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 . תקציר עברי1

 

עבודה זו בוחנת דפוסי התערבות של מראיינים בראיונות פוליטיים בערבית ובעברית המעמתים בין 

נים. היא מציעה תשובה לשאלה: האם המראיין מחלק תמיכה ואתגור באופן שווה בין שני מרואיי

המרואיינים? הניתוח מבוסס על קורפוס הכולל ראיונות ששודרו בתכניות ערב בתחנת הלווין 

של רשות השידור בישראל. בכל תכנית מראיין אחד ושני  1"אלג'זירה" המשדרת מקטר ובערוץ 

קפות פוליטיות מנוגדות. התכניות הן "אלאתג'אה אלמעאכס", מילולית: מרואיינים המייצגים הש

הכיוון הנגדי, ו"בין הכותרות", והמראיינים הם פיצל אלקאסם ובן כספית בהתאמה. בקורפוס 

 תורות בעברית.  1157-תורות בערבית ו 3318ארבעה ראיונות בכל שפה, ובהם 

 

הוא נקיטות עמדה מפורשות בפתיחות ובמהלך  הניתוח מתמקד בשלושה אמצעים לשוניים: הראשון

ניסוחים מחדש של דברי  –פרגמאטיות, והשלישי -הראיונות, האמצעי השני הן הערות מטה

המרואיינים. מהניתוח הטקסטואלי של מהלכי המראיין וכן מהערותיהם של המרואיינים עולה 

ע. לעומתו, כאשר בן כספית המסקנה שהמראיין פיצל אלקאסם מעדיף אחד מהמרואיינים באופן קבו

סימטריות, הוא נוטה לסמן אותן כהפרות או לפצות עליהן. ההבדל הזה בא לידי ביטוי -נוקט עמדות א

במונחים של מיצוב. פיצל אלקאסם ממצב את עצמו כמחברן של קביעות פוליטיות שהביע, ובהן 

תי של המראיין: ניהול נקיטת עמדה, ואילו בן כספית ממצב את עצמו כממלא את תפקידו המסור

 השיח.
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 . מבוא2

 

בכל בערבית  אקטואליהחדשות ותכניות ערוץ הראשון המשדר הערוץ הטלוויזיה "אלג'זירה" הוא 

מיליון  35-, והוא זוכה לשיעורי צפייה גבוהים בקרב דוברי הערבית ברחבי העולם )כשעות היממה

הערוצים העיקריים המשדרים תכניות מסוג  של רשות השידור בישראל הוא אחד משני 1צופים(. ערוץ 

זה בישראל. בשני הערוצים משודרות בשעות הערב תכניות שבהן ראיונות פוליטיים המעמתים בין 

תהיה לכך  –שני מרואיינים. ההנחה היא שאם המראיין בתכניות אלה נוקט עמדה פוליטית כלשהי 

 השפעה על דעת הקהל שלהן. 

 

אין מסורת של שלטון דמוקרטי,  -ל ערוץ "אלג'זירה", ובעולם הערבי בכלל נציין כי בקטר, שממנה פוע

ואילו בישראל שלטון דמוקרטי מאז הקמתה. במדינות שאינן דמוקרטיות השלטון שולט בתכנים 

המשודרים בכלי התקשורת, ויש בהם נטייה פוליטית ברורה. לעומת זאת בדמוקרטיה נטייה כזו 

ה לגרור סנקציות. לאור זאת מעניין לבדוק באיזו מידה מראיינים מכל נחשבת לבלתי לגיטימית ועלול

אחת מהתרבויות האלה חושפים את נטייתם הפוליטית ובאיזו מידה היא משפיעה על האופן שבו הם 

 מנהלים את הריאיון.

 

למחקר זה שתי מטרות. הראשונה היא לבחון את מידת הסימטריה שבה המראיין מחלק דפוסים של 

אתגור בין שני המרואיינים בכל אחת מהשפות לחוד. זאת בהנחה שסימטריה כזו מעידה על תמיכה ו

מידת הניטראליות של המראיין. המטרה השנייה היא להשוות בין חלוקת הדפוסים האלה בראיונות 

בערבית ובעברית. הניתוח יהיה ניתוח פרגמאטי ויבחן היבטים טקסטואליים. התייחסות להיבטים 

 –ון תפקידיהם של המרואיינים מחוץ לשיח והמוסכמות החברתיות בקרב קהל הצופים נוספים, כג

 יובאו רק במידה שיהיו נחוצות להבנת הידע ההקשרי של ההיבטים הטקסטואליים.
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 . סקירת ספרות3

 . הראיונות באנגלית3.1

 

ים של ראיונות, הריאיון הוא בבחינת סוג שיח בעל מאפיינים לשוניים ייחודיים. ישנם סוגים שונ

והגדרתם תלוייה במשתנים כגון נושא הריאיון ומטרתו. המחקר על סוג השיח הזה עסק ברובו 

בראיונות בשפה האנגלית וכן נחקרו ראיונות בעברית ובכמה שפות נוספות. ראיונות בערבית טרם 

 נחקרו עד כה.

 

(. מחקרים conversation analysis - CAהראיונות באנגלית נחקרו בעיקר מן ההיבט של חקר השיח )

אלה עסקו בהגדרת אופיו של הריאיון ודנו בנורמות הנובעות ממנו. אם כן, הריאיון הוא אחד מסוגי 

(. המאפיין הייחודי הבולט ביותר שלו הוא בארגון חילופי institutional discourseהשיח המוסדי )

 & Schegloffמתודולוגית בעקבות -אתנוידי חוקרי האסכולה ה-התורות בין הדוברים, כפי שתואר על

Sacks (1973 .) 

 

בריאיון פוליטי המעמת בין שני מרואיינים, בשונה מריאיון בהשתתפות מרואיין אחד, המראיין עשוי 

להשאיר מרחב לויכוח ביניהם אשר חורג מעט מהמבנה של שאלת מראיין ותשובת מרואיין. בכך 

(. talk shows( בתכניות השיח )semi-institutionalחצה )הריאיון מסוג זה דומה לשיח המוסדי למ

בתכניות אלה מתבטאת תכונה זו בכך שמשולבים בהן שיח מתוכנן ושיח ספונטאני, שיח שהמראיין 

מכוון ושיח שהוא אינו מכוון, וכן מעברים בין התפקידים השונים )התפקיד בשיח והתפקיד החברתי( 

 (.  Ilie ,2111של המשתתפים בהן )

 

יומי בין היתר בכך שהם ארוכים ומורכבים -מהלכי הדיבור בריאיון נבדלים מהמהלכים בשיח היום

יותר. לדוגמה, פעמים רבות מקדים המראיין הערות וקביעות לשאלותיו. אורך המהלכים הוא נורמה 

מקובלת, והמשתתפים מאשרים זאת בהתנהגותם; הם ממתינים, גם במקומות שעשויים להתפרש 

מהלך הדיבור, ומאפשרים לבן שיחם להשלים את דבריו. אף במקרים של חריגות מן המבנה כסיום 

המתואר נמצא בבדיקה כי התנהגות המשתתפים מאשרת את הנורמה. הם נטו "לסמן" את החריגות 

ככאלה, למשל בבקשת רשות לבצע מהלך בלתי מקובל )כגון מרואיין שביקש לשאול שאלה( או 

, Heritage & Greatbatch ,1991 ;Greatbatchהבעת הסתייגות או מחאה ) כלומר סנקציותבהטלת 

1988  .) 

 

( פיתח Goffman ,1981 :123-159ממבנה התורות ניתן ללמוד על חלוקת התפקידים בריאיון. גופמן )

במסגרת מודל לתפקידי המשתתפים בשיח. הוא הבחין בין תפקידיהם  (footingאת המושג "עיגון" )

כנמענים, שומעים אגביים ומצותתים. אלה עשויים להיות נראים )כגון קהל בהרצאה( או  של שומעים
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שיח -שיח ורב-שיח )כגון הרצאה(, דו-בלתי נראים )כגון צופי טלוויזיה(. גופמן דן במקרים של חד

)שבמסגרתו נמדד "סטאטוס ההשתתפות" של כל דובר בהתאם לתרומתו היחסית לשיח(. המושג 

קולקה, קמפף וליבס, תשס"ד( למונח "מיצוב"                     -, בתוך בלום1993) Harreב על ידי "עיגון" הורח

(positioningבלום .)- קולקה, קמפף וליבס )שם( הציעו למונח זה את תת הקטגוריות הבאות: מיצוב

ת דמות האני שיחתי )הנוגע לתפקיד בשיח(, מיצוב כדובר או שומע )ביחס לנאמר( ומיצוב העצמי )הצג

 בשיחה(.

 

לפי המיצוב השיחתי, תפקידו של המראיין לשאול שאלות, למסור את רשות הדיבור למרואיינים 

ולקבוע את סדר היום, ותפקיד המרואיין להשיב על שאלות המראיין. המראיין הוא האחראי על ניהול 

הזה הם בעלי מבנה  הריאיון, והוא פותח אותו ומסיים אותו. הפתיחות והסיומים בשיח המוסדי

 .(.  5.1נוסחתי )וראה דיון על הפתיחות בסעיף 

 

 . ניטראליות3.1.1

 

מהגדרת תפקידיו של המראיין, שהוא גם עיתונאי, נגזרות מגבלותיו, ובראשן המחויבות למצב את 

מאגד כמה ערכים  אובייקטיביותעצמו באופן שישמור על חזות מקצועית אובייקטיבית. המונח 

בהצגת הנושאים הנדונים                 ניטראליותובהם: דיוק בעובדות, איזון בין דעות מנוגדות ו מקצועיים,

(Clayman & Heritage ,2112 :151 קליימן מציע אסטרטגיות שמראיינים משתמשים בהן על מנת .)

תיו של להציג גישה ניטראלית. אחת מהן היא שיבוץ קביעות בתוך שאלות, וכך הן לא מפורשות כדעו

(. שתי אסטרטגיות נוספות להצגת גישה ניטראלית הן: מסירת דיבור         Clayman ,1988המראיין )

(voicing )– ( ציטוט דברים בשם אומרם, וכן פיתום(ventriloquizing –  ייחוס דברי הדובר לגורמים

 , בדפוס(.    Lauerbachאחרים )

 

דרוש גם שיתוף הפעולה של המרואיינים. אלה תורמים אך לא די בכך לשם הצגת ניטראליות כי אם 

לעניין, למשל בכך שהם אינם מתייחסים לקביעות שהביע המראיין כאל דעותיו האישיות. חריגות של 

מראיינים מעמדת הניטראליות הן נדירות. שכיחים יותר מקרים שבהם מנסים מרואיינים לגרום 

ין שאלה ישירה. מראיינים מתנגדים לכך בדרך כלל לחריגה כזו, למשל בכך שהם שואלים את המראי

 (. Heritage & Greatbatch ,1991ומסרבים לאבד את הביטחון והכוח הטמונים בניטראליות שלהם )

 

כפי שהוזכר לעיל, בעמדתו של המראיין טמון כוח, וכן בהגדרת תפקידיו. מעבר לכך המראיין  עושה 

ריאיון על מנת לשלוט בשיחה: לקבוע מי יידבר ומתי, שימוש באסטרטגיה של הבעת כוח בניהול ה

להעריך את תוכן הדברים, וכדומה. את מידת הכוח המובע במהלכי דיבור שונים לא ניתן לכמת באופן 

 & Owsleyמוחלט. בכל זאת נערכה השוואה והיא דירגה שישה מראיינים על פי מידת כוחנותם )

Scotton ,1983ינו סוג הריאיון, מין המראיין, ועוד. (. בין הגורמים להבדלים צו 
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קטיעת דברים היא אמצעי ברור להבעת כוח הן מצד המראיין והן מצד המרואיין. בתנאים מסוימים 

עשויה להיות בהם אף רמיזה שהדברים אינם ראויים להישמע )על האתגור בהמשך(. ארבעה 

'ר ואת מנהיג האופוזיציה ניל מראיינים שונים ראיינו את ראש ממשלת בריטניה דאז מרגרט תאצ

קינוק, ובשמונת הראיונות נבדק מספר הקטיעות. ניתוח הנתונים הראה תואם גבוה בין כמות קטיעות 

דבריהם של כל אחד משני המרואיינים. אלא שהתייחסותה של תאצ'ר לקטיעות נבדלה משל עמיתה 

 (. Bull & Mayer ,1988בכך שהיא הרבתה להעיר על ההפרעה  )

 

 . דימוי חברתי3.2

 

הוגדר  (face)דימוי חברתי השימוש בכוח פוגע בדימויו החברתי של האדם שכלפיו הוא מופנה. המונח 

 על ידי בראון ולוינסון כמורכב משני היבטים:

 ( דימוי על דרך השלילהnegative face )–  הצורך של כל אדם לפעול בחופשיות מבלי

 שיפלשו למרחב שלו.

 דימוי על דרך החיו( בpositive face )– .שאיפתו של כל אדם לזכות בהערכה 

(Brown & Levinson ,1987 ולדיון ראה גם ;Hatim & Mason ,1997  .) 

 

בין הדוגמאות לפעולות דיבור אשר פוגעות בדימוי על דרך השלילה: פעולות המעידות על פגיעה 

המפעילות על הנמען לחץ לקבל  אפשרית במרחב הפעולה של הנמען )כגון בקשות והזהרות(, פעולות

את תוכנן או לדחותו )כגון הצעות והבטחות( ופעולות העשויות לעורר בו תחושה שיצטרך להתגונן 

מפני המוען )כגון מחמאות או לחילופין הבעת כעס(. לעומת זאת, בין הדוגמאות לפגיעה בדימוי על 

י הנמען )כגון הבעת ביקורת, בוז או דרך החיוב: פעולות המעידות על הערכה שלילית של המוען כלפ

מחלוקת( ופעולות המעידות על חוסר התחשבות בדימויו החיובי )כגון קטיעת דבריו או התעלמות 

 מהם(.

 

לפי התיאוריה הזו, היוצאת מנקודת הנחה שמשתתפי השיח פועלים באופן רציונאלי, הרי שדובר 

ושל הנמען כשהוא מבצע פעולה המאיימת על  יעדיף בדרך כלל למזער את הפגיעה בדימוי החברתי שלו

דימוי זה. בין השיקולים המשפיעים על הדובר בבחירת האסטרטגיה לביצוע פעולה כזו נמצאים 

ה"רווחים" שהוא עשוי להפיק מהן. למשל: יצירת רושם של יושר ובהירות )אסטרטגיה ישירה( או 

 י )אסטרטגיה עקיפה(. יצירת רושם של התחשבות והימנעות מאחריות לפגיעה בדימו

 

כמו כן, הציעו בראון ולוינסון )שם( נוסחה לחישוב משקל האיום על הדימוי בפעולות מסוג זה. לפי 

הנוסחה, יש יחס ישר בין משקל האיום לבין שלושת המשתנים הסוציולוגיים הבאים: המרחק בין 

 & Woodווד וקרוגר )המוען והנמען, הפער ביחסי הכוח ביניהם והמוסכמות בתרבות הנתונה. 
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Kroger ,1991 הציעו להוסיף לנוסחה את המשתנים הבאים: מעמד וסולידריות, ולייחס לראשון )

 משקל רב יותר מאשר לשני.

 

בראיונות פוליטיים מצופה מן המרואיין שיגן על שלושה היבטים בדימוי שלו: דימויו האישי, דימוי 

ראיונות פוליטיים שנערכו בבריטניה  18בדיקה של מפלגתו ודימויים של בני בריתו הפוליטיים. 

הראתה, כי שיקול ההגנה על הדימוי הוא דומיננטי ביותר בעת ניסוח התשובות. המרואיינים העדיפו 

להשיב בתגובות שלא מעוררות בהכרח איום על הדימוי, גם כאשר לא הייתה בהן משום תשובה 

כמו כן, כאשר הוצגה בפניהם שאלה אשר כללה לשאלה )כגון אמירות שיש עליהן הסכמה כללית(. 

נטו המרואיינים להתעלם מן השאלה ולהגן על  –קדם הנחה או עובדה מוטעית הפוגעות בדימוי 

 (.Bull, Elliott, Palmer & Walker ,1996)הדימוי. 

 

במסגרת ההגנה על הדימוי מגנים המרואיינים על הרושם של כנותם ואמינותם, המצויות )כמו 

( תלויה בכוונת הדובר והיא מיוחסת למרחב sincerityראליות( כקדם הנחות בשיח. הכנות )הניט

( תלויה ברהיטות דבריו והיא מיוחסת credibilityהפרטי בעולם הסובייקטיבי. לעומתה האמינות )

למרחב הציבורי בעולם החברתי. קדם ההנחות האלה לא מובעות באופן מפורש, אלא כאשר הן 

ולה הצורך להוכיח את תקפותן. משום שהשיח הפוליטי הוא ציבורי באופיו, המושג מאותגרות וע

, Fetzerהרלוונטי בו הוא אמינות, ואילו מושג הכנות משמש בו רק בעת הצורך להגן על האמינות )

 בדפוס ב'(.

 

 . מהי "שאלה" ומהי "תשובה"3.3

 

קול ההגנה על הדימוי גובר על קודם נטען כאן, כי כאשר מרואיין בוחר את תגובתו, לעתים שי

מחויבותו לספק תגובה שהיא בגדר תשובה רלוונטית לשאלת המראיין. בהקשר זה ראוי לעמוד על 

הגדרות המונחים: "שאלה" ו"תשובה" בהסתמך על תורת פעולות הדיבור. אחת ההגדרות ל"שאלה" 

יעות ואף מבעים חסרי היא: מבע שתכליתו להפיק מידע. גם מבעים שאינם במבנה שאלה, כגון קב

פועל, עשויים למלא תפקיד של בקשת מידע. לעומתם ישנם מבעים בצורת שאלה שמשתמעת מהם 

למעשה קביעה, ואלה השאלות הרטוריות. גם הן עשויות להיחשב כשאלות, והדבר תלוי בתכליתן. 

תשובות,  אשר לתגובות לשאלות הרי שיש להבחין בין מהלכים שהם בבחינת תשובות, כאלה שאינם

, Bullבשיח ) המשכיותוכן טווח רחב של מהלכים במעמד ביניים. אלה נמדדים במונחים של יצירת 

1993 .) 

 

"(. WHאת השאלות ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים: שאלות בררה ושאלות מילות שאלה )"שאלות 

תשס"ד( ושאלות בתוך בורשטיין,  Chisholm ,1983 :197שאלות הבררה כוללות גם שאלות כן/לא )

  (.tag questionsספח )
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 . רב משמעות3.3

 

דרך התנסחותם של פוליטיקאים ידועה כבעלת נטייה להתחמק ממתן תשובה ישירה. זאת, בעיקר 

כתגובה על שאלה מתגרה מצד המראיין, אשר כל יתר התשובות האפשריות עליה יעוררו קושי ופגיעה 

( באמצעים כגון חוסר עקביות, סתירות equivocation) משמעות-רבבדימוי. לשם כך הם נוקטים 

פנימיות, החלפת נושאי הדיון ומשפטים בלתי מושלמים. תופעה זו יוצרת עמימות לפחות באחד 

מארבעת יסודות התקשורת, והם: מוען, נמען, תוכן והקשר. הסכנה בשימוש בטקטיקה הזו היא 

 & ,Bavelas, Black, Brysonאישי בלתי רצוי   )-שהמראיין עלול להצביע עליה וכך יתפתח עימות בין

Mullett ,1988 .) 

 

 . הראיונות בעברית3.3

 

הריאיון הפוליטי בעברית הוגדר כסוג שיח מובנה מאוד, הפועל על פי נורמות בלתי כתובות וחוקים 

איין ייחודיים לו. במהלך הריאיון מנהלים בני השיח משא ומתן על מידת שיתוף הפעולה ביניהם; המר

יוזם מהלך פתיחה, והמרואיין מגיב עליו. מהלך התגובה נמדד במונחים של תמיכה על פי מידת 

הקישוריות והלכידות אשר בינו ובין קודמו. מהלך תומך יגרור החלפת נושא או שאלת הרחבה מצד 

 (. Blum-Kulka ,1983המראיין, ואילו מהלך בלתי תומך יגרור, למשל, ניסוח מחדש )

 

 אתגור. 3.3.1

 

המחקר על הראיונות בעברית דן בעיקר בהיבט האתגור הבא לידי ביטוי באמצעים הלשוניים השונים 

( ככל Labov &Fanshel ,1977 :93)כפי שפורטו לעיל(. המונח אתגור הוגדר על ידי לבוב ופנשל )

 וצע כראוי.  התנהגות, מילולית או שאיננה מילולית, אשר יש בה משום רימוז לכך שתפקיד נתון לא ב

 

ויצמן הרחיבה הגדרה זו והבחינה בין שני סוגי תפקידים שניתן לאתגר בריאיון, והם: התפקיד בשיח 

והתפקיד המוסדי או החברתי. תפקידו של המראיין בשיח הוא, כאמור, לנהל אותו ולשאול שאלות 

וסדי כולל את להשיב עליהן ולספק מידע או דעה אישית. התפקיד המ –ואילו תפקיד המרואיין 

מחויבויותיו החברתיות של הדובר מחוץ לריאיון. מחויבויות אלה נובעות מתפקידים כגון: איש 

 בדפוס; בהכנה(. Weizman; 1999ציבור, שופט או עיתונאי. )ויצמן, תשנ"ו; 

 

פוטנציאל אתגור עשוי להימצא בדפוסי ריאיון מקובלים, כגון שאלות סגורות, שאלות בשלילה 

 (. 1999קוטביים, וכן בקטיעות ובחפיפות בדיבור )ויצמן, ופריטים 
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דפוס אתגור נוסף נמצא בסוג אסטרטגיות השיח שבחרו בעלי התפקידים השונים בריאיון. בבדיקת 

האסטרטגיות מצאה ויצמן הבדל בין הדגם האמריקני והבריטי, כפי שהוא מתואר בספרות, ובין 

סימטריה בין האסטרטגיות של המראיינים ובין אלה של -מקבילו הישראלי; בעוד שבראשון קיימת א

המרואיינים, הרי שבשני נשמרת, בעיקרו של דבר, סימטריה ביניהן על פי עקרון של הדדיות. כלומר, 

הן המראיינים והן המרואיינים משתמשים בדפוסי שיח המזוהים עם בעל התפקיד האחר, וכל 

ניות, בקביעות, בשאלות ובחפיפות. עם זאת, לשו-המשתתפים בריאיון משתמשים בהערות מטה

 –שכיחות ההיקרויות שלהם שונה באופן בולט: מראיינים מרבים יותר בשאלות ומרואיינים 

 בקביעות, בהתאם לתפקידיהם בריאיון )ויצמן, תשנ"ו; בדפוס(.

 

זוהה אם כן, בעצם חילופי התפקידים טמון ערך של אתגור, שכן כאשר דובר א' נוקט דפוס שיח המ

עשויה להיות בכך משום קריאת תיגר על כושרו של ב' למלאו. בין תופעת  –כתפקידו של דובר ב' 

חילופי התפקידים ובין זהות המרואיין נמצאה זיקה: פוליטיקאים ואנשי ציבור הם המרואיינים 

ן הנוטים לכך )בשונה מאנשים מן השורה וממומחים(, ובדרך כלל הם נושאים ונותנים עם המראיי

 , בדפוס(. Weizmanלגבי  הלגיטימיות של הנושאים שהעלה והרלוונטיות שלהם )

 

, מבעים שבהם שימוש בכמה אמצעים סביבות רוויותבראיונות בעברית גילתה ויצמן נטייה ליצור 

 לתכלית אחת: אתגור. היא הבחינה בין שני סוגי עודפות כזו:

 .שימוש ביותר מאמצעי אתגור אחד מפי דובר נתון 

  היזקקות ליותר מדפוס אתגור אחד או חזרה על אותו דפוס אתגור במהלכי שני

 דוברים או יותר.

 

בשני המקרים תחום הסביבה הוא מהלך או קבוצת מהלכים סמוכים בגבולות קטע תימאטי, העוסק 

 בנושא נתון וכל איבריו מקיימים יחסי לכידות זה עם זה )ויצמן, תשנ"ז(. 

 

רמת אתגור עודפת גוררת הטלת סנקציות על ידי בן השיח ואף עימות, אך  יומי הייתה-בשיח היום

בריאיון הפוליטי היא מתקבלת בסובלנות. זאת, בשל ההבחנה המוכרת בין הכוונה האינדיבידואלית 

הגלויה של הדובר ובין המטרה הקולקטיבית הסמויה שלו. הפער בין הכוונות נעוץ בהימצאותו של 

מרים בריאיון, מעבר לבן השיח הישיר, והוא קהל הצופים בטלוויזיה )או נמען נוסף לדברים הנא

המאזינים ברדיו(. לאור מטרתו החיצונית, הרי שהריאיון הוא בבחינת שיח מדומה                                          

(Weizman ,1998.) 

 . עימות טלוויזיוני3.3.2

 

ימות הטלוויזיוני בין מתמודדים על ראשות הממשלה, אשר סוג אחר של ריאיון פוליטי מעמת הוא הע

בין שמעון פרס  1996-משתייך לתחום התעמולה המשודרת. ניתוח פרגמאטי של העימות שנערך ב

ובנימין נתניהו שפך אור על תוצאתו. בין ההבדלים שנתגלו בין האסטרטגיות שנקטו הדוברים השונים 
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ס התעלם מנתניהו, נתניהו הרבה לפנות אל פרס )ולאזכר נמצאת כמות הפניות הישירות. בעוד שפר

 אותו בדבריו( וכן לפנות ישירות לקהל ולמראייין. 

 

ההבדל השני נעוץ באופן ההתייחסות: פרס התייחס לדמותו הפוליטית כחלק ממפלגה ואילו נתניהו 

ואילו יריבו סטה  פרס השיב יותר לשאלות –הדגיש את הפן הפרטי בדמותו הפוליטית )"אני"(. כמו כן 

מהן לטובת מסרים שהכין מראש. בסיומו של העימות הותירה הופעתו של נתניהו רושם חזק 

 Blum-Kulka;1998קולקה וליבס, -ואפקטיבי ולעומתו זו של יריבו הותירה רושם של חולשה )בלום

and Liebes ,2111 .) 

 

 . הנאום הפוליטי בעברית3.3

 

אישית -ליטי אשר בשונה מהריאיון איננו מכיל אינטראקציה ביןהנאום הפוליטי הוא סוג שיח פו

הדדית. למרות זאת, בנאום משתמשים הפוליטיקאים באסטרטגיות רטוריות דומות לאלה 

המשמשות אותם בריאיון במטרה לשכנע )ולהגן על דימויים החברתי, שהוגדר לעיל(. האסטרטגיות 

ת )כגון לשון פיגורטיבית, שימוש בקונוטציות, נחלקות לשני סוגים: אלה של הרטוריקה הסגנוני

וחזרות( ואלה של הרטוריקה הטיעונית. הסוג השני הוא בעל ההשפעה הישירה והחזקה יותר, והוא 

כולל אסטרטגיות כגון שאלה רטורית, השוואה, מסקנה בלתי רלוונטית )שאיננה נובעת מההנחות 

 (.68-211, 25-62: 1986המוצגות כרקע לה( וכן גינוי והאשמה )לנדאו, 

 

 . עקיפות3.3

 

משמעות ועקיפות, כפי שצוין לעיל בהקשר -כאשר פוליטיקאים מתראיינים, הם נוהגים לנקוט רב

 האנגלי. עקיפות ניתן לזהות במקרים שבהם מתגלה חוסר התאמה בין רמות שונות של משמעות:

  למבנים המשמעות הסטנדרטית שמייחסים דוברי לשון נתונה  –משמעות המשפט

 לשוניים.

  משמעותם המוסכמת של מבנים לשוניים במבע, כפי שהיא  –משמעות המבע

 מתפרשת מתוך הכרת ההקשר.

  המשמעות שהדובר התכוון להעביר בהקשר. –משמעות הדובר 

(Grice ,1971 ;Dascal ,1983 .)בתוך דסקל וויצמן, תש"ן 

; Dascal & Weizman ,1987בתוך Dascal, 1983דסקל הציע מודל פרגמאטי להבנת כוונות עקיפות )

Weizman & Dascal ,1991 )( וזה פותח מאוחר יותר להחלה על טקסטים לא ספרותיים )שם

וספרותיים )דסקל וויצמן, תש"ן(. על פי המודל, יש להיעזר בידע הקשרי על מנת לפענח עקיפות. ידע 

נסיבות במציאות( וידע הקשרי זה מתחלק לשני סוגים: ידע הקשרי חוץ לשוני )המצריך הכרת ה

 לשוני, המצריך ידע על הלשון ועל תפקודיה. -מטה
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 . אירוניה3.3.1

 

אירוניה היא סוג של עקיפות, המשמשת להבעת ביקורת. פעמים רבות יש בה הפרה של כלל האיכות 

 ומשמעות הדובר הפוכה ממשמעות המבע או שונה ממנה. נוסף לכך, ממבעים אירוניים עולה תחושת

של אמירה שנאמרה על ידי מושא האירוניה, שעשויה הייתה להיאמר על ידו, או של פירוש של  הדהוד

(. כדי לפענח אירוניה הציעה Sperber & Wilson ,1981; Sperber  &Wilson ,1992אמירה כזו )

-לבנת )תשס"ד( להוסיף למודל הפרגמאטי של דסקל וויצמן גם בחינה של רמזים לשוניים וחוץ

גם כאלה  –ניים. למשל: רמזים סמנטיים, תחביריים, מורפולוגיים וסגנוניים, ובמבעים דבורים לשו

 הקשורים לאינטונציה ולמבטא. 

 

בריאיון החדשותי משתמש המראיין באירוניה כאסטרטגיה שתכליתה לאתגר ולהפיק תגובה מצד 

שאיננו מסוגל להשיב עליה כי  המרואיין. המרואיין, לעומתו, יעדיף להפנות אירוניה נגד צד שלישי,

הוא לא נוכח בריאיון או שהוא מנוע מכך מסיבות חברתיות. כך ממזער המרואיין את הסיכוי לפגיעה 

בדימויו החברתי בתגובה לדבריו. מידת החריפות של אמירה אירונית גדלה ביחס הפוך למידת הדמיון 

בדרך אירונית איננה בהכרח חזקה הטקסטואלי בין ההדהוד ובין המבע המהדהד. אולם, ביקורת 

הקשר. )ויצמן, -יותר מאשר ביקורת המובעת בדרכים אחרות )ישירות או עקיפות(, והדבר תלוי

 (.Weizman,2111תש"ס; 

 

 . השוואה בין ערבית ועברית3.3

 

עד כה טרם נערכה השוואה בין ראיונות בעברית ובין ראיונות בערבית. ואולם, השוואה בין שתי 

-אלה נערכה בסוג שיח אחר: בספרות. בתרגומי פרוזה ערבית מודרנית לעברית נמצא איהשפות ה

התאמה בקישוריות, שמטרתו להעלות את רמת הלכידות של הטקסט המתורגם. לדוגמה: המרת 

הסבות דקדוקיות בהסבות מילוניות, הוספת קשרים והשמטת הסבות. ההשוואה מלמדת על הבדלים 

 שתי השפות בתחום הקישוריות )שריג, תשנ"א(. אלה במוסכמות לשוניות ב

 

כמו כן, נבדקו מבנים שונים של מיקוד תחבירי )משפטים שבהם 'מוקד המידע' הודגש באמצעים 

תחביריים( בסיפורת העברית ובסיפורת הפלסטינית בנות זמננו. בין המבנים: טופיקליזציה פשוטה 

אחריו(, משפטי ייחוד ומשפטי 'אשר ל...'. בין  )העברת אחד ממרכיבי המשפט לראשו והנגנה של הפסק

 –המסקנות: הטופיקליזציה הפשוטה שכיחה באופן משמעותי יותר בסיפורת העברית, משפטי הייחוד 

תפוצתם מעטה בשני סוגי הסיפורת, ומשפטי 'אשר ל...' נדירים בזו העברית. בסיכום בדיקת המבנים 

( הבדל בין שתי השפות בארגון הטקסטואלי של 339-351כולם ושכיחותם מצאה מרגולין )תשנ"ו: 

השיח; השיח בעברית הוא שיח ליניארי, והוא נוצר על ידי יצירת קישוריות ליניארית בין תימות ובין 

תמונות בשיח, ואילו השיח בערבית הוא שיח בעל קווים מקבילים, והוא נוצר על ידי "הדבקת" תימות 

 ותמונות מנוגדות בשיח זו לזו.
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קנות אלה מקנות כלים לנמען בלשון העברית בת זמננו ובלשון הערבית בת זמננו לפענוח הטקסט מס

הכתוב ולהבנת הפונקציות הטקסטואליות של דגמים לשוניים ספציפיים בו. בעבודה זו אשתמש 

 בכלים האלה להבנת הטקסט המדובר בשתי השפות, במידת האפשר.

 

 . סוגי שיח שונים בערבית3.3

 
 הנאום הפוליטי בערבית. 3.3.1

 

הראיונות הפוליטיים בערבית טרם נחקרו, אך נחקר סוג אחר בשיח הפוליטי בערבית, והוא הנאום 

הפוליטי. במוקד הדיון ניצבו חילופי הצופן בין הרבדים השונים בשפה בעת הנאום. שורשם של 

(, שהמבנה שלה הוא ألفصحى: החלוקה בין הלשון המכונה "ספרותית" )דיגלוסיההרבדים בתופעת ה

(. בעת החדשה عاميةألהקרוב יותר לערבית הקלאסית, ובין הדיאלקטים של הלשון המדוברת )

(, והיא מכונה "משכילית". הלשונות הספרותית והמדוברת נבדלות זו ىوسطألהתפתחה לשון ביניים )

קבוצות נאומים  מזו במאפיינים מתחומי הפונולוגיה, המורפולוגיה, התחביר ואוצר המילים. שלוש

נבדקו: ממצרים, מעיראק ומלוב, ושלושת הדיאלקטים המדוברים המשולבים בתוכם הם: הקהירי, 

 טריפוליטאי, בהתאמה.-מוסלמי והערבי-הבגדאדי

 

מסקנת המחקר היא שרבדי השפה השונים משמשים לתכליות שונות; בלשון הספרותית בחרו 

מופשטים ולציון אירועים היסטוריים. צופן זה משווה הנואמים להצגת טיעונים ורעיונות פוליטיים 

נימה רשמית וסמכותית לדברים, בסגנון דידאקטי מרוחק. הלשון המדוברת, לעומת זאת, משמשת 

לסיפורים אישיים ולאנקדוטות, וכן להסברת הרעיונות שהוצגו קודם לכן בספרותית. הנימה 

ותחושת הזדהות ושוויון. יש לציין, כי מידת  הריגושית האינטימית שבה יוצרת סולידריות עם הקהל

הבהירות של חילופי הצופן משתנה מנואם לנואם. למשל, בעוד שבנאומיו של גמאל עבד אלנאצר 

המעבר חד ומסומנן, הרי שבנאומיו של צדאם חוסין הוא עמום יותר, ולעתים נוצרת בהם רמה 

 (. Mazraani ,1997 :213-213לשונית מעורבת )

    

לשונית אחרת בעלת ערך רטורי בנאומים היא החזרה, והיא נבדקה גם בטקסטים שנכתבו בידי  תופעה

שם במחצית השנייה של המאה העשרים במטרה לשכנע את קהל היעד שלהם. המחקר -סופרים ידועי

 – وضوح وجالءהעלה מופעים רבים של פריטים מקבילים. הקשרים ביניהם היו: זהות במסומן )

ניסיון, הפריט הראשון הוא תוצאתו של השני(, הבדל בערך  – وتجربة خبرةותוצאה ) בהירות(, סיבה

 تطوراتחיובי(, דמיון מורפולוגי ) –דמיון, הפריט הראשון נושא ערך שלילי, והשני  – وخيال وهمהריגושי )

ועוד.  למד לימוד מעמיק(, – يليةفصت دراسة درسהתפתחויות ושינויים(, חזרה על שורשים ) – وتقلبات

-Johnstone ,1991 :37החזרה יוצרת "נוכחות רטורית" וכן לכידות ברמת הסגנון של השפה הערבית )

51     .) 
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 . דיווח החדשות בערבית3.3.2

 

סוג דיווח החדשות בערבית נחקר אף הוא. השאלה שנשאלה הייתה כיצד יתורגמו מאנגלית לערבית 

ות בשפת היעד. מסקנת המחקר הייתה כי הערבית דיווחים על דברים שנאמרו, וישמרו על לכיד

מעדיפה מבנים של דיבור עקיף, בשונה מהאנגלית שבה נפוץ יותר הדיבור הישיר. הסיבה לכך, על פי 

Hatim (1989 טמונה באופייה האוראלי של השפה הערבית, הנוטה להבעה בסגנון "דיבורי" גם ,)

שונה בדיווח בערבית לעומת הדיווח באנגלית היא בדיווח בעיתונות הכתובה. נטייה נוספת שנמצאה 

מידת ריגושיות גבוהה יותר בבחירות תחביריות )כגון איחוד משפטים והוספת יחס של הנגדה ביניהם( 

 "הדגיש"(.  -" كدأולקסיקאליות )כגון פועל האמירה "
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 . שיטת המחקר3
 

 . הקורפוס3.1

 

ויזיה. האחת היא התכנית "אלאתג'אה אלמעאכס" הקורפוס הנחקר מכיל ראיונות משתי תכניות טלו

)מילולית: "הכיוון הנגדי"( של תחנת הלווין הערבית "אלג'זירה". בתכנית זו מראיין קבוע, פיצל 

אלקאסם, ובכל שבוע הוא מראיין שני מרואיינים בנושא אקטואלי פוליטי ומעמת ביניהם. התכנית 

 שעון מכה.   21:31-23:11משודרת בין השעות 

 

התכנית השנייה היא תכנית האקטואליה "בין הכותרות" מהערוץ הראשון של רשות השידור 

. גם בתכנית זו מראיין קבוע, בן כספית, 21:31-22:11הישראלית, המשודרת אחת לשבוע בין השעות 

ועל פי רוב הוא מראיין שני מרואיינים ומעמת ביניהם. לעתים משתנה מספר המרואיינים, אך 

ויוני  2112עסוק רק בעימותים בין שניים. התכניות שנבדקו כאן שודרו בין החודשים יוני בעבודתי א

 , ובין המרואיינים בהן היו פוליטיקאים, אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת. 2113

 להלן פירוט התכניות )בעבודה נתייחס לתכניות לפי המספור בפירוט זה(:

 

 . 18/6/2112"אלאתג'אה אלמעאכס",  .1

 לסטינים בפזורה. נושא: הפ

 משתתפים: דר' אחמד עווידי אלעבאדי, חבר הפרלמנט הירדני לשעבר, 

 ודר' עלי בדואן, חבר הועד המרכזי של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין. 

 מהלכים(. 999)

 

 . 2/7/2112"אלאתג'אה אלמעאכס",  .2

 נושא: אמינות התקשורת האמריקנית. 

 ימי, משתתפים: דר' ג'מאל עבד אלחי אלתמ

 בלונדון, ומופק חרב,  Thames Valleyחוקר תקשורת באוניברסיטת 

 מומחה לענייני ארה"ב וכן מנהל תחנת רדיו אמריקנית המשדרת בערבית.

 מהלכים(. 723)

 

 . 31/12/2112"אלאתג'אה אלמעאכס",  .3

 נושא: הצבעת אזרחים ערבים למפלגת העבודה בישראל. 

פלגת העבודה, ועבד אלבארי משתתפים: חברת הכנסת צאלח טריף ממ

 ערבי "אלקדס אלערבי".  -עטואן, העורך הראשי של העיתון הבין

 מהלכים(. 1335)
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 . 17/6/2113"אלאתג'אה אלמעאכס",  .3

 נושא: תנועות ההתנגדות הפלסטיניות. 

 משתתפים: מחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של תנועת "חמאס",

 . ואחמד צבח, נציג משרד ההסברה הפלסטיני

 מהלכים(. 331)

 

 . 19/12/2112"בין הכותרות",  .5

 נושא: דת ומדינה בישראל. 

משתתפים: אלי ישי, יו"ר מפלגת ש"ס, ויוסף טומי לפיד, יו"ר מפלגת 

 "שינוי".

 מהלכים(. 313)

 

 . 26/12/2112"בין הכותרות",  .6

 נושא: רעיון הטרנספר והשחיתות בשלטון.  

 ר"צ, ואביגדור ליברמן, משתתפים: יוסי שריד, יו"ר מפלגת מ

 ישראל ביתנו".-יו"ר מפלגת "האיחוד הלאומי

 מהלכים(. 161)

 

 . 21/2/2113"בין הכותרות",  .7

 נושא: ממשלת אחדות. 

 משתתפים: ח"כ חיים רמון ממפלגת "העבודה", ושרת התחבורה ציפי לבני 

 ממפלגת "הליכוד".  

 מהלכים(. 396)

 

 . 21/2/2113"בין הכותרות",  .8

 האידאולוגיה של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון.נושא: 

 משתתפים: אייל מגד, סופר, וישראל הראל, פובליציסט.  

 מהלכים(. 186)

 

 . תקפות ההשוואה3.1.1

 

בין שתי התכניות קיימת, להערכתנו, הקבלה בקריטריונים החשובים לנושא המחקר, והם: מספר 

איין מנחה, תומך או תוקף את המרואיינים ומידת המרואיינים, הנושאים הנידונים, המידה שבה המר

הפופולאריות של התכניות. יחד עם זאת, על מנת לאשר את תקפותה של ההשוואה ביקשנו את חוות 
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דעתם של ארבעה מומחים העוסקים בתחומי התקשורת הערבית והתרגום ממנה. המומחים מילאו 

ות" לבין שלוש תכניות של ראיונות שאלון, שבו הם נתבקשו להשוות בין התכנית "בין הכותר

חדשותיים ופוליטיים מ"אלג'זירה" )ראה נספח(. באחת מהתכניות מרואיין אחד )"בלא חדוד"(, 

שני מרואיינים  -שלושה מרואיינים ויותר )"אכת'ר מן ראי"( ובתכנית השלישית  –באחת 

 )"אלאתג'אה אלמעאכס"(. 

 

 ה בין "בין הכותרות" לבין "אלאתג'אה אלמעאכס"; כאן אפרט רק את תשובותיהם הנוגעות להשווא

בתחילה נתבקשו המומחים להעריך באופו אינטואיטיבי את תקפות ההשוואה בין התכניות, 

וארבעתם אישרו כי שתי התכניות שבכוונתי לחקור אכן בנות השוואה. שלושה מהם העריכו כי 

ם בשתי התכניות, ואחד העריך כי היא עמדותיו של המראיין כלפי הנושאים הנידונים ברורה לצופי

איננה ברורה בשתיהן. כמו כן שלושה מהמומחים העריכו כי המראיין מנחה את המרואיינים בשתי 

התכניות במידה דומה, ושניים מהם העריכו כי המראיין תוקף את המרואיינים בשתי התכניות במידה 

 דומה.

והן בתכנית "אלאתג'אה אלמעאכס" המראיין  שלושה מומחים השיבו כי הן בתכנית "בין הכותרות"

תומך באחד מהמרואיינים, ושניים מהם העריכו שמידת התמיכה דומה בשתי התכניות. לסיכום, 

  תשובות המומחים אישרו כי התכניות הנידונות כאן הן בנות השוואה.

 

  1. ערוץ הטלוויזיה "אלג'זירה" וערוץ 3.2

 
  . ערוץ הטלוויזיה "אלג'זירה"3.2.1

 

ערוץ הטלוויזיה הראשון בערוצים  זהו. 1996-את שידוריו ב החל" אלג'זירההטלוויזיה הלוויני " ערוץ

, קטר לתשמשייכת למ התחנה. בכל שעות היממה אקטואליהדוברי הערבית, שמשדר חדשות ותכניות 

של התחנה (. מקור מימון נוסף 2113מיליון דולר בשנה )בראל,  51-וזו מממנת את פעילות התחנה בכ

אם כי היקף ההכנסה ממקור זה קטן. הסיבה לכך היא גורמים מסחריים, של  פרסומותהוא שידור 

סכסוכים בין הערוץ לכמה מדינות ערביות על רקע פוליטי, שבעקבותיהם הפעילו המדינות לחצים על 

 (. Brech ,2112המפרסמים שלא לשכור את שירותי הערוץ )

 

אשר כשלושה רבעים מהם גרים במדינות ערב ואילו היתר גרים ברובם מיליון צופים,  35-לערוץ כ

(. לאחרונה החליט האמיר של קטר להפריט את הערוץ Auter, Arafa & Al-Jaber ,2114בארה"ב )

; זומר, 2113(, והוא צפוי למכור מניות לציבור תוך שנתיים עד שלוש שנים )אנונימוס, 2113, حماد)

ים להרחיב את תחומי פעילותו ולהפכו לרשת; עד כה הוקם ערוץ ספורט של (. מנהלי הערוץ פועל2113

"אלג'זירה", ובהמשך מתוכננים ערוץ דוקומנטרי, ערוץ ילדים וערוץ חדשות בשפה האנגלית                        

(Khanfar ,2113.) 
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תפיסת עולם יא מציינת הדעה והדעה האחרת, ו -, מילולית "اآلخر أيوالر  ألرأيהיא: " ערוץסיסמת ה

ואכן, התחנה מעניקה לפרשניה ולאורחים בתכניות השונות חופש ביטוי רב יותר בריבוי דעות.  דוגלתה

מזה שהיה מקובל קודם לכן בתקשורת הערבית. בכך היא משרתת עניין של המדינה הקטרית להציג 

אחראי על משרד (. חאפט' אלמיראזי, הUsembassy ,2113עצמה כמדינה פתוחה ומתקדמת )

"אלג'זירה" בוושינגטון, תיאר את הערוץ בתור "מתורגמן של חדשות בין המזרח לבין המערב", 

(. אולם מבקריו של הערוץ מצביעים על כך שהוא Kelley ,2112והוסיף כי הוא סימן לדמוקרטיה )

סת לערוץ תוקף כמעט את כל המשטרים הערביים, אך נמנע מתקיפת השלטון של קטר. כמו כן מיוח

  (.Ajami ,2110אסלאמיסטית )-ישראלית ברורה, וכן נטייה פאן-אמריקנית ואנטי-נטייה אנטי

 

כראיה לכך מוצגים, למשל, דבריו של המגיש פיצל אלקאסם בפתיחת תכנית "אלאתג'אה אלמעאכס" 

אמה בן , ובהם הוא הדגיש יעילות פעילותו של מנהיג ארגון "אלקאעדה" אס2111ביולי  11-ששודרה ב

לאדן. כמו כן, הצופה הראשון שעלה לשידור בתכנית היה דובר של הארגון, סלימאן אבו ע'ית', אשר 

דקות וכן קרא למתנדבים להצטרף ל"ג'האד המבורך נגד היהודים  11שיבח את בן לאדן במשך 

(. מלבד זאת, כמה מהמגישים והכתבים בערוץ הם אסלאמיסטים Timmerman ,2112והנוצרים" )

עצמם. אחד מהם הוא תיסיר עלוני, שהיה הכתב היחיד ששלטון הטליבאן התיר לו לדווח ב

  (.Fandy ,2112)מאפגניסטן בעת התקיפות של ארה"ב על ארץ זו 

 

ישראלי -על מידת הסימטריה ביחסו של פיצל אלקאסם למרואייניו השונים כתב עורך העיתון הערבי

ת התוכניות התראיינו נציג מפלגת בל"ד המיוצגת בכנסת (; באח2112"כל אלערב", זוהיר אנדראוס )

ועיתונאי ירדני ממוצא פלסטיני התומך בארגון החמאס. נציג בל"ד הותקף בתוכנית בידי שותפיו 

לשיח, וכמו כן הרשות להשמיע דעה במהלכה ניתנה רק לצופים המתנגדים למפלגה, ואילו אלה 

לא קיבלו רשות זו ממפיקי התוכנית. בתכנית  –ר שביקשו להביע דעה שונה, וביניהם כותב המאמ

אחרת התארח השר דאז צאלח טריף לאחר מינויו לתפקיד בממשלת ישראל. טריף הותקף אף הוא 

שיחותיהם נקטעו,  –בידי שותפיו לשיח, וכל אימת שצופים דיברו בזכותו )ורק במקרים אלה( 

 והמראיין הסביר זאת בתקלות טכניות.  

 

הוטחה בתחנה, בין היתר על ידי שר ההגנה ומזכיר המדינה של ארה"ב, היא שהיא האשמה נוספת ש

סיקרה את מלחמת המפרץ השנייה ואת האירועים בעראק באופן מגמתי ואף פרסמה שקרים במטרה 

(. ככל הנראה בעקבות זאת קיימה התחנה סימפוזיון 2113להתסיס את העולם הערבי )הנדוורקר, 

. 2113ביולי  12-13אתיקה מקצועית ופלורליזם תרבותי" בימים  –דינמי  בנושא: "התקשורת בעולם

. (4002, ألجزيرة)בסיומו פרסמה התחנה באתר האינטרנט שלה מסמך ובו פירוט "הקוד האתי" שלה 

 במסמך זה הודגשו עקרונות כגון: מהימנות, אובייקטיביות ושקיפות.
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 1. ערוץ 3.2.2

 

הוא ערוץ אגרה ציבורי, והוא ממומן חלקית על ידי מודעות חסות. של הטלוויזיה הישראלית  1ערוץ 

בערוץ משודרים סוגים שונים של תכניות, ובכללם תכניות בידור, תכניות אקטואליה, סרטי קולנוע, 

; 2113סרטי תעודה ועוד. ראש הממשלה ושר התקשורת ממנים את מנכ"ל הערוץ )שליטא ומידן, 

שידור ממליץ על פיקוח ציבורי על הערוץ, אך מונע פיקוח פוליטי מלא. ב'(. חוק רשות ה 2113באלינט, 

עם זאת, מבקריו של הערוץ מצביעים על כך שבשנים האחרונות הוא עובר תהליך של פוליטיזציה אשר 

 –לו שני פנים: האחד הוא ניסיונות של גורמים פוליטיים להשפיע על התכנים המשודרים, והשני 

(. בעקבות זאת התפטרו כמה מעובדי 2113ירים ברשות השידור )כספי, התערבות במינויים הבכ

 (. 2113; שכניק, 2113)גריילסמר,  2112החל באפריל  1חטיבת החדשות של ערוץ 

 

הבכיר בהן היה מנהל חטיבת החדשות, רפיק חלבי. במכתב התפטרותו הוא כתב כי מנכ"ל רשות 

(. 2113טות הנוגעות לשידורי החדשות )באלינט, השידור יוסף בראל התערב "התערבות בוטה" בהחל

ועסק בנושא זה השמיעה העיתונאית אורלי וילנאי פדרבוש  25/5/2113בדיון שנערך בכנסת ביום 

עיתונאים מרשות  22(. אולם 2113האשמות דומות ואף השתמשה בביטוי "שלטון טרור" )שיבי, 

א'(. באחת מתכניות "בין הכותרות" ראיין  2113השידור פרסמו מכתב ובו הכחישו טענה זו )באלינט, 

 1בן כספית את חבר הכנסת עמרי שרון, בנו של ראש הממשלה. בביקורת על התכנית נכתב: "ערוץ 

מעל אמש באמון הציבור. נאמנותו לעמרי שרון גדולה כנראה מנאמנותו לצופים. כי עמרי שרון, או 

 (.2113בור יכול רק לזפזפ" )אלפר, אבא שלו, יכולים להרים טלפון ליוסף בראל, והצי

 

 . הקלטות ותעתוק3.3

 

, הקלטתי בוידאו את התכנית "אלאתג'אה אלמעאכס" 2112בתחילת תהליך איסוף הקורפוס, ביוני 

. "שבע וחצי" היא תכנית 1את התכנית "שבע וחצי" בערוץ  –ששודרה ב"אלג'זירה", ובמקביל 

בהנחיית מגישים שונים וכללה דיווחים  19:31-21:31אקטואליה ששודרה מדי ערב בין השעות 

וראיונות חדשותיים. בד"כ התקיימו בה כמה ראיונות קצרים בהשתתפות מספר משתנה של 

מרואיינים )אחד עד שלושה(. בעבודה זו התכוונו לחקור רק את הראיונות המעמתים שני מרואיינים. 

כותרות", וזו נמצאה מתאימה יותר בשידור התכנית "בין ה 1החל ערוץ  19/12/2112-אולם ב

להשוואה עם "אלאתג'אה אלמעאכס" מבחינת אורך הראיונות, אופיים )תכנית שיח ולא ראיונות 

חדשותיים( והעובדה שהמראיין קבוע. במהלך ההקלטות התברר שרוב תכניות "בין הכותרות" 

יין אחד בלבד, ולכן ששודרו בתקופה שתוארה לעיל לא התאימו להשוואה משום שהשתתף בהן מרוא

 הסתפקנו בסופו של דבר בקורפוס מצומצם מכפי שתכננו בתחילה. 

 

בתעתוק הראיונות בערבית נעזרתי בתמלילים שלהם, שהתפרסמו באתר האינטרנט של תחנת 

שיטת התעתיק מבוססת על כללי  (.ب 4002, أ 4002, ب 4004, أ 4004, لجزيرةأ"אלג'זירה" )
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וניאנית, המשרתים את מטרות המחקר הפרגמאטי בעבודה זו ומקדדים התעתיק של השיטה הג'פרס

 אמצעים פרוזודיים. הסימנים העיקריים של השיטה הם:

 

 הנגנה עולה. –? 

 הנגנה מעורבת. –)?( ).( 

 הפסקה בת פעימה אחת. מספר הפסיקים מסמן את אורך ההפסקה. -, 

 מילה מודגשת. – מילה

 מהשאר. מילה הנהגית בעוצמה חזקה – מילה

 מילה שהיגויה מתמשך. –מי::לה 

בסיום מבע ובתחילת הבא אחריו, מציין מבעים המתחלפים ללא הפסקה מינימלית  -= 

 ביניהם.

 חפיפה: קטעי המלל הממוסגרים בשני מהלכים עוקבים נאמרו בו זמנית. –} { 

 הערות. –]הערה[ 

 

המחקר, ולכך שמעורב בהם יסוד  אני ערה לכך, שסימני התעתוק תלויים ומשתנים על פי מטרות

(. בבחירת הסימנים התבססתי על מפתח הסימנים 2112פרשני חזק, ואף אידיאולוגי )הכהן וחמו, 

(. לסימון המבעים שנדונו בעבודה השתמשתי באותיות 1999ששימש במחקר הפרגמאטי של ויצמן )

 נוטות. הדוגמאות יידונו בתרגומן לעברית.

 

 . מהלך המחקר3.3

 
 . סכמת הקידוד3.3.1

 

 במחקר זה נבדוק מהלכים שבהם המראיין משתמש באמצעים הלשוניים הבאים:

 

 נקיטות עמדה מפורשות  .1

 נקיטות עמדה בפתיחת הריאיון 

 נקיטות עמדה במהלך הריאיון 

 

 פרגמאטיות-הערות מטה .2

 הערות בדבר ניהול השיח 

 הערות בדבר כללי שיתוף הפעולה של גרייס 

 

 מרואיין ניסוח מחדש של דברי .3
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 ניסוח מחדש לשם הבהרה 

 ניסוח מחדש לשם ייצוג עמדתו 

 

אמצעים אלה יפורשו על פי הפונקציה שהם ממלאים בשיח, במונחים של תמיכה לעומת אתגור, וכן 

 לעיל. 3של יחסי כוח לעומת התערבות, כמפורט בפרק 

 

 . יחידת הניתוח3.3.2

 

יון לצמדים הדוקים )שאלה ותשובה( בעקבות מתודולוגית מחלקים את הריא-חוקרי האסכולה האתנו

Schegloff & Sacks (1973 .)Tsui (1989 מציעה חלוקה אחרת, ולפיה בסיומו של צמד כזה יופיע )

מרכיב שלישי, כגון מילת אישור, שמסמן את סיומו של הרצף. לשיטתה, ייתכן אף מרכיב רביעי, 

נה בין תור לבין מהלך; תור הוא כל מבע ( מבחי2113שנועד למשל לסמן את העברת התור. עמיר )

הנאמר על ידי אחד הדוברים, ואילו מהלך הוא יחידת משמעות שלמה היכולה להיות מורכבת ממספר 

תורות. האינדיקציה לכך היא הפסקות של התור מבלי סימון מוסכם של הדובר כי הגיע תורו של 

 הדובר השני, והמשך דבריו של הדובר הראשון בתור הבא. 

 

האמצעים הלשוניים הנבדקים במחקר זה אינם הולמים אף אחת מהחלוקות האלה הלימה מלאה, 

אמצעי אחד ה"מתפרש" על פני כמה  –שכן ייתכן מהלך אחד ובו כמה אמצעים כאלה, או לחלופין 

, נמצאת שאלה שהמראיין 5מהלכים. למשל, במרכזה של הדוגמה הבאה, הלקוחה מתכנית מספר 

פרגמאטיות ומנסח מחדש את דברי -לפיד. אולם לפניה המראיין מעיר הערות מטהמפנה למרואיין 

 המרואיינים, ואחריה הוא מעיר הערה שבה נקיטת עמדה משתמעת:  

 

 מראיין: =תנו לי        -192

 ישי: =בסדר -193

שקרן  -שק -ל:הגיע לאיזשהו, אה, אלמנט רציני, אה בשיח:ה אה, ולא הבן, וה -ל -מראיין: =ל -193

אחד, מצד אחד ושפל מצד שני,, אני רוצה לשאול כל אחד מכם שאלה מדינית, אה, רצינית, אה, אני 

אה אה מה, מה ,, מהאתחיל אתך טומי לפיד, איפה אתם בכלל, ימין, שמאל, שרון, מצנע, שלום, מלח

 }הסיפור המדיני של שינוי, אף אחד לא יודע{        

 

 

, היחידה הנבדקת כוללת הן את הניסוח מחדש 5וחה מתכנית מספר לעומת זאת בדוגמה הבאה, הלק

בשאלה שהמראיין מציג למרואיין עטואן, והן את תשובתו למרואיין טריף, שהתנגד לניסוח. שכן 

 בתשובה המראיין חוזר בו מן הניסוח מחדש וכך מנטרל את ערכו המאתגר. 

העבר, נכון  -ה -ה -צאלח טריף, שכלומר, ה הזכיר דבר חשוב -מראיין: =עבד אלבארי עטואן, הז -178
 העבר, של מצנע, כלומר לא מבשר טובות במיוחד אבל, כשהיה ראש }עיריית חיפה{ -ש
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 טריף: }לא אמרתי את זה{ -179

 מראיין: לא אתה לא אמרת ככה, אבל -181

 טריף: =כן -181

בפה בכל אופן,,, כלומר  -ב מראיין: =דיברת על, עיריית חיפה, אני לא רוצה לשים לך מילים -182
אפילו, הרבה ערבים, מודים, שהוא יצר סוג של דו קיום, בלתי אפשרי אם אפשר להגיד, בין הערבים, 

 והיהודים באותה תקופה
 

 אם כן, יחידות הניתוח כאן מקבילות לאמצעים הלשוניים שפורטו לעיל.

 

 . שיטת הניתוח ומושגי יסוד3.3

 

שני מרואיינים, סימטריה יכולה לתרום לתחושת ניטראליות. דהיינו, אם  אנו מניחים כי בריאיון שבו

מראיין בוחר להעיר הערות מטה פרגמאטיות, למשל, הרי שנצפה ממנו לחלק דפוס זה באופן שווה או 

דומה בין המרואיינים השונים. נצפה גם לחלוקה דומה של דפוסים של תמיכה ואתגור. לכן ספרנו את 

שיידונו כאן וחילקנו אותם בהתאם לערכים שהם עשויים לשאת, לפי החלוקה  האמצעים הלשוניים

הבאה: מאתגרים, תומכים וכאלה שאינם מאתגרים או תומכים במובהק. כל אחד מהערכים האלה 

יכול להיות מכוון למרואיין א', למרואיין ב' או לשניהם יחד. פעמים רבות אמצעי המאתגר מרואיין 

 ולהפך, ואז הוא נספר בהתאם לערך שהיה דומיננטי יותר.  אחד תומך במקביל בשני

 

אם כן, נזכיר בדיון את מספר ההיקרויות של האמצעים הלשוניים השונים שהופנו לכל אחד 

מהמרואיינים בכל אחת מהשפות, ונשווה בין ממצאים אלה בשתי השפות. לא נערוך בדיקה 

מסקנה בת תוקף. נתמקד בעיקר בניתוח סטטיסטית בשל מיעוט ההיקרויות והקושי להסיק מהן 

איכותני של אמצעים אלו במונחים של כוח, אתגור ותמיכה. ערכן של ההערות ומידת הכוח המופעל 

דובר, ומושפעים מהעובדה שהמוען שלהם הוא -באמצעותן מושפעים מכמה גורמים. למשל, הם תלויי

 המראיין, והנמענים הם המרואיינים. 

  

 

 

 

בפרספקטיבה שבה נאמרו האמצעים הלשוניים השונים ובמגבירים הכלולים בחלקם,  בנוסף לכך נדון

:   Blum-Kulka, House, & Kasper ,1989כפי שאלה שימשו לניתוח ערכן הפרגמאטי של בקשות )

 (. פרספקטיבה של מבע היא נקודת ההתייחסות שממנה הוא נאמר, והיא נחלקת לסוגים הבאים:  19

 

 ( אני"פרספקטיבת מוען )"שאלתי שאלה אחרת 

 "( אתהפרספקטיבת נמען )"אינך משיב לשאלה 
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 "( אנחנופרספקטיבה משותפת: מוען ונמען )"סוטים מהנושא 

  "( צריךפרספקטיבה סתמית )"להיצמד לעובדות 

  

 אשר למגבירים, הם עשויים להיות חיוביים )מגדילי עוצמה( או שליליים )מפחיתי עוצמה(.

 שנקודד בעבודה זו:להלן סוגי המגבירים 

 " :רוצה  הייתישלילי; פועל בעבר: " -תרשה לי"  אםמגבירים תחביריים )תנאי

 חיובי(. -שלילי; חזרה: "תקשיב, תקשיב  –להעיר" 

  בזוי שקרשלילי; "זה  –" מילה אחת אולימגבירים לקסיקאליים )"אני אעיר "– 

 חיובי(.



 26 

 

 . נקיטות עמדה מפורשות3

 

ם של המרואיינים בראיונות שלפנינו מייצגות קטבים מנוגדים, המראיין עשוי לאור העובדה שדעותיה

לאתגר אחד מהם בעצם כך שיגלה הזדהות עם דעתו של האחר. ההשוואה מלמדת, כי בערבית נחשפת 

 נטייתו של המראיין כבר בפתיחה, וכתוצאה מכך מקבל אחד המרואיינים מעמד של 'מועדף פחות'. 

  

ביטוי מפורש גם במהלך הריאיון. בעברית, לעומת זאת, לעתים לא ננקטת בפתיחה עמדה זו באה לידי 

היא סמויה. גם במהלך הריאיון נוטה עמדת המראיין להיות מפורשת  -כל עמדה, ואם ננקטת עמדה 

פחות מאשר בערבית.יצוין, כי הפתיחה מנוסחת מראש בדרך כלל. לעומת זאת ההערות שהמראיין 

עשויות להיות ספונטאניות, ומושפעות מן הדינאמיקה של השיח ומדברי  מעיר במהלך הריאיון

 .(.   5.2.( לבין מהלכו )5.1המרואיינים. בפרק זה נבחין בין פתיחת הריאיון )

 

 . נקיטות עמדה מפורשות בפתיחת הריאיון3.1

 

( 1983) קולקה-(.  על פי בלוםClayman ,1989המראיין הוא שפותח את הריאיון וכן מסיים אותו )

(, הפתיחה מגדירה את סדר היום, קושרת את הריאיון לאירועים בעלי ערך Clayman ,1991וקליימן )

חדשותי, ומציגה את המשתתפים תוך הדגשת הסטאטוס החברתי שלהם. בראיונות מעמתים שנדון 

 Claymanבהם נושא שהמרואיינים חלוקים לגביו, היא עשויה להציג גם את עמדתם ביחס לנושא זה )

& Heritage ,2112 :71יומי, שתפקידה בעיקר -(. בכך שונה הפתיחה בריאיון מן הפתיחה בשיח היום

 (.Schegloff ,1972לעורר תשומת לב )

 

ואכן, פתיחות הראיונות הן בחלק העברי של הקורפוס והן בחלקו הערבי כוללים את היסודות האלה. 

ושא. בערבית נוסח אחיד לכל הפתיחות, ועל פני רצף אולם, הן נבדלות זו מזו באסטרטגיות להצגת הנ

של מפורשות, העמדה בהן נוטה להיות מפורשת בדפוסים טקסטואליים רבים יותר מאשר בעברית. 

 בעברית נמצאו פתיחות מטיפוסים שונים.

 

 . נקיטות עמדה בפתיחה בערבית3.1.1

 

ם בעד ונגד הנושא הנתון במבנה כאמור, לפתיחות בקורפוס בערבית דפוס קבוע: המארח סוקר קווי

מילים  371של: א' אבל ב', שבו א' וב' הם הטיעונים בעד ונגד. כל זאת, במידה רבה מאוד של אריכות )

מילים בממוצע בפתיחות בעברית(. לשם הצגת שתי העמדות המראיין משתמש  52.5בממוצע לעומת 

מאוזנת. יחד עם זאת, היא מגלה את במבנים של שאלות רטוריות, ועל פני הדברים, ההצגה נראית 

העדפותיו בכמה דרכים. אחת מהן היא המבנה, אשר מעניק משנה תוקף לאיבר ב'. שכן ב' שולל 
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(. נדגים זאת באמצעות הפתיחה של תכנית Dascal & Katriel ,1977ציפייה, שלפיה אם א' אז לא ב' )

 . 1מספר 

(1) 

 ,الخارج في الفلسطينيين نسبة تبلغ وطنهم؟ ,الشتات فلسطينيو :نسي هل ,,,الكرام مشاهدي ,طيبة تحيةمقدم الحلقة: 

 العربية الدول على موزعين ,نسمة ماليين خمسة حوالي إلى عددهم يصل إذ ,الفلسطيني الشعب ,ثلثي حوالي

 صلب في يعيش زال ما هل, السليب الوطن إلى ,هؤالء ينظر كيف ,,األفريقية وحتى ,واألميركية واألوروبية

            في الفلسطيني الرئيس يقل ألم ?ذكرى مجرد أصبح أنه أم ,والتهجير والغربة الشتات من بالرغم ,جوارحهم

 وأضاف, للفلسطينيين العودة حق من يخافونه ما اإلسرائيليين لدى ليس ,اإلسرائيلية الصحف إحدى ,مع مقابلة 5

,, الجنوبية أميركا في المليارات أصحاب أم ,الخليج في طينيونالفلس األغنياء هل ,فلسطين إلى سيعود من ,متسائالا 

 مائتي عن ,العودة في الراغبين ,الفلسطينيين عدد يزيد أال ُيتوقع ,قائالا  اإلسرائيليين مطمئناا  عرفات الرئيس وتابع

 رجال قدم ماذا العربية؟ الدول بعض في مزرية مخيمات في القابعين أولئك غير ,بالعودة يحلم الذي من ,,فقط ألف

             أن إلى ,فترة قبل األميركية فورتشن ,مجلة تشر ألم,, القضية إلى ,الخارج في الفلسطينيون أو الفلسطينيين األعمال

 هؤالء اكتفى لماذا مليارديراا؟ ,55 من أكثر بلغ ,فقط أميركا في الفلسطينيين من المليارات أصحاب عدد 11

 تماماا؟ بالوطن ارتباطهم فكوا هل,, فيها استقروا التي البلدان في العالية العمارات وتشييد ,الوطن خارج باالستثمار

 ثري يتبرع ألم أيضاا؟ وروحياا  ,جسدياا  تهجيرهم الصهيوني المشروع استطاع هل ,,اآلن إلخوانهم يجري مما هم أين

 الفصائل بعض وحتى الفلسطينية؟ يةللقض الفلسطينيون األثرياء به تبرع مما بأكثر ,إلسرائيل ,واحد يهودي

 استرخاء؟ حالة في ,حياتها من طويالا  ردحاا  تمض ألم ,الخارج في الفلسطينية

 بمنظمة ممثلة الفلسطيني النضال حركة تنشأ ألم ,,الشتات ييفلسطين على التجني هذا كل لماذا ,المقابل في لكن 15

 الخارج في الفلسطينيون نظمها التي النشاطات إلى ,انظر الكويت؟ في وتحديداا  أصلا  الشتات في ,الفلسطينية التحرير

 وطنه إلى العودة في ,والمشرد المستلب الشعب ذلك برغبة ,متجدد جماعي وعي عن تنم أال ,مثلا  الماضية األشهر في

 أال واللجوء؟ المنفى على العودة أشواق تتغلب ألم الوطن؟ أرض في ليستشهد الفصائل قادة بعض ,يعد ألم وتحريره؟

  لدى ,اتماما الرغبة هذه تنعدم أال فلسطين؟ سبيل في لالستشهاد جامحة رغبة عن ,الشتات فلسطيني من الكثير يعبر

 جزء هم ,الخارج ييفلسطين إن نقول ال لماذا الصهيوني؟ الكيان داخل استقروا الذين أولئك أي ,الداخل فلسطينيي 51

 ال ,والخليج وأميركا أوروبا في الفلسطينيين األثرياء إن قال من ثم ,,ويتهه يحملون ,فلسطين شعب من يتجزأ ال

 تسود التي ,والتسيب والتشبيح ,الفساد عن بعيداا  ,المناسبة األجواء لهم توفرت هل,, وطنهم في االستثمار يريدون

 النواب مجلس وعض العبادي عويدي أحمد الدكتور على ,,مباشرة الهواء على أطرحها أسئلة السلطة؟ مناطق

    اتحاد وعضو فلسطين لتحرير الديمقراطية للجبهة ,المركزية اللجنة عضو ,بدوان علي على:و ,السابق األردني

 العرب الكتاب 55

 א'( 1)

מראיין: שלום רב, צופים נכבדים,,, האם הפלסטינים בפזורה, שכח:ו את מולדתם? שיעור 

רך, מהעם הפלסטיני, שכן מספרם מגיע לכחמישה הפלסטינים בחוץ לארץ, מגיע לשני שלישים בע

מליון איש, שמפוזרים בארצות ערב, אירופה ואמריקה, ואפילו אפריקה,, כיצד אלה מביטים, על 
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המולדת הגזולה, האם היא חיה עדיין בעצמותיהם, על אף הפיזור החיים בניכר והגירוש, או שהיא     

לא אמר בראיון עם, אחד העיתונים הישראליים,  הייתה לזיכרון בלבד? האם הנשיא הפלסטיני 5

שלישראלים אין מה לפחוד מזכות השיבה לפלסטינים, והוסיף ושאל, מי ישוב לפלסטין, האם 

העשירים הפלסטינים במפרץ, או בעלי המיליארדים בדרום אמריקה,, הנשיא ערפאת המשיך להרגיע 

יבה, לא יעלה על מאתיים אלף בלבד,, מי את הישראלים ואמר, צפוי שמספר הפלסטינים, שרוצים בש

חולם על השיבה, מלבד אלה שנמקים במחנות משפילים בכמה ממדינות ערב? מה נתנו אנשי העסקים 

 FORTUNEהפלסטינים או הפלסטינים בחו"ל, לעניין ]הפלסטיני[ ,, האם כתב העת האמריקאי,  11

-סטינים באמריקה בלבד, הגיע ליותר מלא ציין לפני זמן מה, שמספר בעלי המיליארדים מקרב הפל

, מיליארדרים? מדוע אלה הסתפקו בהשקעה מחוץ למולדת, ובהקמת בניינים גבוהים בארצות 25

שבהן הם השתקעו,, האם הם ניתקו את הקשר שלהם למולדת לחלוטין? מה הם חושבים על מה 

ם רוחנית? האם עשיר יהודי שקורה לאחיהם עכשיו,, האם המפעל הציוני הצליח לגרש אותם פיזית, וג

אחד, לא תרם לישראל, יותר מכפי שתרמו העשירים הפלסטינים לעניין הפלסטיני? ואפילו חלק  15

 מהפלגים הפלסטיניים בחו"ל, האם הם לא בילו פרק זמן ארוך מחייהם, בתנאי רווחה?  

קמה תנועת המאבק לפלסטינים של הפזורה,, האם לא הו מדוע כל גרימת העוול הזו ך לעומת זאת,א

הפלסטיני בדמותו של ארגון השחרור הפלסטיני, בפזורה בכלל וליתר דיוק בכווית? הבט, על הפעולות 

 שארגנו הפלסטינים בחו"ל בחודשים האחרונים למשל, האם הן לא מעידות על מודעות                 

למולדתו ולשחרר אותה?  קולקטיבית מחודשת, של הרצון של העם הנגזל והמגורש הזה, לשוב 21 

האם חלק, ממנהיגי הפלגים לא חזרו למות כשהידים באדמת המולדת? האם געגועי השיבה לא גברו 

על הגלות והפליטות? האם רבים מן הפלסטינים של  הפזורה, לא מביעים רצון עז למות מות קדושים 

נים, כלומר אלה שהשתקעו למען פלסטין? האם הרצון הזה לא נעדר לחלוטין, אצל הפלסטינים של הפ

בתוך הישות הציונית? מדוע אנחנו לא אומרים שהפלסטינים של החוץ, הם חלק אינטגרלי מעם         

פלסטין, שנושאים את זהותו,, ומי אמר שהעשירים הפלסטינים באירופה אמריקה והמפרץ, לא  25

חיתות, אימת השררה האם נמצאה להם אווירה מתאימה, רחוקה מהשרוצים להשקיע במולדתם,, 

אלה שאלות שאציג בשידור חי,, לדוקטור אחמד עוידי וההפקרות אשר שולטות בשטחי הרשות? 

אלעבאדי חבר הפרלמנט הירדני לשעבר, ו:לעלי בדואן, חבר הועדה המרכזית, של החזית הדמוקרטית 

 לשחרור פלסטין וחבר איחוד  הסופרים הערבים

   

פלסטינים החיים מחוץ לשטחי הרשות הפלסטינית )במדינות ערב הפתיחה שלעיל מציגה את נושא ה

"( אשר משקף נקודת מבט המשותפת לשני لشتاتأובמדינות אחרות(. הוא משתמש במונח "הפזורה" )"

)בתרגום(, המראיין מצטט מדברי יאסר  16המרואיינים ולקהל הצופים. בחלק הראשון, עד שורה 

הוא שואל שאלה  13-15המעונינים לשוב לארצם נמוך. בשורות ערפאת, שהעריך כי שיעור הפלסטינים 

רטורית שממנה משתמעת למעשה הקביעה, כי אלה תרמו לסוגייה הפלסטינית פחות מכפי שתרמו 

لماذا كل هذا )בשאלה: "מדוע כל גרימת העוול הזו?"   17יהודים למדינתם. החלק השני פותח בשורה 

אותיו: גרימת עוול והטלת אשמות שווא, מתאר את החלק ", שהורتجنيשם הפעולה "(. "؟التجني

הראשון, שבו נמנו ההאשמות נגד הפלסטינים של הפזורה, כחסר ערך של אמת. בכך הוא משקף את 

עמדת הדובר. מלבד זאת, באמצעות שאלה רטורית מוצע גם נימוק משתמע לקבלת התרומות 

להשקיע במולדתם[, רחוקה  -מה ]כלומר"האם נמצאה להם אווירה מתאי :26-27הכספיות בשורות 
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מהשחיתות, אימת השררה וההפקרות אשר שולטות בשטחי הרשות?". עצם העובדה שהשאלה 

 ההאשמה מקנה לנימוק זה משנה תוקף, וזהו סימן נוסף לעמדת המראיין. לאחרמופיעה 

 

  הנושא המוצג הוא התקשורת האמריקנית ומידת אמינותה: 2בפתיחתה של תכנית מספר 

(5) 

 أحد يفوز عام كل في:و ,,للكذابين ناد   األميركية المتحدة الواليات في يوجد,,, الكرام مشاهدي ,طيبة تحيةمقدم الحلقة: 

 ألن ليس ,الحالي والعام الماضي العام مدى على ,اللقب بهذا أميركي أي ,يفز لم ,لكن ,,كذاب أشهر بلقب األميركيين

 الكتاب أحد يقول كما ,األميركية الدعاية آلة نصيب من أصبح اللقب ألن بل ,لكذبا عن تخلوا ,العاديين األميركان

         لكثرة ,جدارة عن الكذابين أشهر لقب يستحقون ,أنهم ,السياسية والدوائر األميركي اإلعلم أثبت فقد ,,الساخرين

 التجارة برج ركام وسط ,عطا محمد سفر جواز على بالعثور ,بدءا  بها العالم اتحفوا التي والخزعبلت التلفيقات  5

 متى إلى,,, إشعاعية قنبلة لصنع ,بالتخطيط البسطاء أحد باتهام ,وانتهاءا  ,الخبيثة الجمرة بهيصة ,مروراا  ,العالمي

 حتى تنطلي ال التي ,أكاذيبها بانوراما ,يصدق كي ,الحد هذا إلى مغفَّل أنه تعتقد هل ,العالم بعقول أميركا تستخف

 وقلب ,التخويفو التشويشو للتضليل وسيلة إلى األميركي اإلعالم تحول لماذا الكتاب؟ أحد يتساءل ؟ألطفالا على

              هالمي عدو من ,والفزع الخوف أكذوبة في العالم إعاشة ,أميركا تحاول لماذا عقل؟ يصدقه ال ,نحو على الحقائق

 تدنى فكلما ,المستديم االرتعاب من حالة نشر إلى واشنطن تسعى لماذا,, العالم الستغباء والسعي ,مجهول 11

 هذه أن ,للعيان واضحاا  يصبح ألم ,,أخرى مرة الخوف إلشعال ,درامية قصة ابتدعت ,الشعبي الفزع مستوى

  ؟جهنمية أهدافاا  وراءها تخفي ,األميركية الروايات

 اإلعلم من يسخر البعض راح لماذا األميركية؟ قاريربالت ,المشككين لدى المتوفرة اإلثباتات هي ما ,المقابل في لكن

  ,يجري لما األميركية بالنظرة ,العربي االعتراف عدم إن ,,األميركية السياسات مع خلف على أنه لمجرد ,األميركي

 التأهب هذا إن نقول ال لماذا ,,,إال ليس أميركا من للنتقام إسلمية عربية وسيلة يكون قد ,قدرها من واالنتقاص 15

 مواطنيهم أرواح على للحفاظ ,بالمسؤولية العالي شعورهم على ,دليل ,اإلرهاب من والخوف ,الدائم األميركي

أطرحها على  أسئلة األميركية؟ والسياسة لإلعالم ,التهم هذه مثل توجيه ,الشديد اإلجحاف من أليس ,,العالم وسالمة

 وعبر  ,الباحث اإلعالمي في جامعة تيمز فالي في لندن ,ميمياألستاذ جمال عبد الحي الت على ,الهواء مباشرة

            الشرق"عن إذاعة  والمسؤول ,الخبير في الشأن األميركي ,على السيد موفق حرب ,األقمار الصناعية من واشنطن

 "سوا"األميركية  "األوسط 51

 

 א'(  2)

ן של שקרנים,,, ו:בכל שנה זוכה אחד איין: שלום רב, צופים נכבדים,,, בארצות הברית יש מועדורמ

מהאמריקנים לתואר השקרן המפורסם ביותר,, אבל, לא זכה, אף אמריקני בתואר הזה, בשנה שעברה 

ובשנה הנוכחית, לא משום שהאמריקנים הרגילים, ויתרו על השקר, אלא משום שהתואר הפך להיות 

התקשורת האמריקנית ו ,,סטיריקוניםד  האחמנת חלקו של מנגנון התעמולה האמריקני, כפי שאומר 

והחוגים הפוליטיים הוכיחו, שהם, ראויים לתואר השקרנים המפורסמים ביותר בזכות, עקב ריבוי  5

א, בתוך הריסות מרכז טשהם העניקו לעולם החל, במציאת הדרכון של מחמד ע ההונאות והקשקושים

תכנון, של ייצור פצצה בם פשוט הסחר העולמי, עבור, דרך בהלת האנתראקס, וכלה, בהאשמת אד

ד מתי תזלזל ארה"ב באינטליגנציה של העולם, האם היא סבורה שהוא מטומטם ערדיואקטיבית,,, 
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שקרים שלה, שלא עובדים אפילו על ילדים? שואל אחד                               ה תשקלעד כדי כך, שיאמין, 

, והפיכת הונאה סילוף הפחדהית לאמצעי לדוע הפכה התקשורת האמריקנמ הפובליציסטים? 11

של פחד  שקרת העולם בא האכיללעובדות באופן, שההיגיון לא מאמין לו? מדוע ארה"ב מנסה, 

בהלה ץ ,, מדוע וושינגטון חותרת להפית העולםם אטמטלאלמוני, ולחתור ו וחרדה, מפני אויב אמורפי

סיפור דרמטי, כדי להצית פחד פעם  תמידית, ובכל פעם שיורדת רמת החרדה בעם, היא ממציאה

מטרות          נוספת,, האם לא ברור לכל רואה, שמאחורי הסיפורים האמריקניים האלה, מסתתרות 

 ?שטניות 15

יש ע ההוכחות המצויות בידי אלה שמטילים ספק, בדיווחים האמריקניים? מדו ןהמ ך לעומת זאת,א

המדיניות האמריקנית,, אי ההכרה  על לקיםחוהלועגים לתקשורת האמריקנית, רק משום שהם 

הערבית, בזוית הראייה האמריקנית למה שמתרחש,  וההמעטה בערכה, עשויים להיות אמצעי ערבי 

דוע איננו אומרים שהכוננות האמריקנית התמידית הזו, והפחד מאסלאמי לנקום בארה"ב ותו לא,,, 

מירה על חיי אזרחיהם ועל בטחון מהטרור, הם הוכחה, לתחושת האחריות העזה שלהם, לש 21

מות כגון אלה, בתקשורת ובפוליטיקה האמריקנית? אשהעולם,, האם אין משום עוול גדול, בהטלת 

אלה שאלות שאציג בשידור חי, למר ג'מאל עבד אלחי אלתמימי, חוקר תקשורת באוניברסיטת 

Thames Valley מחה לענייני ארה"ב, והאחראי בלונדון, ודרך הלווין מוושינגטון, למר מופק חרב, מו

 על תחנת הרדיו האמריקנית "אלשרק אלאוסט" "סוא" 

 

הפתיחה מחולקת לשלושה חלקים )מלבד הצגת המרואיינים(; הראשון הוא סיפור קצר מבדח על 

(, אחריו פירוט הטיעונים נגד אמינותה של התקשורת 1-3'מועדון שקרנים' של האמריקנים )שורות 

(. בחלק של הסיפור נמצאים 16-23הטיעונים בעדה )שורות  –(, ולסיום 3-15 האמריקנית )שורות

טיעונים שתומכים בטענה, שהתקשורת האמריקנית איננה אמינה. ההאשמה בדבר אמירת דברי שקר 

מוצגת כאן כמידע נתון באמצעות המבנה של שיעבוד תחבירי: "לא משום שהאמריקנים הרגילים 

( של Grice ,1975ות האימפליקטורה המוסכמת )כפי שהוגדרה על ידי ויתרו על השקר", וכן באמצע

הפועל "הוכיחו" בביטוי "הוכיחו שהם ראויים בזכות לתואר השקרנים". מהאימפליקטורה הזו 

משתמע, שניתן אישוש למה שהיה ידוע קודם לכן. נימת הדיבור המתבדחת יוצרת סולידריות בין 

 את ההנחה שהם חולקים דעה משותפת.המראיין ובין הצופים, ובכך מחזקת 

 

החלקים השני והשלישי נראים מאוזנים יותר, משום ששניהם בנויים כסדרה של שאלות רטוריות 

המושתתות על קדם הנחות בעד ונגד התקשורת האמריקנית. אלא שהחלק השני, הטוען בעקיפין 

ראייה, השימוש במילים שהיא אינה אמינה, הוא טעון יותר מבחינה ריגושית במידה ניכרת. ול

"(, تشويشلأ"(, "סילוף" )"لتضليلأ"(, "הונאה" )"والخزعبلت التلفيقاتהבאות: "הונאות וקשקושים" )"

 "(.جهنمية فأهدا"(, ו"מטרות שטניות" )"العالم ستغباءإת העולם" )"ם אטמטל"(, "أكذوبة"שקר" )"

 

ון מבחינה ריגושית. כמו כן, חלק זה לעומתו החלק השלישי, המצדד בתקשורת האמריקנית, אינו טע

מכיל ארבע שאלות והוא קצר יותר מהחלק השני, שיש בו שש שאלות, וממילא הוא קצר יותר 

 מהחלקים הראשון והשני יחד, המביעים עמדה נגד התקשורת האמריקנית.
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 .  3ומכאן לדיון בתכנית מספר 

(3) 

م وأنتم, بألف خير,,, متى, يتوقف العرب عن ضبط ساعاتهم, على مقدم الحلقة: تحية طيبة مشاهديَّ الكرام, و:كل عا

دقات االنتخابات اإلسرائيلية,, هل ما زال بإمكاننا المراهنة أصلا, على حزب, إسرائيلي, دون آخر؟ لماذا, هلل, بعض 

بالكامل, وانتهى الفلسطينيين لزعيم حزب العمل الجديد, عميرام متسناع؟ ألم يأخذ أ:لفكر العربي الرغبوي, فرصته 

؟ كيف نراهن على اليسار اإلسرائيلي, في االنتخابات المقبلة, وقد غدا,         أضغاث أحلماألمر به في كل المرات, إلى 

, لنفسه, أن شمعون بيريز, العمالي العتيد؟ كيف ارتضى, ذيلا  عن حزب الليكود, إن لم نقل,كاريكاتورية  نسخةا, 5

من الذي , يتساءل أحدهم, طباخ, والثاني بمثابة جارسونتحت عباءة شارون,, أ:ألول, بمثابة  يتقوقع هو وبن أليعازر,

شارون وهمجيته سوى, بيريز, الذي كان همه األول واألخير, تلميع صورة  على جرائم -غطى على جرائم الش

لفه مع شارون, مجرد قطيع العمل, أصبح من خالل تحا الخارج؟ ألم يقل حاييم رامون, إن حزب , فيالسفاحأستاذه 

    االتجاه اليميني لشارون, فقد أصبح حزب العمل, في جيب السياسة     من الماشية, في حظيرته؟ فبدالا, من ضبط

أن حزبه انسحب  مفضوحاا, في تدمير عملية السالم,, كيف, نراهن على متسناع اآلن, كما لو الشارونية, وشريكاا  11

انسحب من االئتالف بسبب الموازنة  أال يعرف, المهللون لحزب العمل, أنه للسالم,, من حكومة شارون, انتصاراا 

مدى, أو  ألم تصبح إسرائيل أكثر فاشية؟ فعلى اليمين, بشكل صارخ؟ فقط؟ ثم, أال يميل اليسار اإلسرائيلي نفسه, إلى

 على ماذا نراهن إذن؟ 

سناع في سلة واحدة؟ ممدوح نوفل, أحد مستشاري لكن في المقابل, أليس من الخطأ الفادح, وضع شارون ومت

عرفات, يبرئ متسناع, من تهمة احتقار العرب, واالستمتاع في إذاللهم, كما يفعل شارون,, ألم يقدم متسناع,  15الرئي

ه, أن تجربة مميزة, في التعايش بين العرب واليهود, أثناء ترأسه بلدية حيفا؟ أال يرفع زعيم العمل الجديد, شعاراا مفاد

ال حل عسكرياا, للنزاع مع الفلسطينيين, ويؤكد على استمرار المفاوضات, من حيث توقفت؟ أال يمثل انتخاب متسناع, 

و:يرى كاتب محطة رئيسية في بداية انحسار الهجوم اإلسرائيلي, الشامل, ضد الشعب الفلسطيني, يتساءل نوفل؟ 

د إلى االنسحاب الكامل من قطاع غزة, واإلفراج عن مليون حزب العمل, حري, بأن يقو فلسطيني آخر, أن انتصار

الحدود للعمالة  كما يعني أيضاا, اإلفراج عن األموال الفلسطينية, وفتح ,,يقبعون في ذلك السجن األليم فلسطيني 51

الصحف,, إلى أن متسناع, سيحقن دماء الفلسطينيين,  الفلسطينية,, و:يذهب جمال نزال, في تفاؤله في إحدى

العائالت الفلسطينية, وسالمة, عشرات اآلالف من الجرحى  وسيحول دون حلول الموت ضيفاا,, على آالف

د قبل أيام, بتكسير  المحتملين,, لماذا وصل الحد ببعض الفلسطينيين إلى اعتبار متسناع, ُمخلصاا, بالرغم, من أنه, هدَّ

الح, طريف, الوزير السابق, والنائب العربي عن حزب أسئلة, أطرحها على الهواء مباشرة, على السيد, صرؤوسهم؟  

 عبد الباري عطوان, رئيس تحرير, صحيفة ال:قدس العربي 55العمل,, و:سيد 

 א'( 3)

מראיין: שלום רב צופים נכבדים, ו:שנה טובה, ומתוקה,,, מתי, יפסיקו הערבים לכוון את השעונים 

לים להמר בכלל, על מפלגה, ישראלית,  כלשהי? שלהם, לפי הבחירות בישראל,, האם אנחנו עדיין יכו

 wishfulמדוע, כמה פלסטינים, שיבחו את מנהיג מפלגת העבודה החדש, עמרם מצנע? האם ה: 
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thinking חלומות       הערבי, לא קיבל את כל ההזדמנויות שבעולם, ובכל הפעמים העניין הסתיים, כ

, של קריקטורהת הבאות, לאחר שהוא הפך, ל? איך נהמר על השמאל הישראלי, בבחירובאספמיה 5

, ממפלגת העבודה שמעון פרס, האדם המכובד? כיצד הסכים, זנבמפלגת הליכוד, שלא לומר, ל

, זו שאלה טבח, והשני בתור מלצרלהצטנף הוא ובן אליעזר, תחת כנף בגדו של שרון, ה:ראשון, בתור 

על הברבריות שלו אם לא, פרס, שכל עניינו על הפשעים של שרון ו -שנשאלת, מי חיפה על הפשעים הש

, בחו"ל? האם חיים רמון לא אמר, שמפלגת העבודה, אדונו רב המרצחיםהיה, למרק את תדמיתו של 

הפכה בעקבות הקואליציה שלה עם שרון, לעדר צאן, במכלאה שלו ולא יותר? ובמקום, לרסן את  11

של הפוליטיקה השרונית, ושותפה בזוייה,  הנטייה הימנית של שרון, מפלגת העבודה הייתה, בכיס

בהרס תהליך השלום,, איך, נהמר על מצנע עכשיו, כאילו שמפלגתו יצאה מממשלת שרון, למען 

השלום,, האם אלה שמריעים, למפלגת העבודה, לא יודעים שהיא יצאה מהקואליציה רק בגלל 

ה? האם ישראל לא הפכה          התקציב? והאם, השמאל הישראלי עצמו לא נוטה, לימין, באופן בוט

 לפשיסטית יותר? אז אל מה, על מה נהמר, אם כן?  15

אך לעומת זאת, האם זו לא טעות גסה, לשים את שרון ומצנע בסל אחד? ממדוח נופל, אחד היועצים 

של הנשיא ערפאת, מנקה את מצנע, מאשמת זלזול בערבים, והפקת הנאה מהשפלתם, כפי שעושה 

קיום בין ערבים ויהודים, בעת כהונתו כראש -צנע לא הראה, ניסיון יוצא מן הכלל של דושרון,, האם מ

עיריית חיפה? האם מנהיג העבודה החדש, לא מניף את הסיסמה, שאין פתרון צבאי, לסכסוך עם       

הפלסטינים, ומדגיש את המשך המשא ומתן, מהמקום שבו הוא הופסק? האם בחירת מצנע, איננה  21

ת תחנה עיקרית בתחילת הדעיכה של המתקפה הישראלית נגד העם הפלסטיני, כך שואל נופל? בבחינ

ו:עיתונאי פלסטיני אחר חושב, שניצחון מפלגת העבודה, מבטיח נסיגה מלאה מרצועת עזה, ושחרור 

מיליון פלסטינים שנמקים בכלא הכואב הזה,, ומשמעות הדבר היא גם, שחרור הכספים הפלסטיניים, 

ת הגבולות לתעסוקה לפלסטינים,, ו:ג'מאל נזאל מרחיק לכת, עם האופטימיות שלו ואומר      ופתיח

באחד העיתונים,, שמצנע, ימנע שפיכת דם של פלסטינים, וימנע  מן המוות לפקוד,,  אלפי משפחות  25

הם  פלסטיניות, ועשרות אלפי פצועים פוטנציאליים יינצלו,, מדוע כמה פלסטינים הגיעו למצב שבו

מחשיבים את מצנע, לדובר אמת, אף על פי, שהוא, איים לפני כמה ימים, לשבור להם את הראש? אלה 

שאלות שאציג בשידור חי, למר, צאלח, טריף, השר לשעבר, וחבר הכנסת הערבי מטעם מפלגת 

 העבודה,, ו:למר עבד אלבארי עטואן, העורך הראשי, של העיתון אל:קדס אלערבי
 

שהפתיחה הזו מחולקת לשניים, אך בדיקה מעמיקה יותר מוצאת חלק שלישי  במבט ראשון נראה

, המתנגד להצבעת הערבים אזרחי ישראל עבור מפלגת העבודה, 1-15בסופה. בחלק הראשון בשורות 

מוצגות שאלות שמושתתות על קדם הנחות, ואלה מלמדות על נקיטת עמדה. למשל, מהשאלה בשורות 

לכוון את השעון שלהם לפי הבחירות בישראל?" משתמעת ביקורת , "מתי יפסיקו הערבים 1-2

הוא משבץ תיאור של  5-6אירונית על יחס הערבים הישראלים לבחירות אלה. נוסף לכך, בשורות 

השמאל כנתון בתוך פסוקית זמן: "איך נהמר על השמאל הישראלי, בבחירות הבאות, לאחר שהוא 

 לומר, לזנב"? הפך, לקריקטורה, של מפלגת הליכוד, שלא

כמו כן, בחירותיו הסמנטיות בתיאור מפלגת העבודה והבחירה בה נושאות ערך ריגושי שלילי. למשל: 

"(, "מלצר" ذيل"(, "זנב" )"كاريكاتورية نسخة"(, "קריקטורה" )"أحلم أضغاث"חלומות באספמיה" )"
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, بيريز شمعونדם המכובד" )""(, וכן האיוכים האירוניים: "שמעון פרס, האطباخ"( ו"טבח" )"جارسون)"

 "(.السفاح أستاذه"(, ו"אדונו רב המרצחים" )"العتيد العمالي

בחלק זה המראיין אומר את הדברים בשמו הוא. לעומת זאת בחלק השני, שבו טיעונים בעד ההצבעה 

 עבור מצנע, המראיין מביא את הדברים כציטוט מפיהם של יועץ ושל עיתונאי פלסטיניים. כפי שצויין

( הוא דרך לשימור כסות של ניטראליות, ומשום voicing. לעיל, אמצעי מסירת הדיבור )3.1.1בסעיף 

כך הרושם הנוצר הוא של חוסר סימטריה, ולפיה הוא נזהר שלא להיות מזוהה עם העמדה המצדדת 

 במצנע.  

ם, ומציג , הוא מוסיף משפט שמערער את תוקפם של דברי המצדדי26-27בסיום החלק הזה, בשורות 

את הטיעון לשלילתם כנתון בפסוקית ויתור משועבדת: "אף על פי, שהוא, איים לפני כמה ימים, 

 לשבור להם את הראש"? 

 

המראיין מציג שתי עמדות. על הראשונה ניתן ללמוד כבר מהבחירות  3בפתיחה  לתכנית מספר 

"(, الفلسطينية المقاومة حركات") הלקסיקאליות של המראיין, כגון: "תנועות ההתנגדות הפלסטיניות"

 ו"שהידים" "(واألميركي الصهيوني ,االستعمار مقاومة)" "התנגדות לאימפריאליזם, הציוני והאמריקאי"

"(, הנושאות קונוטציה חיובית. הכוונה במילה "התנגדות" היא להתנגדות מזוינת, כלומר ءشهدا)"

. במילה "שהידים" הכוונה לאנשים objectionאו  opposition-להבדיל מ  resistanceבמובן של

 שנהרגו בעת ביצוע פעולות התאבדות.

 

"(, הנושאת קונוטציה שלילית, מתוארת כחסרת ערך של אמת בהקשר إرهابלעומתן המילה "טרור" )"

"(. בחלק זה המראיין מציג שאלה פתוחה, אשר מבוססת על حجةזה )וככזו המשמשת כ"תואנה", "

לסטינית המתנגדת לתנועות אלה "הולכת בכיוון הפוך מהעמים קדם ההנחה שהממשלה הפ

וההיסטוריה", ומכאן שדרכה איננה נכונה. יתר על כן, משאלות רטוריות שהוא שואל בהמשך, 

"(, ואף משתמע הסבר לטענה זו: "האם ההנהגה הפלסטינית عيبמשתמע שהדרך הזו היא "בושה" )"

ים של אנשי האנתיפאדה הראשונה,, ודם השהידים לא הגיעה, לראמאללה, נישאת על כתפי הרוב

 שלה"? 

 

בחלקה השני של הפתיחה, המראיין אינו מביע התנגדות עקרונית לדרכן של התנועות האלה, אלא 

 لظروفأמצביע על חוסר יעילותה נוכח "התנאים האובייקטיביים,, האזוריים והבין לאומיים" )"

תוצאות העלולות להיגרם מפעילותן של התנועות האלה הוא מתאר "(. את הوالدولية اإلقليمية ,,الموضوعية

"(, הנושאים קונוטציה االحتلل تكريس"( ו"להנציח את הכיבוש" )"قطيعةבביטויים כגון "נתק" )"

 שלילית:

(4) 
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د ,الفلسطينية المقاومة حركات لسان ,أصبح هل,,, الكرام مشاهدي طيبة مقدم الحلقة: تحية  ,يشدرو محمود بيت يردِّ

 على ,العربية األنظمة معظم طبعاا  ومعهم ,,والغرب الشرق يتكالب لماذا األخيرة؟ السماء بعد العصافير تطير أين

د ألم الفلسطينيين؟ المقاومين  تتعهد ألم ؟اإلرهاب مكافحة بحجة ,,الجتثاثهم أميركا تضغط ألم بسحقهم؟ إسرائيل تتوعَّ

             المطالب على شرعية العربية األنظمة بعض يُضف   ألم المقاومة؟ سلح بنزع ,,الجديدة الفلسطينية الحكومة

 ابتكرها التي ,الحديدي الجدار سياسة تنجح هل المقاومة؟ بسحق الرسمية والفلسطينية ,واألميركية ,اإلسرائيلية 5

 التنازل أن أم ؟رجعة يرغ إلى الصهيوني ,للمشروع العربية المقاومة على القضاء في ,,العرب لتركيع ,جابوتنسكي

 ,القمم كل تفشل ألم ؟واألميركي الصهيوني ,االستعمار مقاومة في , هائل شعبي   ,تصاعد   ,يوازيه الرسمي العربي

 المعلقين أحد يتهكم ألم والتاريخ؟ الشعوب عكس مازن أبو حكومة تسير لماذا االنتفاضة؟ ,خنق في اآلن حتى الدولية

ل أن سوى مازن أبو أمام يبق لم: قائلا  اإلسرائيليين       حركات أيدي في الموجود السلح أليس اليهودية؟ إلى يتحوَّ

 المحتلة الفلسطينية األراضي هل .أحدهم يتساءل الفلسطيني؟ الوزراء رئيس منصب من شرعية أكثر المقاومة 01

 أليس قانوني؟ غير  فيها سلحال حمل يكون حتى نيويورك في الموجودة تلك مثل ومخدرات، مافيا عصابات مناطق

 رام إلى ,الفلسطينية القيادة تأت   ألم شرعية؟ غير بأنها الفلسطينيين المقاومين لدى الموجودة األسلحة وصف العيب من

 لماذا عليها؟ القضاء ,اآلن يريدون فلماذا شهدائها؟ ودماء ,,األولى االنتفاضة رجال بنادق أعناق على محمولة ,هللا

  ؟اإلرهاب مكافحة ,بحجة الحلقة وشفرات ,المطابخ سكاكين من حتى ,,العرب تجريد األميركي سالرئي يريد

 ,,الموضوعية الظروف في النظر ,وغيرهما ,اإلسلمي والجهاد ,حماس بحركتي حري اا أليس ,المقابل في لكن 15

 هل أميركياا؟ المدعومة ,,الطريق خريطة ةبواسط تحقيقه يمكن الذي من أكثر ,بتحقيق ,تسمح ال التي والدولية اإلقليمية

 الفلسطينيين؟ على ,أميركا تأليب مسؤولية يتحمل أن ,,والعقبة ,الشيخ شرم قمتي بعد فلسطيني طرف ,أي يستطيع

ر أنه ,األميركي الرئيس أكد أن بعد الطريق خريطة ,يرفض أن فلسطيني فصيل ألي يمكن كيف  ما تنفيذها؟ على , ُمص 

 تكريس حماس تريد هل أحدهم؟ يتساءل ,فارغة شعارات غير ,لفها لفَّ  ومن حماس تقدِّمه الذي ما طة؟للخار البديل

 سياسة تخدم هل بوش؟ الرئيس مع العلقات ,توطيد في مازن أبو نجح أن بعد ,وأميركا الفلسطينيين بين ,القطيعة 01

 من ببعض بعضهم الفلسطينيين ,وضرب جهة من االحتلل بتكريس يحلم الذي ,,شارون غير حماس استراتيجية أو

 التطور؟ بهذا حماس تسمع ألم كلِّه؟ األوسط الشرق في ,السياسية التوازنات العراقي الحدث يغيِّر ألم أخرى؟ جهة

ال محمد السيد على األستوديو في هنا ,,مباشرة الهواء على أطرحها أسئلة  ,حماس لحركة السياسي المكتب عضو ,نزَّ

   .الفلسطينية اإلعلم وزارة وكيل ,صبح أحمد السيد على ,,هللا رام من الصناعية راألقما وعبر

 א'(  3)

, התחילו, לדקלם את בית תנועות ההתנגדות הפלסטיניותמראיין: שלום רב צופים נכבדים,,, האם 

השיר של מחמוד דרויש, לאן עפות הציפורים אחרי השמיים האחרונים? מדוע המזרח והמערב 

ם,, ואתם כמובן מרבית המשטרים הערביים, על אנשי ההתנגדות הפלסטינים? האם ישראל מתנפלי

 ? טרורשל מאבק ב תואנהלא איימה למגר אותם? האם ארה"ב לא לחצה לעקור אותם מן השורש,, ב

האם הממשלה הפלסטינית החדשה,, לא התחייבה לפרק את ההתנגדות מנשקה? האם לא היו  5

לגיטימציה לדרישות הישראליות, האמריקניות,  ושל הרשות הפלסטינית משטרים ערביים שנתנו 

למגר את ההתנגדות? האם תצליח מדיניות  קיר הברזל, שז'בוטינסקי הגה, לאלץ את הערבים,, לחסל 

את ההתנגדות הערבית למפעל הציוני באופן בלתי הפיך? או שבמקביל לויתור  של ממשלות ערב, 

? האם כל הפסגות, מאבק נגד האימפריאליזם, הציוני והאמריקאי, בתתרחש הסלמה, עממית עצומה
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מדוע ממשלת אבו מאזן הולכת הבין לאומיות עד כה לא נכשלו במשימתן, לחנוק את האנתיפאדה?  11

האם פרשן ישראלי לא אמר בלעג, לאבו מאזן לא נותר אלא  בכיוון הפוך מהעמים וההיסטוריה?

תנועות ההתנגדות לא לגיטימי יותר מתפקיד ראש הממשלה להתגייר? האם הנשק שנמצא בידי 

הפלסטיני? כך שואל מישהו,, האם השטחים הפלסטיניים הכבושים הם אזורים של כנופיות מאפיה 

לתאר  בושהוסמים, כמו אלה שנמצאות בניו יורק, כך שצריך לאסור בהם החזקת נשק? האם זו לא 

האם ההנהגה הפלסטינית לא טיניים כבלתי חוקי? את הנשק שנמצא אצל אנשי ההתנגדות הפלס 15

 הגיעה, לראמאללה, נישאת על כתפי הרובים של אנשי האנתיפאדה הראשונה,, ודם השהידים שלה?

ולמה הם רוצים עכשיו, לחסל אותה? מדוע הנשיא האמריקני רוצה לשלול מהערבים,, אפילו סכיני 

 ? טרורמטבח, וסכיני גילוח בתואנה, של מאבק ב

התנאים     האם לא ראוי שהתנועות חמאס, הג'האד האסלאמי, ואחרות, יבחנו את  לעומת זאת, ךא

שלא מאפשרים, להשיג, יותר ממה שניתן להשיג  האובייקטיביים,, האזוריים והבין לאומיים 21

באמצעות מפת הדרכים,,  שנתמכת ע"י ארה"ב? האם גורם פלסטיני כלשהו, יכול אחרי פסגות שרם 

, ועקבה,, לקחת על עצמו את האחריות להסתת ארה"ב נגד הפלסטינים? איך פלג פלסטיני אלשיח'

כלשהו יכול לסרב, למפת הדרכים אחרי שנשיא ארה"ב אמר, שהוא נחוש, ליישם אותה? מה 

האלטרנטיבה למפה? מה נותנים חמאס  ודומיה, מלבד סיסמאות ריקות, יש מי ששואל ? האם חמאס 

, בין הפלסטינים לארה"ב, אחרי שאבו מאזן הצליח להדק, את היחסים עם הנתקרוצה להנציח את  25

להנציח הנשיא בוש? האם המדיניות או האסטרטגיה של חמאס משרתת מישהו מלבד שרון,, שחולם 

וגם לגרום, לפלסטינים להכות אלה באלה? האם ההתרחשות בעראק לא שינתה את  את הכיבוש

כון כולו? האם חמאס לא שמעה על ההתפתחות הזו? אלה שאלות המאזנים הפוליטיים, במזרח התי

שאציג  בשידור חי,, כאן באולפן למר מחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של תנועת חמאס, ובאמצעות 

 לווין מראמאללה,, למר אחמד צבח, תת שר ההסברה הפלסטיני  31

 

 . נקיטות עמדה בפתיחה בעברית3.1.2

 

ית "בין הכותרות" בקורפוס, שנבדקו כאן, כספית אינו נוקט עמדה. בשתיים מהפתיחות של התכנ

 הוא אף אינו מאזכר כלל את נושא הריאיון:  6בפתיחה של תכנית מספר 

(5 ) 

מראיין: וזה הזמן להגיד ערב טוב לשניכם, חבר הכנסת יוסי שריד אה, ראש מר"צ, שלום, וחבר 

אומי ישראל ביתנו, ערב טוב, שניכם הייתם אה, מנהיג האיחוד הל -הכנסת אביגדור ליברמן א::ה מ

 יפים יותר כשהייתם צעירים את זה ראינו עכשיו בסרטון, אבל אני מתחיל אתך 

 

המראיין פונה לשני המרואיינים באופן ניטראלי, ומתבדח על חשבון שניהם, ככל הנראה בניסיון 

                                        ליצור סולידריות במישור הבין אישי ולהפיג את המתח.         

 

הוא מוסר מידע על אירוע, ודרכו מדגיש את ערכו החדשותי של הריאיון,  7בפתיחה של תכנית מספר 

 בלי לנקוט עמדה:

(6) 

מראיין: שלום וערב טוב לכם, אז מחר זה כנראה קורה, עמרם מצנע יישב שוב מול אריאל           
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י הצהריים, פגישה שלישית וכנראה מכרעת, על הפרק, תהיה או לא   שרון,  בתל אביב, לפנ  

תהיה ממשלת אחדות, שלום לחבר הכנסת חיים רמון, ערב טוב לשרה ציפי לבני          

  

 באופן סמוי:  5עמדתו של כספית מובעת בפתיחת תכנית מספר 

(7)  
מוציאה ש"ס ומחלקת בעשרות אלפי מראיין: מעניין לעניין באותו עניין אני אוחז בידי חוברת אה ש

עותקים, ובחוברת הזו יש גם טבלה כזו, שמשווה את שינוי למפלגה גזענית או יותר נכון מפלגה נאצית 

עם כל מיני רובריקות, לפיד ושינוי מול המפלגה הנאצית, ממשלה בלי חרדים, ממשל בלי יהודים, 

וזו באמת אה הקטטה הכי חמה היום  החרדים הם מקור הצרות בממשלה, היהודים הם הצרה שלנו

 לשר אלי ישי -בעיר וזה בדיוק הזמן להגיד, שלום לטומי לפיד, וערב טוב ל

 

העמדה משתמעת בדוגמה זו מתוך הקונצנזוס המוכר מידע העולם, ולפיו אין זה קביל, ולא תקין 

עולם הילדים,  פוליטית, להשוות מפלגה כזו למפלגה הנאצית. שנית, המילה "קטטה", המזכירה את

טומנת בחובה השוואה לעולמם, ומשום כך מסמנת אף היא הסתייגות מדפוסי המחלוקת בין 

 הצדדים, אלא שזו מכוונת לשני המרואיינים גם יחד.

 

כספית מציג את הנושא: התבטאותו השנויה במחלוקת של ראש ממשלת  8בפתיחת תכנית מספר 

"מה שנראה,, כמו קץ האידאולוגיה". בביטוי זה הוא  ישראל אריאל שרון. הוא מתאר אותה במילים:

נוקט עמדה שלילית כלפי ראש הממשלה, המזוהה עם הימין הפוליטי בישראל. שני המרואיינים 

הוא  –מזוהים אף הם עם הנטייה לימין, אך לא בהכרח עם שרון. לכן האתגור איננו ישיר, ובכל אופן 

 מופנה באופן סימטרי לשני המרואיינים:

(8 ) 

המתיישבים ביש"ע,  אביהפלישה ללבנון,  הוגהמראיין: ערב טוב לכם,, מי היה מאמין, אריאל שרון,, 

שליטה בעם אחר, בשלושה וחצי מליון פלסטינים, ואנחנו הערב  הפסקתהכיבוש,, על  סיוםמדבר על 

:ה מדברים,, על מה שנראה,, כמו קץ האידאולוגיה,,, שלום לסופר אייל מגד וערב טוב א:

 לפובליציסט, ואיש יש"ע, ישראל הראל 

 

 

 

בממוצע. יחסו של המראיין  7לסיכום, הפתיחות בערבית ארוכות יותר מהפתיחות בעברית פי 

לעמדותיהם של שני המרואיינים בפתיחות בערבית איננו סימטרי, ואילו בעברית היחס סימטרי. 

ליים רבים יותר מאשר בעברית. עמדת המראיין בערבית נוטה להיות מפורשת בדפוסים טקסטוא

היא סמויה יותר מעמדת המראיין  –בעברית המראיין ממעט לנקוט עמדה, וכשהוא נוקט עמדה 

 בערבית.    

 

 . נקיטות עמדה מפורשות במהלך הריאיון3.2
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בסעיף זה יידונו הערות )או שאלות רטוריות( שבהן המראיין נוקט עמדה לטובת אחד המרואיינים. 

כזי בין ההיקרויות של האמצעי הזה בשתי השפות הוא שפיצל אלקאסם נטה לנקוט ההבדל המר

 עמדה באופן מפורש יותר מאשר בן כספית, ואילו כספית נטה לסמן אותן כהפרה. 

 

 . נקיטות עמדה במהלך הריאיון בערבית 3.2.1

 

בחון פיצל אלקאסם אינו נוקט עמדה באופן מפורש. אולם מעניין ל 1במהלך תכנית מספר 

 כאן הערה שהעיר למרואיין אלעבאדי: 

(9 ) 

 أعتقد ,األردني الدور عن ,مشاركاتال: أه -,, اللك أقرأ أن أردت إذا أنا {يعني}مقدم الحلقة:  -  941

 ثواني بعد ستنسحب أنك

 

 א'(  9)

אה ה:כניסות, על התפקיד  -מראיין: }כלומר{ אני אם אני ארצה לקרוא לך,, את ה -931

 ני חושב שאתה תחזור בך תוך שניות הירדני, א

 

במילה "כניסות" המראיין מתייחס למסרים אשר צופים בתכנית כתבו בפורום באתר 

האינטרנט של תחנת "אלג'זירה" בעת שידורה. הכניסות האלה לא נספרו במחקר זה, אך 

מבט כללי בארבע תכניות "אלאתג'אה אלמעאכס" שנבדקו מראה כי המסרים שהמראיין 

זהו עלי  1להקריא תומכים, רובם ככולם, במרואיין שהמראיין מעדיף )בתכנית מספר בחר 

זהו אחמד עוידי  1בדואן(, ומאתגרים את המרואיין שהוא אינו מעדיף )בתכנית מספר 

 אלעבאדי(: 

(11) 

 التسجيل في نسمع لم نحن ,دكتور يا لك تقول ,,األردن من ,نجوىكلمة[  2]حذفت مقدم الحلقة:  -582

   نسمع لم ,العودة أجل من ,للتسجيل مراكز ,يعني ,عن تحدثت أنت ,للعودة

  ال ,ال= العبادي: -588

 ,المريخ كوكب في -م كوكبة في ,إليه دعوة ,تمت قد كان لو ,إال ,للعودة التسجيل في=مقدم الحلقة:  -589

 العبادي ينتمي حيث

 

 א'( 11)

ן,, אומרת לך דוקטור, אנחנו לא שמענו על מילים[ נג'וא, מירד 7מראיין: ]הושמטו  -287

 , תחנות של הרשמה, לשיבה, לא שמענו כלומרהרשמה לשיבה, אתה דיברת על, 

 אלעבאדי: =לא, לא -288

בכוכב מאדים, שאליו  -מראיין: על הרשמה לשיבה, אלא, אם קראו, לכך, בכוכב מ -289

 משתייך אלעבאדי
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באדי לא קיים את כלל האיכות של גרייס האתגור בדוגמה זו נובע מההשתמעות שאלע

ומהאירוניה המושגת על ידי השימוש בביטוי "כוכב מאדים". אם כן, המראיין ממעט לנקוט 

עמדה במפורש ומרבה לצטט גורמים חיצוניים כגון הצופים כדי לשמור על רושם של 

 זה. סימטרי בולט פוגמת ברושם -ניטראליות, אך נראה כי חלוקת הציטוטים באופן א

  

 287(, המשמשת כקשר פרגמאטי ריק בתור יעני" )בתעתיק לעברית: يعنيאגב, המילה "

( ובתורות רבים נוספים בקורפוס בערבית תורגמה בעבודה זו במילה "כלומר". 11בדוגמה )

", אולם היא איננה يعنيהוראתה המילונית של המילה "כלומר" שקולה אמנם למילה "

לעומתה המילה "כאילו" משמשת בעברית פעמים רבות כקפ"ר, משמשת כמוה כקפ"ר בד"כ. 

" מבחינת המשלב, שכן يعنيולכן הייתה חלופה אפשרית לתרגום. אלא שהיא איננה שקולה ל"

" מתאימה يعني"כאילו" אופיינית בעיקר לשיח של צעירים וללשון בלתי תקנית, ואילו "

ה אף היא למשלבים שונים, למשלבים שונים. לפיכך נמצאה המילה "כלומר", המתאימ

 כחלופה העדיפה.  

 

, לא נמצאו נקיטות עמדה מפורשות. לעומת זאת 1, כמו בתכנית מספר 2בתכנית מספר 

את עבד אלבארי  –מהן מאתגרות את צאלח טריף, ואחת  3כאלה;  5נמצאו  3בתכנית מספר 

גמאות הנוגעות עטואן. חוסר הסימטריה ביחס אל שניהם מתבטא גם בכך שרמת האתגור בדו

 לטריף גבוהה מזו בדוגמאות הנוגעות לעטואן. 

(11 ) 

 أنهاالنتفاضة األولى, متسناع أنت تعرف,  ,طريف, أي انتفاضة مقدم الحلقة: }بس دقيقة{ سيد صالح -55

    }البيوت الفلسطينية{ مئات -مسؤول عن تدمير,, عشر

 طريف: }ي:ا أخ, أ:ه{ -52

 , آالف الفلسطينيين,, يعني هو يتباهى بها اآلن امتكسير عظمقدم الحلقة: و -58

 يتباهٍى{ال  -ي طريف: ال, }ال, لم -59

 طريف, اآلن }متسناع{ يخرج اآلن, بس دقيقة{ يا سيد مقدم الحلقة: }هو -51

 طريف: }طيب{ -51

جميل, إلى ما ال, الدافئ, اللطيف -, في البداية ظهر لنا متسناع, الوجه ألغيَّرمقدم الحلقة: متسناع  -55
بماضيه, مذكراا اإلسرائيليين  هنالك, اآلن, يظهر,, في الحملة االنتخابية وهو يرتدي بزته العسكرية,

  وتكسير عظام الفلسطينيين العسكري التليد

 

 א'(  11)
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מראיין: }רק דקה{ מר צאלח טריף, איזו אנתיפאדה, האנתיפאדה הראשונה, מצנע  -56

 }בתים פלסטיניים{ מאות -,, עשראחראי להרס הואאתה יודע, ש

 טריף: }י:א אח, א:ה{ -57

 , של אלפי פלסטינים,, כלומר הוא מתפאר בזה עכשיושבירת עצמותמראיין: ול -58

 לא מתפאר{ -טריף: לא, }לא, הוא לא הת -59

 מראיין: }הוא יוצא עכשיו, רק דקה{ מר טריף, עכשיו }מצנע{ -61

 טריף: }טוב{ -61

החם, הנחמד, היפה, וכולי,  -, בהתחלה מצנע הראה לנו, את הפן השינהע מראיין: מצנ -62

העבר, הצבאי עכשיו, הוא מופיע,, בקמפיין הבחירות לבוש מדי צבא, מזכיר לישראלים את 

 ואת שבירת העצמות לפלסטינים המפואר שלו

בתים  תמאו -בדוגמה שלעיל מוטחת האשמה גלויה נגד מצנע במילים: "הוא אחראי להרס,, עשר

(. מכך משתמעת גם האשמת התומכים בו, ובכללם המרואיין טריף. ההאשמה 56פלסטיניים" )תור 

(, 58", תור عظام تكسيرהזו נתמכת על ידי השימוש בקונוטציה השלילית של  הביטוי "שבירת עצמות" )"

 (.62 "( בתוך "העבר הצבאי המפואר שלו" )תורتليدוכן על ידי האירוניה במילה "מפואר" )"

בדוגמה הבאה יש האשמה מפורשת נגד תומכי מצנע במילים: "יש התעלמות, או העלמת עין,, של חלק 

מהערבים מן העובדות האלה". ההאשמה נתמכת על ידי  האימפליקטורה המוסכמת של המילים 

 "הרעיון הנדוש", המתארות את הרעיון שלפיו יש לסייע למחנה של מפלגת העבודה. 

(15 ) 

كلمة[ ويبدو أن وضعية حزب العمل, وهذه الجماعات, تأثرت سلباا في  33دم الحلقة: ]حذفت مق -841

إسرائيل,, من جراء الصعود الكاسح, للتيارات اليمينية األصولية فكرياا ودينياا,, في الواليات المتحدة أيضا,, 

إغفال, أو تغافل,, من بعض  هناكآه؟ إن تقدير,, أيهما األصل وأيهما الصدى مسألة قابلة للجدل,, نقول, 

, حول ضرورة مساعدة معسكر حزب للفكرة, ألمبتذلة,, وهذا ما يفسر,, إعادة, إنتاجهم, العرب لهذه الحقائق

 مداره,, لترجيح كفتهم,, في المنافسة أالنتخابية, ألقادمة منالعمل اإلسرائيلي,, والجماعات القريبة 

 א'(  12)

[ ונראה שהמצב של מפלגת העבודה, ושל הקבוצות האלה ]שמשמאל מילים 33מראיין: ]הושמטו  -831

למפלגת העבודה[, הושפע לרעה בישראל,, מהעלייה העצומה, של זרמים ימניים פונדמנטליסטיים 

מבחינה אידאולוגית ודתית,, גם בארה"ב,, כן? על השאלה,, איזו מהן היא המקור ואיזו ההד אפשר 

,, עלמות, או העלמת עין,, של חלק מהערבים מן העובדות האלהיש התלהתווכח,, אנחנו אומרים, ש

, שיש לסייע למחנה של מפלגת העבודה הרעיון, הנדושוזה מה שמסביר,, מדוע הם מייצרים, שוב, את 

 מעגל שלה,, לנצח,, בהתמודדות הבאה, בבחירותלהישראלית,, ולקבוצות הקרובות 
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שאלות רטוריות, המביעות למעשה קביעות מודגשות באותו ריאיון נוקט המראיין עמדה גם באמצעות 

(. מן השאלות משתמעת האשמה כלפי חברי מפלגתו של טריף בביטויים "לחדור" 68-77: 1986)לנדאו 

(, הנושאות 537", תור األقصى المسجد تدنيس( ו"לחלל את מסגד אלאקצא" )"531", תור إجتياح)"

 קונוטציה ריגושית שלילית. 

(13 ) 

اإلسرائيلي, باتجاه شارون,  -الحلقة: =أنت تقول, إنه االنتفاضة دفعت,, يعني الشارع ال مقدم -532

وباتجاه اليمين, وباتجاه كذا, وإلى ما هنالك من هذا الكلم,, ي:ا سيد طريف, هل, تستطيع أن تنكر أن 

  االنتفاضة,, بدأت في عهد }حزبكم؟{

 طريف: }هه هه{    ]يضحك[  -538

نحاول,, بدأت, بدأت, من الذي سمح لشارون,, من الذي سمح  -قة: يعني لماذا نحن }نمقدم الحل -539

 لشار:ون{ 

 طريف: }االنتفاضة, األخيرة, بدأت,, بعد فشل, اسمح لي,, اسمح لي{ -541

 {  -ب -, }أو, بباجتياحمقدم الحلقة:  -541

 طريف: }سألت سؤال{  -545

 {-ارومقدم الحلقة: إيه, }من الذي سمح لش -543

 طريف: }هل تريد جواباا؟{ -544

 مقدم الحلقة: دقيقة  -545

 طريف: آه -545

 ,, أليس باراك؟ }في ذلك الوقت{المسجد األقصى -بتدنيس المدمقدم الحلقة: من الذي سمح لشارون,  -542

 طريف: }يعني هل تعلم{  -548

 مقدم الحلقة: حزبكم؟ -549

 

 א'( 13)

הישראלי, לכיוון  -נתיפאדה דחפה,, כלומר את הרחוב המראיין: =אתה אומר, שהא -537

שרון, ולכיוון הימין, ולכיוון זה, וכיוצא באלה דברים,, י:א מר טריף, האם, אתה יכול 

 להכחיש שהאנתיפאדה,, התחילה בתקופת המפלגה }שלכם?{

 טריף: }הה הה{     ]צוחק[ -538

התחילה, מי זה שהרשה לשרון,, מי  מנסים,, התחילה, -מראיין: כלומר למה אנחנו }מ -539

 זה שהרשה לשר:ון{
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 טריף: }האנתיפאדה, האחרונה, התחילה,, אחרי הכישלון, תרשה לי,, תרשה לי{ -531

 {-ב -, }או, בלחדורמראיין:  -531

 טריף: }שאלת שאלה{ -532

 { -מראיין: אהה, }מי זה שהרשה לשרו -533

 טריף: }אתה רוצה תשובה?{ -533

 ן: דקה מראיי -535

 טריף: אהה -536

 ,, האם לא ברק? }בזמנו{ מסגד אלאקצא -לחלל את מדמראיין: מי זה שהרשה לשרון,  -537

 טריף: }כלומר אתה יודע{ -538

 מראיין: המפלגה שלכם? -539

כאמור, המראיין מאתגר את עמדתו של עטואן פעם אחת, וזאת באמצעות שאלה רטורית, 

הגיונית. רמת האתגור בדוגמה זו נמוכה יותר מאשר שממנה משתמע כי דעתו איננה 

 בדוגמאות הנוגעות לטריף, משום שנעדר בה הערך הריגושי השלילי שנמצא בהן.

(14 ) 

الليكود بده يعطينا   -شارون, بده يعطي, أو ال -أل -أل -أل -مقدم الحلقة: ساعة تقول لي, أ:نه, ه -1195

 ؟  55وال  45%,, أيها أحسن, 55% من الضفة,, ومتسناع, بده يعطينا 45

 א'(  13)

הליכוד רוצה  -שרון, רוצה לתת, או ה -ה -ה -ה -מראיין: שעה אתה אומר לי, ש:, ה -1192

 ?65או  32,, מה עדיף, 65%מהגדה,, ומצנע, רוצה לתת לנו  32%לתת לנו 

בדוגמה הבאה המראיין נוקט עמדה פעם אחת נגד מחמד נזאל ופעם נגד אחמד צבח.  3בתכנית מספר 

אתה יודע, מי כפה, את ההנהגה, הוא מעיר לצבח לגבי הממשלה הפלסטינית, שהוא מייצג: "

הפלסטינית הזאת, על העם הפלסטיני, ועל הנשיא, ערפאת, עצמו". מכיוון שהמרואיין מייצג ממשלה 

אף  זו בהיותו סגן שר ההסברה בה, יש בקביעה זו משום אתגור תפקידו החברתי. האתגור מקבל

 משנה תוקף בהיותו מוצג כנתון באמצעות מבנה השיעבוד. 

(15 ) 

 ,صف في ,األمر واقع في أصبح ,,عرفات ياسر ,الفلسطيني الرئيس أن ,نسمعكلمة[  55]حذفت مقدم الحلقة:  -118

 صح إذا ,لسلمأ -ل -ل -, لمازن بأبو الممثلة الفلسطينية القيادة ,صف في ,وليس ,الفلسطينية ,المقاومة حركات

 ,عرفات ,الرئيس وعلى, الفلسطيني الشعب على ,الفلسطينية ,القيادة هذه ,فرض الذي من ,تعلم أنت ,ألن ,التعبير

  مطروح سؤال هذا ,,نفسه

 

 א'(  15)
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מילים[ אנחנו שומעים, שהנשיא הפלסטיני,, יאסר ערפאת,, הצטרף  22מראיין: ]הושמטו  -118

ות, הפלסטיניות, ולא, למחנה, של ההנהגה הפלסטינית המיוצגת , של תנועות ההתנגדמחנה, ללמעשה

אתה יודע, מי כפה, את ההנהגה, הפלסטינית , כי, שלום, אם כך נכון לומר -ל -ל -על ידי אבו מאזן, ל

 ,, זו שאלה שנשאלתהזאת, על העם הפלסטיני, ועל הנשיא, ערפאת, עצמו

 

י בהסתייגותו מתיאור מדיניותה במילה חיובית: כמו כן,  הביקורת כלפי ממשלה זו באה לידי ביטו

 "שלום, אם כך נכון לומר". 

 

"(. عقبةבהערה שהעיר לנזאל, המראיין מתאר את השפעת הפעילות של תנועתו במילה: "מכשול" )"

 9אנחנו צריכים לקחת ]הושמטו הוא מגביר את מעורבותו על ידי שימוש בפרספקטיבה משותפת: "

ועל בגוף מדברים המראיין מתכוון לעולם הערבי, ומצביע על הדימיון בינו לבין מילים[ ברצינות". בפ

 נזאל. כך הוא יוצר סולידריות אתו ומרכך את האנטגוניזם. 

(15 ) 

 ,الجد محمل على األيام هذه تقوله وما األميركية إدارة:لأ -, ألنأخذ أن يجب يعني=مقدم الحلقة:  -351

 صدام أزال ,حسين صدام بإزالة هدد -تـ ,طالبان أزال ,طالبان بإزالة توعد أو ,هدد ,بوش الرئيس تعلم أنت

رة ,وهذا وأوروبا ,طبعاا  الرسمي ,العربي العالم ومعها ,اآلن المتحدة لوالياتأ:و ,,حسين  خارطة على ,ُمص 

  عقبة ,تقفون فلماذا ,الطريق

 

 א'(  16)

של האמריקאי ואת מה שהוא ה:ממ -, את האנחנו צריכים לקחתמראיין: =כלומר  -321

, אתה יודע הנשיא בוש, איים, או התרה שיסלק את הטליבאן, ברצינותאומר בימים אלה 

איים לסלק את צדאם חסין, סילק את צדאם חסין,, וא:רה"ב  -סילק את הטליבאן, ת

עכשיו, ואתה מדינות, ערב כמובן, ואירופה וזה, עומדת, על מפת הדרכים, אז למה אתם 

 למכשול   עומדים,

 

אם כן, בתכנית זו קיימת סימטריה בין מספר נקיטות העמדה המפורשות המאתגרות כל אחד 

מהמרואיינים. בכל זאת נוצר רושם שהמראיין נוקט עמדה בעד נזאל ונגד צבח. זאת, כאמור, 

מהם  93%באמצעות דברי הצופים שהוא מצטט, ובייחוד הסקר שנערך בקרבם בעת התכנית, ולפיו 

 פעמים במהלך התכנית.   11ים בעמדתו של נזאל. המראיין מזכיר את תוצאות הסקר תומכ

 

 . נקיטות עמדה במהלך הריאיון בעברית3.2.2

 

המראיין בן כספית נוקט עמדה מפורשת בשני נושאים. בראשון הוא מאתגר את אלי  5בתכנית מספר 

 את לפיד.  –ישי ובשני 

מולה שהופצה מטעם מפלגתו של ישי, ובה השוואה של הנושא הראשון הוא תוכנה של חוברת תע

האם ל:א, עברתם כספית שואל אותו: " 11(. בתור 7מפלגת "שינוי" למפלגה הנאצית )וראו דוגמה 
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". כאן עמדתו משתמעת מתוך קצת את הגבול, בכל זאת,, א:ה, א:ה, אה, מפלגה נאצית, לפיד ושינוי

(. אולם בסיום 68-77: 1986יובית מודגשת )לנדאו השימוש בשאלה בשלילה, המרמזת על תשובה ח

צריך להיות איזשהו גבול", והיא השאלה הוא קובע קביעה בעלת כוח אילוקוציוני של נזיפה: "

 שמגדילה את רמת המפורשות של עמדתו. 

 

שאלה, אשר ערכה  23-ו 21לאחר שהמרואיין ישי משיב על השאלה חוזר המראיין ושואל בתורות 

יותר הן בשל החזרה, הן בשל הפריטים הקוטביים "כל" ו"הכי גרוע" והן בשל השימוש המאתגר רב 

 יהודי, תנועת "חמאס": -בדוגמה הנושאת קונוטציה שלילית בעיני הצופה הישראלי

(17 ) 

, גם חמאסשל ה הכי, גרועבעיתון  -]הושמט תור אחד[ מקום, נניח אה ב כל"כל מודעה שהתפרסמה ב

 בחוברת תעמולה?" תפרסם, א:ה, אצלך 

 

, הוא קובע קביעה נוזפת שבה הוא נוקט עמדה בעניין: "אתה 25גם בסיומה של השאלה הזו, בתור 

וקובע קביעה דומה:  39צריך לבעוט במודעות כאלה". בפעם השלישית המראיין מתייחס לנושא בתור 

עם הקונצנזוס  מהמודעה". העמדה שכספית נוקט בנושא זה עולה בקנה אחד להתנער"אתה צריך 

 המוכר מידע העולם, ולכן איננה גורעת מהניטראליות של המראיין במידה רבה.

 

 הנושא השני הוא המצע המדיני של מפלגת שינוי, מפלגתו של המרואיין לפיד. 

 

(18) 

ימין, שמאל, שרון, מילים[ אני אתחיל אתך טומי לפיד, איפה אתם בכלל,  23מראיין: ]הושמטו  -193

 לא יודע{         אף אחדשל שינוי,  מדיני,, אה אה מה, מה }הסיפור המהום, מלחמצנע, של

 

המראיין מייחס את הביקורת לכלל באמצעות השימוש בפריט קוטבי: "אף אחד". אלא שמטבע 

הדברים גם הוא עצמו נכלל בקבוצת בעלי הביקורת. הכללה זו מסווה במידה מסוימת את חלקו שלו, 

ור.מלבד זאת, עמדתו השלילית מתבטאת בבררות שהוא מציע לתשובה על אך מעצימה את האתג

השאלה לגבי המצע: הוא מונה אותן בהנגנה המעידה על הסתייגות, והאחרונה בהן מופרכת 

הטענה הביקורתית  משתמעת)"מלחמה"(. מריבוי הבררות ומהיותן מייצגות קצוות אידאולוגיים, 

 ודע". כלומר, יש כאן דרגות מפורשות שונות. שניתן לה ביטוי מפורש ב"אף אחד לא י

 

המראיין בן כספית נוקט עמדה מפורשת בשלושה נושאים. באחד מהם הוא מאתגר  6בתכנית מספר 

את אביגדור ליברמן. ההאשמה שהוא מטיח בשריד מתבטאת  –את יוסי שריד, ובשניים הנותרים 

 במילים "שלטון יחיד" ו"דיקטטור":

(19 ) 

 , של יוסי שריד{שלטון יחיד, זה מר"צאבל האלטרנ}טיבה של  מראיין: -111

 שריד: }א:ה, שחיתות,,, שחיתות, א::ה{  -111
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לוקח , אף אחד ל:א, קורא תיגר על מעמדו,, אתה דיקטטורמראיין: שכולם אומרים שהוא בכלל  -112

-מאוד ל משהו דומה -ב -ב: -שם כמו שאהוד ברק נבחר, אה בפעם האחרונה ב הצבעות בהליכה

 אחרים{ משטרים}

על זה חס וחלילה,,, א:ה  מתלונןשריד: }תשמע, ז:ה{, אני יודע שאתם,, אתם, אה, ואני ל:א  -113

 -ב -ב -אתם מעוניינים יותר בסחורה, בסחורה אחרת, בהחלט, בהתמודדויות, בקטטות, במריבות,, ב:

 בליכלוכים,,, אה, ב:מר"צ יש תרבות אחרת

 

 א מטיח בליברמן מתבטאת במילה "טרנספר", הנושאת קונוטציה שלילית:ההאשמה הראשונה שהו

(21 ) 

מילים[ אבל אני מתחיל אתך אביגדור ליברמן,,, אתה בעצם עברת:, טרנספר,  3מראיין: ]הושמטו  -7

   טרנספרבעצמך, ואתה עכשיו,, ראש קואליציה של 

 

 ההאשמה השנייה מתבטאת במילה "שחיתות":

(21 ) 

מילים[ אני הולך לנושא שמטריד פ:ה הרבה זמן הרבה מאוד אנשים  6]הושמטו  מראיין: -63

השחיתות בליכוד אביגדור ליברמן בעצם,,, ברחת מזה ברגע האחרון כי הכל התחיל אצלך, מי שהביא 

עושה על ,  שעכשיו גם איווט ליברמן שלנואת השיטה הזו, של חברי מרכז,, ביתן עשרים ושמונה, זה 

 זה קופונים 

 ליברמן: תראה, אנ:י בטח לא עושה קופונים -65

  

בהאשמה זו, כמו בהאשמה שהוטחה בשריד, המראיין מרכך את האתגור ויוצר סולידריות באמצעות 

(. ואולם 63( ו"עושה על זה קופונים" )תור 112השימוש בסלנג: "לוקח הצבעות בהליכה" )תור 

 –מראיין מטיח שתי האשמות ולא אחת. שנית בליברמן ה –הסימטריה מופרת בשתי דרכים: ראשית 

אותו הוא מאייך באירוניה: "איווט ליברמן שלנו", תוך שימוש בשם הזר,  שהוא בחר קודם לכן 

 לעברת ל"אביגדור".  

 

המראיין נוקט עמדה מפורשת המאתגרת את המרואיינת ציפי לבני בתור אחד, וכן  7בתכנית מספר 

דרה של תורות שרמת האתגור בהם גבוהה במידה ניכרת לעומת נוקט עמדה המאתגרת את רמון בס

(, ובכך 181האתגור של לבני. בדוגמה הראשונה הוא מייצג את רמון במילים "יש לו קייס" )תור 

( הוא מתבדח ומסמן 182מאתגר את לבני. עם זאת, בפנייתו אליו במילים: "אני עובד בשבילך" )תור 

. רמון מתייחס להערה בהומור וכך יוצר תחושה של סולידריות את התערבותו כהפרת נורמה מקובלת

לאתגור מחודש  –סימטריה מחודשת, ובעקיפין -בינו לבין המראיין. באופן זה תורם רמון ליצירת א

 של לבני: 

(22 ) 

מילים[ אם הוא חושש, שאנ:חנו בעצם, לא רוצים, בעצם מה הוא אומר, הוא  33לבני: ]הושמטו  -177

 א מאמין לכםאומר אני ל

 מראיין: =נכון -178
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 לבני: זאת אומרת, }שהעניין, רק שנייה, סליחה,,, בשנתיים וחצי{  -179

 , עברנו שנתיים וחצי שלוש שנים של אה, אמונה{ שהיא   יש לו קייסמראיין: }אבל  -181

 לבני: האלה, היו אנשי }מפלגת העבודה{ -181

 {   אני עובד בשבילךמראיין: } -182

 רמון: לא מס}פיק טוב, אבל נו{ -183

 

במקומות אחרים במהלך התכנית כספית מביע תמיכה נלהבת בהקמת ממשלת אחדות בהנהגת ראש 

הממשלה שרון וכך מאתגר את חיים רמון, המתנגד לאפשרות זו. הסימטריה ביחס לשני המרואיינים 

לאומית, אך לאו דווקא  אינה נפגמת כאן בהכרח, משום שלבני תומכת אמנם בהקמת ממשלת אחדות

בהרכב שהמראיין מצדד בו: ללא מפלגות דתיות. הטיעון הראשון שהמראיין מציג הוא בגנות ממשלה 

 שאיננה ממשלת אחדות לאומית:

(23 ) 

מראיין: אם יציע אריאל שרון ממשלת,,, עבודה,, ליכוד,, שינוי,, אולי מפד"ל,, תסכים אתי, שזו,  -73

בתולדות ישראל, תסכים אתי,, שזו לא הממשלה ממנה אתם באים,, זו  ממשלה, שלא הייתה כמותה

ממשלה אחרת, אליה אתם הולכים,,, האם,, תוכלו,, להרשות לעצמכם,, להגיד, לא,,, ולהשאיר את 

המדינה,, עם ממשלת שרון טבעית, ש"ס, אגודת ישראל, איחוד לאומי מפד"ל,, ש::בוא נאמר, על פי 

 ות האמריקניות לא תביא לנו      ההערכות אפילו את הערבוי

 

 הטיעון השני שהוא מציג נוגע להשפעה שיכולה להיות לממשלת אחדות לאומית בתחום החקיקה:

(23 ) 

מילים[ ואתה שואל אותי על הנושא הדתי,, שצריך לבטל את חוק טל,, צריך  28רמון: ]הושמטו  -93

 לעשות דבר אחר

 את זה{    מראיין: =הנה ממשלה שתו}כל לעשות -93

 רמון: }רגע, סליחה{, תן לי, אני, אני,, לא שמעתי מראש הממשלה שה:וא ]צוחק[ מסכים -95

 מראיין: ואם תש}מע?{ -96

 רמון: }סלי{חה, אם,, אז אני, }אה{ -97

 ,, ממשלה שאף פעם לא הייתה כאן{   לחוקק חוקה לישראלחיים,  -מראיין: }לא{ רק זה, }לחוק -98

 

( כאיוך לממשלה 322תבטאת עמדתו של המראיין בצרוף "ממשלה היסטורית" )תור בדוגמה הבאה מ

הרצויה לו. אולם גם כאן הוא מסמן את התערבותו כהפרה, ובכך מרכך את אופיה המאתגר: "אני לא 

מתבייש כאן להיות עכשיו, עכשיו, באיזשהי סיטואציה לא רק של מראיין". הוא מצדיק זאת בכך 

בתור "פטריוט ציוני", ואף קושר בין האיוך הזה לבין המחויבויות הנובעות  שהוא מתאר את עצמו

 מתפקידו בשיח )באמצעות המבנה: "לא רק...  אלא גם"(:

(25 ) 

, אני לא מתבייש כאן ממשלה היסטוריתמראיין: }ללכת{ לממשלה הזו, אני קורא לה  -322

, אלא גם של פטריוט, ציוני,, זו להיות עכשיו, עכשיו, באיזשהי סיטואציה לא רק של מראיין,
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 ממשלה היסטורית, }שכמותה עוד לא קמה, זו לא בושה, ש:כמותה{ 

 לבני: }ז:ה בכלל דבר שצריכים להיות גאים בו, לדעתי{   -323

 מראיין: עוד לא קמה, ויכולה לחוקק פה חוקה, ולעשות ס}דר, ולשנות{ -323

 

ם אינו תומך בה, המראיין גם מותח פעמים בצד הצידוד בהקמת ממשלה שאף אחד מהמרואייני

 (:318ביקורת ישירה על עמדתו של רמון. בפעם הראשונה הוא אומר: "אני חושב שהוא טועה" )תור 

(26 ) 

בזה, לא ואני חושב שהוא טועה ,,, שום מהמראיין: זאת הממשלה שחיים רמון מ -318

    }רוצה להיכנס אליה,, זה ממשלת אחדות חילונית, וכדאי{  

 זה לא קשור למה ששרון יגיד{ -לבני: }כי הוא לא רוצ:ה, הוא לא, זה מ -319

 מראיין: שנגיד }ת'דברים{ -311

 רמון: }סליחה{, }אנ:י, אני{ -311

 לבני: }מבחינתו{ -312

 מראיין: }היום אריאל שרון{  -313

 רמון: }אה, לא, אה{ -313

 מבחינתו{  התאבדותכזו זה  לממשלה -ל -מראיין: אריאל שרון }הולך, לש -315

 

(. ואולם המראיין נסוג ממנה 313בפעם השנייה מתבטאת עמדת המראיין במילה "מטופשת" )תור 

 (:318בעקבות התנגדותו של רמון, ומייחס אותה לצד שלישי )"זאת תיאוריה", תור 

(27 ) 

רק את מה  מראיין: }מה אתה אומר על{ התיאורי:ה,, שהוא לא עושה שום דבר,, אלא -313

הזו של }לא ללכת  מטופשתשאתה ובורג אומרים לו, וכבר אמרתם לו ללכת להצעה ה

 לאחדות{ 

 מאיפה היא מטו{פשת,,, ה:יא   -רמון: }מ -315

אתם פשוט,  -מראיין: =כי היא פיזרה לכם ארבעה חמישה מנ}דטים לכל עבר,, ו -316

 מנסים{ 

 { -,, אאת זה,,,, היום לקחתרמון: }מאיפה אתה  -317

 , אני שואל את תגובתך לתיאוריה הזאת{זאת תיאוריהמראיין: לטרפד את זה,, } -318

 

סימטריה חלקית; כספית נוקט עמדה המאתגרת את עמדתו של -בתכנית זו, אפוא, נמצאה א

פעמים, לעומת פעם אחת בלבד שבה הוא מאתגר את המרואיינת לבני.  5המרואיין רמון 

מצדדת בעמדה שונה מזו של שניהם. כמו כן, הוא מסמן את  ואולם העמדה שהוא נוקט

 התערבותו כהפרה. 

 

פעמים. באחת מהן הוא מאתגר את עמדתו  3המראיין נוקט עמדה מפורשת  8בתכנית מספר 

את עמדתו של ישראל הראל. בדוגמה הבאה המראיין  -של אייל מגד, ובשתיים האחרות 

ריך הערכה איכותנית: "אני יותר פראקטי" )תור משווה את עמדתו של מגד לעמדתו שלו ומע

133:) 
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(28 ) 

בגישה הזאת שלך, אתה מוטרד  -מראיין: }אתה יודע, אתה יודע מה מפריע לי{ בג -129

 ,, השואה שזה מבחינתנו טראומ:ה                 יהיהיותר ממה שהיה,, מאשר ממה ש

 הוא זה{ בן }אדםמגד: אבל אני שואל איזה   -131

 מראיין: }שנצרבה בב{שרנו -131

 מגד: =זה לא מטריד אותך איזה בן אדם }הוא שעשה עבודת דוקטורט כזאת?{ -132

מהאנשים -אני, אני{, אני נ:כנס לכנסת אני גם מוטרד מ -מראיין: }מטריד, תשמע מט -133

,,, הוא מדבר, על: החזרת פליטים לתחום אני יותר פראקטי -שיושבים שם, אני, אבל ב

 מדינת ישראל, ומבחינתי זו התאבדות,,, }אני מקווה שגם מבחינתך{ -מדינ -ינהמד

 

גם בפנייה להראל כספית מערב את עצמו. הוא ממצב את עצמו בתפקידו החברתי כעיתונאי,  

ככזה שמשתייך לקבוצה שונה מזו שהראל משתייך אליה, ונוזף בו: "אם הייתם קוראים 

 (:51ם שלכם,, כולנו כתבנו, כל הזמן, ודיווחנו" )תור עיתונים, לא רק א::ה, את העיתוני

(29 ) 

 ראשיכם{ -}אתם טמנתם את ראש -מראיין: =אתה שיחקת בנדמה לי, אתם י -39

 הראל: }לא, לא,, לא, לחלוטין לא{ -51

אם הייתם קוראים עיתונים, לא רק א::ה, את העיתונים שלכם,, כולנו כתבנו, מראיין:  -51

,, על זה שבשיחות סגורות הוא מוכן לעקור התנחלויות,, ושהוא מדבר עם נוכל הזמן, ודיווח

 הגיונימה שכבר דיברו עליו? זה לא  -? אמ-איזה וויתורים כואבי -עמרם מצנע על וויתורי

 הראל: =אני אגיד, לך בעניין הזה  -52

 מראיין: =אתם האמנתם במה }שרציתם להאמין{  -53

 

 של המראיין בדוגמה להלן:  מעניין במיוחד התיקון העצמי

(31 ) 

שאפשר לעשות כאן שלום, בלי לפרק  מעלה על דעתך, מעלה, משלה -מראיין: =תגיד, אתה מש -119

 התנחלויות? יש כזו חיה?      

 הראל: אתה }מעלה, את:ה,, אתה{ -121

 { בינינו}מפריד  {באמת, אנחנו, חצי מטרמראיין: } -121

 

משלה", שיש בו אימפליקטורה מוסכמת המצביעה על עמדה, אך עובר בתחילה הוא משתמש בפועל "

(, המבטל אימפליקטורה זו. השאלה בסיפא 119מיד לפועל "מעלה" )בביטוי "מעלה על דעתך", תור 

מחזירה את האימפליקטורה, וכאן זו אימפליקטורה שיחתית וכן  –של התור, "יש כזו חיה?" 

חתית הוא בשימוש במילה "חיה" לתיאור האפשרות מוסכמת: מקורה של האימפליקטורה השי

"לעשות כאן שלום, בלי לפרק התנחלויות". מילה זו לקוחה משדה סמנטי אחר ויוצרת סטייה 

משלבית, ומלבד זאת היא נושאת קונוטציה שלילית. לפי האימפליקטורה המוסכמת, התשובה על 

: "באמת, 119צמו לשאלה שהציג בתור המראיין אף משיב בע 121שאלה זו היא תמיד שלילית. בתור 

 אנחנו, חצי מטר מפריד בינינו". מכאן שהשאלה רטורית, ולכן בעלת ערך של קביעה. 
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סימטריה באופן שבו המראיין נוקט עמדה הנוגעת לעמדותיהם -לסיכום, בראיונות בערבית נמצאה א

ימטריה: כאשר המראיין בן של המרואיינים השונים. בראיונות בעברית נמצאה מידה רבה יותר של ס

 –כספית נוקט עמדה הרי שהיא שונה מזו של שני המרואיינים, וכשהסימטריה ביחסו אליהם מופרת 

 הוא נוטה לסמן זאת כהפרה. 
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 . הערות מטה פרגמאטיות 3

 

"בין -פרגמאטיות שהמראיינים בתכניות "אלאתג'אה אלמעאכס" ו-פרק זה דן בהערות מטה 

-למרואיינים בנושא האופן שבו הם ממלאים את תפקידם בשיח. הערות מטההכותרות" מעירים 

על" על מהלכי השיח ועל השפעותיהם. שיפרין דנה בשיח -פרגמאטיות הן הערות המשקפות "מבט

(, כגון "מילה" referentsלשוני וזיהתה שלושה סממנים שיכולים להעיד עליו: מסומנים )-המטה

(, כגון "נכון" ו"שקרי", ופעלים, כגון "אמר". לשיטתה, operatorsו"משפט", סמני אישור והפרכה )

השיח מסוג זה משמש לשתי תכליות; האחת אקספרסיבית, ומהותה להביע הערכה, והשנייה 

 (. Schiffrin ,1981התייחסותית, ומהותה לארגן את השיח )

 

מזוהות עם המראיין.  בריאיון מבטיחות הערות מסוג זה את ניהולו התקין ואת הכוונתו, ולפיכך

פרגמאטיות מתנהל משא ומתן בין המשתתפים בשיח על מרחב הפעולה -באמצעות ההערות המטה

שלהם במגבלות הריאיון. להערות אלה עשוי להיות ערך מאתגר או תומך. ערך זה תלוי במיצובו 

כך יאתגרו  את השיחתי של הדובר; אם הן ייאמרו מפי מרואיין, למשל,  הן ייצרו חילוף תפקידים וב

 , בדפוס(. Weizmanהמראיין. כמו כן הוא תלוי תוכן, וייקבע על פי כוונת המוען )

 

-Blum-Kulka ,1997 :181יומי בין בני משפחה )-פרגמאטי נחקר גם כחלק משיח יום-השיח המטה

 (. שם חולקו ההערות לשלושה סוגים:219

  .הערות בדבר ניהול השיח 

 הערות בדבר הפרת כללי שית( וף הפעולהGrice ,1975.) 

 לשוניות, כלומר הערות בנושאי הלשון: הוראות מילים, תיקוני תחביר -הערות מטה

 וכדומה.

 

פרגמאטיות של המראיין מתבססת על החלוקה הנ"ל, תוך -בעבודתנו, חלוקת הערותיו המטה

 התאמתה לריאיון המעמת. בדיון נבחין אפוא בין הקטגוריות הבאות:

 

 יהול השיח.הערות בדבר נ 

 .הערות בדבר הפרה או מו"מ לגבי כללי שיתוף הפעולה 

 

הסוג הראשון, הערות בתחום ניהול השיח, כולל הערות הנוגעות לחלוקת התורות ולקביעת 

סדר היום. באלה משולבים לעתים אזכורים ישירים ועקיפים של המדיום )טלוויזיה(, סוג 

יומי היו -. התייחסויות דומות בשיח היוםהשיח  )ריאיון( והמשתתפים בו )לרבות הקהל(

מתפרשות כעודפות. בריאיון עשויות הערות אלה להיתפש כהפרה של כלל הכמות, ומשום כך 

כאימפליקטורה שיחתית המופנית לנמעני השיח העקיפים: צופי הטלוויזיה, ומתפרשת 
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בעת בהערות , בדפוס א'(. פעמים רבות מוFetzerכמותחת ביקורת על המשתתפים בריאיון )

מסוג זה הערכה ללגיטימיות ולרלוונטיות של דברי המשתתפים בשיח. זו עשוייה להיות 

חיובית )"אני מדבר בכנות"( או שלילית )"לא זאת השאלה"(, ולפיכך לשמש כדפוס אתגור              

(Čmejrkovà .)בדפוס , 

 

 ס. עקרון זה הוא הסכם סמוי בין סוג ההערות השני נוגע, כאמור, לעקרון שיתוף הפעולה של גריי

 המשתתפים בשיח והוא מורכב מארבעה כללים: 

 ( כלל האיכות: על הדובר למסור מידע הנושא ערך של אמת.1)

 ( כלל הכמות: על הדובר למסור מידעבכמות ההולמת את ההקשר. 2)

 ( כלל הקשר: על הדובר למסור מידע רלוונטי להקשר בשיח. 3)

 הדובר למסור מידע ברור. ( כלל האופן: על 3)

(Grice ,1975 :31-38.) 

 

לעתים המשתתפים בשיח אינם מקיימים את הכללים הללו. גרייס הבחין בין סוגים של אי 

(, הפרה שאיננה מכוונת                      violating a maximקיום הכללים, ובהם הפרה מכוונת )

(infringing a maximוהכרזה על חוסר נכונו )( ת לקיימםopting out of a maxim כגון ,

, דהיינו אימפליקטורה שיחתית"אין תגובה"(. הפרה של אחד מהכללים הללו תפורש כ

(. אחת מחולשותיה של 39-56כנושאת משמעות עקיפה, אם תובן כהפרה מכוונת וגלויה )שם: 

קבוע מתי דובר התיאוריה נעוצה בקושי להבחין בין הסוגים השונים של אי קיום הכללים ול

נמנע מקיומם בכוונה. כמו כן, הכללים נבדלים זה מזה באופיים )למשל, על השאלה אם כלל 

האיכות קוים ניתן להשיב בדרך כלל בכן או לא, ואילו לגבי כלל הכמות, התשובה נעה על פני 

רצף של דרגות(. לעתים יש חפיפה בין כמה כללים )בעיקר הכמות והאופן(, וקשה לכמת 

 (. Thomas ,1995 :87-92שב את ההפרות שלהם )ולח

 

מתפקידו של כל אחד ממשתתפי הריאיון לקיים את הכללים האלה, ולפיכך הערה המרמזת כי 

מאתגרת את תפקידו בשיח. הגדרת הכללים בריאיון הפוליטי שונה  –מרואיין לא קיים אחד מהם 

מהלך דיבור בריאיון גדולה בדרך כלל יומי. למשל, כמות המידע הנמסר ב-מעט מהגדרתם בשיח היום

, Heritage & Greatbatchיומי, והגבולות של כלל הכמות שונים בו בהתאם )-ממקבילתה בשיח היום

1991 ;Greatbatch ,1988 אשר לכלל האופן, הרי שמרואיינים בריאיון הפוליטי נוטים להעיר הערות .)

-רה אמיתי של אי הבנה, בשונה מהשיח היוםפרגמאטיות בדבר אי הבנה אשר אינן מציינות מק-מטה

יומי. הערות אלה משמשות לרוב לתכליות כגון משא ומתן עם המראיין, שמירה על רושם של אמינות 

(. כאן נבדוק Blum-Kulka & Weizman ,2113ואתגור, והשימוש הזה הוא ממוסכמות סוג השיח )

 אופן. אם גם המראיין עושה שימוש דומה בהערות על הפרת כלל ה
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 . הערות מטה פרגמאטיות על ניהול השיח3.1

 

כאמור, מסירת רשות הדיבור למרואיינים וקביעת סדר היום הם מתפקידיו של המראיין 

לא נמנו כאן בהכרח כהערות  –.(. לפיכך, הערות שתכליתן מסירת התור בלבד 3.1)ראו סעיף 

נוי הנושא שעל סדר היום לא בעלות ערך של תמיכה, והערות  שתכליתן לקיחת התור או שי

נספרו תמיד כבעלות ערך של אתגור. ערך זה תלוי בגורמים נוספים בסביבת המהלך. למשל, 

הערה על לקיחת תור הנאמרת לאחר שמרואיין השלים את תשובתו אינה תומכת או מאתגרת 

 מאתגרת אותו.  –ואילו הערה דומה הנאמרת תוך קטיעת דברי המרואיין 

 

 ת מטה פרגמאטיות על ניהול השיח בערבית. הערו3.1.1

 

הערות מסוג זה; למרואיין עלי  31המראיין מעיר  1בתכנית "אלאתג'אה אלמעאכס" מספר 

שאינן תומכות ואינן מאתגרות. למרואיין אחמד  6-בדואן הוא מעיר הערה מאתגרת אחת  ו

מכות ואינן שאינן תו 9-הערות מאתגרות, אחת תומכת ו 13עוידי אלעבאדי הוא מעיר 

מאתגרות. מלבד ההבדל הכמותני, ניכרת ההעדפה לבדואן גם בתוכן ההערות וברמת האתגור 

שבהן. למשל, ההערה המאתגרת שפיצל אלקאסם מפנה לבדואן היא "טכנית" באופיה, הוא 

 קוטע בה את דבריו של בדואן ומעביר את רשות הדיבור למרואיין אלעבאדי:

(31 ) 

 واليمين ,التوراتيأ:ه,  ,,اليمين ,طروحاتأه  ,تغذي ,بصراحة ت,المقوال ذهه:ب أنت= بدوان: -895

 {-ل -, ألذلك,, الصهيوني} القومي

      {  للدكتور المجال أعطي ,دقيقة بس ,جدا   كويس{, }ترد كيف ,جداا  كويس}مقدم الحلقة:  -893

  تعطيني ,{أرجوك ,ما ,سمحت لو ,سمحت لو} العبادي: -894

 

 א'(  31)

ב:דיבורים האלה, בכנות, מזין, אה את ההשקפות, של הימין,, הדתי,  אתהבדואן: = -892

 {-ל -והימין הלאומי }הציוני,, לכן, א

, רק דקה, אתן את רשות הדיבור בסדר גמורמראיין: }בסדר גמור, איך תשיב{, } -893

 לדוקטור{

 אלעבאדי: }ברשותך, ברשותך, לא, אני מבקש ממך{, תן לי -893

 

ומת זאת, בהערה הבאה יש התערבות מהותית יותר של המראיין בתוכן הויכוח לע

"(. המראיין מפנה את أريدהמתבטאת בשימוש בפרספקטיבת מוען בביטוי "אני רוצה" )"

ההערה לבדואן ומעודד אותו לבסס את עמדתו באמצעות הפרכת עמדתו של המרואיין השני. 

 של אלעבאדי:  לכן במקביל לתמיכה בבדואן יש כאן אתגור

(35) 
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 {الكالم هذا تفند} وأن ,يعني ترد أن ,أريد=مقدم الحلقة:  -595

 

 א'(  32)

 את הדברים האלה{ תפריךמראיין: = אני רוצה, שתענה כלומר, וש} -292

 

בדוגמה הבאה המראיין אמנם נענה לבקשתו של אלעבאדי ומעניק לו את רשות הדיבור, 

( וכן בביטוי 361, 359בא לידי ביטוי בחפיפה לדבריו )תורות  אולם יש בה גם אתגור כלפיו. זה

 (, המעיד על רוגז:361"יאללה" )תור 

(33) 

  {فيصل أستاذ يا ,أستاذ يا أوفي} خليتنيش ما أنا= العبادي: -458

 }طيب, إيه,, طيب تفضل{ مقدم الحلقة:  -459

  {أوفي خليتني ما ,متناقضين مش اإحن, بتتناقض أنت لي وتقول} علينا تقطع بنحكي العبادي: -451

   , آه{ياهلل}طيب, تفضل, ي:ا أخي تفضل, تفضل, آه, مقدم الحلقة:  -451

 

 א'(  33)

 אלעבאדי: =אני לא נתת לי }לסיים מר, מר פיצל{ -358

 מראיין: }טוב, אהה,, טוב בבקשה{ -359

אנחנו לא סותרים, אלעבאדי: אנחנו מדברים אתה קוטע אותנו }ואומר לי אתה סותר,  -361

 לא נתת לי לסיים{

 , אהה{יאללהמראיין: }טוב, בבקשה, י:א אחי בבקשה, בבקשה, אהה,  -361

 

תומכות  9הערות מאתגרות,  9המראיין מעיר למרואיין עבד אלחי אלתמימי  2בתכנית מספר 

 2הערות מאתגרות,  8שאינן מאתגרות ואינן תומכות. למרואיין מופק חרב הוא מעיר  6-ו

שאינן מאתגרות ואינן תומכות. מלבד זאת הוא מעיר הערה אחת המאתגרת את  7-תומכות ו

שניהם כאחד. אם כן, ההבדל בכמות ההערות אינו מעיד על חוסר סימטריה ברור ביחס לשני 

 המרואיינים. אולם מהתוכן שלהן ניתן להסיק מסקנה ברורה יותר.

  

בכך שהוא קוטע את דבריו.  262-ו 259ורות בדוגמה הבאה המראיין מאתגר את אלתמימי בת

רמת האתגור מרוככת מעט באמצעות ההסבר: "אתה שאלת אותו הוא רוצה להשיב" )תור 

 (, המעיד כי המראיין מעלה לסדר היום שאלה שאלתמימי הציג:262

(34) 

  {حصل ماذا ماذا ماذا} كلمة[ 5]حذفت  التميمي: -555

 }؟جوابي بدك سألت طب{حرب:  -552
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 }األنثراكس في حصل{ ماذا التميمي: -558

 }دقيقة بس ,دقيقة بس{مقدم الحلقة:  -559

  }؟جوابي بدك ,سألت بس{حرب:  -551

 الخبيثة الجمرة مشكلة في حصل ماذا التميمي: -551

   يجيب أن يريد سألته أنت ,دقيقة ,طيبأهه, مقدم الحلقة:  -555

 نعم :التميمي -462

 

 א'(  33)

 מילים[ }מה מה מה קרה{ 5י: ]הושמטו אלתמימ -256

 חרב: }טוב שאלת אתה רוצה את התשובה שלי?{ -257

 אלתמימי: מה }קרה עם האנתרקס{ -258

 מראיין: }רק דקה, רק דקה{ -259

 חרב: }אבל שאלת, אתה רוצה את התשובה שלי?{ -261

 אלתמימי: מה קרה עם בעית האנתראקס  -261

 אתה שאלת אותו הוא רוצה להשיב מראיין: אהה, טוב, דקה, -262

 אלתמימי: כן -263

 

 גם בדוגמה הבאה המראיין מתייחס לשאלה שאלתמימי הפנה, ומעיר למרואיין חרב: 

(. מכך משתמע שהדרך שבה הוא ענה על 215אני רוצה שתענה עליה כלומר בדרך אחרת" )תור "

זה ברור", יוצרת רושם של , "216השאלה קודם לכן לא הייתה מספקת. תגובתו של חרב בתור 

  הסכמה ומרככת חלק מתחושת האתגור בדוגמה זו. 

(35 ) 

  طرح ,بسيط سؤال عليك طرح يعني=مقدم الحلقة:  -513

  نعمحرب:  -514

  }أخرى بطريقة{ يعني عليه تجيب أن أريدو, بسيط سؤال=مقدم الحلقة:  -515

 }هذا واضح{حرب:  -515

 

 א'(  35)

 ר הוא הציג לך שאלה פשוטה, הציגמראיין: =כלומ -213
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 חרב: כן -213

 אני רוצה שתענה עליה כלומר }בדרך אחרת{ראיין: שאלה פשוטה, ומ -215

 {זה ברורחרב: } -216

 

הדוגמה הבאה מעניינת במיוחד משום שבה התמיכה באלתמימי אינה באה לידי ביטוי בהסכמת 

יה הנרקמת ביניהם נגד המרואיין השני, המראיין להעביר אליו את התור בלבד, אלא גם בקואליצ

( כששאל: "כמו 133חרב. חרב הטיל ספק בערך האמת של דברי המראיין על "הרבה דוגמאות" )תור 

המראיין מקדים הקדמה לתשובה, אולי כדי "להרוויח זמן",  138(. בתור 137-ו 135מה" )תורות 

לתמימי, שמבחין בחוסר הנוחות של (. א131אני לא רוצה להתערב" )תור ובהמשך מסתייג מכך: "

 (, והמראיין מסכים לכך:131, 139המראיין, נחלץ לעזרתו ומציע: "אני אענה לו" )תורות 

(35 ) 

  }بدأنا إذا{ إذا ,نريد ,األمثلة من الكثير هناك يعني ]حذفت كلمتان[مقدم الحلقة:  -134

 }ماذا مثل{حرب:  -135

 آه ,التاريخ هذا منمقدم الحلقة:  -135

  ماذا مثلحرب:  -132

   ماذا مثل ,أعطيك أنا ماذا؟ مثل ,طيب آه،=مقدم الحلقة:  -138

  }أجاوبهس -س{ أنا التميمي: -139

   }يعني{ أتدخل أن }أريد ال أنا{مقدم الحلقة:  -141

  ببساطة }سأجاوبه{ التميمي: -141

 م      ع=نمقدم الحلقة:  -145

 اللغة في يعني , أ:هوصف ويعني ,عام كلم ألنه ,قاله ما أفهم لم الحقيقة أنا نييع ,واضح الجواب= التميمي: -143

 وصفية لغة يعني ,العربية اللغة العربية

 

 א'(  36)

 מראיין: ]הושמטו שתי מילים[ כלומר יש הרבה דוגמאות, שאנחנו רוצים, אם }אם נתחיל{ -133

 {כמו מהחרב: } -135

 מראיין:  מהתאריך הזה, כן -136

 חרב: כמו מה -137

 ראיין: =כן, טוב, כמו מה? אני אתן לך, כמו מהמ -138

 {אענה לו -אלתמימי: אני }א -139

 }כלומר{ להתערב {אני לא רוצהראיין: }מ -131

 { בפשטותאני אענה לואלתמימי: } -131

 ראיין: =כןמ -132

אמר, כי אלה =התשובה ברורה, כלומר אני האמת לא הבנתי את מה שהוא אלתמימי:  -133

דברים כלליים, וכלומר תיאר, א:ה כלומר בשפה הערבית השפה הערבית, כלומר שפה 

 תיאורית 
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הדוגמה הבאה היא דוגמה להערה שיש בה תמיכה במרואיין חרב. לאחר שהציג כמה שאלות, 

המראיין אומר לו: "אני רוצה שתענה עליהן כדי שתבהיר ]הושמט תור[ כדי שתבהיר לצופה 

(. הערה זו דומה להערה שהוא העיר לעלי בדואן 519-ו 517שאין שקרים" )תורות  הערבי,

"אני רוצה, שתענה כלומר, ושתפריך את הדברים  32ונדונה לעיל בדוגמה  1בתכנית מספר 

האלה". אלא שכאן ערך התמיכה "נפגם" כאשר משווים את תוכן ההערה לדברי המראיין 

ת דעתו כי ההצהרות של ארה"ב שקריות, ולכן אין בפתיחת התכנית. בפתיחה הוא הביע א

 להניח שהוא אכן "רוצה" )או מאמין( שחרב יבהיר טענה הפוכה: 

(32) 

 أشكروفت إعالن في ,الدراماتيكية الطريقة -, اللهذه داعي هناك كان هل[ كلمة 115حذفت ]مقدم الحلقة:  -515
 القنبلة حول الدالئل ما ,لك يقول مثالا  المهاجر؟ مسكينبال يصفونه الذين ,المسكين -ال -ال هذا على القبض عن

 يعني ,لفقط -أ:ه أه, ل يعني ,التخطيط وهذا ,القنبلة لتفجير ,التخطيط تهمة غير ,شيء يقدموا لم ,شيء ال اإلشعاعية؟
 الورق إلى يتوصلوا لم ,يصلوا لم يعني :ولو ,عليه ,يدل ما هناك ليس إذ ,لنياتا, أ:ه, اكتشف ,المحقق , أهاكتشف

 ناهيك ,األسالك وإلى ,القنبلة صاعق وإلى ,المشغل وإلى ,المخزن إلى يصلوا لم:و ,الرسومات وال ,عليه خطط الذي
 لمحكمة يقدموه لم المهاجر؟ لهذا حصل ماذا وبعدين ,فقط ,تفصيل أي عن يتحدثوا لم ,والبطاريات ,الكابالت عن

 ,محكمة إلى حولوه-أ ,مدنية محكمة أمام ,دقيقتين أو دقيقة بعد ,سقطست -, سبحقه ,االدعاءات هذه كل ألن ,مدنية
 }األسئلة هذه{, هنالك ما إلى ,أمنية عسكرية

  ت{سمح إذا} التميمي: -515

   } توضح عليها كي{ تجيب أن أريد, يعنيمقدم الحلقة:  -512

  }ما قبل} ال, ال,,  التميمي: -518

  }أكاذيب هناك ليس{ إنه ,العربي للمشاهد توضح كيمقدم الحلقة:  -519

  سمحت لو },سمحتلو لو لو {حرب:  -551

   سيد تشرف , نعم,,تفضل= مقدم الحلقة:  -551

 

 א'(  37)

הדרמטית הזאת, בהכרזה של  -מילים[ האם הייתה סיבה לדרך, ה 116מראיין: ]הושמטו  -515

המהגר? למשל אומר לך, מה  מסכן הזה, שמתארים אותו בתור המסכן -ה -אשקרופט על לכידת ה

? שום דבר, לא הציגו שום דבר, חוץ מהאשמת התכנון, לפוצץ ההוכחות לגבי הפצצה הרדיואקטיבית

, כי כוונותכלומר גילה, אה החוקר, גילה, א:ה,  -רק ל -צה, והתכנון הזה, כלומר א:ה אה, רצאת הפ

דף שהוא תכנן עליו, ולא אל השרטוטים, יח, את זה, ולו: כלומר לא הגיעו, לא הגיעו אל הוכאין מה שי

ו:לא הגיעו למחסן, לסדנה, לנפץ של הפצצה, לחוטים, שלא לדבר על הכבלים, והסוללות, לא דיברו על 

ה? לא הביאו אותו בפני בית משפט אזרחי, כי כל הטענות הז הגרפרט, רק, ואחר כך מה קרה למ שום

העמידו אותו לדין בבית משפט  -ית משפט אזרחי, אייפלו, אחרי דקה או שתיים, בב -, נגדו, ילההא

 צבאי, לענייני ביטחון, וכולי, }השאלות האלה{ 
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 ב: }אם תרשה{רח -516

 אני רוצה שתענה }עליהן כדי שתבהיר{מראיין: כלומר,  -517

 {-אלתמימי: }לא, לא,, לפני ש -518

 כדי שתבהיר לצופה הערבי, ש}אין שקרים{מראיין:  -519

 }אם אם אם תרשה,{}אם תרשה{ חרב:  -521

 מראיין: =בבקשה, כן,, תתכבד אדוני -521

 

 12הערות לניהול הריאיון. למרואיין עבד אלבארי עטואן הוא מעיר  37המראיין מעיר  3בתכנית מספר 

הערות מאתגרות, אחת תומכת ואחת שאינה מאתגרת ולא תומכת. למרואיין צאלח טריף הוא מעיר 

הערות  5שאינן מאתגרות ולא תומכות. מלבד זאת הוא מעיר  5-שתיים תומכת והערות מאתגרות,  11

מאתגרות שהופנו לשני המרואיינים כאחד. תכנית זו שונה משלוש תכניות "אלאתג'אה אלמעאכס" 

האחרות הנחקרות כאן בכך שהמראיין ממעט לשאול שאלות ולהתערב בניהול השיח בהשוואה 

י המרואיינים מקיימים ביניהם ויכוח ואף מו"מ על זכות הדיבור אליהן, ובחלק גדול מהתכנית שנ

באופן עצמאי. שני המרואיינים סרבו לקבל רבות מההערות, ונמצאו אף כמה דוגמאות שבהן המראיין 

ניסה לקבוע כיצד יחולקו התורות ולבסוף נסוג. בהערות לא נמצא הבדל בולט ביחס לשני 

 המרואיינים. 

 

-ו 363מאתגר את עטואן בכך שהוא מנסה פעמיים לקטוע את דבריו )תורות  בדוגמה הבאה המראיין

(, לאחר שזה מפריע לטריף להשלים את תשובתו. בכך הוא נענה לבקשתו של טריף להשלים את 366

(. עטואן ממשיך 367-ו 363, 362, 359דבריו, אם כי בקשה זו הופנתה לבדואן ולא למראיין )תורות 

 ורק אז מאפשר לטריף לדבר: 368-ו 365, 362, 361לדבר בתורות 

(38 ) 

 طريف: =ماذا تريد -352

 عطوان: أي استيطان,, }كل الكتل{  -358

  دعني أتكلمطريف: }أي استيطان{, ال  -359

 عطوان: =كل الكتل  -351

 مقدم الحلقة: =طيب -351

 طريف: =خليني أخلص }يا أخي{  -355

    }طيب, بس{ دقيقةد. فيصل القاسم: -353

 , أعطيني مجال, أعطيني مجال{ خليني أخلصطريف: } -354

 عطوان: }في أي مستوطنة,, حدد لنا, حدد لنا مستوطنات{ -355

 {دقيقة, تفضل, تفضل} بسمقدم الحلقة: = -355

 طريف: }أعطيني, أعطيني مجال{  -352

 عطوان: =أي مستوطنات, أي }مستوطنات؟{  -358

 االستيطان  معظمعمل يتكلم,, عن إخلء, {, حزب ال-ن -طريف: }أي -359
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 ( א' 38)

 טריף: =מה אתה רוצה -357

 עטואן: איזה התנחלויות,, }כל הגושים{ -358

 תן לי לדברטריף: }איזה התנחלויות{, לא  -359

 עטואן: =כל הגושים -361

 מראיין: טוב -361

 טריף: =תן לי לסיים }אחי{ -362

 }טוב, רק{ דקהמראיין:  -363

 , תן לי לדבר, תן לי לדבר{תן לי לסייםטריף: } -363

 עטואן: }באיזו התנחלות,, תגדיר לנו, תגדיר לנו התנחלויות{ -365

 {דקה, בבקשה, בבקשה} רקמראיין: = -366

 טריף: }תן לי, תן לי לדבר{ -367

 עטואן: =איזה התנחלויות,, איזה }התנחלויות?{ -368

 ההתנחלויות  רובמדברת,, על פינוי,  { מפלגת העבודה-טריף: }איזה נ -369

 

בדוגמה הבאה טריף הוא המדבר בחפיפה לתשובתו של המרואיין עטואן, והמראיין מאתגר אותו 

 (:512בקטיעת דבריו )"רק דקה", תור 

(39 ) 

 لحظة,, بس لحظة, آخر, آخر كلمة بس, آخر كلمة{ -[ هيك }بدكم أنتم؟ ماتكلم 4حذفت عطوان: ] -511

 ,, أال يسلم ال{طريقهالفلسطيني, على  الشعب: }ولكن, ولكن على طريف -511

  بس دقيقةمقدم الحلقة: = -515

 بس كلمةعطوان: =آخر  -513

 مقدم الحلقة: =طيب -514

 عطوان: أنت بتحكي بتقول لي الكلشينكوف بيهزم دبابة؟  -515

 

 א'(  39)

רק רגע, רק מילה אחרונה, אחרונה,  רגע,, -מילים[ ככה}אתם רוצים? מ 3עטואן: ]הושמטו  -511

 מילה אחרונה{

 ,, לא להיכנע לא{דרכוהפלסטיני, ב העםטריף: }אבל, אבל על  -511

 רק דקהמראיין: = -512

 אחרונה מילהעטואן: =רק  -513

 מראיין: =טוב -513

 עטואן: אתה מדבר אתה אומר לי שקלצ'ניקוב מביס טנק? -515

ות שהמראיין מפנה לצאלח טריף בניסיון לקטוע את דבריו הדוגמה הבאה מציגה הערות מאתגר

(, אך ערך האתגור שלהן מנוטרל כאשר המראיין מניח לטריף להמשיך ולדבר בכל 653-ו 633)תורות 

 זאת: 
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(41 ) 

 {موهوماا كنت  -طريف: كان, هنالك, أمل كبير, حتى }أنا, كنت مو -545

 , }كيف هو{ بس طيب {,, طيب-بس, كلم, مومقدم الحلقة: } -543

 طريف: }بأن{ شارون  -544

 مقدم الحلقة: طيب -545

 طريف: في آخر أيامه  -545

 مقدم الحلقة: هيه -542

 طريف: سيحاول, مع شمعون, بيريز, مرة أخرى  -548

 مقدم الحلقة: =هه -549

 طريف: إيجاد, مخرج  -551

 مقدم الحلقة: إيه -551

 شعب الفلسطيني, هذا أنا }فكرت موهوماا,,, طيب, ثم, عندما{طريف: =للحل,, وإلعطاء الحق لل -555

 { بس يا سيد, يا سيد طريف, يا سيد طريف, بس دقيقةمقدم الحلقة: } -553

 ههعطوان: = -554

 طريف: كان الخطأ الكبير  -555

 مقدم الحلقة: هه -555

 طريف: بأن حزب العمل  -552

 مقدم الحلقة: هه -558

 وأن شارون ى,, بأن هذه األشياء, ال يوجد لها أي صلة بالواقع, طريف: عندما, رأ -559

 א'(  31)

 חייתי באשליה{ -טריף: הייתה, תקווה גדולה, אפילו }אני, חייתי ב -632

 , }איך הוא{טוב רק {,, טוב-רק, דברים, מומראיין: } -633

 טריף: }ש{שרון -633

 מראיין: טוב -635

 טריף: בסוף ימיו -636

 ן: ההמראיי -637

 טריף: ינסה, עם שמעון, פרס, עוד פעם -638

 מראיין: =הה -639

 טריף: למצוא, מוצא -651

 מראיין: אה -651

טריף: =לפתרון,, ולתת את הזכות לעם הפלסטיני, ככה אני }חשבתי בטעות,, טוב, אחר כך,  -652

 כאשר{ 

 {אבל מר, מר טריף, מר טריף, רק דקהמראיין: } -653

 העטואן: =ה -653

 טריף: הייתה הטעות הגדולה -655

 מראיין: הה -656
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 טריף: שמפלגת העבודה -657

 מראיין: אה -658

 טריף: כאשר, ראתה,, שהדברים האלה, אין להם שום קשר למציאות  -659

 

הערות על ניהול השיח. למרואיין מחמד נזאל הוא מעיר  12המראיין מעיר בסה"כ  3בתכנית מספר 

שאינן מאתגרות ולא תומכות. למרואיין אחמד צבח הוא מעיר  2-חת תומכת והערה אחת מאתגרת, א

שאינן מאתגרות ולא תומכות. מאלה בולטת סדרה של הערות שבהן המראיין   3-הערות מאתגרות ו 5

 מעכב את העברת התור למרואיין צבח לאחר שהפנה אליו שאלה. לדוגמה :

(10 ) 

   {::}أن ,تقول أنت يعني ,هنالك ما وإلى الشرعية عن:و, صبح سيد سؤال لديكلمات[  5]حذفت مقدم الحلقة:  -011

 {طيب}صبح:  -011

 كل سمعنا هنالك ما وإلى ,شرعية هنالك ما وإلى السلم مشروع تتبنى ,اآلن التي ,القيادة هذه أ::ه,مقدم الحلقة:  -011

 ,صف في ,األمر واقع في أصبح ,,عرفات ياسر ,الفلسطيني الرئيس أن ,نسمع نفسه الوقت في لكن ,الكلم هذا

 صح إذا ,لسلمأ -ل -ل -, لمازن بأبو الممثلة الفلسطينية القيادة ,صف في ,وليس ,الفلسطينية ,المقاومة حركات

 ,عرفات ,الرئيس وعلى, الفلسطيني الشعب على ,الفلسطينية ,القيادة هذه ,فرض الذي من ,تعلم أنت ,ألن ,التعبير

  يعني أدري ال أنا ,توافق ال -لو عليه توافق ,مطروح سؤال هذا ,,نفسه

 عمصبح: ن -011

 =إيهمقدم الحلقة:  -001

 , أ:ه{أن أريد ,بس ,أنا=أ:ه, } نزال: -000

 {أجيبك سمحت أن إذا}, ,أجيبك أن {لي سمحت إذا أن, لي سمحت إذا}صبح:  -000

 {س:}, واحدة دقيقة بس -د بس, ,,واحدة {دقيقة, واحدة دقيقة بس}مقدم الحلقة:  -001

 }أه{صبح:  -114

 , هيه{  باختصار ,تفضل} ,الدور تاخد كي , أه,بس, السؤال لك رجعأمقدم الحلقة:  -005

 إلى ,أعود أن ,بس {أه, ,أريد,, أنا} نزال: -115

 =إيهمقدم الحلقة:  -112

 صبح أحمد األستاذ ,كلم= نزال: -118

 

 א'( 31)

מילים[ יש לי שאלה מר צבח, ו:על הלגיטימיות וכולי, כלומר אתה  6מראיין: ]הושמטו  -116

 אומר ש}::{
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 }טוב{ צבח: -117

מראיין: א::ה, ההנהגה הזאת, שעכשיו, מאמצת את תכנית השלום וכולי היא  -118

לגיטימית, וכולי שמענו את כל הדברים האלה, אבל במקביל אנחנו שומעים, שהנשיא 

, של תנועות ההתנגדות, הפלסטיניות, מחנה, ללמעשההפלסטיני, יאסר ערפאת,, הצטרף 

שלום, אם כך נכון  -ל -ל -ת שמיוצגת על ידי אבו מאזן, לולא, למחנה, של ההנהגה הפלסטיני

לומר, כי, אתה יודע, מי כפה, את ההנהגה, הפלסטינית הזאת, על העם הפלסטיני, ועל 

 לא מסכים, אני לא יודע -אתה מסכים עם זה להנשיא, ערפאת, בעצמו,, זאת שאלה שעולה, 

 כלומר

 צבח: כן -119

 מראיין: =אהה  -111

 א:ה{ -=]משתעל[ א:ה, }אני, רק, רוצה ל נזאל: -111

 אם תרשה לי{ לענות לך,, }אם תרשה לי לענות לך{ -צבח: }אם תרשה לי ל -112

 {אני, }רק דקה אחת -רק ד,,, אחת{ רק דקה אחת, דקהמראיין: } -113

 צבח: }אה{ -113

שה, , רק, אה, כך שתקבל את רשות הדיבור, }בבקאחזיר אליך את השאלהמראיין:  -115

 בקיצור, הה{

 נזאל: }אני,, רוצה, אה,{ רק, לחזור, אל   -116

 מראיין: =אהה  -117

 נזאל: =הדברים, של מר אחמד צבח -118

 

בדוגמה שלעיל, לאחר שסיים להציג שאלה לאחמד צבח, המראיין מביט על מחמד נזאל  118בסוף תור 

הוא מעביר אליו את התור, ומשאיר  לא מסכים, אני לא יודע". בכך -ומעיר: "אתה מסכים עם זה ל

(. ייתכן שיש בכך רמז 112אותו על אף בקשתו של צבח להשיב על השאלה שהופנתה אליו )תור 

להעדפת דבריו של נזאל. המראיין מרכך את האתגור בהבטחה שיעביר את התור לצבח תוך זמן קצר: 

(. לאחר כארבע 115-ו 113רות "רק דקה אחת, אני ]הושמט תור[ אחזיר אליך את השאלה" )מתוך תו

(, וזה מבטיח כי יעניק לו את רשות הדיבור אך דוחה 167-ו 163דקות צבח פונה אל המראיין )תורות 

 זאת שוב:   

(45 ) 

 

 {د:اليهو} معاناة وكأن= :نزال -155

 {فيصل أخ يا}:  صبح أحمد -153

  {ني}الصهيو العربي ,الصراع ,سياق في نزال: -154

 }طيب{لحلقة: مقدم ا -155

  {سياسات} بسبب وليس ,التاريخ عبر لمعاناتهم ,استمرار هي نزال: -155

 {فيصل أخ يا}:  صبح أحمد -152

  {حتلل وُحكَّامه}االأه,  نزال: -158
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 ,المجال سأعطيك ,المجال سأعطيك صبحأه,  سيد يا, سيد ياطيب, ب,, طيب{, }طيمقدم الحلقة:  -159

 أن ,نعيد شك ال ,هنالك ما وإلى ,ط:بسي بأنه وصفته الذي ,السؤال ,, أه,وأكرر أعود ,صبح سيد لكن

 ,اآلن حتى ,,للسلم ,الطريق خارطة مشروع أم ,المقاومة حركات تؤيد هل ,,الجمهور على نطرحه

 ,قطر داخل من للتصويت ,السلمية ,شاريعم -م ,مع ,%2 ,المقاومة حركات مع% 93 ,482 ,المصوتين

 سيدي يا تفضل بريطانيا فاعور ناصيف ,119249111911 ,قطر خارج من -داخ من ,9111111

 

 א'(  32)

 נזאל: =וכאילו שהסבל }של היהוד:ים{ -162

 {אח פיצלצבח: } -163

 יו}ני{ נזאל: במהלך, הסכסוך, הערבי צ -163

 מראיין: }טוב{ -165

 , של הסבל שלהם לאורך ההיסטוריה, ולא בגלל }המדיניות של{המשךנזאל: הוא  -166

 {אח פיצלצבח: } -167

 נזאל: אה, הכי}בוש והשליטים שלו{ -168

מר צבח,  מר, מר אה, צבח אני אתן לך אפשרות, אתן לך אפשרות, אבלמראיין: }טוב,, טוב{,  -169
ומר,, אה, השאלה, שתיארת כפשוט:ה, וכולי, ללא ספק אנחנו חוזרים, ומציגים אותה אני חוזר וא

לציבור,, האם אתה בעד תנועות ההתנגדות, או תכנית מפת הדרכים, לשלום,, עד עכשיו, המצביעים, 
 -, מתו9111111תכניות, השלום, להצבעה מתוך קטר,  -, בעד, ת7%בעד תנועות ההתנגדות,  93%, 387

 , נאציף פאעור בריטניה בבקשה אדוני119739111911קטר, מחוץ ל

 

לאחר מכן המראיין משוחח עם שני צופים, ובסיום השיחות הוא מפנה את הבמה לטובת הפסקת 

, הוא מעניק את רשות 181ההפסקה, בתור . רק לאחר 116פרסומות, כשלוש עשרה דקות לאחר תור 

הסתייגות מתפקוד המראיין, אם כי הוא אינו תגובתו של צבח מלמדת על הדיבור לאחמד צבח. 

, 181מאתגר את עניין חלוקת התפקידים בתכנית אלא את האופן שבו הצופים משתתפים בה )תורות 

 (. תגובה זו מחזקת את הרושם שהוא חש מאותגר בזמן שבו לא קיבל את רשות הדיבור:185-ו 183

(11 ) 

 جمال , أهالسيد رأي يعاكس ,رأي ,لديَّ  يعني ,صبحأه,  سيد إليك نتقلأ أن قبلكلمة[  15]حذفت  مقدم الحلقة:  -011

 وأقول أعود ,ذلك كل من بالرغم, لك الكلم, صبح سيد كلمة[ 85]حذفت  األستوديو في هنا نزال محمد وليس نزال

   تقول ماذا أدري ال:و ,نزال محمد به يتفضل الذي الطرح هذا مع ,المقاومة حركات مع ,%11 ,التصويت نتيجة ,إن

أه,  كل و,تدع إنك ,جداا  المناسب من ,إنه ,يبدو لي سمحت إذا ,يعني -أه, أ , فيصل أخأه, ,صبح: شكراا  -010
  {ألنه} ,المناسب من يكون قد ,األستوديو إلى ,الكريم برنامجك في مشاركينال
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 }هه{مقدم الحلقة:  -010

  {ائهم}آر عن للتعبير ,فرصة بياخدواصبح:  -011

 }هه{مقدم الحلقة:  -011

 أ:ه{, أنت سألته سؤال} خرأه, آ ,تفصيل أه,أكثرأه,  بشكلصبح:  -015

 א'(  33)

מילים[ לפני שאעבור אליך מר אה, צבח, כלומר יש בידי, דעה, שמנוגדת  15מראיין: ]הושמטו  -181
ח, רשות מילים[ מר צב 82לדעתו של מר, אה ג'מאל נזאל ולא מחמד נזאל כאן באולפן ]הושמטו 

, בעד תנועות ההתנגדות, בעד 93%תוצאת ההצבעה,  -הדיבור שלך, למרות כל זאת, אני חוזר ואומר ש
 ההשקפה הזאת, שהציג מחמד נזאל, ו:אני לא יודע מה תאמר

ראוי מאוד, שתזמין, את כל  -נראה, שכלומר, אם תרשה לי  -צבח: תודה, אה, האח פיצל, אה, א -181
 {כי}המכובדת שלך, לאולפן, אולי מן הראוי,  אה, המשתתפים בתכנית

 מראיין: }הה{ -182

 {עותיהם}תהיה להם הזדמנות, להביע את דצבח:  -183

 מראיין: }הה{ -183

 , אה, השאלה }האחרונה שאתה שאלת, א:ה{באופן אה, יותר אה, מפורטצבח:  -185

 

סימטריה -ה אפרגמאטיות שפיצל אלקאסם מעיר לשם ניהול השיח נמצא-בהערות המטה

ביחסו לשני המרואיינים. על כך ניתן ללמוד בעיקר מן ההבדל ברמת האתגור שהופנתה לכל 

 אחד מהם. 

 

 . הערות מטה פרגמאטיות על ניהול השיח בעברית3.1.2

 

 3הערות לניהול הריאיון. למרואיין יוסף לפיד הוא מעיר  31המראיין בן כספית מעיר  5בתכנית מספר 

 13שאינן מאתגרות ולא תומכות, ואילו למרואיין אלי ישי הוא מעיר  6-תומכות ו 2 הערות מאתגרות,

הערות מאתגרות, אחת תומכת ואחת שאינה מאתגרת ולא תומכת. כמו כן הוא מפנה לשני 

שאינן מאתגרות ולא תומכות. כל ההערות המאתגרות  2-הערות מאתגרות ו 2המרואיינים יחד 

איין  חרג מגבולות תפקידו. ישי חרג פעמים רבות יותר, ואליו מופנות בתכנית זו נאמרות לאחר שמרו

 הערות רבות יותר.

 

בדוגמה הבאה שני המרואיינים מדברים לאחר שהמראיין החל להציג שאלה, והוא מעיר ללפיד בלבד, 

 משום ששאלתו מופנית אליו: 

(33 ) 

 לפיד: }אתה מכפיש{ את }שמם{ -221

 ת{ישי: }תזנח{ }הצדה א -221
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 מראיין: }טומי לפיד{   -222

 לפיד: }של הספרדים{ -223

 מראיין: טומי לפיד, }הבט נא אליי{   -223

 ישי: }תזניח הצדה{ את כל השנאה -225

 מראיין: =מה תמליץ, לנשיא }המדינה משה קצב{  -226

 לפיד: }הספרדים מתביישים{ שהוא משתמש }בשמם{ -227

,,   מה תמליץ לנשיא המדינה משה קצב, אחרי, ך: לא מקשיב לימביט אליי, א {אתהמראיין: } -228

הכוחות שווים בין אה, אוטופיה בין הליכוד לעבודה, ומה אתה ממליץ, שמי ירכיב את  -נניח שה

 הממשלה

 -לפיד: =אם כוחות שווים, ז -229

 

המתחייבות בשלוש הדוגמאות המראיין מאתגר את ישי ומצביע על כך שהוא אינו נוהג לפי המגבלות 

מהגדרת תפקידו כמרואיין. בשתיים הראשונות המראיין מעצים את האתגור בכך שהוא מביע אותו 

( ו"אתה צריך להגיש תוכנית 117" )תור מגישבאופן עקיף, באירוניה: "תיכף אני אשתכנע שאתה ה

רוצה (. בשני המקרים יש הפרה של כלל האיכות, ומהדהדים רעיונות שישי 198טלוויזיה" )תור 

, אתה לא הפרשן של התוכניתשהמראיין יחשוב, לכאורה. בדוגמה השלישית ההערה ישירה: "אתה 

 אחד המתמודדים":

(35 ) 

,, השנאה שהוא זורע, הרדיפה שהוא גורם, השנאה לעניים ולחלשים, שאין מסוכן יותרישי: = -112

 להם קיום אצלו

 מראיין: אלי, }תודה{     -113

 סליחה, מאשר,, אומות העולם, והאויבים שלנוישי: }מאשר{,  -113

 מראיין: =תיכף  -115

 דבר }יותר מסוכן{  איןישי: = -116

 {  מגישתה ה}שא{ תיכף אני אשתכנעמראיין: } -117

 

(36 ) 

 ישי: =תשאל אותו מה הוא ימליץ לנשיא, }איזה ממשלה הוא ירכיב{   -196

 לפיד: }למה הוא עונה במקומי?{ -197

 { להגיש תוכנית טלוויזיה} אתה צריךין: מראי -198

 ישי: }אתה צריך לשאול אותו{ -199

 מראיין: אלי ישי   -211

 

(37 ) 

 מראיין: =אלי ישי, אני אצלך,, }מה הסיפור{  -236

 { אין תשובה בעצם }אין שום תשובה, אין דרך,, לא ימין, ולא שמאל{-ישי: }אבל שים לב שא -237

 {   , אתה אחד המתמודדיםלא הפרשן של התוכניתאתה  -לא, אמראיין: } -238 
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בדוגמה הבאה המראיין מעיר לשני המרואיינים הערה שמשתמע ממנה כי שניהם אמרו דברים שאינם 

רציניים, וכך לא מילאו את תפקידם כראוי. לשם כך הוא אף מנסח מחדש את הדברים שהם אמרו 

קרן אחד, מצד אחד ושפל מצד שני". הנימה המזלזלת ש -שק -קודם לכן בנימה מזלזלת: "ולא הבן, וה

מושגת ראשית בכך שהניסוחים האלה מוצגים כניגוד ל"אלמנט רציני". מלבד זאת, המילים "שקרן" 

 ו"שפל" נושאות ערך ריגושי שלילי ונחשבות למוגזמות או אף ילדותיות בהקשר של השיח הפוליטי:

(38) 

 על כל עם }ישראל{ישי: }שהקדוש ברוך הוא{ ישמור  -191

 לי מהיהדות, שבשמה הוא מדבר אבויאוי ו -לפיד: }אתה{ מדבר על אהבת יהדות? א -191

 מראיין: =תנו לי  -192

 ישי: =בסדר -193

שקרן  -שק -אלמנט רציני, אה בשיח:ה אה, ולא הבן, והל:הגיע לאיזשהו, אה,  -ל -מראיין: =ל -193

 ה לשאול כל אחד מכם שאלה מדינית, אה, רצינית,, אני רוצאחד, מצד אחד ושפל מצד שני

 

בשתי הדוגמאות הבאות הערות תומכות שהמראיין מעיר לכל אחד מהמרואיינים. בראשונה 

הוא שאל הוא מפנה לישי שאלה שלפיד הפנה אליו קודם לכן, ואף מעניק לה לגיטימציה: "

מתחומי תפקידו, שכן אותך שאלה לגיטימית". בכך המראיין מקבל למעשה חריגה של לפיד 

 מרואיין איננו אמור להציג שאלות למרואיין אחר:

(39) 

נעזוב את החרדים, אני שואל אותך, אלי, אני שואל אותך,, קח,  -בוא{ נעז -לפיד: }אנ -138

תשכח על הדת, ותיקח קבוצת אנשים, חמש מאות אלף איש, שחיים במדינה שנמצאת 

א, נגן על המדינה הזו,, אנחנו לא, נעבוד במדינה הזו, במצוקה נוראה,, והם אומרים, אנחנו ל

 אנחנו לא נשלם מסים במדינה הזו, מה היית אומר על קבוצת אנשים כזו,, אם הם 

 מראיין: =תודה      -139

 לפיד: =לא היו דתיים -151

ישי: =אני אומר לך מה אני הייתי אומר, תראה, לצערי הרב, טומי לפיד הולך בדרך,  -151

 שקרים של,,

 { הוא שאל אותך שאלה לגיטימיתמראיין: =לא, } -152

ישי: }וססמאות, אני כבר עונה תשובה{, וססמאות, הוא מדבר על חצי מליון שלא  -153

 משרתים, אתה יודע מה שהוא אומר? יש סך הכול עשרים וארבע אלף שתורתו אומנותו

 

י לקבל את רשות הדיבור: בדוגמה הבאה המראיין מסכים לבקשתו של המרואיין אלי יש

"אני ארשה לך". רמת התמיכה בדוגמה זו נמוכה מרמת התמיכה בלפיד בדוגמה הקודמת, 

שכן בקשתו של ישי מהווה חריגה קטנה יותר ממגבלותיו של תפקיד המרואיין מאשר הפניית 

 שאלה.      

(51) 

יש לי לומר, על כל לפיד: }זאת, שפ{לות, שאין, בכלל, מילים, לתאר אותה,, זה מה ש -35

 הנושא הזה, ואני יותר, על הנושא הזה, כלל, לא, אדבר, כי זה מתחת לכבודי

 ישי: בן, אם תרשה לי בא}מת לומר{ -36
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       לך {אני ארשהמראיין: } -37

ישי: בן, מילה אחת,, אני לא אוהב את הדמגוגיה, של א:ה, טומי לפיד,, כי זה מודעה  -38

 תה }לפנ:י{ב"הארץ", שהוא ראה או

 

הערות  3הערות לניהול הריאיון. למרואיין יוסי שריד הוא מעיר  8המראיין מעיר  6בתכנית מספר 

תומכות ואחת שאינה מאתגרת ולא תומכת. למרואיין אביגדור ליברמן מעיר הערה אחת  2מאתגרות, 

אתגור שאינה מאתגרת ולא תומכת, והערה נוספת בעלת ערך דומה הוא מפנה לשניהם. רמת ה

בהערות שהמראיין העיר לשריד איננה גבוהה. בדוגמה הבאה המראיין מדבר בחפיפה לדברי שריד 

(. שריד התעלם מן ההערה הראשונה ואף פנה 63-ו 62פעמיים ומעלה נושא חדש לסדר היום )תורות 

 (. 63אל המראיין בנימה של קרבה: "אתה זוכר את זה?" )תור 

(51) 

,,, של יאסר ערפאת אדם אחד, שיצא אחד, אני זוכר רק דבר אה, אה, חבר שריד: אני זוכר רק, -61

מפגישה עם יאסר ערפאת, והודיע,, שהוא מצא חבר, זה היה ביבי נתניהו, ממש הקנאה אותי, }א:כלה 

 אותי אז בכל פה, יצא מהפגישה{ 

 { תודה, אני עובר, לנושא, אחר, לגמרימראיין: } -62

יצא מהפגישה ביבי נתניהו, אמר,, ערפאת מעולם לא היה חבר שלי, לא  ?אתה זוכר את זהשריד:  -63

                   , אה ונציג, של העם הערבי הפלסטיני, }שאיתו,                                                                                   פרטנרהיה ידיד שלי, הוא היה 

 אה אנחנו נמצאים{

 {יוסי שריד, תודה,, אני עובר נושאמראיין: } -63

 

בדוגמה הבאה שריד מסרב להשיב לשאלת המראיין ומבקש להתייחס לנושא אחר: "לא, אני 

(. המראיין 23לא רוצה להגיב על הדברים של אה, בכל הכבוד של אלישע שפיגלמן" )תור 

 מסכים לחריגה הזו מתחומי תפקיד המרואיין, ובהסכמתו תומך בשריד:

(52) 

דקה  -מילים[ אנחנו עוברים חבר הכנסת שריד, קודם כל חצי דק 11מראיין: ]הושמטו  -23

 תגיב, אה אביג}דור ליברמן לא מתבייש{   

,,, גיב על הדברים של אה, בכל הכבוד של אלישע שפיגלמן{לא, אני לא רוצה להשריד: } -23

, מעורר אותו במיוחד,, שכאילו א::מ, יש איזה שקר שמתהלך בארץ, ו:אני גם יודע מי, אה

 אני התחייבתי לא ללכת עם ש"ס לממשלה, ריד מיי ליפס וכל ה:סיפור }ה:{

 {       כןמראיין: } -25

 

בדוגמה הבאה המראיין מעיר לשני המרואיינים הערה שאיננה בהכרח תומכת או מאתגרת. 

של יריבים  בדרך כלל המושגים "אהבה" ו"חום" הם חיוביים, אולם ייתכן שבהקשר

 פוליטיים הם חריגים מעט:

(53) 

גדולה התגלתה כאן הערב, בשבוע  אהבהמילים[ תשמעו, חברים,  7מראיין: ]הושמטו  -161

הבא נהיה כאן אה, שוב אה, באותה אה שעה ובאותו מקום, אתם ממש אה מפתיעים אותי 

 חוםב:
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. למרואיינת ציפי לבני הוא הערות הנוגעות לניהול הריאיון 23כספית מעיר  7בתכנית מספר 

הערות מאתגרות ואחת שאינה מאתגרת ולא תומכת. למרואיין חיים רמון הוא מעיר  13מעיר 

 2שאינן מאתגרות ולא תומכות. כמו כן הוא מעיר לשניהם יחד  3-הערות  מאתגרות ו 3

 הערות מאתגרות והערה אחת שאינה מאתגרת ולא תומכת. 

  

יין מעיר ללבני על כך שהיא אינה מקבלת את חלוקת התורות להלן שתי הערות שבהן המרא

של המראיין ולא מאפשרת למסור את רשות הדיבור לחיים רמון. בראשונה האתגור מרוכך 

( ובאמצעות 228באמצעות הפרספקטיבה של מוען ונמען )"בואי ניתן לו להשלים", תור 

זיציה, רק לדבר הם יכולים", האמירה המתבדחת לגבי תפקידו החברתי של רמון )"הם באופו

( הנושאת 338(. בדוגמה השנייה האתגור חזק יותר בשל השימוש במילה "עוול" )תור 231תור 

קונוטציה שלילית. אולם גם בה יש ריכוך, והוא טמון בעצם מתן ההסבר: "הוא לא יספיק 

 ,Blum-Kulka (, שכן הסבר הוא אחד האמצעים להבעת התנצלות )351לתקן את זה" )תור 

House & Kasper ,1989 :21  .) 

 

(53) 

 , ה:וא, הוא די מקופח, וזה, והוא לא רגיל לזה{ בואי ניתן לו להשליםמראיין: }רגע,  -228

 רמון: =אני, לא, אני, נאמר כך   -229

 {לדבר הם יכולים}הם באופוזיציה, רק מראיין: = -231

 

(55) 

    עוולמראיין: =את עושה לו  -338

 ני: =רק ל}השלים,,, רק,, רק{ לב -339

 {הוא לא יספיק לתקן את זהמראיין: } -351

 

בדוגמה הבאה המראיין מביע לכאורה אמפתיה למצבה של המרואיינת לבני, אולם למעשה 

( מאתגרת אותה משום שהיא רומזת שלבני איננה מסוגלת למלא 376ההערה "קשה לך" )תור 

מעידה כי היא  377ההתנגדות שלבני מביעה בתור  את תפקידה כמרואיינת ולהגן על עמדתה.

 חשה באתגור: 

(56) 

שמו של  -מראיין: }לא לוחות זמנים, אני דורש, אני דורש עכשיו בשמו של מצנע,, אני דורש במ -363

 מ{צנע, את מה שהוא אמר לו ביום ש}ני, כתוב{ 

 לבני: }שהוא רוצה{, לא, הוא רוצה לוחות זמנים  -363

 =לא, לא, }כתוב{רמון:  -365

 מראיין: }עזבי{ רגע, }כתוב{ -366

 {-לבני: }לא, אני ר -367

 רמון: }מה, שי{}היה, כתוב{ -368
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 לבני: }אני רגע רוצה{   -369

 מראיין: =מה שהוא אמר, כתוב -371

 לבני: =אני רגע -371

 רמון: =}בלי לוחות זמנים{  -372

 מראיין: }]...[{ -373

 רמון: }כתוב{  -373

 {ל:א, ל:א, לא{,,, תראו,, }אריאל שרון,, -לבני: }אני רג -375

 , אז אני אשאל שאלה אחרת{קשה לךמראיין: } -376

 ,, אתה,, אתה{ לאסליחה,, לבני: אני, אה } -377

 מראיין: }לא, אז אני אשאל שאלה אחרת{ -378

 רמון: }הייתה שאלה קלה, הייתה שאלה קלה{ -379

 , זה זה חיים ואני נגדך{ יותר }מד:ייות שאנחנו מקשים מראיין: אה, יכול לה -381

 

כאמור, כמות ההערות שבהן המראיין לוקח את התור מהמרואיין חיים רמון קטנה מזו  של 

ההערות ללבני, ובאחת מהן גם מידת ההתנגדות שהוא גילה פחותה בהרבה מזו שלבני גילתה 

 כלפי הערות דומות:

 

(57) 

התנחלויות בעזה, האם  -את ה -יתוח, לשכונות,, האם אתה, את הרמון: }לעיי{רות הפ -12

אתה תוריד,, האם אותם שלושים, התנחלויות,, שהם כאילו חוקיות והם לא חוקיות, אתה 

 תוריד,, האם האם

 מראיין: =נקודה      -13

  -רמון: =ח -13

 מראיין: ציפי לבני, מה את עונה }לו על זה, בתור{  -15

 

(58) 

  ין: =לא }אבל תקחי את הדברים הקשים{מראי -116

 אני רוצה, אני, אני{ אבל רו}צה רגע{ -לבני: }אבל אני רו -117

 גדר, }השרה לבני{ חצי, מתב{צעת ל:ארמון: } -118

 מראיין: }רק שנייה{, שנ}ייה, שנייה{  -119

 לבני: }אני רוצה{ -121

 ג{דר חצירמון: } -121

 מראיין: =שנייה -122

 {-מתבצעת, עוד }מתבלבני:  -123

 רמון: }החצי{ הקל,,, }אני תמיד{   -123

 לבני: }מתבצעת{ -125

 רמון: אני,  את יודעת שאני מומחה בזה -126

 מראיין: =חיים }רמון, אם יבוא אריאל שרון, ויטיל{  -127
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בדוגמה הבאה יש הערה שהמראיין מעיר באופן סימטרי לשני המרואיינים )אם כי בתוכה, 

יש הערה המופנית ללבני בלבד(. בהערה זו המראיין קובע כי הוא משנה את הדרך  273בתור 

שבה הריאיון נוהל, ורומז ששני המרואיינים לא מילאו את תפקידם כראוי משום שהשיבו 

 (:278תמו הנאומים", תור תשובות ארוכות מדי )"

(59) 

 מראיין: =אני משנה  -271

 עה הזאת{לבני: אני רוצה }ללכת עם ההצ -271

 רמון: }כן,, א:ה ]...[{ -272

 מראיין: }את לא הולכת אתו לשום{ מקום, }אני משנה קונספט{  -273

 רמון: }עכשיו רק תלכי  להחזיר{ }את עזה{ -273

 לבני: }את הצעד{ }החד צדדי{  -275

 { של}קונספט  {אני משנהמראיין: } -276

 רמון: }כן{ -277

,, אני עכשיו שואל שאלות, ותענו לי בבקשה תשובות קצת אומיםהשיחה,,, תמו הנמראיין:  -278

 }יותר קצרות, לא כי דיברתם{ 

 לבני: }בכן ולא גם? זה הולך להיות{ ]צוחקת[ -279

 אה, תפקידים -מראיין: לא לא בכן ולא, ובלי משחק הצב -281

 

גד הוא מעיר הערה הערות הנוגעות לניהול הריאיון. למרואיין מ 9המראיין מעיר  8בתכנית מספר 

הערות   2אחת מאתגרת ואחת שאינה מאתגרת ולא תומכת. למרואיין ישראל הראל הוא מעיר 

שאינן מאתגרות ולא תומכות, ולשניהם יחד הוא מעיר הערה מאתגרת והערה שאינה  2-מאתגרות ו

איין מאתגרת ולא תומכת. כל ההערות נוגעות להעברת התור, וקשה ללמוד מהן על נטייה של המר

 לטובת מרואיין זה או אחר. 

 

בדוגמה הבאה הערות שהמראיין מפנה לשני המרואיינים. בראשונה הוא קוטע את דבריו של אייל 

(. את 156( ובשנייה הוא מביט על הראל וקוטע את דבריו )"שנייה", תור 151מגד )"שנייה", תור 

הדיבור: "תיכף אני גם אשאל ההערה השנייה להראל כספית מרכך בהבטחה שיעניק לו את רשות 

 אותך בעניין הזה ישראל":

(61) 

 מגד: }אבל{ אם, אם מסתתרת מאחורי המונח הזה אמת,,, מה אתה יכול לעשות }אתה{ -151

 {, אה הוא דיבר על סמלים ישראל הראל }אייל מגד אני רוצה לשאול אותך{   שנייהמראיין: } -151

 {יכול, סמל לא אומרמגד: }אז אני  -152

 { חוגגיםמראיין: }היום, הערב, אנחנו  -153

 מגד: }להתנגש,,, רק עם{ -153

 הראל: }]...[ רק רגע,{ רק -155
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 תיכף אני גם אשאל אותך בעניין הזה ישראלמבחינתך,  -,, ו::שנייהמראיין: את יום ירושלים  -156

 ,, יש פתרון בירושלים אייל מגד? כירושלמיבקיצוראה, 

 

הוא קוטע קודם את מגד, ולאחר  11המראיין מאתגר את שני המרואיינים; בתור גם בדוגמה הבאה 

 את הראל: –מכן 

(61) 

 מגד: =}אז מה אתה דואג,, אז מה אתה דואג{ -111

מראיין: }רגע רגע רגע רגע אני רוצה,, שנייה{ שנייה, אני רוצה להמשיך }מפה,, ישראל אני רוצה  -111

 להמשיך מפה{ 

 עדיין, ההנה{ גה  -עד -רגע רגע, עד הראל: }לא,, -112

 מראיין: ישראל הראל, שנייה  -113

 הראל: =טוב -113

 

פרגמאטיות שהעירו -לסיכום, הן פיצל אלקאסם והן בן כספית חילקו את ההערות המטה

סימטרי בין שני המרואיינים. אלא שבערבית ההערות למרואיין -לשם ניהול השיח באופן א

יותר תלויות עמדה ואילו בעברית ההערות היו בעלות אופי "טכני"  המעדף פחות נטו להיות

 יותר,  ונאמרו על פי רוב בתגובה לחריגה של מרואיין מתחומי תפקידו.

 

 . הערות מטה פרגמאטיות על כללי שיתוף הפעולה3.2

 

הדיון כאן יחולק לפי הכללים השונים בשל ההנחה שהערה על כל אחד מהם נושאת ערך שונה 

תו ובעוצמתו. למשל, הערה על הפרת כלל האיכות טומנת בחובה האשמה כי המרואיין משקר, באיכו

ויש בה שיפוט ערכי של דבריו. מהערה על הפרת כלל הקשר עשויה להשתמע האשמה כי המרואיין 

מתחמק בכוונה ממתן תשובה, וכך גם מהערה על הפרת כלל האופן. האשמה זו חמורה פחות 

 מההאשמה בשקר. 

 

רה על כלל הכמות עשויה לרמז כי המרואיין מסר מידע בכמות מועטה מדי, ובמקרה זה גם ממנה הע

ניתן להסיק האשמה בדבר התחמקות. ואולם היא עשויה גם לרמז כי המרואיין מסר מידע בכמות 

רבה מדי. הערה כזו נוטה להיחשב ליותר "טכנית" באופיה, והרי לעתים היא מושפעת ממגבלות זמן 

תיות )כגון הפסקת השיח לצורך שידור פרסומות(. לכן הערות מסוג זה  נחשבות למאתגרות שרירו

 פחות מההערות מהסוגים שנדונו לעיל.

 

 . כלל האיכות בערבית3.2.1

 

הערות מאתגרות על הפרת כלל  25המראיין מעיר למרואיין אחמד עוידי אלעבאדי  1בתכנית מס' 

מנוטרל בסיומה. למרואיין עלי בדואן הוא אינו מעיר אף האיכות, והערה נוספת שערכה המאתגר 
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הערה כזו. בין ההערות נמצאו כמה שעניינן השוואה בין דברים שאלעבאדי אמר בתכנית לבין דברים 

שהוא אמר, לכאורה, לפני שידורה. ריבוי ההערות בנושא זה מעצים את ערכן המאתגר, וכאן יוצגו רק 

 חלק מהן. 

(55) 

 نسيوا ,الشتات فلسطينييأه  -ال هذا إنه ,بدقيقتين أدخل أن قبل لي قلت أنت كلمة[ 18]حذفت قة: مقدم الحل -151
  {انسحبت ما أم انسحبت} ,هذا من هنالك ما وإلى ,زمان منذ وباعوه ,لوطنأ

     {أرجوك ,ال أنا} ,سمحت {لو سيدي يا }أنا,, ال العبادي: -155

    {}آه, نعممقدم الحلقة:  -153

لني ال ,يخليك هللا العبادي: -154     الماليين{ ويراني الهواء على نحن} ,فيصل أستاذ يا أقله لم ما تقوِّ

 

 א'( 62)

אה הפלסטינים של  -אתה אמרת לי שתי דקות לפני שנכנסתי, שהמילים[  18מראיין: ]הושמטו  -151
 {רתחזרת בך או לא חז, וכולי, }הפזורה, שכחו את המולדת, ומכרו אותה מזמן

 אלעבאדי: }אני,, לא אדוני אם{ תרשה לי, }אני לא, בבקשה{ -152

 מראיין: }אהה, כן{ -153

אלעבאדי: עשה לי טובה, אל תשים לי בפה מה שלא אמרתי מר פיצל, }אנחנו בשידור ורואים  -153
 אותי מיליונים{

מן  שני מקורות. הראשון הוא הציפייה 151לערכה המאתגר של ההאשמה המשתמעת מתור 

המרואיין להיות עקבי בדבריו, הנובעת הן מעקרון שיתוף הפעולה והן מתפקידו כמרואיין. המקור 

השני הוא עמדתו של המראיין, כפי שנחשפה בפתיחת התכנית, ולפיה הוא מתנגד לטענה כי 

"הפלסטינים של הפזורה שכחו את המולדת". האשמה מוטחת באמצעות הקביעה: "אתה אמרת 

אה הפלסטינים של הפזורה, שכחו את המולדת, ומכרו אותה  -לפני שנכנסתי, שהלי שתי דקות 

מזמן". בהמשך המראיין מרכך את ההאשמה בכך שהוא שואל שאלה המאפשרת למרואיין 

ההאשמה חד משמעית:  219להסביר את עמדתו: "חזרת בך או לא חזרת". לעומת זאת, בתור 

 נים, לחלוטין"."אתה אמרת לי, לפני עשר דקות, דברים, שו

(53) 

      على{ أقولها أنا ,دكتور يا ,أنت ,دكتور يا} ,أنت دكتور يا بس{ ,جداا  كويس}مقدم الحلقة:  -512

 تماماا{ تختلف الوضعية تكون يمكن ,دولة بها قامت لو} العبادي: -518

 تماماا  ,مختلفاا  ,كالماا  ,دقائق عشر قبل ,لي قلت أنتمقدم الحلقة:  -519
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  =أل عبادي:ال -551

   {يعني} ,لما :,:ل ,درجة 181 ستتغير ,أنك أعرف كنت ولو=مقدم الحلقة:  -551

 { الكلمات هذه تقول أنت} فيصل أستاذ يا{} العبادي: -555

 א'( 63)

 {-מראיין: }בסדר גמור,{ אבל דוקטור אתה, }דוקטור, אתה, דוקטור, אני אומר את זה ב -217

 יתה עושה את זה, ייתכן שהמצב היה שונה לחלוטין{אלעבאדי: }לו מדינה הי -218

 אתה אמרת לי, לפני עשר דקות, דברים, שונים, לחלוטיןמראיין:  -219

 אלעבאדי: =לא -221

 מעלות, ל::, לא, }כלומר{ 181מראיין: =ואם הייתי יודע שאתה, תשתנה  -221

 אלעבאדי: }מר{ פיצל }אתה אומר את הדברים האלה{ -222

 

מאות הבאות המכילות אותה האשמה מועצמת רמת האתגור כלפי אלעבאדי, ובמקביל בשתי הדוג

מועצמת רמת התמיכה במרואיין בדואן. זאת באמצעות הפרספקטיבה של פנייה אל בדואן בגוף שני 

ותיאור מעשיו של אלעבאדי בגוף שלישי. הפנייה והאיוך שהמראיין בוחר בהם תומכים ברושם הזה; 

( ואילו המרואיין ה"נאשם" מאויך 266, תור علي أخבכיוני החיבה "האח עלי" )עלי בדואן מכונה 

(. יוקרתו 266, 253בתוארו האקדמי "דוקטור" המצורף לשמו המלא "אחמד עוידי אלעבאדי" )תורות 

של התואר מגדילה את האחריות שהמראיין מטיל על אלעבאדי כלפי דבריו, ולכן גם את רמת 

 האתגור:

 

(54) 

   آخر شيء لك أقول -}آه, ال{, أ:دم الحلقة: مق -551

 تفضل= بدوان: -555

               تماماا  الهواء على وأقولها ,كالمه ,كل من ,انسحب العبادي عويدي أحمد الدكتور يعني=مقدم الحلقة:  -553

   أل= :العبادي -452

 א'( 63)

 מראיין: }אהה, לא{, א: אני אגיד לך דבר אחר -251
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 באדי: =בבקשהאלע -252

חזר בו, מכל, דבריו, ואני אומר את זה ממש  דוקטור אחמד עוידי אלעבאדימראיין: =כלומר  -253
 בשידור

 לא: =אלעבאדי -554

 

(55) 

 أحمد ,الدكتور -عل الدكتور , أه,لي قاله الذي ,لك سأقول أنا ,علي أخ شيء لك أقول {أنا}مقدم الحلقة:  -555
 األردن في الفلسطينيين أمام المجال فُتح ه:إن ,قال ا,به آخد ال, غير الكالم هذا ألنه ,مجالبرنا قبل العبادي عويدي

 ,الواحد بالحرف لي قال لماذا؟ له وقلت ,أحد يسجل لم ,العودة في رغبتهم فقط يسجلوا كي ,كثيرة ,أخرى أماكن وفي
  تفضل ,بصل بقشرة اوباعوه فلسطين نسيوا أنهم

      طبعاا , آه بدوان: -552

 (א' 55)

 -, אני אגיד לך, מה שאמר לי, אה, הדוקטור עלהאח עלימראיין: }אני{ אגיד לך משהו  -266

התכנית, כי הדברים האלה לא, אני לא מסכים אתם, הוא אמר,  לפני הדוקטור, אחמד עוידי אלעבאדי

ים בשיבה, ש:נפתחה אפשרות בפני הפלסטינים בירדן ובמקומות רבים, אחרים, לרשום רק שהם רוצ

אף אחד לא נרשם, ואמרתי לו למה? אמר לי במילה אחת, שהם שכחו את פלסטין ומכרו אותה 

 תמורת נזיד עדשים, בבקשה 

 בדואן: כן, כמובן -267
 

הדוגמה האחרונה מתוך הסדרה שנדונה כאן מופיעה בסיום התכנית. היא יוצאת דופן בחריפותה 

 ת להגיב עליה:משום שלמרואיין אלעבאדי לא ניתנת אפשרו

(55) 

 ,,الفقراء مع ,األرامل مع ,الثكالى مع ,التضحيات مع ,االنتفاضة مع ,الفلسطيني الشعب مع ,أنا العبادي: -994

 األغنياء وكذلك ,أجلهم من نضاله بكل} ,يضحي أن ,الداخل وفي ,الخارج في ,فلسطيني ,غنيأه,  -ف كل ,وعلى
 {وشكراا  ,والمسلمين العرب

, البرنامج قبل قلته عما} ,99.99 ,مختلف ,كالم ,{الشكر جزيل أشكرك ,,,الشكر جزيل أشكرك}لحلقة: مقدم ا -995

  {العبادي عويدي أحمد والدكتور ,بدوان علي ضيفينا نشكر أن إال لنا يبق لم ,الكرام مشاهدي

 

 א'( 66)
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ההורים השכולים, אלעבאדי: אני, בעד העם הפלסטיני, בעד האנתיפאדה, בעד הקורבנות, בעד  -993

אה, עשיר, פלסטיני, בחו"ל, ובפנים, להקריב, }את כל פרי  -בעד האלמנות, בעד העניים, ועל, כל פ

 עמלו למענם, וכך גם העשירים הערבים והמוסלמים, תודה{

. }ממה שאמרת לפני 99.99מראיין: }אני מודה לך מאוד,,, אני מודה לך מאוד{, דברים, שונים,  -995

פים נכבדים, לא נותר לנו אלא להודות לאורחים שלנו עלי בדואן, ודוקטור אחמד עוידי התכנית, צו

 אלעבאדי{

להלן דוגמה נוספת מאותה תכנית, שגם בה המראיין מאשים את אלעבאדי בחוסר עקביות 

)כלומר באי קיום כלל האיכות ואי מילוי תפקידו כמרואיין(, אלא שכאן ההאשמה כללית 

לעניין מסוים. הפרספקטיבה שהוא בוחר בה בדוגמה זו דומה לזו יותר ואינה נוגעת 

(, ויוצרת מעין קואליציה בינו לבין בדואן. תגובתו של אלעבאדי מעידה 65)-( ו63בדוגמאות )

 אף היא על האתגור בדוגמה זו: הוא קוטע את דברי המראיין ומבקש להעיר עליהם:

 

(52) 

  , آهبرأي شوية كل ألنه ,هيك أم هيك ,يعني الدكتور على ردت كيف أدري {ال لكن}مقدم الحلقة:  -541

  {يعني} ,بصراحة بدوان: -545

 }آه{مقدم الحلقة:  -543

   {يعني , أ::ه,,,الدكتور} -الد بدوان: -544

 {فيصل ,أستاذ}يا  العبادي: -545

  {-ال موضوع حيرتني ,حيرتني} بدوان: -545

   {يخليك هللا ,لمداخلةا أرجو لدي أنا أرجوك} العبادي: -542

 א'( 67)

מראיין: }אבל אני{ לא יודע איך תענה לדוקטור כלומר, כך או כך, כי הוא כל רגע בדעה אחרת,  -631
 כן

 בדואן: בכנות, }כלומר{ -632

 מראיין: }כן{ -633

 }הדוקטור, א::ה,,, כלומר{ -בדואן: הד -633

 אלעבאדי: }מר, פיצל{ -635

 {-כת אותי ]ב[נושא הבדואן: }הבכת, הב -636
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 , עשה לי טובה{בבקשה אני יש לי אני מבקש להעיראלעבאדי: } -637
 

המראיין מעיר למרואיין מופק חרב שתי הערות על הפרת כלל האיכות, ולמרואיין  2בתכנית מספר 

הוא מפריך הערה שבה חרב אתגר את  231עבד אלחי אלתמימי הוא אינו מעיר אף הערה כזו. בתור 

 :231כמראיין. מלבד עצם ההפרכה מושג האתגור באמצעות החפיפה לדבריו של חרב בתור  תפקידו

(68) 

  لتأكيد بضيوف تأتيو وتصدقها ,وقائع ,أوالا  ,تخترع أنت كلمة[ 15]حذفت حرب:  -558

 همقدم الحلقة: ه -559

 }اإلعالمية الدعاية عن وتتكلم{ ,تروجها أن تريد التي الرواية=حرب:  -531

    }أطرح أنا يعنيق, أصد ال أنا{مقدم الحلقة:  -531

  }عن لمتتك{وحرب:  -535

 }نعم{مقدم الحلقة:  -533

  أنا ,لي اسمح ,سمحت لو -ل ,أل, اإلعلمي الترويجحرب:  -534

 هه=مقدم الحلقة:  -535

 (א' 58)

 כדי לאשר  יםאורח מביאמילים[ אתה ממציא, קודם, עובדות, ומאמין להן ו 12חרב: ]הושמטו  -228

 ראיין: ההמ -229

 הגרסה שאתה רוצה להפיץ, }ואתה מדבר על התעמולה בתקשורת{ חרב: =את -231

 }אני לא מאמין, כלומר אני מציג{ראיין: מ -231

 חרב: ואתה }מדבר על{  -232

 ראיין: }כן{מ -233

 ברשותך, תרשה לי, אני  -חרב: התעמולה בתקשורת, לא, ב -233

 ראיין: =ההמ -235

 

ו הוא אלא מוסר את דבריו של צופה אשר הביע את בדוגמה הבאה המראיין איננו מעיר לחרב בשמ

דעתו בעת שידור התכנית דרך אתר האינטרנט של תחנת "אלג'זירה", כלומר המראיין משתמש 

(. אמצעי זה מקטין את מידת מעורבותו האישית של המראיין ולכן voicingבאמצעי מסירת הדיבור )

אן גם ההערות הנמסרות מפי צד שלישי, שכן משמש לשמירה על הניטראליות שלו. בכל זאת נספרות כ

ניתן ללמוד מהן על עמדת המראיין אם היחס בין כמות ההערות המופנית לכל אחד מהמרואיינים 

 אינו מאוזן:  

(59) 

 قتادة أبو من مشاركة ,إنترنت:ال من األخوة بعض نشرك, الكرام مشاهديأهل بكم مرة أخرى مقدم الحلقة:  -451

 ,حطام في عليه عثر  األميركية الرواية حسب ,عطا محمد سفر جواز عن يتحدث وهو ,الجواز ,وليق السعودية من
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 ,الجمرة موضوع حول  ,تميمي سيد -الن تا, لك الكلم ,يعني  حرب ,األخ ,يقول كما وليس العالمية التجارة مبنى

 منه انتهي أن أريد

 
 

 א'( 69)

 55כניסה נשתף כמה אחים מה:אינטרנט, מראיין: שלום לכם שוב צופים נכבדים,  -351

, הדרכון, והוא מדבר על הדרכון של מחמד עטא, לפי מאת אבו קתאדה מסעודיה שאומר

 ולא כפי שאומר, האח, חרבהגירסה האמריקנית נמצא בהריסות, מרכז הסחר העולמי 

 ותו מר תמימי, בנושא האנתראקס, אני רוצה לסיים א -כלומר, רשות הדיבור שלך, עכשיו ת

 

עם זאת יש לציין, כי המראיין מעיר לחרב גם שתי הערות תומכות הנוגעת לכלל האיכות 

 )"נכון"(:

(71) 

 بحماية تقوم أن المتحدة الواليات واجب ومن ,الدول اجب:و من كلمة[ 55]حذفت حرب:  -415

 المتحدة الواليات لىفع الخبيثة الجمرة انتشار من خطر هناك كان فإذا ,محتمل ,اعتداء أي من ,مواطنيها

 تقوم بأن ,الجرثومات ومكافحة الصحية المعالجة عن ,عن المسؤولة إلداراتأ -أل -أل -, ألوتحديداا 

 بالتقصير اتهمت ,وإال ,اللقاحات بتأمين

 صحيح=مقدم الحلقة:  -415

 أكاذيب مجرد أنها نقول وأن اليوم نقف أن ,نستطيع ال ولكنحرب:  -412

 

 א'( 71)

על אזרחיה,  להגןמילים[ ז:ו חובתן של מדינות, וחובתה של ארה"ב  22]הושמטו  חרב: -315

 -מכל פגיעה, אפשרית, ואם יש סכנה של התפשטות האנתראקס אז על ארה"ב וליתר דיוק, ה

לטיפול הרפואי ולמלחמה בחידקים, לספק חיסונים, ולא,  -המחלקות האחראיות ל -ה -ה

 יאשימו אותן ברשלנות 

 נכוןין: =מראי -316

 חרב: אבל אנחנו לא יכולים, לעמוד היום ולהגיד שאלה רק שקרים -317

 

המראיין מעיר הערה אחת המאתגרת את המרואיין עבד אלבארי עטואן ואחת  3בתכנית מס' 

המאתגרת את צאלח טריף. בדוגמה הראשונה המראיין מפריך דברים שעטואן אמר בתור 

, خامسة -خ درجة مواطنين إحناדרגה עשר, דרגה עשרים" )"חמש,  -: "אנחנו אזרחים דרגה ח115

"(. לפי הידע ההקשרי, במילה "אנחנו" הוא התכוון לערבים אזרחי عشرين درجة, عاشرة درجة

ישראל. המראיין משיב על הדברים בשאלה המעמתת אותם עם עובדה שאיננה עולה בקנה 

של עטואן פותחת במילים "כן, אחד אתם, וכך מקיים מו"מ על ערך האמת שלהם. תגובתו 

נכון" היוצרות רושם של הסכמה ומנטרלות בתחילה חלק מתחושת האתגור. אולם מיד 
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אחריהן הוא שואל שאלה רטורית שמשתמע ממנה כי הוא ממעיט בערך העשייה של טריף, 

 וכך גם הוא מקיים מו"מ על ערך האמת של דבריו:

(21) 

 مقدم الحلقة: =كيف درجة عشرين -155

 =هه طريف: -153

 مقدم الحلقة: =وصالح طريف, أول وزير عربي يدخل في الحكومة اإل}سرائيلية{  -154

 ؟ إيش عمل لنا صالح طريف{, نعم, صحعطوان: } -155

 

 א'( 71)

 מראיין: =איך דרגה עשרים -122

 טריף: =הה -123

 מראיין: =כשצאלח טריף, הוא השר הערבי הראשון שנכנס לממשלת }ישראל{ -123

 ? , מה עשה לנו צאלח טריף{נכון כן,עטואן: } -125

 

בדוגמה שנדונה לעיל המרואיין עטואן מרכך את האתגור במילות הסכמה, ואילו בדוגמה 

הבאה מוצגת סביבה רווית אתגור שהמרואיין טריף איננו מרכך. בפתיחתה הוא מאתגר את 

: "אני האופן שבו פיצל אלקאסם מילא את תפקידו כמראיין ורומז שהוא הפר את ככל הקשר

הייתה צריכה לעסוק, בבחירות בישראל ]הושמט תור[ אה,  -מצטער, שהתכנית הזאת שז

: "אבל כולם 837(. אלקאסם משיב בתור 836-ו 833עוסקת בעניינים שונים" )תורות 

קשורים". בכך הוא מקיים מו"מ על ערך האמת של דברי טריף, ומבקש להפריך את האתגור. 

הוא  838תר, בתחילה באופן עקיף ולאחר מכן ישירות. בתור טריף משיב באתגור חריף יו

מעיר: "כל דבר קשור" בהיפוך אירוני שמהדהדים בו דברי המראיין, לכאורה. השימוש 

מעצים את האירוניה. בתורות  -בתחום הכדורגל, הרחוק מתחום הפוליטיקה, בתור דוגמה 

ערבים ]הושמטו שתי מילים ההאשמה ישירה ומפורשת: "זאת הסתת ההמונים ה 856-ו 853

 ותור[ וזה מה שקרה עכשיו":

(25) 

 كان يجب أن يدور, حول االنتخابات في إسرائيل  -أنا أتأسف, بأن هذا البرنامج الذي زأه, طريف: = -844

 مقدم الحلقة: =هه -845

 يدور حول أمور مختلفةطريف: أه,  -845

 ,, متعلق, نعم, طيب{  لكن كلها متعلقةمقدم الحلقة: =هه, } -842

 { اآلنكل شيء متعلقو:سمعنا, اسمح لي, اسمح لي, كل, طريف: } -848

 مقدم الحلقة: =متعلق, هه -849

 كرة القدم طريف: =حتى, عندما تتكلم عن  -851

 مقدم الحلقة: هه -851



 77 

 { okالخليج, }طريف: تستطيع أن تتكلم عن حرب  -855

 مقدم الحلقة: }هه{, هه -853

  تحريض الجماهير العربيةطريف: ولكن, إن هذا ما يحصل أحياناا من,  -854

 مقدم الحلقة: هه -855

 وهو ما حصل اآلن طريف:  -855

 مقدم الحلقة: طيب -852

 

 א'( 72)

 רות בישראלהייתה צריכה לעסוק, בבחי -אה, אני מצטער, שהתכנית הזאת שזטריף: = -833

 מראיין: =הה -835

 עוסקת בעניינים שוניםטריף: אה,  -836

 ,, קשור, כן, טוב{אבל כולם קשוריםמראיין: =הה, } -837

 { עכשיוכל דבר קשורטריף: }ו:שמענו, תרשה לי, תרשה לי, כל,  -838

 מראיין: =קשור, הה -839

 כדורגלטריף: =אפילו, כשאתה מדבר על  -851

 מראיין: הה -851

 טריף: אתה יכול לדבר על מלחמת המפרץ, }או קיי{ -852

 מראיין: }הה{, הה -853

 , שמתרחשת לפעמים זאת הסתת ההמונים הערביםטריף: אבל,  -853

 מראיין: הה -855

 וזה מה שקרה עכשיוטריף:  -856

 

האיזון בין מספר ההערות המאתגרות לכל מרואיין אינו נשמר בתחום ההערות התומכות: 

יין מעיר שתי הערות מסוג זה למרואיין עטואן, ואילו למרואיין טריף הוא אינו מעיר המרא

 ( להלן:73הערות מסוג זה. כך למשל בדוגמה )

 

 

 (א' 23)

قادة حزب العمل, كلهم جنراالت, لما بيروحوا  -الح كلهم ثانياا,, متسناع, لما بتحكي,, لما= -191

 بيكسروا عظامنا

 مقدم الحلقة: =أهه -195

بيتقاعدوا, أو بيستقيلوا, ألسباب أخرى,  -وبيروحوا بعدين بت وبيروحوا بيذبحونا,= عطوان: -193

' مش 52نكسة  -ن -إنهم حمائم سالم,, رابين }اللي, اللي كان هو ال بيقدموا نفسهم -بيجوا, ب -مثالا,, أ

 فيها؟{ األركان -كان رئيس ال

 , هه{حص صح, مقدم الحلقة: }أهه, أهه, هه,,,, -194

  عطوان: اللي كسر عظام -195
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 א'( 73)

מנהיגי מפלגת העבודה, כלם גנרלים,  -המ כלםעטואן: שנית,, מצנע, כשאתה מדבר,, כש -191

 כשהם הולכים ושוברים לנו את העצמות

 מראיין: =אהה -192

פורשים, או מתפטרים, מסיבות אחרות,  -עטואן: הולכים וטובחים, והולכים אח"כ פ -193

אסון  -א -שהוא היה ה -מציגים את עצמם בתור יוני שלום,, רבין }ש -באים, מ -של,, אלמ

 הרמטכ"ל בו?{ -' הוא לא היה ה67

 , הה{נכון, נכוןמראיין: }אהה, אהה, הה,,,,  -193

 עטואן: ששבר עצמות  -195

 

, בדוגמה הבאה המראיין מאשר את דברי עטואן לאחר שזה אזכר אותו ישירות "ואתה ראית

(. המראיין נענה לניסיון לשתף אותו וכך נוצרת 1183" )תור 16מהם היו, היו מתחת לגיל  36%

ביניהם מעין קואליציה. ייתכן גם כי הבחירה הסמנטית של המראיין בדוגמה זו ובדוגמה 

" صحيح ", שהיא הצורה המקוצרת והבלתי תקנית של המילה "صحהקודמת בצורה "

 שיח המדובר, מחזקת את תחושת הסולידריות ביניהם:)"נכון"(, אשר לקוחה מן ה

(24) 

 عطوان: االنتفاضة تسلحت  -1129

 مقدم الحلقة: هه -1181

 عطوان: ألنه عشان تحمي شعبها  -1181

 مقدم الحلقة: هه -1185

عطوان: إلنه اإلسرائيليين,, ما, ما, لم يتجاوبوا,, مع االنتفاضة السلمية,, وهمَّ بدؤوا يطخوا  -1183

 سنة 15% منهم كانوا, كانوا تحت الـ45وشفت أنت, األطفال, 

 {   صح}صح, مقدم الحلقة: = -1184

 طب{, طيب -عطوان: }أ -1185

 א'( 73)

 עטואן: האנתיפאדה הפכה למזוינת  -1179

 מראיין: הה -1181

 עטואן: כי כדי להגן על העם שלה -1181

 מראיין: הה -1182

, לא, לא נענו,, לאנתיפאדה בדרכי שלום,, והם התחילו עטואן: כי הישראלים, לא -1183

 16מהם היו, היו מתחת לגיל  36%ואתה ראית, לירות בילדים, 

 {נכון}נכון, מראיין: = -1183

 טוב{, טוב -עטואן: }א -1185
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המראיין מעיר למרואיין אחמד צבח שלוש הערות מאתגרות בנושא כלל  3בתכנית מס' 

נזאל הוא אינו מעיר אף הערה מסוג זה. שתיים מההערות נאמרות  האיכות, ולמרואיין מחמד

פרגמאטית שבה צבח אתגר את המראיין, ולכן הן דומות להערת -בתגובה להערה מטה

 (, שהופנתה לצאלח טריף:72המראיין בדוגמה )

(25) 

 هو ,إنه ,الطبيعي من ,,باألستوديو معاك اللي إنه ,تماماا  ,أتفهم ,أنا يعنيأه,  فيصل , أه,صبح: أخي -85

 {قلقي وعدم تفهمي} مع , أهأخرى جهة ومن ,,ذلك ,أتفهم وأنا ,أكثر حريةأه,  يأخذ , أه,وبالتالي ,أمامك

 {تفضل ,,بالعكس}مقدم الحلقة:  -85

 א'( 75) 

הוא  -צבח: אחי, אה, פיצל אה, כלומר אני, מבין, לגמרי, שזה שאתך באולפן,, טבעי, ש -85

א מקבל אה, יותר חופש, ואני מבין, את זה,, ומצד שני, אה למרות }שאני מולך, ולכן, אה הו

 מבין ולא דואג{

 ,, בבקשה{להפךמראיין: } -86

(25) 

 مشاركينأه,  كل و,تدع إنك ,جداا  المناسب من ,إنه ,بيدو لي سمحت إذا ,يعني -أه, أ , فيصل أخأه, ,صبح: شكراا  -010

  {ألنه} ,المناسب من يكون دق ,األستوديو إلى ,الكريم برنامجك في

 }هه{مقدم الحلقة:  -010

  {ائهم}آر عن للتعبير ,فرصة صبح: بياخدوا -011

 }هه{مقدم الحلقة:  -011

 أ:ه{, أنت سألته سؤال} خرأه, آ ,تفصيل أه,أكثرأه,  صبح: بشكل -015

 , آهفضلتإيه, , حال كل على ,لضتف, ونص {رأيك تأخذ عم -, أسيدي يا}مقدم الحلقة:  -011

  {سؤال} فترة قبل سألتني ,لي سمحت إذا -سم إذا -هاصبح:  -011

 }تفضل{مقدم الحلقة:  -011

 

 א'( 76)

ראוי מאוד,  -כלומר, אם תרשה לי נראה, ש -צבח: תודה, אה, האח פיצל, אה, א -181

 שתזמין, את כל אה, המשתתפים בתכנית המכובדת שלך, לאולפן, אולי מן הראוי, }כי{

 מראיין: }הה{ -182
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 צבח: הם יקבלו הזדמנות, להביע את ד}עותיהם{ -183

 מראיין: }הה{ -183

 צבח: באופן אה, יותר אה, מפורט, אה, השאלה }האחרונה שאתה שאלת, א:ה{ -185

, בבקשה, על כל אתה מקבל ]הזדמנות להביע[ את דעתך{ ועוד איך -מראיין: }אדוני, א -186

 פנים, אהה, בבקשה, כן

 אם תרשה לי, שאלת אותי לפני כמה זמן }שאלה{ -אם תר -צבח: ה -187

 מראיין: }בבקשה{ -188

 

( לעיל, המראיין אינו מתייחס 31)-( ו15בדוגמה הבאה, שחלקים ממנה נדונו בדוגמאות )

אלא לטיעון שהוא הציג קודם לכן והמראיין חוזר עליו  פרגמאטית של צבח-להערה מטה

"אתה אומר, ש}::{ ]הושמט תור[ א::ה, ההנהגה הזאת, : 118-ו 116בקצרה בתורות 

(. החלק 118-ו 116שעכשיו, מאמצת את תכנית השלום וכולי לגיטימית, וכולי" )מתוך תורות 

"(. הטיעונים نفسه الوقت في لكنנפתח במילות הניגוד "אבל במקביל" )" 118השני של תור 

את ערך האמת של דבריו של צבח המופיעים בחלק הזה, שבאמצעותם המראיין מבקש לבטל 

מוצגים כנתון באמצעות מבנה של שיעבוד )פסוקיות מושא(, וכך מגבילים את מרחב  –

, מחנה, למעשההמו"מ. למשל: "אנחנו שומעים, שהנשיא הפלסטיני, יאסר ערפאת,, הצטרף ל

ת, של תנועות ההתנגדות, הפלסטיניות" ו"אתה יודע, מי כפה, את ההנהגה, הפלסטינית הזא

 על העם הפלסטיני, ועל הנשיא, ערפאת, בעצמו". 

 

המראיין מקטין את מעורבותו האישית בכך שהוא מייחס את טיעוני הנגד לצד שלישי 

 בפרספקטיבה כללית: "אנחנו שומעים", וכן: "זאת שאלה שנשאלת":

(22) 

 أنت يعني ,هنالك ما وإلى الشرعية عن:و, صبح سيد سؤال لدي كلمات[ 5]حذفت مقدم الحلقة:  -115

 {  ::}أن ,تقول

 {طيب}صبح:  -112

 هنالك ما وإلى ,شرعية هنالك ما وإلى السلم مشروع تتبنى ,اآلن التي ,القيادة هذه أ::ه,مقدم الحلقة:  -118

 واقع في أصبح ,,عرفات ياسر ,الفلسطيني الرئيس أن ,نسمع نفسه الوقت في لكن ,الكلم هذا كل سمعنا

 -, لمازن بأبو الممثلة الفلسطينية القيادة ,صف في ,وليس ,الفلسطينية ,المقاومة ركاتح ,صف في ,األمر

 الشعب على ,الفلسطينية ,القيادة هذه ,فرض الذي من ,تعلم أنت ,ألن ,التعبير صح إذا ,لسلمأ -ل -ل

  يعني أدري ال أنا ,توافق ال -لو عليه توافق ,مطروح سؤال هذا ,,نفسه ,عرفات ,الرئيس وعلى, الفلسطيني

 

 א'( 77)

אתה מילים[ יש לי שאלה מר צבח, ו:על הלגיטימיות וכולי, כלומר  6מראיין: ]הושמטו  -116

 {::}אומר, ש

 צבח: }טוב{ -117
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מראיין: א::ה, ההנהגה הזאת, שעכשיו, מאמצת את תכנית השלום וכולי לגיטימית,  -118

נו שומעים, שהנשיא הפלסטיני, יאסר אבל במקביל אנחוכולי שמענו את כל הדברים האלה, 

, ולא, למחנה, של , של תנועות ההתנגדות, הפלסטיניותמחנה, למעשהערפאת,, הצטרף ל

אתה שלום, אם כך נכון להגיד, כי,  -ל -ל -ההנהגה הפלסטינית שמיוצגת על ידי אבו מאזן, ל

יא, ערפאת, יודע, מי כפה, את ההנהגה, הפלסטינית הזאת, על העם הפלסטיני, ועל הנש

 לא מסכים, אני לא יודע -, אתה מסכים אתה לוזאת שאלה שנשאלת ,,בעצמו

 

 

 . כלל האיכות בעברית3.2.2

 

המראיין בן כספית אינו מעיר לאיש מהמרואיינים על הפרת כלל האיכות.  5בתכנית מס' 

 הוא מעיר הערה אחת מסוג זה. שם ההערה מבוססת על השוואה בין דברים 6בתכנית מס' 

שאמר יוסי שריד במהלך התכנית לבין דברים כתובים שהראה למראיין לפני שהיא צולמה 

 ושודרה. במהלך שלאחר מכן שריד מתקן אותו, ומאשר בכך את רושם האתגור:  

(78) 

 מראיין: =ליברמן האיש, מה אתה חושב עליו, לא הפוליטיקאי -139

 -מניח, ש:כוונותיו טובות, הבעיה היא ל:א, }לא השריד: אני לא מכיר אותו עד כדי כך, אבל אני  -131

 אתה יודע שהדרך{   -אפילו שה

  יון  {אתה הראית לי פה ניירות, שכתוב שמה  שהוא ברמראיין: } -131

קורים עכשיו  -כתוב פה, זה שהרבה דברים, ש -לא לא, תראה, מה ששריד: =אתה יודע,,  -132

  בליכוד, התחילו, בביתן עשרים ושמונה

 

 62-66השוואה בין דברים שמרואיין אומר בתכנית לכאלה שהוא אמר לפניה הופיעה גם בדוגמאות 

שנדונה לעיל. ואולם בין הדוגמאות ניכר הבדל כמותני ואיכותני: ההערות בתכנית מס'  1מתכנית מס' 

 , כפי שתואר לעיל.6מתכנית  78רבות ורמת האתגור בהן גבוהה מזו שבדוגמה  1

 

המראיין מעיר שתי הערות על הפרת כלל האיכות, ושתיהן מופנות למרואיינת ציפי  7 בתכנית מס'

פרגמאטיות -לבני. בשתיהן המראיין קובע למעשה קביעות אשר להן השתמעות של הערות מטה

 מאתגרות. לבני לא התייחסה ישירות לקביעות, והנושא שעל סדר היום השתנה:

(79) 

אה, להתחיל מהסוף, אז בוודאי הנושא של א::ה, האחזויות לבני: או קיי, אה קודם כל,  -18

,, שהם יוסרו ידובלתי חוקיות, נאמר גם בתקופת אה, כהונתו של ממשלת שרון נאמר על 

 דרך אגב שר הביטחון }אז, היה פואד{ 

 {            רק הם לא הוסרומראיין: } -19

 לבני: בן אליעזר, עכשיו תראו -21
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(81) 

 נחנו אימצנו את מתווה ב:וש, על ה:חזון{לבני: }א -221

 , אני רוצה אבל להקשות עליך{ בוש זה דבר שהוא וירטואלי}מתווה מראיין:  -222

 

כספית מעיר הערה אחת הנוגעת לכלל האיכות, והיא מאתגרת את המרואיין אייל מגד.  8בתכנית מס' 

    33יין קוטע את דבריו בתורות מגד אומר כי מפלגת הליכוד הפכה "למפלגת מרכז". המרא 32בתור 

ומפריך את הטענה, בין היתר בקביעה: "נדמה לי שלפחות מחצית מהליכוד אם לא יותר,,  35-ו

נמצאת מימין, לאריאל שרון של היום". מגד מקבל את הדברים כבסיס לדיון, וממקד את טענתו: 

איין, ולפיה "בנימין נתניהו, "אבל ברגע האמת, הם, יתייצבו מאחוריו". עם קביעתו האחרת של המר

מסתייג מהדברים האלה,,  -מגד מסכים ואומר: "נתניהו, א:ה, באמת אה מ –הוא לא בדעה הזו" 

ה:וא באמת לא מפ"יניק נתניהו". אם כן, מגד מקיים מו"מ עם המראיין סביב ערך האמת של דבריו, 

 ומכאן שלא ראה בהערותיו אתגור לשמו:

(81) 

מה שהרגשת::י,, א:ה, למחרת הבחירות,,, אני,, קראתי את המפה, בצורה,  מגד: אני מרגיש -32

 -כזאת, שלא היה לי ספק שמי שנצח בבחירות,, זה היתה, מפ"י ההיסטורית,, כשמפלגות השמאל, כש

 -ו:הליכוד בעצם, הפך, ל -כשמפלגת העבודה,, ושמאלה ממנה זה מפלגות שמאל קיצוני נהפכו,, ו

 ייתה }מפ:"י{ , כפי שהלמפלגת מרכז

 מראיין: }רגע לא,{ אני -33

 אריאל שרון, אחראי לזה,, בלעדית-מגד: =ו -33

מראיין: אני חייב להקשות עליך, א::ה ראינו בקטע הזה הבזק קטן של קלוז אפ על אדם שאתה  -35

ים ,,, אני הייתי בישיבה המדוברת הזו, ישבו שם, שנבנימין נתניהו, הוא לא בדעה הזומכיר היטב,, 

נדמה לי  -עשר שלושה עשר חברי כנסת אחד אחרי השני תקפו בחריפות,, את ראש הממשלה נר

,, ובעצם יש כאן איזה שלפחות מחצית מהליכוד אם לא יותר,, נמצאת מימין, לאריאל שרון של היום

 שה::וא שידוד מערכות אידאולוגי, }קץ האידאולוגיה{ 

מסתייג  -נתניהו, א:ה, באמת אה מ,, ואם, מאחוריוהם, יתייצבו {, אבל ברגע האמתמגד: } -36

 , זה אנחנו יודעיםמהדברים האלה,, ה:וא באמת לא מפ"יניק נתניהו

סימטריה ביחסו לשני -לסיכום, בתכניות שבהן בן כספית מעיר על הפרת כלל האיכות נמצאה א

לקאסם מעיר המרואיינים, ורמת האתגור בהערות איננה גבוהה. גם בהערות שהמראיין פיצל א

סימטריה ורמת האתגור בהערות -סימטריה מסוג זה, אלא שמידת הא-בתכניות בערבית נמצאה א

 בערבית גבוהות יותר מאשר במקבילותיהן בעברית.

 

 . כלל הכמות בערבית3.2.3

 

הערות  3המראיין מעיר למרואיין אחמד עוידי אלעבאדי  1" מספר אלאתג'אה אלמעאכסבתכנית "

כלל הכמות, ואילו למרואיין עלי בדואן הוא מעיר שתי הערות תומכות בנושא זה.  מאתגרות בנושא

אחת מההערות לאלעבאדי נמצאת בתוך סביבה רווית אתגור שבה המראיין פיצל אלקאסם קוטע את 

דברי אלעבאדי בהערה ובשאלת המשך שמשתמע מהן ספק לגבי ערך האמת של דבריו. בתגובה 
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)בהערות כגון: "תן לי להשלים" ו"אתה קוטע"(.  923כמראיין בתור אלעבאדי מאתגר את תפקידו 

בשלב זה המראיין משיב בהערה המרמזת כי אלעבאדי הפר את כלל הכמות: "נגמר הזמן, של העניין". 

ניתן להבחין כי אלעבאדי חש באתגור על פי תגובתו שרמת הריגושיות שבה גבוהה )והיא אף מזכירה 

 (:925הלוואי שייגמר, מה אני אעשה לו" )תור  שיח של ילדים(: "יאללה,

(82) 

 {الواقع أرض على شايف ني} ما -=م العبادي: -912

   {كيف يعني} ,الزير الدكتور كثيرة أمثلة ,عطاك{ أ-أم ,عطاكأ أخي يا}مقدم الحلقة:  -918

 فلسطين؟ في الواقع أرض {على ,على} العبادي: -919

 {قع}االو أرض على=مقدم الحلقة:  -951

 , هذه التنظيمات{لي} اسمح سيدي {يا} العبادي: -951

 اتفضل ,يعني عليك حرام ,دكتور يا ,ت:النشاطا {هذه أين ,طيب}أه, مقدم الحلقة:  -955

  {تعرف تقطع -تس إذا ,إنه ,أستاذ يا , هللا يخليك,ني أوفيخلي ,أخ يا أحكي لي} اسمح= العبادي: -953

  {اتفضل} ,بالمناسبة ,الوقت {خلص ,اتفضل ,,, إيه,اتفضل ,,اتفضل, }آه, إيهمقدم الحلقة:  -954

  {له أسوي} شو ,خالص ياريته {,هللا يا} العبادي: -955

 

 (א' 82)

 
 אני }לא רואה בשטח{ -אלעבאדי: =א -917

 { נתן לך, דוגמאות רבות דוקטור אלזיר, }כלומר איך{-מראיין: }אחי, נתן לך דוג -918

 ב{שטח בפלסטין? -באלעבאדי: } -919

 מראיין: =בש}טח{ -921

 אלעבאדי: }אדו{ני תרשה }לי, הארגונים האלה{ -921

 מראיין: }אה, טוב, איפה ה{פעילוי:ות האלה, דוקטור, זה לא בסדר כלומר, בבקשה  -922

 {אתה קוטע -אם תר -, עשה לי טובה, אדון, שתן לי להשליםאלעבאדי: =תרשה }לי לדבר אח,  -923

 , }בבקשה{הזמן, של העניין {נגמרמראיין:}כן, אהה, בבקשה,, בבקשה, אהה,,, בבקשה  -923

 {אני אעשה לו}הלוואי שייגמר, מה {, יאללהאלעבאדי: } -925

 

המראיין מעיר למרואיין מופק חרב הערה מאתגרת אחת בנושא כלל הכמות, ואילו  2בתכנית מספר 

הערות כאלה, אם כי הן נאמרות כמעט ברצף. שני למרואיין עבד אלחי אלתמימי הוא מעיר שלוש 

 המרואיינים מקבלים את ההערות בהבנה וכך מנטרלים את ערך האתגור שלהן:

(83) 

 {نحن موضوعنا األكاذيب{ ,,ماذا ,باختصار يعني إنه تقوليعني ماذا تريد أن أهه, مقدم الحلقة:  -55
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 ,أن تجلس وراء الكاميرا وأن تكتب ,من السهل أن, لسهلأنه من ا ,أن ,أنهباختصار  }أريد أن أقول{حرب:  -55

 أكاذيب أنهاوأن تقول 

 

 

 א'( 83)

מה,, }אנחנו הנושא שלנו  -מראיין: אהה, כלומר מה אתה רוצה להגיד בקיצור כלומר ש -25

 השקרים{

שקל, קל, לשבת מאחורי מצלמה ולכתוב, ולהגיד שאלה  -ש -ש בקיצורחרב: }אני רוצה להגיד{  -26

 שקרים

 

"(. בדוגמה הבאה باختصارההיענות של חרב באה לידי ביטוי בחזרה הסמנטית על המילה "בקיצור" )"

מוצגות שתיים מההערות שהמראיין מפנה לאלתמימי. היענותו של זה מתבטאת בכך שהוא מתייחס 

המראיין (. 677( ובמילת ההסכמה "כן" )תור 675בעצמו למגבלת הזמן )"כדי שלא יעבור הזמן", תור 

(, 676זמן לשני" )תור  -מרכך אף הוא את האתגור בכך שהוא מנמק את הערתו: "בקיצור כדי שניתן ל

 (:Blum-Kulka, House & Kasper ,1989 :21 כי נימוק עשוי לשאת ערך אילוקוציוני של התנצלות )

(84) 

  }أحترم أنا ألن ,تتكلم{ بأعطيك بدك التميمي: -552

 }يعني؟{ النفط ,تقول أن تريد }ماذا ر,باختصا بس{مقدم الحلقة:  -558

 علينا تخرج, SBS، NBC ,الصحافة ,التليفزيون شاشات , أهفجأة ,أفغانستان }-أل{ التميمي: -559

 يهضمون-ي ,يعني -يي همأ:::ه, أه,  طالبان هوأن ,متخلفون بأنهم طالبان اتهمواأه,  ,ضربوا بأنهم ,صور
  }تدرس مرأة صور{ إلنا وجابوا ,المرأة حقوق

   }طيب,, طيب{مقدم الحلقة:  -521

 }المتحدة الواليات{ أن ونقول ,حرب أستاذ يا ,واقعيين نكون ال لماذا ,,كثيرة صور التميمي: -521

  }وحصلت بسيط{ جواب طلبت أنا },طلبت أنا{حرب:  -525

 }طيب,, طيب}  التميمي: -523

 }فيصل{ أستاذ يا عليهحرب:  -524

  }الوقت يفوتنا ال{ حتى بس آسف أنا ,سأعطيك ,أنا ,سأعطيك }أنا{ يمي:التم -525

   }للثاني{ تالوق -ل نعطي كي }باختصار ,باختصارطب, {مقدم الحلقة:  -525

 }نعم{ :التميمي -677
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 א'( 83)

 אלתמימי: אתה רוצה אז אני אתן לך }לדבר, כי אני מכבד{ -667

 צה להגיד, הנפט }כלומר?{מראיין: }רק בקיצור, מה{ אתה רו -668

, מביאים לנו SBS ,NBC{ אפגניסטן, פתאום, אה מסכי הטלוויזיה, העיתונות, -אלתמימי: }ה -669
 -תמונות, שהם היכו, אה, האשימו את הטליבאן בכך שהם נחשלים, ושהטליבאן א:::ה, אה, הם מ

 ומדת{מקפחים את זכויות האישה, והביאו לנו }תמונות של אישה של -כלומר, מ

 מראיין: }טוב,, טוב{ -671

 אלתמימי: תמונות רבות,, למה שלא נהיה מציאותיים, מר חרב, ונגיד ש}ארה"ב{ -671

 חרב: }אני ביקשתי,{ אני ביקשתי תשובה }פשוטה וקיבלתי{ -672

 אלתמימי: }טוב,, טוב{ -673

 חרב: אותה מר }פיצל{ -673

 {שלא יעבור הזמן}כדי ני מצטער רק אלתמימי: }אני{ אתן לך, אני, אתן לך, א -675

 {לשני}זמן  -כדי שניתן ל מראיין: }טוב, בקיצור, בקיצור{ -676

 {כןאלתמימי: } -677

", תורות باختصارהמראיין מעיר לשני המרואיינים לומר את דבריהם "בקיצור" )" 3בתכנית מספר 

שנבעו מאילוץ ממשי. עובדה זו  (. ההערות נאמרו כשתי דקות לפני סיום התכנית, ומכאן1329-ו 1323

מחלישה את ערך האתגור שלהן במידה רבה. אם כן , בכך שהמראיין מעיר לשני המרואיינים 

 באמצעות אותה מילה נוצר רושם של יחס סימטרי כלפי כל אחד מהם. הסימטריה מופרת אך במעט 

 

 

"הזמן מתחיל להיגמר  כשהמראיין מעיר לעטואן הערה מאתגרת נוספת, עקיפה, לגבי כלל הכמות:

 (:1327לנו" )תור 

(85) 

 كلمات[ وهم }بينعتوا{  5عطوان: ]حذفت  -1312

 {-مقدم الحلقة: }هاي ش -1318

 عطوان: الديمقراطية اإلسرائيلية,, واجهة حضا}رية أمام العالم{  -1319

ا, صالح ط{ريف   -1351  مقدم الحلقة: }كويس جدا

 طريف: =قضيتنا -1351
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 =و}شعبنا{ عطوان: -1355

 {  باختصارمقدم الحلقة: } -1353

 عطوان: أرضنا بتروح  -1354

 مقدم الحلقة: =طيب -1355

 {-عطوان: =وقرانا بتتد}مر,, و -1355

  الوقت يداهمنامقدم الحلقة: }عبد الباري{,  -1352

 طريف: =طيب -1358

 ,, }تريد على هذا{رباختصا تجملأه, ماذا تريد أن,  -مقدم الحلقة: صالح طريف, الك -1359

 طريف: }أريد أن أجمل{, باختصار, بأن -1331

 (א' 85)

 מילים[ והם }מתארים{ 5עטואן: ]הושמטו  -1317

 {-מראיין: }זה ד -1318

 עטואן: את הדמוקרטיה הישראלית,, כחלון ראווה תר}בותי בפני העולם{ -1319

 מראיין: }בסדר גמור, צאלח ט{ריף -1321

 ין שלנוטריף: =העני -1321

 עטואן: =ו}העם שלנו{ -1322

 {בקיצורמראיין: } -1323

 עטואן: האדמה שלנו הולכת -1323

 מראיין: =טוב -1325

 {-עטואן: =והכפרים שלנו נה}רסים,, ו -1326

 

 הזמן מתחיל להיגמר לנומראיין: }עבד אלבארי{,  -1327

 טריף: =טוב -1328

 בקיצור,, }אתה רוצה על זה{ סכם -וצה לאה, מה אתה ר -מראיין: צאלח טריף, הכ -1329

   -, שבקיצורטריף: }אני רוצה לסכם{,  -1331

 

הערות הנוגעות לכלל הכמות. ארבעתן הערות מאתגרות  3המראיין מעיר  3בתכנית מספר 

( 321, 211המופנות למרואיין מחמד נזאל. שתיים מהן משובצות כבר בשאלה )תורות 

 (:323, 218נזאל משיב על השאלה )תורות והשתיים האחרות נאמרות בעת ש

(85) 

 ,استراتيجية تخدمون أنكم يقول البعض يعني, تريدون هل ,عقبة ,تقفون فلماذاكلمات[  45]حذفت مقدم الحلقة:  -101

 باختصار, أخرى ناحية من ,ببعض ,بعضهم ,الفلسطينيين وضرب ,جهة من االحتلل بتكريس يحلم الذي ,شارون
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  حسين صدام نظام وأزال ,طالبان أزال قد , أ::ه,بوش ,كان إذا الا أو= نزال: -100

 =ههمقدم الحلقة:  -100

 شعب ,الفلسطيني الشعب ,الخارطة عن الفلسطيني الشعب يزيل أن ,يستطيع ال ,بوش فإن=أ:ه  : نزال محمد -101

   الصهيوني تعماراالس اآلن يقاوم وهو ,البريطاني االستعمار وقاوم ,وموجود ,التاريخ عبر ,ممتد

   باختصار=مقدم الحلقة:  -354

  بوش, أ::ه, سيفشل ولهذا= نزال: -355

 (א' 86)

מילים[ אז למה אתם עומדים, כמכשול, האם אתם רוצים, כלומר יש מי  35מראיין: ]הושמטו  -321
, שחולם על הנצחת הכיבוש מצד אחד, ועל כך שרוןשאומר שאתם משרתים את האסטרטגיה, של 

 בקיצורפלסטינים יכו, זה את זה, מצד שני, שה

 נזאל: =ראשית אם בוש, סילק את הטליבאן, וסילק את המשטר של צדאם חסין  -321

 מראיין: =הה -322

אז בוש, לא יכול, לסלק את העם הפלסטיני מהמפה, העם הפלסטיני, הוא עם  נזאל: =א:ה -323
ולוניאליזם הבריטי, ועכשיו הוא נאבק ששרד, לאורך ההיסטוריה, והוא קיים, הוא נאבק בק

 בקולוניאליזם הציוני

 בקיצורמראיין: = -323

 נזאל: =ולכן בוש, א::ה ייכשל -325

 ומכאן לדיון על הערות בדבר כלל הכמות בתכניות בעברית.

 

 . כלל הכמות בעברית3.2.3

 

איינים כאחד. המראיין מעיר הערה מטרימה לשני המרו 5בתחילת התכנית "בין הכותרות" מספר 

בהערה יחס סימטרי לשניהם ואולי אף מתן לגיטימיציה וכך ריכוך של ההערות שהוא עשוי להעיר 

 להם בהמשך התכנית:

(87) 

מראיין: נגיד כמה מילים, אנחנו מנסים,, לשמור כאן הערב,, בכל זאת על איזושהי חזות אה,  -11

 מה שהוא רוצה להגיד  בדיוקחד יגיד, רצינית, ולא להיגרר,, ואני, אגביל אתכם בזמן, וכל א

 

שתי הערות  –בהמשך הוא מעיר ליוסף לפיד הערה מאתגרת אחת על הפרת כלל הכמות, ולאלי ישי 

מסוג זה. בדוגמה הבאה הוא מעיר ללפיד: "מיצינו את העניין הזה". הפרספקטיבה של מוען ונמען 
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יין עומד על הלגיטימיות שלה ועל מרככת את האתגור וכך גם ההסבר שנלווה להערה, ובו המרא

 הסימטריה ביחס שלו לכמות הדברים של כל אחד מהמרואיינים:

(88)  

 מילים[ הנוער הישראלי היום,, מתבייש, ביהדותו, בגללם 6לפיד: ]הושמטו  -98

כל אחד קיבל את הדקה שלו פלוס עוד דקה,  -, אני, אה, ומיצינו את העניין הזהמראיין:  -99

 רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה, תסתכל רגע על אלי ישי אתה שונא אותו?עכשיו אני 

 

בדוגמה הבאה המרואיין אלי ישי ממשיך לדבר ומבקש את רשות הדיבור לאחר שהמראיין מציין 

פעמיים שהוא עומד להפנות שאלה למרואיין לפיד. בכך הוא מערער על האופן שבו המראיין 

נאמרת בתגובה  127אתגר אותו. הערת המראיין בתור מחלק את התורות בריאיון, כלומר מ

לאתגור הזה. האתגור בהערה מושג באמצעות החזרה המרובעת על מילת השלילה "לא" 

ובאמצעות השימוש במילה המודגשת "חייב". הביטוי "לשים נקודה" לקוח מתחום סימני 

 כך את האתגור:הפיסוק הכתובים, ומובא כאן בהשאלה. ייתכן שבהשאלה זו יש הומור המר

(89) 

 מראיין: =טומי לפיד, }שאלה{    -122

 ישי: }הוא יודע{ מה זה העם היהודי, }כי הוא יוצא היום{ -123

 מראיין: }שאלה לטומי לפיד{   -123

 לפיד: =אומר, }רגע, רגע,, אומר{ -125

 ישי: }תרשה לי בן, הוא{ }יוצא היום{ -126

 {לשים נקודה}אתה חייב  -לא, אני, את {לא לא לאמראיין: } -127

 

הוא אומר  51המראיין מעיר הערה אחת הנוגעת בעקיפין לכלל הכמות, כשבתור  6בתכנית מספר 

ליוסי שריד: "עכשיו זה ברור". על פניו זו נראית הערה הנוגעת לכלל האופן. יש בה הערכה חיובית 

 מפליקטורה המשתמעת לבהירות שבה שריד אמר את דבריו, אך חלק ממנה מנוטרל על ידי האי

 

מתיאור הזמן "עכשיו", ולפיה קודם לכן דבריו לא היו ברורים. ואולם למעשה המראיין אינו מתכוון 

לדון בבהירות הדברים אלא להעיר באמצעות כך בעקיפין הערה מאתגרת על הפרת כלל הכמות. שהרי 

 מיותר ששריד יוסיף ויסבירם: -אם העניין ברור 

(91) 

 תוצאותות בניתוח השריד: הטע -38

 מראיין: =או קיי -39

 שריד: =אה, אם אפשר יהיה, אני }אה, לא יהיה אדם יותר{  -51

 {   עכשיו זה ברורמראיין: }או קיי, אז  -51

 שריד: =מאושר ממני אם אפשר יהיה }להרכיב אה, ממשלה{ -52

  מראיין: }מה לגבי האיש אה,{ שיושב }מולך{      -53
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מעיר שתי הערות מאתגרות לגבי נושא זה למרואיינת ציפי לבני, והערה  כספית 7בתכנית 

מאתגרת אחת למרואיין חיים רמון. ההערה הראשונה שהמראיין מפנה ללבני היא "אנחנו 

(, ומלבד כמות הדברים היא מתייחסת גם לאופן שבו לבני אומרת 189מסתבכים אתך" )תור 

ן מתכוון לעצמו ולמרואיין רמון, ובאמצעות אותם. יש להניח כי במילה "אנחנו" המראיי

הפרספקטיבה הזו הוא יוצר קואליציה אתו נגד לבני. האפשרות שנראית סבירה פחות 

 בהקשר זה היא שהמראיין יוצר את הקואליציה הזו עם קהל הצופים:

(91) 

ל מילים[ ואני לא ראיתי דיון,, שבו הם העלו משהו שהם רצו להובי 3לבני: ]הושמטו  -183

 אותו לכיוון א}חר{ 

 רמון: }לא{ נכון -185

 לבני: }בנושאים{  -186

 מראיין: }]...[{ -187

 לבני: האלה, שאתה מדבר עליהם, רגע רק שנייה, ולכן, אם הוא בא ואומר }תשמעו{ -188

 מסתבכים אתך     {אנחנומראיין: } -189

 

של לבני אלא לכמות  בהערה הבאה המופנית ללבני המראיין אינו מתייחס לאורך התור

 החידוש בדבריה. לבני מקבלת את ההערה:

(92) 

 קטעלבני: הזדמנות,, אני לא אוהבת, את ה:שמחה לא של, אה רמון ולא של שינוי,, ב -331

 , כי, אני }חושבת{חילוניות( של ה22:11הזה,, )

  רור, בלי שמחה {לא, זה במראיין: } -332

 לא, לא בלילבני: = -333

 

י הדוגמאות הקודמות, מן ההערה בדוגמה הבאה משתמע כי כמות המידע שרמון מסר בשונה משת

(. ייתכן שהאתגור מופנה גם ללבני 331" )תור אני מנסה לקושש פרטיםבתשובתו הייתה קטנה מדי: "

 ושההערה מבוססת על הנחה שתשובתה לא תכלול אלא פרטים מעטים:

(93) 

 מים האח}רונים?{דיברת עם עמרם מצנע, בימראיין: = -291

 מון: }כ:ן{ר -291

 ממה הוא כל כך הופתע, א::ה, בשיחה עם שרוןמראיין:  -292

 תורות ומילה אחת[ 37]הושמטו 

 לך מושג מה אמר א:ה, ראש הממשלה לבני:עמרם מצנע }ביום שני?{ מראיין: יש -329

 אנ:י{ -לבני: }אז זה נשמע{ כמו השאלה הזהה, כ:י }אני קראתי את זה גם, תר -331

 {  אני מנסה לקושש פרטיםנכון,, מראיין: } -331

 

 לא נמצאו הערות לגבי כלל הכמות. 8בתכנית מספר 
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לסיכום, בשתיים מהתכניות בערבית שבהן המראיין מעיר הערות לגבי כלל הכמות נמצאה סימטריה 

יה דווקא לרעת סימטר-באופן שבו הוא מחלק אותן בין המרואיינים. בתכנית אחרת בערבית נמצאה א

סימטריה -המרואיין המועדף )אם כי רמת האתגור בהערות לא הייתה גבוהה(, וברביעית נמצאה א

לרעת המרואיין שאינו מועדף. בתכניות בעברית שבהן המראיין מעיר הערות מסוג זה נמצאה 

 ה בלבד.  סימטריה באופן שבו הוא מחלק אותן בין המרואיינים באופן כללי, וזו הופרה במידה מועט

 

 . כלל הקשר בערבית3.2.3

 

הערות בנושא זה, וכולן מאתגרות את המרואיין  7פיצל אלקאסם מעיר בסך הכול  1בתכנית מספר 

 אחמד עוידי אלעבאדי.

 

בארבע הדוגמאות הבאות מופיעה סדרה של הערות שבהן המראיין מבקש מאלעבאדי לדבר 

תגור בדוגמאות אלה גבוהה מאוד בשל על נושא התכנית: "הפלסטינים בפזורה". רמת הא

ריבוי ההערות וריבוי החזרות בתוכן על המילה "פזורה". בדוגמה הראשונה המראיין מרכך 

-ו 35, 27, 25את האתגור בכך שהוא מבטיח לחזור ולדון בנושא שאלעבאדי דיבר עליו )תורות 

(. ואולם ההאשמות 27( ואף מביע הערכה חיובית לנושא: "ללא זה ספק ציר חשוב" )תור 37

שהוא מטיח בו הן ישירות: "את:ה התעלמת מכל הדברים שאמר מר עלי בדואן", וכן "מחקת 

במחי יד". יתר על כן, משולבת בהן תמיכה במרואיין השני, עלי בדואן, הבאה לידי בכך  -ב

שהוא מייצג אותו ומשבח את האופן שבו הוא מילא את תפקידו בשיח: "נתן לך דוגמאות 

 (:31" )תור רבות

(94) 

 من جزءا  يساوي ال هذا ,دوالر ,ألف عشرين يدفع الذي الملياردير أن أعتقد ال أناكلمة[  55]حذفت  العبادي: -55

 { سمحت} , لومن جزءا  وال زكاته

 {  بس} ,كويس دكتور{}مقدم الحلقة:  -53

   جزء {وال} العبادي: -54

 {  المليارات أصحاب ع,موضو على سآتي أنا} ,دقيقة بس=مقدم الحلقة:  -55

   {,, هه,, ههشيء يقدم لم وبالتالي} العبادي: -55

  مهم محور شك ال ,هنالك ما إلى ودعمهممقدم الحلقة:  -52

   =هه العبادي: -58

  بدوان علي السيد قاله الذي الكالم كل تجاوزت :أنت يعنيأ:ه  لكن ,النقاش في هذا=مقدم الحلقة:  -59

   هه= العبادي: -31
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 شطبت -أ يعني فجأة ,أنت, كثيرة أمثلة وأعطاك ,تالشتا في الفلسطينية الحركة ,نضاالت ,عنمقدم الحلقة:  -31
  يعني قلم جرةب -ب

   أ:ه العبادي: -35

  عليها ترد أن أريد األمثلة من الكثير أعطاك=مقدم الحلقة:  -33

  طيب العبادي: -34

  {وسأعطيك} المليارات أصحاب على وسنأتي=مقدم الحلقة:  -35

 {}طيب, طيب العبادي: -35

 كامالا  المجالمقدم الحلقة:  -32

 א'( 93)

מילים[ אני לא חושב שהמיליארדר שמשלם עשרים אלף, דולר, זה לא  52אלעבאדי: ]הושמטו  -22
 אם }תרשה{ -משתווה לחלק מהצדקה שלו ולא לחלק מ

 מראיין: }דוקטור{ בסדר, }רק{ -23

 : }ולא{ לחלקאלעבאדי -23

 {אני אגיע לנושא, בעלי המיליארדיםמראיין: =רק דקה, } -25

 אלעבאדי: }ולכן הוא לא נתן שום דבר,, הה,, הה{  -26

 ללא זה ספק ציר חשובמראיין: והסיוע שלהם וכולי,  -27

 אלעבאדי: =הה  -28

 בדואןאת:ה התעלמת מכל הדברים שאמר מר עלי מראיין: =בדיון, אבל א:ה כלומר  -29

 

 אלעבאדי: =הה  -31

ונתן לך דוגמאות רבות, אתה, פתאום כלומר , מאבקי, התנועה הפלסטינית בפזורה, עלמראיין:  -31
 כלומר במחי יד -מחקת ב -א

 אלעבאדי: א:ה  -32

 מראיין: =נתן לך הרבה דוגמאות אני רוצה שתשיב עליהן      -33

 אלעבאדי: טוב  -33

 {ואתן לך}המיליארדים  ונגיע לבעלימראיין: = -35

 אלעבאדי: }טוב, טוב{ -36
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 רשות דיבור מלאהמראיין:  -37

 

בדוגמה הבאה אלעבאדי מנסה למחות על הערת המראיין ולהמשיך לדבר על ההנהגה 

, הפזורה" הוא הפזורה(, אך לאחר שהמראיין חוזר ומעיר לו: "ו363והפוליטיקאים )תור 

 (.366נענה: "טוב הפזורה" )תור 

(95) 

 الوطني المجلس أعضاء لجميع ,وسمح ,الفلسطينية الوطنية السلطة قامت عندما ,1994 سنة العبادي: -455

 {األشخاص بعض} باستثناء ,القيادة فصائل ,ولجميع ,الفلسطيني

 {الشتات في فلسطيني} ماليين 5 عن نتحدث نحن ,ئل{الفصا لي اترك}مقدم الحلقة:  -453

 {-}وما ب رجاءا  ,السياسيين عن -الد عن بأحكي ,أنا {,الكريم أخي يا -}أ العبادي: -454

 {الشتات} ,الشتاتو {طب}مقدم الحلقة:  -455

 {سمحت عندما ,إسرائيل -إس أخي} يا, الشتات {طيب} العبادي: -455

 

 (א' 95)

, כשקמה הרשות הלאומית הפלסטינית, והותר, לכל חברי 1993אלעבאדי: בשנת  -362

 הפלסטינית, ולכל, פלגי ההנהגה, מלבד }כמה אנשים{המועצה הלאומית 

 { פזורהמיליוני }פלסטינים ב 5מראיין: }עזוב לי את הפל{גים, אנחנו מדברים על  -363

 {-הפוליטיקאים, בבקשה }ולא מ -אחי הנכבד{, אני, מדבר על הד -אלעבאדי: }א -363

 {הפזורה}, הפזורהומראיין: }טוב{  -365

 ישראל, כשהרשתה{ -, }אחי ישהפזורה {טובאלעבאדי: } -366

 

בשתי הדוגמאות הבאות מתקיים משא ומתן ממושך בין המראיין לבין אלעבאדי על נושא 

( אלעבאדי מאתגר את אלקאסם ומתאר את האופן שבו 96הדיון. במהלך המו"מ בדוגמה )

דיכוי הוא ממלא את תפקיד המראיין בביטויים בעלי קונוטציה ריגושית שלילית כגון: "

(. מעניין, כי הוא מייצג בדבריו גם 389( ו"מקל על הראשים שלנו" )תור 387משטרתי" )תור 

( ואינו מאשים את המראיין ביחס 389את המרואיין עלי בדואן )"תן לנו שנוכל לדבר", תור 

 בלתי סימטרי. כך הוא מסייע בשמירת רושם הניטראליות של המראיין. 

 

 " أخويا ياיטוי של סולידריות: "אחי", בצורתו מן השפה המדוברת: "כמו כן, הוא פונה אליו בב

(. לעומת זאת הפנייה של המראיין 501-ו 518בתורות " أخي يا, לצד הצורה התקנית "379)תור 

"(. התואר האקדמי أحمد دكتور ا::يדוקטור אחמד" )" י::אהיא רשמית: " 378לאלעבאדי בתור 

שהוא יוצר תחושת ריחוק ומחייב לאחריות. נוסף לכך, היוקרתי מעצים את האתגור משום 

 המראיין הוגה מילת הפנייה "יא" בהדגשה ובאריכות המעידות על רוגז:
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(95) 

 -الملي عن تحكي أن تريد مرة أنتاآلن{,  أخي يا , طبماشي ,ماشي}طيب,, هيه,,, طيب, مقدم الحلقة:  -425
  عن{ نتحدث ,السياسيين عن ,اآلن ,الماليين أصحابأه,  -}ال

  {أستاذ يا ,أحكي خليني أستاذ يا ,أستاذ يالو, لو,  ,أنا} العبادي: -422

  أحمد دكتور اي::, الشتات موضوعنا نحن ,الشتاتمقدم الحلقة:  -428

  ما{ أخويامش حديثي يا  -مش }خ أخويا يا العبادي: -429

 {الشتاتتفضل,  ,الشتات ,الشتات}مقدم الحلقة:  -481

  أخويا يا بادي:الع -481

 =ههمقدم الحلقة:  -485

    {إنت} يعني العبادي: -483

 }هه{مقدم الحلقة:  -484

 {  زي }أ::ه زي مؤاخذة بال ,إنت, -مضاب العبادي: -485

 {الشتات ,الشتات}مقدم الحلقة:  -485

 }أ:::ه, أ::ه{ , البوليسي القمع العبادي: -482

  {الشتات ,وليسيالب القمع مش} أل=مقدم الحلقة:  -488

  , يا أخويا أ:ه{نحكي نعرف خلينا} ,رؤوسنا على عصا العبادي: -489

 {الشتات عن نحكي ,الشتات}أهه, طيب, مقدم الحلقة:  -491

 {أخي يا} الشتات, مع وبعدين العبادي: -491

 {اتفضل}مقدم الحلقة:  -495

  الكريم أخي يا العبادي: -493

  الشتات=مقدم الحلقة:  -494

 (א' 95) 

מראיין: }טוב,, הה,,, טוב, הולך, הולך, טוב אחי עכשיו{, אתה פעם רוצה לדבר על  -376

 אה, בעלי המיליונים, עכשיו, על הפוליטיקאים, אנחנו מדברים על{  -}ה -המילי

 אלעבאדי: }אני, אם, אם, אדוני, אדוני תן לי לדבר, אדוני{ -377

 דוקטור אחמד י::א, הפזורהו , אנחנו הנושא שלנהפזורהמראיין:  -378
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 אני לא מדבר אחי לא{ -לא }ח אחיאלעבאדי:  -379

 {הפזורה, בבקשה, הפזורה, הפזורה}מראיין:  -381

 אלעבאדי: אחי  -381

 מראיין: =הה -382

 אלעבאדי: כלומר }אתה{ -383

 מראיין: }הה{ -383

 , אתה, בלי לפגוע כמו }א::ה כמו{-אלעבאדי: מ -385

 {הפזורה, הפזורה}: מראיין -386

 , }א:::ה,א::ה{דיכוי משטרתיאלעבאדי:  -387

 {הפזורהמראיין: =לא }לא דיכוי משטרתי,  -388

 , אחי א:ה{תן לנו שנוכל לדבר, }מקל על הראשים שלנואלעבאדי:  -389

 {הפזורה, אנחנו מדברים על הפזורהמראיין: }אהה, טוב,  -391

 אחי{אלעבאדי: ואחר כך עם הפזורה, } -391

 בבקשה{}מראיין:  -392

 אלעבאדי: אחי הנכבד -393

 הפזורה: =מראיין -393

 

(92) 

 السياسيين عن بأحكي ,فلسطين عن بأحكي ما أنا ,أخي يا بأحكي ما أنا العبادي: -518

  الشتات الشتات عن أخي يامقدم الحلقة:  -519

   السياسيين عن بأحكي فيصل أخي يا العبادي: -511

 {الشتات ,الشتات ,الشتات}عن لحلقة: مقدم ا -511

 {سمحت لو ,فيصل أخي يا} بدوان: -515

 {الفلسطينيين عن بأحكي ما} أنا العبادي: -513

 {سمحت ول أخي }يا بدوان: -514

   {كالم أعطيك أنا ,الا سؤا ,أسألك} أن أريد أناماشي, طب{  بيط}يا أخ:ي, مقدم الحلقة:  -515

 {الفلسطينيين عن كيبأح ما}أنا  العبادي: -515

 قال ,هاآرتسأ:ه,  صحيفة:و أحرونوت يديعوت ,صحيفتي معالفلسطيني,  للرئيس ,مقابلة في مقدم الحلقة: يعني -512

 العودة حق من يخافونه ما اإلسرائيليين لدي ليس ,,يعني ,الواحد بالحرف

 

 (א' 97) 

 מדבר על הפוליטיקאים , אני לא מדבר על פלסטין, אניאחיאלעבאדי: אני לא מדבר  -518
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 הפזורה הפזורהמראיין: אחי על  -519

 פיצל אני מדבר על הפוליטיקאים אחיאלעבאדי:  -511

 {הפזורה, הפזורה, הפזורהמראיין: }על  -511

 בדואן: }אחי פיצל, ברשותך{ -512

 אלעבאדי: אני }לא מדבר על הפלסטינים{ -513

 בדואן: }אחי ברשותך{ -513

 :י, טוב הולך, טוב{ אני רוצה }לשאול אותך, שאלה, אני אציג לך דברים מראיין: }אח -515

 אלעבאדי: }אני לא מדבר על הפלסטינים{ -516

מראיין: כלומר בריאיון, של הנשיא הפלסטיני, לעיתונים, ידיעות אחרונות ו:עיתון  -517

 א:ה, הארץ, אמר במילה אחת, כלומר,, לישראלים אין מה לפחוד מזכות השיבה

 

הערות מאתגרות על הפרת כלל הקשר למרואיין שהוא  3המראיין מעיר  2בתכנית מספר 

הערות כאלה. מלבד  7מעדיף, עבד אלחי אלתמימי, ואילו למרואיין מופק חרב הוא מעיר 

ההבדל הכמותני, ההערות המופנות למרואיינים השונים נמצאות בסביבות בעלות אופי שונה: 

המופנות לחרב גבוהה מזו בסביבת ההערות המופנות רמת האתגור בסביבת ההערות 

 לאלתמימי. 

 

: "האמת לא הבנתי את מה 133ההערה בדוגמה הבאה נאמרת לאלתמימי לאחר שאמר בתור 

שהוא אמר", ואתגר את המרואיין חרב. לאור הדברים האלה, שניתן להבין כמעין בקשה 

קש מאלתמימי לדבר על נושא נראית הערתו של המראיין כמתבקשת. המראיין מב –להסבר 

(, ואלתמימי משיב בחיוב 136התכנית: "תתמקד לי בשקרים, כי זה הנושא שלנו"  )תור 

 (:137)"כן", תור  

(98) 

 اللغة في يعني , أ:هوصف ويعني ,عام كالم ألنه ,قاله ما أفهم لم الحقيقة أنا يعني ,واضح الجواب= التميمي: -143
 وصفية لغة ييعن ,العربية اللغة العربية

 أهه=مقدم الحلقة:  -144

 }أنا ,أنا{ ,أكاذيب ليست إنها ,يقولو -و التميمي: -145

ز{مقدم الحلقة:  -145    موضوعنا هذا ألنه ,األكاذيب على }لي ركِّ

  له سأقول أنا ,نعم= التميمي: -142

 

 (א' 98)

, כי אלה אמר אני האמת לא הבנתי את מה שהואאלתמימי: =התשובה ברורה, כלומר  -133

דברים כלליים, וכלומר תיאר, א:ה כלומר בשפה הערבית השפה הערבית, כלומר שפה 

 תיאורית
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 מראיין: =אהה -133

 והוא אומר, שאלה לא שקרים, }אני, אני{ -אלתמימי: ו -135

 , כי זה הנושא שלנובשקרים {תתמקד לימראיין: } -136

 , אני אגיד לוכןאלתמימי: = -137

 

(. 332ה המראיין מדבר בחפיפה לאלתמימי ומעיר: "זה לא הנושא שלנו" )תור בדוגמה הבא

בתור הבא אחריו אלתמימי מקבל את ההערה )"כן, לא הנושא שלנו"(, אך בהמשך הוא 

מבקש להשלים את דבריו בכל זאת. ההסכמה שהמרואיין מביע סמוך להערה והעובדה 

 -ל פי שהם מפרים את כלל הקשר שהמראיין אלקאסם מניח לו להשלים את דבריו אף ע

 מפחיתות את רמת האתגור בסביבה זו:

(99) 

 اتهمونا أوكالهوما ,اتهامنا في برئيين األميركان وكأنه ,نقطة إلى نقطة من يقفز أن يريد واألخ التميمي: -359

 =ههمقدم الحلقة:  -331

  }ذلك بعد وأثبت{ التميمي: -331

    }اموضوعن مش هذا{مقدم الحلقة:  -335

 موضوعنا غير ,نعم التميمي: -333

 }ه, إيهه{مقدم الحلقة:  -334

  تاريخ فيه }هناك نلك{ التميمي: -335

 هه=مقدم الحلقة:  -335

 ,أعتبرها أنا ,الخبيثة الجمرة يسمى فيما الحقيقي السيناريو هو ,يهمني وما ببساطة قوله أريد ما التميمي: -332

 الواليات في في موجود وهو ,أسأله أن أريد أنا ,عقولنا على تضحك أن تحاول ,,ةكبير خدعة هي -ب يعني أعتبرها
 أزورها ال إني وأتمنى ,المتحدة الواليات أزر لم وأنا المتحدة

 

 (א' 99)

אלתמימי: והאח רוצה לקפוץ מנקודה לנקודה, כאילו שהאמריקנים מאשימים אותנו  -329

 בתום לב, אוקלהומה האשימו אותנו

 איין: =ההמר -331

 אלתמימי: }והוכח אחר כך{ -331

 {זה לא הנושא שלנומראיין: } -332

 כן, לא הנושא שלנואלתמימי:  -333

 מראיין: }הה, אה{ -333
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 אלתמימי: }אבל יש{ היסטוריה -335

 מראיין: =הה  -336

אלתמימי: מה שאני רוצה להגיד פשוט ומה שמעניין אותי, הוא התסריט האמתי לגבי  -337

 שנקרא האנתראקסמה 

 

בשתי הדוגמאות הבאות, הלקוחות מאותה תכנית, מוצגות הערות שהמראיין העיר למרואיין 

בדוגמה שלהלן  131השני, מופק חרב. דבריו של חרב שקדמו להערה שהופנתה אליו בתור 

(. אלא שאלתמימי אתגר את 98בדוגמה ) 133דומים במידת מה לדבריו של אלתמימי בתור 

רב בלבד )"לא הבנתי את מה שהוא אמר"(, ואילו חרב מאתגר הן את אלתמימי המרואיין ח

, 127-ו 125)"אני לא מבין על מה מדבר מר תמימי"( והן את המראיין. שהרי מבקשתו בתורות 

אנחנו מדברים" ו"שלא נזרוק דברים באוויר"  מההנושאים, ושנבין על  -"להגדיר, את ה

לא מילא את תפקידו  –נהל את השיח ולהגדיר את נושאיו משתמע כי המראיין, שעליו מוטל ל

 כראוי. 

 

, "האם זה 129הפנייה למראיין, החפיפה בדיבור והשאלה הרטורית שחרב מפנה אליו בתור 

מעצימות עוד את האתגור כלפיו. מן השאלה  –?" מר פיצלבספטמבר  11-שקר מה שקרה ב

בספטמבר הם שקר, ובכך הפר את כלל  11משתמעת פרופוזיציה ולפיה המראיין טען שאירועי 

האיכות. הערת המראיין המאתגרת נאמרת, אם כן, בתגובה לאתגור של חרב. הוא מעיר כי 

חרב הפר את כלל הקשר: "הנושא שלנו  לא אחד עשר בספטמבר, אנחנו מדברים על הקמפיין 

 (: 132, 131התקשורתי ]הושמט תור[  שבא אחר כך" )תורות 

(111) 

 رمى ,,موضوع أي من ,شيء أي من ,أي من غاضب وهو ,تميمي األستاذ يتحدث ماذا عن أفهم الب: حر -155

 عن نفهم وأن ,المواضيع -, ألتحديد ,البرنامج هذا من االستفادة , أهأجل من فقط حتى ,أمكن إذا ,األمور من الكثير
  نتكلم ماذا

 ه=همقدم الحلقة:  -155

   هواءال في كالماا  نطلق الحرب:  -152

 }بس أريد أنا{ ,وال نأخذ لم اآلن حتىأه,, مقدم الحلقة:  -158

 فيصل؟ أستاذ يا سبتمبر أيلول 11 في حصل ما }أكذوبة هل{حرب:  -159

الحملة { عن نتحدث نحن ,سبتمبر 11 موضوعنا ليس نحن ,سبتمبر 11 موضوعنا ليس نحن ,ألمقدم الحلقة:  -131
       }اإلعلمية

 التي األكاذيب عن },بنحكي شو عن{حرب:  -131

    تلت التي=مقدم الحلقة:  -135
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  }شو عن{حرب:  -133

        األمثلة من الكثير هناك يعني ,}تلت التي{مقدم الحلقة:  -134

 

 (א' 011)

חרב: אני לא מבין על מה מדבר מר תמימי, כשהוא כועס על איזה, על איזה דבר, על  -125

כדי, אה להפיק תועלת מהתכנית ה עניינים, אם אפשר, אפילו רק איזה נושא,, הוא זרק הרב

   אנחנו מדברים מההנושאים, ושנבין על  -הזאת, להגדיר, את ה

 מראיין: =הה     -126

   שלא נזרוק דברים באווירחרב:  -127

 מראיין: אה,, עד עכשיו לא לקחנו ולא, }אני רוצה רק{ -128

   ?מר פיצלבספטמבר  11-במה שקרה  {האם זה שקרחרב: } -129

 11בספטמבר, אנחנו הנושא שלנו  לא  11לא  הנושא שלנולא, אנחנו מראיין:  -131

 {הקמפיין התקשורתי} בספטמבר, אנחנו מדברים על

   -חרב: }על מה אנחנו מדברים,{ על השקרים ש -131

 שבאו אחר כךמראיין: = -132

 חרב: }על מה{   -133

 כך{, כלומר יש הרבה דוגמאותמראיין: }שבא אחר  -133

נמצאו שתי הערות מאתגרות  3לא נמצאו הערות בנושא כלל הקשר. בתכנית מספר   3בתכנית מספר 

כאלה שהופנו ברצף למרואיין המועדף, מחמד נזאל, ושתיים רצופות מסוג זה שהופנו למרואיין השני, 

נות לנזאל יש נטייה יותר אחמד צבח. בשני המקרים רמת האתגור גבוהה, אולם להערות המופ

"טכנית" הנוגעת לקביעת סדר היום בשיח, ואילו מן ההערות לצבח משתמע כי המראיין מאשים אותו 

 בהתחמקות מכוונת ממתן תשובה. 

"(: "רק תגיד לי את זה" بسהמראיין מרכך את ההערות שהוא מפנה לנזאל במילת ההקטנה "רק" )"

(. אח"כ הוא שואל שאלה רטורית: "אתה לא 216קודם כול" )תור (, "לא, רק תענה לי על זה 213)תור 

(. נזאל משיב בהסכמה להשיב לשאלת המראיין, אך רק בשלב 213רוצה לענות כלומר לנושא?" )תור 

על קוצר הזמן והפרת לו הערה נוספת ) ( , וגם לאחר שהמראיין מעיר215, 215מאוחר יותר )תורות 

 :שלים את הרעיון שהוא ביקש לדון בו קודםנזאל מ –( 218כלל הכמות, תור 

(010) 

 مازن؟ أبو قيادة على ,متوحدة الفلسطينية القيادة ,هل ,رأيك تعطيني أن أريد كلمة[ 139]حذفت مقدم الحلقة:  -011

  باختصار إياها أعطيني

  أنا بس ,ماشي نزال: -010
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  =إيهمقدم الحلقة:  -010

  {صبح} أحمد أستاذ:ال أوردها ,نقاط ةعد هناك يعنيأه,  ,أريد= نزال: -011

      {جاوبني} ,هذا لي قل {بس}مقدم الحلقة:  -011

 ى هذا{عل} وسأجيبك{ -و -و} نزال: -015

  {شيء أول هذا على} جاوبني {, بسال}مقدم الحلقة:  -011

  هذا {,أولها ,أولها} نزال: -011

  =إيهمقدم الحلقة:  -011

  {السؤال} نزال: -011

  }إيه{مقدم الحلقة:  -001

 عليه سأجيب نزال: -000

  -=ليش بمقدم الحلقة:  -000

  لكن= نزال: -001

  {؟بالموضوع يعني} تجاوب بدكما =مقدم الحلقة:  -001

 {نقاط عدة فيه بس} أجاوب  {بدي ال ,ال} نزال: -005

  جاوب {,,تفضل}آه,, مقدم الحلقة:  -001

 ,الفلسطيني لخطابال -ال -,, الالفلسطيني الخطاب ,العربي الخطاب بنشوف ,إحنا ,فيه ,, أه,أوالا  نزال: -001

  الحقيقة ,,الرسمي ,الفلسطيني الخطاب -,,, أالرسمي

  {, هاه, هيهيداهمنا الوقت}هه, مقدم الحلقة:  -001

  العربي ,الرسمي ,الخطاب مثل ,{أصبح ,أنه يبدو} نزال: -001

 

 (א' 111)

מילים[ אני רוצה שתתן לי את דעתך, האם, ההנהגה הפלסטינית  139מראיין: ]הושמטו  -211
 מאוחדת, סביב הנהגת אבו מאזן? תן לי אותה בקיצור

 נזאל: הולך, רק אני -211

 מראיין: =אהה -212

 נזאל: רוצה, אה, כלומר יש כמה נקודות, שאמר מ:ר אחמד }צבח{ -213
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 {תענה לי}תגיד לי את זה,  {רקמראיין: } -213

 { ואני אענה לך }על זה{-ו -נזאל: }ו -215

 {על זה קודם כול} תענה לי {לא, רקמראיין: } -216

 נזאל: }הראשון שבהם, הראשון שבהם,{ השאלה -217

 מראיין: =אהה -218

 נזאל: }הזאת{ -219

 מראיין: }אהה{ -211

 נזאל: אני אענה עליה -211

 -מראיין: =למה ב -212

 נזאל: =אבל -213

 {כלומר לנושא?}אתה לא רוצה לענות = מראיין: -213

 נזאל: }לא, לא אני רוצה{ לענות }רק יש כמה נקודות{ -215

 מראיין: }כן,, בבקשה,,{ תענה -216

 -ה -נזאל: קודם כול,, אה, יש, אנחנו, רואים את הרטוריקה הערבית, הרטוריקה הפלסטינית,, ה -217
לסטינית, הרשמית,, ]הכוונה לרטוריקה של הרטוריקה הפ -הרטוריקה הפלסטינית, הרשמית,,, א

 הרשות הפלסטינית[ האמת

 מראיין: הה, }הזמן הולך להיגמר לנו, הה, הה{ -218

נזאל: }נראה שהיא, הפכה{, להיות כמו הרטוריקה, הרשמית, הערבית ]הכוונה לרטוריקה של  -219
 מדינות ערב[

 

האשמה ישירה: "והצגתי לך, כלומר כמה המראיין מעיר לאחמד צבח שתי הערות; בראשונה  83בתור 

למעשה", ובשנייה האשמה חמורה יותר, המשתמעת מתוך לשון של בקשה:  שאלות, ולא ענית עליהן

"אני רוצה שתענה על השאלה הזאת ולא תתחמק ממנה". על מידת האתגור הגבוהה בהערות ניתן 

הוא רומז כי המראיין  85תור ללמוד מתגובתו של צבח, המשיב למראיין באתגור תפקידו בשיח. ב

הוא  -איננו ניטראלי: "אחי, אה, פיצל אה, כלומר אני, מבין, לגמרי, שמי שאתך באולפן,, טבעי, ש

מולך, ולכן, אה, מקבל אה, יותר חופש". במילים "אני מבין" יש למעשה היפוך של כלל האיכות, 

של המראיין, לכאורה, שכך יגיב וההערה אירונית. ניתן לשער שהדברים המהדהדים בה הם הנחתו 

צבח מעיר הערה נוספת הנוגעת להגינותו של המראיין בחלוקת  95המרואיין צבח על "קיפוחו". בתור 

  שקדמה למהדורת החדשות, ושלא נתת לי לענות עליה" וכולי: -התורות: "בשאלה שלך שק

(010) 
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 بعض يعني ,عليك طرحت قد وكنت ,الكلم هذا سمعت, صبح أه سيد, سؤال وهذا ,جداا  كويس=مقدم الحلقة:  -11
 هدفنا ,قالت ,الجديدة ,الفلسطينية ,القيادة ,لسان على جاء ما ,,بخصوص األمر واقع في عليها تجب لمو ,األسئلة

 على التحريض ضد سنعمل كما ,واإلرهاب للعنف كاملة نهاية, نهاية أو ,نهاية ,هوادة وبل ,بحزم سنطبقه:و ,واضح

 ,طبخة هذه أليست,, الكلم بهذا تقصدون ماذا ,لي تشرح أن أريد ,وسائله كانت وأياا  ,شكله كان مهما الكراهيةو ,العنف

 الفلسطينية القيادة من يريد ,تحقيقه في شارون فشل الذي ,أخرى بعبارة -ب يعني فلسطينية؟ أهلية لحرب ,جاهزة

  رجاءا  ,عليه تلف وال السؤال هذا على تجيب أن يدأر ,المطروح السؤال هو هذا يعني ,له تحققه أن ,الجديدة

 ,أمامك هو ,إنه ,الطبيعي من ,,باألستوديو معاك اللي إنه ,تماماا  ,أتفهم ,أنا يعنيأه,  فيصل , أه,أخيصبح:  -15
 { قلقي وعدم تفهمي} مع , أهأخرى جهة ومن ,,ذلك ,أتفهم وأنا ,أكثر حريةأه,  يأخذ , أه,وبالتالي

 ر[أدوا 1]حذفت 

 ,األخبار نشرة سبق -, سالذي سؤالك في ,,تكرمت إذا ,الملحظات بعض ألعطي ,الكافي الوقت صبح: تعطيني -15
 {أقول} وأنا ,,ال أم منتخب الفلسطيني الوزراء رئيس كان إذا سألتني قد كنت ,عليه اإلجابة تعطني لم والذي

 {نعم }مقدم الحلقة:  -11

 (א' 112)

והצגתי לך, כאילו ר, וזאת שאלה, מר אה צבח, שמעת את הדברים האלה, מראיין: =בסדר גמו -83
בעניין,, הדברים שנאמרו מפי, ההנהגה, הפלסטינית, החדשה,  למעשה ענית עליהן לאכמה שאלות, ו

אמרה, המטרה שלנו ברורה, ו:ניישם אותה בנחישות, ובלי פשרות, סוף, או סוף, סוף מוחלט לאלימות 
ל נגד ההסתה לאלימות, ולשנאה בכל צורה שהיא, ובכל אמצעי, אני רוצה שתסביר ולטרור, כמו כן נפע

לי, למה אתם מתכוונים בדברים האלה,, האם זה לא מתכון, ברור, למלחמת אחים פלסטינית? כלומר 
במילים אחרות, מה ששרון לא הצליח להשיג, הוא רוצה מההנהגה הפלסטינית החדשה, שתשיג  -ב

 , בבקשהאני רוצה שתענה על השאלה הזאת ולא תתחמק ממנההשאלה שנשאלת, עבורו, כלומר זאת 

הוא מולך,  -אחי, אה, פיצל אה, כלומר אני, מבין, לגמרי, שמי שאתך באולפן,, טבעי, שצבח:  -85
 }שאני מבין ולא דואג{ , ואני מבין, את זה,, ומצד שני, אה למרות ולכן, אה, מקבל אה, יותר חופש

 ות[תור 9]הושמטו 

שקדמה  -בשאלה שלך שקצבח: תתן לי מספיק זמן, לתת כמה הערות, אם תואיל בטובך,,  -95
, שאלת אותי אם ראש הממשלה הפלסטיני נבחר או למהדורת החדשות, ושלא נתת לי לענות עליה

 לא,, ואני }אומר{

 }כן{מראיין:  -96

 

 . כלל הקשר בעברית3.2.3

 

יר בסה"כ שלוש הערות הנוגעות לכלל הקשר, שלושתן המראיין בן כספית מע 5בתכנית מספר 

נוגעות לאיסור לעשות תעמולת בחירות בתכנית )ששודרה סמוך לבחירות( ושלושתן 

 למרואיין אלי ישי.   -מאתגרות. אחת מהן הוא מפנה למרואיין יוסף לפיד ושתיים 

 

ו: "זה לא המרואיין לפיד משיב על ההערה המופנית אליו בביטול ערך האמת של הערת

(. הוא אף מקדים לכך הקדמה המאתגרת את המראיין בתוכנה 98תעמולה של שינוי" )תור 
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(. בתחילת המו"מ, בתור 96ובעובדה שהיא נאמרת בחפיפה לדבריו: "תסלח לי מאוד" )תור 

, המראיין מעיר הערה שמשתמע ממנה כי הוא נענה ללפיד: "טומי אתה יודע מה, יש לי 97

יך". הפנייה בשם הפרטי הלועזי "טומי" בהערה זו מוסיפה לתחושת שאלה מקורית אל

 הוא חותם את המו"מ בנחרצות: "מיצינו את העניין הזה":   99הקרבה. ואולם בתור 

(113) 

זאת המפלגה הראשונה בישראל,  הם, יסדו, מפלגה, על בסיס גזעני,, הרי -ה -הם{, י -לפיד: }א -93

לא ידעתי שאני  17הגזענות לפוליטיקה הישראלית,, אני עד גיל שקמה, על בסיס, הם הכניסו את 

אם יש לי מטרה,,, מולם,, זה  -,, הדבר הזה לא עניין אותי,, ולא מעניין אותי היום,,, המטאשכנזי

, את היהדות, על הנוער הישראלי,, הנוער }הישראלי, השניאולהציל, את היהדות, מידי החרדים,, הם 

 מתבייש{

 }טוב אבל זה חלק מהתעמולה{ של שינוי מראיין:  -95

 {תסלח לי מאוד,,, -לפיד: אה, }לא מתו -96

   אליך {טומי אתה יודע מה, יש לי שאלה מקוריתמראיין: } -97

 , הנוער הישראלי היום,, מתבייש, ביהדותו, בגללםתעמולה של שינוי לאזה לפיד: =הנוער,  -98

 מיצינו את העניין הזהמראיין:  -99

 

ה ליוסף לפיד, גם המרואיין ישי איננו מקבל את הערות המראיין, אלא שהוא נוקט אסטרטגיות בדומ

שונות מזו של לפיד. את ההאשמה בהערה הראשונה הוא מפריך באמצעות ביטויי הסכמה: "כן כן, 

(, שמשתמע מהם כי למעשה הוא לא אמר דברי תעמולה. גם 18( ו"בהחלט כן" )תור 16אני יודע" )תור 

 המו"מ הזה חתם כספית בכך ששינה את הנושא שעל סדר היום: "לא, אני שואל אותך:". את

 

(113) 

אולי יכול להיות שאפילו טומי לפיד בעצמו,  -ישי: }שהיי{תה, תבדוק, תראה כתוב שם,,, אה כנר -13

 חוברת, הייתה, מודעה רשמית, ושמנו את המודעה,,,, שלמה,, אצלנו ב -אולי זה משרת אותו,, א::ה, א

 

 

 

, מול שנאהלהבהיר, ולהסביר לעם ישראל, שלצערי הרב,, לצערי הרב,,, קמה מפלגה,, שבנויה על 

 נרדפת, מול מפלגה שרודפתמפלגה, שעושה,, מפלגה ש

נשכח, שאסור לנו לעשות תעמולת בחירות, אלא לדבר  לא -מראיין: =רגע,, בוא בוא, בוא רק, נ -15

 }א::ה, ממש{   

 { ן כן, אני יודעכישי: } -16

 מראיין: עניינית, על החדשות -17

אני בעצם שואל את טומי לפיד,,,,, באיזה מסר הוא בא לעם ישראל,,,,  -,, כל, הבהחלט כןישי: = -18

 הוא חושב שהוא יכול להנהיג מדינה, או ממשלה,, או להיות חבר ממשלה, על בסיס של רדיפה? -באיז

 {ך:אות}לא, אני שואל מראיין:  -19

 

 האסטרטגיה שישי נוקט נוכח ההערה השנייה היא התעלמות והצבת נושא חדש על סדר היום: 
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(115) 

לא, אני{ קודם כל אומר לך שהסכם אוסלו, עבר, גם אם  -הס -ישי: }הסכם אוסלו, היה עובר ב -253

, אחת, ש"ס הייתה, מתנגדת, והיא נמנעה, לכן זו לא הנקודה, היום, היום,, ש"ס, מובילה, דרך

 ,, בטרור, ללא פשרות, ורק לאחר מכן, אם יהיה עם מי לדברבקברורה,, ברורה, מא

 מראיין: =בוא לא נעש:ה   -253

 ישי: =לשבת ולדבר -255

 מראיין: =תעמולת }בחיר:ות{ -256

ברשותך, בן, אולי באמת, }בן, יש פה איזה כתבה,, יש פה איזה  רוצה לומר לך {אבל אניישי: } -257

 , שכתב אותו, ארי שביט, אני מציע{"הארץ"בעיתון  כתבה

 

המראיין מעיר הערה מאתגרת אחת למרואיין יוסי שריד בנושא הפרת כלל הקשר,     6בתכנית מספר 

להערת המראיין, אף על פי שהוא  32למרואיין אביגדור ליברמן. שריד נענה בתור  –הערות כאלה  3-ו 

 ידה כי רמת האתגור בהערה לא הייתה גבוהה:מדבר בחפיפה להמשכה. תגובתו זו מע

(116) 

 מראיין: }מה לגבי הממשלה הבאה?{ -37

 שריד: אלא -38

 בפני מר"צ, }תשב עם חרדים?{ -מראיין: יש איזה שהם הגבלות, אה ב -39

מפעם אחת, על ידי  יותר{ אתה יודע שאנחנו, אה, א::ה, הוזמנו, -שריד: }אתה יודע ש: -31

נוכחי,,, להצטרף לממשלה, אנחנו חשבנו שגם ההגינות הציבורית וגם ראש הממשלה, ה:

ההגיינה מחייבים,,, לא להצטרף לממשלה כזו, אני אף פעם, אה לא  מתבייש, ל:מלא, את 

 ה:תפקיד,, באופוזיציה,, }אין א:ה{

 ,, }אם למשל ייקרה{הממשלה הבאהמראיין: }אני שואל על{   -31

 {בממשלה הבאהשריד: } -32

תסכים להצטרף אליו, האם  -מראיין: הלא ייאמן ועמרם מצנע ירכיב אותה, וש"ס תצ -33

 יוסי שריד יבוא גם כן?

 ש"ס, אבל אם לא תהיה בררה, אז אנחנו גם נשב עם ש"ס בלישריד: אני מעדיף ממשלה  -33

 

תיי בדוגמה הבאה כספית מעיר לליברמן שלוש הערות על הפרת כלל הקשר; הראשונה היא: "בעוונו

(. ערך האתגור בה מתעצם בשל השימוש במילה  "טרנספר", 9שאלתי אותך על הטרנספר" )תור 

הנושאת קונוטציה שלילית שמוכרת מידע העולם, וכן בשל השימוש במילה "בעוונותיי". המילה הזו 

איננה שייכת להקשר של ריאיון אלא לקוחה מתחומי המשפט והדת, והערך הריגושי השלילי שלה 

ם ביחס להקשר זה. השימוש בה כאן אירוני, ומהדהדת בו לכאורה גישתו של ליברמן כלפי מוגז

השאלה. ליברמן פותח את תשובתו במילה "אמרתי" ובכך רומז כי אכן השיב לשאלה וכי הערת 

 המראיין הייתה מיותרת, והפרה את כלל הכמות. 

 

כת באמצעות הפרספקטיבה של מוען כספית קוטע מעיר שתי הערות נוספות. הראשונה מרוכ 11בתור 

ענית לי,,  לאונמען: "אנחנו עושים תעמולת בחירות". לעומתה השנייה ישירה: "ואתה, בעצם,, אה, 

 על השאלה" וכולי:
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(117) 

מילים[ אני מתחיל אתך אביגדור ליברמן,,, אתה בעצם עברת:,  3מראיין: ]הושמטו  -7

  טרנספרה של טרנספר, בעצמך, ואתה עכשיו,, ראש קואליצי

ליברמן: תראה, מה שכרגע מעניין את הציבור, זה הביטחון האישי, ו::הנושא באמת של  -8

הביטחון שהידרדר,, כמו שידענו,, אני חושב, מעולם,,, אם תרשה לי, אני בא מעיר קישנייב,, 

העולם  כלארבעים ושש יהודים ו -עיר ההריגה,, לפני מאה שנה,, טבחו שם ה::גויים, כ

עזע,, שנתיים מדינת ישראל,, עם חיל אוויר, עם שב"כ, עם משמר הגבול, עם טנקים יש הזד

, אנחנו מעניקים, לאותם פרסלנו שבע מאות נרצחים, וחמשת אלפים,, א:ה פצועים,, וכ

 מרצחים, ערפאת וכל הכנופיות שלו,, מדינת טר}ור{

 ונותיי שאלתי אותך על הטרנספר  {בעומראיין: } -9

, אם אנחנו כרגע, מבחינתנו הנושא העיקרי,, למנוע הקמת מדינת אמרתי: =ליברמן -11

טרור,, כל העולם נלחם בטרור, ואנחנו מקימים, מדינת טרור, פה ליד הבית שלנו, ועוד ראש 

הממשלה, מעביר לאותם רוצחים, מאה שלושים מיליון שקל,, רק לפני שבועיים, }בלי 

 הסכמת קבינט, ובלי הסכמת ממשלה{

ענית לי,, על  לאואתה, בעצם,, אה,  {אנחנו, אנחנו עושים תעמולת בחירות,מראיין: } -11

 }חשבנו{  לא, שאיך זה שאביגדור ליברמן, שעד היום, השאלה

 ליברמן: }אהה{   ]משתעל[ -12

  לטרנספרמראיין: שהולך לטרנספר, הולך  -13

 ליברמן: תראה -13

 

נוספת שמשתמע ממנה כי תשובתו איננה רלוונטית אלא  בדוגמה הבאה המראיין מעיר לליברמן הערה

היא בבחינת "תעמולת בחירות". ההערה מרוככת באמצעות הגזמה הומוריסטית ובאמצעות שימוש 

 (:86בפרספקטיבה של מוען ונמען: "אתה לא רוצה שישליכו אותנו לכלא" )תור 

(118) 

מזגזגים,,  לאחנו בניגוד לליכוד מילים[ יש לנו דרך ברורה,,, אנ 26ליברמן: ]הושמטו  -83

 כשהם מנסים היום, להדביק לי את הכל מני תוויות,, אני אומר איפה ראש הממ}שלה?{ 

 מראיין: }או קיי{ -83

הוא יעשה רצף  -הוא ישמור על הר ה -ליברמן: החישוקאי של שמיר,, הזה שהכריז ש -85

 טריטוריאלי }בין, חברון לקריית ארבע{

אתה לא רוצה שישליכו אותנו לכלא על אה, תעמולת קיי,,, אתה{,  מראיין: }או -86

 , א:::ה, יוסי שריד בחירות

 

. ההערה 7כספית מעיר הערה אחת הנוגעת לכלל הקשר לכל אחד משני המרואיינים בתכנית מספר 

שהוא מפנה לרמון איננה מאתגרת ולא תומכת, וההערה שהוא מפנה ללבני מאתגרת. ההערה לרמון 

 76: "לשאלתי" נושאת אמנם ערך מאתגר, אך זה מנוטרל על ידי הסביבה שלה. שכן בתור 92בתור 

היה זה  91היה זה המראיין שאישר לרמון לא להשיב לשאלתו מיד )"מה שאתה רוצה"(, ואילו בתור 

 רמון שיזם להחזיר אותה לסדר היום )"עכשיו, לגבי השאלה שלך"(:

(119) 



 015 

,,, ולהשאיר לאים[ האם,, תוכלו,, להרשות לעצמכם,, להגיד, מיל 33מראיין: ]הושמטו  -73

,, ש::בוא מפד"לאיחוד לאומי את המדינה,, עם ממשלת שרון טבעית, ש"ס, אגודת ישראל, 

 נאמר, על פי ההערכות אפילו את הערבויות האמריקניות לא תביא לנו    

 רמון: תן לי קודם להגיב, למה שאמ}רה, השרה לבני{  -75

 { מה שאתה רוצהאיין: }מר -76

 תורות[ 15]הושמטו 

, השאלה שלך}עכשיו, לגבי רמון: }ו{לעשות גדר הפרדה,, היא מוכנה? הם לא מוכנים,,,  -91

 שאלה{

 , חיים רמון{  לשאלתימראיין: } -92

( שותף,, זה חשוב, אבל 7:11עם מי אני ) -ה:: -רמון: שאלה, חשובה מאוד,,, אותי,, הנוש -93

שא המרכזי,,, אני, שואל, מהם קווי היסוד,, על קווי היסוד אני מדבר למשל, אני זה לא הנו

 חושב, ואתה שואל אותי על הנושא הדתי,, שצריך לבטל את חוק טל,, צריך לעשות דבר אחר

 מראיין: =הנה ממשלה שתו}כל לעשות את זה{  -93

 

ת לאחר שהמראיין הודיע על סיום רמת האתגור בהערה ללבני פוחתת בשל עניין חוץ לשוני: היא נאמר

הריאיון, וברקע נשמעה כבר המוזיקה של סיום התכנית. לכן יש להניח שלא כל צופי התכנית שמעו 

 אותה:

(111) 

 -מראיין: איך זה שאף שר, כולל נתניהו, כולל אה, צחי הנגבי, לא מתח ביקורת על ה -391

י זה קשור לזה ש:לא הוקמה לכאורה גמישות השמאלנית של ראש הממשלה, והיא, אול

 הממשלה?

 לבני: תראה, אני רוצה להגיד לך -391

 מראיין: שתיקת השרים             -392

אני, תומכת בתהליך בתופים  -לבני: ראש הממשל:ה, אה, אתה מכיר את, עמדותיי, ו -393

 ובקול רם

 לא מדובר עלייך עכשיו   מראיין:  -393

 , על ידילבני: ראש הממשלה, נבחר -395

 

 כספית לא העיר הערות הנוגעות לכלל הקשר. 8בתכנית מספר 

 

לסיכום, בתכניות בעברית שבהן כספית מעיר הערות בדבר כלל הקשר הוא אינו מחלק אותן באופן 

סימטריה נמוכה בדרך כלל. לעומת זאת בתכניות -סימטרי לחלוטין בין המרואיינים, אך מידת הא

 סימטריה בולטת יותר. -הערות כאלה נמצאה אבערבית שבהן אלקאסם מעיר 

 

 . כלל האופן בעברית3.2.3
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בכל הקורפוס שנחקר כאן, בערבית ובעברית, נמצאה הערה אחת בלבד הנוגעת לכלל האופן. ההערה 

, ומתייחסת למרואיינת ציפי לבני. לשון ההערה עקיפה, והמראיין מביע אותה 7נאמרת בתכנית מספר 

(. ההתייחסות ללבני בגוף שלישי בכינוי 386: "אני רק, מתבלבל ממנה" )תור בפרספקטיבה של מוען

החבור במילה "ממנה" יוצרת את הרושם כי הוא אומר את הדברים למרואיין רמון )שהרי הוא 

השותף היחיד בשיח מלבד הצופים( וכך אתו יוצר קואליציה אתו נגדה. אם כן, מלבד הרמיזה כי 

 ים נובע האתגור בהערה זו גם מן הרושם הזה:  דבריה של לבני אינם בהיר

(111) 

לבני: }מאחר, וא{ני אמרתי קודם,, שאני חושבת, שזו תהיה טעות, מבחינת מדינת ישראל,  -385

הכבוד באמת, לשאלות, ולך,, ולמראיינים, ולתוכניות  כלאנחנו יושבים במדינה דמוקרטית, בה עם 

א ומתן בינינו לבין הפלשתינאים,, מצב שבו,, תוצאת, אירוח,, בסופו של יום, צריך להתנהל מש

,, כתוצאה, מהסדר קואליציוני בינינו ובין מפלגת העבודה תצא -ההסכם בינינו לבין הפלשתינאים, ת

 הרי צריך להבין, שבכל משא 

 ומתן, מינימלי, משם,, הפלשתינאים הולכים }להתחיל{

 י לבני, לא, יש לי שאלה{   אה, }ציפ ,, מתבלבל ממנה{אני רקמראיין: } -386

 לבני: }ה:פלשתינאים,,, לבני:א{  -387

 רמון: }ההה ההה הה הה{ -388

 



 017 

 . ניסוח מחדש3

 

( על דברים שאמר אחד reformulationבפרק זה יידונו מהלכים שבהם המראיין מחיל ניסוח מחדש )

האחת מבחינה בין אמירת המרואיינים קודם לכן. בלייקמור דנה בשתי גישות לגבי ניסוחים מחדש. 

 & Mann( ובין סיכומם )elaboration(, בין עיבוד הדברים )restatementדברים בניסוח אחר )

Thompson ,1987  בתוךBlakemore ,1997( הגישה השנייה איננה מבחינה ביניהם .)Hovy & Maier ,

, שם(. לשיטתה של Hobbs ,1979בדפוס, שם(, ואף כוללת יסודות נוספים כגון חזרות ותיקונים )

בלייקמור, שתי הגישות שרירותיות. כאן הבחנו בין סוגי ניסוחים לפי קרבתם למקור, אולם לא ראינו 

 לנכון לדון בכל אחד מהם בנפרד. להלן החלוקה לסוגים: 

 

 .)חזרה לקסיקאלית )מדויקת או בהתאמה מינימאלית 

  .ניסוח מחדש בתמצית או בהשמטות 

 וי הנוסח המקורי.ניסוח מחדש תוך שינ 

 .השלמת מהלכים 

 

בריאיון המראיין משתמש באמצעי זה לעיבוד שאלותיו המקוריות וכן לעיבוד דברי המרואיין. אז הוא 

מוסיף שינויים כגון הדגשת פרט שולי מדברי המרואיין בריאיון או בהתבטאויות קודמות. אמצעי זה 

לאתגור. כמאתגר הוא איננו פוגע בערך  משמש להבלטת העניין והערך התקשורתי של הדברים וכן

הניטראליות של המראיין משום שהוא נחשב לאמצעי להנהרה עבור הקהל. התגובות על הניסוח 

(. Heritage ,1985מחדש נחלקות לשני סוגים: שיתוף פעולה )הסכמה( או אי שיתוף פעולה )הכחשה( )

 פי סוגי המשנה הבאים: כאן  יידונו הניסוחים בהתאם לתפקיד שהם ממלאים בשיח, ל

 

 .הבהרת דברי המרואיין 

  .ייצוג עמדת המרואיין 

 

 . הבהרת דברי המרואיין3.1

 

בסוג הזה נכללות שאלות הבהרה וכן קביעות הבהרה, אשר גם להן כוח אילוקוציוני של שאלות )וראה 

את המרואיינים. .(. אלה מיועדות להנהיר את מהלכי השיח עבור הקהל בבית וכן לדובב 3.3לעיל סעיף 

מעצם הגדרתן של שאלות ההבהרה וקביעות ההבהרה נובעת ההשתמעות שלפיה הדברים שקדמו להן 

לא היו בהירים מספיק )והפרו את כללי שיתוף הפעולה של גרייס, למשל( ומכאן ערכן המאתגר. עם 

בהיר יותר  זאת, המראיין עשוי להשתמש באמצעי זה כדי לסייע למרואיין להביע את עמדתו באופן

 ולהדגיש אותה. במקרה כזה, תישא ההבהרה ערך תומך.  
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סימטרי: לאתגור מרואיין אחד ו/או לתמיכה -בערבית המראיין משתמש באמצעי ההבהרות באופן א

סימטריה באופן שבו המראיין מחלק את שאלות ההבהרה -במרואיין השני. גם בעברית נמצאה א

 א שהיא איננה בולטת.וקביעות ההבהרה בין המרואיינים, אל

 

 . הבהרות בערבית3.1.1

המראיין פיצל אלקאסם משתמש באמצעי הניסוח מחדש של דברי המרואיינים  1בתכנית מספר 

פעמים. בכולן הוא מאתגר את המרואיין אחמד עוידי אלעבאדי, ובחלקן הוא גם  13לצורך הבהרה 

לשני המרואיינים. בקטע שלפנינו הוא תומך בעלי בדואן במקביל, וכך יוצר חוסר סימטריה ביחסו 

 (:517-ו 316מציג שאלת הבהרה וקביעת הבהרה שבהן פירוש לדברי המרואיין אלעבאדי )תורות 

(115) 

 ,فلسطين خارج في كان إذا ألنه ,فلسطين في تكون أن الفلسطيني النضال قوةكلمة[  15]حذفت  العبادي: -413
 {دولة}ال كانت ما النظر بغض ,فيها يعمل هو دولة أي في السياسية لألمزجة سيخضع

 هه{}مقدم الحلقة:  -414

   {الخاصة حساباتها لها} دولة كل ألن العبادي: -415

 على تتفرج ,اآلن الشتات فلسطيني من الكبرى سبةن -نال ::أن ,تقول {أن تريد ,هل ,هل يعني}مقدم الحلقة:  -415
     كمتفرج؟ االنتفاضة

 أرجوك ,قيادات عن أتكلم أنا= العبادي: -412

 أدوار[ 88]حذفت 

 ,قيمة له ليس وال ,وزن له ليس ,,الخارج من نضال أي ,الخارج من نضال أيكلمة[  19]حذفت  العبادي: -515
  {, وبشكل عامسياسية بيانات ونصدر} ,برة من ننظر ,أخي يا وبالتالي ,الداخل في هو مما ,بسيط جزء من ,بواحد

 }ما فيش ]...[ الداخل{ بدوان: -515

  اآلن متفرجين عن عبارة الخارج في الفلسطينيين من {الهائل الكم ,هذافي  -في الدا يعني}مقدم الحلقة:  -512

 السياسيين عن بأحكي ,فلسطين عن بأحكي ما أنا ,أخي يا بأحكي ما أنا العبادي: -518

 (א' 002)

כוחו של המאבק הפלסטיני שהוא בפלסטין, כי אם הוא יהיה מילים[  15אלעבאדי: ]הושמטו  -313
, ולא משנה איזו מחוץ לפלסטין, הוא יהיה כפוף לנטיות הפוליטיות בכל מדינה שהוא יפעל בה

 }מדינה{

 מראיין: }הה{ -313
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 נה יש }חישובים משלה{אלעבאדי: כי לכל מדי -315

הפלסטינים של הפזורה עכשיו, רובם  -}כלומר האם, האם, אתה רוצה{ להגיד, ש:: המראיין:  -316
 ככולם צופים באנתיפאדה כצופים?

 
 אלעבאדי: =אני מדבר על מנהיגים, בבקשה -317

 תורות[ 88]הושמטו 

מחוץ לארץ,, אין לו משקל, ואין  כל מאבק מחוץ לארץ, כל מאבקמילים[  15אלעבאדי: ]הושמטו  -515
, ולכן אחי, אנחנו מסתכלים מבחוץ, }ומוציאים לו ערך, לעומת אחד, מחלק קטן, ממה שבתוך הארץ

 גילויי דעת פוליטיים, ובאופן כללי{

 בדואן: }אין ]...[ הפנים{ -516

 פים עכשיובכמות, העצומה הזו{ של פלסטינים מחוץ לארץ הם מעין צו -}כלומר בפמראיין:  -517

 אלעבאדי: אני לא מדבר אחי, אני לא מדבר על פלסטין, אני מדבר על הפוליטיקאים -518

 

בדבריו אלעבאדי דן בהבדל בין המאבק הפלסטיני המתקיים בתוך פלסטין לזה המתקיים מחוץ לה 

וא ואומר בין היתר: "כוחו של המאבק הפלסטיני שהוא בפלסטין, כי אם הוא יהיה מחוץ לפלסטין, ה

(, וכן: "כל מאבק מחוץ לארץ,, אין 313יהיה כפוף לנטיות הפוליטיות בכל מדינה שהוא יפעל בה" )תור 

(. המראיין מפרש את 515לו משקל, ואין לו ערך, לעומת אחד, מחלק קטן, ממה שבתוך הארץ" )תור 

נוכח הדברים, כאילו אלעבאדי טוען שהפלסטינים מחוץ לפלסטין ממלאים תפקיד של "צופים" 

, ונמסרת במפורש בקביעת 316האנתיפאדה. פרשנות זו משתמעת משאלת ההבהרה שבמהלך 

 . 517ההבהרה שבמהלך 

על ערך האתגור במסקנתו ניתן ללמוד ראשית מתגובותיו של אלעבאדי, המרמזות כי המסקנה איננה 

פלסטין, אני מדבר על ( וכן: "אני לא מדבר על 317הולמת את כוונותיו: "אני מדבר על מנהיגים" )תור 

(. שנית, המסקנה הזו מנוגדת לעמדתו האישית של המראיין שנמסרה 518הפוליטיקאים" )תור 

 בפתיחה, ולפיה הפלסטינים בפזורה ומנהיגיהם פעילים במאבק הלאומי של בני עמם. 

ת ( ובכך מסייע לו להבהיר א867בדוגמה הבאה המראיין משלים את דברי המרואיין בדואן )בתור 

(, ההשלמה  מאתגרת את 868עמדתו. לצד התמיכה בעלי בדואן, המתקבלת על ידו בהסכמה )תור 

 המרואיין אלעבאדי. תעיד על כך גם התנגדותו לתוכנה:

(113) 

 العودة ,يريد ال -ي ال الفلسطيني الشعب بأن ,تقول التي ,الكبرى الكذبة أو= بدوان: -855

   {العبادي الدكتور عنها} تحدث تيال الكبرى الكذبةمقدم الحلقة:  -852

   {القضية, -, ال-ال ,,,قضية}ال هذه ,نعم}أ:::ه{,  بدوان: -858
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 المقاطعة أرجوك {,ال ,قلت أنا أخي يا ال ,أخي يا كذبة قلت ما أنا} العبادي: -859

 

 א'( 113)

 לא רוצה, בשיבה -בדואן: =או השקר הגדול, שאומר, שהעם הפלסטיני לא ר -866

 השקר הגדול שדיבר }עליו דוקטור אלעבאדי{ מראיין: -867

 העניין{ -ה -, העניין }הזה,,, הכןבדואן: }א:::ה{,  -868

 , לא אחי אני אמרתי, לא{, אני מבקש ממך לקטועאני לא אמרתי שקר אחיאלעבאדי: } -869

ומך בעבד פעמים. בכולן הוא ת 5המראיין מנסח מחדש דברי מרואיין לשם הבהרה  2בתכנית מספר 

אלחי אלתמימי ומאתגר את חרב, וכך הסימטריה ביחס אל שניהם מופרת. בשלושת הקטעים הבאים 

( במילים בעלות 71מתוך ריאיון זה הוא משלים את דברי הביקורת של אלתמימי כנגד ארה"ב )תור 

ורות קונוטציה ריגושית שלילית לאיוך התנהגותה של ארה"ב, אותה התנהגות שחרב מזוהה אתה. בת

"(. בשלושת המקרים אלתמימי מקבל أكاذيب, למשל, הוא מוסיף את המילה "שקרים" )"179-ו 617, 71

 (: 182-ו 181, 618, 72את ההשלמה וחוזר על המילה )תורות 

(114) 

 االقتراع؟ صناديق خالل من ,من ,ضمن يأت ألم ,فنزويال في ,تشافيز هوجوكلمة[  18]حذفت  التميمي: -58
 األصوات من% 25 من بأكثر 5111 في انتخابه أُعيد ,باألغلبية ,1992 في وانتخب

  ه=همقدم الحلقة:  -59

 الواليات فعلت ماذا ,مقعد ,أصل من 151 ,البرلمان قوسين بين الدستورية الجمعية في يكسب حزبه= التميمي: -21

 لنظام:ا لتشويه إعالمية حملة المتحدة؟

    األكاذيب من إعالمية حملة=مقدم الحلقة:  -21

 فعل ماذا ,مالية صعوبات إلى إلى إلى إلى يتعرضأه  إنهإن,  قالت قالت؟ ماذا ,ألكاذيبا من -=وحم التميمي: -25
 أكثر ومن ,%81و ,بالنفط المتحدة للواليات مصدر ثالث وهي ,النفط من الدخل ليزيد 49 أصدر ؟تشافيز هوجو
  عليه االنقالب حاولت ,الفقر خط تحت ,تحت يعيش نزويليالف الشعب من% 81و ,للبترول إنتاجاا  الدول

 א'( 113)

מילים[ הוגו צ'אבז, בוונצואלה, האם הוא לא הגיע במסגרת, דרך, דרך  18אלתמימי: ]הושמטו  -68

 מהקולות 75%-ביותר מ 2111-, ברוב, נבחר שוב ב1997-קלפיות? ונבחר ב

 מראיין: =הה -69

מתוך, מושבים, מה  121סיפה החוקתית בסוגריים הפרלמנט, זכתה בא מפלגתואלתמימי: = -71

   קמפיין תקשורתי להכפשת ה:שלטוןעשתה ארצות הברית? 

 שקריםקמפיין תקשורתי של מראיין: = -71

 לקשיים כספיים   -ל -ל -אה הוא נתון ל -ש -, מה אמרה? אמרה ששקריםשל  -אלתמימי: =וקמ -72
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(115) 

 المتقاعدين بيت الشين ضباط وكبار ,عليه تشرف مطار على بيدخل واحد كمان؟ دفةص هذه يعني التميمي: -515

  ريد؟ ريتشارد هو أين طيب ,اتهموه ؟ثقاب عود ,يولع أن أراد البساطة هذه بكل يأتي ,الشركة هذه في يعملوا هم

 هه مقدم الحلقة:  -513

  الدليل هو أين ,هو أين ,نفهم أن نريد التميمي: -514

 هه دم الحلقة: مق -515

 }بيقول اللي{ واآلن إياه لنا أطلعوا اللي ,السيناريو نفس التميمي: -515

    يعني؟ األكاذيب }سيناريو نفس{مقدم الحلقة:  -512

  األكاذيب سيناريو نفس ,نعم= التميمي: -518

 

 א'( 115)

[, I.C.T.S.אלתמימי: כלומר גם זה מקרה? אחד נכנס לשדה תעופה שמפקחת עליו ]חברת  -612

ובדים בחברה הזאת, הוא בא פשוט מאוד רצה עוהקצינים הבכירים בדימוס של השי"ן בי"ת הם 

 ו, טוב איפה הוא ריצ'רד ריד? ותלהדליק, גפרור? האשימו א

 מראיין: הה -613

 אלתמימי: אנחנו רוצים להבין, איפה, איפה ההוכחה  -613

 מראיין: הה -615

 שהביאו לנו ועכשיו }מי שאומר{   אלתמימי: אותו תסריט,  -616

 כלומר?    שקריםמראיין: }אותו תסריט{ של  -617

 שקריםאלתמימי: =כן, אותו תסריט של  -618

 

בשלושת קטעים שלפנינו, מתוך אותו ריאיון, המראיין משלים את דברי אלתמימי במילים נוספות 

 שארה"ב נוקטת. הנושאות קונוטציה ריגושית שלילית, כדי לתאר את האסטרטגיה 

 (.187", תור دعايةלמשל, המילה "תעמולה" )"

(115) 

يساوي  ,المسلميساوي  ,العربي ,بالمعادلة يوصف ,األوسط الشرق أصبح كيف كلمة[ 15]حذفت  التميمي: -124
 األخضر بالخطر يسمى ما لخلق العرب على ,والتركيز ,الحملة هذه لماذا يعني ,تساؤل هذا ,,اإلرهابي

 هه=قدم الحلقة: م -125

   حقيقة هل يعني التميمي: -125

 هه=مقدم الحلقة:  -122
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 }أخضر{ خطر هناك يوجد التميمي: -128

    برأيك أكاذيب }أنه أم{مقدم الحلقة:  -129

  كذبة هي= التميمي: -181

  هه=مقدم الحلقة:  -181

  عدو لخلق كبيرة كذبة= التميمي: -185

 ههمقدم الحلقة:  -183

 يعني جداا  بسيط مثال لك سأذكر وأنا لتميمي:ا -184

 ههمقدم الحلقة:  -185

 بل ,اإلرهاب ضد حرب تقود ال -ت ال أميركا -أ -ال أنه ,كتابه في يقول ,تشومسكي ناعومأ:ه أه  التميمي: -185
 في unrestrictec war ُيسمى اإلنجليزية إلى ,ُترجم صيني كتاب ,المصادر وعلى العالم على للسيطرة حرب تقود

 العالم هذا على تسيطر حتى ,جديدة دراما عن تبحث المتحدة الواليات أن, ضخم كتاب وهو, باألدلة قال ,99 الـ

    }الدعاية آلة الدعاية؟{ هذه تستخدم ولهذا=مقدم الحلقة:  -182

 الحقيقية ,أهدافها ,لتبرير },نعم ,,تستخدم{ التميمي: -188

 

 (א' 115)

בי, שווה ערמילים[ איך התחיל המזרח התיכון, להיות מתואר במשוואה,  12מטו אלתמימי: ]הוש -173

וריסט,, זו שאלה, כלומר למה הקמפיין הזה, וההתמקדות, בערבים כדי ליצור את טרסלמי, שווה מו

  וקהירנה הסכמה שנקרא ה

 מראיין: =הה -175

 לומר האם באמת כאלתמימי:  -176

 מראיין: =הה -177

 ה }ירוקה{ניש סכ אלתמימי: -178

 מראיין: }או שאלה{ שקרים לדעתך      -179

 =זה שקר  אלתמימי: -181

 מראיין: =הה -181

 ר גדול כדי ליצור אויב שקאלתמימי: = -182

 מראיין: הה -183

 אלתמימי: ואני אזכיר לך דוגמה פשוטה מאוד כלומר -183

 מראיין: הה -185

לא מנהלת מלחמה נגד  -אמריקה לא מ -א -ומר בספרו, שהאאלתמימי: א:ה, אה נועם חומסקי,  -186

העולם ועל המקורות, ספר סיני שתורגם, לאנגלית בשם  עלהטרור, אלא מנהלת מלחמה כדי להשתלט 
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unrestricted war שארצות הברית מחפשת דרמה  וזה ספר עב כרס, ', אמר בצירוף הוכחות,99-ב

  לם עוחדשה, כדי להשתלט על ה

 }בתעמולה הזו? מנגנון התעמולה{ =ולכן היא משתמשת ן:מראיי -187

 אלתמימי: }משתמשת,, כן,{ כדי להצדיק את מטרותיה, האמתיות -188

 

(112) 

 مفهوم ينفي أن ,يريد وهو واشنطن في حرب األستاذل, وحا الحلقة بداية منذ ,أقوله بدي أنا اللي التميمي: -458
 ؟O.S.Iال االستراتيجي التأثير مكتب بإنشاء المتحدة الواليات تقم ألم ,واضح شيء أقول أن أريد أنا ,,األكاذيب

    اإلعالمي التضليل=مقدم الحلقة:  -459

 مهمته كان اللي التميمي: -421

  إيهمقدم الحلقة:  -421

 عالماإل -ال في -ال في األخبار -ال -ال بعض وغرس واإلعالم األكاذيبأه,  -األد نشر البنتاجون التميمي: -425

  العالمي؟

 

 א'( 117)

ב בוושינגטון שרוצה, להכחיש חראלתמימי: מה שאני רוצה להגיד, מתחילת התוכנית ניסה, מר  -368

משרד ההשפעה את המושג שקרים,, אני רוצה להגיד דבר ברור, האם ארצות הברית לא הקימה את 

 ?  O.S.I. -אסטרטגית הה

 ההונאה התקשורתית= מראיין: -369

 תמימי: שהמשימה שלו הייתהאל -371

 מראיין: אהה -371

בתקשורת  -ב -ידיעות ב  -אה, שקרים והסברה ושתילת י -אלתמימי: הפנטגון הפצת הו -372

 העולמית? 

 

שלעיל מתוך אותו ריאיון, המראיין מוסיף איוך למחלקה האמריקנית אשר אלתמימי תיאר בקטע 

". המראיין משתמש בביטוי O.S.I. -אסטרטגית הה בביטוי בעל הקונוטציה החיובית "משרד ההשפעה

בעל הקונוטציה הריגושית השלילית "ההונאה התקשורתית" ובכך כאילו "מתקן" את הבחירה 

הלקסיקאלית של אלתמימי בהתאם לעמדתו של מרואיין זה. הוא חוזר על ה"תיקון" הזה כשהוא 

הוא אף מוסיף ביטויים בעלי  . שם635-ו 633מנסח את הדברים ומייצג את אלתמימי בתורות 

הוא מציין כי זה  635. בתור להפצת שקרים" "בית חרושתלשקרים" ו קונוטציה דומה: "בית חרושת

אלא שההשוואה מעלה כי אלתמימי לא השתמש  את זה אמר האדון",נוסח דבריו של אלתמימי: "

האתגור כלפי חרב משום  "(. ההזחה הזו בניסוח מחדש מגבירה מעט אתمصنعבביטוי "בית חרושת" )"

 שהדימוי "בית חרושת", הלקוח משדה סמנטי אחר, יוצר בהקשר זה רושם של לעג:  
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(118) 

 ,األميركية الدفاع لوزارة التابع اإلعالمي التضليل مكتب ,قصة عن ماذا ,,قليل قبل تميمي السيدمقدم الحلقة:  -543
    لألكاذيب مصنع يعني ,هناك ,تايمز ويوركنيالـ اكتشفته ,يعني تايمز نيويوركال اكتشفته الذي

 }-أو{=هاي حرب:  -544

  يعني السيد قاله هذا ,األكاذيب لترويج مصنع }أو{مقدم الحلقة:  -545

 

 א'( 118)

מראיין: מר תמימי לפני זמן קצר,, מה על סיפור, משרד ההונאה התקשורתית של משרד ההגנה  -633
 בית חרושת לשקריםלומר, חשף הניו יורק טיימז, יש, כלומר האמריקני, שחשף הניו יורק טיימז כ

 {-חרב: =זה }קו -633

 כלומר  בית חרושת להפצת שקרים, את זה אמר האדוןמראיין: }או{  -635

 

המראיין מנסח ניסוח מחדש לשם הבהרה בתור אחד בלבד, ובו הוא מאתגר את  3בתכנית מספר 

 המרואיין צאלח טריף. 

(119) 

هذه الطروحات لحزب العمل, ولكنه يفضل,, دعم اليمين  يؤيدالشارع اإلسرائيلي  كلمة[ 13]حذفت  طريف: -555

 اإلسرائيلي وشارون,, القادر حسب رأيه على تنفيذها 

 ههمقدم الحلقة:  -552

 طريف: وهذه هي المأساة الكبيرة اللتي, نحن بصددها اليوم  -558

 =ههمقدم الحلقة:  -559

رأي, األكثرية في إسرائيل,, حزب العمل ال يوفر أو قادته,, األمن مع كل, ما ذكره أخ عبد  حسب,طريف: = -551
 الباري, عن, عن متسناع, وعن أه, أه, بن أليعازر, وشمعون }بيريز{

 }يعني كل{ تكسير العظام }اللي عمله, بحاجة ليكسر أكثر{  مقدم الحلقة:  -551

 ,,, ال يؤمن,{ ال يؤمن الطريف: } -555

 =آهمقدم الحلقة:  -553

 طريف: =األمن للمواطن اإلسرائيلي -554
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 ( א' 009)

בהשקפות האלה של מפלגת העבודה, אך הוא  תומךמילים[ הרחוב הישראלי  13טריף: ]הושמטו  -256
 מעדיף,, לסייע לימין הישראלי ולשרון,, שמסוגל לדעתו להוציא אותן אל הפועל 

 מראיין: הה -257

 אנחנו עוסקים בה היום -זאת הטרגדיה הגדולה שטריף: ו -258

 מראיין: =הה -259

לפי, דעת, הרוב בישראל,, מפלגת העבודה לא מספקת או המנהיגים שלה,, ביטחון למרות טריף:  -261
 כל, מה שהזכיר האח עבד אלבארי, על, על מצנע, ועל אה, אה, בן אליעזר, ושמעון }פרס{

 העצמות }שעשה, צריך שישבור יותר{ }כלומר כל{ שבירתמראיין:  -261

 טריף: }לא,,, לא מבטיח,{ לא מבטיח -262

 מראיין: =כן -263

 טריף: =ביטחון לאזרח הישראלי -263

 

טריף אומר: "לפי, דעת, הרוב בישראל,, מפלגת העבודה לא מספקת או המנהיגים שלה,,  261בתור 

מצנע, ועל אה, אה, בן אליעזר, ושמעון  ביטחון למרות כל, מה שהזכיר האח עבד אלבארי, על, על

פרס". המראיין קוטע אותו ומבהיר: "כלומר כל שבירת העצמות שעשה, צריך שישבור יותר" )תור 

(. בכך הוא מתייחס למצנע, שהרי הדיון כולו נסב סביב שאלת ההצבעה עבורו, ועטואן כבר דיבר 261

קונוטציה ריגושית "( العظام تكسيرצמות" )". לביטוי "שבירת ע195-ו 191עליו בהקשר זה בתורות 

היא אירונית, שכן אין להניח  -שלילית, והצגתו כקביעה )שיש בה ודאות, לכאורה, בשונה משאלה( 

 (. Grice ,1975 :39-56שהמראיין מאמין באמיתותה )

 261כמו כן, השימוש במילת ההבהרה "כלומר" מתפרש כאילו המראיין מייחס את הקביעה בתור 

מרואיין טריף.  באמירה זו מהדהדות השקפות שהמראיין מייחס לישראלים, אך גם דברי טריף, ל

שמתאר אותן וטוען שיש להתחשב בהן. לפיכך, ניתן לראות בקביעת ההבהרה אמירה אירונית גם על 

(. Sperber & Wilson ,1981 ; Sperber  &Wilson ,1992פי תיאורית ההדהוד של ספרבר ווילסון )

 ף הוא אחת ממטרות האירוניה של המראיין.          טרי

שני ניסוחים מחדש לצורך הבהרה: האחד מאתגר את אחמד צבח והשני תומך  3בתכנית מספר 

במחמד נזאל, כלומר יחסו של המראיין אליהם אינו סימטרי. בדוגמה הבאה המראיין מאתגר את 

רצופות. השאלה הראשונה "פתוחה"  צבח באמצעות קטיעת דבריו ובאמצעות שתי שאלות הבהרה

( והשנייה היא שאלה סגורה מסוג כן/לא: "האם אתה רוצה להגיד שמה שאומר מר 35-ו 33)תורות 

(. תוכנו של 37-ו 35נזאל, לא מתקבל על הדעת ]הושמט תור[ כלומר ושכל לא יבין אותו?" )תורות 
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ית(, המצדדת בעמדתו של נזאל. מכך הניסוח הזה מנוגד לעמדת המראיין )כפי שנחשפה בפתיחת התכנ

ניתן ללמוד על האתגור, וגם מתגובתו של צבח: הוא פונה אל המראיין, מבקש רשות דיבור ומסביר 

 את דבריו. 

(151) 

 حساسية مع وخاصة ,دائماا  بودي كان -أ فأنا ,نزال محمد -, أأخينا ,به تفضل ,ما أما كلمة[ 528]حذفت صبح:  -10

 ,أقول أنا ,,أل, آخر ورأي ,رأي تقريع , أه,بصدد , أه,لست ,فأنا ,العقل نخاطب أن كلمة[ 52]حذفت  بها نمر التي المرحلة

  {-,, فجهة من شعبها تجاه مسؤولياتها} ,تماماا  تعي , أه,السلطة هذه بأن

  { العقل نخاطب دتقص ماذا, تقصد ماذا}, تقصد ماذا {يعني, صبح سيد, سيد دقيقة, دقيقة يعني}:  القاسم د. فيصل -11

 لو, ,أكمل لي سمحت لو, ,لي} سمحت لو, أكمل لي {سمحت لو, أكمل لي سمحت لو, لي سمحت لو}أه, صبح:  -11

 {  لي سمحت

 ,نزال السيد} يقوله ما أن تقول أن تريد هل يعني ,{العقل بنخاطب تقصد ماذا يعني ,,العقل نخاطب بس}مقدم الحلقة:  -15
 {العقل عن بعيد

    {بمعنى, ,,بمعنى}ح: صب -11

 عقل؟ يفهمه وال يعنيمقدم الحلقة:  -11

  ا:صبح: ي -11

 =أهمقدم الحلقة:  -11

 أ:ه{  ,تكرمت إذا , }أه,فيصل أخ يا, فيصل أخ يا, أخ صبح: يا -11

 {تفضل, تفضل}مقدم الحلقة:  -10

ن أن ,والمشاهد ,طنوللموا أه, -, وللمعلومة إعطاء بصدد ,أننا هو ,أقول أن أريد صبح: ما -10   الرأي يُكوِّ

 (א' 021)

תמיד רציתי,  -מחמד נזאל, הרי שאני א -מילים[ אשר למה, שאמר, אחינו, א 278צבח: ]הושמטו  -32
מילים[ שנפנה אל השכל, ואני, לא, אה,  27ובפרט לאור הרגישות של השלב שאנחנו נמצאים בו ]הושמטו 

לא,, אני אומר, שהרשות הזאת, אה, מודעת לחלוטין, }לאחריות מתכוון, אה, לנזוף בדעה, ובדעה אחרת, 
 {-שלה כלפי העם שלה מחד,, ו

למה אתה מתכוון, }למה אתה מתכוון, למה אתה מראיין: }כלומר דקה, דקה מר, מר צבח, כלומר{  -33
 מתכוון, שנפנה אל השכל{

ם, אם תרשה }לי,, אם תרשה צבח: }אה, אם תרשה לי, אם תרשה לי להשלים, אם תרשה{ לי להשלי -33
 לי להשלים,, אם תרשה לי{

}אבל נפנה אל השכל,, כלומר למה אתה מתכוון בנפנה אל השכל{, כלומר האם אתה רוצה מראיין:  -35
 להגיד שמה שאומר }מר נזאל, לא מתקבל על הדעת{
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 }במשמעות,,, במשמעות{ -36

 כלומר ושכל לא יבין אותו?מראיין:  -37

 צבח: י:א -38

 מראיין: =אה -39

 צבח: יא אח, יא אח פיצל, יא אח פיצל, }אה, אם תואיל, א:ה{ -31

 מראיין: }בבקשה, בבקשה{  -31

 אה, ולאזרח, והצופה, שיגבש דעה -צבח: מה שאני רוצה לומר, הוא שאנחנו, מתכוונים לתת מידע, ול -32

 

ובקביעות ההבהרה מחולקים  מניתוח הדוגמאות בערבית עולה כי הניסוחים מחדש בשאלות ההבהרה

סימטרי ברור בין המרואיינים בתכניות אלה, ולא נמצאו כלל כאלה שאתגרו את המרואיין -באופן א

המועדף או תמכו בזה שאינו מועדף. כמו כן, ברבים מן הניסוחים המאתגרים המראיין מעצים את 

 האתגור במילים בעלות קונוטציה ריגושית שלילית. 

 
 בעברית. הבהרות 3.1.2

 

המראיין בן כספית מנסח מחדש דברי מרואיין לשם הבהרה פעמיים, ובשתיהן הוא  5בתכנית מספר 

מאתגר את המרואיין אלי ישי. בפעם הראשונה הוא מנסח בדרך של חזרה לקסיקאלית תוך התאמת 

מעת הפרספקטיבה )כינוי הגוף "אתה"(. החזרה יוצרת ייתור ומפרה את כלל הכמות, ומהפרה זו משת

בעקיפין תמיהה. התמיהה מאתגרת את המרואיין משום שהיא מרמזת כי דבריו אינם סבירים ואולי 

(, ולפיו לפיד Dascal & Weizman ,1987אף לא נכונים )התמיהה מבוססת על ידע הקשרי מסוים )

 הוא יריב של ישי בזירת הפוליטיקה(. 

(121) 

 ודיישי: אני אוהב את טומי לפיד, כי הוא יה - 118

 מראיין: אתה אוהב את טומי לפיד?  -119

 ישי: אני אוהב את טומי לפיד אבל אני שונא את הדרך שלו  -111

 

בניסוח מחדש בדוגמה השנייה האתגור טמון בכך שכספית מוסיף לדברי ישי פריט קוטבי: 

 "בשום אופן":

 

 

(122) 
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, נתמוך בשרון, נמליץ לנשיא המדינה, ישי: אתה רואה, זה בדיוק ההבדל בינינו,, אנחנו, הודענו, -231

נצטרף לממשלה  לאונעזור לו,  -ששרון יקים את הממשלה, נהיה הראשונים שנעמוד, לימינו ולע

 בראשות עמרם מצנע,, לנו יש דרך, אנחנו }עם עשייה{ 

 עמרם מצנע?{   -מראיין: }בשום אופן{ אתה לא מצטרף לממ}שלה בראשות עמ -232

  דרךבראשות עמרם{ מצנע לא, אנחנו מפלגה עם  -ב -ישי: }אנח -233

 

שני ניסוחים מחדש להבהרה ובשניהם כספית תומך ביוסי שריד. בשני המקרים ניתן  6בתכנית מספר 

ללמוד על התמיכה מן הקרבה בין תוכן דברי המרואיין לניסוח מחדש. בדוגמה הראשונה ניתן ללמוד 

 ל הניסוח של המראיין. ממנה גם מתגובתו של שריד, שבה הוא חוזר ע

(123) 

הזה, אני מעולם לא התחייבתי, את האמירה הזו אמרתי כאשר  מופרךשריד: אה,,,  -26

נסגרו הקלפיות,,, לאחר שספרו כבר את הקולות,,,, יכול להיות שאני טעיתי כאשר ל:א 

, הערכתי נכון מה יהיו תוצאות הבחירות באותו ערב אבל אין בן אדם בארץ שיכול לומר,

 }הזאת{ התחייבותשהטעיתי אותו,, שהבטחתי לו משהו, ולא עמדתי ב

 מראיין: }זת' אומרת{ זו לא הייתה הבטחת }בחירות, דבר ראשון{  -27

 שריד: }ולכן, לא הייתה הבטחת{ בחירות }לכן כל העניין אז אני{ -28

 

(123) 

יוחסו  -,,,, הדברים שיוחסי לאה -אה,,, אחד ה: -שריד: }א::ה{, כן, אה, נאמר שם, אה אחד ה: -59

לי, שאני אה,, אה הייתי ידיד אישי של אה, יאסר ערפאת,, לא דובים ולא יער, אני לא יודע מאיפה 

 לוקחים את זה, ומעולם לא הייתי ידיד אישי של יאסר ערפאת, }אני זוכר רק{ 

 מראיין: }היו יחסים קורקטים{         -61

 

 וח מחדש הן לשם אתגור והן לשם תמיכה בציפי לבני: נסמך המראיין על ניס 7בתכנית 

(125) 

,, בכנות, מקווהתהליך, שאני מילים[ במשך השנתיים האלה, באמת היה  29לבני: ]הושמטו  -33

אחרי  שנמצא לפני איזשהו חלון הזדמנויות,, שאולי עכשיו ניתן יהיה,, להיכנס לאיזשהו תהליך

רים של חיים רמון במפלגת העבודה לפלשתינאים,,, שהטרור שנתיים, שבהם שידרנו כולנו,, גם החב

 הזמן{ צירלא יביא הישגים מדיניים,, שידרנו }שאנחנו, נמצאים באחדות,,, ואני אומרת שעל 

, את אומרת הממשלה הזו,, זו לא הממשלה{ אני מתרגם אותך רגעמראיין: }את אומרת,  -35

   הסיטואציה השתנ}תה,, זו ממשלה{ -הקודמת, ה:ס

 {-לבני: }אני אומרת שעל צ -36

 זה מה }שאת באה להגיד?{   מראיין: היסטורית, -37

לבני: }אני אומרת{, שעל ציר, הזמן,, יכול להיות ואני מקווה שכך,, אחרי שהחברה הפלשתינאית  -38

 ,, באופן אמתיהפנימהוההנהגה שלה 

 מראיין: =אהה -39

ישיג הישגים מדיניים,, ושהם הפנימו שהם  לאהטרור לבני: =וזה המידע שנמצא לפנינו,,, ש -51

 צריכים לע}שות רפורמות{ 
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 מראיין: }זה הזמן לתהליך מדיני{  -51

 לבני: ושהקהילה הבין }לאומית{  -52

 }אמתי{מראיין:  -53

 

בוחר המראיין היבט יחיד מתוך דברי המרואיינת, ומתמקד בו באמצעות קביעת הבהרה.  35בתור 

" על הממד הפרשני בניסוח שלו: "אני מתרגם אותך רגע". מההערה הזו משתמעת הוא אף "מעיד

רמיזה שדבריה אינם נהירים, אך הוא מרכך את האתגור השיחתי הזה במילת הזמן הממעיטה "רגע". 

הוא מאפשר לה לאשר או לשלול את פרשנותו, וגם בכך הוא מבקש לרכך את ה"פלישה"  37בתור 

ה מה שאת באה להגיד?". התמיכה מתבטאת בקרבה בין ההערכה החיובית לתחומי התפקיד שלה: "ז

,, בכנות, שנמצא לפני איזשהו מקווהשהיא הביעה לגבי הסיכוי לפתיחת מו"מ מדיני )"תהליך, שאני 

( לבין הניסוח מחדש 33חלון הזדמנויות,, שאולי עכשיו ניתן יהיה,, להיכנס לאיזשהו תהליך", תור 

קרים תואמים דבריו את רוח דבריה ואף כוללים מילות תואר בעלות קונוטציה (.  בשני המ37)תור 

( ו"אמתי" )לתיאור התהליך המדיני הרצוי, 37ריגושית חיובית: "היסטורית" )לתיאור הממשלה, תור 

 (. 53תור 

 

כספית מבהיר דברי מרואיין באמצעות ניסוח מחדש בשני קטעים שונים )דוגמאות  8בתכנית מספר 

להלן(. בשניהם הוא מאתגר את ישראל הראל, אולם באחת מהן האתגור מנוטרל. בשניהם  127-ו 126

האתגור אינו נובע רק מן הרמיזה שהראל לא דיבר בבהירות )אתגור תפקידו בשיח(, אלא גם מן 

הקונוטציה השלילית החזקה של הפריטים בניסוח מחדש לעומת הניסוח המקורי )אתגור עמדתו(. זו 

הראל מחויבות רבה יותר. הנושא הנדון בשתי הדוגמאות הוא התבטאותו של אריאל שרון,  מטילה על

 ראש ממשלת ישראל, שבה הוא תיאר את המעמד הפוליטי של המדינה במילה "כיבוש". 

(126) 

מילים[ אריאל שרון הצליח לפתח,, תסמונת כזו,, שכאשר הוא אומר ויתורים  37הראל: ]הושמטו  -56

בנימין א:ה  -מאמינים לו, כש לא, עכשיו כבר כולם מאמינים לו, אמרכאשר הוא  -א -כואבים, כ

כלומר דבר והיפוכו, ו:אריאל שרון,  -א -יוותר, גם כן לא מאמינים לו,, ו: לא,, אומר, שהוא נתניהו

 ציבוריתהיו גם בפעילות  -גם, אה, בוא נאמר אנשים,, כמוני, ש: -באמת, במידה מסויימת הרי ג

 -,, אהרבה יישובים, ראיתי אותו יום יום, בפעילותו הכיש:נבנו  -ואני הייתי בתקופה, ב -ד -ע, בביש"

 לכן, גם }איזה{ -ג

 מראיין: }רגע{ -57

 חזק מאוד{ דיסוננסהראל: א:ה אה,, }יש איזה  -58

גידל בעצם שרון,,  -מראיין: }מה מה, מה אתה מנסה, אני לא{, לא מבין מה אתה מנסה להגיד, א -59

 את המתנחלים       

 הוא לא }גידל{הראל: = -61

 { ועכשיו רימה אותם?אותם במקומם,  נטעאותם,, }}השקה{ מראיין:  -61

 בוא{ ב:וא, תראה -ב:וא בוא ב -}לא לא, בהראל:  -62
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משתמע שהשימוש במונח הזה הפתיע אותו, והוא מסביר זאת במילים:  56מדברי הראל בתור 

הרבה יישובים, ראיתי אותו  הכיש:נבנו  -מילים[ ואני הייתי בתקופה, ב 13הושמטו "ו:אריאל שרון ]

( מתבטאת בהעצמה של תיאור 61-ו 59יום יום, בפעילותו". ההזחה בניסוח שהמראיין מציע )בתורות 

הפעילות הזו בשלושה פעלים: "גידל", "השקה" ו"נטע", וכן של ההאשמה כלפי שרון: "ועכשיו רימה 

ב:וא  -(. הראל מביע התנגדות לתוכן הניסוח: "הוא לא גידל ]הושמט תור[ לא לא, ב62תור אותם" )

 (.62-ו 61בוא ב:וא, תראה" )תורות  -בוא ב

(127) 

,,, יותר מאשר, חזרה מעין המרת דתמילים[ אני חושב שהוא עבר תהליך עמוק,  3הראל: ]הושמטו  -6

 בשאלה, מעין, המרת דת מבחינת מה שאני יודע

 מיהודי, למוסלמי, משהו }כזה{  מראיין: = -7

 הראל: }לא לא{, א::ה, אני לא, }אני לא לוקח{ -8

 }רק כדוגמה{מראיין:  -9

,, נפשיה מעברהראל: את זה במובן התאולוגי של שלושת הדתות, אני לוקח את זה, מבחינת ה -11

  עברוהאידאולוגי, שהאיש הזה 

 או קיימראיין: = -11

 

מתאר תהליך שאריאל שרון עבר במילים: "מעין המרת דת". בתור העוקב כספית הראל  6בתור 

משלים את דבריו במילים: "מיהודי, למוסלמי" ומסמן שזוהי דוגמה במילים: "משהו כזה", 

המקבילות למילה "מעין" בדברי הראל. אם כן, הניסוח מחדש איננו מתרחק מן המקור במידה רבה, 

לשאת קונוטציה שלילית, ומכאן ערכה המאתגר. הראל מתחיל להביע  אך בהקשר זה הדוגמה עלולה

( ולאחר מכן 9והמראיין חוזר בו חלקית מן הניסוח במילים: "רק כדוגמה" )תור  8את התנגדותו בתור 

 (. בכך הוא מרכך את האתגור, ואולי אף מבטל את כוחו.11במילת ההסכמה "או קיי" )תור 

 

סימטרי בין -עברית מחלקים שאלות הבהרה וקביעות הבהרה באופן אלסיכום, המראיינים בערבית וב

סימטריה בערבית בולטת יותר מאשר בעברית, שכן רמת התמיכה או -שני המרואיינים. אולם הא

  האתגור בדוגמאות בערבית גבוהה מאשר בדוגמאות המקבילות בעברית.

 
 . ייצוג עמדת המרואיין3.2

 

ראיין מנסח מחדש את דבריו של אחד מהמרואיינים ובכך מייצג את בסעיף זה יידונו תורות שבהם המ

עמדתו כדי לעמת את המרואיין השני אתה. בחלק מהדוגמאות המראיין מפנה אל המרואיין השני 

 שאלה שהוצגה בדברי המרואיין הראשון. על פי רוב, לייצוג יש ערך של תמיכה במרואיין שדבריו 

מציג אותם כבסיס לדיון, ומטיל את "חובת ההוכחה" של הדעה מיוצגים, מעצם העובדה שהמראיין 

הנגדית על המרואיין השני. לעתים המראיין מסמן את הניסוח ולעתים הוא מציג את הדברים כאילו 

נאמרו בשמו הוא, ואז נראה כי רמת ההזדהות שלו איתם גבוהה יותר ואיתה רמת התמיכה. לעתים 

לשם ייצוג, אך למעשה אומר דברים שחיבר בעצמו, כלומר  הוא אף מסמן את דבריו כניסוח מחדש
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. לעיל(. הניסוח מחדש עלול גם 3.1.1, בדפוס, וראו דיון בסעיף Lauerbachמשתמש באמצעי הפיתום )

 לאתגר את המרואיין שדבריו מיוצגים, אם המראיין משנה אותם ויוצר ניסוח מעורר מחלוקת. 

 

 . ייצוג עמדת המרואיין בערבית3.2.1

 

מהן הוא מאתגר את  3-פעמים. ב 5אלקאסם מייצג מרואיין באמצעות ניסוח מחדש  1בתכנית מספר 

הוא תומך בעלי בדואן. בשתי הדוגמאות הבאות הוא מנסח הערה  –אחמד עוידי אלעבאדי ובאחת 

 –. לעיל(, ובשנייה 7.1.1שבדואן אתגר בה את אלעבאדי. בראשונה הניסוח נועד להבהרה )ראה סעיף 

 לייצוג:

(158) 

  إسرائيل بلسان نتكلم أال ,أرجو يعني لذلك بدوان: -114

  صهيونية{ بلهجة يتكلم ,العبادي عويدي أحمد} دكتوريعني ال -ت -ت يعني=مقدم الحلقة:  -115

 {سمحت لو, سمحت لو, سمحت لو} العبادي: -115

 {يه,,, هيه,,, نعم}أيه,, ه بدوان: -112

  {]...[  سمحت لو}, صهيوني بلسانمقدم الحلقة:  -008

 א'( 128) 

 אני מבקש, שלא נדבר בשם ישראל בדואן: לכן כלומר  -113

 כלומר הדוקטור }אחמד עווידי אלעבאדי, מדבר בלהג ציוני{ -ת -כלומר תמראיין: = -115

 אלעבאדי: }ברשותך, ברשותך, ברשותך{ -116

 בדואן: }אה,, הה,,, הה,,, כן{ -117

 { , }ברשותך ]...[ציוניתמראיין: בלשון  -118

 

בדואן מבקש בקשה שיש לה כוח אילוקוציוני עקיף של האשמה כלפי המרואיין אלעבאדי:  113בתור 

"אני מבקש, שלא נדבר בשם ישראל". קביעת המראיין בתור העוקב מאוייכת כקביעת הבהרה 

 –באמצעות המילה "כלומר", אולם יש בה שתי הזחות: הראשונה נוגעת לפרספקטיבה והשנייה 

ילים. בדואן מציג את בקשתו בפרספקטיבת מוען ונמענים, גוף מדברים, שיש בה ריכוך, לבחירת המ

שכן משתמעת בה האשמה כלפי כל המשתתפים בריאיון. לעומתו המראיין בוחר בגוף שלישי, נוקב 

בשמו המלא של "הנאשם" ומאייך אותו בתוארו האקדמי: "הדוקטור אחמד עוידי אלעבאדי". בדרך 

 ת האשמה ומפנה אותה למרואיין בלבד. שנית, בדואן בוחר בשם העצם "ישראל" זו הוא מחדד א

 

 

 

ואילו המראיין בוחר בשם התואר "ציוני", הנושא קונוטציה ריגושית שלילית יותר. אם כן, הניסוח 

 של המראיין מאתגר את אלעבאדי יותר מזה של בדואן. 
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ל בדואן ומפנה אותה כשאלה לאלעבאדי. כך גם בדוגמה הבאה, שבה המראיין מייצג את הבקשה ש

כאן ההזחה באה לידי ביטוי בכך שהמראיין הוסיף את שם התואר "אמריקאי", שלא נמצא במקור, 

לשם התואר "ישראלי", כאשר תיאר את ה"להג" שאלעבאדי דיבר בו לפי ההאשמה. התוספת 

 מעצימה את ההאשמה, וכך גם את האתגור:  

(159) 

 عليه تجيب أن ,{أريد أنا}مقدم الحلقة:  -131

 {  أنا ,أجيب أنا, }أوالا = العبادي: -135

  باللهجة{ يعني} بلسان{ تتحدث أنت}مقدم الحلقة:  -133

 {  -و, أال} العبادي: -134

  واألميركية اإلسرائيليةمقدم الحلقة:  -135

 اللهجة أوالا = العبادي: -135

 الفصل  هذا فيمقدم الحلقة:  -132

 {اللهجة} أوالا = العبادي: -138

 {}آهمقدم الحلقة:  -139

 األردن في واحد أي وال أنا ال ,بها نتحدث ال نحن ,اإلسرائيلية اللهجة ,إلسرائيليةا بادي:الع -141

 א'( 129)

 מראיין: }אני רוצה{, שתענה לו -131

 אלעבאדי: =ראשית, }אני אענה, אני{ -132

 מראיין: }אתה מדבר{ בלשון }כלומר בלהג{ -133

 {-אלעבאדי: }לא, ראש -133

 והאמריקאי מראיין: הישראלי -135

 אלעבאדי: =ראשית הלהג -136

 מראיין: בחלק הזה -137

 אלעבאדי: =ראשית }הלהג{ -138

 מראיין: }כן{ -139

 אלעבאדי: הישראלי, הלהג הישראלי, אנחנו לא מדברים בו, לא אני ולא אף אחד בירדן  -131
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באדי. בדוגמה     מכאן לסדרת קטעים שבהם המראיין חוזר על המילה "מליצה", ומייחס אותה לאלע

לשם הבהרה. כאמור, הנושא הנדון בתכנית  – 131-135( יש ניסוח מחדש לשם ייצוג, ובדוגמאות 131)

הוא "הפלסטינים בפזורה" )החיים מחוץ לשטחי הרשות הפלסטינית(. עלי בדואן, הנמנה עם קבוצה 

. המראיין מייצג, לכאורה, זו, מייצג אותה בתכנית, וטוען כי מידת מחוייבותה לעניין הפלסטיני רבה

"דברי מליצה ודברי נימוסין" )תור את גישתו של אלעבאדי כלפי הטענה הזו, ולפיה היא אינה אלא 

, המראיין מסמן במפורש שהוא חוזר על דברי אלעבאדי, וזאת במילים: "הוא אומר 278תור ב(. 281

לא אמר דברים כאלה  לך". אולם בדיקת התורות שקדמו לתור זה בתכנית מעלה, שאלעבאדי

 במהלכה, ומכאן שהמראיין מפתם אותו.

 

מהמשך הדוגמה ניתן להסיק, שהמראיין חוזר על דברים שאלעבאדי "לא יכול להגיד" בשידור )תור 

, הוא מתייחס לדברים שאלעבאדי אמר, לכאורה, לפני 286(. אם כן, במילים "מה שאמר" בתור 283

כשפנה אל אלעבאדי במילים: "אתה אמרת לי שתי דקות  151ר צילום התכנית, כפי שהוא הבהיר בתו

 אה, הפלסטינים של הפזורה, שכחו את המולדת, ומכרו אותה מזמן". -לפני שנכנסתי, שה

.(, ומכאן שהוא 5.1.1(. בפתיחת התכנית נחשפה עמדת המראיין המצדדת בקבוצה זו )ראה סעיף 131)

 ולפיה הם אינם מחוייבים לעניין הפלסטיני. איננו מסכים לטענה שהוא מייחס לאלעבאדי, 

(131) 

 {إنه لك} يقول عندما ,ترد {كيف لكن ,لكن}مقدم الحلقة:  -528

 }أ:ه, أه{ بدوان: -529

 ت:أدبيا وكالم ,ء:إنشا كالم هذا ,الموضوع ههذ ,مثالا مقدم الحلقة:  -581

 =نعم بدوان: -581

 {الدكتور} ,يعني ,الواقع أرض على ينطبق وال ,هنالك ما وإلى=مقدم الحلقة:  -585

 }نعم{ بدوان: -583

 يقوله أن يستطيع ال , ماال ما أقول ,له أقول وأنا ,قالمقدم الحلقة:  -584

 =نعم بدوان: -585

 قال الذي=مقدم الحلقة:  -585

 صحيح= بدوان: -582

    {إداري بقرار ال لها عالقة ال ,رغبتهم} عن يعبروا أن يريدوا ال ى:حت ,هؤالء ,أنه=مقدم الحلقة:  -588

 {طيبأ:ه,  ,,صحيحأ:ه,,  -}ها بدوان: -589

 بشيء والمقدم الحلقة:  -591

 

 (א' 131)

 { -שהוא אומר }לך }אבל, אבל איך{ תשיב, כשמראיין:  -278

 בדואן: }א:ה, אה{ -279

  דברי מליצ:ה, ודברי נימוסין , זההזהלמשל, הנושא מראיין:  -281

 כן בדואן: = -281

 =וכולי, לא מתאימים למציאות בשטח, כלומר, }הדוקטור{  מראיין: -282
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 בדואן: }כן{ -283

 לא יכול להגיד  מראיין: אמר, ואני אומר לו, אני אומר מה שהוא לא, מה שהוא -283

 בדואן: =כן  -285

 מראיין: =מה שאמר -286

 בדואן: =נכון -287

 הביע את }רצונם, אין לו קשר לא להחלטה מנהלית{מראיין: ש, אלה, אפי:לו לא רוצים ל -288

 א:ה,, נכון,, א:ה, טוב{ -בדואן: }הא -289

 ולא לשום דבר מראיין: -291

 

( אלעבאדי מאשים את המרואיין בדואן כי דבריו הם "הקדמות של מליצה", 131בדוגמה )

מילה "מליצה" והאימפליקטורה המשתמעת מכך היא שאין להם ערך של אמת. המראיין חוזר על ה

פעמיים. בתגובה אלעבאדי חוזר ומדגיש את עמדתו, ומכאן שחש כי בחזרה של המראיין הייתה 

 הסתייגות או הטלת ספק, וכן כי היה לה כוח אילוקוציוני של שאלה.

(131) 

 الراس على إنشاء مقدمات كله -م لكن ,معاه نتفق ممكن , أهاألخ به تفضل الذي -, أأوالا  سيدي يا= العبادي: -333

 {لكن} ,,والعين

  {إنشاء}مقدم الحلقة:  -334

ا العبادي: -335  آه, طبعا

   إنشاء=مقدم الحلقة:  -335

  نقطة آخر في ,إنشاء -البداب ,اطبعاا = العبادي: -332

 

 (א' 131)

 הכול -מה שאמר האח, אה אנחנו יכולים להסכים אתו, אבל מ -אלעבאדי: =אדוני ראשית, א -333

 לחלוטין,, }אבל{ ל מליצההקדמות ש

 }מליצה{ מראיין: -333

 אלעבאדי: כן, כמובן -335

 מליצהמראיין: = -336

 מליצה, בנקודה האחרונה  -אלעבאדי: =כמובן, בהתח -337

 

גם בדוגמה הבאה אלעבאדי מכנה את דבריו של בדואן במילה "מליצה", והמראיין חוזר עליה. כמו 

עמדתו הבאה לידי ביטוי במילה זו, ומוסיף לה תוקף בנוסחת  בדוגמה הקודמת, אלעבאדי חוזר על

דימויו  הנימוס החיובי: "עם כל הכבוד שלי", הפונה אל הצורך שיש לנמען העקיף, בדואן, בשמירה על

  (:Brown & Levinson ,1987)החברתי על דרך החיוב 

 

(135) 
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   {إنشاء} تسمع العبادي:  -555

 { سمحت} لو -ل {,سمحت لو -}ل بدوان: -553

  {دقيقة بس ,دقيقة ,دقيقة} بس ,دقيقة}طيب,{ مقدم الحلقة:  -554

 هذا السؤال {آخر من جانب فيه بس} بدوان: -555

    إيهمقدم الحلقة:  -555

  {آخر جانب فيهإيه, } بدوان: -552

  {إنشاء ,,إنشاء} هذا{ -إنت س تقول -}تسمقدم الحلقة:  -558

   { فوق نم راسي على احترامي مع} يعني ,أخي {يا ,إنشاء تسمع} العبادي: -559

 

 א'( 132)

 }מליצה{ אלעבאדי: תשמע -552

 }ברשותך{ -ברשותך{, ב -בדואן: }ב -553

 מראיין: }טוב,{ דקה, רק }דקה, דקה, רק דקה{ -553

 בדואן: }אבל יש היבט נוסף{ לשאלה הזאת -555

 מראיין: כן -556

 בדואן: כן, }יש היבט נוסף{ -557

 }מליצה,, מליצה{ זה{ -אתה אומר שאתה ס -מראיין: }את -558

 }עם כל הכבוד שלי{אלעבאדי: }תשמע מליצה,{ אחי, כלומר  -559

 

( המראיין מבטא את החזרה בהנגנה עולה, כלומר כשאלה. תגובת המרואיין אלעבאדי 133בדוגמה )

כאן דומה לתגובתו בשתי הדוגמאות הקודמות, שבהן המראיין הגה את החזרה כקביעה: הוא אישר 

ר עליה. נראה, כי בהגיית החזרה כשאלה המראיין מביע ספק והסתייגות רבה יותר את המילה וחז

 מאשר בהגייתה כקביעה, אם כי גם לקביעות שנדונו לעיל יש כוח אילוקוציוני של שאלה.

(133) 

  {علقت} بدوان: -529

  {إنشاء هذا} ,علق ما أخي يا ,أل العبادي: -581

 و سمحت{ل} بدوان: -581

  ؟هذا إنشاءمقدم الحلقة:  -585

 إنشاء هذا ,آه عبادي:ال -583

   سمحت لو ,معلش ,آخر تعليق أعلق راح ,طيب بدوان: -584

 א'( 133)
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 בדואן: }הערתי{ -579

 {מליצהאלעבאדי: לא, אחי הוא לא העיר, }זאת  -581

 בדואן: }ברשותך{ -581

 זו מליצה?מראיין:  -582

 מליצהאלעבאדי: כן, זאת  -583

 אפשר, ברשותך בדואן: טוב, אני אעיר הערה אחרת, אם -583

 

( המראיין קוטע את דבריו של המרואיין בדואן ומעיר עליהם הערה המפרשת אותם, 133בדוגמה )

מופנה לאלעבאדי, ומתפקד למעשה  595בהתאם להערותיו של אלעבאדי, במילה "מליצה". תור 

כשאלת הבהרה. אלעבאדי מגיב בהקדמה שממנה משתמעת מחאתו על קדם ההנחה של המראיין. 

אה זו באה לידי ביטוי בשימוש בנוסחת הפנייה "אדוני,, אדוני" המשמשת לסימון ערך האתגור מח

.(. כמו כן, המחאה באה לידי ביטוי במתאר המשפט: במילה 3.5.1)ויצמן, תשנ"ז, וראה סעיף 

"ראשית", היוצרת רושם שאלעבאדי נחפז להתגונן, ובמילה "לצערי", שניתן לשער שהיא מתייחסת 

הבהרה של המראיין משום שהיא נאמרת בצמידות אליה. לאחר מכן הוא אלעבאדי מבהיר לשאלת ה

 (:612-ו 611, 598את דבריו )תורות 

(134) 

أ:ه,  حق وعن ,194 القرار عن الدفاع قضية ,يتآكل أن أو ُيسلم وأن ,القرار هذا يخدش بأن نقبل ال بدوان: -595

 األول بالمقام وقومية وطنية قضية هي ,الشتات في لشعبنا ,العودة

 طب=مقدم الحلقة:  -593

 =أ:ه بدوان: -594

 {اإلنشاء , فيفي أيضاا  يدخل ,هذا ,الكالم هذا ,دقيقة , }بسبس=مقدم الحلقة:  -595

 لألسف {لألسف -و -بغ ,أنايعني  ,أوالا  ,أوالا }يا سيدي,,, يا سيدي,  العبادي: -595

 إيه=مقدم الحلقة:  -592

 إلنشاءا= العبادي: -598

 إيه=مقدم الحلقة:  -599

 1948 لسنة 194 قرار= العبادي: -511

 = نعم بدوان:  -511
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 أو وليس العطف واو ,التعويض أو العودة حق وليس ,والتعويض العودة حق على ,ينص= العبادي: -515

 

 א'( 133)

יכרסמו בה, עניין נסכים שיפגעו בהחלטה הזו, שיוותרו עליה או  לאמילים[  22בדואן: ]הושמטו  -592
, ועל זכות א:ה, השיבה, לעם שלנו בפזורה, הוא עניין לאומי פלסטיני ולאומי 193ההגנה על החלטה 

 ערבי ממדרגה ראשונה-כלל

 מראיין: =טוב -593

 בדואן: =א:ה -593

 {במליצה -זה, נכנס גם במראיין: =רק, }רק דקה, הדברים האלה,  -595

 לצערי{ לצערי -ו -ראשית, ראשית, כלומר אני, ב }אדוני,, אדוני, אלעבאדי: -596

 מראיין: =אה -597

 אלעבאדי: =המליצה -598

 מראיין: =אה -599

 1938משנת  193אלעבאדי: =החלטה  -611

 בדואן: =כן -611

אלעבאדי: =קובעת, את זכות השיבה והפיצויים, ולא זכות השיבה או הפיצויים, וי"ו החיבור  -612
 ולא או

 

אה בדואן מפריך את ההאשמה שהוטחה נגד דבריו, ואומר שהם "לא דברי מליצה בכלל" בדוגמה הב

המראיין  663(, ומיד לאחר מכן אלעבאדי מצדיק את ההפרכה הזו במילות שלילה. בתור 663)תור 

( ולאחר מכן מעמת את אלעבאדי אתה )"אמרת מליצה לפני זמן קצר", 663חוזר על ההפרכה )תור 

(, ומכאן שזיהה בהם אתגור ואי 667די קוטע את דברי המראיין ומוחה עליהם ב)תור (. אלעבא666תור 

 הסכמה עם דבריו:

(135) 

 إنشائي كالم أنه أعتقد ال ,العودة حق عن والحديث ,الكالم= بدوان:  -551

 }أ:ه{ سلي ,ال= العبادي:  -555

 أبداا  إنشائي كالم ليس}إيه{,  بدوان:  -553

   إنشائي كالم ليسمقدم الحلقة:   -554

 إيه= دوان:ب  -555
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 }قبل قليل{   إنشائي قلت=مقدم الحلقة:   -555

 ة, ال{دقيق} العبادي: -552

 א'( 135)

 אני לא חושב שאלה דברי מליצהבדואן: =הדברים, והדיבור על זכות השיבה,  -661

 }א:ה{ לא, לאאלעבאדי: = -662

 לא דברי מליצה בכללבדואן: }אה{,  -663

 לא דברי מליצהמראיין:  -663

 =כןבדואן:  -665

 אמרת מליצה לפני }זמן קצר{ מראיין: = -666

 אלעבאדי: }דקה, לא{ -667

 

בשתי הדוגמאות הבאות המראיין מבטל את האשמתו של אלעבאדי שהתבטאה במילה "מליצה", 

דו"ח אונרו"א". במונחים שטבע  -הוא קובע: "זה לא מליצה, זה, א 715בקביעות מפורשות. בתור 

( של הקביעה אלא גם המחבר        animator(, המראיין אינו רק המנפיש )Goffman ,1981 :35גופמן )

(author שלה, ולפיכך היא חושפת את עמדתו. המרואיין אלעבאדי מכחיש את קדם ההנחה בדברי )

המראיין, ומוסיף כי הביקורת שלו הופנתה כלפי אמירה אחרת )"אני אמרתי על הקודם, זה מה 

(, אינה מורה באמת על הבנה 721בתו של המרואיין בדואן, "א::ה" )תור שאמרתי עליו מליצה"(. תגו

והסכמה אלא יש בה היפוך אירוני. ההגייה המוארכת היא אמצעי חוץ לשוני המצטרף ומשרת את 

האירוניה. המראיין מגיב על דברי אלעבאדי במילות הסכמה. אולם בה בעת הוא מרמז על הזדהות עם 

הוא מביט בו ומחייך, ובכך מבטל את כוחה של הסכמה לכאורה זו. כך האירוניה של בדואן בכך ש

 נוצרת מעין ברית בין השניים נגד אלעבאדי, קרבן האירוניה. 

(135) 

 {عمره يطول هللا علي} ,الكريم األخ ,أوالا  العبادي:  -215

 {  الفكرة لك أوضح بدي أنا} بس ,إنشاء {عنه قلت هوهه, }مقدم الحلقة:  -213

 {ال ,,ال ,ال ,حتسم لو} العبادي: -214

  {األونروا تقرير} -, أهذا ,إنشاء ليس هذامقدم الحلقة:  -215

 أرجوك ,{ال ال ال ال} العبادي: -215

    {اتفضل=أه, }مقدم الحلقة:  -212

   إنشاء قلت {ما أنا} العبادي: -218
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 =إيهمقدم الحلقة:  -219

  إنشاء عنه قلت ما هذا ,السابق عن قلت أنا العبادي: -251

 هأ::= بدوان: -251

 جاوبت ما ناأ لسه= العبادي: -255

 ["ه::من ال" أ مبتسي]  OK, طيب=مقدم الحلقة:  -253

 א'( 136)

 אלעבאדי: ראשית, האח הנכבד, }עלי שיזכה לחיים ארוכים{ -712

 מראיין: }הה, הוא אמרת עליו{ מליצה, אבל }אני רוצה להבהיר לך את הרעיון{  -713

 אלעבאדי: }ברשותך, לא, לא,, לא{ -713

 }דו"ח אונרו"א{ -צה, זה, אזה לא מלימראיין:  -715

 אלעבאדי: }לא לא לא לא{, אני מבקש ממך -716

 מראיין: =אה, }בבקשה{ -717

 אלעבאדי: }אני לא{ אמרתי מליצה    -718

 מראיין: =אה -719

 אני אמרתי על הקודם, זה מה שאמרתי עליו מליצהאלעבאדי:  -721

 א::הבדואן: = -721

 יעבאדי: = אני עדיין לא ענית -722

 מראיין: =טוב, או קיי  ]מחייך על ה"א::ה"[  -723
 

בדוגמה הבאה המראיין משתמש במילה "מליצה" בהאשמה מפורשת כלפי אלעבאדי: "הדברים 

(. בהאשמה זו יש אירוניה, משום 813המליצה הערבית,, הנלעגת" )תור  תכליתהאלה שלך הם 

לכן לאלעבאדי, וטען כי נאמרה כנגד שבמילה "מליצה" גם מהדהדת הטענה שהמראיין ייחס קודם 

, שאמרתי עליו לא מצא חן בעיניךבדואן. אלעבאדי משיב באתגור מפורש של תפקידו של המראיין: "

מליצה". מדברים אלה משתמעת ביקורת על כך שהמראיין אינו מפגין עמדה ניטראלית כלפי הדברים 

 הנאמרים בתכנית, כמצופה מתפקידו:
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(132) 

 اإلنشاء} أصل هو كالمك وهذا ,اإلنشاء بالكالم علي األخأه  -ال تتهم قليل قبل {أنت الكالم وهذا}حلقة: مقدم ال -813
 , بس{دقيقة طيب ,55 مشاركة, 55أنا أريد أن أسألك,  ,الركيك ,,العربي

 ألنه{ [מקורב כך]ضاك رهللا  ,فيصل أستاذ ,أل ,,سمحت لو ,أعجبك ما ألنه , يا أخي,أخويا يا ال} العبادي: -814

 صحيح هو ,إنشاء عنه قلت أن أعجبك ما

 إيهمقدم الحلقة:  -815

 لك بأحكي وأنا= العبادي: -815

 =ههمقدم الحلقة:  -812

 أوالا , جوابي أوفي خليني سمحت لو= العبادي: -818

 

 א'( 137)

, אה האח עלי בדברי מליצה -}והדברים האלה אתה{ לפני זמן קצר האשמת את ה מראיין: -813

, 55, כניסה 55, אני רוצה לשאול אותך, }המליצה הערבית,, הנלעגת תכליתוהדברים האלה שלך הם 

 טוב דקה, רק{

, ברשותך,, לא, מר פיצל, שאללה ישבע רצון כי לא מצא חן בעיניךאלעבאדי: }לא אחי, אחי,  -813

 , זה נכון, שאמרתי עליו מליצהלא מצא חן בעיניך כי ממך{

 מראיין: אה -815

 אלעבאדי: =ואני אומר לך -816

 מראיין: =הה -817

 אלעבאדי: =ברשותך תן לי להשלים את התשובה שלי, ראשית -818

המראיין מייצג את עמדתו של בדואן באופן שתומך בה, ואילו את  1ראינו אפוא כי בתכנית מספר 

חזרות הרבות על עמדתו של עלעבאדי הוא מייצג באופן שמאתגר אותה. אתגור זה מועצם על ידי ה

 המילה "מליצה", כמתואר לעיל.

פעמים ואילו את דבריו של מופק  3המראיין מייצג את דבריו של עבד אלחי אלתמימי  2בתכנית מספר 

חרב הוא מייצג פעמיים. במקרים שבהם המראיין מייצג את חרב, הוא מאייך אותם במילים בוטות 

ים מחדש של דברי אלתמימי, המראיין תומך בהם העלולות לעורר אנטגוניזם. לעומת זאת בניסוח

המראיין מנסח את דברי  39(. בתור 138ומחזקם באמצעים טקסטואליים שונים. נבחן את דוגמה )

 בתמצית, ומאייך אותם בביטוי "עושים עוול": 26חרב בתור 

(138) 

 وأن ,تكتب وأن الكاميرا وراء جلست أن ,أن السهل من, السهل من أنه ,أن ,أنه باختصار }أقول أن أريد{حرب:  -55

ل وأن الوقائع مع تتعامل أن وترفض -و الواقع ترفض وأن ,أكاذيب أنها تقول  أنها وتقول االتهامات برمي فقط تفضِّ
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 ليس ,أداة تصبح وأن ,تفكيرك على تسيطر وأن عقلك على تسيطر بأن المؤامرة نظرية ,لنظريات تسمح وأن ,أكاذيب

 تصبح ,يحصل ما حقيقة على الناس إطلع , أ:ه وهو اإلعلمي بدورك تقوم أن من بدل ,مياا إعل األقل على ,فقط

   إعلمياا  تضلل أن وتحاول بوقاا  بالمقابل

 أدوار[ 15]حذفت 

 على ,تجلس أن جداا  السهل منأ:ه  يعني الكالم هذا سمعت ,إليك سنعود حال أي على ,طيبمقدم الحلقة:  -39

 ,الذي ظالمال -ال -ال -ال, الكالم هذا مثل وتكتب ,الطاولة وراء تجلس يعني -ت أنت:و ,تشاهد وأنت ي:الكرس

 الكالم هذا من شيء عن أو بوق عن ,عن عبارة هوأه  يعني

 א'( 138)

שקל, קל, לשבת מאחורי מצלמה ולכתוב, ולהגיד שאלה  -ש -חרב: }אני רוצה להגיד{ בקיצור ש -26

הטיח האשמות ולהגיד ל העובדות ולהעדיף רק עםולסרב להתמודד  -קרים, ולדחות את המציאות וש

הקונספירציה לשלוט בשכל שלך ולשלוט בחשיבה שלך,  תיאוריתלתיאוריות,  לאפשרשאלה שקרים, ו

ולהפוך לכלי, לא רק, לפחות בתחום התקשורת, במקום שתמלא את התפקיד התקשורתי שלך שהוא, 

 בתקשורת  להונותשופר ולנסות לוך במקום זה לאנשים מה קורה באמת, להפ לדווחא:ה 

 

 תורות[ 12]הושמטו 

 

ראיין: טוב, בכל אופן נחזור אליך, שמעת את הדברים האלה כלומר א:ה קל מאוד לשבת, על מ -39

 -ה -ה, הלאהמאחורי שולחן, וכותב דברים כמו הדברים  כלומר יושב -כס:א כשאתה צופה, ו:אתה ת

  או משהו כזה שופראה הם בבחינת, בבחינת כלומר  -ש עוולשעושים  -ה

 

(, ומאייך 231-ו 236, 212בהמשך אותו ריאיון, המראיין מתייחס לאמירות נוספות של חרב )בתורות 

 (: 232", תור وخزعبالت خرافاتאותן במילים בוטות עוד יותר: "שטויות וקשקושים" )"

(139) 

 خطابه أنه أعتقد ,بالعقول االستخفاف عن تميمي أستاذ راتم عدة ,كرر أنه وبماكلمة[  113]حذفت حرب:  -515

 العربي المشاهد عقولفي  ستخفافاال على دليل أكبر وه ,لألمور سرده وكيفية -, والسياسي

 

 أدوار[ 33]حذفت 

 ,اإلنجليزية ,بترجمة يقوموا بأن ,عليهم ألح الجزيرة تليفزيون من بمسؤول التقي كلما ,ادائما كنت=حرب:  -535
 الدعايات وبعض{ بهم تأتي التي الضيوف وبعض ,الجزيرة من األحيان بعض في أسمعه ما ولكن ,الجزيرة برامج

 }به تقومون الذي والتشويه

 أدوار[ 4]حذفت 

 أرجوكم ال تترجموا ,تترجموا الأطلب منكم أرجوكم حرب:  -541
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 عبالت كالمك خرافات وخز تترجمواأرجوكم ال  ,طيب=هه, مقدم الحلقة:  -545

    }بعقل, المشاهد العربي استخفاف{حرب:  -543

  }مترحأ أنا ي,سيد يا , ال,أنا{ التميمي: -544

 }والمشاهدين الناس{ عقول تحترم وال ,عقل يصدقه ال=مقدم الحلقة:  -545
 

 
 א'( 139)

נציה, באינטליגהזלזול מילים[ ומשום שהוא חזר, כמה פעמים מר תמימי על  113חרב: ]הושמטו  -212

והאופן שבו הוא מספר את הדברים, זו ההוכחה הגדולה  -אני חושב שהרטוריקה הפוליטית שלו, ו

 ביותר לזלזול באינטליגנציה של הצופה הערבי
 

 תורות[ 33]הושמטו 
 

לג'זירה הפצרתי בהם, שיתרגמו, אחרב: =הייתי תמיד, בכל פעם שפגשתי בכיר מטלוויזית  -236

'זירה, אבל מה שאני שומע לפעמים מאלג'זירה, ומכמה מהאורחים שהיא ת, את תכניות אלגלילאנג

 מביאה }וחלק מהתעמולה והסילוף שהם עושים{
 

 תורות[ 3]הושמטו 
 

 חרב: אני מבקש מכם אני מבקש מכם אל תתרגמו, אני מבקש מכם אל תתרגמו -231

 וקשקושים שטויותמראיין: הה, טוב, אני מבקש מכם אל תתרגמו הדברים שלך הם  -232

 חרב: }זלזול באינטליגנציה, של הצופה הערבי{ -233

 אלתמימי: }אני, לא, אדוני, אני מכבד{ -233

 מראיין: שהשכל לא מאמין לו, ולא מכבד את האינטליגנציה }של האנשים והצופים{ -235

 

נבחן  בניגוד למקרים שראינו עד כה, ובהם המראיין ייצג את עמדתו של חרב באופן שהחליש אותה,

עתה שני מקרים שבהם המראיין מייצג את עמדתו של המרואיין אלתמימי, ובכל אחד מהם יסוד נוסף 

( הוא מייצג שאלה שאלתמימי הפנה למרואיין חרב. כפי 131של תמיכה, מעבר לעצם הייצוג. בדוגמה )

דבריו  ( מסייע המראיין לאלתמימי להשלים את193-ו 192הנראה, כבר בעת הצגת השאלה )תורות 

 (: 195-ו 193)תורות 

(131) 

  -ال -ال سأسأل أنا التميمي: -191

 طيب=مقدم الحلقة:  -191

 في ,في ,في الكريم األخ-ال التميمي: -195

 واشنطن=مقدم الحلقة:  -193
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 ربتض ,اللي الطائرة ,في -, أه أطبعاا  علينا بيخرجوا ,11/9 ,التفجيرات يسمى ما, بعد ,واشنطن في التميمي: -194
  }أ:ه{, أه جواز إال الطائرة هذه من يالقوا ال ,,العالمي التجارة ,مبنى

 عطا محمد }سفر{مقدم الحلقة:  -195

 ,الطيارة عن عن عن يعني سألته ,,الطيارين أحد مع التقيت آجي ما قبل أنا دكتور ,عطا محمد سفر التميمي: -195

  ,ضحةوا يعنيأه,  ,علمية تكون قد ,معلومات وهي ,لي قال

 أهه=مقدم الحلقة:  -192

 بيكون فيزيائياا  الهبوط حالة في ,نزلت إذا ,طائرة وهي طن 311 تقريباا  وزنها ,الطيارة لي قال التميمي: -198
 ,البترول من -من ال من ال -ال منمن  طن عشرين عن يقل ال محملة تكون ,,الطبيعي الوزن ,,أضعاف 3 وزنها

 بينصهر ,الشعبية باللهجة ,بالشعبي ,ماء حطيت إذا يعني ,درجة 1111 إلى ,ةالحرار درجة تصل ,انفجرت إذا

 هه=مقدم الحلقة:  -199

  أيدي في وايجى عطا محمد جواز غير نزل ما الطيارة ها من ,ها من ما ,األميركان ,ما يعني التميمي: -511

 ؟FBI الـ
 

 أدوار[ 15]حذفت 

 

  }الا مث لك{ قال أو,, مثالا مقدم الحلقة:  -512

 }بس, نعم{حرب:  -518

 يعقل مقدم الحلقة: هل -519

 نعم=حرب:  -551

 أين ,السوداء الصناديق ,أين أخي يا طيب ؟عطا محمد سفر جواز عدا ما ,انصهر شيء كل أنهمقدم الحلقة:  -551

 ينصهر لم ,سفر الجواز إنه ,يعقل هل ,الطائرتين على ,في ,األسودان الصندوقان أو ,الصندوقين

  هلحرب:  -555

 من حال بأي ,بأي تنصهر ال التي ,السوداء الصناديق ,اسمه شو ,جوازات يعني صهر وتم=مقدم الحلقة:  -553

 خزعبالت يعتبرها يعني ,هذه على تجيب أن يريد األحوال؟

 كسأجيب -أ ,أوالا  -أولحرب:  -554

 هأمقدم الحلقة:  -555

 عليه العثور تم السفر جواز ,بالمعلومات بهذه أتيت أي نم أعرف ال ,أعطيك راح ,أعطيك راح=حرب:  -555

 

 א'( 131)
 
 

 -ה -מימי: אני אשאל את האלת -191

 מראיין: =טוב -191
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  -ב -ב -האח הנכבד ב -אלתמימי: ה -192

 וושינגטוןראיין: =מ -193

 -ב -ה א, מוציאים לנו כמובן, א11/9אלתמימי: בוושינגטון, אחרי, מה שנקרא הפיצוצים, של  -193

 היכה במרכז, הסחר העולמי,, לא מצאו במטוס הזה אלא את הדרכון, אה }א:ה{ -מטוס ש

 מחמד עטא {ל}ש מראיין: -195

אלתי אותו כלומר על ש ,לתמימי: של מחמד עטא, דוקטור אני לפני שהגעתי נפגשתי עם טייס,א -196

 ברור על על המטוס, אמר לי, וזה מידע, שיכול להיות מדעי, אה, כלומר

 אההמראיין:  = -197

טון והוא מטוס, כשהוא יורד, במצב של  311שלו הוא בערך  לאלתמימי: אמר לי המטוס, המשק -198

ית המשקל שלו פי שלושה,, מהמשקל הרגיל,, הוא נושא מטען של לא פחות יזנחיתה מבחינה פ

מעלות, כלומר אם  מעשרים טון של של של של של נפט, כשהוא מתפוצץ, דרגת החום תגיע, לאלף

 הם יימסו  תשים מים, בעממית, בעגה העממית,

 ההמראיין: = -199

מהמטוס הזה לא ירד אלא הדרכון של מחמד עטא  -מה אאלתמימי: כלומר לא, האמריקאים, ל -211

 ?.F.B.I-והגיע לידיים של ה

 תורות[ 16]הושמטו 

 מראיין: למשל,, או שאמר }לך למשל{ -217

 ן{ חרב: }רק, כ -218

 מראיין: האם זה הגיוני -219

 חרב: =כן -221

, איפה איפה, הקופסאות השחורותמראיין: שהכל ניתך, חוץ מהדרכון של מחמד עטא? טוב אחי  -221

 על המטוסים, האם זה הגיוני, שהדרכון, לא ניתך  -שני הקופסאות, או שתי הקופסאות השחורות, ב

 חרב: האם -222

שמו, הקופסאות השחורות, שלא ניתכות בשום, שום  מר הדרכונים, מהמראיין: =וניתכו כלו -223

 הוא רוצה שתענה על זה, כלומר הוא רואה בזה שטויותמצב? 

 אני אענה לך  -ראשית, א -חרב: ראשי -223

 מראיין: אה -225

 חרב: אני אתן לך, אתן לך, אני לא יודע מאיפה הבאת את המידע הזה, הדרכון נמצא  -226

 

(, שממנה 211-ו 198, 196, 193, 192מציג שאלה בקשר לדרכון של מחמד עטא )תורות  אלתמימי

. המראיין מסייע לו )תורות .F.B.I-משתמעת הטלת ספק בנכונות המידע שדרכון זה נמצא על ידי ה
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(, ואף 221(. בהמשך הוא מייצג את השאלה )תור 199-ו 197( ואף מאשר את דבריו )תורות 195-ו 193

(. אולם הוא אינו מסמן אותה 223, 221אלה על הקופסאות השחורות במטוסים )תורות מוסיף ש

כתוספת אלא מעיר אחריה הערה שמשתמע ממנה כי גם אותה חיבר אלתמימי: "הוא רוצה שתענה על 

(. אם כן, האתגור כלפי חרב מועצם בניסוח מחדש הן 223זה, כלומר הוא רואה בזה שטויות" )תור 

"( בעלת הקונוטציה خزعبالتהנוספת והן באמצעות השימוש במילה "שטויות" )" באמצעות השאלה

 השלילית לתיאור יחסו של חרב לעמדה שחרב מזוהה אתה.

 

( מקורו של יסוד התמיכה הנוסף במבנה הניסוח. המראיין מעמת בין טענותיהם של שני 131בדוגמה )

ת דבריו של חרב ומצדד בדבריו של המרואיינים במבנה של "לא א' אלא ב', שבו הוא מפריך א

אלתמימי. הצידוד בדברי אלתמימי מושג באמצעות הצבתם אחרונים ובאמצעות האימפליקטורה 

המוסכמת של המילה "אלא". לפי אימפליקטורה זו, ב' שולל את א' בניגוד מפורש וישיר, ויכול להמיר 

 ; עבאדי, תשמ"ז(:Dascal & Katriel ,1977את א' )

 

(141) 

 }ترد أن تريد{ ال أنه ,قلت أنتمقدم الحلقة:  -118

 نعم ,منه }القليل استمعت{حرب:  -119

 الطاولة خلف ,صالشخ -أ يجلس أن جداا  السهل ومن ,األكاذيب هذه على ترد أن تريد ال ,آه=مقدم الحلقة:  -151

 ,بل ,أكاذيب عن فقط يتحدث لم ,قليل قبل تميمي أه, السيد يعني -, أوالفبركات األمور هذه مثل عن ,عن ويتحدث

 عقول ,وتستغبي العالم بعقول ,تستخف التي ,السياسية الشعوذة ,يمارس األميركي واإلعالم األميركية اإلدارة إن قال

 مفضوحة أصبحت ,يعني أحد على تنطلي تعد لم الشعوذة -األكا هذه وأنه ,طفالاأل من مجموعة كانوا لو كما العالم

 الكالم هذا على ترد أن أريد ,إحصائيات وهناك

 ,واقع هناك ,له معنى ال ال ال رنَّان كالم وكله ,إعالمية وشعوذة ,صحفية شعوذة هناك أعرف يعنيحرب:  -151

 3 عن يقل ال ما ,وقتل ,بتفجير قاموا ,شاب ,شاب 19 ,أيلول 11 في هناك ,وأحداث ,حصلت وقائعأه أه  هناك

  برئ ,آالف

 (א' 040)
 

 מראיין: אתה אמרת, שאתה }לא רוצה לענות{ -118

 חרב: }שמעתי מעט{ מזה, כן -119

אדם, לשבת מאחורי  -מראיין: =אהה, שאתה לא רוצה לענות על השקרים האלה, וקל מאוד לא -121

על  רקכלומר מר אה, תמימי לפני זמן קצר, לא דיבר  -ים ופברוקים כאלה, אשולחן ולדבר על, על דבר

פוליטית,  אחיזת עיניים, אמר שהממשל האמריקאי והתקשורת האמריקאית עושה, אלאשקרים, 

  -ורה של ילדים, ושהשקחבשמזלזלת, באינטליגנציה של העולם ומחשיבה אותו, למטומטם כאילו שזו 
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יש סטטיסטיקות, אני רוצה ולא עובדת על אף אחד כלומר, היא נחשפה  שאחיזת העיניים הזו כבר

 ל הדברים האלהע שתשיב

כלומר אני יודע שיש אחיזת עיניים עיתונאית, ואחיזת עיניים תקשורתית, וכל אלה דיבורים  -121

 11-פומפוזיים שאין אין אין להם משמעות, יש מציאות, יש אה אה עובדות שקרו, ואירועים, יש ב

 חפים מפשע 3111-צעירים, שפוצצו, והרגו, לא פחות מ צעירים, 19בספטמבר 

 

המראיין מנסח את דבריו של המרואיין עבד אלבארי עטואן כדי לייצגו פעמיים  3בתכנית מספר 

פעמים לשם ייצוג;  6ובשתיהן הוא תומך בו ומאתגר את צאלח טריף. את דבריו של טריף הוא מנסח 

 ו ומאתגר את עטואן, ובאחת הוא אינו תומך ולא מאתגר אותו.בחמש מהן הוא תומך ב

 

 (:35( המראיין משלים את דבריו של עטואן במסקנה שניתן להסיק מהם )תור 132בדוגמה )

 

(145) 

 41آالف شهيد, مقدمين أكثر من,  3شعبنا, على شهدائنا اللي حتى اآلن مقدمين  عطوان: }إحنا{ بنراهن على -31
 االقتصاد اإلسرائيلي في حالة انهيار كامل  -اآلن, ال -ألف جريح, مق

 مقدم الحلقة: =هه -31

 وصائب عريقات أل, بسبب , عطوان: =بسبب, مش بسبب مفاوضات أبو مازن -35

 مقدم الحلقة: =هه -33

 عطوان: =اللي هي, العمليات االستشهادية, وبسبب المقاومة -34

يحقن, دماء في هذه الحالة وحزب العمل فيما لو جاء,, هو يريد, أن , مقدم الحلقة: كويس جداا, و:متسناع -35
على  اإلسرائيلي الذي تضرر كثيراا,, كيف ترد على, االقتصاداألولى, ويعيد, االنتعاش,, إلى  بالدرجة اإلسرائيليين

, أن اإلفالسمن هذا نوع  هل يمكن يعني أن السيد عبد الباري عطوان يقول أنه, -هذا الكالم, هل يمكن, يعني, أ
   نراهن على أي حزب, ومنه حزبكم يعني

 א'( 132)

 3111עטואן: }אנחנו{ מהמרים על העם שלנו, על השהידים שלנו שעד כה הקריבו  -31
הכלכלה הישראלית במצב של  -עכשיו, ה -אלף פצועים, הק 31 -שהידים, הקריבו יותר מ

 קריסה מוחלטת

 מראיין: =הה -31

 לא בגלל המו"מ של אבו מאזן, וצאיב עריקאת לא, בגלל עטואן: =בגלל, -32

 מראיין: =הה -33

 עטואן: =מה שהן, פעולות האסתשהאד, ובגלל ההתנגדות -33
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מראיין: בסדר גמור, ו:מצנע, במצב הזה ומפלגת העבודה אם תעלה לשלטון,, הוא רוצה,  -35
הישראלית לכלכלה ,, קודם כל, ולהחזיר, את ההתאוששות למנוע, שפיכת דם של ישראלים

האם אפשר כלומר  -שניזוקה מאוד,, איך תשיב על, על הדברים האלה, האם אפשר, כלומר, א
, שנהמר על מפלגה כלשהי, ובכלל פשיטת רגלזה סוג של  -שמר עבד אלבארי עטואן אומר ש

 זאת המפלגה שלכם כלומר

כלכלה הישראלית, אינו נזקף עטואן טוען שההשג הפלסטיני, לכאורה, הבא לידי ביטוי בקריסת ה

לזכותו של המו"מ המדיני שהרשות הפלסטינית ניהלה, אלא לזכותן של "ההתנגדות" ו"פעולות 

(, כלומר פעולות ההתאבדות בשם האסלאם. עטואן זוכה לאישור 33-ו 32, 31האסתשהאד" )תורות 

ן. ניסוח המראיין קרוב (, וזה משלים את דבריו ומפתח את טענתו של עטוא33-ו 31המראיין )תורות 

"( על נטיותיו השונות إفالسלניסוח הטענה המקורית בפי עטואן: למשל, את הביטוי "פשיטת רגל" )"

עטואן ציין את השאיפה של מצנע למנוע  16. בתור 13-ו 11, 6, 3הזכיר המרואיין בהקשר זה בתורות 

 שפיכת דם של ישראלים וכן התייחס ברמיזה לעניין הכלכלי:

(143) 

رغماا عنهم, اآلن, يعني يعرف جيداا أن  ألنه يعرف جيداا زي ما حصل في جنوب لبنان, انسحبوا= عطوان: -15

, فلذلك هو, يريد, مكلف جداا نابلس, البقاء في جنين, البقاء في رام هللا,  , البقاء فيمكلف جداا في قطاع غزة  البقاء

 ين , وليس حقن دماء الفلسطينياإلسرائيليين حقن دماء

 (א' 133)
 

עטואן: =כי הוא יודע היטב כמו מה שקרה בדרום לבנון, הם נסוגו בניגוד לרצונם, עכשיו, כלומר  -16

, ההישארות בשכם, ההישארות בג'נין, יקרה מאודברצועת עזה  ההישארותהוא יודע היטב ש

למנוע  ולא, למנוע שפיכת דם של ישראלים, ולכן הוא, רוצה, יקרה מאודההישארות בראמאללה, 

 שפיכת דם של פלסטינים

 

באמצעות החזרה על חלקיו השונים של טיעונו של עטואן, המראיין מקנה לו לכידות ומחזק אותו, 

ורק אז מבקש מטריף להגיב עליו. בניסוח מחדש יש אתגור של תפקידו החברתי של טריף, בהיותו נציג 

ואן ונתמכת בפי המראיין. לעומת זאת, מפלגת העבודה, שהיא מושאה של הביקורת המושמעת מפי עט

( איננו מבוסס על דברים שעטואן אמר, והערתו של המראיין: "תן לי 044הניסוח מחדש בדוגמה )

 (, הנה בחזקת הטעייה:618לשאול שאלה, שאמר אותה עבד אלבארי" )תור 

(144) 

يعني,, دخول, حزب العمل, في  -ل ققب قاله عبد الباري خليني أسأل سؤال,جداا,  د. فيصل القاسم:}كويس{ -518
حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة اإلسرائيلية,, يعني أريد, أن توضح لي, هذه النقطة, كي, , -أل -أل -أل الحكومة,

   للمشاهد -توضح ل -تت

 طريف: =أخ فيصل -519

 مقدم الحلقة: =كيف تبر}رون{  -551
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 [يسعل[}أهه{ عطوان:  -551

في حزب العمل, وخاصة بيريز,, الُعمالي العت:يد, وبن أليعازر,, أن يكون, واحد بمثابة  ألنفسكم مقدم الحلقة: -555
 والتاني بمثابة طباخ, جرسون

 (א' 044)
 

כלומר,, כניסת,  -לפני ז תן לי לשאול שאלה, שאמר אותה עבד אלבארימראיין: }בסדר{ גמור,  -618

דות הלאומית או ממשלת ישראל,, כלומר אני , ממשלת האח-ה -ה -מפלגת העבודה, לממשלה, ה

 לצופה -תבהיר ל -רוצה, שתבהיר לי, את הנקודה הזאת, כדי, שתת

 טריף: =אח פיצל   -619

 מראיין: =איך אתם }מסבירים{ -621

 עטואן: }אהה{  ]משתעל[ -621

ן אליעזר,, מראיין: לעצמכם במפלגת העבודה, ובייחוד פרס,, איש מפלגת העבודה המכוב:ד,, וב -622

 שאחד, בתפקיד מלצר, והשני בתפקיד טבח

 

מבדיקת התורות הקודמים עולה שעטואן לא השתמש, כאמור, בדימויים שהוזכרו בניסוח מחדש, 

"(. אולם נמצאו תורות שבהם מתח ביקורת על מפלגת طباخ"( ו"טבח" )"جرسونכגון "מלצר" )"

 העבודה. לדוגמה : 

(145) 

ل هاي, هذا أساس النكبة, بتاعتنا كلها, هذا هو اللي بنى إسرائيل, في, في قلبنا,, هو اللي عطوان: =فحزب العم -332

 عمل المستوطنات

 א'( 135)

בתוכנו,,   -עטואן: =ומפלגת העבודה הזאת, זה שורש כל, האסון שלנו, זה מי שבנה את ישראל, ב -337

 מי שעשה את ההתנחלויות 

 ר על ההצטרפות למפלגה זו, ואמר לטריף:כמו כן, הוא מתח ביקורת ישירה יות

(145) 

 عن عن ناس أخذوا أرضي وأرضك؟{ -عطوان: =وأنت بتدافع عن, }عن, عن و -555

 א'( 136)

 על על אנשים שלקחו את האדמה שלי ושלך?{ -עטואן: =ואתה מגן על, }על, על ו -526
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(, וכי הוא מפתם בו Goffman ,1981 :35מכך עולה כי המראיין הוא בעל הדימוי, כלומר המחבר שלו )

. לעיל(. נראה 5.1.1את עטואן. והרי המראיין גם השתמש בדימוי זה בפתיחת הריאיון )ראו סעיף 

נעוצה בערך הריגושי השלילי  -שהסיבה לכך שהוא הציג את השימוש בו כחזרה על דברי עטואן 

ראיין חושש שהזדהות עם הלעג הזה שהדימוי נושא. ערך זה יוצר רושם של לעג למפלגת העבודה, והמ

 תפגע ברושם הניטראליות שלו. 

 

ומן הדיון בייצוג של דברי עטואן, שהוא איש תקשורת, לדיון בשתיים מהדוגמאות שבהן המראיין 

מייצג את טריף, פוליטיקאי ערבי המייצג מפלגה ישראלית. בשתי הדוגמאות המראיין ממשיך תורות 

 איין עטואן:שבהם טריף מציג שאלות למרו

(142) 

 {ونحن في مأزق,, وهل, لنا }بدائل,, وهل لنا كلمة[ 19]حذفت طريف:  -582

 عطوان: }أنتوا اللي في مأزق{ -588

 أسأل, ما هي البدائل؟ -طريف: بدائل, إك -589

 البدائل, يا }سيدي{  -عطوان: =إب -591

 }نعم{طريف:  -591

 عطوان: البدائل -595

 ؟{المتطرفشارون واليمين  طريف: =}هل تريد -593

 }هل هناك بديل آخر أفضل من حزب العمل؟{مقدم الحلقة:  -594

 عطوان: =نعم -595

 مقدم الحلقة: السؤال المطروح   -595

 هاهعطوان:  -592

 مقدم الحلقة: الوضع سيئ, جداا  -598

 ههعطوان:  -599

 هل هناك بديل, أفضل من حزب العمل؟  مقدم الحلقة: -311

 عطوان: طيب يا أخي سيئ -311
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 (א' 047)

 מילים[ ואנחנו במבוי סתום,, והאם, יש לנו }אלטרנטיבות,, והאם יש לנו{ 19טריף: ]הושמטו  -287

 עטואן: }אתם אלה שבמבוי סתום{ -288

 אני שואל, מהן האלטרנטיבות? -טריף: אלטרנטיבות, אכ -289

 האלטרנטיבות, }אדוני{ -עטואן: =הא -291

 ף: }כן{טרי -291

 עטואן: האלטרנטיבות -292

 טריף: =}האם אתה רוצה את שרון ואת הימין הקיצוני?{ -293

 }האם יש אלטרנטיבה אחרת טובה יותר ממפלגת העבודה?{ מראיין: -293

 עטואן: =כן -295

 מראיין: השאלה העומדת על הפרק -296

 עטואן: הה -297

 מראיין: המצב גרוע, מאוד -298

  עטואן: הה -299

 האם יש אלטרנטיבה, טובה יותר ממפלגת העבודה? מראיין: -311

 עטואן: טוב אחי גרוע -311

 

)"אני שואל, מהן האלטרנטיבות?"(  289המראיין ממקד את שאלתו של טריף מתור  311-ו 293בתורות 

ומציין את שמה של מפלגתו: "האם יש אלטרנטיבה אחרת טובה יותר ממפלגת העבודה?". 

השאלה היא שאין אלטרנטיבה טובה ממפלגת העבודה. המיקוד הבא לידי ביטוי בציון ההשתמעות מ

שם המפלגה במפורש נושא ערך של תמיכה, משום שהוא מופיע בסביבה תומכת זו. יתר על כן, 

באמצעות המיקוד המראיין מציג את המפלגה בתור האלטרנטיבה היחידה שאין טובה ממנה. בכך 

לה המרכזית הנדונה בריאיון, שאלת תמיכתם של ערבים במפלגת המראיין תומך בטריף בשא

 העבודה.

 

( המראיין מדגים את דברי טריף בדוגמה מובהקת וכך מסייע לו בהצגת 138בדוגמה ) 325בתור 

הטיעון שלו. טריף שואל את עטואן סדרת שאלות רטוריות שמטרתן לפסול את החלופות למפלגת 

(. הכוונה 323( ואיתם )תור 322(, הימין )תור 321ת: הליכוד )תור העבודה, ומונה את החלופות הבאו

היא ליו"ר המפלגה הדתית לאומית, המפד"ל, אפי איתם. החלופה שהמראיין הציע היא ליברמן, 

והכוונה ליו"ר מפלגת האיחוד הלאומי ישראל ביתנו, הנוטה לימין יותר מהמפד"ל. טריף חזר על השם 

 עתו כתומכת:, ומכאן שראה בהצ327בתור 

(148) 

 ؟ الليكودطريف: =ولكن ماذا تريد,  -451

 =هه  عطوان: -451
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 ؟ اليمينطريف: =تريد  -455

  عطوان: =طب -453

 ؟ أه, من, من تريد؟ إيتامطريف: = -454

 }]...[{    ليبرمانفيصل القاسم: = -455

 [يسعل]عطوان: أهه    -455

 ؟  ليبرمانطريف:  -452

 [يسعل] عطوان: أهه   -458

 طريف: من }تريد؟{  -459

 [يسعل]عطوان: }أهه{   -431

 א'( 138)

 ?הליכודטריף: =אבל מה אתה רוצה, את  -321

 עטואן: =הה  -321

 ?הימיןטריף: =אתה רוצה את  -322

 עטואן: =טוב  -323

 ? אה, את מי, את מי אתה רוצה?איתםטריף: =את  -323

 }]...[{ ליברמןמראיין: =את  -325

 עטואן: אהה  ]משתעל[ -326

 ?ליברמןטריף: את  -327

 עטואן: אהה  ]משתעל[ -328

 טריף: =את מי }אתה רוצה?{ -329

 עטואן: אהה  ]משתעל[ -331

 

גם בדוגמה הבאה פיצל אלקאסם מנסח מחדש את דברי טריף, ואף מקדים להם איוך חיובי: "הזכיר 

העבר, של מצנע, כלומר לא מבשר טובות  -שהעבר, נכון  -ה -ה -דבר חשוב צאלח טריף, שכלומר, ה

(. עם זאת, הניסוח מאתגר את טריף משום הרמיזה שיו"ר מפלגתו לא 178במיוחד אבל" )וכו', תור 

מילא את תפקידו כראוי. על האתגור ניתן ללמוד גם מכך שבתור העוקב טריף מדבר בחפיפה לדברי 

ת ההתנגדות מיד, ובסיומו של המו"מ הזה המראיין ומכחיש כי אמר את הדברים. המראיין מקבל א

(. תגובת המראיין מנטרלת, אם כן, 182בפה" )תור  -הוא אף מעיר: "אני לא רוצה לשים לך מילים ב

 את האתגור בניסוח:

(149) 

الماضي,  -أ -أ -ذكر كلمة مهمة صالح طريف,, على إنه يعني, أ -الباري عطوان, ذ مقدم الحلقة: =عبد -128
   , خالل ترأسه }لبلدية حيفا{ يعني ال يبشر بالخير كثيراا لكن, ماضي, متسناعصحيح إنه, 
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   ذلك{ }ال, لم أقلطريف:  -129

 كذا, لكن  مقدم الحلقة: ال أنت ما قلت -181

 طريف: =أيوه -181

ي حتى, يعن,,, على أي حالنا ال أريد أن أضع كالم في, في فمك مقدم الحلقة: =تحدثت عن, بلدية حيفا, أ -185

صح التعبير, بين العرب, واليهود في  إذا المستحيلالكثير من العرب, يعترفون له, بأن هو حقَّق نوعاا من التعايش, 
  تلك الفترة  

 

 א'( 149)

העבר, נכון  -ה -ה -הזכיר דבר חשוב צאלח טריף, שכלומר, ה -מראיין: =עבד אלבארי עטואן, הז -178
 כשהיה ראש }עיריית חיפה{בשר טובות במיוחד אבל, העבר, של מצנע, כלומר לא מ -ש

 }לא, לא אמרתי את זה{טריף:  -179

 מראיין: לא אתה לא אמרת ככה, אבל -181

 טריף: =כן -181

בכל אופן,,, כלומר  בפה -אני לא רוצה לשים לך מילים במראיין: =דיברת על, עיריית חיפה,  -182
אם אפשר להגיד, בין הערבים,  בלתי אפשרישל דו קיום,  אפילו, הרבה ערבים, מודים, שהוא יצר סוג

 והיהודים באותה תקופה
 

הדיון בדוגמאות שבהן המראיין מייצג את טריף ותומך בו לצד אלה שבהן הוא תומך בעטואן מעניין 

אינו עולה  -במיוחד. זאת משום שהיחס הזה, אשר מההיבט הכמותני מעיד אף על נטייה לטובת טריף 

סימטרי שהמראיין מפגין באמצעים הלשוניים האחרים שנדונו כאן לרעת -עם היחס האבקנה אחד 

 טריף ולטובת עטואן )ברמות מפורשות שונות(.

 

מהן הוא  מאתגר  2-פעמים כדי לייצגם; ב 3המראיין מנסח את דברי המרואיינים  3בתכנית מספר 

 חמד צבח ותומך במחמד נזאל. האחרות הוא מאתגר את א 2-את מחמד נזאל ותומך באחמד צבח, וב

 

שבדוגמה לפנינו המראיין מנסח מחדש דברים שצבח אמר קודם לכן ומציגם לנזאל  211בתור 

כשאלה. ההזחה בניסוח איננה מתבטאת אלא בסיכום הדברים והשמטת הפירוט של 

 הפרופוזיציות המרכזיות: 

(151) 

 ال يعني ,إنه ,مهماا  كلماا  , صبح , أه,السيد قال ,تجيب أن دأري أنا, نزال محمد [كلمة 81حذفت ]مقدم الحلقة:  -011

 لعملة ,وجهان ,يعني ,هما عرفات السيد:و ,مازن أبو فالسيد ,التعبير صح إذا وقشرتها ,البصلة بين ,تدخلوا أن تحاولوا

 ,إنه مثلا  ,ويقول طنيةالو اللحمة في البعض يتدخلأه  لماذا ,,,الوطنية اللحمة في ,يتدخل أن ,أحد يحاول وال ,واحدة

 كل ضد وهو ,الكلم هذا من هنالك ما وإلى الهائلة الدولية ضغوطلل -ل -ل -ل رضخ , أ:ه,عمار أبو -أب, أبو السيد
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 إياها أعطيني مازن؟ أبو قيادة على ,متوحدة الفلسطينية القيادة ,هل ,رأيك تعطيني أن أريد, العملية -ال -ال هذه

  باختصار

 (א' 151)

מילים[ מחמד נזאל, אני רוצה שתענה, אמר מר, אה, צבח, דברים  81מראיין: ]הושמטו  -211

כלומר אל תנסו לדחוף את האף, במקומות שלא ראוי, אם כך נכון להגיד, ומר  -חשובים, ש

אבו מאזן, ו:מר ערפאת הם, כלומר, שני צדדים, של אותה מטבע, ושאף אחד לא ינסה, 

, למה אה כמה אנשים מתערבים בלכידות הלאומית והוא להתערב, בלכידות הלאומית,,

לאומיים -הבין לחציםל -ל -ל -אבו עמאר, א:ה, נכנע ל -מר אבו, אב -אומר, למשל ש

התהליך הזה, אני רוצה שתתן לי את דעתך, האם,  -ה -האדירים וכולי, והוא נגד כל ה

 ותה בקיצורההנהגה הפלסטינית מאוחדת, סביב הנהגתו של אבו מאזן? תן לי א

  

( המראיין מייצג שתי אמירות של אחמד צבח. הניסוח מחדש קרוב למקור, ועיקר השינוי 151בדוגמה )

 " לשתי הטענות:-בו הוא בהקדמת הביטוי: "הגיע הזמן ש

(151) 

 ليست ابأنه ,الحركات هذه تعرف أن األوان آن ,العقل نخاطب أن ,األوان آن ,قالكلمات[  4]حذفت مقدم الحلقة:  -58

 الفلسطيني للشعب مرجعية

 א'(  151)

התנועות האלה ידעו, הגיע הזמן שנפנה אל השכל, הגיע הזמן, שמילים[ אמר,  3מראיין: ]הושמטו  -58

 מקור סמכות עבור העם הפלסטיני לאשהן 

 

תמיד רציתי, ובפרט לאור הרגישות של השלב  -: "אני א32את האמירה הראשונה אומר צבח בתור 

מילים[ שנפנה אל השכל". העובדה שהמראיין מאתגר אותו שם )ראה  27נמצאים בו ]הושמטו  שאנחנו

( איננה פוגמת בערך התמיכה שבניסוח לשם ייצוג. את האמירה השנייה הוא 121דיון לעיל בדוגמה 

 :33אומר בתור 

(155) 

 للشعب وطنية مرجعية تكون نأ حقها من ليس ولكنها ,تجتهد أن حقها من ,حماس حركة ]حذفت كلمة[صبح:  -11

 التحرير منظمة في مرجعية ولنا ,انتخبنا فلسطيني كشعب ,أه, ونحن ,اقتراع صندوق في ,تُنتخب لم فهي ,الفلسطيني

  المجلس خلل من الفلسطينية الوطنية السلطة في مرجعية ولنا ,الفلسطينية

  א'( 152)

אין לה זכות להיות מקור דעות משלה, אבל צבח: ]הושמטה מילה[ תנועת חמאס, יש לה זכות ל -33

, כי היא לא נבחרה, בקלפי, ואנחנו, אה, בתור עם פלסטיני בחרנו, סמכות לאומי של העם הפלסטיני
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ויש לנו מקור סמכות שהוא אש"ף, ויש לנו מקור סמכות שהיא הרשות הלאומית הפלסטינית 

 באמצעות המועצה המחוקקת

 

חדש מדבריו של צבח ומסכמם, אלא שכאן ניתן להבחין המראיין מנסח מ 153גם בדוגמה 

 באתגור לפי השאלה שנלווית אל הייצוג:

 

(153) 

د ,,مشتركة كبيرة قاعدة هناك أن ,أقول أن لي اسمح[ كلمة 55حذفت ]صبح:  -01  ,,الفلسطيني الشعب عليها يتوحَّ

 ,قتل من ,المنطقة هذه في يجري ما كل في ,األساس هي ,,وممارساته ,وبقاءه ,االحتلل أن ,يرى الفلسطيني فالشعب

 أعني ال وأنا ,,الداخلي االقتتال عدم ,على ,الفلسطيني الشعب في ,وحدة هناك ,أيضاا  ,,استقرار عدم ودوامة ,,وعنف

 أو ,فريق على فريق أه, -, أالذاتي التحريض ,أعني ,أيضاا  وإنما ,,هللا سمح ال ,السلح رفع هو ,الداخلي باالقتتال فقط

 وبالتالي ,,اآلخر والرأي للرأي ,,وازدهار ,وحزبية ,سياسية تعددية عرفت ,الفلسطينية الساحة فهذه ,,رأي على رأي

 الفلسطيني الشعب ,أيضاا  ,كمان ,,االحتلل لصالح ,الداخلي االقتتال عدم وعلى ,اللفظي االقتتال عدم على ,متفقين نحن

د  ,النقاش نبدأ أن ,الحكمة من  ,أرى ال وبالتالي ,اآلراء في وتعددية ,سلطة دانيةوح فهناك ,الوطنية أهدافه حول ,متوحِّ

 أصلا  وليست ,الفلسطينية الوطنية للسلطة مشروعاا  ليست ,,الطريق فخارطة ,وذاك هذا على تصويت هناك وكأن

 الوطنية المصلحة واقع من معها نتعاطى فنحن ,اللحظة هذه في الممكن هو ,دولي ,نص هي إنما ,فلسطينية ورقة

 العليا الفلسطينية

د ,الفلسطيني شعب:ال ,الكلم هذا سمعت يعني, نزالأه  سيد ,,طيبهه, مقدم الحلقة:  -01 , ساحة دائماا  وكان ,متوحِّ

, مشروع ,تتبنى التي ,الجديدة الفلسطينية القيادة بين ,,خلف هناك وليس ,,المتصارعة واألفكار ,اآلخر والرأي للرأي

 هناك أن أم ,هكذا فعلا  الوضع هل ,,ترد كيف, المقاومة حركات ,وبين ,الطريق ارطةخ أه,

 =نعم نزال: -01

  الخطيرة أمور:ال من, من الكثير=مقدم الحلقة:  -00

 نعم نزال: -00

 مازن أبو خطابات حسب ,,يخصكم فيما, بما=مقدم الحلقة:  -01
 

 (א' 053)

ול משותף,, שהעם הפלסטיני מאוחד סביבו,, והעם צבח: תרשה לי להגיד, שיש מכנה גד -18

הפלסטיני סבור, שהכיבוש, התמשכותו, ומעשיו,, הם המקור, לכל מה שקורה באזור הזה, 

כלומר הרג, ואלימות,, והמערבולת של חוסר היציבות,, כמו כן, יש אחדות ]דעים[, בעם 

פנימית רק, להרמת נשק,  הפלסטיני, שלא, לקיים מלחמה פנימית,, ואני לא מתכוון במלחמה

אה, קבוצה נגד קבוצה, או דעה נגד  -חס וחלילה,, אלא אני מתכוון, גם, להסתה פנימית, א

דעה,, והזירה הפלסטינית, ידעה פלורליזם פוליטי, ומפלגתי, ופריחה,, של דעה והדעה 

, האחרת,, ולכן אנחנו מסכימים, שלא לקיים מלחמה מילולית, ולא לקיים מלחמה פנימית

לטובת הכיבוש,, גם, כמו כן, העם הפלסטיני מאוחד, סביב מטרותיו הלאומיות, ויש 

בלעדיות של שלטון, וריבוי דעות, ולכן אני לא חושב, שזה יהיה חכם, שנתחיל להתווכח, 

כאילו שיש הצבעה על כך וכך, ומפת הדרכים,, היא לא תכנית של הרשות הלאומית 
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לאומי, שהוא הדבר האפשרי -לסטיני, אלא מסמך, ביןהפלסטינית, והיא בכלל לא מסמך פ

 ברגע זה, ואנו מתייחסים אליה בהתאם לאינטרס הלאומי הפלסטיני העליון

מראיין: הה, טוב,, מר אה נזאל, כלומר שמעת את הדברים האלה, ה:עם הפלסטיני,  -19

חלוקת,, בין מאוחד, והיה בו תמיד מקום, לדעה ולדעה האחרת, ולרעיונות סותרים,, ואין מ

ההנהגה הפלסטינית החדשה, שמאמצת, את תכנית, אה, מפת הדרכים, לבין, תנועות 

 , או שישהאם המצב אכן כךההתנגדות, איך תשיב,, 

 נזאל: =כן -21

 הרבה, הרבה עניינ:ים חמוריםמראיין: = -21

 נזאל: כן -22

 לפי הנאומים של אבו מאזן מראיין: =במה, במה שנוגע לכם,, -23

 

ח טוען שבקרב העם הפלסטיני יש ריבוי דעות, אך גם אחדות והסכמה שלא להילחם בינם צב

(. המראיין מניח לו לדבר באריכות, ובשאלתו הסגורה 18לבין עצמם על הדעות השונות )תור 

( הוא מציע למרואיין נזאל שתי בררות להתייחסות לדברי המרואיין צבח. האחת היא 19)תור 

(. הבררה השנייה היא לדחותם )"או שיש ]הושמט 19כן כך", תור לקבלם )"האם המצב א

(. האתגור מושג בעצם הצגת הבררה 21-ו 19תור[ הרבה, הרבה עניינים חמורים", תורות 

השנייה. כמו כן, שם התואר בעל הקונוטציה השלילית "חמורים" והחזרה הכפולה על 

ל יתר לבררה זו, שמשתמעת המגביר "הרבה" מטים את הכף במידה מסוימת ומקנים משק

המראיין מצמצם את מעורבותו האישית  23ממנה הפרכה אפשרית של טענת צבח. בתור 

(, Goffman ,1981 :35בניסוח הבררה השנייה בכך שהוא ממצב את עצמו כמי שמנפיש אותה )

 (.23ומייחס אותה לצד שלישי: "לפי הנאומים של אבו מאזן" )תור 

 

, וגם כאן 18ומנסח בתמציתיות את הטענה שטען אחמד צבח בתור המראיין חוזר  31בתור 

 הוא משתמש באמצעי ההנפשה ומציג את הדברים כאילו נאמרו מפי המרואיין נזאל: 

(051) 

 شبه ,وهناك ,االحتلل مقاومة في ,اآلن ,متوحد ,الفلسطيني الشعب ,الوطنية الوحدة عن الحديث,, أ:ه, ثالثاا  نزال: -11

 هو ,العقبة قمة في عباس محمود السيد ,ألقاه الذي الخطاب ,ولكن,, صحيح وهذا ,االحتلل قاومةم على إجماع

ر ,,خطابه ,نص في ويقول ,يتعهَّد هو ,,المقاومة قوى على يُحرِّض ,خطاب  والعنف لإلرهاب ,ورفضنا ,إدانتنا نكرِّ

 وسنكون ,,واإلرهاب ,للعنف كاملة نهاية ,ادةهو وبل ,بحزم وسنطبقه ,واضح وهدفنا ,كانوا أينما اإلسرائيليين ضد

 ربط ,,ثانياا ,, باإلرهاب المقاومة ربط ,أوالا كلمة[  01]حذفت  اإلرهاب على الدولية الحرب في كاملين شركاء

 المقاومة عن الشرعية ,ينزع ال ,الخطاب هذا أن ,,ثالثاا ,, اإلرهاب على الدولية بالحرب ,الفلسطينية المقاومة

 بدأت الذي اإلرهاب بين ,َربَط ,الخطاب هذا أن أي ,عليها الحرب إلعلن ,شرعية ,يعطي ,إنه بل ,فحسب الفلسطينية

 ,الفلسطينية المقاومة وبين ,0110 عام ,, أهسبتمبر, أيلول 00 بعد ,عليه الحرب تعلن ,األميركية المتحدة الواليات
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 المقاومة هو الذي ,اإلرهاب على الحرب في ,,شريكة نستكو بأنها ,خطابها في الفلسطينية السلطة تتعهد ,فعندما 

  نتوقع أن يمكن ماذا -ي فما ,الفلسطينية

هه وهذا ,وجيه سؤال ,طيب=أهه, مقدم الحلقة:  -10  أ:ه, مجرد ,ليس ألمرأ -أل يعني ,صبح سيد ,صبح للسيد أوجِّ

 محمد ,السيد من وسمعت يعني ,كثيرب ,رأخط العملية ,الفلسطينية الساحة على آخر ورأي رأي وقضية ,,آراء تبادل

ر لكيلي,,  حاجة وال ,نزال  تفضل ,قاله ما أكرِّ

 (א' 054)

נזאל: שלישית,, א:ה, הדיבורים על אחדות לאומית, העם הפלסטיני, מאוחד, עכשיו, בהתנגדות  -31

ר מחמוד לכיבוש, ויש, כמעט הסכמה כללית על ההתנגדות לכיבוש, וזה נכון,, אבל, הנאום שנשא, מ

עבאס בפסגת עקבה, הוא נאום, שמסית נגד גורמי ההתנגדות,, הוא מתחייב, ואומר בנוסח, של הנאום 

שלו,, אנחנו חוזרים על הגינוי שלנו, והסירוב שלנו, לטרור ולאלימות נגד ישראלים באשר הם, 

ר,, ונהיה והמטרה שלנו ברורה, וניישם אותה בנחישות, וללא פשרה, סוף מוחלט לאלימות, ולטרו

מילים[ ראשית, הוא כרך בין ההתנגדות  28לאומית בטרור ]הושמטו -שותפים מלאים במלחמה הבין

לאומית בטרור,, שלישית,, הנאום -לטרור,, שנית,, הוא כרך בין ההתנגדות הפלסטינית, למלחמה הבין

טימציה, הזה, לא רק מפקיע, את הלגיטימציה של ההתנגדות הפלסטינית, אלא הוא, נותן, לגי

להכרזת מלחמה עליה, כלומר הנאום הזה, קשר, בין הטרור שארה"ב של אמריקה הכריזה עליו 

, לבין ההתנגדות הפלסטינית, וכאשר, הרשות הפלסטינית 2111בספטמבר,, אה שנת  11מלחמה, אחרי 

מה ל -מתחייבת בנאום שלה, להיות שותפה,, במלחמה בטרור, שהוא ההתנגדות הפלסטינית, אז מה א

 אפשר לצפות

העניין הוא לא, רק  -מראיין: =אהה, טוב, שאלה טובה, ואפנה אותה למר צבח, מר צבח, כלומר ה -31

, הרבהא:ה, חילופי דעות,, ועניין של דעה ודעה אחרת בזירה הפלסטינית, התהליך מסוכן יותר, ב

 קשה, ואני לא צריך,, לחזור על מה שהוא אמר, בבושמעת ממר, מחמד נזאלכלומר 

 

המראיין מייצג אפוא את העמדה שהמרואיין מחמד נזאל השמיע בתור שקדם לו, ומציין  31בתור 

זאת במפורש תוך הבעת הערכה חיובית לדברים: "שאלה טובה, ואפנה אותה למר צבח". בניסוח 

מחדש יש הזחה ומיקוד של הדברים הבאים: "הדיבור על אחדות לאומית, העם הפלסטיני, מאוחד, 

ו, בהתנגדות לכיבוש, ויש, מעין הסכמה כללית על ההתנגדות לכיבוש, וזה נכון,, אבל" וכו' )תור עכשי

(. כמו כן יש בהם תוספת הכוללת פירוש ומסקנה מהדברים האלה: "התהליך מסוכן יותר, 31

)שנדונו לעיל ומנוסחים  18". הפירוש מאתגר את עמדתו של צבח ומוצג כמנוגד לדבריו מתור הרבהב

ן מחדש אף הם(. אם כן, המראיין מעמת בין הפירוש שהציע לדבריו של נזאל לבין דברים קודמים כא

של צבח. על העדפתו לגורם הראשון ניתן ללמוד מכך שהוא שולל את השני: "העניין הוא לא, רק א:ה, 

 חילופי דעות,, ועניין של דעה ודעה אחרת בזירה הפלסטינית". 
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סימטרי. -פוס פיצל אלקאסם מייצג את המרואיינים השונים באופן אאם כן, ברוב התכניות בקור

בשלוש מהתכניות הוא תומך במידה רבה יותר במרואיין המועדף עליו, ובאחת מהן הוא תומך במידה 

 רבה יותר דווקא במרואיין שאינו מועדף עליו בדרך כלל במהלכה.

 

 . ייצוג עמדת המרואיין בעברית3.2.2

 

איננו מרבה לנסח מחדש את דברי המרואיינים כדי לייצגם. בתכניות שבהן הוא המראיין בן כספית 

סימטריה ביחסו איננה -עושה כן, הוא איננו מייצג את המרואיינים השונים באופן סימטרי. ואולם הא

 בולטת, שכן בדוגמאות שבהן נמצא אתגור הוא נוטרל לעתים, או שהיה עקיף מאוד, ולכן חלש. 

 

המראיין משתמש פעמיים באמצעי הניסוח מחדש לשם ייצוג מרואיין. בשני המקרים  5בתכנית מספר 

 הוא מייצג את ישי, תומך בו ומאתגר את לפיד. 

 

., בריאיון זה נדונה חוברת תעמולה שהופצה מטעם מפלגתו ובה 5.2.2-. ו5.1.2כפי שהוצג בסעיפים 

בתכנית  12-13(. בתורות 17-ו 7מאות השוואה בין מפלגת "שינוי" למפלגה הנאצית )ראה דיון בדוג

 11המרואיין אלי ישי משיב לביקורתו של המראיין עלחוברת זו. להלן התשובה: "]הושמטו  5מספר 

מילים[ הייתה, מודעה רשמית, ושמנו את  16-מילים[ זה מודעה, בעיתון 'הארץ' ]הושמטו תור אחד ו

לעם ישראל, שלצערי הרב,, לצערי הרב,,, קמה המודעה,,,, שלמה,, אצלנו בחוברת, להבהיר, ולהסביר 

 35בתור מפלגה,, שבנויה על שנאה, מול מפלגה, שעושה,, מפלגה שרודפת, מול מפלגה שנרדפת". 

 הניסוח המחודש בשאלה:המראיין מייצג את העמדה אשר ישי הציג בתשובתו זו, ומשבץ את 

(155) 

, זה }בכלל לא "הארץ", מודעה שפורסמה ביאולי אתם קצת, מתלהמים מדמראיין: טומי לפיד,  -35

 מה שהוא חושב{ 

 לפיד: }תראה, הר:י, אני{ לא הייתי צריך לשבת עם האיש הז:ה -36

 

המראיין מקדים לשאלה מסקנה אפשרית התואמת את עמדתו של ישי, ומבקש את אישורו 

בניסוח ". על אף הריכוך בהבעת הספק )אולי אתם קצת, מתלהמים מדישל לפיד לגביה: "

כשאלה ובמילה "אולי"( וכן במילת ההקטנה "קצת", המסקנה המוצעת מאתגרת את לפיד, 

(. מקור האתגור בביטוי "מתלהמים" הנושא 36ועל כך ניתן ללמוד גם מתגובתו )תור 

קונוטציה שלילית. ראוי להזכיר שהתמיכה בייצוג עמדתו של ישי כאן הופיעה לאחר 

 לעיל(, ובכך נשמרת הסימטריה בהתייחסותו.  17מה שהמראיין אתגר אותה )ראה דוג

 

המראיין כלל איננו משתמש באמצעי הניסוח מחדש לשם ייצוג מרואיין. ואילו  6בתכנית מספר 

   336הוא משתמש בו פעמיים. בשתיהן הוא מנסח דברים שחיים רמון אמר בתורות  7ית מספר בתכנ

דברים המקוריים רמון התייחס לדבריו של ראש , וכך מאתגר את המרואיינת ציפי לבני. ב338-ו

הממשלה אריאל שרון במשא ומתן לקראת הקמת ממשלה חדשה, והציג את הדרישה הבאה: 
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המראיין מנסח את  351(. בתור 338" )תור מסמך( וכן "שיציג 336" )תור אמרשיכתוב, את מה שהוא "

 הדברים כשאלה ומפנה אותה ללבני:

(156) 

 אני חושבת שמצנע, רק שנייה, אני{ -ני, אני, אני{, }אני מלבני: }אני,,, א - 351

 }האם אריאל שרון יסכים לכתוב מה שהוא אמר?{ מראיין:  -351

לבני: חושבת שמצנע, אולי, אני מקווה ככה דרך אגב, למד בפגישות האלה, את מה,  -352

 שפרס,, ופואד,, למדו בתור כהונתה של ממשלת האחדות הקודמת

 

מה זו מתבטא גם בכך שהמראיין נכנס לדבריה של לבני ומדבר בחפיפה אליה. האתגור בדוג

היא איננה מתייחסת ישירות לשאלתו, ובעקבות זאת הוא חוזר ומנסח את דבריו של רמון, 

 (:363הפעם כדרישה )תור 

(157) 

ה אני רוצה להגיד משהו, אפרופו כל מיני דרישות, ללוחות זמנים, שז -לבני: }רוצה{ לה -362

 קצת מוזר,,, כי מצנע, מבקש לוחות זמנים ברגע החתמתו{   -גם דבר, }אה, קצת מוז

 -אני דורש, אני דורש עכשיו בשמו של מצנע,, אני דורש בממראיין: }לא לוחות זמנים,  -363

 שמו של מ{צנע, את מה שהוא אמר לו ביום ש}ני, כתוב{ 

 ים לבני: }שהוא רוצה{, לא, הוא רוצה לוחות זמנ -363

 לא, לא, }כתוב{רמון: = -365

 }כתוב{מראיין: }עזבי{ רגע,  -366

 {-לבני: }לא, אני ר -367

 }מה, שי{}היה, כתוב{רמון:  -368

 לבני: }אני רגע רוצה{   -369

 כתובמראיין: =מה שהוא אמר,  -371

 

יו בשמו המראיין מסמן את הדרישה כמייצגת את יו"ר מפלגתו של המרואיין רמון: "אני דורש עכש

של מצנע", ורמת מעורבותו בדרישה גבוהה בשל השימוש בפרספקטיבת מוען שבאמצעותה הוא מציג 

(. כמו כן רמת האתגור בדוגמה Goffman ,1981 :35את עצמו כמחברה, כלומר מקבל עליה אחריות )

נוצרת (, וכשרמון משלים את דברי המראיין ו371-ו 366עולה כשהמראיין חוזר על הדרישה )תורות 

 (.368-ו 365ביניהם מעין קואליציה נגד לבני )תורות 

 

 כספית מנסח מחדש דברי מרואיין פעם אחת כדי לייצגו, והניסוח מאתגר אותו:  8בתכנית מספר 

(158) 

בשבוע הבא עושה ועידה בשארם, תגיד  -מילים[ אני הייתי אומר, לנשיא בוש, שב 99]הושמטו  -122

 לא אומר }שצריך{  -א -את העסק של עזה,, צריך לפתור בסיני, ל -בלמצרים רבותיי, את העסק 

 מראיין: }או קיי{ -123

 -תפתחו את סיני, והוא ישב עם המלך, ו -, אבל תפתאפילו אחד מהם -שצריך להזיז,, אהראל:  -123

מישה ב:יהודה ושומרון, ישבו בעוד, בעוד א:ה חמש עשרה שנה, ארבעה, ח -בארבע עיניים ויגיד לו, ב



 049 

אה,  -ותהיה שם התפוצצות, תן }להם מהמאה אלף ש -מיליון איש עם אה, זכות השיבה, ו

 קילומטרים שלך{

מראיין: }אני לוקח, אני לוקח אותך מזכות השיבה{ אייל מגד,,, על פי ישראל הראל  א:ה,  -125

 ומר{,, }מה אתה אהפתרון א::ה, של ה:פלסטינים הוא לא כאן,, הוא בסיני, הוא בירדן,

מהתמונה  -אני רוצה כאן שיהיה ברור כי זה חלק מאבל בלי{ להזיז,  -א -הראל: }אבל בל -126

, כלומר, אבל, לא מעזה, ולא משכם, ולא מבלאטה ולא משום אחר,, בלי, להזיז, שום, ערבי, השלמה

 יהם{ ו:סיני צריכים להיות }פתוחים בפנ -ירדן ומ -ה -את הריבוי, כאשר יהיה צפוף להם, ש -ה

 לדבר על זכות השיבה ממשיךמראיין: }אייל מגד, מה{ אתה אומר על אה,, אבו מאזן, ש -127

 

, 123-ו 122המראיין מנסח את עיקר הרעיון שהמרואיין הראל הציג קודם לכן בתורות  125בתור 

ואומר: "הפתרון א::ה, של ה:פלסטינים הוא לא כאן,, הוא בסיני, הוא בירדן". הוא משמיט את 

אפילו אחד  -החלק הבא מדברי הראל: "לא אומר ]הושמטו מילה אחת ותור אחד[ שצריך להזיז,, א

מהם". להשמטה יש היבט פרשני, שכן לפי הניסוח מחדש ניתן להבין שהראל מצדד בפתרון בסיני 

ובירדן בלבד, ולא גם ביהודה ושומרון. השתמעות אפשרית מההבנה הזו היא שהפלסטינים היושבים 

דה ושומרון יגורשו ממנה לסיני ולירדן. האפשרות של גירוש היא בעייתית משתי סיבות: ראשית, ביהו

היא עשויה להיתפס כפגיעה מוסרית )ידע עולם כללי( או כלא  –יישומה כרוך בקשיים מעשיים, ושנית 

 לשוני מוסכם(. -תקינה פוליטית )ידע חוץ

 

(, הראל עצמו הוא תושב יהודה Dascal & Weizman ,1987מלבד זאת, לפי הידע ההקשרי המסוים )

ושומרון, ולכן לו הציע גירוש, הצעתו עלולה הייתה להתפרש כנובעת מעניין אישי, שאיננו לגיטימי 

בהקשר כזה. זוהי סיבה נוספת שבגללה ההשתמעות הנובעת מן ההשמטה מאתגרת את הראל. הראל 

את החלק שהושמט. הוא חוזר עליו, מדגים  חש באתגור ולכן קוטע את הניסוח מחדש כדי להדגיש

פרגמאטית לגבי -אותו )"לא מעזה, ולא משכם, ולא מבלאטה ולא משום אחר"( ומעיר הערה מטה

מהתמונה השלמה". המראיין מאפשר להראל  -חשיבותו: "אני רוצה כאן שיהיה ברור כי זה חלק מ

 להשמיע את ההבהרה, וקוטע אותו רק בסיומה.

 

אלקאסם ובן כספית מנסחים מחדש את דברי המרואיינים השונים לשם הבהרה ולשם לסיכום, פיצל 

סימטריה בערבית בולטת יותר מאשר בעברית משום שרמת -סימטרי. אולם הא-ייצוג באופן א

התמיכה או האתגור בניסוחים מחדש בערבית גבוהה יותר ממקבילתה בעברית, ובאה לידי ביטוי 

 תר. באמצעים טקסטואליים רבים יו
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 . סיכום3

 

השאלה שעמדה במרכזו של מחקר זה הייתה אם המראיין מאתגר או תומך בשני מרואייניו בדרכים 

דומות ובמידה שווה בראיונות פוליטיים מעמתים בערבית ובעברית. הנחת העבודה הייתה שלא ניתן 

ה של סימטריה למצוא סימטריה מוחלטת ביחסו של המראיין לשני המרואיינים, ואולם מידה רב

עשויה לתרום לרושם הניטראליות. כמו כן, קשה לצפות להבחנה דיכוטומית כאשר משווים בין דפוסי 

 שיח בתרבויות שונות. ואכן, גם בהשוואה זו אנו רואים הבחנות על פני רצף של מפורשות.

 

" המחקר התבסס על קורפוס שכלל שמונה ראיונות משתי תכניות ערב: "אלאתג'אה אלמעאכס

המשודרת בתחנת הלווין הערבית "אלג'זירה", ו"בין הכותרות" ששודרה בערוץ הראשון של רשות 

השידור הישראלית. בכל אחת מהתכניות מראיין קבוע, והמרואיינים בהן הם פוליטיקאים, אנשי 

אקדמיה, אנשי רוח ואנשי תקשורת. את תקפות ההשוואה אישרו ארבעה מומחים מתחומי התקשורת 

והתרגום ממנה בשאלון שמילאו. השאלון עסק במידה שבה עמדתו של המראיין בכל אחת  הערבית

 מהתכניות ברורה לצופים, ובמידה שבה הוא מנחה, תוקף או תומך במרואיינים בכל אחת מהן.

 

שלושת הדפוסים הלשוניים שנבחנו כאן הם: נקיטות עמדה מפורשות )בפתיחה ובמהלך הריאיון(, 

יות )על ניהול השיח ועל כללי שיתוף הפעולה( וניסוחים מחדש )לשם הבהרה פרגמאט-הערות מטה

בערבית עמדת המראיין נמסרת במפורש כבר בפתיחה, באופן שבו  ולשם ייצוג עמדתו של מרואיין(.

 הוא מציג את עמדותיהם של המרואיינים השונים. כך נקבע מראש מסגור מעדיף לריאיון.

 

י במהלך הריאיון באמצעים מפורשים, כגון קביעות מפורשות, וכן עמדת המראיין באה לידי ביטו

באמצעים משתמעים, כגון שימוש בביטויים בעלי קונוטציה שלילית או השלמת דבריו של מרואיין 

פוליטית של אחד –תוך יצירת מעין קואליציה אתו. עמדה זו תומכת בגישתו האידאולוגית

איין השני. כאמור, היא תואמת את המסגור שבפתיחה, המרואיינים, והתמיכה בו מאתגרת את המרו

 וכך מצטרפת לידע ההקשרי המסוים אשר משמש לפירוש דבריו של המראיין. 

 

פרגמאטיות והניסוחים מחדש בין -בדיקת האופן שבו פיצל אלקאסם מחלק את ההערות המטה

אתגר את המרואיין המרואיינים מעלה כי הוא נוטה לתמוך באמצעותם במרואיין שהוא מעדיף, ול

סימטריה בולטת במיוחד, משום שהוא אינו מאתגר בהם כלל -שהוא אינו מעדיף. בחלק מהמקרים הא

את המרואיין שהוא מעדיף, או אינו תומך כלל במרואיין השני. מלבד זאת, ההערות והניסוחים 

ם באמצעים המאתגרים בערבית נמצאו, על פי רוב, בסביבה רווית אתגור, אשר האתגור בה מועצ

טקסטואליים רבים יותר מאשר בעברית, כגון קטיעת דבריו של מרואיין ושימוש בנוסחאות פנייה 

 ואיוך הפוגעות בדימויו החברתי.
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לעומת זאת בעברית, המראיין שומר על התייחסות סימטרית יותר כלפי שני המרואיינים. הפתיחות 

סימטרי של דעה -יות המעטות שנמצאו לאתגור אבעברית הן בד"כ אינפורמטיביות וניטראליות, והעדו

או עמדה נוטות להיות מסומנות כהפרה או שאינן הולמות בהכרח את דעתו של אחד המרואיינים. גם 

סימטריה -פרגמאטיות ובניסוחים מחדש בעברית נמצאה רמה נמוכה יותר של א-בהערות המטה

הם נמוכה יותר מאשר בהערות לעומת הערבית, בין היתר משום שרמת התמיכה או האתגור ב

 ובניסוחים בערבית. 

 

פרגמאטיות בעברית נוגעות בעיקר לתפקיד בשיח ולא לתפקיד החברתי של -נוסף לכך, ההערות המטה

המרואיין שהן מופנות אליו, והן נאמרות על פי רוב בתגובה לחריגה של המרואיין מתחומי תפקידו. 

פרגמאטיות בערבית,  הנוטות -בשונה מן ההערות המטהכך נוצר הרושם שהן בעלות אופי "טכני", 

להיות יותר תלויות עמדה ולכן פוגמות במידה רבה יותר ברושם הניטראליות שלו. יתר על כן, מידת 

מעורבותו האישית של פיצל אלקאסם בהערות אלה גבוהה ממידת מעורבותו של בן כספית, כפי שניתן 

נוטה להעירן מעמדת המחבר וכך לחשוף את זהותו ללמוד מן המיצוב העצמי שלהם: אלקאסם 

פוליטית. כספית מעיר מעמדה זו אף הוא, אך מסמן זאת כהפרה, ונוטה להעיר הערות -הלאומית

 בעיקר מעמדת המנפיש.

 

-כפי שתואר לעיל, המחקרים שנכתבו עד כה על ראיונות פוליטיים התמקדו בהיבטים  הסוציו

הם עסקו בעיקר בראיונות בטלוויזיה וברדיו בארצות דוברות בלשניים שלהם. -בלשניים והפסיכו

 בראיונות טלוויזיה בעברית.  –אנגלית )בעיקר בריטניה, ארה"ב ומעט באוסטרליה(, ובמידה פחותה 

. בערבית לא נחקר סוג השיח הזה כלל, וכן לא אתגורהדיון בראיונות בעברית נסב בעיקר סביב המונח 

 בין ראיונות פוליטיים בשפות שונות מההיבט הפרגמאטי.  תרבותית-נעשתה השוואה בין

 

אם כן, בעתיד ניתן להעמיק את הדיון בראיונות הפוליטיים בערבית ולבחון אמצעים לשוניים נוספים 

)כגון סוגי שאלות, פניות, אזכורים, קטיעות וחפיפה בדיבור( ואת הפונקציות שהם ממלאים. את 

ן למרואיינים השונים ניתן לבדוק גם בראיונות שבהם יותר משני שאלת הסימטריה ביחסו של המראיי

מרואיינים. מעניין גם לשאול שאלה זו לגבי מראיינים בערוצי טלוויזיה ערביים "מסורתיים", אשר 

זיקתם למדינה שבה הם פועלים גבוהה יותר מזו של ערוץ "אלג'זירה", ולערוך השוואה ביניהם. כמו 

השיח של המרואיינים בשפה זו. לאחר מכן מתבקשת השוואה נוספת בין  כן ראוי לבדוק את דפוסי

 ראיונות בערבית לבין ראיונות בעברית, ואף באנגלית ובשפות אחרות.
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 מקורות .3

 

 . מקורות ראשוניים3.1

 

 , في:الوطنالشتات بين التمسك بحق العودة ونسيان  فلسطينيو", لجزيرةأ( "أ 5115لجزيرة, أ)

  1.htm-22-http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2002/6/6                   

(accessed on 25/6/2002). 
 

 :, فييركيةالتشكيك في الروايات األم حقيقةألجزيرة", ( "ب 5115لجزيرة, أ)

1.htm-6-http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2002/7/7 

(accessed on 9/7/2002). 

 

 :, فيوالرفض التأييد ينب العمل حزب على العرب مراهنةأ( "ألجزيرة",  5113)ألجزيرة, 

1.htm-4-http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2003/1/1 

(accessed on 5/1/2003). 
 

 نية ومبادرات السالم األخيرة, في:ب( "ألجزيرة", المقاومة الفلسطي 5113)ألجزيرة, 

1.htm-22-http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2003/6/6 

(accessed on 24/6/2003). 

 

 

 

 
 . רשימה ביבליוגרפית3.2

 
 . 18, עמ' א' 13/2/2113, הארץמגרש ביתי,  –ר', טלוויזיה  אלפר,

 

 .    31-31, עמ' 2112: 36, העין השביעיתאנדראוס, ז', "אלג'זירה", מבט אחר, 

 

 ידיעות ג'זירה רוצה לצאת להנפקה בבורסה, -אנונימוס, ערוץ החדשות הערבי אל

 .  1, עמ' 6/7/2113, מוסף "כלכלה" –אחרונות    

 

 , עמ'  8/1/2113, הארץ, 1ע', רפיק חלבי התפטר מתפקיד מנהל חטיבת החדשות של ערוץ  באלינט,

 .   1ד'    

 

 

 , הארץבאלינט, ע', אולמרט מתכוון להדיח בימים הקרובים את מנכ"ל רשות השידור יוסף בראל, 

 .1-2)ב'(, עמ' א'  26/9/2113   

http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2002/6/6-22-1.htm
http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2002/7/7-6-1.htm
http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2002/7/7-6-1.htm
http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2003/1/1-4-1.htm
http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2003/1/1-4-1.htm
http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2003/6/6-22-1.htm
http://www.aljazeera.net/programs/op_direction/articles/2003/6/6-22-1.htm
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 קובץ מחקרים במלאות   – למ"ד לאיל"ש, סוגיהן ומשמעויותיהן –בורשטיין, ר', שאלות בררה 

 שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית )בעריכת שלזינגר, י' ומ' מוצ'ניק(, צבעונים,    

 .32-61תשס"ד, עמ'    

 

 .        11-18, עמ' 1998: 7, פניםקולקה, ש' ות' ליבס, קרב עם מנצח ידוע מראש, -בלום

 

 ות' ליבס, "לדבר עם האויב"? ראיונות עם פלסטינים בתקופת קולקה, ש', ז' קמפף -בלום

 קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית  – למ"ד לאיל"שהאנתפאדה השנייה,    

  .61-77לבלשנות שימושית )בעריכת שלזינגר, י' ומ' מוצ'ניק(, צבעונים, תשס"ד, עמ'    

 

 .18-21, עמ' 2113: 33, יעיתהעין השבבראל, צ', הפיגוע ב"אלג'זירה", 

 

 .  3-5, עמ' 22/1/2113, מוסף "היום" –מעריב גריילסמר, ב', מה יהיה על רשות השידור?, 
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 .     85-95אילן, תשנ"ו, עמ' -אוניברסיטת בר   

 

 מחקרים בלשון  –שי להדסה ויצמן, א', השיח העיתונאי בעברית החדשה: סביבות רוויות, 
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 קולקה, ש' וע' אולשטיין(, ירושלים, כרמל, תש"ס,              -)בעריכת שוורצולד, א', בלום הלשון   

 .          237-238עמ'    

 

 ידיעות  ג'זירה,-ממניות ערוץ ערוץ אל 51%זומר, נ', חיים סבן מנהל מו"מ לרכישת 

 .1, עמ' 23/9/2113, מוסף "כלכלה" –אחרונות    
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 . נספח11

 

 . כתוב לגבי כל אחת מהתוכניות הבאות האם לדעתך היא בת השוואה לתוכנית "בין הכותרות" 1

 לא מכיר את התוכנית(.  -3לא     -2כן     -1)

אלאתג'אה  בלא חדוד

 אלמעאכס

 אכת'ר מן ראי

  1     2     3   1     2     3 1     2     3 

 

 

. האם להערכתך קיים דמיון בין התוכנית "בין הכותרות" ובין כל אחת מהתוכניות הבאות מערוץ 2

 הטלוויזיה "אלג'זירה" מבחינת הנושאים הנדונים בה?

 לא מכיר את התוכנית(. -3לא     -2כן     -1)

אלאתג'אה  בלא חדוד

 אלמעאכס

 אכת'ר מן ראי

  1     2     3   1     2     3   1     2     3 

 

 

. האם לדעתך עמדותיו של המראיין כלפי הנושאים הנידונים ברורה לצופים בכל אחת מהתוכניות 3

 הבאות בערבית באותה מידה שבה ברורות עמדות המראיין בתוכנית "בין הכותרות" לצופיה?

 (.לא מכיר את התוכנית -3לא     -2כן     -1)

אלאתג'אה  בלא חדוד

 אלמעאכס

 אכת'ר מן ראי

  1     2     3   1     2     3   1     2     3 

 

 

. האם לדעתך המראיין מנחה את המרואיינים במידה דומה בתוכנית "בין הכותרות" ובכל אחת 3

 מהתוכניות הבאות?

 לא מכיר את התוכנית(. -3לא     -2כן     -1)

אלאתג'אה  בלא חדוד

 מעאכסאל

 אכת'ר מן ראי

  1     2     3   1     2     3   1     2     3 

 

 

 . א. האם לדעתך תוקף המראיין בתוכנית "בין הכותרות" את המרואיינים?             כן / לא5
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 ב. האם לדעתך תוקף המראיין בכל אחת מהתוכניות הבאות את המרואיינים?    

 לא מכיר את התוכנית(. -3לא     -2כן     -1)         

אלאתג'אה  בלא חדוד

 אלמעאכס

 אכת'ר מן ראי

  1     2     3   1     2     3   1     2     3 

 

 כתוב האם המראיין תוקף בתוכנית "בין   -הסעיפים הקודמים  בשניג. אם התשובה הייתה חיובית     

 חת מהתוכניות הבאות.לזו שבה תוקף המראיין בכל א במידה דומההכותרות"         

 לא מכיר את התוכנית(.   -3לא     -2כן     -1)        

אלאתג'אה  בלא חדוד

 אלמעאכס

 אכת'ר מן ראי

  1     2     3   1     2     3   1     2     3 

 

 

 . א. האם לדעתך תומך המראיין בתוכנית "בין הכותרות" באחד מן המרואיינים?             כן / לא6

 ב. האם לדעתך תומך המראיין בכל אחת מהתוכניות הבאות באחד המרואיינים?     

 לא מכיר את התוכנית(. -3לא     -2כן     -1)        

אלאתג'אה  בלא חדוד

 אלמעאכס

 אכת'ר מן ראי

  1     2     3   1     2     3   1     2     3 

 

 כתוב האם המראיין תומך בתוכנית "בין  -קודמים הסעיפים ה בשניג. אם התשובה הייתה חיובית     

 לזו שבה תומך המראיין בכל אחת מהתוכניות הבאות באחד  במידה דומההכותרות"         

 מהמרואיינים.        

 לא מכיר את התוכנית(.             -3לא     -2כן     -1)        

אלאתג'אה  בלא חדוד

 אלמעאכס

 אכת'ר מן ראי

  1     2     3   1     2     3   1     2     3 

 

 

 . האם תרצה להוסיף הערות כלשהן לגבי ההשוואה בין התוכניות בעברית ובערבית?7



 063 

11. Abstract 

 

This study explores patterns of interviewers’ challenge and support in political interviews 

in Arabic and in Hebrew. Specifically, it focuses on triadic interviews with two 

interviewees each, and examines whether the examined patterns are distributed 

symmetrically between interviewees. The analysis draws on a corpus of evening news 

interviews in Al-Jazeera, broadcast from Qatar, and on Israeli television, Channel 1. The 

programs in question are Al-Ittijāh al-Mu'ākkis, literally “The Opposite Direction”, and 

“bein hakotarot”, literally “Between Headlines”, each having one interviewer and two 

interviewees, representing opposing political views. The two hosts are, respectively, 

Faysal al-Qāsem and Ben Kaspit.  The corpus consists of 4 interviews in each language, 

i.e. 3408 turns in Arabic, and 1157 turns in Hebrew.   

 

In line with the overall purpose of the comparison, we explore three interviewers’ 

patterns: explicit comments (including in the topic introduction in the openings), meta-

pragmatic comments and elaborative reformulations in the course of the interviews.  

Based on the textual analysis as well as on intrerviewees’ metacomments, we argue that 

through the use of these patterns, Faysal al-Qāsem consistently favours one of the 

interviewees. Ben Kaspit, on the other hand, marks potential expressions of assymetrical 

preferences as interactional deviations, and makes attempts to compensate for them. This 

difference will be accounted for in terms of positioning. It is argues that Faysal al-Qāsem 

positions himself as the author of some of the political convictions he expresses, whereas 

Ben Kaspit positions himself as fulfilling the traditional interviewer’s role of managing 

the interview. 
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