
תשדירי  של דרכם סוף ― מצע במקום בידור 2006 בישראל: בחירות
הבחירות תעמולת

קרניאל יובל
הרצליה הבינתחומי במרכז לתקשורת עופר סמי הספר בית

דינור לביא עמית
הרצליה הבינתחומי במרכז לתקשורת עופר סמי הספר בית

הרייטינג תרבות של והעקיפה הישירה  בהשפעה  עוסקים אנו זה במאמר
הבחירות, תעמולת שחלו בתחום השינויים הרב-ערוצית על המציאות ושל
המציאות כי  מראים אנו השבע-עשרה. לכנסת בתעמולה בהתמקדות 
התעמולה תשדירי של קרנם לירידת הביאה הרב-ערוצית התקשורתית
הבחירות בקמפיין תעמולת ביותר החשוב המרכיב שהיו בעבר המסורתיים,
והבידור. מערכות האקטואליה למשדרי עברה הבחירות בישראל: תעמולת
השיטה על הכלח אבד כי מלמדות האחרונות  בשנים לכנסת הבחירות
כשעה, של  ארוכה כתכנית התעמולה תשדירי של יומי שידור הישנה: 
הטלוויזיה של המרכזיים הערוצים בכל הפריים בשעות יום-יום המשודרת
דה-יורה איסור של קיומו עוד טעם להמשך שאין סבורים אנו הישראלית.
ואינו נשמר איסור שדה-פקטו אינו בחירות בשידורים האחרים, תעמולת על
צורך יש  כי גורסים אנו לפיכך המשתנה. התקשורתית למציאות מתאים 
תעמולה לשידורי באמצעות מתן היתר הקיים, בין היתר החוק את לשנות
של הקיים ההסדר ביטול ― הבידור תכניות לרבות ― ובפרסומות בתכניות
בחירות תעמולת לניהול חדשה מתכונת וגיבוש התעמולה תשדירי שידור

הקרוב. בעתיד בישראל

מבוא

בנסיבות  דופן. ויוצאת מיוחדת הייתה  2006 בשנת בישראל  הבחירות מערכת 
ששינה לאחר קצר זמן זאת הכרה; שרון מחוסר אריאל הממשלה ראש אושפז דרמטיות
עם והקים יחד הליכוד, השלטון, ממפלגת פרש כאשר בישראל המפה הפוליטית את
החדשה המפלגה את העבודה, ממפלגת בולטים חברים ועם הליכוד ממפלגת חברים

"קדימה".

השלימה את תהליך שממשלתו לאחר התרחש שרון הממשלה זה של ראש צעד
יישובים פינוי של כואב ותהליך  עזה רצועת שטחי דרמטית מכל נסיגה ההתנתקות:
של חריפה התנגדות והמשטרה, ומול של הצבא כוחם ― בעזרת מביתם יהודים ואזרחים

בישראל. הציבור של משמעותי חלק



מועמד חדשה. פוליטית מציאות הישראלי הציבור בפני הציבה הבחירות מערכת
"קדימה", חדשה מפלגה בראש העומד אולמרט,  אהוד הממשלה, לראשות חדש
מולו פרס. שמעון העבודה ממפלגת לשעבר הממשלה ראש ידי על היתר, בין הנתמכת,
ההסתדרות, יו"ר לאחרונה עד שהיה העבודה, ממפלגת פרץ עמיר נוספים: מועמדים שני
בה וראה מעזה לנסיגה שהתנגד הליכוד, בראשות לשעבר ממשלה ראש נתניהו, ובנימין

לישראל. וסכנה אסון

ורב- מגוונת תקשורתית במציאות 2006 של הבחירות מערכת התנהלה בנוסף,
― ולוויין טלוויזיה ערוצי של למספר רב היה חשוף בישראל שהציבור שעה  ערוצית,
רשות  של הראשון הציבורי הערוץ מרכזיים: ערוצים כמה ובהם ― ערוצים כ-100 
ערוצי וכן בידור, ערוצי הרוסית1, בשפה מסחרי ערוץ המסחריים, ו-10 2 השידור, ערוצים
גבוהים חדירה בישראל לשיעורי שהגיעה למרשתת, נוסף כל זאת רבים. וספורט סרטים
― אחר אמדן ולפי  במרשתת, גולשים לתשתית מהמחוברים  כ-70% אחד אמדן  (לפי

לתכניה.  וחשופים כ-55% )

מתרחשת ,(2000) שנער טוען בישראל, ההמונים תקשורת של זו מרשימה צמיחה
של גידול תהליך מתרחש בתוך כך ותכנים. ערוצים טכנולוגיה, ארגון, בממדים אחדים:
תקשורתית מציאות פתוחים". ל"שמים סימן המהווה ערוצים וריבוי טכנולוגי וגיוון
יותר דומיננטית השנים במהלך שנעשתה הרייטינג,  תרבות השרשת על השפיעה זו

.(2001 רבים (יורן, חיים וִחלחלה לתחומי

ושל הרייטינג תרבות של  והעקיפה הישירה בהשפעה עוסקים  אנו זה במאמר
בהתמקדות הבחירות, תעמולת  בתחום שחלו השינויים על הרב-ערוצית  המציאות

השבע-עשרה. הכנסת לקראת בתעמולה

תשדירי קרנם של לירידת הביאה הרב-ערוצית התקשורתית המציאות טוענים כי אנו
הבחירות תעמולת ביותר בקמפיין המרכיב החשוב שהיו בעבר המסורתיים, התעמולה
השיטה על הכלח אבד לדעתנו, כי מלמדות, האחרונות לכנסת בשנים הבחירות בישראל.
יום-יום המשודרת (כשעה), ארוכה כתכנית התעמולה תשדירי של יומי שידור הישנה:
עוד שאין אנו סבורים הישראלית. הטלוויזיה של המרכזיים בכל הערוצים הפריים בשעות
איסור האחרים, בשידורים בחירות תעמולת על דה-יורה איסור של קיומו להמשך טעם
גורסים אנו לפיכך המשתנה. התקשורתית למציאות מתאים ואינו נשמר אינו שדה-פקטו
תעמולה לשידורי היתר באמצעות מתן היתר בין החוק הקיים, את לשנות צורך יש כי
― התעמולה תשדירי שידור של הקיים ההסדר ביטול ובפרסומות, טלוויזיה בתכניות

הקרוב. בעתיד בישראל בחירות תעמולת לניהול חדשה מתכונת וגיבוש

ובלווין. בכבלים המשודר מסחרי ייעודי ערוץ שהוא ,9 ערוץ

.8.7.07 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,"2006 הבית משק הוצאות מסקר "ממצאים
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שהחלה, למגמה ציון חשובה  כנקודת ,2006 בחירות במאפייני  זה מתמקד מאמר
וכספי, 2007). (לשם  2003 בבחירות כבר לדעתנו,

כשם בישראל, הבחירות בתעמולת  חדשות ומגמות התפתחויות  מציג המאמר
הענפה המחקרית הספרות רקע על זאת .2006 של האחרונות בבחירות ביטוי לידי שבאו
בשנים ובעיקר  לכך, שקדמו הבחירות תקופות במהלך דומות התפתחויות שתיארה 

וכספי, 2007). ו-2003 (לשם 2001 ,1999 ,1996

במשך בטלוויזיה פוליטיקאים הופעת על הגורף האיסור ביטול רבים, חוקרים לדעת
של  לשפל עד התעמולה תשדירי של ברייטינג לירידה גרמה הבחירות שלפני 30 הימים
ומשפט, תקשורת המשולב, הניתוח .(2002 ּווימן, ולפספלד ;1999 ושמיר, (אריאן ממש
ישים אינו הקיים החוקי ההסדר מדוע ולהדגים לנמק ,2006 בחירות לאחר היום, מאפשר

וגלוי לחלוטין.  היה ברור ב-2006 הדבר לדעתנו עוד. עובד ואינו

מתשדירי התעמולה אל הבחירות תעמולת מעָבר של התופעה אנו מצביעים על
המפורש האיסור למרות וזאת בפרט, הבידור תכניות ואל השונות הטלוויזיה תכניות
אינו שלנו הטיעון מוקד זה בהקשר טלוויזיה. בתכניות בחירות תעמולת על בחוק
כמה תיאור באמצעות וזאת קיומה,  על ההארה בעצם אלא  התופעה, בהיקף דווקא
הצפייה בשיעורי בירידה גם ביטוי לידי באה זו מגמה אותה. המייצגים בולטים מקרים
במאמר. להלן המופיעים למדרוג, הישראלית הוועדה מנתוני שעולה כשם בתשדירים,

בתכניות פוליטיקאים הופעת ― התופעה היקף על כמותית טענה במאמר אין
להיות; יכולה ולא שנויה במחלוקת כמותית-עובדתית, אינה היא לטעמנו אך ― הבידור
התופעה בניתוח ַּבמאמר מתמקדים אנו לפיכך בחירות. כתעמולת מהותה גם  וכך
התשדירים של חשיבותם ירידת ― העיקרית במשמעותה ודיון דוגמאות באמצעות

הבחירות. תעמולת לעריכת מרכזי כמקום הבידור תכניות של החשיבות ועליית

התעמולה תשדירי בתחום הקיים ההסדר את לבטל הצורך היא העיקרית המסקנה
דבריה רקע על עושים  אנו זאת כל בפועל. מקוים שאינו הגורף, החוקי  והאיסור
דורית השופטת השבע-עשרה, לכנסת המרכזית הבחירות ועדת יו"ר של הנחרצים
הופר במערכת בחוק הקבועה על שידורי תעמולה בתקופה האיסור [...]" בייניש, שקבעה:
שוב התחושה כי את לציין גם למותר ובהמשך, "לא מסיבי" באופן הבחירות הנוכחית

התעמולה." תשדירי הצדקה לקיומם של היום קיימת אין

את המגמות, את אנו מציגים בייניש. של אלה ובסיס לדברים הסבר נותן המאמר
להציע ומנסים הקיימים רקע המחקרים על השונים בנושא האינטרסים ואת הטיעונים

בטלוויזיה. בחירות תעמולת לשידור חלופי מודל

יעסוק השני החלק הוא המבוא. הראשון החלק חלקים מרכזיים: מחמישה בנוי המאמר
בהתייחסות הישירה, הבחירה שיטת לתוקפה נכנסה מאז בישראל הבחירות בתעמולת



ולתפקיד שונות בתכניות המנהיג לדמות הברית, בארצות הנהוגה השיטה להשפעת
ובו התשדירים", עידן "סוף לכנות שבחרנו במה נעסוק השלישי בחלק הסטירה. תכניות
הדיון הוא הרביעי הרלבנטיים. החלק הצפייה נתוני הנורמטיבית לצד המסגרת תוצג

והסיכום. יוצגו המסקנות החמישי ובחלק ובנתונים שהצגנו, בממצאים

סוסים"? ו"מירוץ בידור או פוליטי מצע בחירות: תעמולת

גדולים שינויים חלו השבעים, בשנות בטלוויזיה התעמולה שידורי ראשית מאז
לתעמולת הנוגע בחוק וכן הרב-ערוצית התקשורת בשוק הפוליטית, בתרבות

הבחירות.

בטלוויזיה החל להופיע על מועמדים איסור3 חל שהתקיימו ב-1999  עד הבחירות
היחיד שהמפלגות  המקום התעמולה תשדירי היו זה חוקי במצב לפני הבחירות. מ-60 יום
גדולה הייתה  חשיבותם  בחירות. תעמולת ולקיים המועמדים את בו להציג  יכולות 
הטלוויזיה בכבלים והטלוויזיה פתיחת רבים. ומשאבים בהם מאמצים גדולים והושקעו
בשלהי שהתרחשו כמו ישירה", "בחירה לשיטת הבחירות בשיטת והשינוי המסחרית,
זרז  מצטבר, באופן עצמו ובוודאי בפני כל אחד היוו, העשרים, המאה ה-90 של שנות
תעמולה שידורי בגדר שאינם בשידורים ולהשתתף להופיע מועמדים של לרצונם

הציבור. אל אלה בדרכים ולהגיע רשמיים

בשידורים להשתתף מועמדים של רצונם על להשפיע כדי היה בו שגם נוסף, נתון
הריאיון של הנוח והאקלים הקליל האופי היה רשמיים, תעמולה שידורי שאינם

הבידור. שידורי במסגרת הטלוויזיוני

הטלוויזיה מפיקי החליפו שבה בתופעה נתקלו ,(Peri, 2004) פרי טוען הפוליטיקאים,
זמרים, סלבריטאים, ובהם מקצועיים, לא במראיינים העיתונאים המראיינים את
הריאיון את  העבירה  ה-90, שנות באמצע שהחלה זו, תופעה  ושחקנים. דוגמניות
"הסלבריטאות" תרבות הפוליטיקאים. יותר בעבור ונוח בידורי לכיוון והתובעני הנוקב
ובין ,(2000 (קרניאל, ועיתונאים בדרנים בין טשטוש יצרה המקצועי הפן על שהשתלטה
שנהנו הפוליטיקאים, על השפיע זה טשטוש מסחריים. לשיקולים עיתונאים שיקולים
ערך בעלת היא פופולריות בתכניות חשיפה כי ומתובנה קלילה ראיונות מאווירת
מגמה בחירות. תשדירי של רבות שידור לדקות ערך שוות היא ולמצער רב, תעמולתי
גם כמו ואירוח, בידור בתכניות  מועמדים  של ונוכחותם ,2006 בבחירות התחזקה זו
הסטירה והפרודיה בתכניות של פוליטיקאים בדמותם ובדרנים של חקיינים הופעתם

יותר. מורגשת נעשתה ,(Frenkel-Faran and Lehman-Wilzig, 2007)

5(ב). ס' תשי"ט-1959, תעמולה דרכי חוק .3



בתוכני פרטיים אנשים של  קיצוניות אישיות לחשיפות רגילים  אנו שבו בעידן
 Lavie-Dinur and Karniel,) ומציאות ראיונות  ובמיוחד בתכניות  הטלוויזיה השונים, 
לאינטימית וחודרנית ולהפכה חשיפתם רמת את להעמיק נאלצים הפוליטיקאים ,(2009
מחייו יותר לחשוף שאיפה יש אלא של המועמד הציבוריות בעמדותיו די לא שוב יותר.
ולא האידיאולוגיה ― ומנהגיו של הפוליטיקאי, אופיו דמותו הוא מרכז השידור הפרטיים.
עם ב-1996, לשיאו הגיע פרסונליזציה של זה תהליך וערכיו. עמדותיו המדיניֹות שלו,
אף אולם, .(2004 (יהודה, ממשלה של ראש ישירה לבחירה הבחירות ומעבר שיטת שינוי
לכנסת בבחירות מועמדים רשימת לבחירה של שוב ב-2003, שהשיטה שונתה על פי
 Rahat and Sheafer,) במגמה ממש  של  שינוי  על להצביע אפשר אם  ספק  יחסיות, 
המועמדים של אישיותם האלפיים, בשנות שנערכו בבחירות גם לעיל. שצוינה (2007
הפוליטי והמשנה המצע הבחירות. מערכת במרכז ועמדו דומיננטיות ותדמיתם נשארו

הפוליטית נותרו בשוליים.

היה  לא התעמולה שמוקד להתרשם היה ב-2006 אפשר שהתקיימו בבחירות אכן,
התעמולה ולפיו לטעמנו, נוסף, שינוי הורגש זו שבשנה אלא המועמד, כי אם העמדה,
אך כ"תעמולה" פורמלית  מוגדרת שאינה  זו ― והאירוח  הבידור בתכניות  החדשה
התעמולה  בעוד הבמה, מרכז את תפסה "הצופה הסביר"4 ― של בעיניו מתפקדת ככזו
ותשדירי חוצות  שלטי ג'ינגלים, כרזות, ישיר, דיוור בעיתונים, (מודעות המסורתית 

מעוצמתה. איבדה בחירות)

הממשלה לראשות הישירה הבחירה עשור

שלהם  המועמד  את לראשונה המצביעים בחרו  ב-1996  שהתקיימו בבחירות
"האמריקניזציה" תהליך הישירה";  "הבחירה המכונה בתהליך  הממשלה, לראשות
שם ,1992 בבחירות עוד נראו התהליך ניצני לשיאו5. הגיע העשור בתחילת שהחל
"ישראל מחכה הסיסמה: עם הקמפיין, במרכז רבין יצחק את העבודה מיקמה מפלגת
המסורתיים, לבוחרי הליכוד מיועדת הייתה המפלגה חשבון רבין על הבלטת לרבין".
בחירה כי רמזה אליהם הקריצה במפלגתם. והסכסוכים מהשחיתויות מאוכזבים שהיו
עשיר ביטחוני עבר נתפס כבעל רבין ממשלה. כראש בחירה ברבין בפועל היא בעבודה

.(61998 (ליסק, ארץ-ישראל על שישמור

.89–88 עמ' ,85 לז(4), השידור פ"ד רשות של נ' המנהל הכללי בישראל החייל האגודה למען 524/83 בג"צ

ב־1996. שאחריה, כלומר הבחירות ממערכת החל הוחל רק אך 1992 בחירות לפני שונה החוק

בישראל: הפוליטית התרבות המאפיינת את תכונה יותר ויותר נעשתה ליסק, הפוליטיקה, טען של הפרסוניפיקציה
המנהיג. בן־ של הכריזמה מידת אלא ומיתוסים, לסמלים ומחויבות זיקה לא סקטוריאלית, סולידריות "לא עוד
הלך בגין ל'אחד בדורו'. חסידיו בעיני והפך הממוסדים המפלגתיים הגיוס דפוסי את הראשון שנטש היה גוריון
הבחירות. מערכות את שהכריעה היא האישית הכריזמה מדהימה. וירטואוזית לרמה זו טקטיקה ושכלל בעקבותיו

.(1998 (ליסק, משנה" שחקני להיות הופכים ומפלגות ממסדיים מוסדות קורנת, שהכריזמה במקום
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(שלפיה  הישנה  הבחירות שיטת הוחזרה  וב-2006  ב-2003 שהתקיימו בבחירות
הבחירה שיטת של השלילית ההשפעה הייתה לכך הסיבות ואחת מפלגה), רק בוחרים
נעצר, לא  התהליך אולם  .7(2004 ושמיר, (אריאן  בכוחן והירידה המפלגות מעמד  על
כדי התרופפות ונחלש עד המשיך פוליטי כמוסד המפלגה והמעמד של הכוח  באשר
שינויים דרמטיים. תמיכת ומפלגות עברו בוחרים היחסים בין המערכת המפלגתית (שם).
ונכנסו שיקולים השתנתה,  מפלגתית נאמנות על בעבר המצביעים שהייתה מבוססת
ירידת ואריאן, עם שמיר למעשה, טוענים .(Caspi, 1996) ומנהיג מפלגה בבחירת חדשים
מפלגה, עם כמו הזדהות הבוחרים, של ההצבעה שיקולי טווח ממכלול ארוכי גורמים
האלקטורלית הפוליטיקה  ומועמדים. סוגיות כמו טווח, קצרי בגורמים עלייה  נוצרה

.(Shamir and Arian, 1999) למועמדים הוסט והמוקד הופרטה

והתקשורתי הציבורי השיח מוקד ב-2006, שהתקיימו בבחירות כי מפתיע לא לכן
התרכז זה שיח המפלגה שתיבחר.  אופי סביב מאשר יותר המנהיג,  דמות  סביב היה
המפלגות, ואילו מצע ובכישוריהם; בעברם המועמדים, משלושת כל אחד של באישיות
של פרופילים הציגה התקשורת לשוליים. היו ― שלהן והאידיאולוגיה עמדותיהן
בבחירות המפלגות  של  המשמעות או מהכוח לחלוטין כמעט והתעלמה  המועמדים 
המדינה ענייני את ולנהל להנהיג המפלגה ראש של האישית ביכולתו היה הדגש אלה.
עקב לשיאו הגיע זה תהליך .(2007 (לשם וכספי, עמו האמורה לנהל ופחות בנבחרת ―
ולאחריהן ב-2001, שהתקיימו כי בבחירות סביר שרון. הממשלה אריאל ראש של מחלתו
הצגתו מאופן הממשלה הושפעה ראש לתפקיד ישראל בשרון אזרחי בחירת ב-2003,

הישראלית. בפוליטיקה ביותר והמנוסה הסמכותית ַּכדמות התקשורת באמצעי

התפיסה התחזקה ,2005 שהתרחש באוגוסט ההתנתקות בעקבות תהליך ב-2006,
בלחצים לעמוד המסוגל וחזק, אמיץ מנוסה, ממשלה כראש שרון אריאל של הציבורית
נדמה, כך שרון היו, של וסמכותו מנהיגותו ודרמטיים. קשים ולבצע מהלכים פוליטיים
בכ- בסקרים מיידית זכה הוא 2005 בסוף "קדימה" מפלגת את הקימֹו עם עוררין. ללא
ובחירה שרון,  של במנהיגותו תמיכה בפועל הייתה במפלגה זו תמיכה  מנדטים8. 30
הפתאומית ויציאתו שרון מחלת אותה. המוביל באיש בחירה הייתה "קדימה" במפלגת

ל־34  ב־1992 בהתאמה מנדטים ו־32 מ־44 ירדו הגדולות, העבודה והליכוד, שתי המפלגות הראו כי ושמיר אריאן
38 מנדטים,  וקיבל  הליכוד 2003 התאושש בבחירות .1999 בבחירות  ו־19 מנדטים ול־26 ב־1996 מנדטים ו־32
בשיא אחיזתן  בכמעט 80% מקולות הבוחרים זכו יחד העבודה והליכוד מפלגות ירדה ל־19 מנדטים. אך העבודה
לפחות 71 מתוך 120  המשולב כוחן 1992 היה ועד שנות החמישים מאמצע ב־1981; הבחירות במערכת המשולבת
ול־ ב־1996 מנדטים ל־66 המשולב ירד הכוח הממשלה לראשות הישירה הבחירה הנהגת בכנסת. עם המושבים
ב־1996. שאחריה, כלומר הבחירות ממערכת החל הוחל רק אך 1992 בחירות לפני שונה ב־1999.החוק מנדטים 45

ידיעות  סקר בראשותו. קדימה מפלגת את אישים נוספים עם יחד והקים הליכוד ממפלגת שרון ב־21.11.05 פרש
כי  צפה היום באותו שנערך מעריב סקר גם תקבל 33 מנדטים. "קדימה" כי ב־22.11.05 חזה שהתקיים אחרונות

מנדטים. 30 תקבל שרון של מפלגתו
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הממשלה; ראש מקום כממלא אולמרט אהוד יורשו את הותירה הפוליטית מהזירה
"קדימה" מפלגת וכמועמד ממשלה ראש של הרם לתפקיד מיידית כניסה שחייב תואר

.(Gerstenfeld, 2007) ובא הממשמש הבחירות במועד הממשלה לראשות

הבחירות מערכת את מיקדו הפוליטית המערכת שעברה והזעזוע הקשות  הנסיבות
קודמו. בנעלי יוכל להיכנס אם ובשאלה אולמרט, ― במחליפו כי אם שרון, ― במנהיג לא
נעשה שרון, המנהיג של ממשיכו הוא אם ובשאלה אולמרט, באיש, שהעיסוק היה נדמה
קרי לעיל, שצוינה למגמה נוספת דוגמה זוהי ב-2006. שהתקיימו בבחירות הכול חזות
מגוונת תקשורתית רב-ערוצית רקע מציאות זאת על המפלגה; האדם ולא בבחירת עיסוק
המשפיעים וטכנולוגיות ז'אנרים אותה למגוון ומרחיבה החשיפה את המעצימה יותר,

.(Ibid) המועמדים של הייצוג אופן על

הבחירות תעמולת בניהול האמריקאי" "הסגנון

הדומות חדשות, שיווקיות הביא לאימוץ תפיסות הישירה הבחירה לשיטת המעבר
ולעתים ב"אריזה" גם מוסב  בהן שהדגש שיטות הברית, בארצות  הנוהגות לאלה
 Gurevitch and) הרגשית התעמולה  של חלקה  העצמת כדי תוך  המוצר, חשבון  על
בנימין של התמודדותו עם רבה  בעוצמה הורגש  זה סגנון חלחול .(Blumler, 1990
המודל עקרונות על פי קמפיין תקשורתי ניהל אשר ב-1996, הממשלה לרשות נתניהו
השתמשו שהתקיימו ב-1999, שלאחר מכן, (Lehman-Wilzig, 1997). בבחירות האמריקאי
אמריקאים ובשיטות ביועצים ואהוד ברק) (בנימין נתניהו הממשלה המועמדים לראשות
שיותר היה לראות אפשר העשור מתחילת כבר האמריקאי". את "הסגנון המאפיינות
ה"ספין" או ה"גימיק" מכך וכתוצאה  הקמפיין, בניהול מעורבים  מקצוע אנשי ויותר
כן, במודעות כמו המועמד. או לעומת מצע המפלגה בכורה ואף משקל התקשורתי קיבל
ונעשה המילוליים, המסרים חשבון על החזותיים, במסרים רב דגש הושם הבחירות
אפשר .(Caspi, 1996) עצמם הפוליטיים במסרים ולא הקליטים בג'ינגלים רב שימוש
והתמקד בשיווק האידיאולוגיה ועל התכנים על השתלט הפוליטי לומר שהקמפיין אף
את מדגישים ואלה הנושא, את תשדירי תדמית החליפו תשדירי המועמד. של ומכירה
ואף (Kaid and Johnston, 1990) האנושיות תכונותיו את אישיותו, את המועמד, תכונות

.(Shyles, 1986) החיצוני מראהו את

הכוללים תדמית תשדירי כי מצביעים ,(2004) מרמור טוענת מודרניים,  מחקרים
והיועצים השנים, לאורך דומיננטיים ויותר יותר נעשים רציונלית ולא רגשית פנייה
ספקולציות תחזיות, (סקרים, התקשורת בנושאי קמפיין עיסוק דרכם. לפרסם מעדיפים
חשבון על באלה) וכיוצא פנימיים סכסוכים מפלגות, בין "דילים" תפקידים, לאיוש בנוגע
ארבע על במחקרם שהראו וימן ושפר כמו הוא מגמה מתמשכת, ― מהותיים נושאים

.(2004 (וימן ושפר, מערכות בחירות



הביטחון שר של (ההופעות האירוח בתכנית והאנושי" "האישי המנהיג מקרים: ניתוח
לפיד) יאיר בתכניתו של ראש הממשלה מקום וממלא

― הקמפיין של נוסף מאפיין על נתונים להלן נציג לעיל שהוזכרה למגמה בהמשך
נתונים הבחירות. בתקופת המשודרות הפופולריות הבידור בתכניות שהתרחש השיווק
המועמדים מכירת ,2006 בבחירות .(Case study) מקרים ניתוח של בדרך יוצגו אלה
מודעות קרי המקובלים, התעמולתיים בפורמטים רק התרחשה לא לציבור והצגתם
הראיונות בתכניות כלומר הלא-פורמליים,  בפורמטים גם  אלא הבחירות, ותשדירי
תכניות בכל הופיעו תקשורתית לחשיפה זקוקים שהיו רבים מועמדים והבידור.

האקטואליה והבידור.

הממשלה ראש מקום ממלא ושל שר הביטחון של הופעתם הם להלן שננתח המקרים
שודרה בתקופת אשר והמרכזית הפופולרית הראיונות תכנית והאירוח. בתכניות הבידור
הבחירות תעמולת שהחלה לפני כחודשיים  לפיד". "יאיר  התכנית הייתה הבחירות
המפלגות משלוש שיטתי את הפוליטיקאים הבכירים לראיין באופן לפיד החל הרשמית
כיסא על הפוליטיקאים נחשפו שבוע אחר שבוע  וקדימה. ליכוד עבודה, המרכזיות:

סיכוייהם להיבחר. את לשפר כדי המעמד את המרואיין וניצלו

מול הפוליטיקאים של אינטימיות וחשיפות ראיונות גם היו הופעות של זה סוג לצד
במעברה או בשכונת אמצעים דל עבר קורעי לב על בסיפורים רק המצלמה. לא מדובר
"בזמן אמת" המתרחשת בחשיפה ― אלא של מועמד משפחתו בני בחשיפת מצוקה ולא
בסוג ולבוחר. לצופה הפוליטיקאי רגשית עמוקה בין אינטימיות ויוצרת המצלמות מול
ובין לציבורי  הפרטי בין למרואיין, המראיין בין הגבולות מיטשטשים חשיפה של  זה

מאחוריה. לבין העומד פוליטיקאי הציבורית של דמותו

יאיר בין שנערך בריאיון התרחשה להלן, שננתח לכך, הבולטות הדוגמאות אחת
הריאיון במהלך החדשה. קדימה במפלגת מוביל מועמד שאול מופז9, הביטחון לפיד לשר
הדמעות לדמוע. החל שיחה כדי ותוך שנפטר  לאביו  העזים געגועיו על מופז דיבר
ציבורי פולמוס עורר הריאיון עמוק. רגשי וסבל כאב הביעה פניו והבעת וגברו, הלכו

רגשית. ואמפתיה להזדהות ועד ולגלגנית צינית מביקורת ―

רייטינג לאחוזי היא אף הזוכה נהדרת" "ארץ הסטירה תכנית שודרה במקביל
מופז, לשעבר הרמטכ"ל של דמותו היא בתכנית הקבועות הדמויות אחת גבוהים.
"גבר-גבר". הוא עליו החביב שהביטוי טיפוסי ישראלי" כ"מצ'ואיסט בתכנית שהצטייר
מחוספס צבא איש להיות הנוטה הישראלי הגבר סטריאוטיפ את מציגה הסטירית דמותו

ושוביניסט.

לפיד.  של יאיר ב-7.11.05 בתכניתו חי, בשידור נערך הריאיון .9



והן כשר ביטחון תפקידו מעצם הן בתקשורת מחוזק מופז של שהצד הגברי מכיוון
מקדם אינו חי בשידור בכי נהדרת, ארץ בתכנית וכ"גבר-גבר" כגנרל תדמיתו מעצם
אדם מרגש, של דימוי מחזק הבכי להפך, ורגשנית. נשית חלשה, גבריות פרשנות של
בתוספת הבכי הריאיון, שלפני השבועות במהלך שעוצבה הגברית התדמית אנושי וחם.
שהיא גבריות ― חדשה גברית תדמית ליצור מופז לפוליטיקאי ִאפשרה חי, בשידור
אחת מהן המגבירה כל סינרגיה יוצר אלה תכונות שתי שילוב חזקה ורגישה בוזמנית.
הרגישות ורגישה בעוד כחמה אלא וקשוחה כקרה נתפסת אינה הגבריות החזקה לחוד;

ועוצמה. כמרגשת ובעלת כוח אלא נשית או חלשה אינה נתפסת כבכיינות האישית

כל שבו המפלגות, של הפריימריס מכריע, שלב ברגע מתרחשת מופז של חשיפתו
לייצבו. או המפלגתי את מעמדו לשפר כדי הציבור עצמו בעיני את להבליט צריך מועמד
כי הנחתנו את מחדדת כזו ורגשית אישית בחשיפה הביטחון שר של בחירתו לטעמנו,
חשוב כחלק האישית פוליטי לחשיפה מועמד כל זקוק הבוחרים  אמון את לקבל כדי

שלו. התעמולה מקמפיין

אהוד  הממשלה ראש מקום  ממלא  גם התראיין לפיד10  יאיר של תכנית באותה
חסרת ילדה בביתם ורעייתו גידלו שהוא לראשונה חשף אולמרט זה בריאיון אולמרט.
מסרים להעביר כדי והבידורית הנוחה הבמה את לנצל אולמרט ניסה כאן גם בית.
זאת ― אהוב משפחה וכאיש לזולת אהבה המעניק חם, כאדם ולמעשיו לאופיו הנוגעים

אלה. לטעמנו, מרכיבים שחסרה, תדמיתו הציבורית רקע על

"2 כ"מספר אולמרט מעמדו של את לייצב הייתה שתכלית החשיפה סבורים  אנו
בלתי- לחלק שהייתה אישית חשיפה באמצעות אותה וזאת "קדימה" מפלגתו ברשימת

התעמולתי. מהקמפיין נפרד

מדיניות היועצים ― נקטו כיורשו אולמרט ובחירת של שרון אשפוזו שלאחר נציין
לתפקיד בטבעיות לגלוש הצליח שאולמרט הייתה נדמה, כך שלהם, העבודה הנחת שונה;
להיות צריכות התקשורתיות הממשלה" וכי הופעותיו ראש מקום "ממלא של הממלכתי
לחבל יכולים רק אחרים הקשרים ומבוקר. מועט באופן הן ואף ― זה מתוקף תפקיד רק
קהל בפני אולמרט שנתן הבודדים הנאומים באחד היה שאמנם כמו המהלך, בטבעיות
כבר האלו ינצח בבחירות מי "השאלה כי הכריז הוא זה התקשורת; בנאום ובנוכחות

שעות. ל־24 רק מחליפו יהיה שאולמרט ונראה הניתוח לפני היה ששרון בשעה התרחש הריאיון .10



פגמה בתמיכה ומתנשאת, כשחצנית  הציבור ידי על  שנתפסה זו, הכרזה  הוכרעה"11.
למפלגה12.  חשובים לאבדן מנדטים גרמה בסקרים, כמו שהופיע וכן, בו הציבורית

יחימוביץ שלי של (הופעותיה וכדמות בתכנית סטירה כמותג המנהיג מקרים: ניתוח
נהדרת) מופז בתכנית ארץ ושאול

"ארץ הייתה  המסחרית בטלוויזיה  הבחירות בתקופת ששודרה  הסטירה תכנית 
נחשבת  כ-1326% והיא של גבוה, (רייטינג) למדרוג מראשיתה זכתה התכנית נהדרת".
אקדמי מחקר המצליחות והמשפיעות המשודרות בטלוויזיה הישראלית. התכניות לאחת
"אחת היא כי התכנית הטוענת פרידמן, ידי על נעשה נהדרת הייצוגים בארץ על מקיף
תרבותיים לאייקונים הפכו דמויותיה האחרונות. בשנים ישראל של התרבות מאבני
לשיחה בבוקר תכנים סלנג חדש, היא מכתיבה כתחפושות בפורים, מוכרים המשמשים
(פרידמן, אקדמי" למחקר מצע ואף החדשות, למהדורות דיון נושאי שידורה, שאחרי

.(2006

החולף, השבוע לאירועי והומוריסטיות סטיריות התייחסויות כוללת  התכנית
בנויה היא השבוע; כותרות על וחידודים בדיחות מערכונים, חיקויים, באמצעות בעיקר
כולל התכנית צוות בישראל. השבוע בחדשות העוסקת פיקטיבית חדשות כמהדורת
מנחה למעט אחרים. אמנים של אורח בהופעות לעתים המתוגברים קבועים משתתפים
מהדורת כמנחה  ובתפקידו האִמתי בשמו קבוע באופן המופיע קיציס, איל התכנית, 
הדמויות ומשתנות. רבות  דמויות מגלמים האחרים התכנית משתתפי  כל החדשות,
תקשורת אנשי ושל ציבור אנשי בפוליטיקה הישראלית, של אישים של הן המגולמות
מגוחך באור לעתים ונראים כקריקטורות ופרודי הומוריסטי בחיקוי המוצגים מוכרים,

ונלעג.

הממשלה  ראש מקום ממלא ב־8.3.06 אמר לציון בראשון שנערך קדימה העולים של מטה של בחירות כנס במהלך
מספיק כדי חזקים נהיה אם הוא שלנו המבחן כעת הוכרעה. כבר האלו בבחירות ינצח מי "השאלה אהוד אולמרט:

שיותר מנדטים." כמה צריכים כך אנחנו לשם שלנו. את המדיניות ולבצע רוצים אנחנו מה ש לעשות

והתנשאות, כזחיחות הדברים את  שהציגו  המתחרות המפלגות בידי קלף גם  שימשה  אולמרט של זו הכרזתו
התעמולה שלהם. במסגרת תשדירי

ו"יאיר נהדרת" "ארץ השיגו התכניות לבחירות שקדם  במהלך החודש למדרוג, הישראלית  הוועדה נתוני פי על
במערכת  העיסוק התכנית היה את הפותח המרכזי ותכנית, והחלק תכנית 20% בכל על שעלו צפייה שיעורי לפיד"
ב־10.3.06: ,24% ב־3.3.06: במיוחד: גבוהים צפייה השיגה שיעורי "ארץ נהדרת" התכנית ובמועמדים. הבחירות
,22.6% ב־20.6.06: ,20.4% ב־6.3.06: לפיד: יאיר .26.2% ב־31.3.06: ,24.8% , ב־24.3.06: 27.3% ב־17.3.06: ,26.1%
,2 מספר בטבלה בהמשך המתפרסמים לנתונים אלה מרשימים צפייה שיעורי להשוות אפשר .20.7% ב־27.3.06:

התקופה. באותה התעמולה בתשדירי הצפייה שיעורי את המציגה

.11

.12

.13



ותופעות סטריאוטיפים המייצגות פיקטיביות, דמויות הן המגולמות מהדמויות חלק
ואף תרומה השפעה שנות קיומה במהלך הייתה הישראלית. לתכנית מוכרות בחברה
חוזרות מונח שהן או יש ביטוי בתכנית הדמויות העברי. לרוב העברית ולסלנג לשפה
נעשים דמויות אותן עם המזוהים וָלרוב ביטויים אלה הופעה, בכל מספר פעמים עליו

בחיי היום-יום. בפי הצופים שגורים

של הופעתם בלטה השידורים, עונת ולאורך הבחירות למערכת שקדמה בתקופה
של הופעתם הייתה הבחירות, בתקופת יותר, מאוחר זו. בתכנית יחימוביץ ושל מופז
הביטויים מפלגותיהם. בין ובעבור בעבורם ממש, של תעמולתי בתכנית לנכס השניים
ויש הכבוד ו"עם כל הנחרץ חוצץ" "יוצאת את מצאנו לשון שהפכו למטבעות הזכורים
עיתונאית ― יחימוביץ' שלי את במציאות המייצגת גונזלס, חלי של הדעתני כבוד"
הדעתנית דמותה העבודה. מפלגת מטעם כנסת לחברת הבחירות לאחר שהייתה בכירה
הפוליטיקאית. יחימוביץ' של לדמותה מקפצה מעין שימשה גונזלס חלי של והבולטת
שפה, אין עבודה, ו"אין "פ'סדר" הביטויים  תקופה הם באותה נוספים לשון מטבעות
העולות את המייצגת דמות פיקטיבית וסטריאוטיפית ― לובה הקופאית של קשה" קשה
טל והחקיין השחקן מגלם הדמויות שתי את בסופרמרקטים. כקופאיות העובדות מרוסיה
כמו "גבר-גבר", המצ'ואיסט, מופז דמותו של שאול גם קבוע באופן הוצגה כן פרידמן.

שהזכרנו לעיל.

בגיבוש השפעה מקור גם היא הסטירה תכנית  פופולרית, תכנית היותה מלבד
;2006 מרס במהלך שנעשו סקרים בשני שהשתקף כמו צעירים, של הפוליטיות דעותיהם
שלהם  את הידע בני 18–32 שואבים כי 19% מהצעירים Ynet עלה באתר שפורסם מסקר
ידי על שבוצע אחר, מסקר נהדרת14. הסטירה ארץ היום מתכנית באקטואליה ובאירועי
להצביע  מתכוונים 44% מהצעירים רק כי עלה ב-20/03/06, ופורסם ONE VOICE תנועת
מלהצביע להימנעותם המרכזיות הסיבות שאחת ציינו רבים וצעירים הבחירות, ביום
הסקר, פרסום בעקבות נהדרת15. ארץ בתכנית לה זוכים שהפוליטיקאים התדמית היא
לעידוד בקמפיין להשתתף התכנית, מכוכבי שניים קיציס, ואיל פרידמן טל החליטו

.ONE VOICE הצעירים, מטעם הצבעה בקרב

― להציג הבחירה בעצם גם מבוטלת לא חשיבות נהדרת ארץ שלתכנית סבורים אנו
חשיבות יש בחירות של מאחר שבתקופה דמויות מסוימות, ― בהבלטה לא או בהבלטה

סטירה. בתכנית אפילו שהוא: ֶהקשר בכל התקשורת, באמצעי ההופעה לעצם גוברת

www.Ynet.co.il, 9.3.2006

www.NRG.co.il, 20.3.2006
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הליכוד מרכז חבר שהיה (ז"ל, כהן עוזי יחימוביץ', שלי של מעמדם לדוגמה כך
שימש אשר סילבן שלום, של (אשתו ניר מוזס שלום ג'ודי או עיריית רעננה) ראש וסגן
השפעה בעלות הפחות לכל או חשיבות, בעלות כדמויות שרון) בממשלת החוץ שר

בתכנית. כדמויות בהן התכוף השימוש בעקבות רבה במידה עלה ונוכחות,

גם, ואולי באה בחירות בתקופת הציבור על החזקה ההשפעה כי אלה מלמדים כל
להעביר בחירות שמטרתם מתשדירי בהכרח ולא פופולריות, מתכניות טלוויזיה בעיקר,

המועמדים. ועל המפלגות על מידע

בתכניות הבידור תעמולת בחירות

מופיעים שעליה העיקרית הבמה התקשורת אמצעי משמשים בחירות בתקופת
להם הרצויות התדמיות ואת  הפוליטיות עמדותיהם את  מציגים המתמודדים,
שכל שעה הבחירות, קמפיין  במהלך  במיוחד  עזה  היא התחרות .(Wolfsfeld, 1997)

התקשורתי. הסיקור על להשתלט משתדלים מפלגה או מועמד

דווקא רבות פעמים  השידור, מרחב על "להשתלט" המועמדים של ניסיונם  חרף
של והבלטה מסגור באמצעות  היום, סדר את שקובעים אלה הם  התקשורת אמצעי
ופרטיים השונים מקצועיים לאינטרסים בהתאם וזאת ― אחר ומידע נושאים, מועמדים,

המועמדים. של מאלה

למסעי בציניות להתייחס  התקשורת לנטיית ביחס במיוחד מוכרת  זו תופעה
בעימותים בשערוריות, התעמולה, באסטרטגיות ההתמקדות באמצעות הבחירות

.(Blumler and Dennis, 1999) המהותיים בעניינים במקום ― ובסקרים פנימיים

המשפיע המרכזי המרכיב בחירות, בתקופת כי טוענים (2001) ווימן וולפספלד
מהעניין מוכתבים ואלה העיתונאים, של המקצועיים השיקולים הוא היום סדר על
הדרך כי קובע זה מודל קודם". דרמה של "מודל זו גישה כינו הם לסיפור. שיש ומהדרמה
העניין תהיה מערכת בחירות בכל התקשורת של היום את סדר לנבא ביותר הטובה
המרגשת, של הדרמה העדפה יש זה בזה, ותמיד המתחרים בסיפורי החדשות הדרמטי

רייטינג. עיתונים ומעלה המוכרת ובעיקר ― המסעירה,

,(Cappella and Jamieson, 1997) שליליים באמצעים רבים במקרים מושגת הדרמה
בעימות, תוקפנית הופעה מועמדים, של קשות שגיאות הבלטת שערוריות, חשיפת כמו
מהמקרים הציניות". "ספירלת  וג'מיסון קפלה זאת שמכנים וכמו  היריב, השמצות
תכניות באמצעות גם התקשורתי היום סדר על להשפיע אפשר כי עולה לעיל שנותחו
על עוצבה נבחרים ושל מנהיגים של שניתנה, דמותם בדוגמה כך הסטירה. ואף הבידור,
הישראלי הציבור בתודעת הנצרבת דמות נהדרת ― ארץ בתכנית ובדרנים חקיינים ידי
החדשות בתכניות  המופיעה  "האִמתית"  מדמותם ― יותר  אף ואולי  ― פחות  לא

והאקטואליה.



התעמולה חוק פי התשדירים על עידן סוף

והפיקוח החוק

הבחירות חוק באמצעות מוסדרת "הפורמלית", ידנו על המכונה הבחירות, תעמולת
החוצות,  בשלטי ומתרחשת  ― התעמולה) חוק (להלן:  1959 משנת התעמולה)  (דרכי 
הקובע הוא התעמולה חוק וברדיו. בטלוויזיה הבחירות ובתשדירי בעיתונים במודעות

הבחירות בישראל. בתעמולת המותר והאסור את

לטובת המפלגות, למשל נוספים שידור זמני רכישת על איסור זה, חל בהתאם לחוק
על איסור קיים וכן המסחרית16, בטלוויזיה מסחריות פרסומות שידור זמן במסגרת

דין)17. על פי שהותרה כזו (למעט בחירות תעמולת בהם שידורים שיש

להופיע מועמדים על אסר התעמולה חוק ב-1999, שהתקיימו לבחירות עד בנוסף,
ההצבעה  לפני יום מ-30  החל הרשמיים, התעמולה שידורי במסגרת שלא בטלוויזיה
חברי את הממשלה, ראש את זו  בתקופה להראות היה אפשר  אי בעבר לכן לכנסת.
היה היחידה שאפשר הבמה החדשות. בשידורי לא אף ― הכנסת ואת חברי ממשלתו
וחשיבותם כוחם התעמולה, ומכאן הייתה תשדירי המועמדים בטלוויזיה את בה להציג

בעבר.

הבחירות לוועדת דין, פי על ניתנו, התעמולה חוק של והאכיפה הפיקוח מנגנוני
עבירה  מעשה ביצוע המונע צו ולתת לדון הסמכות בראשה18 ובידיו ולעומד המרכזית
פקודת לפי סנקציות להטיל ואף מניעה20, לצו בבקשות טיפול לנוהל בהתאם לפי חוק19,
על בערר לדון הסמכות הבחירות לוועדת נתונה מסוימים, בהקשרים משפט. בית ביזיון
וכן בדין22) הקבוע ערר הגשת לנוהל (בהתאם המרכזית21 ועדת הבחירות יו"ר החלטת

התעמולה24. חוק לפי עבירה בשל אדם בפלילים23 האפשרות להביא

ראו: במחלוקת; השנויים אחרים נושאים פרסום על ואפילו פרסום, בתשדירי בחירות תעמולת קיום על איסור קיים
בעל  ישדר "לא 11 הקובע: כלל תשנ"ד-1994, בטלוויזיה, בפרסומות ורדיו: אתיקה לטלויזיה השניה הרשות כללי

בציבור." במחלוקת השנוי כלכלי או ציבורי חברתי, פוליטי, בנושא מסר העברת בו שיש פרסומות תשדיר זיכיון

התשמ"ב-1982, ושידורים), (בזק התקשורת חוק וכן 46 סעיף התש"ן-1990, ורדיו, לטלויזיה השניה הרשות חוק
6כה. סעיף

15א. סעיף התעמולה, חוק זה לעניין ראו

17ב. סעיף התעמולה, חוק זה לעניין ראו

.2709 עמ' התשנ"ו, פרסומים ילקוט

17ב(ב). סעיף התעמולה, חוק זה לעניין ראו

.1873 עמ' התשס"ד, פרסומים ילקוט

.52 סעיף התשל"ז-1977, העונשין, חוק זה לעניין ראו

.18 סעיף התעמולה, חוק זה לעניין ראו
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.19

.20

.21

.22
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על נתונות בראשה, ולעומד המרכזית הבחירות לוועדת המוקנית לסמכות נוסף
השנייה הרשות וביניהם המפקחים, לגופים גם כלליות רגולציה סמכויות דין פי
בכל  ― השידור לווין26 ולרשות ולשידורי כבלים לשידורי המועצה ולרדיו25, לטלוויזיה
על חוק התעמולה. במסגרת שלא תעמולה קיום האוסרות הדין לאכיפת הוראות הנוגע
את סבירות שרשאי לבחון לבג"צ27, לעתור כמובן, אפשר, לעיל שצוינו הגופים החלטות

החלטתן.

בין המפלגות המתמודדות, השוויון עקרון את להבטיח תעמולת הבחירות נועדו חוקי
(באמצעות מוקצים כך לשם בישראל28. הבחירות הדמוקרטיות היסוד של עיקרון שהוא
בכנסת לגודלה בהתאם וזאת מפלגה, לכל שידור זמני המרכזית) הבחירות ועדת
למפלגות. ונמסר האלקטרוניים התקשורת מאמצעי מופקע השידור זמן היוצאת29.
הוא אם לפסול תשדיר הסמכות הבחירות ולוועדת בלבד, על אחריותן הוא השידור

ודמוקרטית30. יהודית כמדינה ישראל בהגדרת פוגע או טרור מעודד גזעני,

הגדולות המפלגות של הבחירות לתעמולת שידור זמן הקצאת של זה נושא בעבר
ותקדימי הגיע לדיון חשוב ואף למפלגות, הקריטית חשיבותו פולמוס ניכר, בשל עורר ―
הכנסת, שניסתה של חוק העליון המשפט בית ביטל בדיון זה העליון31. המשפט בבית
השידור זמן הקטנת בשל עתירה הוגשה המקרה באותו השידור. זמן הקצאת את לשנות
השידור  של זמן בלבד, והגדלה ל-8 דקות מפלגה לכל דקות מ-10 מפלגה כל של הבסיסי
נדירה מאוד,  ל-6 דקות. בהחלטה דקות מ-3 בכנסת היוצאת, מכהן, חבר כנסת כל בשל
עקרון את סותר הוא  כי וקבע  הכנסת שחוקקה החוק העליון את המשפט  בית ביטל

הגדולות. עדיפות למפלגות ונותן בין המפלגות המהותי השוויון

24(א)(12). סעיף התש"ן-1990, ורדיו, לטלויזיה השניה הרשות חוק

6כה(3). סעיף התשמ"ב-1982, ושידורים), (בזק התקשורת חוק

ח"כ   7012/93 בג"צ ;556 לא(2), פ"ד המרכזית הבחירות ועדת  יושב־ראש  נ' רסלר יהודה 60/77 בג"צ לדוגמה:
המרכזית  הבחירות ועדת יו"ר נ' זוילי 869/92 ניסים בג"צ ;25 מח(3), פ"ד לטלויזיה השניה הרשות נ' שמאי יעקב
;85 לז(4), השידור פ"ד רשות של נ' המנהל הכללי בישראל החייל האגודה למען 524/83 בג"צ ;692 פ"ד מו(2),
התנועה  212/03 חרות בג"ץ ;287 תק־על 2003(1), הבחירות יו"ר ועדת הלאומית נ' התנועה 212/03 חרות בג"ץ

באלה. וכיוצא 287 ,(1)2003 תק־על הבחירות ועדת יו"ר נ' הלאומית

.556 לא(2), פ"ד המרכזית יושב־ראש ועדת הבחירות נ' רסלר יהודה 60/77 בג"צ

כנסת חבר לכל דקות שתי  בתוספת מועמדים רשימת  לכל דקות שבע  של גרעין" "זמן הנוסחה  מעניקה כיום
ברשימות  כמובן פוגעת זו מתכונת הרדיו. בשידורי (בהתאמה) דקות וארבע ו־15 דקות בטלוויזיה, – היוצאת בכנסת

היוצאת. בכנסת הגדולות למפלגות יתרון ומעניקה חדשות

השופטת  כב' המרכזית, הבחירות יושבת ראש ועדת נ' המרכז שינוי־מפלגת 2194/06 מפלגת בג"צ לדוגמה: ראו
.4500 ,(2)2006 תק-על ביניש דורית

.1 (4) לה פ"ד השידור רשות נ' ארץ דרך אגודת 246/81 בג"צ

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31



כאמור להגשמת נוגע הטלוויזיה פוליטיקאים בשידורי הופעת על איסור הרציונל של
פני על השלטון למפלגת שיש העודפת הנגישות שלילת באמצעות ומושג השוויון עקרון
של בתקופה נקבע האיסור במות התקשורת. לנוכחות מעל הנוגע בכל אחרות, מפלגות
בהתייחס ― ונועד הממשלה, בשליטת הנמצא הממלכתי הציבורי לערוץ שידור מונופול
והפיכת השידור הממשלה ― למנוע ניצול כוחה של תקשורתית זו ספציפית למציאות

השלטון. למפלגת תעמולה לכלי הציבורי בערוץ

והפך מכוחו גדול  חלק איבד הציבורי שהערוץ  לאחר גם כנו על נותר  זה חוק
שִאפשר  באופן רוכך 1996 הוא הבחירות שלקראת עד רב-ערוצית, בסביבה נוסף לערוץ
הז'אנרים הקיימים בכל הטלוויזיה להופיע בשידורי (1999 למועמדים (החל מבחירות
"תעמולת בחירות"; קיום על איסור חוקי הוא על כנו שנותר מה בתקופת הבחירות. גם
תעמולה. לנהל להם אסור אך בשידורים להופיע יכולים המועמדים אחרות, ובמילים
מאידך ― המארחים התקשורת גיסא, ואנשי ― מחד שהמועמדים גזירה זוהי לטעמנו,
של אחרות הוראות אם נאכפות גם ובפועל, אומר, הווה לעמוד בה. יכולים אינם גיסא,
בלתי-פורמלית לתעמולה חשופים אנו עדיין ,(2005 ומדינה, (רובינשטיין התעמולה חוק
וקיימת יותר וחשובה משפיעה נפוצה, ― אך ואסורה חוקית אינה בעצם שהיא בולטת,

הבחירות. בתקופת והבידור האקטואליה תכניות בכל

ותוצאות הבחירות הצפייה נתונים: שיעורי

ירדו ערכם של הופעת מועמדים בשידורים הכלליים הגורף על מאז בוטל האיסור
עלותם נשארה אך יחסית נמוכים בהם הצפייה אחוזי הפורמליים; תשדירי הבחירות
גובים בחירות בתקופת אשר המקצוע את אנשי שוכרות דורון, טוען המפלגות, יקרה.
הפרסום במונחים של ואולם האפקטיביות ,(1996 (דורון, הגובר הביקוש בגלל עֵתק סכומי
הרבים הסכומים ולכן פוחתת שולית יעילות ַלפרסום מאוד. מוגבלת בוחרים קולות של
לפרסומות אנו חשופים שבו בעידן תמורתם. את מצדיקים משקיעות אינם שהמפלגות
הופכת  שעה, מחצי למעלה של ארוך, תשדירים ברצף צפייה 30 שניות, על עולות שאינן

צפייתי. לנטל

הדדיות להשמצות המפלגות, של לגימיקים והציפייה המודעות ועוד, זאת
מודעות את ומגבירה המסרים של האמינות רמת את מורידה פשטניים ולפתרונות
הקהל של האמון  ובחוסר בציניות העלייה התשדירים. של התעמולתי לפן  הקהל
בוטה ברורה, תעמולה המגלמים התשדירים אמינות על היא אף משפיעה לפוליטיקאים
המוצהרות למטרותיו הגלויה המודעות כך ובתוך הפורמט של התחכום חוסר וישירה.
החדשה התעמולה מול אל ובלתי-יעילה מיושנת חלופה להישאר לתשדירים גורמים ―

המסחריים. הערוצים של והמתפתחת

העליון, הגב' בית המשפט שופטת של המסכם בדו"ח זו נמצא למגמה ביטוי בולט
המרכזית;  הבחירות ועדת כיו"ר ב-2006  שהתקיימו בבחירות שכיהנה בייניש, דורית



למותר "לא כך: הדברים השופטת את סיכמה הכנסת, ליושבת ראש ששלחה וחשבון בדין
התעמולה. תשדירי של לקיומם הצדקה היום קיימת אין שוב כי התחושה את לציין גם
,10 ובערוץ   2 בערוץ המסחריות בזכייניות פגיעה  תוך הציבורי,  השידור זמן הפקעת
חוסר בשיטתנו. יותר מקום שאין לה בגישה יסודה תשדירי תעמולה, של שידורם לטובת
כי ונראה הנוכחית, הבחירות בלט מאוד במערכת בתשדירים הציבור של ההתעניינות
יצוין פרי. מניבה אינה זה המתמודדות בתחום של הרשימות הגדולה הכספית ההשקעה
כיום נכונות שבעתיים הקודמות, הבחירות במערכות גם נכונות אלה, שהיו טענות כי
מן לחלוף ועליהם עבר הנוכחית במתכונתם התעמולה תשדירי של שזמנם ספק ואין

שלנו). ההדגשה ;11:2006 (בייניש, העולם"

הבחירות בייניש; מנתוני השופטת של בטיעונה תומכים שינותחו להלן הנתונים
― 91 דקות,  הרב ביותר השידור זמן את שקיבלה כי המפלגה ב-2006 עולה שהתקיימו
בעוד  מנדטים, ל-12  מנדטים מ-40 וירדה משמעותי באופן מכוחה איבדה "הליכוד",
 10 רק ביותר, הקצר לזמן שידור זכתה ולכן חדשה שהייתה מפלגה הגמלאים, מפלגת
הישגיה  בין גודל המפלגה, נתונים אלה, המציגים יחס 7 מנדטים. קיבלה ― בסיס דקות
בתשדירים זמן השידור בין וישיר הכרחי קשר אין כי מצביעים זמן השידור ובין בבחירות

ולהפך32. בבחירות להצלחה

נמוכים. הם הבחירות בתשדירי  הצפייה  אחוזי כי  ניכר שלהלן  בטבלה כן, כמו
בלבד, ויש הסבורים חד-ספרתי צפייה שיעור התשדירים השיגו בכל ימי השידור כמעט
לערוץ לעבור  שלא בחרו אך בתעמולה התבוננו שלא צופים גם כולל זה ששיעור 
בערוצים הכללי הצפייה שיעור את תואמים בתשדירים הצפייה שיעורי כי ניכר אחר.
בחיבור גם בתכנית. הצופים בחירה של או צפייה ממוקדת מבטאים ואינם המרכזיים,
אין מסוימת), חפיפה ודאי בה  שיש (צפייה הערוצים בכל  בתשדירים, הצפייה כלל

והפופולריות. המרכזיות הבידור בתכניות הצפייה לשיעורי מתקרבים הנתונים

מקבלות בנוסף ותיקות ומפלגות מפלגה; דקות בסיס לכל מפלגה הוא: עשר לכל הניתן השידור זמן החישוב לכמות
ליכוד הוא כדלהלן: למפלגות המרכזיות שניתן השידור זמן זה, חישוב פי כנסת. על חבר בעבור כל דקות שלוש
— 43 דקות  ש"ס (19 מנדטים), דקות 73 — ,עבודה ( 29 מנדטים) — 52 דקות רק 12 מנדטים),קדימה (אך 91 דקות —

מ־7 מנדטים).  ( לא פחות דקות 10 — (5 מנדטים), גמלאים דקות 28 — מרצ (9 מנדטים) ,

.32
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ודיון הממצאים ניתוח

של תשדירי  סוף דרכם 2006 את בבחירות לאתר אפשר כי מעלים המחקר  ממצאי
הוחלפו אשר ― בישראל בחוקי התעמולה הישנה הקבועה במתכונת הבחירות תעמולת
הפוליטיקאים, הטלוויזיה מסך על ערב מדי מופיעים אלה בז'אנרים הבידוריים. בז'אנרים
את ומעצבים מפלגתם ושל שלהם שיטתית במכירה עסוקים בעודם דמותם, בני או

הציבורית. דמותם

לצפייה האחרונות הבחירות מערכות  בשתי זכו הפורמליים  התעמולה תשדירי
בין צפייה לשיעור יחד מגיעים השידור ימי שברוב ערוץ, בכל בודדים אחוזים נמוכה.



שתכניות הבידור הצפייה לשיעורי בהשוואה במיוחד נמוך זה שיעור צפייה ל-16%. 8%
בערוץ שודרו אם גם כ-20%–27%, ― התקופה באותה להם זכו הפופולריות והאירוח
"לברוח" מאמץ עשו הטלוויזיה צופי של גדול רוב כי לומר אפוא אפשר בלבד. שתיים
השידור בזמן ו-10, ,2 ,1 המרכזיים, ערוצים שודרו בערוצים אשר מתשדירי התעמולה
הראשון. השידורים ליום  מעבר בהם ולצפות להמשיך בחר קטן מיעוט  ורק המרכזי,
הראשון, השידורים ביום התעמולה בשידורי  המצטבר  הצפייה שיעור שגם מעניין
בתכניות הצפייה של הנמוך השיעור שהוא ה-20%, את עבר  לא למסקרן, הנחשב 

התקופה. של המרכזיות והבידור האירוח

מגמתיות  כותרות ביצירת  הלא-פורמלית התעמולה  התמקדה  2006 בבחירות
ה"ספינים" גברו לסופה, הבחירות מערכת שהתקרבה ככל תקשורתיים. ו"ספינים"
מסוימים שבמקרים כדי כך עד המועמדים, של בשמם יועצי התקשורת ידי על שנוצרו
היום סדר ועל החדשותיים האייטמים על השתלטו היועצים של והאינטרסים הקמפיין
זו הייתה הרי התעמולה, במשדרי להתמקד בחרו התקשרות כשאמצעי גם הציבורי.
בגימיקים היועצים, של ובטכניקות באסטרטגיות הקלעים, שמאחורי בסיפורים התמקדות
הרבו הפוליטיקאים בתכנים. או ולא במצעים והמפלגות המועמדים של התקשורתיים
סטריאוטיפי באופן דמותם את הציגו וחקיינים והבידור, האירוח בתכניות להופיע
מופז, שאול  של הופעתם מניתוח נהדרת".  "ארץ המרכזית  הסטירה בתכנית ומוקצן 
תעמולת זו משום בהופעה יש כי עולה הבידור, בתכניות יחימוביץ אולמרט, ושלי אהוד
המועמדים בעיני של ותדמיתם דמותם עיצוב על להשפיע כדי בה שיש בחירות אסורה,

הבוחר.

פעמים להיחשב בתקשורת יכולה המועמדים של הנורמטיבי, הופעתם ההיבט מן
הבחירות שוועדת  שהתברר אלא חוק, פי על האסורה  עקיפה33, כתעמולה רבות
האוסר שידורי התעמולה, חוק את ולאכוף ליישם מעוניינת ואינה יכולה המרכזית אינה

תעמולה.

השופט  כבוד דחה ב-2003  הבולטים המקרים שבאחד  כך לכדי  הגיעו הדברים
לנכות אושעיה אפי חבר הכנסת בקשת אז) את הבחירות המרכזית ועדת (יו"ר חשין
בתעמולת עסק הממשלה שראש הזמן את הליכוד מפלגת של התעמולה שידור מזמן
משידורי שידור זמן לנכות לבקשה "ובאשר בהחלטתו: ציין השופט כדין. שלא בחירות
וממפלגת הליכוד העבודה ממפלגת ניכיתי לו כי זאת, אך אומר הליכוד, התעמולה של
לא אז כי האחרון, בזמן ששודרו תעמולה  של הבלתי-חוקיים  השידורים דקות את
נותרות היו ואף ואפשר המותרים, התעמולה לשידורי אחת שנייה ולו בידיהם נותרה

524/83 האגודה  בג"צ ;692 מו(2) פ"ד לכנסת השלוש־עשרה, המרכזית ועדת הבחירות יו"ר נ' זוילי 869/92 בג"צ
.85 לז(4), פ"ד השידור רשות של הכללי המנהל נ' בישראל החייל למען
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יש בינייש, השופטת שכתבה דומים מפורשים בדברים גם כמו אלה, בדברים בחובה"34.
זה דברים במצב הקיים. החוק לאכוף את הרצון והיכולת בחוסר מפורשת הודעה משום
ולשידור רב-ערוצית יתאימו למציאות החוק כך שהוראות סטטוטורי בשינוי צורך יש

שידור אחר. כל על הצפייה בשיעורי הגובר מסחרי בידורי

ראשונית למודל הצעה האחרון, בפרק להלן, משרטטים אנו אלה, רקע ממצאים על
בטלוויזיה. בחירות לתעמולת חלופי

בטלוויזיה בחירות לתעמולת חלופי מודל

תשדירי לקיום הצדקה היום שאין דומה לעיל, שהובאו והדברים הממצאים נוכח
בטלוויזיה. בחירות לתעמולת מודל חלופי נדרש גיבוש וכי הנוכחית במתכונת התעמולה

ו-2006. 2003 בבחירות המרכזית של ראשי ועדת הבחירות עמדתם גם כאמור, זוהי,

פתוח ומקצועי ציבורי  דיון לטובת וזאת אפשרי חלופי מודל להציע  ברצוננו
השונים האינטרסים את נציג המוצע, המודל הצגת טרם הקיימות. באפשרויות

תוכנו: את והמעצבים עליו המשפיעים

וזכות הביטוי חופש לעקרון נוגע במעלה, הראשון גם ולטעמנו הראשון, האינטרס
בחירות. בתקופת בעיקר לדעת, הציבור

של ובין מועמדים של (בין המסרים של יעילה בהעברה לצורך נוגע השני האינטרס
בטלוויזיה. הצופים לציבור מפלגות)

לקיים התקשורת אמצעי  של והעיסוק הקניין לזכויות נוגע השלישי  האינטרס
בהכנסותיהם. פגיעה או אוויר זמן הפקעת ללא סדיר, באופן ופרסומות שידורים

חדשות, רשימות  של  בזכותן כרוך  והוא השוויון, עקרון  הוא הרביעי  האינטרס 
הרחב באמצעות הציבור אל מוגבלים, להישמע ולהגיע אמצעים או בעלות קטנות
המפלגות השוויון בין על לשמור הצורך וכן הטלוויזיה, שידורי המרכזית של הבמה

המתמודדות בבחירות.

המתמודדות) (דרך הרשימות הציבור כספי בזבוז נוגע להפסקת החמישי האינטרס
פרי מניבים שאינם הפורמליים, התעמולה תשדירי של ושידור מהפקה נובע אשר
הבחירות  לאחר והנחיות החלטות 285 בחוברת בעמוד בייניש השופטת של (כדבריה

השבע-עשרה). לכנסת

מיום החלטה .116 בעמ' מ. חשין, השופט כב' השש־עשרה, לכנסת המרכזית הבחירות ועדת החלטות יו"ר קובץ
.11.1.03
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(כמו כשכיום לו, והציות החוק החוק, שוויון בפני שלטון עניינו השישי, האינטרס
והמשדרים גיסא, מחד מועמדים לכנסת מתה": בגדר "אות הוא החוק לעיל) שהובא
המנהיגים ידי על בגלוי מופר והוא בו, להתחשב טורחים אינם ― גיסא מאידך

והמחוקקים.

שלהלן35, המודל את  מציעים אנו לעיל, שצוינו האינטרסים במכלול בהתחשב 
שלפיו:

זמן הפקעת תבוטל וכך הקיימת, במתכונת התעמולה תשדירי גורף באופן יבוטלו
קיום על היום הקיים האיסור הגורף יבוטל שידורם. הטלוויזיה לטובת ערוצי של האוויר

הבחירות. שלפי בתקופה בשידורים בחירות תעמולת

סטטוטורית חובה תוטל לדעת בפרט, הציבור בכלל וזכות הביטוי חופש הגשמת לשם
ציבורי) תחת פיקוח הנמצאים המסחריים הזכיינים (לרבות השידור הציבוריים גופי על
היתר בין  בציבור, במחלוקת השנויים המרכזיים בנושאים הבחירות בתקופת לעסוק 

ולמועמדים השונים. למפלגות במה באמצעות מתן

את המסר להעביר האפשרות בכך המעוניינים ולמפלגות למועמדים בנוסף תינתן
תשדירים בזמן ולשדר אוויר זמן לרכוש זכות מתן ידי על לצופים, תיווך שלהם, ללא
(בדומה השיא צפיית בשעת לרבות למפרסם, הרצוי ובמקום בזמן הפרסומות, שידור
הנוגעים כללים על שמירה תוך כדי חוצות) בשלטי הכתובה או בעיתונות היום לפרסום

פרסומות, כדלקמן: וגם בהקצאת ולשוויון בשידורים, להגינות, לאיזון

בחוק, תהיה במפורש שיוגדר כמו בתקופת הבחירות,  בשידורים: לאתיקה בנוגע 
גילוי לאיזון36, הנוגע בכל במיוחד בשידורים, האתיקה כללי שמירת על יתרה הקפדה
הפיקוח למנגנוני נוסף הזדמנויות. ושוויון אובייקטיביות השידור37, יוזמי של נאות
בנושאים ולהחליט לדון שתוכל  המרכזית, הבחירות ועדת של  פיקוח יהיה הרגילים
הנוגעות המשדר לגוף הוראות ולתת בשידור, האתיקה הוראות להפרת הקשורים

הפגמים. לתיקון

הקיימות, הנורמות של כשלי האכיפה בשל ולו דה־פקטו, השוויון עקרון את הגשמת מחזק זה שמודל סבורים אנו
הוא הנוספים הערכים העניין, שקלול בנסיבות בעקרון השוויון, הרי מסוימת יש פגיעה עין למראית אם גם ואולם

ראו: בעקרון השוויון פגיעה משום בכך יש כאשר גם יסוד ערכי לעניין שקלול ראוי.

I. Berlin. (1955-56). "Equality": roceedings of the Aristotelian society (1955-56) [pp. 301, 317].

ראו: דומים לעקרונות

Federal Communications act of 1934, sec 315

שפורסמה  כמו בישראל, היומית העיתונות 3.1.01 לעורכי מיום לממשלה המשפטי היועץ הנחיית ראו דומה להנחיה
328 עמ' השבע־עשרה, לכנסת המרכזית הבחירות לוועדת לממשלה המשפטי היועץ הנחיות בקובץ
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או  המפלגות בין היחסי38  השוויון  יובטח מפלגתיות: "פרסומות" לשידור בנוגע 
איסור אפליה, על איסור ייקבע זה, מסוג לפרסומת אחיד מחיר יוגדר המועמדים,
גורמים (לרבות אחד גורם של על היקף הפרסום מגבלה וכן תשדיר, לשדר סירוב על

בבחירות)39. את המסרים שלו אליו ישירות ומקדמים הקשורים

מסקנות וסיכום

זמן המפלגות במסגרת של הבחירות תעמולת תשדירי זה, שהראינו במאמר כמו
את איבדו למפלגות, ומוקצים האלקטרוניים התקשורת מאמצעי המופקעים שידור
הבחירות תעמולת עיקר כיום, כאשר בישראל. מערכת הבחירות במסגרת המרכזי מקומם
ההסדר את לשנות מקום יש האקטואליה, הבידור והאירוח, החדשות, בתכניות מתרחש

התעמולה. דפוסי את ולשנות הארכאי

יו"ר ידי על גם שהוצגה בעמדה תומכים במחקר שהצגנו והממצאים הנתונים
כה שידור זמן המפקיע ההסדר את לבטל מקום יש שלפיה המרכזית, הבחירות ועדת
של  יום, בכל למעלה מ-40 דקות של ארוכה תכנית ויוצר המרכזיים השידור רב מערוצי

מעטים. אך בהם רצופים, שצופים תעמולה שידורי

קיום על לאכיפה ניתן הבלתי הקיים, החוקי האיסור את לבטל מקום יש במקביל
האחרים. בשידורים בחירות תעמולת

ערוצי על וההגינות האתיקה מתחום חובות המטיל חדש הסדר מוצע אלה, במקום
הסדר וכן ציבורי,  לפיקוח הכפופים  המסחריים הזכיינים ועל  הציבוריים, הטלוויזיה 
בתקופת פוליטיות פרסומות לשידור אוויר זמן לרכוש המועמדים לרשימות המאפשר

הפליה. ואיסור יחסי שוויון של האינטרסים נשמרים עוד כל הבחירות,

ולבמות התקשורת לאמצעי יחזיר הישן ההסדר ביטול כי להעריך ואף לקוות אפשר
את ― המרכזיים ובעיקר לערוצי הטלוויזיה הציבורי בישראל ― השיח של המרכזיות
במה להצגת מתן כולל זה שיח בחירות. בתקופת משמעותי ציבורי שיח תפקידם בקיום
עניינים בפורמטים גם אלא הבידור, בתכניות רק לא מועמדים, של וזהות עמדות
תחקירים ודיונים ועריכת פומביים עימותים עיתונאיים, ראיונות כמו ואחראיים יותר,

הבחירות. בנושאים המרכזיים שבמחלוקת הציבורית בתקופת מקצועיים

ראו: להגשימו מנת על השונּות בתוך לפעול והצורך היחסי השוויון לעניין

J. Stone, (1978). "Justice in the slough: Equality" 29 Hastings L.J. pp. 995, 1012. 

ידי  על ופרסום היום באותו הפריים בשעות בטלוויזיה הפרסום 50% מכלל על יעלה לא הפוליטי שהפרסום מוצע
היום. באותו הפוליטי מהפרסום 10% על אחד לא יעלה גורם
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