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 את מי מעניין מותו של עוד אזרח פלסטיני? מעקב קשב: 
  

התקשורת הישראלית מייחסת חשיבות מועטה לאירועים בהם נהרגים כי  בעבר העלה קשבמחקר 
 השבוע הראו העיתונים שהרבה לא השתנה. פלסטינים מאש כוחות הביטחון הישראליים.

 
, מירי של חיילי צה"ל שפעלו בשכם ובנו 50טיבי, בן -נהרג תושב שכם, ענאן א 26.2.2007ביום שני, 

 . (במסגרת מבצע "חורף חם") נפצע

 בחרו שלושת העיתונים היומיים בישראל להתייחס לאירוע באופן הבא: האירוע למחרת

עניין , שהתמקדה ב9דיווח על ההרג במסגרת ידיעה קטנה בעמוד העיתון  –"ידיעות אחרונות" 
 –ם פלסטיניים ברצח ארז לבנון, המתנחל מבת עין. כותרת הידיעה מעצר שני חשודי -אחר 

. תבררה אשמתםבטרם ה ברצח עוד תוך הפללתםעסקה במעצרם של החשודים  –הרוצחים נעצרו 
 עומק הטקסט. נדחק להמידע על הרג האזרח הפלסטיני 

 :הייתהבתוך כתבה שכותרתה  4בעמוד  ב"הארץ" על הרג הפלסטיני הופיע הדיווח –"הארץ" 
ופיע הדיווח על בשונה מ"ידיעות אחרונות," האבל . נעצרו שני חשודים ברצח המתנחל מבת עין

בשכם * הפגנה סוערת  50צה"ל הרג פלשתינאי בן ת המשנה: וכותרב"הארץ" ב הרג הפלסטיני
 . פרצה במקום

בשכם ועל אחת מתוצאותיה (הרג  צה"ל להצניע את הדיווח על פעולתבחרו  , אם כן,שני העיתונים
 עין.  -עצר חשודים ברצח המתנחל מבתבמ שהתמקדולשלבו במסגרת דיווח  )אזרח פלסטיני

על פעולת כלל ואף לא דיווח הרג האזרח הפלסטיני בשכם העיתון בחר להתעלם מ –"מעריב" 
  צה"ל.

הצבאית המסיבית  הפעולה דיון במשמעות תקייםלמותר לציין כי באף אחד מן העיתונים לא ה
 בקרב אוכלוסייה אזרחית.   שהתקיימה 

 :כי בין השאר,מצא  מכירת חיסול תחת הכותרת: 2006שהתפרסם במרץ  קשבמחקר של דו"ח 

נים מאש התקשורת הישראלית מייחסת חשיבות מועטה לאירועים בהם נהרגים פלסטי •
 . רבים מהם אינם מדווחים כללוכי  כוחות הביטחון הישראליים

 .להרג אזרחים פלסטינים באשר למדיניות המובילה ון ביקורתי כמעט אינו מתקייםדי •
שלושת העיתונים היומיים הגדולים בישראל בהריגתו של אזרח פלסטיני נוסף האופן שבו טיפלו 

 מעוררת חשש שאין שינוי של ממש בדפוסי הסיקור שנמצאו אז. 

 –תפקידם המרכזי בחברה דמוקרטית תקשורת חוטאים לכלי מלמדים כי סיקור כאלה דפוסי 
להוות גורם מדווח ומבקר, המציג בפני הציבור את התמונה המלאה, ככל האפשר, של 

 ההתרחשויות החדשותיות המרכזיות.

  


