
מרתון תקשורת אזרחית
מפגש אקטיביסטים
קוקטייל השקה

התכנסות, הרשמה וכיבוד קל 
דברי פתיחה והכרות 

הרצאה ראשונה:
תקשורת אזרחית בישראל ובעולם: חשיבותה והתפתחותה, מגמותיה וההקשרים שלה לארגוני החברה האזרחית

מרצה: ד”ר דניאל דור, החוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב, ממייסדי המשמר החברתי
הרצאה שנייה:

שאלת העיתונאי כסוכן שינוי חברתי
מרצה: עינת פישביין, עיתונאית ומייסדת משותפת של “המקום הכי חם בגיהנום”

הפסקה
מושב: 

למצוא קול במרחב התקשורתי החדש: על יתרונות התקשורת האזרחית וחסרונותיה, תקשורת כארגון חברתי ועיתונאים יוצרי שינוי
מנחה: ענת באלינט, עיתונאית וחוקרת תקשורת

משתתפים: מאג’ד כיאל )עיתונאי עצמאי, עדאלה(, רנן מוסנזון )הירקון 70(, טל שניידר )הפלוג(, פרופ’ יוסי דהאן )העוקץ(, ורד כהן 
ברזילי )תא העיתונאיות, אנו(, תמר שטרנטל )פרספקטיבה(

ארוחת צהריים
היכרות עם כלים דיגיטליים לתקשורת אזרחית, מרצה: ערד בן חיים, אנו

סדנאות מעשיות )מקבילות(:
לתקשר עם התקשורת החדשה, מנחה: רועי ילין, יועץ אסטרטגי וקמפיינר 

קידום אג’נדות ברשתות חברתיות, מנחה: אורלי בר-לב, פעילה חברתית, בלוגרית חדר-המצב, עיתונאית לשעבר ב”קול ישראל” ו”הארץ” 
יתרונות ניהול בלוגים בעידן הניו-מדיה, מנחה: עלא חליחל, עורך ראשי של אתר “קדיתא”

דברי סיכום

התכנסות והרשמה 
דברי פתיחה: פז כהן, מנכ”ל אנו 

היכרות וחיבורים
ארוחת ערב

סל הכלים לאקטיביסטים של אנו, מרצה: עדי פלד, אנו
סיכום ושיתופי פעולה

התכנסות והרשמה 
ברכות: פז כהן, מנכ”ל אנו, ניקול הוד, סמנכ”לית אנו 

דברים: צורי דבוש, יו”ר הועד המנהל של אנו
טקס הרמת כוסית

מסיבה

9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:00

11:00-11:45

11:45-12:00
12:00-13:30

13:30-14:30
14:30-14:45
14:45 16:15

16:15-16:30

16:30-17:00
17:00-17:15
17:15-18:45
18:45-19:30
19:30-19:45
19:45-20:30

20:30-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
    21:30
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אנו מדברים על >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

אנו משתפים פעולה >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

אנו מכריזים בזאת >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

22.5.14, יום חמישי
ב י ב א ל  ת  ,7 0 ן  ו ק ר י ה ת  י ב

* הכניסה לכל אחד משלושת האירועים בהרשמה מראש בלבד. מספר המקומות מוגבל!

* עלות השתתפות במרתון: 100 ₪

ANU
نحن

להרשמה לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן

https://docs.google.com/a/anu.org.il/forms/d/1rwmfYzPyQwvuJ0BwvJRwJ-ERtnzxMjXvHUp1vk9fPRk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1X6Q_1fBXHKhbXSAWn5hDMdidkBEV8Xmjx_eDBX1bgmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Fb6mBu10yzQZ0bLMNFfdYKb_lwfQL2J51cC1FLMuvrU/viewform

