
 לעיתונות הודעה

 (6.7 לפרסום ביום ראשון)

 

  המרכזיים הטלוויזיה ערוצי משלושת העיתונאים בכירי

 "השביעית העין" אתר להצלת מתגייסים

 

 :משותפת בקריאה יוצאים שלום-איש ותמר חסון אילה, קירשנבאום מוטי, דיין אילנה

 עלםילה" השביעית עיןה"ל לתת אסור 

 

 שלום-איש תמרו (11 ערוץ) קירשנבאום מוטי ,(1 ערוץ) חסון אילה, (2 ערוץ) דיין אילנה העיתונאים

( .6.7.1 ,ראשון) היום שיעלו סרטונים של בסדרה" השביעית העין" אתר למען מתגייסים( 11 ערוץ)

 .לרשת

 התקשורת ביקורת אתר להצלת" עין פוקחים" קמפייןהמ כחלק עולים, במספר שבעה, הסרטונים

 מחפשת ובמקביל ההמון מימון במהלך כהממשי" השביעית העין" עמותת". השביעית העין"

 . קבוע מימון לה לספק שיוכלו וקרנות ציבוריים מוסדות, פרטיים תורמים

 העין"ב עבודתו על שנכתב ביקורת קטע מהעיתונאים אחד כל קרא הסרטונים קמפיין במסגרת

 אילה, 1002 בשנת ברנע נחום עליה שכתב מביקורת קטע קראה דיין אילנה. השנים לאורך" השביעית

 מוטי, 1022בשלהי  בנזימן עוזי" השביעית העין" מייסד עליה שכתב ביקורת קטע קראה חסון

 ותמר ,2997-ב השידור רשות ל"כמנכ תפקודו על אזרחי ירון' פרופ שכתב ביקורת קטע קרא קירשנבאום

 בעזה המלחמה את 20 ערוץ חדשות של הכיסוי על בנזימן עוזי שכתב ביקורת קטע קראה שלום-איש

  .1022 באוקטובר

 .בישראל העיתונות לאיכות תרומתו בשל "השביעית העין" להצלת להתגייס קוראים העיתונאים

 : בסרטון שלום-איש תמר אומרת ,למשל ,כך

איכות  למען, כך לעשות שימשיך רוצים ואנחנו כולנו את מבקר 'השביעית העין'"

 ".'מקבלים שאתם המידע איכות למען, כעיתונאים שלנו העבודה

https://www.youtube.com/watch?v=yCd6Yk6wSLI
https://www.youtube.com/watch?v=mw5CHLTvJts
https://www.youtube.com/watch?v=mw5CHLTvJts
https://www.youtube.com/watch?v=4XRIrGvpN5A
https://www.youtube.com/watch?v=4XRIrGvpN5A
https://www.youtube.com/watch?v=3CIyKRdviGQ
https://www.youtube.com/watch?v=3CIyKRdviGQ


 

 .חסון אילהו קירשנבאום מוטי, דיין אילנה בין, ערוצים חוצה, משותף מפגש מתעדים מהסרטונים שלושה

 :בסרטונים ומופיעים זה במפגש שנאמרו מהדברים כמה להלן

 שאף מהארון שדים כמה של הוצאה שמו על לרשום יכול( 'השביעית העין') הזה האתר" :דיין אילנה

 גם, 'אחרונות ידיעות' על גם להגיד יודע 'השביעית העין' את שקורא מי כל ...קודם אותם וורריא לא אחד

 היה. טאבו היה פשוט חלק, קודם דוברו מהדברים חלק. 'מאקו' על וגם Ynet על גם, 'היום ישראל' על

 ". פחד והיה שתיקה של קשר איזה באמת

, ירותהבח לפני התקשורתי השיח את אהב ולא שראה הציבור בשביל דווקא" :חסון אילה

 ".התקשורת את שיבקר כזה גוף שיהיה חשוב מאוד אינטרס להיות צריך זה, בשבילו דווקא

 שאתה דבר באמתשהוא  זה ,אותו שמבדל ,שלו החשוב היתרון, 'השביעית העין'" :קירשנבאום מוטי

. מזה להתעלם יכול לא אתה, עליך שם שכותבים מה עם מסכים לא אתה כאשר גם. בו להתעמק צריך

 ". מרשעות עשוי לא זה, צודק לא שהכותב בטוח אתה אם גם. נכון ועשוי היטב בנוי זה

, 12 בת כשהיתה הדבר אירע. לבכות לה שגרמה טלוויזיה ביקורת על המפגש במהלך סיפרהאף  דיין

 חלמתי שנים" .האחרונות בשנים שנפטרה ידועה משוררת היתה המבקרת. "חדש ערב"ב טרייה מגישה

 או לעצור אם מתלבטת ואני", דיין סיפרה, "מים מבקשת והיא טרמפ צריכה והיא, דברבמ נוסעת שאני

 ". קיבלת שאת טובה מביקורת פעם בכיתי אני: "קירשנבאום השיב כך על". נגמר החלום ושם ,לעצור לא

 

 מוטי קירשנבאום ואילה חסון, קישורים לסרטוני המפגש בין אילנה דיין

 (1)לא אוהבים ביקורת , לא חשוב מאיזה ערוץ, עיתונאים

 (2)לא אוהבים ביקורת , לא חשוב מאיזה ערוץ, עיתונאים

  זקוק לחברה האזרחית" העין השביעית"

 

 ללא חופשי שימוש בהם לעשות וניתן "השביעית העין" של היוטיוב בערוץ זמינים הסרטונים כל

 theseventheye’s channel: קדםמו אישור

https://www.youtube.com/watch?v=dZGgGOO8nGI
https://www.youtube.com/watch?v=_IjGO3GKV9A
https://www.youtube.com/watch?v=z5ROfEJ8ECU
https://www.youtube.com/channel/UCx_YnLp4Yd9u_mn_eF7t6_Q


 ההמון מימון קמפיין במסגרת עתה עד גויסו שקל אלף 1.1-כ

 : מן אלעד ד"עו, "השביעית העין" עמותת ר"יו

 "קיומו המשך את שתבטיח קבועה לתמיכה זקוק האתר"

 ו שליציאת את לאפשר כדי המון מימון בקמפיין" השביעית העין" עמותתהחלה  אפריל חודש באמצע

 קמפייןה במסגרת. הופסק לדמוקרטיה הישראלי המכון ידי-על מימונוש לאחר, עצמאית לדרך אתרה

, פוליטיקאים, אקדמיה אנשי, עיתונאים בהםו, תורמים 2,000-מ שקל אלף 250-כ קצר זמן בתוך גויסו

 להצלחה נחשב האתר מאוהדי שגויס הסכום. ואנשים מן השורה עסקים אנשי, משפטנים ,רוח אנשי

 . בישראל עיתונאי מיזם במימון תקדים חסר והוא ,המון מימון קמפיין במסגרת דופן יוצאת

 הקציבה לישראל החדשה הקרן: עצמאית לדרך היציאה במהלך לתמוך קרנות שתי החליטו זו בתקופה

  .שקלאלף  20 של תמיכה העניק למדיניות קהלת ופורום ,שקל אלף 220 בגובה חירום מענק

 ימצאי לא אם, זאת עם. הקרובים בחודשים" השביעית העין" של קיומו המשך את יאפשרו אלו סכומים

  .השנה תום לפני עוד ממשית סגירה בסכנתיהיה  הוא, קצר זמן בתוך האתר לפעילות קבוע מימון

 המשך את להבטיח כדי ההמון גיוס את להמשיך נועד היום שעולה" עין קחיםפו" הרשת סרטוני קמפיין

 מימוןבחיפוש אחר " השביעית העין" עמותת ועד אנשי עוסקים במקביל. הקצר בטווח האתר מו שלקיו

 . התקשורת ביקורת לאתר טווח וארוך קבוע

בתוך זמן קצר מקהל  התמיכה העצומה שלה זכינו" :מן אלעד ד"עו, "השביעית העין" עמותת ר"יו

זוהי . פשרה לנו לצאת לדרך עצמאיתימסגירה מיידית וא' העין השביעית'היא שהצילה את  קוראינו

לפיה יש הכרה בחשיבות העבודה העיתונאית ש, אבל גם קריאת כיוון ברורה, תמיכה כלכלית ומעשית

, עם זאת. ד שגוף זה לקח על עצמו בחברה בישראלואהדה לתפקיד המיוח' העין השביעית'שנעשית ב

זוהי שעת מבחן לגופי החברה האזרחית . זקוק לתמיכה קבועה שתבטיח את קיומו' העין השביעית'

אנו מחפשים בימים אלו תמיכה קבועה . 'העין השביעית'שהם הכתובת הנכונה ביותר למימון , בישראל

ומאמינים כי יש בחברה האזרחית בישראל  ,ות ציבורייםקרנות ומוסד, אצל תורמים פרטיים משמעותיים

לדמוקרטיה  חשובהוא שחקן חיזוק ' העין השביעית'כוחות המסוגלים להתגייס למשימה מתוך הבנה כי 

 . "בישראל

 הולך בהכרח שלא ,כזה בגוף עניין אין לממלכה: "דיין אילנה אמרה" השביעית העין" למימון בהקשר

 אין לשוק. חופשית בתקשורת עניין לה יש בהכרח לא. שלה האינטרסים תא משרת בהכרח ולא בתלם

 תקיים לא בטח הממלכה. 'השביעית העין' כמו מוסד יקיים לא השוק. רווחים מייצר שלא במשהו עניין

 זה. 'שלישי מגזר' שקוראים מה, לממלכה וחיצוני לשוק חיצוני, אחר חוכ איזשהו לקום חייב ולכן. אותו



 להירתם רוצה אני, נכון זה, לי שווה זה' – לעצמו שיגיד מישהו או, להם שאכפת אנשים רק להיות יכול

 ".'זה את לממן כסף מספיק לי ויש הזאת למשימה

 

 "השביעית העין"על 

 לאתר הפך 1002 בשנת. 2997 מאז פועל, התקשורת בביקורת העוסק עת-כתב, "השביעית העין"

, נצפים דפים אלף 4.1-ו חודש מדי מבקרים אלף 171-כ כיום מושך אתרה. יומית מתעדכןה אינטרנט

 הגלישה נתוני: משגשג הדיגיטלית במתכונתו האתר .בעברית הגדולים העצמאיים האתרים אחד והוא

 .האחרונות השנים בשבעשלו  הקוראים קהלשל  מתמדת צמיחה על מראים

 כמו, וחוקרים מדיניות קובעי, פוליטיקאים, עיתונאים בהםו, ונאמן גדול אוהדים קהל יש" השביעית העין"ל

 ,במחקר רבה הסתמכות, האחרים התקשורת בכלי תכופה להתייחסות זוכה הוא. הרחב הציבור גם

 . הציבורי היום סדר עלו חקיקה תהליכי על, בישראל דעה מובילי לע משפיעים פרסומיוו

 כלבי של השמירה כלב הוא: לבישרא הדמוקרטי בנוף וחיוני מרכזי תפקיד ממלא" השביעית העין"

 .במקומו זאת עשהיש אחר גוף יהיה לא – ייסגר ואם ,השמירה

: בכך מעוניינים שאינם או, בהם לעסוק מסוגלים אינם בישראל התקשורת כליש בנושאים עוסק האתר

. לציבור מידע בהצגת מהקשרים הללו כתוצאה שנוצרות וההטיות ותקשורת שלטון-הון קשרי חשיפת

 של והכלכליים הפוליטיים אינטרסיםה את באומץ חושפים" השביעית העין" של החוקרים איםהעיתונ

 הם שבו האופן אתו, "מעריב"ו" היום ישראל", "אחרונות ידיעות" למשל, המרכזיים התקשורת גופי בעלי

 עוסקים "השביעית העין" כותבי. םהעיתונאי שלהפעולה  חופש ואת ונאיתהעית האתיקה את רומסים

 חלקה כלשמחסלת  הסמוי הפרסום בסוגיית וכן ,(ישראל-וקול 2 ערוץ) הציבורי בשידור פוליטיים לחציםב

 עצמה שלה אלו – בהן לגעת מסוגלת אינה שהתקשורת בבעיות נוגעים הם. המסחרית תקשורתב טובה

 דיםעוב דבריםה ואיך בחוטים המושכים מיהם, יומיות סקירות אמצעותב, שלהם לקוראים ומגלים ‒

 . באמת

 התקשורת כלי דרך מקבל שהוא המסרים את יותר טוב מבין" השביעית העין" אחרי שעוקב מי

 .בו חיים אנוש העולם את ‒ מכך וכתוצאה, האחרים

 שלושה של העסקתםאת  לממן נועד הוא. שקל כמיליון הוא" השביעית העין" של השנתי התקציב

 . שוטפות והוצאות רהאת החזקת, תורמים כותבים, במשרה עיתונאים



 "השביעית העין" מאחורי האנשים

 בהםו, בכירים עיתונאים של שורה עם יחד בנזימן עוזי העיתונאי ידי-על 2997-ב נוסד" השביעית העין"

 מהמכון קרמניצר מרדכי' ופרופ אזרחי ירון' פרופ של לתמיכה זכה הוא. גיא וכרמית ברנע נחום, מן רפי

. לשעבר" הארץ" עורך, מרמרי חנוך היה האחרונות השנים בשלוש הראשי כועור. לדמוקרטיה הישראלי

 .1025 מרץ סוף עד" השביעית העין" של ל"המו היה המכון

 עוזי בעבר עורכיו, טאוסיג שוקי האתר עורך ‒ "השביעית העין" אנשי הקימו עצמאית לדרך היציאה עם

 התקשורת חוקרת, הופשטיין אבנר העיתונאי ,ז"ב ואיתמר פרסיקו אורן הכתבים, מרמרי וחנוך בנזימן

 וענת, העמותה ר"יו הוא מן אלעד. הפעלתו על האמונה רשומה עמותה ‒ מן אלעד ד"ועו באלינט ענת

 . המנהל הוועד חברי איתו משמשים הופשטיין ואבנר באלינט

, כיום לבישרא התקשורת וחוקרי הפרשנים, החוקרים העיתונאים למיטב בימה הוא" השביעית העין"

, בנזימן עוזי ובהם, קבועים כותבים של שורה; "השביעית העין" כתבי, ז"ב ואיתמר פרסיקו אורן בהםו

 החוג) מן רפי ר"ד, (נהלילמ במכללה לתקשורת הספר-בית דיקן) דרור יובל ר"ד, מן שלמה, מרמרי חנוך

 ענת התקשורת חוקרת, הופשטיין אבנר העיתונאי, מן אלעד ד"עו, (אריאל אוניברסיטת של לתקשורת

, לאתר התורמים ועיתונאים אקדמיה אנשי של שורה וכן, קמפינסקי ציפה, זיו איתי העיתונאים, באלינט

עורכת הלשון של . ואחרים ידלין נעה, סרגוסטי ענת, נגבי משה' פרופ, קינן עידו, מאיירס אורן ר"ד בהםו

 . היא רחל פרץ" העין השביעית"

 .כאןראו , "העין השביעית"לרשימה מלאה של הכותבים באתר 

http://www.the7eye.org.il/writers/

