פרויקט מעקב תקשורת :גם מלים יכולות להרוג

חיי כלב2005 ,
דמו של מי שווה יותר ,זה של אזרח פלסטיני או זה של כלב "יהודי"?

במהלך חודש פברואר נהרגו בידי כוחות הביטחון שישה אזרחים פלסטינים שלא השתתפו בלחימה
)מתוכם שני קטינים ,עפ"י נתוני "בצלם"( ונפצעו עשרות .אף אחד מן המקרים הללו לא זכה לסיקור
נרחב ונרגש כמו זה שליווה את מותו של הכלב "ארקוס" אשר נהרג בעת מצוד אחר חשוד במעורבות
בפיגוע במועדון הסטייג' בתל אביב .צרכן התקשורת הישראלי התוודע לפגיעה בפלסטינים בעמודים
הפנימיים של העיתונים או בשולי המהדורות .מבין העיתונים רק "הארץ" )ב (6.2.2005-דיווח בהרחבה
על שני פלסטינים לא חמושים שנהרגו בעת שניסו להיכנס לישראל .כל העיתונים דיווחו אומנם על הרג
פלסטיני ב 10 -בפברואר ,דיווח שנעשה במסגרת סיקור ירי פצצות המרגמה על גוש קטיף אשר
החמאס טען שנעשה בעקבות מותו של אותו פלסטיני .אף עיתון לא חקר לעומק את שהתרחש שם .רק
ארבעה ימים מאוחר יותר עסק בנושא דני רובינשטין בטור דעה ב"הארץ" .שאר מקרי ההרג לא זכו
לסיקור כלל תמונת המצב שתוצג לעיל מעלה את המסקנה העגומה לפיה בעיני חלק מכלי התקשורת
המרכזיים בישראל דמו של כלב "יהודי" שווה יותר מדמם של פלסטינים.
מהדורות החדשות מיום ה  10.3.05 -למעט זו של ערוץ , 2והעיתונים שלמחרת ,סיקרו בהרחבה את מותו
של הכלב "ארקוס" במהלך מצוד אחר האחראי לפיגוע במועדון הסטיג' בתל אביב .תשומת הלב הרבה
אותה הקדישו כלי התקשורת לנושא זה והעובדה כי בחרו להבליטו כאירוע החשוב ביותר בסיקור המצוד,
בולטת לנוכח הסיקור המועט ,השולי והמוצנע שמקדישה העיתונות בישראל ,בדרך כלל ,למקרים של הרג
או פציעת אזרחים פלסטינים בידי כוחות צה"ל.
כותרת בפתיח המהדורה של ערוץ  10אמרה החיילים מספידים את הכלב שנהרג הלילה בשטחים )ערוץ
 10הקדיש כתבה נפרדת לתיאור המרדף אחר המחבל( .חיים יבין הפנה את קהל הצופים לכתבתו של
משה גרטל באילו המילים" :כמעט שבועיים לאחר הפיגוע בתל אביב הרגו חיילי צה"ל את המחבל האחראי
לפיגוע בביתו .מי שלא חזר מהמבצע הוא הכלב הלוחם ארקוס" הכתבה שעסקה בנושא התמקדה
בתולדותיו של הכלב ולא עסקה כמעט בכלל בעניינים האחרים הקשורים לאירוע) .בשל תקלה טכנית של
הערוץ הראשון ששיבשה את כותרות הפתיחה ,אין באפשרותנו לדעת האם מותו של "ארקוס" הופיע בהם(.
גם למחרת ב 11 -במרץ ,עסקו העיתונים בנושא בהרחבה :הכלב הקרבי נהרג בעת מילוי תפקידו אמרה
כותרת בעמוד הראשי של "ידיעות אחרונות" ,שמתחתיה תמונה גדולה מהלוויתו המשתרעת על פני חצי
מהעמוד הראשון .במותו הציל הכלב האמיץ את החיילים המשיכה הכותרת בעמוד " .4מעריב" השתתף
גם הוא בבניית דמותו המיתית של הכלב .תמונה של הלוויתו בעמוד הראשי מופיעה תחת הכיתוב הבולט
פרידה מלוחם על ארבע .פרידה מהחבר הכי טוב המשיכה הכותרת בעמוד  3שלצידה תמונה גדולה

ובולטת של "כלבים לוחמים" .הכתבות שעסקו בנושא זה תיארו בהרחבה את אומץ ליבו של הכלב ואת
"הרקורד המבצעי שלו" והתמקדו בסבלו של הלוחם עודד שעבד בצמוד אליו .גם "הארץ" הזכיר בכותרת
בעמוד  2את מותו של הכלב אולם הוא עשה זאת באופן עובדתי ,בניגוד למסגור הדרמטי והטרגי האופייני
לשני העיתונים האחרונים :המבוקש התחבא על הגג ,הרג כלב שנשלח לאתרו ,עד שדחפור של צה"ל
הפיל עליו את המבנה נכתב בה.
במהלך חודש פברואר נהרגו בידי כוחות הביטחון שישה אזרחים פלסטינים שלא השתתפו בלחימה )מתוכם
שני קטינים ,עפ"י נתוני "בצלם"( ונפצעו עשרות .אף אחד מן המקרים הללו לא זכה לסיקור נרחב ונרגש כמו
זה שליווה את מותו של הכלב "ארקוס" אשר נהרג בעת מצוד אחר חשוד במעורבות בפיגוע במועדון הסטיג'
בתל אביב .צרכן התקשורת הישראלי התוודע לפגיעה בפלסטינים ,בעמודים הפנימיים של העיתונים או
בשולי המהדורות .מבין העיתונים רק "הארץ" )ב (6.2.2005-דיווח בהרחבה על שני פלסטינים לא חמושים
שנהרגו בעת שניסו להיכנס לישראל .כל העיתונים דיווחו אומנם על הרג פלסטיני ב 10 -בפברואר אולם
דיווח זה נעשה במסגרת סיקור ירי פצצות המרגמה על גוש קטיף אשר החמאס טען שנעשה בעקבות מותו
של הפלסטיני .אף עיתון לא חקר לעומק את שהתרחש שם .רק ארבעה ימים מאוחר יותר עסק בנושא דני
רובינשטין בטור דעה ב"הארץ" .שאר מקרי ההרג לא זכו לסיקור כלל תמונת המצב שהוצגה לעיל מעלה את
המסקנה העגומה לפיה בעיני חלק מכלי התקשורת המרכזיים בישראל דמו של כלב "יהודי" שווה יותר
מדמם של פלסטינים.
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