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'תקוועווןסגנית
אתפוגשתואשון'

באנגלית,'הארץ'שובת
לנראונעה

גולדקלנגאורלי//

האדו

האנגליתהמהדורהעורכתלנדאו,נעה
עוררסגניתעםמשוחחתהארץ,של

הביקורתאתוהודפתראשוןמקור

"אניהעיתון:שלהחדהההסיהעלמימין

פחותלאציונית,אחוזמאהמרגישה

הציונותאתשעזבהאףאחר".אדםמשום

לנהלממשיכההיאגדלה,שבההדתית

חריףדיאלוגעמה

גרלדקלנגאה־לי//
ישובשאראבישגצילום:



אותיוהרתיעושהתישוהמרכזייםהדבריםאחד

ההתייחסותלקבוצתשהשתייכהדתיתנערהבתור

פוסקהבלתיהעיסוקהיהדתית','ציונותשנקראת

ועדבחרת',ו'בנוסגולה'מ'עםעצמיתבעליונות

הדתייםתפקידעלבבני־עקיבאפעולותאינסוף

לנדאו,נעהאומרתלישראלים",אישית''דוגמהבמתן

ראשולשעבר'הארץ',שלהאנגליתהמהדורהעורכת

שמירתשלפיה"התפיסההעיתון.שלהחדשותמערכת

ואףשגויהיותרטוביםאנשיםמייצרתבהכרחהלכה

המציאותמדי.שקופיםבההחוריםכיבעיניי,מסוכנת

מוסריתערובהאינםראשוכיסוישכיפהושובשובמוכיחה

ערכית.או

אודתישאינושאדםגםמוכיחההמציאותבבד,"בד

אתכשמשלביםכיפות.מחובשיבערכיונחותאיננויהודי

מקבליםלאומניתתיאוריהעםהזאתהעליונותתפיסת

נשארהלאהזאתהשפההגזענות.לתחומישנושקקוקטייל

ממש,לקמפייןגםהפכהולאט־לאטבתנועה,בפעולות

מוקדיעל'השתלטות'מבצעעלהכריזובקהילהומנהיגים

הישראלית".בחברהכוח

ההתייחסות"ל"קבוצתמשתייכתאינהכברלנדאו

ולאהדתילעברהמתכחשתאינהזאתובכלהמדוברת,

מסוימים.במישוריםעליההשפעתואתלהסתירמנסה

ספקנותזהשליהדתימהחינוךשספגתיהדברים"אחד

מפעילהשאנימרגישה"אניאומרת.היאשאלות",ושאלת

היום,אליהאותישמשייכיםזוהקבוצותשתיעלזהאת

שכשעמדתיזוכרתאניבעבר.אליהאותיששייכווזו

ב'ידיעותלעבודרוצהאניאםאותישאלומגל"צלהשתחרר

זהמהמשלנו'.חבר'העכשיושם'צריכיםכיאחרונות',

בהכרחנשאתימצוותשומרתשהייתיבגלל'משלנו'?בכלל

מסוימות?"פוליטיותדעותבהכרחליישקבוצה?שלדגל

שייערךוחדשנותחברהלכלכלה,ראשון''מקורבכנס

חילופיבשאלתהעוסקבדיוןלנדאותשתתףהשבוע,

שהפךהדתיהימיןעלדגשמתןתוךבישראל,האליטות

מעלהישראלית,בחברההשפעהבמוקדימשמעותילכוח

באוכלוסייה.לשיעורוומעבר

מעצםהסתייגותהאתלנדאומתארתאופייניתבכנות

בשאלתהזוהאובססיבית"ההתעסקותבנושא.העיסוק

ואיךלא,עודאואליטהכבראנחנוואםהעליונות,

אתששואלשאלותאלהבאחרתאחתאליטהמחליפים

פריבילגיתפשוטהיאאמיתיתאליטההאנדרדוג.רקעצמו

עיקרשבידיהצרהקבוצהזואישוש.צריכהלאהיאמלידה.

שנכוןדברשוםבזהואיןהמשאבים,עלוהשליטהההשפעה

הזיז'מיתחושתשתהיהמצויןלהפך,אליו.לשאוףבכלל

החברה.חלקיכלללטובתהכוחבמוקדיוגיווןהגבינה'את

מוצאאוא־לוהיצומתוקףככזועצמהעלשמכריזהאליטה

אתלהחליףצריךלארעה.וגםכוזבתאליטההיאאתני,

בזה?עשינומהכיפות.בחובשימפא"ישלה'אחוס"לים'

לאחרת.אחתפיותמסתימת

שהדרישהחושבתאניספציפי,באופןעיתונות"לגבי

שלהםהעיתונאיםאתולסווגלגווןתקשורתמגופי

גיווןשגויה.היאפוליטיותעמדותלפי'מייצגות'בקופסאות

מיוןלהשתדל.וחובהכן,בהחלטוגיאוגרפיחברתימגדרי,

הגישולאמעולםלשמחתי,לא.בהחלטדעות?לפיוגיוס

כזהאגישלאולעולםעבודה,ראיוןבשוםדעות''טופסלי

לאחרים".



האחרונהובשנהמאוד,ברורהפוליטיתזהותבעל

אףקיצוניתהנחשבתהאנגליתהמהדורהאתעורכת

וביןשלךהפרטיותהדעותביןלנתקאפשראיךיותר.

בו?עוסקתשאתהמקצוע

משנותלפרוסצריכיםלאשעיתונאיםחושבת"אני

דעה,ישעיתונאישלכלברורמפלגה.לאאנחנומדיניות.

לנהלצריכיםלאאנחנואבלבימינו,לזהלהתכחשומצחיק

לפרוסיכולהאניחושבכאדםשאלות.לשאולאלאקמפיין

להתעסקצריכהאניכעיתונאיתאבלשלי,התפיסותאת

כלפיה".ובספקנותהמציאותבהצגתבעיקר

היהדותאתמקטינההמדינה

דתית־לאומיתלמשפחהשנים23לפנינולדהלנדאו

ממנהמורידשלההצעירהמראהבירושלים.רסקובשכונת

בתאניבלב"אבלטובות,שניםכמהעודהמתבונןבעיני

רביןרצחלאחרבחיוך.אומרתהיאמזמן",כברחמישים

פוליטיתהחלטההייתהלא("זובני־עקיבאתנועתאתעזבה

הרגשתיאבלמצווה,בתלאעודתינוקת,הייתיגדולה.

אתהכירהבצופיםהדתיים.לצופיםועברהבנוח")לאשם

סניףכאשרגבריהו,אבנרזוגה,לבןלימיםשיהפוךמי

למדההיאשלו.רחובותסניףאתפגששלהירושלים

היאהיוםצה"ל.בגלישירתהוכאמור'פלך',הספרבבית

דתי.לאחייםאורחומקיימתבתל־אביב,מתגוררת

שאניהבנתיבדיוקמתיאותילשאולנוטים"חילונים

לאזה"אבלמתארת.היאהסוויץ'",היהמתידתייה,לא

ממשפחהמגיעאבנרגםבדרך.שלביםישאחד,ביוםקורה

מעולםהאמתלמעןיחד.הזההתהליךאתועברנודתית,

שצריךמהעשיתידתייה.אומאמינהשאניהרגשתילא

החינוךומערכתמשפחהאותיהסובביםהחייםכלכי

וכיבדתי.שמרתיבמסגרתהייתיעודכלדתית.הייתה

החיים.היואלהידיים,נוטליםאזידייםנוטליםכולם

עשינוואניאבנרבחו"לשלנוהראשוניםהטיוליםבאחד

בדלתותלעבורבלימהמלוןלצאתכדישלמיםתמרונים

אחרימהמסגרת,שיצאתימרגעאבלבשבת.האוטומטיות

הקמאייםהדבריםהאפיקורסותבשרשרתירדה.הדתהצבא,

יותראניהיוםכשרות.שמירתלמשללרדת,האחרוניםהם

אניממני.חלקעדייןזהשני,מצדמאגנוסטית.אתאיסטית

היום,שאניממינפרדבלתיחלקזהאבלהלכה,שומרתלא

ויששמורישיפה:דברפעםליאמרמישהומהאישיות.חלק

הואממני.מסורתייותראבנרהזכור.שלבצדאניאזזכור.

מסוימיםבמועדיםכנסתלבתיללכתאוהבכיפור,ביוםצם

שונים".מנייניםולבחון

הורה("כללמשפחתהקלהיהלאמהדתשלההניתוק

לאגםלדבריהאבלכמוהו"),יצאושלושהילדיםרוצה

במיוחד.דרמטי

שרוציםהדתל"שיםתופעתשלך?לילדיםבנוגעמה

אצלכם?גםמתקיימתחילוניםולאדתל"שיםילדים

כמותם.שיהיוילדיםלגדלהוריםשלהרצוןשוב"זה

כרגע.אותימעסיקלאזהאזילדים,רוצהכךכללאאני

זה".עלנחשוביהיואםילדיםליכשיהיו

עצמךאתמוצאתאתהדתית־לאומית,החברהכבוגרת

קיצוניותלאמירותנחשפתכשאתלפעמיםעליהמגנה

נגדה?

אנילפעמיםמסוימת.קבוצהמייצגתלאאני"כאמור,

חושבתואניהדתי,העולםלגביידעפערישישמרגישה

המפד"ל.ובעיקרהדתיתהציונותאשמתזומסויםשבמובן

רקהןוהיהדותשהדתהדתי־לאומיהציבורשלהתפיסה

הדתייםלכלנכוןזהבעייתית.אותה,מביניםשהםכפי

שלאהזוההתעקשותבגללודתיים.חרדיםהאורתודוקסים,

ליהדותוההתייחסותאחרות,ותפיסותאחריםזרמיםיהיו

אחדגדול.ציבורפספסוהתרבותי,ולאהרליגיוזימההיבט

התפוצותליהדותישראליםביןביותרהגדוליםהפערים

במדינהמקוםנותניםשלאגדולהטעותזוהיהדות.זו

מהדברחלקלאשהםטעותזוולקונסרבטיבים.לרפורמים

השאלהתתעורראזוישראל.יהדותשנקראהזהוהבועטהחי

כךכלעםהתמודדישראלעםנישואים?סביבההלכתית

ובלימדינהבליושרד,ההיסטוריהלאורךדבריםהרבה

רבנות".

יהודי.מיהולשאלתשנוגעהרקעאתמבינהאתאבל

אמותלפילאשהםוגיוריםרפורמותמקבלאתהאם

חמורהדתיתבבעיהאתהשלך,ההלכתיותהמידה

תערובת.לנישואישמביאה

הרבהותהיהישראל,מדינתלפניהרבההייתה"היהדות

שישראלכדיהיהודייםהמוסדותאתצריכיםלאאחריה.

היהדותאתמקטיןומדינהדתביןהחיבוריהודית.תהיה

משרדובליבנטבלימתקיימתהתפוצותיהדותבעיניי.

כשמצמצמיםמקטיןמשהוישישראל.מדינתובליהחינוך

מהייודעיםלאהיוםאנשיםהמפד"ל.לממדיהיהדותאת

במערכת".חסרזההבסיסית.ברמהיהדות

"כפייהיצעקוהחינוךלמערכתיהדותיכניסואם

דתית".

למערכתלהכניסצריךאגב,מצוין.זהכידע"יהדות

אדםלהיותיכולאתהאיךייאמןלאונצרות.אסלאםגם

בלילאקדמיהולהגיעבישראלומשכילאינטליגנטי

באקדמיהוגםאותך.הסובבותהדתותשתיעלדברלדעת

אתשכוללמסלולתבחראםרקונצרותאסלאםעלתלמד

העולםאישמלהיותחלקהיאכזוהיכרותהללו.הנושאים

הגדול".

מתנחליםעםפורהדיון

ישראל?למדינתיהודילצביוןערךאין

המדינהשלהדמוקרטילצביוןחרדהיותרהרבה"אני

מהמנגנוניםיותרחזקההיהדותשלה.היהודימלצביון

שנים.עשרותכמההכולבסךפהשקיימיםהמדינתיים,

הדמוקרטיהבטוחה.כךכללאאנידמוקרטיהלגבי

כולו".בעולםאלאבישראלרקלאבסכנה,הליברלית

שכרגעמפניכךלדברלעצמךלהרשותיכולהאתאולי

יופר,הואאםאבלישראל.למדינתיהודיצביוןיש

'מדינהשלהטיעוןוהריהידיים.מביןיחמוקכברזה

שתיבפתרוןלדבוקלשכנעמהניסיוןחלקהואיהודית'

הדמוגרפית.הבעיהבגללהמדינות,

אניכיהמדינותשתיבפתרוןתומכתאני"בגדול

אניפלסטינית.לצדיהודיתמדינהלהיותשצריכהחושבת

הזהותבשימורותומכתעליהם,השליטהבסיוםתומכת

לשיטתמעברשהיאישראל,למדינתהדמוקרטית־ליברלית

הבחירות".

הדמוגרפיהטיעוןעללפעמיםמגחכיםבימין

גבריהואבנרנפרדים".אנשיםשני"אנחנו

לצביוןחרדהיותרהרבה"אני

מלצביוןהמדינהשלהדמוקרטי

יותרחזקההיהדותשלה.היהודי

שקיימיםהמדינתיים,מהמנגנונים

שנים.עשרותכמההכולבסךפה

כךכללאאנידמוקרטיהלגבי

הליברליתהדמוקרטיהבטוחה.

בישראל"רקלאבסכנה,



להודותנאלצושבשמאללאחרנולדשהואוטוענים

הסכמיהפלסטיניםמולההסכמיםאתלכנותשקשה

היישוביםעקירתהיאהמטרהכאילונראהשלום.

הכיבושזהפעםמשתנה.התירוץרקושומרון,יהודה

ופעםמידינו,הפלסטיניםאתלהצילורצוןשמשחית

הדמוגרפיה.בשםפנים־יהודיתדאגהבכלל

אזבתהליך,סטגנציהכשיששם.היהתמיד"זה

סדרתאתבשקיקהקראתיאלטרנטיבות.יותרשומעים

ראשון','מקורשלב'דיוקן'העצנישרהשלהכתבות

מרתק.באמתהיהזהלמצב.מימיןאלטרנטיבותשנתנה

חבריםעםדווקאפוליטייםדיוניםלנהלמאודאוהבתאני

הואהפורהשהדיוןמפנימתנחלים,רצויימנים,דתיים

שבאמתזההואהאידאולוגיהמתנחליהציבורדווקאינינו.

אנימהעליודעיםוהםממנה,חלקהםהמציאות.אתמכיר

מעולםהיולאהישראליבציבורגדוליםחלקיםמדברת.

לאגםזההאמתולמעןהמספרים,אתמכיריםלאבשטחים,

בזהועסוקשמכירמיעםדיוןמעריךאתהאותם.מעניין

שונות".מחשבותלוישאבלכמוך,

המדינותשתילפתרוןהמניעיםסקאלתעלאז

הדמוגרפיה?אואותךמטרידהכיבוש

כיבושלענייניהסוגיהאתלפרקבעיניימציאותי"לא

אנינכון.ביחדוהכולתמיד,שםהיושניהםדמוגרפיה.

לאבשטחים,השליטהלנונכונהלאזהבכלמאמינה

לפרקשאפשרחושבתלאאניבשבילנו.ולאשבילם

כאןצריכיםאנחנובלבד.אחדצדעלולהסתכלאחדחלק

פלסטיניתמדינהולצדהוצודקת,מוסריתיהודיתמדינה

חופשית".

הארץ?בלבשנייהעזהעםעצמנואתנמצאואם

דיוןלאזהשלהם.המנהיגיםאתלבחורתפקידנולא"זה

שלהם".בחירהזובינינו,מדיני

לידיעותדעותבין

שאחריזושלה,התקשורתיתהקריירהאתהחלהלנדאו

עיתוןהייתההבאההתחנה.01ערוץככתבתגל"צ,

היתרבין'הארץ'.לעיתוןהצטרפהוב־9002'מעריב',

דסקראשכתבים,רכזתהשער,עמודעורכתשימשה

לשנתייםזוגהבןעםטסהבהמשךהחדשות.מערכתוראש

באוניברסיטתבריטניה־ארה"ב.קועלנעווהשנייםבחו"ל,

המחקרמכוןמטעםבמחקרעסקההיאהיוקרתיתאוקספורד

בנושאתזהכתבוהואפרסום,איסורצוויעלרויטרסשל

שבניו־יורק.קולומביהבאוניברסיטתאדםזכויות

ב'שובריםהציבוריתהמחלקהמנהלהואגבריהוכיום

ככלל,בעניין.להרחיבששהאיננהלנדאואבלתיקה',

מהםאחדלכלהמאפשרתזוגיותעללדבריהמקפידיםהם

אחת",לנפשלאאחד,לבשר"והיועצמו.בפנילהתפתח

ההשפעהעללשאולמבקשתזאתבכלכשאניאומרת.היא

שלדוברתלא"אניבקצרה:עונההיאעליה,פעילותושל

אבנראתאוהבתאניאבלבשמו.לדבריכולהולאהארגון

מחוץשתיקה''שובריםשלשההוקעהוחושבתבו,ותומכת

אנחנואבלצודק.ולאנכוןלאדברהיאהלגיטימיותגבול

נפרדים".אנשיםשני

שלבעריכתה'הארץ',שלהאנגליתהמהדורהנגד

משמעותייםפעריםעלרבהביקורתנשמעתנדאו,

פרו־בהטיהותמידלתרגומה,העבריתהגרסהביןאוד

בשיטתיותהעוקב'פרספקטיבה'אתרבולטת.פלסטינית

זה.מסוגעיוותיםעלושובשובמדווחהעיתוןאחר

אומרהייתהאםלעברבהשוואה
כיום:שהתקשורת

%04
יותרמאוזנת

מבעבר

%61
יותרימנית

מבעבר

יותרשמאלנית
מבעבר

הליכוד

%82

היהודיהבית

%93

עתידישכולנו

%54

ציונימחנה

%44

מרצ

ימין

%42

מתוןימין

%73

ימיןמרכז־נוטה

%34

שמאלמרכז־נוטהמרכז

%64

שמאל

%45

לכנסת:האחרונותבבחירותהצביעוהמשיביםמה

ימין־שמאל:צירעלפוליטיבאופןעצמםמגדיריםהמשיביםכיצד

מבעבריותרשמאלניתמבעבריותרמאוזנתמבעבריותרימנית



במהההרוגיםממספרכחלקלמחבלהתייחסותזופעם

בשטחבעומרל"גמדורתפעםירי";"אירועשמכונה

"הרגפעםזיתים;מטעכשריפתהמוצגתפלסטיניחקלאי

מתורגםטרור""אירועופעםבחברון",ל"יריהופךהמחבל"

התקשורתשלהאנגליותהמהדורותמכלדקירה".ל"אירוע

בעיקרלים,מעברביותרהנקראהוא'הארץ'הישראלית,

היהודיתבקהילהרקלאהמוכרתהדיגיטליתבגרסה

ולעתיםמשלושהפחותלאהבינלאומית.בזירהגםאלא

האנגלילאתרחודשמדינכנסיםקוראיםמיליוןארבעה

עלהיחידהמידעמקורהואמהםרביםובעבור'הארץ',של

בישראל.הנעשה

הדעהמאמריאתלעורךולייחסלהתבלבלנוטים"אנשים

לביקורת.בתגובהלנדאואומרתבעיתון",שמתפרסמים

ישאבלעליהם,חתומההייתישלאדבריםשישברור"הרי

משלי.שונותלדעותגםבמהאתןבהחלטואניביטויחופש

האנגליתלמהדורהטורליתכתביאםמאודאשמחאגב,

אםבשאלהמרתקשיחאצלנומתקייםלמשלהיוםשלי.

מדינתשלהחלטותנגדימחואמריקניםשיהודיםנכון

אבלונגד,בעדמאמרים,חמישה־שישהלנוהיוישראל.

דעתם".אתמשקףשלאהמאמרעליתעצבנותמידאנשים

דבריםהדעה.לאהידיעה,רמתעלמדברתאני

איךעלפרודיהלכתוברציתשלולהרגישלךשגורמים

לכתוביכולהייתלאהאירוע,אתמציגהיה'הארץ'

אצלכם.שפורסםממהיותרטובאותו

שקרווטעויותאירועיםעללענותיכולהלא"אני

שנה,לפנישהחלההאנגלית,במהדורהשליהתקופהלפני

לפחותעלייךיושביםהיושלולךלהבטיחיכולהאניאבל

מדיבעיתוןמילהבכלאותךשמחפשיםארגוניםשלושה

שלך.הטעויותאתהמיליםאלפיבתוךמוצאיםהיוהםיום,

המהדורהשלנטותרגוםלאכברשאנחנולזכורגםצריך

מאמראתמשלנו.עיתונאיתעצמאותלנוישהעברית.

הדעותעמודיאתאבלבמדויק,מתרגמיםאנחנוהמערכת

הראל.ישראלכמוימיןאנשיגםשםותראיבוחרים,אנחנו

אנחנוצפון־אמריקה,יהדותהואשלנוהיעדשקהלמאחר

יהודיבשיחועוסקיםאותםשמענייניםתכניםמתאימים

הקיצוניהימיןעלייתהחדשה,האנטישמיותכמוכללי

רצחסיקורשלברמהלאזההכותל.וסוגייתבארה"ב

שלהםמהענייןחלקשהןכלליותסוגיותאלאבברוקלין,

בהם".ושלנובנו

היאההטיהאירועים.ותיאורעובדותגםישזאתובכל

בעולם.מאודרעאותהומוציאהישראל,נגדתמיד

היוארגוניםשלושהלוקורההיהשזהלהניחקשה

ראשון'.'מקורעליושבים

אנחנוישראל.אתרעלהוציאזהמההיא"השאלה

גוףכלאמת.ולדיווחהעיתונאייםהאתיקהלכללימחויבים

ימצאו.טעויות,למצואכדיברזלבמסרקותאותושיסרקו

ישראלמדינתאתלהכפישזדוניתכוונהלמצואועדמכאן

אצלנועובדיםאותו.מקבליםלאשאנחנוטיעוןזהבעולם,

גורלםאתולקשורלישראללהגיעשבחרוחדשיםעולים

ולמעןמילואים,משרתיומתנחלים,דתייםלנוישבגורלה.

ישעצמי.אתולהצדיקלפרטהצורךאתשונאתאניהאמת

לאזודעות.מיניכלעםאנשיםאצלכם,כמובדיוקאצלנו,

בוגדנות".ולאאנטישמיות

כברמותרמתיהבוגדנות?גבולזאתבכלמהו

שלך?במדינהבגידהעללדברלשיטתך

להתנקותצריכההמלוכלכתשהכביסההזוהתפיסהבגידה?

אצלנו,שקוריםאמיתייםדבריםלהסתירושאפשרבפנים,

אםעקרונית.נכונהלאגםוהיאמציאותיתלאגםהיא

זה".עללדברצריכהאניבבית,אצליבסדרלאמשהויש

ציונימיהו

הציבוראתלשכנעדרךאיןשלשמאלתחושהיש

בינלאומיללחץגורםהואאזבבחירות,ולנצחבישראל

בדמוקרטיהיריקהזוכאן.שנעשהמהעללהשפיעכדי

לעצמו.לנכסאוהבכךכלשהשמאל

'הארץ'?ולאבאנגליתערוץשישבסדרזה"למה

יהדותהואשלנוהיעדקהלהגלובלי.מהעולםחלקאנחנו

השקפהאיזוישמהדיון.חלקהיותמידוהםצפון־אמריקה,

ממנוכסףולקחתהעולםעםלדברללכתמותרלימיןשרק

למיציוני.מיהולשאלהנוגעבעצםוזהאסור,ולשמאל

ולמועצתלערוץרקהאםהציונות.בשםלדברמותר

הסברהזהימיןמצדכשזהלמהלעולם?לדברמותריש"ע

זואיפא"ק?זהמהבסדר?לאזהמשמאלוכשזהבסדר,וזה

אפשראיהלבן.הביתעללהשפיעשמטרתהיהודיתשדולה

נקנהכסףמאיזהכבר.מעורבהואכיהעולםאתלערבשלא

הואהעולםאמריקני.מכסףבטירונות?החזקתישאניהרובה

פה.שקורהממהחלק

לפעמיםאיךהקלעים,אחוריאלהצצהלךאתן"בואי

פרשנותאצלנוהייתהדבר.בושאיןסיפורעלינומפילים

מהמהדורהמתורגםמאמרהסכינים,בטרורשהתמקדה

ולאמהתנחלות,היאוהמתרגמתהגורלרצההעברית.

תגובותהגיעוומבוגרת.דתייהאישהמהתנחלות־לייט.

טרורתרגמנוכיידועים,ארגוניםאותםמצדזועמות

הרמתיskcattaefinK.rorretל־סכינים

טרורכזהמושגאיןבפשטות:אמרהוהיאלמתרגמת,טלפון

שהםרוציםאנחנואםישראלית.המצאהזובארה"ב.סכינים

וכלבדקתי,כך.לתרגםנאלצתאנימדובר,במהיבינו

ממתיהצעקה?מהעלאזטרור.במילהגדושהיההמאמר

חשבההכולבסךהיאיותר?חלשהמילההיא'תוקפים'

ביקורות".שלמטחקיבלתיזהועלמובן,לאשהביטוי

בצלאלאומרזלברוךלאהואנגדכםשיצאמי

עלמדבריםאנחנו'פרספקטיבה'.רקלאוגםסמוטריץ,

שמתחאובמה,שלהחצרכתבכמעטגולדברג,ג'פרי

בדיווחיםאנטי־ישראלייםעיוותיםעלחריפהביקורת

חדשותיים.

חותמתלאהואוג'פריבתקופתי,קרהלאהזה"האירוע

לגופולהיכנסרוצהלאאנימדד.ולאדברשוםשלכשרות

לסטנדרטמחויביםשאנחנולהבטיחיכולהרקאניאיש,של

לשמוע".נעימהלאכשהיאגםאמתמדווחיםגבוה.עיתונאי

כשמדווחיםשגםויודעותבעריכה,עוסקותשתינו

אותן.מציגיםשבולאופןמשמעותישעובדותעל

שקר.לאזהבזירה,הרוגיםארבעהישאובייקטיבית

המחבל.הואמהםכשאחדהאמתבדיוקלאזואבל

זהב'הארץ'כותרות.אותןאתישולכםלנו"לפעמים

השאלהכילמה?בסדר.זהראשון'וב'מקורבסדר,לאנשמע

'צוקבמהלךאותך.מקבליםואיךממךמצפיםמההיא

ההרוגיםומספרבצה"להנפגעיםמספרעלדיווחנואיתן'

עלזעמושממשאנשיםישיבשה.עובדהזוהפלסטינים.

לך.כואבתהזוהאמתלמהעצמךאתלשאולצריךאתהזה.

זהאבלההרוגים,מספרזהאוקיי,ולומר:לקרואאדםיכול

איתישישוחחימנימעריכהאנימוצדקת.המלחמהמוצדק.

הפרסום?"עצםעללזעוםאבלמוצדק.זהלמהויסביר

מנסיםמלחמהבמהלךמרגיז.זהלמהיודעתהריאת

צחימריםצילום:חברוןהרבדרוםשמאלהפגנת

להעבירבמדינה?לבגודזה"מה

בגידה?זוהממשלהעלביקורת

המלוכלכתשהכביסההזוהתפיסה

ושאפשרבפנים,להתנקותצריכה

שקוריםאמיתייםדבריםלהסתיר

והיאמציאותיתלאגםהיאאצלנו,

עקרונית"נכונהלאגם



האזרחים.חייעלכאןשנאבקבצדלחולשהוגורמים

האנשיםבסוףאנשים.באמתהםהאנשה,לא"זו

אתפותרלאזהאתלראותלאאנשים.הםאותךשרוצחים

לרגשות,קשורלאההרוגיםמספראותה.מעציםרקהבעיה,

משחקשתתארכמוזהאליה.להתייחסחייבשאתהעובדהזו

האליפותמשחקאתסיימהשישראלבחדווהותגידכדורגל

צדעלרקלדווחיכוללאאתהמה?מולאחתאחת.בתוצאה

הבסיסית.ברמההעיתונותלמקצועחוטאזהבמלחמה.אחד

שוב,מהסיפור.חלקפשוטזהאמפתיה,לעוררכדילאזה

ציונות".למושגהימיןשלניכוסבעצםהואפהשישמה

מערכיומתנתקהולךהואניכר.חלקבזהלוקחו'הארץ'

הציונות.

ואחדדגלו,עלחרטשהואעקרונותכמהיש"ל'הארץ'

וחיזוקהבקיומהשתומךציוניעיתוןהוא'הארץהוא:מהם

הסעיףזהודמוקרטית'.יהודיתכמדינהישראלמדינתשל

הוויכוחשלנו.המערכתיהקואתשמגדירבמסמךהראשון

אלאיהודימיהולאהואהישראליתבחברההיוםגדולהכי

זהמהציוני.הואבכאילו,ציונילאהארץציוני.מיהו

ישראל,במדינתלחיותהיהודיםשלזכותםזוציונות?

הזהבמובןאבלכמובן,פרשנויותהרבהעודישמדינתם.

דתי־לאומימאדםפחותלאציונית,אחוזמאהמרגישהאני

פהשתהיההיאשליהמטרהדברשלבסופומולי.שיושב

חושבתואניכאן,רקלחיותרוצהאנייותר.טובהמדינה

אצליהזה.המושגאתלעצמולנכסזכותאיןאחדשלאף

מישהואוהבשכשאתהאותילימדושלנו,בעדהבבית,

כשצריך.אותולבקרוגםהאמתאתלולהגידגםזהבאמת

מהזהאבל'הארץ',עובדיכלבשםלדבריכולהלאאני

שזומהראשלעצמםלהוציאצריכיםאנשיםמרגישה.שאני

שלנוהביקורתישראל.מדינתאתלהרוסזדוניתמזימה

יותר".טובהמדינהתהיהשישראלאמיתימרצוןמגיעה

אולשמאלימיןביןשפהבפערימסתכםהכולבסוףאז

לחילוניים?דתייםבין

הדתיתבחברהגםהצדדים.בשניקיימיםהשפה"פערי

המתרס.שלהשניבצדשנאמריםדבריםמביניםתמידלא

אחד,כגושהימיןעלאוהדתיתהחברהעללדברליקשה

להיותיכולהיההדתית־לאומיתשלחברהחושבתאניאבל

נשארזהאוליהשיח.גבולותעלבשמירהמשמעותיתפקיד

כיפהלךשכשיששקיבלנוהחינוךכמוהדתי,מהעולםלי

כשמישהוהיום,עדאדום.ברמזורעוברלאאתההראשעל

הציבוריותר.ליחורהזהואיוםנוראמשהואומרכיפהעם

חשוביותרהרבהתפקידעצמועללקחתיכולהיההזה

כמווביטוייםמקללותלהתנערהשיח,גבולותעלבלשמור

עלעצמו.הדברעלבאמתולדברישראל,ועוכריבוגדים

בסגנוןתגובותהמוןמקבלתאניהפתרונות.עלהבעיות,

'צריךאותך',ונתלההביתה'נבואסודנים',אותך'שיאנסו

בחסותקורהוזהככהשניםכמהכברזהבראש'.לךלירות

פניםמולייושבהייתאםככהמדברהייתלאהריהרשת,

יודעיםלאמנהיגיםהרבהשלי.לטיעוניםומאזיןפניםמול

שקוראיםמנהיגיםכוללוזההשיח,עלאחריותלקחת

רואהאתישראל.עוכרימסויםלארגוןאומסויםלעיתון

ישדיןביתמיתותכלכתבו,שהםלמהמתחתהשרשוראת

שלהשנימהצדומכלילותבוטותאמירותנגדגםאנישם.

הרסני".זהדבר,כללכתובאחדכלשלשזכותואףהמפה.

ההיסטוריהגלגלאתלהזיז

לימודיכולללנדאושלהאקדמימהרקורדחלק

"שפותאסיה.למזרחבחוגלימודיהבמסגרתמנדרינית

היאהאנגלית",במהדורהאניסתםלאאותי,מעניינות

לשלנו.ביחסמעניינתנוראהסינית"ההיסטוריהאומרת.

מלחמותעלשםמתעכביםשלאעדגדושה,כךכלהיא

מדי".קטןזהכיעליושמדלגיםמשהוזהשנה.005בנות

פה?סבלנותחסריסתםאנחנואז

עצוםגלגלהיאהיסטוריהפעם:ליאמראבנרשל"סבא

דברלהזיזצריךאתהסופו.אתלראותאפשרשאיוענק

אבלההיסטוריה,מהלךאתמידישנהשהואלצפותלאקטן,

תזוז".לאההיסטוריהשבלעדיותדע

בבתיויותריותרלנדאועצמהמצאהחדשותכעורכת

שגרםמהלמיניהם,פרסוםאיסורצווימולבמאבקהמשפט,

טעותהואהזה"המושגאותו.ולחקורבנושאלהתענייןלה

בכלצנזורההייתה"בהתחלהמסבירה.היאמתגלגלת",

שלאורךאלאהמדינה,לביטחוןקשוריםשהיוהנושאים

ערערהדיגיטליהעולםנשחק.שלההמעמדהשנים

לשלוטעוקפתדרךשםמצאוולכןהצנזורה,עללחלוטין

הדלפה,תהיהשלאלדאוגבמקוםפרסום.איסורבמידע

אצלנומתקיימתלו.שהודלףלמיהפהאתסותמיםפשוט

חופשוביןהמדינהסודותעלהשמירהביןמתמדתמלחמה

אלהכללדעת.הציבורוזכותהעיתונותחופשהביטוי,

בחוק".ולאבג"ץ,פסיקותמתוקףהיוםשמעוגנותזכויות

להגנותזקוקהבוודאיחרבהעלשחיהמדינהזאת,בכל

שמתפרסם.המידעעלמסוימות

עללשמורדמוקרטיתלמדינהמקוםבהחלט"יש

נדיריםלמקריםשמורלהיותצריךזהאבלסודותיה,

שאנחנוכפיבכמויותפרסומיםלמנועמאוד.ומוצדקים

שלאעוולותלהסתירומאפשראפקטיבילאזההיום,רואים

תושבמנגיסטו,אברהשלהסיפורשיוסתרו.רוצההיית

כמעטזאתוהסתירובעזהשנעלםאתיופיממוצאאשקלון

עוולה".זויעלה,תמורתושהמחירמחששכאילושנה,

אתלהעלותעשויאכןכזהשפרסוםיודעהעיתונאילו

מסוימת?אחריותלואיןלתת,תיאלץשישראלהמחיר

היהכאןתשפוט.הצנזורהזה.אתלשפוטהכליםבידי"לא

בצורהמוציאההמשטרההיוםאפליה.שלסיפורשישברור

כמואותםמאשריםושופטיםפרסום,איסורצוויסיטונאית

ליוהיוהצנזורהשלאחתמספרמעריצהלאאניגומי.חותמת

לאזןשיודעהזהבמנגנוןמשהוישאבלאיתם,מריבותמספיק

הביטחונייםהאינטרסיםעללשמירהלדעתהציבורזכותבין

עלמפקחתרשותשתהיהצריךהארוךלטווחישראל.של

פרסוםצוויכמהיודעלאאישקיימת.לאשהיוםהנתונים,

במבט־על".בקרהאיןכך.עלמפקחלאאחדואףבשנה,יש

מגווןאחריאבלדרכה,בראשיתעודאמנםלנדאו

כעורכתאותהשסימנומיכברישבעיתוןמרשיםתפקידים

כמעטעונההיא,"23בת"אניהארץ.עיתוןשלהבאה

לה.מזכירהאניבו־זמנית",חמישיםבת"אתבתמיהה.

אומרתהיאחיי",שלהזהלשלברלוונטילאעוד"זה

שכך.וטובמקום,לשוםהולךלאבן"אלוףמחשבה.אחרי

תהיהישראליתקשורתכליבכלאםאשמחכלליבאופן

המוןולעשותסגניותבלהיותמצוינותאנחנואישה.עורכת

לתתממהריםלאהמרכזיהניהולאתאבלמשנה,תפקידי

הייתיבאמת.מפתחבתפקידייהיושנשיםהזמןהגיעלנו.

גדולהכיוזהכתבים,ורכזתשערועורכתחדשותעורכת

הפתעההייתהזושראיתי.מהזהכיאליולשאוףשיכולתי

שאתבמהתלויהכולקידום.כשקיבלתיבשביליגדולה

נשיםלראותעדייןהתרגלנולאופשוטהעיניים,מולרואה

לשנות".צריךזהואתהאלה,בתפקידים

לנדאויותר".טובהמדינהתהיהשישראלמרצוןמגיעהשלנו"הביקורת

ראשוןמקורבוועידתתשתתףלנדאונעה

אליטות.חילופיבעידןהתקשורתבנושאבפורום

בהשתתפות:

חדשותפרשן,אברמוביץ',אמנון

משבריםוניהוללאסטרטגיהיועץבניהו,אביבמיל'תא"ל

חיקולברדיוהמרכזיתהמהדורהמגישמימרן,אבי

02וערוץמעריב'כאן',הציבוריהשידורתאגידליבסקינד,קלמן

סגלעמיתמנחה:


