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מרכז אדוה הוא מכון מחקר בלתי תלוי ,המתמקד בחקר
מדיניות ,בבחינה ביקורתית של הצעדים הננקטים
בתחומי התקציב ,המיסוי והשירותים החברתיים
ובגיבוש המלצות למקבלי החלטות ולציבור הרחב.

הדוחות של מרכז אדוה מופצים בקרב חברי כנסת,
נבחרי ציבור ברשויות המקומיות ,פקידות מקצועית
במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות ,ארגונים
חברתיים ,אנשי אקדמיה ,יועצי תקשורת מהמגזר
הציבורי והפרטי ,סטודנטים ועוד.

דוחות אלה מהווים בסיס לדיונים בוועדות הכנסת
ובפורומים ציבוריים אחרים ,ומספקים למקבלי
ההחלטות מידע הנחוץ כדי לפעול למען חלוקה צודקת
יותר של משאבים בחברה הישראלית.
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נוסף על פעילות המחקר ,מרכז אדוה מציע הרצאות ,ימי עיון והשתלמויות
בנושאים הנגזרים מתחומי עיסוקו .ההרצאות עוסקות בתחומים מגוונים:

אי -שוויון ומדיניות
חברתית -כלכלית

תהליכי ההפרטה ומדיניות
דיור ,רווחה ובריאות

פערים בין גברים ונשים
וקידום שוויון מגדרי

אי-שוויון בחינוך ,השכלה
גבוהה ומדיניות חינוך

4
מרכז אדוה מציע הרצאות של מומחים ומומחיות
בתחומים שונים .מומחיותם מבוססת על שילוב
של ידע אקדמי ,התמצאות במדיניות ציבורית ו30-
שנים של אקטיביזם חברתי ,שהביא אותם/ן
להכרות קרובה ומעמיקה עם החברה הישראלית
על כל חלקיה.
ההרצאות מבקשות להציג תמונה עשירה ,מגוונת
ועדכנית של החברה הישראלית על כלל מרכיביה
ועל כלל האתגרים בפניהם היא עומדת .ההרצאות
מתבססות ,בין היתר ,על מאות דו" חות מקוריים
שנכתבו ע"י חוקרות/י מרכז אדוה.
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בעלי ניסיון עשיר

מצויות/ים בשני עולמות

בהצגת מידע מורכב בשפה
פשוטה ונגישה

העולם האקדמי של מדע וידע
והעולם האקטיביסטי שבו נעשית
פעילות חברתית-מעשית

01

02

03

04

גישה פתוחה ונעימה

רלוונטיים

שמחות/ים לענות לכל שאלה
ולהבהיר את הלא מובן

קושרות/ים את ההרצאות לסוגיות
מעשיות שמעניינות את הקהל

הרצאות על אי-שוויון
ומדיניות חברתית-כלכלית
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משך ההרצאות :שעתיים אקדמיות

השלכות מגיפת הקורונה
על נשים וגברים בישראל
מגפת הקורונה פגשה באי שוויון מגדרי – חברתי וכלכלי ,שקדם לה .עוד
טרם המשבר נשים וגברים איישו עמדות שונות בכלכלה ובשוק העבודה:
בהשוואה לגברים ,נשים בממוצע מרוכזות בענפים ובסקטורים
תעסוקתיים המתגמלים פחות וממוקמות נמוך יותר בהיררכיות הארגוניות.
בממוצע נשים מרוויחות שכר נמוך יותר בהשוואה לגברים ,עוסקות יותר
בעבודת טיפול ללא שכר ,ולכן גם עובדות יותר במשרות חלקיות ונסמכות
יותר על מערכת הביטחון הסוציאלי .ההרצאה תתמקד בהשלכות
המגדריות של מגיפת הקורונה בהיבטים מגוונים כגון :אבטלה ותעסוקה,
עבודות שקופות ,עוני ,ביטחון סוציאלי ואלימות.

ישראל :תמונת מצב חברתית
הרצאה זו מספקת תמונת מצב של החברה בישראל ומתמקדת בנתונים
המעידים על אי שוויון הקיים היום בין קבוצות שונות בחברה ,בין נשים
וגברים ,בין מעסיקים ועובדים ובין ענפי המשק השונים .במסגרת
ההרצאה נעסוק במשמעות של הצמיחה הכלכלית ובקשר שבין צמיחה זו
לאי שוויון .ההרצאה מבוססת על הפרסום השנתי של מרכז אדוה" :תמונת
מצב חברתית" המתפרסם מדי שנה ומסוקר באמצעי התקשורת.

לתיאום והזמנת הרצאות
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הרצאות על אי-שוויון
ומדיניות חברתית-כלכלית
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לתיאום והזמנת הרצאות

שוק העבודה בישראל
בהרצאה זו נציג תמונת מצב של שוק העבודה בישראל תוך
התמקדות בחלוקת ההכנסה הלאומית בין עובדים למעסיקים ,פריון
ושכר ,תנאים סוציאליים ואבטלה בסקטורים השונים במשק .ננסה
לבחון מדוע אין שוק העבודה בישראל מצליח לפרנס בכבוד חלק
גדול מן המועסקים בו .נדון במגמה של ריכוז ההון וההכנסות בידי
מיעוט – קבוצות ההון ,המנהלים הבכירים והעובדים המתוגמלים,
ומצד שני ,בנתונים המצביעים על היחלשות כוח המיקוח של מרבית
העובדים והעובדות בישראל.

מהגרי עבודה בישראל
מאז  1967נכנסים לישראל עובדים פלסטינים מהגדה המערבית
(ובעבר גם מעזה) ,ומאז שנות התשעים מגיעים לישראל גם מהגרי
עבודה ממקומות מרוחקים יותר בעולם ,במספרים משמעותיים .מה
עומד מאחורי מדיניות העסקת הזרים בישראל? איך העסקתם.ן
משפיעה על שוק העבודה הישראלי? במה דומה ובמה שונה הגירת
העבודה לישראל ,לעומת מקום אחרים בעולם? מהן הזכויות להן
זכאים זרים בישראל ,בשוק העבודה ומחוצה לו ,ואיך מגינים עליהן?
ההרצאה תדון בשאלות אלה ואחרות.
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הרצאות על אי-שוויון
ומדיניות חברתית-כלכלית
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לתיאום והזמנת הרצאות

ממדינת רווחה לכלכלת שוק
ההרצאה מציגה את שני המודלים הכלכליים הבסיסיים המאפיינים את
המדינות המפותחות  -כלכלת שוק ומדינת רווחה ,מתארת את המעבר של
מדינת ישראל ממודל מדינת הרווחה למודל כלכלת השוק בשנות ה80-
תוך התייחסות לשלוש דוגמאות מרכזיות :שוק העבודה ,הפרטת הפנסיה
ומערכת החינוך.

תקציב המדינה והשלכותיו החברתיות
דיון בשיקולים ובאינטרסים אשר נסתרים מעיני הציבור ועומדים בבסיס
ההחלטה על מסגרת התקציב בישראל .המפגש יכלול התייחסות לגורמים
כלכליים פשוטים ומובנים ,אשר משפיעים באופן מובהק על גודל
התקציב ובכל זאת ,נעדרים מכל דיון ציבורי בנושא .עוד נעסוק במפגש
בדרך שבה משפיע תקציב המדינה על חייו של כל אחד מאיתנו ועל
הפערים החברתיים ההולכים ומתרחבים בישראל.
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ומדיניות חברתית-כלכלית

01

משך ההרצאות :שעתיים אקדמיות

אי שוויון בין המרכז והפריפריה בישראל
ההרצאה תבחן תפיסות שונות לגבי מושג ה"פריפריה" ,מתוך תפיסה
שהמושג אינו משקף גיאוגרפיה בלבד ,אלא מקפל בתוכו גם היבטים נוספים
של אי שוויון בחברה הישראלית .במהלך ההרצאה יוצגו נתונים שמעידים על
אי שוויון בחברה הישראלית בין קבוצות שונות בהיבטים של תעסוקה ושכר,
חינוך ובריאות וכן יתקיים דיון אודות התפיסות העומדות בבסיס התוכניות
הממשלתיות לצמצום 'הפערים' בין המרכז והפריפריה.

נתונים -איזה? כמה ולמה?
ההרצאה מיועדת לפעילי ציבור ,היא כוללת הסבר על מסדי הנתונים
העיקרים בישראל ,על איך כדאי להציג נתונים ,בעיות שונות באיסוף נתונים
ודוגמאות לשימוש בנתונים לצורך קידום מדיניות ציבורית.

מי משלם את מחיר הסכסוך?
ישראלים רבים מתייחסים לסכסוך הישראלי-פלסטיני כאל סיפור ביטחוני
או מדיני שהוא חיצוני לסיפור הכלכלי-חברתי .ההרצאה תעסוק בהשפעות
הסכסוך הישראלי-פלסטיני על הכלכלה והחברה בישראל ותתבסס על
הפרסום "הכיבוש :מי משלם את המחיר".

לתיאום והזמנת הרצאות
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הרצאות על אי-שוויון
ומדיניות חברתית-כלכלית
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עולי ברית-המועצות לשעבר:
תמונת מצב השוואתית בשוק העבודה
בעשור שבין השנים  2006ו 2016-נרשם שיפור במצבם של עולי ברית־ המועצות
לשעבר בשוק העבודה .הכנסתם גדלה בכ 60%-והתקרבה לשכר הממוצע במשק.
יחד עם זאת ,עולי ברית־ המועצות לשעבר עדיין לא מצליחים לטפס במעלה
טבלת השכר — ושכרם נע סביב הממוצע; הם מועסקים בשיעורים נמוכים
במשלחי יד של צווארון לבן ובשיעורים גבוהים במכירות ,שירותים ופקידות.

משך ההרצאות :שעתיים אקדמיות

לתיאום והזמנת הרצאות
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הרצאות על פערים
בין גברים ונשים
וקידום שוויון מגדרי
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לתיאום והזמנת הרצאות

"תמיד עבדנו ,תמיד נעבוד":
נשים בעבודה ועבודת נשים
בהרצאה זו נעסוק בבחינת מושג "העבודה" ,נדון בעבודתן של נשים שלא בשכר
ונבחן את מעמדן ,שכרן וזכויותיהן של נשים בשוק העבודה .בהרצאה יוצגו נתונים
המצביעים על אי-שוויון הקיים בין גברים לנשים בכל הקשור למסלולי קידום,
תנאי שכר ותנאי עבודה ונדון בדרכים השונות לעידוד תעסוקת נשים ולשיפור
תנאי עבודתן ושכרן.

פערי שכר מגדריים בישראל
פערי שכר בין נשים לגברים בשוק העבודה – בשכר חודשי ובשכר שעתי – הינם
תופעה אוניברסלית ,המשקפת היבטים של אי-שוויון בחלוקת העבודה המגדרית
בבית ובשוק העבודה כאחד .הרצאה זו תציג נתונים עדכניים על פערי השכר
המגדריים בישראל ותעמוד על הגורמים לפערים אלו ,ובהם התופעה של בידול
תעסוקתי והערכה שונה של עיסוקים גבריים ועיסוקים נשיים; הבדלים בשעות
העבודה של נשים וגברים ,הנובעים במידה רבה מחלוקת העבודה המגדרית בבית;
אפליה והתנהגות המבוססת על סטריאוטיפים מגדריים :דעות קדומות של
מעסיקים לגבי יכולתן ונכונותן המקצועית של נשים לעבוד; כוח מיקוח נמוך יותר
של נשים בשל אחריותן להולדה ולגידול הילדים ודפוסי משא ומתן מגדריים שונים
הנובעים מהטיות מגדריות בחינוך .כמו כן תציע ההרצאה כיוונים לפתרון וצמצום
פערי השכר המגדריים ותציג את מיזם המחשבון לחישוב פערי שכר מגדריים
שפותח במסגרת פרויקט "שוות ערך-לקידום שכר שווה".
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הרצאות על פערים
בין גברים ונשים
וקידום שוויון מגדרי
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לתיאום והזמנת הרצאות

סוגיות מרכזיות בכלכלה פמיניסטית
מגדר השפיע על הבניית הדיסציפלינה הכלכלית והדבר בא לידי ביטוי בנקודת
המבט שבאמצעותה נתפס העולם החברתי והכלכלי ובאופן שבו מוערכות
חשיבותן והרלוונטיות של בעיות כלכליות .פעילויות ,חוויות ותנאי החיים שבאופן
היסטורי היו נחלתן של נשים נותרו שקופים במסגרת הנחות היסוד של הכלכלה
ובמדיניות הנגזרת מהן .ההרצאה תעסוק בשאלה מהי כלכלה פמיניסטית
ותתייחס לסוגיות המרכזיות בהן היא עוסקת ולתרומתה לניתוח וליישום של
מדיניות כלכלית.

פנים רבות לפמיניזם:
זרמים ומושגי יסוד בחשיבה הפמיניסטית
התנועה הפמיניסטית (או התנועה לשחרור האישה) שמה לעצמה למטרה לקדם
זכויות לנשים בהיבטי החיים השונים ,תוך הכרה בעובדה כי המבנים החברתיים
הקיימים מעניקים עדיפות לגברים על פני נשים ,ובכך משמרים את יחסי הכוח ואי
השוויון החברתי ,כלכלי ופוליטי .המחקר כיום מדבר על 'פמיניזמים' ולא תיאוריה
אחת כוללנית .בהרצאה יסקרו הגלים השונים תוך התייחסות לייחודיות של כל זרם
פמיניסטי בהבטים של מהות היחסים בין נשים וגברים ,מקור אי השוויון והמנגנונים
המשעתקים ,ומהו השינוי הרצוי והדרכים להשגתו.
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"
עובדת קהילתית בעיריית חיפה
שהשתתפה בקורס שוויון מגדרי

לתיאום והזמנת הרצאות

שאלת אותנו על פמיניזם ,אמרתי 'אני כבר מבוגרת,
מה לי ולפמיניזם? לי כבר אין מה לעשות עם זה'.
פמיניזם בשבילי היה סתם דיבורים על 'אישה
חזקה' ואני יודעת שאני חזקה .עכשיו אחרי הקורס
אני מבינה שזה שיח רחב על שוויון בין בני אדם.
דרך השיח פה בקורס על שוויון הזדמנויות,
תעסוקה ,תחבורה ,הבנתי שזה חלק מהחיים.

הרצאות על פערים
בין גברים ונשים
וקידום שוויון מגדרי
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לתיאום והזמנת הרצאות

תקציב ומגדר :הטמעת חשיבה מגדרית
בתקציבים ובמדיניות
ניתוח מגדרי של התקציב מבוסס על ההנחה שלכל החלטה כלכלית יש
השלכות שונות על גברים ועל נשים .הנחה זו מבוססת על נגישותם השונה
של גברים ושל נשים לאמצעי הכוח בחברה ,הכוח הפוליטי והכוח החברתי
ובעיקר לכוח הכלכלי ומתוקף התפקידים השונים שנשים וגברים ממלאים
בחברה ובמסגרת המשפחה .ההרצאה תתמקד בניתוח מגדרי של תקציב
המדינה ובבחינת השלכותיו על קבוצות שונות של נשים וגברים.

תקצוב מגדרי -מבט בינלאומי
תקצוב מגדרי הוא גישה המיושמת ב 100-ארצות ברחבי העולם ומוכרת
ככלי לצמצום פערים מגדריים בארגונים בינלאומיים כדוגמת האיחוד
האירופי וה .OECD-ההרצאה תתמקד במודלים שונים לניתוח מגדרי של
תקציבים ,המיושמים במדינות שונות ברמות שלטוניות שונות (מקומית,
אזורית ולאומית) ומהווים השראה ומקור ללמידה.
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המדריך :כלים ליישום תקצוב מגדרי
ברשויות המקומיות
בהרצאה זו יוצג המדריך לניתוח מגדרי של תקציב הרשויות המקומיות
שפותח במרכז אדוה ומהווה בסיס לניתוח מגדרי של תקציב המדינה .בנוסף
ההרצאה תכלול דוגמאות מעבודות שנעשו ברשויות שונות בארץ כמו :ניתוח
מגדרי של משאבי הספורט במועצה האזורית מטה אשר ובעיריית בת ים,
ניתוח מגדרי של המרכז הגאה בתל אביב ,הטמעת חשיבה מגדרית בתכנון
תחבורה ברחובות וניתוח פערי שכר והטבות בעיריית באר שבע ועוד.

תקצוב מגדרי ככלי לקידום שוויון מגדרי בספורט
הטמעת חשיבה מגדרית בתהליכי תכנון ,קביעה וניתוח מדיניות הינה אמצעי
לקידום שוויון בין המינים .ההנחה המרכזית היא שהמדיניות הציבורית אינה
נייטרלית ושנשים וגברים מושפעים ממנה באופן שונה .ספורט הינו אחד
התחומים בהם אי השוויון בין נשים וגברים בולט במיוחד .כשמתייחסים
לעיסוק בספורט יש להבחין בין ספורט עממי לבין ספורט תחרותי .במבט
מגדרי ,אף על פי שנשים רבות עוסקות בספורט עממי ,נשים ונערות עוסקות
הרבה פחות מגברים בספורט תחרותי ונהנות הרבה פחות מהקצבות לאומיות
ועירוניות לספורט ,בכל מקום שהנושא נבדק .ההרצאה תיישם את המודל של
הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ובתקציבי הספורט ברשויות מקומיות
שונות בארץ ובתקציב המדינה.
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על הפרטות ומופרטות :כיצד מושפעות הנשים
מתהליכי ההפרטה בישראל?
בהרצאה זו נבחן כיצד משפיעה ההפרטה והקיצוצים התקציביים
המתמשכים בשירותי החינוך ,הבריאות והרווחה על נשים כמועסקות ועל
צרכני וצרכניות שירותים אלה .כמו כן ננסה לעמוד על האופן שבו מושפעת
חלוקת העבודה המגדרית מתהליכים אלה.

הגירעון הטיפולי :מי נושאות בנטל?
עבודת הטיפול חיונית לאיכות החיים של כל אחד ואחת מאתנו ולרווחתה של
כלל החברה .היא יכולה להיעשות בשכר ושלא בשכר ולהתבצע במוסדות
כדוגמת בתי חולים ובתי ספר או בבית ובמרחבים פרטיים אחרים .במשך
שנים נחשבה עבודת הטיפול כאחריותן הטבעית של נשים; ואכן ,בישראל
כמו במדינות אחרות ,נשים מספקות את רובה – אם בשכר ואם ללא שכר.
המונח "גירעון טיפולי" מתייחס לקושי ההולך וגובר של משפחות במדינות
בעלות משטר קפיטליסטי ,לספק טיפול זמין ואיכותי שיענה על הצרכים של
קרוביהן .הגירעון הטיפולי נוצר כתוצאה משילוב בין העלייה בהשתתפות
נשים בכוח העבודה בעשורים האחרונים ובין העלייה בתוחלת החיים ,אשר
גררה התארכות של תקופת החיים שבה נדרש טיפול בבני משפחה מבוגרים.
ההרצאה תעסוק בביטוייו של הגירעון הטיפולי בישראל ,בבחינת חלוקת
העבודה המגדרית ודפוסי ההשקעה הציבוריים והפרטיים בטיפול .בנוסף נדון
בחלופות פמיניסטיות אפשריות לקידום כלכלת טיפול הוגנת.
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עסק משלה -עידוד עסקים קטנים בבעלות נשים:
מה אפשר לעשות?
'עסקים קטנים' הם הרוב המכריע של העסקים במגזר הפרטי בישראל ,ורוב עסקי
הנשים הם עסקים קטנים וזעירים .ההרצאה תעסוק בחשיבות של קידום עסקים
קטנים וזעירים בבעלות נשים; במאפייני עסקי הנשים; בחסמים שקיימים עבור נשים
יזמיות; עידוד עסקי נשים ברכש מקומי; ודוגמאות מהארץ ומהעולם על מיזמים
לקידום עסקים בבעלות נשים.
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החינוך בישראל :בידול ,אי שוויון ושליטה מתרופפת
ההרצאה מציגה תמונת מצב של מערכת החינוך בישראל ומתמקדת בדרך בה
מעצבת מערכת החינוך ,באופן בלתי שוויוני ,את עתידם של תלמידיה
ביישובים מבוססים ,בעיירות הפיתוח וביישובים הערביים.
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הדיור בישראל :ממגורים לנדל"ן
בשנים האחרונות ובעיקר מאז המחאה החברתית של קיץ  ,2011הפך
תחום הדיור ועליית מחירי הנדל"ן לסוגיה מרכזית בשיח הציבורי
בישראל .במסגרת הרצאה זו נבחן את המגמות בתחום הדיור ואת עליית
מחירי הנדל"ן כפועל יוצא של נסיגת המדינה מאחריות על תחום הדיור,
של הגידול בעושר של שכבת אוכלוסייה מצומצמת ושל התחזקות 'כוחות
השוק' – היזמים ,הבנקים ומשקיעי הנדל"ן  -השולטים בנעשה בתחום
הדיור; וכן נדון בחלופות אפשריות למציאות זו.

מדינת הרווחה ורשת הביטחון הסוציאלי
בעשורים האחרונים ,בעקבות חדירתן של מגמות ניאו-ליברליות והעמקת
הגלובליזציה ,חלו שינויים מהותיים בתפקודן של המדינות בכלל
והכלכלה הציבורית בפרט .אחת התמורות המרכזיות היא ירידת כוחה של
מדינת הרווחה והעצמת תהליכי ההפרטה .במסגרת תמורות אלה ,מתנהל
בישראל מסע ציבורי נגד רשת הביטחון הסוציאלי שמעניקה מדינת
הרווחה ,באמצעות המוסד לביטוח לאומי .במסגרת הרצאה זו נבחן את
משמעות ירידת כוחה של מדינת הרווחה ,את ההשלכות של מדיניות
ההפרטה ,בעיקר על בני הגיל השלישי ,ואת הסיבות שבגינן מתנהל אותו
מסע ציבורי נגד רשת הביטחון הסוציאלי.

20

"

תודה רבה על
ההרצאה המעניינת.
היה מרתק .מעורר מחשבה ותהיות.
הפידבקים מהקבוצה מאוד חיוביים ,על כך
שהציגה לאנשים זווית חשיבה כל כך

ברורה ,שהם בעצם לא חשבו עליה עד כה.
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הפרטת השירותים החברתיים בישראל
הרצאה זו בוחנת את מדיניות ההפרטה המאפיינת את ישראל בעשורים
האחרונים .ההרצאה תתמקד בהפרטת התאגידים ,הפרטת קופות
הפנסיה ובהשלכות של מדיניות הפרטת השירותים הציבוריים על
שירותי הבריאות ,החינוך והרווחה בישראל.

על הקשר שבין חשיבה ביקורתית
ופעולה לשינוי חברתי
חיים ללא התבוננות אינם ראויים לו לאדם לחיותם" (סוקרטס) .
התבוננות בעולם ,שאילת שאלות אודות המציאות שסובבת אותנו ,תהייה
על הקשר בין המצוי לרצוי הם הבסיס לפיתוח חשיבה ביקורתית.
בהרצאה זו נתמקד בשלוש תכונות מרכזיות של חשיבה ביקורתית:
ההבחנה בין עובדות לדעות ,הנכונות להטיל ספק ורפלקסיביות ונעמוד
על הקשר שבין חשיבה ביקורתית וקידום יוזמות לשינוי חברתי.
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על עוני ואי-שוויון
בהרצאה זו נגדיר את אופן מדידת העוני בישראל ונסביר מה למדידת העוני
ולאי-שוויון .נאפיין את משקי הבית הנמצאים מתחת לקו העוני – לאום ,מגדר,
השכלה ועוד .נציג את השינויים שעברו על אוכלוסייה זו בין השנים 2003
ל ,2021-וכן תמונת מצב עדכנית על מצב העוני בישראל ועל ההתמודדות עמו.
נסכם בהשוואה בינלאומית בין ישראל למדינות ה.OECD-

תל אביב-יפו – העיר המחולקת
כמו הרבה ערים גדולות בעולם ,גם העיר תל אביב-יפו מתאפיינת באי-שוויון
כלכלי ובחלוקה מרחבית בין "הצפון" ו"הדרום" .הרצאה זו תעמוד על המקורות
ההיסטוריים של אי-השוויון ותציג את מאפייניו בהווה בתחומים שונים ,בהם
תעסוקה ,חינוך ותכנון עירוני.

 4ערים מספרות את הסיפור של החברה הישראלית
בהרצאה זו נתבונן במאפיינים של החברה הישראלית דרך בחינה של ארבע
ערים בישראל :ירושלים ,תל-אביב ,נצרת ובאר שבע .ערים אלו מבחינת הרכב
האוכלוסייה שלהן ,מאפייני האוכלוסייה ,סוגיות כמו עוני ,תעסוקה ,חינוך
ודיור משקפות את מצבן של קבוצות לאומיות ואתניות מרכזיות בישראל.
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הרצאות מקצועיות
של צוות מרכז אדוה

05

מה? מי? מתי? מדוע? מאיפה? –
צעדים ראשונים בעבודה מול התקשורת
סקירה בסיסית של עולם התקשורת הישראלי :רדיו ,טלוויזיה ,עיתון ואתרי
אינטרנט .ואיך עושים את זה? מהי הודעה לעיתונות ,החשיבות של חיבור בין
סיפורים לנתונים ,מאמרי דעה ,קשר עם עיתונאים ,פולו-אפ ותגובה בזמן אמת.
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