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  .וידעהשכלה 
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  תקציר

בודתם בע. חבהזן של עיתונאים בעלי השפעה ציבורית ר מוכרים בספרות המחקרית ככתבי תחקיר

לבדיקה של מבקר , חקירה משטרתית שהביא ל יצרו הד משמעותיאוהשפיעו לא פעם על מדיניות 

חשיפת מחדל ,  בלקיחת שוחדשל שר הפנים אריה דרעיהרשעתו : רפורמות ציבוריותהמדינה ואף ל

גילוי , 'תנובה 'בחלבאיתור חומרים מזיקים ,  שהגיעה בעקבותיו ומחלת הצוללניםזיהום נחל הקישון

הביקורת , 'האי היווני'פרשת  בעסקיםי שה אריאל שרון ואנבין ראש הממשלשים כלכליהקשרים ה

 .ועוד, של אביגדור ליברמן גם בתקופה שכבר כיהן כשר בממשלהכנגד המשך צבירת ההון האישי 

טרם זו  הדפוסים שבאמצעותם מגיעים העיתונאים החוקרים אל המידע המאפשר השפעה ,אולםו

עבודתם של ם דפוסי  עם השאלה מהמתמודדאן המחקר המוצג כ. בצורה שיטתיתנבחנו לעומקם ו

הטכנולוגיות , מקורות המידע, היוזמה העיתונאית: תוך התייחסות למספר מאפיינים, עיתונאים אלו

  .אפיסטמולוגיים מרכיביםד עם התייחסות לבד בב, ושיטות העבודה

השונים של  ולפלח את ההיבטים  אלועבודהלבחון דפוסי שאפשרה בשיטה נעשה שימוש  במחקר זה

רגישותם הרבה של העיתונאים החוקרים לחיסיון וזאת למרות הקושי הנובע מ, התחקיר העיתונאי

 ובתהליך חקירה ,ועיתונאיים שכתבבפני כל אחד מן הנבדקים הוצגו תחקירים . מקורות המידע

ת יסיון מקורוחמבלי לפגוע ב ,לדפוסי הכנת התחקירממצה נאסף מידע כמותני ואיכותני הנוגע 

 ככל מפורטמידע  ולספקעל עבודתם העיתונאית רה לנבדקים לשוחח בחופשיות  שיטה זו אפש.המידע

שהושוו למחקרים מקבילים שנערכו בשיטה דומה בנוגע לדפוסי עבודתם של , חקרממצאי המ. ניתןש

 הראשוניהמידע חוט קצה גילוי פתחותו של התחקיר העיתונאי משלב מציגים את הת, עיתונאי חדשות

  :בהיבטים הבאים, הפרסוםשאחרי ועד להשלכות 

במידה העולה מגע עם מקורותיהם העיתונאים החוקרים יוזמים , בשלב המידע הראשוני. יוזמה

בשלב ליבת גם . "עיתונות יוזמת" להגדרה של עוניםבכך משמעותית על יוזמתם של עיתונאי החדשות ו

משמעותית  אולם במידה ,עיתונאי החדשותהתחקיר יוזמתם של עיתונאי התחקיר גבוהה מזו של 

  .פחות

 במידה משמעותית ביחס לעיתונאי ענפה עבודת מקורותעיתונאי התחקיר נוטים ל. מקורות מידע

גורמים  רובםב, מקורות מידעהמידע שמתקבל מ .חקיר לתאיסוף מידעמורכב של תהליך להחדשות ו

-whistle (ורך בחושפי שחיתויותהצממחיש את , פנים ארגוניים המוסרים מידע ללא סמכות

blowers(,  מקורות מידע מן הציבור הרחב  ובכיריםואת תפקידם המכריע של מקורות מידע

בעוד שבשלב המידע הראשוני עיתונאי התחקיר נוטים להיעזר בעיקר .  התחקירו שלהתגבשותל

 מקורות המידעהעיתונאים החוקרים עם כמחצית מנפגשים בשלב איסוף המידע , במקורות קבועים

  . הנעזרים במידה גבוהה במקורות מידע חוזרים,חדשותוזאת בשונה מעיתונאי , לראשונה

 ,בניגוד להשערת המחקר. עיתונאי התחקיר עושים שימוש בעיקר בתקשורת טלפונית. טכנולוגיה

 הםנמצא כי ,  ככלי משמעותי לאיסוף מידעאמצעים טכנולוגיים בנעזריםלפיה עיתונאי תחקיר ש

, כמו כן. למפגשים פנים אל פנים, משמע, אמצעיתעניקים מקום משמעותי דווקא לתקשורת הבלתי מ



 8

במידה העולה על זו של עיתונאי , עיתונאי התחקיר מסתמכים במידה משמעותית על מסמכים

  .בנוכחות בזירת האירועבמידה פחותה גם הנעזרים בעיקר בטלפון ו, החדשות

 המאפשרת , עיתונאי התחקיר שימוש בעיקר בהקלטה סמויהעושים, בעבודתם. שיטות עבודה

הם נעזרים בפרקטיקות מיוחדות שמטרתן להניע מקורות ,  בנוסף.להעניק לתחקיר גיבוי משפטי

 יצירת קשרים אישיים ותחושת אמוןוזאת תוך לחלץ מידע ממקורות ספורים , לספק מידעחששנים 

 כגון ,שתמשים גם בפרקטיקות שנויות במחלוקתעיתונאי התחקיר מ, בהקשר זה. עם מקורות אלו

  . את אמונם במקורות המידעלבסס במטרה, כגון הפוליגרף, לצד שימוש בכלים, התחזות

עיתונאי התחקיר מתמודדים במהלך התחקיר עם שאלות לגבי מידת נכונות . סטמולוגייהאפהמימד 

שחזור , יציה שלהם כבעלי מקצועאינטוארובם חזרו וטענו לחשיבותה של הבעוד ש. המידע ואמיתותו

הצלבת : התחקירים הראה כי בעבודתם נתמכים העיתונאים החוקרים בשרשרת של נקודות בקרה

מעקב של העורכים ודרישות של היועץ המשפטי , דרישה למסמכים שיגבו את המידע, מקורות מידע

 גורמים אלו להציג יהם שלטרום הפרסום מתמודדים העיתונאים החוקרים עם דרישות .של העיתון

  . בעלות בסיס משפטי איתןתחקיר שבבסיסו ראיות

 .בין עיתונאי התחקיר לעיתונאי החדשותשהדיון בממצאי המחקר מציג את ההבדלים המהותיים 

שונים מהותית מאלו של  שלהם עבודההעיתונאי התחקיר הם זן ייחודי של עיתונאים ודפוסי : עיקרו

חוסר לוקות במקורות המידע שלהם ו העיתונאים החוקרים שביןים ת היחסומערכ. עיתונאי החדשות

בעוד עיתונאי החדשות נוטים ,  ודפוסי עבודתם מבוססים על הצורך לגשר על חוסר אמון זה,אמון

 היותו על אף, התחקיר העיתונאי.  מקורות המידעעםיחסי אמון בניית לרוטיניזציה בעבודתם ול

 לספק תשתית ראייתית שהיא ים החוקרםהדורש מן העיתונאיהוא תהליך , "פאזל מרובה חלקים"

גם לאחר שיגנו עליהם מבחינה משפטית , במסמכיםתוך חתירה לעיגון ראיות , סבירספק המעבר ל

ומגלמים בעבודתם , אקטיביות- העיתונאים החוקרים נוטים למידה גדולה יותר של פרו.הפרסום

מבקשים עיתונאי התחקיר , בעבודתם. ציבורייםתפיסת עולם ערכית בעלת מאפיינים חברתיים ו

פרטית או , ציבוריתאינפורמציה בעלת רגישות לפעמים המספקים , להעריך את מקורות המידע

 עם  אל פניםכגון מפגש פנים, "משאירים עקבות"בעיקר על ידי אמצעים שאינם , עצומהחברתית 

טכנולוגיות המאפשרות העברת מידע להעדיף וטים נהחדשות וזאת בניגוד לעיתונאי , מקורותיהם

 כי דפוסי עבודתם מעלה את הטענהמחקר זה , ו של דברבסיכומ .במהירות על פני הגברת החשאיות

 הצצה נדירה ומאפשר,  מאלו של עיתונאי החדשותמשמעותיתשל העיתונאים החוקרים שונים במידה 

  .של מי שנחשבים כטובי העיתונאיםלעבודתם 
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  מבוא: 1פרק 

טכנולוגיות , שיטות, אמצעיםבתוך שימוש ציבוריות ופרטיות מבקשים לחשוף עוולות תונאי תחקיר עי

 של אימות גבוההמידה ב על מנת לבסס את טיעוניהם וזאת, מגוון רחב מן המקובל של מקורות מידעו

 ,Bernstein & Woodward, 1978; Ettema & Glassor, 1998; De Burgh( כנדרש מהם, ידעו

2000; Randell, 2000; Pilger, 2005;( . בעולם תבמידה מסוימת כאלמנטאריהנתפסת , טענה זו 

ככל  ,זוהי, של כתבי התחקירהציבורית למרות חשיבותם  . במחקרה טרם הבשיל,האקדמי ומחוצה לו

 הוא המוגש כאןהמחקר . הפעם הראשונה שבה נבחנים ההיבטים השונים הללו בצורה יסודית, הידוע

כדי , חלוצי בניסיונו לבחון את דפוסי העבודה של כתבי התחקיר בעיתונות המודפסת בישראללפיכך 

  .אודות מגזר עיתונאי חשוב זההמתהווה להוסיף לידע 

יש , ראשית. היבטיםכתבי התחקיר מורכב ממספר שעומד מאחורי מחקר על התנהלותם של הרציונל 

,  אלה הנחשבים ליסודיים–העיתונאים במחקר כדי לעמוד על טיבם של מי שנחשבים למיטב 

כיצד מתנהלים עיתונאים בשורותיה של העיתונות ולבחון ביותר למקצועיים ולשיטתיים , לספקניים

" אחורי הקלעים"הצצה לו, הוליוודייםביניהם גם כמה , מדובר בתחום רווי מיתוסים, שנית. במיטבם

התחום טרם נחקר  , שלישית. המצויה למבחן מול הפרקטיקה אותםעשויה להעמידשל העיתונות 

דפוסי ,  רביעית. העיתונות כמקצועבהבנתלדיון העוסק  כדי לתרום במחקר אודותיו ויש ,בישראל

העבודה של כתבי התחקיר עשויים לחשוף ממדים רגישים ביותר בהתנהלות הפנימית של מערכות 

. לה הם זוכיםגיבוי למידת הו, םלמימונ, לתנאי ההעסקה של עיתונאי התחקירבכל הנוגע , העיתונים

יקרות ערך מבחינת מידת נכונותן של מערכות אלו למלא פונקציות חברתיות כך גם ניתן ללמוד על 

 עשוי לאפשרחקר דפוסי העבודה , לבסוף. הקצאת זמן וכסף ומבחינת הסיכון שבמשימות מורכבות

על ההתפתחויות , סומולעמוד על תהליכי התהוותו של התחקיר העיתונאי מראשיתו ועד פר

  .השפעתו ותוצאותיועל ,  במהלכוהאופייניות

בראש ובראשונה . מדים מבכמהעשויה לבוא לידי ביטוי תחקיר העוסק בעיתונאי חשיבותו של מחקר 

חברתיות ,  סוגיות פוליטיותלחשוףשהוכיח בעבר את יכולתו , זהו תחום עשייה בעל חשיבות חברתית

עיתונות , למרות זאת. )(Bernstein & Woodward, 1978  ציבוריות ולהביא לרפורמותוכלכליות

כתוצאה , שלא לומר נסיגה ,התחקיר נמצאת בישראל בפרט ובעולם בכלל במצב של התגוננות

שינויים בצריכת מהשפעות פוליטיות ומ,  של טכנולוגיותכניסתןמ, משינויים במערכות החדשות

 את מעלה מחקר זה .)Just et al., 2002; Kovach, & Rosenstiel, 2001 (התקשורת בקרב הקהל

עיתונאי התחקיר , בנוסף . המדיהה הנוכחי שלשאלת חשיבותם של העיתונאים החוקרים במצב

סביר ה, נהוג ושאינו נהוגה, אסורהמותר והמסמנים בעבודתם את גבולות הגזרה הציבוריים של 

פרקטיקות עבודתם של העיתונאים בחינת , לכןו. )Ettema & Glassor, 1998 ( בעיתונותבלתי סבירהו

להאיר שיטות עבודה ,  לשפוך אור על הנורמות המקובלות בקרב העוסקים בתחוםהעשויהחוקרים 

  . מעיסוק זההעולותדילמות אתיות להעלות  , ולחילופין,המציגות עיתונות במיטבה

שמעניין תחום ובר על מד, לכאורה?  של מחקר העוסק בדפוסי עבודה של עיתונאיםחשיבותומה 

 הסוציולוגיה של המקצועות מלמדת על חשיבותו אך.  שאינו שונה מכל מקצוע אחרובמקצוע מעטים
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 צריכתם של תחקירים ):Zelizer, 2005(של חקר העיתונות בכלל ועיתונות התחקיר בפרט המיוחדת 

דווקא .  במיוחדיסודיתעיתונאית על ידי הציבור מבוססת על הנחה כי בבסיסם מגולמת עבודה 

: דפוסי העבודההסטנדרטים של שאלת מעלים את הם חלה חריגה מהנורמה העיתונאית בשמקרים 

כיצד הם ? הסוגיה המסוקרת העיתונאים החוקרים מקדישים את התשומות הנדרשות לחקר םהאומנ

). Reich, 2009(?  יסודי ומאוזן די הצורך זוכה לתחקיר עיתונאי או הצופההאם הקורא ?עושים זאת

דיון המשפטי למצוא בתביעה נגד העיתונאית החוקרת אילנה דיין ובניתן ועדכנית  מייצגת דוגמה

ר "ד' נ' סרן ר, 8206/06א  "ת( המציאותיצרו עיוות באופן הצגת ככאלה ש ,בדפוסי עבודתהשעסק 

נה מבחי, דווקא הטענה שהעיתונאית החוקרת חרגה מהמצופה ממנה כאשת מקצוע ).אילנה דיין

, "הסביר"מהו העיתונאי החוקר בעיניי הציבור , דהיינו, אותה כיוצאת מן הכלל הממחישה מהו הכלל

  .כפי שתאר בית המשפט את עצמו

לת המידע הראשוני מרגע קבהתחקיר העיתונאי התפתחות  של מציג תיאור ראשון מסוגו מחקר זה

. יינים את העוסקים בתחוםודה המאפתוך בחינת דפוסי העב,  במספר היבטיםועד להשלכותיו

השוואה זו אינה .  לגבי עיתונאי חדשותזהההממצאים הוצלבו עם נתוני מחקר מקביל שנערך בשיטה 

ביחסן למקורות המידע , שתי קבוצות עיתונאיות אלו שונות במשאבים שהן משקיעות: חפה ממגבלות

מוצרים , יעות חדשותיותההשוואה מציגה תחקירים עיתונאיים לצד יד; ובדרישות מערכת החדשות

להשוואה המוצגת כאן נקודות חוזק , יחד עם זאת. עיתונאיים שונים כמעט בכל קנה מידה

של העיתונאים הייחודית לבחון את עבודתם ראשונה של הקורא הזדמנות הזוהי : משמעותיות

מדיום הבחירה ב .במדיום המודפס ואף באותן מערכות עיתונים, חוקרים ביחס לעיתונאי חדשותה

 , בישראלהבטלוויזיעיתונות התחקירים : משודר לאור הפערים מול המדיום הההמודפס התחדד

ויכוח הנוגע וגם לגביה מתקיים ,  בהיקפההיא שולית , האמריקנית והותיקה" דקות60"בנוסח 

  .שיקולי רייטינגהיענותה לשילוב כתבות מגזין ולנטייתה לל, לסטנדרטים

למעלה שארכה , לעיתים סיזיפית,  מאומצתשדהדת  הם פרי עבוההנתונים המוצגים במחקר ז

חיסיון מקורותיהם  מפני פגיעה בחששם של עיתונאי התחקירבע מחלק גדול מן הקושי נ. משנתיים

גם מימדיה המצומצמים מאוד של קהילת עיתונאי  תרמו למורכבות זו .וחשיפה של שיטות עבודתם

השומרת באדיקות תפיסת עולם  מחזיקים בחלקםש, איםעיתונ המונה מעט יותר מתריסרהתחקיר 

מרביתם שיתפו , בסופו של דבר, למרות כל אלה.  במחקר להשתתףרצונם חוסר גםומכאן , על בידול

  . הממצאיםלגביפתיחות וסקרנות ואף גילו בשלבים שונים עם המחקר הנוכחי פעולה 
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  רת ספרותסקימסגרת תיאורטית ו: 2פרק 

  יתונות התחקיר ע: הגדרה2.1

הם טיפוס של עיתונאים בעלי חשיבות ציבורית שאין עליה ) investigative reporters(כתבי תחקיר 

 על התנהלות ארגונים ופרטים בחברהעבודתם משפיעה על עיצוב מדיניות וכמי ש, עוררין בספרות

)Pilger, 2005( .יש . ם בעיתונותחוקרים שונים ניסו להגדיר את ייחודם בהשוואה ליתר העוסקי

בדרכים אך , נהשתפקידם לגלות את האמת ולחשוף חריגות ממ, שהציעו לראות בהם אנשי פרופסיה

; )De Burgh, 2000(כגון שוטרים או עורכי דין , דומותפרופסיות שונות ובאמצעים שונים מאלו של 

, ת מן השורהלעומת כתבי חדשו, היוזמת, אקטיבית-יש שאפיינו אותם באמצעות התנהגותם הפרו

: ויש הרואים את ייחודם בנושאי הגילויים שלהם; )Forbs, 2005(שמגיבים לעניינים שעל סדר היום  

  ).Spark, 1999(שאת העובדות הנוגעות אליהם מישהו רוצה להעלים , סודות מכעיסים או מטרידים

תחום העיסוק  להגדיר ולתחם את עלינו ,בטרם נפנה לבחון את דפוסי העבודה של כתבי התחקיר

האם : שונות שאלותמשימת ההגדרה מעלה . יים ובצורה אופרטיביתהעיתונאי הזה במונחים תיאורט

, משמע, או באמצעות יוצריו, כתבות התחקיר, משמע, להגדיר את התחום באמצעות תוצריו הסופיים

 האם כל כתבה הנושאת את הכותרת? תופשים את תפקידםעיתונאי התחקיר והאופן שבו הם 

או שמא רק בתוך המערכת העיתונאית קבוצה מקצועית - האם מדובר בתת? היא אכן כזו" קירתח"

  ?המיומנות הנדרשת בו שכל עוסק בתחום יכול לרכוש את ,אנר עיתונאי'בז

 - IRE( וועורכיהגדרתו של ארגון כתבי התחקיר האמריקני נסתמך על נקודת פתיחה נוחה כ

Investigative Reporters and Editors (של הארגון בהקדמה לספר השנה .  עיתונאים3,000-המונה כ

 כי מדובר בעיתונות )Ullmann & Honeyman, 1983( הגדירו עורכיו 1983בשנת לאור שיצא 

נושא בעל חשיבות שאדם או גוף ושנוגעת ב ,פרי יוזמתו של העיתונאי, ה עצמאיתשמקורה בעבוד

את עיתונות מאפיינים , אם כן , בסיסייםקריטריוניםשלושה . ניינים לשמור בסודמסוימים מעו

 ולא חקירה שנערכה על ידי אדם או גוף ,על התחקיר להיות תוצר עבודתו של העיתונאי: תחקירה

 המבקשים קיימים גורמים, וכן; צופהשיבות לקורא או למושא הסיפור צריך להיות בעל ח; אחרים

  .להסתיר את הפרטים הללו מן הציבור

: מאפיינים ייחודים לכתבי התחקיר) Randell, 2000( מציגים גם חוקרים אחרים ,IRE -בדומה ל

אלא מנתחים חומר ,  את דבריהם של אחריםמעבדיםשאינם , עיתונאים העוסקים במחקר מקורי

שעיתונאי , מידע ממקורות נסתריםראיונות ארוכים או חומר זה עשוי להיות . בצורתו הראשונית

על מעשי הזנחה ולות או  כותבים על עועיתונאי התחקיר. ו סיפור בעל משמעותהתחקיר יוצרים ממנ

 ,לא פעם עובדים עיתונאי התחקיר בצוותים,  מעצם מורכבות משימותיהם.שמבצעיהם לא נענשו

, נוטלים סיכוןכתבי התחקיר ,  ולבסוף.מעוניין לשמור בסודהמידע שהם אוספים הוא כזה שמישהו ו

הם , בעבודתם הם חשופים לתביעות משפטיות אישיות: תיתהן מבחינת מערכמקצועית והן מבחינה 

 ם מצד את העיתון בפני איומילהעמידאף לעיתים  ו,עשויים לחרוג מהמנדט המקצועי שקיבלו

  .מפרסמים
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מטרת עבודתם של שלהם היא שהנחת המוצא . כל החוקרים על מאפיינים אלה אינם מקובלים היום

. עקב הפרה של כללי מוסר או חוק,  עניינים שהוסתרו במכוון מן הציבורכתבי התחקיר היא לחשוף

 .הנחה זו כבר אינה רלוונטיתכיום , )DeFleur, 1997(פלור 'טוענת החוקרת מרגארט ד, אולםו

מקורות חשאיים וחשיפת מסמכים , תחקיר כבר איננה רק תוצר של טיפים אנונימייםהעיתונות 

ניתוח ב, שליטה מוחלטת בטכנולוגיות מידעמצד עיתונאי התחקיר  כיום נדרשת. ממשלתיים בהיחבא

בחשיפה של עניינים שלא הוסתרו במכוון מן , כתוצאהו, תוכנות מחשבבהפעלת , י נתוניםסיסב

הנוגעת "מכאן מגדירה החוקרת את עיתונות התחקיר כזו . הציבור אלא שאיתורם עד כה היה מסובך

  ." מורכבבנושאים החשובים לציבור שגילויים

עיתונות "מדובר ב, תפיסתםל. האידיאולוגיפן את המדגישים ) Protess et al., 1991(חוקרים אחרים 

טענו בהתייחסם , עיתונות התחקיר. כפי שקראו לספרם בנושא) journalism of outrage" (זועמת

הקונצנזוס  הבוחנת את גבולות ,מדובר בצורת סיפור. היא יותר מתהליך איסוף נתונים, ב"לארה

פגיעה חוסר יעילות ממשלתית או , ת שלטונית שחיתו–לכאורהשל עוולות פרסום באמצעות . החברתי

 מצליחהאף  ובצורה זו ,להגדיר את המוסר הציבוריעיתונות התחקיר  ת מסייע–של תאגיד בציבור 

  .לקבוע את סדר היום הציבורי

של  םיאפוטרופוסכ תחקירהתונאי עינקודת המבט האידיאולוגית מתחדדת בקרב מי שרואים ב

ם יהעיתונאים אלו מחזיקים ביד). custodians of conscience() Ettema & Glassor, 1998 (המצפון

 מה  להחלטה סיפורים שיכולים להניע את המצפון הציבוריהאמצעים לכתוב ולהפיץאת את היכולת ו

תוך שהם מאמתים את ממצאיהם  עיתונאי תחקיר יוצרים הד לסוגיות ציבוריות :נכון ומה לא

בעבודתם הם מבקשים להציג את המקרה . חוסר צדקמקרים של ארים במקצועיות בזהירות ומת

ציבורית המערכת ה של לחריגותיהתחקיריהם מושכים תשומת לב . הבודד כחלק ממגמה רחבה

 החברה  אתומאלצים יוצרים זעם מוסרי הם. יים פוגעניים וחסרי צדקולחוסר סדר במוסדות ציבור

, בסופו של דבר. האישים העומדים בראשםל העוולות של המוסדות הציבוריים ולנקוט עמדה אל מו

 במידע מצויידוהציבור אינו , כיוון שבלעדיה אובדת תחושת חוסר הצדקמעיתונות התחקיר חשובה 

  ).Pilger, 2005(על מנת ללחום בחוסר צדק זה לו הוא זקוק ש

  

  אנר ייחודי'ז כרהתחקי עיתונות 2.2

ל הם שוקדים ע. חיים החברתיים במשמעותו של הפרטאת  את חשיבותו ו נוטים לבחוןסוציולוגים

מבנים ב כמו גם ,מוסדותבארגונים וב, להתאגד בקבוצותבני אדם נוטים התבוננות בתבניות שלפיהן 

כל אלו  .באמצעות עבודתםעל הסביבה בתפקוד פרטים בתוך החברה ואופן השפעתם , הסביבתיים

 מבקשים החוקרים לבחון ,כאן. )Zelizer, 2004 (רים את הסוציולוגיה של העיתונותנכונים גם לחוק

. המקצועית והחברתית שבה הוא פועלו ודפוסי עבודתו של העיתונאי במסגרת תפקוד, את התנהגותו

  .חוקרה  לעיתונאי,פובליציסט וכמובןל,  חדשותלכתבבאותה מידה בר נכון הד
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האומנם עיתונאי תחקיר שונים : ות העקרוניות שמעלה הניסיון לחקר כתבי תחקיר היאאחת השאל

עיתונאי , לטענתו.  סבור שלא)MacDougall(דוגל 'מק? מעיתונאים אחריםהמעשית בהתנהלותם 

בעל מקורות רבים יותר , סקפטי יותר, חוקר יותר: רק הרבה יותר, עיתונאי אחרכל תחקיר הוא כ

פי על ). Protess et al.1991 מצוטט אצל(מקום שבו נמצאות העובדות  באשר לטובה יותרוהבנה 

 להפיק ביכולתויהא ,  רב יותר לו זמןונקציבאם ניקח עיתונאי חדשות מן השורה  ,דוגל'מקהנחתו של 

  . כתבת תחקיר

 מהבולטים בתחום, )Ettema & Glassor, 1987(אטמה וגלאסר חוקרים הצמד  ,בניגוד לתפיסה זו

כיוון שהם , ייחודימזן שחקנים עיתונאיים כתבי תחקיר הינם כי סבורים  ,תחקירה עיתונות חקרמ

ים לעורר מבקש, הם טוענים, עיתונאי התחקיר .סרית ואפיסטמולוגית יוצאת דופןניחנים במערכת מו

 שלהם הראו כי כתבות תחקיר מציגות סיפור .  באמצעות סוגיות מוסריותאת כעסם של קוראיהם

להטיל כדי ויש בהן , מורכבאירועים ר לרצף סדות לקהל מספקהן , ול קבוצת אשמיםרבן תמים מקו

  ).Ettema & Glassor, 1988 (אירועים אלולאחריות מוסרית לאחראים 

בהציגו את , )Schudson, 2003(מציג שדסון  לטענות על ייחודיותם של עיתונאי התחקיר תמיכה

את המרכיבים י תחקיר נוטים לראות יותר מכתבי חדשות ונאעית, לדעתו. העיתונות כפרופסיה

מכאן גם נטייתם להשתמש בטענות מוסריות . שורת ואת המוטיבציה להטיית התקםהקונספירטיביי

 ,ב"מחשובי חוקרי העיתונות בארה, )Gans, 1979(הרברט גאנס  .סדר המוסרי הקייםכתימוכין ל

 את הפן המוסרי בעבודתם של עיתונאי הדגיש, ליםודה בארגוני תקשורת גדובחן את דפוסי העבש

הם : אבל באופן חד יותר, כתבי תחקיר חווים את הלחצים של כתבי חדשות, לטענתו. התחקיר

עבודתם עם מקורות ; לא תמיד עבודתם נושאת פרי; עובדים על סיפורים במשך שבועות ואף חודשים

 במטרה  מבחינה ערכית לשפוט את מושאםנוטים כתבי התחקיר, ובעיקר; מאומצת ומורכבתהמידע 

  .להביא לשינוי חברתי

,  הראשונה של ההיסטוריההטיוטנחשבות לחדשות האם  : חשובתפקיד חברתי לתחקיר העיתונאי

יותר מכל עיתונאי ). De Burgh, 2000( הראשונה של החקיקה הטיוטנחשבת לעיתונות התחקיר 

 ועל פגיעה לדעת על מחדלי השלטון: הציבור לדעת  זכות שלהתגלמותהכתבי התחקיר מהווים  ,אחר

לדעת את מה ; לדעת על פגיעה בזכויות וחירויות דמוקרטיות; בעקרונות דמוקרטיים בסיסיים

  .שאחרים רוצים להסתיר

 נפרצו משרדי 1972ביוני . היא פרשת ווטרגיט האמריקניתעניין זה באחת הדוגמאות הידועות ביותר 

ירי שביקשו להטמין מכש ,הפורצים". ווטרגייט"טית במלון הדירות המטה של המפלגה הדמוקר

ביום המחרת פרסם עיתון הוושינגטון פוסט . נתפסו ונעצרו, האזנה במשרדו של יושב ראש המפלגה

אים בוב וודוורד וקארל העיתונ. צים עם סוכנות הביון האמריקניתרידיעה הקושרת את אחד הפו

 פרסמו בסופה. חמישה חודשיםיזמו חקירה מעמיקה שנמשכה  סטוושינגטון פו מהעיתון ברנשטיין

. ארד ניקסון'ריצ, ב באותה תקופה"ן ווטרגייט לנשיא ארהחקיר מקיף שקישר בין הפריצה במלות

 ,ותו של הנשיא מתפקידוהתפטרב ל"תוצאותיו של תחקיר זה הביאו לראשונה בהיסטוריה של ארה
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ועל האופי שבו היא תופשת כת טווח על החברה האמריקנית  השפעה ארוווחוקרים טוענים כי הייתה ל

  ).Protess, 1991(העיתונות את את השלטון ו

 כך.  סוגיות מהותיות לדיון ציבורישהעלותחקירים עיתונאים אף היא הצמיחה העיתונות הישראלית 

 1990 יומלי קמפנר בחודש יונ מרדכי גילת "ידיעות אחרונות"של עיתונאי סדרת תחקירים , למשל

גילת (טובות הנאה ועשה שימוש פסול בסמכויותיו  ו שוחדקיבלשר הפנים אריה דרעי   כיטענה

ן הובילו תוצאות אישום וערעור לבית המשפט העליו, לאחר חקירה ארוכת שנים. )1990, וקמפנר

בהקשר  .ריצה שתי שנות מאסר בפועל והוא ,מרמה והפרת אמונים, הרשעתו בשוחדתחקיר זה ל

את , מבכירי עיתונאי התחקיר בישראל, אר גילתית ,1 אחראותיו הטרגיות של תחקיר עיתונאילתוצ

  :מהות תפקידו

הוא התחנה האחרונה . עיתונאי חוקר יודע שהוא התקווה של הקורבנות בתיק זה או אחר"

מבקשים עזרה מכל גורם ממלכתי , כנסת-לפרקליטות ולחברי, הם פונים למשטרה. שלהם

פונים לתקשורת ומחפשים , הם מאבדים את אמונם ברשויות החוק. ים הביתהאפשרי ונבעט

מצילה אותם , פשםרגע לפני שגם הם עלולים לשלוח יד בנ, ברגעי ייאוש. את האוזן הקשבת

  .)2004, גילת ("העיתונות החוקרת

רונאל  פרסם העיתונאי 1995בספטמבר . בישראלנפוץ נוסף דוגמאות נוספות ניתן למצוא גם בעיתון 

חומר בשם די מתיל סילוקסאן " תנובה"חברת הוסיפה לפיו שתחקיר " מעריב"פישר מעיתון 

 כי כל מנות הדם שתרמו עיתון זה חשף 1996בשנת . )1995, פישר ( על כךההצהירש מבלי, למוצריה

בעקבות החשיפה . מחשש כי הן נגועות במחלות שנושאים אנשי העדה, יוצאי אתיופיה נשפכות בסתר

  .)1996, פישר (שסחפה את המדינה כולה לדיון ציבורי נוקב, רצה סערת רוחותפ

שבחן את ההבדלים שבין העיתונות החוקרת ומוסד מבקר המדינה בהתמודדות עם , מחקר ישראלי

בשל יכולתה להפעיל על פני מוסד מבקר המדינה מצא כי לעיתונות החוקרת יתרון , סוגיות חברתיות

שחלף בין פרסום פרק הזמן ,  וזה תוקן, כאשר תחקיר עיתונאי התריע על ליקויכי, נמצא. חברתילחץ 

 תריע על ליקוישחלף כאשר מבקר המדינה הפרק הזמן יחסית לקצר התחקיר לתיקון העוולה היה 

, מוסד חברתי בעל חשיבות יוצאת דופןיש בכך כדי להעמיד את העיתונות החוקרת כ. )2004, אלון(

  .ומוביל לשינויים חברתיים משמעותיים,  על מוסדות שלטוניים–מדינה  כמו מבקר ה–המפקח 

נקלעה כי היא סבורים  ויש ה,תמורותבעשורים האחרונים עוברת עיתונות התחקיר , למרות כל זאת

נטייה לצמצם דווקא ; העיתוניםהרקע לכך הוא שפל בהכנסות  .תולדותיהתקופת השפל הגדולה בל

 הצמיחהש ,האינטרנטרשת התפשטות ; )Schudson, 2003 (קרותבשל עלויותיהם היים תחקירב

 חששותהתגברות הו ;אחרותטכנולוגיות איסוף מידע השתכללותן של  ;צורות חדשות של עיתונות

. )Roberts, 2000(על העיתונות החוקרת  השפעה משתקת שהייתה להן, מפני תביעות משפטיות

ת מאז ות ודועכו העיתונות החוקרת הולכזכתה ןלהשוהלגיטימציה העצמאות מחקרים מראים כי 

                                                 
מהנדס מחוזות תל אביב , יצחק הרשקוביץ שודר בחברת החדשות של הערוץ השני תחקיר שקשר בין 2004בחודש נובמבר  1

חר שידור התחקיר התאבד הרשקוביץ בירייה והמקרה יממה לא. ובין שורת מחדלים לכאורה בתקופת עבודתו, צ"והצפון של מע

  ..העלה לדיון ציבורי את שאלת עיתונות התחקיר והשפעותיה
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 & Protess et al, 1991; Bernt & Greenwald , 2000 ;Opt( ולאחר עידן ווטרגייט 60-שנות ה

Delaney, 2000 ;Doig, 1997 .(  

  

  המשמעות התרבותית של עיתונות התחקיר 2.3

לעיתונות התחקיר , ובלחריגות מן הקוד החברתי המקעוולות ו, מעבר לתפקידה כחושפת שחיתויות

אופן שבו חברות שונות ראייה לכך ניתן למצוא ב. פועלתת בחברה שבה היא ת תרבותימשמעוגם יש 

 . פרסומובעקבות ופועלותאת מסקנותיו מאמצות ולדרך שבה הן ,  לתחקיר העיתונאימתייחסות

כך . סוגיות דומותבגם אם מדובר , חברות שונות מטפלות בצורה שונה בתחקירים עיתונאיים, למעשה

  :)1977 (שפי- זאת העיתונאי רן כיסלו בשיחתו עם העיתונאית יואלה הרתיאר, למשל

יכולה העיתונות הישראלית למלא תפקיד דומה לזה שמילאה , לדעתך,  האם]:שפי-הר[אני 

  ?העיתונות האמריקנית בפרשת ווטרגייט

, ווטרגייט כמות שהוא היה. לסייגך להבחין כאן וירכמובן שצ, לדעתי, עכשיו. החלט כן ב:רן

 לא היה –כלומר השתלה של מיקרופונים על ידי טכנאי מפלגה אחת במטה של מפלגה יריבה 

אפילו העיתונות . קרו דברים כאלה ואף אחד לא התרגש, עובדה. ד משלוותוחמוציא כאן אף א

זעם " חרות" והתרעם על הטמנת מיקרופונים אצל חזן ויערי" על המשמר(...) "לא התרגשה 

כאלה אצלנו לא היו " זוטות"אבל ברור שבגלל . כאשר השתלת המיקרופונים נעשתה אצל בגין

  .מפילים ממשלה

 אותה בסדר החשיבות ממקמתהיא ה, ולעיתונות התחקיר בפרט, לההתייחסות לעיתונות בכלצורת 

נכון עבור בהכרח נו  איחברות אחרותעבור מה שנכון .  לה את משמעותהוהמעניקה, תרבותי-החברתי

 נמצאת ישראל , מעמדה של עיתונות התחקירלהידרדרותדווקא בכל הנוגע אך . יתישראלהחברה ה

 בישראלעיתונות התחקיר , ם עצמםכפי שמעידים העיתונאי. העיתונות העולמיתבשורה אחת עם 

  :נמצאת במשבר

עיתונאי והביקורת ההתחקיר : מגמה כללית שסוחפת את העיתונות בישראל ובעולם]מדובר ב[

שמבדילים בינו לבין מקצוע הבידור , ני היסודות של מקצוע העיתונות ש--  על מוקדי הכוח

החשש . הולכים ונשחקים --" כלב השמירה של הדמוקרטיה"ושהעניקו לעיתונות את הכינוי 

ממילא היבטים מסוימים של התופעה הגלובלית הזאת אינם פוסחים . הוא שייעלמו מהעולם

  .)2006, קזין ( אף עיתוןעל

בלתי חשיבות ונאי התחקיר בישראל של עית לעבודתם הייתה עד לפני שנים ספורות, יחד עם זאת

לחקירתן של חברות פרטיות , למאסרם של אנשי ציבור, כתיבתם הביאה לשינויי חקיקה. מבוטלת

-מבחינה ציבורית ובעיקר לחשיפה עיתונאית ראשונה במעלה ,לדיונים ציבוריים נוקבים, במשק

ידיעות "של "  ימים7"סף  מו את)2006 ( תיארו בן ארויה ווינקלר,כך למשל. תרבותית-חברתית

  :ששימש כבמה לתחקירים רבים, "אחרונות
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, יתה מספרם הרב של התחקירים שפורסמו אצלםיה, גאוותם של עורכי המוסף, גולת הכותרת

פרשת , פרשת האי היווני, וןשלט- י הוןעל יחס, "הזמן השחור", ובהם סדרת כתבות מיוחדת

, מחקרים שהובילה להרשעתו של עמרי שרון ולשליחתו לתשעה חודשי מאסר בפועל -- אננקס

עקירת עצי הזית של פלסטינים בידי , חשיפת זיהום מי הקישון שהובילה להקמת ועדת חקירה

ים קיבלו מקום של התחקיר..) . (ועוד ועוד, הטייסים הסרבנים, מתנחלים ומכירתם בישראל

מה שהביא גם כתבים אחרים בעיתון לשלוח אליו , זכו לנפח גדול, פורסמו בשערי המוסף, כבוד

  .כתבות

מובילה , חברות שונותוהשוואת החשיבות שמייחסים לה ב, ת התחקיר בהקשר התרבותיבחינת עיתונו

 ת מהערכים של התרבותגומצביעה על הפרות וחריהיא : תפקיד כפולתחקיר העיתונות ללמסקנה כי 

השאלות ,  הכולככלות. במסגרת תרבות זו ממלאת את הציפייה ממנה כבעלת תפקיד  בעת גםהוב

התשובות שאנו גם . מוסדות המרכיבים את חיינול לחיי התרבות ונוגעותשעיתונות התחקיר שואלת 

ת יכולתנו ת א והן תוחמו,יעוצבו בהתאם לתרבות ולחברהמן העיתונות החוקרת מצפים לקבל 

 ,De Burgh ( אלו לשאלותכולתנו לקבל תשובותליוזאת בכפוף , ומתנות תנאים לכך, בחברהלהישאר 

2005(.  

    

  קריטריונים לבחינת דפוסי עבודה עיתונאיים 2.4

דפוסי העבודה של עיתונאי התחקיר עלינו להגדיר את הקריטריונים העיקריים  את ללמודבבואנו 

דפוסי פעילות  ממספר כי עבודתם של כלל העיתונאים מורכבת  הנחת המוצא היא.לבחינתם

 ,McManus(  יוזמת העיתונאי בעבודתו: ומהם נובעים מספר קריטריונים והתנהגות פרופסיונאליים

או שימוש העיתונאי בטכנולוגיות ; )Schudson, 2003( מקורותיו של העיתונאי ויחסיו עמם; )1997

 ,Gans ( את העיתונאיהמשמשות, הפרקטיקות, ות העבודהושיט; להשגת מידעבסיקור שאינו מתווך 

ביכולתו של  העוסק ,"המימד האפיסטמולוגי"מכונה במחקר זה היבט ה ישנו , נוסף על אלו.)1979

אלו המאפיינים את החוקרים שונים הדגישו בספרות  .העיתונאי החוקר לבסס את אמיתות דבריו

  .)Reich, 2009(לעבודתם של עיתונאים כבסיס 

מטרת מחקר זה . דווקא קריטריונים אלו ומה תרומתם לתמונה הכלליתנבחרו מדוע , נשאלת השאלה

והקריטריונים לבחינה שנבחרו מבטאים את היכולת ,  להתמקד ברוטינות של עבודת התחקירהיא

עשויה לשפוך אור על בחירת נושאי יוזמתו של העיתונאי החוקר : את הדיון בתחום זהלמצות 

 ועל על תפקידם של מקורות המידע בתחילתם של תחקירים, על תחילתו של התחקיר, קירהתח

עבודת המקורות מאפשרת לאפיין את דפוסי ; השפעתו של חדר החדשות על העיתונאי החוקר

; איסוף המידע ומידת קרבתו של העיתונאי החוקר למקורות בדרגות שונות, תחילת התחקיר, העבודה

 להבהיר האם שיטותיו של העיתונאי החוקר מתוחכמות מאלו של עיתונאי הטכנולוגיות עשויות

, האמצעים, פרקטיקות העבודה יתארו את הכלים; ל הטכנולוגיהעהחדשות ומה מידת הסתמכותו 

המימד האפיסטמולוגי יעזור ; והפתרונות שבהם נעזר העיתונאי החוקר על מנת להשיג מידעהתושייה 
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מלאות תחקירית נע בין ודאות לספקות ומצליח לגבש אי החוקר להבין את האופן שבו העיתונ

  .וקוהרנטיות

  

   יוזמה2.4.1

שאחרים מבקשים מידע  לעיתים, ותנה ביכולתה לאסוף מידע ולהפיץ אותוקיומה של העיתונות מ

כמה תרומתה עד  ותמבהיר סביבוויצירת דיון ציבורי זה על ידי העיתונות שכחשיפת מידע . להסתיר

שבו , בשלב זה.  הוא שלב הכרחי באיסוף המידעיזוםהגילוי ה. רבת ערךהיא לחברה ונות העיתשל 

היות . האפשרי הוא פרסום שסופה ,מתחילה שרשרת, שהתרחשועיתונאים לומדים על אירועים 

 –אנשי יחסי ציבור ובעלי אינטרסים ,  פוליטיקאים–במרחב הציבורי יש גורמי השפעה רבי עוצמהש

או שמא הורתו , פרי יוזמתו של העיתונאיאכן הוא הראשוני לתחקיר  האם הגילוי מתעוררת השאלה

  . ולידתו באינטרס של בעלי העוצמה

 מנוס'ון מק'כפי שמציע כלכלן התקשורת ג, ניתן לחלק את היוזמה העיתונאית לשלוש רמות

)McManus, 1997 :(הנדרשת מה שמבדיל ביניהן הוא רמת המעורבות. בינונית וגבוהה, נמוכה 

עשוי להיות  שבו העיתונאי ,מוחלטת ועד אקטיביזםכמעט שיכולה לנוע מפאסיביות , מהעיתונאי

  .במידה רבהמעורב 

אירועים או נושאים שניתן ללמוד עליהם מאנשי יחסי ציבור או מאפיינת רמה נמוכה של יוזמה 

שיחות טלפון או , ומיםמדובר במעקב אחר פרס. מבלי לעזוב את חדר החדשות, מתאגידי מדיה אחרים

; רשתות רדיו או ערוצי טלוויזיה מתחרים, מעקב אחר עיתונים; קטעי וידאו הנמסרים לעיתונות

הקשבה לתדרי משטרה ; צפייה בתשדירים לקידום משדרי טלוויזיה; סקירת עיתונים מקוונים

א מבוסס על והו, הגילוי החדשותי המתחיל במקורות אלו הוא בעיקרו פאסיבי. וכדומה, וחירום

רמה זו של יוזמה מאפיינת גם את . אספקת מידע ביוזמתם של ארגונים או מקורות חיצוניים אלה

 McManus(כאשר העיתונאי תלוי במקור המידע לתחילת עבודה , תחילת דרכן של ידיעות עיתונאיות

, Ibid; Cook, 1998.(  

מחלקת החדשות בעקבות דיווח רמה בינונית של יוזמה מאפיינת אירועים או נושאים שמקורם ב

כאן . או כאלה שמתקבלים בחדר החדשות אך מצריכים בדיקה נוספת באשר לערכם החדשותי, קודם

וכן , שראשיתם ביוזמות עיתונאיות) Follow up(ביצירת סיפורי המשך , מדובר בקבלת מידע אנונימי

היוזמה . חדשות אחריםבפעילות מורכבת יותר מאשר סריקה גרידא של מידע שהתקבל מארגוני 

מצריכה מהם , שבה העיתונאי או העורך מעלים שאלה שעליה עונה הסיפור החדשותי, העיתונאית

על מנת שיוכלו לבחון מה טרם טופל או מה עשוי לקשור , להיות מעודכנים בסדר היום התקשורתי

ת מידע בצורה רמזים אנונימיים דורשים מן העיתונאי לחשוב ולחבר פיסו. יחדיו רצף אירועים

  ).McManus , Ibid (מיומנת יותר מהמתבקש במטלות לא יזומות
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עוסקת היא  שכן, יצירת קשר עם מקורות מחוץ לחדר החדשותיכולת  מצריכה רמה גבוהה של יוזמה

עסקים או , נושאים שכתבים לומדים עליהם תוך שהייה במוסדות ממשלתייםבבאירועים או 

נמצא כי בסיפורים עיתונאיים שבהם היוזמה , למעשה. )McManus , Ibid (במפגשים חברתיים

עיתונאים הסתמכו על מידע רב יותר שמקורו באנשים רגילים מאשר , העיתונאית הייתה גבוהה יותר

מצריכה של יוזמה רמה זו ). Hansen, 1991(מידע שהתקבל ממקורות רשמיים או ממשלתיים 

רק לעיתים , למרות זאת. דתם של עיתונאי התחקירוהיא מאפיינת את עבו, השקעת זמן משמעותית

אמון עם מקורותיו יחסי העיתונאי צריך לבנות . שבריר מהמידע שנאסף הוא בעל חשיבות חדשותית

חיפוש תוך תבניות אירועים המתגלים באירועים או במדובר כאן . על מנת שאלו יספקו לו את המידע

 enterprise" (עיתונות יוזמת"ונה על ידי חוקרים כוהיא אף מכ, בארגונים ממשלתיים או תאגידים

journalism) (Schudson, 1978( . קטגוריה זו כוללת חקירה של מסמכי תאגידים או מסמכים

  . בציבורמצד פרטים או מצד ארגונים הפוגעיםא עוולות או חריגות ו למצזאת במטרה ו,ממשלתיים

 Elizabeth (קוקראן' העיתונאית אליזבתתה של את עבוד, בין היתר,  אפיינהיוזמהגבוהה של רמת 

Cochran( ,כנלי בלייהמוכרת יותר ) Nellie Bly( , שפרצה את הדרך עיתונות התחקיר ומי מחלוצות

 Joseoh (וזף פוליצר'בעת עבודתה בעיתונו של ג, 19 -בסוף המאה ה. תחקיר בזהות שאולהלכתבות 

Pulizer(, ניו יורק וורלדה) New York World( , חשפה בליי את המתרחש בבית מחסה לחולות נפש

 ,על ידי אימוץ זהות שאולה. יורק- העיר ניוליד ) Blackwell's Island (ששכן על האי בלאקוול

, רופא המקוםהיא נבדקה על ידי . לחולת נפש מבלי לחשוף את זהותה האמיתיתבליי התחפשה 

תה כיצד מתנהגים לחולים במתקן מבלי ראבמשך עשרה ימים . ואושפזה במתקןה נמצאה לא שפוי

שפזות לאחר שחרורה כתבה בליי על היחס הברוטאלי שבו זוכות המאו. שאיש מאנשי הצוות חשד בה

לסטנדרטים הנדרשים ממוסדות ויצרה הד כלל עולמי של המוסד  הביאה לסגירתו, בבית המחסה

  ).DeFleur, 1997(בתחום טיפול הנפש  העוסקים

נדרשים למידה גדולה של יוזמה בחיפוש אחר מידע המוסתר במכוון שבים כמי שתונאי תחקיר נחעי

הנשיא האמריקני  בעט 1906כבר בשנת לא בכדי . מן הציבור ובאיתור מקורות מידע שיספקו מידע זה

 בהתייחסו לעיתונאי ,"אשפתות-עיתונות" שמשמעותו ,"Muckrakers"את המונח תיאודור רוזוולט 

מים את ירוזוולט התלונן כי עיתונאי התחקיר אינם מר ).Protess, 1991 (קנייםהתחקיר האמרי

 ובמקום זאת מביטים מטה וחופרים ,המסחר האמריקניים את נפלאות התעשייה וכדי לתארראשם 

כי ביוזמותיהם העיתונאיות הביאו רוזוולט ותר הודה מאוחר י. )DeFleur, 1997( בזוהמה של החברה

היוזמה המנחה את עיתונאי התחקיר . לחברהן של רפורמות ובכך תרמו  לתחילתעיתונאי התחקיר

  .מול מקורות המידע, בין היתר, בעבודתםגם  מתבטאת
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   מקורות מידע2.4.2

 ,Sigal (אלא מה שמישהו טוען שהתרחש או יתרחש,  מה שהתרחשאינן שהחדשות טענה ידועה היא

 אלא ,עדים לאירועים בעצמםאינם  עיתונאים רובעל פי יש בכך כדי להדגיש את העובדה ש. )1986

האמצעים החשובים בעבודת  אחד הם המידע מקורות. מסתמכים על עדויותיהם של אחרים

הטיעונים שהוא את ליצור נרטיב ולגבות , פרטיםיכול העיתונאי להתוודע ל הודות להם. עיתונאיה

 לציבור הרחב כדי שזה יוצגעודכן  מאיסוף מידעהמאפשרים  הם המקורות העיתונאיים; מציג לציבור

 חשיבותם של מקורות ).Manning, 2001 (תדמוקרטיחשוב בחברה  הבחינה עצמיתשל תהליך רר ויעו

עושים מקבלי החלטות דיאולוגי שבין התקשורת לבין השימוש הפוליטי והאימהמתח שנובעת המידע 

על ידי ניתוח . ימת המידעת המנסות להגדיר ולשלוט בזרוממשלכשהמדובר בבמיוחד , בעוצמתם

  .אופי יחסיהם של העיתונאים לסביבתם ניתן להבין את ,היחסים שבין העיתונות למקורותיה

היקף הפעילות של : מישורים שונים בספרות האקדמית במתקייםקורות מידע הדיון הענף הנוגע למ

תונות למקורותיה היחסים הקיימים בין העי; ע שלועיתונאי או מוסד עיתונאי מול מקורות המיד

מסיבת עיתונאים היא , כך למשל.  וברמת המיקרו והמאקרו פורמאליתמבחינה פורמאלית ובלתי

 וכיוצא באלה,  בלתי פורמאלי ברמת המיקרוערוץ ואילו הדלפה היא ,קרוא פורמאלי ברמת המערוץ

יחסי : למקורבין העיתונאי שמהות היחסים ספרות המחקר עוסקת ב, כמו כן. )1986, כספי ולימור(

שישנן ,  משתמע מכך).Schudson, 2003( או יחסי תלות פעילות במסגרת יחסי ציבור, רבהק

 מקורות בין ו של שדסון ונבדילנשתמש בחלוקת, לשם הנוחות. מידע של מקורות  שונותקטגוריות

 רוב החדשות נובעות, ם או רשמייםממשלתיימידע מקורות  שעיקרו, ראשוןב . סוגיםישנמ מידע

נאומים מ, מסיבות עיתונאיםמ, אירועים ממשלתיים ידועים מראשמ, מתוכננים, ממקורות קבועים

שבו נמצאים כל מי , סוג השניה. תדריכים לעיתונאים מואהודעות לעיתונות מ,  בפרלמנט אוציבוריים

פעמי - אזרחים מזדמנים המעבירים טיפים ומידע חדכולל, שאינם מקורות ממשלתיים או רשמיים

  .עיתונותל

, למקורותיוהחוקר -שבין העיתונאי  המגעעיסוקנו בכתבי התחקיר מעלה שאלות בנוגע להיקף

בזכות עבודת , כאמור.  הנרקמת בין הצדדיםיחסיםלאופיה של מערכת ה ו הקשר שביניהםלמורכבות

ות לרפורמות ולשינויים בפעיל,  להביא לשינויים בחקיקהעיתונאי התחקירהצליחו  מקורות מורכבת

 עם מקורותיהם וחשיבות חיסיון על מורכבות יחסי עיתונאי תחקיר. )1998, רונן (מנגנונים ציבוריים

, גורן(שנחשפו במקומות עבודתם וזכו ליחס של עושי צרות בשל כך אנשים  יעידו אותם המקורות

רשמיים מאופיינת בעבודה מול מקורות מידע לא , טוענים חוקרי תקשורת, עיתונות התחקיר). 1997

בוב וודוורד חיוניותם של מקורות המידע מודגמת על ידי ). Flynn, 2006(המספקים מידע ללא אישור 

כל אנשי הנשיא האחרים בבית " לוהקדישו את ספרםשחשפו את פרשת ווטרגייט , וקרל ברנשטיין

יפור לא היה מתפרסם ס, אלמלא הם. שנטלו סיכון בכך שמסרו לנו מידע חסוי, הלבן ומחוצה לו

  ).Bernstein & Woodward, 1978 ((...)"ווטרגייט 

בקשריהם  עבודה מסוג שונהבכתבי התחקיר  מחוייבים, רטיות המתבקשת מהםבעיקר בגלל הדיסק

  ):2004" (כסדום היינו"משה נגבי בספרו המשפטן  זאת שהסבירכפי ,  מקורות המידעעם



 20

רים ולא את הסמכויות לאיסוף לעיתונות החוקרת אין לא את המשאבים האנושיים והאח"

אין סרים למרותה צוותי חקירה , וד לפרקליטות המדינהבניג. ראיות שיש לתביעה הכללית

בבניית תיק ראיות , ואף שנים, המסוגלים להתמקד חודשים, מיוחדים ומיומנים, משטרתיים

ם יוהיא גם לא יכולה לחייב עדים להעיד או למסור לה מסמכ, בפרשת שחיתות מסוימת

העיתונות החוקרת תלויה לחלוטין בעדויות של מתריעים מתנדבים ) ... (אדרבה. מפלילים

מטבע . ואף בהרשעה פלילית ובמאסר, בבוז ובנידוי, שיהיו מוכנים להסתכן באובדן פרנסה

גם כאשר מוצאים : יתרה מזו. אין זה קל כלל ועיקר למצוא הרבה מתנדבים כאלה, הדברים

ושי מוסרי להשתמש בעדויותיהם ובמסמכים שמסרו לו להגנתו לעיתונאי יש ק, אותם

שכן הדבר עלול להקל את זיהוים ולהפר את החיסיון שהבטיח , המשפטית מול תביעת דיבה

  ".ושהוא כה קריטי לתפקודו, להם

 ותיאר )שם (וברנשטייןוודורד .  בדרכם של עיתונאי התחקירעומדיםלא רק מכשולים אתיים אולם 

הם שמרו רשימות טלפונים של מאות אנשים אליהם .  האופן שבו איתרו מקורות מידעבפרוטרוט את

ם  מסוי ציינו כי עצם העובדה שמקורהם. במשך שנה, ל שבועבכ, ו מתקשרים לפחות פעמיים בשבועהי

מצוטט אצל (על דבר מה משמעותי איתות  לעיתים קרובות היווהאינו עונה לטלפון או מחזיר שיחה 

Randall, 2000.( היות ועיתונאים . גם בעיות בזמינותם של המקורותשניצבות בפני העיתונאים , מכאן

 של  המספריהיקפםבגלל אינם יכולים להיות נוכחים בכל אירוע ולצפות במתרחש במו עיניהם 

 להתרחשות הוא הרב  הסיכויכיוון שהם מעדיפים להיות נוכחים בנקודות מפתח שבהן ו,האירועים

  ).Sigal, 1973(ם להסתמך על מגוון סוגי מקורות מידע עליה, ביותר

עיתונאי התחקיר זקוקים בעבודתם לכמות רבה של מקורות על משתמע ש, אם כן, על סמך כל אלה

שכתב ) John Ullmann (ון אולמן'ג. לא כולם מסכימים לטענה זו. מנת לבסס טיעון ולהציגו לציבור

. )Ettema & Glassor, 1998מצוטט אצל  (וקיות בעניין זהטוען כי אין ח, ספר על עיתונות התחקיר

במקרים אחרים  ו,ולהסתפק בכךעל מקור אחד  יכול העיתונאי להתבססבמקרים מסוימים  ,לדבריו

 מוטלת עליו האחריות לבחון חוסר עקביות. ו סיפוקיבוא עלייתכן שרק אחרי חמישים מקורות הוא 

עיתונאי .  של כל מקור להעניק את המידע שהוא מספק ולאתר את המניעיםבדברי מקורות המידע

 את פסיפס ובחןהתחקיר יכול להיות מסופק רק לאחר שהעריך את כל המידע שהתקבל ממקורותיו 

כתבות התחקיר פעמים רבות זו הסיבה ש. המידע שהתקבל מכלל המקורות ומהמסמכים שבידו

 לבחון בעצמו את עבודתם של יוכלשהקורא  כדי – המידע ות ואת פרטימקורה מפרטות את

  .העיתונאים החוקרים

 

  ותטכנולוגי 2.4.3

 היא כי אנו נמצאים בעיצומו של עידן )Poster, 1995 (טענה רווחת בקרב חוקרי מדיה וטכנולוגיה

התפתחויות  חלו 20- של המאה ה90- מאז שנות ה, לטענתם). second media age(המדיה השני 

ההבדל בין . חדשותויצרו אפשרויות תקשורתיות תייחסותנו לעולם את אופן ה ששינו טכנולוגיות

פנייה לפלח צר לעומת ) broadcasting(התקופות מקורו בשוני שבין שידור לאוכלוסייה רחבה 
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)narrowcasting( : יחידמתקשורת המבוססת על מעטים הפונים לרבים לתקשורת המבוססת על ,

משליטה של ; כיוונית-כיוונית לתקשורת רב-רת חדמתקשו; אלו לאלורבים הפונים מעטים או 

; מכלי המבדל מיעוטים לדמוקרטיזציה תקשורתית; המדינה בתקשורת לעצמאות תקשורתית

  .)Holmes, 2005 (מקונצנזוס לאינדיבידואליות

ובמיוחד , בעשורים האחרונים. ם על העיתונותהיה פוטנציאל השפעה גשינויים הטכנולוגיים ל, כצפוי

משיגים את המידע , ועיתונאי תחקיר בפרט, חל שינוי באופן שבו עיתונאים בכלל, האחרונותבשנים 

במחצית השנייה  ו,בעוד שבתחילת דרכה התבססה העיתונות על תקשורת בין אישית. הנחוץ לעבודתם

 התבססו בקרב העיתונאים 20-מאז אמצע המאה ה, התפתחה בה תרבות של ראיונות 19-של המאה ה

. הדלפות אנונימיות ומסמכים, ראיונות עם דמויות מפתח רשמיות: ספות לאיסוף מידעשיטות נו

 חל שינוי משמעותי עם כניסתן של טכנולוגיות חדשות לאיסוף 20- של המאה ה70-אולם מאז שנות ה

בסיסי אפשרו לעיתונאים להגיע לגילויים משמעותיים באמצעות ניתוח של טכנולוגיות אלו . מידע

ופריצתן של הטכנולוגיות המבוססות על תקשורת אלקטרונית כבר היוותה , )DeFleur, 1997(נתונים 

 בעיתונות וראוי לציין כי עם התפתחותן של טכנולוגיות התקשורת השונות חל. עליית מדרגה נוספת

 מאיסוף חומר על ידי עיתונאים לאיסופו על ידי הציבור באמצעים :יםגם אם איטי, םמי מסוייםמעבר

עבודה עיתונאית מקצועית לעבודתם של מ, )Livingstone & Bennett, 2003(לוגיים מתקדמים טכנו

ומפרסומים של גופים ללא מטרות  , )2006, פרידמן(קבלני משנה עיתונאיים במדינות אחרות בעולם 

  ).Lanosga, 2009(רווח כתחקירים עיתונאיים  

,  אינטרנט–ה טכנולוגיות תקשורת חדשות באיזו מיד שבחן בשני עשורים שונים ,השוואתימחקר 

 הביאו לשינוי באופן שבו עיתונאים מאתרים –פקס וזימוניות , מכשירים סלולאריים, דואר אלקטרוני

 מסורתיותנוטים לדבוק דווקא בטכנולוגיות ישראלים עיתונאים  כי ההרא ,מידע ממקורותיהם

)Reich, 2005; Reich, 2008( .ים שהתרחשו במישור הטכנולוגי למרות השינויים המהותי

שימוש כי ו, באופן יחסי ,השיטות נותרו דומותנמצא כי , ובאפשרויות איסוף המידע העיתונאי

  .עם מקורות המידעבעבודה אישיים הקשרים  מערער את מקומם של ה אינוטכנולוגיהב

מאז . שותבמקרים מסוימים העיתונאים אינם יכולים שלא להתבסס על טכנולוגיות חד, עם זאת

רוב הפרטים והעובדות שהם לחם חוקם של , שממשלות החלו לאחסן מידע בצורה אלקטרונית

כאן ניתן למצוא ראיות לניצול הפוטנציאל . העיתונאים זמינים רק באמצעות שליטה בטכנולוגיה

ן בעידקיימות אפשרויות חדשות שלא היו שיצרו  ,מאגרי מידע ממוחשביםעל ידי שימוש ב, הטכנולוגי

איתור מחדש של נתונים לסידור וחלוקה ,  ספציפימידעבהתמקדות , גישה מהירה למידע: הנייר

 CAIR - Computer(עיתונות תחקיר המבוססת על מחשבים . וכדומה תבניות בהתנהלות הממשל

Assisted Investigative Reporting (אך היא הרחיבה ,חקה את שיטות העבודה הישנותאמנם לא ד 

מאגר הנתונים של , למשל(מאגרי מידע ממוחשבים : תיהם של כתבי התחקיר בעבודתםכולואת י

סוג זה  .תכתובות דואר אלקטרוני וכדומה, אתרים בינלאומיים, מאגרי מידע מקוונים, )משרד הפנים

שיקולים גזעניים , בזבוזים בגופים ציבוריים, למשל, ב"של עיתונות תחקיר הצליח לחשוף בארה

  ).1997,  ומןלימור(ת ותקלות בטיפולים רפואיים אובחלוקת משכנת
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 ף תהליך מורכב נחש, בעבודתםמחשבכאשר בוחנים את השימוש שעושים כתבי התחקיר בטכנולוגיות 

)DeFleur, 1997.(מידע מבלי שהעיתונאי יכולה לספקאיננה חשיפה למאגרי נתונים גדולים ,  ראשית 

נתונים שבפניו והאם ה, ה או הרשות שאותה הוא חוקרהחבר,  מטרת הארגוןי עצמו מהישאלהחוקר 

את העיתונאי החוקר יכולה לשמש הטכנולוגיה . ראת מטרה זו לקפעולות המקדמות אותומעידים על 

 לחפש תשובות לשאלות במאגר באפשרותו, בהמשך.  רק אם ידע מה הוא מחפשלמציאת תשובות

דע לסדר בצורה שונה את הנתונים ולהצליב מי, לבצע ספירות של תופעות החוזרות על עצמן, הנתונים

החקירה עשויה לכלול השוואות בין קבוצות של פרטים . ממקורות או מאגרי מידע דומים או מקבילים

ים בטענות תומכ) Ettema & Glassor, 1998(סר אאטמה וגל .השוואות ממוצעים ועוד, או נושאים

ארגז חלק מניתוח בסיסי נתונים כמותיים כללזמינותם של מסמכים ו, אלו ומתייחסים למחשוב

  .הכלים של עיתונאי התחקיר

  

   שיטות עבודה2.4.4

 לבין העיתונאי בדלים שבין עיתונאי חדשותבפניה אנו ניצבים נוגעת בהשהשאלה המרכזית , כזכור

עיקר ההבדל בין טוענים כי ומדגישים את ייחודיותו של העיתונאי החוקר  הבדלים אלו. חוקרה

 , המשמשים את כתבי התחקירייחודייםהכלים הדגש כאן הוא על ה. שיטות העבודהמרוכז בם השניי

 שיש בואו הוסתר במכוון קיימת אפשרות כי במידע ש מטפלים שעיתונאים אלה כיוון בעיקר

 קרי העיתונות הישראלית טוענים כי התחקירחו). (McIntyre, 1991 להדאיג את הציבור פוטנציאל

, איסוף מידע מורכב המשלב ראיונות, קבלת ייעוץ משפטי, עבודה בצוות, וקדםמחייב תכנון מ

אימות המידע ועיגונו במסכת עובדתית שלא תשאיר מקום , תצפיות ובדיקות מוקדמות, מסמכים

  ). 1997, לימור ומן(לספק 

לים  כתבי התחקיר מציגה כהמרכיבים הנוגעים לשיטות העבודה העיתונאיות שלשל בחינה דקדקנית 

החקיקה העומדת עיתונאי תחקיר נדרשים להכיר את , ראשית ).Ranndall, 2000 (ייחודיים אלו

היות וגישה למסמכים ולתיעוד ממשלתי . הרבה יותר מעיתונאים אחרים מדוקדקת במידה לרשותם

 מידע מסווג וכזה שרשויות החוק היו באיתורהתמחות על כתבי התחקיר ל, היא הבסיס לעבודתם

 פרסמו 1966עם כניסתו של חוק חופש המידע בשנת , למשל, ב"בארה. ת להשאירו חסוימעדיפו

תקלות במכשירי רנטגן בבית , עיתונאי תחקיר סיפורים על תקלות שהתרחשו באתרים גרעיניים

ל תרופות הפוגעות קיומן שלרמות גבוהות מן המותר של קרינה וחולים שחשפו את המטופלים 

 גם אם אין בהם ממש ברגע זה הם עשויים .אין לזרוק מסמכים, י התחקיריטתם של כתבלש .בילדים

  .להתגלות כבעלי ערך בעתיד

 בעבודתם כדי להגיע למידע להיות שיטתייםעל עיתונאי התחקיר , ברמת מקורות המידע, שנית

,  כאן רק על עבודת מקורות מדוקדקת אלא על גישה לגורמי מפתח כגון עורכי דיןמדוברלא . איכותי

אנשים בעלי נגישות למידע או לאישים שעליהם מחפש , בעלי משרות בדרגות נמוכותפקידים בכירים ו

רשימות בחינתן של כוללות של עיתונאי התחקיר שיטות העבודה , כמו כן. מידעהחוקר העיתונאי 

ידע מידע על חברות פרטיות ומ, רשימות של גופים ציבוריים, דוחות על חקיקה, פרסומים ממשלתיים
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 ומבוססת יותר של מלאה הכול כדי להגיע לתמונה –על תקצוב ממשלתי של גופים ואנשים פרטיים 

מקורות עשויים להיזכר ": מקור ישן "בתחום עיתונות התחקיר לא קיים .הנושא עליו הם כותבים

  ).Ranndall, Ibid( חדשמידע ישן ֵמלפרש  מידע חדש או לקבל, בפרטים נוספים

. ת השגת המידעוהיקף העבודה ומורכב בשל, לא פעם בצוות של כתבי תחקיר נערכת עבודתם, שלישית

ההחלטה לפרסם את המידע או ,  לקבל החלטות לגבי הצעד הבא בתחקירמצריכההעבודה בצוות 

עם הגעתו של .  ואף להיפך מזאתקה שאינה נחלתם של כלל העיתונאיםמדובר בפרקטי. לגנוז אותו

עם העורך על מנת להחליט האם יש בסיפור ממש כות לרוב התייעצויות שביב המידע הראשון נער

בהעלותם שאלות על " פרקליטי השטן"שו עורכי העיתון כ לא פעם שימ.והאם כדאי להתחיל בתחקיר

  .ובכך הביאו לקידומו או לביטולו, מקורותיו או מסקנותיו, מהימנות התחקיר

. היא התחזות, )Ettema & Glassor, 1998(כיום  אם כי לא שכיחה, שיטת עבודה מקובלת, רביעית

חברות , ארגוני פשע, כגון ארגונים חשאיים,  פעילות המתרחשת בעולמם של המבקשים סודיותחקירת

החוקר להפוך לחלק מן הקבוצה על ידי  מצריכה לעיתים מן העיתונאי, מסחריות ומוסדות ציבור

המצריכה , תהנחשבת לשנויה במחלוקשיטה מדובר בלמרות ש. בחירת זהות שאולה והיטמעות בה

ציינו כי עשוי להיות בישראל  מהעיתונאים 60%למעלה מ ,  ואף בעיה אתיתה סיכוןכזו שיש ב, זמן רב

יש בשיטה זו לא מעט  ).2003, צפתי וליביו(מוצדק להשתמש בפרקטיקה זו על מנת להשיג מידע 

ל קבוצת אנשים שהוא מאמין כי פשעו או עהעיתונאי בעצם ההתחזות העיתונאי מערים : חסרונות

העיתונאי נחשף לפגיעה פיזית בגופו או  ;שאלה אתית חמורהיש כאן פרדוקס ו. גרמו נזק לאחרים

בעצמו מבלי בלתי חוקי עיסוק תחקיר של פעילות בלתי חוקית עלול לגרור את העיתונאי ל; נפשוב

   .עשוי לשנות את התנהגותה,  הקבוצהבהיותו חלק מן, העיתונאי החוקר, ולבסוף; שהתכוון לכך

לדעת , להבדיל מכתבי חדשות. כדאי להזכיר מימד נוסף בשיטת העבודה של העיתונאי החוקר, ולבסוף

מידע כתבי תחקיר אינם נשענים רק על מקורות ) Ettema & Glassor, 1998(ר אטמה וגלאס

 בשעת בניית הסיפור ,כלומר". הצדקה באמצעות הקשר"מה שהם מכנים אלא על , אנושיים

 המתאימות לאופן שבו רצו לבנות את הסיפור מלכתחילה ,משתמשים העיתונאים בתבניות ובזוויות

)Ekström, 2002.( היא שבאמצעות ההנחה הראשונית של העיתונאי לגבי ר של אטמה וגלאס טענתם

  .מקורותיוכך הוא ממשיך לחפש רמזים או כיוונים בקרב , האופן שבו הכתבה אמורה להתפתח

 

   המימד האפיסטמולוגי2.4.5

, הרגשה, וודאות, ידע, תחושות, תפיסות: חקר מאפייני הידעעוסקת ב, תורת ההכרה, אפיסטמולוגיה

טמולוגיה  בהקשר הפילוסופי המערבי של המונח נוטים להשתמש באפיס.הוכחה היסק וכן הלאה

, בהקשר התקשורתי. בל כאמיתית שהצהרה מסוימת תתקכדיהנחוצים והמספיקים התנאים כקביעת 

התנאים והקריטריונים שבהם אדם מצהיר כי הוא יודע דבר מה , מונח זה משמש להצגת התהליכים

)Anderson & Baym, 2004 .( בא  נכון לשגויהדחף העיתונאי לדעת את האמת ולערוך הבדלה בין

  . עיתונות התחקירלידי ביטוי גם ב
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העדות שלפניו היא בגדר האם מדעית מנגנון הבוחן בצורה י החוקר בידיו של העיתונאלא קיים היות ו

באופן . בידיו ידע מספק להוכחת טיעוניוהיא הטענה כי יש  ודימצמה שנחשב כבסיס מספק , אמת

שהוכחה כלגיטימית בהקשר אמונה מוצדקת היא כזו . מתחקיר אחד למשנהומשתנה  ידע זה, טבעי

" לדעת"בקשים לחרוג מהמגבלות היומיומיות של דיווח רק כדי כאשר עיתונאי תחקיר מ. נאמרה שבו

 יהיה נכון יותר לומר שהם עוברים .הם עוברים מהקשר אחד של הוכחה להקשר אחר, מה אירע

 Ettema (מהקשר שבו הם נדרשים למעט הצדקות לעומת כזה שבו הם נדרשים להרבה יותר הצדקות

& Glassor, 1998( .  

קרובות מאחריותם עיתונאים מתעלמים לעיתים , לשם השוואה, יומיתעיתונות החדשות היומב

. במיוחד כאשר הם מדווחים על פקידי ממשלה או על הבירוקרטיה הציבורית, להוכחת טענותיהם

נדרש כפי ש, אמיתיהוא אכן מדווחים עיתונאים אלו אינם צריכים בדרך כלל להחליט האם מה שהם 

 לא בהכרח כאמת לאמיתה אך כנושא בעל ערך –נוטים לקבל עיתונאי חדשות . עיתונאי תחקירמ

החומר שאותו הם מקבלים .  את הטענות שהם אוספים מהסיפורים שהם מסקרים–חדשותי 

בהקשר זה עליהם לקחת אחריות על . עובדות מוצקותזוכה להצגה כמרשויות השלטון והבירוקרטיה 

) knowledge claims(טענות הידע ,  אחרות במילים.דיוק הציטוט ופחות על הגינות ואמת הדיווח

שנשמעות בעיתונות היומית אינן צריכות לעיתים קרובות להיות מוצדקות מבחינה אפיסטמולוגית על 

  .כיוון שהן מקבלות צידוק מן הדרג הבירוקראטי בהקשר שבו הן נאמרו, ידי העיתונאים

בהיעדרו של בסיס . ולוגי שונהמטסי אפנמדדות בסרגלתחקיר העיתונאי של טענות , לעומת זאת

הטענות המופנות .  לקבל אותן כחדשותמקוםאין ,  שיאפשר לקבל טענות אלו כאמת,עובדתי מוצק

 המבקרים את –למשל ,   עורכי דין–לי עוצמה חברתית ע נובעות לא פעם מאנשים בלעיתונאי התחקיר

מערערים את עוצמת הטיעון ל עיתונאי התחקיר לא פעם שמקורותיהם , כמו כן. עבודתם בחומרה

,  כך. וכדומה,כגון קורבנות שאינם תמימים בעצמם, בתחקיר מעצם היותם יוצאי דופן חברתיים

בניגוד לעיתונאי חדשות שיכולים לכתוב ללא קשר לשאלה האם הם מאמינים כי הדובר מולם אומר 

ם כי הדובר אומר על כתבי התחקיר מוטלת המשימה להחליט האם הם מאמיני, דברי אמת או שקר

  .דברי אמת
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  מערך המחקר: 3פרק 

   שאלת המחקר3.1

 ? בישראלהמודפסתי התחקיר בעיתונות  דפוסי העבודה של עיתונא מהםמחקר זה עוסק בשאלה

תוך בחינת התחקיר העיתונאי בנקודות עיקריות , שאלת מחקר זו תלווה את המחקר לאורכו

החלוקה לשלבים אינה מקרית .  ושלב הפרסוםליבת התחקירשלב , שלב המידע הראשוני: גבשותובהת

נזקקים עיתונאי התחקיר בהתהוותו של התחקיר  כי בשלבים שונים ההנחהוהיא מבוססת על 

ההתייחסות נקודת היות ו.  על מנת לבצע את עבודתם,נתקלים באתגרים וקשיים,  ומשאביםלתשומות

דומים ושונים בקרב שתי קבוצות עבודה  דפוסי מחקר זה בוחן, הקרובה ביותר הם עיתונאי חדשות

  .אלו

  השערות המחקר 3.2

 :השערות המחקר מחולקות לפי שלושת שלבי התחקיר

 :שלב המידע הראשוניהנוגעות להשערות  .1

במידה העולה על יוזמתם של עיתונאי את תחילת עבודתם  עיתונאי התחקיר יוזמים :יוזמה -

עם , אינם מתמקדים בתחום סיקור ספציפישכעיתונאים  .)McManus, 1997 (החדשות

 .מרבית מקורות המידע שלהם הם נפגשים לראשונה במסגרת התחקיר ללא היכרות קודמת

 זו במידה העולה עלזרים בעיקר במקורות מידע בכירים  עיתונאי התחקיר נע:מקורות מידע -

 נעזרים עיתונאי התחקיר,  לאיתור מידע פנימיבחתירתם, כמו כן . עיתונאי חדשותשל

 .)2004, נגבי (במקורות פנים ארגוניים במידה רבה יותר מאשר מקורות חוץ ארגוניים

עיתונאי התחקיר נוטים למפגשים ,  במקורות המידעאת אמונםעל מנת לבסס  :טכנולוגיה -

איתור הם נעזרים בטכנולוגיות , כמו כן. פנים אל פנים במידה רבה יותר מעיתונאי חדשות

 .)DeFleur, 1997( ידה רבה בעבודתם ביחס לעיתונאי החדשות בממידע אלקטרוני

 :)הפרסוםטרום החל מקבלת המדע הראשוני ועד לשלב  (שלב ליבת התחקירהנוגעות להשערות  .2

עיתונאי התחקיר יוזמים במידה העולה על יוזמתם של עיתונאי גם בשלב זה  :יוזמה -

נת לאתר מידע נוסף ולגבות את עליהם להפעיל את מירב מאמציהם על מ, בשלב זה. החדשות

עיתונות "נחשבים לועקב יוזמתם בחלק זה הם  ,במסמכים ומקורות מידעהמידע הראשוני 

 .)Schudson, 1978 ("יוזמת

רחבה ,  עבודתם של עיתונאי התחקיר מתאפיינת בעבודת מקורות מאומצת:מקורות מידע -

כלל ומקורות מידע בהם נוטים להסתמך על כמות רבה יותר של מקורות . וקפדנית

  .)Ettema & Glassor, 1998 (לעומת עיתונאי החדשותבפרט ממוסמכים 
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עיתונאי אשר ידה רבה יותר ממנוטים למפגשים פנים אל פנים ב עיתונאי התחקיר :טכנולוגיה -

 .)DeFleur, 1997( חדשות ולשימוש במידה רחבה בטכנולוגיות מחשב

פעילים בתדירות גבוהה שיטות ייחודיות מ עיתונאי התחקיר : איסוף מיוחדותשיטות -

 ; McIntyre, 1991(מודיעין וכדומה , התחזות, הקלטות: בעבודתם מול מקורות המידע

Ranndall, 2000( ,קוהרנטי וכזה שיכול לעמוד בדרישות , וזאת על מנת להציג מידע מתועד

 ".אמת דיברתי"בית המשפט במבחן 

הם פועלים תחת תחושת . נים ביחס לעובדותהם ספק עיתונאי התחקיר :מולוגיהטסיאפ -

 תרממנגנון שמטרתו להביא ללשם כך מפעילים ו,  וגרסאותיהםחוסר אמון במקורות המידע

 ,Ettema & Glassor( תוך יצירת וודאות לנכונות המידע ,ביטחון גבוהה של אימות מידע

1998(. 

 :הפרסום ולאחריוטרום שלב הנוגעות לות השער .3

הניתן אישור לתחקיר נזקקים העיתונאי , טרום הפרסום : העיתוןערכתלחצים ודרישות מ -

הם במהלכו  . ומול היועץ המשפטי של העיתוןכיהם עם עורמשא ומתןשל תהליך בדרך כלל ב

 עליהם .לחצים להימנע מפרסומומערכת עם מכתבים מעורכי דין ונאלצים להתמודד עם 

מסכת  פני היועץ המשפטי של העיתוןולהציג ב" כמו משפטית"ברמה להצדיק את עבודתם 

 .פרסום המתקרבקראת הראיות ל

, כחלק בלתי נפרד מהידרדרות מעמדו של התחקיר העיתונאי :תוצאות התחקירים -

 זוכים אך מרביתם אינם השפעה ציבורית רחבה הן בעלות התחקיריםתוצאותיהם של מקצת 

 & Protess et al, 1991; Bernt( למהלכים משפטייםלסיקור נוסף או , להד ציבורי

Greenwald , 2000 ;Opt & Delaney, 2000 ;Doig, 1997.( 

  

   המחקרמערך 3.3

, שבמרכזן שאלון קידוד לכתבות תחקיר, מחקר זה מבוסס על שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות

 המחקר נערך במספר ).2003, רייך(שעובד בהתאמות המתבקשות משאלון שחזור ידיעה חדשותית 

המבנה העקרוני של מחקר גישוש בקרב עיתונאי תחקיר לצורך בדיקת בשלב הראשון נערך : שלבים

, לאחר מכן;  של המחקרהיתכנותודרכי תאורן ומידת , הפרקטיקות המייושמות, כתבת התחקיר

וגדרה ה, בהמשך; המאפשרת איסוף נתונים כמותיים ואיכותניים מתודולוגיית מחקר פותחה

 עם ים אישיבוצעו ראיונותו; מאגר תחקירים לשחזור ודגימתם דר ואותרהוג; אוכלוסיית המחקר

  .שבמהלכו שוחזרה עבודת ההכנה של כל תחקיר במדגם, עיתונאי התחקיר
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   מחקר גישוש3.3.1

 י גישושלמחקר. 2טרם פיתוח המתודולוגיה המחקרית בוצע מחקר גישוש בקרב מספר עיתונאי תחקיר

הבנה :  והיו מספר מטרות בביצועו)1986,  ואחריםמרום-בייט(ית יתרונות הידועים בספרות המחקר

פיתוח ; לדינאמיקה של התחקיר העיתונאי עם מושאיו בכל הנוגע החוקרשל מקיפה ולא מתווכת 

איתור ; במהלך המחקרצפוי ידע המ למיצוי רב יותר של הביא להים שמטרתםברור מחקר כיווני

 קושי צפוי שלגביהןהבנת נקודות המפתח ; לוני המחקרבשא לשלבם שיששיטות ופעולות , משתנים

  .מאגר עיתונאי תחקירגיבוש התחלתי של להשיג מידע ו

ל תמונה ראשונית של  שאפשרו לקב,עיתונאי תחקירשני במהלך מחקר הגישוש בוצעו ראיונות עם 

 שאפשר ידעמבראיונות אלו נאסף .  לגבי אופן עבודתםעמם פתוח שיחהתנהל דו , במהלכם. התחום

שבהם צפויה איכות ם התחומים מאוחר יותר להגדיר מהם התחומים שבהם המחקר יתמקד ומה

עיתונאי התחקיר נשאלו בעיקר לגבי אופן עבודתם העקרוני . להימנע מהםשעדיף ומכאן ,  נמוכהמידע

האופן שבו הם מעריכים את מהימנות , טכנולוגיות המשמשות אותם בעבודתם, מול מקורות המידע

 שתי מסקנות מרכזיות . לעיתונות החדשותבהשוואה ומחשבות לגבי תחום עיתונות התחקיר מקורה

  :עלו במחקר הגישוש

ן העלה כי עבודת התחקיר היא מעימחקר הגישוש . הבנת מורכבות עבודת עיתונאי התחקיר .1

 ההבנה כי כך התגבשה. כאשר כל תחקיר מצריך עבודת איסוף שונה, "פאזל מרובה חלקים"

 מיקוד המחקר  תוךבליבה מחקרית קשיחהמבלי לפגוע  מורכבות זו במתודה שתציג צורך יש

התמקד יש ל, לאור המורכבות כי ,הייתההעיקרית מסקנה  ה. בלבדמסוימיםבשלבי תחקיר 

בעוד שלב הליבה של  ,הפרסוםם ושלב טרום הפרסווב  הראשונישלב קבלת המידעבניתוח ב

  . יותראיסוף המידע מתואר ברמה כללית

עלה החשש כי , שהוא ייחודי בכל תחקיר, התחקיר העיתונאיהמבנה המורכב של עבודת עקב  .2

 חשיבותו של מרכיב כך עלתה. במתודולוגיה כמותית בלבד לא ניתן יהיה לבטא ייחוד זה

 וחקר מקורותהעבודה חקר תהליך : ני חלקיםאיכותני במחקר ולפירוק שיטת המחקר לש

  .המשךכפי שיפורט ב, המידע

  

   פיתוח מתודולוגיה מחקרית3.3.2

 על  מצד אחדהנשענת, מסקנותיו של מחקר הגישוש הביאו לביסוסה של מתודולוגיה מחקרית

. עיתונות התחקירמציאות של ל,  מצד שניתאמה תוך ה) Reich, 2009; 2003, רייך(מחקרים קודמים 

שחזור התחקיר חלט לחלק את לצורך כך הו .יחידת הניתוח במחקר זה הוא התחקיר העיתונאי

  :העיתונאי לשני חלקים

                                                 
ההתייחסות בטקסט היא בלשון , על מנת למנוע ככל הניתן את חשיפתם. למחקר זה התראיינו עיתונאים ועיתונאיות 2

  .גם כאשר הציטוטים הם מדבריהן של העיתונאיות, זכר
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 חקר מקורות 3.3.2.1

 את אופן העבודה של העיתונאי שבחנה , כמותית בעיקרהבדיקהחלקו הראשון של המחקר כלל 

  :)1נספח ראו  ( מרכזייםשלביםשני החוקר עם מקורותיו תוך ביצוע הבחנה בין 

 שבב שתרם את מי; המקור לתחילת עבודת התחקיר –מקור המידע הראשוני  3.3.2.1.1

בהתאם . האינפורמציה שהוביל בסופו של דבר להפקתו של התחקיר העיתונאי

 בכירותומקור זה עשוי להיות בעל מאפיינים שונים מבחינת , למשתני המחקר

, בעל מאפיינים סקטוריאליים, אנושי או מקור טכנולוגימקור היותו , הארגונית

  .ארגוניים ואחרים

ארבעת מקורות המידע העיקריים אן הייתה התייחסות לכ  –מקורות איסוף המידע  3.3.2.1.2

מקור המידע הראשוני .  של עיתונאי התחקירבהתאם לשיפוטובסדר חשיבות יורד 

עיקריים המקורות ה  ההחלטה לבחור בארבעת.מקור איסוף מידעגם  פעם היווה לא

ניתוח כל מקורות המידע בכל תחקיר אינו סביר מבחינת היקף נבעה מההבנה כי 

מיקוד יאפשרו וכי הארבעה , זמן ויכולתו של העיתונאי החוקר לדייק בפרטיםה

 .פקיד מקורות איסוף המידעתוייצוג של 

  חקר תהליך 3.3.2.2

 עבודת התחקיר מכלולשמטרתה לאפיין את ,  איכותנית במהותהבדיקהחלקו השני של המחקר כלל 

  :)2נספח ראו  (חקיר שלבים עיקריים בכל תבשלושהחקר התהליך התמקד . על שלביו השונים

 שלב מצומצם ומתוחם מבחינת ציר הזמן וכולל את – שלב קבלת המידע הראשוני 3.3.2.2.1

 .אקט קבלת המידע הראשוני בלבד ממקור המידע הראשוני

שלב זה . הערכתו המידע ואיסוף שלב זה כולל את תהליך – שלב ליבת התחקיר 3.3.2.2.2

 .מיצויכלל  כי איסוף המידע הגיע לבהבנתו של העיתונאי החוקרמסתיים 

 השלב המתחיל בהחלטתו של העיתונאי החוקר כי –  ולאחריושלב קדם הפרסום 3.3.2.2.3

פרסם את איסוף המידע הגיע לכלל מיצוי וכי ברשותו מידע מספיק על מנת ל

בחינה של עריכה ו, כתיבה, עם העורכיםהתייעצויות , תגובות שלב זה כולל. התחקיר

 מצד מושא התחקיר לחצים ואיומיםהיועץ המשפטי של העיתון כמו גם מערכת של 

שלב זה את  כולל  פרסום התחקירלאחר. המאפיינים שלב זה, או מקורות המידע

  .על הארגון המבוקר או על העיתון עצמו, השלכות של התחקיר על מושאו

, העיתונאי החוקר התבקש לתאר את פעילותו העיתונאית בהתאם לפרקי הזמן השונים בכל תחקיר

;  מול מערכת העיתוןהדינאמיקב; עבודתו מול מקורות המידע העיקרייםהתמקדות בתוך 

לחצים שהופעלו עליו או שהפעיל על ב; אירועים מיוחדים במהלך התחקירבהתפתחויות או ב
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התנהלות ציבורית או ב; הליכים משפטיים שקדמו לפרסום התחקיר או שהחלו לאחריוב; מקורותיו

  . שהתחקיר הוביל אליה ועודמנהלית

בעבודתם של עיתונאי התחקיר ולאפיין  מרכזיות מותיתמטרה בחקר התהליך הייתה לזהות ה

מתוך מכלול השיחות  המחקרי כאן הוא כי להרציונא.  את עיתונות התחקיר בכללותהןותבאמצע

המאפיינים , שיטות עבודה ותהליכים, תובנותתתגבש רשת של הנפרדות אודות תחקירים ספציפיים 

  .ת עבודתם הכוללת של העוסקים בתחוםבסופו של דבר א

  

  משתני המחקר. 3.3.3

בבסיס הגדרת משתני . ים השונים במחקרהבהרת המשתנב ישנו צורךבמסגרת הגדרת מערך המחקר 

 ככל וממצהכל משתנה ניתנה הגדרה בהירה ל, הראשונה. המחקר עומדות מספר הצדקות עקרוניות

כל משתנה הוגדרו כל ב, השנייה. בהתאם לאותה שיטה לפעול בעתיד יוכל שמחקר דומה כדי, הניתן

הנה רשימת .  אפילו פעם אחתערך מסויים לא נבחרגם אם , הערכים שהוצגו לעיתונאי התחקיר

  :המשתנים העיקריים

 משלב קבלת המידע , נמשכה עבודת התחקיר שבוזמןה פרק –משך התחקיר  3.3.3.1

 .מספר שבועותמונחים של הראשוני ועד שלב הפרסום ב

מקור : מבין שתי הקבוצות הבאות של מקור המידע לאחת שיוכו – ג מקור המידעסו 3.3.3.2

בני האדם  כל אתהסוג הראשון כולל בתוכו . מידע אנושי או מקור מידע שאינו אנושי

אתרי , חות"דו, מסמכים, םטכנולוגייהסוג השני כולל מקורות ; מידעמקורות שהיוו 

 .ארכיונים וכדומה, מאגרי מידע, אינטרנט

; מקור מידע בכיר: מיקומו של מקור המידע על ציר ארגוני –  מקור המידעבכירות 3.3.3.3

עצמו או מקור גילוי של עיתונאי התחקיר ; אזרח; דובר; מקור מידע שאינו בכיר

 מראש צומצמה הבחירה כאן לכדי מספר מוגבל של אפשרויות .טכנולוגי לא אנושי

 התחקיר מול עיתונאידתם של על מנת להסיק מסקנות חדות לגבי עבו, ארגוניות

 . גורמים ארגוניים

של באחוזים רומתם המצטברת  ת– לתחקיר באחוזיםהמידע מקור התרומה של  3.3.3.4

בשל העובדה שחקר המקורות לא כלל . המקור הראשוני וארבעת המקורות העיקריים

 ,לתחקיר בודדמקורות   בעשרותפעמים רבותשהסתכמו , את כל מקורות המידע

שהממצא יאפשר , מכאן. מקורות אלו בלבדארבעה  ל100% הוא הסכום המצטבר

לאפיין את תרומתם של מקורות אלו לתחקיר העיתונאי ולא את תרומתם של כל 

ארבעת המקורות החשובים ביותר הם המאפשרים להבין ,  כאמור.מקורות המידע

 או החשיבות שהוא מעניק להם, את דפוסי עבודתו של העיתונאי החוקר עם מקורותיו

 .יחסי הגומלין ביניהם
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  בין העיתונאי החוקרהמסויםאמצעי ליצירת התקשורת בתחקיר  – תקשורתערוץ ה 3.3.3.5

מיוזמתו של העיתונאי החוקר לעיתים  נבחרוערוצי המידע . מקור הספציפיוה

ערוצי המידע מיצו הן את מכלול האפשרויות . מיוזמתו של מקור המידעולעיתים 

טלפון נייד : כלול האפשרויות למקורות הלא אנושייםלמקורות האנושיים והן את מ

, מכשיר פקס, מכשיר ביפר, טלפון נייח נכנס, לפון נייח יוצאט, טלפון נייד נכנס, יוצא

אתר חדשות , דואר ידני, נוכחות בזירת אירוע, מפגש פנים אל פנים, דואר אלקטרוני

,  בכלי תקשורתוםספר, מאגר נתונים אלקטרוני, אתר אינטרנט אחר, באינטרנט

מסמך ביוזמת מקור המידע או הודעה כתובה , מסמך ביוזמת העיתונאי, ארכיון

)SMS.( 

: המגזר אליו משתייך מקור המידע בהתאם לחלוקה הבאה – סקטור מקור המידע 3.3.3.6

; )בעלים או שכיר בחברה פרטית, מנהל(פרטי ; )ארגון או גוף ציבורי, איגוד(ציבורי 

רשויות ממשלתיות או גורמים (ממשלתי ; ) דרגהגוף אקדמי או בעל(אקדמי 

בהנחה ). כלל הציבור(פרטי ; )ת פוליטיגורם מפלגתי או תנועה(פוליטי ; )צבאיים

אדם המשתייך , כגון,  שוניםסקטוריםשמקורות המידע עשויים להשתייך למספר 

הנבדקים התבקשו לאפיין את הסקטור ,  לחברה פרטית והן לארגון ציבוריהןבמקביל 

 .שבו עוסק התחקירהרלוונטי למקור 

תשובה . תכיפות יצירת הקשר בין העיתונאי החוקר למקור המידע – תדירות המגע 3.3.3.7

מידת הסתמכותו של העיתונאי החוקר על  לקבל מידע לגבי אפשרהלשאלה זו 

 טווח האפשרויות נע בין מגע ראשון עם מקור זה למגע חוזר .חוזריםמידע מקורות 

בשל האופי המשתנה של התחקיר העיתונאי . ינונית או גבוההב, בתדירות נמוכה

 . המציאותמחויבתוהעיתונאי החוקר הגדרת התדירויות במונחים מילוליים הייתה 

: מידע ביחס לארגון המבוקר בתחקיר המיקום של מקור ה– ארגוןבהמידע מקור  3.3.3.8

גון ארמשתייך להמקור ;  מתחרהארגוןמשתייך ל המקור; ארגוןמשתייך להמקור 

 . שאינו מתחרה

משתנה זה עונה .  מידעלמסירת מנדט כוח או ייפוי, רשות –  המידעמקור סמכות 3.3.3.9

משמעות . לשאלה האם מסירת המידע מצד המקור הייתה מוסמכת או ללא סמכות

 להעביר את המידע לעיתונאי מנדט כוח או ייפוי, למקור הייתה רשותהאם , הדבר

 .החוקר

 לפעילותו של הגורם; מסוימתר המביא לכדי פעולה  דב–  המידעמקורשל מניע ה 3.3.3.10

 למקור היה מניע לקדם את מתייחס למידה שבה. המקור מול העיתונאי החוקר

 ברור אינוהיה מניע או שהמניע לא , לסכל את פרסום התחקיר, פרסום התחקיר

 .לעיתונאי החוקר
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קיר בו עוסק התחשבקיאותו של מקור המידע בתחום  – מומחיות מקור המידע 3.3.3.11

טווח האפשרויות נע בין מומחה לנושא התחקיר ואינו מומחה לנושא . הספציפי

 הסמכהכי המקור היה בעל בהכרח כי מומחיות אין משמעותה , חשוב לציין. התחקיר

 .בעל ידע בעיני העיתונאי החוקראלא אם היה , תמקצועי  אותאקדמי

  

   ודגימתה אוכלוסיית המחקר3.3.4

ולא מעיתונאים שכתבו תחקירים אך זהו אינו , מעיתונאי תחקיר בלבדמתוך מטרה להפיק מידע 

. )Snow Ball Sample ("כדור שלג"היה צורך בשימוש בשיטת דגימה המכונה , עיסוקם והתמחותם

.  בתורם למעגל הנדגמים הבא וכן הלאהשהובילונערכה פנייה למעגל ראשון של נדגמים , בשיטה זו

ל אוכלוסייה קטנה מאוד וכאשר ישנה בעיה של שיתוף פעולה מצד שיטה זו נדרשת כאשר מדובר ע

חששם של עיתונאי התחקיר מחשיפת שיטות עבודה או מקורות מידע בא לידי . משתתפי המחקר

מדובר על שיטה הבוחנת רשת חברתית , כמו כן. ביטוי בהסכמתם או התנגדותם להשתתף במחקר

  .מחקר זה מבקש לעשותכפי ש,  ובחקר תופעות שאינן פומביותמסוימת

במחקר גישוש שנערך עם עיתונאי תחקיר , ראשית. אוכלוסיית המחקר הוגדרה במספר שלבים

הוגדר מאגר של שמות , באופן זה. מובילים נתבקש כל אחד מהם להגדיר את עמיתיו למקצוע

ף לאחר ראיון עם העיתונאים שהסכימו להשתתף במחקר נתבקשו א, בשלב השני. העוסקים בתחום

כאשר , תהליך זה יצר רשימה של העוסקים בתחום, בסופו של דבר. הם להגדיר את עמיתיהם למקצוע

תוך בחינה שתחקיריו עומדים , נבדק היה מבוסס על המלצה של לפחות עיתונאי חוקר אחרכל 

  .בהגדרה האופרטיבית שמחקר זה הציג

 בשלושה עשר הסתכמה בישראל בהאוכלוסיית עיתונאי התחקיר בעיתונות הכתו,  של דברובסיכומ

.  בשלביו השונים השתתפו במחקר זהשוניםעיתונים  תשעה עיתונאים מארבעהמתוכם , עיתונאים

 עיתונאים נוספים שעשויים להשתייך לקבוצה זו היות והם שותפים פעילים קיימיםחשוב להדגיש כי 

העוזרים  חלק מצוות אלא מהווים, אולם הם אינם חתומים על התחקיר, ביצירתם של תחקירים

העיתונאים  . זה לא אפשר לבצע עימם את תהליך שחזורו של התחקיר העיתונאימעמד. שיצר אותו

על . החוקרים שסרבו להתראיין הסבירו את סירובם בחשש מפני חשיפת מקורות המידע ובחוסר זמן

 , קטנההוחלט כי מאחר ומדובר על קבוצה, מהמרואיינים לפרסום שמםאף הסכמתם של חלק 

  .ושמות העיתונים לא יפורסמו בגוף מחקר זהשמותיהם 

  

   מאגר תחקירים ודגימתם3.3.5

 & Ullmann( בספרות האקדמית כפי שזו הוגדרה, יחידת הניתוח במחקר זה היא כתבת התחקיר

Honeyman, 1983( ,תוצר עבודתו של העיתונאי ולא חקירה שנערכה על ידי  היה התחקיר דהיינו
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שביקשו גורמים  היו, וכן; בעל חשיבות לקורא או לצופה היהמושא הסיפור ; רה לידיו ונמסאחרים

   .ן תחקירים מסוגים ומתחומים שונים לבחואפשרההגדרה כוללנית זו .  מן הציבורלהסתיר את פרטיו

תריסר פחות מ ועיתונאי תחקיר מספקים נן מוצר תקשורתי יומיומיכתבות תחקיר איהיות ש

. לדגוםממנה ניתן , נוצר הצורך לבחור תקופת זמן משמעותית אך מתוחמת, ממוצעתחקירים בשנה ב

. 2009 – 2007טרם הפגישה עם עיתונאי התחקיר נדגמו עשרה מתוך כלל התחקירים שכתב בשנים 

מגוון ומשקף את יחסית " טרי" אצל הנבדק עדין ים שתהליך הפקתםהרציונל כאן היה לדגום תחקיר

תקופת הדגימה כללה חודש ) 2003, רייך( שבמחקר המקביל על עיתונאי חדשות בעוד. דפוסי עבודתו

הבחירה בתקופת . תפוקותיהם של עיתונאי התחקיר קטנות פי כמה בהשוואה לעיתונאי חדשות, ימים

, למרות פרק הזמן שחלף מפרסום התחקיר. דגימה ארוכה אפשרה להגיע למסה קריטית של תחקירים

כיוון , כרונם של עיתונאי התחקיר יהיה אמין מספיק גם בתוך תקופת זמן זוניתן היה להעריך כי ז

  ".אוטומטיות"ופעולותיהם פחות , שמספר תחקיריהם הוא מועט

שחזור , שבהן פרק הזמן הדרוש לכל יחידת ניתוח הוא מספר דקות, בניגוד לשחזור ידיעות חדשות

ממוצע התחקירים לעיתונאי עמד , יות וכךה. תחקיר ארך בממוצע בין חצי שעה לארבעים וחמש דקות

 . תחקירים65 עיתונאים חוקרים הוא שחזור 13ובסך הכול פוטנציאל המחקר הנערך עם , 5על 

ומקרים אלה , עונה להגדרה של הנקובה כי הטקסט שלפניהם אינו המרואייניםבשלושה מקרים טענו 

 מקורות 45התבססו על  שאייםיתונ תחקירים ע45מחקר ה הקיף, בסופו של דבר. הוסרו מן המדגם

 בהתחשב .חלקם מבין המקורות הראשוניים, עיקריים מידע  מקורות איסוף172 עלמידע ראשונים ו

כמות התחקירים , להימנע מחשיפת פרטים אודותיהנטייה ובהמצומצמת מחקר ה אוכלוסייתב

   . הצליחה למצות את התחוםשפוצחו

  

  ר ראיון אישי עם עיתונאי התחקי3.3.6

 לגבי דפוסי  פנים אל פנים עם עיתונאי תחקיר וקבלת מידענערך באמצעות מפגשאיסוף הנתונים 

עבודתם של ם נעשה ניסיון למצות את שאלוניב. )2- ו1ראו נספחים  (קידודה עבודתם בהתאם לשאלון

לשימוש שלהם , מידעלעבודתם עם מקורות ה, עיתונאי התחקיר בכל הקשור ליוזמתם העיתונאית

  .שיטות עבודתםכנולוגיות ולבט

: משמעות מתודולוגית גדולהבעל אך  ,לכאורההושם דגש על מרכיב בעל אופי טכני במהלך המחקר 

להבטיח את אי של הפרגוד הייתה  מטרתו. וצב פרגודהוביניהם זה מול זה ישבו העיתונאי והחוקר 

. יתוף הפעולה של הנבדקאת שגם וכך המאפשרים לזהותם חשיפתם של מקורות המידע או נתונים 

לאפשר לעיתונאי החוקר לשוחח בחופשיות על התחקיר שלפניו ולמנוע : כפולה במהלך זה החשיבות

כתבת תחקיר בכל פעם תבקש לבחור העיתונאי החוקר ה . החוקר לתחקיר הספציפיחשיפה של

אפשרו ונים שאלהתשובות ל. לפי השאלון שבידי החוקר, ולתאר בפרוטרוט את דרכי הכנתה, מקרית

 מאפייניםכללה ש,  השיחה.עשיר אודות תהליכי העבודה של עיתונאים אלונתונים מאגר ליצור 

  . מרכזיות בעבודתם של העיתונאיםתימותנותחה בסופו של דבר ומוצו ממנה , כמותיים ואיכותניים
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  ממצאי המחקר: 4פרק 

י עבודתם של עיתונאי התחקיר להבנת דפוס  בסיסמהוויםשנאספו הנתונים הכמותיים והאיכותניים 

של העיתונאים החוקרים והן האיכותניות בחנותיהם א הן את הם כוללים. בעיתונות הכתובה בישראל

בפרק . על פי השערות המחקר, רק זה מחולק לשלושה פרקי משנהפ . אלואבחנות מידע כמותי המגבה

ליבת שלב  בפרק השני אציג את ; הראשוניבשלב המידעהראשון אציג את מכלול הפעילות העיתונאית 

טרום שלב הנוגעים לבפרק השלישי אציג את הממצאים ;  במהלכוהתחקיר ודפוסי העבודה העיקריים

  .הפרסום ולאחריו

של העיתונאים החוקרים הוצלבו נתוני המחקר מול  י עבודתםלעמוד על ייחודיות דפוסעל מנת 

שהתבססו על פיצוח ידיעות הנתונים . שראלעבודתם של עיתונאי חדשות מן העיתונות המודפסת בי

את נועדה לבחון  שוואה זוה 3. מקורות מידע611-הנוגע למידע  כללו  עיתונאי חדשות25 -מחדשותיות 

 ובכך לחזק או ,דפוסי עבודתם של העיתונאים החוקרים ביחס לעוסקים אחרים בתחום העיתונות

שימוש בשיטת מחקר ביתרון בהשוואה זו הוא ה. להפריך טענות בדבר הדמיון והשוני בין הקבוצות

  . רה באותן מערכות עיתוניםלגבי אוכלוסיית מחקר שמקו, דומות ולעיתים אף בשאלות ,זהה

סיפקו מידע לגבי מסלול ש עיתונאים חוקרים תשעהנתוני המחקר מבוססים על עדויותיהם של 

על אף שמדובר .  עיקריים מידע מקורות217תוך הסתמכות על   תחקירים עיתונאיים45התהוותם של 

, בצירוף עדויותיהם של העיתונאים החוקרים כמות תחקירים זו, אוכלוסייה קטנה מראשיתהב

ימים רוב התחקירים העיתונאים אורכים בין שבועיים לחודש . להציג תמונה סדורהמאפשרת 

  .)SD=3.85 ,N=45( עבודה של מספר חודשיםב מדובר אף מעטיםובמקרים לא 

  

  משך העבודה על תחקיר בשבועות: 1  יםתרש

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
מחלקה לתקשורת  בשטרם פורסם הנערךלגבי עיתונאי החדשות נלקחו ממחקר ההשוואתיים שיופיעו להלן  הנתונים 3

 .שרון בן דוד' ר צבי רייך והגב"על ידי דאוניברסיטת בן גוריון ב
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יר לציין מה היו השלבים בניסיון למפות את התחקירים העיתונאיים התבקשו עיתונאי התחק

תיאור התחקיר העיתונאי לא ניתן לכי ם עיתונאיה טענומחקר הגישוש בבעוד ש. בהתגבשות התחקיר

למדי  סדורה נטו לספק תמונה הם,  בנפרדנשאלו לגבי כל תחקירכאשר , סכמטי ולהצגה שיטתית

  :לעיתים בסדר משתנה, בכל תחקירשלבים חזרו על עצמם כמעט עשרה  .שיטת העבודהמבחינת 

  .המידע הראשוניאו איתור עצמי של  קבלה] 1[

  .בדיקה ראשונית של איכות הנתונים] 2[

  .החדשות מערכתהעורכים או עם ייעצויות הת] 3[

  .תהליך איסוף המידע] 4[

  .סיפור קוהרנטי לכדי המידעגבשות הת] 5[

  .מושאי התחקירמ קבלת תגובות] 6[

  .התייעצות עם יועץ משפטי] 7[

  .כתיבה] 8[

  .פרסום] 9[

  .התמודדות עם תוצאות התחקיר] 10[

 די :נהפוך הוא, אין בהצגת שלבים אלו כדי להפחית ממורכבותו של תהליך יצירת התחקיר העיתונאי

לחצים והתמודדויות שמאופיינת , פעולות,  כדי להמחיש שמדובר בסדרה של החלטותבשלבים אלו

שלבים בקרב עיתונאים החזרתם של אותם , יחד עם זאת. כפי שיוצג בהמשך, במורכבות יוצאת דופן

, מרכיבה את פאזל התחקיר מהצד להבין את המסגרת החיצונית שחוקרים שונים מאפשרת למתבונן

אין בכך כדי . ובאמצעותם לבחון את דפוסי עבודתם של העיתונאים החוקרים, קווי המתאר שלואת 

אלא בעיקר לשרטט את התפתחותו של התחקיר בנקודות , לטעון לרוטיניזציה של התחקיר העיתונאי

  .קריטיות
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  הראשוניהמידע שלב  4.1

איתור של אקט הכולל את הוא ו ,מצומצם ומתוחם מבחינת ציר הזמןהמידע הראשוני הוא שלב 

נחשף למידע  זה העיתונאי החוקרקצרצר בשלב  .ממקור המידע הראשוניאו קבלתו המידע הראשוני 

יבשיל אכן שמידע זה עדין  שאינו יכול להיות משוכנע למרות, או חושף אותו בעצמו, שיוביל לתחקיר

לשפוך אור על הזדמנות נקודתית  מעניקה לנו, שלב קבלת המידע הראשוניבחינת . לתחקיר שיתפרסם

ששימשו הטכנולוגיות ומקורותיו , יוזמתו של העיתונאי החוקרתוך חשיפת , ראשיתו של התחקיר

 את תהליכיבתהליך איסוף הנתונים התבקשו הנבדקים לאפיין . כדי להתניע את תהליך עבודתו ותוא

ערוץ , בכירותומידת , שוני סוג מקור המידע הרא:עבודתם עם המקור הראשוני במספר מישורים

  . הארגוניתוזיקתו המגע עימותדירות , שאליו הוא משתייךסקטור ה, התקשורת עימו

 היא ההשערה, במישור היוזמה. ת בשלושה מישוריםוהשערות המחקר בשלב המידע הראשוני עוסק

יתונאי  העולה על יוזמתם של עאת מגעיהם עם מקורות המידע במידהעיתונאי התחקיר יוזמים כי 

 היכרותכלומר ללא , ראשונההמגע יתקיים למקורות המידע מרבית עם ). McManus, 1997(החדשות 

עיתונאי התחקיר נעזרים בעיקר במקורות מידע בכירים , מידעהמקורות סוגי במישור . מוקדמת

במידה עיתונאי התחקיר נעזרים במקורות פנים ארגוניים , כמו כן. ובמידה העולה על עיתונאי חדשות

עיתונאי התחקיר נוטים , במישור הטכנולוגי). 2004, נגבי(רבה יותר מאשר מקורות חוץ ארגוניים 

איסוף הם נעזרים בטכנולוגיות , כמו כן. למפגשים פנים אל פנים במידה רבה יותר מעיתונאי חדשות

 ).DeFleur, 1997( במידה רבה בעבודתם ביחס לעיתונאי החדשות  אלקטרוניים באמצעיםמידע 

  

   יוזמה4.1.1

בתהליך שחזור התחקיר העיתונאי נתבקשו הנבדקים לציין האם התקשורת עם מקור המידע הייתה 

הנכנסים וכל הערוצים היוצאים על ידי חיבור כל ערוצי התקשורת . מקורהביוזמתם או ביוזמתו של 

מידע הנאסף : ות שתי קבוצכך התקבלו .מידת היוזמה של העיתונאי החוקראת  ניתן היה להגדיר

לעומת מידע שהתקבל ביוזמת , שיחות טלפוניות שיזם,  למשל–ביוזמתו של העיתונאי החוקר 

 היוזמה היא מן המרכיבים המהותיים בבחינת. שיחות טלפוניות שקיבל,  למשל–מקורות המידע 

יר נאי התחק וביכולתה ללמד על השוני המהותי שבין עיתו,דפוסי העבודה של העיתונאי החוקר

  .לעיתונאים אחרים

  מידת היוזמה של העיתונאי החוקר בשלב המידע הראשוני ובשלב ליבת התחקיר: 1 טבלה

  

 מגעיםאחוז   שלב
יוזמת ב

העיתונאי 
  החוקר

 מגעיםאחוז 
יוזמת ב

מקורות 
  המידע

יוזמה לא 
אחר (ברורה 

  )או סירוב

  N  כ"סה

  44  100%  3%  40%  57%  ראשונימידע 

  172  100%  2%  28%  70%  ליבת התחקיר
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מעלה ממחצית לביוזמים העיתונאים החוקרים בשלב המידע הראשוני מן הנתונים עולה כי 

בשלב איסוף  המגעים מ62%-ו  בשלב גילוי המידע הראשונימהמגעים 31% זאת לעומת. התחקירים

רמת היוזמה של עיתונאי ניכר כי רמת היוזמה בשלב המידע הראשוני גבוהה מאוד ביחס ל. המידע

  ). N=198 ,P<0.0001(חדשות 

 החוקרים יוזמים במידה העולה םהעיתונאי, הדרךכי לפחות לגבי תחילת הנתונים היא משמעות 

ועונים , מחפשים את הסיפורים העיתונאיים המשמעותייםהם  .על עיתונאי החדשות במידה רבה

 כי יוזמתם של עיתונאי התחקיר גבוהה הסבוריםת נתון זה תומך בטענו". עיתונות יוזמת"להגדרה של 

ההבדלים אינם , לעומת זאת, בשלב ליבת התחקיר. )McManus, 1997(ביחס לעיתונאי החדשות 

להשיג גם כתבי החדשות נאלצים ליזום כדי המשך הסיפור במשום ש, ככל הנראהוזאת , משמעותיים

  .מידע נוסף

תדירות המגע בין העיתונאי החוקר למקורות המידע את ן בחו חשוב ל,כדי להבהיר את תמונת היוזמה

אופן ועל של העיתונאי החוקר  להעיד על מידת הרוטיניזציה בעבודתוביכולתם של אלו . שלו

עיתונאי התחקיר התבקשו לציין את תדירות המגע עם מקור המידע .  של תחקיריםהתהוותם

בינונית מגע חוזר בתדירות ,  בתדירות נמוכהמגע חוזר ,מגע ראשון:  סולם בין ארבע דרגותבאמצעות

הייתה כי התחקיר עיתונאי הוא לרוב ) Randall, 2000(חוקרים הטענת . גבוההמגע חוזר בתדירות או 

במונחים את תדירות המגע ולכן לא היה סביר לתחום , עיסוק בתחום חדש ובמקורות לא קבועים

הנוטה לרוטינות עבודה מול , תונות חדשותזאת לעומת עי. חודשים, שבועות,  ימים–כמותיים 

  ). Reich, 2009(מקורות המידע 

  הראשוניהמידע מקור של עיתונאי התחקיר עם מגע תדירות : 2  תרשים
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, המידעות מקורבעוד שניתן היה לצפות למגע ראשון עם :  תמונה מפתיעהמציגיםהמגע תדירות נתוני 

המספקים לעיתונאים , עשוי להעיד על מקורות מידע קבועים יחסיתבמרבית המקרים המגע החוזר 

 על ידי ניזוניםהתחקירים העיתונאיים , כלומר). N=35 ,SD=1.14(החוקרים מידע חדש לכל תחקיר 
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 כי על אף ,עוןבמונחים של יוזמה ניתן לט. נמצאים בקשר חוזר עם העיתונאי החוקרמקורות מידע ש

מוכרים מקורות מידע יוזמת מהווה פנייה ל, שהעיתונאים החוקרים יוזמים את רוב התחקירים

  .וחוזרים

  

   מקורות מידע4.1.2

 שהם 14% מהמקורות הראשוניים הם אנושיים לעומת 86%בבחינת סוג המקור הראשוני מתגלה כי 

דווקא , בהשוואה לכתבי חדשות. )96%-76% :95% רווח בר סמך, N=45 (מקורות שאינם אנושיים

היווה בקרב עיתונאי התחקיר במקרים לא מבוטלים : הנתון האחרון מבין השניים הוא המעניין

 את הבסיס –הארכיון וכדומה , אתר האינטרנט, ח"הדו, בסיס הנתונים,  המסמך–המקור הלא אנושי 

עיתונאים זו של הונאי החדשות לעית בין עבודתם של מהותייש בכך כדי להצביע על הבדל . תחקירל

שכן ,  על עבודה עצמאית ועל תהליך חיפושת של תחקיר במקור שאינו אנושי מרמזתחילתו. יםהחוקר

 המבצע ,למקור האנושיבניגוד . החיפוש בבסיס הנתוניםאת על העיתונאי ליזום את איתור המסמך או 

 אקטיבי-מקורה בדפוס פעולה פרוי העבודה עם המקור הלא אנוש, פעולה אקטיבית של העברת מידע

מתבהרת ,  כאשר בוחנים לעומק את זיקתו הארגונית של המקור האנושי.של העיתונאי החוקר

 מתוך הארגון מגיעיםממקורות המידע הראשוניים   N=33( :54%( התמונה לגבי תחילתו של התחקיר

רות המידע הראשונים  ממקו27% לעומת )31%-71%: 95%רווח בר סמך  (שלגביו התנהל התחקיר

  . )44%-42%: 95%רווח בר סמך  (מארגון מתחרהאף מחוץ לארגון ושמגיעים 

  שיוך המקור הראשוני ביחס למקומו בארגון: 3  תרשים
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 בספרות כחושפי  תחקירים עיתונאיים מתחילים לרוב על ידי מי שנחשביםממצא זה עשוי ללמד כי

 .מתחריםמארגונים מקורות מידע ובשליש מהמקרים על ידי , )whistle-blowers(מעשי שחיתות 

שמסוגלים לספק , מסמכיםלנתונים או ל, ידעבעלי גישה לארגוניים הם - מקורות המידע הפנים
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ם בצורה פועליה החורגים מסמכותם או פרטים בתוכםקבוצה או ה,  הארגוןמידע עלעיתונאי החוקר ל

-פניםשכן הוא מציג את חשיבותם של מקורות המידע ה, ממצא חשובזהו . שאינה נורמטיבית

יסיונם של טענותיהם של מי שדורשים לשמור על חחיזוק  לצדארגוניים לתהליך יצירת התחקיר 

 הדבר גם מלמד על מערכת האינטרסים והרקע שממנו נובעים מקורות .מקורות מידע אלו בחוק

  .מיוחד כאשר בוחנים את הזיקה הארגונית מול סמכותו של מקור המידע לספק אותוב, המידע

  

  סמכותו למסור מידע זיקתו הארגונית של מקור המידע ו:2 טבלה

  

מסירת מידע   סמכות/ זיקה ארגונית 

  בסמכות

מסירת מידע ללא 

  סמכות

  כ"סה

  64%  52%  12%  מתוך הארגון

  14%  7%  7%  ומארגון מתחרהמחוץ לארגון 

  22%  7%  15%  מחוץ לארגון ומארגון לא מתחרה

  100%  66%  34%  כ"סה

  

  שלא בסמכותמסירת המידע נעשתה במובהק, ע מתוך הארגוןשבהם המידע הגי מהמקרים 52% -ב

)N=27 ,Kandall's Tau=0.36( .מקור מוסמך הוא מי שמתוקף תפקידו הוא בעל סמכות , לעניין זה

נתונים אלו .  או שקיבל אישור לכך מראש)1997, לימור ומן(ת מידע לעיתונות ולציבור הרחב למסיר

בעדויות של מתריעים מתנדבים שיהיו מוכנים "מחזקים את הטענה כי עיתונאי התחקיר תלויים 

  ).2004, נגבי" (ואף בהרשעה פלילית ובמאסר, בבוז ובנידוי, להסתכן באובדן פרנסה

התבקשו לציין החוקרים העיתונאים .  של מקורות המידעבכירותםר במובהק לעניין הסמכות קשו

גילוי של , אזרח, מקור שאינו בכיר, מקור בכיר: לאיזו מבין הקבוצות השונות משתייך מקור המידע

חשוב להזכיר כי ההבדל בין מקור בכיר למקור שאינו בכיר נובע  .דובר או איש יחסי ציבור, העיתונאי

שר ממשלה הוא מקור בכיר בעוד עובד במשרדו , כך למשל. וני או התפקיד של המקורמהמעמד הארג

מקור אזרחי . וכן הלאה, מפקד המשטרה הוא בכיר בעוד שוטר הסיור אינו בכיר; הוא מקור לא בכיר

 דובר או איש יחסי ציבור הוא כל .לא שיוך ארגוני או בכירות הקשורה לנושא התחקירלאדם הוגדר כ

  .תעשייה או גוף מקביל, חברה,  של ארגוןם עיסוקו בייצוגאדם שתחו

משמעות הנתונים היא ). N=44( ואזרחים קורות בכיריםרוב מקורות המידע הראשוני הם מ

וכן שהגישה אל ,  לתחקירים המפורסמיםרבהשהמקורות הבכירים הם ספקי מידע בעלי משמעות 

. יותר מאשר מקורות ברמה ארגונית נמוכה יותרנוחה , ביוזמתם או ביוזמת המקור, עיתונאי התחקיר

מקורות המידע הראשוני כמו זה של כמעט , גבוההם בעלי משקל , על אותו משקל, האזרחים

הנתון הנוגע , אלא שבשל העובדה שמדובר באוכלוסיות שונות לחלוטין מבחינת גודלן, הבכירים

גון הוא בעל משקל רב בתהליך מקור בכיר באר, זאת אומרת. למקורות המידע הבכירים מתחדד

למרות שמבחינת האוכלוסייה הכללית משקלם של הבכירים הוא , התפתחותו של התחקיר העיתונאי
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מכאן שקבוצה זו היא משמעותית מאוד בכל הידוע לגבי תחילתם של תחקירים . נמוך יחסית

  .עיתונאיים על אף גודלה היחסי הקטן באוכלוסייה

   בקרב עיתונאי תחקיר לעומת עיתונאי חדשותהמקור הראשוניטיפוס : 4  תרשים
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עיתונאי תחקיר עיתונאי חדשות
  

בהשוואה  מתחדדים בכל הנוגע לדפוסי עבודתם של העיתונאים החוקריםהמהותיים ההבדלים 

 סי ציבורבעוד שעיתונאי החדשות נעזרים בעיקר בדוברים וביח. )N=279 ,P<0.001(לעיתונאי חדשות 

שעבור ,  האזרחים.בעבודת עיתונאי התחקירמקורות מידע אלו הינם חסרי משקל , להכנת ידיעותיהם

מהווים בקרב עיתונאי החדשות מקור , עיתונאי התחקיר הם מקור משמעותי לתחילתו של התחקיר

 משמעות הדבר היא כי כל אחת מקבוצות העיתונאים הללו מרכזת את מאמציה או. זניח יחסית

 בעוד שהתחקיר העיתונאי הוא תוצר של אינטראקציה עם .שוניםמקורות מידע מחוזרת על ידי 

 החדשות מבוססת בעיקר על עיתונאיעבודתם של , מקורות המבקשים להביא לחשיפה של מידע רגיש

  .כגון אנשי יחסי ציבור ודוברים,  סדיריחסים עם מקורות שעבודתם היא לספק מידע

התחקיר או מלמד במידה רבה על המידע המרכיב את תייך מקור המידע יו משאלש )מגזר (סקטורה

עשויים להיות נגישים , למשל, הציבורי והממשלתיר מקורות מידע מן הסקטו. יתחדשותידיעה הה

 וביכולתם אשר הסקטור הפרטי או הציבור הרחבבמידה רבה יותר למידע בעל חשיבות ציבורית מ

ממצאי המחקר . אישי ציבורמצד תכתובות ולהאיר שחיתויות יים ומידע כגון נתונים כספלחשוף 

מהסקטור דווקא ליבת התחקיר הם בשלב בשלב המידע הראשוני ורוב מקורות המידע מראים כי 

נוגע ניכר כי ההבדל העיקרי , בחינת נתונים אלו מול נתוני עיתונאי החדשותב.  והציבוריהפרטי

הסקטור  מסתמכת עלעיתונות החדשות המודפסת בעוד ש. של הסקטור הממשלתילתפקידו 

, N=241 (עיתונות התחקיר מציבה אותו במקום השלישי בחשיבותו,  מהמקרים47% -הממשלתי ב

N=39 ,P<0.0001 ,בהתאמה(.  
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  בשלב המידע הראשוני והליבה בקרב עיתונאי תחקיר וחדשות המידע ותטור מקורקס: 5  תרשים
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תחקיר מידע ראשוני תחקיר איסוף מידע חדשות מידע ראשוני חדשות איסוף מידע
  

: לעיתונאי החדשות בשלב המידע הראשוניאלו מדגישים עניין עקרוני בין עיתונאי התחקיר הבדלים 

, מדינייםאקטואליים בתחומים הבנושאים מתרכז עיקר עבודתם של עיתונאי החדשות כיוון ש

וזה , כל עיתון ביותר ליות המידע הממשלתיים הם הבסיס העשיר והחיונמקור, כלכלייםהפוליטיים וה

אף מקורות אלו ). 1997, לימור ומן(שעימו מנהלת העיתונות את יחסי הגומלין המשמעותיים ביותר 

שיקולים , זכות הציבור לדעת :החדשות מסיבות מקובלותעם עיתונאי יותר נוטים לשתף פעולה 

 על מוסדות ממשלתיים הםים והביקורת של התחקירים שלאופיבשל ניתן לשער כי . פוליטיים וכדומה

לה חוששים פחות לשתף פעוש, סקטור הפרטיהסקטור הציבורי או מן הדווקא מקורות נבחרים 

 מגמה דומה מתגלה גם כאשר בוחנים את הנתונים .מידעאת אינטרס גדול יותר להפיץ מתאפיינים בו

 ע ממשלתייםעיתונאי החדשות מסתמכים במידה רבה מאוד על מקורות מיד:  המידעאיסוףבשלב 

)N=589 (ואילו עיתונאי התחקיר מסתמכים על הסקטור הפרטי והציבורי )  N=128(.  

בו עוסק התחקיר שבקיאותו בתחום ול, ות נוגע למומחיותו של מקור המידעעניין אחרון בעל חשיב

אלא ,  או בעל מקצועאקדמית אין המדובר בהכרח על כך שמקור המידע הוא בעל הכשרה .הספציפי

כי המקור המשיבים ציינו מהמקרים  63% - ב.נושא התחקיררלוונטי לקידום רב  בעל ידע שהוא

 ציינו כי הוא בעל 9% -בציינו כי אינו מומחה לנושא התחקיר והם  28% -ב, מומחה לנושא התחקיר

  ). N=35 ,SD=0.65(ידע אך לא מומחה 
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  למסור מידעו מכותסומומחיות מקור המידע : 3 טבלה

  

מסירת מידע   סמכות/ מומחיות 

  בסמכות

מסירת מידע ללא 

  סמכות

  כ"סה

  71%  50%  21%  מומחה לנושא התחקיר

  18%  7%  11%  אינו מומחה לנושא התחקיר

  11%  11%  0%  בעל ידע אך אינו מומחה

  100%  68%  32%  כ"סה

  

 אותו מדגישה את תפקידם של הצלבת נתוני המומחיות עם מידת הסמכות של מקור המידע למסור

ניכר כי למקורות המומחים תפקיד חשוב ). N=28(המקורות המומחים בחשיפת מידע שלא בסמכות 

 מהמקרים 21% -  מהמקרים מסרו מקורות אלו מידע שלא בסמכות וב50%ב . בשלב המידע הראשוני

  .מסרו מידע בסמכות

  

   טכנולוגיה4.1.3

 העיקרי באמצעותו נוצר הקשר הראשון עם מקור תקשורתההנבדקים התבקשו לציין מהו ערוץ 

או עם מקור המידע ערוץ התקשורת עשוי להיות אינטראקציה בינאישית ישירה . המידע הראשוני

חשוב לשים לב כי גם אם מקור המידע היה אדם .  דוגמת הטלפון,באמצעות ערוצים טכנולוגיים

העיתונאים החוקרים נתבקשו לציין מה היה , וןשסיפק מסמך בפגישה פנים אל פנים לאחר שיחת טלפ

המסמך או השיחה , שיחת הפנים אל פנים: הערוץ החשוב ביותר באינטראקציה עם מקור זה

ביותר עבור המטרה כאן היא להבין איזה ערוץ מידע הוא המשמעותי . הטלפונית שקדמה לפגישה

  .מידע הראשוניעיתונאי התחקיר בשלב ה

המהווה במצטבר , )N=42(תה של התקשורת הטלפונית לסוגיה יגים את חשיבונתוני ערוצי המידע מצ

פנים אל פנים ם ניכר כי למפגשי, כמו כן.  מכלל ערוצי התקשורת המשרתים את עיתונאי התחקיר52%

בטלפון או , הקשר הישיר של העיתונאי החוקר עם המקור הראשוני. תפקיד משמעותי ביותר בשלב זה

המשתמשים במידה רבה  ,מבחין את העיתונאי החוקר מעיתונאי החדשות, םבפגישה פנים אל פני

הדואר האלקטרוני ובפרסומים בכלי תקשורת , יותר באמצעים טכנולוגיים מתווכים כגון הביפר

  .אחרים
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  עיתונאי תחקיר לעומת עיתונאי חדשות: תקשורת בשלב המידע הראשוניערוצי ה: 6  תרשים

29%

14%

2% 2%
0% 0% 0% 0% 0%

6%

1%

17%

3%

12%

6%

2% 2% 2%

52%

50%

0%

20%

40%

60%

טלפון

(נייד ונייח)

מפגש

פנים אל

פנים

מסמך דואר

אלקטרוני

אינטרנט ביפר פרסום

בכלי

תקשורת

נוכחות

בזירת

אירוע

פקס דואר ידני

ע
ד
מי

ה
ץ 

רו
ע
ב
ש 

מו
שי

ה
ז 

חו
א

עיתונאי תחקיר עיתונאי חדשות

  

שבהם מתקיימת אינטראקציה קיר לערוצים החשיבות שמעניקים עיתונאי התחבולטת , כבר בשלב זה

ערוצים .  ברמה הבינאישית ואת איכות המידע שהם מספקים המידעותלהעריך את מקורהמאפשרת 

המפגשים : תונאי התחקירם של עי את עבודתמערכת הבדיקה והבחינה המאפיינתאלו מדגישים את 

תוך חיפוש אחר התנהגויות חריגות , הישירים מאפשרים להעריך את מקור המידע ללא תיווך

ההשוואה לעיתונאי החדשות . ואינטרסים בעוד המסמכים מספקים אסמכתאות לטענות מילוליות

כנולוגיות על אף שעושים שימוש דומה בט, עיתונאי החדשות. התקשורתבערוצי מהותי מציגה שוני 

שמטרתן איסוף שבבסיסן יחסי אמון ונעזרים בטכנולוגיות מיידיות , הטלפוניות כמו עיתונאי התחקיר

  . הביפר וכלי תקשורת אחרים, הדואר האלקטרוני: מידע מהיר ועדכני

- עיתונאי התחקיר נעזרים לרוב במקורות מידע פניםמתאפיין בכך ש, לסיכום שלב המידע הראשוני

יוזמתם של העיתונאים החוקרים .  ללא סמכותבדרך כלל, מידעלהם ומחים המוסרים מבארגוניים ו

 קורות בכיריםגבוהה בשלב זה במידה רבה לעומת עיתונאי חדשות ורוב מקורות המידע שלהם הם מ

ערוצי קבלת המידע מבוססים ברובם על תקשורת טלפונית .  מהסקטורים הפרטי והציבוריואזרחים

  . עם מקורות המידע הללוחוזרים הנערכים במגעים ,ל פניםועל מפגשים פנים א
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  ליבת התחקירשלב  4.2

מיד לאחר הערכת המידע  תחילתוו,  נוגע לתהליך איסוף המידע ולהערכתושלב ליבת התחקיר

משאבי הזמן ב: מורכבותו של שלב זה נובעת מהשוני הרב שבין התחקירים העיתונאיים .הראשוני

. להביא את הפרטים לפרסוםיכולת בנושא התחקיר וב, בדרישות המערכת, בתהליךהמעורבים 

בקרב עיתונאי התחקיר מדובר , להבדיל מתהליך הנמשך אצל כתבי חדשות בדרך כלל מספר שעות

, מתוך מטרה להבין את השלב הזה על אף מורכבותו. בסדרת פעולות שנמשכת שבועות ואף חודשים

, האיכותנייםהכמותיים לגבי העבודה עם מקורות המידע והנתונים שילוב של הנתונים בפרק זה יבוצע 

 מקורות המידע הקשיים והדינאמיקה של עיתונאי התחקיר עם, הדילמות, המתארים את העבודה

  .ומערכות העיתונים

עיתונאי התחקיר , במישור היוזמה. ת בחמישה מישוריםוהשערות המחקר בשלב ליבת התחקיר נוגע

עליהם להפעיל את מירב מאמציהם , בשלב זה. ה על יוזמתם של עיתונאי החדשותיוזמים במידה העול

ועל בסיס חלק זה , על מנת לאתר מידע נוסף ולגבות את המידע הראשוני במסמכים ומקורות מידע

עבודתם של עיתונאי , במישור מקורות מידע). Schudson, 1978" (עיתונות יוזמת"הם נחשבים ל

הם נוטים להסתמך על כמות רבה . רחבה וקפדנית, דת מקורות מאומצתהתחקיר מתאפיינת בעבו

במישור ). Ettema & Glassor, 1998(יותר של מקורות ממוסמכים לעומת עיתונאי החדשות 

ידה רבה יותר מעיתונאי מלמפגשים פנים אל פנים בגם בשלב זה עיתונאי התחקיר נוטים , הטכנולוגי

). DeFleur, 1997 (כמקור מידעלוגיות איתור מידע אלקטורני טכנוחדשות ולשימוש במידה רחבה ב

 ייחודיות בעבודתם פרקטיקותעיתונאי התחקיר מפעילים בתדירות גבוהה , במישור שיטות העבודה

). (McIntyre, 1991; Ranndall, 2000מודיעין וכדומה , התחזות,  הקלטות:כגון,  המידעמקורותמול 

 ביטחון גבוהה של אימות מידע תוך הפעלת לרמת חותריםעיתונאי התחקיר : סטמולוגייהאפבמישור 

 ).Ettema & Glassor, 1998(לאורך התחקיר רבה ספקנות 

  

   יוזמה4.2.1

בשלב המידע מעיתונאי החדשות ים החוקרים גבוהה איוזמתם של העיתונ, 4.1.1בסעיף כפי שראינו 

 70% מהמגעים לעומת 62%נאי החדשות יוזמים עיתו, לעומת זאת, בשלב איסוף המידע. הראשוני

לצד משך זמן כאשר בוחנים נתון זה , למעשה. הפער אינו גדול, לכאורה. בקרב עיתונאי התחקיר

אמנם יוזמים כמו העיתונאים החוקרים  כי ניכר –ימים שבועיים לחודש  בממוצע בין –התחקיר 

 ,כת יותר ולכן מייצגת מאמץ רב יותרממושזמן  מקיפה מסגרתיוזמה זו עיתונאי החדשות אולם 

  .בהבנה וגיבוש מסגרת ועדויות שיתמכו בטענה העקרונית של התחקיר

התחקיר ש מהם תהליך ודרהזמן שי למשךמודעותם של העיתונאים החוקרים , כפי שנראה מיד

וגם לא , )Reich, 2009(עיתונאי החדשות כמו , משוחררים מאילוצי הזמןמלמדת כי גם הם אינם 

 מתועלים לכיוונים התחקיר  עבודתמאמצישבמסגרתה , )Economy of Efforts(מכלכלת מאמצים 
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 מודעים להשלכות הכספיות  החוקריםםהעיתונאי.  גבוהיםהם סיכויי השלמת התחקיר נראיםשב

או , תועלת-של עלותהתוצאה היא מערכת שיקולים הכוללת מימד תחקיר שאינו יוצא לפועל ושיש ל

  : זאת אחד העיתונאים החוקריםתיארכך . מנותקת מתהליך יצירת התחקירשאינה  ,תוצר-מאמץ

לפרוס לעצמי את כל חייב  לא יהיה לי סיפור והייתי ט,ח,ז,ו,ה,ד,ג,ב,היה לי ברור שבלי א"

את כל אחד מאלה או לפחות ] לפגוש[לראות שאני מצליח ] עדויות של מקורות המידע[התשע 

 ,כלומר. לא ידעתי שאני מצליח, ד שעד שלא הגעתי לאחרון שבהםבוא נגי. יש לי סיכוי גדול

הייתי בלחץ נוראי . בסיפור הזה, יכולתי לבזבז פה חודש עבודה והושקעו כאן משאבים כספיים

 :מהסיפור הזה כי ידעתי שאולי אני קובר פה חודש עבודה עם הרבה כסף ובסוף אני אגיד

  .'עיתונאי חוקר א –" לב של ניתוח סיכויים פהאז היה ש. לא הגיע, תשמעו האחרון ברח לי

 התחקיר עבודתכי  מלמדת על הבנתם של העיתונאים החוקרים המודעות למשאבי הזמן והמאמץ

יש בה לשפוך אור על .  חלים אילוצים של תפוקותכי גם עליהם ;צריכה להיות מוגבלת בזמן

ל עיתונאים אלו להצדיק את  של העיתונאי החוקר בתוך מערכת העיתון והצורך שההדינאמיק

איכות המידע אומדן מציאותי של .  בתהליך התערערות ארוךהנמצאת בפני עצמה, העסקתםחשיבות 

 הראשוני והיכולת למצות אותו במידה שתספק הצדקה ותשתית לתחקיר הם בעלי חשיבות רבה

  :יציאה לתחקירהיוזמת מן הממצאים עולה כי לשיקול הכלכלי יש משמעות בעצם . לביצוע התחקיר

, בניגוד למקומות אחרים, בדרך כלל הסיפורים הם ארוכי טווח, אתה יכול לעבוד על סיפור"

ואתה לא , שלושה חודשים על סיפור גדול, לפעמים חודשיים, אתה יכול לעבוד עליהם חודש

 ,שנשארת בלי כלוםובתקופה הזאת  רוצה לגלות אחרי תקופה כזאת שאין לך כלום ביד

אני רוצה לדעת למשהו  נכנסאני שכש (...) זה מרכיב כלכלי. ל כך הרבה זמן לשוואשבזבזת כ

 אם ,זאת אומרת,  תקופת זמןאני מגדיר , לכן. שיש בו משהו, זאת אומרת, עם בשר]שהוא[

 :י אומר לעצמיאלא קצה חוט בלבד אז אנ,  רק קצה חוט ולא תשתית רחבהליהגיע טלפון יש 

 תי היה וגילי.ן פה כמה ימים לבדוק את הקצה חוט הזה כמו שצריךנית, קי ניתן פה שבוע-או

אז [ משהו מעבר תיאם בטווח זמן הזה לא מצא, משיך הלאהא, תיהיה ומצא, שיש פה דברים

אז זה דורש , ל" תחקיר שהוא בחו, למשל.יש עוד כל מיני שיקולים כלכליים. יורד מזה] אני

,  יש תחקירים שדורשים חשיפת מסמכים.כלכליזה סוג של מרכיב , דומהוכ נסיעה, השקעה

  .'חוקר זעיתונאי  –". והרבה פעמים זה פרוצדורה שעולה תשלום

מלווה בידיעה כי ביכולתו של העיתונאי החוקר במהלך איסוף המידע היוזמה : משמעות הדברים

 כלכלת המאמצים מאפשרת לעיתונאי החוקר לקבל החלטה לגבי המשך או. להשלים את המשימה

שהיוזמה נדרשת הן על מנת להעריך את איכות המידע הראשוני , מכאן. הפסקת הטיפול בתחקיר

  . והן על מנת לקדם את סיומו של שלב האיסוף כמה שיותר מהרבאמצעות מקורות נוספים 

  

  

  

  



 45

   מקורות מידע4.2.2

 15.6 - ו =N=4412.48(SD , ( מקורות אנושיים11.8מעבודה עם תחקיר עיתונאי מורכב , בממוצע

, לעומת זאת,  בעיתונות המודפסתעיתונאי חדשות  .=N=4118.38(SD , (מקורות שאינם אנושיים

 יותר מקורות 4.5עיתונאי התחקיר נעזרים בפי , כלומר, )Reich, 2009( מקורות מידע 2.6נעזרים ב 

המקורות כמות לציין את  העיתונאים החוקריםבתחילת ניתוח כל תחקיר נתבקשו . מידע אנושיים

הכוונה ' הלא אנושייםדע מקורות המי'במינוח . ם אנושיים ששימשו אותהלאהאנושיים והמקורות 

בעוד שבחלק . בסיסי נתונים וכדומה, אתרי אינטרנט, ארכיבים, קטעי יומן, כל אותם מסמכיםל

במקרים ,  בעת הראיוןהמקורות האנושייםכל מהמקרים הצליחו העיתונאים למנות לעצמם את 

 ואומדן המרואיינים הישירים ומקורות שלבי התחקירפילוח  על מבוססתה הערכהברים מדובר אח

   .המקורות שאינם אנושייםוכך גם לגבי , נותני רקע

 המקורות שאינם אנושיים חשיבות של המקורות האנושיים לעומתכאשר בוחנים את מידת ה

)N=173 (בעלי החשיבות המידע מקורות ,  מהמקרים70% - למעלה מב: מצטיירת תמונה מעניינית

 ותמקורשל , ברוב המקרים, יש בכך כדי ללמד על חשיבותם. הם דווקא המקורות האנושייםהמרבית 

ובעל   בעוד שמקור המידע האנושי הוא המפתח למידע: בביסוס טענת התחקיריםהמידע האנושי

  .תימוכיןו בהבאת אק עדות מילולית וזיחמסייע במקור המידע הלא אנושי , הגישה לנתונים

בכירותם של מקורות איסוף המידע מחזקת את הטענה כי למקורות הבכירים ולאזרחים תפקיד 

חשיבותם של מקורות המידע הלא בכירים , יחד עם זאת. )N=168 ,P<0.0001( משמעותי גם בשלב זה

ידע על ככל הנראה כחלק מתפקידם כמי שמספקים מ, לעומת חשיבותם בשלב המידע הראשוני עולה

וכולם מקורות מידע ', אחר' מהמקורות נכללים בקטגוריית ה20%כי , חשוב לציין. מעטפת הסיפור

  .ומקורות טכנולוגיים) סמך וכדומהמ, מאגרי מידע, ארכיון(שאינם אנושיים 

  בקרב עיתונאי תחקיר ועיתונאי חדשות איסוף המידע ותמקורבכירותם של : 7  תרשים
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מציגה את ההבדל בין שתי ) N=611(בחינת נתונים אלו מול הנתונים המקבילים מעיתונאי החדשות 

מקורות על בעוד עיתונאי החדשות נסמכים במידה הרבה ביותר על דוברים ולאחריהם : הקבוצות

משמעות הדבר היא כי . רחיםעיתונאי התחקיר נעזרים במקורות בכירים ובאז, מידע לא בכירים

 ,תהליך איסוף המידע של העיתונאים החוקרים מעניק מקום מועט מאוד ליצרני מידע מקצוענים

לעומת מקורות מידע ,  דוברים ואנשי יחסי ציבור או למקורות לא בכירים שתרומתם פחותה:כגון

  .בכירים או אזרחים בעלי ידע בתחום התחקיר: יודע דבר

  ובכירותם ות האיסוף לפי מידת חשיבותםמקורפילוח ארבעת : 8  תרשים
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ניתן לראות שבין סוג מקור המידע ומידת חשיבותו  יהנתונים לעומק וכיוון הקשר הסטטיסטבבחינת 

 אזרחיםם והרות לא בכירימקום מקורות בכירים לעומת ההאיסוף החשובים המקורות כי רוב 

)N=135( .כך מתחזקת תדירותם של המקורות , ככל שחשיבות המקור פוחתת בעיני העיתונאי החוקר

 6%מורכב מ המקור הרביעי בחשיבותו , כך. הלא בכירים והאזרחים על חשבון המקורות הבכירים

ך איסוף  יש בכך להעיד על תהלי. יותר מקורות לא בכירים ואזרחים6%פחות מקורות בכירים אך ב 

בעוד שהמקור הראשון בחשיבותו הוא לרוב מקור בכיר המכיר את הארגון ובעל יכולת מתן : המידע

מקורות איסוף המידע בחשיבות הנמוכה יותר הם דווקא , מידע מהימן על ההתרחשויות הספציפיות

  .המקורות הלא בכירים והמקורות האזרחיים

היה זה מגע בשלב האיסוף  מהמקרים 49%נמצא כי ב המגע עם מקורות המידע תדירות ניתוח נתוני ב

תדירות המגע מתארת את מידת השימוש ). N=129( המידע ראשון בין העיתונאי החוקר למקור

, במקביל. במקורות מידע חוזרים ועל ידי כך את מידת הרוטינות המאפיינות את העבודה העיתונאית

יש . ם עם מקורות המידע בשלב ליבת התחקירחוזרימגעים גם ימים ינראה כי עיתונאי התחקיר מק

כדי להציג את דפוס עבודתם של העיתונאים החוקרים עם מקורות האיסוף כתהליך אלה  בנתונים

עיתונאי , משמע. בכמחצית מהמקרים העבודה עם מקורות המידע הייתה לראשונה. שרובו חד פעמי

 שבכל תחקיר משמשים כיוון.  מידע על מנת להשיגהתחקיר צריכים לייצר מגע עם מקור לראשונה

  . מהם נתקלים בעיתונאי החוקר לראשונה5-6כ ,  מקורות אנושיים11.8
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  בשלב הליבהתדירות המגע עם מקורות המידע: 9  תרשים
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ופחות מגעים , ינוני או גבוהעיתונאי החדשות מקפידים לייצר מגע ב, 9  בתרשיםכפי שניתן לראות

מחקר עיתונאי החדשות בחן את תדירות המגע עם מקורות : הבהרה, בטרם אדון בנתונים. ראשונים

, המידע תוך הסתמכות על מחקרי עבר וידע לגבי תדירותם הממוצעת של העיתונאים עם מקורותיהם

לא היו נתונים , מת זאתלעו,  לגבי עיתונאי התחקיר4. קטגוריות כמותיותהגדירובכך הצליח ל

 על מנת להשוות בין הקבוצות בוצע 5.כמותיים ולכן הבדיקה נערכה ביחס לארבע רמות מילוליות

  .איחוד נתונים

ולכן ניתן לטעון כי מן , מושג התדירות הוא יחסי לסוג העיתונאי, למעט קטגוריית המגע הראשון

עיתונאי החדשות נוטים , ) תחקירחדשות או(הממצאים עולה שביחס לתחום העיסוק העיתונאי 

 עם ואילו עיתונאי התחקיר נוטים לתדירות מגע נמוכהעם מקורות המידע לתדירות מגע גבוהה 

להבדיל מכתבי , לכתבי חדשות: יש בכך כדי להציג השתקפותו של היבט ארגוני. מקורות המידע

 כי יכולתם ,הדברים היאמשמעות . תחום סיקור קבוע הקושר אותם למקורות מידע קבועים, תחקיר

היות ולרוב הם קיימו עמם כבר , של עיתונאי החדשות להעריך את אמינות המקור טובה יותר

מתמודדים עם סוגיית אמון המקור על בסיס , לעומת זאת, עיתונאי התחקיר. אינטראקציה בעבר

  .בקיימם כמעט בחצי מהמקרים מגע מול מקורות המידע בפעם הראשונה, כמעט קבוע

.  של מקור המידעת הארגונילזיקהחד הנושאים המעניינים בעבודתם של עיתונאי התחקיר נוגע א

נתון דומה . ארגוניים- מרבית מקורות המידע הראשוניים הם פנים,בשלב המידע הראשוני, כאמור

  ):N=119(מתגלה גם בשלב ליבת התחקיר 

                                                 
: ע קבומקור לא] 3[  ידיעות עד כה10-פחות מ: לא קבועמקור ] 2[ מגע ראשון] 1[ : קטגוריות6הוצגו  לעיתונאי החדשות 4

מקור ] 6[ מגע פעם עד חמש בשבוע: מקור קבוע] 5[  עד שלוש בחודשמגע פעם: מקור קבוע] 4[  ידיעות או יותר עד כה10

  .מגע פעם ביום: קבוע

מגע חוזר ] 4[מגע חוזר בתדירות בינונית ] 3[מגע חוזר בתדירות נמוכה ] 2[מגע ראשון ] 1: [ קטגוריות4לנבדקים הוצגו  5

 .בתדירות גבוהה
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  האיסוףרות מקוזיקתם הארגונית של : 10 תרשים 
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ולמעלה משליש ; )66% - 48%: 95%רווח בר סמך  (  הם מתוך הארגוןאיסוף המידעמקורות רוב 

ש בנתונים אלו כדי לשפוך י. )25% - 43%: 95%רווח בר סמך  (מתחרהלא מחוץ לארגון ומארגון  באים

בעלי גישה לנתונים או עדות אישית לספק בהיותם , מקורות מידע פנים ארגונייםם של חשיבותאור על 

ארגוניים - נתונים אלו מציגים את מקורות המידע הפנים .י התחקיר או על הארגוןאל מושמידע ע

הם מחזקים את הטענות בדבר חשיבותם ותפקידם של .  בתהליך איסוף המידעמכרעתכבעלי חשיבות 

  .)2004, נגבי; 1997, גורן( מקורות אלו לתחקירים

אבקש עם מקורות המידע של העיתונאים החוקרים על מנת להבין לעומקה את מורכבות העבודה 

,  המדעיםמתחומיהוא מקורו של רעיון המערכת המורכבת . 'המערכת המורכבת'להשאיל את מושג 

מערכת מורכבת מכילה מספר גדול של . רוחהתחומי מדעי החברה ואם כי יש לו השלכות גם ל

יחסים בלתי שבין מרכיביה מתקיימים  מדובר במערכת .יעים ומושפעים זה מזהרכיבים המשפמ

מודלים של מערכות מורכבות מאפשרים , כך למשל. קשרים משתנים ובעלי לעיתים כאוטיים, קבועים

שינויים בהם , זרימת המידע בהם, יציבותם, לחוקרים לבחון את התנהלותם של ארגונים עסקיים

 מאפשרת להבין את מורכבותה 'מערכת מורכבת'השאלת המושג  .)2005, ואלסמ (לאורך זמן וכדומה

תהליך :  בחייו של תחקיר5 - ו4שלבים ובמיוחד את  (של עבודת איסוף המידע בקרב עיתונאי התחקיר

ל קשת קבועה של הנסמכים ע, בניגוד לעיתונאי חדשות .)איסוף המידע והתגבשותו לסיפור קוהרנטי

עבודתם של עיתונאי התחקיר מורכבת מסיפורים השונים ,  יחסיתקצרהוטינית ומקורות ועל עבודה ר

  .  וכתוצאה מכך ממקורות מידע משתניםזה מזה

על מנת להביא לידי ביטוי מערכת מורכבת זו בחרתי להציג את האתגרים העיקריים העומדים בפני 

מונה מקיפה של מערכת אתגרים אלו מספקים ת. כפי שאלו עלו בראיונות עמם, עיתונאי התחקיר

 תימות שחזרו על עצמן והם מבוססים על האילוצים והפעילויות הנדרשים מעיתונאי חוקר, השיקולים

 .בראיונותעלו מהותיות ש בכל אתגר מסתתרות פרקטיקות כאשר, בראיונות עם עיתונאי התחקיר

על פני "  טובהרדוקציה ",מה שחוקרים קוראים, חשיבות איתור האתגרים נובע מהרצון להשיג
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להסביר את דפוסי איסוף המידע של עיתונאי התחקיר ,  משמע.)Dennett, 1995 ("רדוקציה חמדנית"

והמורכבויות המגולמות בתהליך זה   תשומת לב לשכבותתוך התימות השונותמתוך היחסים שבין 

  .ולא על ידי צמצום דפוסי העבודה לכמה תובנות בודדות

  והואביסוס עובדות מילוליות על מסמכים ותיעודהוא יתונאי תחקיר בקרב עהאתגר הנפוץ ביותר 

יכולתם של עיתונאי .  מקורות המידעיהם שלממוסמך לטענותלהשיג אישוש  עיתונאיהנוגע לצורך של 

 עובר בקיומו של מסמך המאשש את טענות 'עובדה' למצב של 'גרסה'התחקיר לעבור ממצב של 

אם כי , מסמך אינו חייב להיות תיעוד פורמאלי של עניינים, ונאיםכפי שהציג זאת אחד העית. המקור

  :מורכב יותרתהליך האימות של המסמך 

זרקו שאחר כך  שרבטו משהו על נייר ,סיפור של שניים שישבו בפגישה, נטיתקיבלתי מסמך או"

, דלקחתי את הפתק לסוג של בדיקת כתב י) ... (פשוט שלף אותו מהפח] המקור[אותו לפח והוא 

הייתי צריך להתאמץ כדי להשיג את אותו כתב יד של האחד שכתב  )... (מה שהוא הביא מהפח

וזה לא היה ,  את כתב הידרציתי לראות ,האמנתי למקור ורציתי להרגיש בטוח בעצמי. את זה

 האמנתי .השגתי נייר אחד שהוא כתב כהקדשה למישהו על ספר וצילמתי משם) ... (פשוט

  .' אעיתונאי חוקר –." להרגיש אך רציתי –לאדם 

 כי עיתונאי תחקיר שואפים ל) 1998(סר אטענתם של אטמה וגלאת  חשיבותו של המסמך תואמת

חתירה מתמדת לאיסוף מידע , משמע, )"a documented state of mind"" (מצב תודעתי ממוסמך"

קר להצדיק את הצורך של העיתונאי החו, ראשית.  כפולהתחשיבומצב זה ל. באמצעות מסמכים

לעמוד בציפיות של של העיתונאי החוקר  הצורך, שנית;  בתום התחקיר מול תביעות משפטיותטענותיו

  :הדבר מקשר ישירות לממצאים אודות מקורות המידע הלא אנושיים. מערכת העיתון

נכון . מעוד עד ומסמכים בעיתון מדברים אחרת לא לשכוח שאני צריך להביא את זה לעיתון"

, יש כוח יותר חזק ואמינות שלך כקורא בעיתוןהה עדים הם יותר טובים משניים ברמת ששלוש

 –" .מסמך הוא מחזק(...) יש יותר אנשים ] גם אם[,  יותר רחב,אך מסמך הוא יותר חזק

  .' אעיתונאי חוקר

עיתונאי התחקיר שציינו כי הם נוהגים להשתמש  להבהיר הצליחו "תודעתי הממוסמךההמצב "את 

 אחוזים 80ו  א70נוהגים לפרסם הם , כלומר". 20/  80"או " 30 / 70"קטיקה שהם קראו לה בפר

ו להצדיק את דרשיוי אחוזים מהמסמכים והתיעוד במידה 30 או 20 אצלם ולשמורמהמידע 

מבכירי המשפטנים הישראלים ויועצם המשפטי , ד מיבי מוזר" חיזוק לטענה זו סיפק עו.טענותיהם

ד מוזר מטפל בעשרות תביעות משפטיות בשנה והוא "עו". הארץ"ו" דיעות אחרונותי"של העיתונים 

ואולי הדמות בעלת הפרספקטיבה , ים בטיפול ובייצוג עיתונאי תחקירבעל ניסיון של עשרות שנ

  :הטובה ביותר להעיד בנושא סוגיית עיתונות התחקיר בהקשרה המשפטי

קודם כל מפני . שמור לך חומר, לאנחנו גם מייעצים להם לפעמים לא לפרסם הכו"

חוץ מזה לפעמים . אז אפשר לפרסם בעתיד, שהעיתונאות האופי שלה הוא שיש לך פולו אפ

  ).2009, מוזרראיון עם מיבי  ("כדאי לא לגלות את כל הקלפים מיד בראשית הדרך
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 על כונהמ עבודת איסוף המידע של עיתונאי התחקירמורכבות  באופן המובהק את משקףנוסף האתגר 

מקור , טענו עיתונאי התחקיר, במקרים מסוימים. 'איסוף מידע על ספת הפסיכולוג' ידי מספר נחקרים

ה בעל חשיבות רבמידע רב שנים או מוסרי או רגשי המידע נעזר בנו על מנת להסיר מעצמו עול 

ונאי תיארו עית, במצבים אלו. לבטיםבתהליך ארוך המלווה  מדובר ב,לעיתים. שהסתיר עד כה

העול  מן אותושמטרתו לשחרר  ,מקור טיפולמעניקים ל ה,פסיכולוגיםעין התחקיר את עצמם כ

  :ולהביא את הפרטים לידיעת הציבור

 זו הייתה שיחה בגובה .המון שעות ובכמה מהן נוצרה כימיה טובה] עם המקור[ישבתי איתו "

 , והרגשתי שיוצאות שניםאלא כמו פסיכולוג ישבתי על הספה אצלו, לא הפרעתי לו, העיניים

והרגשתי שם כאב .  והייתה שם נבירה מצידו שהייתה מאוד אותנטית,שהיו שם הרבה שנים

  . ' אעיתונאי חוקר –" ורגש

  איסוףלצורךהפעלתם של מקורות המידע מתקשר ישירות לאתגר ' על ספת הפסיכולוג'איסוף המידע 

 ותהליך הם לרוב בעלי אינטרסים,  התחקיר עיתונאיציינו, מקורות המידע. מידע יזום וממוקד

עזור לי להשיג את המידע ואני אצליח להוציא את התחקיר : הפעלתם הוא תוצר של שיתוף פעולה

אי פרסום , סיפוק אישי, הכשלתם, קידום תהליכים: ינטרסים מגווניםאלמקורות המידע . לפועל

בניסיון להסביר את אתגר הפעלת ). 1997, לימור ומן(אזרחות טובה ועוד , הלשנה, מידע אודות המקור

להפעיל מקורות מידע כמקורות מאפשרות מספר פרקטיקות העיתונאי התחקיר ציינו , המקורות

מקור על מנת שיספק מסמכים ועובדות מעבר פרקטיקה אחת בהקשר זה נוגעת להפעלה של . איסוף

  :לעדותו המילולית

מה אפשר לבסס על זה , מנו על מה הוא מתבסס מנסה להוציא מ, מקשיב לבן אדם,אני יושב"

אז אני שולח אותו לעשות שיעורי . והאם יש מסמכים שניתן לבסס את הטענות שהוא טוען

 האת. ג,ב,אבל חסר לי א, אז אתה רוצה שאני אכתוב, אמרת ככה וככה:  אתה אומר לו.בית

  .' בעיתונאי חוקר –" ?השיג מסמךלאתה יכול ? יש לך מקור נוסף? יודע איך להוכיח את זה

 מידע מצד כדי שזה ידלה, במודע או שלא מודע, היא הפעלה של מקורפרקטיקה נוספת בהקשר זה 

 מידע או מקורחוששים לאבד עיתונאי התחקיר השימוש בפרקטיקה זו הוא במצב שבו . שלישי

כנע מקור מש מדובר בשיטה שבה מקור אחד. לא יהיה מוכן לשוחח עימםמידע החוששים כי מקור 

  :זוהי פרקטיקה המנסה להתגבר על המורכבות הרבה שבתהליך השגת המידע. שני להשתתף בתחקיר

הזהירו אותי מראש שהוא . היה לי מאוד חשוב כדי לחזק ופחדתי לפספס אותו] המקור[הוא "

 בלי ,נאיו עית, ופחדתי נורא שאפול עליו ככה,מאוד רגיש והוא לא דיבר שנים על הסיפור

הוא אדם שהיה קשור . הייתה הקלטה לא שלי אלא אדם ששלחתי אליו) ... ( עם אף אחדשדיבר

  היה עם מכשיר הקלטה אדםאליו בעבר ומכיוון שחששתי שהוא לא ירצה לדבר יותר אז אותו

תיאר את כל השיחה על הנושא ובסוף הוא סיפר לו שיש עיתונאי בתוך ] המקור השני[הוא ) ...(

  .' אעיתונאי חוקר –" ים לדברהעניין ואז הוא הסכ

 העומד הם לעיתים האמצעי היחידממקורות מידע אחרים  אינפורמציההאוספים מידע מקורות 

הבעייתיות על אף . הדבר נפוץ כאשר מקורות המידע חשדניים במיוחד. לרשות העיתונאי החוקר
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וסוללים את הדרך , יב חיוני בהוצאתו של התחקיר לאורמהווים אוספי מידע אלו מרכ, בהפעלתם

  :לאימותו של תחקיר ולביסוסו המשפטי

 לסגור ולא הייתה לי צריךסיפורים שהייתי ] ישנם[) ... (הפעלתי מקור שיקליט בשבילי פה"

אני לא . ברירה אלא שמישהו יעשה את זה בשבילי ואני לא כל כך אוהב את זה אבל אין ברירה

 ואני רואה את זה גם , וזה גם לא עיתונאי,ראוהב את זה כי זה למסור את השליטה למישהו אח

ופה צריך לשאול עוד פעם וצריך ] את דבריו של המוקלט[פה צריך לתפוס . בשיחות המוקלטות

בדרך כלל הם לא עושים את זה שיסגור עוד משפטים ו, ולא אתה תגיד] את הדברים[שהוא יגיד 

 ואם ,שומע את השיחה. על פתק שאלות םאני מביא אותם לפה ותוך כדי אני רוש (...) טוב

 –" . מסוימות כדי לסגור את זה משפטיתי הקלטותמישהו עשה בשביל, נחזור לתחקיר המסוים

  .'ועיתונאי חוקר 

אתגר . הקשר האישי של העיתונאי החוקר עם מקורות המידע עובר כחוט השני בתהליך התחקיר כולו

עקב הסיכון שהם נוטלים במגע עם  ל מקורות המידעשהרגישויות המיוחדות  על זה מבוסס

. מקורות מידע חדשיםשיעור גבוה של מפגש עם על היעדר תחום סיקור קבוע ועל , העיתונאים

 בהדגישם את חשיבות חיסיון  ביכולתם להשיג מידעמשמעות רבה לקשר האישי ציינו כי םעיתונאיה

ת השיג מידע בעל איכועיתונאי התחקיר צריכים לבסס אמינות משמעותית על מנת ל. המקורות

וליחסי האמון  מייצגת לחשיבות של הקשר האישי עם המקור התיאור הבא מספק דוגמה. ומשמעות

 להתבונן לוהעיתונאי החוקר מתאר סיטואציה שבה מקור המידע מאשר . הנדרשים בין הצדדים

  : במסמכים הנמצאים במחשבו האישי ואף לשלוח אותם

 . ככה,' המסמך הזה נעלם,אוי '-ו' נשלח אלי, אוי' :ואמרתי לומיילים שלו הישבנו על : תשובה

. ' נעלמו מסמכים,אוי'י הוא הלך לעשות קפה ואמרת. העפתי לו מסמכים מהשולחן] בנוסף[

  . והם נעלמו פתאום' במסמכיםתסתכל, אני הולך לקפה', הוא אמר

  ?ברשותו: שאלה

יש על ,  לעשות קפהאני הולך'מר ם את כל המסמכים על השולחן ואש] הוא[(...) : תשובה

 –" הוא הסכים,  למעשה(...)' הם נעלמו פתאום' הוא חזר אמרתיכאשר  ו,'השולחן מסמכים

  .' ועיתונאי חוקר

 החוקר להעריך את מקורות יהעיתונא הדוקות לצורך של רמחובעם מקורות המידע זה קשר אישי 

 מהמפגשים עם מקורות המידע נערכו 25%מן הממצאים עולה כי . המידע במפגשים פנים אל פנים

 של תהערכה ההדדי לצורך ם אלהם של מפגשיעיתונאי התחקיר הדגישו את חשיבות. פנים אל פנים

 איכות אמדןתהליך שלב קריטי בזהו , עבורם.  את מקורות המידעושלהםמקורות המידע אותם 

  :אמינות המקור והערכתהיכולת לפתח אמון  ,המידע

. לא, גם אם הייתי אומר לו בוא בטלפון הוא לא) ... (רציתי להיפגש איתו. ןלא רציתי טלפו"

אני . גם אם אני נפגש עם מישהו עשר דקות. יש משהו חזק פנים מול פנים. צריך פנים מול פנים

 –" .וגם זה עוד כלי אינטואיטיבי להבין עם מי יש לי עסק, רוצה לראות פנים שמדברים איתי

  .' ועיתונאי חוקר
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המרואיינים  תיארו , נוכחות פיזית של עיתונאי התחקירהמחייבים,  פנים אל פניםםמפגשידומה לב

ולהתרשמות שאינה מתווכת על ידי מקורות המידע  החשיבות שהם מייחסים לעבודת השטח את 

העיתונאים החוקרים לא נדרשים לדווח על היות ש, לכאורה יש כאן פרדוקס. במידת הניתן, בלבד

, העיתונאים החוקרים הדגישו במיוחד את עבודת השטח, למעשה. מזירות התרחשותאירועים 

ת ו מייצגות דוגמא להלן.הארגון או האדם נשוא התחקיר, התצפית וההיכרות הפיזית עם הגוף

  :לתיאורים דומים שסיפקו עיתונאי התחקיר

  "? אתה מעדיף להגיע לשטח לראותרך כללבד: "שאלה

 אני אם אני לא רואה אני לא .אין שאלה כלל, אין שאלה בכלל, אלה איזה ש,בוודאי: "תשובה

חוזה שמקשקשים עליו הוא נייר ,  יש דברים שהם ערטילאיים.כותב כשזה משהו שהוא מוחשי

שם דווקא כתבתי במקרה גם ,  אבל כשמדובר על משהו ממשי אז שם.הוא לא דבר ממשי

 –". תה לי במרדף של המאבטחיםשפה הייתה באמת תצפית של כמה פעמים שעל, תצפית

  .' דעיתונאי חוקר

האתגר המגולם כאן נוגע . ההגעה הממשית לאתר או לארגון,  העניין הפיזיאיננוהמרכיב האתגרי כאן 

ועובדיו או האדם הארגון המבוקר עם להצגתן של עובדות תוך היכרות , למוחשיותן של הטענות

מאפשרת לעיתונאי החוקר להכניס את תחושה ועבודת השטח מבוצעת לצורך . המבוקר וסביבתו

ת ולא רק יכולתו לאסוף מידע בסביבה לא מוכרת וחד פעמיהיא מגבירה את  .הפרטים שאסף להקשר

   .ותחדובאמצעות מסמכים ו

אם זה היה תחקיר על ראש עיריית . תמיד אוהב לרדת לשטח ולראות, בטבע העבודה שלי, אני"

. להרגיש שנגעתי בקיר, שם רק כדי לראות את בניין העירייההייתי נוסע עד ל, קריית שמונה

אפילו שלא השגתי בזה . אני לא אוהב לטעון דברים שאני לא יודע איפה הם נמצאים על המפה

  .' אעיתונאי חוקר –" .אני ככה מסתובב ורואה את השטח, כלום

נת המציאות תוך הב: משא ומתן על מידעהנאלצים לעיתים לעמוד מול אתגר עיתונאי התחקיר 

אימצו פרקטיקות שנועדו לחלץ מידע הם , לצורך כך. קיומם של דין ודברים עם מקורות המידע

 של משא דינאמיקהתוך אימוץ , גם אם אלו הם מושאי התחקיר או הנפגעים ממנו, ממקורות המידע

  מובהקתההיא דוגמ, כפי שתיאר אותה אחד הנבדקים, "הסכם עד מדינה"פרקטיקת . ומתן

  :המאפשרת לעיתונאי החוקר לדלות מידע ממקור חיוני תוך השמטת שמו מהתחקיר,  זולדינאמיקה

אז , כי גם יש לי מחויבות אליו כמקור, אני אומר לו שאם הוא לא רוצה שהשם שלו ישורבב"

אז הוא . אולי גם היו חסרים לי קצת מסמכים אז שהוא יספר והשם שלו לא ישורבב. שיספר

אז שיספר מה החלק , אם הוא לא רוצה את השם שלו, זאת אומרת.  על מעלליווכתבתי, סיפר

הוא . באופן שידעו שזה הוא בלי לכתוב את השם' בכיר'אז כתבתי .  וכך היה – שלו בעניינים 

  .' ועיתונאי חוקר –". המקור] היה[והוא  –] פוטר[הלך הביתה 

עדים קבל רגישות מיוחדת כיוון שהוא נגיש למהמידע היחיד שהעיתונאי החוקר יכול להשיג , לעיתים

האתגר כאן נוגע לחילוץ מידע . פגישות שנערכו בארבע עינייםלבודדים שהיו חשופים לשיחות או 
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ה עדינה של השגת מידע פרקטיקפעיל העיתונאי החוקר מ, בנסיבות אלו. בלבדאלו הנגיש למקורות 

  .  עצמוידיעה מצד המקורתוך מינימום , חיוני

זה כאילו ששר האוצר יקבע איתך פגישה לגבי תוכנית הכלכלית ואתה יודע שזה האיש "...

אהבה של "ה תיי הוז) ... (ידעתי שהוא מעולה ואינטרסנט. זה הסוג, שאתה צריך לשבת איתו

וגם אם  היו פרטים שידעתי שאין לי איך לאמת אותם. עשיתי את זה בזהירות, "קיפודים

הוא היה באירועים של שש עיניים והיה ברור . לכת ולחשוף אותואני לא יכול ל, האמנתי לו

  .' אעיתונאי חוקר –" .שיש אינטרס

מדבר איתו , אתה לא יכול לצפות שהוא ישר יענה לך, בסבלנות, אתה מתחיל שיחה בנושא נוח"

אתה מביא אותו לדבר על . יכול להיות שבדקה הארבעים חמש הוא יזרוק משהו, למשל, שעה

 –" .שהוא לא היה רוצה לגעת בו מבלי שהוא מרגיש שזה נושא בעייתי, מעניין אותךהנושא ש

  .' בעיתונאי חוקר

לגבי אופי בראיון על אף שנשאלו . בעלי אינטרסשלהם כמקורות המידע עיתונאי התחקיר תופסים את 

 הייתה בתשובה לשאלה זושל עיתונאי התחקיר  הדילמה – או חסרי אינטרסלקדם ,  לסכל–האינטרס 

מבקש להוציא מקור המספק מידע לעיתונאי החוקר , ללככ. האינטרס מעורפל ולעיתיםהיות , קשה

. הביא לשינוי אישי או ארגוני כלשהוללחשוף אדם או גוף ו,  כלשהילפועל את רצונו לשנות סיטואציה

 אחד .מקורות מידע שונים מספקים מידע מנוגד על מנת לסכל או לקדם מטרות שונות, לעיתים

  :ם של העיתונים החוקרים הוא ההתמודדות עם אינטרסים מנוגדיםיאתגרה

כל אחד מנסה להגיד לך רק , כל אחד מנסה לערבל אותך, יש כאן הרבה גופים אינטרסנטיים"

אז אתה חייב . זה מאוד בולט פה. שזה דבר שחוזר על עצמו בהרבה מקומות, על הצד שלו

, אתה רוצה לחקור אותו לעומק ולתאר את מה שקורה בו זה גוף ענקי ו.לעשות סדר בדברים

 שהם מאכילים אותך לבין הדברים מהאז צריך לשבת עם כל האנשים ולהתחיל לברור בין כל 

  .' בעיתונאי חוקר –" שהם באמת שווים טיפול

  

   טכנולוגיה4.2.3

 -ב: אי החדשותעיתונאי התחקיר משתמשים במפגש פנים אל פנים בתדירות גבוהה פי שלושה מעיתונ

 9%לעומת ,  מהמקרים ציינו עיתונאי התחקיר כי המפגש עם מקור המידע היה פנים אל פנים25%

בעוד שעיתונאי החדשות השתמשו : נתון מעניין נוסף נוגע למסמכים. בקרב עיתונאי החדשות

 היה  מהמקרים מקור האיסוף19% -בקרב עיתוני התחקיר ב,  מהמקרים2% -במסמכים או בארכיון ב

 – ניידת ונייחת ביוזמת העיתונאי או המקור –התקשורת הטלפונית לסוגיה ,  ובכל זאת.ממוסמך

  .גם בקרב עיתונאי החדשות,  מהמקרים והיא הנפוצה ביותר49%מהווה 
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  תחקיר לעומת עיתונאי חדשותעיתונאי :  איסוף המידעבשלב ערוצי התקשורת: 11  תרשים
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עיתונאי תחקיר עיתונאי חדשות
  

 )N=466 (עיתונאי החדשותמקורותיהם של בדלים משמעותיים בין בחינת ערוצי המידע מציגה ה

ל מידע הסתמכותם של עיתונאי החדשות ע. )N=169 ,P<0.0001 (עיתונאי התחקירמקורותיהם של ל

 לעבודתם של עיתונאי ביפר ומיעוט מפגשים פנים אל פנים כמעט ואינה רלוונטית, פקס, טלפוני

ואת  – מפגש פנים אל פנים –כאן ניתן לראות את התגברות הערוצים הבלתי אמצעיים . התחקיר

  .אם ביוזמת המקור ואם ביוזמת העיתונאי החוקר, השימוש הרב במסמכים

  

   שיטות עבודה4.2.4

הקלטות : אמצעים הידועים בספרות כמאפיינים את העיתונאים החוקריםשיטות העבודה כוללות 

כגון , ת שהציגו העיתונאים במהלך הראיונותלצד שיטו, איסוף מודיעין ותצפיות, התחזות, סמויות

שימוש באחת לגביו העיתונאים נשאלו לגבי כל מקור האם נעשה . מצלמה הנסתרת ובפוליגרףשימוש ב

ביחס לכל ובשתובתם ענו לשאלה של שימוש או אי שימוש , יותר מהשיטות או בשיטות אחרותבאו 

מסכמים את אחוזי השימוש אלא  100%ל שהנתונים הבאים אינם מצטברים , מכאן. מקור

  :המצטברים
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  מיוחדות בשלב הליבהעבודה בפרקטיקות אחוז שימוש  :12 תרשים 
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חלק . )58% - 42%: 95%ח בר סמך רוו, N=135 (ההקלטה הסמויה היא האמצעי הנפוץ ביותר

ידועות להם אחרים טענו כי הם מקליטים רק את הענו כי הם מקליטים כל שיחה בעוד מהנבדקים ט

מן ההקלטה היו שציינו בהקשר זה את חשיבות שמירתם של מספר עותקים . שיחות החשובותכ

של חלק מהלוגיקה הקלטות ניתן לראות ב. כחלק מהיערכותם לתביעות אפשריות, ולאורך שנים

  . של המידע המצטבר בתהליך התחקירהדוגלת במסמוך קבוע תחקיר העיתונאי 

בחירת אין מדובר על , לרוב. )15% - 5%: 95%רווח בר סמך  (המרכיב השני בתדירותו היה ההתחזות

 אלא להצגה – אם כי היו גם תחקירים כאלה –לארגונים לאורך תקופה והסתננות זהות שאולה 

מה יקה אך ברן אותה פרקטיזוהי עדי.  בתהליך איסוף המידעבפני גורמים זרים כאדם אחרעצמית 

  : זאת אחד העיתונאים החוקריםתיארכך . נמוכה יותר של מרכזיות לתחקיר

שהמשקל דווקא עם אנשים בדרך כלל ההתחזות היא (...) ההתחזות היא כלי עבודה אמיתי "

בדרך כלל זה , עיקרי שאתה עובד איתו חודשייםר מקותתחזה בפני לא . קטןהוא הכי שלהם 

  .'עיתונאי חוקר ג – ". אתה לא יכול חודשיים לא להגיד לו שאתה עיתונאי,לא קורה

הישראלים העיתונאים מחקרים הראו כי . ההתחזות היא שיטת עבודה שנויה במחלוקת: חשוב לציין

,  לשימוש בה66% עם הסכמה של מתירינים ביותר בכל הנוגע לשימוש בשיטת ההתחזותככלל הם 

עושים שימוש העיתונאים החוקרים ). 2003, צפתי וליביו( בקנדה 7% -ב ו"בארהבלבד  22%ביחס ל 

  . בפרקטיקה זומבוטללא 

על אף שנעשה שימוש מסוים . ברבות מהפגישות עם עיתונאי התחקירדיון השימוש בפוליגרף עורר 

לשתף פעולה עם התחקיר ת מידת נכונותו של המקור בעיקר לאמת אלרוב המטרה היא , בכלי זה

 אלו מבין עיתונאי התחקיר המשתמשים גם .דובר אמתהוא פחות לדעת האם המקור והמתגבש 

אולם הוא מאפשר להם לדעת , שאינו קביל משפטית, אמצעי בעייתיבבפוליגרף טוענים כי מדובר 

  :ריווהאם המקור מספק סיפור שהוא מוכן לעמוד מאחלפחות 



 56

אני רואה את זה , זה הצהרת כוונות מצידו, עצם העניין שמקור או שאדם בא איתך לפוליגרף"

הפוליגרף ] לגביהם[ויש דברים שאני חושב ש,  מעבר לעניין של אמין לא אמין, זאת אומרת.ככה

 (...). וסיפורים מהסוג הזה אז הוא לא משקף, סוג של בדיקות שהוא כן משקף, הוא כן טוב

שהוא . מוכן ללכת איתך לפוליגרף זה אומר שהוא מאמין  (...)ברגע שמקור]  זאתיחד עם[

 זה מלמד משהו על הבן אדם הוא מוכן .זה אומר שהוא בטוח, מאמין בסיפור שהוא מספר לך

אז תדע שזה אדם שמאמין , אולי אחר כך תצטרך אותו בבית משפט, ללכת איתך כברת דרך

 –" מצד המקור, יש פה הצהרת כוונות מצידו, מין לא אמיןולפני השאלה של א, בצדקת דבריו

  .'עיתונאי חוקר ז

 היציאה לגבי אפשרות לעיתונאי החוקר לקבל החלטותבסופו של דבר שיטות העבודה הללו מ

  את חוסר האמוןמשפקות רובן ככולן . המידעותמקוריכולתו להעריך את  וניהול מאמציו, לתחקיר

אלה גם אם , ראיותאת הצורך לבסס טענות תחקיריות על ותיהם של עיתונאי התחקיר במקורו

  .שיטות הנחשבות לשנויות במחלוקתמושגות באמצעות 

  

  המימד האפיסטמולוגי 4.2.5

במהלך המחקר התבקשו הנבדקים להסביר כיצד ידעו להעריך את אמינות המידע שהתקבל מהמקור 

הראשון : לה זו התחלקו לשני סוגיםשאהתשובות ל. הראשוני ומארבעת המקורות החשובים ביותר

 כי ני טעןהש; מקור סיפק אסמכתאות או מסמכים שגיבו את טענותיו המילוליותשה לעובדה התייחס

הרעיון המרכזי היה לנסות , מחקרית .א האינטואיציה של העיתונאי החוקרכלי העבודה בתחום זה הו

מהו טיבו של הידע , זאת אומרת, חקירולהבין את המימד האפיסטמולוגי בעבודתם של עיתונאי הת

כך . אמירותיו המילוליות היו בעלות חשיבות פחותה יחסית, המקור סיפק מסמךבמידה ש. העיתונאי

  :ניסה אחד הנבדקים להסביר את המרכיב האינטואיטיבי

, דיבור שהוא קוהרנטי] כאשר יש למקור המידע[ :אני מנסה לפרק את האינטואיציה הזאת"

יכולת שאני מקשה והוא יודע לענות , יכולת לענות לי על שאלות,  תלוי מקום וזמןדיבור שהוא

  שכך היהן אז אני מבי –  שהדבר דבור על אופניון אז אני מבי. שהדיבור הוא הגיוני ומנומק,לי

שזה נשמע כמו , שזה נשמע כמו רכילות, שלא מדייקים לי, מגזימים לי] בניגוד למצב שבו[ (...)

  .' ועיתונאי חוקר –" משהו בלי גוף, בלמשהו מבול

שלב אחרי , עובדות המנוסחות בשיטתיותמבוססת על תחושות ולא על , דעבשונה מֵי, אינטואיציה

ציה ואפיסטמולוגיה מבוסס על יכולתם של עיתונאי התחקיר הקשר בין אינטואי. שלב באופן רציונאלי

המידע שלהם כדוברי אמת תוך שימוש בכלים  לקבל את טענות מקורות  – לגיבוי בהיעדר מסמכים –

גיבשה את ההבנה כי , החזרה אצל רובם ככולם מהמשתתפים על טענה זו. שמקורם בעולם החושים

  . אצל כל אחד מהםזו או אחרת הקיים במידה האינטואיציה היא כלי עבודה, על אף חולשתה

ונאים החוקרים מספר נקודות לעית, אינטואיציהכי מעבר ל, בראיונות עמם התברר, יחד עם זאת

ולראיות אחרות שיגבו את טענות היא דרישתם העקבית למסמכים , כאמור, הראשונה: בקרה

עורך המוסף ולעיתים ,  עורך התחקירים–העיתונאים החוקרים טענו כי לעורכים , בנוסף .מקורותיהם
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 העורכים לא פעם יםמשמשביחסי הגומלין שביניהם . ממצאיהםבהערכת  תפקיד –גם לעורך הראשי 

 שעשויות לעלות מצד מושאי ,במטרה לעמת את העובדות עם טענות מנוגדותוזאת " פרקליטי שטן"

לייעוץ המשפטי תפקיד חיוני בטרם פרסומו של טענו העיתונאים החוקרים כי ,  בנוסף.התחקיר

אילו ממצאים , דרישותיו של היועץ המשפטי מאפשרות להחליט אילו נקודות ניתן להדגיש. התחקיר

כפי שמעיד היועץ ,  בטרם הפרסוםלאסוףלא יוכלו לעמוד בבית המשפט והאם קיים מידע נוסף שיש 

  :המשפטי מיבי מוזר בראיון למחקר זה

עורך שלהם והעורך רוב העיתונאים באים כשהם כבר כתבו משהו ואפילו כבר הביאו אותו ל

מסמנים את כל , אנחנו עוברים על הכתבה(...)  עכשיו לכו לייעוץ משפטי ,ה'חבר: שלהם אומר

איך אתה מוכיח את ? ושואלים את העיתונאי מה יש לך, המקומות שיש בהם סיכון לפי דעתנו

אם הוא לא מצליח להוכיח אז אנחנו , זה בסדר, אם הוא מצליח להוכיח? מה שאתה כותב

נו שולחים אותו לפעמים אנח. אומרים לעיתונאי וגם לעורך שלו שאין לזה ראיות מספיקות

ולפעמים עושים שינויים בנוסח שמאפשרים , לפעמים אנחנו מדריכים אותו, לאסוף עוד ראיות

מכניסים ניסוחים , פרסום דברים שהוא כותב כעובדה אנחנו מציינים כאפשרות בלבד לכאורית

  ).2009, מוזרראיון עם מיבי . (שמאפשרים לנושא להופיע ולחסות בצל ההגנות שיש בחוק

: מספר מאפייניםעל פי ניתן להציג את דפוסי העבודה של העיתונאי החוקר , סיכום שלב הליבהל

 הפעלת מקורות לרבות, גוון פרקטיקות על מנת לאסוף מידעעיתונאי התחקיר נדרשים להפעיל מ

 הנעת, וגעים לאיתור וקבלת מסמכיםנשלהם בזמן זה האתגרים העיקריים . שכנוע ולחצים, מידע

, אמינותםהערכה של , ביסוס קשרים אישיים עם מקורות המידע, ידע בצורה אפקטיביתמקורות מ

נוכחותם והיכרותם של העיתונאים החוקרים עם הסביבה הפיזית אותה הם חוקרים והאינטרסים 

נובעת מצורכי של העיתונאים החוקרים בשלב זה יוזמתם . המגוונים המאפיינים את מקורות המידע

יהם לתחקירים בעלי ומנתבים את משאב" כלכלת המאמצים" שהם מודעים לתוך, איסוף המידע

טים בפרקטיקות שנויות עיתונאי התחקיר נוק, שיטות העבודהבכל הנוגע ל.  להשלמהפוטנציאל גבוה

כל . בתקשורת טלפוניות ומפגשים פנים אל פניםבעיקר אך ממשיכים לדבוק , כגון התחזות, במחלוקת

רך של עיתונאי התחקיר להעריך את מידת אמינותם של מקורות המידע אלו קשורים ישירות לצו

  .ואמיתות המידע המתקבל מהם
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  פרסום התחקיר ולאחריושלב טרום  4.3

 כי ובהבנתו של העיתונאי החוקר  מסה קריטית של מידעמאופיין בהתגבשותה שלשלב טרום הפרסום 

ראוי . סבירספק המעבר ל בעדויות ומסמכים הצדיקולשניתן  ,סיפור קוהרנטיעתה ביכולתו לגבש 

סבירות אינה , מבחינה משפטית. מקרין על יתר השלביםהיות והוא , 'הספק הסביר'מושג להתעכב על 

זהו .  שמשמעותו איתור שיקולים רלוונטיים ואיזון ביניהם, נורמטיבימונחאלא , מושג שניתן לכימות

, ברק(ה לאחר מתן משקל ראוי לערכים השונים סבירה אם התקבלחשבת נהחלטה ו תהליך הערכתי

 שבפרסומם באופןו כי העיתונאי החוקר צריך לבחון את המידע שבידי, משמעות הדבר). 663: 1994

  . ממצאיונת מבחימבוססתוך הוכחה כי הסיפור , דיק מעבר לסביר את חשיבותםיוכל להצ

שלבי העבודה אך מבחינת  ,בכל תחקיר המגיע לכתיבה ולפרסוםתקיים מטרום הפרסום שלב 

העיתונאי החוקר עשוי לגבש , זאת אומרת.  קרוב לתחילת התחקירלהופיעהוא עשוי העיתונאית 

שלא מדובר , מכאן. מסגרת עובדתית הדוקה בשלב די מוקדם ולדעת כי יוכל לפרסם את התחקיר

  .את התחקיר לפרסם  שמאפשר,עקרוני בתהליך גיבוש התשתית העובדתיתשלב באלא  ,סדורשלב ב

לחצים ב מדובר ,ראשית. ענייניםהפרסום ולאחריו נוגעות לשני טרום  בשלב תוהמחקר הנוגעהשערות 

 היועץ המשפטי של ועםעיתונאי התחקיר נזקקים למשא ומתן עם עורכיהם . ודרישות מערכת העיתון

עליהם . סומומערכת לחצים להימנע מפרעם הם נאלצים להתמודד עם מכתבים מעורכי דין ו. העיתון

התומכות ולהציג בפני היועץ המשפטי של העיתון ראיות " כמו משפטית"להצדיק את עבודתם ברמה 

 תוצאותיהם של .תוצאות התחקיריםעליהם להתמודד עם , שנית. )2004, נגבי (פרסום המתקרבב

ור לסיק,  השפעה ציבורית רחבה אך מרביתם אינם זוכים להד ציבורימקצת התחקירים הן בעלות

 & Protess et al, 1991; Bernt ( נגד מושאי התחקירפעילות משפטיתואף אינם גוררים נוסף 

Greenwald , 2000 ;Opt & Delaney, 2000 ;Doig, 1997.(  

  

  איסוף ראיות משפטיותתהליך  התחקיר כ4.3.1

ושאי  מצד מ נשאלו העיתונאים החוקרים האם התחקיר גרר תגובה משפטית כלשהיהראיונותבמהלך 

 דין תב מעורכי מהפעמים הגיע מכ13.3% -ב,  מהתחקירים הייתה תגובה משפטית17.8% -ב. התחקיר

עשוי מיעוט התביעות . מתנהלתעדיין שתביעה משפטית נגד העיתון הוגשה  מהמקרים 2.2% - וב

על כך שהעיתונאים החוקרים מצליחים להציג מסגרת ראייתית מספקת המונעת מן העיתון להצביע 

, עם או בלי מגשר, רוב התביעות מסתיימות בהסדרכי , בהכללהטען מוזר ד מיבי "עו. בוך משפטיסי

 מקרים המאפיינים את יש שלושה סוגי, רסוםבשלב טרום הפ, לדבריו. וחלקן מגיע לבית המשפט

  : החוקריםםהעיתונאי

, חומרמשתף את הייעוץ המשפטי אפילו בשלבים של איסוף ] של עיתונאי חוקר[סוג אחד 

סוג אחר של תחקירנים בא אחרי . מה אסור, מה מותר, ומתייעץ בשאלה מה צריך לאסוף

הסוג . אבל כתבה כתובה ומוכנה לביקורת, לא שלמה. שאסף את החומר ומביא לנו כבר כתבה

השלישי והבעייתי זה כמובן כשהכתבה מגיעה אלינו אחרי שהיא כבר הודפסה ופורסמה ובאים 
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אני לא יכול לומר לך שיש אחד שנוהג תמיד לפי שיטה (...) רים שנכתבו בה בתלונות בקשר לדב

רוב העיתונאים באים בשלב השני . ראשונה או אחד שנוהג תמיד לפי שיטה שנייה או שלישית

אם באים בשלב של איסוף החומר ושואלים שאלות . בשלב שבו כבר יש להם משהו כתוב(...) 

 כי אז יש באמת  (...)מקרה הטוב ביותר מבחינת העיתונאיזה ה, מה מותר מה אסור מה צריך

ראיון עם (. ולומר לו מה הן המגבלות של החוק ומה כדאי שיאסוף, הזדמנות להדריך אותו

  ).2009, מוזרמיבי 

אך  תהליך איסוף הראיות המשפטי ל במהותודומהתהליך איסוף הראיות על ידי העיתונאי החוקר 

לא עומדים לרשותם של עיתונאי התחקיר , )2004(וגילת ) 2004( נגבי ורכפי שתיא. שונה באמצעיו

העיתונות , מצד שני. ים המשפטיים בסטנדרטשיעמדוהכלים המשפטיים והחוקיים לאיסוף ראיות 

" מתאים ביחס כמות הוכחה שמידתה תעמוד"  כדברי השופטיםהחוקרת בישראל נדרשת להציג

  ).1979, מ"עעיתון הארץ ב' זרחי נמ(לתוכן שפורסם 

, ואפילו יותר, עשוי לפגוע באיש הציבור ובמשפחתו לא פחות(...) פרסום עיתונאי על שחיתות "

אם לצורך הפללת אדם בבית משפט אנו דורשים מן . מפסק דין מרשיע של בית המשפט

מדוע שלא נדרוש , התביעה ומן המשטרה ראיות המוכיחות את השחיתות מעבר לכל ספק סביר

ההיגיון , אכן, זה? גורם לו אותה מידה של נזק וסבל על ידי הפללתו בתקשורתזאת ממי ש

, החוקר להוכיח את פרשת השחיתות שפרסם-שעומד מאחורי הדרישה בישראל מן העיתונאי

, והוא, ברמת ודאות הקרובה לזו הנדרשת מן התביעה הכללית במשפט פלילי, לכל פרטיה

 שמדובר בדרישה שהיא כמעט בלתי אפשרית הבעיה היא. היגיון מוצק ביותר, כאמור

  ).2004, נגבי." (למימוש

, משום כך. ראיות שהן כמעט זהות לראיות במשפט הפליליהעיתונאי החוקר נדרש להציג , משמע

קיר כך שהעיתון יוכל להגן על התח, לעיתים השלב האחרון בכתיבת התחקיר הוא שלב גיבוש הראיות

  :ד מוזר" על המתרחש מבחינה משפטית אומר עו.בבית המשפט במידה ויזדקק לכך

או ] התחקירן[הוא  ,]לפעמים[. מציבים סימני קריאה לעיתונאי, לפעמים אנחנו שואלים שאלות

או לעשות את  העורך מחליטים לפרסם גם בלי לפתור את מה שאנחנו סימנו כסימן שאלה

ם התברר שמוגשת תביעה א  (...)הם לא חייבים לקבל את עצתנו. השינויים שאנחנו הצענו

אם אנחנו מוצאים שעורך התעלם או עיתונאי התעלם ממה שאמרנו לו . אנחנו בודקים את זה

ובוודאי בפני העורך , בפני העורכים שלו הממונים עליו, אז אנחנו חייבים להעמיד את זה בפניו

 עכשיו ראיות אנחנו מכינים. באופן עקרוני אנחנו כאילו מתחילים הכול מהתחלה(...) הראשי 

ואם אתה יכול להביא עוד , מחדש, אז אנחנו אומרים לו עכשיו תביא לנו את הכול. לבית משפט

משום שמותר לעיתונאי להוכיח את האמת , מותר לך, נניח לבסס את האמת שבדברים, משהו

הוא יכול להשיג אלא גם בעזרת הוכחות ש, לא רק בעזרת דברים שהיו בידיו בזמן הפרסום

  ).2009, מוזרראיון עם מיבי . (מכןלאחר 

ההחלטה לסיים את התחקיר מוגדרת על ידי התגבשותה של , מנקודת מבטם של העיתונאים החוקרים

העיתונאי החוקר להגן על אמיתות הדברים ועל ביכולתו של , בשלב זה. תשתית ראיות משמעותית

  :התחקיר מעיתונאי כפי שמתאר אחד, בה בעדויות ותיעודיפור אחיד המגוס
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תמצא עוד , ככל שתמשיך לחפור. באופן מכוון ומלאכותי" זהו"יש איזה שלב שאתה אומר "

יש (...) אתה יודע שאתה כותב רק על האפידרמיס "מקורות מקניטים אותי ואומרים . (...)

אני לא יכול להחרים מסמכים ולפעמים גם . אני לא משטרה: אני תמיד אומר". הרבה מתחת

אנחנו לא יכולים , אנחנו לא משטרה, בסופו של דבר, אמרתי לו". תביא"מר העורך שלי או

לפעמים מספיק לכתוב . להחרים מחשבים ולא יכולים להחרים מסמכים והכוח הוא מוגבל

 ]של התחקירן [ הכוח] (...).מהחומר שנאסף[באמת אולי רק איזה עשרה אחוז או עשרים אחוז 

הזמן (...) לפעמים אתה עושה קאט באופן מלאכותי .  זהלפעמים תחקירנים שוכחים את. מוגבל

אז לפעמים אתה עושה סטופ , מספיק ויש לך כבר סיפורים מספיקים כדי ליצור איזה פרופיל

כשהכתבה הגיעה לגובה טוב וההוכחות היו . מלאכותי כשיש לך סיפורים שמחזיקים כתבה

  .' ועיתונאי חוקר –." טובות אתה עושה קאט מלאכותי

  

  אתגרים טרום הפרסום 4.3.2

: אתגרים במישורים שוניםהעיתונאי החוקר צריך להתמודד עם והפרסום בשלב הטרום פרסום 

 עוסק במערכת היחסים אישיבינמעגל הה. הבלעדיותבמישור המערכתי ובמישור , אישיבינהבמישור 

, הכרוך בהפרת אמוןצעד , רך לחשוף עצמו בפני מושאי התחקירשל העיתונאי עם מקורות המידע ובצו

צטרף כעובד בחברה מסחרית על העיתונאי חוקר , כך למשל .על במסווהבמקרים בהם העיתונאי פ

 לגביו לאחר  התחקיר את המידע שנאסףשף בפני מושאעיתונאי אחר ח, מנת לחשוף את התנהלותה

במעגל זה  .עיתונאי שנכנס במסווה לקבוצה חברתית סגורהשל או , ידידותית ביניהםמספר שיחות 

  . החושפים שחיתות ציבורית,ההתקפות האישיות על עיתונאי התחקיר גם נכללות

 תדבר עם מודיע םגם א. הרבה מחשבות. זה בדיוק שנה אחרי. יש לי הרבה מחשבות עד היום"

 בלילה בצמרמורות אבל םאני לא ק. זה גובה איזשהו מחיר, משטרתי שנכנס לקבוצה סגורה

זה . זה לשלם מחיר,  לעבור מדרכהךאני צרי, בתל אביב] אי התחקירמוש[אני רואה אותם 

אם היו לי דעות קדומות או ,  אם הייתי מדויקןאם הייתי הוג) ... (לשאול את עצמך. מבוכה

יש לי איזה משהו עם הכתבה הזאת לא . שהצלחתי להתנקות ולכתוב את הדברים כמו שהם

 ך הייתי סמו (...). במפגשיםיהשתתפת, יתאת הב, אנשים גם פתחו בפניי את הלב .סגור

  .' ועיתונאי חוקר –" .לשולחנם ואז פתאום אני משהו אחר

מידת היכולת ,  איכות התחקירי החוקר מתמודד עם מערכת העיתון סביבהעיתונא, במעגל השני

חלק  האם לפרסם , היא לעיתיםהדילמה ,במעגל זה. לפרסמו ולהגן עליו מפני תביעה משפטית

 לגבי האופןמשא ומתן עם העורכים זהו תהליך של . לפרסם במלואם או לגנוז אותם כליל, יםהדברמ

  :מוזרד " זאת עותיארכך .  יוצג הסיפורומידת החריפות שבה

בעיות כי בא עיתונאי עם תחקיר שהוא חושב שהוא תחקיר טוב והוא חושב לפעמים מתעוררות 

אתה מוכרח לבסס , שמע"אתה אומר לו . לשהשיש לו מספיק ראיות ואז אתה מוצא נקודות חו

ואז אין ברירה אלא לערב את העורך . והוא חושב שלא" אתה מוכרח למצוא לזה ראיות, את זה

כל מי , מטבע הדברים. האלהולפעמים את העורך הראשי בזה שאתה מצביע על הדברים 

ו איזה שהוא דבר עיתונאים שאוספים ומקדישים הרבה זמן לאיסוף או חושבים שגיל –שכותב 

אז הם מתמרדים נגד  –שהוא באמת בעל חשיבות ולפעמים זה יכול להיות בעל חשיבות 



 61

בוא נגיד שבתשעים וחמישה אחוז מהמקרים בסופו של דבר העיתונאי . הביקורת הזאת

יש חמישה . משתכנע לחפש עוד חומר ומספק את מה שצריך ומוצאים את הדרך לטפל בנושא

ים וחושבים שמונעים מהם גילוי רב חשיבות בעוד שהכוונה היא לא אחוז שלפעמים כועס

אבל . למנוע את הגילוי אלא ליצור מצב שיהיה מספיק חומר לגילוי אם הוא אכן מהותי

חושב שיש לו חומר )ש( שרוצה לפרסם משהו יאצל עיתונא(...) לפעמים זה מעורר התנגדות 

זה מעורר , ברים פה ושם ביסוס לדמספיק ופתאום בא עורך הדין ואומר לו שמע חסר

  ).2009, מוזרראיון עם מיבי ". (התנגדות

שלב זהו . או ביניהם ליועץ המשפטי, ויעורכלבין  בין העיתונאי החוקר מתרחש עימותלא פעם 

במקומות ' לגלות טפח ולכסות טפחיים'בבחינת , המצריך מידה לא מועטה של מניפולציה בכתיבה

 כאן גם נכללות אותן שיטות הבאות להסתיר את מקור .וד במבחן המשפטיוכל לעמ לא יטקסטהבהם 

 כאשר ,המבוקר" עובד במשרד"כתיבה כי המקור הוא , למשל(המידע תוך הענקת זהות בדויה בדפוס 

  ).מדובר על מקור שונה לחלוטיןמציאות ב

מבלי [ להבין שהקורא יכול, ניסוחים שהם קצת יותר עמומים]שבחרנו ב) [... (היו כמה פעמים"

סיפור של ] היה[.  או שאתה מספר סיפור או שלא:אבל זה הרגיז אותי, ]שתהיה בעיה משפטית

 ואז ,שזה הם עשו] מפורשות[ בלי שאנחנו אומרים ,הפך לכך וכך קרה]ש(...) [איזה שתי שורות 

היה : תעשינו עוד ברמת המניפולציה הכתיבתי). ... ( אבל לא כל כך אהבתי את זה,אפשר להבין

שככה ,  מקצוע של מישהו]עקבנו אחרי[.  (...)אבל כתבנו מה היה. כך בעבר אבל לא כך בהווה

, אז בסדר, טענו שזה לא כך היום. בעבר] היה[ וזה ,הוא התעסק בזהשכתבנו , הוא היה בעבר

  .' ועיתונאי חוקר –" .זה עבר

 העיתונאים החוקרים מוותרים על ,גם כאן. מסויימותהדיוק בפרטים מגיע עד להחלטה לגבי מילים 

  : תחקיר שיכול לעמוד במבחן המשפטילפרסםחלקים מן הטקסט ובלבד שיוכלו 

 זו מילה כל כך חזקה ).... (אחת. זו מילה, שלא פרסמתיאני יכול לתת לך דוגמא למשהו  )... ("

 ונגמר, שאם האיש מחר יתבע אותי אני פשוט שולף את ההקלטה שהמילה הזו נאמרה בה

 ותגיד תודה שאני לא מורה על חקירה משטרתית ,אל תחזור" אין שופט שלא יגיד. הסיפור

  .'געיתונאי חוקר  –" .נגדך

לאחר עבודת . העיתונאי החוקר מתמודד עם התחרות מצד כלי תקשורת אחרים, במעגל השלישי

 חסר לופכולהדליפתו של התחקיר לכלי תקשורת מתחרים עשויה , תחקיר של שבועות ואף חודשים

בעוד שבלעדיות  :העיתונאים הדגישו את חשיבותה של הבלעדיות התחקירית.  לפרסוםרלוונטיות

לעדיותו של תחקיר ב, בעיתונות החדשות עשויה להיות מידע חדשותי הידוע לעיתונאי לפני מתחריו

, כאןמ. לא עבודתו של העיתונאי החוקרל חשיפת מידע שלא היה מגיע לציבור עיתונאי משמעותו

רטים על  חשיפת הפמפניריאלי קבלת התגובות ממושאי התחקיר כולל חשש החיוני של תהליך הש

שתי העדויות הבאות מתארות את . כמו גם החשש מאיבוד סיפור טוב, ידם לכלי תקשורת מתחרים

  :הלחץ עמו מתמודדים העיתונאים החוקרים

וזה שלב שבו תמיד יש לך חשש , בובכל תחקיר יש שלב שבו אתה פונה לאנשים שמותקפים "

 .שהוא ספין ינסו ליצור איזה, כיוון שהם לא שמחים על הפרסום המתקרב, שאותם גורמים

אתה יודע שהולך להתפרסם עליך משהו שלילי ואולי אתה תלך לעיתון המתחרה , כלומר
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, ותיזום פרסום מקדים שילך לכיוון שלך וככה אתה תהרוס את הפרסום שמתעתד להיות נגדך

אנשים . זה מה שגורם לכתבים לפנות מאוחר מאוד לקבלת תגובות מאנשים. וזה בכל כתבה

אם סוגרים את כל  )...( מתלוננים ופונים אליי בדקה האחרונה כי הם מפחדים שזה ידלוף

אז אין לו זמן ליזום פרסום , שלישי, אתה פונה למישהו ביום שני, המוספים ביום שלישי

 ."אז תיאורטית יהיה לו זמן להכין תגובה, אם תפנה אליו שבוע לפני כןאבל , בעיתון המתחרה

  .' בעיתונאי חוקר –

כל הכבוד [" שאפו" לפעמים הרבה יותר נוח שיגנבו לי סיפור ואז .המתחרים ירדו מהסיפור"

הם יבינו , מצליח להרים אותו, מאשר שהם לא הצליחו להרים סיפור ואז אני בא] למתחרים

" שאפו" – אם גנבו לי.  לי אותו"יהרגו"הם ינסו באיזו ידיעה קטנה כדי לטרפד שהצלחתי ואז 

 ולכן עבדנו , שהם יטרפדו את זה,הפה ידעתי שהם נתקעו וזה היה החשש הז. מטרה הושגה

היא לראות אם , ראשוןה] המקור[לשיחת הטלפון שעה אחרי השיחה עם אחת הסיבות . מהר

עם מקור [נה מחר בחדשות וידעתי שאני הולך להיות אפשר כבר להוציא מחר ידיעה ראשו

הם ינסו לטרפד .   זה סיפור–אמרתי להם לא .  שעות ארבעכיאטר עודיעל ספת הפס] המידע

צריך לבדוק את זה . זה לא משהו שאפשר ככה, זה סיפור שאני צריך לשבת עליו, שיטרפדו

א יכול לשבת עם בן אדם ככה אני ל . שלי אני מרגיש שזה נכוןתהאינטואיטיביועדיין עם 

 קורה שכתב ישר מוציא :בחדשות הם אינסטנט )...( אני לא. אני לא בוחן כליות ולב, לשמוע

  .' אעיתונאי חוקר –" סיפור

  

   תוצאות התחקירים4.3.3

מגיע לשיאו , שנמשך שבועות וחודשים, התחקיר. פרסום התחקיר הוא לעיתים רק תחילת הדרך

יעידו על כך .  להיות לו השלכות מרחיקות לכת הרבה מעבר למועד הפרסוםאולם עשויות, בפרסום

 למאסרו של מי שהיה שר הפרשת אריה דרעי שהביא: למשך שניםתחקירים שהייתה להם השלכה 

 ל חלו בסרטן בעקבות צלילות בנחל הקישון המזוהם"תחקיר הקישון שחשף כי לוחמי צה; ממשלהב

מכהן עם  של ראש ממשלה בקשריוהיווני על הסתעפויותיה שעסקה פרשת האי ; ויצר הד ציבורי רחב

   . ועודבעלי הון

 הדתחקירים אינם יוצרים ה רובלא פעם ציינו העיתונאים החוקרים את תסכולם מכך ש, מצד שני

 ברור כי לא ניתן לצפות שכל תחקיר יהיה כזה המביא לרפורמות .ציבורי וגוועים עם פרסומם

בעוד  :י שלהםציבורהאפקט הפירמידה מבחינת מעיין כתחקירים  את הניתן לצייר. חברתיות

 רובם ,הוא בעל כוח ליצירת שינויים חברתיים ורפורמות, הנמצא בקודקוד הפירמידה, מיעוטם

העיתונאים החוקרים התבקשו לציין לגבי , במחקר זה .מסתכמים בהצגה נקודתית של חריגה מנורמה

כיוון . על מושאי התחקיר ומבחינת ההשלכותינה עיתונאית מבח, כל תחקיר מה היו תוצאותיו

 נתונה וכיוון שבכל תחקיר עשוי להתקיים תוצאהתבקשו לציין קיומה או היעדרה של הנבדקים הש

  .100%העמודות לא מסתכמות ל , יותר מאשר אפקט אחד
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  םתוצאות התחקירים העיתונאיים לאחר פרסומ: 13 תרשים 
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, ונאיתמהבחינה העית. פן הציבורי התחקירים נוגעות לפן העיתונאי ולשתי התוצאות העיקריות של

רווח בר סמך (חדשותית נוספת תחקיר נוסף או ידיעה מהמקרים   29% -עיתונאי התחקיר מספקים ב

תוצר של עניין ציבורי או גילויים ם  התחקיר הנוסף או המשך המעקב הלעיתים. )42% -  16%: 95%

טענו , בפן הציבורי.  ולעיתים רצון להשאיר את הנושא רלוונטי,חדשים המגיעים בעקבות הפרסום

הוגדרו , שונו נהלים, משמע,  לשינוי ארגוניא מהמקרים התחקיר הבי22% -העיתונאים החוקרים כי ב

 - 10%: 95%רווח בר סמך  (פיטוריהם ללא הנחיות חדשות או שאנשים הועברו לתפקידים אחרים

34%( .  

כפי שמצא אלון . מוסד מבקר המדינהזה את היחסים של עיתונאי התחקיר עם חשוב לציין בהקשר 

רת לחץ ובהנעה מהירה יותר לתיקון יביצלעיתונות התחקיר הייתה הצלחה גדולה יותר , )2004(

תחקיריהם לוו , ת העיתונאים החוקריםלטענ. למבקר המדינה בקרב מקבלי ההחלטות מאשר יםליקוי

לא תמיד ידעו הראיונות במהלך , יחד עם זאת. בחקירה של מבקר המדינה מהמקרים 9% -ב

מרתקת מאוד . בעקבות פרסומם או במקביל לו בחקירתו החלהעיתונאים לציין האם מבקר המדינה 

יץ ותומר זרחין בעיתון  בפני העיתונאים גידי וי, מיכה לינדנשטראוס,עדותו של מבקר המדינה

  :באשר לשיתוף הפעולה ההדדי בין הצדדים" הארץ"

ונוצרו מערכות קשרים   שקוףלהכו: אמרתי, אני באתי? איפה קמה הצעקה הגדולה"

היו , נרתמה למלחמה בשחיתות חלק מהעיתונות. הדוקות מאוד בינינו לבין העיתונאים

תונאים בעניינים האלה משתפי והעי אנחנו. הרבה יותר תחקירים בשנים האחרונות

המשפט לא חשבתי כמו חלק מעמיתי  גם כשהייתי שופט ונשיא בית. פעולה ברורים

  .)2009, וייץ וזרחין (."שעיתונאים הם אויבי העם

 או עם העיתונאים החוקרים עם כל העיתונאים החוקריםאין ערובה כי שיתוף פעולה זה קיים 

בבחינת פרקטיקות עבודתם של העיתונאים החוקרים ברור כי ,  יחד עם זאת.והתחקירים שנבחנו כאן
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 עדות לכך מספקת הצהרה יוצאת דופן של משרד. יחסי גומלין שאינה זניחהמדובר על מערכת 

  ):2008, פרסיקו (המשפטים

, פורסמה"] מרכז ההשקעות"בעניין פרשת [כשהחלטת היועץ המשפטי , 2007באוקטובר 

במהלך “": הארץ"קרדיט יוצא דופן לעיתונאי ניתן בהצהרת משרד המשפטים 

של מבקר  [ח"החודשים האחרונים נבחנו בפרקליטות ואצל היועץ המשפטי ממצאי הדו

בנוסף לכך . וכן התגובות שהתקבלו כאמור, והחומרים השונים שהיוו בסיס לו, ]המדינה

די וייץ בעיתון ידי העיתונאי גי-וכן ממצאי תחקיר שנערך על, (...)נבחנו חומרים נוספים 

  .” (...)רים נוספים בהם היה מעורב אולמרטבו הוצגו טענות על מק', הארץ'

 במספר ים החוקרםניתן להציג את דפוסי העבודה של העיתונאי, חריוטרום הפרסום ולאלסיכום שלב 

 מוצק תחקיר בעל בסיס ראייתי ם מצריך מן העיתונאי החוקר להעמידשלב טרום הפרסו: מאפיינים

העיתונאים החוקרים נעזרים , על מנת לעשות זאת. כך שניתן יהיה להגן עליו בבית המשפט, דיו

זהו שלב של התחבטות בתהליך . מסמכים והצלבות, היועץ המשפטי, עורכי העיתון: בנקודות בקרה

 התחקירים מובילים לשינוי ,לעיתים. עורכי דיןצד שלעיתים מגיעים במהלכו לחצים מ, הכתיבה

אינה תואמת את במידה ש, הם בעלי השפעה מוגבלתאולם לרוב , חקירה משטרתיתלו ארגוני א

  .ציפיות העיתונאים החוקרים
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   ומסקנותדיון: 5פרק 

דתם של העיתונאים החוקרים בעיתונות הכתובה ום דפוסי עבמה: קר זה הציג שאלה אחת עיקריתמח

על סמך שילוב בעיתונות המודפסת ח תחקירים  וניתומשחזורהתשובה לשאלה זו התקבלה ? בישראל

 בקצרה את הממצאים ציגא, נפנה לדיוןבטרם . ראיונות עומק איכותנייםנית ושיטת מחקר כמותשל 

  :ך התייחסות לחמישה צירים עיקרייםתו, העיקריים

 במידה  מגעים מול מקורות המידע החוקרים יוזמיםםהעיתונאי, בשלב המידע הראשוני. יוזמה] 1[

כפי  ממצא, "עיתונות יוזמת" להגדרה של עיתונאי החדשות ועוניםיוזמתם של עולה משמעותית על ה

בשלב ליבת התחקיר יוזמתם של גם . )McManus, 1997; Schudson, 1978( חוקרים שטוענים מספר

  .  משמעותיתפחותעיתונאי התחקיר גבוהה מזו של עיתונאי החדשות אולם במידה 

הכוללת מספר במידה משמעותית  ענפה עבודת מקורותיתונאי התחקיר נוטים לע. מקורות מידע] 2[

 מקורות מידע פנים ארגוניים המוסרים מידע ללא סמכותבהם הסתמכות על , ייחודיים אתגרים

)whistle-blowers( , ועל מקורות חדשים המהווים כמחצית מהמקורות ,  ואזרחיםבכיריםמקורות על

  . בשלב איסוף המידע

.  ובמפגשי פנים אל פניםבעיקר בתקשורת טלפונית עיתונאי התחקיר עושים שימוש .טכנולוגיה] 3[

 שימוש בטכנולוגיה ככלי משמעותי לאיסוף לפיה עיתונאי תחקיר עושים ,להשערת המחקרבניגוד 

, משמע, ותי דווקא לתקשורת הבלתי מתווכת נמצא כי עיתונאי התחקיר מעניקים מקום משמע,מידע

במידה , עותית על מסמכיםמעיתונאי התחקיר מסתמכים במידה מש,  כמו כן. פנים אל פניםלמפגשים

  . החדשותשל עיתונאיהעולה על זו 

 הקלטה סמויהעיקר ב עושים עיתונאי התחקיר שימוש ב, בעבודתם.פרקטיקות ייעודיות] 4[

טרתן להניע בפרקטיקות מיוחדות שמהם נעזרים ,  בנוסף.מאפשרת לגבות את התחקיר משפטיתה

.  מידע ממקורות ספורים תוך יצירת קשרים אישיים ותחושת אמוןולחלץמקורות לספק מידע 

שימוש  לצד , התחזותיקות שנויות במחלוקת כגוןעיתונאי התחקיר משתמשים גם בפרקט, בהקשר זה

  . במקורות המידעשמטרתם לחזק את אמונם, כגון פוליגרף ,בכלים

טיבו ות לגבי מידת שאל התחקיר עם יתונאי התחקיר מתמודדים במהלךע .מולוגיסטיהאפהמימד ] 5[

 כי הממצאים מראים, בנקודה זו בעוד שטענה חוזרת נגעה לאינטואיציה שלהם. של הידע העיתונאי

דרישה , עהצלבת מקורות מיד:  העיתונאים החוקרים בשרשרת של נקודות בקרהנתמכיםבעבודתם 

  .שות של העורכים והיועץ המשפטי דרילמסמכים שיגבו את המידע וכן

  

  

  

  



 66

  דפוסי עבודתם של העיתונאים החוקרים בעיתונות הישראלית 5.1

 & Schudson, 2003; Gans, 1979 ;Ettema(חוקרים הדגישו את חשיבותה של עיתונות התחקיר 

Glassor, 1988( ;עם חוקר עיתונאי הו של ה את מורכבות עבודתעיתונאים ומשפטנים הדגישו

דגש על שיטות אחרים שמו ; )2004, גילת; 2004, נגבי( והצורך להתמודד עם החוק ת המידעמקורו

). DeFleur, 1997( הייחודיות והשימוש שעושים עיתוני התחקיר בטכנולוגיות לאיסוף מידע עבודתם

עבודת , מחקר זה מוסיף על הידע הקיים אודות התגבשותו והתפתחותו של התחקיר העיתונאי

האתגרים והיבטים המלווים את פרסום , דפוסי העבודה הייחודיים, אפיינת אותוהמקורות המ

שלב הליבה ושלב טרום , שלב המידע הראשוני –שלבי עבודת התחקיר תשומת לב לתוך , התחקיר

, מקורות המידע, היוזמה: נוגעות לחמשת הצירים שמחקר זה הציגהלתשומות ו –הפרסום ולאחריו 

  .ודה והאפיסטמולוגיהשיטות העב, הטכנולוגיה

התחקיר , )Reich, 2009" (פאזל של פעוטות"לבמורכבותה  שהושוותה ,להבדיל מהידיעה העיתונאית

המתגבש לכדי תמונה , סיפור המתחיל מפיסה אחת או יותר": פאזל מרובה חלקים"העיתונאי הוא 

התחקיר . מסובךהיות  להחיבור ביניהן עשויאך המידע עשוי להיות ברור פיסות ן  ביהקשר. מורכבת

. מורכב ובעל מספר רבדים,  לעיתים תהליך הרכבתו מהיר ולעיתים הוא ארוך:מחייב סבלנות

. החלקים השונים שלו מצויים בידיהם של פרטים או גופים המבקשים להסתירם או החוששים לסייע

, מידע חשדנייםמקורות : בהכרח על עבודתומקלה  לאהעזרה הניתנת לעיתונאי החוקר לבניית הפאזל 

היועץ המשפטי של , העורך; סרבנים או ערמומיים עשויים לסכל את מאמציו ליצור תמונה מגובשת

 שתאפשר לו להוכיח את  ובצורה,כל החלקים במקומםברורה שבה תמונה  דורשיםהעיתון והחוק 

י תהיה סום התחקיר אין וודאות כגם לאחר פר, בסופו שלדבר. אלה לאלההתאמתם של חלקי המידע 

  . ההשפעה אליה שאף העיתונאי החוקרלתחקיר

לידיעה החדשותית אך במבנה שלהן מחזור חייו של תחקיר עיתונאי עובר דרך נקודות מפתח הדומות 

 ,על אף הדמיון בהתרחשותם, בתחקירושלב הגילוי בידיעה החדשותית , כך למשל. שונות במהותן

ים סקטורלרוב מ, ות שונות ארגוניאים ברמותות מידע הנמצמבוססים על אינטראקציה עם מקור

 ולעיתים נמשך מספר שבועות, יר מתפתח באיטיותהתחק.  שונותתטכנולוגיואמצעות ובשונים 

ליבת התחקיר מציבה בפני .  עבודה לכל היותרידיעה עיתונאית מסתכמת בכמה שעותבעוד , חודשים

עיתונאי .  לחקר האמתהערכתו והגעתו ,בתחומי איסוף המידעהעיתונאי החוקר אתגרים משמעותיים 

  .תוך חתירה לקוהרנטיות, התחקיר נדרשים לגיבוש מידע ברמה גבוהה של אימות

ית של תהליך שמורכב משונות ראייה הוליסטגם הכנת תחקיר מחייבת , כמו בפאזל מרובה חלקים

 םליניארייבודה ניחנו בדפוסי ע ככללתחקירים ה, עומד בפני עצמותחקיר הוא כל למרות ש. גדולה

 בכל  מידיעות חדשותיותבצורה מובהקתושונים ם עיתונאיים דומים תחקירי. ובפרקטיקות דומות

בבואנו  .דינאמיקה בתוך המערכת ומחוצה להלעבודה והשיטות ל, ני מקורות המידעימאפיהנוגע ל

יתונאי אבקש להציג את ההבדלים המהותיים בין ע, ונאי התחקירלדון בדפוסי העבודה של עית

  .כפי שעלו במחקר, התחקיר ועיתונאי החדשות
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  אמון מול חוסר אמון: עיתונאי חדשות ומקורות המידע, עיתונאי תחקיר 5.1.1

מושתתת על יחסי עם מקורותיהם מערכת היחסים של העיתונאים החוקרים , להבדיל מכתבי חדשות

העיתונאים החוקרים . ון זה ודפוסי עבודתם מבוססים על הצורך לגשר על חוסר אמ,חוסר אמון

עליהם להעריך את איכות המידע שבידי . בפעם הראשונהשלהם נפגשים עם מרבית מקורות המידע 

דורשים העיתונאים החוקרים , לצורך כך. על אף שאין להם עבר של שיתוף פעולה, מקורות אלו

הם מתעדים . חקירתטענות ה במטרה לגבות את , או הפעלה של מקורות מידע נוספיםראיה, מסמוך

   .מבוסס סיפורלהעמיד  שיוכלו ובלבד ,בצורה גלויה או סמויה, ת התהליךא

, לעיתים עשרות בתחקיר בודד, בעבודת המקורות הענפהיחסי חוסר האמון הללו באים לידי ביטוי 

בדרישתם לפגוש את מקור המידע פנים אל ". על ספת הפסיכולוג"ובחקירה ארוכה של מקור בודד 

מבקשים העיתונאים החוקרים להעריך את מקורות המידע , התעקשותם של עבודת שטחבופנים 

שומרים לעצמם העיתונאים , גם כאשר סיימו את איסוף המידע. בצורה בלתי אמצעית וישירה

  .במידה וידרשו לכך לאחר הפרסום, הראיותהחוקרים חלקים מן 

הם מרבים . וליחסי אמון עם מקורות המידעבעבודתם עיתונאי החדשות נוטים לרוטיניזציה , להבדיל

דבר , חוזר בתדירות גבוההמגע עמם השועל מקורות מידע , דוברים ואנשי יחסי ציבורלהסתמך על 

מערכת זו נמצאת ההדדיות  בבסיס. אמוןהבנויה על  םמערכת יחסית התפתחותה של  ארשהמאפ

רב משמעות ובעל , ל בסיס סיפור בודדבדרך כלל לא ע, ולשתף פעולהשל שני הצדדים להמשיך הצורך ו

  ". תן וקח"אינטראקציה מתמשכת שבבסיסה יחסי אלא על , חשיבות ציבורית

אופייה של העיתונות מלמדת על אמון של העיתונאים החוקרים עם מקורותיהם ההתבססות על חוסר 

ש נרחב וימיומי שחוסר האמון הבסיסי מביא אותו לשימו ,ייחודיעיתונאי  זן שבמהותה היא ,וקרתהח

 כדי לגבשהטלת ספק והצלבת מקורות אינטנסיבית , הסתמכות על מסמכים, אימותבפרקטיקות של 

   .סיפור שיעמוד בדרישות מחמירות מתוך המערכת ומחוצה לה

 המידעשונה של מושגים ותפיסות אודות  אלא עולם , פרקטיקהדינאמיקה זו איננה מגלמת רק הבדלי

הנובעת מאופיו של ,  כי זוהי אינה טענה פרסונאלית,חשוב לציין. וח בוהעיתונאי והיכולת לבט

: אלא זוהי טענה פונקציונאלית, שכן איש לא החל את עבודתו כעיתונאי חוקר, עיתונאי זה או אחר

חדר החדשות אינו יכול להקצות עיתונאי לביצוע תחקירים על בסיס קבוע בצורה שתהא דומה 

  .פן שבו הוא תופס את מקורות המידע ועושה את עבודתובשל האו, רלעבודתו של העיתונאי החוק

  

  אקטיביות-רהל אקטיביות-פרובין  5.1.2

וניחנים במידה גבוהה של יוזמה גם בעבודה על בשלב המידע הראשוני העיתונאים החוקרים יוזמים 

, ת משתנהמול נוף מקורו, מדובר בצורך של עיתונאים הפועלים ללא תחום סיקור. ליבת התחקיר

יוזמה זו מהווה אישוש . שאינם ניזונים ממקורות מידע מקצועיים כגון דוברים ואנשי יחסי ציבור

עיתונות כ) McManus, 1997(הגבוהה ביותר העיתונאית  העיתונות החוקרת לרמה להשתייכותה של
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תונאים מונעת על ידי עיה קו ערכי המבקש לעורר סוגיות ציבוריות בעלת: אקטיבית במהותה-רופ

  .  יוזמת זוסתכחלק מתפי, היוצרים קשר עם מקורות המידע או המאתרים מסמכים

 את היותם פאסיביים בשלב הגילוי השל עיתונאי החדשות מדגישהמוגבלת יחסית יוזמתם , לעומתם

עיתונאי החדשות נוטים ליזום פחות את הידיעה ). Reich, 2009( בשלב האיסוף םאקטיביי-פרואך 

 כמי .דה דומה לעיתונאי התחקירבמי, יוזמים במידה רבה יותרולם בשלב האיסוף הם החדשותית א

מיסודם למידה נמוכה יותר של כתבי החדשות נדרשים , פועלים מול מקורות מידע קבועיםונעזרים ש

התגברות השפעת יחסי הציבור , כניסתן של טכנולוגיות חדשות. אקטיביות-רהעד כדי , פרואקטיביות

  . זואקטיביות- רה הנורמות האתיות בעיתונות הן בין הסיבות העיקריות להתגברותה של והתדרדרות

תהא זו אמירה פשטנית לטעון כי עיתונאי התחקיר נוטים ליוזמה ואילו עיתונאי , יחד עם זאת

עיתונאי התחקיר נוטים , אקטיביות-אקטיביות לרה- על הציר שבין פרו, למעשה. החדשות לפאסיביות

. ה גבוה יותר מעיתונאי החדשות בשלב הגילוי אך למידה דומה של יוזמה בשלב האיסוףליוזמה ברמ

  .שגם הן יזומות, בנחישות ובשיטות הייחודיות, ההבדל המהותי בין הקבוצות הוא בתחכום

עיתונאים .  יוזמתם של העיתונים החוקרים נובעת מהתפקיד החברתי שאנו מעניקים להםחשיבות

אים לידי י המב)Spark, 1999(חושפי שחיתויות , )Pilger, 2005(יבורית רחבה אלו הם בעלי השפעה צ

 ארגונים או ממשלות מערכי המוסר והחוק ,  מחריגתם של פרטים הנפש הציבורית שאטביטוי את

)Ettema & Glassor, 1998( .אקטיביות זו היא המניעה את עיתונאי התחקיר לאתר ולחשוף את - פרו

כמי עיתונאי התחקיר  מצפים כי בעבודתם יתפקדו צרכני התקשורת, כךמשום  .אותם חריגים

 לעבודתם עשויה .במטרה למצוא את אלה החורגים מן הנורמה, )muckrakers ("גורפים בזוהמה"ש

 & Bernstein(סדרי שלטון וממשל על כגון השפעה , להיות השפעה ציבורית מרחיקת לכת

Woodward, 1978 ( של פרטים בחברה או על דרכם הציבורית)1993,  גילת וקמפנר:לדוגמא.(   

החלטתו של העיתונאי החוקר . סדר היום הציבורימניעה את גם היוזמה של העיתונאים החוקרים 

 יוםהסדר במידה מסוימת את קובעים , התפתחותו של תחקיר ופרסומו, נושא זה או אחרלבחון 

על אישים תחקירים , כך למשל .ירבהתאם לנושא התחק) McCombs & Shaw, 1972( הציבורי

נותרו ) אריאל שרון ואביגדור ליברמן כדוגמאות מייצגות, אריה דרעי(פוליטיים שנערכו בישראל 

   .ציבורי במשך תקופות ארוכות-בראש סדר היום התקשורתי

  

  חתירה לאיסוף מידע ראייתי שיעמוד במבחן משפטי 5.1.3

ל עיתונאי התחקיר שעבודתם ,  עוסקת באיסוף מידעבעוד שעבודתם של עיתונאי החדשות, בהכללה

איסוף זה סטנדרט האם , נשאלת השאלה. מושתתת על איסוף ראיות שיעמדו במבחן וודאות מחמיר

אף  ? או על חשש מפני תביעות משפטיות,מעיד על מנגנון ראייתי של מי שעיסוקם הוא בעובדות

) De Burgh, 2000(שוטרים או עורכי דין נוטים להשוות את עיתונאי התחקיר לשישנם חוקרים ה
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לאיים בסנקציות או להפעיל לחצים על פי ,  כי אין ביכולתם לדרוש מאדם למסור עדות,חשוב להזכיר

  .  חיפושלבצעלדרוש המשך חקירה או ,  הם אינם יכולים להוציא צו בית משפט;חוק

כמו "ידו ראיות ברמה יעמדורש מהעיתונאים החוקרים כי בישראל בית המשפט , למרות זאת

חוקרים  ומציב רף דרישות גבוה במיוחד מעיתונאים )1979, מ"עיתון הארץ בע' זרחי נמ ("משפטית

 אף ).2009, ר אילנה דיין"ד' נ' סרן ר(מתחתם מוניטין רב ובחשיפותיהם הם זוכים לאמון ציבורי אשב

ש מהעיתונאי החוקר כי יציג את כל דור, אולי כנציג בית המשפט לעניין זה, היועץ המשפטי של העיתון

, מוזרראיון עם מיבי  (החומר שאסף על מנת ללמוד אם ביכולתו להגן עליו בטרם הפרסום או בדיעבד

2009(.   

התפיסה , משמע, של העיתונאים החוקרים) Ettema & Glassor, 1998" (המצב התודעתי הממוסמך"

עשרות : באה לידי ביטוי בדפוסי עבודתם, יותכי על ממצאי התחקיר לספק מידה רבה של אימות ורא

קורות שיחות ארוכות עם מ, הנעת מקורות מידע לאספקת מסמכים, מקורות ממוסמכים לתחקיר

  . הקלטות סמויותבגרסאותיהם ובשימוש ב עקביותבמטרה לזהות חוסר 

  כיצד.מעליה שאלת האפיסטמולוגיהמרחפת רחבה יותר מהמימד המשפטי ו  זו משמעותלתמה

בעוד שחוקרים ? העיתונאי החוקר יודע להעריך האם המידע שלפניו הוא אמת או מה מידת אמיתותו

שבו העיתונאי החוקר מגבש דעה על סמך ) Anderson & Baym, 2004(הציגו את הדבר כתהליך 

העיתונאים החוקרים שהשתתפו במחקר זה ציינו , )Ettema & Glassor, 1988(עדויות ומסמכים 

המאפשרים להם לנתח את ככלים תחושות הניסיון וה ,את יכולותיהם האינטואיטיביותבאדיקות 

  . ת אמינותוהמקור ולהחליט לגבי מיד

 מסמך או – סיפק תימוכין לדבריו ברגע שמקור המידע,  העיתונאים החוקריםטענו, יחד עם זאת

המסגרת בבחינת , אולם.  לא הייתה עוד חשיבות לעדותו שלו בפני עצמה והיא הפכה משנית–ראייה 

 אותםמערכת איזונים ובלמים המקיפה מתגלה  של העיתונאים החוקרים הרחבה יותר בעבודתם

של תהא האינטואיציה . עורך העיתון או היועץ המשפטי, העורך הישיראת , בין היתר, שכוללת

סופו של  וב,יבוש הראיות הוא חלק מעבודת צוותתהליך ג, חזקה ככל שתהאהעיתונאים החוקרים 

בית  דרישותפני  ב,במידת הצורך,  לעמודתוצר עיתונאי המסוגל לבסס הוא המאפשר תהליך זה, דבר

בסופו של דבר אין זה כלי עבודה בודד , שגם אם תחילתו של התהליך באינטואיציה,  מכאן.המשפט

  .במכלול הכלים להערכת המידע שהתקבל מן המקורותאחד אלא מרכיב 

  

  כמה שפחות עקבות: טכנולוגיה 5.1.4

; DeFleur, 1997( של הטכנולוגיה בשירות עיתונאי התחקיר המהפכניהטענות בדבר תפקידה 

Ettema & Glassor, 1988 (רוב ערוצי התקשורת , בסופו של דבר.  לפי ממצאי מחקר זההיו מוקדמות

וססים על מב, ן בשלב ליבת התחקירהן בשלב מידע הראשוני וה,  את העיתונאים החוקריםששימשו

עוד עלה מן הממצאים כי דווקא לערוץ התקשורת האישי והלא מתווך יש כאן . טלפוניתתקשורת 
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 בשלב הליבה הם צי התקשורת בשלב המידע הראשוני ורבע מערוצי המידעושליש מער: תפקיד מכריע

. וני עיתונאי החדשות אינם שונים ברמת החשיבות שהם מעניקים לערוץ הטלפ. פנים אל פניםמפגשי

  .הן בשלב הגילוי והן בשלב האיסוףאצלם מפגשי הפנים את פנים זוכים למקום נמוך , יחד עם זאת

הייתה כי הטכנולוגיה שינתה את עבודת התחקיר היות והיא חשפה ) DeFleur, 1997(טענת החוקרים 

, בפועל.  לקלה יותרוהפכה את עבודתם, יוידע שבעבר היו חסומים בפנמאת העיתונאי החוקר למאגרי 

בניגוד לעיתונאי . טכנולוגיות מסורתיותלהסתמך על נראה כי עיתונאי התחקיר בישראל ממשיכים 

עיתונאי עבור לטכנולוגיה חשיבות רבה יותר , שלהם האפשרות להגיע לזירת ההתרחשות, חדשות

  . היא לא מנוצלת,כפי שמראים הממצאים בבירור, אבל, התחקיר

המתקרב ליין -דדלעמידה ב, לתהליך איסוף מהירפחות  התחקיר זקוקים עיתונאי: יש לסייג ולהבחין

, הם מחפשים מידע. אנשי יחסי ציבורכגון דוברים ו, במהירות ולמידע ממקורות מידע שזה עיסוקם

המקום  ,מכאן.  לספקו, קרובות לעיתים,חוששיםהמקורות מפי  ,ארגונים או פרטיםתפליל שחשיפתו 

אינפורמציה שאין לה מידע המספקים למסמכים ולמקורות  שלהם שמור הגדול יותר בארגז הכלים

  .תיעוד

:  בהקשר זהתיש משמעות משתק –  או הפקסבסיס הנתונים,  הדואר אלקטרוני–למרכיב הטכנולוגי 

שהעיתונאים החוקרים הם לעיתים המוצא האחרון שלהם , מקורות המידע. הוא משאיר עקבות

, הבחירה בשיחה טלפונית.  שתסגיר אותם"ת אצבעטביע"ם בהשארת אינם מעונייני, )2004, גילת(

חשיפתם של  שמטרתו לצמצם למינימום את ,בפגישה פנים אל פנים ובמסמך מציגה דפוס עבודה

  . מקורות המידע

  

  )Ettema & Glassor, 1998(אפוטרופוסים של המצפון הציבורי  5.1.5

לפרטים או לציבור על ידי גורמים  עוול בהן נגרםש ,עיתונאי התחקיר מתארים סיטואציות

חוסר צדק או תופעה , רשלנות ארגונית, גניבה של איש ציבור מהקופה הציבורית: יםיאינטרסנט

העיתונאים החוקרים נעזרים בהצדקות שמקורן , על מנת לספר סיפור בעל משמעות. מדאיגה

דוגמאות ועדויות , ים אישייםבמומחים ובסטנדרטיים מקצועיים או ציבוריים לצד סיפור, בחוקים

אלו מחזקים את הסיפור העיתונאי ומאפשרים לעיתונאי החוקר להציג את הסיפור . ממקור ראשון

התחקיר העיתונאי הוא , בסופו של דבר. כעמדה האתית הנכונה למול התנהגותו של הגורם הפוגעני

  .במונחים של אתיקה ומוסרתוצר בעל משמעות מצפונית והוא מגדיר את פעילותו של הגורם הפוגע 

ב "היטיבו לתאר את עיתונאי התחקיר בארה) Ettema & Glassor, 1998 (סראוגלהחוקרים אטמה 

, שלא באופן מפתיע.  של המצפוןםאפוטרופוסי: ובתרגום מילולי, custodians of conscience-כ

עיתונאי הצטיירו ק ראיונות העומב. תיאור זה הולם גם את עבודתם על עיתונאי התחקיר בישראל

הם רואים שליחות שמטרתה להציג את עוולותיהם , טענו, בעבודתם.  תפקיד ציבוריכבעליהתחקיר 

  . של פרטים או ארגונים לציבור וחלק מייעודם המקצועי הוא לחשוף עוולות אלו
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צד  נוגע לשאלה כי,שעליו עמדו אטמה וגלאסר, הפרדוקס הבסיסי של עיתונאי התחקיר, יחד עם זאת

כיצד הם ? יכולים לשמש כאפוטרופוסים של המצפון ובאותו זמן לטעון כי הם רק צופים בעובדותהם 

גם עיתונאי התחקיר בישראל הקפידו ). שם(? יכולים לחשוף עוולות ללא הפעלת שיקול דעת מוסרי

ונים כל עוד הוא מגובה בעובדות ובטיע, לטעון כי הם מנסים להפוך שיקול מוסרי לשיקול מקצועי

 מאפשר לעיתונאי התחקיר לקבוע עמדה מוסרית  השימוש במסמכים ונתונים סטטיסטיים.אמפיריים

  .מסך הפרדה אמפירי בינם לבין הערכים האתייםמעין בתחקיר תוך יצירת 

  

  דיפרנציאציה בתפיסת תפקיד עיתונאי התחקיר בישראל 5.1.6

לה כי קיימות בישראל שתי והתחקיר עמהמפגשים עם עיתונאי ,  להימנע מהכללותלמרות הניסיון

תפיסתם של עיתונאי התחקיר את עבודתם . ת תפיסת תפקיד שונהובעלשל עיתונאי תחקיר קבוצות 

 בעלת משקפת שונות , הארגונית וכחלק מקבוצת השווים אליה הם משתייכיםםהעיתונאית במסגרת

, ת הפונקציות שהוא ממלאהאופן שבו העיתונאי מבין את משימתו וא, תפיסת התפקיד. משמעות

  .מאופיינת בשתי גישות

המגלמת בתוכה יכולות , ייחודיתפרופסיה  היו שטענו כי עיתונאות תחקיר היאבקבוצה הראשונה 

 לא פעם בניסיונות ההשוואה לעוסקים הדבר בא לידי ביטוי. נורמות עבודה וניסיון, קוגניטיביות

עיתונאי תחקיר אלו נטו . תקשורת המקביליםבעיתונות החדשות ולעיתונאי התחקיר באמצעי ה

אותה קבוצה חברתית מצומצמת המהווה בסיס לגיבוש זהותם , להדגיש את קבוצת ההתייחסות

אין הכוונה בהכרח כי עיתונאי התחקיר ". אחרים"על פני קבוצת ה, "אנחנו"כקבוצת ה, המקצועית

אלא שהם חשו קירבה והעדפה , להללו השתייכו לאותה קבוצה ארגונית ואף לא לאותה קבוצת גי

, הייתה להדגיש את המאפיינים האישיותייםהבדלנית נטייתם . לעמיתים מסוימים על פני אחרים

  .המקצועיים ואת הניסיון כמרכיבים בעבודתה של קבוצה מצומצמת זו

אם , היו שטענו כי הם רואים עצמם קודם כל כעיתונאים ורק אחר כך כעיתונאי תחקיר, מצד שני

אין המשמעות כאן שתפיסת התפקיד שלהם מבוססת על . הגדרה ארגונית ואם כתפיסה אישיתכ

מצאו לנכון נבדקים אלו ,  את המערכת העיתונאיתבהכירם. עבודה עיתונאית הדומה לעיתונאי חדשות

תונאי מבססים את עבודתם על פרקטיקות עבודה השונות מאלו המאפיינות את עיכמי שלאפיין עצמם 

  . אך לא בידלו עצמם,החדשות

תפיסת . השונות בתפיסת התפקיד מהווה מרכיב בעל חשיבות להבנת עיתונות התחקיר בישראל

בניגוד .  והעיתונאים כקהילה בעלת השפעההעיתונות כמקצועעל ת ו שאל מעלה לדיוןהתפקיד

היא . עיתונות התחקיר היא מקצוע: עיתונאי התחקיר מספקים תשובה חד משמעית, לתיאורה

, על אף השוני בין שתי הקבוצות בתפיסת התפקיד שלהן. ניסיון ולמידה, שיטתיות, מחייבת העמקה

  .עניין הפרופסיונאליות משותף לשתיהן
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  מגבלות המחקר 5.2

 התבסס על אוכלוסייהמחקר ה ,במישור המתודולוגי. נקודות חולשה ברורותמספר למחקר זה 

השתתפו במחקר תשעה עיתונאים , בסופו של דבר. עיתונאים 15 - שמראשיתה כללה לא יותר מ

לקחת חלק חלקם מסיבות של זמן וחלקם מחוסר רצון , המשתתפים מיאנו להשתתףשאר . חוקרים

דווקא במישור אולם , כדי לפגום בתוצאותיוה קטנה ימחקר איכותני על אוכלוסי אין ב,םמנא .במחקר

במחקרים שעיסוקם עיתונאי יותר הצליחה ש, שיטת המחקר. הכמותי הנתונים שנאספו היו חלקיים

, בעיקר בגלל גודל האוכלוסייה הנחקרת, וגבלת בכל הנוגע לעיתונאי תחקירמהתגלתה כ, חדשות

  .שארך תהליך השחזור של כל תחקירהארוך הזמן משך יכולת ההתגמשות ו

החוקרים העיתונאים . בממוצע בין חצי שעה לארבעים וחמש דקותארך בודדת כתבת תחקיר שחזור 

על אף . ובמקרה אחד בלבד נערכו שתי פגישות, הסכימו להקדיש בדרך כלל כשעתיים לפגישה

זו לגבי עיתונאי התחקיר הביא מתודולוגיה אימוץ ,  והנתונים שנאספו)2 – ו1ראו נספחים (ות השיטתי

ת גדולה חוסר היכולת לאסוף מידע על כמוהחולשה נובע מ עיקר .למיצוי חלקי של פוטנציאל המחקר

  . בקרב כל עיתונאי חוקרשל תחקירים

עיתונאי חדשות תוך התעלמות ממקרים של ,  שזהו עיסוקם המרכזי,תחקירההתמקדות בעיתונאי 

, זאת אומרת .הנוכחיהאפשריים למחקר טווח התחקירים הגביל מאוד את , כתבו תחקיר אקראיש

" המחופשות"ולא ידיעות חדשותיות ההחלטה הייתה כי ישוחזרו כתבות תחקיר של עיתונאי תחקיר 

צמצמה במידה  אולם ,האוכלוסייה הנחקרתאמנם מיקדה מאוד את החלטה זו . לכתבות תחקיר

לשמור על תוקף פנימי גבוה ולבחון רק את מה : המחקרי היה ברורהצורך . משמעותית את גודלה

  .שהמחקר מבקש לבדוק

  

  המלצה למחקרי המשך תרומת המחקר ו5.3

ל העוסקים שממצאיו מעניקים תמונה . עיתונאי התחקירעבודת  של ורך מיפוי ראשוניעמחקר זה 

לעיתונאי התחקיר ולחוקרים את ,  הוא מאפשר לעוסקים בעיתונות.שיטותיהם ותפיסותיהם, בתחום

 של אמצעי התקשורת או מעבר להצהרות, מהותה של עיתונות התחקירתחום העיתונות לבחון את 

מה שעד כה נסמך בעיקר על מחקרים :  תרומת מחקר זה היא בעיקר מחקרית.תלתדמיות הוליוודיו

 עבודתם של תהליךצליח להציג את רבגוניות וה,  מחקריתל גושפנקה קיבאיכותניים ולא השוואתיים

  .עיתונאי התחקיר

האם . אחרותעשוי לשפוך אור על הנעשה במדינות , שיסתמך על שיטת מחקר זו, מחקר המשך

המאפיינים של מה ?  בשיטות דומותפועלתהרחוק אירופה או במזרח ב, ב"חקיר בארה התעיתונות

פרקטיקות העבודה  והאם, שאינן דמוקרטיותעיתונות התחקיר במדינות ליברליות יותר או במדינות 

 מה מאפיין את האתגרים העומדים בפני עיתונאי התחקיר ?דומות או שונותשל העיתונאים שם 

  ?במדינות אלו



 73

 גם שייערך מחקר המשך נוסף בישראל על מנת לבחון את התפתחותו והשתנותו של תחום ראוי

 & Just et al., 2002 ;Kovach (בעולם אין זה סוד כי עיתונות התחקיר .  עם השניםעיתונות התחקיר

Rosenstiel, 2001(מדוללת מתקציבים ומתמודדת , מזה עשורשינויים מרחיקי לכת בישראל עוברת  ו

, השאלה היא מה יקרה לעיתונות התחקיר בעוד עשור. עיתונאיים וכלכליים, צים פוליטייםעם לח

  ?כיצד היא תתמודד עם המדיה החדשה ומאפייניה והאם בכלל יהיה לה קיום בעתיד

  

  

  

  

  

  

  



  נספחים: 6פרק 

 טבלת ניתוח תהליך: 4  טבלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שלב 

בתהליך
Qסימוןנושא עיקרי

1.1מה המאפיינים המיוחדים של התחקיר הזה?1התחלה
מאפיין התחקיר 

במספר משפטים
1.2

אתגר עיקרי בביצוע 

התחקיר

2מקורות

מייד אשאל אותך מספר שאלות על ארבעת 

המקורות העיקרייים בתחקיר. אנא הגדר לעצמך 

בבירור מי בדיוק היה כל אחד מהארבעה. חשוב 

להבהיר כי מקור עשוי להיות הן אדם והן מסמך 

שאינו קשור לאדם ספציפי, כמו מסמכי בית משפט.

ניתוח מקורות2.3חשיבות לפי סדר2.2הגדר לך מי הם2.1

לא אנושיים3.2אנושיים3.1כמה מקורות בסך הכול היו בתחקיר?3

4
כמה זמן נמשכה עבודת התחקיר מאז הגעת המידע 

הראשוני ועד הפרסום? _________
משך זמן התחקיר כולו4.1

5
האם תוכל לחלק את התחקיר לשלבים? אם כן, מה 

הם?
זמן כל שלב5.2מה השלבים השונים5.1

6.2לבד או בצוות6.1האם העבודה הייתה עצמאית או בצוות?6
אם בצוות: כיצד חולקה 

העבודה
כמה היו בצוות?6.3

7
תאר בפירוט כיצד הגיע אליך המידע הראשוני או 

קצה החוט שהוביל לתחקיר.
7.2כיצד נוצר הקשר7.1

האם ומה הייתה 

הפעילות מצד המקור
7.3

פעילות מצד התחקירן 

לקשר עם המקור

8

כיצד נראה לך המידע הראשוני מבחינת פוטנציאל 

ההובלה לפרסום? האם נערכה התייעצות בשלב 

הזה?

עם אדם אחר: על מה?8.4עם קולגה: על מה?8.3עם הצוות: על מה?8.2עם העורך: על מה?8.1

התפתחויות9.3כיוונים לא צפויים9.2אירועים מיוחדים9.1תאר את העבודה העיקרית על התחקיר9

10
האם נערכה התייעצות בשלב הזה? אם כן עם מי? 

מה היה טיבן?
עם אדם אחר: על מה?10.4עם קולגה: על מה?10.3עם הצוות: על מה?10.2עם העורך: על מה?10.1

11

נעבור לשלב של ערב הפרסום. כמה זמן לפני 

הפרסום מתחיל השלב הזה? מה היה מצב התחקיר 

מבחינת בשלותו?

11.1
באיזה שלב החלטת כי 

הוא מוכן לפרסום?
11.2

מה קורה מנקודת זמן 

זו?

של מקור / מקורות12.4של נשוא התחקיר12.3של היועץ המשפטי12.2של העורך12.1מה הייתה תגובת המערכת לפני הפרסום?12

13
האם נדרשת לפעולה מערכתית מיוחדת או לפעולת 

השלמה? מה ההשלמה הייתה?
מחיקות13.5הצלבות13.4אימות13.3בדיקה13.2שכתוב13.1

14

נעבור לשלב שאחרי הפרסום: האם היו לתחקיר 

השלכות כלשהן, תגובות משמעותיות או פעולות 

המשך?

אחר14.6לחברה14.5לארגון14.4למקורות האחרים14.3למקור הראשוני14.2עליך כתחקירן14.1

15
האם עלו סיבוכים מסויימים בעבקות פרסום 

התחקיר? כיצד התייחסו אליהם במערכת?
אחר15.6לחברה15.5לארגון15.4למקורות האחרים15.3למקור הראשוני15.2עליך כתחקירן15.1

אחר16.4מעקב16.3סדרת כתבות16.2כתבה16.1האם התחקיר הוביל לפעילות עיתונאית נוספת?16

אחר17.6תצהיר מקור17.5בוררות17.4פשרה17.3מכתב17.2תביעה17.1האם התחקיר הוביל להליכים משפטיים כלשהם?17

אחר18.6שינוי פרוצדורה18.5פיטורים / שינוי ארגוני18.4רגולציה18.3ועדה18.2שינוי חקיקה או תקנה18.1האם התחקיר הוביל לפעולה מנהלית?18

19
האם במהלך התחקיר היה צורך בהפעלת לחצים על 

מקורות מידע כלשהם?
מצד גורם שלישי19.3המקור עליך19.2על המקורות19.1

20
האם במהלך התחקיר היו תופעות של מקורות שרצו 

לחזור בהם? אנא פרט.
20.1

האם היו למקור חרטות 

מסויימים
20.2

האם המקור רצה 

לחזור בו
האם יש לך חרטות20.3

מידע 

ראשוני

לגבי 

התחקיר 

כולו

לחצים 

וחרטות

ליבת 

התחקיר

לקראת 

פרסום 

התחקיר

פרסום 

התחקיר

שאלה 6 שאלה 5שאלה 4שאלה 3שאלה 2שאלה 1
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  טבלת ניתוח מקורות מידע :5  טבלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1st2nd3rd4thראשוניסוג המקור(ראשוני ולפי חשיבות)1st2nd3rd4thראשוניערוצים (ראשוני ולפי חשיבות)

11111המקור מתוך הארגון11111מקור אנושי. סה"כ בתחקיר: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

22222המקור מחוץ לארגון - מארגון מתחרה22222מקור לא אנושי. סה"כ בתחקיר: _ _ _ _ _ _ _ _ 

33333המקור מחוץ לארגון - איננו מארגון מתחרה11111מקור בכיר

44444לא עונה / לא רלוונטי22222מקור לא בכיר

11111מסירת המידע הייתה מוסמכת33333דובר

22222מסירת המידע הייתה ללא סמכות44444אזרח

33333לא עונה / לא רלוונטי55555גילוי של התחקירן או עדות התחקירן

11111בעל רצון לקדם66666מקור טכנולוגי

22222בעל רצון לסכל77777לא עונה / לא רלוונטי

33333חסר מניעתרומה לתחקיר באחוזים%

44444לא ידוע11111טלפון נייח יוצא

55555לא עונה / לא רלוונטי22222טלפון נייח נכנס

11111מקור מומחה לנושא התחקיר (עו"ד, רו"ח)33333טלפון נייד יוצא

22222מקור לא ממוחה לנושא התחקיר44444טלפון נייד נכנס

33333לא עונה / לא רלוונטי55555מכשיר ביפר

11111הקלטה סמויה66666פקס

22222תצפיות77777דואר אלקטרוני

33333התחזות88888מפגש פנים אל פנים

44444מודיעין אנושי99999נוכחות בזירת האירוע

55555לא עונה / לא רלוונטי1010101010דואר ידני

66666אחר: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1111111111אינטרנט: אתר חדשות

כיצד הערכת אמינות המקור? 1212121212אינטרנט אחר: _ _ _ _ _ 

האם למקור היה אינטרס? 1313131313מאגר נתונים אלקטרוני

קשיים / בעיות / אתגרים? 1414141414פרסום בכלי תקשורת

סיכוי להשלמת התחקיר? 1515151515ארכיון

דרך הנעת המקור / דיבוב? 1616161616מסמך ביוזמת העיתונאי

זיהוי מקורות נוספים באמצעותו? 1717171717מסמך ביוזמת מקור

SMS18181818181נכתבה כתבה נוספת, רחבה מזו

2נכתבה סדרת כתבות1919191919לא עונה / לא רלוונטי

3הוגשו כתבי אישום2020202020אחר (פרט): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4הוקמה ועדת חקירה11111ציבורי (איגוד, ארגון, גוף)

5הוקמה ועדה רגילה22222פרטי (מנהל, בעלים, שכיר)

6החל תהליך חקיקה שטרם הסתיים33333אקדמי (גוף אקדמי, בעל דרגה)

7נקבע חוק חדש44444ממשלתי (רשויות, צבא )

8נוצרה תקנה או רגולציה55555פוליטי (מפלגה, תנועה)

9מושא הכתבה פוטר66666פרטי (כלל הציבור)

10החל שינוי ארגוני נרחב77777גרולטור

11אחר: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88888לא רלוונטי / לא רוצה לענות

1לא הייתה תגובה משפטית99999אחר: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2הגיע מכתב מעורך דין11111מגע ראשון עם מקור זה

3הייתה תביעה והיא מתנהלת22222מגע חוזר בתדירות נמוכה

4תביעה הסתימה בניצחון התובע33333מגע חוזר בתדירות בינונית - חודשית

5תביעה הסתיימה בניצחון העיתון44444מגע חוזר בתדירות גבוהה - שבועית

6תביעה הסתיימה בפשרה55555לא עונה / לא רלוונטי

7תביעה הועברה לבוררות

8אחר: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ע
מג

ת 
רו

די
ת

וג
ס

ר
ק

מו
ה

ת 
מ

ר
ם

צי
רו

ע

ון
רג

א
ר
קי

ח
ת

ה
ת 

בו
ק

ע
ב

ר
קו

מ
ה

ר 
טו

ק
ס

טי
פ
ש

מ
ה

ר 
שו

מי
ב

ת
חו

תו
פ
ת 

לו
א

ש
ת

קו
טי

ק
ר
פ

ת
כו

מ
ס

ת
יו
ח

מ
מו

ע
ני

מ



  קורותמ: 7רק פ

  :מקורות ראשונים 8.1

  )2 (169מ " הארץ בעןעיתוהוצאת  נ' בצלאל מזרחי, מא, 79/670א "ע

 ר אילנה דיין"ד' נ' סרן ר, 8206/06א  "ת

 :מקורות אקדמיים 8.2

 .העיתונות החוקרת במבחן התוצאהמבקר המדינה ו? כלבי השמירה של הדמוקרטיה ).2004. (ג, אלון

בית הספר לממשל ומדיניות , הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב: תל אביב

 .ש הרולד הרטוך"ע

עקרונות : שיטות מחקר במדעי החברה). 1986. (מ, צמח, .מ, אשכנזי, .ש, אליס, .ר, מרום-בייט

 .האוניברסיטה הפתוחה:  תל אביב.המחקר וסגנונותיו

העין  ."מאבד את האוטונומיה"  ימים7: "קריסת המשולש"). 2006. (ד, וינקלר, .ע, ארויה- בן
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Abstract 

Investigative reporters are a unique type of journalists, whose importance is indisputable 

in the literature, affecting public policy and the conduct of organizations and individuals 

in society.  Their work has often initiated police investigation, reviewed by the state 

comptroller or brought to public reforms. Israeli press provides some examples: the 

conviction of Interior Minister Aryeh Deri; military commandor exposure to diseases 

after diving in the polluted Kishon River; detection of harmful substances in "Tnuva" 

milk; economic ties between Prime Minister Ariel Sharon in the 'Greek Island' case; the 

financial conduct of Minister Avigdor Lieberman; and more. However, the patterns of 

work, in which investigative journalists attain this influence, has not been studied 

systematically. The research presented here provides, for the first time, in depth 

examination of investigative journalists work patterns. It refers to number of aspects that 

characterize journalists work: the journalistic enterprise, news sources, communication 

technologies, work practices and the epistemology of investigative work. 

This study used a research method that enabled to detect these work patterns, and 

reconstruct the journalistic work process without jeopardizing the news sources 

confidentiality. Each investigative journalist has been presented with several investigative 

items s/he published during the last two years, and in a comprehensive process, 

qualitative and quantitative data was collected. This method allowed subjects to talk 

freely and to supply information about their journalistic work. The findings, which were 

compared to parallel study regarding regular news journalists, show how investigative 

items materializw from the initial phase, all the way through information gathering 

process to its after publication impact. Here are the main findings: 

Initiative. At the initial phase, investigative journalists initiate contacts significantly 

more than news reporters do, and deserve the title "enterprise journalism". At the core of 

their work, investigative journalists initiate more than news reporters do, yet less 

significantly. 

News Sources. Investigative journalists relay on much more news sources than news 

reporters, and mannage a complex process of information gathering. The information 

gathered - mostly from inner organizational sources unauthorized to be interviewed – 

indicate the use of "whistle-blowers" and the role of senior and civilian news sources to 
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the development of the investigative report. While in the initial phase investigative 

journalists tend to use older contacts, during their information-gathering phase, they relay 

widely on new sources.  

Technology. Investigative journalists use mainly telephone communication. Contrary to 

the research hypothesis, investigative journalist do not use up to date technologies in 

order to collect meaningful information, rather prefer non-mediated communication, such 

as, face-to-face meetings. In addition, investigative journalists rely significantly on 

documents, much more than news reporters that tend to use the telephone and presence at 

the scene. 

Practices. Investigative journalists use mostly hidden camera recordings, which allows 

them to back up their work legally. In addition, they use special practices that are 

designed to encourage concerned sources to talk and to extract information from sources. 

In addition, they tend to make personal connection with sources is such a way that will 

enable them to create and evaluate their trust. On the same time, investigative journalists 

use disputed practices, such as impersonating, along with practices, such as the polygraph 

test, that enables them to evaluate their sources. 

Epistemology. During their work, investigative journalists concern about the creadability 

and authenticity of the information. While most of them claimed to use intuition in order 

to evaluate sources creadability, this research exposes a much complex process: they 

require documents to back up their statements, need editor's approval and use legal 

consultant before publishing. Under these process, investigative journalists have to 

provide a firm legal base that is beyond doubt.  

This research shows the essential differences between news reporter and investigative 

journalists: investigative journalists are unique type of journalists and their work patterns 

are significantly different from those of the news reporters. Their relationships with 

sources of information are based on lack of trust and their work patterns are based on the 

need to bridge this mistrust, while news reporters tend to conduct routine work and 

employ relations of trust with their sources of information. Despite being a "multipart 

puzzle", investigative journalism is a process that requires the provision of creadible 

evidentiary pieces, while striving for documents as evidence that will stand as a defense 

available to them after publication. Investigative journalists tend to be proactive and have 
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a high moral standards and a role perception of public service. In their work, they need to 

assess sources of information, sometimes providing information that is highly sensitive to 

few or to a society, mainly by means that do not "leave traces" such as meeting face to 

face. In contrast, news reporters tend to use technologies that enable an easy and quick 

transfer of routine information. Overall, this study demonstrates, for the first time, that 

investigative journalist's patterns of work are significantly different from those of news 

reporters, allowing a rare glimpse into the work of journalists who are considered the best 

of their kind. 
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