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 קול קורא

הכשרה ופרקטיקה לעיתונאים/ותלהרשמה לתכנית 

 אתם/ן ודאי מכירים בהשפעה שיש לתקשורת על עיצוב עמדות וסדר היום שלנו.
ומעוניינים להשפיע ולשנות את השיח  עוסקים בתחום המדיה העיתונאיתאם אתם/ן, צעירים וצעירות, 

 תכנית זו מיועדת לכם/ן. –והסיקור במדיה שיקדמו תהליכי הידברות ושלום 
 

אשר  תומאתגרת ייחודי תכניתב מזמינות אתכם/ן להשתתף והטלוויזיה החברתית מדרשת אדם
פלסטיני ותכנים העוסקים בעיתונות של -תשלב תכנים לימודיים העוסקים בסכסוך הישראלי

הן בהקשר המקומי והן בהקשר של סיקור סכסוכים שונים  –מלחמה מול עיתונות של שלום 
בעולם. נעסוק בתפקידה של העיתונות המסורתית מול המדיה החדשה, שאלות של אחריות 

המשתתפים/ות יפיקו  – בפן המעשי יינתנו כלים לעבודה בשטח עיתונאית, אתיקה מקצועית ועוד.
  ובידע שלמדו בסמינרים.  כתבות בליווי הטלוויזיה החברתית, תוך שימוש בכלים

 

 למי מיועדת התכנית?

, ערביםהודים ו, יאזרחי מדינת ישראל (19-30צעירים וצעירות )גילאי  60-התכנית מיועדת ל
 .בתחוםלימודיהם העומדים לסיים את ולסטודנטים  בתחילת דרכם העוסקים במדיה העתונאית

 צוות יהודי וערבי. הנחיית בוהתכנית תתנהל בעברית בליווי 
 

 מה כוללת התכנית?

 יועברו הרצאות . בסמינרים נית והתנסותית במסגרת שלושה סמינרים בסופי שבועולמידה עי
 בהנחיית צוות יהודי וערבי. קטנותפרונטליות במליאה לצד סדנאות בקבוצות 

 באוקטובר, נווה שלום. 19-20ביוני, בית ברל;   29-30במאי, בית ברל;   11-12 :מועדי הסמינרים
 .(מלא וכן הסעה מנקודות איסוף מרכזיותכוללים לינה וארוח )

 וידאו, טקסט או אודיו( כתבה  להפיק יתבקשו ומשתתפת כל משתתף – פרקטיקה מעשית(
 . הפקות אלו יכולותומתן אמצעים לביצועה הטלוויזיה החברתיתצוות בליווי מקצועי של 

 .מחוץ לזמני הסמינרים, להיעשות לבד או בזוגות
 

 :תנאי הרשמה וקבלה

  במספר  ייערכו ראיונות; הובחינת התאמה לתכנית למטרת תיאום ציפיותאישית ראיון היכרות
 .באר שבע, תל אביב, ירושלים וחיפה –מוקדים בארץ 

 שכוללת הפקת כתבה  עמידה במטלת הסיוםבהתחייבות להשתתפות בשלושת הסמינרים ו
 בזמן גמיש(.שעות בממוצע  30-)צפי השקעה במטלה כ. מחוץ לזמני הסמינרים

 (.דמי ההשתתפותב להנחהש בקשה הגי)ניתן ל ₪ 300בתוכנית  דמי ההשתתפות 
 

 טופס הגשת מועמדות: להגשת מועמדות אנא מלאו את הטופס בקישור

 Mediaproject.mict@gmail.com  :לכתובת לפרטים ולשאלות פנו במייל
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