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 إعالن 
 للتسجیل في برنامج التأھیل والتطبیق للصحافیین والصحافیات

 

كنتم/ن شباباً وشابات  إذا. على جدولنا الیوميو مواقفنا صیاغةعلى  اإلعالمبالتأكید مدركون للتأثیر الذي يملكه  أنتم
 تعزيزبحیث تدعم  والتغطیة اإلعالمیة الخطاببالتأثیر وتغییر  وكنتم معنیینالصحفي  اإلعالمال جعملون في مي منم

 ھذا البرنامج مخصص لكم.ف –الحوار والسالم 

للمشاركة في برنامج خاص مليء بالتحدي يدمج بین مضامین تعلیمیة تتعلق بالنزاع  كلیة آدم والتلفزيون االجتماعيتدعوكم 
في سیاق تغطیة  أوسواء في السیاق المحلي  –صحافة الحرب مقابل صحافة السالم امین تتناول الفلسطیني ومض اإلسرائیلي

مسائل تتعلق بالمسؤولیة الصحفیة، و، الحديث اإلعالم أمامالصحافة التقلیدية  سنتناول مھمةالنزاعات المختلفة في العالم. 
 خالقیات المھنیة وغیرھا.واأل

 مستخدمینبمشاركة التلفزيون االجتماعي،  رتقاريالمشاركون سینتج  –دوات للعمل في المیدان أ سیتم تعلیمالعملي  الجانبفي 
 .خالل اللقاءاتالوسائل والمعرفة التي اكتسبوھا 

 لمن البرنامج مخصص؟
العاملین في من ، يھوداً وعرباً، إسرائیلمن مواطني دولة ) 19-30بین األعمار (امرأة ورجل  60ل  2018في عام  جالبرنامسیخصص 

لغة بال جالبرنام سیقدمفي المجال.  دراستھم إنھاء شارفوا على نلذيلطالب البداية طريقھم ومن ھم في و أالصحفي  اإلعالممجال 
 عبرية بمرافقة طاقم يھودي عربي.ال

 
 شتمل علیه البرنامج؟يما الذي 

بحضور  مباشرةمحاضرات  ستقدم. في ھذه الورشات في نھايات األسبوعتعقد ثالث ورشات  في تجاربوتعلیم نظري 
 طاقم يھودي وعربي. بإرشادانب ورشات في مجموعات صغیرة جالجمیع إلى 

وھي تشمل  تشرين األول، نفیه شالوم. 20-19حزيران، بیت بیرل؛  30-29أيار، بیت بیرل؛  12-11مواعید الورشات: 
 تضافة كاملة وكذلك مواصالت من نقاط تجمع مركزية.سمبیت واال

تلفزيون ال(فیديو، نص أو صوت) بمرافقة مھنیة من طاقم  تقرير إنتاجكل مشارك ومشاركة سیطلب من  – التطبیق العملي
 وقات الورشات.أ في غیرو في أزواج أ التقارير كل مشارك بمفرده،ھذه يمكن إنتاج وسائل لتنفیذھا. الاالجتماعي وتقديم 

 :شروط التسجیل والقبول

بئر السبع، تل أبیب، القدس  –مقابلة تعارف شخصیة بھدف تنسیق التوقعات؛ ستعقد اللقاءات في عدد من المواقع في البالد  •
 وحیفا.

 الورشات. أوقاتالمقالة خارج  إنتاجالتي تشمل  التخرجمھام وااللتزام بثالثة اللقاءات الالتزام بالمشاركة في  •
 ش.ج. (يمكن تقديم طلب للتخفیض في رسوم المشاركة). 300مشاركة في الدورة التحضیرية الرسوم  •
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFlGbbsD3mULEUIJNe8mvakk_h2d0rYrO27CMArp1dZSwjFw/viewform

