כנס כנרת השני
לתקשורת חברה וסביבה
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
יום שלישי ,כ"ו באדר תשע"ב 20 ,במרץ 2012

המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית כנרת שמחה להזמינכם לכנס כנרת
לתקשורת חברה וסביבה ,בשיתוף אגודת העיתונאים ת"א .בכנס ,המתקיים זו
השנה השנייה ,ידונו בתפקוד התקשורת בנושאים הקשורים בשוויון זכויות
וצדק חברתי.
השיח ,בהשתתפות אנשי אקדמיה ,אנשי תקשורת מובילים ונציגי ארגוני חברה
וסביבה בישראל ,יעסוק בסוגיית אחריות התקשורת לקידום נושאים בוערים של
חברה וסביבה בישראל.
תוכנית הכנס
 09:15-09:45התכנסות ורישום
 09:45-10:00ברכות
פרופ' אריה רטנר ,נשיא המכללה האקדמית כנרת
פרופ' חוה תדהר ,ראש המחלקה לתקשורת ,המכללה האקדמית כנרת
 10:00-10:30דברי פתיחה
חה"כ דב חנין ,יו"ר הועדה לסביבה ובריאות בכנסת ,יו"ר השדולה הסביבתית -
חברתית ,השדולה למען דיור ציבורי והשדולה למען העסקה ישירה
 10:30-11:30מושב ראשון :הפריפריה דורשת צדק חברתי – התקשורת אינה עונה
מנחה :פאר לי שחר ,עורכת ,מגישה וכתבת לענייני כלכלה,
עבודה ורווחה בקול ישראל
משתתפים:
סתיו שפיר ,נציגת מנהיגות המחאה החברתית
תמיר דוד חג'ג' ,נציג מנהיגות המחאה החברתית בפריפריה
רן רזניק ,כתב ופרשן לענייני בריאות ,ישראל היום
יערה משעור ,עורכת ראשית של מגאזין הנשים" ,ליילכ"
דר' אלי אברהם ,המחלקה לתקשורת ,אוניברסיטת חיפה
11:30-12:00

שאלות ודיון עם הקהל

12:00-12:15

הפסקה

12:15-12:30

הענקת אות הוקרה לסרט סטודנטים שקידם נושאי חברה וסביבה

12:30-13:15

מדד כנרת לסיקור התקשורתי ודעת הקהל בנושאי חברה וסביבה
רקע והצגת נתונים :פרופ' חוה תדהר ,ראש המחלקה לתקשורת,
המכללה האקדמית כנרת
מגיבה :רות סיני ,עיתונאית

13:15-14:15

הפסקת צהריים

14:15-14:30

הענקת אות הוקרה למחקר אקדמי שקידם נושאי חברה וסביבה

 14:30-15:30מושב שני :אש ומים – שריפת הכרמל ,הפרטת החופים ושתיקת התקשורת
מנחה :רותם אברוצקי ,כתב לענייני אקטואליה ,ערוץ 1
משתתפים:
דר' אורלי רונן ,סמנכ"ל מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית
מור גלבוע ,מנכ"ל מגמה ירוקה
לילך סונין ,כתבת לאיכות הסביבה ,ערוץ 2
שלמה רז ,דובר משרד מבקר המדינה
פרופ' הלל נוסק ,ביה"ס לתקשורת ,המסלול האקדמי של המכללה למנהל
והמכללה האקדמית כנרת
 15:30-16:00שאלות ודיון עם הקהל
 16:00-16:15הענקת אות הוקרה לעיתונאי/ת שכתבתו/ה קידמה נושאי חברה וסביבה
16:15-16:30

דברי סיכום

הכנס ללא תשלום הכנס יערך באולם התיאטרון בבית גבריאל החנייה לבאי הכנס בחניון בית גבריאל
יש להירשם לכנס מראש באמצעות דוא"ל oshra@kinneret.ac.il :או באתר המכללהwww.kinneret.ac.il :
המכללה האקדמית

