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 קרן סדון :כתבה

 פרופ' רות עמוסי :מנחה

הצגת האני של אילי ת: ניהול אתוס ותיקון תדמי": העבודהנושא 

 "הון בצרפת ובישראל

 תקציר

 

ת האתוס כדימוי של הדובר בשיח, י: הבני העבודה עוסקת בסוגיה מרכזית בתחומי הרטוריקה וחקר השיח

ית האתוס. המחקר מבקש לבחון את האופנים הלשוניים יותיקון תדמית כמקרה ייחודי של הבנ

יים שבהם נוקט הדובר למען שיפור או עיבוד מחדש של הדימוי העצמי שלו, כתוצאה והארגומנטטיב

ממשבר תדמיתי שפגע בשמו הטוב. בעבודה זו, מקרה המבחן שנבחר הוא הצגת האני של אנשי עסקים 

 בתקשורת ובפרסומיהם. 

ה נעוצים התדמית זוכה היום לתשומת לב הולכת וגוברת במרחב הציבורי ובאמצעי התקשורת, ושורשי

כבר באתוס השאוב מהדיסיפלינה המוקדמת של הרטוריקה הקלאסית. אריסטו כלל את האתוס עם הלוגוס 

והפתוס כמאגרי ההוכחה למטרת שכנוע של הנואם: אופן הצגת הנואם את עצמו הכרחית להגברת יכולת 

צה לו. האתוס ולא מחו בתוך השיח עצמוהשכנוע שלו בקרב הקהל. אריסטו שם דגש על הצורך לשכנע 

(, מתייחס לאופן הצגתו של הדובר את עצמו לא 1993במובנו המודרני, בחידושו של חוקר השיח מנגנו )

רק כנואם אלא גם בטקסטים כתובים. כמו כן, הוא מחיל הבחנה בין "אתוס דיסקורסיבי", האתוס שנבנה 

וקדם", כלומר, קודם לשיח ( מכנה "אתוס מ2000בתוך השיח, לבין "אתוס פרדיסקורסיבי", שעמוסי )

עצמו. ניתן לראות את העניין שמגלות שתי הדיסיפלינות השכנות, הרטוריקה וחקר השיח, בנושא האתוס 

 והצגת הדובר את עצמו. 

( במיקרוסוציולוגיה, אשר טבע את המונח 1959העניין בהצגת הדובר את עצמו בולט גם אצל גופמן )

מציג את עצמו בתוך אינטראקציה עם הזולת וביחס מתמיד אליו.  "הצגת האני" ביחס לאופן שבו כל פרט

על אף שגופמן אינו מתמקד באינטראקציה הוורבלית, יש בתיאוריה שלו, ובמיוחד זו העוסקת ב"עבודת 

, כדי להעשיר את ניתוח התדמית מבחינת ריטואלים בתוך אינטראקציה. לא בכדי שאבו (1967) הפנים"

( ולפניה 1990אורקיוני מתחום ניתוח השיחות )-וחוקרי שיח כגון קרברט מעבודותיו השראה בלשנים

(. ניתן לציין גם את המונח של גופמן "ניהול הרושם" הרלוונטי 1987בראון ולוינסון בתחום של הנימוס )

 ומתייחס למכלול האפקטים שמנהל האדם, במודע או שלא במודע, במסגרת יצירת הרושם על הזולת. 
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משלבת הן את האתוס ואת הצגת האני הוורבלית והן את הדעות המוקדמות על האדם ואת  התדמית כמונח

הסטראוטיפים המסתובבים במרחב הציבורי, שלהחדרתם אחראית במקרים רבים התקשורת. המדובר הוא 

 הן באופן שבו האדם מציג את עצמו )אתוס, הצגת האני( והן לאופן שבו מציגים אותו ללא שליטתו. 

נובעת , בעקבות שערורייה או התקפות אישיות, פגיעהכתוצאה מ ניסיון תיקון הדימוי לנתח אתהבחירה 

לכך תהליך תיקון הדימוי הופך לגלוי -מכך שמשבר תדמיתי כמו 'איבוד פנים' מחייב 'עבודת פנים', אי

פה אד תהליך התיקון הוא התוצאה ההכרחית כמעט של תופעת ההתקוזמין לניתוח יותר מבכל רגע אחר. 

( הצביע על היותה טיעון "אתוטי" 1986הומינם )או התקפות על בסיס אישי( שנחקרת רבות, ושברינטון )

עוצמתי, כלומר טיעון התוקף את אמינותו של הדובר ומבקש לפסול אותו בעיני דעת הקהל. ברטוריקה 

ליכים הארגומנטטיבית כמו גם בחקר השיח לא ניתן למצוא מחקרים שיטתיים העוסקים בתה

הארגומנטטיביים והדיסקורסיביים המתרחשים והמופעלים כתוצאה מייצוגים לא מחמיאים או כאלה 

שפוסלים את האדם. מעט העבודות שנעשו עוסקות בניסיונות לתיקון הרושם באינטראקציות בעיקר 

ודת פנים ולא בטקסטים כתובים או תקשורתיים. נציין את עבודתו של גופמן העוסקת ב"עב-אל-פנים

של האדם עצמו או של זולתו. על  'איבוד פנים'( שעיקרה לתקן רושם או להימנע מלגרום ל1967פנים" )

(. על 1987בסיס תיאוריה זו המשיכו בראון ולוינסון בעבודתם העוסקת ב"פעולות המאיימות על הפנים" )

( את 1995אה )בנובתורו בסיס עבודות אלה ומספר עבודות של אמריקאים בתחום התקשורת, ניסח 

( הראשונה 1: ) קטגוריות של אסטרטגיות לתיקון תדמיתחמש התיאוריה של תיקון תדמית, שבה כלל 

( 2) ;היא הכחשת ביצוע מעשה שנתפס כפוגעני או הכחשת מעורבות האדם הרלוונטי במעשה במדובר 

ע תתי קטגוריות : השניה מתייחסת לניסיון להפחתת האחריות למעשה שבוצע. בקטגוריה זו כלולות ארב

המעשה המוקצה הוא תגובה לפרובוקציה : האדם נגרר לביצוע המעשה כתוצאה מהתנהגות של אחר, על 

הקטגוריה השלישית -כן הוא אינו האשם היחידי או העיקרי. הווריאציה השניה היא היעדר מידע. תת

( 3יו בבסיס המעשה. )קובעת שהמעשה נגרם כתוצאה מתאונה. הרביעית מתייחסת לכוונות הטובות שה

עיקרה של האסטרטגיה השלישית הוא צמצום רגשות שליליים בקרב ציבור כלשהו, אשר נובעים 

אסטרטגיות החותרות להשגת אותה מטרה : הראשונה חותרת לחזק -מהמעשה. קטגוריה זו מכילה שש תת

יר להאשמות. תת את התכונות החיוביות של האדם המואשם. אסטרטגיה זו יעילה ביתר שאת ביחס יש

האסטרטגיה השניה מבקשת למזער את רגש הפגיעה. באמצעותה הדובר מבקש להוכיח כי המעשה פחות 

גרוע ממה שניתן היה לחשוב בתחילה. הווריאציה השלישית נוטה ליצור הבחנה בין המעשה שנעשה לבין 

ר רחב יותר, בדגש מעשה אחר, גרוע יותר. תת האסטרטגיה הרביעית שואפת להתמיר את המעשה להקש

אסטרטגיה זו היא -על ערכים גבוהים שהניעו את האדם לביצוע המעשה. הדוגמה שמספק בנואה לתת

סיפור רובין הוד. במקרה זה אין מדובר בגניבה אלא בלקיחה מהעשירים למען סיפוק צורכי העניים. 

בפסילת היריב בגיוס תת האסטרטגיה החמישית, הדובר מבקש לתקוף את המאשים. המדובר הוא 

ובמזעור מהימנותו. הטקטיקה השישית היא פיצוי, שמטרתה להציע פיצוי כספי או סמלי עבור עוגמת נפש 

( הקטגוריה הרביעית מבקשת לבצע פעולת תיקון 4מנת למזער את הרגשות השליליים שנוצרו. )-על

דבר לא יישנה וכן לנוכח המעשה ובפגיעה שגרם. בעיקרו של דבר, קטגוריה זו מתבטאת בהבטחה שה
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( הקטגוריה החמישית באה לידי ביטוי בהבעת חרטה והיא 5בניסיון לשיקום בהינתן אפשרות לתיקון. )

 מלווה בהתנצלות. 

קטגוריות אלה, שחשיבותן לא תסולא בפז, הינן בכל זאת כלליות ומהוות מימד אחד שלפיו ניתחנו את 

דת לעומקו של השיח. לשם כך נזקקנו לכלים השיח. ניתוח תהליך תיקון התדמית חייב אותנו לר

"עיבוד  בתחום חקר השיח בשם( 2010עמוסי )ארגומנטטיביים ולשוניים שהוצעו בתיאוריה שניסחה 

מהווה תהליך גלובלי המאפיין כל ניסיון מחודש לבנות אתוס כתוצאה מנסיבות , אשר מחדש של האתוס"

עבודה זו שואבת כלים לניתוח מכל העבודות שהוזכרו . (כגון כישלון בבחירות בתחום הפוליטי)חדשות 

לעיל במטרה להעשיר את נושא תיקון התדמית. לאור זאת, ניתן להיווכח כי העבודה, הממוקדת בפן 

הדיסקורסיבי והארגומנטטיבי של האתוס והמתבססת על מדעי הלשון והרטוריקה, מקיימת זיקות עם 

 ף ה)מיקרו(סוציולוגיה. דיסיפלינות נוספות כגון מדעי התקשורת וא

 

לגבי הבחירה באנשי הון כמקרה מבחן, המדובר הוא בדמויות שהפכו בשנים האחרונות מאנונימיות 

לדמויות מוכרות ובולטות בתרבות. יתירה מזאת, בעידן שמקדש את החומריות, אנשי ההון הפכו לסמלים 

השיג מאוויים של מרבית : מחד הם מהווים סמל הצלחה, ככאלה שהצליחו ל שנויים במחלוקת

האוכלוסייה ומתוקף כך מהווים מודל לחיקוי, מאידך הם נתונים תחת ביקורת חברתית מתמדת כתוצאה 

ממעמדם וממה שהוא טומן בחובו. בנוסף, אלה דמויות הנמצאות בראשי אימפריות כלכליות השולטות 

האחרונות, כתוצאה ממשברים במשק ולתדמיתם יכולה להיות השפעה על תדמית החברות עצמן. בשנים 

ידי עיתונאים בעיקר על הפרשות או על האנשים -תדמיתיים הן בארץ והן בצרפת, נכתבו ספרים על

 הקשורים בהן, אך הזווית הנחקרת כאן עדיין לא זכתה לתשומת לב מחקרית ואקדמית. 

במקרים משתי . הבחירה שניים ישראליםו לצורך המחקר נבחרו ארבעה מקרי מבחן, שניים צרפתים

תרבויות שונות נעוצה בהנחה שניתוח השוואתי יתרום להבהרת ייחודיות אסטרטגיות לתיקון תדמית בכל 

 תרבות, כלומר שהמרכיב התרבותי של האתוס משפיע על התהליך. 

ומעט לאחריו,  2008מקרי המבחן כולם משקפים פרשות שיצאו בתקשורת בעת המשבר הכלכלי של 

היא אחד ממקרי המבחן הצרפתים  'פרשת בטנקורהשפעתו במרחב הציבורי. ' בתקופה שבה הורגשה

שבמשך שנה לאחר  2010שנבחרו והיא נוגעת ליורשת ל'וריאל. הפרשה התפוצצה בתקשורת בשנת 

-בעקבות סכסוך משפחתי בין האם ובתה, כתוצאה ממתנות רבות בוצעו האזנות סתר בביתה של בטנקור

העלמת מס, נחשפו סוגיות של הלבנת הון,  ע. באמצעות האזנות הסתר הללוערך שהעניקה האם לצלם ידו

. פרשת בטנקור עוררה דיונים ואף פולמוסים בנוגע לאמינות אנשי הון וניגוד אינטרסים שלטון-יחסי הון

במקביל לדימוי המושחת של היורשת התחזק דימוי נוסף של קורבן לסחיטה, שכן המתנות באופן כללי. 

בראיונות עם  מגיע לכמיליארד אירו עוררו שאלות בנוגע למצבה המנטלי של היורשת.אשר סכומן 

 בטנקור ניתן ללמוד על דרכה לנהל את תדמיתה דרך הטיעונים שהיא מעלה להתקפות עליה. 

בפרשה שנמשכת משנת מיליון אירו  285טאפי והסדר הפיצויים בסך ברנאר :  2008מקרה צרפתי נוסף 

'קרדי ליונה' ולחברת בגדי הספורט אדידס שהיתה בבעלותו של איש העסקים.  הנוגעת לבנק 1994

סערות בקרב הציבור בתקופה שבה צרפת נתונה בגרעון תקציבי.  הכספי ציבור עוררהעובדה כי מדובר ב
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שהועבר בשידור חי באתר לשימוע,  בבית הנבחרים הצרפתי 2008בספטמבר איש העסקים נאלץ להופיע 

ולהסביר את התהליך ואת ההחלטה. בתהליך זה הוא נאלץ להתמודד  ,אינטרנט ובטלוויזיהבית הנבחרים ב

ועם האשמות הנוגעות להסדר הפיצויים שנתפס כשערורייתי, כמושחת  גם עם האתוס המוקדם שלו

( ו'איומים 2008ותוך עימות עם 'ערעורים' )ויצמן  תוך כדי דיבור את דימויולתקן לנסות ו וכנעדר ערכים,

ידי עיתונאים -ספרים נכתבו עליו על מספר. בנוסף, (1978, בראון ולוינסון 1967ל הפנים' )גופמן ע

. הוא עצמו הוזמן לתוכניות שלילי ואחרים באור חיובי יותרמציגים אותו באור , חלקם כתוצאה מהפרשה

 טלוויזיה ונאלץ להגן על שמו ולתקן את תדמיתו. 

שפרצה לכותרות בעקבות מסיבת עיתונאים  2009שר משנת פרשת דנקנר ופיהמקרים הישראלים: 

שיזמה שרי אריסון עצמה. לנוכח דרישת נגיד בנק ישראל להדחת יושב ראש בנק הפועלים כתוצאה 

מחשדות על רקע שחיתות, יצאה בעלת השליטה להגנת הדירקטור שמונה מטעמה. התבטאויותיה 

, מה שגרם לידהו על רקע פרסום ספרה הראשון התקשורתיות של אריסון נגד נגיד בנק ישראל הדהד

וכן השיח  -בנק העובדי  900פיטורי  - 2003 משנת פרשת בנק הפועליםלנזק תדמיתי נוסף. ברקע זכורה 

עצמו של אריסון בתקשורת, שבמסגרתו תויגה כחסרת אמפתיה למפוטרים וחלשים. תדמיתה של אריסון 

הדיסקורסיביים ועל ניסיונות נשנים של שיפור ותיקון בציבור נבנתה והתבססה על חילופי הדברים 

 תדמית. 

העיתונאי רוזנטל והבמאי עבודי מאת "שיטת השקשוקה" הסרט התיעודי מקרה מבחן ישראלי נוסף הוא 

לקשרים עם השלטון לריכוזיות, בסוגיות הקשורות  אחים עופר. הסרט מציג טענות כנגד ה2008משנת 

מחלות בסביבות המפעלים זיהום הסביבה ולחשבון הציבור, לגבי אחריותם למהמדינה על  'מתנות'וקבלת 

, ולגבי העסקת כוח עבודה זר וזול במקום ('חברה לישראל'כבעלי הבמקרה של 'בז"ן' שבבעלותם )

דובר מטעמם . האחים עופר לא נשארו אדישים והכינו סרט שבו ישראלים יוצאי צבא )במקרה של 'צים'(

את העיתונאי ואת אמינותו, מבקש להוכיח עיוותים וחלקי אמיתות ולמעשה מנהל  ףימגיב להאשמות, מתק

. בדוגמה מובהקת זו של ניהול תדמית בעלי השליטה ב'חברה לישראל' מאבק למען שמירת המוניטין של

שנפגעה כתוצאה מפרשיה תקשורתית שערורייתית, ניתן לראות שימוש בטיעונים הלקוחים מהרטוריקה 

בנוסף לשני הסרטים,  מוס כגון טיעוני אד הומינם, וכן אסטרטגיות לשימור ולתיקון תדמית.וכן מהפול

דיון טלוויזיוני בעל אחוזי צפייה גבוהים במיוחד עימת את העיתונאי יוצר הסרט 'שקשוקה' עם נציג 

 משפחת עופר, סמנכ"ל 'בחברה לישראל'. 

זכו וכן בשל הפולמוסים שנוצרו בעקבות  המקרים נבחרו כתוצאה מההדים התקשורתיים הרבים שלהם

הפרשות. מכך ניתן ללמוד על החברה בת זמננו, על התכנים המעסיקים אותה ובייחוד על דרכי יצירת 

את, נדגיש כי בחינת המקרים אינה מטרה זם ע. ומילוליים קונה באמצעים רטורייםניסיונות לתיהתדמית ו

ת של התקפות אישיות והאשמות שונות שפגעו בפני עצמה: המחקר מבקש לבחון כיצד קורבנו

רטורית על האתוס שלהם בתקופה שבה הביקורת והפולמוס נוטלים מבחינה  הבמהימנותם, יוצאים להגנ

 תפקיד מרכזי הולך וגובר במרחב הציבורי.

הקורפוס מכיל את כל השייחים וההופעות התקשורתיות הפומביות של הדמויות בזמן הפרשות שהכתימו 

ן. במקרים מסויימים נדרש היה לחזור לאחור אל העבר כדי לבחון את היווצרותו של אתוס מוקדם את שמ



5 
 

יותר אשר משפיע על השיח שלהם )במקרים של טאפי ושל אריסון(. ריבוי השייחים הציבו בפנינו את 

ס הז'אנר או המסגרת התקשורתית כנתון משמעותי המשפיע על תהליך תיקון התדמית. אם כן, הקורפו

המורכב מסוגי שיח שונים המעוגנים בז'אנרים שונים חייב אותנו ליצור חלוקה המשתקפת בהתאם במבנה 

הפרקים עצמם. נציין את שלוש המסגרות התקשורתיות : הראשונה, ז'אנרים שבהם האדם נמצא 

ם', כגון שיח )ובני שיח רבים(, שעלול לערער על אמירותיו ולגרום לו ל'איבוד פני-באינטראקציה עם בן

שימוע בבית הנבחרים, ראיון )טלוויוני או רדיופוני( או דיון טלוויזיוני. בטנקור מביעה את עצמה אך ורק 

בראיונות ובמספר מועט בלבד. טאפי ואריסון שניהם מתבטאים מספר פעמים בראיונות אך לא רק בז'אנר 

מתבטא ללא הפרעות חיצוניות או זה. המסגרת התקשורתית השניה מכילה ז'אנרים יחידנים, שבהם האדם 

איומים בעת הכתיבה )כמו סרט או ספר בין אם זו אוטוביוגרפיה, ספרי הצלחה או 'עידן חדש' ועוד(. 

טאפי ואריסון מפרסמים כל אחד ספרים שבהם הם מתייחסים אל הפרשות ואל הפגיעה בתדמיתם במטרה 

בהליכים הארגומנטטיביים המגוייסים לשם לשפר אותה. כל פרק דן באופן מעמיק באפשרויות הכתיבה ו

ידי נציג או -תיקון התדמית בז'אנר הרלוונטי. המסגרת השלישית טומנת בחובה סוגי שיח הנמסרים על

דובר בשמן של אותן דמויות. הדובר מטעם יכול להתבטא במסגרת של אינטראקציה או במסגרת ז'אנר 

ציות הללו : בסרט התגובה של אנשי העסקים, יחידני. המקרה של האחים עופר משקף את שתי האופ

בדיון הטלוויזיוני הדובר הוא נציג המשפחה  ;נושא הדברים הוא איש פרסומות מוכר המקריין בשמם 

המתעמת עם העיתונאי המאשים מהסרט 'שיטת השקשוקה'. מאחר שהדובר הוא אדם בפני עצמו והוא 

הדמות אך במקביל לשמר גם את דימויו שלו, לנהוג נתון במסגרת אילוצים ייחודית למעמדו )לייצג את 

((, אנחנו רואים בשיח שלו מסגרת תקשורתית נפרדת.  אם כן, 1993בהתאם לציפיות מדובר )מרקוצ'יה 

כל שיח נותח לעומקו מבחינה מילולית, ארגומנטטיבית ואסטרטגית )אסטרטגיות תיקון תדמית( ובהתאם 

 לאילוצי הז'אנר שבו הוא מעוגן. 

 

: הראשונה נוגעת לגישה המחקרית שבה נקטנו לצורך ניתוח שלוש מסקנות עיקריות נובעות מחקר המ

השניה קשורה לייחודיות שיח ההגנה ושיפור הדימוי  ;השיח במטרה לעקוב אחר תהליך תיקון התדמית 

 השלישית מתייחסת להיבט התרבותי של תהליך תיקון התדמית.  ;של אנשי העסקים בעלי ההון 

סקנה הראשונה מצביעה על חשיבותה של הגישה המילולית והארגומנטטיבית לצורך תפיסת תהליך המ

תיקון התדמית בכללותו ולעומקו. התיאוריה של בנואה שירתה אותנו לצורך זיהוי כללי של אסטרטגיות 

בות לתיקון תדמית אך לא היה בה די כדי לנתח את ייחודיות שיח ההגנה, או שיח של איש עסקים בתר

נתונה, וכן את הדינמיקה של שיח המתבטאת במישורים שונים בין אם באינטראקציה ובין אם בשיח 

מנת להבין מה עומד בבסיס תהליך תיקון -יחידני. כלומר, הניתוח ברמת המיקרואנליזה הינו חיוני על

נימוס ודרכי  התדמית : סוגי טיעונים, הליכים דיסקורסיביים המשקפים נורמות של אינטראקציה )כגון

פנייה(, ערכים תרבותיים, דוקסה. קטגוריה כללית ביותר כגון 'חיזוק' התכונות החיוביות של הדובר 

מקבילה גם ל'בניית אתוס חיובי' ברטוריקה ובניתוח שיח ומחייבת ירידה לפרטי האופנים המילוליים 

מנת לחזק את תכונותיו -שעל והארגומנטטיביים המגוייסים לשם השגת אפקט תיקון תדמית. גילינו למשל
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החיוביות של הדובר, הוא יכול לפעול במקביל במספר כיוונים אסטרטגיים. לדוגמה, לפעול לבניית 

הלגיטימציה שלו כדובר )תוך גיוס אלמנטים מחוץ לשיח אשר נוגעים לתפקידו החברתי( ובמקביל לחתור 

סיון לשכנע בדבר אמיתות התזה המוצהרת לחיזוק אמינותו כדובר )תוך גיוס אסטרטגיה של שקיפות וני

שלו(. כל אחת מאסטרטגיות אלה מחייבת שימוש באופנים מילוליים וארגומנטטיביים אחרים. עם זאת, 

מדובר בשתי אסטרטגיות שעשויות להיות כלולות בקטגוריה הכללית של 'חיזוק'. לומר כי שתיהן  

נכון, אך תהיה זו הפשטה )אבסטרקציה( של מבקשות לחזק את תכונותיו החיוביות של הדובר יהיה 

תהליך הרבה יותר מורכב וסובטילי. זאת ועוד, על אף שבכל המקרים מדובר בשימוש בקטגוריה הכללית 

של 'חיזוק', הביטוי שאסטרטגיה זו מקבלת בשיח שונה ממקרה אחד למשנהו. כך, למשל, בשיח אחד ניתן 

יורש ביולוגי )בטנקור( ובשיח אחר הלגיטימציה הנבנית  לזהות ביסוס לגיטימציה על סמך היות הדובר

היא על בסיס היות הדובר 'בן רוחני' )טאפי(. הכלים המגוייסים כמו גם הנורמות החברתיות שעולות מתוך 

 המבנים האלה בשיח, משתנים משיח אחד למשנהו. 

פי שהיא מתבטאת בזכות הגישה הדיסקורסיבית ניתן לאתר לא רק את פרטי הפרקטיקה המילולית כ

בשטח, אלא גם את הדינמיקה של התהליך. לא מספיק לבחון את האסטרטגיות בשימושם של הדוברים 

ולכלול אותן בקטגוריות כלליות המאופיינות במימד סטטי. יש לתפוס את התהליך, המאופיין בתנועה 

ו, והן בהתייחסות מתמדת, הן בשיח נתון, הן במעבר משיח אחד למשנהו ובמעבר מז'אנר אחד למשנה

לייצוגים המסתובבים ביחס לאדם. אם כן, גישה דיסקורסיבית זו אפשרה להבין את הדינמיקה הטבועה 

 בשיח עצמו וכן בריבוי השיחים של הדובר וזאת בשלושה מישורים שונים. 

דני המישור הראשון הוא הדינמיקה המתבטאת באופי הדיאלוגי העומד בבסיס שיח נתון, בין אם הוא יחי

)ספר( או באינטראקציה, כגון הראיון או הדיון הטלוויזיוני. בז'אנר יחידני, המחבר שואף להביא בחשבון 

את ציפיות הקורא ביחס להאשמות המופנות כלפי המחבר, ולתת להן מענה הולם. במובן הזה שהשיח הוא 

אינטראקציה, הדובר ( ומכיל התייחסויות לשיח קודם. בז'אנר של 1984בעל אופי דיאלוגי )בכטין 

מתעמת עם איומים פוטנציאליים על 'הפנים' שמקשים על תהליך תיקון הדימוי, ומחייבים אותו לתגובה 

נקודתית בכל רגע נתון. כלומר הדובר נמצא במצב של משא ומתן מתמיד על דימויו תוך כדי קידום התזה 

מור האתוס שלו המקצועי והאישי. שיח, שמקדם את מטרותיו ועסוק אף הוא בשי-שלו וזאת אל מול בן

שיחו עשוי לאתגרו ב'ערעורים על הפנים' -לדוגמה, בזמן שדובר מבקש לחזק את תכונותיו החיוביות, בן

 וייחייבו להתייחס אליהם. 

המישור השני נוגע לדינמיקה שבין שיח אחד לאחר וכולל שני אופנים שונים : האחד, ריבוי הופעות 

השני, ריבוי  ;ים )ספר וראיון, דיון טלוויזיוני וסרט או כתבה, וכן הלאה( תקשורתיות בז'אנרים שונ

הופעות תקשורתיות של הדובר באותו ז'אנר )סדרת ראיונות(. אילוצי הז'אנר משפיעים על יישום 

האסטרטגיות בהקשר וכופים על הדובר להיות במשא ומתן מתמשך בכל רגע נתון. יתרונה של הצורה 

ובר מתבטא בז'אנרים שונים )ספר, ראיון, דיון טלוויזיוני(, טמון ביכולתו של הדובר הראשונה, לפיה הד

לפנות לקהלים שונים באופנים שונים. הוא יכול לזכות בתשומת לב רחבה יותר בהתאם למסגרת 
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התקשורתית שבה בחר להתבטא. חסרונה של צורה זו הוא הסיכון של ז'אנר אחד להשפיע לרעה על שיח 

זמנית לספר -ר, למשל ראיון עם מחבר, שמשודר לרגל הוצאתו לאור של הספר עלול להזיק בובז'אנר אח

ולמחברו. את הנזק התדמיתי ניתן לאתר באינטראקציה בין המראיין והמרואיין, באופן שאילת השאלות, 

גובה בנימה, בטכניקות נרטיביות, בשימוש ביצוגים ובסטראוטיפים, בפתיח ובהצגת המרואיין, באופן הת

של המרואיין, בטיעוני המרואיין, ב'ערעור על הפנים' של המראיין על המרואיין ולהיפך, וכן הלאה. על 

מנת לקדם את התזה שלו, וזאת בידיעה כי הראיון מופק בעקבות פרשה -המרואיין להיות משכנע ואמין על

יימת הרבה יותר מספר, המעיבה על דימויו של הדובר. הראיון מבחינה זו מהווה מסגרת תקשורתית מא

 מאחר שלדובר יש בה שליטה חלקית בלבד על דימויו שלו בניגוד לספר. 

מה לגבי הצורה לפיה הדובר מתבטא מספר פעמים באותה מסגרת תקשורתית )כמו במקרה של בטנקור( 

יעים ? ראיון נוסף יכול לשנות רושם שלילי שנוצר בראיון קודם או לקבע אותו. לעיתים העיתונאים מצב

על סתירה עם דברים שנאמרו בראיון קודם, מה שמהווה איום על הפנים של הדובר, מחליש את 

הארגומנטציה שלו, ומחייבו ליישב את הסתירה. מהניתוח עולה כי להעניק ראיון נוסף במרווח זמן קצר 

קה זו בין ראיון עלול להוות דווקא מכשלה : זאת מאחר שאקט זה נתפס כניסיון גלוי לתיקון תדמית. דינמי

מנת למנוע איבוד אמון נוסף בקרב -לראיון טומנת בחובה היבטים שהדובר חייב להביא בחשבון על

 הציבור.  

המישור השלישי הוא הסירקולציה של השיח ושל הייצוגים של הדובר. במישור זה לדובר אין שליטה על 

וניטין או הדימוי של האדם )ולא 'הצגת מה שנאמר עליו. במקרה זה מדובר ב'ייצוגים' שמהווים חלק מהמ

ידי האדם עצמו(. על אף שייצוגים אלה אינם פרי יצירתו של הדובר אלא -האני' שהיא אקט שנעשה על

של שחקנים חברתיים אחרים במרחב הציבורי, הם מהווים היבט הכרחי שיש להביא בחשבון בניתוח. 

מנת לפסול אותם או מגיב -ייצוגים בשיח שלו עלוזאת מהסיבה העקרונית שלרוב הדובר מכליל את אותם 

עליהם באופן כלשהו. המדובר הוא במאמרים, בקריקטורות )כגון זו של ברנאר טאפי בתכנית סאטירית 

על האקטואליה(, סלוגנים או כרזות המגוייסות למטרות פוליטיות או חברתיות )כמו זו המשתמשת 

בשני המקרים  –זו המשתמשת בדמותה של שרי אריסון  בדמותה של ליליאן בטנקור יורשת לוריאל, או

לצורכי מחאה של ועדי עובדים(. לאנשים אלה אין שליטה על האופן שבו הם מוצגים אך הם מבקשים 

בכל זאת להשיג שליטה כלשהי על דימויים שלהם. על כן הם נוקטים לעיתים אמצעים משפטיים בהגשת 

ים האחראים להפצת הייצוגים. ברוב המקרים מדובר בתביעות תביעה של לשון הרע נגד מוסדות או יחיד

של סכומי עתק שיש להם אפקט מאיים במיוחד על יחידים )כמו במקרה של עופר ורוזנטל( אך גם על 

מוסדות )במקרה של טאפי על אתר החדשות העצמאי 'מדיאפר' ובזה של  אריסון על ה'הסתדרות'(. אלא 

של החזקים ביותר וגורר עויינות כלפיהם. תוצאה זו עומדת בניגוד שצעד זה נתפס לרוב כאקט מאיים 

גמור עם ניסיונותיהם הדומים של המקרים ליצירת אמפתיה בקרב הציבור בשימוש בטיעון 'הקרבה' 

( ובאסטרטגית 1995[(, באסטרטגית ה'התעלות' )בנואה 1958] 2008טיטקה -)פרלמן ואולברכט

 ה'קורבן'. 
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המחקר נוגעת לשיח של אנשי העסקים 'בעלי ההון' כקטגוריה חברתית. ארבעת המסקנה השניה העולה מ

המקרים מייצגים אנשים שהמוניטין של כל אחד מהם נפגע כתוצאה מפרשיות והאשמות, המהוות הפרה 

של נורמות התנהגות. השיח של ארבעת 'בעלי ההון' מעיד על הצורך שלהם לתקן את תדמיתם מתוקף 

מיועדות למטרה זו, חלקן מוכרות בספרות וחלקן פחות. מתוך הניתוחים שימוש באסטרטגיות ה

המדוקדקים אמנם עמדנו על ייחודיות השיח של כל אחת מהדמויות, באופן השופך אור על כל מקרה 

באופן ספציפי, אך ניכר דפוס חוזר מבחינת שימוש באסטרטגיות ובסכימות ארגומנטטיביות. לפני שנביא 

 שיח הדומה של ארבעת המקרים בתיקון תדמיתם, נסכם תחילה כל מקרה. את המסקנות לגבי ה

עין זו, יש -בטנקור מציגה חזות אדישה ביחס לדימוי שלה או של החברה שבבעלותה. אך על אף מראית

בשיח שלה שימוש משמעותי באסטרטגיות לתיקון תדמית מוכרות בספרות. ניסיון זה מתייחס פחות 

אלא יותר ביחס לדימוי סוימים בפרשה הנוגעים לשחיתות או להעלמת מס להאשמות ביחס לסעיפים מ

ת : היא מציגה את עצמה )אתוס מוצג( בתוך האינטראקציה ומנטלישלה כסובלת מפגיעה ביכולותיה ה

כצלולה מבחינה אינטלקטואלית, כבעלת חוש הומור מתוחכם וציניות. דימויה כחריפה אינטלקטואלית 

וסף ומנוגד, זה של סנילית, המשתקף בהתבטאויות מעורפלות, שנוטות גם להסיח נבנה במקביל לדימוי נ

את הדעת משאלות הנוגעות לנושאים בעייתיים המוזכרים לעיל. באופן זה, המהלך עצמו בניסיון תיקון 

התדמית )ככזה השואף להדגיש היבטים מסוימים בפרשה הנוגעים לבעלת השליטה(, עשוי להסיט את 

יבטים בעייתיים הרבה יותר הנוגעים לטובת הציבור )שחיתות, העלמת מס, ניגוד תשומת הלב מה

ים מילוליים שבהם היא ימנאינטרסים של נבחרי ציבור(. מהלך זה של אשת העסקים ניתן לאיתור בס

 משתמשת בשיח יותר מאשר ב'אסטרטגיה' לתיקון תדמית. 

סגרת שיפור הדימוי. קודם כל מכיוון שאמירה מראית העין של אדישות מהווה בפני עצמה אמצעי יעיל במ

מפורשת או גלויה הנוגעת לתיקון הדימוי עלולה לפסול את התהליך. אך מעבר לכך, הצגתה כאדישה 

ביחס לדימוי החברה ולדימויה שלה עצמה, עשויה להעביר מסר שלפיו החברה שבבעלותה חזקה ויציבה 

 עלת השליטה. ואינה תלויה בדימוי או בייצוגים ארעיים של ב

השיח שלה בראיונות -ניכר כי תהליך תיקון התדמית של בעלת השליטה בלוריאל זוכה לסיוע מבני

השונים. האינטראקציה של בטנקור עם העיתונאים משקפת גישה סלחנית ומרוככת כלפיה. ניתוח השיח 

ארדרית. הגישה באינטראקציה מגלה שהעיתונאים מרככים משמעותית את האיומים על הפנים של המילי

הסלחנית של שני העיתונאים המראיינים זכתה לביקורות בקרב הציבור לפיהן העיתונאים משתפים פעולה 

עם המעמד השולט. האינטראקציה במובן זה משקפת את החשיבות המיוחסת לשימור הפנים של הקבוצה 

 (.  6:  1967הלגיטימית )גופמן 

אחיד בשני הראיונות השונים המעוגנים בשני ז'אנרים נפרדים  עם זאת, נראה כי הדימוי של בטנקור אינו

( של ה'ראיון' הטלוויזיוני, יש 1998ז'אנר )מנגנו -פי ששני הראיונות משתייכים להיפר-על-של ראיון. אף

ביניהם הבדלים המשוייכים לתת הז'אנר שבו הם נערכים. סוג אחד של ראיון הוא זה המתנהל במסגרת 

הוא ראיון הנערך במסגרת חדשות מגזין. אילוצים של רשמיות נכפים באופן  יומן החדשות, השני
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משמעותי יותר בסוג הראיון הראשון. דימויה של אשת העסקים משתנה כאמור בין שני הראיונות 

המרכזיים שנותחו. מה שמשפיע על דימוייה של המרואיינת הוא בראש ובראשונה ההבדל באופי השאלות 

ראיונות. בראיון במסגרת יומן החדשות השאלות נוטות להיות יותר הנשאלות בכל אחד מה

נוטות להתייחס יותר לסוגיות הנוגעות לפרשה שלשמה נערך הראיון. מאפיין נוסף של כן אינפורמטיביות ו

השאלות הנשאלות במסגרת זו הוא האיום על הפנים שהן מכילות מטבע הדברים כתוצאה מהתייחסות 

בהבדל משמעותי ביחס לראיון השני. גם הטון והמסגרת התקשורתית שונים בשני ל'פרשת בטנקור', זאת 

הראיונות. האילוצים שנכפים בראיון במסגרת היומן החדשותי והרשמיות ביחסה של המראיינת נותנים 

את אותותיהם גם על המרואיינת : היא רשמית, רצינית, מרוחקת ומגיבה ל'ערעורים' בציניות. בניגוד 

רה ומרוחקת זו, בראיון המגזיני תכונות אחרות באות לידי ביטוי. השאלות שנשאלות במסגרת לגישה קרי

המגזין יוצרות אווירה הרבה יותר נינוחה ופחות רשמית, מה שמאפשר לבטנקור להציג דימוי אחר : נגיש 

בני ואנושי יותר. לא עוד המיליארדרית המרוחקת, הקרירה והמתנשאת אלא זו שנתונה כמו כל יתר 

האנוש בבעיות קיום, שמהרהרת במוות, שחווה בעיות בריאות וזקנה, בעיות משפחתיות וכן הלאה. גם אם 

בפתיח העיתונאי בונה ומתבסס על דימוייה של המיליארדרית ככזו שחיה במגדל שן וככזו מרוחקת מעם, 

העשירה ביותר בראיון עצמו מתאפשרת הצצה )ואולי אף מציצנות( לחייה באופן שהופך את האישה 

באירופה לנגישה. גירוי הסקרנות מתוך הדגש המושם על תיאור המיליארדרית החיה "מאחורי סורגים 

 רצון בחדירה מציצנית לפרטיות במסגרת ראיון זה.  -אלה" )מתוך הפתיח(, מקבל מענה משביע

. האתוס המוקדם גם בחירת המראיינים להם מעניקה בטנקור ראיונות היא בעלת משמעות בהבניית האתוס

טעם. -של העיתונאי בראיון המגזיני הוא כמי ששואל את השאלות החוצפניות ביותר, ולא תמיד בטוב

עיתונאי כזה עשוי לשאול לכאורה את כל השאלות החריפות שהציבור רוצה ולא יכול. באופן כזה, נוצר 

שקורה הוא רחוק מהציפיות.  הרושם כי בעלת השליטה בלוריאל אינה מסתירה דבר והכל גלוי. בפועל מה

השאלות שנשאלות הן אמנם חצופות וסרות טעם אך אינן עוסקות ברובן בפרשה עצמה אלא במצבה 

הבריאותי של המיליארדרית ובסכסוך שלה עם בתה. גם אם זו אכן אחת ההסתעפויות בפרשה, הרי היא 

וקרטיה(. אין כל התייחסות לא מהבעייתיות ביותר מנקודת מבטו של האזרח המודאג )ממצבה של הדמ

לסוגיות הפיסקליות )העלמת מס( או הפוליטיות )מימון לא חוקי של מפלגה, ניגוד אינטרסים(. שיתוף 

הפעולה של בטנקור בסוג כזה של ראיון בעל אופי פחות רשמי, ממתן את הדימוי של מיליארדרית 

 מרוחקת וקרה שנוצר במסגרת הראיון הראשון ביומן החדשות.  

יצוגים של בטנקור בפתיח של כל אחד מהראיונות שונים. בראיון ביומן החדשות, הפערים החברתיים הי

מצומצמים לטובת הצגת המילארדרית כאישה באה בימים הסובלת מבעיית שמיעה. לעומת זאת, בראיון 

להסביר המגזיני, יש ניסיון בולט ליצור הבחנה מעמדית ברורה בין המיליארדרית לבין הצופים. ניתן 

ז'אנר : הראיון במסגרת יומן החדשות מיועד להעברת מידע -הבדלים אלה במאפיינים של כל תת

לאוכלוסיה ואמור ליידע באינפורמציה וזאת באופן נייטרלי ואובייקטיבי. הראיון המגזיני שואף מצדו 

ת זו למשנית. הופכת במסגר. זו להיכרות עם הדמות הדיסקרטית יותר מאשר העברת ידע או הבנת הפרשה

הסדרים של הדמוקרטיה בראש מעייניו של המראיין אלא מציצנות לחייה הפרטיים של דמות -לא אי

ציבורית. לפי אותו רציונל, בראיון במסגרת החדשותית לדעת הקהל יש משקל, והיא מוזכרת מפורשות 
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ני צריך להוקיר תודה על בשאלות עצמן, בעוד שבראיון המגזיני אין לכך שום אזכור. הצופה בראיון המגזי

ההצצה לרגע לחייה של המיליארדרית. דרך היבטים אלה ניתן גם להיווכח בערכים השונים המצויים 

בבסיס כל אחד מהראיונות : בראיון החדשותי אלה ערכים של אחווה, סולידריות ושיוויון. בראיון המגזיני 

 ערכים אלה אינם מקבלים ביטוי בשאלות.       

ן של ברנאר טאפי מציג קו הגנה משפטי ברור ומפורש : טאפי הוא קורבן פוליטי של בנק מקרה המבח

בעת שהיה במצב של פשיטת רגל. זו גם האסטרטגיה המרכזית שלו לתיקון תדמית. יש חשיבות מכרעת 

להצלחת אסטרטגיה זו, שלה השלכות לא רק על דימויו של טאפי אלא על נכסיו החומריים. לכך מתווסף 

וש באסטרטגיות נוספות במטרה לחזק אסטרטגיה זו ולהופכה לאמינה. אסטרטגיה זו מניחה כי יש שימ

גורם ש'מקרבן' את הקורבן, ושפועל נגדו. כך, למשל, אסטרטגיה נוספת בולטת מאוד בשיח הפוליטי באה 

ותה קבוצה אסטרטגיה ה'סקנדליזציה', שעיקרה להצהיר כי הסקנדל נובע מא –לידי ביטוי בשיח של טאפי 

שיוצאת נגד איש העסקים )במקרה זה המדובר הוא גם בפוליטיקאי לשעבר(. אסטרטגית הסקנדליזציה 

(. 1986במקרה זה מבוססת על מיתוס הקונספירציה, מיתוס פוליטי מכונן בתרבות הצרפתית )ז'יררדה 

תה על יריביו טאפי הופך על פיה את ההאשמה נגדו כמי שמעורב בשערוריה או בסקנדל, ומשליך או

הם מי שפעלו למזימה נגדו. למען הפיכתה התזה הזו לאמינה )אסטרטגית אמינות(, מביא -הפוליטיים : הם

איש העסקים סיבות פוליטיות לניסיון להעלימו מהשטח, תוך התבססות על אסטרטגיה של שקיפות, על זו 

ס טיעונים שמנסים ליצור של קירבה )המתבטאת למשל במבע עממי( ועל אסטרטגיה של הזדהות )גיו

 הזדהות בקרב השכבות העממיות וביסוס על ערכים מקובלים כמו גם שימוש נרחב בפתוס(.

אסטרטגיות נוספות באות לידי ביטוי הן בז'אנר היחידני והן באינטראקציה. הבולטות שבהן : הסטת 

רב הציבור, הדגשת מנת לצמצם רגשות שליליים בק-נושאים, מזעור נושאים ואלמנטים בעייתיים על

תכונות חיוביות ובראשן עשיית הטוב, והתקפת היריב. על אף שטאפי עושה שימוש באותן אסטרטגיות 

בכל השיחים שלו, ניכרים הבדלים ביישומן בהתאם לז'אנרים השונים שבהם הוא מתבטא. נסכם בקצרה 

ת התנהגות, שליטה וניהול את ההבדל בין שלושת הז'אנרים לפי הפרמטרים הבאים : זמן, מקום ונורמו

 האינטראקציה, בני שיח ומטרותיהם, ז'אנר כתוב לעומת דיבור. 

הז'אנרים מתייחדים מבחינת הזמן שמוענק לטאפי. מסגרת הראיון היא הרבה יותר מגבילה מבחינת זמן, 

שנתפס ובייחוד זה המשודר ביומן החדשות. מגבלת הזמן מחייבת התייחסות עניינית לעיקר. עם זאת, מה 

ידי המרואיין -ידי המראיין, אשר אמור בנוסף לשלוט באינטראקציה, לא בהכרח נתפס ככזה על-כעיקר על

ולהיפך. אלא שכאשר המרואיין מכיר את הפורמט של הז'אנר ורוצה למקסם את אפשרות הביטוי שלו, 

על זמן דיבור  הראיון יכול להפוך לזירת מאבק ולהשפיע על הדימוי של כל אחד מהמשתתפים. המאבק

עשוי ליצור דימוי של אדם אגרסיבי, ובכך להתנגש באופן כלשהו עם אסטרטגיה של 'קורבן'. כמו כן, 

התנגשות זו עשויה לגרור שתי תגובות מנוגדות מצד המראיין כמו גם בקרב הקהל : האחת היא ליצור 

יה של 'קורבן'. המראיין פחות אמפתיה כלפי הדובר, בניגוד למה שהוא שואף להשיג בשימוש באסטרטג

השניה היא דווקא לעורר זעם בקרב מי  ;יחפש דווקא לחשוף את השקר שמאחורי עמדת ה'קורבן' 
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שמזדהה עם טאפי ועם תחושת אי הצדק המתעוררת לנוכח היחס המיוחד שלו זוכה איש העסקים. בשונה 

על האפשרות להתבטא. נהפוך  מהראיון, השימוע מגביל הרבה פחות מבחינת זמן. טאפי לא צריך להילחם

מנת לשמוע את הגירסה כולה ולקבל -הוא, יושב ראש הוועדה קובע שזמן השימוע יימשך ככל הנדרש על

מענה על כל השאלות של חברי הפרלמנט. ואכן השימוע אורך שלוש שעות וארבעים דקות. כתוצאה 

השוואה לראיון גם אם עדיין מהיעדר צורך להילחם על זמן ביטוי, טאפי משדר פחות אגרסיביות ב

דומיננטי. לעומת שני הז'אנרים הראשונים, הספר משוחרר מכל מגבלת זמן בכתיבה. האילוץ היחידי 

מבחינת זמן הוא פרסומו של הספר בעיתוי מסוים כך שיהיה מועיל לתהליך השכנוע, כלומר בסמוך 

ודשת(. עקב היעדר מגבלת זמן, לאירועי אקטואליה רלוונטיים )פתיחת התיק מחדש לצורך בחינה מח

 למחבר אפשרות לפתח כאוות נפשו כל אסטרטגיה במטרה לשפר את האתוס שלו. 

פרמטר אחר המשתנה מז'אנר אחד למשנהו הוא המיקום, מערך התקשורת ונורמות ההתנהגות המקובלות. 

הוורבלית  השימוע מתנהל באסיפה הלאומית, המעוררת כבוד כמוסד עליון ברפובליקה. בהתנהגותו

המכבדת את המקום ואת הנורמות המקובלות, טאפי משדר דימוי משופר הנוגד את דימויו כמפר קודים 

התנהגותיים. כלומר, ההלימה בין התנהגותו הוורבלית של טאפי עם נורמות ההתנהגות המצופות ממעמדו 

ת גישה מכבדת שבה המכובד של המקום, משדרת אתוס משופר ביחס למה שמוכר מטאפי בראיונות. לעומ

נוקט טאפי בשימוע, הראיון מעורר גישה הרבה יותר אלימה, נעדרת כבוד ואף מזלזלת מצדו של איש 

ידו כ'ערעור על הפנים' שנקט -העסקים כלפי המראיין. לעיתים קרובות זוהי תוצאה של מה שתנפס על

י. איש העסקים מייחס המראיין ביחס אליו. זה נכון גם לגבי ראיון במסגרת יומן החדשות הרשמ

למראיינים תכונות של יריבים ובכך הוא מזין את אסטרטגית ה'סקנדליזציה'. כלומר, הם חלק מאותו 

מנגנון של אליטה שיוצא נגד מי שאינו שייך לקבוצה מצומצמת זו, ל'כת' הזו בלשונו. שימוש בטיעון 'איש 

שקל לתקוף יותר מאשר עמדתו האמיתית' הקש', שהוא הליך שבאמצעותו 'מייחסים ליריב פוליטי עמדה 

. תרגום שלי(, מאפשר לטאפי בשלב הבא לתקוף את המראיין כאילו היה זה יריב 178:  1995)גוטייה 

ולהצדיק באופן זה את ההתקפה. זהו הליך שטאפי אינו משתמש בו בשימוע אך מרבה לעשות בו שימוש 

בשימוש באסטרטגיה זו איש העסקים מחזק את התזה המרכזית לפיה הוא 'קורבן' של המערכת. בראיונות. 

ידי התקשורת כמו גם האשמות -במקביל אסטרטגיה זו מאפשרת למזער את אמינות המידע שנמסר על

שהיא מסייעת להפיץ. הספר מעניק למחברו חופש ביטוי ללא מגבלות מקום. אלא שגם כאן על המחבר 

מנת לא להביא לפסילתו הוא. כך, למשל, -חשבון גבולות מסוימים של טעם טוב ושל הגיון עללהביא ב

טאפי יכול לתקוף את יריביו אך הוא משתדל לא להרחיק לכת באופן בוטה בניגוד לתגובות אימפולסיביות 

ר אפשריות בראיון ברגע של כעס. הספר מאפשר למחברו לקחת מרחק ולהתבטא באופן שקול יותר מאש

 ז'אנר באינטראקציה בשידור ישיר. 

פרמטר שלישי להבדלים הז'אנריים הוא שליטה וניהול האינטראקציה. השימוע ומתן תורות דיבור 

ידי יושב ראש הוועדה. לא הוא זה ששואל את השאלות אלא הדובר מטעם המדינה וחברי -מנוהלים על

לו של השימוע. פרמטר זה משפיע על הכבוד לכך הוא מהווה גורם נייטרלי שאמון על ניהו-הפרלמנט. אי
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שרוחש איש העסקים ליושב הראש ולסיטואציה עצמה. המצב שונה לחלוטין בסיטואציה של ראיון, שבה 

המראיין הוא זה ששואל את השאלות וגם אמור לנהל את האינטראקציה. הספר לעומת זאת מאפשר 

 ות נגדו. למחבר שליטה מלאה על תהליך הכתיבה וההתייחסות להאשמ

השיח ומטרותיהם. בשימוע טאפי ניצב מול כארבעים חברי -פרמטר נוסף הקשור להיבט הקודם הוא בני

ועדת הכספים, אשר מטרתם המרכזית היא להציג בפני בוחריהם את פועלם לטובתם. עבור חלקם, שאילת 

חוש המוסר שלו. השאלות בשם האזרחים היא סיבה טובה להפגין את זעמם נגד טאפי, ואף לתקוף את 

טאפי מצדו שואף להשיג שתי מטרות : האחת, להגן על הטענה המרכזית שלו )היותו קורבן( ובמקביל 

השניה, להביא בחשבון בשיח שלו את רגשות הציבור שנפגעו כתוצאה מההחלטה  ;להגן על דימויו 

רי הפרלמנט, שמקנה לטאפי סכום כסף עצום מקופת הציבור. בקצרה, מטרות השחקנים, טאפי וחב

מנוגדות. ואכן תגובותיו של טאפי משקפות ניסיון לתיקון בהתאם לציפיות החברתיות והמוסדיות. טאפי 

ממשיך בעקביות להשגת מטרותיו גם בראיונות. בשני הראיונות שנותחו לעומק המראיינים מבקשים 

את האסטרטגיה. בראיון להבין את עמדת ה'קורבן' ואת אמירותיו ביחס לקונספירציה נגדו כדי לחשוף 

הראשון, ללא הצלחה. בראיון השני, טאפי משנה את ניסוחו )הוא ממתן אותו לכדי 'אקט פוליטי'( באופן 

ידי הביקורות ככשלון של טאפי בתהליך השכנוע. אחת ממטרותיו של המראיין -מכן על-שנתפס לאחר

לכך, המראיין בניגוד למרואיין -. איבשני הראיונות היא לשמר את האתוס המקצועי שלו כרציני ועובדתי

במקרה זה, מצמצם את הביטוי האינדיווידואלי שלו לטובת הצגה עצמית כעיתונאי נייטרלי, עובדתי 

שיח. ההתערבות מתאפשרת בשליטתו של המחבר שמביא את -ואובייקטיבי. הספר חף מהתערבות של בני

 ר ושולט. דבריהם בדיבור ישיר או עקיף בהתאם לאופן שבו הוא בוח

הפרמטר האחרון בין הז'אנרים השונים המשפיע על הצגת האני ושיפור הדימוי הוא הז'אנר הכתוב לעומת 

הז'אנר הדיבורי. השימוע והראיון הינם ז'אנרים דיבוריים שבהם בנוסף קיים צד שלישי צופה. יש יתרון 

לא באנרגיה ובכוח אמונה בדבריו בדיבור במיוחד לדמות ססגונית וכריזמטית כטאפי. כשהוא מדבר, הוא מ

תכונות שיש בהן כדי ל'הדביק' את הצופה ולגרום לו להשתכנע. הספר אמנם לא משקף בדיוק באותה  –

מידה את הכריזמה הוויזואלית של טאפי, אך הוא מעביר בכל זאת את סגנונו הייחודי )ניסוחים, 

לשוני העממי ובאסטרטגית ה'קירבה', פנייה נאולוגיזם, אירוניה(. סגנון ייחודי זה מתבטא גם במשלב ה

 ישירה לקוראים )'אתם'( שלא מקבלת ביטוי בז'אנרים האחרים.   

בסיכומו של דבר, הפרק המנתח את השיח של טאפי מבהיר את שימושו באסטרטגיות ובטיעונים בהתאם 

ציה' קשורים לז'אנרים שבהם הוא מתבטא. הספקות המובעים ביחס לאסטרטגיות 'קורבן' ו'קונספיר

לאתוס המוקדם של איש העסקים כנוכל. האסטרטגיות שיש להן השלכות חומריות על ההחלטות, כגון 

הן אלה המוטלות בספק. עם זאת, דימויו המורכב של טאפי מגלה קיטוב בתגובות -אלה שצוינו לעיל, הן

)כסמל להצלחה, כמחאתי ביחס אליו וביחס לתדמיתו במרחב הציבורי בין אלה האוהדים והמעריצים אותו 

 ריש, קפיטליזם, עשיית כסף(. -נגד האליטה השולטת( ואלה שפוסלים כל מה שהוא מייצג )נובו
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המקרה של אריסון מצדו מבהיר בראש ובראשונה את ההשפעה המכרעת של אתוס מוקדם על שיח 

, אלא גם 2009ב מאוחר יותר. לצורך כך עקבנו לא רק אחרי פרשת דנקנר ובמקביל פרסום ספרה לידה 

אחרי היווצרותו של אתוס מוקדם. זאת ניתן למקם באופן וודאי בפרשת פיטורי בנק הפועלים בשנת 

. על אף ניסיונותיה החוזרים ונשנים לתיקון תדמית כיורשת עשירה ואדישה למצוקת השכבות 2002

יא נקטה אסטרטגיה החלשות, ניכר כי תהליך תיקון התדמית בשיח לא צלח. עם זאת, בתקופות שבהן ה

ניכרה מגמה של שיפור   - 2009אחרי פרשת פיטורי בנק הפועלים ולפני פרשת דנקנר ב  –של 'שקט' 

שהעניקה אריסון במסגרת סרט  2009הדימוי )לפי יפעת מחקרים(. הראיון הטלוויזיוני השני משנת 

 דוקומטרי נתפס כניסיון תיקון תדמית גלוי וזכה לביקורות קשות. 

( אשת העסקים אינה משיקה בפומבי כפי שעשתה עם 2013ר השני )לממש את הטוב שבך, את הספ

( ואינה מעניקה ראיונות תקשורתיים לקידומו. ניכר כי יש שינוי באסטרטגיה 2009הספר הראשון )לידה, 

מבחינת השימוש בתקשורת וייתכן כי מדובר בהפקת לקחים מהוצאת הספר הראשון לאור וקידומו 

. מהניתוח עלה שהראיונות לא הציגו את אריסון באור מחמיא בלשון המעטה וזאת משתי סיבות בראיונות

השניה קשורה לפולמוסים  ;: הראשונה קשורה לשיקולים של המראיינים הנוגעים לאתוס שלהם עצמם 

י שהסוגיות עוררו במרחב הציבורי ושהראיונות רק הוסיפו להגברתם. אם כך, ניכר כי מאז הראיון השנ

 אשת העסקים שינתה את גישתה ביחס להופעות תקשורתיות.  2009בשנת 

אשת העסקים ספר שני ובו היא  2013לאחר תקופה נוספת של שקט תקשורתי, פרסמה כאמור בשנת 

)כגון התקפת היריב( ונוקטת באסטרטגיה של 'התעלות' ושל לכן זונחת אסטרטגיות שבהן השתמשה קודם 

אסטרטגיית ההתעלות בשימוש רב בטיעון ה'הקרבה', המהווה טיעון המבטא את  'חיזוק'. ניתן לזהות את

(, המאופיינת 2008טיטקה -המחיר הגבוה שהיא מוכנה לשלם עבור מטרה מסוימת )פרלמן ואולברכט

בערכים גבוהים. טיעון נוסף רווח בשיח שלה הוא ה'התעלות', המהווה טיעון שלפיו לא ניתן לעשות די 

(. כך, למשל, הספר 2008טיטקה -ידי ערכים גבוהים )פרלמן ואולברכט-כאשר מונעים עלבכיוון מסוים 

מציג אמירות לפיהן אין גבול לעשיית טוב, אמירות שעשויות להשפיע לחיוב על  לממש את הטוב שבך

דימויה של המיליארדרית כאנושית בניגוד לדימויה כקרה ומרוחקת. ייחודיות התפתחות תהליך תיקון 

ת, מתבטא בספר בניסיון לשלב בין הטיעון הכלכלי )להרוויח כסף, לעיתים תוך לקיחת החלטות התדמי

מזיקות לאחרים, כגון עובדים או תושבים המתגוררים בסמוך למפעלים( לבין הטיעון החברתי. אם בספר 

ררו ניכר ניסיון דומה, הרי שהוא היה במונחים של רוחניות ו'עידן חדש' שעו  2009הראשון משנת 

ביקורת קשה נגד אשת העסקים. בספר השני, המינוח שונה מ'רוחני' ל'מודעות עצמית' ובעיקר ל'אחריות 

תאגידית'. מהלך זה מתבטא בשיח בהעלאת טיעונים מתואמים, ובאופנים מילוליים כגון הנוסחה 'פיתוח 

וב' ו'עשיית טוב', ועל (, אוצר מילים המבוסס על ה'ט2011פלאנק -קיימא' ומשתנים באותה רוח )קריג-בר

הסוואה של אלמנטים שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי ה'אחריות התאגידית'. המטרה היא להציג את 

העסקים ככפופים לשאיפתה לעשיית טוב של בעלת השליטה בבנק וב'אריסון השקעות'. במקביל, אריסון 
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, במיוחד 2002מאז הפרשה של פועלת בשיח לפרק את סטריאוטיפ ה'עשירה / מיליארדרית' שדבקה בה 

 בשל היאכטה שבבעלותה. 

על אף מאגר אסטרטגיות שבסיס השיח, ועל אף הדגשת הטוב באמצעות עסקיה, גלקסיית אנשים ממשיכה 

דעת מעשייה שגובלת בגזל בדרכים אחרות כבעלת -לבקר את פועלה של אריסון בתואנה שזו הסחת

סי שריד לרגל יום המעשים הטובים שיזמה(. פוליטיקאים, שליטה בבנק הפועלים )לדוג' ביקורתו של יו

(, לכל גלקסיית האנשים הזו יש במשותף להשגת 2011נציגי וועדי עובדים, אזרחים בעת מחאה חברתית )

 מטרותיהם השונות לתקוף את החזקים במשק. 

בסרט  במקרה של האחים עופר, תיקון התדמית מתבטאת בסרט תגובה מטעמם כלפי האשמות העולות

ה'שקשוקה' של העיתונאי רוזנטל. קריין מטעמם מציג אחת לאחת את תגובותיהם כלפי הסעיפים שבהם 

מאשים אותם העיתונאי. תהליך תיקון התדמית שלהם כולל עיבוד מחדש של האתוס הן האישי והן 

זאת,  הקולקטיבי. המהלכים המילוליים מתייחסים לעיתים לדימוי האישי במקביל עם דימוי החברה.

למשל, כאשר שם בעלי השליטה הוא שם נרדף ל'חברה לישראל'. לעיתים הדימוי המשופר של אנשי 

העסקים הוא נגזרת של התכונות החיוביות המיוחסות לחברות שבבעלותם. שיפור הדימוי של החברה 

יות של מתבסס לעיתים קרובות על אתוס קולקטיבי לאומי ואינו מצטמצם אך ורק לציון התכונות החיוב

החברה עצמה. כלומר, מושם דגש על ערכים מקובלים בחברה הישראלית )פטריוטיות, חשיבות הצבא 

 והגנה על המדינה( ועל מיתוסים מכוננים בתרבות.   

נדגיש כי הן בסרט התגובה והן בדיון הטלוויזיוני לא אנשי העסקים הם הדוברים אלא דוברים מטעמם. 

ודיסקרטיות. המהלך לפיו דובר מטעמם מדבר בשמם נתפס כלא יעיל  בכך הם מטפחים אתוס של ריחוק

בשני המקרים : בסרט התגובה הקריין הוא אדם המפרסם באופן מקצועי והיותו כה מהוקצע ומלוטש פוגם 

באמינות המסר בקרב הקהל. להיבט זה השפעה מכרעת על האופן שבו נתפס הסרט. לגבי הדיון 

לי גולדשמיט( המכהן גם כסמנכ"ל תקשורת של ה'חברה לישראל' בבעלות הטלוויזיוני, נציג המשפחה )א

ידם. זאת למשל אחת האשמות של העיתונאי נגד האחים עופר: -עופר, אינו נתפס אמין כי הוא מועסק על

הם מגייסים לשורותיהם אנשי ציבור ובכך מטים לטובתם החלטות עוד בזמן שנבחרי ציבור אלה מכהנים 

סול את טיעוניו של הנציג לטובת האחים עופר וכדי לחזק את דימויו שלו פוסל בתפקידם. כדי לפ

במעסיקיו לפרנסתו ולכן לא מהימנות. בכך בחירת  והעיתונאי את אמירות הנציג כנובעות מתלות

 גולדשמיט כדובר מהווה בחירה לא מוצלחת כי היא מוכיחה כנכונה את טענתו של רוזנטל.  

ם מקבל ביטוי גם ביחס המרוחק המתבטא בין הנציג והמנחה המראיין. הדבר ריחוק זה של אנשי העסקי

בולט במיוחד לאור יחס הקירבה המתבטא בין המנחה המראיין והעיתונאי המאשים. יחס זה בא לידי ביטוי 

למשל במונחי הפנייה, בשימוש של המנחה בשמו הפרטי של העיתונאי בניגוד לשימוש בשמו המלא של 

נוי 'מר' בצירוף לשם המשפחה. סימן זה של מרחק מצביע גם על מידה גדולה יותר של הנציג או בכי

(. שני המשתתפים אינם זוכים לאותו יחס וורבלי : יחס של 2008קונפליקטואליות עם אותו גורם )וייצמן 
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הל ריחוק עם הנציג ויחס של קירבה עם עיתונאי. הדבר בולט גם בעובדה כי ניתנת לעיתונאי אפשרות לנ

מונולוג ארוך בתחילת הדיון, מהלך שנועד לחזק את האתוס שלו ולצמצם את זה של משפחת עופר. אם 

כך, הדיון מעוות את הצגת התזות השונות כפי שהן באות לידי ביטוי בשני הסרטים ומתמקד בעיקר בצורך 

שא ומתן של של כל אחד לתקוף את האחר ובמקביל להגן על הפנים שלו עצמו, או על מה שמכונה 'מ

(. המנגנון הוא דומה בשני הצדדים : כל אחד מחפש לפסול את האחר 71:  2005ידי בורגר )-זהות' על

 ות מחדש אתוס עצמי חיובי. הדיון)תוך שימוש בהתקפת היריב ובאסטרטגיה של 'קורבן'( ובמקביל לבנ

 תגובה של האחים עופר. גורר קיטוב בין שני צירים אלו של המנגנון, שאותו חילצנו גם מתוך סרט ה

כאמור, על אף ייחודיות כל מקרה, עולה מתוך המחקר דמיון בין המקרים כולם בשימוש של מספר מסוים 

 של אסטרטגיות לתיקון תדמית וכן של מספר הליכים ארגומנטטיביים.  

ר מדגישה ( נפוצה מאוד בקרב קבוצה זו. ביטוייה מגוונים : בטנקוdétournementאסטרטגיית ה'הסחה' )

את יתרונות לוריאל תוך ניסיון למזער את תשומת הלב הממוקדת באישיותה, בחייה האישיים, 

בהחלטותיה ובמצבה הבריאותי. שרי אריסון משתמשת בה באופן שונה : היא קושרת את דמותה עם זו 

ר של החברה באופן בלתי ניתן להפרדה ומדגישה את השפעתה ככזו העומדת בראשה, בעוד שבטנקו

מסתתרת מאחורי החברה שבבעלותה. התאגיד מהווה קלף ייחודי לקטגוריה של אנשי העסקים 'בעלי הון' 

לעומת קטגוריות אחרות כגון פוליטיקאים או סלבריטאים, והוא מאפשר להם מרחב תמרון ב'הצגת האני'. 

כך, באופן  הם יכולים להכליל את עצמם או להסתתר מאחוריהם תוך שימת דגש על יתרונות החברה.

טבעי תעשה בתודעה הקולקטיבית ההשלכה מהאחד )העסק( על השני )הבעלים( כדי ליצור בעקיפין 

תיקון התדמית. במקרה שבו איש העסקים מכליל עצמו עם החברה ומדבר בלשון רבים )'אנחנו'( הוא 

ך הקהלים נהנה מיתרונות של ערפול המתאפשר במסגרת בניית אתוס קולקטיבי )מחיקת ההבדלים בתו

השונים הכלולים ב'אנחנו', מציאת מכנה משותף ואינטרסים משותפים, הכוח של המסה(. המקרה של 

האחים עופר בסרטם הוא המפותח ביותר בעבודה זו אך אסטרטגיה זו באה לידי שימוש כאמור גם אצל 

ותר מזה שבו בטנקור וגם אצל אריסון. אסטרטגית ה'הסחה' משמשת להצגת האדם באור חיובי וזוהר י

 מציגות אותו ההאשמות נגדו. 

שיח אנשי העסקים שניתחנו עושה הבחנה בין הספירה הפרטית לספירה הציבורית. עצם היותם אנשי 

ציבור כבעלי חברות, גורר מצדם צורך להבחין בין הדימוי האישי לדימויים כבעלים. הליך זה מאפשר 

לצאת נגד המציצנות והנטיה של התקשורת לחדור להם גם להסיט את תשומת הלב הממוקדת בהאשמות ו

אל חייהם הפרטיים. כך, למשל, בטנקור מדגישה באופן מפורש את ההבחנה בין חייה האישיים לבין 

בגרמנית( את מי שמחפש להפריע לה. גם טאפי יוצר נגד  raus'דימויה הציבורי ומוציאה החוצה )'

ציבור הרחב להכיר כל פרט על חייו )כמו למשל התשוקה הבלתי מרוסנת לדידו של התקשורת ושל ה

לדעת באיזו משחת שיניים הוא משתמש, כפי שהוא מציין בפתוס רב במהלך השימוע באסיפה הכללית(. 

בניגוד לבטנקור שקור הרוח והציניות מאפיינים את השיח שלה, טאפי יוצא נגד חדירה זו לפרטיות 

ורת. במובן הזה, אסטרטגית ההסחה עשויה ללבוש בשימוש רב בפתוס תוך הצגתו כקורבן של התקש
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צורה של אסטרטגית ה'קורבן' )המוזכרת לעיל(. לעומת זאת, במקרה של אריסון, על אף שבמשך שנים 

אשת העסקים שיתפה פעולה עם התקשורת וחשפה לעיני כל פרטים על חייה האישיים )כגון היאכטה 

חלה תפנית  2009טלוויזיה תיעודית(, במהלך שנת הפרטית שלה שעל סיפונה העניקה ראיון לתכנית 

מסמנת באופן זה את ההבחנה  –ב'הצגת האני' שלה : לא עוד ראיון במרחב הפרטי אלא אך ורק במשרדה 

בין שתי הספירות. שינוי זה נובע כנראה מפגיעה בדימויה בתקופה זו לאור נסיבות שונות )פרשת דנקנר 

, ההבחנה באה לידי ביטוי גם בשיח עצמו, שבו היא מדגישה את ופרסום ספרה 'לידה'(. יתירה מזאת

הנושאים הרלוונטיים לתחום הציבורי שעליהם סוכם שהיא תדון, תוך הדיפת שאלות אישיות )כגון 

 –העדפותיה הקולנועיות(. האחים עופר מצדם לא מתבטאים בנושא, אך למעשה הם לא מתבטאים כלל 

 ת מסרים ולתגובה להאשמות נגדם.      אלא מגייסים נציגים מטעמם להעבר

אסטרטגיית ה'הסחה' יכולה להתבטא גם בפניה לאסטרטגית ה'קורבן', שבה נוקטים כל בעלי ההון שנבחנו 

בעבודה זו. אלה הנתפסים כחזקים ביותר במשק מציגים את עצמם כקורבן של השמצות מצד יריבים 

יה )במקרה של אריסון, עופר וטאפי(, או מצד פוליטיים )במקרה של טאפי(, או מצד עיתונאים ומד

ידי בעלי ההון כתוצאה של תחבולות -אז הפרשיות מוצגות על-ילדיהם שלהם )במקרה של בטנקור(. או

ידי יריביהם, ולא כחשיפה של התנהגותם שלהם הנתפסת כמנוגדת לטובת הכלל. השיח של -זדוניות על

או חרטה, המשקף את הגישה של השולטים )פנסו  בעלי ההון שנותח מעיד על היעדר רגש של אשמה

(. ניסיונותיהם של העיתונאים כמראיינים לחלץ הודאה באשמה או באחריות עולים 2010ופנסו שארלו 

בתוהו. לא רק שבעלי ההון לא מודים באשמה או מביעים רגש של חרטה, הם הופכים את היוצרות 

 ולם לפתח תחושת חמלה.   ומציגים את עצמם כקורבן, ככאלה שכלפיהם היה ה

במקביל להצגתם כקורבנות, ארבעת המקרים מבקשים למזער את הרגשות השליליים בקרב הציבור ביחס 

אליהם. זאת באמצעות שימוש במספר אסטרטגיות : אסטרטגיה של 'חיזוק' תכונותיהם החיוביות ובניית 

, ניהול האתוס המוקדם, מזעור חומרת אתוס משופר )'עיבוד מחדש של האתוס'( באופנים מילוליים שונים

המעשה המיוחס להם, אסטרטגית 'התעלות', התקפת היריב וכן בשימוש בטיעונים בולטים בבסיס השיח. 

 שימוש בטיעון ה'הקרבה' כאמור משותף בכל המקרים. 

כזיים חיזוק התכונות החיוביות ובניית האתוסים החיוביים יכולה ללבוש צורות שונות. אחד האופנים המר

הרלוונטיים לקטגוריה זו של אישים היא המיזוג בין טיעונים כלכליים ותפיסה ניאוליברלית לבין תכונות 

אישיות מוערכות. מאחר שהטיעונים הכלכליים עלולים להוביל ליצירת רגשות של חוסר אמון בקרב 

-ת ורדיפת בצע עלהציבור הרחב ביחס לבעלי ההון, כתוצאה מהדוקסה המייחסת להם תכונות של שחיתו

חשבון החלשים, אנשי ההון מבקשים למזער רגשות אלה באמצעות חיזוק תכונותיהם החיוביות. בכל 

המקרים מדובר בעיבוד מחודש של דימוי האדם כמיטיב, בהתאם לאחת מתכונות האתוס האריסטוטלי 

ושם הוא שבעלי (. תכונה זו מתבטאת בכל המקרים בתרומתם של בעלי ההון. הרeúnoia)טוב לב או 

ההון הללו משקיעים למען הארץ שבתוכה הם פועלים, ושטובתה וטובת האוכלוסיה הן בראש מעייניהם 

 )נחזור להתייחס לאופי התרומה במסגרת המסקנה השלישית(. 
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במקביל לתרומתם המודגשת בשיח, בשלושה מהמקרים יש ביטוי מובהק ומפורש לתפיסה הניאוליברלית. 

טאפי  ;ת ההון שלה ומציעה למראיין להמציא מוצר חדש )ייתכן כי לא בלי ציניות( בטנקור מצדיקה א

אריסון מבטאת אף היא טיעונים המעלים על נס עבודה  ;מצדיק את ההון שצבר בעבודה מאומצת ובאומץ 

 Succes story -פי דגם ה-מאומצת, אמונה והתמדה. שני האחרונים מציגים את עצמם בספרים שכתבו על

ל לחיקוי, תוך שיתוף הקורא במה שמוצג כסודות הצלחתם. האחים עופר מבטאים תפיסה זו ללא כמוד

 מתן עצות לציבור. 

( phrónesisנוסף על טוב הלב, שתי התכונות הנוספות של האתוס האריסטוטלי של הגיון בריא וזהירות )

סקים להציג בשיח שלהם. בין ( מהוות שתי סגולות שאותן שואפים אנשי העaretéוזו של הכנות והיושר )

שאר הביטויים להפגנת ההגיון הבריא, ניתן לציין את גיוס הטיעונים הבונים אתוס של דיוק ושל 

ידי ספרות במטרה -אובייקטיביות. כך, למשל, השיח של ארבעת אנשי העסקים משקף שימוש בטיעון על

רושם של אנשים שומרי חוק, תוך  ליצור רושם של אובייקטיביות. זאת ועוד, ארבעתם מבקשים ליצור

שימוש בטיעון הסמכות או בפנייה לשופטים )במקרים של טאפי ושל האחים עופר( או בהתייחסות לחוקי 

המשטר )במקרים של בטנקור ושל אריסון(. הפגנת הגיון בריא הכרחית בכל המקרים אך השלכותיה 

של בטנקור )לגבי חשדות ביחס למצבה  עשויות להיות משמעותיות במיוחד במקרים מסוימים, כגון זה

המנטלי( או זה של אריסון )ביחס להתבטאויות הרוחניות(. באשר לתכונת היושר, מטרתה של זו לייצר 

אמון בדובר בקרב הקהל. לצורך כך, רובם פועלים בהתאם לאסטרטגית השקיפות, בניסיון להציג את 

 מקרים הדוברים טוענים לאמת בהא הידיעה.      הדברים כברורים, ואף לעתים כברורים מאליהם. בכל ה

דרך נוספת לחיזוק התכונות החיוביות ולבניית אתוס משופר היא הדגשת הלגיטימציה של דבריו של 

ידי התבססות על נתונים מחוץ לשיח הנוגעים לעמדתו ולתפקידו החברתי של הדובר -הדובר. זאת על

 סקת בהבדל התרבותי(. )נדון בהיבט זה במסגרת המסקנה השלישית העו

ידי ביסוס השיח על מיתוסים תרבותיים מכוננים ובערכים -אתוס משופר ניתן להיות מושג גם על

מקובלים. הסכימות התרבותיות הללו מניחות את ניסיון ההזדהות של הדובר עם הקהל שאליו הוא מפנה 

מיתוס ה'מושיע', על אף את השיח שלו. טאפי בצרפת ואריסון בישראל מבססים את השיח שלהם על 

ההבדל בין התרבויות השונות )נחזור לכך בהמשך(. מיתוס הקונספירציה נמצא בבסיס ארבעת המקרים, 

 גם אם הוא בולט במקרים מסויימים יותר מאשר באחרים )אצל טאפי, עופר ואריסון בדרגות שונות(.  

מיננטים, באופן שמבקש לא רק לחזק ברוב המקרים יש ניסיון לנהל מחדש אתוס מוקדם של אנשי כוח דו

את התכונות החיוביות כפי שכבר הזכרנו, אלא גם למזער אלמנטים בעייתיים ואף להסתירם. זאת ועוד, 

כולם מנסים להציג את עצמם כהרבה יותר אנושיים ממה שהציבור עשוי לתפוס אותם. בטנקור מדגישה 

יל את חולשתה ביחס לבתה המבקשת לתפוס את את היותה יורשת לגיטימית )נחזור לכך בהמשך( ובמקב

מנת לנגח את יריביו ולהציג את עצמו כקורבן. באופן זה -מקומה. טאפי משתמש בסמל שהפך להיות על

הוא מציג את עצמו כחלש יותר מכפי שהוא ועשוי לעורר אמפתיה בקרב הקהל. אריסון מבקשת לפרק את 

כך דימוי של אנושית ורגישה. האחים עופר מצדם סטראוטיפ המיליארדרית ומנסה לבנות תוך כדי 
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מבקשים להדגיש את תרומתם הגדולה בזכות היותם בעלי כוח. בעקרו של דבר, כולם באופן כזה או אחר 

 מנסים לשנות את ראייתם כעוצמתיים לא אנושיים ואדישים. 

גומנטטיבית הזו נמצאת ( רווח ביותר בשיח בעלי ההון. הסכימה הארsacrificeשימוש בטיעון ה'הקרבה' )

בבסיס אסטרטגית ה'התעלות', שממקמת את האקט בהקשר של ערכים גבוהים יותר )נחזור לטיעון 

 ה'הקרבה' במסגרת המסקנה השלישית(.

בכל המקרים, בעלי ההון מתקיפים את יריביהם המאשימים. ברוב המקרים ההתקפה על המאשים נעשית 

התזה של היריב. היריבים מוצגים כמי שמבקשים להשמיץ, באמצעות טיעון אד הומינם, התוקף את 

וככאלה עשויים להיתפס כמי שמונעים ממניעים לא רלוונטים, ובעקבות זאת עלולה להיפגע מהימנותם. 

 מרגע שבו ההתקפה נתפסת כלא מהימנה, הנזק על דימויו של המואשם עשוי לקטון.    

ות ביחס אליהם. דוגמה לכך ניתן לראות בבקשה העולה לעיתים בעלי ההון מתבטאים באופן שחורג מציפי

ביחס לכל אנשי העסקים להבעת סולידריות ואמפתיה ביחס למצוקת האוכלוסיה. זו ברוב המקרים אינה 

מקבלת מענה מספק ביחס לציפיות המקופלות בשאלות המראיינים )ציפיות המשתקפות מתוך האיומים על 

פעולה של המרואיין עם המראיין(. ציפייה -בקשים להשיג שיתוףהפנים של המרואיינים ובניסוחים המ

נוספת מאיש עסקים היא דיסקרטיות ושימוש מועט בלבד באמצעי התקשורת. חריגה מציפייה זו, קרי 

-נוכחות מוגזמת בתקשורת, מעוררת בקרב הציבור סלידה מאותו בעל הון. אספקט זה של תקשורתיות

ו של אריסון. היבט זה עומד בזיקה הפוכה לדיסקרטיות שמאפיינת יתר ניכר בהתנהלות של טאפי ובז

כלל את התנהלותם התקשורתית של האחים עופר ואת זו של בטנקור. אכן, הרגעים שבהם נרשם -בדרך

שיפור בדימוי אנשי העסקים הם בדרך כלל תקופות של שתיקה תקשורתית, 'אסטרטגית שתיקה' )כמו 

ל 'הורדת פרופיל'( או לחלופין בעקבות מותו של האדם )כמו במקרה במקרה של אריסון לאחר תקופה ש

 של האחים עופר(. 

המסקנה השלישית של המחקר נוגעת להיבט התרבותי : השיח של אנשי ונשות העסקים, גם אם יש בו 

הרבה מן המשותף, הוא במידה רבה תלוי תרבות. האסטרטגיה לתיקון תדמית עצמה אינה תלוית תרבות 

וריה כללית המיושמת בשיח בהתאם ללשון ולתרבות שבה הוא ממוקם )נימוס כללי התנהגות, אלא קטג

דרכי פנייה, ערכים, מיתוסים מכוננים, דוקסה משותפת(. התוכן היצוק לתוך קטגוריות כלליות לתיקון 

תדמית הוא תלוי חברה ותרבות. הניתוח מאפשר לנו בשלב זה לקבוע כי תהליך תיקון התדמית הוא 

 הליך תלוי תרבות ולאשש את ההנחה שהנחנו במבוא העבודה. ת

הגישה שבה נקטנו לפיה ניתחנו את השיח לעומקו תוך הבאה בחשבון של התכונות הייחודיות של כל 

מקרה מבחן, אפשרה לנו לתפוס את ההבדלים התרבותיים בין המקרים הצרפתים לבין הישראליים. 

לוי בתרבות ומשקף את דאגות הציבור בהתאמה. כך, השיח של התמות המרכזיות שעליהן מתבסס השיח ת

בטנקור אשר נטוע במשבר הכלכלי האקטואלי שבו נתונה צרפת מבקש להציגה כמי שמביאה פתרון 

למצב הקשה בדמות משרות שמספקת החברה שבבעלותה. כך גם לגבי השיח של טאפי ביחס למספר 
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הרסן( או שהיו ברשותו בעבר. לעומת זאת, המקרים  חברות שברשותו )כיום עיתונות אזורית בקבוצת

הישראלים מדגישים היבטים אחרים : אריסון שמה דגש על הערכים המוספים של רווחה ושל מודעות 

עצמית, נושאים הקשורים לעידן החדש אחריו נוהים חלקים נרחבים באוכלוסיה הישראלית מאז שנת 

אגה לאיכות הסביבה, אחד מערכי ה'אחריות התאגידית'. (, וכן הד2010)קלין אורון ורוח מדבר  2000

ערך זה מתבטא במידה רבה גם בשיח של האחים עופר. ערכי ה'אחריות החברתית של תאגידים' באים 

לידי ביטוי ביתר שאת בשיח של בעלי ההון הישראלים וזאת באופן מובהק ביחס לשיח של בעלי ההון 

 הצרפתים. 

ם המכוננים משתנים מתרבות לתרבות. כך, למשל, שני מקרי המבחן הערכים והמיתוסים התרבותיי

הצרפתים מטמיעים את ערך המשפחה בשיח שלהם וזאת באופן הרבה יותר בולט מאשר במקרים 

הישראלים. בעוד שהישראלים מטמיעים את ערכי 'האחריות התאגידית' באופן הרבה יותר משמעותי, כפי 

ואהבת המולדת משתקף מתוף השיח של ארבעת אנשי העסקים. באשר שצוין קודם לכן. ערך הפטריוטיות 

למיתוסים המכוננים, על אף שהשיח הצרפתי כמו הישראלי עושה שימוש במיתוס המושיע, הוא מקבל 

ביטוי שונה בהתאם לתרבות שבה הוא מוטמע. כך, למשל, טאפי מבסס את השיח שלו על מיתוס המושיע 

( תוך הפעלת תכונות אופי השייכות לדמויות מיתיות בתרבות זו. 1986בגרסתו הצרפתית )ז'יררדה 

לעומת זאת, אריסון אשר עושה אף היא שימוש במיתוס זה, פועלת לאור הדת היהודית והרעיון המיסטי 

של גאולה. באשר לאחים עופר, אלה מבססים את השיח שלהם בסרט התגובה על מיתוס מכונן אחר, 'עם 

 .    (1996לבדד ישכון' )גרץ 

בארבעת המקרים, אנשי העסקים מדגישים את תרומתם למדינות שבהן הם פועלים. אלא שאופי התרומה 

הוא ייחודי בהתאם לצורכי המדינה שבה היא נעשית. התרומה של הצרפתים מתבטאת ביחס למעמדות 

ארדרים הנמוכים יותר הנמצאים במצוקה עקב המשבר הכלכלי והאבטלה הגואה. זאת בתקופה שבה המילי

בורחים מצרפת בעקבות העלאת המס על ההון. לעומת זאת, תרומתם של המקרים הישראלים משקפת 

יחודיות של האומה : אריסון מדגישה את השקעותיה בארץ מתוך אהבת הארץ. האחים עופר מדגישים 

 מצדם את ההחלטות העסקיות שלקחו מתוך ערכים פטריוטים. 

במידה שווה בשתי התרבויות. הבחנה זו עולה בבירור מתוך הניתוח,  בעלי ההון אינם לגיטימיים ככאלה

אשר מגלה שימוש ייחודי של אסטרטגית ה'קירבה' )שהכללנו בקטגוריה הכללית של חיזוק התכונות 

החיוביות(. ראינו שאלה שעושים שימוש באסטרטגיה זו הם ברנאר טאפי בצרפת ושרי אריסון בישראל. 

פר משתמשים בה. שני האחרונים נוקטים דווקא אסטרטגיה של מרחק לא בטנקור ולא האחים עו

והיבדלות. ניתן ללמוד מכך שמי שמרגיש לא לגיטימי בחברה נתונה מחפש להפוך למוערך באמצעות 

הפניה לאסטרטגית הקירבה. חוסר הלגיטימיות נמדדת ביחס לערכים של התרבות שבה המקרה ממוקם. 

אופן שבו הוא מגדיר את עצמו כחריג בנוף העסקי והפוליטי, אלא לגבי טאפי הדבר מתבטא לא רק ב

ידי אחרים בתקשורת. נשאלת בכל -בייצוגים כלא לגיטימי, כפסול במיוחד מסיבת היותו 'נובו ריש', על

זאת השאלה לגבי שרי אריסון, האם היא אינה לגיטימית בישראל בגלל היותה יורשת ? נקל להיווכח כי 
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ור, אריסון מבקשת ללא הרף לפרק את סטראוטיפ המיליארדרית. האם המדובר הוא  בניגוד גמור לבטנק

השוואה בין שני המקרים  או שניהם ? –בצורך אישי פרסונלי או בלחץ המורגש בתרבות הישראלית 

מובילה אותנו להעלות היפותזה, שאותה יש להמשיך לבחון, שבישראל ההצלחה של אדם בזכות עצמו 

היא ערך מוערך ולא עצם היותו יורש. זאת בניגוד לצרפת שבה מוצאו של   Self-made-man))מיתוס ה

 אדם והשושלת )כיורש טבעי או כ'יורש רוחני'( שאליה הוא משתייך הם הם בעלי החשיבות הניכרת. 

היחס התקשורתי עבור כל אחד מארבעת מקרי המבחן שונה. הגישה של העיתונאים הצרפתים כלפי 

(, זוכה ליחס של 2012ם אינו זהה. בטנקור, העומדת בראש אימפריה כלכלית )עד המרואיינים שלה

כבוד. על אף ה'ערעורים על הפנים' העומדים בפניה, שמהווים חלק בלתי נפרד משאלות העוסקות 

בהאשמות,  ניכר כי אלה מרוככים באופן משמעותי. העיתונאים מתקנים את עצמם, משתמשים בניסוחים 

-יקות עקיפין, מחמיאים למרואיינת או משתמשים ב'פעולות מחמיאות לפנים', בניסוחים דומרוככים, בטכנ

משמעיים המקילים על מתן תשובה. לעומת זאת, האיומים על הפנים של טאפי לא מרוככים כלל ומבטאים 

 כלפיו גישה ביקורתית יותר באופן משמעותי. 

נובע מגילה או מהחשדות ביחס למצבה ניתן להסביר את היחס המכבד כלפי היורשת הצרפתית כ

הבריאותי. אלא שהניתוח מעלה שהריכוך ביחס ל'ערעורים על הפנים' אינו קשור בהכרח להיבטים אלה. 

נדמה שהמדובר הוא בשאיפה ממסדית לא לערער על המערכת החברתית המקובלת, כלומר על לגיטימיות 

יים מבחינה חברתית זוכים ליחס הרבה פחות מעמד בעלי ההון. במלים אחרות, אלה שנחשבים ללגיטימ

 ביקורתי מאלה שאינם נחשבים ככאלה. 

אם היורשת הצרפתיה נהנית מיחס תקשורתי מועדף יחסית, לא כך הוא לגבי היורשת הישראלית 

אמריקנית. הגישה כלפיה מאופיינת בבוז ובזלזול אשר באים לידי ביטוי באינטראקציה, למשל בביטויי 

ידי העיתונאים -גם, ואולי בעיקר, בקטעי סיפר ובטכניקות נרטיביות שמתווספות לראיון עלאירוניה. אך 

 או ההפקה ומעידים על יחס ביקורתי בולט כלפי אשת העסקים. 

באשר לז'אנר הראיון, אף על פי שמדובר באותו ז'אנר בשימוש ברוב מקרי המבחן והמכיל אותם 

התרבותיים משפיעים על הקונקרטיזציה שלו. ביומן מאפיינים, מתברר מתוך הניתוח שההבדלים 

החדשות, ז'אנר ממוסד, התכנים והערכים בבסיס השיח משקפים את אלה של הקהלים בהתאמה. כך, 

למשל, במקרה של בטנקור, ההון של היורשת אינו מהווה נושא לדיון, מאחר שהיא לגיטימית בעיני 

רשמית של חדשות לקהל הרחב, העיתונאים אינם  המערכת )והקהל(. כמו כן, מאחר שמדובר במסגרת

מבקשים ליצור רגשות אנטגוניזם נגד בעלת ההון. הם משתתפים בתחזוק המצב הקיים. לעומת זאת, 

העיתונאים הישראלים באותו ז'אנר תקשורתי נדמה שמבקשים להלהיט את הרגשות השליליים כלפי 

הנכסים יקרי הערך של היורשת )בדגש על ידי הדגשה חוזרת ונשנית של -המיליארדרית וזאת על

היאכטה(. ההשוואה בין שני המקרים מציגה הבדל בולט בין שתי התרבויות, הבדל שיש להמשיך ולחקור 

כדי לאששו לאשורו, והוא היחס השונה לו זוכה יורשת בשתי תרבויות. מתוך כך נקודה נוספת הדורשת 

ו מוערך : בישראל יורש אינו בהכרח נתפס כלגיטימי אף היא מחקר נוסף נוגעת למי נחשב ללגיטימי א
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לנהל או להיות בעל חברה, לעומת מצב הפוך בצרפת. כלומר התרבות מעניקה לגיטימציה ליורשים ולאו 

דווקא לאדם שמצליח בכוחות עצמו. השיח משקף מערכת ערכים שונה. זה נכון גם בהשוואה בין שני 

ה תרבות וגם בהשוואה בין שתי יורשות נשים )אריסון לעומת מקרים )טאפי לעומת בטנקור( בתוך אות

 בטנקור( בין שתי תרבויות שונות. 

הבחנה נוספת העולה מתוך המחקר נוגעת לקונפורמיות למסגרות ממסדיות או לז'אנרים )שימוע, ראיון(. 

ים ניכר כי המסגרות הממסדיות הצרפתיות הרבה יותר רשמיות ממקבילותיהן הישראליות. השחקנ

מכבדים יותר את האילוצים  –דמויות אחרות מבעלי ההון שאת השיח שלהם ניתחנו כאן  –במסגרות אלה 

הנכפים עליהם, מתנהגים בהתאם לנורמות הנדרשות )איפוק, רשמיות, אזרחות טובה ונימוס(. השחקנים 

ה במטרה לסמן פועלים במסגרת האילוצים ולא עורכים עליהם מניפולצי –עיתונאים , חברי פרלמנט  –

את האינדיוידואליות שלהם אלא מייצגים את האורגניזם שאליו הם משתייכים. לעומת זאת, במקרים 

הישראלים, נדמה שהשחקנים רוחשים פחות כבוד למסגרות הממסדיות במובן זה שהם מרגישים נוח 

בתם במאפייני לעוות אותן. כלומר, העיתונאים מבקשים לבטא את ייחודיותם האישית תוך שימוש לטו

הז'אנר. התנהגויות )ורבליות( אלה יש להם השפעה על המרואיינים בכך שהן או מקילות עליהם את 

 תהליך תיקון התדמית או להיפך, מקשות עליו. 

לעומת זאת, השיח של בעלי ההון הישראלים הוא הרבה פחות אלים מזה של הצרפתים. מה שעומד בזיקה 

מון של העיתונאים הישראלים. אם טאפי ובטנקור משתמשים שניהם הפוכה לגישה הישירה וחסרת הא

בהליכים מילוליים כגון מלים גסות וקללות, לא כך הוא לא במקרה של אריסון ולא של האחים עופר. 

האם בעלי ההון צרפתים מרשים לעצמם להביע זלזול כלפי מעמדות אחרים, או באופן ספציפי כלפי 

מרואיין בהקשר הישראלי, יחסים שבהם -בזיקה הפוכה עם יחסי המראייןעיתונאים ? הבחנה זו עומדת 

 הדינמיקה מבטאת לעיתים קרובות את עליונות המראיין דווקא. 

בסיכומו של דבר, הבחירה בין מקרים משתי מדינות שונות המשקפים בשיח שלהם שימוש בכלים 

וריה ודת( אפשרה לחלץ את הייחודיות לשוניים שונים כמו גם ביסודות תרבותיים אחרים )השפעות, היסט

של תהליך תיקון התדמית הרלוונטית לכל אחת מהתרבויות. נשאלת בכל זאת השאלה האם ההבדלים 

הללו מייצגים את השיח של אנשי העסקים או שמדובר במקרים ייחודיים מאוד שלא מייצגים אלא את 

ו, שכן הקורפוס שנבחר לעבודה זו, עצמם. שאלה זו מחייבת מחקר נוסף ביחס לקטגוריה חברתית ז

מצומצם יחסית לטובת מחקר לעומק, לא מאפשר להגיע למסקנות כה רחבות על בסיס הנתונים 

שברשותנו. זאת ועוד, בעת הגלובליזציה, סוגית האומה כאלמנט מבחין בין אסטרטגיות לתיקון תדמית 

העסקים הישראלים הם בעלי רקע בהתאם לארץ המוצא צריך להבחן בזהירות. כך, למשל, שני אנשי 

ארצות הברית במקרה של אריסון(, מה שעשוי  ;הנטוע גם בתרבויות אחרות )בריטניה במקרה של עופר 

 להוסיף אלמנטים של ייחודיות השיח בכל אחד מן המקרים. 

 מנת להעשיר את המחשבה, השוואה בין הייחודיות של תיקון התדמית של אנשי העסקים-אחרון חביב, על

ביחס לקטגוריה אחרת, כמו זו של פוליטיקאים, עשויה להיות מאירת עיניים : האם בחירת מקרים משתי 
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המדינות עשויה להוביל אותנו לחלץ את אותן התכונות והייחודיות )סכימות ארגומנטטיביות, כלים 

ילה אותנו רטוריים, אסטרטגיות(, שאליהן הגענו ביחס לקטגוריה של אנשי העסקים או שמא היתה מוב

, 2011, גרסיה 1995למסקנות שונות ? מחקרים רבים על תיקון תדמית של פוליטיקאים נעשו )בנואה 

סטרוקטורלי, גישתם היא -ואחרים(, אך בניגוד למחקר הנוכחי שהוא בעיקרו מיקרו 2012שיפרה 

לאתר סכימות  אנליזה שבה נקטנו לאורך חלקים נרחבים מעבודה זו אפשרה לנו-גלובלית יותר. המיקרו

ארגומנטטיביות וכלים רטוריים בבסיס השיח שנבנה לצורך השגת מטרה אסטרטגית מסוימת במטרה 

אנליזה אפשרה לנו לאתר את המנגנון של -לתקן דימוי ולבנות אתוס משופר. יתירה מזאת, גישת המיקרו

לגרור שינוי אסטרטגיה  תיקון התדמית בתוך דינמיקה. כך, למשל, ראינו כי המשא ומתן על הדימוי עשוי

התחלתית והתחלפותה עם אסטרטגיות אחרות, כמו גם שינוי בטיעונים, במינוחים ובהגדרות. 

האינטראקציה גוררת משא ומתן על האסטרטגיה המאותרת על ידי בן השיח, על הטיעונים ועל המינוחים 

תיקון התדמית, מתוך הגישה בשימוש. ניתן היה לחלץ דינמיקה זו, המהווה תכונה בלתי נפרדת מתהליך 

אנליטית. על כן, מחקר שינקוט בגישה דומה ביחס לקטגוריה חברתית אחרת עשוי להעשיר את -המיקרו

ההבנה לגבי מנגנון תיקון התדמית לגבי אותה קבוצה אך גם ביחס לאנשי העסקים. שאלות אלה סוללות 

  דרך למחקרים נוספים בתחום.

 

 

 


