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תוכנייה לפסטיבל שובר מסך 8.5.18:
החוג לתקשורת- המכללה האקדמית עמק יזרעאל

Broken-tv.co.il :לפרטים נוספים באתר
פסטיבל שובר מסך |      #שוברמסך2018

כיתת אומןאודיטוריום 2אודיטוריום 1 TV אולפן אולם מרכזי

8:15-9:15
Make America Great Again

נדב איל עורך חדשות החוץ
של ערוץ עשר

 09:45-10:30
התאגיד לאן? שנה אחרי

מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ 
בשיחה אחד על אחד עם נתי טוקר 

TheMarker

 09:30-10:45
הטקס המרכזי- 

גורי אלפי זוכה פרס כד החלב
ע"ש מוטי קירשנבאום

 11:00-12:00
אנשים חשובים מאוד- אילנה דיין 

פוגשת את מנהל חברת החדשות 
ומנהל חדשות עשר

משתתפים: אילנה דיין, 
אבי וייס )חברת החדשות(,

גולן יוכפז )חדשות עשר(

 12:00-13:15
מי מפחד משוברים שתיקה

והקרן החדשה?
מנחה: אמילי מואטי

משתתפים: בן דרור ימיני, עמית דרי, 
ח"כ שרן השכל, ח"כ עמר בר-לב, 

ענת סרגוסטי 
 

12:15-13:15
חרדים בפריים טיים! כבר לא סימן 

שאלה, כיפת ברזל ושבאבניקים 
מנחה: ליאון רוזנברג

משתתפים: עומר פרלמן, אבנר 
ברנהיימר, אלירן מלכה, יעל פולמן, 

דולב מסיקה

 12:15-13:15
למה תמיד תל אביב מנצחת? 

הפריפריה נלחמת על מקום בקדמת 
החדשות ומפסידה
מנחה: נעה שפיגל

משתתפים: חיים הכט, אור רביד,
רן בוקר, אסף זמיר, יונתן ריגר,

מעיין פרתי

 09:45-11:00
חתונה ממבט ראשון- מה לא 
עושים בשביל למצוא אהבה?

מנחה: לירון זייד
משתתפים: אסף גיל, טל כוכבא, 

גבי ביבליוביץ', ד"ר ליאת יקיר,
עדי גרתי

 11:00-12:00
בריאות זה ביזנס- איך השתלטה 

אופנת הבריאות על חיינו 
מנחה: ענת הראל

משתתפים: אירה דולפין, חלי ממן, 
יניב גונדה, רוני דואני

 11:15-12:15
היהודים באים- ואין להם אלוהים 

מנחה: אורי גוטליב
משתתפים: יעל שרוני, עידו מוסרי, 
קובי חביה, אסף בייזר, נטלי מרכוס 

 12:15-13:15
אומנות או פורנוגרפיה- מי מחליט? 

פעם זאת אומנות ופעם זאת 
פורנוגרפיה, תלוי בעיניי המתבונן 

מנחה: לירון זייד
משתתפים: מוטי רייף, שירז טל,

ד"ר עמית קמה, מיה אשרי,
ד"ר ברוך בליך )בצלאל(

11:00-12:00
געגועים לפולישוק - הצחקתם אותי 

הסדרה המיתולוגית
והפוליטיקה היום

מנחה: ד"ר הני זובידה
משתתפים: ח"כ איתן כבל, רוני רימון,

ח"כ שרון השכל, ספי עובדיה,
ח"כ איימן עודה
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 13:00-14:00
שלטון הצללים הקרנת בכורה 

מנחה: אריאל מרגלית
משתתפים: אביב אלוש, רם לנדס,
משה קלוגהפט, חן אמסלם-זגורי,

חיים אביחייל

 13:30-14:30
פרסומת אחת וחזרנו- שבע 

הפרסומות הגדולות של הטלוויזיה  
מנחה: רוני אפלבויים

משתתפים: מירן פכמן, עטרה בילר, 
ניב חורש, ערן ניר, דורית גווילי,

עופר גולן

 14:15-15:15
סאלח פה זה ארץ ישראל

הסדרה שחושפת מה עמד מאחורי 
הגלייתם של יהודי מרוקו לפריפריה

מנחה: אמילי מואטי
משתתפים: דורון גלעזר, ד"ר הני 

זובידה, ד"ר אורלי צרפתי, בן דרור 
ימיני, שלמה בוחבוט, אבי שילון

 14:45-15:45
כיתת אומן עם גורי אלפי-

איך עושים קומדיה?
מנחה: לי-אור אברבך

 16:30-17:30
למי קראת מלצר? פאנל בוגרי החוג 

לתקשורת במכללת עמק יזרעאל
מנחה: מעיין פרתי

משתתפים: פליקס חודורקובסקי, 
אור רביד, תמר שוחר, רון נוטקין,

כפיר בזק

 13:45-14:45
פוליטיקאים מצייצים- טוב לי ויראלי 

אין עוקף בג"ץ אבל יש עוקף 
עיתונות- ציוצים

מנחה: ד"ר אבשלום גינוסר
משתתפים: ח"כ אורן חזן, אלדד יניב, 

פרופ' קרין נהון, ד"ר ירון אריאל, 
גיא לרר

 13:30-14:30
מתחת לפני המייק אפ- הנשים 

שמאחורי המסך
מנחה: לינוי בר גפן

משתתפים: חן ליברמן, עינב שיף, 
אור סיונוב, אמירה בוזגלו,

ורד שני בטש

 13:30-14:30
מי יעצור את ה-D9 שמאיים 

על מערכת המשפט, המשטרה 
והתקשורת? המתקפה המתמשכת 

על גופי האכיפה וכלבי השמירה 
והפיכתם לאויבי הציבור

מנחה: ברוך קרא
משתתפים: נתי טוקר, אלדד יניב,

ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, 
ד"ר ורד אלישר- מלכה, עו"ד ציון אמיר, 

ח"כ אמיר אוחנה, בן דרור ימיני

 15:30-16:30
שוברים את הרשת.

האינטרנט- תחנה סופית
מנחה: גיא לרר

משתתפים: גיא הוכמן, יבגני 
זרובינסקי, נטלי דדון, מעיין רובין, 

שגיא ברייטנר 

 16:00-17:00
המאמן העולמי- מאמן, מנהל, פילוסוף 

 103FM פאנל הספורט של
משתתפים: רון קופמן, צביקה שרף, 
יוני הללי, אריה מליניאק, משה פרימו

 14:45-16:00
נשות ההרמון- יותר קרוב ממה 

שאתם חושבים 
מנחה: אריאל מרגלית

משתתפות: ענת ברזילי, טל טלמון, 
תמר מרום, שירה האס,

חן אמסלם-זגורי
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תכנית הבוקר של רדיו 103
עם שי גולדשטיין ולאה לב

07:00-09:00

רדיו קול יזרעאל09:00-10:00

קולות החיילים של גלגלצ 10:00-12:00
 )107/91.8(

עם אחינעם בר

רדיו קול יזרעאל 12:00-13:00

כאן 88 עם אבנר גורלי

מוזיקה ברצף

גלי צה״ל - מגזין
עם ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו

תכנית הספורט של 103 
עם רון קופמן, אריה מליניאק,

יוני הללי ומשה פרימו

13:00-15:00

15:00-17:00

17:00-18:00

18:00-20:00

לוח השידורים של הרדיו


