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העצמאית
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יום ד’ 30.12
 19:00

אמת או שקר ברשתות החברתיות 
)מנחה: עידן רינג, “סיכוי”(

על מי מוטל התפקיד להבחין בין אמת לשקר בעידן שבו הרשתות החברתיות 
תאגידי  העיתונאים,  התקשורתי?  היום  סדר  של  הראשיות  העורכות  הן 

הטכנולוגיה או אולי האזרחים עצמם?

משתתפים:
ד”ר ארז גרטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי

יוסי דורפמן, מחאת בלפור
יפתח בריל, “המשרוקית” של “גלובס”

יומירן ניסן, “מדע גדול, בקטנה”
ד”ר ענת בן-דוד, האוניברסיטה הפתוחה

20:30
השנה שבה נולדה העיתונות העצמאית – 

פאנל פותח )שוקי טאוסיג, “העין השביעית”(
2020 היתה שנה של ייאוש פוליטי, מגפה עולמית, מחאה מתמשכת ואכזבה 
נולדה העיתונות  גם השנה שבה  מתקשורת מבולבלת. אבל האם היא היתה 

העצמאית?

משתתפים:
אור-לי ברלב, “חדשות הדמוקרטיה”

אבנר הופשטיין, “זמן ישראל”
חגי מטר, “שיחה מקומית”
יהלי )יעל( מרום, “שקוף”

תומר מיכלזון, “המקום הכי חם בגיהנום”



יום ה’ 31.12
 19:00

השנה שבה מתה העיתונות המקומית? 
)עינת פישביין, “המקום הכי חם בגיהנום”(

על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על עיתונות מקומית, האם היא מתה 
והאם העיתונות העצמאית תוכל להיכנס אל החלל שהותירה?

משתתפים:
דורון צברי

יאסר עוקבי, “מעריב”
נתן אודנהיימר, “מדינת ירושלים”

ציפה קמפינסקי

20:00
יש אור שם בחוץ 

)אורן פרסיקו, “העין השביעית”(
מהן החומות הסמויות שמגבילות עיתונאים בכלי התקשורת המרכזיים, וכיצד 

חש מי שמשתחרר מהן?

משתתפים:
ברק רביד

טל שניידר
ניר בכר

שחר גינוסר



יום שישי 1.1
שולחנות עגולים

09:00
חוסר תרבות  

)מנחה: אלעד מן, “העין השביעית”(
בעקבות יוזמת “#עיתונאיםלמעןתרבות” האם העיתונות הפקירה את התרבות 

במשבר הקורונה?

משתתפים:
אמה טוקטלי, “הלם תרבות”

חן מענית, “גלובס”
יונתן אמיר, “ערב רב”

רננה רז

10:00
לנהל כלי תקשורת עצמאי 

)ניר בן-צבי, “שקוף”(
מימון המון או מענקים וקרנות? מה היחס הנכון בין אנשי מנהלה ועיתונאים, 

והאם העיתונות העצמאית מצאה סוף-סוף מודל מימון?

משתתפים:
”TVנמרוד דוויק, “דמוקרט

ד”ר מאיה רומן, “פוליטיקלי קוראת”
רן לוי, “עושים היסטוריה”
שמואל דרילמן, “קו 400”



יום שישי 1.1
שולחנות עגולים

10:30
מי מחליט על מה כותבים? 

)נעמי נידם, “שקוף”(
כל עיתונאי מתמודד עם המתח שבין החשוב למעניין; האם לעיתונות העצמאית 

יש כלים טובים יותר להתמודדות הזו?

משתתפים:
אהוד שם-טוב, “הטלוויזיה החברתית”

גיל שלי, “דה באזר”
יאסר אבו-ערישה, יונית נעמן ותמי ריקליס, “העוקץ”

מירון רפופורט, “שיחה מקומית”
מאשה אברבוך, “המקום הכי חם בגיהנום”
נועה בורשטיין חדד, “פוליטיקלי קוראת”
”TV נטע חממי-טביב וסיגל קוק, “בנדנה

 
11:00

רשות רביעית, מגזר שלישי 
)אלעד מן, “העין השביעית”(

היכן  החברה.  תחומי  מכל  ופעילים  ארגונים  לצד  פועלת  עצמאית  עיתונות 
מתאים לצעוד כתף אל כתף, ומתי נפרדות הדרכים?

משתתפים:
אורי זר-אביב, “רדיו הקצה”

טל חייקין, הפורום לתזונה בת קיימא
רונן אידלמן, “ערב רב”

סמאח סלאימה, “שיחה מקומית”
עינת נמירובסקי, ישראל 2050

ערן הילדסהיים, “הכלכלה האמיתית”
רן גולדשטיין, רופאים לזכויות אדם



יום שישי 1.1
שולחנות עגולים

12:00
מזימות בינלאומיות 

)איתמר ב”ז, “העין השביעית”(
נשק, כסף שחור, ריגול, סייבר התקפי – ממשלות ובעלי הון משקיעים מאמצים 
בינלאומיות של עיתונאים  אדירים בהסתרת פעולות מפוקפקות. קואליציות 

חוקרים ופעילי זכויות אדם מצליחות להוציא אותם מהצללים.

משתתפים:
עו”ד איתי מק

גור מגידו, “דה-מרקר”
עודד ירון, “הארץ”


