"מי שמדווח בעמוד הראשון
או בפריים-טיים רק על אלימות
מעודד את המשכה" (יוהאן גלטונג)

נפתחה ההרשמה למחזור  2020של התוכנית עיתונות שלום
הרצאות וסדנאות דרך  ,ZOOMליווי מקצועי בהכנת כתבה
וסמינר פנים אל פנים בן שלושה ימים
מדרשת אדם והטלוויזיה החברתית מזמינות אותך להשתתף בתכנית העוסקת בקידום תקשורת
שלום ":"Peace Journalism
 בתכנית תכירו יהודים וערבים החולקים אתכם תשוקה לעיתונות ולשינוי חברתי ותפגשו עם מספר
משתתפים מהמחזורים הקודמים שלה ,שיספרו על עשייתם ברשתות התקשורת הממוסדות
והעצמאיות.
 הזדמנות ייחודית לשיח ולמידה הדדית על עיתונות ותקשורת במציאות המורכבת באזורנו ,באמצעות
מרצים ואנשי מקצוע המגיעים ממגוון קבוצות בחברה הישראלית ומסוגי המדיה השונים; העמקת
הידע בסוגיות של תקשורת שלום והסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות סיור שטח ,הרצאות
מומחים ,סדנאות מונחות ,והצגת הכתבות שיפיקו המשתתפים במהלך התוכנית.
 התוכנית בניהול והנחייה של צוות מדרשת אדם והטלוויזיה החברתית הכוללת צוות מנחים מיומן אשר
מביא עימו ניסיון וידע מגוונים בעיתונות כתובה ,טלוויזיה ,הפקות ,הקמה והפעלה של תקשורת
עצמאית מקוונת ועוד.

מה בתכנית?

 16 מפגשים שבועיים מקוונים ב - ZOOM-ימי רביעי בשעות  18:00עד  ,19:30החל מה.1.7.2020-


 פרקטיקה :הפקת כתבה במהלך התוכנית ומתן אמצעים לביצועה כולל צלם ,עורך ,אולפן וליווי מקצועי.
סמינר בן שלושה ימים ב 5-6-7-בנובמבר ( 2020חמישי ,שישי ,שבת) ,במרכז הארחה בבית ברל.

אירוע סיום יתקיים בדצמבר  - 2020הקרנת כתבות נבחרות של המשתתפים/ות ,פאנל וחלוקת תעודות.


התכנית מיועדת לאנשי ונשות תקשורת הן בתחילת דרכם והן לבעלי/ות ידע וניסיון ולסטודנטים
ולפעילים חברתיים ,הרוצים להשפיע על השיח ולקדם הידברות ושלום.
לצפייה בכתבות של בוגרי התכניתhttps://tv.social.org.il/series/mict-participants?tvlang=he :

תנאי הרשמה קבלה:
 .1ראיון אישי לתיאום ציפיות ובדיקת התאמה לתכנית.
 .2התחייבות להשתתף בכל שלבי התוכנית :מפגשי הזום,
סמינר בסופ"ש ועמידה במטלת הסיום שכוללת הפקת
כתבה.
 .3תשלום דמי ההשתתפות בתוכנית בסך  .₪ 300התשלום
כולל השתתפות במפגשים המקוונים ,אמצעים וליווי
מקצועי להפקת כתבה ,לינה ,הסעות ואירוח מלא
בסמינר המסכם.

להגשת מועמדות מלאו את הטופס
המקוון:
https://bit.ly/3d14mkR
ראיון אישי יתואם

לפרטים ולשאלות:
Mediaproject.mict@gmail.com

רשימת מרצים חלקית בתכנית בשנים  :2019-2018פרופ' אמל ג'מאל ,ד"ר תאבת' אבו ראס ,אלמ' (במיל ).מירי איזין,
פרופ' דב שנער ,פרופ' אייל נווה ,ערבייה מנסור ,עו"ד אופיר טובול ,עו"ד לינא בשארה ,ד"ר מירב שמואלי ,נאילה
עוואד ,ד"ר סמי שלום שטרית ,פרופ' יצחק זמיר ,יוסף עספור ,גליה גולן ,אסף רונאל ,פרופ' דניאל ברטל ,עו"ד אלעד
מן .רשימת המרצים הסופית ל 2020-תיסגר ביולי.

This project is funded by the European Union

