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אנשים  של  חבורה  על  אלא  הגון  עורך  על  מדברים 
ש'מאתרגת' את מי שמוצא חן בעיניה ומנסה להפעיל 

מניפולציות על הציבור תחת כסות אובייקטיבית".
מערכת שביעי פנתה השבוע לעיתונאי נחום ברנע 
ונשנית של  החוזרת  התייחסותו להתקפה  לשמוע את 

ובנט עליו. יש לומר שברנע לא אהב את העובדה שה
תקשרנו ואף טען שמדובר ב"רכילות עיתונאית". 

"אין סיפור בין נפתלי בנט לביני אני עיתונאי, אולי 
יש  פוליטיקאי  הוא  "בנט  ברנע,  השיב  טועה",  אתה 
חופש ביטוי בארץ, לא קראתי את הפוסטים שלו ואני 
אישי  באופן  עלי  כתב  הוא  בהזדמנות.  אותם  אקרא 
צריך  אני  עיתונאי  אני  לעשות?  יכול  אני  מה  אבל 
מבין  לא  אתה  האם  העניין?  לכבוד  מקצוע  להחליף 

ושאני לא הסיפור אף פעם? אחרת אתה עוסק ברכי
לות ואותי היא לא מעניינת, אולי אותך היא מעניינת. 

בעיני בנט הוא עבודה אין כאן שום דבר אישי".
ומה עמדתך על כך שבנט כתב נגדך פעמיים?   

נראה שזה כן אישי
"זה הסגנון שלו", אומר ברנע, "אותו דבר היה בינו 
לבין סתיו שפיר ומירב מיכאלי ואחרים זו השיטה והוא 
בזה?  מסובך  מה  קולות.  יותר  יקבל  הוא  שכך  חושב 
זה  עוד  כל  הכול  לעשות  רשאים  כולם  עקום  בעולם 
במסגרת החוק. כל אדם שאני כותב עליו יכול לטעון 
כל מיני טענות, אני עושה את עבודתי. ברמה האישית 
יש לי יחס בסיסי מאוד חיובי לבנט הוא איש יכול להיות 
מאוד נחמד ממש רב קסם, אבל מה זה נוגע לעניין? אני 

חייב לקוראים שלי לא לבנט ואפילו לא לך".
Ynet למחאת הרשת.  ביקשנו את תגובת מערכת 

אך הם בחרו שלא להגיב. •

מחאת רשת ימנית נגד אתר Ynet. קשה לומר מה 
גרם בדיוק לאותם מאות גולשים שהחליטו להעלות 
 Ynet אפליקציית  הסרת  של  מסך  צילום  לפייסבוק 

שהפ להניח  סביר  אך  והסמארטפונים,  ומהאייפונים 
נגד  המדינה'  של  והעיתון  ב'אתר  האחרונים  רסומים 
אשתו של ראש הממשלה יחד עם הפוסט התוקפני של 

ול הצליחו להשפיע  ונחום ברנע  'ידיעות'  נגד  ובנט 
עורר גל מחאה.  

הפרשן  נגד  במספר  שני  פוסט  בנט  פרסם  השבוע 
שהוא  וטען  ברנע  נחום  אחרונות'  'ידיעות  של  הבכיר 

ו"מאבד עשתונות". הפוסט פורסם בעקבות מאמר ביקו
רתי במיוחד נגד 'הבית היהודי' בו כתב ברנע כי מפלגת 
'הבית היהודי' היא מפלגה של "קוקואים". "נחום ברנע 
'הבית  את  ב'ידיעות'  והגדיר  הבוקר  עשתונות  איבד 

והיהודי' ואת המצביעים שלה כקוקואים. הוא אמר שא
נחנו שונאי נשים, שאנחנו משוגעים, וגם אני קיבלתי 
מסוכן,  ילדותי,  עבריין,בריון,  'אגרסיבי,  כמו  ברכות 

ומסית, מסוכן, משיח שקר'. לפי הסקרים מעל חצי מי
וליון ישראליים קוקואים יצביעו ל'בית היהודי'. חצי מי

ליון ישראלים שברנע מרגיש שהוא ראוי מהם". בנט חזר 
על ההתקפה נגד התקשורת בכנס האיחוד עם 'תקומה'. 
ובשבוע האחרון החלו לא מעט גולשים להעלות תמו

נות של הסרת האפליקציה מ-Ynet במחאה על אופן 
הימין בבחירות. אמציה סמקאי כלכלן  סיקור מפלגות 
במקצועו. "בלשונית 'אודות' של Ynet כתוב: 'האתר 
פועל על-פי עקרונות יסוד אתיים ומקצועיים: מהימנות 
ואיכות,  אמינות  במעלה,  ראשונה  ותכנית  עיתונאית 
אידיאולוגי'.  או  פוליטי  פנים  משוא  כל  והיעדר  איזון 
זה לא המצב. פעם אחר פעם אני מוצא ב-Ynet עריכה 

מגמתית, ועיוות של נתונים", טוען סמקאי.

זינוק  חברתית,  'קריסה  כותרת:  הייתה  מזמן  "לא 
55% בעוני ילדים משנת 1998' עורך הוגן ומקצוו  של
עי היה מציין שבשנת 98 המדידה לא כללה את מזרח 
ירושלים ותוספת של 150 אלף ילדים עניים מסבירה 
כמעט את כל ההבדל בין השנים. עורך הגון גם היה 
בכל  מתמדת  ירידה  ישנה   2005 משנת  שהחל  מציין 
מדדי העוני ונראה שהמגמה ממשיכה. אבל אנחנו לא 

 :Ynet מחאת רשת נגד 
סיקור מעוות נגד הימין

גולשים נגד סיקור הבחירות של Ynet ו'ידיעות'. בנט תוקף את נחום 
ברנע, פרשן 'ידיעות'. ברנע לשביעי: "בנט חושב שיקבל יותר קולות"  

Ynet סיקור לא הוגן. מחאת הסרת האפליקציות נגד

ישי פרידמן

ברנע:
ברמה האישית יש לי יחס בסיסי מאוד 
חיובי לבנט הוא איש יכול להיות מאוד 
נחמד ממש רב קסם, אבל מה זה נוגע 

לעניין? אני חייב לקוראים שלי לא לבנט 
ואפילו לא לך
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אין לי דבר אישי נגד בנט. 
ברנע 


