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אודות הטלוויזיה החברתית

ה

טלוויזיה החברתית היא מייזם תקשורת עצמאי הפועל
כדי לסדוק את השיח ההגמוני ,שיח בו האזרחי והחי
ברתי כפופים לביטחוני ולכלכלי .הטלוויזיה החברתית באה
לפצות על המחסור בנקודת מבט אזרחית וביקורתית בנושאי
חברה ,כלכלה ,מדינה ,סביבה ותרבות ,מסדר יומה של תקי
שורת ההון והרייטינג.
בטלוויזיה החברתית מע ל  350כתבות וידיאו עצמאיות וב�י
קורתיות ,שמטרתן העלאת מודעות בנוגע להתנהלות החברה
והמדינה ,כתבות אותן לא רואים בערוצי התקשורת הנפוי
צים.

מאבקי עובדים | פגיעה בזכויות אדם | הפרטה | מאבקים
קהילתיים ומעמדיים | שלטון ההון | הסכסוך הישראלי-
פלסטיני | הכיבוש והשלכותיו | רדידותה של התקשורת
| מיליטריזם | הרצאות ביקורתיות | ועוד.
באמצעות תיעוד אפקטיבי והפצה מאומצת ,מחזקת הטלי
וויזיה החברתית את התנועה לשינוי חברתי  -מעוררת מוטיי
בציה בפעיליה ,תחושת שליחות בקרב תומכיה הפאסיבים
ותהיות בקרב חסרי המודעות החברתית.

על תפקידה של התקשורת העצמאית בישראל
פרופ' ירון אזרחי

י

כולתו של האזרח לשפוט את המדיניות של מוסדות הממשל,
לבקרם ולעצב תפיסת עולם עצמאית ,חיונית לקיומה של
כל דמוקרטיה מהותית .בפועל ,יכולת זו תלויה במידה רבה
בתקשורת ,באיכות דיווחיה ובמגוון הדעות ,שהיא מעמידה
לרשות האזרחים .בישראל ,מאז תחילת שנות ה ,90-אנו עדים
להתגברות הפגיעה במידע שאמור להגיע לציבור.
מעבר לשימוש מניפולטיבי של השלטון בצנזורה וביחצנים,
המגמות הניאו-ליברליות ,שהן נחלתנו בעשורים האחרונים,
הובילו לחיזוק שליטת בעלי הון באמצעי התקשורת .הלובי של
בעלי ההון מול השלטון ומול הוועדות של רשתות השידור
 המדירות אנשי מקצוע ומאוישות בשיטת המינויים הפולייטיים על ידי שליחי בעלי הכוח  -גרם לכך שבחילופי אינטרי
סים סמויים ,שבין השלטון לבין בעלי ההון ,שני הצדדים נוטים
להקריב את המחויבות למהימנות הדיווח והשקיפות לה זכאי
הציבור.
כניסתם של אינטרסים מסחריים הגדילה מאוד את הזמן המוי
קצה לפרסומות גלויות וסמויות ,אשר נוגס יותר ויותר בזמן
שאמור להיות מוקדש לעיסוק בחדשות ובביקורת .למעשה,
אנו עדים להתממשות הרעיון של "אם אין לחם תאכלו עוגות",
כאשר הלחם הוא החדשות והעוגות הן תוכניות ראליטי ותוי
כניות בידור אחרות המציפות את חיינו.

פרופ' ירון אזרחי.
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בשעה שהתקשורת מאכילה את הציבור בעוגות הללו,
לא נשאר מי שיגן עליו בצורה משמעותית מפני תת-
תזונה באינפורמציה אזרחית החיונית לשלומו ורווחתו.
במציאות זו של עיוות עובדות ותמונות מציאות ע"י
שילוב של פוליטיזציה ומסחור התקשורת ,חשוב לאפי
שר לציבור להיחשף למקורות אינפורמציה לא רשמיים
ולפרשנויות אלטרנטיביות הכרחיות ,כתנאי לאפשרות
העצמאות המחשבתית של האזרחים .חשיפה כזאת
כמעט שאינה קיימת בכלי התקשורת הנפוצים.
אחד הדברים שהציבור יכול לעשות מול היעדרה של
האלטרנטיבה ,הוא ליצור כלים עצמאיים לעיצוב הדיון
הציבורי ,כלים במימון שאיננו מחייב או לוחץ לדיווחים
מוטים .זו מהותה של התקשורת העצמאית בכלל והטלי
וויזיה החברתית בפרט.
הטלוויזיה החברתית צריכה להיות מודל לסוג כזה של
יוזמות ,שמאפשרות לציבור ראיה אלטרנטיבית ביקורי
תית של המציאות .בטלוויזיה החברתית חוזרים לדברים
כאובים .הכיבוש ,האלימות ,תהליכי ההפרטה והעוולות
שהם מיצרים .היא מכריחה את הצופה להתבונן מחדש
בעצמו ובחברה בה הוא חי והיא מהווה דרך שבה הציי
בור יכול להחזיר לעצמו את כיכר העיר ,שהפכה לבזאר
של תאגידים שמוכרים מוצרים.
פרופ' ירון אזרחי
החוג למדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית,
חבר המועצה הציבורית של הטלוויזיה החברתית.
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 .3יום האישה הבינלאומי 2009

08:15

אירועי יום האישה הבינלאומי  ,2009כפי שהתקיימו בת"א בצל
המשבר הכלכלי ,האבטלה ,הגזענות ,הכיבוש והמלחמה בדרום.
יצירה :כרמית לשינסקי ,אורי דוידוביץ' ,אביב סלע ,עדית בוסנק,
ליאור זיו ואהוד שם טוב.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -מרס .2009

 .4יום האישה הבינלאומי 2008

06:24

אירועי יום האישה הבינלאומי בתל אביב ובנצרת בסימן הזכות
לתעסוקה ומחאה על המצב הביטחוני.
יצירה :רועי גזית ואהוד שם טוב.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -מרס .2008

6

 .5מחאת ההשתקה

02:33

פעולה לילית של קבוצת פמיניסטיות ברחבי תל אביב .מחאה
על ניסיונות השתקת פרשת אונס הנערה ע"י  35חיילים
בבסיס חיל האוויר.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -מאי .2006

 .6הסרסור הנסתר

05:55

העיתונות הישראלית כחוליה בשרשרת הסחר בנשים .הפגנה
מול עיתון הארץ ,נגד הקשר הסמוי וההדוק שבין התקשורת
לסחר בנשים.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -אוגוסט .2007

 .7מאבק עובדות כ"א בדואר
תיעוד התארגנותן של עובדות כוח האדם בדואר ישראל
נגד הנהלת החברה ,ההסתדרות וחברות כו"א מנפאור ותגבור.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -מרס .2007

07:52

תקליטור 1
חברתי  -אקטיביזם
1
14:45

 .1מאבקים חברתיים תשס"ז

 .2סדנת התיאטרון החי

06:49

לא יודע איך לנצח את המלחמה -
סדנת התיאטרון החי  -תיאטרון פוליטי ואקטואלי
המבקר את הממסד ואת הקפיטליזם.
יצירה :עמית צינמן ,כרמית לשינסקי ,דוד ריב ולי אדליסט.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -אפריל .2009

חברתי  - 1אקטיביזם

סיקור מאבקים חברתיים שתועדו ע"י הטלוויזיה החברה
תית בשנת תשס"ז:
השתקת המחאה במלחמת לבנון ,השימועים שאחרי המלה
חמה ,מאבק עובדות הקבלן ,הכיבוש ,המחאה נגד הבנקים,
גדר ההפרדה ,הגזענות ,על תרבות הצריכה ,המאבקים
בנושא הדיור ועוד.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -ספטמבר .2007
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 .8מאבק מנהלות המשפחתונים

06:16

הפגנת מחאה של  2,400מנהלות משפחתונים המנהלות מאבק
על זכותן להתפרנס בכבוד .בכתבה ראיונות עם מנהלות
המשפחתונים ועם רכז מטה המשפחתונים בארגון כוח לעובדים.
יצירה :אסתר עיני ,ראיה קנופוב ,אהוד שם טוב.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -יולי .2009

 .9חלשים לחוד חזקים כאיחוד

07:20

הכתבה מתארת את מאבקם להתארגנות של עובדי
 Coffee to Goוקסטרו בתמיכה ובסיוע של "כוח לעובדים".
יצירה והפקה :יוסי יעקב ואסתי עיני  -ספטמבר .2008

8

 .10מאבק עובדי הרכבת בדימונה

04:43

הפגנת תמיכה שאורגנה ע"י תנועת מאבק סוציאליסטי ותומכים
נוספים ,בזמן שימוע הפיטורים של אהרון כהן ,ממנהיגי עובדי
הרכבת בדימונה הנאבקים נגד ההפרטה והפיטורים.
יצירה והפקה :גיא דוידי  -ספטמבר .2008

 .11כוח לעובדים בגן המדע

03:53

עובדי גן המדע שבמכון ויצמן ברחובות ,התאגדו במסגרת "כוח
לעובדים" ויצאו למאבק על זכויותיהם ,על רקע סירובה המוחלט
של הנהלת המכון להכיר בהתארגנות העובדים.
יצירה :עפר מאיר ואהוד שם טוב  -ספטמבר .2008

 .12פרומו לועידת העשוקים השביעית
כתבת פרומו לקראת ההפגנה השנתית המכונה ועידת העשוקים,
במטרה לעודד את הציבור להשתתף באירוע.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -נובמבר .2006

03:51

 .13ועידת העשוקים 2008

ועידת העשוקים ,שנעשתה במקביל לועידת ישראל
לעסקים ,התקיימה תחת החשש מהתחזקותו של הליכוד
בראשותו של ביבי נתניהו.
יצירה :דודו קוסטיקה ואהוד שם טוב  -דצמבר .2008

 .14הקפות הבנקים בת"א

07:00
02:49

הקפות מחאה סביב בנקים המרווחים רווחים חסרי תקדים
על חשבון הציבור .ההקפות סביב מגדלי הבנקים מסמלות
את הצורך בניפוץ חומות האטימות וניתוק הקשר בין הון
לשלטון.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -ספטמבר .2006

 .15צווי פינוי בכפר שלם

 .16יפו  -פינוי וגירוש מחדש

מינהל מקרקעי ישראל ועמידר הוציאו כ 500-צווי הריסה
ופינוי בעיקר בשכונות עג'מי וג'בלייה ביפו ,אלפי אנשים
צפויים להישאר בלי קורת גג לטובת בעלי הון ויזמים
עשירים.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -אפריל .2007

 .17מאהל מחוסרי הדיור

9
04:48

04:08

מאהל נפגעי המדיניות הכלכלית חברתית שהוקם בירושלים,
מאכלס משפחות מחוסרות דיור מירושלים ובית שמש,
אשר התקבצו והחליטו להילחם על זכותן לחיים בכבוד.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -יוני .2007

חברתי  - 1אקטיביזם

לעשרות משפחות בכפר שלם הוצאו צווי פינוי ללא משא
ומתן וללא פיצויים .המדינה שיישבה אותם בשנת 1948
על מנת למנוע מתושביו הפלסטינים לחזור לאדמותיהם
מתנערת מאחריותה.
יצירה :ישראל פוטרמן ואהוד שם טוב
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -יוני .2007

06:34

 .4שקשוקה ,הון ותקשורת

19:21

כנס חירום בנושא הצנזורה החדשה של בעלי ההון ,דרך
מקרה המבחן של סרטם של מיקי רוזנטל ואילן עבודי
"שיטת השקשוקה" .הכנס התקיים בבית העיתונאים בת"א
בערב הקרנת הבכורה של הסרט "שיטת השקשוקה".
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -ספטמבר .2008

 .5המאבק בחוק ההסדרים 14:41 2008

בספטמבר  2007התארגנו מעל  40ארגונים חברתיים
למאבק ציבורי משותף לביטול חוק ההסדרים .חוק
ההסדרים הינו "נספח" לחוק התקציב ,אשר מכיל גזרות
כלכליות ,שינויי חקיקה ו"רפורמות" מבניות במשק שעוה
ברות כמקשה אחת עם אישור תקציב המדינה.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -דצמבר .2007

 .6 10יום הצרכן הבינלאומי 04:53 2008
ה 15 -במרץ נקבע כיום הצרכן הבינלאומי ,המוקדש
להעלאת מודעות לזכויותינו הצרכניות ולשמירתן .יצאנו
לרחוב לשאול את האזרח הישראלי מה דעתו על יום זה,
תוך ברור אילו אמצעים צרכניים עומדים לרשותו לבצע
שינוי חברתי.
יצירה :רועי גזית ואהוד שם טוב.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -מרס .2008

 .7צרכנות אלטרנטיבית ,קואופרטיבים 8:42

אזרחים מתארגנים ויוצרים קואופרטיבים צרכניים ואורגניים
שמהווים אלטרנטיבה לתרבות הקניה בתאגידים וברשתות.
יצירה :ליאור זיו ,עפר מאיר ולי אדליסט.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -אוגוסט .2009

תקליטור  2חברתי -
מידע וסיפורים אישיים
2

 .1על הטלוויזיה החברתית
כערוץ תקשורת אלטרנטיבי 01:42
 .2על הגמוניה וזכויות עובדים 05:23
פתיח שהופק ע"י הטלוויזיה החברתית לכבוד חודש שיה
דורים מיוחד ,שהתקיים בנובמבר  2008בערוץ  98בנושא
זכויות עובדים.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -אוקטובר .2008

 .3קנו פחות ,חיו יותר
כתבה על תרבות הצריכה ועל יום ללא קניות -
יום שהוא אירוע מחאה נגד תרבות הצריכה.
יצירה והפקה :דודו קוסטיקה ורן קדרון  -דצמבר .2008

05:54

חברתי  - 2מידע וסיפורים אישיים

כתבתה ב"מבט לחדשות" על הטלוויזיה החברתית,
כערוץ עצמאי וככלי לשינוי חברתי.
יצירה והפקה :נאוה פרחי בוקר ,ערוץ  - 1ספטמבר .2006
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 .8חיי מלכות

07:07

 70עובדים פלסטינים החליטו להתאגד כנגד מעסיק נצלן
בחברת טכסטיל באזור התעשייה בהתנחלות ברקן.
יצירה :גיא דוידי .תחקיר :סלוא עלינאת.
הפקה" :קו לעובד"  -נובמבר .2008

 .9פינוי רחל מביתה שביבנה
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06:20

"החזית העממית למניעת פינויים" מורכבת מנפגעי משכה
נתאות העוזרים אחד לשני במאבק מול הבנקים .בשנתיים
האחרונות הם הגיעו ל  70 -ניסיונות פינוי משפחות מביתן -
והצליחו למנוע את כולם .זהו סיפורה של רחל מיבנה ,הכולל
מונולוג נוקב מייד לאחר שנחלצה מפינוייה מדירת עמידר בה
התגוררה רוב ימי חייה.
יצירה והפקה :יוסי יעקב  -אפריל .2008

 .10ניסיון פינוי בקרית גת  -הסוף 08:55
"החזית העממית למניעת פינויים" מורכבת מנפגעי משכה
נתאות העוזרים אחד לשני במאבק מול הבנקים .בשנתיים
האחרונות הם הגיעו ל  70 -ניסיונות פינוי משפחות מביתן
 והצליחו למנוע את כולם .זהו סיפורה של יהודית מרחובמדינת היהודים בקרית גת  -על סיומו השמח.
יצירה והפקה :יוסי יעקב  -פברואר .2008

 .11המפוטר

07:03

סיפורו של עובד  -מנהל חנות ,שפוטר מעבודתו אחרי  7שנות
עבודה ,דרך החוויה בלשכת התעסוקה.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -יוני .2005

07:16

 .12השען
שען  -מקצוע הולך ונעלם ,יחד עם מקצועות נוספים
שקשורים במלאכת התיקון .בעולם של מוצרים חד-
פעמיים ,בתרבות של צריכה ,בהחלפת הישן בחדש
ובסגידה למותגים ,מה מקומו של השען?
יצירה :ריקרדו רויסטשר ואהוד שם טוב,
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -ספטמבר .2006

14:00

 .13רק בגלל שאני בדואי?

 .14תיאטרון החיים

09:56

סמיח ג'בארין ,פעיל פוליטי ,מנהיג תרבותי ואיש
תיאטרון ,נעצר בפאתי אחת הקלפיות באום אל  -פאחם,
כאשר מחה על הפרובוקציה שניסו לעורר ח"כ אריה
אלדד וברוך מרזל ביום הבחירות לכנסת .סמיח הושם
במעצר בית למשך  149יום.
יצירה :ירון פרידמן ,אביב סלע ,אורי דוידוביץ'.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -יולי .2009
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חברתי  - 2מידע וסיפורים אישיים

 50,0000אזרחים ישראלים חיים בנגב בכפרים ש�ה
ממשלה מסרבת להכיר בקיומם .מדיניות הממשלה
היא לפנות את הכפרים ולרכז את התושבים
בעיירות ,מבלי לאפשר לתושבים לבחור באורח
חיים כפרי חקלאי .המדינה מפעילה סנקציות כנגד
תושבי הכפרים ,הורסת את בתיהם ומונעת מהם
גישה הולמת למקורות מים.
יצירה :רועי גזית ,יונתן מרקס ,אלון בכר.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -יולי .2008

 .3הזקפה הלאומית

תהלוכת הזקפה הלאומית התקיימה ברחובות ת"א ב  1 -ביוני 2007
לסיכום שבוע הפעילות לציון  40שנה לכיבוש מאז .1967
יצירה והפקה :יוסי יעקב ואלי חמו  -יוני .2007

 .4מאחז "הנר הראשון" ב

04:05
05:47

E 1-

בחנוכה שנת  ,2007יצאו פלסטינים ופעילי שלום להקים את מאחז "הנר
הראשון" בשט ח  ,E1אשר ממוקם בין ההתנחלות מעלה אדומים ליר�ו
שלים המזרחית .יומיים אחרי הקמת המאחז ,חגגו המתנחלים בחסות
כוחות הביטחון בשטח  E1לא לפני שהמאחז הפלסטיני פונה.
יצירה :ישראל פוטרמן ואהוד שם טוב.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -דצמבר .2007

 .5אוטוסטראדת האפרטהייד 443
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15:34

החל משנת  2002חל איסור על פלסטינים לנסוע בכביש ( 443מודיעין
 ירושלים) .רבים מהנוסעים בכביש המעוטר בציורי נוף מלבבים ,אינםמודעים לכך ,שהם נוסעים בשטחים הכבושים ובכביש שהכניסה אליו
אסורה על הפלסטינים.
יצירה והפקה :יוסי יעקב  -ינואר .2008

 .6נשים נגד שכר הולם!

03:35

הפגנת נשים נגד המלחמה בלבנון .בהפגנה קשרו נשים את האינטרסים
של ההגמון (גברים ,בעלי הון ותאגידים) עם מדיניות ניאו-ליברלית שמגדיה
לה פערים ועם מדיניות מלחמתית ותוקפנית שאינה יודעת ריסון.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -יולי .2006

 .7לבנון  :2מפגינים נגד המלחמה

אלפי יהודים וערבים צעדו מכיכר רבין לרחבת הסינמטק בת"א והביעו
את התנגדותם הנחרצת למלחמת לבנון השניה בימיה הראשונים של
הלחימה.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -יולי .2006

07:38

תקליטור 3
מדיני  -אקטיביזם
3
04:58

סרטון נגד גירושם וכליאתם של פליטים
שנמלטו מרצח עם בדארפור ובדרום סודן.
יצירה והפקה :יוסי יעקב ואקטיבסטילס  -ספטמבר .2007

 .2אגף מודיעין

08:48

הסרט מתמקד בשפה ובשיח שבין המפגינים
לכוחות הביטחון במהלך ההפגנות נגד גדר ההפרדה
באזור מודיעין .הסרט מעצים לידי גיחוך את השיח
שמתרחש בשטח תוך החיכוך בין הצבא למפגינים.
יצירה :דברת מרון ואהוד שם טוב.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -פברואר .2006

מדיני  - 3אקטביזים

 .1אל תעמדו מנגד -
פליטי דארפור

15

 .8המאבק בניעלין

 2,500מתוך  7,000דונם הופקעו מהכפר ניעלין שבנפת
רמאללה להרחבות ההתנחלות הסמוכה  -חשמונאים.
תושבי הכפר מנהלים מחודש יוני  2008מאבק בלתי
מתפשר בגדר.
יצירה :ישראל פוטרמן דוד ריב ואהוד שם טוב.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -אוגוסט .2008

07:28

 .9חומת א-ראם

04:45

 .10לחיי המלחמות שבדרך

09:58

הפגנה נגד חומת הפרדה בת שישה מטרים ,אשר
חוצה את היישוב א-ראם שבצפון ירושלים לשניים.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -מאי .2006
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אמנים חוגגים בברכה את המלחמות שבדרך וחוגגים את
פיצוח השיטה .תקציר של מופע שהתקיים במוצאי יום
העצמאות ( )29/4/2009בתיאטרון הערבי-עברי ביפו.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -מאי .2009

 .11עזה  -השתקת המחאה

הפגנה נגד פעולות התקיפה של צה"ל בעזה במסגרת
מבצע "עופרת יצוקה" במקביל למפגש של "לוחמים
לשלום"  -שיחה של פלסטינים וישראלים המבקשים
לומר :אם מחפשים  -ניתן למצוא פרטנר לפיוס ושלום
בשני הצדדים.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -דצמבר .2008

 .12סרבנות עזה 2009

הפגנת חיילי מילואים נגד המלחמה בעזה ,ריאיונות עם
מפגינים המעידים כי יסרבו להתגייס למלחמה בעזה.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -ינואר .2009

09:36

07:38

 .13מפגינים נגד המלחמה בעזה

05:16

אלפי מפגינים נגד המלחמה בעזה צעדו ברחובות ת"א
יום שבת  3בינואר 2009
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -ינואר .2009

 .14יפו נגד המלחמה בעזה

06:00

הפגנת המונים נגד המלחמה בעזה ,אשר התקיימה ב 17
בינואר  2009ביפו ,ערב לפני הפסקת האש החד-צדדית.
יצירה :מאיה קסלר ואהוד שם טוב.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -ינואר .2009

 .15שיירת מזון להסרת המצור		 06:19
עשרות אוטובוסים ומאות רכבים השתתפו בשיירת אספקת
מזון לעזה .הפעילים דרשו להסיר מיד את המצור מעל עזה.
בנוסף נטען כי הגברת המרירות והסבל בעזה מתורגמת להגה
ברת ההתקפות אל עברו הישראלי של הגבול ולא להפסקתן.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -ינואר .2008

01:55

מדיני  - 3אקטביזים

 .16הפסקת חשמל
ב  5 -לדצמבר  2007בשעת חצות ,התכנסו עשרות פעילים
בתל אביב ובירושלים התחלקו לצוותים והדביקו אלפי
מודעות "מטעם חברת החשמל" האומרות :ברצוננו להתריע
על גל הפסקות וניתוקי חשמל מכיוון שבעירכם שוכנות
מפקדותיו של צבא הפוגע באזרחים בגדה וברצועת עזה
ומבצע פשעי מלחמה.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -דצמבר .2007

17

 .3מתנה משמיים

19:08

 .4ארטאס למרגלות אפרתה

08:39

 .5אזיקים של השפלה

05:22

סיפורו של פועל תאילנדי ,שנפגע מפצצת מרגמה בחממות בעוה
טף עזה .סיפור של מאבק בין ניצול ,הזנחה ושיקולים כלכליים.
יצירה :גיא דוידי .תחקיר :קן קופר וקסי קפלן.
הפקה" :קו לעובד"  -ספטמבר .2008

ארטאס  -כפר בפאתי בית לחם המונה כ  400נפשות ,אשר
מתפרנסות מהעמק הפורה .מעל העמק ממוקמת ההתנחלות
אפרתה ,אשר צינור הביוב שלה עומד לחצות את העמק ובכך
לגזול ולהרוס את מטעי העצים של תושבי הכפר.
יצירה והפקה :יוסי יעקב  -מאי .2007

18

כתבה המתעדת ניסיון לסייע לתושבי הכפר הפלסטיני סאפה
בעבודה חקלאית .הניסיון נעצר על ידי הצבא באלימות
ובאיזוק .בכתבה משולב מייצג מחאה על עינויים ,איזוק
והתעללות כחלק מיום ההזדהות הבינלאומי עם קורבנות
העינויים.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -יולי .2009

			
 .6סיור ברמלה

06:08

סיור לימודי ברמלה המספר את ההיסטוריה של המקום ויושה
ביו .במהלך הסיור תלו המשתתפים שלטי רחובות עם שמות
מהתרבות וההסטוריה הערבית .הסיור הופסק ע"י המשטרה,
אשר החרימה את שלטי הרחובות ,ועצרה שלושה ממשתתפי
הסיור .הסיור אורגן ע"י עמותת זוכרות.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -ינואר .2007

תקליטור  4מדיני -
מידע וסיפורים אישיים
4
 .1נשים חוצות מחסומים

14:47

 .2עדויות נשים על הנכבה

10:24

במהלך מלחמ ת  ,1948המלחמה שבעקבותיה הו�ק
מה מדינת ישראל ,קרוב למיליון פלסטינים גורשו
מבתיהם ולמעלה מ  500כפרים פלסטינים הוחרבו.
אירועים אלו נקראים בערבית "נכבה"  -אסון.
יצירה :רנין ג'רייס.
הפקה :עמותת זוכרות .2006 -

מדיני  - 3אקטביזים

תחת צלה של ההתקפה בעזה ,ארבע נשים ישראליות ופלסה
טיניות ,שותפות למפגשי נשים ,מנסות להיפגש פעם נוספת.
הנתק ,הספקות וההלם מרמת האלימות במתקפה מעלים את
השאלה לגבי יכולתן לשמור או אף לפתח את היחסים.
יצירה :גיא דוידי.
הפקה :נועה גז וזהרה אליאן  -מאי .2009

19

 .7דיני כיבוש

כדי להגן על זכויות אדם ולאזנם בין צרכים צבאיים בעת
מלחמה ובמצבי כיבוש  -יצרו אומות העולם נורמות וחוה
קים בינלאומיים המכונים כללי המשפט ההומניטרי .דיני
כיבוש הינו הפרק השלישי בסדרה בת שמונה פרקים והוא
מתמקד בהפרת דיני הכיבוש ע"י מדינת ישראל וצבאה.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית
והוועד הציבורי נגד עינויים  -מרס .2009
		

09:40

 .8עינויים

20

05:10

כדי להגן על זכויות אדם ולאזנם בין צרכים צבאיים בעת
מלחמה ובמצבי כיבוש  -יצרו אומות העולם נורמות
וחוקים בינלאומיים המכונים כללי המשפט ההומניטרי.
"עינויים" הינו הפרק הרביעי בסדרה בת שמונה פרקים
והוא כולל עדויות מפי שני מעונים ,ישראלי ופלסטיני.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית
והוועד הציבורי נגד עינויים  -אפריל .2009
		

 .9מבדק תקשורתי  -מדיני

08:37

תוכנית המבקרת על התקשורת בשל תפקידה בטשטוש
הפרת החוק הבינלאומי ע"י מדינת ישראל מעיני אזרחיה.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית
והוועד הציבורי נגד עינויים  -יולי .2009
		

 .10זיתים כבושים
מה קורה לעצי הזית הנעקרים ע"י מדינת ישראל לצורך
בניית גדר ההפרדה? סיפורם של שלושה בעלי מטעי זיתים,
שעצי הזית שלהם נעקרו ע"י השלטונות.
יצירה :שי חיים ואהוד שם טוב.
הפקה :הטלוויזיה החברתית  -אוגוסט .2009

09:21

 .11הקרן הקיימת לישראל .למי? 03:28
צעדת מחאה שאורגנה על ידי עמותת זוכרות ואמה
נים ללא חומות כנגד המייצג "קופסה בשדרה" של
קק"ל .שטחי הפארקים של קק"ל נמצאים מעל אדה
מותיהם של  70כפרים ,תוך התעלמות מההיסטוריה
הפלסטינית של המקום בו אנו חיים.
יצירה והפקה :הטלוויזיה החברתית  -אוקטובר .2006

 .12בחברה כובשת  -מיליטריזם 09:57

בחברה כובשת הוא מגזין העוסק בסוגיות חברתיות
וכלכליות הנובעות מהכיבוש אשר משפיעות על הציבור
בישראל .בתוכנית השנייה ,מיליטריזם בחברה הישה
ראלית ,בהנחייתה של דר' דלית באום ,מתארחות דר'
דיאנה דולב והגב' אילנה סוגבקר.
יצירה :הטלוויזיה החברתית.
הפקה :הטלוויזיה החברתית ואוקספם ג'י בי - .מרס .2009

בחברה כובשת הוא מגזין העוסק בסוגיות חברתיות
וכלכליות הנובעות מהכיבוש ,אשר משפיעות על הציבור
בישראל .התוכנית השלישית עוסקת בערכים של
החברה הישראלית לאור המדיניות של הממשלה והצבא
בעזה.
יצירה :הטלוויזיה החברתית.
הפקה :הטלוויזיה החברתית ואוקספם ג'י בי - .אפריל .2009

קליפ פרומו לטלוויזיה החברתית 00:30
עריכה :עמית צינמן .הפקה הטלוויזיה החברתית  -יולי .2009

מדיני  - 4מידע וסיפורים אישיים

 .13בחברה כובשת  -ערכים ומוסר 08:22
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"אסופה  - "2009תודות
אוסף עצום זה הכולל מעל שבע שעות ווידיאו ,מבטא עשייה בת ארבע שנים של הטלוויזיה החברתית .האסופה
היא פרי עשייה משותפת של יוצרות ויוצרים שלקחו חלק בשנים האחרונות בתיעוד המציאות הישראלית מנקודת
מבט ביקורתית .החל ממאבקי עובדים ,דרך תיעוד הפגנות מחאה נגד הכיבוש והמלחמות ,כתבות המקדמות
מאבקים לזכויות אדם ושוויון ועד לתוכניות המבקרות את אופן הדיווח של התקשורת הנפוצה בישראל.
פעילותה של הטלוויזיה החברתית לא הייתה מתאפשרת ללא תרומתם/ן של אזרחיות ואזרחים שהעניקו לנו
תמיכה מוראלית וכספית .זו הזדמנות להביע את תודתנו לכל מי שסייעו ולקחו חלק בעשייה זו .במיוחד אנו רוצים
להביע את תודתנו והערכתנו למי שתומכת בנו מזה שנתיים :הקרן החדשה לישראל.
אנו מודים לארגונים הבאים שבחרו לתמוך כספית בהוצאתה לאור של אסופה זו:

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
שתי"ל -שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי
אומץ לסרב
קואליציית נשים לשלום
קרן הומניטארית חבצלת
סדאקה רעות  -שותפות נוער ערבי-יהודי
לוחמים לשלום
המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית
המכללה החברתית  -כלכלית
תודה גדולה מוענקת למתנדבות ולמתנדבים הרבים/ות שמלווים/ות את הטלוויזיה החברתית ולוקחים/ות חלק
ניכר בעשייה שלה .תודה רבה לכל מי שצילמו ,ערכו ,ביימו ,הגישו ,קריינו ,תחקרו ,עיצבו ותרגמו:
אביב סלע ,אהל גרייצר ,אורי דוידוביץ' ,אורי סבח ,איה ברויר ,איתן לרנר ,אסתי עיני ,אפרת ברק,
גיא דוידי ,דוד ריב ,דודו קוסטיקה ,דלית באום ,ז'וז'ה קטונה ,יואב איתמר ,יובל איתן ,יונית דורון,
יוסי יעקב ,יסמין מוחסן ,ירון פרידמן ,ישראל פוטרמן ,כרמית לשינסקי ,לי אדליסט ,ליאור זיו ,ליאורה
נורוויק ,ליאת רוזנברג ,ליז בוטינז ,לירן בלונדר ,מאיה קסלר ,מיכל מינקין ,מירית דקטור ,נדב בושם,
נורית מלכין ,נטהלי ינאי ,ניק קוליוחין ,נעמי ליית ,עדית בוסנק ,עמית צינמן ,עפר מאיר ,ערן ורד,

קרין לינדנר ,ראיה קנופוב ,רחל פריד דה וריס ,ריקרדו רויסטשר ,רנין
ג'רייס ,שי חיים.
תודה לקולקטיב אקטיב סטילס ולארכיון הווידיאו של בצלם המאפשרים לנו
להשתמש בתמונות סטילס וחומרי הווידיאו לצורך הפקת כתבות.
תודה מיוחדת ליונית דורון על הסיוע בכתיבת בקשות לקרנות ,על התרגומים
המקצועיים והמהירים לאנגלית ,ההגהות והעידוד המתמיד.
תודה מיוחדת לליאת רוזנברג על הליווי השוטף ,הסיוע בגיוס משאבים ועל
ההתגייסות להגיש ולקריין בכל עת.
תודה מראש לאמי ספרד ולליאור שטרם על ההתגיסות להקים אתר חדש
לטלוויזיה החברתית.
תודה רבה לירון פרידמן על ההפקה הגרפית של אסופה זו.

ולבסוף ,תודה רבה לכל מי שעבדו בעבר ועובדות בהווה בטלוויזיה החברתית
יריב מוהר ,רועי גזית ,עמית צינמן ,טלי גלוזמן ויעל מבט.
מעבר להיותה של אסופה זו אבן דרך בדרכה של הטלוויזיה החברתית ,היא
מהווה בעיקר מקור מידע שיוכל לשמש מורים לאזרחות ,מרצים באקדמיה,
מנהיגים קהילתיים ומובילי מאבקים חברתיים .האסופה מהווה עדות לקיומו
של הקול האחר ,הקול שמושתק זה שנים ,קול המבקש בכל מחיר להשיג כאן
חברה צודקת ,שוויונית החיה בשלום עם עצמה ועם שכניה.
צפייה מהנה.
אהוד שם טוב ,מנהל ועורך ראשי
הטלוויזיה החברתית.
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תודה רבה למועצה הציבורית של הטלוויזיה החברתית ,שכקבוצה וכיחידים/
ות מסייעים/ות לנו רבות :פרופ' אבישי ארליך ,אוקי מרושק ,אורנה בן דור,
אורנת טורין ,דר' אפרים דוידי ,גיא מרוז ,פרופ' גדי אלגזי ,דר' דלית באום,
חיה נח ,דר' יוסי דהאן ,עו"ד יפעת סולל ,פרופ' ירון אזרחי ,לבקה חסון,
עו"ד מיכאל ספרד ,מיקי מירו ,פרופ' נעמי חזן ,תמר גוז'נסקי.
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