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זהאפור
החדשהשחור

רפעתעלעיימס",יורקב"ניוכחודשלפנישהתפרסמהמחמיאהפרופילכתבת

אחתדוגמהרקהיאישראליתשירהשמלמדבעדהבאוניברסיטהמרצהאלאריר

ביקורתולאחרניכרבאיחורהשבוע,ישראלכלפיהעיתוןשלהמסולףלסיקור

וציירהלמאמרמתחתהקרקעאתששמטההבהרההעיתוןעורכיפרסמוחריפה,

ארוכההיסטוריהקדמהשלפרשהאלאבתכליתשונהבאורהמסיתהמרצהאת

היוקרתיהעיתוןדפיעלמתעצמתהאחרונותשבשניםאנטי־ישראלית,אובססיהשל
הג׳וקרבו;להילחםהג׳וקראתומחפשבאטמן,שהואחושבבארה"בעיתונאי"כל

העיתוןאתשחקררינדסברג,אשליאומרישראל",מדינתהואטיימס׳יורקה׳ניושל
האפורה""הגברתשלהתיעובבתחנותלשוטטיצאשורץעדיבספרו

שורץעדי

יורק"ניוהעיתוןשלהחודשיהיבולנה
יהודיםעלארוכהמגזיןכתבתטיימם":

בישראל:לתמוךשהפסיקואמריקנים
העיתון,שלהאינטרנטבאתרתיעודיסרט
יששכרוףדיןובהםלשעבר,חייליםשבו

להםמחלקמחלשברוךמספריםשתיקה",מ"שוברים

מאמרבחברון;בפלשתיניםיוריםהםאםלפיצהקופונים

מפניישראלעללהגןשנועדואמריקנייםחוקיםנגד

^bds;החברהבהשתקתישראלאתשמאשיםומאמר

כמהעללהכריזההחלטהבגללהפלשתיניתהאזרחית

טרור.בארגוניפלשתינייםארגונים

היהלאשאפילו,2021נובמבראחד,בחודשזהכל

חודש,אותובכלהסכסוך.בתולדותכךכלדרמטי

אובישראלאחדתמיכהמאמרולופורסםלאאגב,

במדיניותה.

מכולןהמטרידהאוליאחת,כתבהעודוהיתה
לס־מורהאלאריר,רפעתעלמחמיאהפרופילכתבת

פרות

$TS1$לספרות$TS1$

$DN2$לספרות$DN2$כתבשפרסםבעזה,האסלאמיתבאוניברסיטה

זכהאלארירבנובמבר.ב־61קינגסליפטריקהעיתון

ישרא־משורריםשלשיריםמלמדשהואמשוםלכבוד

לים,
$TS1$,ישראלים$TS1$

$DN2$,ישראלים$DN2$מוזכרקצרהאחתבשורהרקעמיחי.יהודהובהם

ברשתותישראלאתבחריפותתוקףהמורהכיבכתבה

רוע.שלכמקוראותהומציגהחברתיות

אחתבדוגמהבכתבההסתפקטיימס"יורקה"ניו

"דיווחארגוןאבלאלאריר,שללמתקפותלמריחיוורת

רקכימתבררהחסר.אתמילאהתקשורתלניטורהוגן"
ואתישראלאתאלארירהשווההאחרונותבשנתיים

ולאדולףלנאציםפעמיםמ־511פחותלאהישראלים
כיטעןהוא2021בינוארהאירוניה,למרבההיטלר.

הנאצית".ב"ישראלתומךבעצמוטיימס"יורקה"ניו

ישראל"מנהיגיכיבחשבונוצייץ2020בספטמבר

גלבוע:איתןפו־ופ׳
סברהסברו"על

נכתבוושתילה

עיימס׳יורקב׳ניו
מאשרמיליםיותר

האדםנחיתתעל

העיתוןהירח.על
לכךמתכחש

אנטישמיותשיש

שלשמאלמצד
מבחינתם,המפה.
יכולהאנטישמיות

מימין"רקלבוא

רוצה".שהקה7"מה

גלבועאיתןפרוס׳

«Sז-

mmm

מבצעתכמובן,ישראל,היטלר".כמושלוםרודפיהם

הג־הזוהמההם"ציוניםחלאות",הם"ציונים"שואה".

רועה

$TS1$הגרועה$TS1$

$DN2$הגרועה$DN2$,"2021באוגוסטמחלה".היאו"הציונותביותר

ומתןמשאמנהלשהואמשוםחמאסאתאלארירתקף

וב־12ישראל.עםכלומרו"נאצים""טרוריסטים"עם

הע־בעירקייאליהונרצחשבוביוםהשנה,בנובמבר

תיקה,

$TS1$,העתיקה$TS1$

$DN2$,העתיקה$DN2$שלתמונהשלוהטוויטרבחשבוןאלארירשיתף

"שאללהנכתבבתגובותשח׳ידם.אבופאריהרוצח

"אמן".לכךומתחתנשמתו",אתיברך
שתו־טיימס",יורקב"ניובכתבההכל.לאעודוזה

רגמה

$TS1$שתורגמה$TS1$

$DN2$שתורגמה$DN2$כינטעןבעברית,"הארץ"בעיתוןגםופורסמה

וכיישראלית,שירהשלמושבע""חובבהואאלאריר

החינוךשמערכתרביםישראליםשלהאמונהלמרות
דווקאשיעוריוהריבהסתה,ורקאךעוסקתהפלשתינית

לישראלים.אמפתיהבעזהבתלמידיומעוררים

בערוץלחלוטין.שונההמציאותמתברר,כאן,גם
ההר־מופיעההאסלאמיתהאוניברסיטהשלהיוטיוב

צאה

$TS1$ההרצאה$TS1$

$DN2$ההרצאה$DN2$שיראותועםבכתבה,שמתוארתאלארירשל

מארגוןאיניגלעדהתחקירןשלבדיקהעמיחי.של

לעודדשבמקוםהעלתההתקשורתלניטור"קאמרה"
היש־שליותרמורכבתתמונהלראותהסטודנטיםאת

ראלים,
$TS1$,הישראלים$TS1$

$DN2$,הישראלים$DN2$בנוכ־הועברהשלאהמצולמתבהרצאההרי

חות

$TS1$בנוכחות$TS1$

$DN2$בנוכחות$DN2$עמיחישלשירוכיאלארירמסבירמערביכתב

"קולוניאלית",בשירהמדוברוכילפלשתינים","מסוכן
חפיםאינם"הםמפשע.בחפיםהישראליםאתשמציגה

לתלמידיו.אלארירמבהירמפשע",

שלהשיראת"שונא"שהואבהרצאהאומראלאריר

במיוחדמוטרדהואונורא"."איוםאותוומכנהעמיחי

לער־יהודיםביןעמיחיאצלשמופיעהשווהמהיחס
בים;

$TS1$;לערבים$TS1$
$DN2$;לערבים$DN2$באותהולמדוכאלמדכאלהתייחסאין"לעולם

מס־הואלסיכום,מוח".שטיפת"זואומר.הואצורה",

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$מאוד.מסוכנים"הםעמיחישלמסוגוציוניםכי

חמוד,כיבושרוציםרקהםלכיבוש,מתנגדיםלאהם
אלאפצצותבאמצעותלאהפלשתיניםאתשיהרוג

המצלמה,לעינישלאלפחותאוהרעבה,באמצעות
שהוצגהאישוזההמערב".בעינירעלהיראותלאכדי

לסכסוך."ניואנסים"שמוסיףכמיטיימס"יורקב"ניו

בכךעמעויךטעינ1,
יורקב"ניוירושליםדסקראשקינגסלי,שלהכתבה

חריגובצעדחריפהביקורתעוררהכשנה,זהטיימס"

שמופיעההבהרההעיתוןהשבועפרסםבמיוחד,ומביך

למעשהושמאשרתהאינטרנט,באתרהכתבהבתחילת
לא"הכתבהשגוי.היההעזתיהמורהשלהתיאורכי

בנוגעאלארירשלעמדותיואתמדויקבאופןשיקפה

העיתון,הוסיףעודבהבהרה.נכתבישראלית",לשירה
היתההכתבהיותר,מקיפהעבודהמבצעהיהאםכי

יותר.מלאהתמונהמציגה

לרעיוןמתחתהקרקעאתלמעשהשמטהההבהרה
שמשתמשפלשתינימורהבדברהכתבהשלהמרכזי

העמים.שניביןואמפתיההבנהלקדםכדיבשירה

לא־הקשהלהסתההתייחסלאעדייןהעיתוןואולם,

לימות

$TS1$לאלימות$TS1$

$DN2$לאלימות$DN2$החברתיות,ברשתותשנחשפהאלארירשל
בישראלים.מטיחשהואהיומיומייםולכינויים

היתהלאולעיתוןהוגדשה,אכןהסאהזה,במקרה

עומ־בעינההשאלהאבלבטעותו.להודותאלאברירה

דת:

$TS1$:עומדת$TS1$

$DN2$:עומדת$DN2$בארה"בומובילמרכזיעיתוןלהביאהיהיכולמה

תמיכהשמביעאדםשלאוהדדיוקןלהציגובעולם

ומוות,רצחמקדשובטרור,באלימותוממושכתקבועה
אילו"נאצים"?קבועבאופןוישראליםיהודיםומכנה

שמחשיבטיימס",יורקה"ניוזובכתבהקידםערכים

כתבתלדמייןאפשרהאםוליברלי?מתקדםעיתוןעצמו

שמצייץכזה,ישאםישראלי,מורהעלמקבילהדיוקן

מחמודאתמלמדהואאםאפילובערבים,פגיעהבעד

מחפוז?נגיבאתאודרוויש

טיימס"יורקה"ניושלהאנטי־ישראליתהאובססיה

נגדהחומותשומרמבצעבזמןחד־פעמי.ענייןאינה

ילדיםשלתמונותהראשוןבעמודוהעיתוןפרסםחמאס,

הערה
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In Gaza, ContentiousPalestinian

ProfessorCalmlyTeachesIsraeliPoetry
On socialmedia,RefaatAlareerrages againstIsrael.In tirelecture

hall,he studiouslyanalyzestirework of some ofitsleadingpoets
and surprisessome of his students.

שעברבהודששהתפרסמהאלאריר,רפעתהמורהעלהכתבהבמנהטןטיימס"יורקה"ניובנייןלישראל.בירוסמפנהכנקודתהשנייההאינתיפאדה

Sfifi

;pma

ילדיםלחייהדאגההמלחמה.בזמןשנהרגופלשתינים

העניין,היהזהשאםנותנתהדעתאךללב,נוגעתאכן
שליותרהרבהגדוליםבמספריםמדוברשכאשרהרי

האמריקני,הצבאידיעלשנהרגוכאלהועודמתים,ילדים

דבר.אותולעשותצריךהיהודאיהעיתון

ב־02מתובאפגניסטןבמלחמהשלא.מתברראך

ההערכות,לפיילדיםאלפיעשרותהאחרונותהשנים

יריעלנהרגוילדיםאלפיכיהיאההערכהובעיראק

אמריקניותבתקיפותגםנהרגוילדיםהאמריקני.הצבא

באףזאת,ובכלאחרים.ובמקומותבפקיסטןבסוריה,

תמונותהראשוןבעמודהופיעולאהעיתוןשלגיליון

שמורההזאתהדאגהשמותיהם.עםהרוגיםילדיםשל

ישראל.ידיעלשנהרגולילדיםרק

שה"ניולטעוןהיהניתןעודשנייםאועשורלפניעד

ביהודהישראלשללמדיניותהרקמתנגדטיימס"יורק

רדיק־עמדההזמןרובמציגהעיתוןכיוםאךושומרון,
לית

$TS1$רדיקלית$TS1$
$DN2$רדיקלית$DN2$קיומהעצםתחתרבותפעמיםשחותרתיותר,עוד
ישראל.מדינתשל

?יאנקסהרצלבין
יורקה"ניושלהיחסאתשמסכמתאחתמילהישאם

לאפעםאףישראלתיעוב.היאהרילישראל,טיימס"

כדיטיימס".יורקה"ניודפיעלטוב""לצאתיכולה

הח־העיתוניםבאחדשחלההקצנהתהליךאתלהבין

שובים

$TS1$החשובים$TS1$

$DN2$החשובים$DN2$,יורקה"ניושכןלהתחלה,לחזורצריךבעולם

ביניהםהסתדרוממשלאהציוניוהפרויקטטיימס"

הראשון.מהרגעכבר
הרצלתיאודורחודשים:כמהשלבהפרשנולדוהם

,1896בפברוארהיהודים""מדינתאתבווינהפרסם
אוקסאדולףרכשיורק,ניובעירלים,מעברואילו
רגל,פשיטתסףעלכושלעיתוןשנהבאותהבאוגוסט
ועדמאזעולמית.תקשורתלאימפרייתאותווהפך

אוקס־סלצברגר,משפחתלשליטתהעיתוןנתוןהיום
שניהםהיווהרצלאוקםבו.ומפעמתשחיההרוחוהיא

קשהאבלהגרמנית,התרבותברכיעלשהתחנכויהודים
הפחותלכלהשניים,ביןיותרגדולפערעללחשוב

היהודית"."הבעיהאזשכונתהלתופעהשקשורבמה

חשו־עולמיתמחלההיאשהאנטישמיותסברהרצל

כת

$TS1$חשוכת$TS1$

$DN2$חשוכת$DN2$,לברוח,היהודיםינסולאןמשנהלאוכימרפא
רקולאלאוםביהדותראההואאחריהם.תרדוףהיא

אומהבניהםהעולםרחביבכלשהיהודיםוהאמיןדת,

ואתחייהםאתלהבטיחהיחידההדרךכך,בשלאחת.

מדינהלהקיםהרצל,לדעתהיתה,היהודיםשלשלומם

לגורלם.אדוניםויהיוהזכויותמכלייהנושבהיהודית,

לחלוטין.הפוכההיתהזאת,לעומתאוקס,שלעמדתו
אמריק־הצלחהלסיפורמובהקתדוגמההיהאוקם

ני,

$TS1$,אמריקני$TS1$

$DN2$,אמריקני$DN2$שלבנואצבעותיו.בעשרעצמואתשבנהולאדם

כברבעיתונותלעבודשהחלמבוואריה,יהודימהגר

הדפוסמכונותבחדררצפותכמנקהתחילה,11בגיל

מקומיבעיתוןככתבמכןולאחרבטנסי,מגוריובעיר

העיתו־בתעשייתבהדרגההתקדםהואבקנטקי.קטן

נות

$TS1$העיתונות$TS1$

$DN2$העיתונות$DN2$,עסקיתהזדמנותזיהה38שבגילעדהאמריקנית

תמורתטיימס"יורק"ניוהעיתוןאתורכשמוצלחת,

דולר.אלף75

טנלסטנישויהאטימנת

העיתוןתפוצתאתאוקםהגדילשניםארבעבתוך
אוקםשלבזמנו.15פישנה20ובתוךארבעה,פי

מהאיכות:שלולסמלמסחריתלהצלחההעיתוןנהפך

היההאמריקניות,לאוניברסיטאותהרווארדשהיתה

העולמית.לעיתונותטיימס"יורקה"ניו
בארה"ב,הרפורמהיהדותשלמובהקמייצגהיהאוקם

הרפו־ה־91.המאהשלבגרמניהשמקורויהודיזרם

רמים

$TS1$הרפורמים$TS1$

$DN2$הרפורמים$DN2$בחברהלהיטמעהיהודיםשלביכולתםהאמינו

התנגדוהםבלבד.דתיענייןביהדותוראושסביבם,

וראונפרדת,כאומההיהודיםשללהגדרתםנחרצות

עלייתהחיים.הםשבההמדינהאזרחיורקאךבעצמם
כאיוםהרפורמיםידיעלנתפסהכן,עלהציונות,של

טיימס"יורקה"ניו

בכתבההסתפק

אחתבדוגמה

למתקפותחיוורת
אבלאלאריר,של

הוגן""דיווחארגון
החסהאתמילא

רקכימתברר
האחרונותבשנתיים

אלארירהשווה
לאהישראליםאת
פעמיםמ־511פחות

ולהיטלרלנאצים

ראשקינגס׳לי,פטריק

טיימסבנ"יירוש7יםדסק

מהזיהויכלומר,לברוחניסושהםמהמכלממש:של

שפשוטהציונותטענההיהדותעםשלהםהמפורש

לברוח.אפשראי

והמוציאטיימם"יורקה"ניונאבקוהראשוןמהרגע

העיתוןובנפש.בלבאויבבהוראובציונות,אוקםלאור
התגבשותהתחילתואתהרצלאתשיטתיבאופןגימד

אינהיהודיתמדינהשהקמתכתבהעיתוןהציונות.של

וחלשה,קטנהתהיהכזאתשמדינהאוכלל,אפשרית
יהודיתמדינהשל"הקמתהמעמד.להחזיקתוכלולא

הקו־בעקבותבעיתוןנכתבישוער",בלנזקתגרום
נגרס

$TS1$הקונגרס$TS1$
$DN2$הקונגרס$DN2$מראשיוייז,מאייראייזקבבזל.הראשוןהציוני

הרצלאתכינהאוקס,שלוחותנוהרפורמיתהתנועה

אלפייםמעללדלגאפשר"אי"קנאים".תומכיוואת

מקום",מאותומחדשולהתחילהיסטוריהשלשנה
בעיתון.וייזכתב

המתקפהגברהבאירופה,הציונותשהתחזקהככל
מורעל""פריכונתההציונותטיימס".יורקה"ניושל
מדינההקמתהיהודים.כלפיהרדיפותאתילבהשרק

כךהמערב",בארצותליהודים"אסוןתהיהיהודית

יהודיםשלפיההתפיסהכיהעיתוןהזהירב־2091נטען.

אויבילידימשחקתמשלהםבמדינהרקלשגשגיכולים

נזק"יותרליהודיםגורמתכך,בשלהציונות,היהודים.
הנוצרית".האנטישמיותמאשר

טולסטוילבהסופרמאשראחרלא,1906בשנת

דפימעלחריףאנטי־ציונימאמרלכתובכדיהתגייס

אימפריאליזםשלביטויראההואבציונותהעיתון.

טרי־אינוהיהדותשלהאמיתיהביטוישלטון.ותשוקת

טוריאלי,
$TS1$,טריטוריאלי$TS1$

$DN2$,טריטוריאלי$DN2$שהתגוררהרוסיהרוזןהסביררוחני,אםכי

הג־הרגעדונם.אלף16בתבאחוזהמחייוניכרחלק

דול

$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$הקמתהיהלדבריו,היהדות,שלבהיסטוריהביותר
רגעהשניהביתחורבןלאחרביבנההיהודיהמרכז

במי־הרעאתסימלעצמם,היהודיםבעינישלפחות

עוטו,

$TS1$,במיעוטו$TS1$

$DN2$,במיעוטו$DN2$שללדידושניתן.מהאתלהצילהאפשרותואת

היושלאשלום,שוחרייהודים"יכלוביבנהטולסטוי,

הערה




הציונותתורה".ללמודהלאומית,לעצמאותםקנאים

הקודש"."חילולמאשרפחותלאהיתהמבחינתו
לאחוזתומחוץבעודהרוסיהסופרכתבזאתכל

הרצחניתהאנטישמיותתחתיהודיםמיליונינאנקו

שאותועדשנהממאהיותריחלפוהצארית.באימפריה

פיטרידיעלהפעםנסעלשוביועלהיבנהשלמודל

ובעלבארה"ב,היהודיהשמאלשלהחדשהכהןביינרט,
טיימס".יורקב"ניוטור

יהח־יםאלף700־1פ1לנים

להתאים""מודפסבספרשמופיעותהללו,הדוגמאות

(PriPrint toFit)אתהיטבמתעדותאאורבך,ג׳רולדשל( של ג

שלהמובהקתהאנטי־ציוניתהאידיאולוגיתההטיה

ארתורחתנואחריו,שבאלאורהמוציאושלאוקס

סלצברגר.הייז

היההעיתוןשלהעיתונאיהשפלרגעספק,כלללא

העולםמלחמתבזמןאירופהיהודישואתשלהסיקור
שנים,ששבמשךסופה,ועדהמלחמהמתחילתהשנייה.
משניסיפורכאלאירופהיהודילהשמדתהעיתוןהתייחס

למקוםאומתמשךלסיקורזכתהלאהשואהבחשיבותו.
עםלהכחידהתקדיםחסרלניסיוןכראויבעיתון,מרכזי

האדמה.פנימעלשלם

ה׳טיימס׳",ידיעל"נקברהספרמחברתלף,לורל
יהודיםרצחאוגירושעלחדשותייםדיווחיםכימצאה

במהלךפעמים26רקהעיתוןשלהראשוןבעמודהופיעו
כקור־היהודיםזוהומתוכםבשישהורקכולה,המלחמה
בנות

$TS1$כקורבנות$TS1$
$DN2$כקורבנות$DN2$לאאפילובשנה.אחתפעםשלממוצעהמרכזיים

העיתון,שלהראשיתבכותרתהשואהצוינהאחתפעם
המלחמה.בסוףהריכוזמחנותשוחררוכאשרלאגם

זהותםנמחקההראשון,בעמודהופיעושכןבדיווחים

כפלי־זאתבמקוםהוצגווהםהקורבנות,שלהיהודית

טים.

$TS1$.כפליטים$TS1$

$DN2$.כפליטים$DN2$לעיתיםרקהשואהאוזכרההדעותבעמודיגם
בשפעשזרםבמידע,מחסורהיתהלאהבעיהנדירות.

סיועולארגוניהיהודייםלארגוניםהברית,לבעלות

ההש־עלבעיתוןהראשוןהדיווחלדוגמה,כךאחרים.

מדה

$TS1$ההשמדה$TS1$

$DN2$ההשמדה$DN2$,ההמוניל"רצחאמנםהתייחס,1942מיוניהנאצית

יהודיםאלף700עלדיווחיםוהזכירבהיסטוריה"הגדול

ארוכהלשורהמתחת,5בעמודרקהופיעאךשנרצחו,

צ׳כיםו־411פולניםחמישהובהםאחרים,דיווחיםשל

היתההאמתעונשין.במסעותהגרמניםידיעלשנרצחו

במודע.האחורייםבעמודיםאותהקברהעיתוןאךידועה,

אתבהדרגהריככההרפורמיתהתנועההשנים,עם

גםאויב.בהראתהלאושובישראל,כלפיעמדתה

תערו־נישואיבשלשינויים:חלוסלצברגרבמשפחת

בת,

$TS1$,תערובת$TS1$

$DN2$,תערובת$DN2$אבליהודים.עודאינםהיוםשללאורהמוציאים

נגמרה.לאהעיתוןשלהישראלית""הבעיה

להקציןדרש1העח־כים
זההאמריקניתהתקשורתאחרימקרובשעוקבמי

לארה"ב,מומחהגלבוע,איתןפרופ׳הוארביםעשורים
לתקשורתוהמרכזלתקשורתהספרביתוראשמייסד
היחסגלבוע,לדבריבר־אילן.באוניברסיטתבינלאומית

ביותרהחמורהואטיימם"יורקב"ניולישראלכיום

לישראל",שלוביחסקיצוני"העיתוןפעם.אישהיה
שמזוהיםאחריםלעיתוניםביחס"אפילואומר,הוא

׳בוס־אופוסט׳׳וושינגטוןכמובארה"ב,השמאלעם

טון

$TS1$׳בוסטון$TS1$

$DN2$׳בוסטון$DN2$.במדרגהעומדלישראלשלהםהעויןהיחסגלוב׳

כנושאעצמורואהטיימם׳יורקה׳ניוכיוםעצמה.בפני

אפילובווישואנטי־ציונות,אנטי־ישראליותשלדגל

אנטישמיות".נטיות

לעמדותמאודנרחבתבמהנותןטיימס"יורקה"ניו
יש־מדינתשלקיומהזכותולשלילתאנטי־ציוניות

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$לאנטישמיתשנחשבתגישהיהודיתכמדינה

.(ihra)השואה"זכרלשימורהבינלאומית"הבריתלפי

תה־הואגלבוע,לדבריהזאת,לתופעהההסבריםאחד

ליך
$TS1$תהליך$TS1$

$DN2$תהליך$DN2$מבחינתהאמריקנית.בפוליטיקההפנימיההקצנה"

ענייןהיתהלאפעםאףישראלהאמריקנית,התקשורת
ישראלשלהעיתונאיהסיקורכמותחוץ.מדיניותשל

אומר.הואפנים",סוגיותשלהסיקורכמותמידהיתה

חצויהנעשיתהאמריקניתהחברהכאשרכך,משום

בריאותביטוחאוהפלותכגוןפנים,בענייניויותריותר

כאשרבמחלוקת,לנושאישראלגםנהפכתממלכתי,

קי־עמדהינקוטמיביניהםמתחריםוהימיןהשמאל
צונית

$TS1$קיצונית$TS1$
$DN2$קיצונית$DN2$המפלגהולשלילה.לחיובישראלכלפייותר"

הישראלית"."הבעיה
סלצברגרג'ארתורהמו"ל
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וייסבאריהתנצלות.המבצעבמהלךעזהלכיווןצה"לוהפגזת)למעלה(,המומותשומרלאמרטיימסהנ"ישער

סלצברגרג'ארתורהמו"ל

V'"

גררהיפועלתמימהכתבה %'?'?’V

רינדסברג:אשלי

ישלםלאאחד"אף
לעיתנןמנויעל
תמונהשמציג

בהשאיןמורכבת,

וקורבנותאשמים
אנשיםמובהקים.

לעיתוןישלמוכן
שצדלהםשמסביר

רשעהואאחד

ושהעיתוןמרושע,
הטובים"עבורנלחם

במהנותןהעיתון

לעמדותנרחבת
בשלילתהעוסקות

שלקיומהזכות
ישראלמדינת
יהודיתכמדינה

גישה

$TS1$גישה$TS1$

$DN2$גישה$DN2$שנחשבת

לאנטישמית
"הבריתלפי
הבינלאומית
זכרלשימור

(ihra)השואה"

באזההאחרונות.בשניםשמאלההלכההדמוקרטית

אלכס־כמוקונגרס,חברותשלבקבוצהביטוילידי

נדרה

$TS1$אלכסנדרה$TS1$

$DN2$אלכסנדרה$DN2$,בעוינותןמאודקולניותשנעשואוקסיו־קורטז
בעדמאודהיהטראמפדונלדשני,מצדישראל.את

לטובתשהתערבכמינתפסנתניהוובנימיןישראל,

לישראלעוינותמהדמוקרטים.והתרחקהרפובליקנים

בכללמניפים,הזההמחנהשחבריהדגליםלאחדנהפכה

גלבוע.אומרטיימס"׳,יורקב׳ניוזה
קיימתהיתהתמידאנטי־ישראליתשהטיהסבורהוא

למשמ־נהפכההיאשכיוםאבלהניו־יורקי,בעיתון

עותית

$TS1$למשמעותית$TS1$

$DN2$למשמעותית$DN2$.בעיתוןנכתבוושתילהסברהטבח"עליותר
ככההירח.עלהאדםנחיתתעלמאשרמיליםיותר

נוספתסיבהזמן".מאודהרבהנמשכתשלהםשההטיה

שקהלהגישהשזובעיתוןהתחושההיאמצייןשגלבוע
התקשורתשכלילחשוב"מקובלבה.מעונייןהקוראים

פעמים,הרבה"אבלאומר,הואהיום",סדראתקובעים

להשנדמהמהלפיהיוםסדראתקובעתהתקשורת

לשמוע".רוצהשלהשהקהל
לדרי־כתיבתםאתמתאימיםהכתביםגםלעיתים

שת

$TS1$לדרישת$TS1$

$DN2$לדרישת$DN2$:שהוצבהעיתוןשלשכתבמספרגלבועהעורכים

האישיותשעמדותיושניםכמהלפנילוסיפרבישראל

אנטי־ישראליתעמדהלסגלנאלץהואאבלשונות,

מהעורכים.הדרישהשזומשום

התערבפנסמייק

גלבוע,פרופ׳מתארלאנטישמיות,מובהקתדוגמה
ובה,2019באפרילבעיתוןשהופיעהקריקטורההיא

שפניונחייהכלבבידיהמובלכעיוורטראמפנראה

שעליוקולרעונדנראההכלבנתניהו.שלאלההם
לאחרלראשו.כיפהחובשנראהוטראמפדוד,מגן

ארה"בנשיאסגןמצדביקורתכוללנמרצות,מחאות

כיבמפורשולהודותלהתנצלהעיתוןנאלץפנס,מייק

"העיתוןגלבוע,אומרככלל,אנטישמי.בפרסוםמדובר
המפה.שלשמאלמצדאנטישמיותשישלכךמתכחש

מימין".רקלבואיכולהאנטישמיותמבחינתם,
מה־התפטרותההיתההדיםשעוררהנוספתפרשה

עיתון

$TS1$מהעיתון$TS1$

$DN2$מהעיתון$DN2$2020ביוליוייס,באריהיהודייההעיתונאיתשל.

שלהמרכזימהיריבלכןקודםשניםכמההובאהוייס

לעי־שנחשבג׳ורנל",ה"וול־סטריטטיימס",יורקה"ניו
תון

$TS1$לעיתון$TS1$
$DN2$לעיתון$DN2$המטרהבארה"ב.המרכז־ימיןעםהמזוההשמרני

ולהביאבעיתוןהדעותעמודיאתלאזןהיתההמוצהרת

הרדיקלי.השמאלעםמזוהיםשאינםקולותגםאליהם
למטרהנהפכהוייסמאוד.מוזרדברקדהשבדרךאלא

ההתפטרותבמכתבלעיתון.עמיתיהמצדקשהלתוקפנות

סביבתעלוייססיפרהסלצברגר,למו"לשלההפומבי

"נאצית"אותהכינולעיתוןחבריהואלימה:עוינתעבודה

שהיאכךעלאותהוביקרופנימיים,בפורומיםוגזענית

הופיעפנימיותבהתכתבויותיהודים".עלכותבת"שוב

שלוכתביםועורכיםגרזן,של)אמוג׳י(סמלוןלצדשמה

היחסהחברתיות.ברשתותשקרניתאותהכינוהעיתון

מאושלהתרבותמהפכתאתיותרוהזכירהלךאליה

הדמוק־שלהחופשיתהתקשורתמעוזאתופחותבסין
רטיה

$TS1$הדמוקרטיה$TS1$
$DN2$הדמוקרטיה$DN2$בעולם.החשובה

בד־אוחזשאינומילכלסובלנותחוסרשלאווירה

עות

$TS1$בדעות$TS1$

$DN2$בדעות$DN2$מהבכלגםביטוילידיבאהקיצוניותשמאליות

פרסמהבעיתוןעבודתהבזמןלמשל,לישראל.שקשור

אלאיפו,אודותעללמראהתמימהתיירותכתבתוייס

ל"היסטוריהאזכורבהשאיןכךעלהעיתוןהתנצלשאז

עםראיוןאבלהעיר.שלהערבילעבררמזיפו"של

שהביעהארגמן","הצבעמחברתווקר,אליםהסופרת

שלבאתרמופיעעדייןמפורשות,אנטישמיותעמדות

שצ־דבריםשישמתבררהתנצלות.שוםללאהעיתון,

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$שלא.כאלהוישעליהם,להתנצל

רשע"חייבים"החח־אים
שלהאנטי־ציונייםהאידיאולוגייםלמקורותמעבר

בארה"ב,המשתנההפוליטיתהמפהעלונוסףהעיתון,

ה"ניושלעוינותואתשמסבירכלכלי,מרכיבגםקיים

אשליסבורלפחותכךישראלכלפיטיימם"יורק

העי־אודותעלספרשעברהבשנהשפרסםרינדסברג,

תון

$TS1$העיתון$TS1$

$DN2$העיתון$DN2$מצמצה"האפורה"הגברתבשם(The The Gray
winked,אויל"(."מידנייטבהוצאת

הסיקורשבהןמהעברפרשיותעשרתיעדרינדסברג
אידיאולוגיתמוטהאומוטעהשקרי,היההעיתוןשל

השנייה,האינתיפאדההיתהמהןאחתחמור.באופן

שלהסיקורבתולדותמפנהנקודת"היתהשלדבריו,

לדברטיימס׳יורקה׳ניוהפסיקאזהסכסוך.אתהעיתון

לפלש־ישראלביןאלימות׳של׳מעגלשלבמונחים

תינים,

$TS1$,לפלשתינים$TS1$

$DN2$,לפלשתינים$DN2$ישראל".עלהאשמהכלאתלהטילוהתחיל

אריאלאתהאשיםהעיתוןכיצדמגוללרינדסברג

מב־שינהלאדבר"שוםהאינתיפאדה.בפרוץשרון

חינתם

$TS1$מבחינתם$TS1$

$DN2$מבחינתם$DN2$בע־שהפלשתיניםמהלאגםהזה,הנרטיבאת

צמם

$TS1$בעצמם$TS1$

$DN2$בעצמם$DN2$.הנרטיבאתמוחלטבאופןאימצוגםהםאמרו

שכביכולאל־דורה,מוחמרהילדבפרשתהפלשתיני

יצי־שללתחוםעברוהםצה"ל.חייליידיעלנורה

רת

$TS1$יצירת$TS1$

$DN2$יצירת$DN2$שלציון׳זקנישל׳הפרוטוקוליםבסגנוןמיתוסים

בכוונה".ילדיםשהורגיםיהודים

לנר־ההיאמהתקופהביותרהבולטהחזותיהביטוי

טיב

$TS1$לנרטיב$TS1$

$DN2$לנרטיב$DN2$בת־שפורסמהתמונההיהלקדםניסהשהעיתון

חילת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$,נראהבתמונה.2000בספטמבר30האינתיפאדה

בחורלעברוצועקבידו,אלהאוחזישראלימג"בשוטר

מהתמונהשנוצרהרושםמראשו.ניגררבשדםצעיר

לתמונהמתחתהבחור.אתלהכותמאייםשהשוטרהיה
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גו־שלהיההחזותיוהמסרהבית",בהרופלשתיניישראלי"שוטרנכתב:

ליית

$TS1$גוליית$TS1$

$DN2$גוליית$DN2$הפלשתיני.דודמולהישראלי

פל־היהלאהבחורבעיות:כמהבההיואךדרמטית,אכןהיתההתמונה

שתיני

$TS1$פלשתיני$TS1$

$DN2$פלשתיני$DN2$השכונותבאחתאםכיהביתבהרצולמהלאהתמונהיהודי,אםכי

חייו,אתהצילאםכיהבחורעלאייםלאוהשוטרבירושלים,הערביות
המציאותאותו.ודקרוהיכוברחוב,ממוניתאותושלפושפלשתיניםלאחר

נדר־אךהעיתון,שתיארהענייניםמהשתלשלותלחלוטיןהפוכההיתה

שו

$TS1$נדרשו$TS1$

$DN2$נדרשו$DN2$היותרלכלשהיהתיקוןלהדפיסכדיארוכיםימיםטיימס"יורקל"ניו

חד־משמעי.ולאמהוסס

טיימם"יורקה"ניועברהאחרוניםהעשוריםשבשנימסביררינדסברג

למודליחד,גםומנוייםממודעותהכנסותעלשהתבססכלכליממודל

אתמאודהקטינהלתמונההאינטרנטכניסתבלבד.מנוייםעלשמבוסס

דרמ־ירידהספגווהעיתוניםהמסורתיים,התקשורתבכליהפרסוםעוגת

טית

$TS1$דרמטית$TS1$

$DN2$דרמטית$DN2$.אנשיםיותרלשכנעצריךהעיתוןשכעתהיאהמשמעותבהכנסות

בעירשגרשמימקובלהיה"פעםלעיתון.מנוידמיקבועבאופןלשלם

הש־ל"ישראלרינדסברגאומרהעירוני",העיתוןאתקוראהיהמסוימת,

בוע",

$TS1$,"השבוע$TS1$

$DN2$,"השבוע$DN2$שניים־שלושהביןלבחוריכולתיורקבניושהיה.מהזהכי"פשוט

התמונה".אתלחלוטיןשינההאינטרנטאבלעיתונים.

לעי־מנוידמיקבועבאופןלשלםפוטנציאלייםקוראיםלשכנעהצורך
תון

$TS1$לעיתון$TS1$
$DN2$לעיתון$DN2$מקצועיתעיתונותשלמבמההעיתוןולהפיכתעמדות,להקצנתגרם

הציבוראתליידעעודאינההעיתוןמטרתפוליטית.פעילותשללמופע

לעי־מנויישלםלאאחד"אףהיצרים.אתלהלהיטאלאשמתרחש,במה
תון

$TS1$לעיתון$TS1$
$DN2$לעיתון$DN2$מצדברוריםאשמיםאוולבן,שחורבהשאיןמורכבת,תמונהשמציג

אומר,הואשני",מצדמובהקיםוקורבנותאחד
שצדפשוטותבמליםלהםשמסבירלעיתוןמנויישלמוכן"אנשים

השני,לצדנלחםקורא,שאתההעיתוןושאנחנו,מרושע,רשעהואאחד
הטוב".לצד

באט־בסגנוןגיבור־עלשהואהיוםחושבבארה"בעיתונאי"כללדבריו,

מן,

$TS1$,באטמן$TS1$

$DN2$,באטמן$DN2$נגדו.להילחםכדיהג׳וקרבסגנוןנבל־עלצריךאתהבאטמן,אתהואם

אנטי־ישראל.מדינתהואעכשיונגדונלחםטיימס׳יורקשה׳ניווהג׳וקר

ציונות,

$TS1$,אנטיציונות$TS1$

$DN2$,אנטיציונות$DN2$אתלהציגהעיתוןאתמשמשתהעיתון,שלבדנ"אהיתהשתמיד

עכשיומתאיםזההפלשתינים.אתומשעבדיםשמנצליםכנבלים,היהודים

זהניואנסים.שוםיותראיןנגדו.להילחםמישהוצריךשהעיתוןלמה

כדיאותההציבהשישראלאלאטרור,לעצורנועדהההפרדהשגדרלא

לכלקודמתבסיפורהנבלהיאשישראלההנחההפלשתינים.אתלדכא

אחר".הגיוניהסבר

היאבישראלטיימס"יורקה"ניושלבטיפולמהתבוננותשעולההמסקנה

שממלאים"טובים",יהודיםיהודים:שלסוגיםשניישהעיתון,שמבחינת

האח־בעשוריםהמערביתבחברהיהודיםשמילאוהמסורתיהתפקידאת

רונים,

$TS1$,האחרונים$TS1$

$DN2$,האחרונים$DN2$רות,ופיליפאלןמוודיוהאינטלקטואליהתרבותיבשדהבעיקר

הםאבלגאונים,להיותיכוליםהאלההיהודיםנובל.פרסוזוכימדעניםועד

במילותיואואחר,אףעלמאיימיםאינםהםפוליטית.עוצמהאוכוחנטולי

שלבמתכוניםאוביידישתיאטרוןבהצגותמדוברעוד"כלרינדסברג,של

בעיה".טיימס׳יורקל׳ניואיןקניידלךעםמרק
אובססיבית,ולמתקפהלתוקפנותיעד"הרעים",היהודיםניצביםמולם
ביהדותרואיםהאלההיהודיםישראל.במדינתהיאכיוםשהתגלמותם

כךולשםבידם,גורלםאתלקחתהחליטוהםלאום.גםאםכידתרקלא
אתלנהלבכוחמשתמשיםהםמשלהם.מדינהלעצמםוהקימוכוחצברו

העיתוןיוצאהאלההיהודיםנגדארצם.אתולבנותעצמםעללהגןחייהם,

יורקשה"ניותופעהאינםפשוטנראה,כךכוח,עםיהודיםקצף.בשצף
לתקוףהעיתוןימשיךבכלל,אםישתנה,שזהועדלסבול.מסוגלטיימס"
אםאפילועזתים,מוריםשמהללותכתבותולפרסםהרף,ללאישראלאת

במעט.ולולכךראוייםאינםאלה

שורץעדי

חקוןבןאורןצילום:ירושליםלידההפרדהגדרדיכוי?אובטרורנזלהמה
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