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מבוא

1

דוח זה מציג נתוני מחקר עדכני על ייצוג נשים בעיתונות הערבית
המסחרית .המחקר כלל  677כתבות על נשים (מתוך סך של  3,213כתבות)
בשלושת העיתונים “כל אלערב““ ,א-סינארה“ ו“פנורמה“ במשך תשעה
סופי שבוע ( 2באוקטובר עד  26בנובמבר  .)2009זהו מדגם רחב שאפשר
לשקף באמצעותו את דפוסי ייצוג הנשים בחלקים השונים של העיתונים,
ולעמוד על השיחים הדומיננטיים בסיקור נשים או נושאים “נשיים“ .מטרת
המחקר היא לעמוד על דפוסי הייצוג תוך כדי התמקדות בתפקידי הנשים
ובזכויותיהם כפי שהם משתקפים בעיתונים ובמוספים השונים ,ולבחון את
השינויים בדפוסי סיקור נשים בהשוואה למחקר קודם של מרכז אעלאם
משנת  .2006המחקר הנוכחי מקיף יותר ,ומלבד הפרמטרים הכמותיים
הנבחנים בו הוא עומד גם על המאפיינים האיכותניים של הסיקור .העיסוק
בשיחים הדומיננטיים באמצעי התקשורת שנבחנו מאפשר התעמקות
בדימוי האישה המשתקף במכלול העיסוק העיתונאי בנשים או בנושאים
הנחשבים נשיים .ההשוואה למחקר הקודם לא תיעשה במישור הכמותני
הפרטני ,כדי למנוע בלבול ולחסוך מהקוראים עיסוק מיותר בפרטים.
נקודת מוצא מרכזית של המחקר היא שהתקשורת ממלאת תפקיד מרכזי
בשיקוף שיחים חברתיים ותרבותיים רווחים ,בהבניית זהויות חברתיות
ובהטמעת ערכים תרבותיים .אמנם תפקידה זה איננו היחיד המשפיע על
הבניית דימוי האשה בחברה ,אבל יש לו משמעויות התנהגותיות וערכיות
רבות .המחקר הסוציו-תקשורתי המחיש זה מכבר שהאופן שבו קבוצות
חברתיות שונות מיוצגות בתקשורת משקף מערכת ערכית ותודעתית,
המהווה חלון ראווה מרכזי לחברה שבה התקשורת פועלת 2.המחקר בתחום
זה המחיש שהייצוג התקשורתי איננו אקראי ולא יכול להיחשב ככזה ,היות
שהוא נושא אמירה נורמטיבית עמוקה ויש לו השלכות עמוקות על הבניית
 1ברצוננו להודות ללירון לביא על סיועה הנאמן והמקצועי בעריכת מחקר זה.
.1968 ,Clarck 2
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סדר התפקידים החברתיים השונים בחברה.
נוכח זאת ,בחינת ייצוג הנשים בעיתונים הערביים המרכזיים נועד
לאפשר לנו להבין לא רק את שיקולי העריכה בעיתונים ,אלא גם את
המוסכמות החברתיות והתרבותיות הרווחות בחברה הערבית בכללותה.
הדבר חשוב במיוחד לאור העובדה שבנושאים “נשיים“ – שהם רגישים
במיוחד בחברה הערבית – העיתונים נמנעים מפרסום תמונות ותכנים שאינם
מתיישבים עם ערכי יסוד חברתיים ותרבותיים ,כמו למשל הנורמה האוסרת
על חשיפת גוף האישה .תמונות של נשים בלבוש חשוף מופיעות כאשר
מדובר בתחרות מלכות יופי או בתחרויות דומות ,המבוססות על רצונן של
הנשים המשתתפות בהן להבליט את גופן ,ובדרך כלל בהסכמת משפחותיהן.
מדיניות העריכה בנושאים “נשיים“ מאפשרת הצצה לתפיסה הרווחת של
נשים בחברה הערבית ,כולל בקרב נשים – ולראיה ,שניים מהעיתונים
שנכללו במחקר נערכים בידי נשים .העיתונות מושפעת מתפיסות רווחות
ומשפיעה עליהן ,ולכן היא מהווה חלון ראווה חברתי ותרבותי גם כאשר
מדובר במוסדות מסחריים שמטרתם העיקרית היא רווח.
חשוב לציין כבר עתה שהמחקר שלפניכם מבקש לאפיין מגמות
כלליות ,הרווחות בכל העיתונים הערביים המסחריים .שלושת העיתונים
“כל אלערב““ ,פנורמה“ ו“א-סינארה“ נבחרו כיוון שהם העיתונים הארציים
הנפוצים ביותר ,ודרכם אפשר לעמוד על מה שרווח בעיתונות הערבית
המסחרית כולה .אין במסקנות מחקר זה כדי לקבע תמונה או מאפיינים
מוגדרים של העיתונים ,במיוחד לאור העובדה שבהשוואה בין שני המחקרים
שביצענו בהפרש של כמה שנים זה מזה ניתן לראות התפתחות ושינוי חיובי
בהיקף ייצוג הנשים ,מה שמחזק את הטענה שהעיתונות קשורה באופן
עמוק להתפתחויות בחברה .כן חשוב לציין בשלב זה שממצאי המחקר
אינם רלבנטיים לעיתונות המפלגתית ,המייצגים תרבות עיתונאית שונה
בתכלית ולמעשה אסכולה עיתונאית אחרת.
3

4

.Jamal et.al., forthcoming 3

עדיין כפופות  -ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים

ההקשר התיאורטי והאפיסטמולוגי
נשים מהוות מחצית מכל חברה אנושית .מרכזיותן איננה מוטלת
בספק ,אך תפקידיהן החברתיים והתרבותיים במרבית החברות בעולם
אינם משקפים מרכזיות זו .בחברות שונות נשים ממלאות תפקידים שאינם
משקפים את מידת תרומתן לחברה .הדבר נכון במיוחד בחברות מסורתיות,
שבהן ערכי התרבות הדומיננטיים מייחסים לנשים מעמד נחות יותר
או משני .נשים מופלות לרעה ביחס לגברים בכל תחומי החיים ,ונשיותן
מנוצלת כדי לדחוק אותן ממילוי תפקידים מרכזיים בחברה.
הדרתן של נשים ודחיקתן לתפקידים חברתיים ופוליטיים שוליים הן
אחדות מההשלכות של הערכים התרבותיים הפטריארכליים ,הממשיכים
להתקיים בחברה הערבית המודרנית .כיום ,כשרמת ההשכלה של נשים
ערביות בישראל עולה בהתמדה ,ולאור השינויים החברתיים שחלו בעשור
האחרון ושינו את פני ההנהגה כולה ,היעדרן של נשים מההנהגה הפוליטית
הערבית בולטת לעין.
כשבוחנים את אחוז הנשים הערביות בשוק העבודה ,מגלים שרק 22%
מהן עובדות ,בהשוואה ל 66.6%-מהנשים היהודיות בישראל 4.רוב הנשים
הערביות בשוק העבודה ( )73.7%הן בנות  25עד  35( 54בממוצע) .לנשים
בנות  66-55יש פחות סיכוי להיות מועסקות ( 2.8%לעומת  14.4%בקרב נשים
יהודיות) ,ומרבית הנשים הערביות בשוק העבודה מצהירות שהן עובדות
במשרה חלקית בלבד ( .)39.2%אחוז האקדמאיות הערביות בתחום החינוך
הוא  10.6%בלבד ,בהשוואה ל 28.6%-בקרב יהודיות 5.ערביות משכילות
רבות מועסקות במערכת החינוך ,רבות מהן במשרות שאינן תואמות את
השכלתן ,וחלקן מובטלות .מציאות זו נובעת משילוב של כמה גורמים:
 4משרד התמ"ת ( ,)2010הערבים בישראל – דיוקן האוכלוסיה ,מאפייני תעסוקה ,רמת חיים,
הכנסות והוצאות  ,2008–1980עמ' .30-29
 5שם ,עמ' .19-18
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החינוך הממלכתי ,מדיניות ההעסקה ,וכן המבנה החברתי הפטריארכלי של
החברה הערבית .זהו גם ההסבר לכך שנשים ערביות ממלאות תפקיד משני
כל כך בחיים החברתיים והפוליטיים ואינן יכולות לקבל תפקידים מרכזיים
שיאפשרו להן להשפיע על המרחב הציבורי ועל החברה שבה הן חיות.
מאז  1948הצליחו רק שלוש נשים ערביות להיכנס לכנסת :חוסניה
ג’בארה ,נאדיה חילו וחנין זועבי .שתי הראשונות נכנסו לכנסת כנציגות של
מפלגות ציוניות שרוב בוחריהן יהודים – מרץ והעבודה בהתאמה .חנין זועבי
נכנסה לכנסת כנציגה של מפלגה ערבית לאומית רק כאשר מפלגת בל”ד
החליטה ב ,2009-ערב הבחירות לכנסת ה ,18-לשריין מקום לאישה בין
שלושת המקומות הראשונים ברשימה לכנסת .נשים במפלגות אחרות לא
זכו לשריון ,והדרך לתפקידי הנהגה בכירים עדיין חסומה בפניהן .גם כאשר
נשים מקבלות מקום ברשימות של מפלגות פוליטיות ערביות ,הוא נמוך
מכדי שיהיה להן סיכוי להיכנס לכנסת .גם ברמה המוניציפלית זכו רק נשים
מעטות להיבחר למועצות עירוניות ,ורק אישה אחת הצליחה להפוך לראש
מועצה מקומית :ויולט ח’ורי ,שנבחרה לראשות המועצה המקומית כפר
יאסיף בשנות השבעים של המאה העשרים במסגרת רשימה קומוניסטית.
במקרים רבים נשים נדחקות לשולי העשייה הפוליטית או שנכפה עליהן
להפוך לסוג של קישוט במוסדות פוליטיים ואזרחיים :לרוב הן אינן שותפות
שוות ערך ,אלא רק תוספת של נופך נשי שאמורה להעיד על נאורות .אין
בכך כדי להתעלם מהעובדה שיותר ויותר נשים ממלאות תפקידים ניהוליים
בארגוני החברה האזרחית ובמערכת החינוך ,אך גם שם הן ממלאות לא פעם
תפקידים של נותנות שירותים ,כמו עובדות סוציאליות ,אחיות ,מטפלות
וכו’ .גם מספר האקדמאיות בחברה הערבית-פלסטינית בישראל הולך וגדל,
אך לא רבות מהן מצליחות לפרוץ את גבולות השוביניזם של הפוליטיקה
הערבית ולהמיר את ההון הסימבולי החדש שלהן לכוח פוליטי .כאשר הן
מקבלות תפקידי הנהגה ,מדובר לרוב בתחומים חברתיים ללא כוח פוליטי
של ממש ,כמו חינוך ,רווחה ובריאות .בארגונים הלא-ממשלתיים ניכרת
נוכחות גוברת של נשים ,אך הן מקבלות תפקידים מרכזיים בעיקר בארגוני
נשים .מוקדם להעריך עד כמה תגדל נוכחותן של הנשים במרחב הציבורי,
אך למרות הנאמר לעיל אין ספק כי המשכילות הערביות מצליחות לאתגר
את המבנה החברתי המסורתי ולהתבלט יותר ויותר בתחומי חיים שונים.
חשוב לציין גם את ההשפעה המורכבת של האסלאם הפוליטי על מעמדן
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של הנשים בחברה :נשים רבות עברו לתלבושת מסורתית ,כיסו את ראשן
וקיבלו עליהן את הלכות הדת ,אך דווקא מתוך דתיותן הן הצליחו לחדור
למעגלים חברתיים שהיו חסומים בפניהן בעבר ,כמו השכלה אקדמית או
השתלבות בשוק העבודה.
התרבות הפטריארכלית וסגירותן של האליטות הפוליטיות בחברה
הערבית גורמות להדרתן של נשים מהפוליטיקה .המבנה החברתי
הפטריארכלי מבחין בבירור בין המרחב הציבורי ,תחום שלטונו של הגבר,
ובין המרחב הפרטי ,המזוהה עם האישה 6.אפילו במרחב פרטי זה ,ולמרות
העלייה המתמדת במספר הנשים בשוק העבודה והעלייה הגדולה עוד יותר
במספר הסטודנטיות והאקדמאיות ,נשים עדיין נחשבות נחותות ביחס
לגברים בהיררכיה המשפחתית .עובדה זו מתבטאת בהעברה הבין-דורית
של העושר החומרי של המשפחה 7.במרחב הציבורי הנשים עדיין נתפסות
כמייצגות את “כבוד המשפחה” .בקושי רב מתאפשר להן להופיע בחזית
של מפלגות פוליטיות ,אף כי מספר הנשים הפעילות במפלגות איננו זניח.
משניות הנשים בפוליטיקה בולטת עוד יותר בתהליך הפוליטי המקומי,
שבו הן תלויות לחלוטין בבן זוגן ובמחויבות הפוליטית של משפחתו
בהתאם לקואליציות המשפחתיות הנוצרות במקום מגוריהן 8.גם אם יש
נשים המצליחות לעקוף את משפחותיהן ולפתח העדפות פוליטיות משל
עצמן ,התנהגות זו אינה נפוצה ולרוב אינה מבוטאת בפומבי ,והן מצופות
לפעול על פי הנוהג ,במיוחד כאשר מדובר במילוי תפקידים או בהבלטת
עמדות שאינן נתפסות באופן מסורתי כמי שמייצגות את עמדת המשפחה
או סותרת את חלוקת התפקידים המגדרית בחברה ובמשפחה.
המדיניות החברתית ,המשפטית ,הכלכלית והתרבותית של ישראל
כלפי החברה הערבית תומכת במבנים הפטריארכליים המדכאים את
מעורבותן הפוליטית של נשים.
מדיניות זו תומכת בשימור הסטטוס קוו ובמניעת מוביליזציה ,ואף
9
מעודדת ערכים ומבנים פטריארכליים בתחום החינוך ותכנון המשפחה.
המדיניות הישראלית משמרת את הסגירות ,המוגבלות והנחיתות של

6
7
8
9

.Kandiyoti, 1988
.Sharabi, 1988; Barakat, 1985
יחיא-יונס והרצוג .2005
.Kanaaneh, 2002

7

אמל ג’מאל  ǀסמאח בסול

החברה הערבית ושל כלכלתה 10.התחרות העזה על משאבים ציבוריים
ומשרות ציבוריות בחברה הערבית ,הזוכה אף היא לעידוד הממסד ,מבטיחה
את המשך דחיקתן של נשים לשוליים 11.למבנה המדינה הישראלית
השלכות רבות על נשים ערביות ,במיוחד בכל הנוגע לתעסוקה ,לחינוך
ולמעמד האישי .אמנם העיסוק המחקרי במעמד האישה הערבייה החל
לצמוח רק בשנים האחרונות ,אך גוף הידע הקיים כבר מצביע על ההשפעה
השלילית של מדיניות הממשלה על מיקומן החברתי של הנשים ,כולל
על תופעת רצח נשים על רקע מה שמכונה “כבוד המשפחה” 12.מדיניות
הרווחה ,התכנון והתשתיות מדירה נשים ערביות משוק העבודה 13.מחקרים
מסוימים מצביעים על כך שנשים ערביות רבות היו שמחות להשתלב בשוק
העבודה ,אך היעדר מקומות תעסוקה באזור מגוריהן והיעדר תחבורה
14
ציבורית למקומות תעסוקה מחוץ לכפרים הערביים מקשה עליהן מאוד.
למרות כל אלה ,אנו עדים לעלייה דרמטית במספר הנשים המועסקות
באמצעי תקשורת ערביים .בחינה מדגמית מראה שאחוז הנשים המועסקות
בהם מגיע ל 55( 28.8%-מתוך  .)177תמונה זו משקפת שינויים משמעותיים
בדמוגרפיה של אנשי התקשורת בכל אמצעי התקשורת להוציא הטלוויזיה,
בשל היעדר ערוץ טלוויזיה ערבי מקומי בישראל .אחת השאלות החשובות
העולות בהקשר זה נוגעת למידת ההשפעה של הנשים בתקשורת לסוגיה.
האם נשים בתקשורת משנות את השיח התקשורתי בנוגע לנשים? האם הן
משפיעות על השיח התקשורתי הכללי? המחקר שלפניכם ינסה לתת מענה
לשאלות אלו.

.Lewin-Epstein et al., 1994 10
 11יש לציין שגם החברה היהודית בישראל לא חפה מפטריארכליות ונשלטת על ידי
גברים ,במיוחד יוצאי צבא (ר' ששון-לוי .)2001 ,אופיה הפטריארכלי של המדינה בא לידי
ביטוי בכל התחומים ,ובמיוחד בייצוג הפוליטי ובחלוקת המשאבים ,כאשר המדינה קובעת
מה לתת ולמי.
 12גאנם ;2005 ,חסן .1999
 13אבו בקר.2005 ,
 14שם.
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מתודולוגיה
מחקר זה עוסק בהיקף של סיקור נשים בעיתונות הערבית הפופולרית
ובאיכותו בעיתונים “כל אלערב”“ ,א-סינארה” ו”פנורמה” 15,וכן בהשפעתו
של מין הכתב על הסיקור .חשוב לציין פעם נוספת שהמחקר בדק עיתונים
פופולריים .בניגוד לעיתונות איכות ,שבה הדגש הוא על התכנים ,בעיתונים
הפופולריים הדגש הוא על הצורה לא פחות מאשר על התוכן .הביטוי
הבולט לכך הוא היחס בין השטח המוקדש לטקסט הכתוב לעומת שטח
המוקצה לכותרות ,לתמונות ולעזרים גרפיים נוספים .העיתונות הפופולרית,
המדגישה כותרות שערורייתיות ,צהובות וצעקניות ,פונה יותר למה שנתפס
כ”המונים” ,ולכן יש בה דגש על סנסציות ,מידע חלקי ,ריגוש ,פוטוגניות
ראיָ ה” ( )showingכדי ליצור אשליה של ממשות
ב”ה ָ
ובידור ,ושימוש נרחב ַ
דמוית מציאות ( .)verisimilitudeעיתונים אלה מדגישים סיפורים אנושיים
המציתים את הדמיון ומפעילים את הרגש .הם עושים שימוש בביטויים
אסוציאטיביים ובתיאורים מוגזמים כדי להדגיש את הסנסציה על פני
ההתרחשות 16.רועה מוסיף בהקשר זה כי “קירוב” היא טכניקה רטורית
וגם עמדה אידיולוגית ומקצועית .העיתונות הפופולרית מאמצת ז’אנרים
מלודרמטיים וסיפורים אנושיים כדי להקצין קונפליקטים .כך אמצעי
תקשורת יוצרים כוח רטורי המתאפיין בנטייה להקריב את ייצוג המציאות
לטובת פנטזיה וסיפוק מוסרי או ריגוש ,להקצין את הסיפור באמצעות ממד
של אקראיות ומקריות ,להשטיח את ההקשר ולהציג את הדברים באופן
קל לזיהוי ,פשוט וחוזר על עצמו – אמצעים שמעבר לתרומתם לפנייה אל
הקהל הם ביטוי של סטריאוטיפיקציה.
אם כן ,בעיתונות הפופולריות סיפורים מקבלים ערכיות חדשותית
לפי כמה פרמטרים תקשורתיים שהעיקריים ביניהם הם דרמטיזציה,
 15ראו במבוא את ההסבר לבחירת שלושת העיתונים.
 16רועה1994 ,
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סנסציוניות ,פרסונליזציה ונורמליזציה ,ויחד הם קובעים את ערכן החדשותי
של ידיעות .תקשורת ההמונים המודרנית נוטה לעשות דרמטיזציה של
אירועים באמצעות הגדרת ההיבטים המושכים תשומת לב כבעלי “ערך
חדשותי” גבוה .המיידי ,הבולט והמשתנה הם דרמטיים יותר ,ולכן בעלי
ערך חדשותי גבוה .סיקור הניחן בדרמטיזציה מעדיף תמיד את החריג על
פני ההתרחשות הרגילה והשגרתית .הגדרת אירוע גם מההיבט הסנסציוני
שלו תורמת אף היא לבולטותו ומעלה את ערכו החדשותי 17.התקשורת
מעצימה את ההשפעה הדרמטית כאשר היא משייכת את המאורעות
והמעשים לדמויות פרטיות ולמאבק פרטי .הפרסונליזציה הופכת סוגיות
מורכבות למאבק בין אינדיבידואלים בולטים ,ונקודת המבט האישית
מעוצבת כך שהיא מתאימה למאבק אישי אמוציונלי .העיסוק הפרסונלי
בתופעה ממקם את הבעיה בפרט ,ולא מציג את הסיפור כתולדה של בעיה
מבנית-חברתית שנובעת מאי-שוויון חברתי בסיסי בין המינים 18.כאשר
התקשורת עושה שימוש בנוסחאות אלו כדי להדגיש את הדרמה או ליצור
פרסונליזציה בסיקור אירועים ,היא למעשה יוצרת נורמליזציה של הסיקור
החדשותי :נטייה לסנן את המידע דרך ערכים מסורתיים ,אמונות ודימויים
מקובלים .כך נאכפת נקודת מבט קונבנציונלית על המידע החדשותי.
שיטת המחקר היא כמותית בשילוב היבטים איכותניים חשובים .לצורך
זה נבנה שאלון שכלל מספר רב של שאלות ,כולן סגורות או מספריות,
אשר דרשו קריאה מדוקדקת של כל ידיעה שנכנסה למדגם .כל ידיעה
שהתייחסה בבירור לנשים ערביות עברה תהליך של ניתוח על פי שאלון
המחקר והוזנה לתוך מערכת ממוחשבת .חלק מהשאלות התייחסו לכמות
הידיעות וחלקן לאיכות הסיקור ,ואפשר היה להסיק מהן מסקנות לגבי
אופן הסיקור .בנוסף נבחר מדגם של ידיעות שנותחו לפי הפרמטרים של
השאלון ,במטרה לעמוד על מאפייני הסיקור המרכזיים ומשמעותם מנקודת
מבט של הגינות וכבוד לזכויותיהן הבסיסיות של נשים.
שיטות המחקר הכמותניות בתקשורת מאפשרות מעקב על התדירות,
ההיקף והמיקום של סיקור הנשים בעיתונות הערבית .ההתמקדות
בכמות נועדה לאפשר בחינה אובייקטיבית של דפוסי הסיקור .הממדים
האיכותניים נועדו לאתר תובנות איכותיות ברמת התוכן.
 17להב2006 ,
 18למיש2002 ,
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תקופת המחקר היא תשעה סופי שבוע בין התאריכים  2באוקטובר
עד  26בנובמבר  .2009הפרמטרים העיקריים שהנחו את המחקר הם אלה
המקובלים בחקר סדר היום והבולטות בתקשורת בעולם:
† מספר הידיעות בעיתון :שאלה מספרית .נועדה בעיקר לתת
אינדיקציה לגבי חלקן של הנשים בעיתונות הערבית.
† מספר הידיעות/הכתבות על נשים :שאלה מספרית הקשורה לשאלה
הראשונה .מצד אחד היא נותנת אינדיקציה מספרית למספר הידיעות על
נשים ,ומצד שני בוחנת ,יחד עם שאלה מס’  ,1את אחוז הסיקור המוקדש
לנשים בעיתונות הערבית בכלל.
† מספר העמוד שבו הופיעה הידיעה/כתבה :שאלה זו בוחנת
את החשיבות והבולטות של הידיעה .ההנחה היא כי ידיעות או כתבות
בעמודים הראשונים חשובות יותר מאלו שבעמודים האחוריים של אותו
עיתון.
† המדור שבו מופיעה הכתבה :עיתונים מחולקים למדורים שונים.
יש הבדל משמעותי בין כתבות המופיעות בחלקים החדשותיים לכתבות
המופיעות במדורי התרבות והפנאי .המחקר עמד על הקשר בין המיקום
במדור ובין מאפייני הייצוג השונים של נשים.
† גודל הידיעה :שטח הידיעה בעיתון משקף בולטות ,תשומת לב
וחשיבות .ככל שהידיעה/כתבה גדולה יותר ,כך היא יותר בולטת ומיוחסת
לה חשיבות גדולה יותר בסולם תשומת הלב של ציבור הקוראים.
† מספר המילים בידיעה/כתבה :ככל שעולה מספר המילים בידיעה/
כתבה ,עולה גם ייחוס החשיבות לנושא וכן לצורך לטפל באירוע שעליו
היא מדווחת.
† מיקום הידיעה/כתבה בעמוד :גם מיקום הידיעה או הכתבה בעמוד
הוא פרמטר חשוב של בולטות .ההנחה היא שמיקום בחלק העליון בעמוד
מעניק בולטות יתר .ככל שידיעה/כתבה ממוקמת קרוב יותר לתחתית
העמוד ,הבולטות שלה פוחתת .אמנם הדבר תלוי בהימצאותם של אמצעי
הבלטה אחרים ,אך במדדי הבולטות המיקום הגבוה בעמוד בכל זאת משקף
בולטות רבה יותר.
† האם יש תמונה :ידיעה המלווה בתמונה בולטת יותר .לכן ,ככל שיש
יותר תמונות וככל שהתמונה בגוף הידיעה או הכתבה גדולה יותר ,הידיעה/
כתבה בולטת יותר .אין להסיק מכך שהתמונה כשלעצמה היא ראיה ליתר
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חשיבות; במקרים לא מעטים התמונה באה על חשבון הטקסט ,מעיבה
עליו ונוגסת בפרטים המופיעים בו .יתרה מזו ,במקרים מסוימים כמעט ואין
קשר בין תוכן הכתבה לתמונה .קיום התמונה נועד אפוא במקרים רבים
למשוך תשומת לב והתעניינות בתוכן הכתבה .ההבחנה בין תמונות חשובות
לתמונות לא חשובות נעשתה באמצעות בדיקה אם יש או אין קשר ישיר
בין התמונות ובין תוכני הכתבות .ככל שהתמונות קשורות יותר לתוכני
הכתבות גדלה תרומתן להעצמת התוכן .כמו כן ,ככל שהתמונה מרוחקת
מהתוכן והיא נועדה לאלוסטרציה או למשיכת תשומת לב ,מידת תרומתה
לבולטות התוכן נחשבת נמוכה יותר.
† התייחסות בעמוד הכותרות :אין ספק שהעמוד הראשון הוא החשוב
ביותר בעיתון .הקורא מתייחס תחילה לכותרות בעמוד הראשון ,ולפיכך
עמוד זה הופך להיות לקט של הידיעות החשובות ביותר בעיני העורכים.
חוקרים רבים מייחסים לעמוד הראשון את התפקיד המרכזי בקביעת סדר
היום התקשורתי.
† נושאים :הסוגיות שהידיעות/הכתבות הנוגעות לנשים עוסקות
בהן .מפת הסוגיות העיקריות שעולות בהקשר של דיווח על נשים היא
אינדיקציה חשובה לדפוסי סיקור נשים בתקשורת הערבית .יש לציין כי
19
נעשה שימוש ברשימת נושאים שנקבעו לפי התוכנית .GMMP
† תפקידה של האישה :ההתייחסות לתפקידה של האישה ,גם בלי
קשר לידיעה/כתבה ,היא אינדיקציה חשובה להבנת תמונת העולם
התקשורתית המוצגת בעיתון ולאופן ייצוג הנשים בעיתונות הערבית בכלל.
בהקשר זה יש לציין כי אזכור מקצועה של אישה בסיקור ,גם אם אינו קשור
עניינית לנושא ,מעיד כי הכתב מתייחס לאישה ברצינות ורואה בה ישות
קיימת בפני עצמה.
† האם האישה היא עבריין או קורבן :שאלה זו והשתיים הבאות אחריה
הן שאלות איכותניות ,ולכן הן נבחנו על בסיס דפוסים מקובלים במחקר
איכותני – הצלבת קריאת התכנים על ידי שני קוראים ברמת התאמה גבוהה
של  80%לפחות .שאלות אלו תורמות להבנת הסיקור התקשורתי של נשים.
פרמטר זה ממלא תפקיד ראשי בעניין המסגור ( )Framingככל שהידיעה/
כתבה מתייחסת לנשים.
† מסגרת הידיעה/כתבה היא לגיטימציה או דה-לגטימציה :מסגרת
 19ראו ( www.waccglobal.orgכניסה אחרונה .)1.12.10

12

עדיין כפופות  -ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים

הידיעה/כתבה מתמקדת לא רק במיקומן של נשים כחלק מהחברה ,אלא
במידה שבה התנהגותן או דבריהן מסוקרים כלגיטימיים וכחלק מהדיון
הציבורי.
† מסגרת הידיעה/כתבה היא הזרה או קבלה :המסגור כאן מציע
פרספקטיבה של קבלה או הזרה ,מתוך הנחה שיש מעגל של חברה ,והאישה
היא חלק מאותו מעגל או נמצאת מחוצה לו.
† האם הכתבה מבקרת את היחס הלא-שוויוני לנשים :כאן אנו יוצאים
מנקודת הנחה כי אין די בהתייחסות לסיקור לפי בדיקת המסגור בלבד,
אלא יש לבדוק התעלמות מכוונת מזכויותיהן של נשים .חוקרים רבים
סבורים כי התעלמות מזכויותיהן של נשים ,כולל זכויותיהן בתקשורת,
מביאה לסיקור שלילי שלהן.
† כותב הידיעה :מין הכתב/ת משפיע על אופן סיקור הנושאים ועשויה
להיות לו השפעה על הנושאים המסוקרים .מדד זה בוחן את זהות הכתבים
ומנסה לקשור אותה לפרמטרים אחרים ברשימה ארוכה זו.
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ממצאי המחקר ודיון בנתוניו הכלליים
כאמור ,במחקר זה נבדקו  677כתבות על נשים (מתוך סך של 3,213
כתבות) בשלושה עיתונים ( 233כתבות ב”כל אלערב”;  161כתבות ב”א-
סינארה”;  283כתבות ב”פנורמה”) במשך תשעה סופי שבוע.
האחוז הממוצע של כתבות על נשים בכל העיתונים הללו ובכל
התקופות שנבדקו היה ( 22.18%ונע בין  10%ל .)31%-נתונים אלה מצביעים
על התקדמות במידת סיקור הנשים בעיתונות הערבית המסחרית בהשוואה
לנתוני המחקר הקודם שביצע אעלאם והתפרסם בשנת  ,2006שבו היו
בממוצע  3-2כתבות על נשים בכל עיתון .ניכרת אפוא עלייה מספרית מסיבית
במספר הכתבות על נשים בכל אחד מהעיתונים – עלייה של  800%בשלושת
העיתונים הערביים הארציים המובילים .עליה זו משקפת קפיצת מדרגה
כמותית בכתבות על נשים בתקופת זמן קצרה יחסית (חמש שנים).
עלייה זו באחוז הסיקור מעלה שאלות לגבי מניעי השינוי ומאפייני
הסיקור החדש .להלן נמנה כמה מניעים עיקריים:
 -1מודעות לחשיבות הסיקור כתוצאה ממציאות אובייקטיבית ,שבה
הנשים ממלאות תפקידים חשובים בחברה או סובלות מדפוסי אפליה
חדשים .אין ספק שהנתונים הסטטיסטיים ביחס לאוכלוסייה הערבית
בישראל מצביעים על שינויים משמעותיים בתחום החינוך והתעסוקה .אף
כי לא ניתן לדבר על סגירת הפערים המבניים הגדולים בין גברים לנשים,
אין להתעלם מהעובדה שיותר נשים ערביות משתלבות בשוק העבודה,
ושמספר הנשים הלומדות לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות עולה
על מספר הגברים.
 -2תהליכי הגלובליזציה של התקשורת משפיעים על העיתונות
הערבית ועל התקשורת הערבית בכלל .גורם עיקרי בתהליך זה הוא
צמיחתם של ערוצי לוויין ערביים אזוריים ,שרוב צריכת התקשורת
בחברה הערבית מתמקדת בהם .הציבור הערבי נחשף כעת יותר מאי פעם
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להתפתחויות בעולם הערבי ,כולל בתחומי חיים חברתיים ותרבותיים,
ומושפע מהשינויים המתרחשים בו .תוכניות הטלוויזיה בתחנות הלווייניות
הערביות משלבות נשים רבות ,אפילו כמגישות חדשות .חשיפה זו משפיעה
על הציבור ,אך גם על אמצעי התקשורת המקומיים ,המבקשים להשלים
את התמונה התקשורתית שמקבל הקורא הערבי באמצעות מידע על מי
שמאיישים תפקידים מרכזיים בזירה הציבורית והתקשורתית הערבית,
ובהם גם נשים .העיתונים הערביים מהווים מעין מתווך בין ציבור קוראיהם
לחדשות בעולם הערבי ,והדבר מעצים את נוכחותן של הנשים בעמודיהם.
חשוב להפנות את תשומת לבם של הקוראים לכך שהתקשורת הישראלית
אמנם משפיעה על התקשורת הערבית ועל תכניה ,אך השפעה זו מוגבלת
לטבלואידיזציה של העיתונים ולדפוסי הפרסום והשיווק הרווחים בהם.
בכל הנוגע לדימויי נשים ,השפעת התקשורת מהעולם הערבי חזקה הרבה
יותר .הדבר בולט במיוחד בכל הנוגע למי שנחשב או נחשבת לסלבריטי
בעיתונים הערביים .נשים יהודיות מצליחות ,למשל ,אינן מופיעות בהם
כדוגמאות .לעומת זאת ,נשים מתחומי חיים שונים בעולם הערבי מככבות
בהם ומהוות מוקד של תשומת לב ומודל לחיקוי.
 -3חשוב לציין את העלייה הדרמטית בחדשות הבידור ,הדרמה והזמר
בתקשורת הערבית בכלל ומעל דפי העיתונים המקומיים בפרט ,חדשות
העוסקות בהרחבה בשחקניות ,בזמרות ,ברקדניות וכו’ .אין בכך כדי לבטל
את האבחנות המקובלות בין בידור וזמר “נמוך” ובין התרבות הגבוהה,
הבאה לידי ביטוי בתיאטרון ,בשירה ובמוזיקה בעלת אוריינטציה קלאסית.
מכל מקום ,חיי הסלבריטאים הערבים ,בעיקר ממצרים ,סוריה ולבנון הפכו
למושא התייחסות חשוב בחיי הצעירים הערבים בישראל.
 -4ייתכן ,כמובן ,שתמונות הנשים משפיעות על היקף המכירות של
העיתונים .אם כך הדבר ,אין להתפלא על הנטייה להעלות את אחוזי
הסיקור של נשים .אמנם זה איננו גורם מובהק ,אך הוא קיים בעיתונים רבים
בעולם ,במיוחד בטבלואידים ,ז’אנר שהעיתונים במחקר זה שייכים אליו.
 -5ייתכן כי העובדה שנשים הן עורכות ראשיות של שניים מהעיתונים
הנחקרים היא גורם חשוב ומרכזי בעלייה במספר הכתבות על נשים ,גם אם
הכמות לא מעידה בהכרח על האיכות.
חשוב להפנות את תשומת הלב לכמה מאפיינים בולטים של הסיקור
כפי שעולה מהמחקר:
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† ישנה עלייה במספר העיתונאיות ,אך מרבית הכתבות על נשים נכתבו
בידי גברים.
† אופי הסיקור של נשים אינו מושפע ממין הכתב .מכאן שהשפעתן של
העיתונאיות על סיקור הנשים לא מורגשת.
† האינטרנט שינה את אופי העיסוק בסוגיות “נשיות” ,מכיוון שמהירות
הפרסום אינה מאפשרת שליטה מלאה על התכנים והזנת המידע לא תמיד
נשלטת במלואה על ידי העורכים ,שרובם גברים .בנוסף ,אף כי מרבית
העובדות באתרי החדשות הן נשים ,והן אלה שאחראיות למספר הולך וגדל
של כתבות בעיתונים ויכולות להשפיע על מספרן ,הן לא בהכרח משפיעות
על אופי הסיקור.
† נתוני מחקר זה מוכיחים כי הנורמה הדומיננטית בעיתונות מבוססת
על הפנמת השוליות של הנשים על ידי הנשים עצמן ,ועל קבלת הדימוי
המיני והאינסטרומנטלי שלהן.
† העיתונאיות מטילות על עצמן צנזורה עצמית ,וזו משתקפת באופן
הסיקור של נושאים “נשיים” ובתכנים שהן עוסקות בהם .היות שמרבית
העיתונאיות הן נשים צעירות שמקור פרנסתן תלוי בשוק שאיננו משופע
במקומות עבודה ,והיות שהן רוצות לשמור על מקום העבודה שלהן ,גם
בשכר נמוך ,הן לא חותרות לאתגר את המוסכמות הדומיננטיות בעבודה
העיתונאית ,גם בנוגע לדימוייהן של נשים.
† ממצא חשוב של המחקר הוא שמרבית התמונות הסנסציוניות
המופיעות בעיתונים לא מראות נשים מהחברה הערבית בישראל .דבר זה
מצביע לדעתנו על חוסר רצון לחצות קווים אדומים “בבית” .רוב הנשים
המוצגות כשגופן חשוף הן זרות או שאינן מוכרות בחברה.
מאפיינים אלה של הסיקור מחייבים התייחסות וניתוח.
העמוד הממוצע שבו מופיעות כתבות על נשים הוא עמ’ ( 24החציון
– עמ’  ,21סטיית תקן  .)16.52מאמרים על נשים משתרעים בממוצע על
פני שישית עד רבע עמוד ,כלומר הם מאמרים קטנים יחסית ,ולפיכך אינם
בולטים .במאמרים הוזכרו נשים ממשלחי יד שונים .ב 36%-מהמאמרים
( )N=235הוזכרו נשים מפורסמות – אמניות ,שחקניות ,זמרות ונשות
טלוויזיה .ב )N=94( 14.4%-מהמאמרים הוזכרו נשים כעקרות בית או
כאמהות .כאשר הוזכרו בכתבות שני עיסוקים ,העיסוק השני הנפוץ ביותר
היה עקרת בית או אמא ( .)N=9 ,17%נתונים אלה מלמדים שסיקור הנשים יוצר
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תמונה מפולגת בין שני דימויים ,כפי שמקובל לטעון בספרות המקצועית.
מצד אחד ,נשים מוצגות כמדונות (אמהות ,אחיות ,רעיות ו/או עקרות בית)
הדואגות לקיום החברה ותורמות מכוחן למשק הבית .מצד שני הן מוצגות
כאובייקט מיני באמצעות מילוי תפקידים בידוריים הכרוכים בחשיפת גופן.
דיכוטומיה זו משמרת את התפיסה הפטריארכלית המסורתית ,המכפיפה
את הנשים ומייחסת להן ביצועים משניים או נחותים.
יותר משליש מהכתבות עוסקות בנשים בתפקידים בידוריים לא
יצרניים .הן ממלאות תפקידים שוליים המשקפים את תרומתן השולית
לרווחת החברה .אין כתבות רבות על נשים במקצועות חופשיים ,כמו
רופאות ,מהנדסות ,עורכות דין ורואות חשבון ,בתפקידי הוראה וניהול כמו
מורות או מנהלות בתי ספר ,או בתפקידי רווחה כמו עובדות סוציאליות או
אחיות .לבולטות של תפקידי הבידור משמעות רבה ותפקיד חשוב בשימור
דימוין השולי של נשים ,כמספקות בעיקר צרכים גבריים או צרכים לא
חיוניים .אין להסיק מכך שאנו מתייחסים בשלילה לעולם הבידור והזמר,
אלא שאנו מבקשים לעמוד על משמעותה של מרכזיות הפן העממי והשטחי
שלו בעיתונים.
כאשר בוחנים את תפקידה של האישה במאמרים ,ניכר כי במרבית
המאמרים האישה היא נושא המאמר ( .)N=320 ,49.1%ב 12.6%-מהמאמרים
( )N=82תפקידה של האישה הוא לספר על ניסיונה האישי .רק ב6.7% -
מהכתבות ( )N=44האישה משמשת כמומחית לנושא הנדון בכתבה.
המשמעות היא שאף על פי שמרבית הכתבות מתמקדות בנשים באופן ישיר,
במרבית המקרים הן מופיעות כאובייקט ולא כסובייקט .הן אמנם עומדות
במרכז הכתבה ,אך לא כמומחיות ,מבצעות או פועלות בתחום מומחיותן;
הכתבות מתמקדות במה שעשו להן או באופן שבו מישהו התייחס אליהן.
כפי שנראה להלן ,הדבר משתקף בנתונים שונים.
עם זאת ,כאשר לנשים בכתבות יש כמה תפקידים ,ב 18.3%-מהכתבות
( ,n=11מתוך  )N=320האישה משמשת כמומחית .במילים אחרות ,נשים
מסוקרות תחילה כנשים ורק לאחר מכן כמומחיות לתחום או לסוגיה מסוימת.
הצבת המומחיות של הנשים במקום השני מעידה על המשניות שלהן
בחברה ועל התעלמות מהאוטנומיה שלהן כאינדיבידואלים לטובת יחס
שאינו מסוגל לראות מעבר לנשיותן .הנשיות הופכת לחסם בפני התייחסות
20
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עניינית או באה לידי ביטוי על חשבונה .התייחסות זו מוכיחה שגם כאשר
נשים מצליחות ,ממשיכים לראות בהן יוצאות מן הכלל המזוהה עם גבריות,
והן כפופות לסדר הפטריארכלי שבו הגבר הוא הדומיננטי .אם מביאים
בחשבון שבכתבות רבות מופיעות נשים מעולם הבידור ,אפשר להסיק
שהעיתונות לא מקדמת אותן אלא שומרת על שוליותן ועל דימוין כמי
שלא מרימות תרומה משמעותית לנשיאה באחריות לצרכים החברתיים
החיוניים ,במיוחד במישור ההכנסה.
להלן התפלגות תפקידה של האישה במאמר.
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המחקר בחן את מיקום הכתבות שנשים מופיעות בהן – את מספר
העמוד ואת המיקום בתוך העמוד .נמצא כי  309כתבות היו ממוקמות בראש
העמוד ( 223 ,)46.2%כתבות היו ממוקמות בתחתית העמוד ( )33.3%ו137-
כתבות השתרעו על פני עמוד שלם ( .)20.5%המשמעות היא שאם יש כתבה
על נשים היא בדרך כלל בולטת או מובלטת .אולם המיקום לא בהכרח
קשור למרכזיות הנשים ולא בהכרח נובע מסיבות פמיניסטיות; במקרים
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רבים הבלטת הכתבות על נשים קשורה באופן הדוק להקשר הכלל-חברתי
או הלאומי שבו הן מופיעות .כתבה על הורים שאיבדו את ילדיהם בתאונות
דרכים שהופיעה ב 20/11/2009-בעיתון “פנורמה” היא דוגמה מצוינת ,שכן
נשים רבות מופיעות בה ,אך הן מוצגות כנשים ראויות לרחמים שאיבדו את
ילדיהן ,כלומר קיומן בכתבה תלוי בילדיהן ולא בהן אישית .דוגמה נוספת
נשים המופיעות בשירות הקשרים כלליים היא כתבה שהתפרסמה בעמ’ 8
של מוסף “כל אלערב” ב 9/10/2009-ועסקה באמם ובנשותיהם של שני
אחים ,אסירים משוחררים .הנשים עומדות במרכז הכתבה ,אך רק בתפקיד
משני ,כ”אשתו של” או “אמא של”.
רק חמישית מהכתבות על נשים השתרעו על פני עמוד שלם .זהו אחוז
נמוך מאוד אם מביאים בחשבון שיש נושאים “נשיים” הראויים לתחקירים
רציניים ולכתבות מעמיקות וארוכות .מצד שני ,ראוי לציין שרק נושאים
מעטים בשלושת העיתונים שנחקרו זוכים לסיקור על פני עמוד שלם ,בגלל
מדיניותם להקצות כמחצית משטח העיתון לפרסום.
תמונות משקפות את רוח הכתבה או את תכניה .נקודת המוצא של
המחקר היא שתמונות מהוות אינדיקציה ברורה להבלטה או להדגשה של
תכנים מוגדרים .תמונות הן מרכיב חשוב במבחן הבולטות ואפשר ללמוד
מהן על תרבות ייצוג הנשים שהוא מעבר לתכני הכתבות .בסך הכול
התפרסמו בתקופת המחקר  164כתבות ללא תמונה ,לעומת  504כתבות
עם תמונה ( 24.6%ו ,75.4%-בהתאמה) .מתוכן ,ב 125-כתבות ()18.5%
הופיעה תמונה סנסציונית .הבלטה נוספת מתקבלת באמצעות צבע ,גם אם
אין תמונה 521 .כתבות התפרסמו בשחור-לבן ( ,)78.2%לעומת  145כתבות
בצבע מיוחד (.)21.8%
נתונים אלה מצביעים על הדגשת הנוכחות הנשית באמצעים גרפיים.
תמונות נשים מקשטות את עמודי העיתונים כדי למשוך את תשומת לבם של
הקוראים ,גם אם במרבית המקרים התמונות אינן סנסציוניות .כמות התמונות
הסנסציוניות הצבעוניות של נשים ,שמהותן העיקרית היא חשיפת הגוף,
היא גבוהה יחסית ,אולם במרביתן לא נראות נשים פלסטיניות מקומיות,
אלא הן אילוסטרציות ממגזינים או תמונות של נשים מפורסמות מהעולם
הערבי או המערבי .עם זאת ,תמונות רבות מציגות נשים צעירות שעיקר
ההתייחסות אליהן נובעת ממראן החיצוני ,דבר המבליט את הממד הזה
בהתייחסות לנשים.
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מבחינת נושאי הכתבות על נשים ,הנושא הנפוץ ביותר הוא חדשות על
כוכבות בידור ומפורסמות אחרות :לידות ,נישואים ותחרויות –  204כתבות
( .)30.5%נושאים נוספים הם חינוך ,השכלה גבוהה וטיפול בילדים (,9.4%
 ,)N=63חברה ומשפט ( ,)N=50 ,7.5%פשע ואלימות ( ,)N=43 ,6.4%בריאות
ורפואה ( ,)N=27 ,4%ואלימות מינית או מגדרית כגון הטרדות ,אונס ,רצח
נשים או הכאת נשים (.)N=27 ,4%
על פי הנתונים ,חדשות הבידור ,כולל לידות ונישואים של זמרות
וכוכבות בידור אחרות ,הן הנפוצות ביותר .בידיעות אלה מתקיים שילוב
מעניין בין תפקידים מסורתיים ,כמו אמהות ,ובין תפקידים מקצועיים ,כמו
משחק ,דוגמנות וכו’ .הדומיננטיות של נושאים אלה מראה שאמנם מאז
המחקר הקודם שלנו חלו שינויים מסוימים בדפוסי סיקור הנשים ,אך
אין כאן שבירה של הדימויים המסורתיים ,המשמרים את האשה בספירה
הפרטית מצד אחד ובשולי הספירה הציבורית מצד שני .כאשר האישה
מופיעה בתפקיד כלשהו בספירה הציבורית ,היא מופיעה לרוב כמקור של
בידור והנאה לגברים ,לנשים או לשניהם גם יחד .הדגש על חדשות בידור
המדווחות על זמרות פופ ,דוגמניות ושחקניות פופולריות משמר את מעמדן

21

אמל ג’מאל  ǀסמאח בסול

תרשים 3

N= 204

35
30

25

30 .5%
N= 27

N= 27

4%

4%

N= 43

6.4%

N= 50

7.5%

N= 63

9.4%

%

20
15
10
5
0

השולי של נשים וכולא אותן בתפקידים שבהן הכישורים שנדרשים מהן
אינם אינטלקטואליים אלא קשורים למאפיינים חיצוניים מולדים ולא
לכשרון או למאמץ והשקעה אישית .הריאיונות האישיים עם נשים בתפקידי
מנהיגות מראים שרבות מהן מעדיפות שלא יסקרו אותן בתקשורת ונוטות
שלא להיחשף לקהל הרחב .הסיבה לכך נעוצה בתפיסות תרבותיות של
צניעות ושל רתיעה מחשיפה לביקורת ולפיקוח חברתי .הדבר מסביר באופן
חלקי את היעדרותן של נשים מסדר היום התקשורתי בהקשרים מקומיים,
במיוחד כאשר מדובר בנשים הממלאות תפקידים בכירים.
רק מעט כתבות שנשים הופיעו בהן עסקו בזכויות נשים ( 44כתבות
בלבד ,לעומת  590כתבות בנושאים אחרים) .פרופורציה זו ,שאינה מערערת
על נחיתותן של הנשים ,מחזקת את תפיסתה כמצב נורמלי בעיני הקוראים.
במילים אחרות ,המסר הוא שהמעמד החברתי של הנשים איננו בעייתי ואין
צורך לשנותו .מובן כי הדבר לא נאמר בצורה ישירה ומפורשת ,אך זהו
המסר הטבוע בעומק דפוסי הסיקור .זהו הלא-מודע הפוליטי-חברתי של
הטקסט העיתונאי ,אשר אומר את דברו בצורה עקיפה ומוסתרת .חוסר
העיסוק בזכויות נשים כנושא ישיר במרבית הכתבות מדליק נורה אדומה,
לאור העובדה שנשים ערביות ממוקמות במעמד נחות יחסית לגברים וסובלות
מתפיסות תרבותיות המשמרות את מעמדן כמשניות בחברה .העלייה היחסית
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באחוז הנשים המשכילות ובאחוז הנשים העובדות לא הביא עד כה לשינוי
של ממש בדימויים החברתיים של הנשים ,והתקשורת והעיתונות בפרט אינם
מסייעים לשינוי המצב כל עוד העיתונות לוקחת על עצמה לשמר את הדימוי
הקיים של נשים .התקשורת הערבית מבקשת להיראות מתקדמת ,פתוחה
וליברלית ,אולם היעדר דגש חיובי ומובנה על זכויות נשים מחייב להפנות את
תשומת לבה של התקשורת לפער הקיים בין תדמיתה ובין התנהגותה בפועל.
ב 384-כתבות הופיעה האישה כחזקה ,לעומת  211כתבות שבהן הוצגה
כחלשה .אמנם הנשים החזקות הן הבולטות ,אך החוזק בא לידי ביטוי
בסוג התכנים שהנשים מיוצגות דרכם .ברוב המקרים מדובר בתפקידים
של אמהות או של מבדרות ,שהם תפקידים אקטיביים ,אך אינם חורגים
מתחומי הסדר החברתי הפטריארכלי .במרבית הכתבות שנבחנו מוצגת
האישה בתפקיד חלוצי ,ורק במיעוטן בתפקידה המסורתי (,N=410; N=158
בהתאמה) .חשוב לציין שתפקידים חלוציים משמעם תפקידים שלא נחשבו
ללגיטימיים בחברה מסורתית ,כמו זמרות ,שחקניות ,דוגמניות וכו’ .הנשים
מהספרה הפרטית ,האמהית והביתית בעיקר בזכות היותן
ֵ
יוצאות אפוא
מבדרות ומספקות הנאה ,ובעיקר לגברים ,שתודעתם מהווה בסיס לקיום
החברתי ,התרבותי והערכי .הנשים המסוקרות בעיתונות וחלוציותן כמעט
ואינן מנכיחות את הנשים כחלק מרכזי מהעשייה החברתית המרכזית .הן
אינן מופיעות כרופאות ,מהנדסות ,או משכילות בתחומים אחרים ,אלא
כדמויות חזקות בתחומי השירותים והבידור ,ורק לעיתים רחוקות כאמניות
בתחום התרבות הגבוהה ,כפי שמראה הכתבה על הציירת חתאם הייבי
בעיתון “כל אלערב” מ( 13/11/2009-ר’ נספח  .)1מאחורי דפוסי הסיקור
הללו מבצבץ הדימוי ההגמוני של הגבר כשחקן התרבותי המרכזי בחברה.
בסך הכול ,אפשר לומר כי מרבית הסיקור בידיעות שבהן הופיעו
נשים היה חיובי כלפיהן ( ,)N=401ורק ב 116-כתבות הסיקור היה שלילי.
הכתבות אינן ממעיטות בערכן של נשים בצורה גלויה :הן מציגות את
אותן כחלק מהסדר החברתי ,ללא סטריאוטיפים מיוחדים ,אך החיבור בין
הסיקור ובין הנתונים הנוגעים לעיסוק בזכויות מצביע על קבלה של המצב
הקיים ללא ניסיון לערער עליו .העיתונים לא לוקחים חלק פעיל בערעור
על המציאות ,אך מאפשרים מקום למוביליזציה של נשים – אם תתרחש.
במילים אחרות ,הנשים לא מסוקרות באופן שלילי ,אך הפסיביות של הסיקור
משמרת את הסטטוס קוו ומחזקת אותו.
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מרבית הכתבות במחקר זה לא כללו סטריאוטיפים כלפי נשים .אמירות
סטריאוטיפיות הן אמירות שיש בהן הכללה שלילית או ייחוס מאפיינים
טבעיים לא רצויים לנשים ,כמו דגש על תככנות וקנאה ,בעיקר בתחום
הבידור והזמר 502 .מהכתבות ( )78.6%לא כללו סטריאוטיפים כלפי נשים,
אך  114כתבות ( )17.8%כללו סטריאוטיפים ישירים או עקיפים כלפי נשים
וב 23-כתבות ( )3.6%התשובה לא היתה חד-משמעית .עם זאת ,רק 8%
מהכתבות שנסקרו במחקר זה כללו תוכן פמיניסטי ,שהומחש באמצעות
דגש על תרומתה של האישה למשק הבית והבלטה של ניצול כישוריה בשוק
העבודה ,כמקור פרנסה ההופך לעמוד תווך באיכות החיים של המשפחה.
כמו כן ,ברובן המכריע של הכתבות לא היתה כל התייחסות לשוויון בין
נשים לגברים – רק  23כתבות ( )3.5%כללו התייחסות כזו 87% .מהכתבות
שבהן היתה התייחסות לשוויון מגדרי לא הכילו תמונה סנסציונית (.)N=20
בדומה לכך ,כאמור ,רק  6.8%מהכתבות ( )N=44התייחסו לזכויות נשים.
נתונים אלה מאששים את הטענה שהעיתונים לא תופסים את תפקידם
כסוכנים חברתיים אקטיביים ואינם מבקשים לקדם סוגיות מסוימות .ואולם
היות שהעיתונים אקטיביים מאוד במישור הפוליטי ,יש לתהות על היעדר
אג’נדה במקרה של נשים ,במיוחד כאשר שני עיתונים מתוך השלושה
שנחקרו נערכים כאמור בידי נשים .כפי שראינו ,עצם השתלבותן של נשים
בתפקידים שנחשבו בעבר לגבריים לא בהכרח יוצרת שינוי מהותי בשיח
הדומיננטי.
הנתונים תואמים את הספרות המקצועית בתחום ,המראה שמילוי
תפקידים מובילים על ידי נשים לא בהכרח מביא לפמיניזציה של התכנים,
והדבר נכון במיוחד בתחום התקשורת .העובדה שנשים הן כתבות או
עיתונאיות אין משמעה שסוגיות הקשורות בנשים הופכות להיות בולטות,
או שתפיסות פמיניסטיות הופכות לחלק מסדר היום התקשורתי 21.מצד
שני ,חשוב לציין שנראה כי נשים במרחב הציבורי נטות לאמץ אסטרטגיות
גבריות כדי להתמודד עם אתגרי המציאות הפטריארכלית .ממחקרים אחרים
על אסטרטגיות התמודדות של נשים ערביות עם סביבתן ידוע שחלקן
מאמצות אסטרטגיות שונות ומגוונות לאתגור המציאות ,בלי לעורר
22
אנטגוניזם העלול לפגוע בהן או לסכן את מעמדן בחברה שמרנית.
.2000 ,Sreberny and Van Zoonen 21
 22אבורביעה.2010 ;2008 ,
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מרבית הכתבות שנסקרו במחקר זה לא הכילו ציטוטים של נשים –
 224כתבות ( )35.6%הכילו ציטוטים לעומת  406כתבות ( )67.4%שלא
הכילו ציטוטים .ממצא חשוב זה משקף מגמה מרכזית בסיקור שלא לתת
לנשים פתחון פה ולהציגן ללא קול אותנטי משלהן ,באופן שמבליט את יכולתן
לבטא בעצמן את עמדתן או את מושא התעניינותן .במרבית המקרים דיווחו
הכתבים על מה שהנשים אמרו ,כלומר דבררו אותן בגוף שלישי במקום
להביא דברים בשם אומרם.
מתן הקול הוא החלטה של הכתבים או העורכים ,והיא יכולה להיות
מודעת או בלתי מודעת .אם ברוב המקרים הנשים מסוקרות כאובייקט
של תיאור או של התייחסות מצד הכותבים ,הדבר מחזק את דימוין
כחסרות קול הנעדרות יכולת להתבטא ומנציח את משניותן ואת כפיפותן.
לעומת זאת ,מתן הקול באמצעות ציטוט הוא מקור חשוב של העצמה
עקרונית ומעשית נוכח חברה פטריארכלית .דוגמה טובה למתן קול הוא
הריאיון שערך העיתון “פנורמה” עם פעילת זכויות האדם הודא אבו עוביד
ב( 23/10/2009-ר’ נספח  .)2בריאיון זה ניתנה לה הזדמנות לומר את דבריה
בצורה ישירה ולא באמצעות דברור או פרשנות של הכתב .דוגמה נוספת היא
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הכתבה על שחקנית הכדורסל רפיקה ג’ומעה בת הארבעים ,אשר הופיעה
בעיתון “א-סינארה” ב( 13/11/2009-ר’ נספח  .)3סוג זה של כתבות יש בו
כדי לשנות את הדימוי הרווח ולהשפיע על המבנה החברתי ,הפוגע בזכויות
יסוד של נשים מעצם היותן נשים .כתוצאה מכך התקשורת מחויבת לנקוט
יוזמה ואף חלוציות ביצירת הדימוי האקטיבי באמצעות הקול .השתקת
הנשים במרבית הכתבות הנוגעות להן פוגעת בהעלאת רעיונות שעשויים להיות
חשובים לא רק להן אלא לחברה כולה .הקול מעורר דיון ציבורי שלא תמיד
קיים ,והתקשורת מחויבת לתת לו מקום ,בהיותה השתקפות המרחב הציבורי
23
הכללי.

בולטות – מיקום הכתבות
 )N=313( 46.4%מהכתבות שנסקרו במחקר זה מוקמו בראש העמוד.
 )N=224( 33.2%מהכתבות מוקמו בתחתית העמוד ו)N=137( 20.2%-
השתרעו על פני עמוד שלם .כמחצית מהכתבות שעסקו בחינוך ,השכלה
גבוהה וטיפול בילדים מוקמו בראש העמוד ( N=32). 18 ,50.8%כתבות
נוספות היו ממוקמות בתחתית העמוד ( )28.6%ו 13-אחרות השתרעו על
פני עמוד שלם ( .)20.6%דפוס דומה נמצא גם במיקומי הכתבות שעסקו
בנושאי בריאות ורפואה .כתבות בנושאי משפט וחברה התפזרו בצורה שווה
למדי ביחס למיקומן בעמוד .לכתבות מעטות בנושאי אלימות ,פשעים
חמורים ואלימות מגדרית הוקצה עמוד שלם (שלוש כתבות בנושאי פשעים
חמורים ושתי כתבות בנושאי אלימות מגדרית –  7%ו 7.4%-בהתאמה).
כמחצית מהכתבות שעסקו בפשעים חמורים מוקמו בראש העמוד (,51.2%
 ,)N=22וכך גם כתבות שעסקו בפשעים מגדריים (N=15). 41.9% ,55.6%
מהכתבות שעסקו בפשעים אלימים מוקמו בתחתית העמוד ( ,)N=18וכך
גם  37%מהכתבות שעסקו בפשעים מגדריים ( .)N=10נתונים אלה מראים
כי בולטות של ידיעה על נשים אין פירושה שהן בהכרח מוצגות בה באור
חיובי .במקרים רבים ההבלטה נועדה דווקא להציג נשים כתוקפן ולא
כקורבן .במקרים מסוימים הובלטו הנשים כמי שהשתמשו באלימות ,אך
כהגנה עצמית מפני אלימות גברית מתמשכת ,אולם מעורבותן באלימות
לא תמיד מוקמה בתוך הקשר :במקרים כאלה הכותרות זעקו והדגישו את
האלימות ,בלי להסביר שזוהי למעשה אלימות-נגד בתגובה לעוול מתמשך.
.2009 ,Jamal 23
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אין מדובר כאן בצורך לאמץ את עמדת הנשים או להצדיק את השימוש
שעשו באלימות ,אלא במידע המונע מהן להצטייר כעברייניות ובכך לחזק
את דימוין השלילי או הנחות.
כאשר בוחנים את העיסוקים השונים המוזכרים בכתבות שנסקרו ,ניתן
לראות כי לעיסוק אין השפעה מיוחדת על התפלגות מיקומן של כתבות
בעיתון.
תרשים 5
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בולטות – מדד הבולטות
לצורך המחקר יצרנו מדד בולטות למאמרים באמצעות סכמה של
משתנים בינאריים :מיקום המאמר בעמוד (בחלק העליון לעומת תחתית
העמוד) ,שטח המאמר (פחות מעמוד לעומת עמוד ומעלה) ,תמונות ,מסגרת
מיוחדת וצבע .המדד נע בין ( 0ללא בולטות) ל( 5-בולט מאוד) ,עם ממוצע
 2.08וסטיית תקן  .1.16כפי שניתן לראות בתרשים  5לעיל ,מרבית הכתבות
( )N=340קיבלו ניקוד נמוך ,לעומת מספר קטן של כתבות ( )N=74שקיבלו
בולטות גבוהה מהממוצע .הפער בין כתבות בעלות בולטות גבוהה לעומת
כתבות בעלות בולטות נמוכה משקף את השוליות של כתבות על נשים
וכפיפותן לסדר יום הממוקד בנושאים אחרים.
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בולטות – שימוש בתמונות
כזכור ,מרבית הכתבות שבהן הופיעו נשים עסקו בחדשות בידור,
בלידות ונישואים ובנשים מבתי מלוכה במדינות ערביות ,כמו המלכה ראניה
מירדן .ב 155-מתוך  204הכתבות הללו הופיעה תמונה ( .)76%באופן דומה,
גם במרבית הכתבות שעסקו בחינוך ,בהשכלה גבוהה ובטיפול בילדים
הופיעה תמונה ( .)93.7%כך גם בכתבות בנושאי בריאות ורפואה ()81.5%
ובנושאי חברה ומשפט ( .)92%המגמה מתהפכת בכתבות שבהן הנושא
הוא אלימות .תמונה הופיעה רק ב 16-מתוך  43כתבות שעסקו בפשעים
אלימים ( )37.2%וב 6-מתוך  27כתבות שעסקו באלימות מגדרית (.)22.2%
מנתונים אלה ניתן להסיק שנושאי אלימות לא מלווים בתמונות .ייתכן שזו
אינדיקציה למבוכה השוררת סבב העיסוק באלימות בכלל ובאלימות נגד
נשים בפרט .מובן שכאשר מדובר באלימות יש צורך לסמן את הצד האלים,
והדבר עשוי לחשוף את מערכות העיתונים ללחצים מסוגים שונים .משיחות
עם עורכים ועם בעלי עיתונים ידוע שבמקרים של פרסום מקרי אלימות מערכות
העיתונים מוצפות באיומים ,וקרה גם שכתבים הותקפו.
ב 235-כתבות הופיעה אישה כ”מפורסמת” – שחקנית ,זמרת ,סופרת
או אשת טלוויזיה .ב 185-מתוכן הופיעה גם תמונה ( .)78.7%בדומה לכך,
גם במרבית הכתבות שבהן הופיעה אישה כעקרת בית או כאם הופיעה
גם תמונה ( .)N=68 ,72.3%רק בשני סוגים של תפקידים עלה מספרן של
הידיעות ללא תמונה על מספרן של הידיעות המלוות בתמונה – נשים
פנסיונריות (שתי הכתבות היחידות שבהן הופיעו פנסיונריות לא לוו
בתמונות) ונשים בתפקידן כשופטות או עורכות דין ( 7כתבות ללא תמונה
לעומת  6כתבות עם תמונה 53.8% ,ו 46.2%-בהתאמה).

תמונה סנסציונית
מצאנו כי מרבית התמונות הסנסציוניות מופיעות בכתבות ללא צבע
מיוחד .היות שכל העיתון צבעוני ,הדבר מבליט את היעדר הייחוד של
כתבות על נשים .הדבר אינו מפתיע ,לאור הנתונים שהצגנו לעיל בנוגע
לצבע .רק ב 36-כתבות ( )5.4%הופיעה גם תמונה סנסציונית וגם מסגרת
מיוחדת .ב 377-כתבות ( )56.3%לא הופיעה תמונה סנסציונית ואף לא
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מסגרת מיוחדת.
ב 100-כתבות שבהן האישה היתה נושא הכתבה הופיעה גם תמונה
סנסציונית ( .)15.3%חשוב להזכיר שמרבית הכתבות האלה הן מתחום
הבידור ,ומופיעות במוספי התרבות והחברה .באף כתבה שבה הופיעה
אישה כמומחית לא הופיעה תמונה סנסציונית – ראיה לחשיבות מקצועה
או מומחיותה ולעובדה שייצוגה בעיתון לא נובע ממאפיינים גופניים שאינם
מהותיים או רלבנטיים למעמדה כאשת מקצוע .כפי שניתן לראות בתרשים
הבא ,ב 103-מתוך  235כתבות שבהן הופיעה אישה מפורסמת היתה גם
תמונה סנסציונית ( 15.8%מסך כל הכתבות) ,כלומר בפחות מחצי מהכתבות
על נשים מפורסמות .נתון זה מחליש מעט את הקשר בין מידת הפרסום
ובין צירוף תמונה חושפנית או מינית ,ומצביע על כך שיש בעיתונים נשים
מפורסמות שאינן בהכרח מתחום הבידור .לעומת זאת ,רק ב 4-מתוך 94
כתבות שבהן הופיעה אישה בתפקידה כעקרת בית או כאם הופיעה תמונה
סנסציונית ( 0.6%מסך כל הכתבות).
תרשים 6
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* הנתונים האחוזיים בגרף מתייחסים לכל סוגיה בנפרד ולכן אין לראות בהם נתונים
המצטברים ל.100%-
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סיקור נשים בתחום הבידור מלווה בבולטות של הגוף .ב 95-מתוך
 204הכתבות שעסקו בחדשות בידור ,לידות ,נישואים ומלוכה הופיעה גם
תמונה סנסציונית ( .)46.57%לעומת זאת ,רק ב 2-מתוך  63כתבות שעסקו
בנושאי חינוך ,השכלה גבוהה וטיפול בילדים הופיעה תמונה סנסציונית
( ,)0.3%וגם אז הכתבות בנושא זה כוללות בדרך כלל תמונות אילוסטרציה
שאינן בהכרח קשורות לנשים המופיעות בכתבה ,כמו למשל תמונה של
אישה הלבושה באופן חשוף ומשתמשת במחשב .אישה זו איננה האישיות
המרואיינת בכתבה 2 .מתוך  50כתבות בנושאי חברה ומשפט 2 ,כתבות
מתוך  27כתבות בנושאי בריאות ורפואה ו 2-כתבות מתוך  43כתבות
בנושאי פשע ואלימות כללו תמונה סנסציונית .לעומת זאת ,אף אחת מ27-
הכתבות בנושאי אלימות מגדרית לא הכילה תמונה סנסציונית.
כתבות מעטות בלבד עסקו בזכויות נשים ( 44לעומת  590כתבות שלא
עסקו בנושא זה) .מתוך הכתבות שעסקו בזכויות נשים ,רק ב 4-כתבות
הופיעה תמונה סנסציונית ( ,)9.1%לעומת  116כתבות שבהן לא הוזכרו
זכויות נשים אך כללו תמונה סנסציונית ( .)19.7%זהו נתון חשוב ,הנוגע
ליחס בין שיח הזכויות לתמונות סנסציוניות .כשמדובר בזכויות נשים לא
מופיעות תמונות המתמקדות בגוף האשה כמקור ההתייחסות העיקרי אליהן.
לעומת זאת ,הנתונים מצביעים על כך ששיח כללי על נשים מביא להבלטת
גופן באמצעות תמונות חשופות יחסית.
אם כן ,אין מנוס מן המסקנה שככל ששיח הזכויות מובלט בחדשות על
נשים ,רב הסיכוי שהן יזכו ליחס ענייני ולא רק מיני .אין ספק ששיח זכויות
מאפשר להיאבק בסטריאוטיפים ובדעות קדומות בנוגע לנשים .שיח כזה
עשוי לחזק את הלגיטימיות ואת הדימוי החיובי של אישה שאיננה רק אם,
רעיה או אחות – תפקידים המשאירים את הנשים כפופות למבנה החברתי
הפטריארכלי ולא מעודד אותן להיות ישויות חברתיות עצמאיות.
ב 384-כתבות הופיעה האישה כחזקה בהקשר שבו עסקה הכתבה.
מידת העוצמה נקבעה על פי הדומיננטיות של האשה בכתבה ,במיוחד
בתפקידים אקטיביים ,כמו זמרת מצליחה שהוציאה אלבום חדש ,או אישה
– בעיקר סלבריטי – שילדה או הצהירה שהיא בהריון .אמנם ניתן לחלוק על
משמעות עוצמתה של האישה בהקשרים אלה ,אך חשוב להבהיר שהגדרת
העוצמה נבעה מתוכני הכתבות .כאשר תכנים רבים עוסקים בבידור ,בזמר
ובדוגמנות ,מדד העוצמה ינבע מהקשרים אלה ,שהנשים בהם מופיעות
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כאקטיביות ,יוזמות ,מממשות את עצמן וכו’ .על אף שניתן לבקר את
הדגש על עוצמה מסוג זה ,מטרת המחקר היא לשקף את תוכני העיתונים
על פי מדדים ניטרליים ככל האפשר .דוגמה לדפוס זה ניתן לראות בכתבה
שהופיעה בעיתון “כל אלערב” ב ,30/10/2009-אשר קיבלה כפולת עמודים
שלמה (עמ’  ,)21-20ושכמה תמונות של נשים מצליחות מעולם הבידור
שובצו בה (ר’ נספח  .)4כתבה כזו משקפת את השילוב בין תפקידי מנהיגות,
שבהם הנשים אקטיביות ,ובין הגבלתן לתחום הבידור והסנסציה.
ב 211-כתבות הוצגה האישה כחלשה ,כפסיבית או כקורבן .במרביתן,
בין אם האישה הוצגה בהן כחזקה או כחלשה ,לא הופיעה תמונה
סנסציונית .ב 75.8%-מהכתבות שבהן הופיעה אישה כחזקה לא הופיעה
תמונה מסוג זה ,וב 90.5%-מהכתבות שבהן הופיעה אישה כחלשה לא
הופיעה תמונה סנסציונית .מרבית התמונות הסנסציוניות ( )82.3%הופיעו
בכתבות שהאישה בהן הוצגה כחזקה.
ידיעות שבהן מופיעה אישה כחלשה והן מלוות בתמונה סנסציונית
עוסקות בדרך כלל באישה מצליחה שנפלה קורבן לאלימות מצד גברים.
במקרים כאלה הציגו התמונות את האישה כאשר היא לובשת לבוש חושפני.
חשוב להזכיר שוב שמרבית הנשים בכתבות אלו אינן מקומיות אלא בעיקר
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נשים מוכרות מרחבי העולם ,כולל העולם הערבי .נתונים אלה נכונים אפוא
במיוחד לגבי זמרות מוכרות ומפורסמות .להלן תרשים ההתפלגויות:
תרשים 8
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במרבית הכתבות שנבחנו על פי פרמטר תפקיד האישה בכתבה מוצגת
האישה בתפקיד חלוצי ,ורק במיעוטן בתפקידה המסורתי (,N=410; N=158
בהתאמה) .חשוב לציין שתפקיד חלוצי איננו זהה לתיאור חיובי ואיננו
בהכרח תואם תפיסת עולם פמיניסטית .תפקידים חלוציים הם תפקידים
שאינם אופייניים לחברה הערבית המסורתית ,כמו מנהלות ,סלבריטאיות,
דוגמניות וכו’ .אלה תפקידים השוברים את המוסכמות של האישה כאם,
בת ,אחות או בת זוג .בכרבע מתוך הידיעות שבהן האישה הופיעה בתפקיד
לא מסורתי היתה תמונה סנסציונית ,לעומת  5.7%בלבד מהידיעות שבהן
הופיעה בתפקידיה המסורתיים .ואולם הפער בין שני סוגי התפקידים
והקשר שלהם לתמונות מלמד כי הדגש מושם רק על אספקטים מסוימים
של חלוציות ,דבר שאיננו משרת את השחרור מכבלי המסורת (ר’ נספח
 .)4הקשר בין חלוציות לתמונות סנסציוניות בחלק ניכר מהכתבות מעורר
תרעומת בקרב כוחות חברתיים מסורתיים ודתיים ,והם טוענים כי ברגע
שמתאפשר לנשים לפעול באופן חופשי הן בוחרות לעסוק בתחומים
שמבליטים את גופן .חשוב לציין שהחברה הערבית שסועה בין מגמות דתיות
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ברורות ובין מגמות חילוניות .אמנם מדובר בדפוס מוגדר מאוד של חילוניות,
שאיננה חורגת באופן בוטה מגבולות המסורת החברתית ,אך דפוסי לבוש
חדשים והתנהגות מסוימת מעידים על מגמות חדשות ועל הפניית עורף
למנהגים ולנורמות מסורתיות.
מגמות מנוגדות אלה באות לידי ביטוי בעיתונים ,כאשר יש פער בין
תפקידי הסלבריטי עם התמונות הסנסציוניות ובין התפקידים המסורתיים,
שבהם הנשים מופיעות כשגופן מכוסה כולו .ייצוגים הפוכים אלה יכולים
להופיע באותו דף בעיתון ואפילו באותה כתבה .הדבר משקף את ריבוי
צורות החיים בחברה הערבית בישראל – ריבוי שהוא מקור למתחים ,אך
אלו אינם עולים לדיון בכתבות העוסקות בנשים ובתפקידים המיוחסים
להם בחברה.
תמונות סנסציונית הופיעו במידה דומה הן בכתבות הנושאות סיקור
חיובי והן בכתבות הנושאות סיקור שלילי :ב )N=81( 20.2%-מהכתבות
ה”חיוביות” הופיעה תמונה סנסציונית ,וכך גם ב 25%-מהכתבות
ה”שליליות” .עם זאת ,ניתן לראות כי מתוך כלל התמונות הסנסציוניות
שהתפרסמו ,מרביתן הופיעו בכתבות שבהן הסיקור חיובי ( .)73.6%חשוב
לזכור שאופי ההצלחה הוא מוגבל ומתייחס בעיקר להצלחה בבידור ,היכן
שזמרות או שחקניות הופכות למודל לחיקוי ,והגוף והיופי ממלאים תפקיד
מרכזי .תהליך זה של אסתטיזציה מחקה מגמות בתקשורת העולמית ,הנוטה
להיות בידורית יותר מאשר חדשותית .במרחב של תקשורת בידורית תפקידן
של הנשים כמבדרות וכגורמי משיכה הופך מרכזי .במובן מסוים אפשר
לראות בכך שחרור מסוים של האישה ,אולם כאשר מביאים בחשבון את
העובדה שמרבית אמצעי התקשורת הערביים ,ובהם העיתונים שבדקנו כאן,
הם גופים מסחריים שמטרתם רווח ,נראה כי התפקידים הבידוריים של נשים
אינם חלק ממגמה של עניין גובר באמנות או באמניות יוצרות ,אלא הם חלק מן
המאמצים למכור את העיתונים ולהגדיל את רווחיהם.
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פמיניזם ,שוויון וזכויות
תוכן פמיניסטי נכלל רק ב 8.1%-מהכתבות שנסקרו במחקר זה .כך,
למשל ,מתוך  204כתבות שעסקו בנושאי בידור ,לידות ,נישואים וכדומה,
רק  13הכילו תוכן פמיניסטי .ב 156-מתוך הכתבות הללו התוכן עסק
באופן ישיר בנשים ,לעומת עיסוק עקיף ,כמו במקרה של העיסוק בנושא
התחבורה ואזכור נהגות .באופן דומה ,רק כתבה אחת מתוך  63הכתבות
שעסקו בחינוך ,בהשכלה גבוהה ובטיפול בילדים הכילה תוכן פמיניסטי,
ורק  10התייחסו באופן ישיר לנשים .לעומת זאת 46.2% ,מהכתבות שעסקו
באלימות מגדרית ( 12כתבות) הכילו תוכן פמיניסטי ו 4-נוספות התייחסו
לנשים באופן ישיר.
 15כתבות שבהן הופיעה אישה מפורסמת הכילו גם תוכן פמיניסטי
( ,)6.4%ו 174-כתבות נוספות התייחסו באופן ישיר לנשים (10 .)74.4%
כתבות שבהן הופיעה אישה בתפקידה כעקרת בית או כאם הכילו תוכן
פמיניסטי ( ,)10.6%ו 22-נוספות התייחסו באופן ישיר או עקיף לנשים
(.)23.4%
רובן המכריע של הכתבות לא התייחסו כלל לשוויון בין נשים וגברים
– רק ב 23-כתבות ( )3.5%היתה התייחסות כזו .כך ,למשל ,ב 201-כתבות
שעסקו בנושאי בידור ,לידות ונישואים לא היתה התייחסות לשוויון ,וב59-
כתבות בנושאי חינוך ,השכלה גבוהה וטיפול בילדים לא היתה התייחסות
לשוויון בין גברים לנשים .ניתן אם כן להבחין כי גם בנושאים הנפוצים ביותר
בכתבות שעוסקות בנשים אין כמעט התייחסות לנושאים של שוויון מגדרי.
בדומה לכך ,רק  6.8%מהכתבות ( )N=44התייחסו לזכויות נשים2.9% .
מהכתבות בנושאי בידור ,לידות ונישואים התייחסו לזכויות נשים .כ26%-
מהכתבות בנושאי אלימות מגדרית התייחסו לזכויות נשים ,אך מעניין
לציין כי אף אחת מהכתבות בנושאי פשע ואלימות לא התייחסה לנושא
זה .רק  2כתבות בנושאי משפט וחברה התייחסו לשוויון מגדרי ( ,)4.3%ואף
אחת מ 61-הכתבות שעסקו בנושאי חינוך ,השכלה גבוהה וטיפול בילדים
לא התייחסה לזכויות נשים .עם זאת ,מעניין לציין כי גם כאשר מדובר על
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זכויות נשים יכולה להופיע תמונה סנסציונית .דוגמה לכך היא למשל כתבה
על השחקנית הלבנונית ריטה בירסונה במוסף החברתי-תרבותי של העיתון
“כל אלערב” ב ,26/11/2009-בעמ’ ( 16ר’ נספח  .)5אמנם הכתבה מתייחסת
לשחקנית באהדה ומאפשרת לה להביא את דבריה בצורה ישירה ,אך
לתמונתה קונוטציות מיניות ברורות .לדעתנו ,תפיסה ברורה של העיתון
ביחס למעמד האישה וזכויותיה היתה גוררת מתאם חיובי בין העיסוק
בזכויות נשים ובין היעדר תמונות סנסציוניות.
תרשים 9
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* הנתונים בעמודות השונות בגרף מתייחסים לכל סוגיה בנפרד ,ואינם מצטברים ל.100%-

כאמור ,מרבית הכתבות במחקר לא כללו סטריאוטיפים ישירים שליליים
בדבר “האופי הנשי” הקשור למאפיינים מהותניים בלתי משתנים502 .
מהכתבות ( )78.6%לא כללו סטריאוטיפים כלפי נשים 114 ,כתבות
( )17.8%כללו סטריאוטיפים ישירים או עקיפים כלפי נשים ,וב 23-כתבות
( )3.6%קשה היה לקבוע .ב 21.1%-מהכתבות בנושאי בידור הופיעו
סטריאוטיפים ישירים או עקיפים של נשים ( .)N=43חשוב להבהיר שרבים
מהסטריאוטיפים באים לידי ביטוי בכתבות המסקרות מערכות יחסים
בין זמרות ושאר אושיות בידור .הסכסוכים בין נשים אלה מובלטים כך
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שמתקבלת תמונה של נשים כיצורים לא תבוניים ,ומחזקת את דימוין
השטחי כקנאיות המתעניינות רק ביופי חיצוני .דוגמה לסוג כזה של
סיקור ניתן לראות בכתבות שהופיעו במדור החברתי-תרבותי של העיתון
“א-סינארה” ב 6/11/2009-בעמ’ ( 6ר’ נספח  .)6כשליש מהכתבות בנושאי
אלימות מגדרית כללו סטריאוטיפים ישירים או עקיפים של נשים (,33.3%
 ,)N=9וכך גם הכתבות בנושאי פשעים חמורים ( .)N=8 ,29.3%לעומת זאת,
ברובן המכריע של כתבות בנושאי חינוך ,השכלה גבוהה וטיפול בילדים לא
היו סטריאוטיפים של נשים (.)N=56 ,93.3%
הסיקור החיובי הכללי ביחס לנשים בכתבות שנחקרו בא לידי ביטוי גם
בחדשות הבידור – ב 144-כתבות ( )77%הסיקור ביחס לנשים היה חיובי,
לעומת  43כתבות ( )23%שבהן היה שלילי .דפוס בולט אף יותר נמצא
בכתבות שעסקו בחינוך ,בהשכלה גבוהה ובטיפול בילדים .ב 98.2%-מהן
( )N=55היה סיקור הנשים חיובי .לעומת זאת ,בכל האמור באלימות היה
היחס לנשים שלילי יותר מאשר חיובי .ב )N=13( 65%-מהכתבות בנושאי
פשעים חמורים וב 61.5%-מהכתבות בנושאי אלימות מגדרית ( )N=8היה
24
סיקור הנשים שלילי.
הן בכתבות חדשותיות והן בכתבות בידוריות ( )featureמרבית הסיקור
הוא חיובי –  280כתבות חדשותיות ( )72.2%ו 117-כתבות ( )94.4%( )feature
התאפיינו בסיקור חיובי .כמו כן 91.1% ,מהכתבות שכללו ציטוטים של
נשים התאפיינו בסיקור חיובי של נשים ( )67.9%( .)N=184מהכתבות שלא
כללו ציטוטים של נשים התאפיינו ביחס חיובי לנשים ()31.8%( .)N=207
מהכתבות שלא הכילו ציטוטים של נשים התאפיינו בסיקור שלילי של
נשים ו 8.9%-מהכתבות שכן הכילו ציטוטים של נשים התאפיינו בסיקור
שלילי .נתונים אלה מצביעים על קשר מורכב בין ציטוט נשים ובין היחס
אליהן .אף כי לא ניתן למצוא מתאם ודאי בין ציטוטים ובין סיקור חיובי או
מתאם בין היעדר ציטוטים לסיקור שלילי ,נראה כי כאשר המשתנה העיקרי
הוא הציטוט הסיקור נוטה להיות חיובי ,ובדומה לכך ,כאשר הסיקור כולל
ציטוטים ישירים של נשים הוא בדרך כלל אינו שלילי .במילים אחרות ,יש
יחס הפוך בין הבאת הדברים בשם אומרם בכתבות ובין הנטייה לסיקור
 24לתשומת הלב :לא בכל ההצלבות ( )crosstabsמופיעות כל הכתבות .כך ,למשל ,ישנן
 27כתבות בנושאי אלימות מגדרית ,אך רק  13מהן מופיעות בהצלבה עם סיקור חיובי/
שלילי .כתוצאה מכך יש לפעמים עיוות מסוים של האחוזים .יש אפוא לשים לב גם למספרים
האבסולוטיים.

37

אמל ג’מאל  ǀסמאח בסול

שלילי .מתן ביטוי ישיר לקולן של הנשים תורם לשיפור תדמיתן ולחיזוק
דימוין בתקשורת .המסקנה המתבקשת מנתונים אלה היא שכדי לשנות את
תמונת הייצוג באופן עקרוני יש להדגיש את הקול הנשי .לאור העובדה
שהתקשורת מעצבת את דעת הקהל ,ציטוטים ישירים של נשים בכתבות
עליהן עשויים להביא לשינוי ביחסו של הציבור הרחב.
תרשים 10
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בדקנו ומצאנו שיש מתאם חיובי ומובהק בין אופי הסיקור (חיובי או
שלילי) ובין קיומם של ציטוטים של נשים בכתבות :ככל שהסיקור חיובי
יותר ,כך סביר יותר שיהיו בכתבה ציטוטים של נשים (.)r=0.268, α<0.01
אפשר להסיק מכך שציטוטים ישירים מעלים את הסיכוי לסיקור חיובי
של נשים (ר’ נספח  .)2התרשים שלעיל מצביע על תנודתיות המתאם,
המשקף מגמה חשובה ואף עקרונית :כתבות המצטטות נשים באופן ישיר
סביר שיהיו חיוביות יותר כלפיהן .היות שמדיניות העריכה בעיתונים
איננה אקראית ,יש להפנות את תשומת הלב של העורכים לחשיבות הקול
האותנטי של הנשים המסוקרות .ככל שהעורכים ינכיחו את קולן באמצעות
השמעת דבריהן של הנשים נושאי הכתבות באופן ישיר ,יגדל הסיכוי לסיקור
חיובי.

38

עדיין כפופות  -ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים

תרשים 11
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ייתכן כי לא מפתיע לגלות ש 78%-מהכתבות שכללו סטריאוטיפים
ישירים של נשים ( )N=32התאפיינו בסיקור שלילי שלהן .לעומת זאת,
 89.9%מהכתבות שלא כללו סטריאוטיפים נשיים ( )N=355התאפיינו
בסיקור חיובי .מצאנו מתאם שלילי ומובהק בין אופי הסיקור (חיובי או
שלילי) ובין סטריאוטיפים נשיים :שככל שהכתבה חיובית יותר ,עולה
הסבירות שיימצאו בה פחות סטריאוטיפים נשיים ( .)r=-0.579, α<0.01ניתן
אפוא ללמוד מכך כי יש צורך להילחם בסטריאוטיפים ובתפיסות מסורתיות
מהותניות על נשים ,המקבעות את דימוי האישה כחלשה ,שלילית ,תככנית
וכו’ .מודעות העורכים והעורכות בעיתונים לסטריאוטיפים ולהשלכותיהם
– לא רק על נשים אלא על החברה כולה – היא מטרה נעלה שיש להתייחס
אליה בכל מוסד חינוכי או לימודי ,כולל במוסדות ובמסגרות להכשרת
עיתונאים.
כשבחנו את מידת חוזקה או חולשתה של האישה בכתבות מצאנו
כי  65.2%מהכתבות שבהן תוארה האישה כחלשה ( )N=86התאפיינו
בסיקור שלילי .זאת לעומת  93.4%מהכתבות שבהן תוארה האישה
כחזקה ,והתאפיינו בסיקור חיובי ( .)N=342מנגד ,מעניין לציין כי מרבית
הכתבות שלא התייחסו לשוויון בין נשים לגברים התאפיינו בסיקור חיובי
( .)N=378 ,76.8%אלו מתאמים נורמליים היוצרים דיכוטומיות בין סיקור
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תרשים 12
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שלילי וסטריאוטיפים שליליים ובין סיקור חיובי והיעדר סטריאוטיפים.
להבניה דיכוטמית זו יש השלכות מרחיקות לכת על דימוי הנשים בחברה.
סטריאוטיפים רווחים מחלישים את דימוי האישה ומקבעים את נחיתותה,
ובכך משמרים את יחסי הכוח ואת עליונות הגברים בחברה.
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ציטוטים של נשים
 82.7%מהכתבות בנושאי בידור לא הכילו ציטוטים של נשים (.)N=167
אחוזים דומים נמצאו גם בכתבות שעסקו באלימות .האחוזים יורדים מעט
בכתבות שעסקו בנושאי בריאות ורפואה – ב 62.5%-מהן לא הופיעו ציטוטים
של נשים .רק בנושא אחד מתהפכת המגמה – ב 52.5%-מהכתבות ()N=32
שעסקו בנושאי חינוך ,השכלה גבוהה וטיפול בילדים הופיעו ציטוטים של
נשים .מעניין לציין כי במרבית התפקידים שמילאו נשים בכתבות ,אחוז
הכתבות שהכילו ציטוטים של נשים גדול יותר מאחוז הכתבות שבהן לא
הופיעו ציטוטים כאלה .למשל ,ב )N=28( 62.2%-מהכתבות שבהן נשים
הוזכרו כדוברות היו ציטוטים של נשים ,לעומת  37.8%שבהן לא היו
ציטוטים של נשים .באופן דומה ,ב )N=23( 82.1% -מהכתבות שבהן נשים
הוזכרו כעדות לדעה הרווחת על בסיס סקר רחוב אקראי נכללו ציטוטים
של נשים ,לעומת  17.9%כתבות ( )N=5שלא נכללו בהן ציטוטים כאלה.
בכתבות שבהן הנשים הן נושא הכתבה המגמה מתהפכת :רק ב25.2%-
( )N=78מהכתבות שבהן נשים הן נושא הכתבה נכללו ציטוטים של נשים,
לעומת  )N=232( 74.8%מהכתבות שבהן נשים הן נושא הכתבה אך לא
נכללו בהן ציטוטים ישירים מפיהן.
במרבית הכתבות ( 183כתבות )78.9% ,שהופיעה בהן אישה מפורסמת –
אמנית ,שחקנית ,זמרת ,סופרת ,כוכבת טלוויזיה – לא נכללו ציטוטים של
נשים (לעומת  49כתבות .)21.1% ,דפוס דומה נמצא גם כאשר אישה הופיעה
כעקרת בית וכאם –  54כתבות לא כללו ציטוטים של נשים ( ,)59.3%לעומת
 37כתבות שכן כללו ציטוטים כאלה ( .)40.7%מעניין להצביע על כמה
מקצועות שבהם הדפוס מתהפך ,ואז מספר הכתבות שיש בהן ציטוטים
של נשים גדול יותר .למשל ,ב 25-כתבות שעסקו בסטודנטיות ובתלמידות
הופיעו ציטוטים ישירים ( ,)75.8%לעומת  8כתבות שבהן לא הופיעו
ציטוטים ( .)24.2%באופן דומה ,במרבית הכתבות שעסקו בנשות עסקים
או מנהלות נכללו ציטוטיהן (.)N=18 ,69.2%
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בידיעות חדשותיות ובמאמרי דעה מספר הכתבות ללא ציטוטים של
נשים גדול יותר .כך ,ב )N=375( 78.5%-מהאייטמים החדשותיים וב-
 75%ממאמרי הדעה ( )N=3לא היו ציטוטים של נשים .לעומת זאת81% ,
( )N=115מכתבות הפיצ’ר כללו ציטוטים של נשים.
בחנו גם את הקשר בין הבאת ציטוטים של נשים ובין קיומן של תמונות,
ומצאנו קשר חיובי ומובהק בין שני המשתנים :בכתבות עם תמונה גדל
הסיכוי שיופיעו גם ציטוטים של נשים (.)r=0.257, p<0.01
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מדד דימוי האישה
על מנת לבחון את דימוי האישה בכתבות יצרנו מדד חדש מתוך ארבעה
משתנים :סוג האישה המופיעה בכתבה (חזקה או חלשה) ,תפקידה של
האישה (חלוצי או מסורתי) ,תמונה סנסציונית ,ומוקד הכתבה (דעתה של
אישה או יופיה ומיניותה) .הממד נע בין ( 0דימוי שלילי) ל( 4-דימוי חיובי),
עם ממוצע  3.12וסטיית תקן  .1.06להלן התפלגות המדד:
תרשים 15
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כפי שמשתקף בהתפלגות המדד ,רוב הכתבות שנכנסו לניתוח מאופיינות
בנטייה לדימוי חיובי של נשים .התפלגות זו משתקפת היטב גם במרבית
התפקידים שנשים ממלאות בכתבות – כתבות שבהן האישה משמשת
כדוברת ( ,)N=32 ,91.4%כמומחית ( )N=33 ,91.7%או כנושא הכתבה
( )N=63 ,42.9%מתאפיינות בסיקור חיובי .לעומת זאת 50% ,מהכתבות
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שבהן האישה היתה עדת ראייה לאירוע כלשהו ( )N=3מתאפיינות בדימוי
ניטרלי .באופן דומה 43.4% ,מהכתבות שבהן הופיע סיפורה האישי של
אישה ( )N=23היה הדימוי ניטרלי.
התפלגות דימוי האישה בכתבה דומה הן כאשר הכותב הוא גבר והן
כאשר אישה היא הכותבת 70.7% .מהכתבות שנכתבו בידי גברים ()N=150
התאפיינו בדימוי חיובי או חיובי מאוד של נשים ,ו 82.3%-מהכתבות
שנכתבו בידי נשים ( )N=14התאפיינו בדימוי כזה.
זאת ועוד ,אף כי דימוי הנשים בכתבות חיובי או חיובי מאוד במרבית
המקצועות שהוזכרו ,המגמה מתהפכת כאשר מדובר בנשים מפורסמות .רק
 36.9%מהכתבות שבהן הופיעו נשים מפורסמות התאפיינו בדימוי חיובי
מאוד כלפי נשים ( .)N=41עוד נתון מעניין הוא כי דימוין של נשים שהופיעו
בתפקידן כעקרת בית וכאם לא היה חיובי כלל .מרבית הכתבות שעסקו
בנשים שזהו עיסוקן התאפיינו בדימוי ניטרלי (.)N=24 ,51.1%
בכל הכתבות ( )100%שעסקו בנושאי חינוך היה דימוין של הנשים
חיובי או חיובי מאוד ( N=45). 77.3%מהכתבות בנושאי בידור התאפיינו
בסיקור חיובי וחיובי מאוד ( .)N=68בנושאי אלימות התמונה מתהפכת –
 53%מהכתבות שעסקו בפשעים אלימים חמורים התאפיינו בדימוי שלילי
או שלילי מאוד של נשים ( N=9). 33%מהכתבות שעסקו בפשעים מיניים
התאפיינו בדימוי שלילי ( ,)N=2אך מנגד ב 50%-מהן ( )N=3הדימוי היה
חיובי מאוד.
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מדד הפמיניזם
כדי לבחון באיזו מידה הכתבות מתאפיינות בעמדה פמיניסטית ,חיברנו
חמישה פרמטרים למדד אינטגרטיבי .הפרמטרים כללו התייחסות לזכויות
נשים ,התייחסות לשוויון מגדרי ,ציטוטים ישירים של נשים ,סטריאוטיפים
נשיים ומוקד הכתבה (דעתה של האישה או יופיה ומיניותה) .המדד נע בין
( 0לא פמיניסטי במידה רבה מאוד) ל( 5-פמיניסטי במידה רבה מאוד) ,עם
ממוצע של  2.218וסטיית תקן של .1.01
תרשים 16
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כפי שניתן לראות בתרשים ,הפער בין הכתבות בעלות התוכן הפמיניסטי
לכתבות הלא-פמיניסטיות איננו עצום ( 160לעומת  ,202בהתאמה),
ומצביע על שתי נורמות מקבילות בייצוג הנשים ובתוכני הכתבות .פיצול
זה מאשש חלק גדול מטענות המחקר :אף על פי שמבחינה כמותית סיקור
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הנשים גדל במידה ניכרת ביחס לעבר ,אין כאן שינוי מהותי מבחינת התכנים.
השיח הדומיננטי בתקשורת הערבית ובעיתונים הערביים הארציים איננו
שוויוני ,ומשקף את המצב החברתי .דוגמה לדואליות של הכתבות בכל הנוגע
לשיח הפמיניסטי היא כתבה שכותרתה “סיפורים פוליטיים לילדים!”
שהתפרסמה במוסף העיתון “פנורמה” ב 26/11/2009-בעמ’ ( 5-4נספח .)7
בכתבה מתראיינת סופרת הילדים בלחה אבו שמיס על כתיבתה הפוליטית
ועל התמקדותה באפליה ובקיפוח מנקודת מבט אוניברסלית .למרות
ההתייחסות לממדים הפוליטיים של הקיפוח והאפליה כלפי הציבור הערבי
בישראל ,אין בה התייחסות לקיפוחן ואפלייתן של נשים בחברה הערבית,
אף כי הסופרת היא אישה .במילים אחרות ,הכתבה מבליטה את תפקידה
המנהיגותי של אישה סופרת ,אך לא מתייחסת כהוא זה לזהותה הנשית
ולרלבנטיות של יצירתה לנשים.
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תוכן פמיניסטי נמדד בהתייחסות הכתבה לאישה כסוכן חברתי ומדגיש
את זכויותיה כאישה או את ערעורה על מוסכמות חברתיות פטריארכליות.
במרבית הכתבות שבהן האישה היא נושא הכתבה התכנים פמיניסטיים
פחות ( ,)N=99 ,67.9%ולעומת זאת בשאר תפקידיה ניכר תוכן פמיניסטי
רב יותר .הסבר אחד לכך הוא שכאשר הנשים הן נושא הכתבה מדובר ברוב
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המקרים בחדשות בידור העוסקות בזמרות או בשחקניות ,והיחס אליהן
הוא במסגרת יופיין ,גופן או שניהם גם יחד .לעומת זאת ,כאשר האשה
מדברת על ניסיונה ,או אילו היתה עדת ראייה לאירוע מסוים ,יש הסתמכות
על קולה האישי ועל היותה סוכנת חברתית עצמאית ופעילה .כפי שמראה
התרשים ,תוכן פמיניסטי רב יותר מופיע ב 54.1%-מהכתבות שבהן אישה
מופיעה כדוברת ,ב 56.1%-מהכתבות שבהן היא מופיעה כמומחית,
ב 73.7%-מהכתבות שבהן היא מספרת את סיפורה האישי ,ב 66.7%-שבהן
היא מופיעה כעדת ראייה וב 77.8%-מהכתבות שבהן היא מובאת כבעלת
“דעה כללית”.
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דפוס מעניין מתגלה כאשר בוחנים את הכתבות על פי מין הכותב.
מובן כי כתבים גברים אחראים ליותר כתבות לא פמיניסטיות ולפחות כתבות
פמיניסטיות מאשר נשים ,אך חלקם ,בעיקר בקוטב האידיאולוגי (פמיניסטי
במידה רבה או רבה מאוד) ,דומים לנשים ואף עולים עליהן במידת הפמיניסטיות
של הטקסטים שהם כותבים.
בנוסף ,כמו שכבר ציינו ,מרבית הכתבות שמופיעה בהן אישה מפורסמת
אינן פמיניסטיות ( .)N=79 ,69.3%לעומת זאת ,מרבית הכתבות שמופיעה
בהן סטודנטית או תלמידה הן פמיניסטיות ( .)N=19 ,86.4%פער זה מלמד
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כי עיסוק תוכני בעולם האישה ובסוגיות מהותיות המעסיקות אותה נפוץ יותר
כאשר מדובר בנשים שנזכרות בשל מקצוען או עולמן האינטלקטואלי מאשר
כאשר מוקד הכתבה הוא מראה ומאפיינים אסתטיים ,כמו במקרה של כוכבות
תרבות פופולרית.
 62.5%מהכתבות שעסקו באלימות מגדרית ( )N=5מתאפיינות בפמיניזם,
לעומת  25%בלבד מהכתבות שעסקו בפשעים אלימים ( .)N=5אלימות
מגדרית היא אלימות של גברים נגד נשים ,ולא פעם היא אלימות מתמשכת.
תוכני הכתבות עוסקים בדרך כלל בתגובה לאלימות זו ,במתן הסברים
לתופעה או בעמדות של ארגוני נשים 75% .מהכתבות שעסקו בנושאי בידור
( )N=69אינן מתאפיינות בגישה פמיניסטית כלפי נשים ,כי ההקשר מרוחק
מתכנים פמיניסטיים ומתמקד יותר בדימוי הצלחה או בסנסציות.
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מיהן הנשים בכתבות – נושאים ,עיסוקים
ותפקידים
כזכור ,הנושא הנפוץ ביותר של כתבות שנשים הופיעו בהן הוא חדשות
בידור ,לידות ,נישואים ומלוכה –  204כתבות ( .)30.5%נושאים נוספים
נוגעים לחינוך ,השכלה גבוהה וטיפול בילדים ( ,)N=63 ,9.4%להיבטים
חברתיים ומשפטיים ( ,)N=50 ,7.5%פשעים אלימים כגון רציחות וחטיפות
( ,)N=43 ,6.4%לבריאות ורפואה ( )N=27 ,4%ולאלימות מינית ומגדרית כגון
הטרדות ,אונס והכאה (.)N=27 ,4%
הנשים שהוזכרו עסקו במשלחי יד שונים .ב 36%-מהידיעות ()N=235
הופיעו נשים מפורסמות – אמניות ,שחקניות ,זמרות ונשות טלוויזיה .ב-
 )N=94( 14.4%הוזכרו נשים כעקרות בית או אמהות .כאשר הוזכרו שני
עיסוקים ,העיסוק השני הנפוץ ביותר היה עקרות בית או אמהות (.)N=9 ,17%
מכל מקום ,העיסוקים השונים של נשים אינם משפיעים על דפוס
ההתפלגות של אזכור האי-שוויון בין נשים לגברים .בכל העיסוקים
המוזכרים בכתבות השונות ,מספר הכתבות שנושא השוויון לא מוזכר בהן
גדול ממספר הכתבות המזכירות אותו ( 23כתבות שבהן יש התייחסות
לשוויון ,לעומת  620כתבות שבהן אינו מוזכר –  3.6%ו 95.8%-בהתאמה).
כך גם באשר לזכויות נשים – רק ב 44-כתבות ( )6.8%הוזכרו זכויות נשים,
לעומת  587כתבות ( )90.7%שבהן הנושא לא הוזכר .לא נמצאו עיסוקים
ההופכים את המגמה .כזכור ,מצאנו כי מרבית הכתבות אינן מכילות
סטריאוטיפים ביחס לנשים .עם זאת ,שתי הכתבות שבהן נשים מופיעות
כפושעות או כחשודות בפשע מכילות סטריאוטיפים (ישירים או עקיפים)
של נשים .בכתבה אחת מתוך השתיים שבהן הופיעו פנסיונריות היו
סטריאוטיפים של נשים.
כפי שכבר הראינו ,במרבית הכתבות היה סיקור הנשים חיובי (400
כתבות עם סיקור חיובי לעומת  116כתבות עם סיקור שלילי77.4% ,
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ו 22.4%-בהתאמה) .בסך הכול המגמה נשמרת על פני שלל העיסוקים של
נשים ,אך בחלקם מורגש שינוי קל .כך למשל ,בכתבה שבה הוזכרה אישה
מובטלת היחס כלפיה היה שלילי ,וכך גם בשלוש הכתבות שבהן הוזכרו
פושעות או חשודות בפשע .דפוס זה בולט במיוחד בכתבות שמוזכרות בהן
נשים צעירות או ילדות .ב 66.7% -מהן ( )N=10הסיקור היה שלילי ,לעומת
 )N=5( 33.3%שבהן היה חיובי.
רק מעט יותר משליש מן הכתבות כללו ציטוטים ישירים או עקיפים
של נשים ( 223כתבות .)35.3% ,עם זאת ,במרבית הכתבות שנזכרו בהן
סטודנטיות ותלמידות ישנם ציטוטים של נשים ( .)N=25 ,71.4%דפוס
דומה נמצא גם בכתבות שבהן הופיעו נשות עסקים ומנהלות .ב69.2%-
מהן ( )N=18הופיעו ציטוטים של נשים .ב 66.7%-מהכתבות ( )N=10שבהן
הופיעו רופאות ,פסיכולוגיות או עובדות סוציאליות הופיעו ציטוטים
של נשים .בכתבות שבהן הופיעו נשים אקטיביסטיות ועובדות המגזר
השלישי ,בכתבות שבהן הנשים היו עיתונאיות ,מדעניות ופועלות ,מספרן
של הכתבות שהכילו ציטוטים היה שווה לאלה שלא הכילו ציטוטים.
תרשים 19

N= 25

72
71
70

N= 18

71 .4%

N= 10

69 .2%
66 .7%

%

69

68
67
66
65
64

,

.

* האחוזים בעמודות השונות בגרף מתייחסים לכל סוגיה בנפרד ואינם מצטברים ל.100%-

במרבית הכתבות שהזכירו נשים ,האישה היא נושא הכתבה (,49.1%
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 .)N=320ב 12.6%-מהן ( )N=82תפקידה הוא לספר על ניסיונה האישי.
רק ב 6.7%-מהכתבות ( )N=44האישה משמשת כמומחית לנושא הנידון
בכתבה .עם זאת ,כאשר לנשים יש כמה תפקידים ,ב 18.3%-מהכתבות
( )N=11אישה משמשת כמומחית.
כאשר בוחנים את הפונקציה שהאישה ממלאת בכתבה ,ניתן לראות
כי מספר הכתבות שבהן מופיעה תמונה ,ללא קשר לפונקציה שהאישה
ממלאת בהן ,גדול ממספר הכתבות ללא תמונה .מעניין לציין כי בכתבות
שבהן האישה משמשת כמומחית או מגיבה לנושא מסוים אין כלל תוכן
פמיניסטי 8.5% .מהכתבות שבהן האישה היא נושא הכתבה ( )N=27הכילו
גם תוכן פמיניסטי 55.2% .מהכתבות שבהן הופיעה אישה כעדות לדעה
הציבורית ( )N=16השתרעו על פני עמוד שלם .בשאר הפונקציות שמילאו
נשים בכתבות השונות ,מרבית הכתבות מוקמו בתחתית העמוד או בראשו
ורק מיעוטן מילאו עמוד שלם .כבר הראינו כי ההתייחסות לשוויון בין נשים
לגברים מועטה מאוד ,וכעת ניתן לראות כי ההתעלמות מן הנושא נפוצה
יותר מההתייחסות אליו בכל הפונקציות שנשים ממלאות בכתבות .כך
למשל 95.3% ,מהכתבות ( )N=304שבהן נשים היו נושא הכתבה לא היתה
התייחסות לשוויון מגדרי .דפוס דומה נמצא גם ביחס לאזכור זכויות נשים.
תרשים 20

90

N= 10

80

N= 85
N= 5

N= 25

N= 28

58 .1%

62 .2%

70
60

79 .3%
62 .5%

%

50
40

72 .5%

N= 10

30
20

25 %

10
0

מייצגת
דעה רווחת

* האחוזים בעמודות השונות בגרף מתייחסים לכל סוגיה בנפרד ואינם מצטברים ל.100%-
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מצאנו כי במרבית הכתבות לא מופיעים סטריאוטיפים כלפי נשים ,בלי
קשר לפונקציה שממלאת אישה בכתבה :באף אחת מהפונקציות מספר
הכתבות שיש בהן סטריאוטיפים לא גדול ממספר הכתבות שאין בהן
סטריאוטיפים .סיקור הנשים בכל הכתבות ,בלי קשר לפונקציה שהאישה
ממלאת בכתבה ,הוא חיובי יותר מאשר שלילי .לעומת זאת ,כאשר בודקים
אם יש ציטוטים של נשים בכתבות מתגלים כמה נתונים מעניינים .ככלל,
ראינו כי במרבית הכתבות אין ציטוטים של נשים ,אולם הדפוס מתהפך
בכמה תפקידים :ב 62.2%-מהכתבות שבהן נשים משמשות כדוברות
( )N=28מופיעים ציטוטים של נשים וכך גם ב 58.1%-מהכתבות שבהן
נשים מופיעות כמומחיות ( ,)N=25ב 72.5%-מהכתבות שבהן מופיעות נשים
בסיפורן האישי ( )N=58וב 62.5%-מהכתבות שבהן הן משמשות כעדות
ראייה ( .)N=5כמו כן ,ב )N=23( 79.3%-מהמקרים שבהם נשים מופיעות
כעדות לדעה הרווחת בציבור כאשר עיתונאי מלקט דעות של אנשים באופן
אקראי ,מופיעים ציטוטים של נשים.
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השוואה בין העיתונים
ברצוננו להבהיר שהשוואה בין שלושת העיתונים הכרחית במחקר
מסוג זה ,ולא נועדה ליצור היררכיה ביניהם או העדפה כלשהי לאחד מהם.
אדרבה ,ההשוואה מבקשת להצביע על הדמיון בין העיתונים בכל הנוגע
לדפוסי סיקור הנשים ולעולם הדימויים המשמש אותם כדי לשקף את
מציאות החיים של הנשים בחברה הערבית-פלסטינית בישראל .הנתונים
שלהלן מצביעים על כך שלמרות ההבדלים המינוריים ביניהם ,שלושת
העיתונים אחראים באותה מידה לדימוי הנשי העולה מתוך השיח שלהם.
בדקנו את אחוז הכתבות שהוזכרו בהן נשים ביחס לכלל המאמרים
בעיתון ,בכל אחד מהעיתונים ובכל אחד מסופי השבוע שבהם נדגמו
העיתונים .התרשים למטה מראה כי אחוזי הכתבות על נשים לא משתנים
באופן דרמטי לאורך זמן .אמנם ניתן לומר שהעיתונים לא מתכננים מראש
כמה כתבות על נשים יהיו בעיתון ,אך העקביות במספר הכתבות משקפת
דפוס קבוע שממקם את הנשים באופן קבוע כגורם שולי במרחב הציבורי
הערבי .הדבר נכון במיוחד לאור העובדה שבמרוצת תקופת המחקר
התרחשו אירועים לא שגרתיים בחברה הערבית.
תרשים 21
30 %
24%
23%

1%

24%

23%

20%
17%

20 %

%

20%

18%

25 %

15 %

10 %
5%
0%
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הטבלה הבאה משווה השוואה שבועית בין שלושת העיתונים המרכזיים
בחברה הערבית בכל הנוגע למספר הכתבות על נשים בתקופת המחקר.
טבלה 1

כל אלערב
23%
N=93, n=21 2/10/2009

א-סינארה

פנורמה

סה"כ

20%
28%
14%
N=249, n=50 N=54, n=15 N=102, n=14

24%
23%
26%
14%
N=314, n=76 N=129, n=30 N=110, n=29 N=102, n=14 9/10/2009
17%
N=143, n=24 16/10/2009

10%
N=96, 10

17%
20%
N=386, n=64 N=147, n=30

23%
31%
11%
23%
N=352, n=80 N=142, n=44 N=106, n=12 N=104, n=24 23/10/2009
24%
24%
15%
31%
N=390, n=94 N=148, n=36 N=105, n=16 N=137, n=42 30/10/2009
17%
21%
N=101, n=17 N=127, n=27 6/11/2009

23%
28%
N=367, n=83 N=139, 39

18%
21%
11%
23%
N=389, n=69 N=139, n=29 N=144, n=16 N=106, n=24 13/11/2009
18%
N=130, 24 20/11/2009

20%
24%
17%
N=376, n=74 N=116, n=28 N=130, n=22

21%
24%
19%
21%
N=390, n=83 N=116, n=28 N=131, n=25 N=143, n=30 26/11/2009
* = Nמספר המאמרים בעיתון

התרשים שלהלן ממחיש את קצב הופעתן של כתבות על נשים בשלושת
העיתונים שנבחנו בתקופת המחקר .כפי שניתן לראות ,למרות השינויים
הפער בין העיתונים איננו גדול ולא משתנה באופן משמעותי לאורך זמן.

54

עדיין כפופות  -ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים

תרשים 22

35%
31%

31%

28%

כל אלערב
א-סינארה

18%
17%

21%
17%

23%

23%

20%

15%
11%

פנורמה

20%

17%
14%

11%

23%

10%

25%

14%

%

24%
21%
19%

24%

23%

26%
24%

21%

28%

30%

15%
10%
5%
0%

הטבלה להלן מראה שאחוז הכתבות על נשים במדורים השונים שונה,
דבר המסביר את ההבדלים הזעום בין העיתונים.

טבלה 2

כל אלערב
N=232

א-סינארה
N=161

פנורמה
N=280

חדשות

31.9%

67.7%

42.1%

ספורט

3.4%

3.7%

0.7%

בידור

64.7%

28.6%

57.1%

בשני העיתונים “כל אלערב” ו”פנורמה” הופיעו מרבית הכתבות על נשים
במגזין .לעומת זאת ,מרבית הכתבות על נשים בעיתון “א-סינארה” הופיעו
במדור החדשות .נתונים אלה מעניינים אם מביאים בחשבון את הדמיון בין
שלושת העיתונים .בתרשים שלהלן מופיעים הנתונים הריאליים.
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תרשים 23

120 %
N= 280

N= 161

N= 232
100 %

28 .6%

בידור
ספורט
חדשות

57 .1%

80 %

3.7%

64 .7%

67 .7%

3.4%

0.7%
42 .1%

פנורמה

31 .9%

א-סינארה

כל אלערב

60 %
40 %
20 %
0%

הנושא הנפוץ ביותר בכתבות על נשים במדורי החדשות הוא חינוך,
השכלה וטיפול בילדים 40 .כתבות ,שהן  13.6%מהכתבות במדורי החדשות,
עסקו בנושא זה .מתוכן 20 ,הופיעו ב”א-סינארה” 11 ,ב”כל אלערב” ו9-
ב”פנורמה” .במילים אחרות ,מספר הכתבות בנושא זה ב”א-סינארה” היה
כמעט כפול מאשר בשני העיתונים האחרים .בהקשר זה מעניין לציין כי
בנושאים של זכויות אדם ,זכויות נשים וזכויות מיעוטים התמונה מתהפכת:
ב”א-סינארה” הופיעו שתי כתבות בלבד בנושא זה ,לעומת  7כתבות ב”כל
אלערב” ו 7-כתבות ב”פנורמה” (בסך הכול  16כתבות ,שהן  .)5.8%נושא
נפוץ נוסף במדורי החדשות הוא פשע ואלימות –  38מהכתבות ()12.9%
עסקו בנושא זה 9 ,מתוכן הופיעו ב”כל אלערב” 12 ,ב”א-סינארה” ו17-
ב”פנורמה” 28 .כתבות ( )9.5%עסקו בסיפורים חברתיים ומשפטיים ( 5ב”כל
אלערב” 10 ,ב”א-סינארה” ו 13-ב”פנורמה”).
 125התמונות הסנסציוניות מתפלגות בצורה מעניינת בין העיתונים.
 25.8%מהכתבות ב”כל אלערב” ( )N=60כללו תמונה סנסציונית .לעומת
זאת 12.4% ,מהכתבות בעיתון “א-סינארה” ו 15.9%-מהכתבות ב”פנורמה”
( N=20, N=45בהתאמה) כללו תמונה סנסציונית .הבדלים במדגם זה אינם
יכולים לייצג את המצב הקבוע בעיתונים השונים ,אך יש בו כדי להצביע כי
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חשוב להפנות את תשומת הלב של מערכות העיתונים לנתונים.
מצאנו מגמה מעניינת בנוגע לזכויות נשים במדורי החדשות והבידור
בעיתונים השונים 20.3% .מכתבות החדשות ב”כל אלערב” התייחסו
לזכויות נשים ,לעומת  4.7%מהכתבות במדור הבידור .ב”א-סינארה”
מצאנו מגמה דומה אך חלשה יותר –  5.6%מהכתבות במדורי החדשות
התייחסו לזכויות נשים ו 4.3%-מהכתבות במדורי הבידור .ב”פנורמה”
המגמה מתהפכת 3.8% :מהכתבות במדורי החדשות התייחסו לזכויות נשים
ו 6.3%-מהכתבות במדורי הבידור .להוציא חריגה זו ,ניתן לטעון שהופעת
נשים במדורי החדשות עדיפה על הופעתן במדורי הבידור .אמנם במגזינים
הנשים מתוארות כחזקות ,אך בדרך כלל הן מופיעות בתפקידים בידוריים,
כאובייקט של הנאה או כאובייקט מיני .הדומיננטיות של דימוי האישה
כאובייקט מיני המשתקף במקצוע ובתמונות מחזקת את החלוקה בין הספֵ רה
הפרטית המסורתית ובין הספירה הציבורית-בידורית .מכאן משתמע שנשים
לא יוצאות לספֵ רה הציבורית כמנהיגות פוליטיות אלא כשחקניות וזמרות.
תרשים 24
25
N= 14
20
15

חדשות
בידור

20 .3%
N= 10

N= 4
6.3%

3.8%

פנורמה

N= 2
4.3%

N= 6

10

N= 7
5

5.6%

א-סינארה

4.7%

כל אלערב

0

באופן כללי ,ניתן לומר כי במדורי הבידור של “כל אלערב” ו”פנורמה”
יש יותר סטריאוטיפים של נשים מאשר במדורי החדשות)N=29( 19.8% .
מהכתבות במדורי הבידור ב”כל אלערב” כללו סטריאוטיפים של נשים
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וכך גם  )N=10( 14.5%מהכתבות במדורי החדשות )N=43( 27% .מהכתבות
במדורי הבידור של “פנורמה” הכילו סטריאוטיפים ישירים או עקיפים של
נשים ,לעומת  )N=18( 18%מהכתבות במדורי החדשות בעיתון זה .ב”א-
סינארה” התמונה מתהפכת :אחוז הכתבות המכילות סטריאוטיפים נשיים
גדול יותר במדורי החדשות מאשר במדורי הבידור )N=3( 6.6% .מהכתבות
במדורי הבידור הכילו סטריאוטיפים של נשים ו )N=9( 8.5%-מהכתבות
במדורי החדשות.
תרשים 25

30

N= 43

25
N= 29

N= 18

20
%

N= 10

15

27 %
N= 9

18 %

N= 3

10

19 .8%
14 .5%

6.6%

8.5%

5
0

בכל העיתונים שנבחנו ,אחוז הכתבות שיש בהן ציטוטי נשים גדול
יותר במדורי החדשות מאשר במדורי הבידור .דפוס זה מחזק את טענתנו
שסיקור נשים במדורי החדשות מיטיב איתן :הן מוצגות בהקשרים של זכויות
ומצטטים את דבריהן ,כך שהן מצטיירות כסוכנות חברתיות פעילות .ב”כל
אלערב” הכילו  43.9%מהכתבות ( )N=19במדורי החדשות ציטוטים של
נשים ,לעומת  38.6%מהכתבות במדורי הבידור ( .)N=56ב”א-סינארה”
הכילו  )N=28( 26.4%מהכתבות במדורי החדשות ציטוטים של נשים,
לעומת  )N=8( 17.4%מהכתבות במדורי הבידור .בפנורמה)N=42( 42.4% ,
מהכתבות במדורי החדשות כללו ציטוטים של נשים ו)N=57( 36.3%-
מהכתבות במדורי הבידור.
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תרשים 26
N= 19

N= 42

45

N= 56

N= 57

50
40

35
%

N= 28

30
25

36 .3%

42 .4%

N= 8

38 .6%
26 .4%

17 .4%

43 .9%

20
15

10
5
0

ב”כל אלערב” ההתייחסות לשוויון מגדרי רבה יותר במדורי החדשות
מאשר במדורי הבידור ,ואילו בשני העיתונים האחרים המגמה הפוכה.
ב”כל אלערב”  )N=5( 7.2%מהכתבות במדורי החדשות התייחסו לשוויון
בין גברים לנשים ,לעומת  )N=7( 4.7%מהכתבות במדורי הבידור .ב”א-
סינארה” ,לעומת זאת )N=3( 2.8% ,מהכתבות במדורי החדשות התייחסו
לנושא זה ,וגם  )N=2( 4.3%מהכתבות במדורי הבידור .בפנורמה התייחסו
 )N=5( 3.3%מהכתבות במדורי הבידור לשוויון בין גברים לנשים ,ואף לא
כתבה אחת במדורי החדשות .נתונים אלה מסבכים מעט את התמונה
ומקשים על חילוץ דפוס סיקור ברור בחלוקה למדורים .בכל זאת ,אחוז
הכתבות העוסקות בשוויון מגדרי באופן ישיר נמוך יחסית.
לסיכום ,ניכרת מגמה ברורה של שיפור בסיקור הנשים ,אך העיתונים
עדיין לא לוקחים אחריות מלאה על הנושא .הניטרליות שהם מגלים פועלת
לטובת הסטטוס קוו ומסייעת לשימורו .כמאמר פרנץ פאנון ,במצב של שליטה
האובייקטיביות פועלת לטובת החזק .זהו המצב גם במקרה של דפוסי
סיקור הנשים בעיתונים הערביים .העיתונים אמנם אינם מתעלמים מהנשים
ואינם מציגים אותן בצורה שלילית ,אך הניטרליות של העיתונים מחזקת הלכה
למעשה את הדימויים החברתיים הדומיננטיים.
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השוואה בין מדורים
לאחר שהשווינו את הסיקור בעיתונים השונים ,נשווה כעת השוואה
כללית בין המדורים בשלושת העיתונים יחד 301 .מהכתבות במחקר זה
( )44.7%התפרסמו במדורי החדשות 356 ,כתבות ( )52.9%במדורי הבידור
ו 16-כתבות בלבד ( )2.4%במדורי הספורט.
בכל המדורים שנבחנו מצאנו כי מספר הכתבות עם תמונות עולה על
מספר הכתבות שהופיעו ללא תמונה .בסך הכול התפרסמו  504כתבות עם
תמונה ,לעומת  164כתבות ללא תמונה ( 75.4%ו 24.6%-בהתאמה) .מגמה זו
25
בולטת בעיקר במדורי החדשות ( )N=207 ,31%והבידור (.)N=284 ,42.5%
גם במדור הספורט מרבית הכתבות שמאזכרות נשים מופיעות עם תמונה,
אך מספרן קטן בהרבה – רק  )N=13( 1.9%מהכתבות שלוו בתמונה התפרסמו
במדורי הספורט.
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כאשר בוחנים את הכתבות הצבעוניות המגמה מתהפכת 521 :כתבות
ללא צבע ( ,)78.2%לעומת  145כתבות עם צבע ( .)21.8%במדורי החדשות
התפרסמו  219כתבות ללא צבע ( ,)32.9%לעומת  75כתבות עם צבע (.)11.3%
במדורי הספורט התפרסמו  13כתבות ללא צבע ( ,)2%לעומת  3כתבות עם
צבע ( .)0.5%במדורי הבידור התפרסמו  289כתבות ללא צבע ( )43.4%ורק
 67עם צבע ( .)10.1%חשוב לציין שרוב עמודי העיתונים הם צבעוניים ורוב
התמונות צבעוניות ,כך שלצבע בידיעה עצמה אין ערך מוסף רב ,למעט
בכתבות רגישות שבהן נעשה מאמץ מיוחד להבליט את התוכן :מקרי מוות,
למשל ,ממוסגרים בשחור ,ופציעות או תאונות ממוסגרות באדום.
בכל המדורים נמצא שבמרבית הכתבות התמונות משקפות את תוכן
הכתבה .ב 73.9%-מהכתבות התמונה משקפת את התוכן ,לעומת 26.1%
מהכתבות שבהן התמונה רחוקה מהתוכן או שאינה קשורה אליו כלל .זה
אינו ממצא טריוויאלי ,משום שבמקרים לא מעטים – כרבע מהכתבות –
התמונות המופיעות לצד הכתבות מטעות ומסיחות את הדעת מן הנושא
או מדגישות מאפיינים שאינם מובלטים בתוכני הכתבות ,ובכך תורמות
לטשטוש התוכן .אמנם דפוס של חוסר התאמה בין התוכן לתמונה קיים
בסיקור כל הנושאים ,אך קיומה במקרה של נשים ,ולאור מיעוט הכתבות
עליהן והדגש הבידורי שניתן לתפקידן ,יש לו השלכות בעייתיות.
בכל המדורים יש יותר תמונות קטנות ( )N=571 ,84.8%מאשר תמונות
גדולות ,התופסות עמוד אחד ויותר ( .)N=15.2 ,15.2%במדורי החדשות
התפרסמו  282כתבות ( )41.9%עם תמונות קטנות ,לעומת  19כתבות בלבד
עם תמונות גדולות ( .)2.8%במדורי הספורט התפרסמו  13כתבות עם
תמונות קטנות ( )1.9%לעומת  3כתבות עם תמונות גדולות ( .)0.3%במדורי
הבידור התפרסמו  276כתבות עם תמונות קטנות ( ,)41%לעומת  80כתבות
עם תמונות גדולות (.)11.9%
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ניתוח טקסטואלי-שיחני
השיח הכללי על נשים מורכב וכולל תפקידים שונים ואף סותרים.
המחקר לא מצביע על סיקור מונוליתי .ישנן לא מעט כתבות חיוביות
העוסקות בנשים ובתפקידים שהן לוקחות על עצמן במישור החברתי
והתרבותי .דוגמה לסיקור חיובי הופיעה ב 30/10/2009-בעמ’  6של מגזין
העיתון ”פנורמה” (ר’ נספח  .)8היתה זו כתבה שעסקה ביוזמת התנדבות
של נשים במוסדות ציבור בנצרת .הכתבה התפרשה על פני עמוד וחצי,
ודנה בחשיבות ההתנדבות בחברה ובהעצמה האישית שהמתנדבות
מרוויחות מההתנדבות .כותרת הכתבה” ,אני מהעיר הזאת” משקפת לוקל-
פטריוטיזם כמניע מרכזי לעידוד הנכונות להתנדב .הכתבה משקפת את
הפן המגדרי של הפרויקט ומתמקדת בנשים הן כמנהלות ומובילות והן
כמתנדבות ,בניגוד לכתבות רבות שבהן הגברים מובילים והנשים מבצעות,
גם כאשר הכתבה עוסקת בנשים.
אחד המאפיינים הבולטים של השיח התקשורתי על נשים הוא
התייחסותו לנשים בגוף שלישי .בכתבות רבות מתוארות נשים כעושות
דבר מה או אומרות דבר מה ,אך דבריהן לא מובאים ישירות מפיהן ,כך
שהן למעשה מושתקות מפני קולם של הכתב או של הכתבת .ההשתקה
באמצעות ייצוג היא תופעה שחוקרי תרבות רבים התייחסו אליה :היא
משרה תחושת ייצוג ,אך זהו ייצוג המשתיק את המיוצגת ומגמד אותה.
כך מתקבל הרושם שהעיתונים נוהגים בפטרנליזם :הם רואים את עצמם כמי
שמוסמכים לייצג את הנשים במקום לתת להן במה לייצג את עצמן באופן
מקורי ואותנטי ,ומחזקים את ההנחה המובלעת כאילו הנשים לא מסוגלות
לייצג את עצמן וזקוקות למישהו אחר שיעשה זאת .דפוס זה משקף את
המבנה החברתי ,שבו גברים לוקחים על עצמם את ייצוג הנשים במרחב
החברתי.
ניתן להכליל ולומר שקיימים מבני שיח המקבעים את תיוג הנשים
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בתפקידים מוגדרים מראש .דוגמאות לכך ניתן לראות בזיקה המעין-טבעית
המובנית בין כתבות שהנשים המרכזיות בהן הן זמרות ושחקניות ובין
העיסוק בהשמנה ,אמהות ,רכילות ,קוסמטיקה ,יופי ,פיתוי וארוטיקה.
דוגמה נוספת היא המיקום החברתי של הנשים וזיהוין עם קורבנוּת,
מסכנות ,כפיפות ומשניות .דפוס מעניין שעולה מניתוח השיח התקשורתי
על נשים מעלה שבמרבית המקרים הן מדברות כנשים ולא כמומחיות לתחום
עיסוקן כמו הגברים .במילים אחרות ,גם כאשר נשים הן מומחיות בתחום מוגדר
והן מתייחסות אליו ,השיח התקשורתי נוטה להבליט את עמדתן כאמהות או
כרעיות ולא את מומחיותן ,ומשדר אי-אמון ביכולתן המקצועית.
הצגת הנשים כמשניות ,נחותות או שייכות לגברים בולטת במיוחד
במדורי הספורט .אמנם קשה לדבר על אחידות בכל העיתונים ,וראינו
שבעיתון ”א-סינארה” יש סיקור אקטיבי של נשים בספורט ,ובכל זאת
לא ניתן להתעלם מכך שנשים במדורי הספורט הן דבר נדיר ,ונשים רבות
מסוקרות בהם כאמהות או כבנות זוג של שחקנים ידועים.
עוד דפוס בולט הוא הבלטת זהותן היהודית של נשים שהופיעו
בתפקיד שופטות ,דוברות או נציגות משרדי ממשלה .סיקור כזה משקף
את שוליותן של נשים ערביות בתפקידים אלה ,אך גם מייחס אקטיביות
לנשים היהודיות בתפקידים אלה ונוטה להציג נשים ערביות כפסיביות.
מאפיין בולט בעיתונים הנחקרים משתקף בשפה הניטרלית של השיח
העיתונאי גם במקרים שבהם מדובר בסוגיות חברתיות כואבות ,כמו אלימות נגד
נשים ,רצח נשים ,הטרדה מינית ואונס .השפה המשמשת את העיתונים היא
דקלרטיבית :היא מדווחת על רצח או על הטרדה באופן חף מכל הסתייגות
או ערכיות .אמנם במקרים רבים הדבר נובע מהעובדה שאירועים כאלה
מבוססים על הודעות המשטרה ,אך העיתונים אינם נוקטים כל יוזמה כדי
לברר את נסיבות המקרים המדווחים ולהביע עמדה כלשהי ביחס למעשה.
דוגמה לכך היא שתי הכתבות שהופיעו באופן עוקב באותו עמוד בעיתון
”א-סינארה” ב 20/11/2009-ודיווחו על אלימות נגד קטינות (ר’ נספח
 .)9שתי הכתבות עשו שימוש בדיווח המשטרתי בלי לברר את העובדות
או להביע עמדה כלשהי ביחס לנעשה” .ניטרליות” זו ,שאינה פועלת נגד
התוקפן ,פועלת למעשה לטובתו; אי-נקיטת עמדה מוסרית במקרים כאלה
מצדדת בצד החזק במשוואה החברתית .עיתונאים ועורכים מסבירים זאת
בחשש כי אם יעשו כן יהיו חשופים לתגובה מצד המואשמים במעשה .אין
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ספק כי הטיפול בסוגיות אלה חייב להיות זהיר ,אך הרתיעה מאלימותם
של הפושעים מהווה נסיגה מהתפקיד המוסרי שהעיתונות יכולה וצריכה
למלא בזירה הציבורית הערבית .זאת ועוד ,העיתונות לא חייבת לנקוט
עמדה נגד אדם ספיציפי ,אך מצופה ממנה להביע עמדה מוסרית ביחס
לתופעה – ולו באמצעות הצגת האירועים האלימים נגד נשים בתוך הקשר
וכתופעה נפוצה – ולהזהיר מפניה.
על רקע מאפיינים אלה אפשר לזהות כמה שיחים בולטים ביחס לנשים
ולעמוד עליהם באמצעות דוגמאות נבחרות מהעיתונים שנכללו במחקר.
מטרת החלק הזה היא לשקף את סוגי השיח הדומיננטיים בלי להיכנס
לניתוח מעמיק שלהם ,היות שהם באו לידי ביטוי בניתוח הכמותי שהצגנו
לעיל .לכן ,במרבית המקרים נסתפק בדוגמה אחת או שתיים רק כדי
להמחיש את מבנה השיח.
 .1שיח אמהי .השיח האמהי משקף נשים בתפקיד של אמהות גם במקרים
שבהם הן מנהיגות בתחום חברתי או תרבותי מסוים .שיח זה מדגיש את
האמהות כמרכיב מרכזי והכרחי ,על אף שאיננו בהכרח כזה .דוגמה לשיח
כזה היא כתבה שהתפרסמה במגזין ”פנורמה” על סופרת הילדים ניבין
עת’אמנה מכפר קרע שבמשולש (נספח  .)10כותרת הכתבה מ9/10/2009-
היא ”יחסי לכלל הילדים הוא קשר אמהי ,אני רואה את עצמי כאמא
לכל הילדים בכל זמן ובכל מקום” .היחס האמהי מובלט בכותרת ובתוכן
הכתבה ,אף כי הכתבה עוסקת ביצירה הספרותית של הסופרת .הבלטת
ההקשר האמהי מסמן את מסגרת הכתבה כאמהות ,המהווה מניע לכתיבה
הספרותית .הבלטת האמהות יוצרת תחושה שתפקיד מסורתי זה קודם
לפעילות הספרותית ונותן לה לגיטימציה ,כאילו איננה יכולה להתקיים
באופן עצמאי .הסבטקסט של השילוב בין אמהות לספרות ,כפי שבא לידי
ביטוי בכתבה ,הוא שאמור כביכול להיות מתח או ניגוד בין השניים ,אך
עת’אמנה בכל זאת הצליחה להיות סופרת .לפיכך ,הסיקור האוהד העוטף
אותה בסופרלטיבים ומשבחה מכפיף את התפקיד המנהיגותי והיצירתי
של הכתיבה הספרותית לתפקיד האמהי.
 .2שיח גסטרונומי .השיח הגסטרונומי חוגג את תפקידן של הנשים
כאחראיות על אספקת האוכל בבית ,ומשקף את תפיסתן כמי שפועלות
במרחב הפרטי ומזוהות עם המטבח .בכתבות רבות הופיעו נשים באופן
ישיר או עקיף כמספקות שירותי הסעדה לכל בני המשפחה ,ובעיקר
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לגברים .נטייה זו בלטה בהקשרים חברתיים שונים ,גם כאשר מדובר
ביוזמות המבקשות לשפר את מצבן הכלכלי .גם אז קיימת נטייה להדגיש
את תרומתה של האשה לשוק האוכל והאפייה .כך נשמר הסטריאוטיפ
המרכזי והדפוס החברתי המקבע את הנשים בעיקר כמשרתות .דוגמה
אחת מני רבות לכך ניתן לראות בכתבה שכותרתה ”מיומנות נשית :נשים
ערביות מחפשות פרנסה באמצעות אפיית עוגות ביתיות” ,שהופיעה
במגזין של ”כל אלערב” ב( 30/10/2009-ר’ נספח  .)11הכתבה עסקה
ביוזמות של עמותות לקדם נשים באמצעות יוזמות כלכליות ותעסוקתיות
מקומיות – דבר מבורך כלשעצמו .ואולם הכתבה לא עסקה באופן ביקורתי
בהשלכותיהן של יוזמות אלו על ביצור תפקידן של הנשים כספקיות של
שירותים ביתיים שונים .הכתבה גם לא פירטה אילו תפקידים יקבלו
הנשים במסגרת יוזמות אלו ולא ניסתה אפילו לרמוז על הצורך לעודד
נשים לצאת לשוק העבודה באמצעות אתגור תפקידיהן המסורתיים או
ערעור על המוסכמות המקובלות כחלק ”טבעי” מהסדר החברתי ההגמוני.
חשוב לציין בהקשר זה שראשי הארגונים האחראים לאותה יוזמה ולקורס
המלמד את הנשים להכין מאפים חדשים הם דווקא גברים .החלוקה בין
גברים מנהלים לנשים המתוגמלות חברתית בשל מילוי טוב יותר של
תפקידים נשיים מסורתיים בולט לעין ,והכתבה איננה מערערת עליה
ומתייחסת ליוזמה כולה כאל פעילות קונסטרוקטיבית וחיובית .אין ספק
שתעסוקת נשים והשכלתן הם עניין חשוב ומבורך ,אך ההקשר שבו סוגיות
אלה עולות וחלוקת התפקידים המסורתית המובנית בו מעוררת השתאות.
מסגור נושא הכתבה מסמל את הפער הגדול בין העלייה הדרמטית במספר
הכתבות המסקרות נשים ובין איכות הסיקור והמסגרות הבולטות בתוכו
בכל הנוגע לתפקידן של נשים ואופן ייצוגן.
 .3שיח אסתטי .השיח האסתטי עוסק ביופי נשי ומשווק את גוף האישה.
הוא משקף את הרדוקציה של נשים לגופן בלבד ,את הדגשת ההיבט הפיזי
של קיומן ואת כפיפותן לסדר עדיפויות שאיננו תלוי בבחירתן המודעת,
אלא קשור במאפיינים מולדים – או נרכשים באופן מלאכותי – כמו מבנה
גוף .בעיתון ”א-סינארה” הופיעה ב 20/11/2009-כתבה על ”ניתוח פלסטי
לילכ ,דימאריס נואורה” (נספח  .)12הכתבה,
ּ
לאף של מתחרה בתחרות מיס
שהופיעה בעמ’  28ו 30-ומתפרשת על פני שני עמודים שלמים ,מכילה 80%
תמונות ובסך הכול  432מילים ,הממוקמות בעמודה אחת בצד התמונות
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הצבעוניות .הכתבה עוסקת בשידור חי של הניתוח שמבוצע באפה של
נואורה לצורך השתתפותה בתחרות מלכת היופי ,ומתארת כיצד תחרות
לילכ ,המגזין של העיתון ,מגשימה את חלומותיהן של צעירות
ּ
מיס
ומספקת להן הזדמנות לשפר את מראן החיצוני .הקצאת שני עמודים
שלמים בעיתון לסוגיה זו יש בה מסר ברור בדבר חשיבות המראה החיצוני
ומבנה הגוף של האישה .הנורמליזציה של הניתוח הפלסטי מאתגרת – ולא
לטובה – את התפיסות המסורתיות הרווחות בחברה הערבית ,ומצד שני
מחזקת אותן באמצעות הערצת היופי .בחברה שאחוז גבוה מהנשים בה
חיות מתחת לקו העוני ואינן מועסקות ,הנורמליזציה של הניתוח הפלסטי
יש בה לא רק טעם לפגם ,אלא גם השחתה והיפוך של כל סדר עדיפויות
הגיוני.
 .4שיח סנסציוני .השיח הסנסציוני מתמקד במשיכת תשומת לב
ליופיו של גוף האישה ,תוך כדי הצגת חלקי גוף או תנוחות גוף שההשראה
המרכזית שלהן היא מינית .כאמור ,בדרך כלל הנשים בתמונות המשקפות
שיח זה אינן מהחברה הערבית-פלסטינית בישראל ,אלא נשים מהעולם
הערבי או ממדינות אחרות ,שתמונותיהן מתנוססות על שערי מגזינים
ומסכי טלוויזיה במקומות שונים בעולם .דוגמה לכך היא תמונה
שהתלוותה לכתבה על הזמרת-שחקנית הסורית נורה רחאל בעיתון
”פנורמה” ב ,30/10/2009-שבה היא מופיעה על פני עמוד שלם בתנוחה
המבליטה את אחוריה (ר’ נספח  .)13כותרת הכתבה היא ”אני מודה שאני
זמרת עצלנית” – אמירה שיכולה להתפרש כמינית או ארוטית .דוגמה
נוספת היא כתבה בעיתון ”כל אלערב” מ 30/10/2009-על השחקנית דניה
סמיר גאנם ,שכותרתה ”אני אגלם את הארוטיקה בדרכה של אמי” (ר’ נספח
 .)14אמנם התמונות המתלוות לכתבה לא חושפניות ,אך הכותרת מבהירה
שהתוכן עוסק בארוטיקה ,כדי למשוך את הקוראים .בעמודים הבאים
מופיעה כפולה ובה אוסף של תמונות נשים ,מרביתן ארוטיות .רצף זה
של תמונות וכתבות יוצר רושם סנסציוני בולט ומשרה אווירה של צהובון
הבנוי סביב תמונות צעקניות שמטרתן להסתיר את חולשת הטקסטים
בשולי העמודים .כשמביאים בחשבון את אחוז הפרסומות ,המגיע לכ50%-
משטח העיתון ,המלל הנותר איננו מגיע לרבע משטחו ,ומכאן שהתמונות
תופסות את רובו .דוגמה נוספת לשיח סנסציוני משתקף בתמונת שער של
 11צעירות שהתמודדו בתחרות יופי מטעם העיתון ”א-סינארה” .הכתבה
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הופיעה בגיליון מיום  30/10/2009וקיבלה כפולה שבה נראות תמונותיהן
של המתמודדות (ר’ נספח  .)15תמונת השער של המגזין מציגה את הנערות
בלבוש חושפני ובתנוחות מפתות ומבליטה את גופן .מיעוט המלל המסביר
את התמונות הרבות ואת תפיסת עולמן של הבנות בולט בכתבה.
השיח הסנסציוני בולט בשלושת העיתונים ,אך נראה כי העיתון
”פנורמה” ,הרואה אור בעיר טייבה ,נוטה להישמר במיוחד מפרסום
תמונות חשופות מדי ,שלא כמו בשני העיתונים האחרים הרואים אור
בנצרת ומשקפים תרבות עירונית פתוחה יותר .ואולם למרות השונות,
חשוב להדגיש שהשיח הסנסציוני מובלט לא רק באמצעות התמונות אלא
גם באמצעות רמיזות לשוניות לצד תנוחות גופניות ברורות ,כמו הכותרת
”הכוכבת ג’יני אספר והפרסומת לשיפור היכולת המינית” במגזין העיתון
”א-סינארה” מ( 9/10/2009-ר’ נספח .)16
 .5שיח פטרנלסטי .השיח הפטרנליסטי מעלים את השפעתו של המבנה
החברתי והתפיסה התרבותית הרווחת בדבר יכולת הבחירה של נשים.
בהקשר זה ,תהליכי הסוציאליזציה המכוונים את הבחירה ומצמצמים
באין רואה את מרווח אפשרויות הבחירה הם גורם מרכזי וחשוב שיש
להביאו בחשבון .ידוע ששוק העבודה מחולק בין היתר חלוקת תפקידים
מגדרית ,וכי תפקידי הוראה או מקצועות טיפוליים שונים נחשבים
למקצועות ”נשיים” לעומת מקצועות טכנולוגיים או מקצועות חופשיים
הנתפסים כגבריים .חלוקה זו משתקפת בצורה ברורה בשיח התקשורתי.
דוגמה טובה לכך היא כתבה שכותרתה הראשית מציינת שנשים מעדיפות
את מקצועות ההוראה .כתבה כזו מתעלמת מכך שזו העדפה המותנית
חברתית ותרבותית ,היות שמרבית ההורים והבעלים מעדיפים שבנותיהם
או נשותיהם יעבדו קרוב לבית ובמקום שנחשב למוגן .בין חופש בחירה
מקצועי אוטונומי של נשים לבין מרחב בחירה צר מסיבות חברתיות
ותרבותיות יש פער גדול מאוד שהכתבה מתעלמת ממנו .במגזין ”פנורמה”
מ 9/10/2009-נכתב” :ההוראה נשארה המקצוע האהוב ביותר על נשים...
ועל הוריהן” (ר’ נספח  .)17דוגמה נוספת לשיח פטרנליסטי מופיעה בכתבה
חיובית דווקא בעיתון ”פנורמה” מ 13/11/2009-בעמ’  .9-8הכתבה סיקרה
תערוכה באזור ואדי עארה ,שמספר נשים הציגו בה את יצירותיהן (ר’ נספח
 .)18למרות השיח החיובי והמחמיא של הכתבה ,הנשים לא קיבלו בה קול,
והכתב – גבר – סיכם את דבריהן בשפתו .הנשים היוצרות מושתקות,

68

עדיין כפופות  -ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים

ומתקבל רושם של חולשה העטופה בפטרנליזם.
דוגמה נוספת היא כתבה בת שני עמודים בעיתון ”כל אלערב”
מ ,20/11/2009-שכותרתה ”משכורת האישה :ברכה או קללה?” (ר’ נספח
 .)19הכתבה מאמצת השקפה בינארית המבקשת להכריע בין שתי עמדות:
האחת רואה במשכורת ברכה ,כי היא מעלה את רמת ההכנסה המשפחתית,
והשנייה רואה בה קללה ,משום שהיא הופכת מקור לקונפלקטים בתוך
המשפחה .ראשית ,ברור כי הכותרת והכתבה כולה מניחה כמובן מאליו
שמשכורתו של הגבר היא המשכורת העיקרית ואילו משכורתה של האישה
היא התוספת .הכתבה גם מתעלמת ממחלוקות אפשריות על משכורתו
של הגבר ,ומציגה את שכרה של האישה כמעורר מחלוקת .התייחסות זו
מעידה על היררכיה מגדרית ברורה ,כמו גם מרג’ינליזציה של שכר האשה
כמותרות במקרה הטוב וכמקור לסכנות במקרה הרע .הכתבה עוסקת
בעליית רמת החיים של המשפחה הערבית הממוצעת ,המחייבת משכורת
שנייה בבית .למרות זאת ,היחס לעבודתה של האישה ולמשכורתה הוא
אינסטרומנטלי בלבד ואיננו רואה באישה שותפה אמיתית לניהול כלכלת
הבית או חלק אינטגרלי ממבנה התעסוקה בחברה .מן הכתבה נרמז
כי כאשר האישה מקבלת משכורת היא מבזבזת אותה על מצרכים לא
חשובים – מה שמעיד על רציונליות פגומה ומייחס את הרציונליות לגבר.
כמו כן מובלע בכתבה שכאשר אישה מקבלת משכורת היא משתחררת
משליטתו של הגבר ונעשית עצמאית ,ולפיכך נשקפת כאן סכנה למעמדו
הבלתי מעורער של הגבר במבנה המשפחה הפטריארכלי.
 .6שיח קורבני .השיח הקורבני מציג את הנשים כקורבנות של מציאות
חברתית ,תרבותית ,כלכלית או פוליטית .ניתן למצוא דוגמאות קונקרטיות
רבות לשיח זה ,שנשים מוצגות בו כחסרות כוח וחסרות אונים .אולם
לפני שנביא דוגמאות חשוב להזכיר כי כפי שעולה מהנתונים הכמותיים,
ב 20%-10%-מהכתבות על נשים הן מופיעות כקורבנות .אין ספק שנתונים
אלה משקפים מציאות חברתית קשה ,ואין בדעתנו לערער על קיומן
של תופעות חברתיות טרגיות אך רווחות .הבעיה בשיח הקורבני בעיתון
מתבטאת בהיעדר ייחוס של אקטיביות כלשהי לקורבנות ,בחיזוק הדימוי
הכנוע וחסר האונים של נשים ובהצגתו כחלק מהסדר הטבעי ,גם בכתבות
שבהן מדווח כי נשים הגישו תלונה למשטרה ,למשל .השיח התקשורתי
אינו חוצה את גבולות הדיווח ה”עובדתי” ומסתפק בציון המקרה ללא
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עמדה ,ניתוח ביקורתי או קישור בין מקרים שונים ,שיכלו להעלות את
הסיקור מרמת הסנסציה המקומית הבודדת לרמה של בעיה חברתית
ותרבותית שראוי להתמודד איתה בצורה כוללת .האטומיזציה של תופעת
האלימות הפיזית והמילולית כלפי נשים מעלימה את היקפה הרחב ואת
הצורך לטיפול מעמיק בשורשיה .בכך מקבע השיח העיתונאי את הנשים
כקורבנות בלבד ,ולא נוטל חלק בהצגה אקטיבית של ביקורת מעמיקה על
אחת התופעות המסוכנות והנפסדות בחברה ,גם כאשר מדובר במקרי רצח.
חשוב לציין שבמקרים רבים מקורות המידע של ידיעות על אלימות כלפי
נשים היו משטרתיים ,והעיתון לא טרח לבחון אותם לעומק כדי לחשוף
את שורשיהם ולהציע דרכי טיפול בתופעה .למעשה ,העיתונים מעוניינים
בהצגת מקרי האלימות כסנסציה בודדת יותר מאשר בעיסוק ענייני בתופעה
ובסכנותיה ,כיוון שהדבר נחשב למקדם מכירות .דוגמה טובה לדפוס סיקור
זה מצאנו ב”א-סינארה” מיום  .20/11/2009בעמ’  46של העיתון מופיעות
שתי כתבות קצרות ,האחת על מעשים מגונים בקטינה והשנייה על אב
שביצע מעשים אלה בבתו (ר’ נספח  .)9כותרת הכתבה הראשונה היא
”תושב אזור טבריה נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינה”; כותרת
הכתבה השנייה היא ”אב נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בבתו” .ברור
מהכתבות שמקורות המידע שלהן משטרתיים ,ומתוכנן ניתן להתרשם
שלעיתון לא היתה תרומה כלשהי מעבר למידע שקיבל בהודעה לעיתונות
של המשטרה .דפוס זה – שבו העיתונים אינם מביעים עמדה ,לא מנתחים
את התופעות ומסתפקים בשיקוף המידע הבסיסי של האירוע – אופייני
לשלושת העיתונים שנכללו במחקר .הנסיבות ,ההשלכות והמשמעויות
אינן באות לידי ביטוי כלל ,דבר שמלבה את החשדנות ומעורר את סקרנות
הקוראים בנוגע למקום ההתרחשות .דוגמה דומה מופיעה בגיליון ”פנורמה”
מ ,20/11/2009-בכתבה שכותרתה ”קטינה מוואדי עארה הגישה תלונה
נגד אביה על מעשים מגונים” (ר’ נספח  .)20כמו במקרים הקודמים ,מקור
הידיעה הוא משטרתי ואין בה שום התייחסות לתוכנה .העיתון מסתפק
אפוא בהעתקת חלק מהודעת המשטרה.
כאמור ,כתבות מסוג זה מעוררות תחושה של סקרנות לא-אכפתית
בקרב הקוראים .עיקר תשומת הלב מופנית לתהיות סביב המידע החסר
יותר מאשר להזדהות עם הקורבן ,ונוצרת מעין אפתיה כלפי התופעה.
היעדר הקשר חברתי או היסטורי הממקם את הידיעה בתוך רצף של סיקור
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מקרים דומים מבודד את האירוע וממעיט מערכו .דפוס סיקור זה מעמיק
את שיח הקורבנות באמצעות קיבוע הנשים כחלשות וכמושא לסקרנות
רכילותית גרידא.
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סיכום
אחד הממצאים העיקריים של מחקר זה הוא שאחוז הכתבות המסקרות
נשים בתקשורת הערבית הכתובה עלה ביחס לנתונים של מחקר אעלאם
משנת  .2006עלייה זו היא משמעותית וללא ספק משקפת מגמה חשובה
שראוי לעודדה .עם זאת ,אחוז הייצוג הנשי עדיין נופל מאחוז הנשים
באוכלוסייה ,ועודנו מוגבל לתחומים חברתיים ותרבותיים מסוימים.
מסקנה שנייה של המחקר היא שאופן ייצוגן של הנשים ואיכות הייצוג
לא השתנו באופן משמעותי ,ואין קורלציה בין איכות הייצוג ובין העלייה
הכמותית בסיקור .נשים עדיין מסוקרות במגזינים חברתיים ותרבותיים
יותר מאשר בחדשות ,והן עדיין מיוצגות בתפקידים המדגישים את נשיותן
יותר מאשר את תפקידיהן או עמדותיהן כשחקניות שוות ערך בחברה .הן
מוצגות כאמהות יותר מאשר כמומחיות במקצוען ,ויותר ככפופות ותלויות
בגברים מאשר כעצמאיות ומובילות.
מסקנה שלישית של המחקר נוגעת להשפעה המועטה של עיתונאיות
על השיח התקשורתי ועל ייצוג הנשים .על אף שבשניים מהעיתונים
שנבדקו העורכות הן נשים ,דפוסי סיקור הנשים בשניהם לא שונה באופן
עקרוני מהעיתון שעורכו הוא גבר .נראה כי הדבר נובע מדלות הסיקור
ומן ההתערבות המועטה של מערכות העיתונים בידיעות המתפרסמות
בדפיהם ,במיוחד כאשר המקור לידיעה סיפק את המידע באופן מובנה
ומסודר באמצעות הודעה לעיתונות.
מסקנה רביעית מתייחסת להיעדר אסטרטגיית עריכה אקטיבית
או להיעדר אג’נדה תקשורתית בשלושת העיתונים בכל הנוגע למעמד
ולדימויה החברתי והתרבותי .היעדר
ּ
האישה ,לתפקידיה החברתיים
אג’נדה אקטיבית אין פירושה היעדר אג’נדה כלל ,אלא שסדר היום המגדרי
של אמצעי התקשורת הערביים שנבדקו מתאפיין באקראיות המובילה –
בחזרה – לדומיננטיות גברית מובהקת.
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מסקנה חמישית נוגעת אף היא למדיניות העריכה של העיתונים ,הבאה
לידי ביטוי במינימליזם עריכתי ובהסתפקות במידע לקוני בסוגיות שונות
שהיו עשויות להוות מוקד משיכה אילו סוקרו לעומק .העריכה המינימלית
משקפת סיקור שטחי וחסכני ,המאפיין את כל העיתונים ואיננו ייחודי
לכתבות על נשים .החסכנות באה לידי ביטוי בתמליל הדל ,שעלות הפקתו
נמוכה מעלות העסקתם של עיתונאים רציניים .לפיכך ,העיתונים מתפקדים
כמעט כעלוני פרסומת המקשטים את עמודיהם במידע לקוני ושטחי
בתחומים שונים יותר מאשר להפך.
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המלצות
נוכח מסקנות אלה ,חשוב להפנות את תשומת לבם של העורכים
והכתבים בעיתונים שנחקרו ,המהווים אמצעי תקשורת מובילים גם בתחום
האינטרנט ,לכך שייצוג הנשים אמנם התקדם מבחינה כמותית ,אך כדי
לשנות את מאפייני הסיקור הדומיננטיים יש צורך במדיניות מערכתית
מכוונת .ייצוג האישה לא מסתכם בתמונות גדולות או בהבלטת ידוענים,
אלא חייב לכלול שינוי מהותי בסוג הדמויות המוצגות ,בשיח הדומיננטי
ובמדיניות התמונות .האיזון בין בעלות תפקידים שונים המיוצגות בתקשורת
לא יכול להיות כפוף לשיקולי ידוענות בלבד .נשים רבות ממלאות תפקידים
חשובים בחברה ובתרבות ,בתחום החינוך ,בתחום הבריאות ,בכלכלה
ובפוליטיקה ,ואין ספק שלרבות מהן יש סיפור ייחודי שיכול לעניין את
הציבור כולו ולא רק את הנשים .השיח התקשורתי הבנוי סביב הפיצול בין
ידוענות חושפנית מצד אחד לתפקידי נשים מסורתיים מצד שני חייב לעבור
פמיניזציה שתחלץ אותו מכבילתו לדימויים שטחיים או פטריארכליים או
שניהם גם יחד .לא רק שנשים מהוות  50%מהחברה ,אלא שהחברה עוברת
תמורות עמוקות וראוי שהשיח התקשורתי ישקף אותן וייטיב להתחקות
אחרי מאפייניהן והשלכותיהן.
שיח הזכויות יכול להוסיף נדבך חשוב לשיח התקשורתי על נשים .אין
די בייצוג הנשים; כדי להתגבר על העיוות במאפייני השיח הדומיננטי כיום
יש צורך בשיח נשי .הייצוג הניטרלי כביכול בסוגיות חברתיות שבמרכזן
עומדות נשים ,במיוחד כאשר מדובר באלימות נגדן ,מצדד בתופעות אלו
בעקיפין ומאפשר את המשך קיומן .מוטב כי העיתונים יביעו עמדה ברורה
ביחס לתופעות חברתיות שונות ,במיוחד כאשר מדובר באלימות נגד נשים,
ולא יסתתרו מאחורי ניטרליות מדומה ,שכן אי-נקיטת עמדה היא עמדה
בפני עצמה .הניטרליות ביחס למבנה יחסי הכוח ,במיוחד במציאות שיש
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בה צד חזק מול צד חלש ,משמעה עמידה לצד החזק.
לבסוף ,כדי להביא לשינוי בשיח התקשורתי על נשים ,היחס בין שטחי
התמונות לכמות המלל בכתבות על נשים חייב להשתנות.
המלצות אלה אינן ממצות את כל הנדרש ואינן באות מעמדה
פטרנלסטית .הן נובעות מנתוני מחקר זה ומטרתן לסייע בידי העיתונים
ואתריהם האלקטרוניים להוביל שינוי משמעותי שישפיע לטובה עליהם
ועל החברה שהם פועלים בתוכה.
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