יתכנו שינויים בהרכבי וזמני הפאנלים
רצוי להגיע רבע שעה לפחות לפני תחילת כל פאנל
אורך כל פאנל כשעה
ללא מקומות שמורים ,ללא אפשרות כניסה במהלך הפאנלים

8:15
אודיטוריום 1

09:30
אולם מרכזי

ביבי והתקשורת
למה זה מגיע לו?
מנחה :לי־אור אברבך
בהשתתפות :שרון גל · אלדד יניב

"מה אומרים? לא אומרים" -עובדה!
הענקת פרס "כד החלב" על שם מוטי קירשנבאום ז"ל
לתוכנית "עובדה"
מנחה :מודי בר און
משתתפים :אילנה דיין • צוות "עובדה"

09:45
אודיטוריום 2

11:00
אולם מרכזי

11:00
אודיטוריום 1

11:00
כיתת אומן 2

11:15
אולפן טלוויזיה

11:15
כיתת אומן 1

12:15
אודיטוריום 1

12:15
כיתת אומן 2

12:30
אולם מרכזי

12:30
אולפן טלוויזיה

12:30
אודיטוריום 2

13:30
אולם מרכזי

13:30
אודיטוריום 1

13:45
כיתת אומן 1

14:30
אולפן טלוויזיה

14:15
אודיטוריום 2

15:00
כיתת אומן 1

15:30
אודיטוריום 2

15:45
אולפן טלוויזיה

17:00
אולם מרכזי

בייבי בום
לידה בשידור חי
מנחה :לי־אור אברבך
משתתפים :פרופ' טל בירון שנטל • מתת ועודד
בנדל • אסף גיל • יובל כהן • ברוריה נעים

יא שמאלני
למה לקלל?
מנחה :רענן שקד
משתתפים :ח"כ תמר זנדברג • מתן פלג
אלדד יניב • בן דרור ימיני • צבי האוזר
ענת סרגוסטי

מטומטמת
הצלקות מהחיים שהפכו לסדרה בועטת
מנחה :יונתן ריגר
משתתפים :בת חן סבג • משה אשכנזי
שני קליין • מיקי לאון • רותי אסרסאי
שי קפון • יוני פארן

מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
הבוקר של רשת
מנחה :גילה לוי
משתתפים :הילה קורח • דורי רונן

לעניות דעתי
התקשורת והעוני
מנחה :לינוי בר גפן
משתתפים :חגי רזניק • יונה לייבזון •
ערן וינטרוב • שלמה מעוז • אור סיונוב

קווים לדמותנו
קריקטוריסט  -עיתון "הארץ"
מנחה :ד"ר אבשלום גינוסר
בהשתתפות :עמוס בידרמן

נבסו
הסדרה שכולנו חיכינו לה
מנחה :דביר בנדק
משתתפים :יוסי ואסה • מסקי שיברו
גל זייד • ליאת שביט • שי בן עטר

צעירים חסרי מנוח
הפנים החדשות של מערכות החדשות
מנחה :לינוי בר גפן
משתתפים :אלמז מנגיסטו • מיכל פעילן
מעיין פרתי • ליאור קינן • רון נוטקין

המנכ"ל
ראיון עם מנכ"ל משרד התקשורת
משתתפים :אילנה דיין • שלמה פילבר

"חבל שלא יורים עלינו"
מאבדים את הצפון
מנחה :אלי לוי
משתתפים :ח"כ איתן ברושי • יוסי מזרחי
נעה שפיגל • ניסן זאבי • סמי עבד אלחמיד
יוסי בן דוד (ראש עיריית טבריה)

טהורה לעד
שונאים סיפור אהבה -בית"ר ירושלים
מנחה :מירי נבו
משתתפים :ח''כ זוהיר בהלול • מאיה זינשטיין
ישראל פרידמן • דורית ענבר • איציק קורנפיין
אושרי דודאי • אריאל הרוש

תאג"ד
הסדרה שריפאה אותנו משביזות יום א'
מנחה :יונתן ריגר
משתתפים :דין מירושניקוב • אור אדרי • אינה בקלמן
תום גרציאני • ציון רובין • דגנית אטיאס

התאגיד כמשל
מה קורה כאן?
מנחה :דנה וייס
משתתפים :שלמה פילבר • מתי גולן • אלדד יניב
ד"ר ורד אלישר-מלכה • נתי טוקר • אבישי עברי

ישנן בנות
הסדרה "בנות" של  HBOששינתה את פני הדימוי הנשי בטלוויזיה
מנחה :איתי שטרן
משתתפים :דפנה לוסטיג • ניב הדס
פרופ' דלית יסעור-בורוכוביץ

פייק ניוז
שתי פנים לאמת
מנחה :אבנר הופשטיין
משתתפים :גיא לרר • פרופ' גבי וימן
ד"ר ירון אריאל • ד"ר אבשלום גינוסר
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

גולסטאר
גוללללסטאר
מנחה :דביר בנדק
משתתפים :שימי ריגר • אסף אטדגי • עומרי קנדה
שייע פייגנבוים • ירון ליכטנשטיין • דודו כהן

פייסבוק ,לגליזציה ,מהפכה
הרשתות החברתיות משנות לנו את החיים
מנחה :גיא לרר
משתתפים :גדי וילצ'רסקי • לאה לב
יבגני זרובינסקי • מלך זילברשלג

ג'ודה
הערפד היהודי הראשון
מנחה :אסי ישראלוף
משתתפים :ציון ברוך • עמוס תמם • אנסטסיה פיין
אפרת דרור • מירית טובי • מני יעיש

זה "רק" ספורט
למה הספורט תמיד בסוף המהדורה?
מנחה :יהונתן כהן
משתתפים :ח"כ זוהיר בהלול • עמרי אפק
ד"ר הני זובידה • שימי ריגר

מופע סיום
שלישיית מה קשור
קבלת צמיד כניסה (לנרשמים מראש) בעמדת הרישום
בין השעות 14:00-16:30

שידור חי באתר וואלה!

רדיו קול יזרעאל  106FMמארח:
07:00 - 09:00

103FM
שי גולדשטיין ,אורי גוטליב ,לאה לב

09:30 - 12:00

אקו 99
יניב מורוזובסקי

12:00 - 15:00

רדיו חיפה
עמרי שטיין

