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אולם העיתונות וכתבי העת

09:15-09:45
סיור מודרך באולם העיתונות וכתבי העת 

10:00-11:30
# תיק 2020

פרשות ההון-שלטון-עיתון "תיק 2000" 
ו"תיק 4000" חשפו באופן חסר תקדים את 
השחיתות והבגידה בציבור של התקשורת 
המרכזית. במדינה שבה ראש ממשלה סוגר 
דילים חשאיים עם מו"לים רבי עוצמה, ובעלי 
הון קובעים לעיתונאים מה לכתוב – כיצד 
עיתונות עצמאית יכולה לעזור לתקשורת 

לשמור על עצמה?

מנחה: שוקי טאוסיג )העין השביעית(

משתתפים:
אור-לי ברלב )חדשות הדמוקרטיה( 

דורון נבות )אוניברסיטת חיפה(
מיקי רוזנטל 

שרון שפורר )המקום הכי חם בגיהנום( 
תומר אביטל )שקוף(

 12:00-13:00
# מלחמת העצמאות 

עורך "העין השביעית" משוחח עם מייסד 
של  הכלכלי  המודל  על  "דה-מרקר" 
עיתונות עצמאית, הדרך לפלוטוקרטיה, 
ההרס שזורעת פייסבוק והלגיטימיות של 
קמפיינים עיתונאיים )וגם על "תיק 2000"(.

שוקי טאוסיג משוחח עם גיא רולניק

13:00-14:00
# הסיפור שלי עם אפי 

כתבת "המקום הכי חם בגיהנום" משוחחת 
עם כתב "העין השביעית" שסיקר את סאגת 
תביעות הדיבה של לשכת עורכי הדין ואפי 
נוה נגדה – על תביעות השתקה, עיתונות 

חוקרת ונצחונות מרים.

אורן פרסיקו מראיין את שרון שפורר

אולם רמב"ם - שולחנות עגולים

09:00-10:30
# החזון והממון

התקשורת המרכזית איבדה גם את המודל 
העסקי וגם את המצפן המקצועי. מה יכולים 
כלי התקשורת העצמאיים ללמוד מהמשבר, 
האם צריך להגדיר חזון עיתונאי חדש, ואולי 
דווקא מהם יבוא הפתרון לשאלת מיליון 
הדולר של העיתונות – מי ישלם על כל זה?

 
מנחה: אלעד מן )העין השביעית(

משתתפים:
אורן ליבוביץ' )קנאביס(

אמיר לוי )מידה( 
גיל שלי )דה באזר( 

 )shift( גלי בסודו
דרור מנדלבאום ציטיאט )המקום הכי חם בגיהנום( 

ליאת בירון )הפורום לחשיבה אזורית(
מאיה רומן )פוליטיקלי קוראת(

11:00-12:30
# למה לי פוליטיקה עכשיו

העיתונות העצמאית הפכה על ראשה את 
פירמידת הנושאים התקשורתית והעלתה 
את החברתי לראש סדר היום. נראה שדווקא 
בתחום הפוליטי מתקשים כלי התקשורת 
העצמאיים לייצר נקודת מבט חלופית, 
נופלים לחלוקות הקלאסיות של "שמאל" 
ולא מספקים מבט אלטרנטיבי  ו"ימין" 
על המערכת הפוליטית. האם העיתונות 
העצמאית צריכה להדיר את רגליה מסיקור 
של פוליטיקאים, או למצוא נתיב חדש אל 

הכנסת? 

מנחה: עינת פישביין )המקום הכי חם בגיהנום( 

משתתפים:
טל שניידר )גלובס(

ישראל פריי )קו עיתונות(
נדיה אייזנר )רלבנט אינפו( 

ערן הילדסהיים )הכלכלה האמיתית(
תומר מיכלזון )המקום הכי חם בגיהנום( 



מנחה: עידן רינג )סיכוי(

משתתפים:
)ACT ,אמג'ד שביטה )סיכוי

ווסים חוסרי )אום אל-פחם בעברית(
חולוד מסאלחה )אעלאם, בוקרא(
מוסטפא קבלאווי )רדיו א-שמס(
סמאח סלאימה )שיחה מקומית(

שרון שחף

13:00-14:00
# רואים רחוק, רואים שקוף

ישיבה פתוחה של קואליציית השקיפות

מנחה: תומר אביטל )שקוף(

ארגוני הקואליציה:
אנו

המרכז להעצמת האזרח 
המשמר החברתי

הסדנא לידע ציבורי 
העין השביעית 

הצלחה
התנועה לאיכות השלטון 

התנועה לחופש המידע 
התנועה לטוהר המידות 

לובי 99
נאמני תורה ועבודה

עורכי-דין לקידום מינהל תקין
שקוף

שקיפות בינלאומית ישראל

חדר סדנאות

09:00-10:30
#כתבי העת הפוליטיים החדשים: 

פאנל עורכות ועורכים

בשלוש השנים האחרונות החלו להתפרסם 
בישראל שלושה כתבי עת חדשים לדיון 
רעיוני פוליטי רחב יריעה: "השילוח", "הזמן 
הזה" ו"תלם", שהצטרפו לבמות ותיקות יותר 
כמו "העוקץ". באיזו מידה מממשים כתבי 
העת והבמות הללו את שאיפתם לקדם דיון  
פוליטי מעמיק ובעל חשיבות ציבורית? 
אילו שאיפות נוספות יש להם? מהו בפועל 

13:30-14:30
# עיתונות או אקטיביזם?

יכולה  המציאות  לשינוי  החתירה  האם 
להשתלב עם דיווח עליה, בלי פשרות ובלי 
ניגודי עניינים? שיחה על התחום הצומח 

של עיתונות אקטיביסטית.

מנחה: איתמר ב"ז )העין השביעית(

משתתפים:
אבי בלכרמן )צדק חברתי – חדר המצב(

גדיר האני )עומדים ביחד( 
חן פטר )הטלוויזיה החברתית(

יואב איתיאל )וואלה(
נתן אודנהיימר )מדינת ירושלים(

ריקי כהן בן-לולו )צדק חברתי – חדר המצב(

ספריית העיצוב

09:00-10:30
# חור שחור בדמוקרטיה

מעבר לקו הירוק, המושג "פומביות הדיון" 
מאבד את משמעותו. ההליכים בבתי המשפט 
הצבאיים, שבהם נשפטים פלסטינים ללא 
אזרחות ישראלית, כאילו מתרחשים בעולם 

אחר.

מנחה: אורן פרסיקו )העין השביעית(

משתתפים:
חגי מטר )שיחה מקומית(
חוה הלוי )מחסום ווטש(

עו"ד גבי לסקי 
עו"ד עדאל סמארה 

11:00-12:30
# נוהרים לקלפיות

השנה נדמה שנפל דבר: הציבור הערבי 
הוא גורם שלא ניתן להתעלם ממנו עוד 
במשחק הפוליטי בישראל. כיצד התהפוכות 
ביטוי  לידי  באו   2019 של  והתמורות 
בתקשורת ובחברה האזרחית, מה התפקיד 
שמילאה העיתונות העצמאית, ומה יכולות 
ללמוד מכל זה קבוצות נוספות בחברה 

הישראלית?



תפקידם הפוליטי בעת הזאת?

מנחה: אסף שטול-טראורינג )הזמן הזה(

משתתפים:
טל ויינטראוב )תלם(
יואב שורק )השילוח(
יונית נעמן )העוקץ(

תמי ריקליס )העוקץ(

10:30-12:00
# זכות הצעקה 

האינטרנט שינה את האופן שבו אנחנו 
מתווכחים ונתן לבוש חדש לתופעות ישנות. 
MeToo#, ממתנגדי  מהלינצ'טרנט ועד 
החיסונים ועד מסיתים, ממכחישי אקלים 
ועד לאתרי עצומות – האם אנחנו חיים 
בעידן הדמוקרטי האולטימטיבי, או שהשיח 
החדש הפך לרעש לבן הנתון להשפעות 
אינטרסנטיות וכולא אותנו במלכודת של 

קיטוב בלתי פתיר?

מנחה: אבנר הופשטיין )ראש דסק תחקירים 
- זמן ישראל(

משתתפים:
אבישי עברי

אורי זר-אביב )רדיו הקצה(
אלינור דוידוב )שדולת הנשים(
יומירן ניסן )מדע גדול בקטנה( 

יונתן אמיר )ערב רב(
יורם מלצר )אלכסון(

שמואל דרילמן )קו 400(

13:00-14:30
# המזון שמחסל אותנו

המדעיים  הדו"חות  שאחד  קרה  כיצד 
החשובים בעולם בעידן משבר האקלים 
לא זכה כלל לאזכור בתקשורת הישראלית? 
במקום סיקור בעל מהות עבור הציבור 
הרחב וקובעי המדיניות בתחומי הבריאות 
להתמקד  בוחרת  התקשורת  והסביבה, 
בסנסציות או להתעלם כליל מהמשמעות 
שמאחורי מה שאנחנו אוכלים, שותים 
ונושמים. מי נכנס לוואקום כדי למלא את 
הצורך החשוב במידע אמין בנושאי בריאות, 
תזונה ואקלים, ואיך יוצרים שיתוף פעולה 

ובריאות,  בין תקשורת מדע  אסטרטגי 
כדי להעביר  גדולים  ומוסדות  מדענים 

מסרים לטובת הציבור?

הפאנל יתקיים כחלק מאירועי השקת
EAT LANCET בישראל

מנחה: טל חייקין )הפורום הישראלי לתזונה 
בת-קיימא(

הרצאת פתיחה:
מזון הוא המנוף החזק ביותר לאופטימיזציה 

של בריאות אנושית וקיימות סביבתית
אלון שפון )הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא, 

אוניברסיטת הרווארד(
סיגל טפר )הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא, 

מכללת תל-חי(

משתתפים:
אלון ספן )מנהל מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט(

ארז גרטי )מכון דוידסון(
ניר חסון )הארץ(

רועי בית-לוי )האגודה לאקולוגיה וסביבה, סוכנות 
זווית(

סיורים מודרכים 
בספריית בית אריאלה

09:15
סיור מודרך באולם העיתונות וכתבי 

העת
30 דק'

בספריית בית אריאלה מצוי ארכיון של 
וישראלית מאז  יומית עברית  עיתונות 
תחילתה. זהו האוסף הגדול ביותר העומד 
לרשות הציבור בספרייה ציבורית בארץ, 
והוא פתוח ללא תשלום לא רק לתושבי 
העיר אלא לכל אדם. בסיור יוצגו עיתונות 
יומית וכתבי עת בכמה פורמטים: פורמט 
מודפס וכרוך בכרכים לאורך מאה השנים 
האחרונות ויותר, פורמט ממוזער על גבי 



מיקרופילם, וכן כלים לאיתור מידע, ובראשם 
מפתח העיתונות היומית של בית אריאלה.

10:30
סיור מודרך בספריית בית אריאלה

30 דק'

ספריית בית אריאלה כוללת כמה מדורים 
ואוספים מיוחדים. הסיור יכלול את התחנות 

האלה:
- הספרייה לעיצוב ומידע חזותי, כולל הצגת 
המדריך המקוון של ספריית העיצוב לאתרי 

תמונות.
- מרכז המידע והיעץ, כולל הצגת מגוון 
מאגרי המידע שהספרייה מאפשרת להיות 

מנויים עליהם מן הבית ללא תשלום.
- הספרייה והארכיון הישראלי למחול.

12:30
סיור מודרך במבואת בית אריאלה 
ו"הסלון העירוני", רגע לפני הפתיחה 

לקהל
30 דק'

בימים אלה הולך ונשלם השיפוץ של אזור 
הכניסה לספרייה. האדריכלית גנית מייזליץ 
תציג למשתתפים את האזורים המחודשים 
ותסביר את העקרונות שהנחו את תכנון 
השיפוץ, הן באזור הכניסה והן באזורים 
אחרים, ואת הרעיונות שמאחורי הפונקציה 
החדשה שעומדת להתווסף לספרייה – 

הסלון העירוני.

תודות : אפרת שהם, גיא גולדברנר, 
גיא דוביוס, גיורא יהלום, דייס 

מרקטינג, הדר חסון, יובל יבנה, יעיר 
אילן, מיקי גיצין, מרים פוזנר, מרינה 

פובולוצקי, נבות זיו, עודד מזרחי, עידן 
גדות, עילם לשם, ענת גרנית הכהן, 

שרית אהרן

הפקה : יאיר ילין
עיצוב : דויד פרל
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