
סדר יום

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 
סדנת

תקשורת המדע
 14-13 בספטמבר 2017 | מלון מטרופוליטן, תל-אביב

פלטפורמת תוכן מתקדמת המציעה לאנשי תקשורת ולקהל 
המדע  בתחומי  ומעניין  נגיש  רלוונטי,  עדכני,  מידע  הרחב 
בתחומי  הסביבתית  הזווית  את  מציגים  אנחנו  והסביבה. 
הכלכלה, החברה, הטכנולוגיה והתרבות, במטרה לקרב את 
המדע אל הציבור ומציעים כתבות, סקירת מחקרים חדשים, 
ראיונות, מאגר אנשי מקצוע המומחים בתחומם, תצלומים 

וסרטונים מהארץ ומהעולם.
יישומיים  כלים  נותנות  זווית  של  התקשורת  סדנאות 
באופן המיטבי  הידע המדעי שברשותם  להעברת  למדענים 
לקהלים שונים, ובייחוד למקבלי ההחלטות – בצורה ישירה 
העבודה,  עם  היכרות  תוך  תקשורת,  אנשי  באמצעות  או 

המגבלות והצרכים של התקשורת הישראלית.

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה



  9:00
התכנסות וקפה של בוקר

צוות זווית - סוכנות ידיעות למדע ולסביבה

  9:30
הצגת סדנאות התקשורת ופעילות האגודה הישראלית 

לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
צוות זווית

סוכנות ידיעות למדע ולסביבה

מדעי הים לאן? 
פרופ' צבי בן אברהם

ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון 

  10:15
סדנת העברת מסרים 

ליאור שהם
חברת בארי כ"ץ בע"מ המתמחה בהכשרות מקצועיות לתקשורת 

אפקטיבית, עמידה מול קהל והעברת מסרים

  13:00
ארוחת צהריים

  14:00
 Get to the Point

ליאור שהם

17:00
מצגת אפקטיבית

ליאור שהם

20:00
הרצאה וארוחת ערב בפאב הטוקהאוס, נמל תל אביב

אין כניסה לישראלים: 
תימן - אלף לילה ולילה - מהדורת המאה ה-21

נפתלי הילגר
הרצאה לקהל הרחב

  6:45
יוגה על הים

 8:00
ארוחת בוקר

  9:00
לתקשר מדע ולדעת להופיע

קווה שפרן
מנכ"ל 'לדעת להופיע' אימוני תקשורת ושפת גוף למנהלים. 

מגיש תכניות הטלוויזיה: 'מעבר למילים' ו'סודות שפת הגוף'. 
מפקד ביה"ס הצבאי לתקשורת. לשעבר כתב, עורך ומגיש 

בגלי צה"ל, גלי ישראל, ערוץ AP ,1, הארץ ורשת.

  13:00
ארוחת צהריים

 14:00
סימולציות מול מצלמה 

קווה שפרן 

  15:00
החיים אחרי הדוקטורט 

ד“ר עמיר פינק
מנהל תכנית ממשק - יישום מדע בממשל

  16:30
אז מה הזווית שלך?

רועי בית לוי
מנהל זוית - סוכנות ידיעות למדע ולסביבה

  18:00
סיכום הסדנה, משוב ופיזור
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