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תקציר אופרטיבי

מחקר זה בוחן את סיקור זכויות האדם והאזרח בתקשורת הישראלית 
העברית  הישראלית  בתקשורת  מתמקד  המחקר  ואיכותני.  כמותי  באופן 
ובוחן את אופן הסיקור ומידת הבולטות של נושא זכויות האדם בסדר היום 
העברית  התקשורת  של  התייחסותה  מידת  על  עומד  הוא  כן,  כמו  שלה. 
לזכויות הפוליטיות, החברתיות, התרבותיות והדתיות של מכלול הקבוצות 
שהסוגיה  מסוגו,  ראשון  מחקר  זהו  הישראלית.  החברה  את  המרכיבות 

העומדת במרכזו לא נבחנה עד כה בצורה מספקת ובאופן עקבי.

אמצעי  את  כלל  המדגם   .2011 אפריל-יולי  בחודשים  נערך  המחקר 
“הארץ”,  “מעריב”,  אחרונות”,  “ידיעות  בישראל:  המרכזיים  התקשורת 
לא  אף שהמדגם  על   .”10 “ערוץ  ו-   ,”2 “ערוץ   ,”1 “ערוץ  היום”,  “ישראל 
הכתבות  וכמות  המדגם  רוחב  הישראלים,  כל אמצעי התקשורת  את  כלל 
לדפוסי  הנוגע  בכל  כלליות  מסקנות  להסיק  מאפשרים  במחקר  שנסקרו 
סיקור זכויות האדם בתקשורת הישראלית, במיוחד לאור הדמיון הרב בין 

אמצעי התקשורת השונים, בשיח התקשורתי הישראלי.

איכותניים  היבטים  עם  בשילוב  כמותית  בשיטה  משתמש  זה  מחקר 
אחר  מעקב  מאפשרות  בתקשורת  כמותניות  מחקר  שיטות  חשובים. 
התדירות, ההיקף והמיקום של כתבות שעוסקות בזכויות אדם. כלומר הן 
אובייקטיבית של דפוסי הסיקור. הממדים האיכותניים  מאפשרות בחינה 

נועדו לאתר תובנות ברמת התוכן.

 384 נסקרו  הכול  סך   .2011 ביולי   31 ועד  באפריל  מ-1  נערך  המחקר 
כתבות על זכויות אדם מתוך 1585 כתבות במגוון כלי התקשורת שנחקרו. 
ראוי לציין כי במהלך התקופה נבחר מדגם מייצג של כתבות באופן שיטתי 

מה שהבטיח רצף בסיקורן של פרשות מסוימות.

או  סגורות  חלקן  שאלות,   53 שכלל  קידוד  שאלון  הוא  המחקר  כלי 
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אורדינאלי מה  דירוגי-  לפי סולם  מובנות  וחלקן  מספריות, חלקן פתוחות 
שחייב קריאה מדוקדקת של כל כתבה שנכנסה למדגם. 

במחקר נבדקו ארבעה עיתונים. היחס בין מספר הכתבות שנכנסו למדגם 
“ידיעות  עיתון.  בכל  המשתנה  הכתבות  ממספר  הושפע  מהם  אחד  מכל 
אחרונות” היווה 29.53% מן המדגם, חלקו של עיתון “הארץ” במדגם הוא 
25.55% וחלקו של עיתון “מעריב” הוא 11.4%. חלקו של העיתון “ישראל 
היה  במדגם   2 ערוץ  של  משקלו  לעיתונות,  במקביל   .17.03% הוא  היום” 

6.94%, חלקו של ערוץ 10 היה 4.79% וחלקו של ערוץ 1 היה 5.11%.

מהמחקר עולה כי מתוך הכתבות שנבחנו 259 כתבות בעיתונות הכתובה 
ו-125 כתבות במהדורות החדשות בטלוויזיה עוסקות בזכויות אדם  )טבלה 
לנושא כאשר  ביותר של התייחסויות  הרב  הציג את המספר   10 ערוץ   .)1
56.58% מכלל הכתבות בערוץ עסקו בזכויות אדם. אחריו ערוץ 1, כאשר 
45.68% ממדגם הכתבות בו קשורות לנושא. ערוץ 2 נמצא במקום השלישי 

מבחינת כמות הכתבות העוסקות בזכויות אדם עם 40.91%. 

נושא  של  הסיקור  בכמות  הוביל  “הארץ”  עיתון  הכתובה  בעיתונות 
בנושא.  עסקו  במדגם  שנבחנו  מכתבותיו   21.23% כאשר  האדם  זכויות 
העיתון “ישראל היום”, בפער לא גדול מעיתון “הארץ”, הראה לפי המדגם 
כי 20.74% מהכתבות בו עוסקות בזכויות אדם. 18.86% מהכתבות בעיתון 

“מעריב” ו-17.95% מהכתבות ב”ידיעות אחרונות” עסקו בזכויות אדם.

כאשר בוחנים את כמות הכתבות שעוסקות בזכויות אדם במדגם כולו, 
ערוץ 10 הוא אינו הערוץ המוביל מבחינת כמות הכתבות המתפרסמות בו 
בנושא. רק 43 כתבות שהן 11.20% מכלל המדגם מקורן בערוץ זה. הסיבה, 
אם כך, להיותו של ערוץ 10 בעל אחוז גבוה של כתבות העוסקות בזכויות 
בערוץ  שמקורן  כתבות  של  הנמוך  האחוז  לעומת  פנימית,  בבחינה  אדם 
בכלל המדגם, נובעת כנראה מכך שכמות הכתבות בערוץ זה קטנה יחסית 

לאמצעי תקשורת אחרים. 

בבחינה כלל מדגמית עולה כי עיתון “הארץ” היה בעל כמות הכתבות 
הגדולה ביותר בנושא זכויות אדם )22.40%(. העיתון “ידיעות אחרונות” גילה 
פחות רגישות לזכויות אדם )21.88%( מאשר עיתון “הארץ”. 14.58% מסך 
כל הכתבות על זכויות אדם סוקרו בעיתון “ישראל היום”, ו-8.59% מסך כל 
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הכתבות על זכויות אדם סוקרו בעיתון “מעריב”. בעיתונות המשודרת ניתן 
לראות כי 11.72% מהכתבות שהתייחסו לזכויות אדם סוקרו בערוץ 2 ואילו 

9.64% מהכתבות על זכויות אדם סוקרו בערוץ 1.

התוצאות מראות, כי ערוץ 1 )9.64%(, עיתון “מעריב” )8.59%( ו-”ישראל 
היום” )14.58%( התייחסו פחות לזכויות אדם בסיקור שלהם. יתכן שהסיבה 
לכך היא התפיסה האידיאולוגית הרווחת ב”מעריב” ו”ישראל היום” וגורמת 
לכך שנושא זכויות האדם הינו פחות מרכזי בסדר היום שלהם או שאיננו 
בולט בהשוואה לעיסוק בסוגיות ונושאים אחרים בעיתונים אלה. לא קיים 
1, הערוץ  לזכויות אדם בערוץ  הגיוני לאחוז הנמוך של התייחסות  הסבר 
מיוחדת  לרגישות  לצפות  ניתן  היה  זה  מערוץ  דווקא  הישראלי.  הציבורי 
לנושא זכויות האדם, אך יתכן שהשליטה הפוליטית בערוץ משפיעה מאוד 

על אופן בו הוא מסקר סוגיות העומדות על הפרק בחברה הישראלית. 

תוצאות המחקר מראות שרוב הכתבות הנוגעות לזכויות אדם )71.1%( 
מהכתבות   9.9% בישראל.  היהודית  האוכלוסייה  של  לזכויות  התייחסו 
התייחסו לזכויות האוכלוסייה הפלסטינית בתוך ישראל ואילו 9.4% מסך 
כל הכתבות התייחסו לזכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים. 
3.1% מהכתבות התייחסו לזכויות המתנחלים בשטחים אלו. זכויות האדם 
כל  מסך  ב-1.3%  רק  לסיקור  זכו  המזרחית  בירושלים  הפלסטינים  של 

הכתבות. 

החברה  של  אדם  בזכויות  העיסוק  בולטות  על  מצביעים  אלה  נתונים 
קבוצות  של  בזכויות  העוסקות  כתבות  של  ושוליותן  בכללותה  היהודית 
ספציפיות בחברה זו. בולטת במיוחד שוליות העיסוק בזכויות אדם בהקשר 
המזרח ירושלמי, זאת נוכח הפרות שלהן המתבצעות באופן יום יומי בעיר 
הישראלי  הצבא  ידי  על  אדם  זכויות  להפרות  ההתייחסות  כן,  כמו  זו. 
והמתנחלים איננה זוכה להתייחסות רבה בתקשורת הישראלית. במקרים 
שנפגעים  במי  תומכות  תמיד  אינן  הכתבות  כזו,  התייחסות  קיימת  בהם 

מהפרת זכויותיהם. 

עוד עולה מהנתונים, שישנן תשע קבוצות שונות הזוכות להתייחסות 
ילדים,  קשישים,  נשים,  הן:  הקבוצות  המחקר.  למדגם  שנכנסו  בכתבות 
בעלי צרכים מיוחדים, אסירים ועצירים, נפגעי הריסת בתים, נפגעי מהלכים 
מדיניים, עובדים זרים ואחרים. בתרשים 4 ניתן לראות מפורשות שהקבוצה 
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מהלכים  נפגעי  קבוצת  היא  בזכויותיה  ביותר  הבולט  העיסוק  את  שיש 
 )4.9%( ונשים   )5.7%( ילדים   ,)6.5%( ועצירים  אסירים   .)36.2%( מדיניים 
מצוינת  )40.9%( שלא  רבות  כתבות  לציין שישנן  מכן. חשוב  לאחר  באים 
בהן קבוצה חברתית ספציפית, למרות שהן עוסקות או מתייחסות לזכויות 
אדם. קטגוריה זו כוללת נפגעי אלימות, נפגעים בתחום הבריאות, עיתונאים 
עליה  נרשמה  המדגם  נערך  בה  בתקופה  וכו’.  דרכים  תאונות  נפגעי  זרים, 
במקרי האלימות דבר שגרר עליה בסיקור זכויותיהם של הנפגעים מהנושא.

מסקנות המחקר מצביעות על מספר דפוסים שראוי להפנות אליהם 
את תשומת הלב: 

העוסקות  הכתבות  רוב  כי  נמצא  בולטות  של  פרמטרים  בבחינת   -  1
לרבע  מעל  שהוא  בשטח  הראשונים  בעמודים  מסוקרות  אדם  בזכויות 
עמוד, הכולל תמונה, ונמצא בחצי העליון של הדף. כמו כן אלו הן הכתבות 

הראשונות במהדורת החדשות המשודרת. 

2 - ממצאי המחקר מראים כי התקשורת הישראלית נוטה לתמוך בזכויות 
אדם כאשר מדובר בזכויות הקשורות לקהל היהודי-ישראלי, ומתיישבות 
בתקופת  הישראלית  לפי הממצאים, התקשורת  הישראלי.  הקונצנזוס  עם 
המחקר, הקדישה דפי סיקור רבים למחאות ברחוב הישראלי, ולעיתים גם 

ראתה את עצמה כחלק ממחאות אלו. 

של  בזכויותיהן  לתמוך  נוטה  המחקר,  ממצאי  לפי  התקשורת,   -  3
קבוצות מוחלשות: נשים, נכים, קשישים, ילדים וכו’. למרות שיחסה של 
התקשורת הישראלית אל קבוצות אלו הוא סטריאוטיפי היא אינה מתנערת 

מזכויותיהן . 

כמערכת  האדם  לזכויות  מתייחסת  איננה  הישראלית  התקשורת   -  4
ערכית אוניברסאלית מקיפה, אלא מתייחסת לזכויות של קבוצות חברתיות 

שונות בצורות שונות ובאופן ישיר או עקיף בהתאם לזהות הקבוצה. 

5 - ממצאי המחקר מצביעים על כך שהתקשורת הישראלית מתעלמת 
מהפרת זכויותיהם של הפלסטינים בשטחים הכבושים. זכויותיהם של אלו 
לא נתפסות כערך העומד בפני עצמו או כמה שאמור להיות כפוף לשיקולים 
של  בזכויותיהם  הפגיעה  של  תקשורתי  בסיקור  אוניברסאליים.  ערכיים 
הפלסטינים ההתבוננות הנפוצה היא דרך הפריזמה הביטחונית ולא דרך זו 
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של זכויות האדם. 

התקשורת  של  ליחס  הנוגע  בכל  מפתיעים  היו  המחקר  ממצאי   -  6
המיעוט  סבל  כלל,  בדרך  הערבים.  האזרחים  של  לזכויותיהם  הישראלית 
ושלילי  סטריאוטיפי  נמוכה,  בולטות  בעל  ושולי,  דל  מסיקור  הערבי 
בעיקרו. במחקר זה, למרות שלא הייתה בו התייחסות נפרדת לאחוז סיקור 
הערבים בתקשורת, ניתן לראות כי במקרים רבים התקשורת דווקא תומכת 
בה  בתקופה  במיוחד  בלט  זה  דפוס  הערבים.  האזרחים  של  בזכויותיהם 

רבנים דרשו שלא להשכיר דירות לערבים. 

סוגיות  בסיקור  העלייה  הוא  במחקר  החשובים  הממצאים  אחד   -  7
קודמים  למחקרים  ביחס  זאת  הישראלית,  בתקשורת  לעוני  הקשורות 
הישראלית  התקשורת  בתמיכת  טמון  לעלייה  ההסבר  בתחום.  שנעשו 

במחאות הרחוב, כפי שהוסבר לעיל.

הישראלית  שהתקשורת  הוא  הממצאים  מן  שעלה  נוסף  נתון    -  8
אדם  זכויות  בנושא  הבינלאומיות  והאמנות  הבינלאומי  מהחוק  מתעלמת 

שאותם אשררה ישראל. 

בשיח  משימוש  הישראלית  התקשורת  של  מובלע  חשש  ישנו   -  9
זכויות אדם או במושגים הלקוחים מעולם זכויות האדם. במקום זאת, ישנו 
שימוש במושגים רגשיים, האמורים לעורר סימפטיה או סלידה מאירוע או 

מהתנהגות כזו או אחרת. 
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מבוא

מחקר זה בוחן את סיקור זכויות האדם והאזרח בתקשורת הישראלית 
העברית  הישראלית  בתקשורת  מתמקד  המחקר  ואיכותני.  כמותי  באופן 
ובוחן את אופן הסיקור ומידת הבולטות של נושא זכויות האדם בסדר היום 
העברית  התקשורת  של  התייחסותה  מידת  על  עומד  הוא  כן,  כמו  שלה. 
לזכויות הפוליטיות, החברתיות, התרבותיות והדתיות של מכלול הקבוצות 
שהסוגיה  מסוגו,  ראשון  מחקר  זהו  הישראלית.  החברה  את  המרכיבות 

העומדת במרכזו לא נבחנה עד כה בצורה מספקת ובאופן עקבי.

המחאות  בישראל.  רבות  ציבוריות  מחאות  התרחשו   2011 בשנת 
“מחאת  הקוטג”,  “מחאת  הדלק”,  “מחאת  שונים:  באופנים  תויגו  השונות 
העגלות”, “מחאת האוהלים” ו”מחאת הרופאים”. אך כולן הצביעו על חוסר 
שביעות רצון הולכת וגוברת מרמת החיים היקרה מאוד בישראל. סיסמה 
מרכזית איחדה את ההפגנות והיא “העם דורש צדק חברתי”.1 אין ספק כי 
הגישות  רוב  בפוליטיקה.  מרכזי  ונושא  בסיסית  זכות  מהווה  חברתי  צדק 
האדם,  זכויות  כיבוד  של  וכתוצר  כיעד  צודקת  חברה  מציגות  החברתיות 
אולם ישנן חילוקי דעות בין האידיאולוגיות הפוליטיות השונות מהי חברה 
כזו )רולס, 1988(. המחאות השונות הבליטו את הצורך להיענות לדרישות 

הציבור בכל הקשור לזכויות חברתיות וכלכליות. 

המחקר הנוכחי בוחן את יחסה של התקשורת הישראלית לזכויות אדם 
בחודשים אפריל-יולי 2011. המדגם כלל את אמצעי התקשורת המרכזיים 
בישראל: “ידיעות אחרונות”, “מעריב”, “הארץ”, “ישראל היום”, “ערוץ 1”, 
“ערוץ 2”, ו”ערוץ 10”. על אף שהמדגם לא כלל את כל אמצעי התקשורת 
מאפשרים  במחקר  שנסקרו  הכתבות  וכמות  המדגם  רוחב  הישראלים, 

http://reshet.ynet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/News/Domestic/:1.ראה
internal/Article,74753.aspx )כניסה אחרונה 9.9.11(
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להסיק מסקנות כלליות בכל הנוגע לדפוסי סיקור זכויות האדם בתקשורת 
השונים,  התקשורת  אמצעי  בין  הרב  הדמיון  לאור  במיוחד  הישראלית, 

בשיח התקשורתי הישראלי )מסאלחה וג’מאל, 2010(.

נקודת המוצא של המחקר היא כי אין מחקרים על מאפייני סדר היום 
ולא  כמעט  כיום,  אדם.  זכויות  של  בפרספקטיבה  הישראלי  התקשורתי 
קיימת התייחסות מחקרית ותיעוד הממוקד בשיח זכויות האדם כמכלול, 
כפי שהוא משתקף בתקשורת הישראלית. אנו סבורים כי היעדר התייחסות 
והוא  איננו אקראי  זכויות האדם בתקשורת הישראלית,  אקדמאית לשיח 
כזה  שיח  אדם.  זכויות  בנושא  בישראל  ציפורי  שיח  של  להיעדרו  קשור 
נחשב עד היום לנחלתם של ארגוני השינוי החברתי בישראל ובעיקר ארגוני 
זכויות אדם של השמאל הישראלי. הוא מתמקד בתכנים הנוגעים לזכויות 
אדם ללא קשר לסוג הקבוצה החברתית המסוקרת. לכן, זהו מחקר תימטי 
יותר מאשר מחקר ייצוג. בכך הוא חורג מדפוס מחקר שהפך למקובל מאוד 
בזירה האקדמית הישראלית ואשר מתמקד בייצוגים של קבוצות אוכלוסיה 

שונות ללא הקשר עקרוני מקיף ורחב.
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ההקשר התיאורטי וההיסטורי 
של זכויות האדם 

נושא זכויות האדם תופס מקום הולך וגדל בכל תחומי החיים. מערכת 
העולם  מלחמת  של  הטרגיים  האירועים  רקע  על  התפתחה  האדם  זכויות 
השנייה. היא באה לידי ביטוי ראשית, בהכרזת האו”ם המתייחסת לזכויות 
האדם של כל באי עולם ולאחר מכן באמצעות הסכמים ואמנות בינלאומיות. 
בקרב  המתרחשים  בדיונים  מרכזית  התיחסות  לנקודת  הפכה  זו,  מערכת 
המוסדות הבינלאומיים, כמו גם בקרב המדינות השונות. במאמר זה נעסוק 
באוריינטציה כללית ולאו דווקא בהתיחסות לזכות זו או אחרת. בהקשר זה 
אפשר להבחין בין שלוש עמדות שונות. העמדה הראשונה רואה במערכת 
זכויות האדם ביטוי לפילוסופיה פוליטית, חברתית ותרבותית שקיימת בכל 
תחומי החיים ומתממשת באמצעות פרקטיקה ומערכות שונות המיישמות 
הבינלאומיים,  המוסדות  בקרב  השלטת  העקרונית  העמדה  זוהי  אותה. 
ובמיוחד במועצת זכויות האדם של האו”ם ובית הדין הבינלאומי בהאג. גם 
ארגונים השייכים למדינות שונות וארגוני החברה האזרחית הפועלים ברמה 
וארגונים  אדם  לזכויות  רופאים  אינטרנשיונל,  אמנסטי  )כמו  הבינלאומית 

נוספים( אימצו עמדה זהה.

העמדה השנייה בנוגע לזכויות אדם התפתחה כביקורת לעמדה הראשונה 
שהוצגה. לדידה של עמדה זאת, מערכת של זכויות אדם הנה בעלת מימד 
תרבותי המשקף את התרבות המערבית האינדיבידואליסטית והחילוניות. 
לפיכך, כל תמיכה במערכת זו הנה בבחינת מתן דחיפה להגמוניה המערבית 
שאינן  ומדינות  מערביות  לא  תרבויות  של  והכפפתן  הבינלאומית,  בזירה 
מוסרית  לביקורת  המערביות  הליברליות  הדמוקרטיות  למערכת  שייכות 
חיצונית. לטענת המחזיקים בעמדה זו, השיח של זכויות האדם אינו אלא 
והתערבות  שליטה  הגמוניה,  לאפשר  הבא  היטב  ומנוסח  מתוחכם  מנגנון 
בענייניהן של מדינות מוחלשות על ידי המעצמות החזקות ובראשן ארצות 
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המדינות  של  הכפול  המוסר  את  מבליטים  זו  בעמדה  המחזיקים  הברית. 
המתייחסות למערכת זכויות האדם כמערכת ערכית אוניברסלית, ומצביעים 
על כך שמדינות אלו תומכות במשטרים שאינם מכבדים את זכויות האדם, 
ואף רומסים אותן על בסיס יומי )כמו התמיכה של ארצות הברית במשטר 
פינושיה בצ’ילה והתמיכה במשטר המונרכיה בערב הסעודית(. בנוסף לכך 
זכויות  את  מכבדות  אינן  המערב  שמדינות  זו,  בעמדה  המצדדים  טוענים 
אינו תואם את האינטרסים של המעמדות השולטים  האדם כאשר הדבר 
בהן. כדוגמא לכך ניתן לראות את הפרת זכויות המהגרים ממדינות העולם 
החברתיות  הזכויות  הפרת  את  וכן  ובריטניה,  גרמניה  בצרפת,  השלישי 
והכלכליות של העניים במדינות קפיטליסטיות. עמדה זו אינה שוללת את 
זכויותיהם של קבוצות  ואת הצורך להגן על  זכויות האדם  החשיבות של 
מניצול  הנובעת  הבעיתיות  את  מתארת  היא  אך  שונות,  בארצות  ויחידים 
אשר  הארצות  של  וכלכליים  פוליטיים  אינטרסים  לטובת  האדם  זכויות 
נוטלות מונופול על שיח זכויות האדם. בנוסף לכך, עמדה זו מבליטה את 
וקבוצות  תרבויות  אמונות,  עם  הליברליות  האדם  זכויות  בין  ההתנגשות 
לא ליברליות במדינות המערביות עצמן )Douzinas, 2010(. אי לכך, עמדה 
זו מוסיפה עקרונות אשר מהווים לדידה חלק בלתי נפרד ממערכת זכויות 
האדם, למרות שהם מנוגדים לעקרונות המקובלים בעמדה הראשונה, כגון 

זכויות קולקטיביות, חברתיות, תרבותיות וכלכליות.

העמדה השלישית היא עמדת ביניים אשר טוענת שאין התנגשות בין 
מאמינה  אינה  זו  שעמדה  הגם  מערביות.  לא  תרבויות  לבין  אדם  זכויות 
באוניברסליות של זכויות האדם המערביות, היא אינה מקבלת את שלילתן 
של זכויות יסוד מסוימות בתואנה של זהות תרבותית או חברתית ייחודית. 
עמדה זו טוענת כי מערכת זכויות האדם אינה בבחינת מערכת קוהרנטית 
אחידה המבטאת את התרבות המערבית, אלא גישה הומניסטית כוללנית 
רבת פנים, אשר ניתן לתת לה פרשנויות רבות ומגוונות בהתאם להקשרים 

שונים.

השונות,  העמדות  בעלי  בין  מתקיימים  ודיאלוגים  דיונים  ספור  אין   
רעיונית  למערכת  אותה  והופך  האדם  זכויות  תרבות  את  מעשיר  והדבר 
בהקשרים  שורש  מכה  האדם  זכויות  מערכת  מקומיות.  מסגרות  הפורצת 
נישאות  אליה  כללית  חוקה  למעין  והופכת  מזה,  זה  רחוקים  פוליטיים 
ביותר  הקדום  הכתוב  המסמך  שהם  חמורבי,  חוקי  של  קיומם  כל.  עיני 
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מנוסחים על דרך השלילה(, ממחיש  )גם אם הם  לזכויות אדם  שהתייחס 
הנה  מערבית  חילונית  אידיאולוגיה  בבחינת  הן  אדם  זכויות  כי  שהטענה 
טענה בלתי מדוייקת. אי אפשר להתעלם מהעובדה ההיסטורית כי כללי 
זכויות האדם קיבלו ביטוי במגוון חוקים בכל רחבי העולם, ובמיוחד בדתות 
המונותיאיסטיות. דתות אלו הסדירו, גם אם באופן חלקי, היבטים שונים 
של החיים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים. אלו הם הניצנים הראשונים 
אנו  נסתכל למשל על עשרת הדיברות,  זכויות האדם. אם  פילוסופית  של 
מוצאים כי הן משקפות זכויות יסוד מרכזיות אשר נוסחו בצורה של חוקים, 
כמו במצוות “לא תרצח”, אשר מבססת את הזכות לחיים, או “לא תגנוב”, 
אשר מכירה בזכות הקניין. דוגמא נוספת היא, שהדת הנוצרית עודדה שינוי 
הרומית  בחברה  מקובל  שהיה  למה  ביחס  והעבדים  הנשים  של  במעמדם 

.)Bogdan ,2005( בתקופה המוקדמת של התפתחות הדת

אב לפיה “איך אתם הופכים את בני  האמרה של הח’ליפה ֻעַמר ִבן אְלַח’ַטּ
האדם לעבדים לאחר שאמהותיהם הולידום בני חורין”, )דאגתו העיקרית 
הייתה ליצור איזון בין הסמכויות של מנגנוני השלטון מחד, לבין המרחב 
הפרטי אשר בו מממשים הפרטים את חירותם(, משקפת מקור לא מערבי 
לזכויות אדם בסיסיות, אשר נוסחו כחוקים מחייבים בתקופות היסטוריות 
בדיונים  נרחב  באופן  נידון  האדם  זכויות  של  הנושא  בנוסף,  קדומות. 
ומחקרים פילוסופיים. אלה קשורים לתורת המשפט המוסלמי )פיקיה( מאז 

הקמת “בית החוכמה” ועד כיבוש המזרח הערבי על ידי הטורקים.

מאפיינים  בעל  אנושי  מתהליך  חלק  אלא  אינה  האדם  זכויות  מערכת 
היוונית  התקופה  מאז  התפתחה.  בו  והמקום  לזמן  בהתאם  יחודיים 
התגלעו חילוקי דעות בנוגע למשמעות זכויות אלה, מהותן ומקורן, ונוצרו 
אסכולות שונות אשר שיקפו גישות שונות בתחום. יחד עם זאת, מערכת 
בזכויות  העיסוק  יותר כאשר התחיל  ברור  באופן  זכויות האדם התפתחה 
לחירות  הזכות  כגון  האדם,  חיי  של  מסוימים  היבטים  על  המגינות  יסוד 
והזכות לקניין. זכויות אלה – כמו גם זכויות אחרות – לא הובנו באותו אופן 
במקומות שונים בעולם. יתרה מכך, הן לא נוצרו יש מאין בעולם המערבי 
באימפריות  צמחו  אשר  והמוסריים  המשפטיים  מהכללים  הושפעו  והן 
המזרח )הגם שלא הפכו שם למשנה כוללת(. משמעותן של הזכות לחופש 
תרבותיים  ובהקשרים  שונות  בדרכים  והתמסדה  הוסדרה  לקניין  והזכות 
המיוחדת  מהחשיבות  להתעלם  ניתן  לא  שונים.  וגיאוגרפים  פוליטיים 
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שניתנה בתרבויות המזרחיות לזכויות החברתיות: זכויות העניים, היתומים 
והקבוצות המוחלשות השונות. בהתאם לכך, ניתן לסכם ולומר כי מערכת 
זכויות האדם התפתחה עם הזמן ונחקקה בצורה ברורה וכחלק אינטגראלי 
מהתפתחותם של מבנים פוליטיים מאז ימי קדם ועד ימינו אנו. אם נתייחס 
לראות שהתרבות  ניתן  היסטורי,  דרך  כציון   )1215 )שנת  כרטה”  “מגנה  ל 
הפוליטית האירופית החלה לראות את ההשתתפות בחיים הפוליטיים כזכות 
לגיטימית אשר מצטרפת לזכויות אחרות שנחשבו עד אז לפריווילגיות של 
מעמד האצולה ) Dunn, 1992(. כתוצאה מכך, אי אפשר להתעלם מהעימות 
של  מעמדה  על  להגן  ששאפו  דתיים  תיאורטיקנים  בין  פרץ  אשר  החריף 
הכנסייה והאמונה הדתית הפנאטית ובין אלה שניסו לשלב בין המחשבה 

ההומניסטית הכוללת ובין המחשבה הדתית )כמו תומס אקווינס(. 

תנועת הרפורמה הלותראנית בתחילת המאה ה-16 קידמה את תהליך 
הענקת הלגיטימציה הדתית לכמה מן הפראקטיקות שנועדו להגן על הפרט 
ואשר הפכו בשלב מאוחר יותר לבסיסה של הגישה האינדיבידואליסטית 
והליברלית ) Weber, 1958(. עלייתה של התנועה הפרוטסטנטית התרחשה 
בתקופה בה המוסד המלוכני האירופאי נשחק כתוצאה מן הסכסוך הארוך 
 1989( שני  מצד  המקומית,  והאצולה  אחד,  מצד  האפיפיור  לבין  בינו 
,Wuthnow(. בנוסף, החברה האירופאית הייתה שקועה בסכסוכים דתיים 
ואידיאולוגיים שהובילו למותם של אלפים רבים. הדבר חייב הגעה לפשרות 
ובראשן  זכויות אדם מסוימות  יצרו תשתית לאכיפתן של  והסכמים אשר 
הביטוי  חופש  לקידום  רבות  תרמו  הם  כן,  כמו  והמצפון.  האמונה  חופש 
בפוליטיקה של אותה תקופה. השפעה נוספת של תנועת הרפורמה קשורה 
להפרדת השלטון הדתי מן השלטון הפוליטי, מה שהחזיר לדיון הפוליטי 
בעלת  הייתה  שהתנועה  כך,  אם  ספק,  אין  השלטון.  מקורות  סוגיית  את 
השפעה מכרעת על החברה האירופאית ועל התפתחותן של זכויות אדם בה. 

יצרו  ה-16  המאה  אמצע  מאז  המודרנית,  המדינה  של  צמיחתה  ניצני 
מאבקי כוח, כפי שצויין לעיל, בין שלטון המלוכה האבסולוטי והתערבות 
האצולה בענייני המדינה, במיוחד בכל הקשור לשאלת ההוצאות הכספיות. 
זכויות  מגילת  את  הולידה  )אשר  ה-17  המאה  בשלהי  האנגלית  המהפכה 
האדם של 1689 שכללה כמה עקרונות שקשרו בין שלטון המלך והפרלמנט( 
 ,1992( היוותה מהלך פתיחה חשוב באבולוציה של מערכת זכויות האדם 
Dunn( . התפתחות מוסד הפרלמנט הובילה להדגשת חשיבותם ומרכזיותם 
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 Locke,( של זכויות מסוימות, בעיקר זכות הקניין והזכות לחופש הביטוי 
1956(. אמנם רק קבוצות מצומצמות ובעלות השפעה בחברה נהנו מזכויות 
אלה, אך הן היו יריית הפתיחה שהפכה את סוגיית זכויות האדם לסוגיה 
המלוכה  בין  השליטה  מאבקי  בהרחבה.  בה  לדון  שיש  וחשובה  עקרונית 
אשר  חדשות  וחברתיות  פוליטיות  בריתות  לכריתת  גם  הביאו  והאצולה 
במספר  לפרלמנט  להיכנס  הזכות  את  המתפתח  הבורגני  למעמד  העניקו 
מדינות אירופאיות, מה שהוביל בסופו של דבר להרחבת הזכויות הפוליטיות. 
בתקופה זו, החלו הוגי דעות להרחיב את המסגרת הרעיונית של הזכויות כך 
שהיא תכלול את כל בני החברה, בהתבסס על הטענה כי החברה האנושית 
מורכבת מיחידים אשר נולדים שווים ועל כן כל התארגנות פוליטית חייבת 

לשקף עיקרון זה.

זרם האמנה החברתית,  מהוגי  כמה  ואחריהם  הזכויות הטבעיות,  הוגי 
היו הראשונים אשר דיברו על זכויות האדם כחלק מטבעם של בני האדם 
אשר נולדים כשזכויותיהם עמם ועל כן הן לא ניתנות לשלילה. לפי גישה 
זו, עצם הקיום האנושי מבסס את הזכויות הטבעיות ואין צורך בהסכמה או 
אמנה לצורך כך. לפיכך, העלו ההוגים בתחום את הטענה כי זוהי חובתם של 
מוסדות המדינה ליצור את המסגרת החוקית להגנה על הזכויות האנושיות 
המולדות. הוגים אלה יצרו את התשתית לרעיונות האינדוידואליזם, השוויון 
כי  זרועו של השלטון. הם אף הדגישו  נחת  וחסינות הפרט מפני  הפוליטי 
הריבונות הפוליטית מיוצגת בעם אשר משקף את מכלול היחידים בחברה. 
וסוגיות  כנגד ההשתייכות המעמדית  חריפה  תיגר  קריאת  היווה  זה  רעיון 
הקניין )Hobbes, 1909(. עם כניסתם לזירה הפוליטית של מגזרים חדשים 
לקניין  הזכות  בין  הקשר  החל  כוחם,  את  להגביל  עוד  ניתן  היה  שלא 
המשפטי  לחוזה  כביטוי  נולד  האזרחות  מושג  לגווע.  הפוליטית  והזכויות 
והפוליטי בין המדינה לבין בני החברה ויצר מרחב של זכויות אשר מעניקות 
לפרטים את האפשרות לקבוע את מהות המסגרת הפוליטית בה הם חפצים 
)Pocock, 1996(. האזרחות כללה גם השתתפות פוליטית בקביעת  לחיות 
בעלת  משפטית  למערכת  הזמן  במרוצת  שהפך  מה  המדינה,  של  דמותה 
חשיבות רבה היוצרת מרחב מוסרי, פוליטי ומשפטי שיש להתייחס אליו 
במלוא הרצינות, במיוחד בהקשר של צדק חברתי )Marshal, 1964(. בנוסף, 
התפתחה הפרדה בין זכויות פוליטיות ומשפטיות לבין זכויות קניין, זאת על 
מנת ליצור את הרושם כי יכולת ההשפעה הפוליטית היא נגזרת של עיקרון 
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השוויון האזרחי, ואיננה פועל יוצא של היכולת הכלכלית של הפרט. למרות 
על  קטנים  סקטורים  של  שליטתם  על  להגן  בכדי  נוצרה  זאת  שהפרדה 
המשאבים החומריים החשובים ביותר, הדבר הביא למיסודה של מערכת 
וחירות.  שוויון  של  עקרונות  על  המושתתת  חדשה  ומשפטית  פוליטית 
המהפכה האמריקאית קידמה התפתחות זו, כאשר יצרה קודיפיקציה של 
מערכת הזכויות באמצעות חוקה בעלת תוקף משפטי מחייב )שכל מוסדות 
גם  הפועלת  כוללת  פוליטית  לה(. החוקה הפכה לתרבות  כפופים  המדינה 
כיום. בדיעבד ניתן לומר, כי בתקופה בה נכתבה הייתה החוקה האמריקאית 
בהשתתפות  הפערים  הפוליטית.  המציאות  מן  ומנותקת  אליטיסטית 
הפוליטית ובערך האנושי של קבוצות שונות בחברה האמריקאית מעידים 
על כך. יחד עם זאת, סללה החוקה את הדרך להתפתחויות שהביאו בסופו 
מורחבת  חוקים  מערכת  תחת  החברה  מגזרי  רוב  של  להכללתם  דבר  של 

 .)Smith, 1997(

המאורע ההיסטורי שהשפיע באופן העמוק ביותר על התפתחותה של 
מרכזי  ציר  בה  לראות  ניתן  הצרפתית.  המהפכה  היה  אדם  זכויות  מערכת 
זו  מהפכה  האדם.  זכויות  תרבות  של  האוניברסאלי  ההיבט  בהתפתחות 
אשר  זו   ,1789 משנת  והאזרח  האדם  זכויות  בדבר  ההכרזה  את  הולידה 
עידן  בהשראת  הקולקטיביות  והזכויות  הפרט  זכויות  מושגי  את  הגדירה 
זו ראויה לתשומת לב בגלל  )Rousseau, 1957(. הכרזה  הנאורות והקדמה 
על  בדברה  אוניברסאליים.  ובתכנים  ישירה  בשפה  ושימושה  נועזותה 
זכויות האדם התכוונה ההכרזה לכל בני האדם, תהיה תרבותם אשר תהיה, 
את  הדגישה  המהפכה  שלטונית.  סמכות  לכל  המקור  הינה  האומה  ולפיה 
זכויות הפרט והצביעה על חשיבותו של החיבור בין זכויות אלה )ובעיקר 
הזכות לחופש, שוויון ואחווה( ובין הכפפת התנהלות השלטון לרצון העם. 
תפקידו של השלטון במישור החוקתי הצטמצם כתוצאה מכך, לשמירה על 
הביטחון ומתן ביטוי לאפשרות שהאזרחים יממשו את זכויותיהם בצורה 

אופטימאלית. 

וחברתיים  תרבותיים  דתיים,  מאפיינים  בעלות  נוספות  התפתחויות 
השפיעו על מערכת זכויות האדם והעניקו לה צביון תרבותי קונקרטי המשקף 
את התרבות המערבית. עם זאת, כפי שהוסבר, העיקרון הבסיסי של מערכת 
זכויות אדם הינו רעיון אוניברסאלי שאינו כפוף לתרבות או מדינה מסויימת. 
מרבית החברות האנושיות שואפות אליו, מבלי להיות כפופות להשפעות 
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של  ומעמדה  האבסולוטי  האינדיבידואליזם  עיקרון  כמו  למערב  יחודיות 
הדת בחברה. הפולמוס הציבורי הקיים כיום במדינות המערביות – במיוחד 
– מראה  זכויות האדם  פיתוח מערכת  וצרפת שהובילו את  ארצות הברית 
כי ההפרדה בין דת למדינה והדגשת עיקרון האינדיבידואליות של הפרט, 
מהווים מודל אידיאלי המנותק מן המציאות. יחד עם זאת מודל זה היווה 
לציין  מנגד חשוב  זכויות האדם.  ליצירת אחידותה של מערכת  קריטריון 
כי לא פעם המדינות הטוענות למנהיגות בתחום זכויות האדם מנצלות את 
הפרשנות הסלקטיבית של מערכת זו לקידום אינטרסים ומימוש מטרותיהן 

בזירה הבינלאומית והמקומית.

אם נחזור לשלושת עמדות היסוד אשר הוזכרו לעיל נראה כי העמדה 
השלישית )כלומר עמדת הביניים( היא העמדה המתונה ביותר. מצד אחד 
נופלת  לא  שני  ומצד  האדם,  זכויות  של  האוניברסליות  את  מקבלת  היא 
תרבותי.  לאימפריאליזים  כביטוי  האדם  זכויות  את  הרואה  הגישה  לפח 
לעליונות  נכנעת  איננה  אך  התרבותי,  הייחוד  את  מכבדת  היא  כן,  כמו 
ערכים תרבותיים הנוגדים זכויות אדם בסיסיות. מסיבה זו המחקר הנוכחי 
מרכזיותה  את  בחשבון  לוקחת  אשר  המינימלית  המשוואה  אותה.  מאמץ 
הזכויות  במישור  והן  הפרט  זכויות  במישור  הן  האדם  זכויות  מערכת  של 
הקולקטיוויות, הנחתה את תהליך החקירה במחקר זה. השיח העכשווי של 
הבסיסיים  ההומניסטיים  שהערכים  כך  על  מצביע  בעולם,  האדם  זכויות 
להם,  מחויבות  העולם  מדינות  מרבית  אשר  אוניברסאליים  לערכים  הפכו 
למרות שהפרתם על ידי מדינות וקבוצות פוליטיות שונות הפכו לחלק בלתי 

נפרד מהנוף הפוליטי העולמי.

כמערכת ערכית בפוליטיקה העולמית, הצליחה מערכת זכויות האדם 
בשיח  ביטוי  לידי  בא  זה  מצב  ממנה.  להתעלם  שאין  לאוטוריטה  להפוך 
אדם  זכויות  ארגוני  של  המיוחד  במעמדם  וכן  האדם  זכויות  של  הפוליטי 
אדם”,  לזכויות  “רופאים  אינטרנשיונל”,  “אמנסטי  כגון  בינלאומיים, 
“עיתונאים ללא גבולות” ו”Human Rights Watch”. ארגונים אלה תופסים 
מדינות  בפני  סטנדרטים  ומציבים  הבינלאומית  בזירה  כבוד  של  מקום 
מדינות  שגם  לכך  גורמת  זו  התפתחות  המערב.  מדינות  ובכללן  העולם 
שאינן נתפסות כמחויבות לזכויות אדם לוקחות בחשבון את ההשלכה של 
אי מימושן על מעמדן בזירה הבינלאומית. לכן, מגמות מפתח בפוליטיקה 
הבינלאומית כיום משקפות הומוגניות הולכת וגוברת בכל הנוגע למחויבות 
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לזכויות אדם. הדבר קובע את גבולות הפעולה של כוחות פוליטיים )מדינות 
וארגונים( ומחייב אותם להיצמד לקריטריונים אלה או לנסות ולעקוף אותם 

באופן שמאפשר להם לחמוק מביקורת בינלאומית.

כיום, נוספו למערכת זכויות האדם היבטים מרכזיים שלא היו קיימים 
בעבר. בעבר, הזכויות האזרחיות והפוליטיות עמדו בראש רשימת הזכויות, 
בעוד שהזכויות החברתיות לא נתפסו כבעלות אותה מידת חשיבות. במשך 
הזמן, התרחב מעגל הזכויות ונוספה לו רשימה חשובה )אם כי לא אחידה 
לחיים  לדיור,  הזכויות  כגון  וכלכליות  חברתיות  זכויות  של  בחשיבותה( 
מעבר  התרחב  הזכויות  בעלי  מעגל  כן,  כמו  ועוד.  בריאות,  חינוך,  בכבוד, 
לגברים בעלי רכוש וכולל כיום את כל שכבות האוכלוסייה – וביניהן נשים 

וילדים.

בבירור  מראה  האדם  זכויות  בדבר  עולם”  באי  “לכל  ההכרזה  ניתוח 
גוון אינדבידואליסטי. האמנות  כי הזכויות הן כוללניות גם אם הן בעלות 
כלכליות,  פוליטיות,  אזרחיות,  בזכויות  עוסקות  אשר  הבינלאומיות 
חברתיות ותרבותיות, מדגישות כי זכויות האדם חייבות להיות בעלות גוון 
באמצעות  אלא  מימוש  בר  אינו  זכויות  של  מסוים  מספר  שכן  קולקטיבי, 
עצמית,  להגדרה  הזכות  )למשל,  הפרט  משתייך  אליה  קבוצה  של  קיומה 
הרחבת  תהליך  בכבוד(.  לחיים  והזכות  תרבותית,  להשתייכות  הזכות 
ביטוי  להם  שמצאו  נוספים  אספקטים  וכולל  נעצר  לא  האדם  זכויות 
האפליה  צורות  כל  לביעור  הבינלאומית  האמנה  דוגמאת  שונות  באמנות 
הגזעית, ביעור האפליה נגד נשים, הפרוטוקול האופציונאלי לאמנת זכויות 
הילידים  העמים  לזכויות  הבינלאומית  האמנה  עינויים,  נגד  האמנה  הילד, 
והאמנה הבינלאומית להגנה על זכויותיהם של כל העובדים המהגרים ובני 
נטויה.  עוד  והיד  נשלם עדיין  זה של התפתחות לא  משפחותיהם. תהליך 
דיונים בדבר הרחבת מעגל הזכויות נמשכים על מנת לכלול בו גם את הזכות 

למידע, חופש העברת המידע, זכויות ההפצה וכדומה. 
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זכויות אדם בישראל -תמונת מצב

עוד לפני בחינת מעורבותה של התקשורת הישראלית בהגנה על זכויות 
אדם, מן הראוי להתייחס למצב זכויות האדם בישראל במגוון נושאים.

כתוצאה  ומורכבת,  סבוכה  הישראלי  בהקשר  האדם  זכויות  סוגיית 
המתח  על  מבוסס  קיומה  עצם  הקמתה.  מאז  המדינה  של  מההיסטוריה 
היסודי בין הטוטליות של זכויות האדם והפרטיקולאריות של ההשתייכות 
בעקבות  הוקמה  ישראל   .)Akram, 2011; Kretzmer, 2002( הלאומית 
מלחמת 1948 והנְּכּבה, שגרמה לגירושם ומנוסתם של מאות אלפי פלסטינים 
מהם  חלק  כאשר  גם  נרמסו,  הבסיסיות  הלאומיות  זכויותיהם  ממולדתם. 
של  העצמית  ההגדרה  לזכות  ביטוי  הינה  ישראל  הקמת  לאזרחים.  הפכו 
בזכויותיו של העם  יסודית  לפגיעה  גרמה  היהודי, אך עצם הקמתה  העם 
הפלסטיני, מצב שנמשך עד עתה. ישראל בנתה מערכת משפטית וחוקתית 
המבוססת על אפליה רדיקאלית בין בעלי זהות יהודית )שהוגדרה באופן 
שהוצדקה  טריטוריאלית  התפשטות  לשרת  בכדי  המדינה,  ידי  על  רופף 
ובין בעלי  ולהגנה עצמית(,  כזכותו של העם היהודי לבעלות על “הארץ” 
עצמית  להגדרה  הזכות  נשללה  האחרונים  מן  פלסטינית.  לאומית  זהות 
ההיסטורית,  מולדתם  אדמת  על  ושיוויוני  עצמאי  ריבוני,  לקיום  והזכות 

.)Pappe, 2011 ; Masalha, 1997( כשאר העמים

ישראל לחוקק חוקים מכוננים. מבט  כבר עם הקמתה הזדרזה מדינת 
מבוססת  ישראל  קידמה  הזכויות אשר  חוקים אלה ממחיש שמערכת  על 
על אפליה כפויה. חוק השבות כמו גם חוק “נכסי הנפקדים”, שלימים כונה 
שתי  בין  עקרונית  אפליה  על  בבירור  מצביעים  נפקדים”,  “נוכחים  חוק 
קבוצות אוכלוסייה עיקריות. הראשונה היא האוכלוסייה היהודית, שהינה 
היא האוכלוסייה הפלסטינית,  עוררין. השנייה  ללא  זכויות מלאות  בעלת 
שמתקיימת חתירה מתמדת תחת זכויותיה – זכויות של אוכלוסייה ילידית 
 Kretzmer,( הבינלאומית  הלגיטימציה  בכסות  ממנה  נשדדה  שמולדתה 
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Jamal, 2011; 1990(. ניתן לומר, אם כך, שהמערכת המעגנת רק את זכויות 
הבסיס  והיא  הלגיטימית  החוקתית  המערכת  היא  בישראל  היהודי  הרוב 
לכל הזכויות שבאות אחריה. משמעות הדבר היא שמערכת זכויות האדם 
ומציבה  אופייה  את  קובעת  אשר  לאומית  בקדימות  מותנית  הישראלית 
ההגמוניה  על  שמירה  היא  זו  מערכת  של  תכליתה  כל  גבולותיה.  את 
היהודית, בכל תחומי החיים. מכאן ברור, שהזהות של הרוב היהודי קודמת 
יתרה   .)Jabareen, 2002; Jamal, 2009( אדם  זכויות  למערכת  בחשיבותה 
מכך – שפת זכויות האדם תועלה לביסוס והעמקת ההגמוניה היהודית אשר 

הכפיפה את המערכת הפוליטית ומהמשפטית לצרכיה.

הכרזת העצמאות של מדינת ישראל עוסקת בצורות שונות של זכויות 
נותן לעם היהודי )בישראל  אדם, אך מתנה את קיומן במבנה לאומי אשר 
עם  ובקשריה  המדינה  בתוך  הזכויות  במערכת  שליטה  לה(  ומחוצה 
סביבתה הבינלאומית. מנקודת מבט זו ניתן לראות שמערכת זכויות האדם 
השתייכות  בין  קשר  מניחה  בהכרח  הזמן,  במרוצת  בישראל  שהתפתחה 
לאומית וזכויות. זכויות אלה נקבעות בהתאם לסדר הקדימויות האסטרטגי 
מצב  לדוגמה,  במדינה.  היהודי  הרוב  בקרב  רחבה  לתמיכה  זוכה  אשר 
להתקיים  ממשיך  ב-1948  בישראל  האוכלוסייה  על  הוטל  אשר  החירום 
בנוגע  גם  כך  כל קושי.  ושוב ללא  ותוקפו מוארך שוב  היום הזה  עד עצם 
לחוקים לשעת חירום שנחקקו על ידי ממשלת המנדט הבריטי ב- 1945 אך 
הם עדיין בתוקפם בישראל 2012. קיומן של זכויות הקניין, התכנון והבניה 
)אשר נחשבות לזכויות יסוד בכל האמנות הבינלאומיות( מותנה בשיקולים 
על  הזמנית  בחינה של תהליך חקיקת החוקה  מהותן.  הסותרים את עצם 
פי הסכם הררי משנת 1950, מגלה כי מטרתם של החוקים בה היא ארגון 
מוסדות המדינה ויסודותיה המטריאליים )בעיקר סוגיות הקרקע(. דוגמא 
לכך היא חוק מקרקעי ישראל, חוק היסוד השני אשר נחקק בשנת 1960, 
והניח את היסודות למה שנהוג לכנות היום “משטר המקרקעין הישראלי”. 
ואדמות רשות הפיתוח  )אדמת המדינה  ישראל  כי מקרקעי  זה קובע  חוק 
או השטחים של הקרן קיימת( הן קרקע לא סחירה השייכת לעם היהודי 
בלבד )Yiftachel and Meir, 1998(. אם ניקח בחשבון שהמדינה הישראלית 
הקרקע  לבעל  והפכה  הערביות  הפרטיות  האדמות  מרבית  את  הפקיעה 
תחת  נמצאות  המדינה  מאדמות   92% מ  )יותר  בישראל  ביותר  הגדול 
שליטתה(, הרי שהזכות הבסיסית לקניין )במיוחד עבור אלה אשר איבדו 
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את אדמותיהם כתוצאה מהפקעתן באמצעות חקיקת חוקים שונים ( הופכת 
נייר  לקניין על הקרקע” מהווה  ה”זכות   .)Kedar, 1998( לחסרת משמעות 
לקמוס לבדיקת כלל מערכת הזכויות בישראל. זאת מכיוון שעל פניו קיימים 
חוקים ישראלים רבים שמטרתם היא קידום זכויות אזרחיות ופוליטיות אך 
אינה  היררכיה ערכית אשר  מניפולטיביים, שיוצרים  למעשה, אלו חוקים 
שאת  ביתר  מתבטא  הדבר  אלה.  זכויות  של  מהותן  עם  אחד  בקנה  עולה 
מה שקשור  כל  ומחיקת  יסוד: השוויון”,  “חוק  לחקיקת  העזה  בהתנגדות 
לעיקרון זה מחוקים אחרים ובמיוחד מ”חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו”. 
ביישום  גם  ולכן  בחשיבותה  עולה  יהודית,  כמדינה  ישראל  של  הגדרתה 
מתושבי  אחוז  עשרים  שלפחות  למרות  זכויות,  של  זו  קבוצה  על  החוקי, 
ישראל הם אזרחים פלסטינים. אזרחים אלו הם בעלי המולדת המקוריים, 
לזהות האתנית  זכויות היסוד שלהם מוכפפות לשיקולים הקשורים  אשר 

של המדינה. 

ומצטמצם.  הולך  זאת  מערכת  על  ערעור  המאפשר  הפוליטי  המרחב 
פעולת הלגליזציה של האפליה בזכויות, המעוגנת בחוקי יסוד ומתבצעת 
ביטוי  הינה   ,2002 שנת  מאז  שאת  וביתר  עתה,  ועד  המדינה  קום  מאז 
לניסיון לערער על הזכויות הפוליטיות והאזרחיות של המיעוט הפלסטיני 
)Jamal, 2011(. התוצאה של שלילת המשאב הכלכלי העיקרי של המיעוט 
דהיינו הקרקע–הוא תהליך של התרוששות, אשר מסביר את העובדה   –
שיותר מ-50% מן האזרחים הערבים נמצאים מתחת לקו העוני )אנדבלד, 
2011(. אפליה זו מסבירה גם את שיעור האבטלה הגבוה בקרב האוכלוסייה 
הערבית ואת מצוקת הדיור החמורה שממנה סובלת אוכלוסייה זאת. מידת 
שיעורה  עם  אחד  בקנה  עולה  לא  הערבית  בחברה  הרשמית  ההשקעה 
הערבית  האוכלוסייה  כי  מלמד  זה  ניתוח  המדינה.  אזרחי  בקרב  היחסי 
נמצאת בשולי החברה הישראלית וסובלת מחוסר שוויון בזכויות בסיסיות 
בכל תחומי החיים. הזכויות המעטות להן היא זוכה אינן אלא תוצר לוואי 
ייחודי.  עקרוני  משקל  בעלות  ואינן  היהודית  החברה  זכויות  קידום  של 
בנויה על הסוואת האפליה המתמשכת  זכויות האדם הישראלית  מערכת 
 Or,( וחלקית  סלקטיבית  מערכת  היא  ולכן  הערבית  האוכלוסייה  כנגד 
לגבולות  כפופות  היהודית-ישראלית,  האוכלוסייה  של  הזכויות   .)2003
אתניים ולאומיים ואינן משקפות את הגישה האוניברסלית של זכויות אדם.

את  בגאווה  מציגה  הישראלית  והמשפטית  הפוליטית  הרטוריקה 
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מערכת זכויות האדם בישראל כמערכת מרכזית וערכית. אך למעשה, כפי 
על  המבוססת  והירארכית  סלקטיבית  מערכת  זוהי  לעיל  לראות  שניתן 
לכפיית  מכשירים  אלא  אינם  המערכת  של  מרכיביה  לאומית.  השתייכות 
הכוחות  מאזן  על  לשמור  שנועדו  החיים,  היבטי  בכל  היהודית  ההגמוניה 
החברתי והתרבותי השולט בחברה היהודית-ישראלית. הגזענות שהולכת 
של  הסלקטיביות  את  משקפת  היהודית  האוכלוסייה  בקרב  ומתרחבת 
קיומה  פוליטיים.  לשיקולים  וכפיפותה  הישראלית  האדם  זכויות  מערכת 
 , יציב דבר הבא לידי ביטוי בסקרי דעת קהל  זו אינו  זכויות  של מערכת 
המצביעים בבירור על כך שהציבור היהודי נותן ידו להגבלת זכויות האדם 
הבסיסיות של האזרחים הערבים, מה שאינו עולה בקנה אחד עם עקרונות 
הלגליזציה  שתהליך  הסברה  את  מאששים  אלו  סקרים  האדם.  זכויות 
המתרחש בשנים האחרונות )דוגמת חוק הנְּכּבה, חוק האזרחות, החוק נגד 
חרם וחוקים אחרים(, צומח על קרקע פורייה של הלגיטימציה שמוענקת לו 
על ידי הרוב היהודי השליט. ניתן לשפוט את מערכת זכויות האדם בישראל 
המשתקפות  והעמדות  הלגליזציה  תהליכי  בין  בדיאלקטיקה  מהתבוננות 
בסקרי דעת הקהל. דיאלקטיקה זו משקפת משבר הולך ומעמיק בין שתי 
קבוצות בחברה היהודית בישראל: מיעוט המנסה לשמור על חזות הומנית  
ורוב הרואה בחזות זו מכשול למימוש תוכניות פוליטיות אשר שוללות את 
האוניברסליות של זכויות האדם, לטובת פרויקט לאומני שוביניסטי. דעת 
הזכויות  את  גוזל  אשר  הכיבוש,  של  המנטליות  עם  ביד  יד  הולכת  הרוב 
פליטים  מיליון  לחמישה  )בנוסף  פלסטינים  מיליון  ארבעה  של  הבסיסיות 
ובין  המדיני  קיומה  בין  להפריד  מנסה  ישראל  מדינת  בגלות(.  פלסטינים 
מציאות הכיבוש מה שמהווה ניסיון נוסף להערים על מערכת זכויות האדם. 
אדם,  זכויות  של  מערכת  בישראל  שקיימת  לטעון  ניתן  שלא  מאחר  זאת 
כאשר הנהנים היחידים ממנה הם האזרחים הישראלים ביישוביהם, בעוד 
האדם  זכויות  יסודות  של  והרס  דיכוי  פעולות  מבצעים  אזרחים  שאותם 
בשטחים הפלסטינים הכבושים. מבנה משפטי ופוליטי זה עומד בסתירה 
על  המבוססת  אוניברסאלית  כמערכת  האדם  זכויות  מערכת  עם  ישירה 

רעיון השוויון בין בני אדם, ללא קשר לזהותם. 

זכויות האדם בישראל אינן מעוגנות בחוקה ורק חלקן מעוגנות בחוקי 



23

שיח זכויות האדם בתקשורת הישראלית

יסוד.2 לפי דוח האגודה לזכויות האזרח לשנת 2009 הבוחן את מצב זכויות 
מאחריותה  התנערות  של  בתהליך  מצויה  ישראל  מדינת  בישראל,  האדם 
להבטיח לאזרחיה את הזכויות הבסיסיות ביותר- הזכות לבריאות, הזכות 

לחינוך, הזכות לדיור והזכות לקיום בכבוד. 

הכלכליים-  והפערים  גובר,  בישראל  השוויון  אי  האחרונות,  בשנים 
הכנסת  שולחן  על  העולות  החוק  מהצעות  רבות  מעמיקים.  חברתיים 
מבטאות מגמות גזעניות ונטייה להגביל את חירויות היסוד ולפגוע בזכויות 
אדם.3 מהלכים שונים מעוררים חשש לכרסום הדמוקרטיה, ובכללם: פגיעה 
במעמדה של מערכת המשפט בכלל ובית המשפט העליון בפרט, איום על 
פעילי החברה האזרחית ופגיעה בחופש הביטוי.4 זכויות מיעוטים בישראל 
נרמסות יותר ויותר. כמו כן, הפערים בין האזרחים הערבים ליהודים הולכים 
וקונור-אטיאס,  )סברסקי  וכלכלה  חינוך  ביניהם  נושאים,  במגוון  וגדלים 

 .)2012

אפליית הערבים אזרחי המדינה לאורך כל שנות קיומה תועדה במספר 
רב של מחקרים וסקרים, ואושרה בפסקי דין, בהחלטות ממשלה, בדוחות 
מבקר המדינה ובמסמכים רשמיים אחרים. ועדת אור שמונתה לחקור את 
דוח בעל חשיבות   2003 פרסמה בחודש ספטמבר   2000 אוקטובר  אירועי 
רבה המתייחס לקיפוח האוכלוסייה הערבית. הדוח קבע כי: “המדינה לא 
עשתה די, ולא התאמצה די, כדי להקנות שוויון לאזרחיה הערבים ולהסיר 

את תופעת האפליה והקיפוח”.

אין זה המקום להרחיב בעניין אפליית האוכלוסייה הערבית, אך חשוב 
לציין כי תחום הדיור והתכנון הוא אחד התחומים שבו סובלים הערבים 
הריסת  סכנת  למשל,  כך  ביותר.  הקשים  והאפליה  הקיפוח  מן  בישראל 
לאוכלוסייה  המשתייכים  תושבים  כ-60,000-70,000  על  מרחפת  הבתים 
ללא  בנגב,  מוכרים  הבלתי  הכפרים  בעשרות  וגרים  הבדואית  הערבית 
תשתיות מים, חשמל, שירותי חינוך, שירותי בריאות וכדומה. שאר הערבים 
בנגב מתגוררים ביישובים מוכרים, אך גם הם סובלים מצפיפות אוכלוסין, 

2.  בשנות ה-90 נחקקו בין היתר: כבוד האדם וחירותו,  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלויות , חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק זכות החולה, חוק הסנגוריה הציבורית, 

חוק המעצרים החדש וחוק חופש המידע.
הקבלה  ועדות  חוק  החרם,  חוק  האזרחות,  חוק  היתר:  בין  כאלה,  חוקים  כמה  נחקקו  לאחרונה   .3

לישובים קהילתיים.
4.  ראה: דוח זכויות האדם בישראל-תמונת מצב 2009. האגודה לזכויות האזרח )2009(, ירושלים 
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מתשתיות ירודות, ממחסור בשירותים למיניהם ומאחוז גבוה של אבטלה 
ועוני.5 כמו כן, קיים מחסור גדול בדירות לגוגות צעירים בכפרים ובערים 

הערביים.

בנוסף, למרות המחויבות הממלכתית המוצהרת לזכויות האישה, נשים 
בכל חלקי העולם  כמו  ובמרחב הציבורי  מופלות בשוק העבודה  בישראל 
הפטריארכלי. שכרן נמוך משכרם של גברים, הן מודרות מתפקידים בכירים, 
והן  גברים  מאלו של  פחות  טובים  העבודה שלהן  תנאי  בקידום,  נחסמות 
זוכות לפחות הטבות מהם )כגון שעות נוספות, תוספת רכב, תוספת כוננות 
וכיוצא בזה(. בנוסף לכך הן אינן נבחרות לתפקידים ציבוריים בעלי השפעה. 
כל זאת עוד מבלי להזכיר את האלימות הפיזית והמילולית המופעלת כלפי 

נשים.

אוכלוסייה נוספת הסובלת מאפליה בישראל הינה אוכלוסיית השוהים 
כחוק  שלא  השוהים  תופעת  התגברה  ה-90  שנות  משלהי  חוקיים.  הלא 
נשארו  האשרה  תום  שלאחר  תייר  אשרות  בעלי  הינם  שברובם  בישראל 
נמצאים כ-148,000 שוהים  כי בישראל  במדינה שלא כדין. ההערכה היא 
פגה,  ואשרתם  תייר  באשרת  אליה  נכנסו   107,000 מתוכם  חוקיים,  בלתי 
17,000 נכנסו באשרות עבודה כעובדים זרים בתחומי התעסוקה המותרים 
ואשרתם פגה וכ-25,000 פליטים )מבקשי מקלט מדיני(.6 החל מסוף שנות 
הזרים  העובדים  מספר  צמצום  של  מדיניות  ישראל  ממשלת  קבעה  ה-90 
רשויות  מצד  הזרים  לעובדים  התנכלות  גרר  הדבר  לישראל,  הנכנסים 

ההגירה שכללה רדיפה, גירוש ולפעמים כליאה שלא כדין. 

מצב הפליטים אינו שונה בהרבה למרות שהם מוגנים לפי עיקרון “איסור 
ההחזרה” שמופיע באמנה הבין-לאומית בדבר מעמדם של פליטים משנת 
Non Refoule-( 1951. אבן הפינה של האמנה הוא עקרון איסור ההחזרה 
ment( האוסר באופן מוחלט להשיב אדם למקום שצפויה בו סכנה לחייו, 

לשלמות גופו או לחירותו. 

מדינת ישראל חתומה על אמנת הפליטים, אולם אין לה מדיניות ברורה 
הפליטים  קבלת  מנגנון  מקלט:  ומבקשי  פליטים  כלפי  בחקיקה  המעוגנת 

5. ראה: www.adalah.org  מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו מיום 4.9.11 בעניין ועדת גולדברג. 
)כניסה אחרונה 9.9.11(

6. ראה: ועדה בין משרדית לגבי מעמד ילדי השוהים: המלצות )2010(   
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בישראל נשען על נוהל פנימי של משרד הפנים, שלא פורסם. ההחלטה אם 
להעניק לאדם מקלט מתקבלת בוועדה בין משרדית, ללא שקיפות וללא 
המערבי,  בעולם  מהנמוכים  הוא  בישראל  בפליטים  ההכרה  שיעור  ייצוג. 

ועומד על אחוז אחד.7

בשטחים  מתקבע  ההפרדה  משטר  ושל  הכיבוש  של  הכבד  הצל 
מארבעה  היסוד  זכויות  את  שוללת  עדיין  ישראל   .1967 מאז  הכבושים 
מיליון פלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה, ששום זכות לא מובטחת 
להם: לא הזכות לחיים, לא הביטחון האישי, לא חופש התנועה ולא הזכות 
תנאי מעצרם הם  בנוסף  לבריאות.  הזכות  ולא  חופש הביטוי  לא  לפרנסה, 
אינם חוקיים, בין היתר כי מעצרם של קטינים אינו מתיישב עם האמנות 
של  כינונה  גם  הילד.  זכויות  בדבר  האו”ם  אמנת  בייחוד  הבינלאומיות, 
הרשות הפלסטינית באמצע שנות ה-90 ונסיגת ישראל מרצועת עזה בקיץ 
2005 לא שינו את מאזן הכוחות הבסיסי, לפיו ישראל שולטת בחייהם של 
הפלסטינים ואחראית להפרת זכויותיהם היומיומית, החמורה והמתמשכת. 
בדו”ח של “בצלם”, שבחן את מצב זכויות האדם בעולם לרבות השטחים 
הכבושים והתפרסם בשנת 2008 נקבע כי בשטחים הכבושים, איבדו רוב 
הזכויות את משמעותן. הדבר מתרחש ביתר שאת מאז תחילת האינתיפאדה 

השנייה בסוף שנת 2000. 

זכויות  כי מצב  תמונת המצב שתוארה לעיל לא מותירה מקום לספק 
האדם בישראל מדאיג למדיי, כך שאין פלא כי רבים מאזרחי המדינה יצאו 
בשנת 2011 לרחובות במחאה על המצב הקיים. המוחים דרשו, בין היתר, 
לצמצם את הפערים החברתיים, הכלכליים, המגדריים והלאומיים וליצור 
גם דרישה  לעיתים עלתה  קיום המדינה.8  הנחוצה לשם  לכידות חברתית 

מצד חלק מהמוחים, גם אם הדבר לא צוין במפורש, לסיים את הכיבוש.9

האדם  זכויות  מצב  את  הבוחן  האו”ם  של  האדם  זכויות  ועדת  דו”ח   
האזרחיות והמדיניות בישראל התפרסם לאחרונה בספטמבר 2010. הדו”ח, 
המתפרסם זו הפעם השלישית מאז הצטרפה ישראל לאמנה בדבר זכויות 
ו-2003(,   1998 בשנים  התפרסמו  הקודמים  )הדו”חות  ומדיניות  אזרחיות 

7. ראה: אורי טל, מסתננים ומבקשי מקלט סודנים בישראל, מרכז המחקר והמידע בכנסת, יוני 2007, 
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1372380  .8 )כניסה אחרונה 25.9.11(.
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1180908  .9 )כניסה אחרונה 25.9.11(
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הצביע על אי נחת הולכת וגוברת של הקהילה הבינלאומית ממצב זכויות 
האדם בישראל. 10

הוועדה המבקרת שבחנה את מצב זכויות האדם בישראל, בהסתמך על 
דוחות ישראליים ודוחות “צללים” של ארגוני החברה האזרחית בישראל, 
קראה לישראל לאמץ כחלק מחוקי היסוד שלה הוראה שתגן באופן מפורש 
על עקרון השוויון וזכויות האדם, ולחוקק איסור פלילי מפורש נגד עינויים. 
עוד המליצה הוועדה על ביטול החקיקה נגד טרור, שלטעמה מגבילה את 
לחוק  בעיקר  הועדה  התייחסה  זו  בטענה  המידה.  על  יתר  האדם  זכויות 
המתיר את כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ולהוראת השעה בנושא חוק 
)אותה הוראת שעה המונעת איחוד משפחות  האזרחות והכניסה לישראל 
הכבושים(.  הפלסטינים  השטחים  תושב  הוא  הזוג  מבני  אחד  כאשר 
הוועדה קראה לישראל לבטל גם את החקיקה הפלילית התקפה בשטחים 
כן,  כמו  בוגרים.  היו  כאילו  ו-18(   16 )בני  קטינים  שם  לשפוט  ומאפשרת 
התייחסה הועדה למדיניות הסגר על עזה ומדיניות הענישה הקולקטיבית, 
בירושלים.  בתים  והריסות  ממוקדים  בסיכולים  השימוש  את  וביקרה 
המתגוררים  הפלסטינים  לתושבים  ההיתרים  משטר   - בדו”ח  נזכרים  עוד 
באזור קו התפר, מדיניות חלוקת המים בשטחי הרשות הפלסטינית )הגדה 
המערבית(, הטיפול בסרבני שירות צבאי מטעמי מצפון, מקומה של השפה 
בצורכי  תכנונית  התחשבות  והיעדר  בישראל  הציבורי  במרחב  הערבית 

האוכלוסייה הבדואית . 

יש לציין כי למרות הביקורת הנוקבת, היו בדו”ח גם הערות חיוביות, 
זכויותיהן של  על  המגנים  בישראל  בחוקים חדשים שנתקבלו  שהתמקדו 
אדם(;  בבני  סחר  וקורבנות  מוגבלויות  בעלי  )נשים,  מוחלשות  קבוצות 
הוועדה אף שיבחה את ישראל על שאשרה שני פרוטוקולים לאמנת זכויות 

הילד.

10. ראה: http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/304.aspx )כניסה אחרונה 9.9.11(
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תקשורת וזכויות אדם-
קשר שלא נבחן עד היום

ידי  על  שחובר  הבינלאומית  המקצועית  האתיקה  עקרונות  במסמך 
אונסק”ו11 נזכר, בין היתר, כי:

Principal VIII: Respect for Universal Values and Diversity of 
Cultures: A true journalist stands for the universal values of human-
ism, above all peace, democracy, human rights, social progress and 
national liberation, while respecting the distinctive character, value 
and dignity of each culture, as well as the right of each people freely 
to choose and develop its political, social, economic and cultural sys-
tems.

המדינות  את  גם  מחייב  אינו  והוא  בלבד  המלצה  בגדר  הוא  זה  מסמך 
החברות באונס”קו. לכן, המחויבות אליו איננה תמיד בראש מעייניהם של 
 News of the הבריטי  העיתון  פרשיית  בעולם.  חזקים  תקשורת  אמצעי 
World אשר הואשם בציטוטים לא חוקיים לשיחות הטלפון של אישים 
רבים היא רק דוגמא אחת למתח המובנה בין אינטרסים כלכליים של חברות 
נשענות  ופעילותה  בעוד התקשורת  בסיסיות.  זכויות אדם  לבין  תקשורת 
על ערכים אנושיים בסיסיים, כמו חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת תוך 
כיבוד צנעת הפרט, חלק נכבד מפעילות התקשורת עומד בסתירה לערכי 
אינטגראלי  לחלק  הפכה  אדם  בזכויות  הפגיעה  בסיסיים.  אנושיים  יסוד 
מהפעילות העיתונאית. דוגמא לכך ניתן לראות במקרים של סיקור חברות 
מסחריות המשתייכות לבעל אמצעי התקשורת המפרסם, זאת מבלי לחשוף 
את מערכת הקשרים הענפה והאינטרסים החבויים מאחורי מדיניות סיקור 

חברה כזו או אחרת. 

 http://cimethics.blogspot.com/2008/07/international-ethics-principles-unesco.html :11. ראה
)כניסה אחרונה 9.9.11(
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הפך  אדם  וזכויות  סיקור  מדיניות  כלכליים,  אינטרסים  בין  זה  קשר 
לטובת  הפועלת  מגוייסת  תקשורת  של  מקיומה  פחות  לא  בעייתי  להיות 
משטרים אפלים בשם ערכים אידיאולוגיים כאלה ואחרים. יחד עם זאת, 
תרבות “הפראבדה” ממשיכה להתקיים במקומות שונים בעולם. במדינות 
רבות התקשורת עדיין מהווה שופר של שלטון רודני, המקדם תפיסת עולם 
חד מימדית. הפגיעה בזכויות אדם, החל מחופש הביטוי וכלה בזכות הציבור 
לדעת איננה יכולה להיות מנותקת מפגיעה בזכויות אדם בסיסיות אחרות, 

אשר איננן יכולות לבוא לידי ביטוי בתקשורת, הנשלטת על ידי המשטר. 

העיתונות,  של  האוניברסליים  העקרונות  שלפי  מכך  להתעלם  אין 
שלום,  על  המתבססים  הומניזם,  של  ערכים  לכבד  מתבקשים  עיתונאים 
לאומי  ושחרור  חברתית  התפתחות  ומקדמים  אדם,  וזכויות  דמוקרטיה 
לעמים, תוך כיבוד והבחנה בערכים המנחים תרבויות שונות. זאת תוך הכרה 
וחברתיות  כלכליות  פוליטיות,  מערכות  ולפתח  לבחור  אדם  של  בזכותו 

משלו. 

על פי גישתו של גנס )Gans, 1979( נהוג להבחין בחקר התקשורת בין 
 .Disorder News - ”לבין “חדשות אי סדר Order News – ”חדשות סדר“
“חדשות סדר” הן חדשות ‘חיוביות’ העוסקות בדרך כלל בשיפורים, יצירה, 
זה כוללות כתבות  וכדומה. חדשות מסוג  יציבות חברתית, שגשוג כלכלי 
על  דיווחים  שונים,  בתחומים  לאומי  במאמץ  השתתפות  דוגמת  חיוביות 
לרוב  הן  אי סדר”  “חדשות  זאת  לעומת  ועוד.  חיוביים  אירועים מקומיים 
חדשות ‘שליליות’ המתמקדות בפגיעה ברכוש ובאדם, הרס ואיום, חתרנות, 
פילוגים  ופוליטית, מתחים,  יציבות חברתית  חוסר ארגון, חוסר מוסר, אי 

וכיוצא בזה )כספי, 1981: 8(.

נוטים  התקשורת  אמצעי  כי  למסקנה  רבים  הגיעו  זה  ניתוח  רקע  על 
לרוב להתעלם בסיקוריהם מנושאים הקשורים למיעוטים השונים בחברה. 
במידה וקבוצות אלה זוכות לסיקור תקשורתי, הוא לרוב בעל הקשר שלילי. 
שהגישה  מכיוון  והתרנגולת  הביצה  שאלת  כאן  קיימת  כי  הטוענים  יש 
לאמצעי התקשורת לרוב חסומה בפני קבוצות בעלות סטטוס נמוך, ומשום 
מחאה  באמצעי  לנקוט  נאלצות  הן  תקשורתי  בסיקור  לזכות  מנת  על  כך, 

אשר לעיתים נחשבים לאלימים )אברהם, 1998: 10(.

זכויות  נכונה עדיין נשאלת השאלה: האם עקרונות  זו  בהנחה שטענה 
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אף  כה  עד  הישראלית?  התקשורת  אנשי  את  מנחים  אונסק”ו  של  האדם 
של  בפרספקטיבה  הישראלית  התקשורת  סיקור  אופן  את  בחן  לא  מחקר 
התייחסו  המחקרים  רוב  נכתבו.  ולא  כמעט  בעניין  ומאמרים  אדם  זכויות 
לייצוג הקבוצות המוחלשות – נשים, נכים, הומוסקסואליים – בתקשורת 
הישראלית, כאשר גבול הסיקור הוא הקונצנזוס הישראלי, והערכים המנחים 

את המחקר הם ערכיה של חברה מגוונת, שוויונית, תרבותית ודמוקרטית.

4.א סיקור קבוצות שונות בתקשורת הישראלית
האזרח  לזכויות  האגודה  של  מחקרה  הוא  בנושא  המחקרים  אחד 
שבחנו  מחקרים  על  המתבססים  מאמרים  לקט   2002 בשנת  שפרסמה 
אי  בסוגיית  התמקדו  המאמרים  הישראלית.  בחברה  שוויון  אי  דפוסי 
של  העדרה  את  בחנו  הם  הציבורי.  בשידור  ובמיוחד  בתקשורת  השוויון 
נגישות מספקת לכלי התקשורת, הדרת קבוצות שונות בישראל מהמרחב 
עולים,  מזרחים,  ערבים,  לנשים,  סטריאוטיפית  והתייחסות  התקשורתי 

אנשים בעלי מוגבלויות והומוסקסואליים. 

המאמרים מציירים תמונה מפורטת של תקשורת בעלת פרופיל מובהק: 
יהודי, אשכנזי, גברי, חילוני, הטרוסקסואלי, בריא בגופו ובנפשו. קבוצות 
אחרות בחברה – נשים, ערבים, מזרחים, דתיים, עולים, הומואים ולסביות 
ואנשים בעלי מוגבלויות – נתפסות בה כשוליות. קבוצות אלו מוצגות לעתים 
קרובות בהקשרים שליליים כפושעים וסוטים או לחלופין כקורבנות, זאת 

תוך שימוש רב בדימויים שליליים המתקשרים לקבוצות אלו ממילא. 

ייצוג  לסוגיית  הוקדשו  האחרונים  בעשורים  נוספים  רבים  מחקרים   
ותפיסת הנשים בתקשורת ההמונים. רובם ככולם מצביעים על מגמה ברורה 
 Braden,( היום התקשורתי  סדר  לשולי  הנשים  ודחיקתן של  ייצוג  תת  של 
רק  כי  גילה  השיא  בשעות  ו-10   2 ערוץ  שידורי  את  שבדק  מחקר   .)1996
25% מהדמויות שהופיעו בהם היו דמויות נשיות , לעומת 75% גברים )לאור, 
אותה  דומה  מגמה  על  הצביע  אחר  מחקר   .)2004 פירסט  אברהם,  אלפנט, 
 Global Media הגדיר כ ”הכחדה סימבולית של נשים”. מחקר זה בוצע על ידי
.)Tuchma, 1978 ( ומרכז “אעלאם” היה שותף לו )Monitoring Project )2008

למיש )2007( עסקה באופן ייצוג נשים בתקשורת הישראלית. ממחקריה 
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“הנורמלי”  כרוב  הישראלית  בתקשורת  מוצגים  שגברים  המסקנה  עולה 
)2006( הגיעה במחקר  לביא  נשים מוצגות כמיעוט “האחר”. עליזה  ואילו 
במרחב  מוצגות  הנשים  לפיה  דומה  למסקנה  נשים  ייצוג  על  שערכה 
כפועלות,  ולא  כמופעלות  ציבוריות,  התרחשויות  של  בפריפריה  הפרטי, 
לביא  כרציונאליות.  ולא  כאמוציונאליות  כסובייקטים,  ולא  כאובייקטים 
מסכמת כי: “גברים הם השיח, נשים רק מעניקות לו צבע”. גם וינמן חקר 
את ייצוג הנשים בפרסומות. מחקרו הצביע על כך שדימוי הנשים והמוצרים 
שנשים מפרסמות משמרים את מעמדה הנחות של האישה, הבא לידי ביטוי 
בצמצום כל ישותה של האישה לפרט אחד בגופה. שפתיים, חזה או חלקים 
אחרים בגוף הופכים למכלול הדימוי של הגוף הנשי, המוצג כמקור לפיתוי 

ולמשיכה ולכן מהווה מקדם מכירות )וימן, 2000(. 

הינם מעטים. קמה  ההומו-לסבית  והקהילה  גם מחקרים על תקשורת 
חיובי  שינוי  חל  האחרון  העשור  במהלך  כי  וציין  לסוגיה  התייחס   )2002(
כחברים  מוצגים  הם  והומואים:  לסביות  של  התקשורתי  לייצוגם  ביחס 
מתפקדים בחברה הכללית, בעלי מקצוע וחיי משפחה, שאינם נמנים רק על 

שוליה האזוטריים או הפליליים של החברה.

קמה ציין כי עם זאת, עדיין מוטל דופי בלסביות והומואים באמצעות 
סטריאוטיפיות  התייחסויות  מציין  הוא  היתר  בין  התקשורתי.  ייצוגם 
שמרניים  גורמים  עם  בראיונות  ושימוש  קומית”  “אתנחתא  כאל  אליהם 

המביעים עמדות ריאקציונריות קיצוניות ומצדיקים פגיעה בזכויותיהם. 

קמה )2003( אף בחן את יחס התקשורת לאנשים בעלי מוגבלויות. מחקרו 
התמקד באופן שבו ייצוג בעלי מוגבלות משפיע עליהם מבחינה פסיכולוגית 
מוגבלות  עם  לאנשים  התקשורת  של  ייחסה  את  הגדיר  הוא  וחברתית. 
נכים לשתי  ְקלֹוְגְסטֹון שסיווג את דפוסי הייצוג של  בדומה להגדרתו של 
קטגוריות: מסורתית ומתקדמת )Clogston, 1994(. הקטגוריה המסורתית 
המתקדמת  הקטגוריה  רפואית.  מבחינה  מתפקד  כלא  הנכה  את  מציגה 

תופסת את הנכים כמי שהחברה מגדירה אותם ככאלה.

מוגבלות  עם  אנשים  של  ייצוג  בחנו   )2002( גולד  ונורה  אוסלנדר  גיל 
התקשורת  כי  למסקנה  הגיעו  שניהם  משותף.  במחקר  ובקנדה  בישראל 
בעלי  לאנשים  ביחסה  הקנדית  לתקשורת  בהשוואה  מפגרת  בישראל 
מוגבלויות ומתאפיינת בגישה שמרנית, המדגישה את מוגבלויותיו של הנכה 
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ומציגה אותו כאדם שאיננו מסוגל לתפקד ולהשתלב בחברה. זאת לעומת 
ומוקיעה  הנכה  של  וזכויותיו  יכולותיו  את  המדגישה  המתקדמת,  הגישה 
נושאים העוסקים  תופעות של הפליה על רקע מוגבלות. בישראל הופיעו 
היו  הכתבות  בלבד,  הפנימיים  העיתון  בעמודי  מוגבלויות  בעלי  באנשים 
קצרות באופן משמעותי מהכתבות הקנדיות ולעתים הן הכילו צילום בלבד 
באנשים  שעסקו  וטלוויזיוניות  עיתונאיות  בכתבות  כן,  כמו  כתבה.  ללא 
הכתבה  מושאי  של  דבריהם  את  הקנדית  העיתונות  ציטטה  מוגבלות  עם 
בתכיפות גדולה פי שלושה מאשר בעיתונות הישראלית )שהעדיפה לצטט 

את דבריהם של אנשים אחרים עליהם(. 

 חוקרים רבים התמקדו באופן ייצוגם של האזרחים הערבים בתקשורת 
הישראלית וניסו לעמוד על הקשר בין המיעוט הערבי לתקשורת העברית. 
במחקר שערכו אבו ריא, וולספלד ואברהם )1998( על מהות האינטראקציה 
בין התקשורת העברית לאזרחים הערביים בישראל, התברר, למשל, שרק 
בנושאים  עסקו   1996-1973 בשנים  העברית  בעיתונות  מהכתבות  כ-2% 
הקשורים לאזרחים הערבים. המחקר גורס שאמצעי התקשורת הישראליים 
מפגינים יחס שלילי בסיקור האזרחים הערבים, מתרכזים בנושאים קבועים, 
הביטחוני  באיום  ומתמקדים  ובסטריאוטיפים  בהכללות  שימוש  עושים 
אלו.  אזרחים  מצד  הישראלית  ולמדינה  היהודי  לרוב  כביכול,  שנשקף, 
המיעוט  של  הפוליטי  היום  סדר  שעל  המרכזיים  הנושאים  זאת,  לעומת 
הערבי, כמו בעיית העוני, מצוקת הדיור, אתגרי התעסוקה והחינוך, הפקעת 
אפסי  כמעט  לסיקור  זוכים  בזה,  וכיוצא  מוכרים  הלא  הכפרים  האדמות, 

בתקשורת הישראלית. 

הסיקור  חוסר  את  להבין  שבכדי  סבורים   )2001( ריא  ואבו  נייגר 
להתייחס  יש  הישראלית  בתקשורת  הערבים  האזרחים  של  התקשורתי 
כלפיהם.  היהודית  והחברה  המדינה  של  ליחסן  כלומר  הרחב,  להקשר 
הפוליטי-ביטחוני  הממסד  התקשורת,   – המרכיבים  שלושת  בין  החיבור 
היהודי-  האופי  שמירת  בדבר  בקונצנזוס  המתבטא   – היהודית  והחברה 
ציוני של המדינה, גורם ליחס השלילי של התקשורת כלפי המיעוט הערבי. 
אמצעי התקשורת הישראליים הם חלק אינטגרלי מהקולקטיב היהודי והם 
גם רואים את עצמם ככאלה. לממסד הפוליטי-ביטחוני ולחברה היהודית 
יש אינטרסים משותפים ונקודת מבט משותפת, התורמים לדה-לגיטימציה 
ודחיקתם  הערבים  האזרחים  של  והלאומיות  האזרחיות  תביעותיהם  של 
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של  מסיקורן  נמנע  הישראלית  בתקשורת  האדם  זכויות  שיח  לשוליים. 
סוגיות הנוגעות לפגיעה בסיסית בזכויות אדם יסודיות כגון הריסת בתים. 

במחקרם של פירסט ואברהם )2004( אשר בדק את ייצוג האוכלוסייה 
הערבית בתקשורת העברית ביום האדמה 1976 ובאירועי אוקטובר 2000, 
נמצא כי קיים דמיון רב בסיקור שני המקרים, למרות השוני הרב באופיים 
של אמצעי התקשורת שעברו מודרניזציה ושיכולתם להשיג אינפורמציה 
בשנת  הכתובה  בעיתונות  האדמה  יום  אירועי  סיקור  השתפרה.  מדויקת 
ויחסי כוחות בלתי  1976 הוא דוגמה קלאסית ליחס שלילי, סטריאוטיפי 
שוויוניים בין רוב למיעוט. המסגור העיתונאי )Framing( כלל אז אופני ייצוג 
שונים שנתנו לגיטימציה לפגיעה בזכויות האזרחים הערבים, עזרו במחיקת 
קיומה של הקבוצה ודרישותיה ולא כללו דין וחשבון על תוצאות העימות 

או הפקת לקחים מן האירועים. 

בספרו  דומה.  היה   2000 בשנת  בתקשורת  הערבים  האזרחים  סיקור 
המודפסת  העיתונות  את   )2001( דור  דני  מנתח  השפעה  תחת  עיתונות 
הכלים  אחד   .2000 אוקטובר  שאחרי  הראשונים  בחודשים  בעברית 
לעומת  בכותרות  המוצג  התוכן  בחינת  היה  דור  את  ששימשו  העיקריים 
התוכן שהוצג בגוף הכתבה. הוא הגיע למסקנה כי העיתונים הראו תמונה 
מעוותת וחד צדדית של המציאות וכי במקרים רבים ניכר ההבדל בין התוכן 
שסיפקו הכתבים לתוכן שבחרו העורכים להדגיש – בצורת ההדגשה, במתן 
הכותרת, במיקום הכתבה וכן הלאה. לטענת דור, ההבדל בין הכותרת לגוף 
הכתבה נבע מכך שהעיתונאים וכתבי השטח ידעו מה התרחש באמת, אך 

העורכים היהודים בחרו להתאים את הסיקור לדיווחי המשטרה. 

ג’מאל, אליאס וסוקר )2006( בדקו את מידת רב התרבותיות בערוצים 
המסחריים ואת הופעתן של קבוצות מיעוט בשעות צפיית השיא על סמך 
נתוני מחקר מעקב של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. הממצאים העלו 
כי במהדורות החדשות של ערוצי הטלוויזיה המסחריים – ערוץ 2 וערוץ 
10 – כל קבוצות המיעוט סובלות מהעדר ייצוג. ג’מאל סבור כי שוליותם 
של הערבים בתקשורת הישראלית מעידה על הדרה כפולה: בדרך כלל הם 
מודרים מעל מרקעי הטלוויזיה, אך כאשר הם מופיעים הם מוצגים במסגרת 
לדבריו,  וחברתית.  תרבותית  כפיפות  יחסי  של  טיפוסית  סטריאוטיפית 
ההדרה של הערבים מהמרחב התרבותי הישראלי משתקפת גם בכך שאינם 
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יכולים לבטא את רצונם ועמדותיהם באופן לגיטימי. הופעתם בתקשורת 
הישראלית מותנית במידת התאמתם למודל “האחר” הרואה בערבים זרים 
שצריכים להיכנע לתכתיבי הרוב הדומיננטי או לאשש את הסטראוטיפים 

שלו עליהם. 

סקירה זו של מחקרי הייצוג בישראל מעידה על שיח תקשורתי שאיננו 
רגיש לזכויות אדם בסיסיות. אמנם קבוצות מוחלשות מסוקרות בתקשורת, 
אך אתגריהן, מאבקן לשוויון זכויות והפגיעה בזכויות היסוד שלהן לא זוכות 
ליחס כלשהו מצידה. קיימת נורמליזציה של המיקום החברתי הנחות של 
קבוצות מוחלשות והן מוצגות באופן סטריאוטיפי מה שמקבע את נחיתותן 

התרבותית והחברתית.
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סיקור מחאה בתקשורת 
הישראלית והעולמית 

בדמוקרטיה.  החברתיות  האדם  מזכויות  כחלק  נתפסת  המחאה  זכות 
התבוננות בספרות המקצועית בתחום מעלה כי סיקור של מאבקי שכר עורר 
עניין בקרב חוקרים. מחאה היא צומת מיוחד בו ניתן לזהות אחרי מי נוטה 
התקשורת, המעסיקים או העובדים, להצביע על קשרים אפשריים בין הון 

ושלטון ולעקוב אחר האופן שבו פועלת המדיה לקיבוע הסדר הכלכלי.

המחקר של אופני סיקור שביתות במדיה מעלה כמה דפוסים חוזרים. 
החוקר קומר )Kumar, 2001( הצביע על כך ששביתות מוצגות כהפרה של 
משנות  גלזגו  אסכולת  ממחקרי  תמיכה  קבלה  זו  השערה  הטבעי.  הסדר 
ביחס  התקשורת  אנשי  של  שלילי  אקטיביזם  על  הצביעו  אשר  השבעים 
מוצגת  המדינה  כי  טען  בראנטי   .)Glasgow, 1976( ושביתות  למחאות 
לתנאי  קשר  בלי  הייצור  גלגלי  את  שוב  להניע  שמטרתו  ניטראלי  כגוף 
המשא ומתן. התמיכה שיש למוחים בקרב הציבור מוצנעת וכך גם גילויים 
העיתונות  אלו  מאפיינים  פי  על   .)Parenti, 1986( ארגונית  סולידריות  של 
בוחרת לתמוך במעסיקים, עם כי ישנם הבדלים בין עיתונים שונים בסיקור 
שביתות. כך למשל, מצא רייט, כי עיתונים גדולים סיקרו שביתות באופן 

.)Wright, 2001( שלילי יותר מאשר עיתונים קטנים ועצמאיים

התפתחה  לאחרונה  לעיל,  שהוצגו  המחקרים  למרות  כי  לציין  ראוי 
שהתבטאה  אחרת  מגמה  בפרט  הישראלית  ובתקשורת  בכלל  בתקשורת 
ב”חיבוק תקשורתי” למחאה, במיוחד לאור מחאות ה”אביב הערבי” )2011(. 
ולמחאות  להפגנות  תקשורתיים  התייחסות  דפוסי  שני  על  לדבר  ניתן 
המערערות את המשטרים בעולם הערבי. דפוס התייחסות אחד הוא של 
אמצעי  נפל.  שזה  עד  המשטר  ידי  על  נשלטה  אשר  הרשמית,  התקשורת 
יום  תקשורת אלו בחרו להתעלם מהאירועים והמשיכו לסקר על פי סדר 
בתקשורת  בלט  זה  דפוס  ובידור.  טבע  צרכנות,  בסוגיות  המתמקד  רגיל, 
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בה  בסוריה,  כיום  בולט  הוא  הרודנים.  נפילת  לפני  והמצרית  התוניסאית 
הטלוויזיה מתנהלת כאילו לא קיימת מחאה ציבורית ענפה בערים שונות 
וסיקורה  המחאה  חיבוק  הוא  שני  תקשורתית  התייחסות  דפוס  במדינה. 
בכדי  גיבורים,  חיפוש  תוך  זאת  מרכזיותה.  את  ומעצים  המבליט  באופן 
הסיקור  הרודני.  המשטר  כנגד  ההתקוממות  של  לפרסונליזציה  להביא 
אליה  ומנקז  המחאה  של  הלגיטימיות  את  מקדם  זה,  בדפוס  התקשורתי 
המסך.  על  מרכזי  לשחקן  אותה  הופכת  אשר  רבה,  ציבורית  לב  תשומת 
והתקשורת  למחשמלת  הופכת  המוחה  ההמון  עוצמת  מכך,  כתוצאה 
מתמלאת בתקווה לשינוי המשפיעה על השיח. דפוס זה של סיקור אפיין 
את התקשורת הגלובאלית שאיננה נשלטת על ידי משטר אחד, כמו רשת 

 .“ SKY”ו “ CNN ” ”BBC“ ”אל-ג’זירה”, “אל-ערביה“

“אייס”,  אתר  עבור  אסטרטגיים”  מחקרים   TRI “רותם  שערך  מסקר 
עולה כי לציבור הישראלי, על גווניו, הייתה אהדה כלפי המאבק החברתי 
בעקבות הסיקור התקשורתי לו הוא זכה. 81.1% מהנשאלים טענו כי הסיקור 
התקשורתי הנרחב והאוהד גרם להם להיות בעד המחאה החברתית, בעוד 
התקשורתי  השיח  לה.  להתנגד  להם  גרם  הסיקור  כי  טענו   9.5% שרק 
בישראל הבליט את המחאה החברתית כאירוע היסטורי חיובי, התקשורת 
התמקדה בגיבורי המחאה והצביעה על ההיקף הרחב שלה כביטוי לחוסר 
שביעות רצון כללית באוכלוסייה. למרות זאת, השיח התקשורתי לא חרג 
מהקונצנזוס בכל הנוגע לדרכי ההתמודדות עם המחאה החברתית. הביטוי 
עם  להתמודד  הממשלה  מאמצי  סוקרו  בו  האופן  הוא  לכך  ביותר  הטוב 
דרישות הציבור ובעיקר השיח בנוגע לוועדת טרכטנברג ולמסקנותיה. כלל 
הסיקור התקשורתי בנושא זה עידן את דרישות הציבור והבליט את מאמצי 

הממשלה להתמודד איתן.
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מתודולוגיה

מחקר זה ישתמש בשיטת מחקר כמותית בשילוב היבטים איכותניים 
חשובים. שיטות מחקר כמותניות במחקרי תקשורת מאפשרות מעקב אחר 
התדירות, ההיקף והמיקום של כתבות העוסקות בזכויות אדם. ההתמקדות 
הממדים  הסיקור.  דפוסי  של  אובייקטיבית  בחינה  לאפשר  נועדה  בכמות 

האיכותניים נועדו לאתר תובנות ברמת התוכן.
“ידיעות  בישראל:  העיקריים  התקשורת  אמצעי  יבחנו  מחקר  כשדה 
אחרונות”; “מעריב”; “הארץ”; “ישראל היום”; “ערוץ 10”; “ערוץ 2”; ו”ערוץ 1”. 
התקופה שתחקר היא מ-1 באפריל עד 31 ביולי 2011 – סך הכל 384 
כתבות עיתונאיות וטלוויזיוניות יבדקו. ראוי לציין כי ייבחר מדגם מייצג 
של כתבות באופן שיטתי דבר המבטיח רצף בסיקורן של פרשות מסוימות.
או  סגורות  חלקן  שאלות,   53 שכולל  קידוד  שאלון  הוא  המחקר  כלי 
מספריות, חלקן פתוחות וחלקן מובנות לפי סולם דירוגי- אורדינאלי, מה 

שיחייב קריאה מדוקדקת של כל כתבה שתכנס למדגם. 
ראוי לציין כי לפני חיבור השאלון הוקמה ועדת היגוי מיוחדת, שתרמה 
הכתבות  לבחירת  מנחים  קריטריונים  יצירת  תוך  השאלון  לבניית  רבות 
שיכללו במחקר. בוועדת ההיגוי הוחלט כי כל כתבה שמתייחסת לזכויות 
אדם בישראל ובשטחים הכבושים, כולל ההתנחלויות, תיקח חלק במחקר. 
בחירת  לצורך  בעולם.  אדם  בזכויות  העוסקות  כתבות  יכלול  לא  המחקר 
חמישה  בין  שהבחינה  אדם12  זכויות  רשימת  הוכנה  הרלוונטיות  הכתבות 

סוגים של זכויות: 
1. זכויות טבעיות.

2. זכויות משפטיות.
3. זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות.

4. זכויות קולקטיביות.
5. זכויות ילידים.

12. ראה: נספח 1.
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של  תהליך  תעבור  אדם  זכויות  אל  ביחס  בבירור  העוסקת  כתבה  כל 
ניתוח על פי שאלון המחקר ותוזן לתוך מערכת ממוחשבת.

הסיקור.  לאיכות  וחלקן  הכתבות  לכמות  מתייחסות  מהשאלות  חלק 
שילוב זה נועד להעמיק את הניתוח ולאפשר הסקת מסקנות מעמיקה בנוגע 
הפרמטרים  לפי  שינותחו  כתבות  של  מדגם  יבחר  בנוסף,  הסיקור.  לאופני 
תוך  ומשמעותם  המרכזיים  הסיקור  מאפייני  על  לעמוד  במטרה  בשאלון, 

בחינת מידת ההגינות והכבוד לזכויות האדם הבסיסיות.

בחקר  המקובלים  אלה  הם  המחקר  את  שינחו  העיקריים  הפרמטרים 
סדר יום ובולטות במחקרי תקשורת בעולם:

פרמטרים כמותיים:
מספרית  שאלה  זוהי  במוסף:  או  בטלוויזיה  בעיתון,  הכתבות  מספר    .1
העוסקות  הכתבות  כמות  על  אינדיקציה  לתת  היא  העיקרית  שמטרתה 

באופן ישיר או עקיף בזכויות אדם בתקשורת הישראלית.
זו  גם  אדם:  בזכויות  העוסקות  ובעיתונות  בטלוויזיה  הכתבות  מספר    .2
אחד  מצד  הראשונה.  השאלה  למטרת  קשורה  שמטרתה  מספרית  שאלה 
העוסקות  הכתבות  כמות  על  מספרית  אינדיקציה  שנותנת  שאלה  זוהי 
בזכויות אדם, ומצד שני היא בוחנת, יחד עם השאלה הראשונה, את אחוז 

הסיקור המוקדש לזכויות אדם בעיתונות העברית.
3.  שם הכותב ומגדרו: זוהי שאלה פתוחה שנועדה לבחון את הקשר בין 

מגדר וסיקור רגיש לזכויות אדם.
4. מספר העמוד של הכתבה/ מספר הכתבה: שאלה זו תבחן את מידת 
הכתבות  עיתון  באותו  כי  היא  ההנחה  הכתבה.  של  והבולטות  החשיבות 

בעמודים הראשונים חשובות יותר מאלו שבעמודים מאוחרים יותר.
בולטות, תשומת  בעיתון משקף  הידיעה  שטח  הכתבה:  ואורך  גודל   .5
לב וחשיבות. ככל שהכתבה גדולה יותר, כך היא בולטת יותר ומיוחסת לה 

חשיבות רבה יותר מבחינת תשומת הלב של ציבור הקוראים.
6.  שטח הכתבה העיתונאית, אורך הכתבה הטלוויזיונית בדקות: שאלה זו 
משקפת אף היא את מידת הבולטות של הכתבה. ההנחה היא שככל ששטח 
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הסיקור גדול יותר כך יש חשיבות רבה יותר לכתבה.
זו מתייחסת רק לעיתונות הכתובה.  7.  מספר המילים בכתבה: שאלה 
ההנחה היא שמספר המילים בכתבה מעידה על מידת החשיבות המיוחסת 
לנושא ומידת הצורך בטיפול עיתונאי בו. יחד עם זאת, אין קשר בין אורך 
לתוכן וכתבות בכל אורך יכולות לתמוך ביישומה של זכות מסוימת או לצאת 
בנושא  כמות העבודה שהכתב השקיע  על  גם  מעיד  המילים  נגדה. מספר 

וסביר להניח כי הוא מצפה למידה דומה של תשומת לב מצד הקוראים. 

פרמטרים תכניים:
את  תבחן  זו  שאלה  הכתבה:  של  הסוציו-טריטוריאלית  המסגרת   .8  
מפתח  פי  על  הכתבות  מתייחסות  אליהן  החברתיות  הקבוצות  מאפייני 

מיקומי- טריטוריאלי, כמו ההבחנה בין ישראלים יהודים לבין מתנחלים.
9.  זכויות הקבוצות במדגם: משתנה זה יבחן את הקשר בין זכויות אדם 
וקבוצות בחברה הישראלית. הדבר נועד לבחון את הטענה הרווחת בקרב 
מצד  אוהד  ליחס  זוכות  מסוימות  קבוצות  בעוד  כי  אדם,  זכויות  ארגוני 
התקשורת הישראלית, קבוצות אחרות מסוקרות באופן שלילי או ביקורתי. 
הנוגעות  עוסקות הכתבות  סוגיות  באילו  זו תבחן  נושאים: שאלה   .10
זכויות  על  דיווח  של  בהקשר  שעולות  העיקריות  הסוגיות  אדם.  לזכויות 
בתקשורת  האדם  זכויות  סיקור  לדפוסי  חשובה  אינדיקציה  מהוות  אדם 
העברית. יש לציין כי נעשה שימוש ברשימת נושאים שנקבעו לפי התוכנית 

13.GMMP
11. סוג זכויות האדם שאליהן מתייחסת הכתבה: שאלה זו נועדה להגדיר 
מיוחדת  רשימה  הוכנה  כך  לצורך  בהן.  עוסקת  שהכתבה  הזכויות  את 
שכוללת 62 זכויות במגוון תחומים, ומבוססת על הזכויות המוסכמות בקרב 

ארגוני זכויות אדם בעולם. 
12. מקור הכתבה וזהות הכתב: מקור הכתבה וזהות הכתב הם אינדיקציה 
מסאלחה  של  במחקרם  הישראלית.  התקשורת  תפקוד  לניתוח  חשובה 
פלסטינית  הערבית-  האוכלוסייה  ייצוג  אופן  את  שבחן   )2010( וג’מאל 
אינם  ערבים  לענייני  כתבים  כי  המסקנה  עלתה  הישראלית  בתקשורת 

13. ראה: נספח 2.
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הם  אך  העברית,  בעיתונות  הערבים  של  הייצוג  אופן  את  לשנות  יכולים 
האוכלוסייה  מוזכרת  בהם  וההקשרים  המגוון  להעשרת  לתרום  יכולים 
הערבית. המשמעות היא שיש קשר מסוים בין הרקע האישי של הכתב לבין 
אופי הסיקור שלו. לכן במחקר זה ייבדק הקשר בין זהות הכתב )מבחינה 

מגדרית, פוליטית ומקצועית ( לבין תפיסת זכויות האדם שבכתבה.
לזכויות  הכותרת  של  היחס  מהו  יבחן  זה  משתנה  הכתבה:  כותרת   .13
אדם. באמצעות סולם דירוג יבחן עד כמה הכותרת תומכת או מפירה זכויות 
אלו. כמו כן, תבחן מידת האיזון או ההתנגשות בין זכויות שונות בכותרת 

עצמה. 

יחס  את  הבוחנת  אחת  בשאלה  נסתפק  לא  במחקר  כי  לציין  ראוי 
הכותרת לזכויות אדם. סקירה של כמה מן הכותרות בתקשורת הישראלית, 
לפני תחילת המחקר, הראתה שחלק מהכותרות, בייחוד בעיתון “הארץ”, 
התייחסו לכמה זכויות בכותרת אחת ובמקרים רבים הייתה התייחסות שונה 
ואף התנגשות ביחס לזכויות שונות. הדבר היה רלוונטי בייחוד בסיקור של 
פעולות צה”ל בשטחים הכבושים ונעשה במטרה לאזן את הסיקור. בכדי 
יהיה צורך לחבר מספר שאלות שיאפשרו לנתח   , זו לעומק  לבחון סוגיה 
את הכותרת ולהבחין בין זכויות שהיחס אליהן חיובי לעומת אלה שהיחס 

אליהן שלילי. 

השאלות  הכתבה.  לתוכן  יתייחסו  שאלות  מספר  ההכתבה:  תוכן   .14
יבחנו האם תוכן הכתבה תומך בזכויות אדם או מפר אותן. דרגת ההפרה 
או התמיכה תימדד בסולם מיוחד. בדומה לאופן המחקר של תוכן הכותרת, 
יבחן גם כאן האיזון או ההתנגשות ביחס לזכויות המוזכרות בתוכן הכתבה. 

התקשורת  כמה  עד  לבדוק  נועדה  זו  שאלה  בינלאומיות:  אמנות   .15
הישראלית מחויבת לחוק הבינלאומי לזכויות אדם ועד כמה היא מציינת 
אמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן, בעת סיקור סוגיות הקשורות 

לזכויות אדם.
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פרמטרים של הבלטה:
או  בעמוד  הכתבה  מיקום  במהדורה:  או  בעמוד  הכתבה  מיקום   .16
בחלק  שמיקום  היא  ההנחה  בולטות.  של  חשוב  פרמטר  הוא  במהדורה 
העליון של העמוד או בתחילת המהדורה מעניק בולטות גדולה יותר. ככל 
שכתבה ממוקמת קרוב יותר לתחתית העמוד או לסוף המהדורה, הבולטות 
במידת  תלוי  והדבר  נכון  תמיד  איננו  זה  פרמטר  ופוחתת.  הולכת  שלה 

הימצאותם של אמצעי הבלטה אחרים.

17. האם יש תמונה או צבע: פרמטר זה נוגע לעיתונות הכתובה בלבד. 
רבות  תמונות  שיש  ככל  לכן,  יותר.  בולטת  הינה  בתמונה  המלווה  כתבה 
יותר וככל שהתמונה בגוף הכתבה גדולה יותר, הכתבה תהיה יותר בולטת. 
אין להסיק מכך שהתמונה כשלעצמה היא ראייה לחשיבות; במקרים לא 
מעטים התמונה באה על חשבון הטקסט הכתוב. לעיתים, כמעט ואין קשר 
בין תוכן הכתבה לתמונה. קיום התמונה, נועד במקרים רבים למשוך תשומת 
לב והתעניינות מצד הקוראים אך לא בהכרח בתוכן הכתבה ולעיתים אף על 

חשבונו.

זהו  המהדורה:  בתחילת  או  העיתון  של  הכותרות  בעמוד  התייחסות   .18
פרמטר המייחס תשומת לב מיוחדת לכתבות שממוקמות בעמוד הראשון 
של העיתון או פותחות את מהדורת החדשות. אין ספק כי העמוד הראשון 
או הכתבות שפותחות את המהדורה הן החשובות ביותר. הקורא מתייחס 
במהדורה.  הראשונות  בדקות  צופה  או  הראשון  בעמוד  לכותרות  תחילה 
הכתבות  של  לקט  הינם  המהדורה  פתיחת  וזמן  הראשי  העמוד  לפיכך, 
ראשון  לעמוד  מייחסים  רבים  חוקרים  העורכים.  בעיני  ביותר  החשובות 
או לדקות הראשונות בשידור המהדורה תפקיד מכריע בקביעת סדר היום 

התקשורתי.

ציטוטים: משתנה זה יבחן את קיומם של ציטוטים בכתבה וימיין אותם. 
עיתונאים  למהימנות.  קשור  בכתבה  שציטוט  היא  במחקר  היסוד  הנחת 
נוטים לייחס את הדברים לאישים או מרואיינים בכדי להוכיח את אמינות 
הכתבה. הנחה נוספת היא שעיתונאים נוטים לצטט יותר כאשר המרואיין 
נתפס כאמין ומהימן וכאשר דבריו בעלי חשיבות לדעת הכתב. המשמעות 

היא שציטוט הוא אינדיקציה נוספת לבולטות.
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פרמטרים של מסגור:
את  תבחן  זו  שאלה  אדם:  לזכויות  הכתבה  מתייחסת  שבו  האופן   .19
ישירה  היא  ההתייחסות  האם  בכתבה:  האדם  לזכויות  ההתייחסות  אופן 
זו  שאלה  טכנית?  או  סובסטנטיבית  היא  ההתייחסות  האם  עקיפה?  או 
אדם.  לזכויות  התקשורת  ליחס  ברורה  אינדיקציה  והיא  ביותר  מרכזית 
צומת דרכים אשר ממנה מתפצלים ארבעה מסלולים  היא מהווה  כן,  כמו 
עקיף.  וטכני  ישיר  טכני  עקיף,  סובסטנטיבי  ישיר,  סובסטנטיבי   – שונים 
היות ופרמטרים אלה הם בעלי הטיה סובייקטיבית, נערכה הגדרה ברורה 
שתי  שבו  מקדים  מדגם  ובוצע  השונים  הפרמטרים  בין  ההבדלים  של 
בו  באופן  הדמיון  מידת  על  לעמוד  כדי  הכתבות  אותן  את  ניתחו  סוקרות 
הן מסווגות את הכתבות השונות. רק כתבות שהתקיימה לגביהן הסכמה 

מלאה ושהפרמטרים חלים עליהן בצורה ברורה ינותחו כחלק מהמחקר. 

במלים  השימוש  בבחינת  יתמקד  זה  משתנה  רטוריים:  מאפיינים   .20
ושל  והרטוריקה בכתבה. המשמעות היא בחינה של הסמליות המילולית 

השימוש במונחים שתומכים או מפרים זכויות אדם באופן מפורש.

מדיה  מסגרות  של  קיומן  את  יבחן  זה  משתנה  הכתבה:  מסגרת   .21
את  לברר  היא  איתור מסגרות המדיה  על עצמן. מטרת  ברורות, החוזרות 
מידת התמיכה או ההפרה של זכויות האדם בכתבה. היות ומשתנה זה הינו 
הוגדרו  “מפירה”,  או  “תומכת”  הפרמטרים:  שני  סובייקטיבית  בעל הטיה 
כתבות  רק  סוקרות.  שתי  שכללה  הצלבה  לגביהן  ובוצעה  ברורה  בצורה 

שהייתה לגביהן הסכמה מלאה יכנסו למדגם המחקר. 
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ממצאים

המחקר בדק 31 גיליונות של העיתונים “ידיעות אחרונות”; “מעריב”; 
“הארץ” ו”ישראל היום”. בחינה ראשונית העלתה שהם הכילו 1318 כתבות 
סך הכל. בנוסף, המחקר בדק 19 מהדורות טלוויזיה בערוץ 1; ערוץ 2 וערוץ 

10. בשלושת המהדורות היו 267 כתבות סך הכל. 

 העיתון “ידיעות אחרונות” היווה 29.53% מן המדגם. חלקו של עיתון 
“הארץ” במדגם הוא 25.55% וחלקו של העיתון “מעריב” הוא 11.4%. חלקו 
בין היחס השונה  “ישראל היום” הוא 17.03%. מקור ההבדל  של העיתון 
עיתון.  בכל  הוא מספר הכתבות המשתנה  העיתונים  במדגם של שלושת 
במקביל לעיתונות, משקלו של ערוץ 2 במחקר היה 6.94%, חלקו של ערוץ 

10 היה 4.79% וחלקו של ערוץ 1 היה 5.11%.

בעיתונות  כתבות   259 שנבחנו  הכתבות  מתוך  כי  עולה  מהמחקר 
בזכויות  עוסקות  בטלוויזיה  כתבות ממהדורות החדשות  ו-125  הכתובה 
התייחסויות  של  ביותר  הרב  המספר  את  הציג   10 ערוץ   .)1 )טבלה  אדם 
בזכויות אדם. אחריו  לנושא כאשר 56.58% מכלל הכתבות בערוץ עסקו 
ערוץ 1, כאשר 45.68% ממדגם הכתבות מהערוץ קשורות לנושא. ערוץ 2 
הוא במקום השלישי מבחינת כמות הכתבות העוסקות בזכויות אדם עם 

כ- 40.91%. 

נושא  של  הסיקור  בכמות  הוביל  “הארץ”  עיתון  הכתובה  בעיתונות 
בנושא.  עסקו  במדגם  שנבחנו  מכתבותיו,   21.23% כאשר  אדם  זכויות 
העיתון “ישראל היום”, בפער לא גדול מעיתון “הארץ”, הראה לפי המדגם 
כי 20.74% מהכתבות בו עוסקות בזכויות אדם. 18.86% מהכתבות בעיתון 

“מעריב” ו- 17.95% מהכתבות ב”ידיעות אחרונות” עסקו בזכויות אדם.

כאשר בוחנים את כמות הכתבות שעוסקות בזכויות אדם במדגם כולו, 
מפרסם  שהוא  הכתבות  כמות  מבחינת  המוביל  הערוץ  אינו  הוא   10 ערוץ 
בנושא. רק 43 כתבות שהן 11.20% מכלל המדגם מקורן בערוץ זה. הסיבה, 
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לכך היא שכמות קטנה יחסית של כתבות נלקחה מערוץ זה. 

זכויות  בנושא  ביותר  הגדולה  כמות הכתבות  היה בעל  “הארץ”  עיתון 
אדם מכלל המדגם )22.40%(. העיתון “ידיעות אחרונות” גילה פחות רגישות 
לזכויות אדם מאשר “הארץ” )21.88%(. 14.58% מסך כל הכתבות על זכויות 
אדם סוקרו בעיתון “ישראל היום”, ו- 8.59% מסך כל הכתבות על זכויות 
אדם סוקרו בעיתון “מעריב”. בטלוויזיה ניתן לראות כי 11.72% מהכתבות 
שהתייחסו לזכויות אדם סוקרו בערוץ 2 ואילו 9.64% מהכתבות על זכויות 

אדם סוקרו בערוץ 1.

התוצאות מראות, כי ערוץ 1 )9.64%(, עיתון “מעריב” )8.59%( ו”ישראל 
יתכן  שלהם.  בסיקור  האדם  לזכויות  פחות  התייחסו   )14.58%( היום” 
ו”ישראל  ב”מעריב”  הרווחת  האידיאולוגית  התפיסה  היא  לכך  שהסיבה 
היום” וגורמת לכך שנושא זכויות האדם הינו פחות מרכזי בסדר היום שלהם 
קיים  לא  אחרים.  ונושאים  בסוגיות  לעיסוק  בהשוואה  בולט  שאיננו  או 
הסבר הגיוני לאחוז הנמוך של התייחסות לזכויות האדם בערוץ 1, הערוץ 
מיוחדת  רגישות  לגלות  מצופה  היה  זה  מערוץ  דווקא  הישראלי.  הציבורי 
לנושא זכויות האדם, אך יתכן שהשליטה הפוליטית בערוץ משפיעה מאוד 

על האופן בו הוא מסקר סוגיות העומדות על הפרק בחברה הישראלית. 

טבלה 1 -כתבות המתייחסות לזכויות אדם בכלי התקשורת

מספר שם העיתון

הכתבות/ 

ידיעות 

כולל

אחוז 

מכלל 

המדגם

כתבות/ 

ידיעות 

על 

זכויות 

אדם

אחוז 

ידיעות/ 

אייטמים 

על זכויות 

אדם

אחוז 

זכויות 

אדם לפי 

עיתון

46829.53%8421.88%17.95%ידיעות אחרונות

17511.04%338.59%18.86%מעריב

40525.55%8622.40%21.23%הארץ

27017.03%5614.58%20.74%ישראל היום

815.11%379.64%45.68%ערוץ 1

764.79%4311.20%56.58%ערוץ 10

1106.94%4511.72%40.91%ערוץ 2

1585100.00%384100.00% 
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תרשים 1 - כתבות המתייחסות לזכויות אדם בכלי התקשורת

לזכויות  הנוגעות  הכתובה  בעיתונות  הכתבות  אחוז  את  בחן  המחקר 
נרשמה   2011 ליולי  שב-28  מתברר  מהנתונים  פרסום.  תאריך  לפי  אדם 
גם  הישראלית,  התקשורת  בסיקור  אדם  לזכויות  המירבית  ההתייחסות 
עקיפה,  או  ישירה  התייחסות,  קבלו  זכויות   23 בעיתונות.  וגם  בחדשות 

באותו יום בפרסום בעמודי חדשות ו-2 זכויות נזכרו במוספים. 

 מספר הכתבות הרב על זכויות אדם בתאריך זה מעלה את השאלה מה 
באותו  ותוכנן  אופי הכתבות  לכך? מבדיקה התרשמותית של  היא הסיבה 
תאריך, עולה כי הדבר קשור לקיומה של המחאה החברתית, אשר הייתה 
בעיצומה באותה תקופה. בנוסף, מתברר שה-28 ביולי הינו היום שלאחר 
הריסת כפר אל-עראקיב בנגב בפעם ה-25, דבר שעורר תגובות רבות. כמו 
כן, היו באותו יום התפתחויות, שתוארו כדרמטיות, בחקירת רצח השחקן 

ג’וליאנו מר-חמיס.

כפי שניתן לראות בתרשים 2 ה-7 באפריל 2011 הוא גם תאריך מעניין 
ביום  לזכויות אדם שהתפרסמו  הנוגעות  לאור האחוז הגבוהה של כתבות 
זה. ישנן 22 כתבות בחלק החדשות וכתבה אחת בחלק המגזין בהן הייתה 

התייחסות ישירה או עקיפה לזכויות אדם. 

ייחודית שראוי להצביע עליה בכל הנוגע לשיח זכויות האדם  תופעה 
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בתקשורת הישראלית נוגעת ל-3 במאי 2011 שהוא היום העולמי לחופש 
זה לזכויות אדם. מבדיקה של  העיתונות. רק 3 כתבות התייחסו בתאריך 
הזכויות שהוזכרו בכתבות עולה שחופש הביטוי או “זכות הציבור לדעת”, 

הנגזרת מחופש הביטוי, לא הוזכרו באף אחת מהן.

בבדיקת מיקום הכתבות על זכויות אדם )חדשות או מוסף( מסתבר כי 
בתקופת המחקר רוב הכתבות על זכויות אדם סוקרו בחלק החדשות, ורק 

מספר קטן של כתבות זכו לסיקור במוספים השונים )15.1%(. 

מהנתונים המוצגים בתרשים 2 ניתן לראות שלא קיימת אחידות באחוז 
הסיקור. קיימת שונות גבוהה בין התאריכים השונים ולא קיים דפוס קבוע 

שניתן ליחס לגורם כלשהו. 

טריטוריה וקבוצות מסוקרות 
בתקשורת  אדם  זכויות  של  הסיקור  דפוסי  בחינת  את  להעמיק  כדי 
והשייכות  הזהות  כמו  הסיקור,  של  מאפיינים  מספר  נבחנו  העברית, 
הטריטוריאלית של הקבוצות המופיעות בכתבות על זכויות אדם. החלוקה 
לזהויות טריטוריאליות נבעה מעצם הכללת אזרחים ולא אזרחים במסגרת 
מדגם המחקר. כמו כן, היא קשורה לקיומן של כתבות רבות המסקרות את 
ידי  על  הנחשבים  הכבושים,  בשטחים  וישראלים  ישראל  ידי  על  הנעשה 

אמצעי התקשורת העבריים לחלק אינטגראלי מהחברה הישראלית. 

תוצאות המחקר מראות שרוב הכתבות הנוגעות לזכויות אדם )71.1%( 
מהכתבות   9.9% בישראל.  היהודית  האוכלוסייה  של  לזכויות  התייחסו 
התייחסו לזכויות האוכלוסייה הפלסטינית בתוך ישראל ואילו 9.4% מסך 
כל הכתבות התייחסו לזכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים. 
3.1% מהכתבות התייחסו לזכויות המתנחלים בשטחים אלו. זכויות האדם 
של הפלסטינים במזרח ירושלים זכו לסיקור רק ב-1.3% מסך כל הכתבות. 

נתונים אלה מצביעים על בולטות זכויות האדם הנוגעות לחברה היהודית 
ושוליותן של כתבות העוסקות בזכויות של קבוצות ספציפיות  בכללותה 
בחברה זו. בולטת במיוחד שוליות העיסוק בזכויות האדם בהקשר המזרח 
יומי  יום  באופן  המתבצעות  אדם  זכויות  של  הפרות  נוכח  זאת  ירושלמי, 
בעיר זו. כמו כן, ההתייחסות להפרת זכויות אדם על ידי הצבא הישראלי 
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והמתנחלים איננה זוכה להתייחסות רבה בתקשורת הישראלית. במקרים 
בהם קיימת התייחסות כזו, הכתבות אינן תמיד תומכות במי שזכויותיהם 

נפגעות.

תרשים 3 - קבוצות סוציו-גיאוגרפיות וזכויות אדם

מפתח  פי  על  שונות  קבוצות  של  הסיקור  מידת  את  גם  בחן  המחקר 
השתייכות. עולה מהנתונים שישנן תשע קבוצות שונות הזוכות להתייחסות 
ילדים,  קשישים,  נשים,  הן:  הקבוצות  המחקר.  למדגם  שנכנסו  בכתבות 
נפגעי  בתים,  הריסת  נפגעי  ועצירים,  אסירים  מיוחדים,  צרכים  בעלי 
מהלכים מדיניים, עובדים זרים ואחרים. בתרשים 4 ניתן לראות מפורשות 
נפגעי  שהקבוצה שיש את העיסוק הבולט ביותר בזכויותיה היא קבוצת 
ונשים   )5.7%( ילדים   ,)6.5%( ועצירים  )36.2%(. אסירים  מהלכים מדיניים 
)40.9%( שלא  רבות  כתבות  לציין שישנן  מכן. חשוב  לאחר  באים   )4.9%(
מצוינת בהן קבוצה חברתית ספציפיות, למרות שהן עוסקות או מתייחסות 
לזכויות אדם. קטגוריה זו כוללת נפגעי אלימות, נפגעים בתחום הבריאות, 
עיתונאים זרים, נפגעי תאונות דרכים וכו’. בתקופה בה נערך המדגם נרשמה 
עליה במקרי האלימות דבר שגרר עליה בסיקור זכויותיהם של הנפגעים 

ממנה.
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תרשים 4 - קבוצות שקבלו התייחסות במחקר

בולטות כתבות המתייחסות לזכויות אדם 
במחקר נבדקו כמה פרמטרים המודדים את מידת הבולטות של כתבות 
על  מצביעה  הבולטות  מידת  העברית.  בעיתונות  אדם  בזכויות  העוסקות 
החשיבות שהתקשורת מייחסת לנושא זכויות האדם. הפרמטרים שנבדקו 
מיקומה,  בכתבה,  המילים  מספר  גודל,  הכתבה,  של  העמוד  מספר  הם: 

מסגרת גרפית, צבע, תמונה והתייחסות בעמוד הראשון.

בעמוד  כתבה  שהופעת  היא  הכתבה  של  העמוד  למספר  בנוגע  ההנחה 
היום  בסדר  בולטותה  על  מצביעה  השישי  היותר  לכל  או  השני  הראשון, 
שכתבה  הטענה  את  מחזקים  בתקשורת  קודמים  מחקרים  העיתונאי. 
זוכה  ולפיכך  יותר,  בולטת  העיתון  של  הראשונים  בעמודים  המודפסת 

לתשומת לב רבה יותר מהקוראים. 

היות ולא ניתן לחלק את העיתון למספר חלקים בחרנו לבדוק את מספר 
ומעליו.  העמודים  כל  של  הממוצע  מתחת  התייחסות  שקבלו  הכתבות 
שיש  הכתבות  רוב   .6 הוא  בעיתון  העמודים  ממוצע  כי  עלה  מהממצאים 
בהן נגיעה לזכויות אדם, כ-51% )131 כתבות(, סוקרו בעמודים הראשונים 
זו  חלוקה   .6 עמוד  אחרי  להתייחסות  שזכו  כתבות(   128( כ-49%  לעומת 
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אמנם מדגישה את חשיבות הנושאים הקשורים לזכויות אדם, אך גם קיימת 
אפשרות סבירה שזוהי חלוקה מקרית שאיננה נובעת ממדיניות מכוונת. 

בעיתונות המשודרת נקבע הממוצע לפי מספר הכתבות במהדורה. מספר 
לזכויות  הקשורות  הכתבות  אם  ונבדק   6 הוא  שחושב  הממוצע  הכתבות 
אדם הופיעו לפניו או אחריו. 57% מהכתבות )71( קבלו התייחסות כאחד 
להתייחסות  שזכו  כתבות(   54(  43% לעומת  הראשונות  הכתבות  מששת 

אחרי הכתבה השישית בליין-אפ.

גודל הכתבה. ההנחה היא שככל שהכתבה  גם  נבדק  במבחן הבולטות 
גדולה יותר היא בולטת יותר בעמוד שבו היא מודפסת. בעיתונות המשודרת 
ככל שהכתבה זוכה ליותר זמן מסך אזי חשיבותה ובולטותה גבוהות יותר. 
מהממצאים עולה ש29% מהכתבות שהכילו התייחסות לזכויות אדם קיבלו 
התייחסות  קיבלו  כתבות(   71( מהכתבות   18.5% כתבות(,   74( עמוד  חצי 
וסיקור ברבע עמוד. רק 7.3% מהכתבות )28 כתבות( המתייחסות לזכויות 
אלה  ממצאים  עמודים.  שני  קיבלו  ו-6.5%  שלם  עמוד  על  נפרסו  אדם 
מצביעים על כך שמרבית הכתבות שהייתה בהן התייחסות לזכויות אדם 

זכו לשטח מכובד בעיתונות, העברית – רבע עמוד ומעלה.

תרשים 5 - גודל כתבות העוסקות זכויות אדם בעיתונות
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במחקר נבחן גם שטח המאמר. מהממצאים עולה כי הממוצע של שטח 
כ-50%  הכתבות,  רוב  ס”מ2.   40.625 הוא  המודפסת  בעיתונות  המאמר 
סוקרו בשטח שהוא מעל הממוצע )130 כתבות( לעומת 49% )129 כתבות( 
שקבלו שטח קטן מהממוצע. מנתונים אלה ניתן לראות שההפרש בין שטח 
למרות  גדול.  אינו  לו  מתחת  שהן  אלה  לבין  הממוצע  מעל  שהן  הכתבות 
זאת, עדיין ניתן לטעון שהכתבות העוסקות בזכויות אדם קבלו התייחסות 

נכבדה מבחינת השטח. 

במקרה של כתבות בטלוויזיה, המחקר בחן את אורך הכתבות כמשתנה 
של בולטות. מבדיקת הממצאים עולה כי אורכה הממוצע של כתבה משודרת 
הוא 2.7414 דקות כאשר 71% )89 כתבות( היו מתחת לאורך הממוצע, ואילו 
חשיבות  ניתנה  שבהחלט  עולה  אלה  מנתונים  מעליו.  כתבות(   34(  27%
בחלק  הופיעו  מהן  לחצי  ומעל  היות  אדם,  לזכויות  המתייחסות  לכתבות 
הראשון של מהדורות החדשות. יחד עם זאת, חלק לא מבוטל מהכתבות 

העוסקות בזכויות אדם הוא קצר יחסית לממוצע הכתבות הכללי. 

תרשים 6 - גודל הכתבות ביחס לעמוד

עצמו.  בעמוד  הכתבה  מיקום  הוא  במחקר  שנבחן  נוסף  בולטות  מדד 
יותר  בולטת  העמוד  של  העליון  בחלק  הממוקמת  שכתבה  היא  ההנחה 
הכתבות  רוב  כי  עולה  מהממצאים  בתחתיתו.  הממוקמות  כתבות  מאשר 
שעוסקות בזכויות אדם ממוקמת בחצי העליון 31.8% )122 כתבות(, לעומת 
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19% )73 כתבות( הממוקמת בחצי התחתון. מהממצאים עלה כי 13 כתבות 
)3.4%( זכו להתייחסות של יותר מעמוד אחד, דבר המוכיח בולטות ויחס 

רציני לנושאים שנסקרו. 

כמדד של בולטות נבחן גם צבע הכתבה. הצבע הדומיננטי בכתבות הוא 
שחור או אפור. צבע אחר – אדום או ירוק – מבליט את הכותרת באופן חיובי 
או שלילי ומעודד את הקריאה. הצבע גם רומז כי מדובר בכתבה ייחודית 
ושונה. במחקר נמצא כי 53% מהכתבות )136 כתבות( היו צבעוניות כאשר 

הצבע הבולט הוא אדום ואילו 47% )123 כתבות( היו ללא צבע.

תרשים 7 - תמונה בכתבות

מדד בולטות נוסף שנבחן במחקר הוא התמונה. תמונות מושכות את 
העין ומפנות תשומת לב מיוחדת לכתבה. כמו כן, הן יכולות להמחיש 
את המציאות בצורה חזקה יותר. יחד עם זאת, לא פעם תמונות מחליפות 
את הטקסט הכתוב, ועל כן יש לבחון כל כתבה בנפרד במטרה להבין 
מהכתובת  מחצי  ביותר  כי  העלה  המחקר  בה.  התמונה  משמעות  את 
)71%, 183 כתבות( יש תמונה שרלוונטית לתוכן הכתבה ואילו ב-6% )17 
כתבות( יש תמונה שאיננה רלוונטית לתוכן. כמו כן 59 כתבות )23%( לא 

לוו בתמונה. 
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במחקר נבדקה בולטות גם באמצעות מדידת שטח התמונה. מהממצאים 
עולה כי ממוצע גודל התמונות הוא 21.32669 ס”מ מרובע, כאשר ב-65% 
)131( מהכתבות שיש בהן תמונה, ששטחה הוא מתחת לממוצע. ב34% )68( 

מהכתבות המכילות תמונה, שטחה של התמונה הוא מעל הממוצע.

עוד מדד בולטות שנבדק הוא סיקור בעמוד הראשון או בתחילת המהדורה. 
בדומה לשאר הפרמטרים של בולטות, סיקור בעמוד הראשון או בתחילת 
המחקר  הכתבות.  משאר  אותה  ומבחין  חשיבות  לכתבה  מקנה  המהדורה 
הראה כי רוב הכתבות העוסקות בזכויות אדם לא זוכות להתייחסות בעמוד 
הראשון או בתחילת המהדורה. נמצא ש-166 )41.7%( כתבות בעיתונות היו 

בעמוד הראשון.

נושאי הכתבות שעוסקות בזכויות אדם
בפרק זה נבדקו הנושאים הספציפיים בהן עוסקות הכתבות שמתייחסות 
מידת  את  לבחון  ובראשונה  בראש  היא  הבדיקה  מטרת  אדם.  לזכויות 
היא  המחקר  הנחת  אדם.  לזכויות  הישראלית  התקשורת  של  מחויבותה 
שככל שמגוון גדול יותר של סוגיות בנושא זוכות לסיקור, אזי התהודה של 

זכויות האדם חזקה יותר בתקשורת הישראלית. 

הנושאים  רשימת  על  המחקר  התבסס  הניתוח  נושא  את  לבחור  בכדי 
מגוונים  הנושאים   .)Global Media Monitoring Project(  GMMP-ה של 
נושאים  נושאי משנה. למשל, תחת הנושא כלכלה מופיעים תתי  ומכילים 

כמו מדיניות כלכלית, זכויות עובדים, עוני וכדומה.

יש לציין שבכתבות מסוימות נמצא יותר מנושא אחד. דוגמא לכך היא 
המחאות החברתיות שסיקורן בתקשורת הכיל את תת הנושאים הבאים: 

זכויות עובדים, שינויים בשוק הישראלי, מדיניות כלכלית וכדומה. 

על מנת לזהות טוב יותר את נטיית הסיקור התקשורתי ביחס לנושאים 
במדיניות  התמקדות  שונות:  קטגוריות  לשלוש  הנושאים  חולקו  השונים 

כלכלית , התמקדות בזכויות עובדים או שניהם באותה מידה.

כפי שעולה מהתרשים )תרשים 8( צבא וביטחון הוא הנושא שמקבל את 
 225( אדם  לזכויות  הנוגע  בכל  הישראלית,  בתקשורת  ההתייחסות  מירב 
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באירועים  רצופה  שהייתה  הסיקור  לתקופת  קשורה  זו  בולטות  כתבות(. 
בדרישה  לאו”ם  הפלסטינית  הפנייה  לקראת  ההכנות  במיוחד  ביטחוניים, 

להכרה במדינה הפלסטינית, שעוררה חשש בקרב אנשי צבא בישראל.14 

אין  האדם  זכויות  לנושא  התייחסות  כי  זה,  בהקשר  להבהיר  ראוי 
משמעותה בהכרח גם תמיכה ביישומן. הנושא יידון בהרחבה בפרק העוסק 
בניתוח תוכן. רוב הכתבות, אם לא כולן, התייחסו לאירוע תוך הפרה בוטה 
של הזכות הפלסטינית למימוש לאומי. כתבות בטלוויזיה התייחסו לאירוע 

כסוג של “אינתיפאדה שלישית” שישראל אמורה לדכא.

גם  גררו  נוספים  ביטחוניים  אירועים  הפלסטינית,  מנושא ההכרה  חוץ 
הם סיקור רב. אחד האירועים הוא “המטס לנתב”ג” או “המשט לעזה”.15 
יוזמי שני האירועים בחרו בסוג חדש של מחאה שנועדה לשבור את המצור 
בוטה של  תוך הפרה  סוקרו  והשטחים הכבושים. שני האירועים  עזה  על 
שגררו  ביטחוניים  אירועים  ולמחות.  קולם  את  להשמיע  המפגינים  זכות 
סיקור דומה הם אירועי “הנְּכּבה” ואירועי “הנְּכסה”.16 גם כאן ההתייחסות 
פורעי חוק,  אל המפגינים, פלסטינים אזרחי ישראל, היא התייחסות כאל 

שאינם רשאים להפגין ולהביע דעה.

זכויות עובדים  לזכויות אדם הוא  בו קשור  הנושא השלישי שהעיסוק 
ברחוב  במחאות  רצופה  הייתה   2011 שנת  כאמור,  כתבות(.   60( ומחאות 
ו”זכויות  חברתי”  “צדק  היו  המוחים  של  העיקריות  הדרישות  הישראלי. 
מתוצאות  שעולה  ממה  בשונה  הישראלית,  התקשורת  סוציאליות”. 
מחקרים קודמים, הקדישה עמודים ודקות שידור רבות לסיקור המחאות 
)ראו: דוגמאות( והסיקור היה אוהד ברובו.17 כמעט כל אמצעי התקשורת 
גילו סימפטיה לתנועת המחאה, הן בדיווחים והן בפרשנויות. “המחאה הזו, 
שהחלה מכמה אוהלים ברוטשילד, היא מהמוצדקות והמפוארות שידעה 
מרון  ועודד  שלום  גדעון  אחרונות”  ב”ידיעות  קובעים  הזאת”,  המדינה 

14. התייחסות בתקשורת לתחזיות בנוגע לאלימות והפגנות מצד אנשי הצבא בישראל. לכך התלוו 
התבטאויות של פוליטיקאים ישראלים הרואים במהלך הפלסטיני צעד חד צדדי הפוגע בתהליך 

http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-fe763bb- .השלום ובמשא ומתן
50b3a131017.htm )כניסה אחרונה ב- 2.12.11(

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4077107,00.html .15 )כניסה אחרונה 2.12.11(
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4069140,00.html .16 )כניסה אחרונה ב- 2.12.11(.

http://www.the7eye.org.il/PaperReview/Pages/paper_review_310711_deep_currents..17
aspx )כניסה אחרונה ב-9.12.11(.
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ניתן  דומים  התלהבות  גילויי  בתל-אביב.18  ההפגנה  על  הדעתני  בדיווחם 
לראות גם בדבריהם של כתבים באמצעי תקשורת אחרים.

הכיבוש  יחס התקשורת למחאות הקשורות בהמשך  בין  הגדול  הפער 
ומצב הפלסטינים בישראל לבין יחסה למחאה החברתית בקיץ 2011 קשור 
בנושאים  העיסוק  של  חיבור  השונים.  הנושאים  בין  שביצענו  לחלוקה 
סוציאליים לקטגוריה אחת מעלה את בולטות נושאים אלה לרמה גבוהה 
ומשברים  מחאות  עובדים,  זכויות  עם  העוני  נושא  חיבור  למשל,  יותר. 
תמיכת  ל-65%.  בנושא  הסיקור  את  מעלה  לרווחה  הקשורים  כלכליים 
מחקרית  מבחינה  הפרדה  חייבה  הישראלי  ברחוב  במחאות  התקשורת 
בין תת הקטגוריות הקשורות למצב הכלכלי. אמנם יש קשר בין המחאה 
החברתית לעוני ורוב הכתבות על עוני היו קשורות למחאה, אך מצאנו לנכון 
מעמד  של  מחאות  היו  הישראלי  ברחוב  והמחאות  היות  ביניהן  להפריד 

הביניים.19

על  מיוחד  דגש  תוך  המקרים,  ברוב  בתקשורת,  סוקר  העוני  נושא 
סיקור  נבדק   )2006( וולספלד  גדי  של  במחקרו  בכבוד”.  ל”חיים  הזכות 
העוני בתקשורת הישראלית הכתובה במשך שישה חודשים. המסקנה דאז 
הייתה כי יש סיקור מועט של עוני בארבעת העיתונים היומיים. בהתבסס 
בצורה  עוסק  התקשורתי  הסיקור  מכלל   0.3% רק  כי  נמצא  המחקר  על 
זכה לסיקור  הנוכחי עולה שנושא העוני שלעצמו  ישירה בעוני. מהמחקר 
של 4% בלבד, תוצאה הדומה למחקרו של וולספלד. ההסבר לנתון הנמוך 
יחסית למרות המחאות, הוא פיצול הכתבות הקשורות למצב הכלכלי כפי 
שהוסבר, כך שנתון זה רלוונטי אך ורק במקרים בהם סוקרו עניים ללא קשר 

למחאה החברתית.

 52( רווחה”  ומדינת  כלכליים  “משברים  הוא  שסוקר  הרביעי  הנושא 
כתבות(. ראוי לציין כי נושא זה אמנם מציג את התגובה הממסדית למחאות 
אך הוא כולל גם מחקרים של עמותות וארגונים חברתיים העוסקים באופן 
ומדדים  “השוק הישראלי  לנושא  בנוסף  זה  נושא  ישיר במדיניות חברתית. 
האחרונה  בשנה  הישראלית  התקשורת  כי  מראה  כתבות(   24( כלכליים” 
ברוב  וממסדיים.  אליטיסטים  פחות  היו  הכלכלה,  מדור  ובייחוד   ,)2011(

18. “ידיעות אחרונות”, 31.7.11.
http://www.themarker.com/news/tent-protest/1.675518 .19 )כניסה אחרונה ב- 9.12.11(
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הכתבות הייתה ביקורת על האליטות הכלכליות, למרות שמדורי הכלכלה 
דווקא גילו כלפיהם סימפטיה. 

הקשורה  להתייחסות  שזכה  החמישי  הנושא  הוא  ואלימות”  “פשע 
לזכויות אדם. בתקופה הנחקרת, כנראה באופן מקרי, חלה עלייה בחברה 
הפשיעה  במקרי  בפרט  הערבית-פלסטינית  ובחברה  בכלל  הישראלית 
והאלימות על כל צורותיה: רצח, מכות, תאונות דרכים, שוד וסחר בנשק. 
חשוב לציין כי ברוב המקרים שנכללו במדגם הושם דגש מיוחד על זכויות 
הזכות  לחיים,  הזכות  כן  כמו  דרכים.  בתאונות  מדובר  אם  גם  הנפגעים, 
למשפט הוגן וזכויות אחרות היו במוקד הסיקור של מקרי פשיעה ואלימות.

גם כאן חשוב להבהיר כי בתוך קטגוריה זו הפרדנו בין פשיעה ואלימות 
באופן כללי לבין “אלימות נגד נשים” )20 כתבות( ו-“אלימות נגד ילדים” )7 
כתבות(. ההפרדה קשורה בטיב הזכויות, כיוון שיש זכויות המגנות על נשים 
וילדים באופן ספציפי. בין היתר, ההפרדה נותנת אינדיקציה ברורה להיקף 

האלימות נגד שתי קבוצות מוחלשות אלו.

זכויות אדם  נוסף אליו התייחסו אמצעי התקשורת בהקשר של  נושא 
לאוכלוסייה  קשור  היה  הסיקור  זו  בקטגוריה  מיעוטים”.  “זכויות  הוא 
הריסת  ובנייה;  תכנון  של  בנושאים  בייחוד  בישראל,  פלסטינית  הערבית 
זכויות  את  הפרו  הכתבות  רוב  בנגב.  והאדמות  הקרקע  והפקעת  הבתים 
התייחסו  שנבחנו  הכתבות  “הארץ”.  בעיתון  הכתבות  מלבד  המיעוט, 
התעלמות  תוך  היישובים”  ל”הסדרת  תוכנית  כאל  בנגב  הבתים  להריסת 
כמעט מוחלטת מהעובדה כי צעד זה גורר הפקעת קרקע מתושבי המדינה, 
דבר הפוגע ב”זכות הקניין והרכוש”, “הזכות לבחור מקום מגורים” ו”הזכות 

לשמור אורח חיים”.

לבסוף, הנושא “חינוך ואקדמיה” )21 כתבות( זכה אף הוא להתייחסות 
רצינית בדגש על זכויות אדם. שאר הנושאים זכו לסיקור של כתבה אחת 

או שתיים לכל היותר.

הזכויות שזוכות להתייחסות מירבית
יפורטו הזכויות שמקבלות התייחסות  בדומה לפרק הקודם, בפרק זה 
הייתה  הכול  בסך  כי  לציין  יש  הישראלי.  התקשורתי  בסיקור  מירבת 
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ובעיתונות.  בטלוויזיה  שנבדקו  כתבות  ב-384  זכויות  ל-672  התייחסות 
מירב  את  קיבל  וביטחון”  “צבא  הנושא  הקודם  מהפרק  לראות  שניתן  כפי 
תשומת הלב בסיקור התקשורתי בנושא זכויות אדם, אך לא היה ברור מה 

הן הזכויות שקיבלו את מירב ההתייחסות כחלק מנושא זה. 

יש לציין כי בבואנו לפרט את הזכויות המסוקרות בתקשורת הישראלית, 
על  בהסתמך  נעשית  ההבחנה  למבוגרים.  ילדים  זכויות  בין  מבחינים  אנו 
נחשבים, לישות משפטית  וכי הם  יש אמנה משלהם20  העובדה שלילדים 
העומדת בפני עצמה. ההצהרה בדבר זכויות הילד אומרת בצורה מפורשת 
והשגחה  לביטחונות  הילד  זקוק  והנפשית,  הפיזית  אי-בגרותו  ש”בשל 

מיוחדים, לרבות הגנה משפטית נאותה בטרם לידה ולאחריה”.

תרשים 9 מצביע על כך ש”הזכות לחיים וביטחון” היא הזכות שקבלה 
זאת.  זכות  כ-137 הדגישו  רוב ההתייחסות בכתבות שנבדקו-35.7%,  את 

http://www.btselem.org/hebrew/international_law/convention_on_the_rights_of_the_.20
child )כניסה אחרונה 25.12.11( 
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תרשים 9 - הזכויות שזכו להתייחסות בכתבות שנבדקו )אחוז ומספרים(

הכוונה כאן היא הן להתייחסויות שקוראות ליישום הזכות והן להתייחסויות 
שמפרות אותה. 
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הודגשה  לצדק חברתי”  “הזכות  כי  אין ספק  )88 כתבות(.  שנבדקו: 22.9% 
בעקבות הסיקור של התקשורת הישראלית את המחאות החברתיות בשנת 
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אך קשר זה ייבחן לעומק בהמשך.
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אליהן קשורה אף היא למחאות החברתיות.
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על  בהסתמך  נעשית  ההבחנה  למבוגרים.  ילדים  זכויות  בין  מבחינים  אנו 
נחשבים, לישות משפטית  וכי הם  יש אמנה משלהם21  העובדה שלילדים 
העומדת בפני עצמה. ההצהרה בדבר זכויות הילד אומרת בצורה מפורשת 
והשגחה  לביטחונות  הילד  זקוק  והנפשית,  הפיזית  אי-בגרותו  ש”בשל 

מיוחדים, לרבות הגנה משפטית נאותה בטרם לידה ולאחריה”.

שהובלטה  הזכות  כי  מהמחקר  עולה  ילדים  זכויות  לסיקור  בנוגע 
במיוחד היא “זכותו של ילד ליהנות מרמת חיים מלאה”, אשר הייתה אליה 
התייחסות ב 2.3% מסך כל הכתבות שנבדקו. גם העיסוק בזכות זו קשורה 
למחאות החברתיות. רוב הכתבות על ילדים, כ-9 במספר, היו קשורות בדרך 

http://www.btselem.org/hebrew/international_law/convention_on_the_rights_of_the_.21
child )כניסה אחרונה 25.12.11( 

תרשים 10 - הזכויות שקבלו התייחסות בסיקור נושאים הקשורים לילדים
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תרשים 10 - הזכויות שקבלו התייחסות בסיקור נושאים הקשורים לילדים

ישירה למחאות הרחוב הישראלי. עובדה, זו אף מסבירה למה “זכות החיים 
לילדים” קבלה התייחסות במקום השלישי בתקשורת, 1.3%. אין משמעות 
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הישראלית, יש לעמוד גם על פרמטרים של בולטות ביחס לזכויות אדם. 
ההנחה היא שהזכויות שהתקשורת הישראלית מנסה לקדם ומייחסת להן 

את מירב החשיבות הן אלו הבולטות במיוחד בעת הסיקור.

ביחס  הסיקור  ומיקום  שטח  את  בדקנו  זכויות  של  הבולטות  במבחן 
עולה  כך  יותר  גדול  היא שככל שהשטח  נקודת המוצא  לזכויות השונות. 
זכתה  חברתי”  לצדק  “הזכות  כי  עולה  מהממצאים,  הזכות.  של  חשיבותה 
לחיים  ה”הזכות  ואילו  פעמים  עשר  כחמשה  מעמוד  יותר  של  לסיקור 
וביטחון” זכתה לסיקור של יותר מעמוד כשלושה עשר פעמים. שתי זכויות 
יותר בסיקור של עמוד אחד ובסיקור של חצי  אלו קבלו התייחסות רבה 
עמוד תחתון וחצי עמוד עליון )ראה תרשים 11(. בבחינת מיקום הזכויות, 
ובהתחשב בעובדה כי כתבה בולטת יותר אם היא מסוקרת בעמוד ויותר 
או בחצי העליון של העיתון, ניתן להבין כי “הזכות לצדק חברתי” ו”הזכות 
התקשורת  כלי  עורכי  מצד  הלב  תשומת  מירב  את  קבלו  וביטחון”  לחיים 

שנבחנו במחקר זה. 

ההסבר לכך אינו חדשני. התקשורת הישראלית מייחסת חשיבות רבה 
“לביטחון” מה שמסביר את בולטות הכתבות בנושא. כמו כן, תמיכת אנשי 
בזכות  העוסקות  הכתבות  בולטות  את  העלו  הרחוב  במחאות  התקשורת 

לצדק חברתי.

מדד אחר של בולטות וזכויות אדם אשר נבחן, הוא התייחסות התקשורת 
הישראלית לזכויות בעמוד הראשון. מן הממצאים עולה כי ה”זכות לצדק 
חברתי” ו”והזכות לחיים וביטחון” הן הזכויות שקבלו את רוב ההתייחסות 
בעמוד ראשון או בתחילת המהדורה, כך ש”הזכות לחיים וביטחון” נזכרה 56 

פעם, ואילו ה”זכות לצדק חברתי” נזכרה 42 פעמים במיקומים אלו.

אופן התייחסות התקשורת לזכויות
בעוד ששני התרשימים )9  ו-10( מציירים תמונה ברורה לגבי הזכויות 
אופן  את  מראה   13 תרשים  הישראלית,  התקשורת  התייחסה  שאליהן 
התייחסות התקשורת לאותן זכויות. בכדי לעמוד על מאפייני הסיקור 
לארבעה  שחולקו  התייחסות  של  פרמטרים  המחקר  לצורך  פותחו 
סוגים: סובסטנטיבי ישיר סובסטנטיבי עקיף, טכני ישיר וטכני עקיף. 
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דגש  תוך  כתבות,  סיקרה  הישראלית  שהתקשורת  מראים  הממצאים 
מיוחד על זכויות אדם. לפי הממצאים ב-68.5% מהכתבות )263 כתבות( 
הייתה התייחסות לזכויות אדם באופן סובסטנטיבי ישיר; לעומת זאת 
נעשתה  אדם  לזכויות  ההתייחסות  כתבות(   59( מהכתבות  ב-15.4% 
באופן טכני ישיר; ב- 6.3% )24 כתבות( ההתייחסות לזכויות אדם הייתה 
לזכויות  ההתייחסות  כתבות(   33( וב-8.6%  עקיף;  סובסטנטיבי  באופן 

אדם הייתה באופן טכני עקיף.

 על אף שרוב ההתייחסויות לזכויות אדם נפלו בקטגוריה סובסטנטיבי 
איננו משקף את מידת מחויבותה של התקשורת הישראלית  ישיר, הדבר 
תמיכה  משמעותה  אין  לנושא  שהתייחסות  מכיוון,  זאת  אדם.  לזכויות 
ביישום זכויות אדם באופן סובסטנטיבי ישיר. למרות זאת, אפשר לומר כי 
התקשורת הישראלית מודעת בעת סיקורה לקיומם של ערכי זכויות אדם.

הבדיקה מראה כי יחס התקשורת )במדגם שנבחן( ל”זכות לצדק חברתי” 
נעשתה באופן סובסטנטיבי ישיר ברוב המקרים, 97%. ב-3% הנותרים נעשה 
הנוגעות  מהתוצאות  הפתעה  נרשמה  עקיף.  סובסטנטיבי  באופן  העיסוק 
ברוב  כי  מראה  הבדיקה  הקולקטיבית”.  הזכות  ל”שימור  התקשורת  ליחס 
המקרים )קרוב ל-43%( היחס לזכות זו היה באופן טכני עקיף, בעוד שרק 
ב-29% מהמקרים יחס התקשורת לזכות זו נעשה באופן סובסטנטיבי ישיר.

תרשים 13 - אופן התייחסות התקשורת הישראלית לזכויות האדם
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תמיכה או הפרה של זכויות האדם 
א. כותרת הכתבה

בעוד שבפרקים הקודמים נבחנו הזכויות שאליהן מתייחסת התקשורת 
תיבחן  זה  בפרק  אדם,  לזכויות  התקשורת  התייחסות  ואופן  הישראלית 
מחויבותה של התקשורת הישראלית לזכויות אלו. לצורך המחקר נעשתה 

הפרדה בין הכותרת לבין תוכן הכתבה.

בכותרת.  נוטה לתמצת את הכתבה  כי התקשורת  מוכיח  ניסיון קודם 
תפקידים  שלושה  יש  לכותרת  כי  מציינים  התקשורת  בתחום  החוקרים 
לו  לסייע  לכתבה,  לבו  תשומת  את  ולמשוך  הקורא  את  לגרות  עיקריים: 
)ניר,  העיקרי  המידע  את  לקורא  ולהעביר  המעניינות  הכתבות  את  לבחור 
הכותרות  את  לקרוא  נוטים  אנשים  כי  להבין  ניתן  אלו  מהגדרות   .)1994
חשוב  זו  מסיבה  יותר.  מעמיקה  קריאה  בהמשך  טעם  יש  אם  ולהחליט 

להפריד בין הכותרת לבין תוכן.

בכדי לבחון האם כותרת תומכת בזכויות אדם או מפירה אותן התמקד 
המחקר בכמה שאלות22 שבדקו את הסוגיה באופן ישיר ועקיף ואף מדדו 
את היקף התמיכה או ההפרה. השאלות התייחסו בין היתר למגוון הזכויות 
בכותרת, לשאלה האם יש מספר זכויות שאליהן התייחסה הכותרת והאם 

זכויות אלו מתנגשות או שיש ביניהן איזון. 

הכותרות  כתבות(   262(  ,)68.2%( המקרים  ברוב  כי  מראים  הממצאים 
רק  זאת  לעומת  אדם.  בזכויות  ישיר  באופן  תמכו  הישראלית  בתקשורת 
ב-19.3% )74 כתבות( נרשמה הפרה ישירה של זכויות אדם בכותרת )תרשים 
נוטה לסקר  11(. הסבר אפשרי לכך הוא העובדה שהתקשורת בדרך כלל 
אירועים היוצרים הזדהות חברתית, קרי: רצח נשים, מחאות, זכויות ילדים 
וכו’. הזדהות זו מנחה את התקשורת באופן כללי ולכן גם גורמת לה לתמוך 

בזכויותיהם של אלו שעליהם נכתבה או שודרה הכתבה. 

למרות זאת, יש מקרים בהם התקשורת הישראלית הפירה באופן ישיר 
הפרות  כי  התגלה  מעמיקה  בבחינה  הכתבה.  גיבורי  של  זכויותיהם  את 
לקונצנזוס  מחוץ  הנחשבים  ביטחוניים,  בנושאים  כלל  בדרך  נעשות  כאלו 

22. ראה: מתודולוגיה.  
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 קולקטיבית

 היחס אל זכויות האדם  

 באופן טכני עקיף

 באופן טכני ישיר

 באופן סובסטנטיבי עקיף

 באופן סובסטנטיבי ישיר

תרשים 14 - יחס התקשורת לזכויות ספציפיות
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הפוליטי הישראלי. במרבית המקרים שבהם עסקה הכתבה בסוגיות בטחון 
זאת,  למרות  רגישות.  התקשורת  גילתה  לא  פלסטינים,  של  ובזכויותיהם 
ניתן לומר, שבמקרים מסוימים התקשורת תמכה בגיבורים פלסטינים, כמו 

במקרה של רצח השחקן ג’וליאנו מר- חמיס.

תרשים 15 - האם הכותרת תומכת/ מפירה זכויות האדם

תומכת  הכותרת  בה  במידה  למצוא  אפשר  הקודמת  לטענה  הוכחה 
בזכויות אדם או מפירה אותן. כפי שהוסבר, לצורך בחינת מידת התמיכה 
או ההפרה של זכויות אדם נעשה שימוש בסולם ערכים אורדינלי 1-5 בו, 5 

מיצג תמיכה מרבית בזכויות אדם ו-1 מיצג הפרה שלהן.
של  ההפרה  או  התמיכה  מידת  את  מראה  מס’2(  )טבלה  הנ”ל  הטבלה 
כי ב-161 כתבות מתוך 262 כתבות  זכויות אדם בכתבה. הנתונים מראים 
הכותרת תומכת בזכויות אדם כלומר, התמיכה מצד התקשורת היא גבוהה 

)ערך 5(.

68 .2 

9.4 

19 .3 

3.1 

0 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

    

 

 

 

 

 

N=12

N=74

N=36

N=262



71

שיח זכויות האדם בתקשורת הישראלית

טבלה 2- מידת התמיכה או ההפרה של זכויות אדם בכותרת 

לעומת זאת, כאשר ה”כותרת לא תומכת באופן ישיר בזכויות אדם”, אזי 
ב”כותרת  מדובר  כאשר   .3 לערך  קטנה  אדם  בזכויות  התקשורת  תמיכת 
המפירה באופן ישיר זכויות אדם” )74 בסך הכל( הפגיעה מצד אנשי התקשורת, 
הייתה גבוהה מאוד. המסקנה היא, אם כך, שלא הייתה אף כותרת שתמכה 

במידה מועטה או פגעה בצורה מועטה בזכויות אדם. 
זכויות  כמה  בין  איזון  או  התנגשות  של  אפשרות  לבחון  שאף  המחקר 
של  לקיומו  התקשורת  למודעות  אינדיקציה  נותן  הדבר  הכותרת.  באותה 
מתח בין זכויות שונות. דוגמא לכך ניתן למצוא בסיקור של מחאת הרופאים 
זכויות הרופאים כעובדים לזכותו של  בין  ישנה התנגשות מסוימת  כאשר 

החולה לקבל שירות רפואי. 
מהממצאים עולה כי ברוב המקרים )354 כתבות( אין איזון בין הזכויות 
אחת  זכות  על  מצביעות  והכתבות  הכותרות  המקרים  במרבית  בכותרת. 
ב-344  במקביל  השנייה(.  עם  אחת  המתיישבות  זכויות  מספר  )או  בלבד 
כתבות לא מוצגות זכויות המתנגשות אחת עם השנייה ורק ב-39 כתובת 

קיימת התנגשות כזאת. 

מידת תמיכת/ הפרת התוכן לזכויות האדם
סך הכול 5. תומך 2.003.004.00

מאוד
לא 
ברור

תוכן הכתבה 
וזכויות אדם

תמיכה באופן 
ישיר בזכויות 

אדם

28342250269

תמיכה באופן 
עקיף בזכויות 

אדם

61363230

הפרה באופן 
ישיר בזכויות 

אדם

251354074

הפרה באופן 
עקיף בזכויות 

אדם

0217010

10285428921383סך הכול
1. אך מקרה אחד הושמט, כי היחס בו לזכויות אדם לא היה ברור.
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ב. תוכן הכתבה 
כאן  גם  לעיל.  כותרת הכתבה  לניתוח  דומה  הניתוח של תוכן הכתבה 
נבחר סולם המדרג את מידת התמיכה או הפגיעה בזכויות אדם ואף נבדק 
התוכן בכדי לראות אם יש איזון או התנגשות בין הזכויות השונות בטקסט. 
ניתוח תוכן הכתבות התבסס על ניתוח שיח בסיסי שהתייחס לשימושים 
בתיאור  הכתבה  כותבי  את  ששימשו  התואר  לשמות  ובעיקר  המושגיים 
המצב שאליו התייחסה הכתבה. כמו כן, נבחנו הציטוטים  מאישים שהייתה 
בזכויותיהם.  פגיעה  או  תמיכה  הייתה  ואשר  בכתבות  התייחסות  אליהם 

הניתוח כלל את אחוז הציטוט מסך כל הטקסט.

תרשים 16- תמיכה או הפרה של זכויות אדם בתוכן הכתבה

לבחינת  שהתווספו  השאלות  כי  להבהיר  יש  בממצאים  הדיון  לפני 
יותר  ומורחב  אינפורמטיבי  הינו  שהתוכן  בכך  קשורות  הכתבה  תוכן 
שהמקצועיות  במה  לעמוד  הוא  הכתבה  מתוכן  הציפייה  מהכותרת. 
וההגינות התקשורתית מחייבות, כלומר סיקור ניטראלי שאמור להתייחס 
לעמדותיהם של כל הגיבורים בכתבה. הדבר גורר לפעמים התנגשויות בין 
בכל  הציטוט  ואחוז  הציטוטים  בחינת  השונים.  הגיבורים  של  זכויותיהם 
כתבה נעשה בכדי לעמוד על ההתנגשות בין הזכויות בכתבה. בדרך כלל, 
התקשורת מקצה שטח גדול יותר לעמדות שלדעתה ראוי להבליט והיא 

מצטטת עמדות בהן היא תומכת.
חלק זה לא רק מספק מידע על מידת התמיכה או הפגיעה בזכויות אדם 

70 .1 

7.8 

19 .3 

2.6 

0 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

    

 

  

 

N=10

N=74

N=30

N=269



73

שיח זכויות האדם בתקשורת הישראלית

שמכיל התוכן, אלא גם בודק את זהות השחקנים שהתקשורת נוטה לתמוך 
בהם. כדוגמא לכך, המחקר בוחן האם התקשורת נוטה לתמוך במתנחלים 

או בפלסטינים; בנשים או בגברים ועוד.

תוכן  כתבות(   269( מהכתבות  ב-70.1%  כי  מראים  המחקר  ממצאי 
ב-19.3%  רק  זאת,  לעומת  אדם.  בזכויות  ישיר  באופן  תומך  הכתבה 
מהכתבות )74 כתבות( התוכן מפר אותן. התוצאות דומות לתוצאות שעלו 

מניתוח הכותרות. 

טבלה 3 - מידת התמיכה או ההפרת של זכויות אדם בכותרת

אדם  זכויות  ההפרה של  או  מידת התמיכה  את  מראה   3 מספר  טבלה 
בתוכן הכתבות. מידת התמיכה בזכויות אדם היא גבוהה מאוד בקטגוריה 
)ערך 5(. מה שניתן לראות ב-  “תוכן התומך בזכויות אדם באופן ישיר”  של 
225 מתוך 269 כתבות. בכתבות שתוכנן “תומך בזכויות אדם באופן לא ישיר” 
באופן  אדם  זכויות  המפר  ב”תוכן   .3 לערך  קטנה  התקשורת  תמיכת  מידת 
ישיר“ התקשורת תומכת בהפרה זו במידה גבוהה )ערך 5(. בשונה מהנתונים 
גבוהה  במידה  לתמוך  הכותרות, התקשורת ממשיכה  תוכן  מבחינת  שעלו 
בהפרה של זכויות )ערך 5( גם כאשר “התוכן מפר זכויות אדם באופן לא ישיר”. 

מידת תמיכת/ הפרת הכותרת לזכויות האדם 
סך 
הכול 5. תומך 2.003.004.00

מאוד
תמיכת/ 
הפרת 

הכותרת 
לזכויות 

האדם

הכותרת תומכת 
באופן ישיר 

בזכויות האדם

73064161262

הכותרת תומכת 
באופן לא ישיר 
בזכויות האדם 

11149236

הכותרת מפירה 
זכויות אדם

210263674

הכותרת מפירה 
באופן לא ישיר 

זכויות האדם

152412

2159101203384סך הכול
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הבדל זה נובע כמובן מכך שתוכן הוא אינפורמטיבי ורחב יותר מכותרת, כך 
שהתבוננות על פרמטרים נוספים מאפשרת להבין מהי עמדת הכתבה.

הישראלית  התקשורת  שנדגמו  הכתבות  לפי  כי  עולה  מהממצאים 
נוטה לתמוך בערכי זכויות אדם. התקשורת אף תומכת במידה רבה בעצם 
למעט  כי  נמצא  לכותרת,  ובדומה  המדגם  בבחינת  אדם.  בזכויות  העיסוק 
נושאים ביטחוניים, התקשורת בוחרת לעמוד לצדו של האדם שזכויותיו 
נפגעות ולהשמיע את קולו. מסקנה זאת מתקבלת גם בבדיקת מידת האיזון 
או ההתנגשות בין הזכויות בידיעות שנבחרו. לפי הממצאים ב-365 כתבות 
או  בזכות אחת בלבד  איזון. משמעות הדבר היא שהכתבה התמקדה  אין 

לחילופין בזכויות המתיישבות או משלימות זו עם זו. 

או  לתמוך  נוטה  שהתקשורת  הקבוצות  ובחינת  הממצאים  מניתוח 
להפר את זכויותיהן עולות מסקנות דומות. תרשים 17 מראה את ההבדל 
בין הקבוצות שהתקשורת במדגם תמכה בהן )צבע לבן( לעומת הקבוצות 

שהתקשורת הפרה את זכויותיהן )צבע שחור(.

בולט  באופן  פוגעת  במדגם  התקשורת  כי  בבירור  עולה  מהתרשים 
מהמקרים  בחלק  אמנם  פלסטינים”.  והפרו  “הפלסטינים  של  בזכויותיהם 
התמיכה  בין  ההפרש  עדיין  אך  זו,  קבוצה  של  בזכויות  התקשורת  תמכה 

לפגיעה גדול ומשמעותי. 

נתון אחר שעולה בבירור מן המדגם הוא מידת תמיכתה של התקשורת 
בקבוצות: “מחאות”, “צרכנים” ו”נפגעי מהלכים מדיניים”. ששלושת קבוצות 
אלו כמעט זהות זו לזו וכולן קשורות באופיין לשינויים כלכליים-חברתיים. 
ראוי לציין כי בקבוצת “נפגעי מהלכים מדיניים” מדובר גם על אירועים לא 

כלכליים כמו גירוש אמנים ישראליים מטורקיה. 23

הערבים”,  “האזרחים  בזכויות  התקשורת  בתמיכת  נמצא  מפתיע  נתון 
למרות שההפרש בין התמיכה להפרה אינו משמעותי מבחינה כמותית. הרקע 
לסטודנטים  בתים  השכרת  כנגד  רבנים  ל-50  קרוב  של  חתימה  הוא  לכך 

ערבים בצפת.24 התקשורת, במקרה זה, התגייסה למחות על הגזענות.

במקביל לתמיכה ב-“אזרחים הערבים” התקשורת במדגם שנבחר תמכה 

23.  ערוץ 10 22.5.11.
24.  “ידיעות אחרונות” 17.3.11.
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תרשים 18- תמיכת התקשורת בזכויותהן של קבוצות שונות
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תרשים 18- תמיכת התקשורת בזכויותהן של קבוצות שונות
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זכויותיהם  של  להפרה  תמיכה  בין  הכמותי  ההפרש  כאן  גם  ב”מתנחלים”. 
אינו גדול. 

כמו כן, התקשורת במדגם שנבחר, כפי שהוזכר בניתוח הכותרת והתוכן, 
תמכה גם בזכויותיהם של נשים, ילדים, קשישים וחיילים. תמיכה זו הינה 

תוצאה של התמיכה החברתית באותן קבוצות.

ביחס  אדם  זכויות  של  ההפרה  או  התמיכה  מידת  את  בחן  המחקר 
שבו  מקדמי  למדגם  בהתאם  נבחרו  הקבוצות  שונות.  חברתיות  לקבוצות 
נבחנו כל הקבוצות החברתיות העולות בשיח התקשורתי. שאלון המחקר 
כלל את כל הקבוצות שעלו במדגם המקדים ורק הקבוצות שהייתה אליהן 
או  הפרה  של  הבולטות  מידת  בבדיקת  הסופי.  לניתוח  נכנסו  התייחסות 
תמיכה בזכויותיהן של קבוצות שונות עולה שקבוצות שונות בלטו ביחס 
השונה שקיבלו בשיח התקשורתי. תרשים 17 מראה כי במרבית המקרים 
רוב הקבוצות  בזכויות האדם של  השיח התקשורתי מבליט את התמיכה 

יותר מאשר עוסק בהפרתן, אך נתון זה אינו נכון באופן גורף.

בולטות  בעלי  הם  הפרו-פלסטינים  או  שהפלסטינים  עולה  מהנתונים 
מיוחדת כשמדובר בהפרת זכויות. לעומת זאת, כשבוחנים את נתוני התמיכה 
בזכויות הקבוצות החברתיות השונות עולה שהציבור שלקח חלק במחאה 
ביותר. מהממצאים  החברתית מקבל את מספר הכתבות התומכות הגדול 
בולטת במיוחד קבוצת הקשישים, אשר מקבלת את האחוז הנמוך ביותר 
בצורה  נתמכות  הצרכנים  שזכויות  לראות  מעניין  בזכויותיה.  תמיכה  של 
בולטת וקיים דגש על זכויות אלה בשיח התקשורתי. נתונים אלה משקפים 
את המציאות הפוליטית והחברתית שקדמה למחאה החברתית, אשר פרצה 

על רקע צרכני, בין היתר. 
 הממצאים מראים כי התקשורת תומכת בזכויות שונות במידה משתנה 
התלויה בקבוצה בה עוסקת הכתבה. כשמדובר במתנחלים למשל, “הזכות 
מתברר  ערבים  באזרחים  כשמדובר  מרכזית.  כזכות  עולה  מגורים”  למקום 
ש”הזכות למשפט הוגן” היא הזכות המקבלת את התמיכה הגדולה ביותר. 
כשמדובר בפלסטינים בשטחים הכבושים “הזכות להגדרה עצמית בדגש על 
טריטוריה” היא הזכות הבולטת ביותר. לעומת זאת, כשמדובר בפלסטינים 
למשפט  “הזכות  היא  התקשורתי  בשיח  הבולטת  הזכות  ירושלים,  במזרח 
הוגן”. ממצאים אלה מצביעים על רגישות השיח התקשורתי למצב בו חיות 
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קבוצות חברתיות שונות. לכן יש דגש מיוחד על זכויות שעצם קיומן מוטל 
בסכנה, עבור קבוצות אלו. יש לסייג ולומר כי יחד עם זאת התקשורת אינה 

בהכרח מגנה באופן ישיר על זכויותהן של הקבוצות שהוזכרו. 
בנוסף, בחן המחקר את הממצאים הנוגעים לציטוטים מפיהם של תומכי 
או מפרי זכויות אדם. מהממצאים מתברר כי ב-169 כתבות ישנם ציטוטים 
כתבות  ב-98  כי  נמצא  זאת,  לעומת  אדם.  בזכויות  התומכים  אנשים  של 
ישנם ציטוטים של אנשים שאינם תומכים בזכויות אדם. מממצאי המדגם 
עולה שאחוז הקולות של תומכי זכויות האדם, בסנטימטרים ובדקות, גדול 
הממצאים  לפי  האדם.  זכויות  מפרי  של  לקבוצה  שהוקצב  מהשטח  יותר 
ממוצע השטח שהוקצב לציטוט מאת אנשים התומכים בזכויות אדם היה 
36.57% ואילו השטח שהוקצב לציטוט של מפרי זכויות אדם היה 24.13%. 
פער זה מצביע על שיח תקשורתי אוהד לזכויות אדם, על אף שהתקשורת 
אינה בוחרת להשתמש באופן ישיר בשיח זכויות האדם וכמעט ואין הפניות 

לחוקים או לאמנות בינלאומיות בתחום. 
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חוק בינלאומי ואמנות 
בנושא זכויות אדם

כמי  תדמיתה  את  ולחזק  בינלאומיים  והבנה  באהדה  לזכות  מנת  על 
להתאים  כדי  ישראל  פעלה  הדמוקרטיות,  המערב  למדינות  שמשתייכת 
חלק מהנורמות החוקיות שלה לנורמות בינלאומיות של זכויות אדם ושל 
נורמות אלו קשורות באופן ישיר לדיני כיבוש, דיני  המשפט ההומניטרי. 
מלחמה, שוויון לנשים, זכויות חוקתיות של המיעוט הערבי, דת ומדינה, 
מניעת סחר בבני אדם ועוד. במשך השנים, ישראל אישרה את אמנות זכויות 
האדם המרכזיות אך מרבית ההוראות באמנות אלו אינן ידועות וחלקן אינן 

מיושמות בקרב הרשויות המנהליות והממשלה הישראלית כיום. 

מחקר זה בדק את מחויבותה של התקשורת הישראלית לאמנות אלו. 
בין היתר, נבדק אם התקשורת מודעת לקיומן של אותן אמנות. מהממצאים 
עולה כי ממדגם שכלל 384 כתבות רק ב-8 מקרים התייחסה התקשורת 

לאמנות הבינלאומית.

בחינה מעמיקה יותר של הנתונים מגלה כי נושא האמנות הבינלאומיות 
גולסטון  לדוח  הסיקור  האחד;  מקרים,  שני  של  בסיקור  הפרק  על  עלה 
להתערב  בכדי  הבינלאומית  לקהילה  שליט  משפחת  מצד  פנייה  והשני; 

לטובת שחרור החייל השבוי. 

כפי שעולה מנתוני המחקר התקשורת גילתה רגישות מסוימת לזכויות 
חברתיים,  בעיקרם  שהם  לנושאים  מוגבלת  נשארה  זו  רגישות  אך  אדם, 
מחזקים את הרייטינג שלה, מצביעים על מחויבותה הפטריוטית לחברה 
לציין  חשוב  בחברה.  המוקבלות  הנורמות  עם  ומתיישבים  הישראלית 
בולטת  אדם  לזכויות  הרגישות  מידת  וביטחוניים  פוליטיים  שבנושאים 

ומודגשת פחות.

ראוי לציין כי על פי שיטת המשפט הישראלית, הסכם בינלאומי אינו 
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מהווה, ככלל, חלק מהמשפט המקומי כל עוד לא עשתה הכנסת שינויים 
נוהג  הישראלי.25  מהחוק  לחלק  ההסכם  הוראות  את  ההופכים  בחקיקה 
ולו עקיף, לחוסר המחויבות של התקשורת לשיח  גורם,  זה עשוי להיות 
היא  ולכן  ישראל  אישרה  שאותן  בינלאומיות  באמנות  הקיים  הזכויות 

מחויבת להן.

לחלק  “אוטומטית”  הנחשבים  הבינלאומי,  המשפט  את  המשקפים  הסכמים  על  חל  אינו  זה  כלל   .25
מהמשפט המקומי.
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ניתוח תוכן

במסגרת הרחבת התובנות מן המחקר על “שיח זכויות האדם בתקשורת 
לזכויות אדם  דוגמאות לכתבות המתייחסות  כאן כמה  יוצגו  הישראלית”, 
שהתפרסמו בתקופת המחקר. מטרת הדוגמאות היא לסייע להבנה עמוקה 

יותר של הנאמר ולביסוס הטענות שהועלו לעיל. 

תקשורת תומכת בזכויות אדם: מחאת הדיור 
משקפת   2011 בקיץ  הרחוב  למחאות  הישראלית  התקשורת  סיקור 
נאמנה את התוצאות שהצבענו עליהן לעיל, וכן את תמיכתה של התקשורת 
הישראלית בזכויות אדם ובמיוחד בזכות “לצדק חברתי”, הזכות “להפגין” 

והזכות “לחיים בכבוד” שהיו חלק מדרישות המוחים. 

ונתנה  כפי שניתן לראות מהמחקר, התקשורת תמכה במחאות הרחוב 
להן גיבוי, הן מבחינת הסיקור הנרחב והן מבחינת הצגת הקולות והעמדות 
של המוחים. נושא המחאות שמר על רצף בסיקור כמעט בכל ימות השבוע, 

גם אם לא הייתה התקדמות כלשהיא בנושא. 

“מחאת  את  לסקר   2011 ביולי  ה-20  בתאריך  בחר  “הארץ”  עיתון 
הדיור” בעמוד שלם.26 הכתבה התפרסמה בעמוד מספר 3, הנחשב למקום 
בצורה  התורם  מיוחד  צבע  לכתבה  היה  שלא  למרות  בעיתון.  משמעותי 
ניכרת להבלטה, העיתון בחר להציג את העניין בשלוש תמונות. תמונה אחת 
היא של חרדי מול מאהל המחאה בירושלים. התמונה השנייה היא של חתן 
וכלה המצטלמים במאהל המחאה בשדרות רוטשילד בתל-אביב והתמונה 

השלישית היא של צעירים במאהל בכיכר צה”ל בקריית שמונה )נספחׂ 2(.

בכך  בהתחשב  אקראית,  אינה  התמונות  שלושת  בחירת  כי  ספק  אין 

26.  ראה נספח 3.
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מרכז-  )חילונים-דתיים,  ורבדים  סקטורים  לכמה  מחולקת  שישראל 
פריפריה, ערבים- יהודים וכו’(. העיתון הקדיש לסיקור המחאה עמוד שלם 
ובעמוד זה גם שירטט באמצעות התמונות את אופי המאבק, זהו מאבק של 
כולם: החרדים נאבקים יחד עם החילונים, הפריפריה נאבקת יחד עם המרכז 

והמאבק מאחד את המדינה כולה.

נפרדת  ובצבע שונה, הובלט במסגרת  ראוי לציין כי בתחתית העמוד, 
מאבקם של הערבים במחסור הדיור. אמנם הכתבה קטנה יחסית בת 128 
היו שותפים מלאים למאבק  לא  מילים, אך בהתחשב בעובדה שהערבים 

הדיור עצם ההתייחסות לנושא חשובה.27

כותרת הכתבה שנבחרה עוסקת ב”מי עוד מצטרף” כותרת הגג הייתה 
“קריית שמונה וכפר סבא הצטרפו למאבק הדיור, בירושלים הוקם מאהל 
חדש”. הכותרת הראשית התייחסה אך ורק למפגינים ואכזבתם: “המפגינים 

מאוכזבים מהממשלה- עושים ספינים ולא פותרים בעיות”.

לאורך הכתבה, היחס אל המפגינים היה חיובי ותמך בזכויותיהם באופן 
ישיר. למרות שלא היו ביטויים ישירים המעידים על תמיכה זו, העיתון בחר 
להבליט את מילת המפתח “תמיכה”. בתחילת הכתבה הוזכר כי “רוחם של 
המפגינים לא תשבר”, באמצע הכתבה צוין כי “ראש עיריית קריית שמונה, 

נסים מלכה בא לתמוך במאבק וזכה בסוף למחיאות כפיים”.

בנוסף, הכתבה הסתמכה על ציטוטים רבים של תומכים במאבק שכלל 
אלא  אחד  מאזור  היו  לא  שצוטטו  התומכים  כולה.  הכתבה  את  כמעט 

מאזורים שונים: ירושלים, כפר סבא, קריית שמונה ועוד.

שהתייחסה  נפרדת  מסגרת  גם  כללה  הדיור  מחאת  על  הכתבה 
ל”טלטלה בקרב שרי הממשלה”. אמנם הסיקור התייחס לעמדותיהם של 
מסכים  אינו  העיתון  כי  הראו  התוכן  וגם  הכותרת  גם  אך  הממשלה,  שרי 
עם עמדות אלו. הכותרת שנבחרה הייתה “ בכיר בליכוד- מחאת החולים 
תשכח כמו מאבק חולי הסרטן”, בחירה זו מעידה על הניסיון של העיתון 

לעשות דה-לגיטימציה להתבטאות עצמה. 

בסוף כתבה נפרדת זו צוין כי “בינתיים  נדמה שחברי הכנסת מנסים בעיקר 

27. ראה: http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/266/583.html )כניסה אחרונה 9.1.11(
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בכלי התקשורת.  כותרות  להשיג  כדי  על המחאה העממית  לתפוס טרמפ 
כך, למשל, חברת הכנסת רונית תירוש )קדימה( הזמינה את מארגני המחאה 
לסדנה בכנסת עם המאמן האישי אלון גל, במהלכה ייתן להם עצות כיצד 
לנצל טוב יותר את המשאבים העומדים לרשותם”. השימוש במונח “לתפוס 
הכותב,  עמדת  את  היטב  מתאר  אלא  סתמי  אינו  עממית”  ו”מחאה  טרפ” 

יהונתן ליס והעיתון בו פורסמה הכתבה, “הארץ”.

תקשורת תומכת בזכויות אדם: מחאת המזון
דוגמה אחרת של מאבק אחר בעיתון אחר הוא “חרם הקוטג” שסוקר 

בעיתון “ידיעות אחרונות” בתאריך 30 ביולי 2011. 

בדומה למחאת הדיור גם “מחאת הקוטג’”28 קבלה סיקור נרחב ותומך 
מאוד  תמך  רק  לא  העיתון  שלפנינו,  בדוגמא  הישראלית.  התקשורת  מצד 
במאבק, אלא אף הזכיר, בין היתר בגוף הכתבה כי “מחאתו של אלרוב זכתה 
התקשורת  הפייסבוק,  לקבוצת  הצטרפו  אלפים  עשרות  אדירה:  לתמיכה 
סיקרה את המאבק בהרחבה”. מסתבר שלצד תמיכת העיתון במחאה יש 

גם הכרה בכך כי באופן כללי התקשורת עומדת לצידה של מחאה זו. 

הכתבה על “מחאת הקוטג” בעיתון “ידיעות אחרונות” סוקרה בעמוד 
מספר 2, על גבי עמוד שלם וצבעוני ובתוספת תמונה, מה שהפך את הכתבה 
חרם  של  שבועיים  לאחר  “ניצחנו:  הייתה  הגג  כותרת  במיוחד.  לבולטת 
כך  על  מעיד  בציטוט,  שלא  “ניצחנו”,  במילה  השימוש  נעננו”.  הקוטג’, 
שהעיתון “ידיעות אחרונות” אינו רק מסקר את האירוע, אלא לוקח חלק 
בדיון, הניצחון הוא של העיתון באותה מידה שהוא של החברה הישראלית. 
הכותרת הראשית מובילה גם היא למסקנה דומה “הקוטג’ חוזר הביתה”, 

כאשר הכוונה היא לבית הישראלי. 

ניצחון, עלייה  כגון:  גוף הכתבה כלל ביטויים רבים התומכים במאבק 
חדה במחירים והיכנעות היצרניות. בנוסף, כמעט כל הטקסט התבסס על 
ראיון עם יוזם המחאה, איציק אלרוב, ששיתף את קהל הקוראים בשמחתו 
מוצרי  מחירי  של  משמעותית  להוזלה  עד  ולהיאבק  להמשיך  ובכוונותיו 

28.  ראה נספח 4. 
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החלב.

חברתי”  “לצדק  הזכות  הצרכנים,  של  בזכויותיהם  העיתון  תמיכת 
נפרד  שטח  הקדיש  אף  העיתון  וברורה.  ישירה  הייתה  למזון”,  וה”הזכות 

לבדיקה של הוזלת המחירים.

היצרנים.  של  קולותיהם  היעלמות  הוא  בסיקור  מהכלל  שיוצא  מה 
למרות שיתכן שהיצרנים העדיפו שלא להגיב לתקשורת, עדיין היעדרותם 

היא מוזרה. 

תקשורת תומכת בזכויות אדם: ביטחון
בזכויות  התקשורת  תמכה  מהמקרים  בחלק  בממצאים,  שהוזכר  כפי 
)למרות שרוב הממצאים הצביעו  ל”ביטחון”  בנושאים הקשורים  גם  אדם 
על הפרת זכויות אדם על ידי התקשורת בענייני ביטחון(. מקרה הרצח של 
השחקן ג’וליאנו מר-חמיס29 הוא מקרה מפורסם מבחינת תמיכת התקשורת 

הישראלית בו והוא התרחש בתקופת המחקר. 

מר- חמיס נרצח בג’נין שבשטח הרשות הפלסטינית ב-4 באפריל 2011. 
רעול פנים חמוש ירה בו חמש פעמים בעת שישב ברכבו בשכונת מגוריו.  
הלווייתו התקיימה ב-6 באפריל, ארונו הוצב בתיאטרון אל-מידאן בחיפה 
רחובות  במספר  ארונו  עם  בהליכה  שהחל  הלוויה  מסע  יצא  מכן  ולאחר 
לקבורה  חזרה  ומשם  ג’נין  ליד  למחסום  הארון  הוסע  הדר. משם  בשכונת 

בקיבוץ רמות מנשה.

הסיקור למקרה הרצח של מר-חמיס בתקשורת הישראלית היה נרחב 
התייחס  היום”  “ישראל  העיתון  ברצף.  ימים  מספר  פני  על  ונמשך  מאוד 
לאירוע בתאריך 5 באפריל 2011 בשני עמודים, עמוד מספר 2 ועמוד מספר 
3. כותרת הכתבה, שהייתה צבועה והכילה תמונות רבות מילדותו של מר-
חמיס ומפועלו בתיאטרון, הייתה “הסוף המר”. לצידה של כותרת זו נאמר 
“השחקן היהודי- ערבי ג’וליאנו מר חלם להחליף את הטרור באמנות. הוא 
וניסה להפוך מחבלים  הקים את תיאטרון החופש במחנה הפליטים בג’נין 

מתאבדים לשחקנים”.

29. נספח 5.
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וביטחון”,  ב”חיים  מר-חמיס  של  בזכותו  תמך  היום”  “ישראל  העיתון 
וגם אם הדבר לא נאמר באופן סובסטנטיבי ישיר, רוח הכתבה שקפה זאת 
בוודאות. תוכן הכתבה התייחס אל המקרה כמזעזע ובלתי אנושי והודגשה 

מסירותו של מר לקידום השלום ביו העמים. 

מההנהגה  גינוי  הודעות  היתר,  בין  שכללה,  הראשית  הכתבה  לצד 
מרגלית  מרגלית.  דן  העיתונאי  מיוחדת שכתב  כתבה  הייתה  הפלסטינית, 
תאר בהתרגשות את חייו ומותו של מר, הוא כינה אותו “מי שגר על הגשר... 
של  טור  היה  זו,  לכתבה  בנוסף  והערבים”.  היהודים  בין  נבנה  שלא  גשר 

חברים מספרים שכתורתו הייתה “הוא ניסה לגשר בין העמים”.

רוב הביטויים בהם נעשה שימוש בסיקור הובילו למסקנה אחת: איש 
שלום שכבר איננו.

תקשורת תומכת בזכויות אדם: פלילי 
אחת הדוגמאות של תמיכת התקשורת בזכויות אזרחים בנושא הפלילי 
עליה ניתן להצביע, היא חשיפת העיתון “מעריב” מיום 14 ביולי 2011 למה 

שכונה “נוהל פלפל” במשטרת תל- אביב.30

מה שמיוחד בכתבה זו הוא הסתמכותה על תלונה מארגון זכויות אדם, 
זכויות  פעילת  רובניסון,  שרה  של  לתלונתה  התייחס  העיתון  אמנסטי. 
אדם באמנסטי, אשר זיהתה כי במשטרת תל-אביב משתמשים בגז פלפל 
במעצרים של פליטים מאריתריאה ומסודן ושנוהל זה אינו חוקי ומפר את 

זכויותיהם של העצירים האוסרות במפורש “עינויים”.

בעיתון  ניסו  עמוד,  בחצי  ופורסמה  תמונה  שכללה  הכתבה,  לאורך 
אמנם  במעצרים.  המקובלות  נורמות  וכנוגד  כחריג  המקרה  אל  להתייחס 
הכותרת לא תמכה באופן ישיר בזכויות אדם ובכותרת המשנה ניסה העיתון 
אך   ,”23:00 אחרי  אלכוהול  מכירת  “איסור  ב  כקשור  הנוהל  את  להסביר 

עדיין בגוף הטקסט תומכת הכתבה בזכויותיהם של הפליטים. 

הביטויים שנעשה בהם שימוש בגוף הטקסט מעידים על תמיכה זו. כך 
בנוסף, העיתון לא הסתפק  כ”חוויה מפוקפקת”.  הגז תוארה  חווית  למשל 

30.  נספח 6.
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בעדותה של רובינסון אלא ראיין פליט שתיאר את הקושי שבחוויה זו. 

באופן  לזכויות  התייחס  לא  העיתון  בפליטים  שמדובר  למרות  ברם, 
זכויותיהם של  ולא הזכיר אמנות בינלאומיות המבקשות להגן על  מפורש 
אותה  לסקר  בחר  העיתון  בחשיפה,  שמדובר  למרות  ועוד,  זאת  פליטים. 
בעמודים הפנימיים של העיתון ולא בעמודים הראשונים, דבר המצביע על 
שאינם  אנשים  של  לזכויות  הקשורים  בנושאים  התקשורתי  העניין  חוסר 

ישראלים.

תקשורת מפירה זכויות אדם: ביטחון 
של  ההכנות  הן  אדם,  זכויות  הפרה  התקשורת  בהם  למצבים  דוגמא 
כבר  החלה  הפלסטינית  הרשות   .2011 לספטמבר  הפלסטינית  הרשות 
בתחילת שנת 2011 בקמפיין דיפלומטי פלסטיני להכרה במדינה פלסטינית 
באו”ם )אשר זכה גם לכינויים “פלסטין: חברה מס’ 194” ו”פלסטין 194”(. 
מטרת הקמפיין הייתה להביא להכרה ברשות הפלסטינית כמדינה )החברה 
ה-194 באו”ם( במהלך העצרת הכללית ה-66 של האו”ם בספטמבר 2011. 
הרשות הפלסטינית בקשה לקבל בצורה זאת הכרה חוקית בהקמת מדינה 

פלסטינית, המבוססת על הגבולות 1967, ללא הסכמתה של ישראל.

 הקמפיין העסיק את ההנהגה הישראלית אשר ראתה בו צעד חד צדדי 
מצד הרשות שיגרום בסופו של דבר לעימותים חריפים בינה לבין ישראל. 
בכירי צה”ל והמשטרה הישראלית ציפו כי ההכרה תגרור פעילות אלימה 
ניתנות לעצירה, ונערכו לתרחיש זה,  מהצד הפלסטיני ומחאות שלא יהיו 

שלא התממש לבסוף. 

העיתון “ידיעות אחרונות” בתאריך 28 ביולי 2011 סיקר את ההכנות של 
צה”ל לקראת “הכרת ספטמבר”31, תוך הפרה ישירה של זכות הפלסטינים 
ל”הפגין”, ול”הגדרה עצמית בדגש על טריטוריה”. כותרת הגג של הכתבה 
הקו  ובתחומי  בשטחים  המוניות  סדר  להפרות  נערכים  “בישראל  הייתה 
כי השימוש  אין ספק  “נשק ספטמבר”.  הייתה  הירוק”. הכותרת הראשית 
במילה “הפרות סדר” בכותרת במקום במילים “מחאה” או “הפגנה” מעידה 

31.  נספח 7.
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על כך שהאירוע שעומד להתרחש הינו שלילי ואפילו מסוכן. ניתן אף לטעון 
כי “ידיעות אחרונות” רואה אף הוא את האירוע כהפרה ולא כהפגנה. 

תחת  הפיץ  שצה”ל  מדומה  הפגנה  של  תמונות  שכלל  הכתבה,  גוף 
לסיקור  התייחס  צה”ל”,  מחסות  את  מתקיפים  חמאס  “אנשי  הכותרת 
האירוע תוך שימוש בביטויים כמו: תסריט האימים, התפרעויות, נשק אל 
לעמדת  התייחסו  בגוף הכתבה  וכו’.  מרוץ החימוש  חיה,  במקום אש  הרג 
צה”ל והמשטרה, בלי שום התייחסות לתרחישים אחרים או להצהרותיהם 
לעודד  בכוונתם  אין  כי  אחת  לא  שציינו  הפלסטינים,  ההנהגה  אנשי  של 
אלימות לקראת ההכרה בספטמבר. אמנם הנושא קבל התייחסות בעמוד 
מספר 8, אך עדיין השימוש בביטויים המעידים על הפרה ישירה של זכותם 
הקורא  על  ומשפיעים  במיוחד  בולטים  ובהכרה  בהפגנה  הפלסטינים  של 

הישראלי. 

תקשורת מפירה זכויות אדם: חברי כנסת ערבים
דוגמא אחרת של הפרת זכויות אדם ניתן למצוא בסיקור העיתון “מעריב” 
את  סקר  העיתון  והסדרנית”.32  “זועבי  שכונה  למה   2011 ביולי   14 מיום 
האירוע בעמוד 4 ברבע עמוד שכלל 77 מילה ו- 3 תמונות מישיבת הכנסת. 
העיתון הסתפק בתיאור מצב לפיו חברת הכנסת חנין זועבי )בל”ד( התפרצה 
לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעת נאומו במליאת הכנסת וכאשר 
מהכתבה  אותה.  דחפה  זועבי  מהמליאה,  אותה  להוציא  הסדרנית  ניסתה 
נאומו בכנסת: “עלתה פה  הושמט שנתניהו השתלח בזועבי ואמר במהלך 
חברת כנסת שמשתתפת במשט פרובוקציה שנועד לפרוץ סגר ימי ביטחוני 
של המדינה. יש לך מזל שאת חברת פרלמנט ישראלי ולא חברת הפרלמנט 
העיתון את  הפר  זה  סיקור  באופן  זועבי.  את  דבר שהרגיז  למשל”,  הסורי 
זכותה של זועבי “לכבוד ושם טוב”. מבחינה מקצועית, ללא קשר לעמדה 
פוליטית, סיקור עיתונאי מחייב להתייחס אל המקרה בהגינות ובאמינות. 
אמנם העיתון לא השתמש בביטויים המפירים באופן ישיר את זכותה של 
ההנהגה  של  הסיקור  כי  מוכיחה  מהעובדות  ההתעלמות  עצם  אך  זועבי, 
הערבית נגוע בדפוס החותר להדרה, הזרה דה-לגיטימציה והפללה שלה.33 

32.  נספח 8.
33. ג’מאל, א. ומסאלחה ח: לתקשורת העברית דרושים כתבים ערבים, מרכז אעלאם )2010(.
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סיכום ומסקנות

מחקר זה מבוסס על מעקב אחר אמצעי התקשורת המרכזיים בישראל: 
ערוץ 1; ערוץ 2; ערוץ 10 ; “ידיעות אחרונות”; “מעריב”; “הארץ” ו”ישראל 
יחס  ואיכותני  נבדק באופן כמותי  היום”, במשך ארבעה חודשים. במחקר 

התקשורת הישראלית לזכויות אדם. 

כגון  כזו,  בדיקה  שהצדיקו  באירועים  רצופה  הייתה  המחקר  תקופת 
מחאות הרחוב הישראלי והפנייה הפלסטינית לקבלת הכרה באו”ם.

בתקופת המחקר נבחנו 31 גיליונות של מהדורה מודפסת ו-19 מהדורות 
בסיקור  רצף  שהבטיח  מה  אקראי  דווקא  ולאו  שיטתי  באופן  משודרות 
התייחסו  כתבות   384 המחקר  בתקופת  כי  נמצא  הכול  בסך  האירועים. 

לזכויות אדם.

1 - בבחינת הפרמטרים של בולטות נמצא כי רוב הסיקור של כתבות 
מעל  שהוא  בשטח  הראשונים,  בעמודים  הוא  אדם  לזכויות  המתייחסות 
הכתבות  את  ומהווים  הדף  של  העליון  בחצי  תמונה,  עם  עמוד,  לרבע 

הראשונות של מהדורה משודרת. 

2 -  ממצאי המחקר מראים כי התקשורת הישראלית נוטה לתמוך בזכויות 
אדם כאשר מדובר בזכויות הקשורות לקהל היהודי-ישראלי, המתיישבות 
בתקופת  הישראלית  לפי הממצאים, התקשורת  הישראלי.  הקונצנזוס  עם 
המחקר, לא רק הקדישה דפי סיקור רבים למחאות הרחוב הישראלי, אלא 

לעיתים גם ראתה את עצמה כחלק ממחאות אלו. 

של  בזכויותיהן  לתמוך  נוטה  המחקר,  ממצאי  לפי  התקשורת,   -  3
קבוצות מוחלשות: נשים, נכים, קשישים, ילדים וכו’. למרות שיחסה של 
התקשורת הישראלית אל קבוצות אלו הוא סטריאוטיפי היא אינה מתנערת 

מזכויותיהן. 

כמערכת  האדם  לזכויות  מתייחסת  איננה  הישראלית  התקשורת   -  4
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ערכית אוניברסאלית מקיפה, אלא מתייחסת לזכויות של קבוצות חברתיות 
שונות בצורות שונות ובאופן ישיר או עקיף בהתאם לזהות הקבוצה. 

5 - ממצאי המחקר מצביעים על כך שהתקשורת הישראלית מתעלמת 
מהפרת זכויותיהם של הפלסטינים בשטחים הכבושים. זכויותיהם של אלו 
לא נתפסות כערך העומד בפני עצמו ושמן הראוי שיהיה כפוף לשיקולים 
ערכיים אוניברסאליים. באיזון שבין זכויות אדם לסוגיות ביטחון, המסגרת 
הביטחונית היא המסגרת הבולטת במדיה ולא העיסוק בפגיעה בזכויותיהם 

של הפלסטינים. 

6 - מממצאי המחקר מסתמנת הפתעה בנוגע לזכויותיהם של האזרחים 
הערבים. בדרך כלל, המיעוט הערבי סבל מסיקור דל ושולי, בעל בולטות 
בו  הייתה  שלא  למרות  זה,  במחקר  בעיקרו.  ושלילי  סטריאוטיפי  נמוכה, 
התייחסות נפרדת לאחוז סיקור הערבים בתקשורת, ניתן לראות כי במקרים 
רבים התקשורת תומכת בזכויותיהם של האזרחים הערבים. דפוס זה בלט 

במיוחד בתקופה שבה הרבנים דרשו לא להשכיר דירות לערבים. 

7 - אחד הממצאים החשובים שעלו במחקר הוא העלייה בסיקור נושאי 
בתחום.  שנעשו  קודמים  למחקרים  ביחס  הישראלית  בתקשורת  העוני 
ההסבר לעלייה נמצא, כפי שכבר הוסבר, בתמיכת התקשורת הישראלית 

במחאות הרחוב.

מהחוק  מתעלמת  הישראלית  התקשורת  כי  מראים  הממצאים   -  8
אשרה  שאותם  אדם  זכויות  בנושא  הבינלאומיות  והאמנות  הבינלאומי 

ישראל. 

9 - ישנו חשש מובלע של התקשורת מהשימוש בשיח זכויות אדם או 
ממושגים הלקוחים מעולם זכויות האדם. במקום זאת ישנו שימוש במושגים 
רגשיים, האמורים לעורר סימפטיה או סלידה מאירוע או מהתנהגות כזו או 

אחרת. 

המתארים  במונחים  בשימוש  מדובר  כאשר  במיוחד  בולטת  זו  תופעה 
כמו  מטעים,  ואף  מדויקים  לא  במושגים  משפטיות  הגדרות  או  תופעות 
לא  “כפרים  חוקית”,  בלתי  “בנייה  חוקיים”,  בלתי  “שוהים  “מסתננים”, 

מוכרים”, ועוד.

ממצאים אלה מחייבים הסבר. ניתן להעלות שלושה הסברים אפשריים 
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הישראלית  התקשורת  הרייטינג.  לסוגיית  קשור  אחד  הסבר  לתופעה. 
של  בזכויות  מדובר  שבהם  ובמקרים  צרכניה  קהל  של  לציפיות  מודעת 
בזכויותיהן  לתמוך  נטייה  ישנה  הישראלית,  בחברה  מרכזיות  קבוצות 
המחאה  מסיקור  לראות  שניתן  כפי  מודעת,  בצורה  אותן  להבליט  ואף 
התקשורתי  בשיח  הטמון  ההומני  לדימוי  קשור  שני  הסבר  החברתית. 
והפוליטי הישראלי. החברה הישראלית בכלל והתקשורת בפרט מדגישות 
את הדימוי ההומני שלהן ואת היותן ליברליות ומזדהות עם החלש. דימוי 
זה קשור לניסיון ההיסטורי של יהודים בעולם ומושרש בתפיסה העצמית 
“טוהר  תפיסת  פורמאליים.  והלא  הפורמאליים  במישורים  הישראלית 
זו  זו. על רקע תפיסה  הנשק” היא הביטוי הבולט ביותר לתפיסה עצמית 
ניתן לטעון שבולטות זכויות האדם בשיח התקשורתי הישראלי, כפי שהיא 
עולה מהמחקר מהווה ביטוי לדימוי העצמי ההומני של אמצעי התקשורת 
זכויות האדם בשיח התקשורתי  לבולטות  השונים. הסבר שלישי אפשרי 
אשר  אדם,  זכויות  ארגוני  של  האינטנסיבית  לעבודתם  קשור  הישראלי 
בתקשורת  האדם  זכויות  לשיח  המודעות  בהעלאת  רבות  השקיעו 
ובציבוריות הישראלית. אמנם ארגונים אלה מוקעים מחמת מיאוס במקרים 
רבים, אך בכל זאת נראה שהם הצליחו להשריש, ולו באופן חלקי, את שפת 
זכויות האדם בשיח התקשורתי. תהליך זה איננו חד משמעי: אין מחויבות 
הבחנה  ישנה  המקרים  וברוב  הזכויות  לשיח  ועקבית  ישירה  תקשורתית 
דיכוטומית בין זכויות הישראלים וזכויות כל האחרים, במיוחד פלסטינים 
ניתן לטעון שהאסטרטגיה התקשורתית של  זרים, אך בכל זאת  ועובדים 
ארגוני זכויות האדם בעשור האחרון הניבה פירות והצליחה ליצור מציאות 
שבה אמצעי התקשורת אינם יכולים שלא להתייחס לסוגיות זכויות האדם 

בצורה כלשהי. 
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המלצות

 הבלטה חדה יותר של שיח זכויות האדם.. 1

ערכית . 2 ממערכת  כחלק  השונים  האדם  זכויות  מושגי  השרשת 
מקיפה שיש בה כדי לבסס את זכויותיהן של קבוצות חברתיות 

שונות במידה שווה. 

 קיום סדנאות לעיתונאים ישראלים בנושאים הקשורים לזכויות . 3
הן  יכול  הדבר  חתומה.  ישראל  עליהן  לאמנות  בהתאם  אדם 
של  פנים-ישראליים  בנושאים  התקשורת  סיקור  את  לשפר 
זכויות אדם והן להוות ערבות לסיקור הוגן יותר של זכויות של 
הישראלית,  החברה  עם  ישיר  בקשר  העומדות  שונות  קבוצות 

כמו הפלסטינים בשטחים הכבושים או העובדים הזרים.
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נספח 1: 

1. זכויות טבעיות ופוליטיות:
1. הזכות לכבוד ושם טוב.
2. הזכות לחיים וביטחון. 

3. הזכות להיקרא בשם.
4. הזכות לאזרחות .

5. הזכות בקבלת שירותים 
פוליטיים וקהילתיים.

6. הזכות לפרסום והוצא לאור. 
7. הזכות לקניין ורכוש.

8. הזכות לחופש דת וחופש מדת .
9. הזכות לדבר ולהביע.

10. הזכות לתנועה.
11. הזכות לשוויון.
12. הזכות להפגין. 

13. הזכות לחופש הביטוי.
14. הזכות למקום מגורים.

15. הזכות לבחירת סוג לבוש.
16. הזכות לבחור ולהיבחר.

17. זכות הציבור לדעת.
18. הזכות לזמן פנאי. 

19. הזכות לבחור. 
20. חופש מצפון.

21. אחר. 
2. זכויות משפטיות: 

22. הזכות לקבל פיצויים.
23. הזכות לשימור וכיבוד הסכמים.

24. הזכות למשפט הוגן.

25. זכות הנאשם/ עציר להוכיח את 
חפותו.

26. הזכות לתמיכה משפטית .
27. הזכות לשיוויון בפני רשויות 

החוק.
28. הזכות בפרטיות.

29. אדם זכאי עד שיוכח אחרת .
30. הזכות לביטחון אישי, שלמות 

הגוף ולא לעינויים. 
31. אחר 

3. זכויות כלכליות :
32. הזכות לחבר ספרים ולפרסם.

33. הזכות לחינוך.
34. הזכות להקים משפחה.

35. הזכות למזון.
36. הזכות לקבלת תרופות וטיפול 

רפואי.
37. הזכות לקבלת עבודה.
38. הזכות לקבלת תנאים 

סוציאליים.
39. הזכות להיות מאוגד באיגוד 

עובדים.
40. הזכות להינשא ולהיפרד.

41. הזכות בצדק חברתי.

42. הזכות לחיים בכבוד.
43. הזכות לבחור בעיסוק.

44. אחר.
4. זכויות קולקטיביות :

מדריך קידוד בנושא זכויות אדם
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45. הזכות לזהות קולקטיבית .
46. הזכות לשימור אורח חיים.

47. הזכות לשימור תרבות 
קולקטיבית.

48. הזכות לקבל מקלט מדיני.
49. הזכות להגדרה עצמית בדגש 

על טריטוריה .
50. הזכות לשימור תוצר טבעי. 

51. הזכות לשימור מקום מגורים- 
אנטי טרנספר. 

52. אחר.
5. זכויות ילדים :

53. לכל ילד זכות טבעית לחיים.
54. לכל ילד זכות להיקרא בשם. 
55. ילד לא יופרד מהוריו בניגוד 

לרצונם. 
56. זכות הילד להבעה חופש 

מחשבה מצפון ודת .
57. הזכות לחופש התאגדות 

ולחופש ההתקהלות. 
58. לכל ילד תהיה גישה למקורות 

מידע. 
59. להורים או לאפוטרופוסים 
החוקיים של הילד אחריות 

ראשונה במעלה לגידולו. 
60. הזכות להגנה מפני כל סוגי 

האלימות – הגופניים והנפשיים. 
61. ילד ללא משפחה זכאי להגנה 

וסיוע מיוחד מצד המדינה. 
62. ילד שהינו נכה זכאי ליהנות 

מחיים מלאים. 
63. זכותו של כל ילד לקבל שירותי 

בריאות .

64. זכותו של כל ילד ליהנות מרמת 
חיים מתאימה לו.

65. זכות הילד לקבל חינוך .
66. הזכות לפנאי וניצול פנאי.

67. הזכות להגנה מפני ניצול כלכלי.
68. הזכות מפני חשיפה לסמים.

69. הזכות להגנה מפני ניצול מיני.
70. הזכות להגנה מפני חטיפה וסחר 

בילדים.
71. הזכות להגנה מפני עינויים 

ועונשים אכזריים ובכללם מאסר 
עולם. 

72. ילדים מתחת לגיל 15 לא 
ישתתפו באופן פעיל במלחמה.
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נספח 2: 
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נספח 3: 

נספח 4: 
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נספח 5: 

נספח 6: 
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נספח 7: 


