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אודיטוריום בית העיר

 9:30
התכנסות

10:00
דברי פתיחה - שוקי טאוסיג

הצגת דף הבית של העיתונות העצמאית 
- העין השביעית

10:15
שחיתות ציבורית – שליחות עיתונאית

העיתונות  התרסק,  הכלכלי  המודל 
המסורתית משרתת את מי שמזרים 
לה כסף: איל קזינו אמריקאי, בעלי 
אינטרס שרוכשים תוכן, ובעלי השליטה 
הוותיקים שבבעלותם גם תאגידי ענק. 
חולשת המערכות מובילה לזיהום השיח 
התקשורתי בפרסום סמוי, מניפולציות 

ומידע שקרי.

עיתונות עצמאית, שניזונה מקהילה 
להיות  אמורה  לה,  ומחויבת  תומכת 
התשובה לאיום על הדמוקרטיה. אך 
מה המחיר שמשלמים מי שאיבדו את 

היומרה לניטרליות?

מנחה: שוקי טאוסיג, העין השביעית

משתתפים:
אור-לי ברלב - עיתונאית עצמאית

מירון רפופורט - שיחה מקומית
ערן הילדסהיים - הכלכלה האמיתית

שרון שפורר - המקום הכי חם בגיהנום 
תומר אביטל - שקוף
תמי ריקליס - העוקץ

 12:00
הפסקה

 12:30
הצגת פרויקטים 

 - WAZCAM עלאא מרעי - אפליקציית
מיזם החדשות בשפה הערבית

והמהפכה  חללית.טיוי   - כהן  אבנר 
העממית של סטרימינג גרילה: שימושים 

אלטרנטיביים ברשתות החברתיות

נעם רותם ויובל אדם - זיהוי רשתות 
בוטים בישראל

חדר התכנסות - בית העיר

 10:30-12:00
איך מממנים עיתונות עצמאית?

בעולם שבו גם כלי תקשורת ממוסדים 
וגדולים מחפשים לעצמם מודל כלכלי 
בר-קיימא )ולא מוצאים(, כשסביבת 
העבודה היא מדינה קטנה עם שפה 
בגדר  הם  כשהמפרסמים  ייחודית, 
יצורים מז'אנר המדע בדיוני, צריכה גם 
העיתונות העצמאית לחפש לעצמה 
נקודת אחיזה, או יותר נכון – שרידות. בין 
פילנתרופיה למימון המונים, בין חלומות 
גדולים לקשיי מציאות – איך בכל זאת 
מממנים עיתונות עצמאית בישראל? 
ומה אפשר לעשות כדי להבטיח את 

קיומה לטווח הרחוק?
 

מנחה: אלעד מן, העין השביעית

משתתפים:
גיל שלי - דה באזר 
טל שניידר - גלובס

יונתן אמיר - ערב רב
נועם שיזף - 972+/שיחה מקומית

ניר בן-צבי - שקוף 



בית פליציה בלומנטל

10:00-11:00
שוק הדעות – להשפיע על זרמי העומק

בעידן שבו לאנשים אין זמן לקרוא 500 
מילה, יותר ויותר אתרים מציעים להם 
5,000, ואת מגזיני הכרומו מחליפות 
יוזמות לא מסחריות. מה עומד מאחורי 
הפריחה המפתיעה, מיהו קהל היעד 
וכיצד יכולים טקסטים ארוכים לנצח 
את הקצרים במאבק על עיצוב תפיסת 

העולם של הקוראים?

מנחה: רונן אידלמן, ערב רב

משתתפים:
אסף שטול-טראורינג - הזמן הזה

יואב שורק - השילוח
יורם מלצר - אלכסון

רונית פיסו - הפורום לחשיבה אזורית
שגיא ברמק - זווית אחרת

11:30-12:00
השחתת  "אביר  תואר  הענקת  טקס 

השלטון" - שקוף ועמותת עוגן

12:30-14:00
למנוע פגיעה נוספת

בשנים האחרונות חל שינוי גדול בסיקור 
התקשורתי של אלימות מינית, מלווה 
במהפכה תודעתית ציבורית במסגרתה 
יותר ויותר נפגעות ונפגעים בוחרות 
להיחשף. אלא שהעיתונות חסרה עדיין 
בקיאות בתחום ולעתים רבות, גם מבלי 
להתכוון, מייצרת פגיעה משנית חמורה. 
חלק  להיות  יכולים  וראיון  חשיפה 
מהמאבק באלימות מינית וחלק מתהליך 
הריפוי, אך הם עלולים גם לפגוע ולגרום 
טראומה נוספת. מה ניתן לעשות כדי 
להפוך את הסיקור התקשורתי לנכון 

יותר, מקצועי יותר ומוסרי יותר? 

 12:30-14:00
מסוכן לבריאות – נלחמים בפייק ניוז

אחת החזיתות הסוערות ביותר במלחמה 
נגד המידע הכוזב היא החזית המדעית, 
ממתנגדי חיסונים ועד מכחישי אקלים. 
הופכת  עצמאית  לדעה  הזכות  מתי 
מסוכנת, האם לאמת יש עדיין ערך בעידן 
שבו כל אחד מוקף בבועת פייסבוק 
אטומה שמהדהדת את עצמה לדעת, 
וכיצד ניתן לנצח במאבק על דעת הציבור 

הרחב?

מנחה: טל חייקין, הפורום לתזונה בת-קיימא

משתתפים:
ד"ר ארז גרטי - מכון דוידסון 

ד"ר בן הורוביץ - מדעת 
צרי בריקנר - מדע גדול בקטנה

רועי בית לוי - זווית 

חדר סדנה - בית העיר

 11:30-13:00
הקולות המושתקים פותחים את הפה

האחידות במערכות התקשורת מובילה 
מהדיון  שלמים  ציבורים  להרחקת 
התקשורתי. האם הפתרון טמון בהפעלת 
לחץ על תקשורת הזרם המרכזי, או 
שעדיף דווקא להשקיע בפיתוח קולות 

עצמאיים מחוץ לה?

מנחה: אורן פרסיקו, העין השביעית

משתתפים:
אמג'ד שביטה - מיזם ACT, סיכוי

חולוד מסאלחה - אעלאם
מאיה רומן - פוליטיקלי קוראת 

נדיה אייזנר - רלבנט אינפו 



מה חשוב לדעת כשמסקרים פרשות 
אלימות מינית וכשמראיינים נפגעים 

ונפגעות?

מנחה: עינת פישביין, המקום הכי חם בגיהנום

משתתפים:
השופטת )בדימוס( דליה דורנר - נשיאת מועצת 

העיתונות
מרים שלר, מנהלת מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי 

תקיפה מינית, תל-אביב
עירד מרציאנו-צייגר - אמנית רב תחומית 

ופעילה פמיניסטית. מקימת קרן קליסטו
קרן נויבך - "סדר יום", כאן ב'

אודיטוריום בית העיר

14:00
סיכום ופרידה

"העין השביעית" מארחת: 
כנס העיתונות העצמאית הראשון

בית העיר, כיכר ביאליק, ת״א

תודה לבית העיר, עיריית תל-אביב יפו

עיצוב: דויד פרל
הפקה: נעה הדר גלובה


