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סיקור העיתונות הכתובה של סוגיות מאפייני  של 

 ונושאי  מתו$ דוחות מבקר המדינה
  ח  ברגמ 

,  קובע את מעמד מבקר המדינה1988שנחקק בשנת ,  מבקר המדינה:חוק יסוד

את חובת המבקר להגיש את דוחותיו היסוד כמו כ  קובע חוק . תפקידיו וסמכויותיו

 המאמר ינסה לשרטט את המאפייני  ).ב (12סעי" (ברבי  אות  לפרס  ולכנסת 

: תי תקופותבחלוקה לש ,דוחות השנתיי ל התקשורתי שנית קריי  של הכיסוי העי

 וזאת תו  ,)51לא כולל דוח מספר  (2003&1999ובי  השני  , 1997&1995בי  השני  

 . שימוש בתיאוריות רלוונטיות מעול  חקר תקשורת ההמוני 
כי פרסו  הממצאי  הוא נשמת אפה של , קובעת) 275: 1999, אצל פרידברג(לביא 

זאת מאחר שסמכות , רביקורת המדינה במשטר דמוקרטי ונשקו העיקרי של המבק

עיקרו  . המבקר להמלי! בלבד ואי  ביכולתו לאכו" את ביצוע מסקנותיו והמלצותיו

, )678 ,ש (בא לידי ביטוי ג  בדבריו של לפיד , "עיקרו  הפומביות"המכונה ג  , זה

כי סנקציית הפרסו  היא , ל רשות השידור הוא למד"כי בתקופת כהונתו כמנכ, שציי 

". שיניי "יקרי של מבקר המדינה בהעדר סמכויות המקנות לו למעשה נישקו הע

. למרות שסנקציית הפרסו  מסמלת את גבול כוחו של המבקר אי  להקל בה ראש

כי עקב עוצמת  הגדלה של אמצעי התקשורת נוצר אצל ) 692, ש (פרידברג טוע  

הפרסו  ברבי  . הגופי  המבוקרי  אפקט של חרדה מפני פרסו  קלונ  ברבי 

היא דעה המתגבשת בציבור אודות עניי  או בעיה בעלי ש ,דעת הקהלמשפיע על 

דעה ה היא בדר  כלל דעת קהלנית  לומר באופ  כללי כי . משמעות ציבורית רחבה

מקובל ). 926: 1970, כנעני(השכיחה והממוצעת הרווחת בציבור מסוי  , הדומיננטית

 ונראה ,)1986, גור  ( דעת הקהלה שללייחס לאמצעי התקשורת תפקיד מרכזי בעיצוב

ופרסו  ממצאיו , כי המבקר בעבודתו ער ליכולת  זו של אמצעי תקשורת ההמוני 

 להשפיע על דעת הקהל ולהפכה לאמצעי לח! נוס" שידרב  נועדבאמצעי התקשורת 

מספר אסכולות מחקר עוסקות בנושא . את מקבלי ההחלטות לייש  את המלצותיו

. )Agenda setting (" סדר היו קביעת"קרית היא אסכולת כאשר האסכולה העי, זה

. למחשבה ולטיפול, על פי אסכולה זו לאמצעי התקשורת יכולת להעלות נושאי  לדיו 
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ככל שהתקשורת תבחר להתמקד בנושא מסוי  כ  תתגבש ההכרה שהנושא חשוב 

: 2001 ,כספי(ובהתאמה יגבר הלח! על מקבלי ההחלטות למצוא פתרו  לבעיה , ומרכזי

 מבקר המדינה השני גור  לאפקט דומה ולראייה דבריפרסו  ממצאי המבקר ). 156

יש לראות באמצעי התקשורת ההמונית " כי שאמר, ל" זר יצחק נבנצל"ד, של ישראל

... לאפקטיביות של ביקורת המדינה ולפעמי  בני ברית, וכמעט חיונית, השלמה רצויה

הביא  את ממצאי הביקורת והמלצותיה וב, השפעת  של אמצעי התקשורת כבירה

לידיעת הציבור הרחב ה  עושי  שירות רב להכנסת תיקוני  ושיפורי  במשק 

 ). 683: 1999, פרידברג אצל פרידברג" (ובמנהל של המדינה
את הביסוס התיאורטי לשאלה מדוע ממצאי המבקר מענייני  את התקשורת נית  

שבדקו אלו גורמי  ,  גאלטונג ומרי רוגהו 'ג, למצוא במחקר של צמד חוקרי תקשורת

כלומר מתי אירוע יהפו  ,  החדשותי של אירוע מסוי  משפיעי  על תפיסת הער

 גורמי  12זוג חוקרי  זה מצא ). 216&214: 1993, כספי(להיות חדשה עיתונאית 

מספר גורמי  מתו  הרשימה . המגדירי  את הסיכויי  של אירוע להפו  לחדשה

 החדשותי שיש לממצאי דוחות  כדי להסביר את תפיסת הערהמלאה יש בה  

, חוקרי  אלו טענו כי אירועי  שליליי  או אירועי  בעלי תוצאות שליליות: המבקר

מעצ  היותה של הביקורת תהלי  . רהייסוקרו בהרחבה ית, כלומר חדשות אי סדר

  נית  אומכ, לחשיפת ליקויי  הרי שממד השליליות טבוע בליקויי  המועלי  על ידה

נקודות נוספות במחקר . להילהסיק על האטרקטיביות של הדוחות לתקשורת ולקה

כלומר ככל שחשיבות האירוע , מעלות כי ככל שס" הער  והרלוונטיות גבוהי  יותר

 ,לדעת הכותב. כ  האירוע יסוקר יותר, גדולה יותר ונוגעת למספר רב יותר של אנשי 

אזרחי  מרבית של  געי  באופ  ישיר למצבהדוחות והליקויי  המתפרסמי  נו

 .ומכא  האטרקטיביות התקשורתית שלה , המדינה
אי  תשובה חד , חר" העובדה כי ממצאי המבקר נתפסי  כחדשות הראויות לפרסו 

אלא נית  לאבח  יחס , משמעית לשאלה כיצד מצטיירת ביקורת המדינה בתקשורת

בתקשורת היא של אישיות מצד אחד תדמית המבקר המשתקפת . אמביוולנטי

המבקר נתפס ). 678: 1999, לפיד אצל פרידברג(ממלכתית רבת מעלה ובלתי תלויה 

כמי שהאינטרס הלאומי הוא זה המנחה אותו ולא אינטרס פוליטי סובייקטיבי כזה 

, מצד שני רואה התקשורת במוסד הביקורת גו" שמרני). 146: 1980, הראל(או אחר 
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שאיש לא ממהר ,  נתפסי  כמסמ  עב כרס בעל תועלת מעטהדוחותיוש, חסר שיניי 

 ).678: 1999, לפיד אצל פרידברג(ותו לא " מתריע בשער"על תק  , לייש  את מסקנותיו
תהלי  פרסו  הדוחות השנתיי  של מבקר המדינה הפ  זה מכבר לטקס קבוע בעל 

תפיסת . )686 :1999 ,אצל פרידברגפרידברג (מסורתיי  ומאפייני  אלמנטי  

שבה חל שינוי חד במערכת היחסי  ,  ואיל 2005התקשורת את המוסד בתקופה יולי 

 .ראויה למחקר נפרד, בי  התקשורת למשרד מבקר המדינה
הוא מאפיי  של הכיסוי התקשורתי לדוחות ביקורת המדינה המאפיי  הראשו  

כי  הגורס כי כל הנוטלי  חלק בתהלי  הביקורת מורגלי  לדר" המודל הצפוי"

ג  האירועי  הבאי  . קבועות של העברת הדוח לידי המחוקקי  ולידי הציבור

מתאר תהלי  קבוע ) 677, ש (לפיד . בעקבות פרסו  הדוח לבשו מאפייני  קבועי 

, פע  בשנה: ל רשות השידור"וצפוי של פרסו  הדוח השנתי כפי שלמד מניסיונו כמנכ

הדוח נית  שמאחר ". פסטיבל"רת עורכי  כל כלי התקשו, ע  פרסו  הדוח השנתי

יש לה  זמ  להיער  , איסור פרסו , לארגוני התקשורת זמ  מה מראש ע  אמברגו

התקשורת האלקטרוניי  מקדישי  מקו  וזמ   העיתוני  וכלי. ולהתכונ  לפרסו 

ג  . אוויר לפרסו  ממצאי הדוח בהיק" ששמור לאירועי  לאומיי  ממדרגה ראשונה

, במהלכה מגיש המבקר את הדוח ליושב ראש הכנסת, מסורתיתמסיבת העיתונאי  ה

צפויה מכיוו   ל גורר בעקבותיו ג  תגובה"המודל הצפוי הנאלא ש. זוכה לכיסוי הול 

ממצאי הדוחות הקודמי  על פי רוב לא שמ  הדיווחי  עולה כי מאחר : העיתונות

 . צפוי הוא כי המצב הפע  לא יהיה שונה, יושמו
מבחינה , ממצאי הביקורת. ))687, ש פרידברג ( וא מאפיי  התכני המאפיי  השני ה

. ביקורת מסורתית וביקורת מתקדמת: ניתני  לחלוקה לשתי קטגוריות, תוכנית

טוע  כי ראוי שהממצאי  של הביקורת המתקדמת יובלטו ) ש , ש (פרידברג 

 א  ,בתקשורת מעצ  היות  בעלי חשיבות ומשמעות כספית ציבורית גדולה יותר

, בפועל המקו  המוקדש באמצעי התקשורת לממצאי הביקורת המסורתית גדול יותר

 . החוקיות והסדירות, וכ  רוב הפרסומי  מוקדשי  לממצאי  מתחו  החשבונאות
מאפיי  תכני נוס" השכיח בסיקור התקשורתי של דוחות הביקורת הוא ההתמקדות 

ת הדוח מתבקש כל כתב לקרוא מספר כי ע  קבל) 677, ש (לפיד . בסיקור הסנסציה

את הפרק המתייחס לתחו  פעולתו ולדלות את הביקורות החשובות יותר ואת 
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בנקודת המפגש של החשוב ע  הסנסציוני נדלקי  זרקורי "כלומר , "צימוקי "ה

 על   ג  הי מדבר) 287: 1999, אצל פרידברג(לביא ו) 122, 1988(ליבמ  ". הפרסומת

ולא תמיד לנושאי  העמוקי  ולסנסציה " נטריהפיק"היתפסות תקשורתית ל

מפרטת ג  אלמנטי  בדוח שה  ) 285&283, ש (לביא . והכבדי  המופיעי  בדוח

. כלומר תכני ביקורת שיעניינו וימשכו את תשומת הלב התקשורתית, "מגרי פרסו "

" גרות" היכולת של שמות אנשי  ידועי  ל.שכזה הוא פרסו  שמות" מגרה"מרכיב 

בו עסקנו מוקד  יותר,  תקשורתי עלתה ג  היא במחקר  של גאלטונג ורוגהפרסו 
1
 .

ערכ  , כדוגמת ראשי המדינה, מהמחקר עולה כי אירועי  הקשורי  לאנשי עילית

בני אד  גדולי  או שמות "במקרה זה פועל העיקרו  הבסיסי של . החדשותי יגבר

מצא כי ) 120, 1988(מ  ג  ליב). 216: 1993, כספי" (גדולי  עושי  את החדשות

אלא שנטיית מבקר . העיתונות תדווח בהרחבה על דוחות בה  מוזכרי  מנהיגי 

. שכ  הביקורת היא לגופו של עניי  ולא לגופו של אד , המדינה היא לא לפרס  שמות

מפרסמי  את שמו , רק באות  מיקרי  בה  מובילי  כל החוטי  לב  אד  מסוי 

מציינת ג  כי חל ) ש ,ש (לביא ). 285: 1999, ל פרידברגלביא אצ(בזהירות הנדרשת 

נתפס כמאי! והוא , הסגנו  כיו  הוא חד וחרי" יותר .שינוי בסגנו  כתיבת הדוחות

ע  כניסתו של השופט , 2005מדיניות פרסו  השמות השתנתה ביולי .  נוס"פרסו 

בדוחות על פי מדיניותו מצויני  . מיכה לינדנשטראוס לתפקיד מבקר המדינה

 .שמותיה  של עובדי מדינה הנתפסי  כאחראי  למחדלי 
ממאפיי  זה עולה כי ). 688: 1999, פרידברג(  הוא מאפיי  הדעיכההשלישימאפיי  ה

הפרסומי  לגבי ממצאי הדוח השנתי של מבקר המדינה מתרכזי  במספר ימי  

הדוח עיקר הפרסו  הוא בסמו  למסיבת העיתונאי  של המבקר והתרת . מצומצ 

עד שהנושא , לאחר מכ  הול  היק" הפרסו  ודוע . וביו  שלמחרת, לפרסו  ברבי 

 . יורד לחלוטי  מסדר היו 
מתייחס לנקודה זו וקובע כי למחרת פרסו  הדוח עוברי  כלי ) 677, ש (ג  לפיד 

נראה כי בעיה זו לא נסתרת מעיניו . התקשורת לסדר היו  ועוסקי  באירוע טרי יותר

ישיבה של וועדת הכנסת לענייני ביקורת העיו  בפרוטוקול מ. המדינהשל מבקר 

כאשר "התבטא כי , כ עוזי לנדאו"ח, ר הוועדה דאז" כי יועולה ,24.1.00&מה, המדינה

___________ 

 .  לעיל80ראה עמוד   1
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אליעזר , בתגובה השיב מבקר המדינה". מבקר המדינה מפרס  דוח זהו מצר  החודש

 ). 150: 2003, סיו " (לצערי זה מצר  היו "גולדברג כי 
בחינה לעומק של התנהגות התקשורת ביחס למעקב מתמש  אחרי נושאי  שעלו 

לסדר היו  מגלה כי מאפיי  הדעיכה הוא מאפיי  המתקיי  בדיווחי התקשורת באופ  

 Issue attention &משרטט במאמרו מחזוריות שיטתית ) Downs) 1972 ,38. כללי

cycle & א  לאחר זמ  קצר , בעוצמה רבה שבמהלכה עולה נושא לסדר היו  הציבורי

) McCarthy, McPhail & Smith) 1996 ,481. ההתעניינות בנושא זה מתפוגגת

". Media issue attention cycle "&הרחיבו הגדרה זו ודיברו על תהלי  מחזורי של 

, תהלי  זה מתייחס להופעתה הפתאומית של בעיה מסוימת על סדר היו  התקשורתי

בעיה זו נותרת דומיננטית בחדשות לתקופת זמ  ". צל" הייתה בועדלאותו מבעיה שעד 

חר" העובדה , עד שהיא מתפוגגת בהדרגתיות מתשומת הלב התקשורתית, קצרה

מוצגת על ידי , עמדה מנוגדת לתפיסה זו של אפקט הדעיכה. שהיא לא באה על פתרונה

ביקורת המדינה  80&החל מסו" שנות ה,  לשיטתה.)278: 1999, אצל פרידברג( לביא

התיאור של פרסו  ולאחריו ו,  על סדר היו  התקשורתי באופ  כמעט קבוענמצאת

  .דעיכה אינו נכו  יותר
הדוחות השנתיי  ). 689: 1999 פרידברג (המאפיי  הרביעי והאחרו  הוא מאפיי  הגודש

, הנפרשי  על מאות ואלפי עמודי , של מבקר המדינה מתאפייני  בגודש ממצאי 

גודש זה מעמיד את אמצעי התקשורת . היק" הארגוני  שהמבקר צרי  לבחו בגלל 

לאור בעייתיות זו בחר מבקר . בפני בעיה ופוגע באפקטיביות של פרסו  הממצאי 

החל מהדוח ,  חלקי 2&לפצל את הדוח השנתי ל, גולדברגאליעזר , המדינה לשעבר

מבקר המפוצלי  הפ  העיסוק התקשורתי בנושאי  מתו  דוחות ה. 50השנתי מספר 

שלו רק בדוח " תחמושת" מבזבז את כל הינושכ  בצורה זו המבקר א, אינטנסיבי יותר

אלא יוצר עיסוק מתמש  בממצאי  וגור  להענקת תשומת לב תקשורתית לכל , אחד

והוא , הנהיג שינוי ג  בתחו  זה, מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס. דוח בנפרד

 .י  נקודתיי מפרס  דוחות נפרדי  בנושא
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 מער$ המחקר
ניתוח תוכ  הוא שורה של . כלי המחקר בו ייעשה שימוש במאמר הוא ניתוח תוכ 

ארגו  וניתוח אינפורמציה באופ  שיטתי לש  הסקת  ,תהליכי  שמטרת  איסו"

כלי מחקרי זה מנתח בשיטתיות נתוני  מגווני  שהתקבלו מרשומות . מסקנות

ודולוגיה המאפשרת להסיק מסקנות לגבי המאפייני  מת, ארכיוניות כתובות ואחרות

כמו כ  כלי זה מאפשר לפתח פורמטי  פשוטי   .והמשמעויות של אות  הנתוני 

 אינפורמציה או יאפשרו ספירת תדירות של הופעת נושא נחקר כזה בתמצותשיעזרו 

אשר יאפשרו לזהות מגמות לאור  , נית  ליצור פורמטי  מורכבי  יותר .או אחר

וכ  יאפשרו לזהות הבדלי   ,ופת זמ  ארוכה ולאתר השתנות של תופעה כלשהיתק

 ). Chelimsky, 1989: 6 (מינוריי  באופ  ההתייחסות לתופעה זו 
ג  כאשר , אחת מיתרונותיה הבולטי  של שיטה זו היא יכולת השחזור הגבוהה

 נער  על יתרו  זה מתאפשר כיוו  שניתוח התוכ . מדובר על תופעה שהתרחשה בעבר

, באמצעות כללי  מפורשי  וקטגוריות מוגדרות,  שמורות וקבועות,עדויות כתובות

המאפשרי  לחוקרי  שוני  לקבל את אות  תוצאות מאות  רשומות ארכיוניות 

 ). 128: 1992, נחמיאס ונחמיאס(
ששימשה בתפקיד מבקרת ,  מתייחס לתקופות כהונת  של מרי  ב  פורתאמרהמ

 אליעזר גולדברג כמבקר המדינהלתקופת כהונתו של  ו,1998&1988י  המדינה בי  השנ

,  דוחות שנתיי 3באופ  אקראי עבור כל אחד מה  נבחרו . 2005&1998בי  השני  

לגבי מרי  ב  פורת נבחרו הדוחות השנתיי  . שה  פרסמו במהל  כהונת  בתפקיד

, ב52/ א52, ב50/ א50י  לגבי אליעזר גולדברג נבחרו הדוחות השנתי. 47, 46, 45מספר 

ופורסמו בהפרש של , שלושת הדוחות הללו ה  דוחות שפוצלו לשני חלקי . ב53/ א53

ייבדק הסיקור העיתונאי שנית  לכל אחד מהדוחות הללו למעשה . מספר חודשי 

מאחר . מעריב והאר!, ידיעות אחרונות: בשלושת העיתוני  המרכזיי , ולממצאיו

 מוסר בשעות אחר הצהרי  הרי שהתייחסות עיתונאית והאמברגו על פרסו  הדוח

שכ  שלושת העיתוני  שמהווי  את , אליו יכולה להתחיל רק ביו  שלמחרת

יעקוב אחר  המחקר. המודפסי  במהל  הלילה, אוכלוסיית המחקר ה  עיתוני בוקר

 כואופ  הסיקור בעיתוני  אלו החל מהיו  הראשו  שלאחר הסרת האמברגו והמש



 ר העיתונות הכתובה של סוגיות ונושאי  מתו  דוחות מבקר המדינהסיקומאפייני  של ____

85 

  שנבחרו לצור  ניתוח התוכ  ה פרסומי העיתונות . שלאחר מכ מי הפרסו יבשלושת 

באופ  אינפורמטיבי את ממצאי הדוחכתבות המסקרות ה
2

 . 
 כי העיתונות תסקר באופ  אינטנסיבי יותר ממצאי  היאהשערת המחקר הראשונה 

אשר נוגעי  לגופו של אד  המוכר , המובאי  בדוחות השנתיי  של מבקר המדינה

וזאת , או ממצאי  סנסציוניי  שביכולת  לעורר עניי  וסערה ציבורית, בורבצי

לצור  בדיקת השערה זו . בהשוואה לממצאי  אחרי  המתפרסמי  באותו דוח שנתי

שני המקרי  הראשוני  עוסקי  באישי ציבור והשלישי : נבחרו שלושה מקרי מבח 

שכ  ה  , מקרי  אלו נבחרו. עוסק בנושא שנית  להגדירו כסנסציוני ומעורר מחלוקת

תיבדק שכיחות , לגבי כל מקרה מבח . עוררו סערה תקשורתית וציבורית גדולה

מאותו , ביחס למספר הכתבות העוסקות בממצאי  אחרי , הכתבות העוסקות בו

כ  יתברר אילו ממצאי  מקבלי  . וזאת בכל אחד משלושת העיתוני  בנפרד, הדוח

,  בולטי  ציבורהמבח  הראשו  נוגע לשני אישימקרה . את הסיקור הנרחב ביותר

נגיד בנק , הראשו  הוא יעקב פרנקל. שממצאי הביקורת לגביה  פורסמו באותו דוח

הממצאי  העלו כי פרנקל נהנה מהטבות מפליגות ותנאי פרישה . ישראל לשעבר

 ביקורת על מספר הימי  נמתחהכמו כ  .  בניגוד למקובלהמועדפי  ופדה ימי חופש

ל שקיבל הנגיד "ל ועל החזרי  עבור הוצאות אש"בה  שהה הנגיד לשעבר בחו הרב

מהדוח עלה כי הטבות אלו . עבור אות  ימי  בה  היה מחו! לגבולות המדינה

 ביקורת על הסדר מיוחד שנקבע בבנק נמתחהכמו כ  . הסתכמו במאות אלפי שקלי 

ית השנייה עליה נמתחה  הציבוראישיותה. כדי לאפשר לנגיד לצבור זכויות אקדמיות

, על השופט טל.  צבי טל,לשעברבית המשפט העליו  ביקורת באותו דוח הוא שופט 

כי פעל בניגוד ענייני  , על פי הדוח, נמתחה ביקורת, תהעיזבונור ועדת "ששימש כיו

 לעמותות בה  מעורבי  חברי  או ,כאשר השתת" בדיוני הועדה לאישור הקצבות

 ).2002, ב52די  וחשבו  שנתי , מבקר המדינה(אשונה קרובי משפחתו מדרגה ר
: להל (לשעבר ראש הממשלה , מקרה המבח  השני קשור לעומד בראש הפירמידה

ר "בתקופה שבה כיה  כיו, נטע  כלפיו כי פעל בניגוד ענייני  שכ . אריאל שרו ) מ"רה

 יה מעורב בנסיו  לשנות החלטה האוסרת על חקלאי נהל מקרקעי ישראל הימ

על א" , נהל להשכיר חלק מהקרקע לשימוש מסחרייבחכירה מהמהמחזיקי  קרקע 

___________ 

 ). 2003(וסיו  ) 1988(במתודולוגיה דומה עשו שימוש ג  ליבמ    2
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די  וחשבו  שנתי , מבקר המדינה( עניי בנגיעה אישית שכמחזיק של קרקע הייתה לו 

 ). 2003, ב53
מקרה המבח  האחרו  שייבדק קשור להטבות מפליגות וחריגות שנתנה חברת החשמל 

לו לא נכללו בהסכמי השכר הציבוריי  וע  הזמ  הטבות א. עובדיה וגמלאיה, לבכירה

מהדוח עלה כי באותה שנה צרכו עובדי החברה חשמל . גדל מעגל האנשי  שנהנה מה 

המבקר דיווח כי העובדי  הבכירי  בחברה ציבורית .  מיליו  שקל100חינ  בעלות של 

חברה זו הרוויחו יותר מראש הממשלה וכי המשכורות הגבוהות המשולמות לעובדי ה

  ).1999, א50די  וחשבו  שנתי , מבקר המדינה(נובעות משלל סעיפי תוספות שכר חריגות 
 כי קיי  מאפיי  של דעיכה במידת הסיקור העיתונאי את הדוח היאההשערה השנייה 

בהקשר לכל אחד : השערה זו תיבדק באופ  הבא. השנתי של המבקר וממצאיו

, הכתבות המסקרות את ממצאי הדוח מספר כל מנהי, מהדוחות הנדוני  במאמר

כאשר ספירה זו תתבצע לגבי יו  הפרסו  הראשו  שלאחר הסרת האמברגו וג  לגבי 

. ספירה זו תתבצע במקביל בכל אחד משלושת העיתוני .  הבאי ימי הפרסו שלושת 

במספר הכתבות העוסקות , כלומר דעיכה,  הא  יש ירידהבחו אופרציה זו תאפשר ל

 . מהל  הימי  שלאחר פרסומוב, בדוח המבקר
 כי פיצול הדוח השנתי לשני חלקי  נפרדי  הגביר את היאההשערה השלישית 

בכל אחד , השערה זו תיבדק על ידי ספירת מספר הכתבות. הסיקור העיתונאי הנית  לו

וספירה , שסיקרו את שלושת דוחות ביקורת המדינה של ב  פורת, משלושת העיתוני 

שסיקרו את שלושת דוחות , בכל אחד משלושת העיתוני , בותנפרדת של מספר הכת

לש  עריכת ההשוואה יחושב ממוצע מספר . הביקורת המפוצלי  של אליעזר גולדברג

השוואת תוצאות הממוצעי  . הכתבות של כל עיתו  לגבי כל שלישיית דוחות בנפרד

יש כל עיתו  לגבי כל עיתו  בנפרד תאפשר להסיק הא  חל שינוי בכמות הסיקור שמקד

 . לאחר פיצול , לדוחות
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 התוצאות
 ממצאי  שעל פיה, לצור  בדיקת ההשערה הראשונה :ממצאי  בעלי אופי אישי . א

נבדקה , לגבי אישי ציבור וממצאי  סנסציוניי  יסוקרו בהרחבה יתרה בעיתונות

המקרה .  מקרי מבח  בכל אחד מהעיתוני  בנפרד3-שכיחות הכתבות העוסקות ב

השכיחות . לממצאי  המבקרי  את יעקב פרנקל וצבי טל, כאמור,   מתייחסהראשו

והמש  בשלושת ימי פרסו  , יו  למחרת הסרת האמברגו, 30.4.02-נבדקה החל מה

העיתוני  שלאחריו
3
.  

 :ידיעות אחרונות
 שכיחות הכתבות המסקרות את ממצאי הדוח: 1טבלה 

 נושא הממצאי  שכיחות
 ממצאי פרנקל 9

 ממצאי טל 6

 בניית השגרירות בטוקיו 2

 שכר בעמותות 2

 שונות 16

  כ"סה 35
ב בעיתו  52ניתוח התוכ  העלה כי ס  הכתבות שהוקדשו לתיאור ממצאי הדוח השנתי 

הוקדשו ) 26%&כ( כתבות מתוכ  9. במספר 35ידיעות אחרונות בתקופה הנתונה היה 

 6,  כלומר יותר מרבע מכלל הסיקור&לנגיד הבנק לשעבר לתיאור הממצאי  הנוגעי  

 הנושאי  הנסקרי  2. הוקדשו לממצאי הביקורת הנוגעי  לשופט טל) 17%&כ(כתבות 

עסקו בנושא השכר בעמותות ) 6%&כ( כתבות בלבד כל אחד 2&ביותר לאחריה  שזכו ל

אי הביקורת כל ממצ.  מיליו  הדולרי  שהושקעו בבניית השגרירות בטוקיו7ובנושא 

___________ 

במקרי המבח  הנבדקי  יש מספר מצומצ  של כתבות המסקרות יותר מממצא אחד ועד   3
בהתא  למספר ,   אלו נספרה כל כתבה יותר מפע  אחתבמקרי.  ממצאי 3 2

 .  הממצאי  המסוקרי  בה
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. האחרי  שהעיתו  בחר לדווח עליה  קיבלו אזכור בודד בצורת כתבה אחת

בהרחבה רבה יותר מאשר איפוא דווחו נגיד הבנק לשעבר ממצאי  הנוגעי  לה

שנבנתה על פי , בניית השגרירות הישראלית ביפ עלות הגבוהה של ממצאי  הנוגעי  ל

 י ביו  הפרסו  הראשו  בעיתו  ראוי לציי  כ . מיליו  דולר7הדוח בעלות של 
  . הממצאי  בנוגע לפרנקל הוזכרו בכותרת הראשית של העיתו ) 30.4.2002(

 :מעריב
 במשות" היו להכוס  . שני האישי  במשולבו בממצאי  הנוגעי  לעסקרוב הכתבות 

 כתבות שהוקדשו 25ומתו  , ה  כתבות שתיארו את ממצאי המבקר בנוגע לשני10

 מכלל העיסוק 40%&הרי שמדובר ב, הדוח השנתי של המבקרלעיסוק בממצאי 

כל שאר ממצאי הביקורת . התקשורתי בדוח שהיו מוקדשי  לשני אנשי הציבור הללו

ג  מעריב דיווח על . המפורסמי  זכו להתייחסות בכתבה אחת בלבד לכל אחד

  .  בעמוד הראשי,ביו  הפרסו  הראשו הממצאי  בקשר אליה  
 :האר 

עסקו בממצאי  הנוגעי  , 28%&כלומר כ, במספר 29 של להכותו  ס   כתבות מ8

הממצאי  . )10%&כ(כתבות עסקו בממצאי  הנוגעי  לשופט טל בנגיד לשעבר ושלש 

הביקורת שנמתחה על שני .  כל אחד בכתבה אחת בלבד,נסקרובנושאי  אחרי  

ה לנושאי האישי  זכתה בכל שלושת העיתוני  שנבדקו לכיסוי גדול יותר בהשווא

 . דבר העולה בקנה אחד ע  השערת המחקר, הביקורת האחרי 
והוא עסק , שהוא חלקו השני של הדוח השנתי, ב53מקרה המבח  השני פורס  בדוח 

 בדיקת שכיחות הכתבות בשלושת העיתוני  לאור  . לשעברראש הממשלהכאמור ב

  : והעלתה את הממצאי  הבאי 1.5.03&ארבעת הימי  החלה ב
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 : ת אחרונותידיעו
 5,  שנספרו במהל  תקופה זו כעוסקי  בממצאי הדוחלהכו פריטי  ס  30מתו  

התייחסו לביקורת המופנית לנציבות ) 10%( כתבות 3. מ"עסקו ברה) 17%&כ (אזכורי 

. ואילו יתר הממצאי  המסוקרי  זכו להתייחסות בכתבה אחת בלבד, שירות המדינה

  .בעמוד השער של העיתו  הממשלה לראשההתייחסות היתה ביו  הפרסו  
 :מעריב

 שכיחות הכתבות המסקרות את ממצאי הדוח: 2טבלה 
 נושא הממצאי  שכיחות

 מ"רוה 3

 קבלת החלטות על ידי שרי  2

 עובדי  זרי  2

 חברת חשמלבעומס צריכה  2

  של בתי מלו  בי  המלחסכנת הצפה 2

 שונות 22

  כ"סה 33
עסקו בראש ) 9%&כ( כתבות 3,  שסיקרו את ממצאי הדוחלהכו כתבות ס  33מתו  

יתר ). 6%&כ(על ידי שתי כתבות כל אחד מה  נושאי  אחדי  סוקרו  .הממשלה

ו הממצאי  ג  כא  דווח. אחד בכתבה עיתונאית אחת בלבדסוקרו כל הממצאי  

   .בעמוד השער של העיתו מ "הנוגעי  לרוה
 :האר 
שורה . מ"רוה בסקוע )11%&כ( כתבות 4, כתבות המסקרות את ממצאי הדוח 35מתו  

זוכי  כל אחד לאזכור , בה  ממצאי  מתחו  הכלכלה, ארוכה של ממצאי  שוני 

בעמוד השער מ "דווחו הממצאי  הנוגעי  לרוהג  בעיתו  זה . בכתבה אחת בלבד

 . הראשי
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ביחס לנושאי ,  ביותרמ זכתה לכיסוי הרב"מהממצאי  עולה כי הביקורת על רה

 . בכל שלושת העיתוני  שנבדקו, הביקורת האחרי 
, א והוא נושא שעונה להגדרה סנסציוני50מקרה המבח  האחרו  שנבדק לקוח מדוח 

מדובר בממצאי  על עובדי חברת . למרות שלא עומדת במרכזו דמות ציבורית ידועה

יש . ובשכר עובדי  צריכה מוגזמת של חשמל חינ  על ידי ההעוסקי  ב, החשמל

לציי  כי נושא ההטבות והשכר של עובדי חברת החשמל הוא נושא שנוי במחלוקת מזה 

הממונה על שנה בדוח מידי " מככבי "והעובדי  הבכירי  של חברת החשמל , זמ  רב

להל  הממצאי  שנבדקו החל . הסוקר את חריגות השכר במשק הישראליהשכר 

  :6.10.99מתארי  
 :ותידיעות אחרונ

 שכיחות הכתבות המסקרות את ממצאי הדוח: 3טבלה 
 נושאי הממצאי  השכיחות

 הטבות בחברת החשמל 5

 חוסר תיאו  ותחרות בי  גופי המודיעי  3

 הלוויי  עמוס ככישלו  כלכלי 2

 מפעלי  מסוכני  קרובי  לבתי תושבי  2

 שדות מוקשי  לא מסומני  2

 ל"א מגויסי  לצהעולי  ל 2

 שונות 13

  כ"סה 29
  כתבות 5, כתבות שהוקדשו לפרסו  ממצאי הדוח בימי  הנחקרי ה 29כל מתו  

ג  נושא . הוקדשו לנושא של הטבות החשמל והשכר במונופול החשמל הגדול) 17%&כ(

  כתבות 3חוסר התיאו  והתחרות בי  גופי המודיעי  נהנה מסיקור נרחב יחסית של 

ביניה  ממצא , )7%&כ( נושאי  אחרי  סוקרו כל אחד על ידי שתי כתבות 4). 10%&כ(

 יש , שוב.י  עמוסיוו פיתוח הלבפרויקטלגבי עשרות מיליוני שקלי  שירדו לטמיו  
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 גדול לאי  , על פני ממצאי  המצביעי  על נזק כספי"סנסציונית"העדפה של ביקורת 

  . ד בכתבה אחת בלבדיתר הממצאי  המדווחי  נסקרי  כל אח. שיעור
 :מעריב

 שכיחות הכתבות המסקרות את ממצאי הדוח: 4טבלה 
 נושא הממצאי  השכיחות

 חוסר תיאו  ותחרות בי  גופי המודיעי  3

 שדות מוקשי  לא מסומני  2

 הטבות לעובדי חברת החשמל 1

 שונות 9

  כ"סה 15
. יבי של נושא ההטבות בחברת החשמל נדחיתבמקרה זה ההשערה בדבר סיקור מס

 כתבות 3שמקבל , הנושא המסוקר ביותר הוא הממצאי  הנוגעי  לגופי המודיעי 

ואילו , )13%&כ( נושא שדות המוקשי  מסוקר בשתי כתבות ;)20% (להכו ס  15מתו  

חברת החשמל ושאר הממצאי  המפורסמי  בעיתו  מוזכרי  בכתבה אחת בלבד כל 

  ). 7%&כ(אחד מה  
 :האר 

 שכיחות הכתבות המסקרות את ממצאי הדוח: 5טבלה 
 נושא הממצאי  שכיחות

 הטבות לעובדי חברת החשמל 7

 חוסר תיאו  ותחרות בי  גופי המודיעי  2

 שונות 14

  כ"סה 23
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 עובדי לגביהמדינה ממצאי מבקר עסקו ב) 30%&כ( כתבות 7, להכו כתבות ס  23מתו  

בעוד ששורה , )9%&כ(נושא זרועות המודיעי  מסוקר בשתי כתבות . חברת החשמל

התעשייה : לדוגמא(המצביעי  על נזקי  כספיי  אדירי  , ארוכה של ממצאי 

מקבלי  סיקור )  מיליו  דולר135האווירית מפגרת בפיתוח מערכת נשק בעלות של 

 . במסגרת כתבה אחת בלבד
קורת שנמתחה על ההטבות שניתנו לעובדי חברת החשמל מהממצאי  עולה כי הבי

ביחס לממצאי ביקורת אחרי  בעיתוני  ידיעות אחרונות , זכתה לכיסוי הרב ביותר

 .במעריב ההשערה נדחתה. והאר!
על פניו נראה כי ההפרשי  במספר הכתבות המסקרות את הנושאי  השוני  הוא 

אי הביקורת זוכי  לאזכורי  רוב ממציחד ע  זאת בהתחשב בכ  ש. לעיתי  קט 

לו פע  אחת ומסוקר , ממצאיש משמעות לכ  שהרי ש,  בלבדבודדי  וחד פעמיי 

 יש בכ  כדי להבליט אותו ולהשאירו במודעותו של הקורא לזמ  .יותר מאחרי 

שממצאי  הנוגעי  לאנשי , אפואנית  לקבוע . ממוש  יותר ביחס לממצאי  האחרי 

 ,י בעל חשיבות ציבורית ייהנו מסיקור תקשורתי נרחב יותראליטה או לעניי  סנסציונ

 . במידות משתנות
 קיי  אפקט דעיכה בסיקור ממצאי שעל פיה, ההשערה השנייה :אפקט הדעיכה . ב

נבדקה על ידי ספירת מספר הכתבות המתפרסמות ביו  הפרסו  שלאחר , הדוח

סו  שלאחריו ושלושת ימי הפר)יו  הפרסו  הראשו : להל  (הסרת האמברגו
4

 .

   :להל  התוצאות. בכל אחד משלושת העיתוני , ספירה זו נעשתה לגבי כל דוח בנפרד

___________ 

לא כולל , הכוונה היא לימי  עוקבי  שבה  הודפסו והופצו העיתוני " ימי פרסו "ב  4
 .  שבתות ומועדי ישראל
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 )מעריב והאר", ידיעות אחרונות: המקור (45דוח מספר : 6טבלה 
מספר הכתבות 
 מספר הכתבות ביו  הרביעי

מספר הכתבות  השלישי ביו 
מספר הכתבות  השניביו  

הפרסו   ביו 
  הראשו$

 ידיעות אחרונות 17 1 0 0
 מעריב 24 0 0 0
  האר  36 0 0 0

 )מעריב והאר", ידיעות אחרונות: המקור (46דוח מספר : 7טבלה 
מספר הכתבות 
 מספר הכתבות ביו  הרביעי

מספר הכתבות  השלישי ביו 
מספר הכתבות  השניביו  

הפרסו  ביו  
  הראשו$

 ידיעות אחרונות 23 1 0 0
 מעריב 21 1 0 0
  האר  42 1 0 1

 )מעריב והאר", ידיעות אחרונות: המקור (47דוח מספר : 8טבלה 
מספר הכתבות 
 מספר הכתבות ביו  הרביעי

מספר הכתבות  השלישי ביו 
מספר הכתבות  השניביו  

הפרסו  ביו  
  הראשו$

  אחרונותידיעות 24 0 0 0
 מעריב 22 0 1 0
 האר  56 0 2 0
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 )מעריב והאר", ידיעות אחרונות: המקור( א 50דוח מספר : 9טבלה 
מספר הכתבות 
 מספר הכתבות ביו  הרביעי

מספר הכתבות  השלישי ביו 
מספר הכתבות  השניביו  

הפרסו  ביו  
  הראשו$

 ידיעות אחרונות 26 2 1 0
 מעריב 15 0 0 0
 האר  23 0 0 0

 

 )מעריב והאר", ידיעות אחרונות: המקור( ב 50דוח : 10טבלה 
מספר הכתבות 
 מספר הכתבות ביו  הרביעי

מספר הכתבות  השלישי ביו 
מספר הכתבות  השניביו  

הפרסו  ביו  
  הראשו$

 ידיעות אחרונות 38 0 0 0
 מעריב 16 0 0 0
 האר  24 0 1 0

 

 )מעריב והאר", ידיעות אחרונות: המקור( א 52דוח : 11טבלה 
מספר הכתבות 
 מספר הכתבות ביו  הרביעי

מספר הכתבות  השלישי ביו 
מספר הכתבות  השניביו  

הפרסו  ביו  
  הראשו$

 ידיעות אחרונות 18 0 0 0
 מעריב 10 1 0 0
  האר  20 0 0 0
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 )מעריב והאר", ידיעות אחרונות: המקור( ב 52דוח : 12טבלה 
מספר הכתבות 
 מספר הכתבות ביו  הרביעי

מספר הכתבות  השלישי ביו 
מספר הכתבות  השניביו  

הפרסו  ביו  
  הראשו$

 ידיעות אחרונות 27 5 1 2
 מעריב 20 3 1 1
 האר  24 3 1 1

 

 )מעריב והאר", ידיעות אחרונות: המקור( א 53דוח : 13טבלה 
מספר הכתבות 
 מספר הכתבות ביו  הרביעי

מספר הכתבות  השלישי ביו 
מספר הכתבות  השניביו  

הפרסו  ביו  
  הראשו$

 ידיעות אחרונות 18 2 1 0
 מעריב 9 0 0 0
 האר  18 3 0 0

 

 ) מעריב והאר", ידיעות אחרונות: מקורה( ב 53דוח : 14טבלה 
מספר הכתבות 
 מספר הכתבות ביו  הרביעי

מספר הכתבות  השלישי ביו 
מספר הכתבות  השניביו  

הפרסו  ביו  
  הראשו$

 ידיעות אחרונות 28 2 0 0
 מעריב 32 0 1 0
 האר  28 0 6 1

 

ות את מהתוצאות עולה תמונה ברורה של ירידה דרסטית במספר הכתבות המסקר

לבי  שלושת , היו  שלאחר הסרת האמברגו, ממצאי הדוח בי  היו  הראשו  לפרסו 

בעוד שבימי  , ביו  הראשו  הסיקור מתפרש על עשרות כתבות.  העוקבי  ימיה
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קביעה זו נכונה לגבי כל אחד . העוקבי  הסיקור יורד למספר כתבות בודדות בלבד

 . מהמקרי  שנבדקו והוצגו להל 
 פיצול הדוח השנתי של מבקר ,השערה השלישית על פי :הדוח השנתיפיצול  . ג

 חלקי  נפרדי  הגביר משמעותית את הכיסוי העיתונאי הנית  לדוח 2&המדינה ל

חושב ממוצע מספר , לגבי כל עיתו  בנפרד: הבאהההשערה נבדקה בדר  . בכללותו

וממוצע ,   פורתשנבחרו מתקופת בהכתבות שסיקרו את שלושת הדוחות השנתיי  

 . של גולדברג  פוצלימספר הכתבות שסיקרו את שלושת הדוחות המ
   :להל  התוצאות

 :ידיעות אחרונות
 מספר הכתבות המסקרות את הדוחות השנתיי  וממוצע משות : 15טבלה 

  45דוח  46דוח  47דוח  כתבות' ממוצע מס
 מספר כתבות 18 24 24 22

 

 מספר הכתבות המסקרות את הדוחות השנתיי  המפוצלי  וממוצע משות : 16טבלה 
  50דוח  52דוח  53דוח  כתבות' ממוצע מס
 מספר כתבות 67 53 51 57

 

&נתוני  מצביעי  באופ  מובהק שמספר הכתבות הממוצע לגבי הדוח המפוצל עלה בה

  . 160%& של כגידול, קרי.  לעומת הדוח המאוחד שקד  לו35
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 :מעריב
 מספר הכתבות המסקרות את הדוחות השנתיי  וממוצע משות : 17טבלה 

  45דוח  46דוח  47דוח  כתבות' ממוצע מס
 מספר כתבות 24 22 23 23

 

 מספר הכתבות המסקרות את הדוחות השנתיי  המפוצלי  וממוצע משות : 18טבלה 
  50דוח  52דוח  53דוח  כתבות' ממוצע מס

 מספר כתבות 31 36 42 )בקירוב (36

 

 56%גידול של , קרי,  כתבות13עומד על " מעריב"בסיקור של הפער בי  הממוצעי  

  . בקירוב
 :האר 

 מספר הכתבות המסקרות את הדוחות השנתיי  וממוצע משות : 19טבלה 
  45דוח  46דוח  47דוח  כתבות' ממוצע מס
 מספר כתבות 36 44 58 46

 

 ר הכתבות המסקרות את הדוחות השנתיי  המפוצלי  וממוצע משות מספ: 20טבלה 
  50דוח  52דוח  53דוח  כתבות' ממוצע מס
 מספר כתבות 48 49 56 51

 

 עלה , גידול במספר הכתבות המסקרות את דוח המבקר ע  פיצולו לשני חלקי ה

 .11%&בכ
 .הסיקורהתמונה הכוללת מאששת את ההשערה כי פיצול הדוח הביא לגידול של 
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 ממצאי  נוספי 
שאלה הא  בצורת הסיקור העיתונאי של ממצאי נבחנה הבאמצעות ניתוח התוכ  

 לש  כ  נבדקו וחושבו ג  הגדלי  של הכתבות .הדוח השנתי יש אלמנטי  קבועי 

כתבה שגודלה בי  , כתבה שגודלה עד רבע עמוד נחשבה כקטנה. ומיקומ  בתו  העיתו 

ה בינונית וכתבה שגודלה נע בי  חצי עמוד לעמוד של  רבע עמוד לחצי עמוד נחשב

נעשתה הבחנה בי  כתבות שפורסמו בדפי החדשות ובי  , לגבי המיקו . נחשבה כגדולה

 :להל  התוצאות. הכתבות שפורסמו באחד המוספי  הפנימיי 
 על פי גודל' , בחלוקה לעיתוני , התפלגות הכתבות באחוזי : 21טבלה 

 )מעריב והאר(, ונותידיעות אחר: המקור(
  כתבה גדולה כתבה בינונית כתבה קטנה

 ידיעות אחרונות 12.23 13.92 73.83
 מעריב 13.48 7.86 78.65
 האר  1.71 11.68 86.6

 

י  הללו עולה כי רוב  המוחלט של הכתבות המסקרות את ממצאי הדוח ה  נתונמה

בי  א  מדובר בדוח , וני קביעה זו נכונה לגבי כל אחד משלושת העית. כתבות קטנות

 . שנתי אחד ובי  א  מדובר בדוח מפוצל
 על פי מיקומ' , בחלוקה לעיתוני , התפלגות הכתבות באחוזי : 22טבלה 

 )מעריב והאר(, ידיעות אחרונות: המקור(
  בדפי החדשות בדפי המוספי 

 ידיעות אחרונות 22.36 77.63
 מעריב 21.91 78.08
  האר  16.83 83.16

י  הללו עולה כי רוב  המוחלט של הכתבות המסקרות את ממצאי הדוח נתונמה

ג  קביעה זו נכונה לגבי כל . ממוקמות לרוב בדפי המוספי  הפנימיי  של העיתוני 
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 .בי  א  מדובר בדוח שנתי אחד ובי  א  מדובר בדוח מפוצל, אחד משלושת העיתוני 

אודות , מהפרסומי  שבדק)  פריטי 95 מתו  66( 70%&ככי מצא ) 175, 2003(סיוו  ג  

 .  של העיתוני  שנבדקו בעמודי  הפנימיי התפרסמו, מבקר המדינה
כמו כ  נמצאו ממצאי  נוספי  המצביעי  על כ  שהעיתונות אימצה לעצמה דפוס 

( מקרי פרסו  שנבדקו 27מתו  : החוזר על עצמו בכל העיתוני  שנבדקו, פרסו  קבוע

 22&נמצא כי ב) ות חצי שנתיי  בכל אחד משלושת העיתוני  דוח6+  דוחות שנתיי  3

, הייתה התייחסות לדוח בעמוד הראשי של דפי החדשות בעיתו ) 81%&כ(מהמקרי  

 פעמי  זכו 6,  הפרסומי 27מתו  . ע  הפנייה לכתבות נוספות בעמודי  אחרי 

 מיקרי  לא הייתה התייחסות 4&ב). 22%&כ(ממצאי הביקורת לכותרת ראשית 

רק במקרה אחד . א  היו כתבות בנושא בתו  עמודי החדשות, לממצאי הדוח בשער

  . הייתה התייחסות לממצאי  רק במוספי  הפנימיי 
 דיו  וסיכו 

, מעריב והאר!, בעזרת שיטת המחקר של ניתוח תכני העיתוני  ידיעות אחרונות

מושכי  את נבדקו מה  נושאי הביקורת ש,  מבקר המדינהשסיקרו את ממצאי דוחות

הנוגעי  סנסציוניי  נמצא כי אכ  ממצאי  , ראשית. מרבית תשומת הלב העיתונאית

המניע . ביחס לממצאי  אחרי , לגופו של איש ציבור ידוע ידווחו בהרחבה רבה יותר

, ומענייני  יותר" מגרי פרסו "כיסוי בולט יותר של נושאי  : מאחורי סיקור זה ברור

 . לדרבנ  לרכוש את הגיליו ו, ת ליב  של הקוראי יש בו כדי למשו  את תשומ
דעיכה ,  ממצאי הדוחאתנמצאה דעיכה משמעותית בסיקור העיתונאי , שנית

 .שמתחילה כבר ביו  השני שלאחר פרסומי הממצאי 
ע  ,  נמצאה עלייה מובהקת במספר הכתבות המסקרות את הדוח השנתי,שלישית

לדוח שנתי שמפוצל לשני , זר גולדברגאליע, לשעברהמעבר שהנהיג מבקר המדינה 

 . חלקי 
 עולה השאלה מה תהינה ההשלכות על היק" הסיקור ממצאי המאמרלנוכח 

לארבעה חלקי  שיפורסמו , למשל, במידה וזה יפוצל, התקשורתי שיקבל דוח המבקר

 כמעט חהא  אי  בכ  כדי להשאיר את דוח המבקר על סדר היו  באור. כל רבעו 
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 מצד שני ?דבר שיעורר דעת קהל ויפעיל לח! לתיקו  הליקויי , השנהרצי" במש  כל 

יש חשש כמוב  שעיסוק אינטנסיבי מעי  זה בדוח השנתי ובממצאיו ימאיס עצמו על 

 ."מחפש לבר  ייצא מקלל"ומבקר המדינה בעודו , הציבור
ק היק" הסיקור העיתונאי של ממצאי הדוח תלוי לא ר כי בנקודה זו חשוב מאוד לציי 

אלא ג  במידה רבה בסיפורי  החדשותיי  האחרי  העומדי  על , בתכניו או בפיצולו

ע  ממצאי דוח המבקר על שטחי הפרסו  המוגבלי  " נלחמי "כיוו  שאלו , הפרק

אבל מאחר וגור  זה אינו נמצא בשליטתו של המבקר עליו לבחו  דרכי  . בעיתו 

בדוחות , ולכ  ג  הציבורית, יתנוספות שיעזרו לו למקד את תשומת הלב התקשורת

 . ככלי להגברת האפקטיביות שלו, שהוא מפרס 
 הא  נית  לשרטט קווי  כלליי  המאפייני  את אופ  העיסוק מאמרלבסו" בדק ה

 . העיתונאי בדוח השנתי ובממצאיו
נית  לשרטט בהכללה את הקווי  המאפייני  את הסיקור העיתונאי הקבוע למדי של 

על פי רוב תופיע התייחסות לממצאי  כבר : י של מבקר המדינהממצאי הדוח השנת

ע  הפנייה לכתבות נוספות בתו  עמודי החדשות ובתו  , בעמוד השער של העיתו 

במידה ויש בי  הממצאי  ביקורת המופנית לאישי ציבור . המוספי  המצורפי 

 שממצאי  יש אפשרות, או כזו העוסקת בנושאי  סנסציוניי  מעוררי עניי , ידועי 

" מגרה"ה, כל עוד אי  באותו יו  נושא אחר, אלו ימצאו דרכ  לכותרת הראשית

יסוקרו בהרחבה כבר בתו  עמודי " מגרי פרסו "ממצאי  . פרסו  במידה רבה יותר

, רוב  המכריע של הכתבות המסקרות את הדוח תופענה במוספי . החדשות

א  הרוב יופיעו , ט גדול או בינוניוהממצאי  המענייני  יותר תקשורתית יופיעו בפורמ

מאחורי כל כתבה קטנה כזו מסתתרי  למעשה ממצאי ביקורת . בפורמט קט 

עובדה זו מעוררת שאלות . שיכולי  להתפרס בדוח המבקר על עשרות ומאות עמודי 

ברוב המקרי  ריכוז הכתבות . לגבי אופיו הרדוד של הסיקור העיתונאי במקרי  אלו

מעריב "&של ידיעות אחרונות ו"  שעות24"לדוגמא , "מוס" הראשי"המשמעותי יהיה ב

ממצאי  . כלומר המוס" שאינו מוקדש לעיסוק בתחו  ספציפי אחד, של מעריב" היו 

יכול שיופיעו , לדוגמא ממצאי  מתחו  הכלכלה או הספורט, בעלי גוו  ספציפי

פנימיי  בחלק מהמקרי  המוספי  ה. במוספי  העוסקי  בלעדית בתחומי  אלו

ומאפיי  שכיח נוס" באופ  הסיקור הוא השימוש הנפו! , "מוס" מיוחד"מוגדרי  כ
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 אחת תגראפיבו מרכזי  העיתוני  תחת מסגרת , "עיקרי הממצאי "מאוד בפורמט 

ויש , ממצאי  אלו מוצגי  במשפט מתומצת. לתפיסת , את הממצאי  החשובי 

 . בה  כדי לרמוז לקורא על חשיבות  היחסית
, הנדו  בתחילת המאמר,  צפוימודלחלק מאותו , לטעמי, נות אלו מהוותמסק

מודל המאבח  דרכי  קבועות המאפיינות את אופ  פרסו  ממצאי הדוח ואת 

 . אופ  הטיפול התקשורתי בה 
מחקר זה סובל מחולשה עיקרית אחת בכ  שהוא מנתק את הסיקור , לסיכו 

קשורתי של כל אמצעי התקשורת העיתונאי של הדוח וממצאיו מכלל הסיקור הת

התמונה התקשורתית ביחס לסיקור הדוח לא תהיה מלאה ללא התייחסות . ההמוניי 

רק בשילוב בדיקה של הסיקור . לכלל החבילה המרכיבה את עול  המדיה בשלמותו

באמצעי התקשורת האלקטרוניי  תתקבל תמונה אמיתית ומלאה על אופ  הסיקור 

בדיקה מקיפה מעי  זו של כל אמצעי התקשורת . מדינהשל הדוח השנתי של מבקר ה

 . יכולה להיות נושא נוס" הראוי למחקר מעמיק
, כמותי למאפייני הסיקור&בכ  שהוא נות  תוק" אמפיריתרומתו של מאמר זה , לבסו"

  .שניתני  לזיהוי על ידי כל המתמיד בקריאת עיתוני 
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