
                            כיתת אומ� 1 
אילנה דיי�, ב� שני וגלעד טוקטלי מציגי� תחקירי� נבחרי�.

טק� הענקת פר� "כד החלב"  אול� מרכזי
מוענק השנה לארז טל, על פיצוח הצופ� הייחודי של המדיו� 
הטלוויזיוני. אורי גוטליב, יעקב איילו�, ר� תל�, ישראל קטורזה 

וא	י עזר.

20 שנה לעובדה

היפה והחנו� - לא מה שחשבת�   אול� מרכזי 
עוני� על השאלות שמע	יקות את צופי התכנית. אורי 
גוטליב, ער� מימו�, רועי עוז, אילנית 	ימ� טוב, ד"ר עמית 

קמה, התאומות מלול ואיליה קורבקו.

אל תקרא לי שחור   אודיטוריו�
עיתונאי� ואנשי אקדמיה מ	תערי� על השד העדתי. ד"ר 
הני זובידה, ד"ר ורד מלכה, ד"ר מירב אלוש�לברו�, ירו� לונדו�, 

אמנו� לוי ואורי גבריאל.

המעגל ע� ד� שילו�   אול� מרכזי
אברמובי�',  אמנו�   .2 ערו�  להקמת  שני�   20 ציו� 
דנה ויי	, מוטי קירשנבאו�, יו	י שריד, ארז טל ונועה ירו� דיי�.

תמורה לאגרה   אולפ� טלוויזיה
הא� אלו דמי האגרה או שהציבור הישראלי מא	 בשידור 
הציבורי. ניב ר	קי�, ד"ר יובל קרניאל, נורית דאבוש, ח״כ 

מיקי רוזנטל, ר� לנד	, יונה ויזנטל, ואלדד קובלנ�.

בייבי בו�   כיתת אומ� 1 
התכנית שהכני	ה אלפי צופי� אל חדר הלידה מגיעה 
לפ	טיבל. א	� גיל, יובל כה�, פרופ' יריב יוגב, ר� ומעיי� 

ארביב (זוג מהתכנית).

08:30
-

09:30

09:30
-

10:30

11:00
-

12:00

צהוב זה השחור החדש  אולפ� טלוויזיה
העיתונות הישראלית במשבר ולעיתי� לא ברור מהו בידור 
ומה� חדשות. קר� נויב�, אמנו� אברמובי�', רוגל אלפר, מוטי 

קירשנבאו� וח"כ מיקי רוזנטל.

11:00
-

12:00

11:15
-

12:30

בני ערובה   כיתת אומ� 1 
	דרת הדרמה של השנה שנמכרה למדינות רבות בעול�. 
לי�אור אברב�, חיי� שריר, רות� שמיר, עמרי גבעו�, יאיר 

לוט� והילה וידור. 

11:30
-

12:45

12:30
-

13:45

12:30
-

13:30

כשרד ודביר פוגשי� את עידו   אול� מרכזי 
תכנית האירוח המפתיעה של השנה שהחזירה את המוזיקה 
לפריי� טיי�. עידו רוזנבלו�, ארי פפר, דביר בנדק ואביר� 

בוכרי	.

14:15
-

15:15

בוקר טוב עול� - התחזית אופטימית  אולפ� טלוויזיה
חדשות בטלוויזיה - למה זה עובד? רינה מצליח, אבי ויי	, ינו� 

מגל, רביב דרוקר, דנה ויי	, ארז ב� הרוש וד"ר ירו� אריאל.

14:00
-

15:00

מחפש תשובה ולא מוצא  אודיטוריו�
החרדי החדש על מ	� הטלוויזיה. ד"ר דודי מקלברג, רונית 
וי	 ברקובי�', נועה ירו� דיי�, מוקי, מיכאל אלוני, קובי אריאלי, 

יונת� אינדור	קי ויונה ויזנטל.

14:00
-

15:15

מחווה לא�י דיי�   אול� מרכזי
מנחה נפתלי אלתר.

15:30
-

16:30

אולפ� ליגת האלופות  אולפ� טלוויזיה 
תכנית ה	פורט שהפכה לתכנית תרבות ואייקו� עיתונאי.  

ליר� שכנר, מודי בר�או�, אבי מלר ונדב יעקבי.

15:15
-

16:15

X Factor - הגודל קובע?   אודיטוריו�  
הא� גודל ההפקה מעיד על גודל ההצלחה? יונת� ריגר, 
עברי לידר, ארז ב� הרוש, מיכל אדלר, האחיות כרקוקלי 

והאחי� אגמי.

15:30
-

16:30

את תהיי הגברת ואני האדו�  אולפ� טלוויזיה
הקמפייני� שמובילה התקשורת כנגד הטרדות מצד גברי� 
בעלי עמדות כוח. דורו� הרמ�, גל גבאי, הד	 שטיי�, משה 

נו	באו�, ד"ר בינה ניר וליאור אפשטיי�.

16:00
-

17:00

זהירות זה מדבק!  כיתת אומ� 1 
	ודות ההצלחה של ה	רטוני� הויראליי�. נדב בורנשטיי�, 
לוק�', נמרוד דוויק (Dice Marketing), ניב פועל ויובל בינדר 

(ממיי	די שרוטוני�) ואלכ	 שול�.

16:15
-

17:15

 RedBAND - מופע מרכזי
ברחבת הדשא ליד בניי� החוג לתקשורת (בניי� 1) 

17:30
-

18:30

12:45
-

13:45

הראל �לוצקי ועופר דומינגז 

גליה גלעדי ורוני ורטהיימר  

07:00-09:30
102FM

12:00-14:00
88FM

שדרני קול יזרעאל מארחי� בשידור חי:

תכניות רדיו בשידור משות�:

עמרי רונ� 10:00-12:00

גוני כה�16:00-18:00

גידי שפרוט 14:00-16:00

* ייתכנו שינויי� בהרכבי הפאנלי� ובשעותיה�.

* רצוי להגיע עשר דקות לפני תחילת כל פאנל.


