
2016יולי   

 "המקור"תחקיר סיכום 
על ארגון  , (10ערוץ ) 
 "שוברים שתיקה"



 "שתיקה שוברים" על תחקיר שודר 2016 ביולי 12-ב•

   .10 בערוץ "המקור" הטלוויזיה בתוכנית

  "שתיקה שוברים"ל חודשים שישה במשך התלווה הצוות•

  ,לאימות ניתנות הבלתי העדויות את ותיעד בהסכמתם

  הזר הממשלתי המימון ואת הפוליטים הקמפיינים

 .העולם ברחבי שלו נדה'האג את לקדם לארגון המאפשר

 המחקרים על התבססו ,בתוכנית שהועלו רבות נקודות•
  .בהם שעלו נושאים שיקפו או NGO Monitor של

 



 של שוברים שתיקה" עדויות"בדיקת אמינות ה
 



 

  תחקירני ,שלי האמתו CAMERA ידי על שצוין כפי•
  שוברים של עדויות עשר אקראי באופן בחרו "המקור"ה

 היו שתיים ,כשקריות התגלו מהן שתיים .שתיקה
  לא וארבע ,מטעות כותרות או חסרים פרטים עם "מוגזמות"

 נמצאו העשר מתוך עדויות שתי רק .לאימות ניתנות
 .מדויקות

 

 שוברים של לטענות בניגוד כי ,מצאו גם התחקירנים•
  "מקורות שני עם עדות כל מאמתים" שהם כך על שתיקה
  לאימות עדות כל נמצאה לא רבים במקרים ,חיצוניים

   .עצמאי

 של שוברים שתיקה" עדויות"בדיקת אמינות ה
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שוברים שתיקה פחתו במהלך השנים  " עדויות"

 לאפס
 



מצאו ששוברים שתיקה אספו  " המקור"תחקירני •

מספר אפסי של עדויות חדשות בשטחים בין  

 .2016 – 2011השנים 

 

עדויות שוברים שתיקה ישנות ולא ממש  " •

בניגוד למה שהם אומרים בשנים  . מדויקות

בוודאי שלא , האחרונות גם אין רבות כאלו

 ]יהודה ושומרון/הגדה המערבית" ]מהשטחים

שוברים שתיקה פחתו במהלך " עדויות"

לאפסהשנים   



 קמפיינים בינלאומיים
 



  שלהם מהפעילות 90% ש טוענים שתיקה שוברים•
  העריך המקור לכך בניגוד .ישראלי לקהל מכוונת

  מחוץ לקהלים מכוונת הארגון מפעילות 40%-ש
  גבוה זה שאחוז מעריך NGO Monitor .לישראל

 .יותר אף

 

•NGO Monitor תערוכות ,הרצאות 80 מעל תיעד  
-2012 בשנים ל"בחו שתיקה שוברים של ואירועים

2015.  

 קמפיינים בינלאומיים
 



(13:25)מימון זר   
 



:  ממייסדי שוברים שתיקה, מעבריזיו  •

... ל מגיע עם זה כסף"כשאתה מדבר בחו"

ל לבין  "הייתה תלות בין היציאה לחו

אני מניח שמה שעמד לפניהם זה  .... התקציב

שגם עם יותר כסף יהיה אפשר לעשות יותר  

"  דיל ברייקר"כל זה בפני עצמו היה ... השפעה

 "מבחינתי

(13:25)מימון זר   
 



2015-2004מימון זר   
 



ח על מבצע  "אחרי הדו, 2010-ב, 10לפי ערוץ •

ינואר  -2008דצמבר )בעזה " עופרת יצוקה"

.  שוברים שתיקה זכו לפרסום משמעותי, (2009

בעיקר ממשלות  )תרומות באותה שנה 

  2015-ב.  ח"מיליון ש 3 -הגיעו ל( אירופאיות

התרומות הגיעו  , "(צוק איתן"לאחר מבצע )

 . ח"מיליון ש 5לשיא של כמעט 

(14:05)מימון זר   
 



השפעה על אליטות פוליטיות ותקשורתיות  

(10:45)ל "בחו  
 



  חברון הר בדרום שתיקה שוברים של סיור תיעדו "המקור"•

  חברת את שכללה ,הארופי מהפרלמנט משלחת עם

  מפלגות קואליציית אנדרסון מרטינה האירית הפרלמנט

   .GUE/NGL הרדיקלי השמאל

 2016 במאי אמרה ,BDS-ה בקמפיין התומכת ,אנדרסון•

 ."פריחה כמו הם הישראלים"ש

  הארגון של ההדוק הפעולה שיתוף במסגרת ,2015 במאי•

  בארוע דיברה שתיקה שוברים של פעילה ,זו קבוצה עם

 .האירופי בפרלמנט GUE/NGL-ה של

השפעה על אליטות פוליטיות ותקשורתיות  

(10:45)ל "בחו  
 



  15 עד 10 יש שתיקה בשוברים ,בתוכנית שנראה כפי

 ולהשפיע להתרחב בנסיון נכשל הארגון .היותר לכל פעילים

   .הישראלית החברה על משמעותית בצורה

כ"סה –פעילים  15-10: שוברים שתיקה  
 



 (14:05)התמקדות אגרסיבית ביחסי ציבור 



 הדגש את הראו 10 ערוץ של והראיונות הצילומים•

  ציבור ליחסי מקנים שתיקה ששוברים המרכזי

 את ולקדם נוסף מימון להשיג מנת על ,ולשיווק

 .שלהם הפוליטית נדה'האג

 התמקדות אגרסיבית ביחסי ציבור



  דרוקר ורביב קרא ברוך התעודה תוכנית בסיום

 :הצהירו
  קצת הם ....מוצדק הוא זה שארגון חושב שאני למרות"•

  הכותרת ,הסוף עד בודקים לא ,סנסציוני עיתון כמו מתנהגים

  הזה הארגון של הפעילות ליבת בסוף זה...מוגזמת מדיי יותר

  אותה מקיימים לא שהם לראות התאכזבתי וקצת

   "....שחשבתי בסטנדרטים

  ששמעתי דברים עם הזדהיתי מאוד הדרך בתחילת אני"•

  את איבדו קצת הם מסוים שבשלב העניין.....הזה מהארגון

 "...רגיל שמאל ארגון להיות הפכו למעשה הם הדרך
 

 

For additional analysis, see: 

Matan Katzman, “Breaking the Silence’s Myths Busted”, 

http://blogs.timesofisrael.com/breaking-the-silences-myths-busted/ 

 

Gidon Shaviv, “Breaking the Silence Gets Failing Grade in Channel 10's Fact-Check” 

http://www.camera.org/index.asp?x_context=3&x_outlet=300&x_article=3399  
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