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אחר תהליכי הביית "החזון הקולקטיבי" וקושר בים ובין תופעות לשויות בשיח התקשורת: בין 
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מיום שחרב בית המקדש יטלה בואה מן הביאים ויתה לשוטים 
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ביחס לטווח הקצר ולגעת בושאים טריוויאליים (למשל היכן כדאי לבלות את החופשה הקרובה). 
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������מתוך החה כי לתקשורת תפקיד פוליטי ותרבותי  ����� ��� ���	
	���	� ������ ����
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הגדול בגורלו של הקופליקט האזורי, אך כחלק מהאושות שיח העתיד וגע גם בהתפתחויות 

� 
�������� ���	�� ���	������� 	����	�b	����	�9� 
הארץ; מגפות, הצפות ואסוות ������
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חברתית שלו משמעויות רחבות �הביית מציאות. לעיצוב חזון קולקטיבי ולהביה תרבותית
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חברתיות שוות בתוך אותה חברה, המבות חזון דומה או פרטיקולרי, מקביל, עצמאי או מתגד 
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ספקולטיביים ("צפויה העלאת מחירים", "מעריכים כי הרשות הפלסטיית תפעל"), ותגי זמן 
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בתחום היחוש הסתום. העיסוק במדעי החברה, כמו בכל תחום מיומות אחר בחברה מושפע 
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�5וייבלט וייגר (�המקוות בישראל הציעו טבוים����)�:�����		�7�8�����$����;8��
�

השימוש בעתיד פוץ יותר ברטיבים חדשותיים בעיתוות המודפסת הוטה לעסוק בפרשות 

�����
���
��	���������
����

��������ש�עיתוות הרשת וטה להתרכז במה��	������
��	


��העיתואות������
���
������
	��������
��האחרוים שהתרחשו. �
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���������המושג "חזון" בחר בקפידה מכיוון שהוא מכיל  !������ ����� ���� 	��� 	����

פעילות מוח אושית: �עייו"זיכרון קולקטיבי" התפס כמטפורה כך "החזון הקולקטיבי" 

, רק שבמקום הזיכרון, הקשר 8����%הראייה (ובאגלית זוהי אותה מילה בדיוק: 


�בקוקרטיזציה ובהמללה של העבר, החזון מתקשר באותו האופן אל העתיד. �	�� 	�����

�����������דש ביהדות ובצרות ����������
���������	�
������������������������
��


�:�ושל חמה וגאולה באחרית ����
�
���
���משמעויות אלו קשרות בשיח ה!������	����	

בעתיד הוטה לעתים לעסוק בתרחישים הגרועים מכול (אפוקליפסה) ולעתים דירות באוטופיה. 

��� ���=�קשר , בעקבות הפילוסופיה המודרית, ���� �
������� ������ ��������
	���� ���

ך שזוהי הביה חברתית בפילוסופיה �להפות את המבט מן העבר אל עבר האופק, עם הכרה ב


���מבקרת את המודריות.������ ��
��� ��
�
������� ������ 	������� ���� 	�
������ ��

מאז ִמפה המאה ראה שהמושג "חזון" איו שייך עוד עשה אוטופי/דיסטופי סביב טכולוגיה. 

רק למהיגים דגולים אלא הפך לחלת הכלל. בעידן המסחרי גם חברות עסקיות מתבקשות 

� 	������� ����� שלהן את החזון שלהן (יעדים ותפיסת תפקיד). יתרה מכך, גם אשים �����

9�������:�	���

�����) דרשים לשווק את עצמם כמוצרים מסחרים ולבות �	�����������

������9�	�����$� ���F רטיבים על ם: הצהרה המחברתסח את חזוומתוך כך מתבקשים ל ,(

!��
��
������

����������������������,ר לראות שהמושג על רבדיו השוים ����
������

�=��� �	
�
��������,דמה החיובית, ההבייתיות והמסחריות ��� 	������� 	�� �
	���� ����


�����	��!�	������

�������
�����
����� �

����עוסקים באופן פ	

������ ��������	������� �����	����	�

������������	�
��	������������
�����
�����זיכרון הקולקטיבי, האופים והמגוים ��	


���בה את האופן פוה התקשורת אל העבר ומַ ���
��	���	����������
������ !���	�:�
���

��	���אי מבקש לשאוב מתוך ההמשגה העשירה של שדה המחקר העוסק בזיכרון מתווך �
�

ומעיין מחקרית ולבחון �העקרוות והאפיוים שהפכו את המושג "זיכרון קולקטיבי" למורכב

��	��������
���U��	����	� ה היא כיה את "החזון הקולקטיבי" באמצעות שיח העתיד. הטעב

����� ���� �
�
������� בעברו השי של מראה למושג "זיכרון קולקטיבי", הוגע גם ������

�� ��������� !

���אמם������
� 
��� ����� 
���

� 
�� 
	���� ������ ����� ������
	��� 
�

	��������� ����	����������� 
���
��� ��
סתיימו ואילו "אירועי העתיד" הם מדומייים ���

�

�
�������� ����� �� 
�� ��� ��� �
������ ������ �����
�הבחה �	��� �
	��� ���� 
��	��

�הרי אלו גם אלו הם הביות מדיה, וככאלה הם ייצוגים הבאים לידי ביטוי בשיח מילולי��היתוח


��וחזותי היתן ליתוח בכלים ���������� ��������� ����� בייהם. קרי, גם ייצוגי ���������

������העבר במדיה אים מתארים את "העובדות כפי שהן" באופן אובייקטיבי אלא ה ���	

������������	�
�
��

����	������
������C�� �������
�������
������
��
����� ��

כסו 

�������
���C����
���������

���
����
��ארגון הסיפור גופא (מה יבוא לפי מה, אֵ �עיין���
����


���
���
�����	�
��������
	�89��

����

��!: �	�$���JF8���������
����
������������

�
	����טען כי "קיימת רתיעה כללית מלהתייחס לרטיבים היסטוריים כאל מה שהם בראש ��


���S�9דהייו, ִמ ובראשוה, 
���
���
�%���������	��), אשר תוכם הוא פרי ההמצאה לא פחות �
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אלה שבמדעים". בהמשך לגישה זו מאמר זה יגזור גזרה שווה בין הביית הזיכרון הקולקטיבי 

��
�
�������
	!���Sשיהם "ִמ �,���	�����	
	���	�	������
������

���
���
���

חמישה עקרוות המפרקים את הדימיקה של יצירת הזיכרון ייגר ועמיתיו הציעו בספרם 

� �	����� 	������� 
�
������:�
	���� ���	� ���� 
�
������� ���
��� #�������� 
�
���

פוקציולי עבור הקהילה, כשתהליך זה �ר במוצרי מדיה) ומובה כרטיב��קוקרטיזציה (בין ה

���� :��	�� �������98כיווי���� �	� ��1$� ����8!�� ��� ���
��� ��	�
� ������������ ����� �

�	����
����������� 
��� 
�
על ההשלכות של הביית . בפרק המסקות יעמוד המאמר ������

��������
������
�
�������������������
�
�����������	�	�����!��


העקרוות ������
�������������� �

�
������������
�
������������ 
�
����

��קבוצות חברתיות ופוליטיות שוות מציגות כל אחת חזון אחר לעתיד �
����	��	��	����
� ��

����
���	����	����
����
����מתוך הערכה שוה ללקחי העבר וסכות ההווה. כ��	������
��

יד על עבר אותטי משותף אלא על העבר הזכר במסגרת הקהילה, תוצאה של קולקטיבי איו מע


	�משא ומתן תרבותי שבאמצעותו מתחרים סיפורים שוים על מקומם בהיסטוריה (�!�$�

���Jו מעיד כי חוט מקשר ישירכך החזון הקולקטיבי אי ,(	���	������������������������
�


	האישים הבולטים בה והתהלות הפרק	����9� 	
��� 8	
�
������ ��������� #�
	��� 
�

�
���
�����
����
�������
������
������������:��!����
�������
���������
��
��	����

�����סיוות למ
אך בפועל לדחות ��השכים	�����������
�
����������	����	������!���	�

�!לקבוצה להמשיך הלאה מכיוון שאיה תפסת בעיי עצ�
����
���	��������
�������


	�������	�����
�
�������������
����
�������������	������������
����:
���
�
���


קולקטיבי במדיה שמשמיע הממשל ומסה להבות כקוצזוס עומדים חזוות אחרים שג����


���בעבר והם מהווים אלטרטיבה לחזון של ה�אישים או ארגוים אחרים בהווה ���!����
כס 

לעומק הדברים אזכיר כי טרם ממשלת תיהו עמדו הצעות רשמיות שגובשו במשא ומתן בין 

י ואירופי כמו הסכם אאפוליס (המזוהה עם ממשלת אולמרט ישראל לפלסטיים בתיווך אמריק

��	�ולבי) או מפת הדרכים (המזוהה עם אריאל שרון), או הצעות של ארגוים לא ממשלתיים (דו

הסכם ז'בה, בהובלת הזרמים המתוים בצד הישראלי והפלסטיי ובהם שרים לשעבר בשי 

�8�

���������	����9�����&&�הצעת הליגה הערבית משת �����������������
	�����
��
��


�������	������������הגולן ומזרח ירושלים וכל מדיות ערב יכירו בה���
���!8���������

��	��
���	������	������������
�
�����
����
�
�������������
����
�����	
�
������

9� 	����	�� 	������ ���
�� ��� �
����:��������$� ���JC� ���F!8������� �
��� ���� ������


���להבין בשי ממדים: ממד הגישות (מי ר	���	��������8	�����������	����	���
�����


���	�� ������ ���
� ���� :
�9���
��	��� ������ ��� �
� ��
��� ���� ��� ��
����� ����� !8��� ��

��� �	

זה שקוף בשיח, כי אף מהיג פוליטי איו מכריז שחזוו הוא מלחמה. כל המהיגים 

����������
�������C����
ילו תאים ואם תאים אלו משמעותם קידום לעבר פתרון ��������

��משמעות המעשית איה חותרת לשלום. או תחזוק "תהליך" ללא כווה להתגמש, כשה
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�������מטפחת המדיה במקרה הבחן במאמר זה הוא שילוב בין "החזון המוצהר" ������

���0אותו או מכירים ממחקרי תקשורת (�והגלוי של הממשלה ובין תמות העולם האלים ���

7�0����$� ��J�8 יות הממשלהים הגלויים של מדין לרגע בדיותבו .�	����	���
����� 
��


�
���� ���	���9� ������� ��� ������ ���
�� �:���� 	
����� ���� #
	���(��
������������ �8

� ����
�� ����
��� ����������������� �
����	����	����
יש מתווים שוים לחזון עתידי ���

	
�
����	������������#��


����+&&�משת Pיש מסמך אחד שמחייב אותו, ולא מדובר בוועידת אאפוליס 
�����

ידי שי �את ישראל ראש הממשלה אולמרט ושרת החוץ לבי, ובה הוכר לראשוה על

��
אין לזה שום תוקף. כשעברו �,�!���Oוסחה של שתי מדיות לשי עמים�����

על קווי היסוד, אמרו שאחו מכבדים את כל ההסכמים ואת כל ההתחייבויות של 

שבמדית ישראל יש רציפות שלטוית. אי הצבעתי גד �������	�������	������

���������
�����	����P תשיא ארה"ב בוש בש מסמך שהציג�&&������������
�


�	������ ���� ��
��["מ .�	������� ������� ������ 
�
�
�� :����� ��� ���� �

��������������
�	�����!	�����������	������	�

������������!!!���
��


��שרה את אאפוליס.�

�������מעיין כי דבריו של ליברמן טועים בהצבעות שלו בעבר ובהחלטות של מממשלות קודמות 

המתמשך (המצב החוקי הקיים בזמן הממשלה הפועלת באותה העת), אך משמעותם גזרת מכך 

�,�����עתיד. קרי, הפעלים פוים �האב של הממשלה והתחייבות לכווותיו �שהיא וגעת לתכיות

�������
� 	�� ���

� ��
��,בה הוכר לראשוה �>� ���
��� :�� ����������� ��� 
�
	��� ����

שיח הפוליטיקאים הוגע בעתיד משקף פעולות דיבור התחייבותיות �המכהת. מכאן שרוב

9��))����%��!8��

���
�� 	������ ���� ��� ������� ������ 	�������������� ����� 	����	�� ��� �
��	�� ����

������� �
����� �������� ����9� 	
���
��� ��
��� ���
�� 	������ ��� 	���	�� ������ ��
��
�
�


���� קמפף על התצלויות) ולא כמי שמעצבת אותם, �������������������������������

�����
��פי הצופים היא חלק מהרטוריקה של האובייקטיביות. �������������

��

� ����	�� �������� 	����� ����� �
שהוגדרה כבחי	יות (�המדי������� ��%��+� 8,����

�הודיע הכתב המדיי אודי סגל (�,שתיהו יכריז עליה באום רשמי ��
�����#8��

לתיהו תהיה הזדמות להסביר מי מוביל את מדייות החוץ, הוא לא התייחס עד 

כה להצהרות שר החוץ ליברמן, תיהו הבטיח לקדם תהליך אחר, זה יהיה לא 

אפוליס של אולמרט ולבי וגם לא מפת הדרכים שעליה דיבר ליברמן, זה לא �

��רלווטי, רק תיהו יקבע, אמר יועץ קרוב שלו. 

� �
��� ������� �	��� ����
��

אי מחויב ;ם תגובת גד לליברמן: "אובמה גד ליברמן: 

ות ישראל ופלסטין�לאה �;פוליס... ארה"ב תומכת בכל לב בפתרון שתי המדיראה שמבחי .

"אי �,�
����������	��:��טמפורלית העדפה של לשון החדשות גם כשהדברים וגעים בעתיד 

��>מחויב לאאפוליס" �	���	� 	
���� המחבר דברים ששמעו בעבר, תקפים בהווה �,�����	


�!��������:��כווים��	���	�����:
���������������,�����	
������	�����������������
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האלטרטיבות וההקשרים השוים של החזון עמדו בחזית: בערב יום הזיכרון לחללי �,��

9������)��
�������8
��איון עם שיא המדיה אמר שמעון פרס: 

��������!������	�����
��	�������	�
��

�	���	�����
��������������� �

ות. אבל אבהתחייבויות הקודמות, במפת הדרכים, יש שתי מדי�	�� 
��� ��� 


מצב המציאותי מחוצה לו. המצב רה"מ. זה לא עיין מה דעותיו, אלא גם מה ה

� C��	� �������� ��� �	��� ��� ����
� 
��
�	�� ���
�� ���	�
� ������ �	���� �	�

�!������	��
�����

��(�את אומו החשוב, אום החזון תיהו כחודשיים וחצי לאחר הקמת הממשלה, אם ��יוי��

������שלו ("אום 8��
אך הפרשים ��בו הודיע כי הוא מוכן לפתרון "שתי מדיות לשי עמים"��

הדגישו את ההסתייגויות של ראש הממשלה מהוסחה הזו בדברים המדגישים את החזון כתוצר 


�
�����#
	�����

אום מדיי, ימי, מובהק ובו שידר תיהו �,עם זאת, היה זה אום טוב מאוד 

וחות. בתוך הי יהו עצמו הסביר אותהתאום הזה היה "אי" קטן של מחויבות, ש

כי בעולם קורים דברים, יש אילוצים ואחו צריכים להתאים את עצמו, כדבריו. 

ראש הממשלה הזכיר פעם אחת בכל האום את המוח "מדיה פלסטיית", וביתר 

���!�המקרים דיבר על "שי עמים", "השטח שבידי הפלסטיים יהיה מפורז

����	������������
����
��
�����
משהו, והמדיה משמשת במקרה זה בעיקר ������������


במה לשחקים פוליטיים המתחרים על קידום חזום �
� פייה לקהלי היעד השוים (ראה ���

, הדובר מתמרן באום לא רק בין קהלי יעד שוים אלא גם ���רטה לבת
לבת, תשע"ה). כפי שפ

��	�
וות כדובר: המהיג המוערך, המומחה לטרור, האדם הקרוב למורשת היהודית, לוחם ���

�����������	�

���באום זה פוליפויה ודיאלוג מורכבים מאוד מן הבחיה הלשוית�
�ווצר���

���
� ���� 	������ !	
����� �
� פוטציאל לחיבור בין פעולות דיבור הצהרתיות ����

9�������	�%�� 	������ ��� 89� 	�
	��

�	�� ���
���))����%���
	�� ���� ������ �
����� �
�� �8

��	�
האפשרות לשות מציאות בפועל באמצעות מעשים. מכאן ראה שחזון כזה המתווך ��������

באמצעות המדיה עומד בזיקה למושג המודאליות הדאוטית, שמתרכזת בשאלת היחס בין 


��הטקסט ובין מצב עייים רצוי�� 
���
� ��� :����,�������� 	
���
��� 	�
������� ��� ��


	המצוי. בתוך המציאות הישראלית ראה שהפוקציה ה��העייי��
של שיח זה היא לפות ��


פימה ולאשר את התפיסה הישראלית למציאות הקיימת (��
���� ; לבת, �)&�ורי, �����

�!8����	��

��. חזון קולקטיבי עובר קוקרטיזציה �

� 
�
������ ���
�הוא מושג מופשט המשקף ערכים, ורמות ואידאלים. כדי להיות פוקציולי,�

������	�עליו לעבור הצרה 
��
�� 
�
������� �
��� ���
���	���
��� ���
�� 
�����:�� !	�
����


�/באופן שבו מעוצב, מיוצג ומומחש הזיכרון הקולקטיבי באמצעות אדרטאות (�$� ���G��8

�מוזיאוים (�	����$����GC����J9��
�
����� 
���
�� �8� �����$�����C�3�������	���1$�����8�

�!������
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����מטבע הדברים לחזון הקולקטיבי אין בדרך כלל אדרטאות ומוזיאוים������
��	
���
��

������
�����
עמותה שמטרתה לכון את בית המקדש מחדש על הר הבית, והיא מציגה את �

���	������
���
�יבה המקדש
הים כש���� �����	������ עובר הצרות באמצעות המדיה, !

� ���� � 	���� �
	�� �	��� 	������� 	
��
��� 	
����� �
סרטי קולוע רבים העוסקים ���

� �
��� ���9� �

���� ����� �

�����כדי שמה אותם: סכת הרס הכדור על���	������� 
�


���������מחלות קטליות וכדומה). הדרך הבולטת ביותר 
����
�
�������ופן כמעט ב��
��
�

����� ��
cאפשר לטעון כי לאומיות וקהילה מדומיית (��������$���<G ויותב (���������

�!
�
��������������������	�	��������	�
�	��


��	���	במקרה הבוחן שלפיו הקוקרטיזציה של החזון הקולקטיבי 	����	��
������
�!

אילן של תיהו) �גים העוסקים בעתיד (כמו אום בר
ור אומי המהקודם לכן הצגו את שיד

אך סוג אחר של קוקרטיזציה הוא השיח שמטפחת �!ובפרשות שהתקשורת ותת להם

�	����	���������
���
����������	
����!����������
��
���	��(&&��	����������9��
�
�

������:��הכיסה ליום העצמאות והיציאה ממו, ��������������������
�������
�
��	��
�8

", יר �הפתרוות, הסיכויים או הסיכוים. הה דוגמה מתוך דבריו של הכתב הצבאי של "חדשות 


������������
�����&&*#��


עין ו�דקירה למוות של ילד בהתחלות המבודדת בתPהאירועים האחרוים ��
�


��,��Oלפיגוע בגב, מ�����������
יש כאן דרך חדשה, שיטה מתוכת שהרבה ���

����	�		�����	�����
���	������������
��
���	���!����������	�
�!��

� ������ ���� #�
���� �
���� 	����� ��
� ������  ������ �
�	�
ראות כבר כמו יסיון ברור 

� �
����� !�����
�� �
���
��� ����� 	�� 	�������������
� 	����	�� �
�������
������	

���	
����
��	�
���
��,כך העתיד השקף מהם פסימי ואלים כשלמערכות המדיה ���������

� �אין תשובות למול עתיד זה. הן המגישים והן הכתבים מתמרים בין דיבור חד�,���������

��>משמעי על מה שיתרחש בעתיד ("יסיון ברור להעלות את מספר הפיגועים בישראל"����
�

�	����
���	������������9כת שהרבה יותר קשה לסכל") לשיח המסתייג מן הו��:��������

���� ������ ����
�	�
"האירועים האחרוים מעלים סברה שאולי"), �>ראות כבר כמו יסיון"

�מכה שמוטגומרי �כלומר החרפה וסיוג לסירוגין של תוקף טעות בטכיקה
� � 7� �
���

93�	��)���$����J$����< יקה זוובעת בין). טכ���	
����
������בו בוייה השיחה �����

� :����� �����
	�������
���	�������9�� ��
�� ��� 
�	�בקובץ זה הוגע ל���������	�
�

	������
�����תור, וצר "תוך כדי תועה" �שיח לא מתוסרט כזה, הבוי על פרשות ואי�8!�����


����	����עיין ודרמה��
����������������:�	!	��������������
���������	����������
���

�
�	���
����
��
�
����
����������
�����
�����
���
עליהם דווח ברבות השים ולהעריך ��

תחזית של הכתב, בתשעת החודשים הראשוים לממשלת תיהו �����את מהימות הספקולציה. 

� ������  ��� 
�������) רצחו בפעולות איבה *&&�9������
����� 
�
� ������ 	��
���� ����9

דה השייה �מכל תקופה מקבילה בתקופת האיתיפ���
������חיילים וכדומה), מספר המוך 

����, קרי, הפוך לחלוטין מן ההערכות שסיפקו הפרשים. 8&&&�(מאז שת ���
�
�����
�	��

�	�
��������#������	���	�	���
���
���
	������
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��לקראת הפסח הכוות עולה 
�� �
�	�	���	���	������ �
���
��� ����� ���

��חשש שלא יהיה מידע מוקדם 'לפיגוע עממי' כמו זה שסיכלו היום בגב. 

�#
�����������
����:�������

� ��� ����� 	

���� ���� ����(�שמחפשת אחר ופשים ����
�איש בסיי. זו �


:�������ישראלים שממשיכים לשהות בחופי סיי, על אף כל האזהרות. מה ע�����

��
����
� ��� �
����� �
���� 
���� �	���� ����� 
��� ����	��� :
��� ���� ��

שמצאים עדיין בסיי יביו שמדובר ברמת סיכון גבוהה מאוד ויעשו כהמלצת המטה 

�!�������	�
����������������

� ����� 	�
������� ����� 	�� 	
���� 	��
��� ���� 	������������� 	
���
���� 	�
������� 	�

9����	�)���)�����	�8���	�������	�
��	����
�����
������	��������
�����
��	���
������

��>אמרים הדברים 	��
����� ����=����	����	��� ��� ������� �	�	<�� ������� �������

� ������ ������� �

	��� ��<��	��
���� ��
�� 	������� ������ �
����� ��� ��
��� 	��

9*�������$����FC�(�������7�5��)�+�!�$������������
שהעיתואי כולל �� 8!�����������

�	��	������
����
�
��
��������
�����
	���
����8������	��

	������9���������
�������
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� 	������� !�
	���9� ��
���� �������� ��� ����� ���� �
	��� ��� �
����� ��8�����$� ���J�8


איטרסטי������,���	�מסתירה את העובדה שהעיתואי עזר במק��,�����
��� ����
�

���


�����תמות המציאות, ש���� �	�	���� 	�� ��

��� 	
������� �	��
��������� �
��
�����

��	��
��פרשות המפיקה שיח של הפחדות. ����

����עוד דגיש שהקוקרטיזציה של פרטי "החזון הקולקטיבי" ביחס לשכים הקרובים עשה 

� ��
��� ��� ���������� �� ��������	
������ ������ 	������ ��
���� ������ 
����� �
�
��

����������האיראית. ב��
����������#�������	���
����������

����������	��	����()���
��הפגת כ�אמר: �*&&�������
����������
��	�������,���	
�

המשך המהדורה יש הרחבה בושא ���9בריטי מדווח כי ישראל ערכת לתקוף את מתקי הגרעין

���
��יר דבורי). ���

�� 
�
�� ���������� �
משוחחים הכתב המדיי אודי סגל והפרשן הפוליטי אמון �*&&�����

��אברמוביץ בעייי הפלסטיים והפצצה האיראית: 

עכשיו ירושלים מסה להשתחרר מהזיקה שוצרה בין הטיפול באיראן לקידום 

ל תלוי בעיין האיראי, �, זיקה שתיהו יצר. הוא אותת שהכהמו"מ עם הפלסטיים

��������עכשיו הוא חושב שאסור שיהיה קשר. ישראל מעת  ����� ��

	��

מוושיגטון: מהלך עצמאי צבאי ישראלי מול איראן יכול לפגוע בסיוע לישראל ובלי 


	�	�התקדמות בשיחות עם הפלסטיים, תקשה לגבש חזית ערבית גד טהרן. ה�

� #������	�� קושרים את האיראים �אומרים האמריקים לישראלים ����

איראים אומרים שהם לא מתכווים לבות פצצה. ��!!!�לתהליך, גם אחו יכולים

��אם הם לא מתכווים לבות פצצה, למה הם צריכים את הטילים? 

����הדיון באיומים מוביל גם לדיוים בטיפול האפשרי בהם�
��טילים גד טילים: ������
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���י, גם באיר��	�����:������������

מתקיים תהליך מתמיד של פיתוח או שיפור טילים קיימים... החץ המשופר מסה 

��	����9�����	��
����+���
�����&&*�!8��

���במקביל דים גם באיומים על מדיות ידידות. לדוגמה �������
���	������:�	�%���
����

�&&*�#��

�!!!����������
�������
����������������������

�����
�����������
����
��

��	������������
���������
�����
������������	�
���	����������������

�����של ממש על ארה"ב אל תעצרי את שימתך יוית, הם ודאי ידברו באו"

����סקציות, סקציות מוטלו ���� ��� 	
���� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ��

�!������

בקוקרטיזציה בשיח של האיומים העובדה שרבים מהם וקטים גישה �תבהמשך לכך מעיי

קוריאי אך אין �/האיום הפלסטיי/הטיל הצפוןאיראידטרמייסטית: סה לעצור את הגרעין ה

�!	����������

��. חזון קולקטיבי הוא פוקציולי! �

�קבוצות חברתיות משתמשות בזיכרון קולקטיבי ובהצחת עברן למטרות שוות, ב ��	
�� 
�
��

���
���� 	����� �
��� 
�
������� ���
��� !	��

��� 	������ 	�� ������� ��
���� 	�� ���	�

��
������
����!����������
����������:

��
����
����:���������	�
�	�	��	����	�����

��������קולקטיבי משמש לתחום את גבולות הקהילה, בעיקר בעת בה הרטיבים הגדולים ����

� ����� 	����� ��
�� �
��	�� �
���
��� �
���	�� ����� ��
������
��� 	�� ���	�� �
� ��

הפרט יכול להתחבר לחזוות שוים שמגדירים מרכיבים שוים ביהול הזהות העצמית ����	 !�

8	�
���������
�
���9!��
ול לחשוש כמו רבים מבי ארצו מהתפשטות מגפה מסוכת, �:�����

�

	���������ית �����	�����������
��	�����אך בה בעת, ובהשלמה, להתגד לחזון ������

��המציע טרספר לערביי ישראל ולהסכים לחלוקת ירושלים. 
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יים של ��
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פוטציאלי�������������
����������������������
��������9�������������
�
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��!

���� 8-�
����
��9� ��������
�� �
����� אך מה הצעדים שיש לקוט לשם השגתו?) הם ���
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	�����������������������

�����	���טחון למדית ישראל"
מדיות לשי עמים תוך ב ��� ����� ����� ����� 	����� ����

�
����� ���9�	�
�
����
����b������� !8�
������������
	������
����	�
�
��������� ���

גדולה יותר מהצהרה כללית (וכמובן, הצד השי הוא "סרבן" מכיוון �בשעה שדרשת מחויבות

שהוא לא מסתפק במילים של קבוצת ה"אחו"). חלק מהאשליה וצר בשל העמימות 

9�)���
מע 
לשיח הפוליטי, הן ביחס לתוכן החזון עצמו מתוך טייה לה�) האופייית���	�

��
�������
��������
���������	��
����,�בולט המעבר בין מעים שוים, כשלכל אחד ���

על אום ההתתקות ו"העמימות �9	�����8ראו מאמרה של לבתעשית פייה מתאימה (
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זמיות, בין מה שקורה כאן ועכשיו או �הן מתוך טשטוש הגבול בין זמיות לעל�,�����	

��������
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�����!�������
	���	�����
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���


������מכה המשותף הרחב ביותר, שמבחיה פוקציולית ישמש לכלול אזרחים דמה שאת ה��

� �����	��� �

���� אפשר להשיג באמצעות בייה של "איום קיומי" ופיתוח החרדות ��	�	


������מפי "אפוקליפסה עכשיו". ����������
�����
�������������

����������י. �����

�
������	����	י חוזר במהדורות חדשו����
התקדמות האיראים בדרכם לפצצה, אם ב���
��

������לאומיות שיש להטיל עליהם כדי למוע מהם להשיג את הפצצה��סקציות בי�
����	�����

שישראל תתקוף את מתקי הגרעין האיראי. כל האומים הרשמיים של דוברים ישראלים 

������������������������

������!טחון והשיא מזכיר���	���
��

������9אבר כהן�����#� �$�����8��
כל שק אחר עצמת השק הגרעיי תלויה פחות ������

יקליות ויותר במה שחושבים עליו. שק גרעיי הוא כמעט כל כולו שק פוליטי �בתכוותיו הפי


�	�������#��הבוי על דימויים וחרדות, והתובה הזאת בולטת ���
��

������
לו הייו מסרבים להיות היסטריים ואפוקליפטיים ושארים רגועים, �����

ברמה הקיומית, כשם שהאיראים רגועים ביחס אליו. הרי למרות שהאיראים 

משוכעים שיש לו שק גרעיי, והרבה, הם רואים בו איום צבאי על תוכיתם 


	����	����הגרעיית, אך לא איום קיומי על האומה האיראית. ראייה אסטרטג

�%�מחייבת את ישראל לתקוף את איראן, משום שהיא איה איום קיומי (כהן, 

���������&(&!8��

��בהמשך לטעה שלחזון הקולקטיבי פוקציוליות בהגדרת ה����
�, מעיין לראות כיצד החזון 

��פי יהודים בחו"ל. כך מדווח כתב ערוץ �הזה משמש מהיגים ישראלים כשהם מופיעים 

�	
��9, אהרן ברע����	������
����&&*�#8��

����
�� 	�
��������� ישראלית באמריקה, פתחה לפי שעה קלה והיא �������

משכת בשעה זו... השיא כמובן יהיה אומו של שמעון פרס שיא המדיה שכבר הגיע 

לוושיגטון ומחר בבוקר... ייצא בהתקפה חריפה מאוד על איראן, הוא יאמר 

	����
כוות לשלוט על מדיות ערב באמצעות שק גרעיי שישא על גבי טילים ��

�:
��	��:���������
�	�������������������	��
�����
�
����� ������ 
����

ויאמר שישראל תהיה מוכה להל משא ומתן עם כל מדיה ��המדיי עם הפלסטיי


��שתכיר בזכות קיומה של מדיה יהודית ומדיה ערבית במזרח ה�
� ���� !��
	

��עיקרי דבריו של אום שמעון פרס. 

כל הדברים לעיל מדגישים כי לאיומים אלו יש פוקציוליות תרבותית של ביית סולידריות 

� !�
�
�����	������
��	��������������	
תופעה מעיית וספת הוגעת בשולי מאמר ���	

	
	����	������	���
������	
�
���	���	����
�����רסום תוכן אומים ופגישות ��#��

� ��� ������ ���� ���

�השיא בו האום של ��	� 	����	�� ����	�� �טרם אם אותו ���

�
��� �	

���� ה את הצורך לשמוע את האום עצמו במועדו. כלומר השיח קודם למציאות, 	

�
��� 
������		��������	����	��� ��
��9��	�����


���כי השיחה מגיעות לפי �������
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8��

���9����#זאת ועוד, בהקשר למאמר ראה איך מעורבים כאן שי זמי עתיד�!�	� �����

��(הפצצה האיראית). �אומו של פרס) והרחוק

���. חזון קולקטיבי הוא רטיבי"

��������:����כדי לספר את העבר הזיכרון חייב להיות מעוצב בתוך תבית תרבותית מוכרת. 

�� ���8מקבל צורה של רטיב,�� ����� ����	�� ���� :����9� 	
	�
��� 	��	�	�� ��� �
�� ���
�


�����,גיבורים שקראים להתגבר על מכשולים בדרכם וכדומה. הזיכרון הקולקטיבי 
� ��� ���

� 
������� ��� 
����� ������ ������,����� !���	��� 
�����
��������	������� ���
���������

���������
����

����������������

ה ובהבלטה של חלקים ברטיב, המקשרות אותו להווה 

ומחילות במובלע או במודגש מסרים ולקחים. ביצירת הרטיב שען הזיכרון הקולקטיבי על 

�
���
����� ����	��������:���	�
�
�������	�
	�
�
��	��������:���

����
��	�����

��
���������9'��
��%��$����;�!8��


�������:��החזון הקולקטיבי מסופר כרטיב ����הביית הזיכרון����������
���������������

������� �
���
���
סוף" של הרטיב מקבל מקום �למטרות הרטיב. כאן אפשר למצוא שה�

�9� �
��� 	��	�	��� ����� ��� �������	�
��� ���
�� ����
��� ��� �������
	�� ��
��� ��� �����

�����!8�	�
��������
�
��	�משתים ������
�הסלקציה והקוסטרוקציה של הסיפור הם �����

��� ��
���� ��
פי העקרוות שפורטו לעיל (פוקציוליות, הכפיפות לפוליטיקה ולחברה �����

בות את הרטיב הפוליטי בישראל של אותה העת קושרת וכדומה). אחת האלוגיות הבולטות המַ 


�
������� ����� 
��� 
�
������� ���
��� 
כשמהיגים משווים בין איראן ובין המשטר ���


�����האצי, בין השואה ובין הפצצה האיראית (תיהו ערך השוואה זו ���� ����
��	������

9� ����� ������ 
��� !8�������� ������ ���
��� ��
�� ��������%$� ��J�����
��� 	�� ����� �8

�Bk�) "לוגיות הן חלק מ"אמצעי הערכהבור, הא�%��
�	��ברטיב, המעיקים לסיפור את הטעם �8

��	�9�	�������������Re	����8�	� ,תטטיבי רב (לבלוגיות אלו כוח ארגומהזווית האישית. לא

�&(�8��� 	����	�� 
�
������ ���
�� 
���������U
���
העבר הרחוק משמש קה מידה ��

�) להעיק משמעות להתרחשויות מהעבר הקרוב ו!��	�����9 �9� �����&��$� ����� ��מגד8!

ובהמשך לתופעות העמימות בשיח, אמר כי אלוגיות כאלה מטשטשות את טבעו הליארי של 


���הזמן ומכיסות אותו למחזור מעגלי ("בכל דור ודור עומדים עליו לכלותו") ומ���	����
�

��זמי. �זמי ואולי אף אל�מעיגוו בזמן לזרם על

כך בחר סיפור �י מודגש בתהליכי המיון וההביה של החזון, אופיו הרטיבי של החזון הקולקטיב

����9�����
���	���
�
��������
����טעה "הערבים לא החמיצו הזדמות להחמיץ הזדמות"��


��ששמעת רבות ומתעלמת מהחמצת ההזדמויות של ישראל), ��������� ��
��	�� �
���
�


�רכיבים ומשמעויות מתחרים ואפילו סותרים, דחק�
����������
������������ !�������


ברטיב �����	�) כיצד קבוצות חברתיות למייהן משתמשות (&&�והצחת השואה הראה זדברג (


���ומקות משמעויות מגווות לאירועים היסטוריים וממילא גם �������� 
����� ����
���


�����������������������8!�מהם (לקחים יהודיים מול לקחים אויברסליים, מהי גבורה, מרד �

��אבקש להראות כיצד פועל החזון הקולקטיבי ומשמש קבוצות שוות. 
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אחת הדוגמאות המעייות לאופי הרטיבי של החזון הקולקטיבי ולהביה החברתית של 

�� ��� ������� 	��
���
� ����� ��� 	����	�� ���� 	�� 	����� �
���
�פעולות מיעה של �,

"תפסה חוליה �>חיילי צה"ל פגעו בחוליה שהתכווה לשגר טילי קאסם"���9פיגועים גד ישראלי


������שהתכווה לבצע פיגועים בגב"). לכאורה, אין בדיווחים 	��� ����� �
����������� 
��


����בדיווח על פעולה שהייתה וגמרה	��������
�� �
��� ��	�
������
��
�������
����������

����������
�����
או יד הגורל מעו את מימושו הורא. מבחיה לשוית בהמשך לקישור �����

��� ������ 
������l�� 

���וב צביע על הקשר בין החזון הקולקטיבי ��
���� �
������ 
�

9�	��
������
������
����
��������
���
), והם קשורים במשאלת לב או חשש מפי ���������

�!������������

���������������:�����������

��$)�, רוי דיאל ב���	�����������#��

�����  �	� �
����� �
�����המבה הזה ��� �
�� �������� ������ �
��� ��
��

הג'יהאד האיסלאמי, בסגון של תקיפת סיור, בסגון של יסיון חטיפה, משהו 

גמור את החג ואז חשוב מה מהוסח הזה... כפי ששר הביטחון הודיע אתמול, 

�מסכלים אולי יסיון אז היום המבה הזה פגע מן האוויר והתפוצץ שם. �,����


������חטיפה או יסיון פיגוע�����������
�
��������
����
����������:���

�!��
����������

בליווי של צילומים מאזור שהופצץ. כמובן, עיסוק בעתיד שמע הוא גם עיסוק בפוטציאל ������

����9של הצד שכגד, ביכולות שלו ובכווות שלו�העויות והאויבות�
��� ����&&+�!8������
�����

�	
�
��������� �:�������� ��
	�������� 
�
������ ����� �
�,�������
����	�
����
��
���

9����������
��
�
���
�
�
����������
������ 8,��	�� �����	�
������
��
���������
��

���	�����חזון הקולקטיבי והדיוים סביבו. עיין וסף שחשף כאן, מהאופי הרטיבי של ה

������	�
������ י ערוצים כדייאל משתמש בשאיים. דזכרה, הוא המיצוב של תפקידים עיתו

�Ch����������	���������
הוא רומז לו שהוא מקושר �!ל של המדייות הצבאית בישראל������

���
�����
���
������	������������
���9�	��
�����
���
�������8���
�������
��������

�	�
����� 	����� !8����
� 	����	9� �
	��� 	�� 	����� 
��� ���� ����� ������ ����� ���

9�L���	���������)��	��	��������	�) היא כלי של עיתואים למּצֵ  
�� ������ ������ 	�� �


�-��	�����הרבים השמעים בציבוריות. במה בדל העיתואי (כת��
�
�����8���b���
�����

בה מדברים הפרשים המובילים: או מלקטים מידע ממקורות שוים, מבצעים �ובחרצות 

� 	������� 	�� �
����� ���� 	������ 	������� �
���
� ���� !�
	�
תואים )ובעיקר פרשים( 

�� ����� 	�� ������� 
���
�� 
���� �
	���� 
�	���ם. עיין זה קשר גם�פי����	�
���

9��%����	�����6�	��ר משיויים טכולוגיים ��) בחדשות הטלוויזיה, הובעת בין ה


��המאתגרים את הז'אר ו	�������	�����	��� �	�
�	�
�����	��
�����	����	��	�����

	����9����C�3�	��)���$� ���J�$�
�����������
���� ��������
��� 
����� :�� :�	�� !8

� �����מדם של העיתואים, הפרשים והמומחים שבאולפים ועל האופים ���������� ���

9��	�����	���
�����
�����7�����;C������$�
����$�����C�*�)��&!�	�_)�7�����

�����$&��!����!8��
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��כיווי �. הביית חזון קולקטיבי היא תהליך מתמשך ודו$

�הזיכרון הקולקטיבי ע תמיד בשי כיווים מוגדי ����� ��� ������ ��
��� #�
�
����� �,�

�U�� ��
, הביה בה את עברה תוך כדי הסתכלות מתוכת ומכוות מקודת מבט עכשווית���


�����,זיכרון הצחתי; ומכיוון העבר אל ההווה הקראת ���  		���������� ��� ����������

���, הביה המכוה ����	��������� ���

 ��הצחתי (�����$����J8����
��� 
��������� !

הקולקטיבי מתמקדים בתהליכי ההביה של זיכרון הצחתי (דוגמת מחקרים על אופן הפעולה של 

���
�� 
�
�� 	����	��93������ �	� ��1$� ���F88 ים את התהליךרק מחקרים מעטים בוח .


��������8����!$����Fוסק (��הצחתי. לדוגמה��המשלים של הביית זיכרון לא�����8�����
�

9��������������
���
�����
��������(**���) יתח את פעולת קוד השואה במלחמת המפרץ. 

הקהילה מבה �,החזון הקולקטיבי פועל מול ההווה בשי הכיווים: מכיוון ההווה אל העתיד ���

 קודת מבט עכשווית אל העתיד מתוךת מת ומכוואת עתידה תוך כדי הסתכלות מתוכ
��
�

תכון אליו ואולי אף להשפיע עליו. סוג זה אפשר לראות במקרים ברורים ברמה הגלובלית ��

�
���
���
��
��	��
�������������������
�������

�������לאומיות בושאים אקולוגיים, ש��

��������
���
מסים לצפות אל עבר העתיד ולהפוך אותו לטוב יותר. בחקר הלאומיות בעקבות ��

9� �
�
�,�����$� �	� ), הוג להבחין בין לאומיות להבת (;��� �	������)� לאומיות בלית �8

9������	������)�	�
�����
���8	���	�����
�������

	�������
���
���
�����
��9������

�	������
��
�� 
�
�����������
����
��� 
��� �����	�

�	���	�
����� 
��� 8	���������

�� ��חובות וכדומה. בהשאלה משם כה את החזון המתוכ���	�������	������
�������
�
�


������	�!�הביית חזון להבת וגלויה��������������	������	���:��������
�
�����������

� :����� ��
��� ��,�������
���  		���� ������ ��� ������ �
	����� ������� ��� �
	��� ��
��

�����	�����������	�����b	�
�
���9�	������������
�����	����	���8��
���	�
����������

�	������יית חזון בהב�
��!��

ובעת בדרך כלל �,הביית חזון להבת �,התבוות מרוכזת בעתיד (וכפעולה חברתית מאורגת) 

����9חשש מאותו עתיד, ובמקרים רבים חזון מתוכן הוא חזון מכֻ � ���
�����b��������� ��


���� �


מע מה���
��� ��� ���� ��� ��� ���� 	����� ����� מכווי שיח כמו אומים ��8!

��אילן" של תיהו או "אום קהיר" של אובמה�פרוגרמטיים של מהיגים דוגמת "אום בר

�ששיהם הושמעו בזמן המדגם של מחקר זה �	����	�� ������ ����	�� ��������
��� �������

�
���!��

��
��הביית חזון להבת וגלויה�*��&���ביוי �,"������$�יהו באום בר: ת"�
��4תמוה
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��את הסוג השי של החזון הק 
�
�בליהביית החזון ה�,��� 	,�� ����� 	����� ����	�����


�העתיד בתוך שיח ההווה גם אם איו תפס כעיסוק בציפיות ����������
�����
	�!��������
	�

8
ל שיויים אקלימי�ורפל (אין זה כמו תון מדעי ����	
�����המתוכן כאן המידע ���
������
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מוח שמשמעותו בשיח הישראלי �#ושי ההתחלויות") "גושי התחלויות" ("משיך לבות בג

לגיטימציה להתחלויות גדולות (כגון אריאל, גוש עציון ומעלה אדומים) מתוך תפיסה של החברה 

שארו גושי ההתחלויות בידי ישראל (אם בתמורה 
לפיה בסיום הסכסוך עם הפלסטיים י�
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ראלי. אפשר לחשוב על דוגמאות וספות כמו מוח שהתקבע כאליפסה "שטחים" בשיח היש
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���� ����� הסוג הראשון קשור לפחד מפי אפוקליפסה ���!
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�הסוג השי קשור לפטזיה של חזון חיובי (התממש����� ����� ���	
��
�� 	�

��שאי רואה אותו). 
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הן כשחקן עצמאי והן כבמה לשחקים �,למוע את הקטסטרופה. ביגוד לעולם הפיקציה, למדיה 

�
���� �

�
����,��	�
������ 	����	�� �
���� ��� 
�� 	��� ��� ��
	��� 	�� 	����� 	���
� 
�

���������
	������������	��
�����
���איטסיבית: מחד���
���
���������������9�
�&&&�

���דרך תרחישי הסארס/שפעת העופות/קדחת תורית ועד הפצצה הגרעיית), ומאידך 
�

��תרחישים אוטופיים (עולם ללא ייר, הבית החכם, ארגיה ירוקה). 
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	�ל החזון הקולקטיבי השקף במדיה. חזון זה, למרות שברמה ה����������	����
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���,הימים הראשוים לממשלת תיהו  �
�����	���� 	��
�
� ��
���� :������ �
	��� �
�

�	����	����	���	������������
�
����	����!����������������
����
��	��
�
���:�����
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�����	����	הלשוי חמשת המרכיבים שבאמצעותם ותח שיח העתיד קשרים לתופעות ����
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וות הדובר הן ביחס לשאלת הקהלים קשרה בשאלת העמימות בשיח הן ביחס לכ�פוקציולי

���אליהם הוא פוה� ������� ������� ��� ��
זמיות; הרטיביות של החזון �זמיות ועל��

והתבוות בחזון כשיח ��מתקשרת לאמצעי הערכה המכוים את הרטיב ולמודוסים איריאליס

���� ��	���כיווי חשפה את ���	��: ���� ��

��������בקידוד בלקסיקון ובמטעים�����
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מפי העולם האלים שמסביב ומקטין את הסיכוי לפתיחות לדיאלוג עמו. עיין זה 
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כמה זהו שיח של בואה המגשימה את עצמה: אי תופס את האויב שלי כמי שמסוגל למעשים 
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השמדתי המוחלטת, אי מתהג אליו ככזה והוא, בתורו, מגיב, וכך �האכזריים ביותר, שכווותיו 
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