למתח שבי� הווייתו החברתית לבי� שייכותו הלאומית

מעצימה את נוכחותה של המשתתפת הערבייה והופכת את השתתפותה לביטוי אמיתי יותר 

 .    לניסיו� של אחראי התכנית לחזק את הגיוו� התרבותי בתכניות בעלות כוח משיכה רב

 

 סיכו� 

 משקפת ניסיו� חלקי מאוד לגיוו� תרבותי בטלוויזיה 'דרוש מנהיג' שהתכנית ומרלנית� 

והוא נשאר כפו$ לכללי , א' כפי שהמחשתי עד כה ניסיו� זה אינו מוצלח במיוחד. המסחרית

ההזרה והשליטה המאפייני� את מערכת היחסי� בי� הרוב היהודי הדומיננטי לבי� , ההדרה

זה ייצוג לא . 12ה מספרית המשתתפת הערבייה היא אחת מתו' מבחינ. המיעוט הערבי בישראל

חשוב לציי� . זה ייצוג לא מבוטל, בכל זאת. הול� לגודלה היחסי של החברה הערבית בישראל

אמנ� . שבעיית הייצוג לא באה לידי ביטוי במשקל היחסי של הערבי� בתכניות הטלוויזיה בלבד

. א' היא לא היחידה,  המציאות הישראליתזאת אפליה מבנית הרצה לכל ארכה ורחבה של

במיקו� שלה� , ההדרה של הערבי� מהמרחב התרבותי הישראלי משתקפת באופ� השתתפות�

, כידוע לנו ממחקרי תוכ� כמותיי�. וביכולת� לבטא את רצונ� ועמדותיה� באופ� לגטימי

דרות ובסרטי� ה� ג� לא נוכחי� בס. הערבי� לא מוזמני� לתכניות חדשות ובידור ישראליות

& ה� ערכ� המספרי וה� ערכ� החברתי–ישראליי� במידה ההולמת את ערכ� היחסי באוכלוסייה 

וזרי� " אחרי�"א' במקומות שבה� ה� נמצאי� ה� מיוצגי� בצורה המבנה אות� כ. תרבותי

בחינת קיומ� של הערבי� . ומתנה את השתלבות� בכניעה מלאה לתכתיבי הרוב הדומיננטי

חשפה את מנגנוני , 'דרוש מנהיג'כפי שהוא משתק$ בתכנית , ורתי הישראליבמרחב התקש
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ההזרה והשליטה המאפייני� את מערכות היחסי� בי� הרוב היהודי למיעוט הערבי , ההדרה

לגיטימציה של מאבק &דימוי השוויו� והשילוב מתגלי� כחזיו� תעתועי� שמטרתו דה. בישראל

 .    ו� הופ' לכלי לשימור מציאות לא שוויונית בעלילמכא� שדימוי השווי. הערבי� לשוויו�
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דמות� של שומרי המצוות בטלוויזיה המסחרית : חצר משלה� 6

 האוניברסיטה העברית, רבקה נריה ב� שחר' גב/  בישראל

 ספירהאקדמית  המכללהו

 

 הקדמה

: 2005&2004הניתוח שלפנינו יעסוק בשתי סדרות שהוצגו בטלוויזיה המסחרית הישראלית בשני� 

אנרי� שוני� ועוסקות בקהילות שונות 'הסדרות שייכות לז. 'החצר'ו' לתפוס את השמי�'

 . חרדית&המתנחלי� וחצר חסידית, החוזרי� בתשובה: לחלוטי�

 מאפשרי� מקו� במרחב –יוצרי� מצד אחד הנכחה ' אחרי�'טקסטי� העוסקי� ב, בדר' כלל

אחד . ולי� לחזק סטריאוטיפיזציה והאחדהומצד שני על, התרבותי ובדיו� הציבורי החברתי

עושי� "מאפייני� שמי� ליצירת תדמית הומוגנית וסטריאוטיפית הוא התעלמות מפרטי� והכל

הדתי ' האחר'במקרה זה ,  ובתוכ�'אחר' בי� הקהילות השונות המרכיבות את ה"את ההבדל

 . במדינת ישראל

אתייחס . הקשורי� לייצוג הקהילות השונותבאי דיוקי� , בי� היתר, הניתוח שלפנינו יעסוק, לכ�

, כוונה תחילה:  לא המקו� לדו� בסיבות לאי הדיוקי�זה. 'להתנהגויות וכד, ללבוש, לשפה, לחזות

כרות יההתייחסות לאי הדיוקי� תאפשר ה.  פשוטההיכרותבורות או חוסר , טעויות בתחקיר

יוצרי� ואת הקוראי� לצפייה ותזמי� את ה, הקהילות השונותע� מעמיקה יותר ע� הפלגי� ו

 .מעמיקה וביקורתית

 

 לתפוס את השמי�

היא סדרת דרמה בהמשכי� הנוגעת באומ  בחלקי� הכואבי� של הגיוו� ' לתפוס את השמי�'

. התל אביבי� מול המתנחלי�, החוזרי� בתשובה מול החילוני�: התרבותי בחברה הישראלית

ת לידי ביטוי במערכות היחסי� הבי� אישיות של הבאו, בסדרה מתנגשות אידיאולוגיות ותרבויות

 .משפחה שבה האב חזר בתשובה

המשמעותית של קהלי� שהיו רגילי� ) הנוכחות, ההופעה( לראות את ההנכחה אפשרבסדרה 

, בכתבות תעודה בודדות, א� בכלל, את החוזרי� בתשובה פגשנו. להיות מודרי� מהפריי� טיי�

. כליות שלה�הכלהחברתיות ו, רובה ע� המצוקות האישיות קהיכרותואילו כא� מזומנת לנו 

 האירוח כפורעי חוק וסדר ואילו כא� ה� תכניותהמתנחלי� מופיעי� בכתבות חדשותיות וב

, מוצגי� כאנשי� המוכני� להקריב את נפש� למע� אידיאל שחשוב לה� וכאנשי� חמי� ופתוחי�

ופיעי� ברוב מהדורות החדשות כמפרי המ, ג� ע� הערבי�. החוזר בתשובה, המקבלי� את רוני

 לראות את מצוקת הערבי� במחסומי�  אפשר. מאפשרת הסדרה לצופי� פגישה מקרוב, סדר

 .צער�ע� ולהזדהות ע� ניצול� ו

 הבית ובית החולי� &' בפני�'וג� . התנחלות, ירושלי�,  תל אביב&' בחו 'צילומי הסדרה נערכו ג� 

 תל –יכת הסדרה קיימי� מעברי� בי� שני האתרי� העיקריי� בער. הקרוו� בהתנחלות, בתל אביב

 קרווני� על –בהתנחלות . מכוניות, אנשי�,  רחובות הומי�–בתל אביב . אביב וההתנחלות

המעברי� החדי� גורמי� לצופה תחושה חזקה של . כפרי� ערביי�, צילומי� מהנסיעה, הגבעות
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וכוללת קטעי� , וה מורכבת מנעימות שונותהמוזיקה המלו. מעבר בי� עולמות שוני� ומנוגדי�

 .32'קול מולדת'שמושמעי� כביכול מהרדיו הדתי 

 

 גיוו� תרבותי וסטריאוטיפי�

חוזרי� , 33רק בעלי חזות מזרחית(חרדי� , )תל אביבי�, אשכנזי�(בסדרה מופיעי� חילוני� 

 מיוצגי� עולי�). המושפלי� באופני� שוני�(וערבי� ) רק מהמאחזי�(מתנחלי� , )בתשובה

 בסדרה .המתנכל בעצמו לערבי�' גבעת יהודית'שומר בהתנחלות , עולה מרוסיה, באמצעות יורי

 . כללחרדי� אשכנזי� ו מזרחי�חילוני� , אתיופי�לא מופיעי� 

חברה זו כוללת אנשי� . החברה החילונית: בסדרה נית� ייצוג לזר� המרכזי בחברה הישראלית

גרי� בבתי� נאי� באזור המרכז ושייכי� לזר� , קצועות חופשיי�עוסקי� במ,  נאורי�–' רגילי�'

עובדי� , מגדלי� עזי� ותרנגולות,  חיי� על גבעות–המתנחלי� . שמאלי או ההפוליטי המרכזי

. אנו רק רואי� את הכפרי� והמסגדי� מרחוק,  לא מצולמי� בבית�–הערבי� . ברדיו ימני קיצוני

י� לעבור את המחסו� נראה שה� רק רוצ. דר' כלל ברגלהולכי� ב, ה� לבושי� בבגדי� ישני�

 .לעבודה בשלו�ולהגיע הביתה או 

, וי די די, טלוויזיה. הרבה תמונות וחפצי נוי, פינת אוכל, ספות. הבית התל אביבי מאובזר היטב

בקרוו� המשמש כאולפ� רדיו הרבה . ללא מותרות,  ופשוטילהקרוו� בהתנחלות פונקציונ. קרוגלמי

נראה .  ועוד"משא נור לג� אור", "הע� ע� גוש קטי$"): מתקופת טרו� ההתנתקות(ות סיסמא

במנגנוני� המוכרי� ובתבניות שמסתדרות היטב , שהסדרה עושה שימוש רב בסטריאוטיפי�

 .מנצחת) יחד ע� האהבה(בסו$ תל אביב : כאשר כל אלו משמרי� את הסדר ההגמוני הקיי�

מצטיירת .  אשתו של רוני&נורית: 'נורמלי�'לוני� מובני� כנראה שחי, דמויותכשמתבונני� ב

מערכת היחסי� . חברה נאמנה,  עובדתאישה". שבת קלפי�, שישי על האש"כחילונית תל אביבית 

למרות הנתק האידיאולוגי יש לה� שפה משותפת . ביניה� מושתתת על אהבה עמוקה ואמיתית

נורית .  המתנחלי�–של הטקסט ' אחרי�' המי שמפריד ביניה� ה�. וה� נהני� לדבר ולצחוק

 �רייאת הדברי� הכי אלמנט, רוני, ממניאתה לוקח " :'קול מולדת'מתנגדת לעבודתו של רוני ב

אולי . רוני ונורית מצליחי� לגשר על הפערי� ביניה�: בסו$ האהבה מנצחת!" שאני מאמינה בה�

 .מסר אופטימי לחברה הישראלית השסועה

מאוכזב מחזרתה אל רוני א' ', החילוני השפוי, ' החבר–של נורית ה� איל�  חילוני�הידידי� ה

אי' בא לי כבד , וואו"תל אביבי ובוהמיי� , חילוני,  חבר� של רוני ונורית&ומנו. מוותר ללא מאבק

מבחינה משפחתית הוא גרוש ושומר על קשר ...". ואחר כ' איזה קוניאק... ע� חמאה, אווז עכשיו

הוא . מוצג כאנטיתזה למערכת היחסי� הממאנת להתפרק של רוני ונורית. דיורופ$ ע� שני יל

 . ולבסו$ נפטר, מאושפז בבית החולי� לאחר אירוע לב

הוא בורח מהצבא לאחר שלא הצליח למלא את . ל"המגויס לצה,  הב� הבכור של נורית ורוני&עודד

. ליו ופונה אליו בבקשת עזרהעודד מרגיש קרוב א' דוס'למרות שאביו . 'לעצור ערבי�'הפקודה 

היא . מתפקדת בסדרה כמעי� מקהלה יוונית,  בתחילה ילדה קטנה ונודניקית הנראית&ושירה

                                                 

ראוי , לכ�. היא רגישה לטעויות,  ייצוג של הקבוצה שלההכשקבוצה רואה בטלוויזי: נקודה קטנה לביקורת 32
כאשר ה� ". ויש� ל' שלו�"במקו� " ויסב ל' שלו�"ש מבר' את רוני שמ: להשתדל להקפיד ולבדוק את הכתוביות

על התשועות ועל : "במקו�" על התשואות ועל המלחמות:"שרי� לאחר הדלקת נרות החנוכה הכתובית מופיעה 
 ".המלחמות

 . בהרחבה בהמש' בחברה החרדית אתייחסבפרטחזות מזרחית  ולבעלי מזרחי� לנושא היחס ל33
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בגלל שאי� ל' כס$ שאר פה רק יא� אתה ממשי' לה: "שואלת את השאלות הנכונות והמעצבנות

 " ?לנסוע] לערבי�[יש כבישי� שאסור לה� , מה"..."לדירה אחרת

המתנחלי� את או לפחות , הדתיי� הלאומיי�את סדרה לייצג את החרדי� ו מנסה ה,לכאורה

המהווי� מיעוט , החוזרי� בתשובה: שבה� א' היא מצליחה לנגוע רק בשני תת זרמי� שוליי�

ואינ� מזדהי� , היהודי� החיי� על פי ההלכההכוללת את (= שולי ולעיתי� דחוי בחברה החרדית 

(=  ה� מצד המתנחלי� –שה� מיעוט כפול , מתגוררי� במאחזי�והמתנחלי� ה) ע� הרעיו� הציוני

, חברה שומרת מצוות(= וה� מצד החברה הדתית לאומית ) התושבי� הגרי� מעבר לקו הירוק

 ). 'ראשית צמיחת גאולתנו'המתייחסת למדינת ישראל כ, ציונית

תיי� בסדרה לבוש השונה הדה נוס$ על. הסדרה יוצרת את הרוש� שהדת היא סוג של פולקלור

הדת היא דר' . אינה רק טקסי� ולחשי�, לפחות באידיאל, אול� הדת. מברכי� ושרי�, מתפללי�

 והאמונה "ל משמי�והכ"אנשי� דתיי� חיי� בהכרה ש. תפיסת מציאות, השקפת עול�, חיי�

אינ� אוכלי� בכלי� חד פעמיי� ) בדר' כלל(אנשי� דתיי� , ע� זאת. באל מכוונת ומחזקת אות�

, בדר' כלל מדובר בחברה יצרנית.  לא רק סוברו–ה� נוהגי� במכוניות שונות .  גרי� בקרוו�ולא

 . עובדת ומרוויחה

. ותושבי המאחז, הפגישה שלנו ע� הדתיי� בסדרה היא רק ע� רוני ושמש החוזרי� בתשובה

רוש� מחזקת את ה, דתי לאומי או מתנחל, חרדי –' מיי� סטרי�'העובדה שבסדרה אי� א$ דתי מה

ככה זה אצל "אנו מסיקי� ש. הפולקלוריסטי ויוצרת דימוי של חברה אקזוטית ואפילו תמוהה

 .  והדבר פוגע בתפיסת המציאות שלנו"הדתיי�

אד� , בעל חזות מזרחית, חוזר בתשובה, מוזיקאי,  תל אביבי לשעבר–הדמות הראשית , רוני

, י כמו איזה חייזרילוני� מסתכלי� עלהחי. "מחפש את עצמו בי� העולמות. קרוע ומיוסר, מתלבט

חליפה שחורה ומגבעת , לבוש חולצה לבנה, רוני מזוק�..." והחרדי� בזי� לחוזרי� בתשובה

ה� : בגדיו מהווי� סמל למצבו). ליטאי&כמו החרדי� הספרדי� שלבושי� בלבוש החרדי(שחורה 

שהבגדי� מבטאי� את נראה . חולצתו משתרבבת החוצה לעיתי� קרובות,  אליו"מתחברי�"לא 

 . תלישותו

הטקסט ש ייתכ�י. פרנסה ומסגרת חברתית אוהדת, חמש שני� לאחר שחזר בתשובה אי� לו בית

מנסה ליצור אצלנו את התחושה שרוני נענש על חזרתו בתשובה באובד� המסגרת הבסיסית 

רדיו " & "קול מולדת"בתחילת הסדרה הוא מתחיל לעבוד ב.  חברתית– תעסוקתית –המשפחתית 

הוא נמש' להדס , בעצ�". זו רק עבודה"ומצדיק את עצמו בפני נורית ש, "של מתנחלי�

 .וכ� לחו� ולפתיחות שבה� המתנחלי� קיבלו אותו, לאישיותה ולכריזמה שלה) המתנחלת(

על החיי� , קיומית, לא שמענו מרוני אמירה משמעותית,  החיצוניי��מעבר להיבטי, אבל

 ג� אנחנו לא –נ� מסביר לנורית שעבר שינוי והיא לא מבינה את השינוי הוא אמ. האמוניי� שלו

 פסיכולוגית שלו באמצעות הזדהות ע� הקרע –אנו יכולי� להתחבר לדמות האישית . מביני�

 .א' לא לדמותו הדתית,  תרבותי&החברתי 

מר מצוות ג� אד� שו. רוני נוגע בשערה של הדס.  שהוא לא נשוי להאישהאד� דתי לא נוגע ב, ועוד

הדיו� על , אנו רואי� את רוני ונורית נוגעי� זה בזה. לא נוגע באשתו א� לא טבלה במקווה

שתי ). ובסו$ אכ� מתקיימי� יחסי� ללא טבילה( רק ליחסי אישות – מבחינת� –הטבילה נוגע 

ות טע:  בכמה אופני�זאת להסביר אפשר.  בקנה אחד ע� דתיותו של רוניאינ� עולותעובדות אלו 

ללא ידיעת ..." טובלי� לפני שעושי� את זה" ובתפיסה החילונית את הדתיי� ש–בתחקיר 

, ובעקבותיו את הדתיי�,  שהטקסט בונה את רוניייתכ�י. העובדה שכל מגע אסור בזמ� נידה
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: אפשרי ג� הסבר פסיכולוגי. אבל עושי� מה שנוח לה� באותו הרגע, כאנשי� שיודעי� שאסור

 . קרוע בי� חייו הקודמי� לחדשי� ובי� המותר לאסור, ושתל, רוני מבולבל

, שמו חריג: ומעוצב באופ� סטיגמטי ואפילו תמוה, נראה מזרחי,  החבר החוזר בתשובה&ג� שמש

מבר' את רוני באופ� תמוה . כיפה גדולה וזק�, לבוש סוודרי� עבי�, שמ�, לא נאה, הוא לא חכ�

 אישהאת : "לשכנע את נורית לקבל את רוני בחזרהמנסה ". וישמר'' יברכ' ה"בברכת כהני� 

וקונה לה ספר בישול של נשי� !" זה חכ�. את לא אוהבת מה שהוא עושה ואת שותקת. חכמה

 ? איזו, וא� כ�? הא� הוא אמור לייצג את החברה הדתית. דתיות

הכולל היבטי� ,  כאירוע מורכב"חזרה בתשובה"הסדרה אולי ניסתה להתמודד ע� מושג ה

א' היא מציגה חזרה .  אידיאולוגיי� לא פשוטי�– כלכליי� – חברתיי� & רגשיי�–ושיי� אנ

  ,..."לפחות היה בזה משהו אקזוטי. �עזב אותי בשביל אלוהי, מילא: "בתשובה כאירוע אקזוטי

 " ?וינ'יש לכ� ברכה מיוחדת לקפוצ..." "זה מה שעושה לה את זה, תתאסל�, תתנצר"

ה� .  יותרמורכב ואפילו קשה, בעיקר בחברה החרדית, זרי� בתשובהמצב� של החו, במציאות

והחברה הדתית הסגורה חוששת מהשפעה שלילית אפשרית הקשורה , עשו דר' ארוכה ומסובכת

 הכוללת משיכה "יש�ה" במערכת היחסי� ע� העול� מבחיני�בסדרה . לחייה� הקודמי�

. עברומחבריו ומ, לא מתנתק ממשפחתוג� לאחר החזרה בתשובה רוני . 34יהיוגעגועי� מול דח

עובדה זו מבטאת את היותו חבר ,  גיסאמחד. הוא בא לבקר את חברו החולה ואת בנו המתגייס

המטוטלת הנעה בי� חיבור לניתוק מבטאת את ,  גיסאמאיד'. סוג של בעל ואבא מסור ואוהב, טוב

ממהר :  של ההתנחלותלבי� הרצו� להיטמע במרחב, בי� אהבתו לתל אביב: הקרעי� בנשמתו

גבעת " ע� זה מנסה לשכנע את חברו לבוא לגור איתו ב.להגיע לעיר הגדולה בכל הזדמנות

, ליחסו לליבלי', שדיבורו מתובל בגסויות, הקרע בי� הקשר החברי שלו למנו החולה. "יהודית

 –ית לנור. הגרושה הצעירה,  המתנחלת–הפער בי� משיכתו להדס . "שפה של מתנחלי�"המדבר ב

אי� ל' זכות מוסרית "למרות שהיא אומרת , הוא מבטא כלפי אשתו הרבה קנאה. פרודתו/אשתו

 לחלומו על ילד "אינ� גדלי� כיהודי�"וההתלבטות בי� אהבתו לילדיו ש ..."לשאול אותי את זה

 . שלו ושל הדס"יהודי"

ה� שני דתיי� נראה שרוני ושמש , א� נמשי' ונעמת את ייצוג הדתיי� בסדרה מול המציאות

וקיימת בה עזרה ) על היתרונות והחסרונות שבכ'(החברה הדתית היא קהילתית מאוד . בודדי�

. "דתיי�"לא ראינו סיוע מצד ה, הזמנה לסעודת שבת שליבלי' מזמי� את רונימה חו . הדדית רבה

אול� ה� , החוזרי� בתשובה מתלונני� אמנ� על הקושי להשתלב כשווי� בחברה החרדית

 . ג� א� היחס אליה� הוא לעיתי� קרובות פטרנליסטי, חי� רצויי� שמקבלי� תמיכה רבהאור

איני .  בעלי חזות מזרחית ג� ה�אלא, חרדית/חוזרי� בתשובה בקהילה דתיתאינ� רק רוני ושמש 

. עדתית&אלא לדו� באופני הקריאה ובפרשנות הדתית, מנסה לנחש את מוצא� של השחקני�

לרוש� . היחס לאד� קשור למוצאו, � עדי� יותר בחברה הדתית לאומיתובאופ, בחברה החרדית

&החברה החרדית. המובילה ליחס, החזות מכתיבה השערה לגבי מוצא: תפקיד מרכזייש הראשוני 

. במיוחד אלו החוזרי� בתשובה,  הספרדי�"האחי� החדשי�"אשכנזית מתקשה לקבל את 

.  מכסה לאנשי� ממוצא שאינו אשכנזימוכתבת, בעיקר הטובי� שבה�, במוסדות החינו'

ולעיתי� רחוקות נית� לראות נישואי� בי� משפחות אשכנזיות , הנישואי� נערכי� בתו' העדה

ועל יתרו� , בדר' כלל עובדה זו מעידה על בעיה במשפחה האשכנזית. (למשפחות שאינ� אשכנזיות

                                                 

 .אפשר היה לראות בעיקר את הקושי האישי והכלכלי' �אושפיזי'בסרט  34
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לא במשמעויות סוציולוגיות חשוב לציי� שאי� מדובר בגזענות לשמה א). יחסי במשפחה הספרדית

להכניס בהערת , א� זה לא קשה, אני חושבת שנכו�, והלכתיות מורכבות מכיוו� שזה נשמע מגונ�

בחברה הדתית לאומית הדברי� מעודני� . 35השוליי� הפנייה לטקסט אקדמי שמגבה את הטענה

 באה לידי ביטוי א' לעיתי�, קיימי� נישואי� בי� עדתיי� רבי� ומוסדות הלימוד פתוחי�, יותר

המייצג ( "גבעת יהודית"ביישובי� הפחות מבוססי� כמו . ההיררכיה העדתית באופני� אחרי�

 .אי� מקו� להיררכיה עדתיתכמעט ש) בסדרה את המאחזי�

השילוב בי� חזרת� בתשובה לחזות� הכהה . מקומ� של רוני ושמש בשולי החברה מובטח, לפיכ'

ל הדרה חברתית המקשה על השתלבות� הטבעית בחברה והנראית כמזרחית יוצרת מציאות ש

 .   ומזמי� לש� ג� את שמש"גבעת יהודית"לכ� נראה שרוני חש מקובל יותר ב. החרדית הקולטת

 

, בית כנסת:  קהילתיי�&אנו לא רואי� מקומות דתיי� : בסדרה חסרי� היבטי� דתיי� נוספי�

דתיי� כקבוצה היא בסצנה שבה מתקיימת הפע� היחידה שאנו רואי� .  'בית מדרש וכד, ישיבה

ואילו כא� ) אפילו קרוו�(ג� במאחזי� הדלי� ביותר יש מבנה לבית הכנסת . תפילת מנחה במאחז

ועוד , כמה מתנחלי�, משתתפי� בה רוני. מול הכפר הערבי, על ההר, התפילה מתקיימת בחו 

אי� תחושה . הואחרי  התפילהה� לא משוחחי� ביניה� לפני. כמה אנשי� תמוהי� ע� קוקו וכיפה

נראה שהדתיי� ה� אוס$ של  יצורי� בודדי� ללא מערכת . כמקו� מקרב, של בית הכנסת כאתר

 . חברתית תומכת

ה� שואלי� שאלות הלכתיות . אנשי� דתיי� מתייעצי� ע� רב המקובל עליה�. אי� רב בסדרה

שבדר' כלל בעזרתו , שובה הרבאצל החוזרי� בת. ומעלי� ג� שאלות אישיות בעלות גוו� ייעוצי

ואפילו לא מזכיר , רוני לא נראה משוחח ע� רב. מהווה דמות מרכזית בחייה�, חזרו בתשובה

מי שבאופ� מפתיע מדברת על רצונה שיהיה אד� גדול שיאמר לה מה לעשות היא נורית . דמות כזו

, מצאת דמות מנהיגהבמציאות ברוב המאחזי� נ. ג� במאחז לא ראינו דמות של רב). החילונית(

 של דמות הרב בסדרה מחזק את הרוש� שהדמויות חסרונה. מתוות דר' וסוחפת, יננטיתדומ

 .מתנהלות במרחב ללא דר' ברורה ומנהיגות מכובדת, הדתיות ה� תלושות

 

. ה� המתנחלי�) חו  מהחוזרי� בתשובה שה� כאמור תמוהי�(הסוג השני של הדתיי� בסדרה 

ה� מנצלי� את . צגות אנשי� חד ממדיי� ולא דמויות מתפתחות ומשתנותדמויותיה� בסדרה מיי

אתה מחפש את אלוהי� : "נורית אומרת לרוני. הערבי�את הצבא ואת ,  את המדינה–כול� 

]. נגד הערבי�!" [אלוהי� לא נמצא במקומות שיש בה� כל כ' הרבה חטאי�! במקו� שהוא איננו

הוא לא מסביר לנורית על , מנו לא לעבוד ש�כאשר נורית מתווכחת ע� רוני ומבקשת מ

זהו אחד . הוא רק מסביר שזו עבודה. לא מנסה לשנות את דעתה הסטיגמטית, המתנחלי�

 .זוההמקומות שיוצרי הסדרה יכלו לשי� בפיו מילי� אנושיות ביחס לחברה 

, תנראה שנוצרת היררכיה בי� הקבוצו. "אחרי�"הטקסט מנסה להתמודד ע� שתי קבוצות של 

לצופה השיי' לקבוצות , יצירת היררכיה בי� הקבוצות מאפשרת. מנקודת המבט של קבוצות הרוב

הקיצוניות שבה מוצגות דמויותיה� של המתנחלי� יוצרת . הבנה ואפילו הזדהות מסוימת, הרוב

                                                 

 בקצרה נית� לומר שמדובר בחברה .  שלא כא� המקו� לפרט� לעובדות אלו הסברי� סוציולוגיי� מורכבי�35
הבדלי המוצא משפיעי� . ומתקשה לקבל את אלו שמוצא� רחוק מש�, מסורתית המשמרת את מנהגי מזרח אירופה

, מקורות: החברה החרדית). 1991. (מ, פרידמ�: ראו. וההתנהגות, השפה, הלבוש, תיתמאוד על אופני הפסיקה הד
) 2004. (י, לופו .כתר: ירושלי�. החרדי�). 1989. (א, לוי; מכו� ירושלי� לחקר ישראל: ירושלי�. מגמות ותהליכי�

 הקיבו  המאוחד : תל אביב. ההשתלטות הליטאית על בני תורה ממרוקו: ס דליטא"ש
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נורמליי�  "תל אביבי�"החוזרי� בתשובה ה� . נורמליזציה במבטנו המצי  על החוזרי� בתשובה

בי� , ההבדל המשמעותי המתבטא בטקסט. בעוד המתנחלי� מובני� כחריגי�,  לשעבר ג� א�–

כער' מרכזי (לשמירה על אדמת אר  ישראל ) כער' מרכזי של החוזרי� בתשובה(שמירת המצוות 

 . ואת שומרי המצוות כאקזוטיי�, מבנה את השומרי� על האדמה כקיצוניי�, )של המתנחלי�

לובש , מזוק�, חבוש כיפה גדולה, רחב, בחור גבוה: "מתנחל" ה–) שמו הפרטי לא ידוע(ליבלי' 

התאלמ� מאשתו שנרצחה בדר' . כמוב� נושא נשק לכל מקו�. מעיל דובו� וצעי$ מפוספס

שמו בפיו את . נוסע בסובארו סטייש� לבנה,  גר בקרוו�"קול מולדת"הוא שדר� ברדיו . להתנחלות

הרוב בישובי� הוותיקי� זה : "...ב המתנחלי�האמירה היחידה המצביעה על גוו� ג� בקר

כנס לישובי� הקטני� יאבל א� ת. לא אקדמאי�, אקדמאי�,  בעלי עסקי�–במקצועות הרגילי� 

. כמו בכל מקו�... א� תחפש טוב תמצא ג� עברייני�. לוהכ. משוררי�, אמני�, תמצא ציירי�

 ..".ע� אמונה,  זה אנשי� ע� ערכי�האבל אחוז גדול מהאוכלוסיי

שדרנית , פתוחה, שה עצמאיתיא. עוטה מטפחת, לבושה בבגדי� ארוכי� וכהי�,  צעירה נאה&הדס

קושרת אתו מערכת . ת�ינה אותו לעבוד א נותנת את הטלפו� שלה לרוני ומזמ–אסרטיבית . ברדיו

. נהרגה בפיגוע) אשתו של ליבלי'(אחותה . נשא להייפרד מאשתו ויימצפה ש, יחסי� רומנטית

 האהבה והחיבור להתנחלות בפרט – זה חיזק את האידיאולוגיה והערכי� המרכזיי� בחייה אירוע

 . ולאר  ישראל בכלל

היא מקבלת לזרועותיה שוב , קורב�נורית מוצגת כ. אבקש להקדיש דיו� מיוחד לנשי� ביצירה

נות המוכנה להקריב קרב,  חזקהאישהא' בעצ� היא ". המקפ  על הגבעות, דוס"ושוב את בעלה ה

מתו' הכרה במורכבות ובבעייתיות של מערכות יחסי� ' באופ� מודע כדי להמשי' את פרק א

ומעזה לשאול , האומ  שלה ניכר ג� כאשר היא עומדת מול המפקד של עודד. ה�של' שבפרק ב

 .אותו שאלות נוקבות

שר הצליחה לחתו' ק.  שנית� לחוש כלפיה אמפתיה מסוימת"המתנחלי�" הדמות היחידה מ&הדס

לא נפלה ישר לזרועותיו של ליבלי' . "יתה לו בעיה ע� ילדי�יג� ה"ו, ע� גבר שהיה שונה ממנה

 –היא עוסקת בעבודה מקורית . "שאר לבדיהיא לא ת" החברתית שהלמרות הציפיי, האלמ�

היא מסירה .  דתיה שתסרבאישהמצופה מ, כאשר רוני מבקש לראות את שערותיה. משדרת ברדיו

 על גופה במערכת אישההמביעה את בעלות ה, זו אמירה חתרנית ועצמאית. מטפחתבעדינות את ה

מוצגת , הבת, ג� שירה. ועוצרת בשיער, היא לא מוותרת על הגבול, ובכל זאת. יחסי� אינטימית

הנשי� הללו ה� . נערה דעתנית ואסרטיבית השואלת שאלות נוקבות, כבעלת אישיות חזקה

הנראה , מנו החולה: "החדשי�"מול הגברי� . ילות את היצירה מוב&החכמות ובעצ� , היודעות

שבקושי מצליח להרוויח את , ורוני המתלבט. שמוותר על חברתו ללא קרב, איל�, רוב הזמ� במיטה

 –ומגשימות את עצמ� , נאבקות למע� המטרות שלה�, עובדות, אסרטיביות,  ה� עצמאיות–לחמו 

 .אישית ומקצועית

כאוס$ של אנשי� תמוהי� , חלי� מוצגי� באופ� סטיגמטי ואפילו פוגעשאר המתנ, לעומת הדס

חבושי� , אנשי� הלבושי� בבגדי� מוזרי� ומעילי דובו�,  עולה מרוסיה המתעלל בערבי�&ומוזרי�

 . כובעי צמר או לחלופי� קוקו ארו' ומעליו כיפה

י� ה� והמתנחל, �יהחוזרי� בתשובה ה� השולי, לאחר שהבנו שהחילוני� ה� המרכז

ה� עומדי� או .  האמיתיי� ה� הערבי�"אחרי�"ה. נוכל לפנות אל מי שמחו  למעגל, הקיצוניי�

 האל, ג� הערבי� בסיפור של עודד. חסרי ש� וזהות, מצפי� לאישור מעבר, עוברי� במחסומי�

 מתוארי� כגוש אנושי המבקש רק להגיע ,רגשיתלכ' או לא היה מסוגל ,  לעצורשלא הצליח
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תושב ערבי שנסע ע� בנו ונעצר על ידי : ג� א� לא ש�, לערבי אחד יש פני�, אול�. לעבודה

אלו הכריחו אותו לעצור ולנקות את האנדרטה לזכר אשתו של ליבלי' . המתנחל העולה וחברו

רואה בכאב את אביו , כאשר הערבי ניקה בנו הביט בו ובה�). $"נצבעה בצבעי דגל אש/שחוללה(

 .תו' כדי קריאות פוגעניות, עשעו בזריקת חפצי� על הערבי הכפו$המתנחלי� השת. המושפל

 

 סיכו� 

 נוגעת בנושאי� מורכבי� בחברה הישראלית ומנסה להתמודד ע� 'לתפוס את השמי�'הסדרה 

בי� מתנחלי� לתושבי ,  מערכות היחסי� הטעונות בי� חוזרי� בתשובה לחילוני�&הגוו� התרבותי 

 . י�ובי� יהודי� לערב, מרכז האר 

 ובכ' "נורמלי�"הסדרה ממצבת את החילוני� כ. בנגיעה אי� די, אול� מבחינת הגוו� התרבותי

באמצעות תושבי (והמתנחלי� ) באמצעות החוזרי� בתשובה(מחזקת את תפיסת הדתיי� 

 אי� ייצוג לחיי� הדתיי� .� החברתיי�יהדמויות הדתיות משתייכות לשולי. 'אחרי�'כ) המאחזי�

מיעוט הדמויות . הדת נתפסת כסוג של פולקלור ולא כאורח חיי� מהותי. רבהעל מורכבות� ה

 .  תהוהבנ החברה הדתית של היכרותהדתיות ושוליות� החברתית לא מאפשרי� 

א' יש . חשובה, ובעיקר בפריי� טיי�, אי� ספק שעצ� ההתייחסות לקהלי� מודרי� אלו, ע� זאת

סדרת איכות שתשכיל לשת$ . יתי לזרמי� השוני�לתת את הדעת לגווני� ולתת ביטוי עמוק ואמ

& את קיומ� המורכב תאפשר את השתתפות� ההוגנת בשיח החברתיכ' שתשק$קבוצות מודרות 

 . תרבותי הישראלי

 

 החצר

המהווה פלג קט� בחברה (חסידות : עוסקת בקבוצה מודרת בחברה הישראלית' החצר'הטלנובלה 

אנו . תרונותיה וחסרונותיה ובעובדה זו נעוצה חשיבותהעל י, ומתארת אותה בצבעוניות) החרדית

מערכות יחסי� מרתקות , אישיות, פני�, יש לה� שמות. מקרוב' הה�'פוגשי� את האנשי� 

כמנהיג הגו� ודואג מעוררת קנאה בחברה דמוקרטית הנגועה " רבה"דמות ה. וסיפורי� אנושיי�

 . בשחיתות שלטונית

ראש , הרב" (רבה" בית ה–ות הקשורות לחצר חסידית הטלנובלה עוסקת במגוו� התרחשוי

א' ג� בתלמידי� , האירועי� קשורי� בעיקר בילדיו של הרב. מנהיג קבוצת החסידי�) הקהילה

א� כי חושב לציי� כי  (2005 בחור$ 10 שודרה בפריי� טיי� של ערו  תכניתה. ובחסידי� אחרי�

 .) חשיבות לא מבוטלתונראה כי יש לכ'' התכלת'במקור היא שודרה בערות 

בית , חדר הרב: האתרי� המרכזיי� ה�. רוב הסדרה מצולמת באולפ�, כמקובל בטלנובלות

הטלנובלה .  בעיקר ברחובות בני ברק–מעט צילומי� בחו  . בית החולי�, בית המדרש, המשפחה

,  הפרקי� מסתיימי� ברגע מותח במיוחד.מארג של סיפורי� המתרחשי� במקבילערוכה כ

נשזר קו עלילה ,  כשקו עלילה מסוי� נפתר–היוצרי� מפתיעי� . יח אותנו לצפות לפרק הבאהמכר

 נהני� מפתרו� הבעיות שלאחר הסיבו' ומאפקט &כ' הצופי� מתחברי� לעלילה. אחר שמסתב'

 .ההפתעה

: חשוב לדעת שהחברה החרדית מורכבת משתי קבוצות עיקריות', חצר'על מנת להבי� את הרקע ל

 –' חצרות'החסידי� מחולקי� ל. מדובר בשתי קבוצות השונות מאוד זו מזו. יטאי�חסידי� ול

החסידויות נקראות בדר' כלל על ש� . 'רבה'קבוצות אנשי� המאוגדי� בקהילה שבמרכזה ה
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החסידי� : ה� מתנהלות כרשות. 'בעלז וכד, ני 'ויז, גור:  נוצרושבההעיירה המזרח אירופאית 

מוזיקה ואפילו , כלכלה וצרכנות, משפט, יש לה� מוסדות חינו', רדותגרי� בשכונות ובקריות נפ

החסידי� ). בדר' כלל מעיל עליו� שחור ארו'(כר יהלבוש המיוחד מהווה סימ� ה. בגדי� משלה�

 מהחסידות שלו או מחסידות אישהחסיד יכול להתחת� ע� . ג� מגדלי� זק� ארו' ופאות ארוכות

לבושי� בלבוש ,  אלו נחשבי� פתוחי� לעול�– הליטאי� א' החסידי� לא יתחתנו ע�, אחרת

, מבחינה קהילתית. אינ� מגדלי� פאות ארוכות וזקנ� קצר ומטופח, )חליפה כהה קצרה(מודרני 

א' ה� חיי� בעצמאות , הליטאי� קשורי� לישיבה מסוימת וראש הישיבה הוא הרב שלה�

ו� בחיי� הדתיי� הליטאיי� הוא הער' העלי. יחסית ואינ� מחויבי� לקהילת� כמו החסידי�

, בתפילה,  בשמחה–החסידי� טועני� שהער' העליו� הוא עבודת הש� , לעומת�. לימוד התורה

 .דר' הלב

חסידות ספציפית בקהילה החסידית במגזר : מציגה פלג מתו' קהילה השייכת למגזר' החצר'

הנוהגת לעיתי� , ידותבחס. מתפתחי� בה יחסי כוח ושליטה, כמו בכל מערכת אנושית. החרדי

הכוללי� מערכות החותרות , קיימי� מאבקי� קשי� על ההנהגה, אשהבר' רבה'כמו ממלכה שה

 . תחת השלטו�

 

ה� מדברות בשפה המערבת בי� עברית . הדמויות לבושות היטב ומשחקות בדר' כלל באופ� אמי�

ש בבגדי� ארוכי� א' לא לבו, פאות, בעל זק� ארו' ולב�, גבוה.  הרבי&הדמות הראשית. 36לאידיש

הרבי . מה� הוא סובל מחזקות את דמותו כגיבורשבעיות הבריאות . נעזר במקל הליכה. מפוארי�

לא נושא פני� לעשירי� ולחזקי� , דואג לחלשי�, נאמ�. תלמיד חכ�, ישר והגו�, הוא אד� טוב

ג� כאשר בנו . עת�לפי סדר הג) פגישה אישית(=' יחידות'הוא מקבל את החסידי� ל. בבני קהילתו

בו אני אתחיל לדאוג יותר שהרגע : "הוא לא מוכ�, מפעיל עליו לח  לקבל קוד� את החסיד העשיר

זה יהיה הרגע שבו אצטר' , כסא שלי במקו� לעשות את התפקידי� שלי כמו שצרי'ילשמור על ה

 ". לפנות את מקומי

זה בית , את יודעת: "החולי� הוא מפרג� לעובדת הניקיו� בבית &התנהגותו רגישה ואנושית 

מתי בפע� האחרונה " :דואג לבחור שלא מצליח ללמוד". החולי� הכי נקי שהייתי בו אי פע�

 משפחתית הוא שומר על מערכת יחסי� טובה –ומבחינה אישית " ?אכלת ארוחה חמה אמיתית

 .וקרובה ע� בני משפחתו

מבדי� מודרניי� , די� נאי� וארוכי�לבושה בבג,  גבוהה ונאהאישה:  שיינדל&)הרבצע�(הרבנית 

היא מצולמת בעיקר בביתה .  כמטפחתאשהחובשת כובע מקטיפה הצמוד לר, התפורי� בסגנו� יש�

דואגת מאוד לילדיה ובכל זאת במהל' הסדרה , מרגיעה, מקשיבה,  אצילהאישההיא .  ממלכתה–

 .ה� עושי� דברי� רבי� ללא ידיעתה

חובשת פאה . לבושה בבגדי� מודרניי� א' צנועי�, בוהה נאה וגאישה, פורהיצ: ילדי הרב

). מסרקת ומוכרת פאות לנשי�(פאנית : מקצועה. גרושה בעל כורחה. עשויה משער טבעי, מודרנית

, צפורה אסרטיבית. מציעה עזרה לכל דורש, מסורה ודואגת, אכפתית,  היא טובההבאופיי

היא הופכת לדמות . יות המופנות אליהבעלת לשו� ומגיבה בשנינות להערות הטורדנ, החלטית

. י המשטרה בקזינו ע� רבע מליו� דולר מכספי החצר"נתפס ע, חנו', טראגית כאשר בעלה הטרי

                                                 

 . שבכתוביות לא מופיעות המילי� המקוריות באידיש ע� תרגו� בסוגריי�חבל 36
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הסיפור הטראגי מלווה את מהל' היצירה עד לסו$ . הוא נאל  לגרש אותה נגד רצו� שניה�

זוג שלא יכול להיות יחד : זהו מאפיי� מרכזי בטלנובלות.  פתרו� הלכתי המבטל את הגט&המפתיע

, נערה נאה,  הבת הקטנה&רוחי/ורוחל.בדר' כלל תסתיי� הטלנובלה בחתונת�. מסיבה כלשהי

רוחל מאוהבת . לבושה דומה יותר לדתיה מודרנית מבני ברק. מסורקת בקפידה ע� שתי קוקיות

 . גרושה של אחותה הגדולה ומנסה לנכס אותו לעצמה/ בעלה–בחנו' 

מוצגות הנשי� , המקובלת שהנשי� החרדיות חלשות ומודרות) סטיגמטיתה(למרות הטענה 

מחר "שיינדל קובעת ש. קשיבי� לה�ג� הגברי� מכירי� בכוח� ומ. כחזקות ואסרטיביות' החצר'ב

ציפורה מחכה לחנו' ..."א� היא החליטה: "והרבה אומר לאביה של גיטל..." תגיע שרשרת לכלה

 ורוחל היא זו שמביאה למציאת הפסק שגדולי הרבני� לא .ועומדת בפני הלחצי� להתחת� שוב

זה : "לגבי פסק הדי�, בקול ר�, היא עושה זאת תו' קריאה אמיצה וחתרנית.  ביטול הגט–מצאו 

' הפי אנד'ואכ� בזכותה מגיע ה. גדליה מקשיב לה ופונה שוב לחפש היתר!" זה לא הגיוני! אכזרי

 .באיחוד� מחדש של חנו' וציפורה

מצפה לרשת אותו בבוא , הב� הגדול של הרב, זבולו�. ב רחוקי� אחד מהשני בגיל ובאופיבני הר

מבקש מאביו : משתכר מעמדת הכוחהוא נראה ש. מקומו הקבוע הוא ליד שולח� אביו. העת

לבוש , ב� הזקוני�, עוזיאל. לגרש תלמיד שסרח ולפעול בתקיפות ובנחישות,  לחסיד העשירעלהיכנ

) השוטר(יוצר קשר קרוב ע� יריב , מכי� את עצמו להליכה לצבא. מוצא מזרחי א' נראה מ,כחסיד

 .ומסייע לו להתגייס לצבא' שבחו 'המהווה עבורו צוהר לעול� 

 דמות גרוטסקית חיונית בכל טקסט העוסק בחיי� בעיירה של פע� &חוה פרומה השדכנית

. � מצליחה לשד' שידוכי�לפעמי� ג, מתערבת, מתעניינת בכל. או בחצר חסידית") השטעטל("

מוכנה להקריב את , טובה ונאמנה, בחורה צנועה.  ארוסתו של שרולי&גיטל: ותוצר השידו' שלה

 "בעייתית"אושרה למע� הצלחת השידו' של אחותה ה

מספר –חסיד נאמ� וישר וג� ליצ� החצר ). העוזר הצמוד(של הרבה ' משמש' ה& מוטקה: החסידי�

 ,'חסיד פשוט'לכאורה הוא .  שלו מסתיר מאחוריו אד� רגיש וטוב לבההומור. בדיחות וחידודי�

נית� כמעט להשוות אותו . האד� הקרוב ביותר לרב, הוא המוציא והמביא. א' יש לו כוח רב

מנסה לנווט את החצר . משול� הוא החסיד העשיר, לעומתו. למזכירה האישית של ראש הממשלה

למרות כוחו האובייקטיבי הרבה לא מוכ� . מתנותלצרכיו ולקנות את הרבה בדברי חלקות ו

ומשת$ פעולה ע� החסידות , הוא חתר�. שאר החסידי�מלהתייחס אליו באופ� שונה מאשר 

נתפס , רומה על ידי אביו.  הגיבור הטראגי של הסיפור&חנו'. השייכת לאחיו של הרבה, המתחרה

לאחר שלוש .  לציפורה והוכרז כמתאול  לתת גט. בקזינו וישב בכלא כדי להג� על שמו של אביו

, גופיה כחולה, ינס משופש$'ג: 'קלאסי'הוא לבוש כחילוני . שני� חזר וניסה להוכיח את חפותו

 LAכובע קסקט שעליו כתוב , ללא פאות וזק�, שערו מגודל. מראה מעט מזרחי. שזו$ מאוד

בור הוא מגשר בי� בשילוב המוזר בי� הלבוש והדי, דיבורו עדיי� כמו חסיד. ומשקפי שמש

חסיד שזיי$ טקסטי� וגנב כספי� בעקבות סחיטה . גדליה הוא דמות עגולה ומתפתחת. התרבויות

, לאחר תקופת עונשי� שגזר על עצמו נבחר על ידי הרבה למלא את מקומו בזמ� מחלתו. כספית

 .ומצא דר' לגאול את החצר מקשייה הכספיי�
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 גיוו� תרבותי 

 &רוב הדמויות בסדרה שייכות לקבוצה הומוגנית :  רק חסידי�נראה שהחצר כוללת בתוכה

 –א' בלית ברירה נכנסי� לחצר . תושבי בני ברק, )מחסידות מסוימת(חסידי� , אשכנזי�, חרדי�

של ' חילוני הטוב'הוא ה, הרופא, ר זריצקי"ד.  הרופא והשוטרי�&' האחרי�' ג� &ולטלנובלה

לפני הניתוח הוא מספר לרבנית שהרבי מכנה . אותוהוא מערי  את הרבה ודואג לברי. הסדרה

שאותו הוא מדליק אצל כל מי , של הרבה' הניצו  המיוחד'ומדבר על ' אפיקורס קדוש'אותו 

 את המסרי� המעריצי� יטהאינטליגנ, יהליברל, כאשר הסדרה שמה בפי החילוני. שנפגש אתו

בעיתונות ". אפילו הרופא אומר": היא בעצ� מאשרת את נכונות הקיו� החרדי והחסידי, הללו

 חילוני�מצטטי� פוליטיקאי� ועיתונאי� : החרדית משתמשי� לעיתי� קרובות בשיטה הזו

כ' , ככל שהדמויות המצוטטות מוכרות כחילוניות ושמאלניות יותר. התומכי� בטענות החרדי�

 .37תוק$ הדברי� חזק יותר

ולמצוא את הנוער האלי� המאיי� על המבקש לערו' חקירה ,  שוטר חילוני–חיי� ' ר /יריב

הרבה מאפשר לו לערו' את החקירה בתנאי שיתחזה . ארכיאולוגי� חילוני� ומוכרי בשר חזיר

מסתכל על החרדי� בתחילה !) כמוב�, מרוקאי(יריב . 'זרה בתוכנו' הרמז ל–לחסיד חוזר בתשובה 

 & הוא משתמש בסבא שלולצור' השכנוע. הוא פונה אל הרבי בבקשה לערו' חקירה בחצר. בחשש

והוא אמר לי שהדבר , הוא למד הרבה והתפלל... סבא שלי היה אד� מאמי�: "כמוב�, שהיה רב

 ".הכי קדוש ביהדות זה להציל חיי�

כאשר .  לבי� הערכההיכרותנעות על רצ$ שבי� זלזול וחוסר ' חצר'מערכות היחסי� בי� המשטרה ל

את� ! כי אי� לכ� זמ�? למה. לצבא את� לא יכולי�ללכת : "השוטר, חנו' נעצר אומר לו רות�

זה התורה שלכ� מרשה ? הא,  לזה יש ל' זמ�–אבל ללכת לקזינו לא חוקי ... צריכי� ללמוד תורה

 "?לכ�

: סימבוליי�" אחרי�"נכנסי� ג� , )מחוסר ברירה(באופ� ממשי ' חצר'שנכנסי� ל, חו  מהחילוני�

). דתיי� לאומיי�(ומזרחיסטי� ) המתנגד לחסידות, יהפלג הליטא(מתנגדי� , חסידויות אחרות

 של קבוצה �נראה שיש כא� ניסיו. החסידי� לא מוותרי� על כל הזדמנות לבטא את דעת� עליה�

א' ג� חסידויות , 38ברור שהחילוני� נשארי� מחו  לגדר. להבהיר ואולי א$ לבצר את גבולותיה

כנס י אינ� מורשות לה–שומרות מצוות  שלוש קבוצות –ודתיי� לאומיי� , ליטאי�, אחרות

הוא אומר לו ) שעומד לעבור לחיות ע� הקלויזנרי�(כששרולי נות� מזוזה לגדליה : למשל. 'חצר'ל

וכאשר מוטקה המשמש " ?שאני סומ' על המזוזות של הקלויזנרי� האלו, מה אתה חושב: "בחיו'

, הקבוצה הליטאית[' מתנגד'היות  הייתי הול' ל�א� הייתי רוצה להיות בדיכאו: "אומר לזבולו�

כשהשדכנית נכנסת ורואה את רוחי לומדת ומחפשת פתרו� : וגמה נוספת ד]".המתנגדת לחסידות

ס 'כמו אצל המזרוחניק... לימוד תורה לנשי�: "הלכתי בספרי� היא עוקצת אותה

 ]".דתיי� לאומיי�= 'מזרחיסטי�'[

עוזיאל וחנו' ה� בעלי צבע עור כהה . ספי�נו' אחרי� סימבוליי�'נראה שהטקסט מציג ג� שני 

החברה החרדית ובמיוחד ) 'לתפוס את השמי�'בניתוח הסדרה (כפי שכתבתי לעיל . וחזות מזרחית

                                                 

). סביב הדיו� על חוק טל(ל בעיתו� משפחה " התפרסמה כתבה העוסקת בגיוס החרדי� לצה1.8.02בתארי' ,  למשל37
 .צוטטו ש� חברי כנסת ואנשי צבא בכירי� הטועני� שאי� בכ' תועלת

לכ� תמוה מדוע ג� חנו' וג� עוזיאל נראי� כה . מזרחי�דויות אי� מקו� ליש לציי� שבדר' כלל בחסי, ע� זאת 38
 .כהי�
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אנשי� ממוצא מזרחי יתקשו למצוא את מקומ� . זו החסידית היא חברה אשכנזית באופ� מוצהר

, ת מכתיבה השערה לגבי מוצאהחזו: לרוש� הראשוני תפקיד מרכזי, בחברה זו. במרכז החברה

פרשנות אפשרית . הוא בעל צבע עור כהה, ב� הרבה, י שעוזיאלילכ� תמוה בעינ. המובילה ליחס

. החת�, תמוהה יותר חזותו של חנו'. יכולה להיות אימו  או הסבר גנטי כלשהו) ממבט חרדי(

 . קלושי�, יהצדיק ולמד� ככל שיה, נשא לאד� ממוצא מזרחיית' רבה'הסיכויי� שבתו של 

נוכל לשי� לב ששני , ונתמקד בפרשנות הטקסט, א� נתעל� מחוסר הדיוק של היוצרי�, אול�

, חנו' נעל� וחוזר לבוש כחילוני. הללו אכ� מקיימי� מערכת יחסי� ע� העול� החילוני' אחרי�'ה

' אחרות�, 'אכ�. ציונות בחברה החרדיתל סמל לחילוניות ו–עוזיאל עוזב את הבית ומתגייס לצבא 

 .  ולשונות חברתית' אחרות'החיצונית הובילה ל

 

 מעבר לשפה &בני אד� כמו כול�" ה�",  בעצ�&הראשו� : הסדרה מציעה שני מסרי� מרכזיי�

, יריבות בי� אחי�, קנאה, יש סיפורי אהבה!) כולל החסידי�(ג� אצל החרדי� , ולמראה החיצוני

הוא , המהווה מסר דומיננטי בטלנובלות, סר השניהמ. 'החוצה'סחטנות ורצו� להצי  , אינטרסי�

הרבי , שרולי וגיטל יחזרו אחד אל השני, חנו' וציפורה מוצאי� פתרו� הלכתי": האהבה תנצח"

באמצעות שני מסרי� אלו מצליחה הסדרה ג� . מחלי� ממחלתו הקשה וחוזר אל אשתו המצפה

ע� ) ואפילו סימפטיה (היכרותפשר וג� לא, אנר ולהיות טלנובלה ע� כל המרכיבי�' לזתלהיענו

 . מגזר לא מוכר

נית� לבקר ולומר שהסדרה מציגה את החצר החסידית כאתר מלוכה : מבחינת השיח בי� הקבוצות

בחצרות חסידיות ישנ� מאבקי : ואכ� הדבר אינו רחוק מהמציאות. רדו$ תככי� ומזימות, מודרני

 המשמעויות –ל� העודפות הסמיוטית או. שלעיתי� נגמרי� בפילוג החסידות, שליטה קשי�

יכולת ההתפתחות והשינוי , הנלוות של הטקסט מאירות את התכונות האנושיות של הדמויות

' מוזמני�'אנו . אלו יוצרי� חיבור אנושי שיכול לקרב את החברה החרדית לכלל המדינה. שלה�

 בעזרת האמצעי� .מזדהי� ע� סבל� ושמחי� בשמחת�. למשפחה, הביתה,  אליה� לחצרסלהיכנ

בסדרה : 'שחורי�'ויזואליי� העומדי� לרשות יוצרי המדיו� משתנה תדמית החרדי� כ&האודיו

. בעיקר באמצעות לבוש הנשי� וריהוט הבית, שחורלמעבר לחו� ו, שימוש רב בצבעי� מגווני�

, שטיחי�: הבית מרוהט בטע� ובאסתטיות.  עושראינוג� א� , כלי הטובלהכבבית ניכר המצב 

, כלל זהובההתאורה בדר' .  ולשולח� מוגשי� מאכלי� מגווני� ועשירי�,תמונות נאות, וילונות

משלבת בי� : ג� המוזיקה בסדרה נעימה ומקרבת. מקובל בטלנובלות כפי ש&נעימה ורומנטית

 .לפי הטקסט, מנגינות רומנטיות ומנגינות מבשרות אסו�, מוזיקה ישראלית, מוזיקה חסידית

באמצעות הסדרה יכולי� הישראלי� להצי  אל כמה מהנושאי� , סוק בתוכ�וא� נחזור לע

על מה מדברי� בדייט ? כיצד נער' השידו': בעיקר החסידית, המסקרני� ביותר בחברה החרדית

 ? הראשו�

 נושא מרכזי המבטא את הפערי� המשמעותיי� �נשי� הבי� נראה שמערכות היחסי� בי� גברי� ל

, החברה הישראלית כחברה מערבית. במיוחד החסידי, פלג החרדי� הביבי� החברה הישראלית ל

החופש בא לידי . חופש הבחירהאת מקדשת את מושג האהבה הרומנטית ו, מתירנית, חילונית

לגור , לצאת: ביטוי ה� בבחירת ב� הזוג לחיי� וה� בהחלטות שנראות אלמנטריות לאד� חילוני

 . לחפש ב� זוג אחר, פרדילה, יחד

 השידו' משמי� שנעשה על האדמה על ידי –' בשערט'חוזרי� שוב ושוב על מושג ה' החצר'ב

בחברה החרדית מושג האהבה , ואכ�. המסר הדומיננטי הוא שאי� מקו� לאהבה. שדכני�
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ה� משקיעי� ימי� , הפניה נעשית באמצעות�. השידו' הוא באחריות ההורי�. הרומנטית פסול

שבו ' נישואי הסדר'מדובר בשידו' המכונה . ת פרטי העסקהומסכמי� א, ושעות בבירורי התאמה

אמנ� המעמד נקבע בעיקר באמצעות לימוד התורה של . ייחוס וכס$, קובעי� שיקולי� של מעמד

בדר' כלל לא מתחתני� , לכ�. א' הוא משולב ע� אלמנטי� חיצוניי� של יוקרה חברתית, הגבר

גרושי� ואלמני� . י� חלק אינטגרלי מהקהילהכי ה� לא מהוו, חוזרי� בתשובהע� ע� ספרדי� ו

 .וסיכויי� להתחת� ע� פנויי� קלושי� ביותר' נחשבי� סוג ב) ובמיוחד גרושות ואלמנות(

ניסיונ� את ו) שרולי וגיטל, חנו' וציפורה(אול� המסר החתרני מראה את אהבת� של הזוגות 

חנו' וציפורה , ת הסמנטיקהבקריאה מעמיקה יותר נבחי� שמבחינ. לחיות יחד למרות המגבלות

 שני –ושרולי וגיטל מעבירי� זה לזה מסרי� באמצעות שיר השירי� , מדברי� על הנישואי�

 משתמשתהיא אמנ� . רוחי היא היחידה הבוחרת במושג אהבה. הזוגות לא מדברי� על אהבה

ר א' ג� מרשה לעצמה לחזו, שלה' בשערט'בסמנטיקה המסורתית וטוענת שחנו' הוא בעצ� ה

ה� מאשימות אותה : התגובה של הרבנית ושל ציפורה דומה!". אבל אני אוהבת אותו: "ולומר

מעבר לדיו� על הפער בי� . והמציאות אינה כזו,  בגלל הספרי� הרומנטיי� שהיא קוראתלשהכו

, ה� מבקרות אותה בחריפות על שהיא קוראת ספרות כזו, הספרות הרומנטית לאהבה במציאות

 . 39בחברה החרדיתשאינה מקובלת 

ת באי� לידי ביטוי חסידיבי� החברה הההבדלי� בי� החברה הליטאית ל, בתו' החברה החרדית

, רוסי�י פעמי� לפני הא5 &פגש כימאפשרי� לזוג לה' הפתוחה' בחברה הליטאית .בפגישת הזוגות

 בחברה החסידית סוגרי� ההורי� את העסקה לפרטיה.  מסוימתהיכרותולהביע הסכמה לאחר 

כאשר ההורי� ממתיני� , פגש בי� חצי שעה לשעהיה� מורשי� לה. בטר� ראו בני הזוג זה את זה

אול� בדר' כלל ה� מביעי� אמו� מלא בהחלטת ' !לא' חשוב לציי� שזכות� לומר .בחדר הסמו'

פגישת (במהל' הוורט , בסדרה. רוסי�י נערכי� האהיכרותולאחר פחות משעה של , ההורי�

לאחר שההורי� יושבי� .  של שרולי וגיטלהיכרותה: יימציצי� בפגישה מביכה למדאנו ) האירוסי�

מודעי� לכ' שההורי� ) וג� אנחנו(ה� . ה� יוצאי� מהחדר ומותירי� אות� לבד, ע� הזוג

ובמבוכת� ה� מודי� זה בפני זה , נראה שה� מתקשי� להחליט על מה לדבר. עומדי� ליד הדלת

ונה היא שזו הפגישה הראשונה ע� ב� המגדר השני שאינו ב� הכו(שזו הפע� הראשונה שלה� 

 ). משפחה

נראה שהיא בוחרת בנושא האוניברסלי של אהבה , מעבר להצצה הסקרנית שמאפשרת לנו הסדרה

ג� החסידי� הסגורי� ביותר חווי� את . �כדי לבנות ולהציג את החרדי� כאנושיי� ונורמאלי

ג� א� המסר הדומיננטי מנסה לקרוא עליה , מנטיתג� אצל� קיימת אהבה רו, אות� הרגשות

 . תגר

 

                                                 

היא קוראת ספרי� רומנטיי� ומתחברת באמצעות� אל העול� : החוצה' פוזלי�'שניה� . כ' דומה רוחל לעוזיאל 39
 . מתחבר ע� יריב ולבסו$ מתגייס לצבא, והוא הול' למכו� כושר, החיצו�
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 לסיכו� 

 . המהווה פלג קט� בחברה החרדית, מתארת בפירוט מרתק חברה חסידית קטנה' החצר'

לב עיר ב' חצר'מעי� , כמו זו שה� חווי�, מציאות סגורה. 'עול� של חסידי�'הסדרה בוחרת לבנות 

זה ' מיי� סטרי�'ה, בחצר, כא�.  הרופא והשוטרתה ה� באמצעותשמערכות היחסי� היחידות א

 . ואלו מדברי� בשבח החסידי� והחסידות שוב ושוב. ה� דווקא חילוני�' אחרי�'ה. להיות חסיד

. ע� מושגי הזוגיות והאהבה בחברה החסידית הסגורה, ג� א� מציצני, אנו נפגשי� באופ� סימפטי

י� קשות ואפילו אלימות בי� זוגות בשונה מסרטי� ישראלי� שבחרו להראות מערכות יחס

בכ' מחזקת הסדרה את . אהבהבחיבה ואפילו , כבוד� בהקשרי� הזוגיי� כא� מלאי, חרדי�

 .'נורמלית'כ הייצוגאת וחרדית &הבניית החברה החסידית

 

אי , הפגנות:  בהקשרי� אלימי�בעיקר, לראות חרדי� רק בחדשות  רגילי�היינו, א� עד כה

 הסדרה הכניסה אות� ללב ,)א"למשל התנדבות� בזק(וטרור , ותי� פוליטיי�עימ, עמידה בצפירה

מערכות יחסי� ובעיקר מקו� במרחב הציבורי , אישיות, נתנה לה� פני�, הפריי� טיי�

 . הטלוויזיוני ובשיח החברתי הישראלי
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תכנית המציאות  ניתוח: תיקי� וובי� להשסע בי� עולי�  7

, ר נלי אליאס"ד /' חמהחדר מל'סדרת הדרמה ו' השגריר'

האקדמית  המכללה, אורלי סוקר' גב, אוניברסיטת ב� גוריו�

  פירס

 השגריר

מנהל התקשורת של צעירי� המתמודדי� על  תפקיד  עשר& מתמקדת בארבעה'השגריר'התכנית 

תפקיד� יהיה להסביר את הסוגיות ואת . בניו יורק "Israel at heart" ל"בינ& יהודיהסברה ארגו�

רית המוכרת בש� אהפופול) אנר'ז(התכנית שייכת לסוגה . ות שעל ישראל להתמודד אית�הבעי

, דה רבה של חופש הנית� למשתתפי� במיסוגה זו מתאפיינת. (.reality T.V)תכניות מציאות 

ובה� , בעונה הראשונה שודרו עשרה פרקי� שבועיי�. ביכולת� להשפיע על מהל' התסריטו

י הקבוצה ע� משימות אישיות וקבוצתיות שונות שהיו קשורות תועדה התמודדות� של חבר

 עד , הודחו מתמודדי�תכניתבמהל' ה. לתפקיד� כמסבירי� לאומיי� מחו  לגבולות ישראל

 .לבחירת שליח ההסברה

וההתייחסות אליה� בתכנית הייתה , המתמודדי� חולקו לשתי קבוצות שוות על בסיס מגדרי

, בחלקה הראשו� של התכנית המשימות היו קבוצתיות". תקבוצת הבנו"ו" קבוצת הבני�"כ

המועמדי� להדחה נבחרו מתו' הקבוצה . ובחלקה השני הדגש היה על משימות אישיות

, כ לשעבר" ראש השב&ובו יעקב פרי , צוות השופטי�, כמו כ�. והיא שקבעה מי ינצח, שהפסידה

ההחלטה . ח בחר את המנצ2בערו   כתבת בכירה &ורינה מצליח , ל לשעבר" דובר צה&נחמ� שי 

הסופית לגבי ההדחה נשמרה לצוות השופטי� שלאור' הפרקי� הפנה למתמודדי� שאלות 

כל זאת מתו' בדיקה של התאמת המתמודדי� לדמותו של , אישיות ונת� חוות דעת וביקורות

 .כפי שיוצג בהמש', "אלייישראלי האיד"ה

כגו� כישרו� , ל מחייב תכונות"מדיניות ישראל בחוחשוב להדגיש כי תפקידו של איש ההסברה של 

שליטה מלאה בשפה , תושייה, יכולת עבודה בצוות, התנהגות ייצוגית, יכולת שכנוע, רטורי

סיכוייה� של המתמודדי� הנמני� ע� הקבוצות החברתיות החזקות , אי לכ'. ב"כיווהאנגלית 

 וזאת בשל חוסר השוויו� בחלוקת ,היו מלכתחילה גבוהי� יותר משל הקבוצות הפריפריאליות

מאחר שאותו נציג היה , כמו כ�. כליי� והתרבותיי� הקיימי� בחברה הישראליתהכלהמשאבי� 

סביר להניח כי המתמודדי� שנבחרו לתכנית הוגבלו , אמור לפעול במסגרת ארגו� יהודי

 . דתית זו/מלכתחילה להגדרה לאומית

רות טווח רחב יחסית בהתפתחות העלילה  מציאות המשאיהמוסכמות הסוגה של תכניות 

העמידו את  ההבחנה  המגדרית בי� קבוצות המשתתפי� כציר מרכזי שסביבו , למשתתפי התכנית

כבר בפרק השני של התכנית הסתבר כי המשימות הקבוצתיות , ואול�. יכלו להתפתח האירועי�

". ותיקי�"לבי� " עולי�"בי� אלא , כצפוי, "קבוצת הבנות"ל" קבוצת הבני�"לא יצרו עימות בי� 

, סוגיית ותק המתמודדי� בישראל הייתה למרכיב מרכזי שעל פיו נבחנה זהות� הישראלית, וכ'

בעיקר , בהקשר זה היה למוטיב דומיננטי בשאר הפרקי�" עולי�"לבי� ה" וותיקי�"והפער בי� ה

 . בקבוצת הבנות
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 הדמויות המובילות בתכנית

אשר התגבשו , "שגריר"המרכזיות של המתמודדי� על התואר בפרק זה נתאר את הדמויות 

לשק$ את דמותה הרצויה ושככל הנראה היו אמורי� , "אבות טיפוס"במהל' התכנית לארבעה 

  .של החברה הישראלית

 

 " מקצוע�"ה

ובילה ש� את שנות ילדותו הראשונות עד לשובו , נולד בארצות הברית, ב� לישראלי�, אית� שוור 

הוא דובר אנגלית רהוטה בלא . בהמש' חזר אית� לארצות הברית ללימודי�.  לישראלע� משפחתו

את התנהגותו החופשית אל מול .  ליות האמריקנית על בורייהאומכיר את המנט, מבטא זר

בתכנית הבידור , 'השגריר'עד להצטרפותו לתכנית , לעבודתו,  בי� השאר, המצלמה אפשר לזקו$

בשל יכולת הביטוי הטובה והרקע המקצועי אפשר לראות את אית� כנציג . 'ערב טוב ע� גיא פינס'

 . הבולט ביותר של מתמודדי� נוספי� שהתקבלו לתכנית בזכות כישוריה� המקצועיי�

 

"� "מלח האר

הוא מגל� את  . של שנות האלפיי�" מלח האר " אפשר לראות את דמותו של צביקה דויטשב

ובו בזמ� המשי' בלימודיו , לגור ביישוב קהילתי בנגבהרומנטיק� שבחר להפריח את השממה ו

א' בהליכותיו ובסגנו� דיבורו אינו מייצג את , צביקה  חובש כיפה.  האקדמיי� לתואר שני בכימיה

הוא מוצג בתכנית יותר בדמות� של החלוצי� ". הדתיי� הלאומיי�"אוטיפית של יהדמות הסטר

שר בטבע ומלווה את זמרתו ,  המביט אל האופק מצול� על רקע נו$ מדברי&ח "או של דור תש

ומשמש , רגיש ועדי�, צביקה תמיד חייכ�. א' בלא החספוס שבו היו מזוהי� בני דור זה, בגיטרה

, א$ שלא נולד בישראל והגיע לאר  בילדותו המוקדמת. הישיר" צבר"אנטי תזה לדמותו של ה

 ".ישראלי היפה"הוא  מילא בכל התכנית את התפקיד של  ה

 

 " הצבר"

טיפוס ישיר , היא  מוצגת כצברית האולטימטיבית. אביבית&די� וברמנית תל& עורכת& יעל ב� דב

ד מתאי� ל' לגבי ואבל מא, יש איזה דימוי יש�"ובלשו� נחמ� שי , לעתי� בוטה, "]סגנו� הדוגרי["

ת אז יכול להיו.  אבל ע� הטע� המתוק והמפתה בפני�,ע� הקוצי� בחו . הצבר&הישראלי

 במהל' התכנית דמותה כצברית ".הקוצי� יצאו מוקד� מדי והטע� המתוק הגיע מאוחר מדיש

שהיא ,  דפנה ומהרטה&תזה לדמות� של שתי מתמודדות נוספות &ומשמשת אנטי, מתחזקת

 ". לא ישראליות דיי�"מתייגת כ

 

 " עולה חדשה"

היא מייצגת את . ארו'הגיעה לאר  בגיל עשר לאחר מסע רגלי ,  ממוצא אתיופימהרטה ברו'

והיא נשואה , העברית שבפיה רהוטה. הצלחת� של עולי אתיופיה להשתלב בחברה הישראלית

. הופיעה בקולנוע ובטלוויזיה, שחקנית במקצועה, מהרטה. דור שני לניצולי השואה, ליליד ישראל

של  תסרוקת &מבחינה חזותית היא מוצגת כדמות המשלבת בהצלחה בי� המוצא האתני שלה 

 לבוש אירופי קלסי המורכב מחליפות מחויטות & לבי� קודי� תרבותיי� מערביי� &צמות קלועות 

נטי תזיכרו� היסטורי אוג� ברטוריקה שלה היא מייצגת שילוב בי� . וסוודרי� בעלי צווארו� גבוה
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לאור' הסדרה היא מדגישה את סיפור המסע של . לבי� הישראליות העירונית של העדה האתיופית

ומנסה להקביל בי� מסע זה לבי� תלאות הע� היהודי בתקופת , יהודי אתיופיה דר' סוד� לישראל

. ישראלי&להכלבעשותה זאת היא מבקשת למצב את המסע כחלק מהזיכרו� הקולקטיבי . השואה

פרט לשימוש באתוס המסע שאת משמעויותיו היא , ואול�, היא רומזת שיש בה ערכי� שורשיי�

 .  מהרטה לא מביאה עמה לתכנית שו� דבר ממרכיבי הזהות האתיופית,משאירה עמומות

. הגיעה לישראל בראשית שנות התשעי� מהולנד, מרוקאי וא� הולנדיתבת לאב , דפנה אלפרסי

שהיא מתמודדת עליו " השגריר"ורואה את תפקיד , היא סטודנטית לתואר שני בדיפלומטיה

היא . בשל היותה בלונדינית תמירה, ולטתדמותה של דפנה ב. כמשימה מקצועית לכל דבר

היא מודה בקיומ� של הבדלי� תרבותיי� בינה . וחזותה משדרת אירופיות, ליתאמרוחקת ופורמ

ואול� לאור' הסדרה היא מדגישה כי עלתה לישראל מתו' רצו� , לבי� שאר חברותיה לקבוצה

באתי [...] יש חומה , בותייש הבדלי� על רקע תר: "...ובלשונה, להיות חלק מהחברה הישראלית

 ".ולא להיות מחוצה לה, למדינה להיות החלק השני של החומה

וג� בדר' שבחרו בה , באופ� שעמדו במשימות התכנית, מהרטה ודפנה שונות ברקע שממנו באו

במהל' התכנית  נכרתה ביניה� , ואול�". ותיקות"להתמודד במצבי העימות שנוצרו בינ� לבי� ה

עובדה . שהבסיס המשות$ והיחיד לה הוא שה� לא היו ישראליות מלידה" חדשותעולות ה"ברית ה

, זו קיבלה משנה תוק$ בשל הצגת דמותה הצברית של יעל שהתמידה להדגיש את ישראליותה

 .לעומת היעדר הישראליות של דפנה ומהרטה

 

 'השגריר'בתכנית " ותיקי��עולי�"ביטוי השסע 

 &" עולות"תרבותי בי� שתי ה&ות את ניצני המתח הבי�כבר מתחילת התכנית אפשר היה לזה

' מהרטה הצביעה על פער זה בפע� הראשונה בפרק מס". וותיקות" לחברותיה� ה&מהרטה ודפנה 

. ובהמש' האשימוה צוות השופטי�, ובו האשימה חברותיה למשימה הקבוצתית בפסיביות, 2

רוב הפעילה עליה מערכת שיפוט כאשר קבוצת ה" האחר"האשמות אלה עוררו אצלה את תחושת 

 ע� קיומ� של הסכימהמהרטה ". התרבות הישראלית"ערכית שהוציאה אותה מחו  לגבולות 

 של כתרומתהביקשה להציג�  היא 'א, תרבותיי� בינה לבי� המתמודדות האחרותהבדלי� הה

 ג� היאולכ� , היא מייצגת תרבות של סובלנות, טענת מהרטהל.  לישראליותהעדה האתיופית

 . אחרותת יושמעניק לה יתרו� בתקשורת ע� אנשי� הבאי� מתרבודבר , ונהכלפי השפתוחה יותר 

עולות "בי� במרכז הפרק עמד העימות . 3' מתח זה מתגלה כקונפליקט עמוק יותר כבר בפרק מס

ישלונה של קבוצת הבנות במשימה של הכנת בעקבות כ.  שבראש� יעל"צבריות" לבי� "חדשות

דפנה ,  יעל&מהמתמודדות  שלוש ,MTVה אמור לייצג את ישראל בערו  המוזיקה הקליפ שהי

בי� יעל התפתח ויכוח נוקב וועדה ב .על תפקוד�לצוות השופטי�  התבקשו לתת די� וחשבו� &ורוית 

". חצי ישראלי" והא� אד� שעלה לישראל לעול� יישאר ,מיהו ישראלי: דפנה סביב השאלותבי� ל

למאבק " וותיקות"ל" עולות" עשה את המחלוקת בי� כלפי דפנהוכוו�  ,על ישאמרהמשפט בוטה 

דבריה של יעל  . יכולה לייצג באותה הצלחה כל מדינה אחרת" הולנדית"דפנה  ה, לטענת יעל. גלוי

טענה . ועל כ� איננה יכולה לייצג את ישראל נאמנה, כוונו לעובדה שדפנה איננה ישראלית מלידה

וכל זאת מתו' מניעי� ציוניי� , ה שלדבריה הקריבה את הקרבה למשפחתהזו פגיעה עמוקה בדפנ

בעיני ו,  מייצגתיעלשי� יההנגדה בי� מאפייני אופי ישראל ג� הטלאותו ויכוח הובב. לעלות לאר 
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 &ואילו בעיני האחרי� , פתיחותו חמימות & הישראלי לחלק ממעלותיו של האופירבי� נחשבי� 

 . ותי ואירופליותרציונ, איפוק, קרירות &י� מאפייני האופי של דפנה לב, לחוצפה וחוסר סובלנות

אחר שהקשיבו לטיעוניה� ל .מחלוקת בי� יעל ודפנה על הישראליותג� השופטי� לקחו חלק פעיל ב

ומה שג� מהווה מכשול בהסברה , בפסקנות כי מה שמפריע ליעלהשופטי�  קבעו ,של השתיי�

עליה� השופטי�  קיבלובקביעת� זו ". האחר"גישותה כלפי  חוסר סובלנותה ורהוא, הישראלית

" ותיקי�&עולי�" הסכימו ע� קיו� השסע ,למעשהובכ'  ,"אחר" דפנה כבתיוגה שלתפקיד פעיל 

  . הישראלי�"אנחנו"ה � ה"ותתיקוו" ואילו ה"אחר" הה�" ותעול" הולפי זה, בקבוצת הבנות

שה� החליטו על הדחתה של  וא$, פטי�השו עוד נראה כי הדיו� הטעו� א$ התנהל בעידוד

יש לראות את , על כ�. להמשי' ולהתעמתה� עודדו את יעל ודפנה , רוית ,מתמודדת אחרת

שבכוח� להגדיר , השופטי� לא כחיצוני� לדיו� על הישראליות אלא כסוכני ההגמוניה הישראלית

בירי� ביקורת על אמנ� ה� מע. את הגבולות בי� מי ששיי' לקולקטיב ומי שנשאר מחוצה לו

א' ה� מסכימי� לחלוקה שהיא מציבה , האופ� שיעל מבהירה את עמדתה בשאלה מיהו ישראלי

עולה מתו' דיוני הוועדה כי צוות , נוס$ על זה". לא ישראלי"/"עולה"ל" ישראלי"/"ותיק"בי� 

תרבות "ה� מסתפקי� בהערה על ". הצבריות"השופטי� מקבל את דמותה של יעל כמייצגת את 

 . ואינ� מדיחי� אותה בסבב זה, המאפיינת את דבריה" הדוגרי

 בי� דפנה למהרטה אל "ברית העולות" מתבררת מעבר לכל ספק קיומה של  השלישיבסיו� הפרק

חייב ,  ומציינת כי מי שלא נולד בישראל,מהרטה מביעה דברי הזדהות ע� דפנה. "תיקותוהו"מול 

  שאפשר לקרוא לו 5' ת זו  מתגלה כאיתנה בפרק מס ברי".ישראלי"לאשר שוב ושוב את היותו 

כפי שיפורט , ש� הסצנה שבה מדיחות מהרטה ודפנה את עצמ� מ� התכנית&על, "מרד העולות"

 . בהמש'

 א$. למבח� ידע בהנחיית ארז טל, וצביקה שהצטר$ בינתיי� לקבוצת�" הבנות"בפרק זה  נדרשו 

נוצר הרוש� שרמת הידיעות שלה ,  ודפנה צביקה לזה של זהה כמעטשמהרטה זכתה בניקוד

מהרטה עצמה הבחינה כבר בפרק הראשו� במעמדה הנחות לעומת מתמודדי� . הייתה נמוכה יותר

 5' היא חזרה על עמדה זו בפרק מס". במוב� מסוי� אית� הוא האליטות: "אחרי� כאשר אמרה

מי שתר� ביותר , �ואול". סביר: "כאשר במענה לשאלה לרמת הידע שלה בחידו� היא ענתה

 . להדגשת נחיתותה הייתה יעל אשר לאור' הפרק העירה בעוקצנות על חוסר הידע של מהרטה

 מהות השסע .והוא השסע העדתי, שמתגלה בתכניתשסע נוס$ לביטוי בדברי� אלה אפשר לראות 

, מגולמת בדמותה של מהרטה שמעבר למסע שהשתתפה בו כבת לעדה האתיופית בדרכה לישראל

לעומת  . הופעתה כשחקנית בסדרת טלוויזיהואהעליה  פיי� ההישגי היחיד שאנחנו יודעי�המא

בלתי מות וחמי, אמינות, כנות,  רגש:ה� תכניתומודגשות בלאישיותה התכונות הקשורות , זאת

 עומדות בסתירה ,נטליותיעממיות ואורי,  לאותנטיות בעיקרתכונות אלה שמיוחסות. אמצעיות

, שליטה בשפות זרות,  שמשדרות ידענותבסדרה" מקצועניות"ת לדמויות הלתכונות המיוחסו

   .שגיותינליות והורצי

האופ� שהדמויות המשתתפות בסדרה מובנות מצביע על העובדה שההבדלי� העדתיי� ממשיכי� 

מודעת לעובדה שהיא שייכת , בעלת גו� העור הכהה, מהרטה. למלא מקו� מרכזי בשיח הישראלי

ומנסה פעמי� רבות להסיט את השיח העדתי לעבר השיח על , ת המתויגת כנחותהלקבוצה חברתי

בלי משי� היא עצמה משתמשת במערכת המושגי� המקובלת על ההגמוניה , ע� זאת. הישראליות

. יושר והגינות, כנות, סובלנות: כגו�, הישראלית כאשר היא מייחסת ליוצאי אתיופיה תכונות אופי
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ה� משרתות , ת את דמותה של העדה האתיופית כפסיבית ובכ' למעשהתכונות אלה באות להבנו

 .תאת היחסי� ההיררכיי� בי� האליטה הוותיקה לבי� העדה האתיופי

בסיטואציות מסוימות נית� , בצד נטייתה של מהרטה לקבל עליה את ערכי ההגמוניה הישראלית

. ה אל מול אות� הערכי�נחת שהיא חש&לזהות בהתנהגותה את קיומו של קונפליקט פנימי ואי

לאחר שהתחוור . בינה לבי� דפנה" ברית העולות"התנגדות זו באה לידי ביטוי מפורש במסגרת 

וכשהתבקשו להציג את מועמדיה� , כי ה� מועמדות להדחה בידי חברי הקבוצה, 5' לה� בפרק מס

תי לשני לאחר לבטי� קשי� הגע: "...בצעד חסר תקדי� ה� אמרו את הדברי� הבאי�, להדחה

יש לה� רעיונות מוזרי� ולא . לשתיה� יש מבטא לא ישראלי. כ' ישראליות&ה� לא נראות כל. שמות

ובעיקר כי ה� בעייתיות וה� שונות מאוד משאר , ה� לא פועלות בצורה קונפורמית. �קונבנציונליי

יבור אירוע זה מקבל משמעות מיוחדת היות והוא משק$ את הח". מהרטה ודפנה. חברי הקבוצה

ומקנה לאמירת� ממד של חתרנות ומחאה קולקטיבית , בי� שתי העולות ששואבות את כוח� זו מזו

 . כנגד החברה הקולטת

שידרה "  משכילה"ו" אירופית"יש לשי� לב כי מי שהובילה את המחאה הייתה דפנה שכ, ואול�

 דפנה חלק כל עוד הייתה. ביטחו� וא$ עליונות תרבותית בעימותי� ע� חברותיה לקבוצה

א' כשנשארה לבדה מול . מהרטה בחרה ללכת לצדה ולקרוא תיגר נגד ההגמוניה, מהתכנית

יש לראות בשאלות . והשיבה ברצו� על כל שאלות הוועדה, היא שיתפה את� פעולה, השופטי�

על מידת " המורדות"שבמהלכו נשאלו העולות " מבח� ישראליות"שהציגו השופטי� בוועדה 

, ועל שליטת� בתוצרי תרבות ישראליי�, "נופי האר "אמצעית ע� & והבלתיהיכרות� האישית

ובה� היא מודה בקבלה , תשובותיה של מהרטה). 1' ראו נספח מס(לרבות ספרי� וסרטי קולנוע 

מלאה של ערכי התרבות ההגמונית עומדות בסתירה לפוטנציאל החתרני שעלה מתו' נאו� 

יתור מצדה על ניסיונה לקרוא תיגר כנגד הישראליות יש לראות בכ' ו. ההדחה שלה ושל דפנה

 .לטובת ההתנהגות הקונפורמית

. דפנה נותרה נאמנה לאותה קריאת תיגר ג� מול שלושת חברי הוועדה, בניגוד למהרטה

א$ במחיר , והייתה מוכנה להתעמת ע� השופטי�, בתשובותיה היא אתגרה את הישראליות

סירבה לענות על שאלות השופטי� לאחר שזיהתה בה� את , למשל, כ'. המש' השתתפותה בתכנית

עוד נראה כי ההגמוניה הישראלית אינה ). 1' ראו נספח מס(ניסיונ� לבחו� את מידת ישראליותה 

ולהשאיר את " המורדת"ולכ� בחרו השופטי� להדיח את דפנה , בשלה לקבל ביקורת כלפי עצמה

למרות , עצמה כחלק מהחברה הישראליתאשר ניסתה שוב ושוב להציג את " הכנועה"מהרטה 

 . הזדהותה ע� דפנה כעולה חדשה

 

 סיכו�

שסע זה התגלה כעמוק . ותיקי�& פתחה פתח לדיו� ציבורי על סוגיית עולי�'השגריר'תכנית ה

כי בחברה , אפשר היה לראות בתכנית". חילוני�&דתיי�"או " נשי�&גברי�"ולא השסעי� , ביותר

א' זאת עד שה� , "הישראליות"גיטימיות מסוימת לקחת חלק בעיצוב הישראלית ניתנת לעולי� ל

 . קוראי� תיגר על מה שמקובל לראות כקודי� תרבותיי� ישראליי� מובהקי�

אוטיפי� שרווחי� בדעת הקהל ימהרטה משמשת דוגמה לעולה שהפנימה את אות� הסטר

שה צור' להציג אות� כפ�  א' היא הרגי,י� וחסרי קול כפסיב&אתיופיה הישראלית אודות עולי 

החתרנות של מהרטה . וא$ כתרומת העדה האתיופית לישראליות, חיובי בתרבות המוצא שלה
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בינה לבי� " ברית העולות"והביקורת שלה כלפי חברת הרוב באה לידי ביטוי כל עוד מתקיימת 

המתגלי� � וע� הערכי� ההגמוני, "ותיקי�"ה הדפנה היא המתעמתת באופ� גלוי ע� חברי. דפנה

 . בדבריה� של השופטי�

כל אחת בדרכה מדגישה את סגירותה של החברה הישראלית הוותיקה כלפי , מהרטה ודפנה

וא$ להגיע לגמר בזכות כניעתה לסדר , בתכנית" לשרוד"מהרטה מצליחה ". האחרי�"העולי� 

וצריכה של , כגו� הכרת האר , ההיררכי בי� העולי� לוותיקי� וקבלתה את ערכי התרבות השלטת

, י�לל התנגדותה לאות� הערכי� ההגמונמודחת בג, לעומת זאת, דפנה. תכני תרבות ישראליי�

 .ואי רצונה לשת$ עמ� פעולה

" המקצוע�"דווקא בחירתו של אית� . לא יהיה נכו� לראות בתכנית מעי� הכרעה בדיו� זה, ע� זאת

משאירה , הטיפוסי" הצבר" בו את וג� אי� לראות, שלא היה שות$ לעימות בי� עולי� לוותיקי�

, כלומר. ומקומ� של העולי� בתוכה, מקו� להמש' הבירור בשאלת הישראליות החדשה

ובעיסוק בשאלות מהותיות הנוגעות בישראליות התכנית , לת� של עולות חדשות בתכניתהכלב

 תכניתה, כמו כ�. ובכ' נעוצה תרומתה העיקרית, מעניקה הזדמנות לדיו� ציבורי בשאלות אלו

  לעולי אתיופיה למצוא במהרטה שילוב של ייצוג חיובי להשתלבות� בחברה הישראליתמאפשרת

בחירה בעולה מאתיופיה ולא בעולה ב, יתרה מזאת. בצד שמירת הזהות וההיסטוריה של העדה

יש לראות ניסיו� חיובי לתת ביטוי לעדה שעד היו� הוצגה כחלשה ביותר בהצבתה מחבר העמי�  

 .2000&דיו� על הישראליות של שנות הבמרכז ה

 

 חדר מלחמה 

 צעירי� ומוכשרי� עוסקת בקבוצת אנשי�, פרי עטו של יאיר לפיד, 'חדר מלחמה'סדרת הדרמה 

ותפקיד� לייע  לראש הממשלה   בענייני� , כ והמוסד"שב, �" אמ&שבאו מכל זרועות המודיעי� 

ביב דילמה הקשורה לחברה הישראלית כל אחד מפרקי התכנית בנוי ס. ביטחוניי� בזמ� אמת

הא� מדינת ישראל אמורה : בי� הדילמות שעלו נית� למצוא. ל וכוחות הביטחו�"בדגש על צה

לחבר אות� לחשמל ולספק לה� שירותי בריאות , להכיר בעשרות יישובי הפזורה הבדואית

 השוהי� הא� מדינת ישראל אמורה לשאת באחריות לחילוצ� של אזרחי� ישראלי�; וחינו'

הא� יש לאשר קידו� במשרד ; ונקלעי� לסכנת חיי�, ל לצור' עסקי� או בטיול פרטי"בחו

והא� יש להעמיד לדי� רבני�  ;הביטחו� למי שבעברו הרחוק היה חבר במפלגה קומוניסטית

 ? שמדבריה� משתמע אישור לנקמת ד�

ולי� מברית המועצות ל ב� לע"א� יש לקבור חלל צה, הפרק התשיעי בסדרה נסב סביב הסוגיה

העניי� הובא בפני .  בבית קברות יהודי, לצד חבריו לנשק, פי ההלכה כלא יהודי&לשעבר המוגדר על

שאיבדו את בנ� , עולי� מברית המועצות, זוג הורי� שכולי�על ידי  "דר מלחמהח"אנשי 

י נדחו בטענה וכל פניותיה� להביאו לקבורה לצד חבריו לנשק בבית קברות יהוד, בהתפוצצות טנק

לא יכלו לקבל את הקביעה שבנ� ושני , אב יהודי וא� שאינה יהודייה, ההורי�. שאינו יהודי

חזי , הב� שלנו פאבל. ה� היו שלושה: "לדברי הא�, כ'. חבריו הישראלי� לא יוכלו להיקבר יחד

.  פלוגהאחר כ' לאותה, מהטירונות בגבעתי. שלושה ביחד כל הזמ�. מרמת השרו� ואור� מאשקלו�

כל החיי� ה� היו ביחד וג� . כל היו� ה� היו ביחד. חברי� הכי טובי�, ש"אותו נגמ, אותו אוהל

 עד שבקשת� 'חדר המלחמה'בצעד נואש הודיעו ההורי� שלא יעזבו את , על כ�". נהרגו ביחד

 .תענה
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י עורו גונ. ההבחנה בי� האב היהודי לבי� הא� שאינה יהודייה ניכרת כבר בהופעת� החיצונית

. ודיבורו מלווה רק במבטא קל, שליטתו בשפה העברית טובה למדי, ושערו של הגבר כהי� יחסית

 &תאידיאליסטי שנתפסת בציבור כעלייה 70&לאור זאת אפשר לראותו כעולה ותיק מעליית שנות ה

לא וא$ לעתי� כ, כלל כלא ציוני�& שחבריה מוצגי� בדר'90&וזאת בניגוד לעליית שנות ה, ציונית

, בניגוד לדמותו היהודית של הגבר. ובהקשרי� של מצוקה כלכלית או מעורבות בפלילי�, יהודי�

צבע שערה , גו� עורה בהיר. הופעתה החיצונית של האישה מצביעה על העובדה שאינה יהודייה

קשיי השפה מודגשי� כאשר לאור' הפרק היא א$ נזקקת . והיא מתקשה לדבר עברית, בלונדיני

הסצנה ובה יעל יושבת לצדה של הא� . "חדר מלחמה"אחת העובדות ב, התרגו� של יעללשירותי 

 .ומתרגמת לה את הנאמר מדגישה את זרותה וחוסר התמצאותה בתרבות הישראלית, השכולה

אפשר לראות בהתנהלות� של בני הזוג אל מול , בצד ההבחנה בי� האב היהודי לא� הלא יהודייה

והתמצאות , ת ע� הקודי� התרבותיי� של החברה הישראלית היכרו"חדר המלחמה"עובדי 

ה� מראי� שליטה טובה במציאות הישראלית ובדרכי� ". ממסד"בדרכי הפעולה אל מול ה

ה� מבקשי� לאסו$ חומר בעניינ� כדי לפרסמו לאחר , לדוגמה, ליצירת לח  על מוסדות המדינה

, ת מוצא של כוח וביטחו� בזכויותיה�פעולות אלה של בני הזוג מעידות על נקוד. מכ� בתקשורת

 . ומכא� ג� לגבי המקו� המגיע לה� בחברה הישראלית

במיוחד כשאלה , הממסד הישראלי מוצג כאטו� וכבלתי מסוגל להתמודד ע� בעיות העולי�

, "הרוסי�"לאור' הפרק ההורי� השכולי� מכוני� בפי עובדי המשרד . נוגעות בחוקי ההלכה

? את רוצה שאני אזרוק אות�: "אחד העובדי� אומר ליעל, לדוגמה. לגלגוהיחס אליה� מזלזל ומ

. לא נראה על גבי המרקע שו� ניסיו� מעשי לפתור את בעיית�, כמו כ�".  פו&אני יודע קונג

הביקורת של יוצרי הסדרה כלפי הממסד מושמעת ג� באופ� מפורש מפיה של יעל אשר אומרת 

 ? "היית צוחק ג� עליה�,  הורי� שכולי� ישראלי�א� ה� היו": לאחד  מעמיתיה האטומי�

ובמקומו , הממסד שהתאפיי� בחוסר גמישות לא הציג כל פתרו� לבקשת ההורי� השכולי�

מציעי� בסופו של דבר פתרו� מוסכ� על הורי שני החללי� הנוספי� אשר תבעו לקבור את בניה� 

 החברה הישראלית בהיות� של פתרו� אזרחי זה מבטא את ההכרה של". הרוסי"לצדו של חבר� 

, או כפי שאמרה יעל לפינטו, ל חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית"העולי� שמשרתי� בצה

בפתרו� זה אפשר א$ ". ?זה לא מספיק יהודי בשביל'. ש בעזה"הוא נהרג בנגמ: "עמיתה לעבודה

יהודי� ת� של העולי� הלא הכללראות קריאת תיגר על הקריטריו� הדתי שאינו מאפשר את 

 . בחברה

מצטרפות לעלילה שתי דמויות , נוס$ על זוג ההורי� השכולי� שנוכחי� באופ� פעיל על גבי המרקע

אל דמותה של הא� מצטרפת , כלומר. הב� החלל והחשפנית במועדו� לילה: נוספות" רוסיות"

ות� של א' אזכורה מדגיש את חוסר שייכ, שאמנ� אינה נוכחת על גבי המרקע, דמות נשית נוספת

, כאשר אחד מעובדי המשרד, דמות זו מופיעה כדר' אגב. הנשי� הרוסיות לקולקטיב הישראלי

את , גלית, ומנסה לשחזר באוזניה של עמיתתו, "בורסה"חוזר ממסיבת רווקי� ב, נאור

כי הוא בילה במועדו� סטריפטיז ע� בחורה , מדבריו עולה בבירור. ות הלילה האחרו�אהרפתק

הצירו$ של שני שמות נשיי� . א' נזכר במהרה ששמה לידיה,  קרא לה נטשהחביבה שבהתחלה

אוטיפית שמלווה יומיד מעלה בזיכרונ� של הצופי� דמות סטר, רוסיי� אינו משאיר מקו� לספק

שמה של לידיה מעלה בנאור זיכרונות .  דמותה של הזונה&את העלייה הרוסית מתחילתה 

מתו' . שמה חוזר ועולה בשיחותיו ע� עמיתיו הגברי� ו&" לידיה הלוהטת "&ארוטיי� רבי� 
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, מתירנות מינית/הפקרות/קטעי� אלה שלכאורה נראי� שוליי� לעלילה עולה זיהוי מלא בי� זנות

 . לבי� נשי� רוסיות

א' נוכחותה מורגשת לאור' כל הפרק היא דמותו של הב� , הדמות הנוספת שנפקדת מהמרקע

דמות זו מאירה את ההיבטי� החיוביי� בהשתלבות� של . שנהרג שעליו נסבה עלילת הפרק

כפי שהדבר בא לידי ביטוי בקשרי חברות עמוקי� בי� החייל שעלה , הרוסי� בחברה&העולי�

 &לאותו היבט חיובי נלווה ג� פ� שלילי , ואול�.  חזי ואור�&מרוסיה לבי� שני חיילי� ילידי ישראל 

נהרגי� : א' ורק כאשר ה� מקריבי� קרב�, "חלק מהחברה"וכ" שווי�"הרוסי� מתקבלי� כ

, פי יוצרי הסדרה&על, כלומר. באותו טנק ע� הישראלי� במשימה משותפת של שמירה על המולדת

אל תו' חברת הרוב , ובמיוחד אלה שיהדות� מוטלת בספק, כניסת� של העולי� מחבר העמי�

 . נשק הישראליי�הנרקמת בינ� לבי� חבריה� ל" ברית הד�"אפשרית לעת עתה רק דר' 

שני הגברי� . שני גברי� ושתי נשי�: בפרק מופיעות ארבע דמויות של עולי� מחבר העמי�, א� כ�

 דר' &ואילו הב� , האב בזכות יהדותו: לקולקטיב הישראלי" מבח� הקבלה"מצליחי� לעבור את 

כל אחת , מאחר שאינ� תואמות, "מחו  לגדר"נותרות , לעומת זאת, שתי הנשי�. שירותו הצבאי

לא רק נשי� , ואול�. יהודייה ומוסרית: אל האישה הישראליתיאת איד, בשל סיבותיה שלה

לאור' הפרק עולה בבירור כי ג� הנשי� . 'חדר המלחמה'רוסיות סובלות מייצוג תיוגי ב

תפקיד� בסדרה מוגבל לרוב לסיפוק תאוות� המינית של , הישראליות אשר עובדות בארגו�

ומספקות יעד נוח להערותיה� , הרות לה�,  ה� מנהלות את� רומני� סוערי�.עמיתיה� הגברי�

לעתי� א$ נראה כי . בלי שהערות אלה ייתקלו בהתנגדות כלשהי מצד הנשי� המוטרדות, המיניות

ומזמינות מחמאות נוספות המתייחסות לאיבריה� , הנשי� נהנות מתשומת הלב המינית

ררכיה המגדרית בתו' מיקומ� של נשי� בתפקידי� בכ' הסדרה מקבעת את ההי. האינטימיי�

 . המסורתיי� של אובייקט מיני או א� לעתיד

  

 סיכו�

בפרק זה עולה כי עומדי� לרשות העולי� מחבר העמי� " רוסיות"מבדיקה של ארבע הדמויות ה

או , פי ההלכה&להיות יהודי על: שני מסלולי� עיקריי� לזכות בדימויי� חיוביי� בתקשורת

" כור ההיתו'"אפשר ללמוד מכ' כי צבא ההגנה לישראל ממשי' לשמש . $ לשירות צבאילהצטר

מיהו "העמדת סוגיית , לפיכ'. וא$ הבדלי דת, ודרכו אפשר למחוק הבדלי מוצא, האולטימטיבי

לצד הצבא כער' מרכזי בחברה הישראלית אפשרה ליוצרי הסדרה לצאת כנגד הממסד " יהודי

דת "אפשר לראות בפרק זה את המשכו של הדיו� על , על כ�. חברההדתי כמגדיר את גבולות ה

ובחירת הפתרו� לדילמה שהוצגה בו , המלווה את החברה הישראלית עוד מימי התהוותה" ומדינה

כאשר בוחני� פרק , כמו כ�. מאפשרת להציב את העלייה מחבר העמי� לצדו של הציבור החילוני

 40 עולות מחבר העמי� מאז תחילת שנות התשעי�זה לאור הדימויי� התקשורתיי� של נשי�

אפשר לראות כי הדימוי של הזרה הלא יהודייה עדיי� משמש קריטריו� מרכזי לבניית דמותה של 

, שזכתה לביקורת תקשורתית רחבה" הזונה הרוסייה"דמותה של , ע� זאת". רוסייה"האישה ה

 . חלוטי� מהמרקעא' יש לקוות שדמותה תיעל� ל, אינה ממלאת עוד מקו� מרכזי

                                                 

40  Lemish, D. The Whore And The Other, Israeli Images of Female Immigrants from the Former 

USSR. "GENDER & SOCIETY", Vol. 14 No. 2, April 2000 333-349 
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*** 

 

 

 סיכו�

טיי� שפונות למגוו� רחב &פריי� נכללות בקטגוריה של תכניות ה'חדר מלחמה' וג� 'השגריר'ג� 

 ע� בילי 'מבט נשי'ו,  ע� קובי מיד�'שיחה לילית'זאת בניגוד לתכניות ראיונות כגו� . של קהלי�

ובכ' מותירות את הדיו� , תלקהל מצומצ� והומוגני יחסי, בדר' כלל, לרמ� שפונות&מוסקנה

חדר ' ו'השגריר'� כדוגמת יירא פופולי�מטפור, לעומת זאת. בזהות הישראלית לקבוצות האליטה

מהותיות לעיצוב הדיו� בשאלות מאפשרי� את שיתופ� של קבוצות חברתיות שונות ב. 'מלחמה

 קהלי� ויוצרי� את המרחב הנחו  למעורבות� של ,דמותה העכשווית של החברה הישראלית

  .רחבי� יותר בשיח הציבורי

. כפי שהועבר לצופי�, כניות כטקסט תקשורתיאת שתי הת ח כי מחקר זה ניתיש לשי� לב, לבסו$

לרבות בחירת ,  ההפקה השוני�את התסריטי� ואת אילוצילבחו� במסגרת זו לא היה באפשרותנו 

ה טובה יותר של לבחינת היבטי� אלה עשויה להיות משמעות מיוחדת להבנ. המשתתפי�

כנית כמוצר תקשורתי מתו' ניתוח הת .'השגריר'כגו� , ת המציאותוכניובמיוחד של ת, התכניות

. ומה� המוטיבציות של היוצרי� והמשתתפי�, לדעת מה הייתה תרומת העריכהאפשר היה לא 

 גרוע מהניתוח המוצע באשר לקריאות הפרשניות האפשריות של התכניות בזה כדי ל� אי,אול�ו

 .ותוצאותיה� החברתיות, השפעותיה�
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 1' נספח מס

 ]5' פרק מס, 'השגריר'מתו"  [

 :של דפנה" מבח� הישראליות"

 ?ספר אחרו� שקראת: רינה מצליח

 [...]לא ספרי� , אני קוראת מאמרי�: דפנה

 ?ראית סרטי� לאחרונה: נחמ� שי

 ?ראית סרטי� ישראלי�: יעקב פרי

 האני לא הולכת לקולנוע הרב: דפנה

 ספרי� ישראלי� את מכירה: רינה מצליח

 אני לא זוכרת שמות. לא יותר, מהלימודי�: דפנה

 ביקרת בקרית שמונה: רינה מצליח

 לא: דפנה

 ?את לא מכירה: רינה מצליח

 לא: דפנה

 את הגליל את מכירה בכלל: רינה מצליח

 .לא הלכתי לבד. ע� טיולי� משפחתיי� כשה� היו באר ... יצא: דפנה

 ?נגב: רייעקב פ

 .כי לי מוב� שאת� בודקי� את מידת הישראליות שלי כא�. אבל לי יש שאלה אליכ�: דפנה

 לא, לא, לא: שופטי� כול� יחד

[...] 

, הגליל, צרי' לחוות ג� את מראות הנגב, אני בהחלט חושב שמי שמייצג את ישראל: יעקב פרי

 ההוויה הישראלית

[...]  

 היא לא יכולה לייצג את ישראל, "הסבבה"ו" האחלה"ת אתה אומר שא� אי� לה א: נחמ� שי

וצרי' , צרי' לדעת איפה יש, אבל צרי' לדעת בסופו של דבר שיש[...] לא אמרתי ,  לא   :יעקב פרי

 .לראות את זה ולהריח את זה

 

 

 :של מהרטה" מבח� הישראליות"

 ספר שקראת לאחרונה: נחמ� שי

 י של ד� בראו�'צופ� דווינצ: מהרטה

 ?סופרי� ישראלי� את אוהבת:  שינחמ�

 )היא מחייכת וקורנת מאושר(מאד : מהרטה

 ?קוראת: נחמ� שי

 ...אני אוהבת. אני באמת מרגישה חלק מהחברה הישראלית. כ�: מהרטה

 ?סרט ישראלי שראית לאחרונה: יעקב פרי

 ?סרט ישראלי שראיתי: מהרטה

 ]כול� צוחקי�[סרט שהיא שיחקה : יעקב פרי
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אוהבת סרטי� ] בהדגשה[ מאדאני . 'כנפיי� שבורות'. כמוב�, ' העול� שמאלהסו$': מהרטה

 .ישראלי�

 מתי היית לאחרונה בנגב: יעקב פרי

 .בנגב האמת היא הייתי לפני חצי שנה בצילומי� לסרט: מהרטה

 ?ובגליל: יעקב פרי

 .בגליל הייתי לפני חודשיי� לער': מהרטה
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 דיווחי הזכיינים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יובהר כי אין באמור כדי .נכתבו על ידי הזכיינים ובאחריותםלהלן הדיווחים 

 .פ כתב הזיכיון והמכרז" ע,ות הזכייניםלפגוע ולשנות בהתחייבוי
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דיווחי הזכייני� 8
41

 

  לגיוו�  חברתי תרבותידרכה של קשת 8.1

משו� שהוא , אתגר. הזדמנות ואתגרתרבותי הנדרש במכרז כ&קשת תופסת את הגיוו� החברתי

, משו� שא� נשכיל לעמוד באתגר, הזדמנות. קורא לשינוי משמעותי ה� על המרקע וה� מאחוריו

 . צפו כללג� לקבוצות שעד כה צפו מעט או לא , נוכל להרחיב עוד את מעגלי הצפייה בשידורי�

לנהוג באתגר שהוטל עליה באותה דר' שנהגה עד היו� בכל , אפוא, המדיניות של קשת היא

מטרתה היא להפו' .  ומקצוענות חסרת פשרות אמיתיתשל מחויבותשיטתית דר' ב: האתגרי�

ליצור : האתגר של קשת הוא. את המרקע לחלק מהקהילה ואת הקהילה לחלק מהמרקע

 . ולהמרי� לשינוי וחידוש, ר שאיפות ותעוזהלעור, הזדמנויות חדשות
 

 מנהל התכניות המועדפות הגיוו� החברתי תרבותיפעילות 

ל קשת ובשיתו$ פעולה ע� "למנכתרבותי יפעל בכפו$ & תכניות מועדפות וגיוו� חברתיתחו�מנהל 

,  בפיתוח תכניותעסוקבתפקידו זה י. ההפקה ולוח השידורי�, הפיתוח, התעודה, תחומי הדרמה

על תפקידו .  ובטיפוח יוצרי� ממגוו� קבוצות האוכלוסייה בישראלבהענקת ליווי מקצועי ליוצרי�

של ישראל לא רק במסגרת תרבותי החברתי והגיוו� הביא לידי ביטוי את הל יהיה המרקע

ליצור  יהיה בדר" למרקעתפקידו . התכניות שקשת תשדראלא במכלול , התכניות המועדפות

 . ולהמרי� לשינוי וחידוש, לעורר שאיפות ותעוזה, הזדמנויות חדשות
 

: בתחו� התוכ�של הנהלת קשת שתת$ בפורומי� המכריעי� מתחו� ה מנהל :צמתי החלטות .1

וכ� פורומי� , פורו� לוח שידורי�, פורו� תיאו� התוכ�, פורו� הפיתוח, פורו� התכניות

 . שיוקמו לצור' פרויקטי� מיוחדי� בתחו� התוכ�

ע� קרנות ציבוריות  מנהל התחו� מייצג את קשת בשיתו$ הפעולה :� ציבוריי�קרנות וגופי .2

קר� , הקר� החדשה לקולנוע וטלוויזיה, הקולנוע הישראלי בה� קר� ,תרבותיה הגיוו�בתחו� 

יהיה בנוס$ על כ' .  לקולנוע רב תרבותיקר� גשר וקר� פרלוב, יהושע רבינובי  לאמנויות

גיוו� בתחו� השאת� עובדת קשת ,  הגופי� הציבוריי�ע� כלאחראי על שיתו$ הפעולה 

ת בי, מכללת ספיר, הרוח הישראלית, 2000ציונות , מכללת עלמא, חי&קר� אבי כמו ,תרבותיה

 .מכללת עמק יזרעאל ומכללת אלמנאר בטייבה, מעלההספר 
 

תכנית , הקשת הישראליתבימי� אלה ממש מכריזה קשת על השקת  :הקשת הישראלית .3

ושילוב� , אנשי טלוויזיה ובתי הפקה ברחבי האר , הכשרה והדרכה של יוצרי�, ילויפעולה לג

המייצגי� , מבוססת על מער'  האחראי� ה� אנשי טלוויזיה וחינו'. לעבודה בתו' קשת

עולי� חדשי� , ערבי� ויהודי�, דתיי� וחילוני�, גברי� ונשי�: קבוצות אוכלוסייה שונות

 ללימוד יוצרי� ע� קשת בשני� האחרונות כרכזי הפרויקט כול� שימשו. וישראלי� ותיקי�

, תרבותי בקרב האחראי� חשובה ועקרונית&ההקפדה על הגיוו� החברתי. מקצועות הטלוויזיה

                                                 

פ "ע, יובהר כי אי� באמור כדי לפגוע ולשנות בהתחייבויות הזכייני�. דיווחי הזכייני� נכתבו על יד� ובאחריות� 41

חשיפת . בנוגע לגיוו� התרבותי,  נדרשו המציעי� לכלול פרק בהצעותיה�2במסגרת מכרז ערו  . כתב הזיכיו� והמכרז

 .י הרשות בימי� אלה"חלקי� אלה מההצעות נשקלת ע
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ולהמרי  אות� לשינוי , והיא נועדה לעורר שאיפות חדשות בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות

תקציב הקשת . ודה בקשתבאמצעות מודלי� להצלחה שיצאו מקרב� והשתלבו בעב

 . מליו� שקלי�2.5הישראלית בשנת הזיכיו� הראשונה הוא 

 

 יוצאת חי�אבי וקר� קשת, עלמאסדנת היוצרי� של מכללת  : סדנת היוצרי�–אתה פתח  .4

יוצרי  החדשני שבו לומדי� בצוותאפרויקט מנהל את התחו� המנהל . לדר' בימי� אלה

ע� ארו� הספרי� היכרות ה להעשיר את הפרויקטמטרת . מנהלי� בקשתטלוויזיה בכירי� ו

 . היהודי ולהמרי  את המשתתפי� להפיק יצירות טלוויזיה חדשות בעזרת התכני� הנלמדי�

 

תרבות , אשר הורכבו מאנשי תקשורת, משוב ויזמות,  קשת מפעילה קבוצות חשיבה:הכוורת .5

הצביע על "  צפיית שיאהנעדרי� והנוכחי� בזמ�"שהמחקר , ורוח ממגוו� הקבוצות והמגזרי�

 מנהלי לספק רעיונות ומשוב מהפריפריה להוא" כוורת"של ה התפקיד. היעדרות� מהמרקע

  .רעיונות וסיפורי� מאות� קהילות, מנחי�, ולסייע בקידו� ייצוג� של מרואייני�, קשת

קבוצת אנשי , ומוסווא במגזר הערבי" אעלא�"קשת גיבשה את  הכוורת בעזרת גופי� כמו 

הבמאי יהודה גרובייס ואיש , ] ס"לשעבר דובר ש[ורת חרדית בראשות� של איציק סודרי תקש

לאומיי� וקבוצת אנשי תקשורת &קבוצת רבני� צעירי� דתיי�, התקשורת דודי זילברשלג

 .  עולי� מרוסיה בראשותו של התסריטאי סמיו� וינוקור

 בקשתהיוצרי�  הרחבת מעגל

 

 : דרכי�כמהב פועלת להרחבת מעגל היוצרי�קשת 

אחת ממטרות הקשת הישראלית היא לאתר  :גיוס בעלי תפקידי� מתו" הקשת הישראלית .1

חלק מה� יחלו להשתלב בקשת . בקרב אנשיה עובדי� חדשי� שישתלבו בעבודה בקשת ועמה

ואחרי� יהפכו , חלק� האחר יחל לעבוד בתו' קשת כעובדי� קבועי�, )3סעי$ ' ר(כמתמחי� 

 .אשר יוזמנו לעבוד ע� קשת, מבצעי� עצמאיי�יוצרי� ו, למפיקי�

דורשי כמה א� יתמודדו על תפקיד מסוי�  :ומגזרי� לנציגי קבוצות העדפה מתקנתת� מ .2

 תעדי$ קשת להעסיק עובד ,עבודה בעלי כישורי� דומי� ומידת התאמה זהה לתפקיד המוצע

 . כ' ייעשה ג� בנוגע לחברות הפקה. ת מיעוט או פריפריהמקבוצ

. מדי שנה יתקבלו עשרה מבוגרי המכללות שבפריפריה כמתמחי� בקשת :התמחותמסלול  .3

   .ויפתחו במשות$ פיילוט לתכנית פרי יצירת�, ה� יזכו להדרכה ולסיוע מקצועי

קשת נמצאת בעיצומו של פרויקט רחב היק$  :הקמת מאגר יוצרי� ומפיקי� רב תרבותיי� .4

 קשת ואת הפקותיה לבחור ממנו אנשי שישמש את מנהלי , מאגר של אנשי מקצוע להקמת 

 בסיוע� של , על ידי המתמחי�מאגר יוק�ה. מקצוע חדשי� מהקבוצות התרבותיות השונות

 .יתעדכ� מעת לעתו ,"כוורת" ובעזרת קבוצות ההאחראי� האזוריי� של הקשת הישראלית

. לנועעד היו� התמקדו המכללות ובתי הספר לקולנוע בענ$ הקו :מסלול  מכללות פריפריה .5

 יכינו ג� כתבות –קשת בונה בימי� אלה קורס הכנת כתבות לבוגרי המכללות שבמסגרתו 
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הקורס , מעבר להכנסת יוצרי פריפריה לעשייה הטלויזוינית של קשת . לתכניות של קשת 

 . יהווה ג� תמיכה כלכלית בפעילות המכללות

י� מכרז להצעות קשת עומדת לפרס� בימי� הקרוב: מסלול הפיתוח –הקשת הישראלית  .6

פרויקט טיפוח של יוצרי�  בהכנת הצעות להפקה  שבו יזכו . לפיתוח ליוצרי� פריפריאליי�

 לתקציב פיתוח ולהדרכה ולווי מקצועי
 

כליי� והמקצועיי� שתוארו לעיל ירחיבו במידה הכלכי מסלולי העידוד והתמיכה , קשת מאמינה

בדר' זו היא תוכל לגייס . ות הפריפריהמשמעותית את מעורבות היוצרי� והמפיקי� בני ובנ

, השינוי האמור יסייע לא רק לקשת. עובדי� מ� המניי� ויוצרי� עצמאיי� מ� השורה הראשונה

שתיהנה מנגישות רבה יותר של קבוצות שונות למרכז העשייה , אלא לכלל החברה בישראל

 .  הטלוויזיוני
 

 אור מורחב של הקשת הישראלית ית: נספח

 

יש לשנות את המציאות , תרבותיות עמוקות&וסר הייצוג ההול� נובע מסיבות חברתיותמכיוו� שח

ומטרתו לעורר גל , שמהלכו הראשוני יימש' כמה שני� , מדובר בשינוי תפיסתי וממשי. מ� השורש

הקשת תכנית הפעולה של . שעד כה לא נטלו חלק ביצירה הטלוויזיונית, של עשייה בקרב קבוצות

רק חלק קט� ממנה מתואר , ובשל היק$ הכתיבה הנדרש, ענפה ונרחבת, ת מורכבהישראלית

 .בנספח זה
 

לא רק באמצעות הכשרה , האתגר של קשת הוא לטפח עובדי� חדשי� לתעשיית הטלוויזיה

לעורר שאיפות , קשת שואפת ליצור הזדמנויות חדשות: אלא באמצעות שינוי תפיסתי, ולימודי�

, כדי לגבש את גישתה הסתייעה קשת ג� בלימוד מהעול�. ושולהמרי� לשינוי וחיד, ותעוזה

א' , אשר מעודד בטווח המיידי גיוו� ביוצרי� ובתכני�,  הבריטי4ובייחוד משיטות שנוקט ערו  

שמטרת� לגרו� לקבוצות השונות להאמי� , במקביל ג� נוקט מגוו� של פעולות ארוכות טווח

 .ולהעז להשתלב בערו  הציבורי, ביכולת�
 

זה אינו פתרו� קל , מטבע הדברי�. בתמיכה ובהכשרה, נוי מהותי כרו' ביצירת תנאי� הולמי�שי

הכשרה והדרכה של , תכנית פעולה לגילוי, הקשת הישראליתלכ� החלטנו להקי� את . ומהיר

השיטה . ושילוב� בערו  המרכזי של ישראל, אנשי טלוויזיה ובתי הפקה ברחבי האר , יוצרי�

, למשו' לתחו� מאות רבות עוד בגיל בית הספר התיכו�".  ואחד לתלמוד– אל$ למקרא: "היא

להוסי$ לה� מאוחר יותר את , לסייע לה� ברכישת השכלה גבוהה בתחו� הטלוויזיה והקולנוע

לשילוב� של אנשי , דינאמית ומתפתחת, וכ' ליצור תשתית מקצועית, הידע והניסיו� המעשי

תשקיע קשת , ממדי� זה&י להוציא לפועל פרויקט רבכד. מקצוע חדשי� ומגווני� בתעשייה

למגוו� של , הקשת הישראליתכשניי� וחצי  מיליו� שקלי� כבר בשנת הפעילות הראשונה של 

 . מלגות ופיתוח של תכני� לשידור, טיפוח, פעילויות הכשרה
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   יוצרי� ע� קשת–עגל ראשו� מ
 

עמיק את המפגש הבלתי אמצעי בינינו לבי� אנשי הפריפריה זיהינו עוד את הצור' להרחיב ולה

, והאמנו, כבר אז ידענו שנקודות מבט חדשות עשויות להעשיר את השידורי� שלנו. 2000בשנת 

או מצור' בהיכרות ובאמונה שזה , שחסרונ� על המרקע נובע ממחסומי� חברתיי� ותרבותיי�

 .אפשרי

 3 מה� השלימו 250&כ. יוצרי� ע� קשתהוכשרו עד היו� במסגרת  צעירי� ברחבי האר  1500&כ

, לאומיי�&דתיי�, ערבי�, ומרוסיה לי� חדשי� מאתיופיהביניה� עו. שנות לימודי� בפרויקט

השנה . אקונומיות נמוכות&שכבות סוציותלמידי� מו) עובדי� זרי�(עבודה  מהגרי, חרדי�

שבו נפתחה השנה כתה ( שבירושלי� ספר מעלה הביתב,  מרכזי הפרויקט בשדרותממוקמי� עשרת

ש� משתלב השנה הפרויקט בתכנית הלימודי� של  (שכונת מרמורק ברחובותב, )לתמידי� חרדי�

,  עוספייה& כרמל&אל דליתעיר הדרוזית ב, ר' ומע יפיעי� הערביי�בכפר, רמלהב, )משרד החינו'

 . פגועי נפש בגבעתיי�יקיר ובמרכז אנוש ל&בכפר הנוער הדתי ב�, אביב בדרו� תל
 

את הקבוצות השונות מדריכי� סטודנטי� בחוגי� לקולנוע במכללות הממוקמות באזורי הפעילות 

במש' חמש שנות קיומו הראשונות . המקבלי� בעבור עבודת� מלגות לימודי� מקשת, של החוגי�

 825,000לסטודנטי� בסכו� כולל של   מלגות לימוד שנתיות120 העניקה קשת של הפרויקט

, )אנשי מקצוע בני המקו�(את מדריכי החוגי� מנהלי� חמישה אחראי� אזוריי�  .שקלי�

רכשה עבורו ציוד צילו� , קשת הקימה את הפרויקט. המעניקי� לה� עזרה ארגונית ומקצועית

 שקלי� מה� תרמה 4,892,800עלות הפרויקט עד היו� היא . ועריכה ומנהלת אותו באופ� שוט$

 . שקלי�1,368,400וגייסה ממקורות נוספי�  עוד ,  שקלי�3,520,000קשת  
 

שידור סרטי הגמר של בוגרי הפרויקט בערב . צעירי יוצרי� ע� קשת משתתפי� בשידוריה בפועל

 ,פסטיבל דרו� וביו� טובכמו כ� שותפו התלמידי� בשידורי . ראש השנה כבר הפ' למסורת

 שידורי� .ומשמעות� בעיניה�, עשרת הדיברותובקרוב ישודרו סרטוני� חדשי� שה� יוצרי� על 

מעוררי� בה� שאפתנות ללמוד את , אלה ממריצי� את הצעירי� מהפריפריה לעסוק בטלוויזיה

 .מעשירי� את השידורי� במגוו� העצו� והמרתק של העולמות מה� ה� באי�, וכמוב�, המקצוע

 ע� קשת מלגות ללימודי� בתקופת הזיכיו� הבאה תעניק קשת לבוגריו המצטייני� של יוצרי�

 .המכללות בפריפריה: שיאפשרו לה� להשתלב במעגל השני של הקשת הישראלית, גבוהי�
 

 יוצרי� ע� קשת

 המכללותפרויקט 

חממות פיתוח 

 מתמחי�

 עובדי� בקשת

מלגות 

 

 כנית שבועיתת

 פיתוח תכניות

  אחדטפיילו

אנשי התוכ� 

 

 הפקה

 ושידור
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 פרויקט המכללות בפריפריה –מעגל שני 
 

וצבר תאוצה , שיתו$ הפעולה של קשת ע� המכללות שבפריפריה החל בשנות פעילותה הראשונות

שנוהל בידי בוגרי ,  ערו  מקומי בשדרותבשנה שעברה יזמה קשת: יוצרי� ע� קשתע� הקמת 

, בשדרותפסטיבל דרו� קשת שותפה יחד ע� מכללת ספיר וסינמטק שדרות ל. ספירמכללת 

 . והעניקה לו תהודה ציבורית בשידוריה

  מתקיי� שיתו$ פעולה פורה בי� קשת לבי� בית הספר לקולנוע לטלוויזיה ולאומנויות1997משנת 

ועובדיה הבכירי� הנחו את תלמידי בית , העניקה לה� פרסי�, גרי�קשת שידרה סרטי בו. מעלה

מנהל תחו� ,  העמותה ללימודי טלוויזיה ותקשורת–מעלה נשיא קשת חבר בעמותת . הספר

תרבותי בקשת היה בעבר מנהל בית הספר ואחד הדירקטורי� &תכניות מועדפות וגיוו� חברתי

 . 1996של בית הספר משנת החיצוניי� של קשת הוא יושב ראש הוועד המנהל 
 

 :בתקופת הזיכיו� הבאה תרחיב קשת את שיתו$ הפעולה ע� המכללות בפריפריה

יערכו ויגישו , מגזיני� שיפיקו. רצועת שידור קבועה בלוח השידורי� של קשת :מגזי� המכללות. 1

חיי� וישקפו את ה, מעלהבית הספר וב בטייבה אלמנאר ו עמק יזרעאל,ספירת וסטודנטי� במכלל

  ).216' עמ, 10/נספח גתיאור התכנית ב (בקרב קבוצות שונות בישראל

יוצרי� ע�  בוגרי� מצטייני� של 10& מדי שנה יקבלו כ:מלגות לימודי� לבוגרי� מצטייני�. 2

 .  מלגות ללימודי� גבוהי� במכללה שבאזורי מגוריה�קשת

ק מלגות לימודי� שנתיות  קשת תמשי' להעני:מלגות לימודי� למדריכי יוצרי� ע� קשת. 3

 .יוצרי� ע� קשתאשר ידריכו במסגרת , לסטודנטי� במכללות

 . קשת תתמו' בסרטי גמר של בוגרי המכללות בפריפריה ותשדר אות�: סרטי גמר. 4

שעד היו� , קשת תציע ייעו  וידע מקצועי למכללות בפריפריה: קורסי� לכתבות  בטלוויזיה. 5

 .די לפתח בה� קורסי� בתחו� כתבות  לטלוויזיהכ, התרכזו במקצועות הקולנוע
 

הבוגרי� המצטייני� של שיתופי הפעולה ע� המכללות יקבלו עדיפות ראשונה להתקבל לחממות 

 .שה� השלב הבא בסול� הקשת הישראלית, היצירה
 

  חממות היצירה–מעגל שלישי 
 

קו תמיכה כלכלית אשר יעני, תקי� קשת חממות, כדי לעורר תנופה חדשה באזורי הפריפריה

מטרת התמיכה היא להסיר את . ומקצועית לעשרות יוצרי� ממגוו� קבוצות האוכלוסייה

המונעי� כיו� מאות� יוצרי� להגיע אל הערו  , כליי�הכלהתרבותיי� ו, המחסומי� החברתיי�

 . המרכזי ולממש בו את הפוטנציאל הגלו� בה�

 ינהל את החממות באמצעות חמשת תרבותי&מנהל תחו� תכניות מועדפות וגיוו� חברתי

כי , כוונתנו היא. במדריכי� וביועצי� נוספי�, אשר ייעזרו בעורכי תסריטי�, האחראי� האזוריי�

" צילומי דגימה" וסדרות דרמהתסריטי� ל, סרטי קולנועבכל שנה ינפיקו החממות תסריטי� ל

 .שונות בנושאי� מועדפי�וכ� פיתוח של תכניות בסוגות , סרטי תעודהל) מעי� פילוט ראשוני(

היא מאמינה ששיתו$ פעולה בי� . בינ� לבי� מפיקי� בכירי� ומנוסי�" לשד'"קשת תשא$ 

כמה . יוצרי� בראשית דרכ� לבי� מפיקי� מנוסי� מאפשר לחדש מתו' הישענות על ניסיו�

 .מהסדרות החשובות שלה נוצרו כ'
 

כשה� , עתה". העול� האמיתי"ת אל הפיתוחי� המוצלחי� שינבטו ויצמחו בחממות יוכלו לצא

מנהל . יוכלו היוצרי� שצמחו בחממות להתמודד במבח� המעשה, כבר עומדי� בזכות עצמ�
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. יפגוש אות� עתה בשבתו בצוות מקבלי ההחלטות בקשת, שליווה אות� לכל אור' הדר', התחו�

' ההפקה אשר יופקו בהתא� לתהלי, צוות זה יבחר לשידור את הטובות והמתאימות ביותר

 .המקובל בקשת 
 

   המתמחי� של קשת  – רביעימעגל 
 

אחת המטרות החשובות של הקשת הישראלית היא שילוב של אנשי מקצוע חדשי� ומגווני� בי� 

כדי להשיג מטרה זו תפנה קשת לכלל בוגרי בתי הספר והמכללות לקולנוע וטלוויזיה . אנשי קשת

, מדי שנה יוכלו עשרה מה� להתמחות בקשת. להגיש מועמדות להתמחות מקצועית בארגו�

אחד מתפקידיה� יהיה . 'עריכה וכד, הפקה,  תחקיר–ולהתנסות בשלל מקצועות הטלוויזיה 

לסייע בידי מנהל התחו� להקי� מאגר של אנשי מקצוע ומומחי� הנמני� ע� מגוו� הקבוצות 

וונה היא שאחת מה� והכ, במהל' תקופת התמחות� יהיה עליה� לפתח הצעות לתכניות. בישראל

 . יניב תכנית לשידור בקשת, שא� יצליח, תקבל מימו� לפילוט
 

  עובדי� ויוצרי� בקשת–מעגל חמישי 
 

חלק� בוודאי יעלו . המעגלי� השוני� של הקשת הישראלית יממנו תהליכי פיתוח רבי� מדי שנה

ות� של חלק אנו מצפי� ג� להשתלב, בנוס$. יפה וישתלבו במסגרת לוח השידורי� של קשת

 . מהאנשי� כעובדי קשת וכאנשי מקצוע שיעבדו עימה

. הוא הניב הזדמנויות תעסוקה ממשיות, יוצרי� ע� קשתבמהל' חמש שנות קיומו של הפרויקט 

סטודנטי� אחרי� ; חלק מהסטודנטי� שהדריכו בו הפכו ע� השני� להיות אחראי� אזוריי�

ועבודה בערו  ) פרומו(קידו� ,  חדר השידור–שולבו בעבודה השוטפת במחלקות השונות בקשת 

ולצר$ , הקשת הישראליתקשת מתכוונת להמשי' מסורת זו במסגרת המורחבת של . ביפ

 .לשורותיה בתקופת הזיכיו� הבאה ג� יוצרי� מחממות היצירה
 

שעשויה לשנות את מפת העשייה ,  היא תכנית רחבת היק$ הקשת הישראלית,א� כ�

יוכלו להשתלב בעשייה בכל  ,אנשי המקצוע שיצמחו בה. עית בישראלהטלוויזיונית והקולנו

ולהביא לידי ביטוי את ייחוד� התרבותי לטובת� ולטובתה של החברה , הערוצי� ובכל המקצועות

יכול להבטיח פעילות , שכבר ביסס את מקומו בציבור הישראלי, רק ארגו� יציב כלכלית. בישראל

, � שכבר יצר תשתית ממשית לפעילות בפריפריה יוכל לגוו� בפועלרק ארגו. ששכרה אינו מיידי, כזו

 .את העשייה הטלוויזיונית בישראל, במהל' תקופת הזיכיו� הבאה
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 רשת של גיוו� חברתי 8.2

המס' אינו מגוו� די : משמעית&דמהמחקרי� שעורכת הרשות השנייה מעת לעת עולה מסקנה ח

&אשכנזי�&חילוני�&הדמויות המוצגות וצורת הגשת� לצופה נותנת עדיפות ברורה לגברי�. הצור'

 .והרבה מעבר למשקל� המספרי באוכלוסייה, ממרכז האר  על פני כל קבוצה או חת' אחר

אבל ג� מי , של המחקר" ספירת הראשי�"נית� להתווכח ולהשיג על חלק מהמסקנות ועל צורת 

אוכלוסייה אחרות וה� &לא יכחיש כי ישנה ה� בעיה אמיתית בייצוג של קבוצות, שיש לו השגות

 בציבוריות היא 2הרי שהתדמית של ערו  , כ'&ג� א� המסקנות אינ� גורפות כל; בעיה תדמיתית

 .עניי� שצרי' וראוי לתק�, למצער, וג� זה, "אביבי&תל"במידה רבה של ערו  

כל . תרבותי ואת הגיוו� החברתי&ופת הזיכיו� החדשה העמיד במרכזו את הייצוג הרבהמכרז לתק

חויב והתחייב להפעיל מחלקה העוסקת בנושאי� אלו ובפיתוח של , ולימי� זכיי�, מתמודד

 .התוכניות המועדפות

אלא , לא רק משו� שהמכרז דרש זאת. ניגשה לעניי� ברצינות, כאחת משתי הזוכות במכרז, רשת

. 2' הבנה שהשינויי� שחלו בחברה בעשור האחרו� מחייבי� היערכות נכונה ונבונה של ערו  מתו

רוב� מחבר העמי� ומיעוט� : ישראל קלטה בעשור וחצי האחרו� כמיליו� עולי� חדשי�

ישראלי� רואי� את עצמ� חלק &יהודיי� ושל ערבי�&קבוצות אוכלוסייה של דתיי�. מאתיופיה

וה� רוצי� לראות את עצמ� ולהראות את ישראליות� ,  מוגבר מבעברמהחברה הישראלית באופ�

מגדרי� ומיעוטי� התגברה בעשור האחרו� וזה מביא , המודעות לזכויות של מגזרי�. על המס'

בני הפריפריה מעונייני� שהערי� שלה� , הנשי� מעצימות את חלק� בשוק הטלוויזיה. לשיח חדש

 רבי� לתרבות� ולייצוגה מזרחי�המודעות של , ימותסדר ואל&לא יוצגו רק בהקשרי� של אי

 .הטלוויזיוני ג� היא באה לביטוי ציבורי

 . אתגר חדש,  כערו  מוביל2מציבות בפני ערו  , כל אלו וסיבות אחרות שאי� כא� המקו� לפרט�

תרבותיות ותוכניות מועדפות בראשותו &רב, ברשת הוקמה לקראת המכרז מחלקת גיוו� חברתי

מטרתה של המחלקה הוא כמוב� למלא ולעקוב אחר . נאי ואיש המדיה אורי אורב'של העיתו

לש� כ' התחלנו כבר בשורה . מילוי כל ההתחייבויות שניתנו לקראת המכרז וע� הזכייה בזיכיו�

חשוב להבהיר כי המשימה העיקרית היא הטמעת , אבל קוד� לכ�. של פעולות אות� נמנה בהמש'

 . הארגו�תרבותית בכל&החשיבה הרב

לש� כ' נבחר מנהל המחלקה הנמצא בקשר רצו$ ע� מנהלי המחלקות השונות וע� עורכי 

הישגיה ימדדו ג� בגיוו� החברתי שיבוא . לא&אי� זו עוד מחלקה האחראית על שלה ותו. התוכניות

כל אלו דברי� . בדרמות ובסרטי התעודה, בסרטי הטלוויזיה, לביטוי בתוכניות האירוח והבידור

 .ראו על המס' החל מתחילת השידורי� ובאופ� מוגבר וברור ג� בהמש'שיי

תו' שמירה כמוב� על ההצלחה של , תרבותי&שינוי פני המס' לכיוו� הרב, כדי להשיג מטרה זו

 .מסכית&הפעילות המסכית והפעילות החו : נחלקת הפעילות לשני כיווני�, "רשת" ו2ערו  

העובדה . ל כוח האד� המשתת$ במשחק הטלוויזיוניהשינוי לטעמנו יבוא בעיקרו בשינוי ש

כמו בכל גו$ . מקונספירציה או מתכנו� כלשהו, מימדית מדי לא נובעת מזדו�&שהטלוויזיה היא חד

בשפת . ג� בעול� הטלוויזיה קיימי� מנגנוני� סמויי� וגלויי� של שימור הכוח, חזק ובעל השפעה

למי שכבר הוכיח , יתנת עדיפות למי שכבר מכירי�באופ� טבעי נ". חבר מביא חבר"הע� זה נקרא 

, כיוו� שכ'. לכל טאלנט ולכל עור' או מפיק יש אנשי� עמ� הוא אוהב ורגיל לעבוד. את עצמו
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אקונומי של &כיוו� שהרקע החברתי והסוציו. תכנית לתכניתאות� אנשי� נודדי� מערו  לערו  ומ

התפקיד של מחלקת גיוו� .  שכפול עצמיהרי שידועה התופעה של, העוסקי� במלאכה הוא דומה

, לא פע�. חברתי הוא לאפשר לעושי הטלוויזיה מגוו� היכרויות יותר גדול ע� כוחות חדשי�

לשבור את מעגל האנונימיות ולפעמי� את , הקושי הגדול הוא פשוט לתת את ההזדמנות הראשונה

� ברשת נועדה בראש המערכת שאנו בוני� כיו. והבלתי מוכר" זר"מעגל החשדנות מפני ה

להוכיח לעוסקי� במלאכת הטלוויזיה כי הכוחות החדשי� ". להתיידד ע� השומר"ובראשונה 

. ה� לא רוצי� להשתלט אלא להשתלב. אלא בעד, שרוצי� להשתת$ בעשייה אינ� באי� נגד

צבע חדש וכיווני� שעד כה לא , בצורה טבעית ומתו' המערכת, הכוחות החדשי� יכולי� להוסי$

&מאמינה שנית� לעשות זאת רק ביצירת מרחב חברתי פלורליסטי ורב" רשת". ו לביטוי מספיקבא

באופ� שיכניס מורכבות , זאת. ומעל גבי המס' – בתו' מסדרונות השידור עצמ� , תרבותי אמיתי

מעגלי� החברתיי� המסורתיי� ושילוב� של המגזרי� רחבת תו' ה ,תרבותי&לשיח החברתי

 –הרי מבחינה טלוויזיונית : זה לא בשמי�. לקי� נרחבי� באוכלוסיההנשכחי� המשמשי� ח

 הרוח החדשה תהפו' את הטלוויזיה הקיימת .בעלי הכשרונות והמעלות לא נעדרי� ממגזרי� אלה

 .זה ג� יביא תועלת מסחרית, מעבר לצדק שבכ'. למגוונת ולחזקה יותר

מצביעי� על כ' שבחלקי� , נייהוהמחקר המקי$ שביצעה הרשות הש בעצמנו המחקרי� שביצענו

הקול . החילוני והעירוני, האשכנזי, הקול הגברי, כאמורהמכריעי� של השיח הציבורי שולט 

באמצעות הפרודיה , החדשות, מדורי הפלילי�": דלת האחורית"נכנס כמעט תמיד ב" אחר"ה

פסיפס של שהישראליות היא , א� כ', אנו מאמיני�. שנוצרו עבורו" גטאות"או ב, והבדיחה

, לאורכ�, חייב להיות משולב בכל התוכניות" אחר"ה על כ� .ללא מנצחי� ומנוצחי�, קולות

אלא כניסה ישירה , לא עוד מקומות נידחי�, טיי�&לא עוד גטאות בשולי הפריי�. לרוחב� ולעומק�

יות בתוכנ, בדרמה, בתוכניות הבידור –כמו ג� אל שעות השידור האחרות   –טיי� &אל לב הפריי�

 . באקטואליה ובכל השאר, במגזיני�, המיוחדות

בשולי , בשעות מסוימות, ולכ�". אחרי�" יש עדיי� צור' לספק צרכי� ספציפיי� של ה,וע� זאת

 שוני� אנו נייצר משבצות שידור שייתנו מענה לצרכי� המיוחדי� של חלקי�, טיי�&הפריי�

  .באוכלוסייה

זה . ת שאנו עושי� מכוונות לגיוו� כוח האד� המשתת$כעיקר דברינו נית� לומר כי כל הפעולו

 י לגוו� את צוותפועלי� אנו .אבל בוודאי ג� בטווח הארו', כמוב� מביא לשינוי ה� בטווח הקצר

אנו . כ' שיכילו את כל השבטי� המרכיבי� את הישראליות, העורכי� ועושי התוכניות, המגישי�

אלא ג� , לא רק כאורחי�) 'דתיי� וכו, זרחי�מ, נשי�( לשת$ את אנשי הפריפריה מתכווני�

העורכי� וקובעי התוכ� של , תפעל וכבר פועלת לכ' שהמגישי�" רשת. "כעורכי� וכמגישי�

 . התוכניות יימנו ע� הקבוצות שהיו� סובלות מייצוג חסר על המרקע 

 החדשה וברוח, דוגמאות למספר פעולות מרכזיות שאנו עורכי� ברוח המכרז, הנה אפוא לסיכו�

 .של רשת

 

 פעילות מסכית 

עורכי התוכניות . תרבותי&בכל התוכניות הוותיקות והחדשות ברשת מוש� דגש על הנושא הרב

. כבעלי פינות ג� אנשי� מהפריפריה, כמומחי�, מודעי� לחובת� להזמי� לתוכניותיה� כאורחי�

 .שהכינה) ל�פרטי� לה(מחלקת הגיוו� החברתי מעמידה לעזרת� רשימת מומחי� מיוחדת 
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 נוער בערבית תכנית, בשתי תוכניות שלנו. בתוכניות החדשות אנו בהחלט מחפשי� פני� חדשות

 לצעירי� מהמיגזר הערבי נבחרה להגיש תכניתב.  הקשישי� בחרנו מגישי� מהפריפריהתכניתו

, רוזנברג&ד אפרת שפירא"מגישה עו" 80&70&60" לקשישי� תכניתואת ה, הייב&מה אבו'ד נג"עו

התוכניות עצמ� מופקות בפריפריה ". התכלת" בערו  תכניתאישה שומרת מצוות שהגישה בעבר 

התוכניות בערבית אגב מופקות במכללת עמק יזרעאל ורשת . על ידי אנשי� וצוותי� מהפריפריה

 .סייעה רבות בהתאמת האולפ� המקומי לצור' הפקת התוכניות

 הוא תכניתבכל . בתוכניות המועדפות, "דעתע  " יומית בעשר בבוקר תכניתער� סבאג מגיש 

 עומק שתצטבר תכניתזו . במגוו� תחומי�, מראיי� מומחה אחד על אישיות חשובה בהיסטוריה

הוש� דגש ג� על , המרואייני� והנושאי�, בבחירת האישי�". ספריית אישי�"ברבות הימי� ל

, כל זאת. ירופי והאמריקניולא רק הא, ג� מהמרחב הערבי, תרבות והיסטוריה עולמית&גיבורי

 .  המופקת בירושלי�, תכניתלמגוו� האישי� היהודי� והישראלי� בה� תעסוק ה, בנוס$ כמוב�

זהו מגזי� העוסק .  יינת� דגש מיוחד על נושאי הפריפריה16:30&שעולה ב,  אחר הצהריי�תכניתב

אי� שהאורחות ה� נשי� מובטלות ושאר נוש, גט&מסורבות, הורית&אמהות חד: בסוגיות שונות

 .חסר&בעיקר נשי� מהפריפריה ומסקטורי� בעלי ייצוג

ניתנה תשומת לב מיוחדת לייצוג , "הכל זז ע� דודו טופז" הבידור היומית של דודו טופז תכניתב

 יתנו ביטוי תכניתהמבצעי� והפריצות לשידור במהלכה של ה. של אזורי� ומגזרי� שוני� באר 

חדת שלמה של טופז יוחדה לא מכבר למגזר הערבי וזכתה להצלחה  מיותכנית. לציבורי� שוני�

 .גדולה

ארבעה . על העוני בישראל עלתה לשידור כבר בחודש הראשו� לשידורי�" שקופי�"הסידרה 

מאת . ושל החברה עליה�, פרקי� על אנשי� המתמודדי� ע� עוני ועל הסתכלות שלה� על החברה

 .רו� כחלילי

במאית סוהא עאר$ עוקבת אחרי סיפורה של קבוצת הכדורגל בני ה". סכני�"הסרט התיעודי 

 .על רקע יחסי יהודי� וערבי�, סכני�

שעשועו� אירוח פרוע ע� גיל קופטש ואורחיו . נייט ע� גיל קופטש&לייט" ?מי רוצה להיות יהודי"

ת ניסיו� נועז למדי להוכיח שיהדו. העוסקי� בהומור כמוב� ביהדות� ובחוויותיה� היהודיות

 .יכולה להיות משהו קליל

המשות$ לכול� הוא . אלו דוגמאות אחדות מתו' שלל סרטי� והפקות הנמצאי� בשלבי� שוני�

בתוכניות החדשות של טל . אופק על המציאות הישראלית&שימת דגש מיוחד בהסתכלות רחבת

� ביטוי נוס$  הבוקר המחודשת של אברי גלעד ועינב גלילי יינתתכניתוב,  לילה יומיתתכנית, ברמ�

טקס בחירת "לא מכבר א$ שידרנו את . על פי הגדרת המכרז, ומועדפי�, תרבותיי�&לנושאי� רב

השעות אחר הצהריי� ואנו רואי� ג� בכ' תחילתו של ביטוי למיגזר " מלכת היופי הערבייה

 .הערבי על מסכנו לא רק בהקשרי� פוליטיי� ובטחוניי�

 

� מסכית�פעילות חו

בשיתו$ פעולה ע� מוסדות אקדמיי� וציבוריי� . נת אלפו� מומחי� מהפריפריהאנו עמלי� על הכ

כ' יכול מומחה ערבי . לתועלת התוכניות השונות, שוני� אנו מרכזי� בידינו רשימות של מומחי�

אלא בשורה שלמה של נושאי� שאינ� ,  בוקר או ערב לא רק בנושאי המגזר הערביתכניתלהופיע ב

 .תוקשורי� בהכרח ללאומיו
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אנו מעניקי� מלגות לסטודנטי� . המחלקה לגיוו� חברתי עומדת בקשר ע� מכללות בפריפריה

נציגינו בצפו� ובדרו� ינהלו . במכללת ספיר ובימי� אלו בקשר ע� מרכז תקשורת חדש בדרו�

נושאי� ואיתור יוצרי� שיגיעו אל המס' של , מהמקומות הללו את הפעילות של הזרמת חומרי�

 .רשת

הפרוייקט מובל על ידי מוטי . שמלווה תלמידי� בדרו�" פרוייקט מצוינות"סקי� בבניית אנו עו

זהו פרוייקט . והוא מלווה טלוויזיונית על ידינו, אביצרור שהיה ראש המועצה המקומית ירוח�

 .חברתי ייחודי&טלוויזיוני

בראיונות בעזרת הסניפי� בדרו� ובצפו� התחלנו . רשת פועלת לגיוו� מצבת כח האד� שלה

הפעולה נעשית . ובאיתור אנשי� העוני� לקריטריוני� וכמוב� מתאימי� לתפקידי� הנדרשי�

עורכי� ובעלי , אנו מציעי� לתוכניות השונות תחקירני�. במשות$ ע� מחלקת משאבי אנוש ברשת

 .תפקידי� אחרי� הבאי� מהפריפריה או מסקטורי� שאינ� משתתפי� עד היו� בפעילות

 

יל הוא כמוב� חלק בלבד מההתחייבויות שלנו שהוגשו במפורט בספר המכרז וחלק כל האמור לע

אנו . מהפעולות שאנו בעיצומ� כדי לעמוד ביעדי� שהצבנו לעצמנו וביעדי� אליה� התחייבנו

 .טלוויזיה טובה יותר, תרבותית&מאמיני�  כי זו הדר' אל טלוויזיה רב
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 "10ישראל  "– גיוו� תרבותי 8.3

העובדה כי הוא  הצעיר . לשוק הטלוויזיה בישראל" 10ישראל " נכנס ערו  2002בתחילת שנת 

מבי� הזכייניות הקיימות איפשרה למייסדיו להסתכל בעיניי� מפוכחות יותר על נושא הפלורליז� 

 .בשידורי�

האמינו כי ערו  , ל ורוני אלגרנטי" יוהנה פרנר ז–שהקימו את הערו  , לי� המשותפי�"שני המנכ

את אמונת� ה� . רוסי� ועוד, מזרחי�,  יהודי�–דרש לספק מענה לכל חלקי האוכלוסיה מסחרי נ

מי שפתח טלוויזיה במוצאי שבת הראשו� של הערו  החדש נתקל , וכ' למשל, פרטו למעשי�

תפיסת� המהפכנית של ". החברי� של סשה "– הבידור המרכזית בהנחיית סשה דמידוב תכניתב

 .ני לאור' כל שנות קיומו של הערו שני המנהלי� תישזר כחוט ש

 

י הקריטריוני� שהוצגו במחקר שנער' לאחרונה "ייבח� עפ" 10ישראל "הגיוו� התרבותי בערו  

 .ותק באר  ומידת הדתיות, מגדר, עדה, לאו�": הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו"עבור 

, "הישיבה", "ושלמימעורב יר"דוגמת ( המתעסקות במובהק בקריטריוני� אלו תכניות למעט ה

 הרצות באופ� קבוע על מס' הטלוויזיה של ערו  תכניותהרי שג� ב, ")די� וחשבו� ע� רינו צרור"

לונדו� את "החל באייטמי� ב: יש איזכור משמעותי לכל שכבות האוכלוסיה בישראל" 10ישראל "

� של גיל עבור בראיונות אישיי, "חמש בערב"ו החדשה של רפי רש$ תכניתאו ב" קירשנבאו�

או בביקורי� מרגשי� של צופית גרנט בקהילות מגוונות במסגרת " לימוזינה "תכניתריבה ב

הבאי� לשוחח ע� שירה פליקס על חייה� , וכלה באורחי� מענייני�, "שעות אמיתיות "תכניתה

 ".סיפור שלי"ופועל� ב

הפ' , 2002 שנכנס לשוק התקשורת לראשונה בתחילת, "10ישראל "המציאות מראה כי ערו  

 .להיות נושא הדגל במרבית התחומי� הקשורי� לגיוו� תרבותי

ג� א� , מוכיחה שוב ושוב כי נית� להוביל שינוי" 10ישראל "שמוביל ערו  " מהפכה השקטה"ה

יחלחל אל , אנו מאמיני� כי שינוי זה. בהתייחסות למגזרי� המקופחי� בייצוג בתקשורת, איטי

 . בידור וכדומה, מציאות, תעודה,  דרמה–אנרי� 'זכל תחומי ההתעסקות ואל כל ה

 

 דתיות

הנחיל לטלוויזיה בישראל בכל " 10ישראל "המבטאת יותר מכל את השינוי שערו  , א� יש דוגמה

אודות משפחה , סדרת דרמה מרגשת &" מעורב ירושלמי"הרי שמדובר ב, הקשור לגיוו� התרבותי

 . הקיימות בכל משפחה ישראלית ממוצעת, יותהמתחבטת בשאלות יומיומ, ירושלמית מסורתית

בפרסי� רבי� ובביקורות מחמיאות מקיר לקיר ונחשבת לפורצת זכתה " מעורב ירושלמי"הסדרה 

 .  דר' באופ� שבה הוצגו אנשי� דתיי� בטלוויזיה

כי , א' אל לשכוח,  וזוכה לאחוזי צפייה גבוהי�2העונה השנייה של הסדרה משודרת בערו  , כיו�

 ".10ישראל "הזדמנות הראשונה שלה קיבלה משפחת שדה מאת ה

העוקבת במהל' ,  פרקי�10סדרה תיעודית בת  &" הישיבה" היה 2004פרויקט נוס$ ששודר בסו$ 

הסדרה העניקה הזדמנות ". ה"כפר הרוא"ב בישיבה התיכונית "שנה שלמה אחרי תלמידי מחזור י

 אית� תחוולבצומת חשוב בחייה� ודתיי� � של צעירינדירה לצופי� להצי  אל עולמ� הפנימי 

קונפליקטי� ביחסי בסדרה דונו נבי� השאר . חוויות רוחניות לצד הרפתקאות נעורי� שובבות

 .ועוד למול חילוניות נושאי אמונה, יחסי� רומנטיי� בי� בני� לבנות, בני�&אבות
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נתונה למגננה ה, ר"מבוססת על משפחת אדמוה, "החצר", שידורה של הסדרה החסידית הראשונה

סדרה מאפשרת מבט נוקב אל ה. זכה להצלחה יחסית בקרב צופי הערו , בלב עול� מדיח ומפתה

יריבויות מרות , אהבות ושנאות, מתחי�:  למשפחתו ולקהילהר"אדמומערכת היחסי� בי� ה

, לא חשש לשב  סדרה כזו בפריי� טיי� של מוצאי שבת" 10ישראל "ערו  . ושאיפות גדולות

 .ופי� הצביעו בשלטוהצ

ג� במקומות בה� , מקפיד לשלב בשידוריו אנשי� ע� זיקה דתית ברורה" 10ישראל "ערו  , בנוס$

 הבוקר של הערו  לציד� של לינוי תכניתהגיש קובי אריאלי את , למשל, כ'. לא היה נהוג לראות�

, ה הציגו עיתונאי�ב, "דעת יחיד "–ושולבה פינה במהדורת החדשות המרכזית , בר גפ� וענת גור�

היה ייצוג מכובד לכל , ג� בפינה זו. אנשי רוח ואמני� את דעת� האישית על הנעשה במדינתנו

 . וכדומהמזרחי�, נשי�, דתיי�,  עולי�–המגזרי� השוני� 

 

 מגדר

מצא לנכו� לאור' השני� למק� על מס' הטלוויזיה " 10ישראל "ערו  , מיו� עלייתו לאוויר

תמר אלמוג , ")יוצאי� ע� נטלי עטיה("נטלי עטיה , ")שטח פרטי("יעל ד� : הישראלי נשי� רבות

החוליה ("פנינה דבורי� וחנה לסלאו , ")האולפ� המרכזי", "פרדי'ג("רוני יובל , ")דרישת שלו�("

, ")לכול�'שרה("ה שרו� 'שרהל, ")העול� האמיתי שמאחורי המודעות("ציפי ברנד , ")החלשה

 המהדורה – 10חדשות ("' מיקי חיימובי , ")אודטה("אודטה שוור  , ")רעל הבוק("מרב מיכאלי 

גלית , ")שעות אמיתיות", "מי מפחד מצופית גרנט("צופית גרנט , )"על המשקל", "המרכזית

הסיפור ("שירה פליקס , ")אהבה זה כואב("דנה מוד� , ")הדוגמניות", "משחק מקדי�("גוטמ� 

 ").שלי

דרכ� נוכל להבי� שג� בתחו� הזה מוביל , תי דוגמאות יוצאות דופ�נתמקד בש, מתו' כל ההיצע

 :המעמיד נשי� במרכז, הל' הרוח" 10ישראל "ערו  

 המעלה על סדר תכניתהיא למעשה ,  שעשתה רעש תקשורתי כה רבתכנית ה–" הדוגמניות* "

בל הצופה  זו קיתכניתדווקא ב. היו� הציבורי את היחס שנשי� זוכות לו בתחו� האופנה ובכלל

 . מבט אמיתי ונוקב על היחס המשפיל לו זוכות בנות המבקשות להפו' לדוגמניות

עמל צוות , ע� תו� העונה הראשונה של הסדרה ובמהל' ההכנות והפיתוח של העונה השנייה

מה טוב ורק היא תחליט ,  היא אדו� לגופהאישה כל –כדי לחדד את המסר החשוב " 10ישראל "

, לבנות" מדריכה" מעי� תהיהגלית גוטמ� , על מנת להנחות את המתמודדות, כ' למשל. בשבילה

 .ותתרו� לה� מניסיונה רב השני� כאחת הדוגמניות המובילות בישראל

אירגו� לנשי� אורתודוכסיות , "קול'"החברה באירגו� , ר עליזה לביא" ד–" והרשות נתונה* "

, חברה, נושאי דתולה לשוחח ולדו� באית� היא יכ,  אורחי�שבועל מזמינה בכ ,פמיניסטיות

על , בחירתה של המנחה משלי' על הנושאי� הנדוני�,  מטבע הדברי�.ישראליות ואחרי�, יהדות

 .סוג האורחי� המוזמני� ועל אופי השיחה

 אישהשכ� זו פע� ראשונה שבה ,  זו מצביעה על הפתיחות הרבה שמפגי� הערו  בתחו�תכנית

 . דת ומסורתתכניתוויזיה מסחרית דתיה ופמיניסטית מגישה בטל

 

 עדתיות

נחשבת עד היו� לויכוח מרכזי בשיח , ולהפ',  אשכנזי� מול מזרחי�–ההתעסקות העדתית 

מאז ומתמיד . ספרי� ועוד, הישראלי וההבדלי� בי� התרבויות הולידו אינספור סרטי קולנוע
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הוא , כאמור, "שד העדתי"ה. וסביר שהמצב לא ישתנה בשני� הקרובות, היתה התייחסות לנושא

 .אולי היסוד המרכזי שמלהיט את הרוחות בקרב הע� בישראל

ו 'וז' זשבה, "ו'וז'י ז"החיי� עפ "תכנית ההיתה זו, "10ישראל " עלייתו לאוויר של א� בימי

שמציגה את המציאות , "בגובה העיניי� "תכניתאבוטבול התחייב להביא לצופי הערו  החדש 

הרי שכיו� נושא רינו צרור את דגל המעורבות החברתית , ט האישית שלוהישראלית מנקודת המב

רינו צרור אינו פוחד לטפל ג� בנושאי� החברתיי� הרגישי� ". די� וחשבו� ע� רינו צרור"ו תכניתב

 –עושה שרות חשוב מאי� כמוהו לצופי� בישראל , ובכ', מצוקה וכדומה, אבטלה,  עוני–ביותר 

ללא משוא פני� וללא ייפוי של , ב האמיתית ביותר שיוכלו לקבלהוא מצייר את תמונת המצ

 .המציאות הקשה

סרט , " אל�100 �הקרנות ה"דוגמת , פעמיי�&טופל ג� בספיישלי� חד, כאמור, הנושא העדתי

שסבלו ממחלת הגזזת , המספר את סיפור� של כמאה אל$ ילדי� יוצאי צפו� אפריקה, תיעודי

בה עבדו זה , "תיק סגור"דוגמת , וג� בדרמות, קרני רנטג� קטלניותוטופלו ב, 50&בתחילת שנות ה

 .לצד זה החוקר המזרחי מהדרו� והחוקר האשכנזי מתל אביב

הרלוונטי� , שוקדת על הפקת סרטי תעודה" 10ישראל " של ערו  תכניותג� כיו� מחלקת ה

 י הנאצי�" שנבזז ע,חוקר ובודק את נושא השבת רכוש יהודי, שואל החל מסרט ה–לעדות השונות 

תו' , ועד לסרט הבודק את מקורות הפיוט המרוקני, בימי מלחמת העול� השנייה באירופה

 . של בני העדהההיסטוריי� והאישיי�, הרגשיי�, התייחסות לדגשי� המסורתיי�

 

� ותק באר

לבושו השונה ,  שפתו המשובשת–העולה החדש מוצג בטלוויזיה בהרבה מקרי� כמושא לצחוק 

 .ה� רקע לאינספור הלצות ומערכוני�, ותו הזרהותרב

 מרכזית בערו  תכנית, שכבר נחשב אז לשחק� מוכר,  קיבל עולה חדש בש� סשה דמידוב2002 &ב

אתי , אורחי� כמו ריקי גל". החברי� של סשה" היתה תכניתה. המסחרי החדש שק� בישראל

 . ברית וברוסיתאביבה אביד� ומיכה שטרית הצטרפו אל סשה בשירי� בע, אנקרי

 תכניתעל בסיס שבועי את ה" 10ישראל "שידר ערו  , )2004 עד סו$ 2003סו$ (במש' שנה שלמה 

 .בהגשת אנסטסיה מיכאלי ומיכאל טפליצקי, רוסיתדובר מגזי� סגנו� חיי� , "תענוגות החיי�"

בהרבה ו,  רבות התעסקו בתופעה של עולי� חדשי� וקליטת� באר תכניותבמהל' השני� , כאמור

 נציי� ראיו� אחד נוגע תכניותמבי� כל בליל ה.  צויינו הקשיי� אית� ה� נאלצי� להתמודדתכניות

&ש� ראיינה השחקנית מסקי שיברו, 2004בשנת " תראו מי מדבר "תכניתששודר במסגרת ה, ללב

והשתיי� דנו בקושי להשתלב בחברה , מנחה בערו  הרוסי, סיוו� את אנסטסיה מיכאלי

 .הישראלית

 

 לאו�

, "שופי מא פי"דוגמת ,  דוברות ערביתתכניותשידר מיו� עלייתו לאוויר " 10ישראל "ערו  

שעסקו בנושאי� שוני� המענייני� את החברה הערבית , "שנוי במחלוקת", "נקודת מבט"

 .בישראל

רפיק חלבי הפיק עבור ". זהות דרוזית" בשפה הערבית שעוררה הדי� היתה תכניותאחת ה

 ומשרטט את מצבה  העוקב אחר פני� שוני� בחברה הדרוזית בישראל,מגזי� תיעודי" 10ישראל "
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מעמדה ,  כלכלה ותעשיה: נית� למנותדונונבי� הנושאי� ש. של החברה בישראל של שנות האלפיי�

 .תלמידי� דרוזי� בבתי ספר עבריי� ועוד, יצירה ותרבות, דרוזיתה אישהשל ה

 25 &הוא חג החל ב, חג יתרו נפרדות המציינות את תכניותקו שתי  הופ2005 & ו2004בשני� , כמו כ�

 .הוא יתרו חות� משה,  חג הנביא שועייב&מדי שנהאותו הדרוזי� בישראל מצייני� ש, האפריל

 .על משמעות החג וחשיבותולומד הצופה הישראלי בעזרת המנהיג הרוחני של העדה 

ל סרט המתאר את זכייתה של קבוצת בני ע" 10ישראל "בימי� אלה עובדת מחלקת התעודה של 

 .2004סכני� בגביע המדינה בשנת 

למרות שלצד ההתמקדות בעדה הדרוזית בפרט היתה התמקדות מועטה בחברה הערבית בישראל 

א� כי סביר להניח שהוא , ואנו מאמיני� כי השינוי יגיע ג� בתחו� הזה, לא אמרנו נואש, בכלל

הצופה הישראלי לקבל את הלאו� הערבי כנפרד מהטרור בשל הקושי של , יהיה איטי יותר

 .המקומי והעולמי שמצי$ אותנו

 

  העדפה מינית–הקריטריו� החסר 

קשה , בהקשר של האופ� בו מוצגי� מגזרי� שוני� בטלוויזיה" מהפכה"כאשר חושבי� על המונח 

סביות אופ� הצגת ההומוסקסואליות והל.  זהות מינית–שלא להתייחס לקריטריו� נוס$ 

יותר ויותר , וכיו�, בטלוויזיה עברה שינוי דרסטי לאור' שנות קיומ� של הערוצי� המסחריי�

בהחלט " 10ישראל "ערו  . אנשי� שזהות� המינית שונה מככבי� אצל הצופה הישראלי על המס'

 האהובות על צופי ערו  תכניותמעצב האופנה המוער' יובל כספי� הנחה את אחת ה: שות$ לשינוי

" משחק מקדי� ע� גלית גוטמ�" אחת של תכנית; "המסיבה ע� יובל כספי� "&" 10שראל י"

שעות " של תכניותאחת מ; הוקדשה למציאת ב� זוג מתאי� למתמודד המחפש מערכת יחסי�

 . ועוד) דראג קווינס(נדריות 'הוקדשה לכל תופעת הטרסג" אמיתיות ע� צופית גרנט

בדרכה להפו' מנקבה , בת קיבו  לשעבר, ה של ליאורמסעכיו� נמצא בהפקה סרט המתעד את 

 .למי� זכר

" אחר"כי השינוי בתחו� ימשי' במלוא התנופה והיחס של הערוצי� השוני� אל ה, סביר להניח

 . בכל הקשור להעדפה מינית יהיה נושא למחקר נוס$" שונה"וה

 

 סיכו�

למרות . יה הופ' חשוב מתמידהצור' בגיוו� תרבותי על מס' הטלוויז, 2005נדמה כי בסו$ שנת 

עולי� , אשכנזי� ומזרחי�, ההשוואה בי� גברי� ונשי�, שנהוג להאמי� כי בהגיענו לשנות האלפיי�

לא ייעל� בקרוב " שד העדתי"שוב ושוב אנו למדי� כי ה, חדלה מלהתקיי�, חדשי� וצברי�

התבסס עליו ואנשי רוח  בידור שלמות בתכניותקומיקאי� יצרו , פוליטיקאי� מנפנפי� בו: מחיינו

 .נעזרי� בו להוכחת טענותיה�

 .עדיי� רלוונטי מתמיד, א� כ', גיוו� תרבותי

 . אי� ספק שעוד נכונה לנו דר' ארוכה בכל הנוגע לייצוג שווה של מגזרי� שוני� באוכלוסיה

א' נית� , האשכנזי והצבר לא במהרה תוחל$ בדמויות שונות, החילוני, דמותו של המנחה הגברי

 . עקבותיה מורגשות כבר עתה, ולמרות שהיא איטית, לומר כי המהפכה בעיצומה
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 דיו� 9

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו שמה לה למטרה לעסוק בנושא הגיוו� התרבותי בשידורי 

הרשות רואה בקידו� גיוו� תרבותי בשידורי� אחת המטרות . הערוצי� המרכזיי� שבפיקוחה

 . לקד�הציבוריות המרכזיות שעליה 

 על הוחלט ,ככלי לגיבוש מדיניות, מחקר בתחו� לו, מייחסת לעניי� זהבשל החשיבות שהרשות 

דוח מחקר זה מרכז את . המש' ביצוע מחקרי מעקב אחר הגיוו� התרבותי בשידור המסחרי

במחקר זה ניסינו לברר אילו קבוצות חברתיות זוכות לנראות ג� . ממצאי מחקר המעקב הראשו�

 . ונות ומה� המאפייני� של נראות זובסוגות הש

 

מצד כל הגורמי�  לנושא מחויבות נדרשות, לשיפור הגיוו� התרבותי בשידורי הטלוויזיה המסחרית

,  על המרקע ומחוצה לוהקורה, זהו תהלי'. עקבית ומתמשכת, השותפי� וכ� מדיניות מכוונת

 לצפות אי אפשר. לותיהמסחרית ובמגבהטלוויזיה ה )פרקטיקות(מיומנויות ודורש הכרה ב

 אול� . שהרי מדובר בתהליכי שינוי ארוכי טווח,תתרחש ב� לילה, שמהפכה בייצוג קבוצות מיעוט

הכשרת תחו� החל ב,  לצפות להכרה בחשיבות הנושא ולניסיו� ליצור שינוי מהותיאפשרבהחלט 

 רואי�, ח המחקרהמצורפי� לדו, בדיווחי הזכייני�. כוח אד� מקצועי וכלה בתוצר הטלוויזיוני

 .לש� קידו� הגיוו� התרבותי, תפיסות שונות של הקצאת משאבי�

התכניות המשודרות בשעות הצפייה . מחקר זה מתמקד בבדיקת התוצר הטלוויזיוני בפריי� טיי�

ביצוע . הללו ה� המרכזיות והדומיננטיות ביותר בשיח הציבורי ומכא� נובעת חשיבות בדיקת�

יח עיסוק שיטתי בגיוו� תרבותי ופותח שיח לגבי הדרכי� הראויות מבט, מאפשר מעקבהמחקר 

יש לזכור כי בזמ� צפיית השיא מופיעי� בדר' כלל התכני� הפופולריי� ביותר ,  ע� זאת.לשיפורו

ייתכ� כי ניצניו של שינוי על המרקע יופיעו דווקא מחו  לזמ� . והוא פחות ניסיוני ונועז באופיו

 . צפיית השיא

 

של " הפרופיל הדומיננטי"בבדיקת . חקר מלמדי� כי אנו נמצאי� בתחילתו של שינויממצאי המ

בהשוואה ). 50%& ל60%מ  (2004&2003 ביחס לנתוני 10%דמויות בפריי� טיי� נמצאה ירידה של 

עור ניכרת עליה בשי : בשכיחות הופעת� של מספר קבוצותת עלייה ניכרנתוני המחקר הקוד�ל

ה בשיעור הדמויות ניכרת עלי). למעט דרמה(אנרי� 'בכל הז לאומיי�ההדמויות מקרב הדתיי� 

ה ניכרת עלי .כניות הבידורה קלה בתי והשעשועוני� וכ� עליהמציאותכניות מקרב העולי� בת

 .המציאותכניות בשיעור הנשי� בדרמה בחדשות ובת

 

 זכו לאייטמי� , האקטואליה והתחקיר ג� עולי�תכניותוב, נשי�, ערבי�, חלק מקבוצות המיעוט

 נשי� ,קוד�הבהשוואה למחקר .  בהשוואה לקבוצות הדומיננטיות,ארוכי� יותר בממוצע

 הנדיקצייאנמצאה .  האקטואליה והתחקירתכניות זכו לאייטמי� ארוכי� יותר במזרחי�ו

בהשוואה (בחדשות ובתכניות אקטואליה ותחקיר ה באור' האייט� ג� של דמויות הערבי� ילעלי

&פריי� על המאמ  שעשו הזכייניות להביא ל עשויי� להעידאלהממצאי� ). 2004&2003לנתוני 

 .ולאפשר לה� ביטוי נרחב יותר ומשמעותי יותרטיי� ג� דמויות מקבוצות מיעוט 
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ביחס לחלק� , נמצא כי ייצוג� של קבוצות המיעוט עדיי� אינו מספק,  השינויי� המעודדי� הללוע�

דמויות מקבוצות מיעוט עדיי� מופיעות בשכיחות גבוהה .  נמוכהוכי איכות הצגת�, באוכלוסייה

 . בסטטוס נמו' יותר ותו' שימוש במאפייני כניסה בדלת אחורית, בהקשר לשסע שה� חלק ממנו

 

קבוצות מיעוט מופיעות בשכיחות גבוהה בנושאי� הקשורי�  כי מעלהבדיקת רשימת הנושאי� 

מעבר (נית� למצוא נושאי� , ע� זאת. רי� אליה�לשסע שלה� או שמחזקי� סטריאוטיפי� הנקש

יש הבדל  .בה� אי� פערי� בי� קבוצות רוב לבי� קבוצות מיעוטש) לגבולות השסע והסטריאוטיפ

ערבי� במהדורות החדשות וחרדי� , כ' למשל. בחינת נושאי הסיקור שלה�בי� קבוצות שונות מ

בעוד ,  שה� מהווי� חלק ממנובתכניות האקטואליה והתחקיר מוצגי� בעיקר בהקשר לשסע

 .זכו להצגה מגוונת יותר) דתיי� לאומיי� ועוד, נשי�(חברי קבוצות אחרות 

 

או , בהקשר לשסע שאליו היא שייכת, יש לתת את הדעת לכ' שהופעה של דמות מקבוצת מיעוט

. אינה בהכרח פוגעת בשאיפה ליצור גיוו� תרבותי, כשהיא מציגה מאפייני כניסה בדלת אחורית

הנקודה . ייתכ� שהופעתה תורמת דווקא לדיו� בנושא ומעלה דילמות רלוונטיות לשיח הציבורי

באייטמי� שבה� מופיעי� חברי ) או היעדרו( הנושאי� ומאפייני ההתנהגות גיוו�החשובה היא 

סיקור קבוצה רק בהקשר . ולא מסגור� בגבולות השסע והסטריאוטיפ בלבד, קבוצות מיעוט

 .כרות ע� הקבוצה על כל גוניהי מסגורה בתחומו ואינו מאפשרת המחזק את, לשסע

 

תיות הגדולה ביותר היא  לומר כי הבעייאפשר, בהשוואה בי� הייצוג של קבוצות מיעוט שונות

בכל ממדי ( קבוצות אלה סובלות מנראות ומאיכות ייצוג נמוכות .הערבי� והעולי�בהצגת� של 

היבטי� מסוימי� הוא טוב יותר מייצוג� של מאול� , י בעייתחרדי�ייצוג� של ג� ). הבדיקה

 אול� שכיחות הופעת , סובלי� ג� ה� מייצוג לקוי ונשי�מזרחי�, דתיי� לאומיי�. קבוצות אלה

נשי� ( אנרי� שוני�' בז גבוההות בשכיחות מופיעהקבוצות. קבוצות אלה ואיכותה גבוהות יותר

שכיחות� של קבוצות אלה  .מציאותמה וההדר,  והאירוח הבידורתכניותבומזרחי� בעיקר 

דתיי� .  בהשוואה לקבוצות מיעוט אחרותגבוההבחדשות ובתכניות האקטואליה והתחקיר 

הקבוצה מודרת . בתכניות האקטואליה והתחקיר ובתכניות המציאות, לאומיי� בעיקר בחדשות

 ).אנר הדרמה'מז

 אינ� מודרי� מזרחי�נשי� ו, �דתיי� לאומיי, בהשוואה לנוכחות� של קבוצות מיעוט אחרות

יכות ההצגה אול� א, )א� כי עדיי� שיעורי השתתפות� נמוכי� יותר(מבחינה כמותית מהמרקע 

מספר המנחי� מקרב : מעידי� על חולשת� לקבוצה הדומיננטית קבוצות אלוויחסי הכוחות בי� 

ות גבוהה בהקשר ה� מופיעות בשכיח ,ממספר� של מנחי� מקבוצות הרוב מאדקבוצות אלו נמו' 

 . כ מציוני קבוצות הרוב"וציוניה� במדדי איכות ההצגה נמוכי� בדלשסע שה� חלק ממנו 

 

נית� לזהות הבדלי� חדי� בי� קבוצות הרוב . עדר גיוו� תרבותי מספקיהממצאי� מצביעי� על ה

וצות המאמ  לשפר את הגיוו� התרבותי צרי' לשלב ניסיו� להציג חברי קב. לבי� קבוצות המיעוט

 . ובמאפייני התנהגות שוני�, במגוו� נושאי�, במגוו� סיטואציות, מיעוט
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, ייתכ� כי תשומת לב לנושא. נית� ללמוד רבות מהביקורת המושמעת מ� הניתוחי� האיכותניי�

יוכלו להביא בנקל , הכרה בבעייתיות של סיטואציות מסוימות ובחשיבות של דיוק בפרטי�

 ).  ניות המציאות ובדרמותבעיקר בתכ(לשיפור בייצוג 

 אפשר' לתפוס את השמי�'ו' החצר'נריה בי� שחר על ייצוג הדתיי� בסדרות ' מניתוחה של גב

י� ליצירת תדמית הומוגנית הכלאחד . לעמוד על חשיבות הדיוק בייצוג חברי קבוצות מיעוט

 המרכיבות  בי� הקהילות השונותממאפייני� המבדילי�וסטריאוטיפית הוא התעלמות מפרטי� ו

דיו� בסיבות . החוקרת מזהה את אי הדיוקי� בייצוג הקבוצות הדתיות שהיא מנתחת .'אחר'את ה

טעויות ייתכ� כי ה� נעשי� שלא במכוו� בשל . לאי הדיוקי� לא יכול להתקיי� במסגרת מחקר זה

,  כ' כ' או.וייתכ� שחוסר הדיוק מופיע בכוונה תחילה  פשוטההיכרותבורות או חוסר , בתחקיר

 .תסייע ליצירת ייצוג איכותי ומהימ� יותר, הכרה במשמעות אי הדיוקי� ותשומת הלב בעתיד

 

השייכי� ושופטי�  מאפשר גיוו� רחב יותר דר' בחירת מתמודדי� המציאותאנר 'אי� ספק כי ז

התכני� בתכניות המציאות מאפשרי� התמודדות ע� סוגיות מרכזיות של זהות . לקבוצות מיעוט

, בצפייה בתכנית מציאות,  נית� להניח ג� כי יש הבדל ביחס הצופה לדמויות.ישראליתבחברה ה

הצופה בוחר לצפות ) ובסדרות דרמה(אנר המציאות 'בז. אנרי� אחרי�'לעומת צפייה בתכניות מז

והוא לומד , ה� עשויות לעורר אצלו הזדהות או כעס.  בתכניתשישתתפוומכיר את הדמויות 

ית צפייה שונה מצפייה בדמויות המופיעות הופעה חד פעמית או יזוהי חוו. תלהכיר� במהל' התכני

להופעת� של נציגי קבוצות מיעוט בתכניות מציאות יש משקל ציבורי  .אנרי� אחרי�'בז, אקראית

האופי המתמש' של  בשל , לעיתי� הד תקשורתי גדוללהופעת� יש. העולה על משקל� הסטטיסטי

 .יחסי הציבור שלהומנגנו� ת ההשתתפות בתכני

 בתכניותתייחסו החוקרי� למשקל של הופעת דמויות מקבוצות מיעוט הבניתוח האיכותני 

סיו� לעמת ימלמד על נ, 'השגריר'אורלי סוקר את התכנית ' ר נלי אליאס וגב"ניתוח� של ד. מציאות

תגרה  א'דרוש מנהיג'בתכנית . את הזהות הישראלית הדומיננטית ע� זהות� של עולי� חדשי�

מאל טוע� בניתוחו 'ר אמל ג"ד. את הזהות הישראלית היהודית)  קובטיעביר(המשתתפת הערבייה 

רובה לקבל יכי יוצרי התכנית לא יכלו להתמודד ע� אתגר זה ובחרו להדיח את המתמודדת בשל ס

 .עליה את הזהות הישראלית היהודית הדומיננטית

 

 . לתרו� לדיו� על גיוו� בזהות הישראליתעשויה, דר' תכניות המציאות, העלאת שאלות של זהות

א� צוות . אול� היא מהווה צעד בונה ומשמעותי רק כאשר אכ� נפתח בפני הצופי� נתיב לשיח

כפי שעולה  ( אלטרנטיביתשולל את הלגיטימציה של זהות)  קבוצות הרובהמייצג את(השופטי� 

' השגריר'ניתוח התכנית . ו� שכזה בדילהשתת$ ספק א� יוכל הצופה ,)לאמ'ג' מניתוחו של דר

 המציעה ,אלפרסי דפנה, א� כי ג� ש�(עיסוק פתוח יותר בשאלת הזהות הישראלית מצביע על 

 לחדד את יוכלהצופה , במסגרת התכנית, כאשר יש דיו�). מודחת מהתכנית, זהות אלטרנטיבית

  .עמדתו בשאלה ואולי א$ לבקר את החלטת השופטי�

הוא ניסיו� ראוי , בתכניות פריי� טיי� בידוריות, ל זהות ישראלית וגיוונהש עצ� הדיו� בסוגיות

נושאי התכניות ומושאיה� חורגי� מעבר לתכנית עצמה והופכי� לחלק מהשיח . לציו� ולהערכה

וגיוו� תרבותי לחלק כ' הפכו שאלות של זהות ישראלית . שורת אחרי� ובכללקבכלי ת, הציבורי

 . יממשיח ער ודינ
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יש לצפות כי  .שיכול להתממש בנקל, הרכב השופטי� בתכניות המציאות הוא יעד ראויגיוו� 

 .המשדרי� יפעלו לשיפור הגיוו� בנקודה זו

    

למסקנה כי תהלי' השינוי , א� כ�, מובילי�, בחלקו הכמותי ובחלקו האיכותני, ממצאי המחקר

אול� , ני כבסיס לשיח בנושאניתוח התוכ� הוא כלי חשוב וחיו.  אול� הוא נמצא בראשיתו,החל

בכלל . יש מקו� להשלימו במחקרי� אחרי� הבודקי� שלבי� אחרי� ביצירת התוכ� ובפרשנותו

  .מחקרי קהל ועוד, מחקרי� מוסדיי�, זה

 

אנו . המחקר מופיעי� דיווחי המשדרי� על חזונ� ועל פועל� בנושא הגיוו� התרבותי דוח בסיו�

קיומה של . לשיח בנושא שיפור הגיוו� התרבותי בשידוררואי� במשדרי� שותפי� חיוניי� 

יוצרת כתובת לעיסוק בנושא והיא חיונית , אצל זכייני הערו  השני, פונקציה האחראית על כ'

נית� ללמוד מדיווחי המשדרי� על תפיסת העול� שלה� ביחס לדר' הנכונה והיעילה . לקידומו

צירו$ הדיווחי� . לאמצה או להתווכח איתה, �אפשר לבקר את תפיסת העול. ליצור גיוו� תרבותי

 . לדוח המחקר מאפשר לציבור לגבש את עמדתו ולנהל דיו� מושכל

הניסיו� .  להמשי' ולקדמוכדי ,בי� כל המעורבי� בנושא,  שכזהאנו רואי� חשיבות לשיח מושכל

יכול להביא לשיפור בגיוו� התרבותי חייב להתבצע בשיתו$ פעולה ע� המשדרי� שכ� שינוי 

להתרחש רק א� הוא יהלו� את שגרת העבודה התקשורתית וייטמע בתו' תפיסת העול� של 

, שיח ציבורי רחב ופעילות של נציגי קבוצות המיעוט חיוניי� א$ ה�. המשדרי� ובתפקוד ארגונ�

 . ביותר לשיפור הגיוו� התרבותי וליצירת לח  ליישומ�היעילי� להצביע על הכלי� כדי
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 רשימת הגרפי�

 3................................................. השוואה למחקר קוד�&הופעת הדמויות לפי הקבוצות : 1 גר$

 17...............................................וואה למחקר קוד� הש&הופעת הדמויות לפי הקבוצות : 2 גר$

 19......................................2003 –אנרי� ' השוואה בי� ז&הופעת הדמויות לפי הקבוצות : 3 גר$

 20...................................5&2004 –אנרי� ' ז השוואה בי�&הופעת הדמויות לפי הקבוצות : 4 גר$

 21....................................5&2004 –אנרי� ' השוואה בי� ז&הופעת המנחי� לפי הקבוצות : 5 גר$

 23...................................................2003 –� בכלל המדג) בדקות(ממוצע אור' האייט� : 6 גר$

 23................................................5&2004 –בכלל המדג� ) בדקות(ממוצע אור' האייט� : 7 גר$

 27....................................' חלק א–דומיננטיות הדמויות לפי נושאי� במהדורות חדשות : 8 גר$

 27....................................' חלק ב–דומיננטיות הדמויות לפי נושאי� במהדורות חדשות : 9 גר$

 28......................'חלק א&רדומיננטיות הדמויות לפי נושאי� בתכניות אקטואליה ותחקי: 10 גר$

 29......................'חלק ב&דומיננטיות הדמויות לפי נושאי� בתכניות אקטואליה ותחקיר: 11 גר$

 30........................................................דשות מהדורות ח&סיקור אירועי סדר ואי סדר:  12 גר$

 31......................................... תכניות אקטואליה ותחקיר&סיקור אירועי סדר ואי סדר:  13 גר$

 32............................................................במהדורות החדשות" סטטוס"ממוצעי מדד : 14 גר$

ואחוז הדקות מזמ� השידור במהדורות החדשות " סטטוס" ממוצע מדד &נראות ואיכות : 15 גר$

 34................................................................................................ השוואה לאור' זמ�–

 35................................................ואליה ותחקירבתכניות אקט" סטטוס"ממוצעי מדד : 16 גר$

ואחוז הדקות מזמ� השידור בתכניות אקטואליה " סטטוס" ממוצע מדד &נראות ואיכות: 17 גר$

 36.................................................................................... השוואה לאור' זמ�–ותחקיר 

 37........................................................בתכניות בידור ואירוח" סטטוס"ממוצעי מדד : 18 $גר

ואחוז הדקות מזמ� השידור בתכניות בידור " סטטוס" ממוצעי מדד &נראות ואיכות : 19 גר$

 38......................................................................................................5&2004 –ואירוח 

 40..............................במהדורות החדשות" מאפייני כניסה בדלת אחורית"שיעורי מדד : 20 גר$

ואחוז הדקות מזמ� השידור " מאפייני כניסה בדלת אחורית" מדד &נראות ואיכות : 21 גר$

 42...................................................................ור' זמ� השוואה לא–במהדורות החדשות 

 43.................בתכניות אקטואליה ותחקיר" מאפייני כניסה בדלת אחורית"שיעורי מדד : 22 גר$

ואחוז הדקות מזמ� השידור " דלת אחוריתמאפייני כניסה ב" מדד &נראות ואיכות : 23 גר$

 45...................................................... השוואה לאור' זמ�–בתכניות אקטואליה ותחקיר 

 46..........................בתכניות בידור ואירוח" מאפייני כניסה בדלת אחורית"שיעורי מדד : 24 גר$

ואחוז הדקות מזמ� השידור " מאפייני כניסה בדלת אחורית" מדד &נראות ואיכות : 25 גר$

 48.......................................................... השוואה לאור' זמ�–בתכניות הבידור והאירוח 

 50........................................................................תפקיד באייט� במהדורות חדשות : 26 גר$

 51..........................................................תפקיד באייט� בתכניות אקטואליה ותחקיר: 27 גר$
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 רשימת הטבלאות

 כלל –ת לפי השתייכות לקבוצה לאור' זמ� ממוצע אור' האייט� במהדורות החדשו: 1  טבלה

 24....................................................................................................................המדג�

 כלל –ממוצע אור' האייט� בתכניות האקטואליה לפי השתייכות לקבוצה לאור' זמ� : 2  טבלה

 24....................................................................................................................המדג�

 –ממוצע אור' האייט� בתכניות הבידור והאירוח לפי השתייכות לקבוצה לאור' זמ� : 3  טבלה

 25.............................................................................................................כלל המדג�

 כלל –ממוצע מדד סטטוס במהדורות החדשות לפי השתייכות לקבוצה לאור' זמ� : 4  טבלה

 33....................................................................................................................המדג�

 –ממוצע מדד סטטוס בתכניות אקטואליה ותחקיר לפי השתייכות לקבוצה לאור' זמ� : 5  טבלה

 35.............................................................................................................כלל המדג�

 38...5&2004 &ור ואירוח לפי השתייכות לקבוצה וערו  ממוצע מדד סטטוס בתכניות ביד: 6  טבלה

במהדורות החדשות לפי השתייכות " מאפייני כניסה בדלת אחורית"שיעורי מדד  : 7  טבלה

 40.............................................................................. כלל המדג�–לקבוצה לאור' זמ� 

בתכניות אקטואליה ותחקיר לפי " מאפייני כניסה בדלת אחורית"שיעורי מדד : 8  טבלה

 44................................................................כלל המדג�–השתייכות לקבוצה לאור' זמ� 

בתכניות הבידור והאירוח לפי השתייכות " מאפייני כניסה בדלת אחורית"שיעורי מדד : 9  טבלה

 47.............................................................................. כלל המדג�–לקבוצה לאור' זמ� 

  


