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רותי סיני ועוזי " הארץ"פרסי סוקולוב הוענקו לעיתונאי 
 בנזימן 

אסף כרמלמאת 

 

 
. הוענקו אתמול בטקס חגיגי במרכז ענב בתל אביב 2006פרסי סוקולוב לעיתונות לשנת 

בפרס לעיתונות . רותי סיני ועוזי בנזימן" הארץ"בפרס לעיתונות הכתובה זכו עיתונאי 
בפרס דוש לקריקטורה . איתי לנדסברג והעיתונאי נסים משעל 1האלקטרונית זכו איש ערוץ 

הזוכים קיבלו את הפרסים מידי ראש העיר תל אביב רון . זכה המאייר הוותיק שמואל כץ
יועצת ראש העיר לתרבות וראשי צוותי השופטים בראשות , זוהר שביט' פרופ, חולדאי

 . העיתונאי עמנואל הלפרין
 

אני רואה בפרס ציווי : "אמרה בנאומה, "הארץ"הכתבת לענייני חברה ורווחה של , רותי סיני
בתקווה שהעשייה העיתונאית תצליח , להמשיך להאיר בזרקור על החברה הישראלית

 ". להחדיר קצת יותר צדק בחברה שלנו
 

הטלוויזיה בישראל הפכה היום : "אמר בנאומו, 1ראש מחלקת התעודה בערוץ , לנדסברג
, לתחרויות אופנה, מאות שעות מוקדשות למשימות ילדותיות. למכשיר להדפסת כסף קל

אני רוצה לפנות  1לעובדי ערוץ (...) פספוסים ולחייהם של מפורסמים , הכרויות, הרזיה, יופי
אולי יש לנו כרגע מעט רייטינג . אפשר להרים את הראש, ה'חבר -מכאן בהזדמנות חגיגית 

אבל יש לנו תכניות וסרטים שיישארו כאן הרבה אחרי שאיש לא יזכור אף אחת מתוכניות 
 ". האירוח והגיחוך, הריאליטי, הבידור

 
. שביט התריעה בנאומה מפני הידרדרות מעמדו של העיתונאי החוקר בישראל' פרופ

ועל העיתונאים העוסקים בהכנתם מופעל , מספרם של התחקירים המעמיקים הולך ופוחת"
אנו קוראים על עיתונאים שפרנסתם קופדה או עמדה ", אמרה, "מכבש אדיר של לחצים

. העיתונאי החוקר הפך לבעל מקצוע נרדף. מפני שעשו את עבודתם באופן מקצועי, בסכנה
 ". אבל אין מי שיגן עליו, בעבודתו הוא מגן על הדמוקרטיה הישראלית

 
בכלי תקשורת אחדים הונפה חרב הפיטורים על עשרות עיתונאים "כך ש-שביט קוננה על
, ובהיעדר ועדי עובדים חזקים, קללת החוזים האישיים עשתה את פעולתה. ותיקים ונאמנים

שביט אמרה ". אין לעיתונאים יכולת להתאחד מול מעסיקיהם ולעמוד על זכויותיהם
 . שלדעתה אין מנוס מחקיקה שתבטיח את מעמד העיתונאי
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