תכנית

הכנס ה-

של

האגודה
הישראלית
לתקשורת

 16באפריל 2019

המכללה האקדמית הדסה ,ירושלים

תקשורת במוקד הביקורת:
מחקר ביקורתי בתקשורת כיום בישראל

לוחות זמנים
8:30-9:00

רישום והתכנסות (גלריה עזריאלי)*

מושב
פתיחה
9:00-9:15

מליאת פתיחה (אודיטוריום גלר)1700 ,
ברכות ,הנחיות לכנס ,חלוקת פרס עבודת מחקר מצטיינת (סטודנטים) לזכרו של ד"ר יובל שחל ז"ל
פרופ' חיים נוי ,יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת ,אוניברסיטת בר אילן
ד"ר דורון שולצינר ,ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת ,המכללה האקדמית הדסה

9:15-9:50

פאנל בוקר :עינת פישביין" ,המקום הכי חם בגיהינום" –
שיחה פתוחה בהנחיית פרופ' דליה גבריאלי-נורי.

עמדת קפה בקומה 1

מושבי בוקר כיתה 5700

כיתה 5701

 10:00-11:30מושב :1
השבט אמר
את דברו–
מחקרים
בתקשורת
ודעת קהל

מושב :3
מושב :2
תקשורת
עיתונאות
וחדשנות
ושידור
ציבורי בעידן טכנולוגית
של שינוי

כיתה 5703

כיתה 3700

מושב :4
כיוונים
וקיוונים
בתקשורת
פוליטית
עכשווית-
מגמות,
אתגרים
והזדמנויות

מושב :7
מושב :6
מושב :5
מול כל
הגמוניות
זה סימן
העולם -
פוליטיות
שאתה
צעיר – מושב תקשורתיות -תקשורת
במבט גלובלי
דיון בשיח
קהילת
ורטוריקה
תלמידי
בישראל
המחקר
(תואר שני)

שולחן עגול:
מורים
לתקשורת

הפסקה  -עמדות קפה בקומות  3ו5-

11:30-11:45
מושבי
צהריים

כיתה 5702

כיתה 3701

כיתה 3702

כיתה 3703

כיתה 5700

כיתה 5701

כיתה 5702

 11:45-13:15מושב :8
מושב :10
מושב :9
חוקרים
רואה לך
עשייה
בעיניים -
(ב)פלטפורמות ומקצוע
העיתונאות תקשורת
מקוונות-
בתמונת מבט חזותית
חסמים,
עדכנית
אפשרויות
והתנהלות
אתית

כיתה 5703

כיתה 3700

כיתה 3701

כיתה 3702

כיתה 3703

מושב :11
מחקרי שיח
בתקשורת
מכווני
הקשרים

מושב :12
בדרך
לגימנסיה-
מושב
השדולה
לאוריינות
תקשורת

מושב :13
זה כתוב
בספרים–
ספרים
חדשים

מושב :14
תקשורת
ומגדר (א')

שולחן עגול:
"צל של
אמת" -
שיחה עם
יוצרי הסדרה
לקראת
העונה
החדשה

13:15-14:00

הפסקת צהריים ,יריד ספרים (מרכז למידה ,קומה )6

14:00-14:45

פאנל צהריים :מר עמוס שוקן ,מו"ל 'הארץ' (אודיטוריום גלר)1700 ,
שיחה פתוחה בהנחיית ד"ר דורון שולצינר ,ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת,
המכללה האקדמית הדסה

14:45-15:30

מליאת אסיפה כללית שנתית של האגודה הישראלית לתקשורת

חלוקת תעודות לספר הטוב ולעבודת מחקר מצטיינת  -פרופ' חיים נוי יו"ר האגודה הישראלית
לתקשורת ,אוניברסיטת בר אילן
מושבי
אחה"צ

כיתה 5700

כיתה 5701

מושב :16
 15:30-17:00מושב :15
אולי נעשה
כל אדם
צריך לצעוק -בחירות-
דיונים על
תקשורת
תקשורת
ותנועות
ופוליטיקה
חברתיות
17:00-18:30
2

כיתה 5702

כיתה 5703

כיתה 3700

כיתה 3701

מושב :20
מושב :19
מושב :18
מושב :17
לגדול עם
מה הסיפור ילד מזדקן -זה מה
הטאבלט:
שנשאר –
שלך? סוגיות זקנה,
מהמסך
בריאות ,מוות תקשורת
עכשוויות
ודת ברשתות יוצרת זיכרון הקטן למסך
בתקשורת
לאומי ואישי הקטן עוד
חברתיות
שכנועית
יותר

כיתה 3702
מושב :21
תקשורת
ומגדר (ב')

סיור בירושלים – כולם מוזמנים !

* כל מושבי ומליאות הכנס מתקיימים בבניין הלמסלי ,המכללה האקדמית הדסה ,רחוב הנביאים 39

 10:00-11:30מושבי בוקר
מושב  :1השבט אמר את דברו – מחקרים בתקשורת ודעת קהל
יו"ר :פרופ' לילך ניר ,האוניברסיטה העברית | מגיב :פרופ' יריב צפתי ,אוניברסיטת חיפה
הכל בעיני המתבונן :תפיסת התקשורת כעוינת ( )HMPבקרב סטודנטים פרו-פלשתינאים ופרו-ישראלים בארה"ב
 גב' גלית בנצור ,אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה הפתוחה
תפיסות השיח הציבורי בקרב סטודנטים ישראלים :ניתוח מטא-שיח
 ד"ר עידית מנוסביץ ,מכללת נתניה ,וד"ר אלי פרידמן ,אוניברסיטת בר אילן
כוחו של הווידאו בקרב המקוון על דעת הקהל
 פרופ' אזי לב-און וד"ר נילי שטיינפלד ,אוניברסיטת אריאל

מושב  :2עיתונאות ושידור ציבורי בעידן של שינוי
יו"ר ומגיב :פרופ' עמית שכטר ,אוניברסיטת בן גוריון
השתתפותם של פלסטינים-ישראלים בשידור הציבורי בישראל כיכולת :תאגיד השידור לעומת רשות השידור
 מר ברוך שומרון ,אוניברסיטת בן גוריון
הדדיות מתמשכת בין עיתונאים וקהלים במרחב-ביניים חדשותי  -המקרה של קבוצת ווטסאפ עיתונאית
 ד"ר נטע קליגלר-וילנצ'יק ,האוניברסיטה העברית ומר אורי טננבוים ,אוניברסיטת טקסס
"חוק הלאום" בעיתונות המרכזית בעברית ובערבית :חזרה לעיתונות מפלגתית?
 ד"ר יובל גוז'נסקי וד"ר מוטי גיגי ,מכללת ספיר

מושב  :3תקשורת וחדשנות טכנולוגית
יו"ר :פרופ' יאיר עמיחי-המבורגר ,המרכז הבינתחומי הרצליה | מגיבה :ד"ר רבקה נריה בן שחר ,מכללת ספיר
האזניים אומרות לעיניים לאן להביט :עיצוב ממשק סאונד והסובייקט-המאזין
 גב' הדר לוי-לנדסברג ,האוניברסיטה העברית
וואטספורט :השימוש בוואטסאפ במהלך אירועי ספורט
 פרופ' אילן תמיר ,אוניברסיטת אריאל
צופים לבד-ביחד :שימוש בוואטסאפ בעת צפייה בשידורי מונדיאל  2018בישראל
 ד"ר דנה וימן-זקס; ד"ר ירון אריאל וד"ר ורד אלישר-מלכה ,מכללת עמק יזרעאל
"טלפון חכם גרוע יותר מאינטרנט" :תפיסות ודפוסי חשיפה של נשים מהאמיש ונשים חרדיות ביחס לשימוש בטלפון סלולרי ובטלפון חכם
 ד"ר רבקה נריה-בן שחר ,מכללת ספיר
ניטרליות הרשת בישראל :תהליך המדיניות והאינטרס הציבורי
 ד"ר אבשלום גינוסר ,מכללת עמק יזרעאל

מושב  :4כיוונים וקיוונים בתקשורת פוליטית עכשווית  -מגמות ,אתגרים והזדמנויות
יו"ר :פרופ' הלל נוסק ,מכללת כנרת | מגיב :פרופ' גדי וולפספלד ,האוניברסיטה העברית והמרכז הבינתחומי הרצליה
מה הופך נאום ליעיל ו״תופס״ כותרות? נאומי בנימין נתניהו וברק אובמה באו״ם
 ד״ר מישל שטיין טיר ,אוניברסיטת בר אילן
שיח פוליטי ברשתות החברתיות  :2019מחיקה ,חסימה ,הרעשה ,השתקה
 ד"ר שרון חלבה עמיר ,אוניברסיטת בר אילן
מי יותר פרסונלית פייסבוק או טוויטר? מחקר השוואתי חוצה מדינות על פרסונליזם מקוון
 מר שחף זמיר ,האוניברסיטה העברית
אסטרגית ה"לימונדה" :מקרה הבוחן של בנימין נתניהו  -כך הופכים תקשורת עוינת לנשק מנצח
 ד"ר ברוך לשם ,המכללה האקדמית הדסה
שוברים שתיקה? אם (רק) תרצו! על עמותות פוליטיות והשיח הפוליטי המקוון במדינת ישראל
 ד"ר רות אבידר ,מכללת עמק יזרעאל וד"ר כלילה מגן ,אוניברסיטת בר אילן
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מושב  :5זה סימן שאתה צעיר – מושב קהילת תלמידי המחקר (תואר שני)
יו"ר :גב' חן סבג בן-פורת ,יו"ר קהילת תלמידי המחקר של האגודה הישראלית לתקשורת ,אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת אריאל |
מגיב :פרופ' אורן מאיירס ,אוניברסיטת חיפה
ילד חרמן שרק רוצה לצחוק :בחינת הפעילות הפורנוגרפית החברתית ב WhatsApp-מעיני המשתתפים
 גב' נועה תודר ,אוניברסיטת תל אביב (בהנחיית ד"ר סיגל ברק ברנדס וד"ר סנדרין בודנה)
סיפורי הצלה בתקשורת האמריקנית :נרטיבים של הרואיות גברית
 גב' ליאורה ענת-שפיר ,אוניברסיטת תל אביב (בהנחיית ד"ר סנדרין בודנה)
אשליית שוויון מגדרי בכסות של אהבה למדינה :הפוליטיקות הפמיניסטיות בעיתוני הנשים של שנת עצמאות ה 70-למדינת ישראל
 גב' דניאל יוסופוב ,אוניברסיטת חיפה (בהנחיית :ד"ר רבקה ריב"ק)
והקנון צומח שוב :מחקר משווה בין שני סוגים של מדיה במסגרת יום הזיכרון לחללי צה״ל
 גב' מור יכין ,אוניברסיטת בן גוריון (בהנחיית ד"ר נועם תירוש)
ציוצי שואה כאקט של התנגדות
 גב' ליאת פריזם ,האוניברסיטה הפתוחה

מושב  :6הגמוניות פוליטיות-תקשורתיות :דיון בשיח ורטוריקה בישראל
יו"ר ומגיבה :ד"ר אורנית קליין-שגריר ,המכללה האקדמית הדסה
מעברות זה לא רק שם של קיבוץ :ייצוגי המעברות בשיח הישראלי
 פרופ' דליה גבריאלי-נורי ,המכללה האקדמית הדסה ומר מתן פלום ,אוניברסיטת בר אילן
הגירה ושלוש הפנים של רטוריקת הביטחון :מדיניות ישראל כלפי מבקשי מקלט
דרך הפריזמות של הריאליזם החדש ,ביטחוניזציה ,והביטחון האונתולוגי
 ד"ר טל דינגוט אלכופר ,האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית הדסה וד"ר אסתר לופטין ,המרכז הבינתחומי הרצליה
סופו של עידן חופש המידע
 ד"ר ולד וסיליו ,מכללת עמק יזרעאל
מה קורה לסיקור פוליטי בזמן סערת תקשורת?
 ד"ר דורון שולצינר ,המכללה האקדמית הדסה

מושב  :7מול כל העולם  -תקשורת במבט גלובלי
יו"ר ומגיב :פרופ' גדעון קוץ ,אוניברסיטת פריז 8
צחוק מקומי מבדיחות גלובליות? ניתוח השוואתי של סאטירה מבוססת משתמשים בשפות שונות
 מר אסף ניסנבוים ופרופ' לימור שיפמן ,האוניברסיטה העברית
העיתונות והאימפריות :מערכות מדיה מבעד למדינת הלאום
 מר גלעד הלפרן ,אוניברסיטת חיפה
מה הופך אינפוגרפיקה דיגיטלית למצליחה? לקחים מהבחירות לנשיאות ארה"ב ב2016-
 גב' עידן עמית-דנחי ופרופ' לימור שיפמן ,האוניברסיטה העברית
זר ,אוניברסלי וקווירי :פרקר טיילר כמבקר -סרטים חלוצי שתיווך להמונים תקשורת פופולרית עולמית
 ד"ר גלעד פדבה ,אוניברסיטת חיפה ומכללת אחווה

שולחן עגול :מורים לתקשורת
שיח בנושא שילוב תכני אוריינות תקשורת בתכנית הליבה של שיעורי החינוך לתלמידי כיתות ז'-יב'.
בהנחיית -ד"ר איבנה רטנר ,מדריכה ארצית ומחוזית בפיקוח על תקשורת וקולנוע במשרד החינוך
ובהשתתפות גב' דורית באלין ,מפמ"ר תקשורת וקולנוע במשרד החינוך ונציגים ממינהל חברה ונוער במשרד החינוך

 11:45-13:15מושבי צהריים
מושב  :8חוקרים (ב)פלטפורמות מקוונות :חסמים ,אפשרויות והתנהלות אתית
יו"ר ומגיב :ד"ר דורון שולצינר ,המכללה האקדמית הדסה
מדיה דיגיטליים ואתיקה מחקרית :פרספקטיבות מ 3-מקרי בוחן אמפיריים
 ד"ר איה ידלין-סגל ,המכללה האקדמית הדסה ,ד"ר רות צוריה ,אוניברסיטת סיטון-הול וד"ר וונדי בלר ,אוניברסיטת וויסקונסין לה-קרוס
מחדשות מזויפות לשומרי הסף של העובדתיות :ויקיפדיה ומדיה בעידן של טראמפ
 מר עומר בן יעקב ,אוניברסיטת תל אביב
תאגיד השידור 'כאן' בדיגיטל :בין התנגדות ללגיטימציה
 ד"ר אורנית קליין-שגריר ,המכללה האקדמית הדסה
שיתופיות בשירות ארגונים לשינוי חברתי :על פער דיגיטלי ,עבודה דיגיטלית ועל מה שביניהם
 ד"ר כרמית ויסליץ ,המכללה האקדמית הדסה
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מושב  :9עשיית ומקצוע העיתונאות בתמונת מבט עדכנית
יו"ר ומגיב :פרופ' יחיאל לימור ,אוניברסיטת בר אילן
מה עיתונאים יודעים :נקודת המבט של עורכים ראשיים
 פרופ' צבי רייך ,אוניברסיטת בן גוריון וד"ר הגר להב ,מכללת ספיר
זן חדש של עיתונאים :אובססיביים-אקטיביסטים – האם זו התרופה לעיתונות הדועכת?
 ד"ר אבשלום גינוסר ,מכללת עמק יזרעאל ופרופ' צבי רייך ,אוניברסיטת בן גוריון
עיתונות תחת השפעה  -דינמיקת היחסים שבין עורכי דין ליועצי התקשורת
 ד"ר ענת פלג ,אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב

מושב  :10רואה לך בעיניים :תקשורת חזותית
יו"ר :פרופ' ענר פרמינגר ,האוניברסיטה העברית ומכללת ספיר | מגיב :פרופ' פול פרוש ,האוניברסיטה העברית
יצוג נשים וגברים מזדקנים בתכניות ילדים
 גב' גלית רובנר-לב ופרופ' נלי אליאס ,אוניברסיטת בן גוריון
מה לא מראים לנו – השיקולים האתיים העומדים בבסיס הביקורת עצמית של יוצרי קולנוע תיעודי בישראל
 פרופ' אמיר הר-גיל ,מכללת נתניה
על השימוש בתקשורת צילומית בחיי היומיום
 ד"ר טל מורס ,המכללה האקדמית הדסה וד"ר רבקה ריב"ק ,אוניברסיטת חיפה
המשתמשים החדשים :על הייצוג של חברות אופנה מובילות בחשבונות אינסטגרם רשמיים
 גב' לירון סימצקין – אוחנה ,האוניברסיטה העברית

מושב  :11מחקרי שיח ותקשורת במגוון הקשרים
יו"ר :פרופ' תמר כתריאל ,אוניברסיטת חיפה | מגיב :פרופ' זוהר קמפף ,האוניברסיטה העברית
"רציני??" :טיפולוגיה מותאמת מדיום של סמנים אירוניים ברשתות חברתיות
 גב' נעם גל ,האוניברסיטה העברית
מגוון תרבותי  -מושג בלב הקונצנזוס או בלב המחלוקת?  :ניתוח רטורי לשיח הביקורתי בצרפת
 ד"ר עירית קורנבליט ,האוניברסיטה העברית
תיווך בגדול ותיווך בקטן :גישה נרטיבית לחקר מוזיאונים והשתתפות מבקרים-קהלים
 פרופ' חיים נוי ,אוניברסיטת בר אילן

מושב  :12בדרך לגימנסיה :מושב השדולה לאוריינות תקשורת
יו"ר :ד"ר איילת כהן ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין | מגיב :פרופ' יורם עשת ,האוניברסיטה הפתוחה
חינוך לגלישה בטוחה ברשת :כיצד אנו מחנכים את בנותינו להישמר מפני זרים ,ואת בנינו להישמר מפני עצמם
 ד"ר נילי שטיינפלד ,אוניברסיטת אריאל
לא ביקורתיים מספיק? ילדים ( )9-11לומדים מסדרת רשת על שימוש נבון ברשת
 ד"ר אורלי מלמד ,אוניברסיטת בר אילן ומכללת סמינר הקיבוצים
וד"ר שגית זילברברג-יעקובוביץ' ,האוניברסיטה הפתוחה ,מנכ"לית עמותת אשנב
יובל לתכניות הלימודים בתקשורת בתיכונים :מה השתנה ולמה?
 ד"ר אריאל פרידמן ,מכללת אורנים ,ד"ר ארנת טורין ,המכללה האקדמית גורדון
וד"ר אורלי מלמד ,אוניברסיטת בר אילן ומכללת סמינר הקיבוצים
הוראת תקשורת ועיתונאות בישראל
 גב' אילנה דהן ,האוניברסיטה הלאומית של מולדובה

מושב  :13זה כתוב בספרים – ספרים חדשים
יו"ר :פרופ' הלל נוסק ,המכללה האקדמית כנרת
משתתפים:
Feminist Interrogations of Women's Head Hair: Crown of Glory and Shame
 ד"ר סיגל ברק-ברנדס וד"ר עמית קמה ,מכללת עמק יזרעאל
Spiritual News: Reporting Religion around the World
 פרופ' יואל כהן ,אוניברסיטת אריאל
Hayao Miyazaki: Exploring the Early Work of Japan's Greatest Animator
 ד״ר רז גרינברג ,אוניברסיטת תל אביב
Can art aid in resolving conflicts
 פרופ' נעם למלשטריך לטר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
עשינו עסק
 ד"ר טלי תאני-הררי ,המרכז האקדמי פרס ורו"ח אלרואי קנבל
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מושב  :14תקשורת ומגדר (א')
יו"ר :ד"ר רבקה ריב"ק ,אוניברסיטת חיפה | מגיבה :פרופ' ענת פירסט ,המכללה האקדמית נתניה
"נו ,תגידי את זה כבר!"  -הייצוג הטלוויזיוני של מגמגמות.
 ד"ר סיגל ברק-ברנדס וד"ר דבורה פרויד ,אוניברסיטת תל אביב
כשהילארי פגשה את טראמפ :תקשורת פוליטית מגדרית בעימותים פוליטיים בין-מגדריים
 ד"ר צפירה גרבלסקי-ליכטמן ומר רועי כ"ץ ,האוניברסיטה העברית והקריה האקדמית אונו
חשיפה עצמית ותחושות בדידות בקרב נשים :מעורבות בקבוצות נשים סגורות בפייסבוק כגורם מתווך
 ד"ר ורד אלישר-מלכה ,ד"ר ירון אריאל וד"ר דנה וימן-זקס ,מכללת עמק יזרעאל
וונדרוומן ישראלית :נערות ישראליות נושאות ונותנות על הגדרות של נשיות חזקה והצלחה
 ד"ר עינת לחובר ,מכללת ספיר ,ד"ר שוש דוידסון ,מכללת גורדון וד"ר אורנית רמתי-דביר ,המרכז הבינתחומי הרצליה

שולחן עגול" :צל של אמת" :ביקורת ומוסדות המדינה בראי התקשורת ,שיח תעשייה עם יוצרי הסדרה
יוצרי הסדרה "צל של אמת :מי רצח את תאיר ראדה?" יותם גנדלמן ,ארי פינס ומיקה תימור (ביצתעין הפקות) מגיעים לפאנל דיון בנושא
ביקורת ומוסדות המדינה בראי התקשורת .הסדרה ,שכללה ארבעה פרקים ,עסקה ברצח הילדה בת ה 13-שנמצאה ללא רוח חיים בתא
שירותים בבית ספרה ויצרה סערה תקשורתית גדולה עם שידורה בערוץ  .HOT8היא שודרה לראשונה בישראל ב 26.03.16 -ובשנת 2017
נרכשה ע"י נטפליקס להפצה בינלאומית במעל ל 190-מדינות .הסדרה שעוררה תהודה רבה בקרב הצופים ,התקשורת ומערכת המשפט,
זכתה ב 3-פרסים בטקס פרסי האקדמיה הישראלית לטלוויזיה ,בראשם "הסדרה הדוקומנטרית הטובה ביותר".
בחודש יוני הקרוב תעלה בערוץ  HOT8סדרת דוקו פשע חדשה תחת הכותרת "צל של אמת :רוצח כביש החוף" במסגרתה היוצרים יחזרו
ללוח המשדרים עם גילויים מרעישים על רוצח סדרתי שפעל על פי הטענות בישראל בשנות ה 70-וה .80-בפאנל הנוכחי ידברו יוצרי
הסדרה על התהודה לה זכתה העונה הראשונה וצפיותיהם לגבי העונה השנייה ,הביקורת שהציגה הסדרה והביקורת שאותה ספגה ,וכן
יצירת קולות אלטרנטיביים בשדה המדיה הישראלי.

 15:30-17:00מושבי אחה"צ
מושב  :15כל אדם צריך לצעוק :תקשורת ותנועות חברתיות
יו"ר ומגיב :פרופ' רפי מן ,אוניברסיטת אריאל
עדתיות ,אלימות ומרי אזרחי :סיקור אירועי ואדי סאליב בעיתונות הישראלית בפרספקטיבה פוסט-קולוניאלית
 ד"ר ניסים כ"ץ ,מכללת כנרת
"אין לבטוח במדינה" :ממים אנטי-ממסדיים בקבוצות הפייסבוק הקוראות לצדק לזדורוב
 פרופ' אזי לב-און ,אוניברסיטת אריאל
שמשון הגיבור במילניום החדש :תרומת שיער ,אלטרואיזם ,ואומץ נשי
 ד"ר סיגל ברק-ברנדס ,אוניברסיטת תל אביב
הנותרים' :סרבנים סלולריים' בישראל
 ד"ר חננאל רוזנברג ,אוניברסיטת אריאל וגב' קליה ווגלמן ,האוניברסיטה העברית

מושב  :16אולי נעשה בחירות -דיונים על תקשורת ופוליטיקה
יו"ר פרופ' עוזי אלידע ,אוניברסיטת חיפה | מגיב :ד"ר ברוך לשם ,המכללה האקדמית הדסה
"עם מי אתה חושב שאתה מדבר?" :רמות המעורבות של חברי כנסת ברשתות החברתיות ותפיסות הציבור לגביהן :מחקר משווה
 גב' חן סבג בן-פורת ,אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת אריאל
מוביליזציה נגד דמובליזציה :שימוש בטוויטר בתקופת הבחירות העירוניות בירושלים
 ד״ר מאיה דה-פריס וד"ר נטע קליגלר וילנצ'יק ,האוניברסיטה העברית
כל העולם במה וכל הפוליטיקאים רק שחקנים :הפוליטיקאי כאיש תיאטרון :השרה מירי רגב כמקרה בוחן
 ד"ר תיקי בלס ,אוניברסיטת בר אילן וד"ר מיכאל מוריס-רייך ,האוניברסיטה העברית ומכללת אמונה
הסיקור העיתונאי של רצח חיים ארלוזורוב ויצחק רבין
 ד"ר ברק בר-זוהר ,אוניברסיטת חיפה

מושב  :17מה הסיפור שלך? סוגיות עכשוויות בתקשורת שכנועית
יו"ר ומגיב :פרופ' שמואל (סאם) ליימן-ווילציג ,אוניברסיטת בר-אילן
מראה מראה שעל הקיר  :פניה החדשים של תעשיית יחסי הציבור בישראל
 ד"ר אסנת רוט-כהן וד"ר תמר להב ,אוניברסיטת אריאל
אל הנער הזה :ארגז הכלים הטקטי והמעטפת התקשורתית אסטרטגית של עמותות לנוער בסיכון בישראל
 גב' רוני גלם וד"ר כלילה מגן ,אוניברסיטת בר אילן
מותגי המנכ"ל  :כיצד נקבע ערכם ואיך נעריך את תרומתם? פיתוח מודל קונספטואלי לתיאור המושג 'ערך מותג המנכ"ל'
 גב' אסנת כותן-ניר ,אוניברסיטת בר אילן
יותר עסקי או יותר חברתי? האתגר שבבניית תדמית לארגונים מרובי זהויות
 ד"ר רות אבידר ,מכללת עמק יזרעאל
עמנואל מקרון אל מול מחאת 'האפודים הזוהרים' :ניסיונות שכנוע ותיקון תדמית בשני נאומים
  6ד"ר קרן סדון-קרבר ,האוניברסיטה הפתוחה

מושב  :18ילד מזדקן :זקנה ,בריאות ,מוות ודת ברשתות חברתיות
יו"ר :פרופ' חיים נוי ,אוניברסיטת בר אילן | מגיבה :פרופ' לימור שיפמן ,האוניברסיטה העברית
"דת באתרי חדשות און-ליין" :מקרה בוחן בישראל
 פרופ' יואל כהן ,אוניברסיטת אריאל
האבחון הגלובלי של ד"ר גוגל :דפוסי חיפוש מידע בריאותי באינטרנט על ידי חולים והאינטראקציות שלהם עם רופאיהם
 גב' ננסי שכטר פורת ,אוניברסיטת חיפה
ׂיבה" :קהילה רוחנית מקוונת בגיל הזיקנה
"עוד יְ נּובּון ְב ֵּש ָ
 גב' שרית אוקון ,אוניברסיטת בן גוריון
זמן וזמינויות :ניהול אבל דיגיטלי בפייסבוק
 גב' שרית נבון ופרופ׳ חיים נוי ,אוניברסיטת בר אילן

מושב  :19זה מה שנשאר – תקשורת יוצרת זיכרון לאומי ואישי
יו"ר ומגיב :פרופ' אודי לבל ,אוניברסיטת בר אילן
הפוטנציאל הביקורתי של עיתונות הנצחתית
 פרופ' אורן מאיירס ,אוניברסיטת חיפה
סכסוך אסימטרי ,שיחות שלום ומסגור התקשורת :מי מאשים את מי בכישלון שיחות השלום הישראלי-פלסטיני ב?2014-
 ד"ר אלי פרידמן ,אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית וד"ר אלכסנדרה הרפרוי-מישלר ,האוניברסיטה העברית
מה צופן העתיד? תפקיד המדיה בעיצוב החזון הקולקטיבי
 פרופ' מוטי נייגר ,אוניברסיטת בר אילן
דרמה חברתית ,סקנדל תקשורתי ושינוי חברתי :הפרשה של "שורת המתנדבים" 1961-1955
 גב' אריאלה יושע ,אוניברסיטת חיפה
"פרדוקס הפרטיות אחרי המוות :האם יש פער בין התנהגות לעמדות של גולשים בעניין מתן גישה לזיכרונות דיגיטליים?"
 ד"ר טל מורס ,המכללה האקדמית הדסה ופרופ' מיכאל בירנהק ,אוניברסיטת תל אביב

מושב  :20לגדול עם הטאבלט :מהמסך הקטן למסך הקטן עוד יותר
יו"ר :פרופ' נעם למלשטריך לטר ,המרכז הבינתחומי הרצליה | מגיבה :ד"ר מיכל חמו ,הכללה האקדמית נתניה
זה מסובך :המורכבות העלילתית והצורנית של תכנים טלוויזיוניים לגיל הרך
 ד"ר קרן צור איל ,המרכז הבינתחומי הרצליה ,ד"ר טלי תאני-הררי ,המרכז האקדמי פרס וד"ר מתן אהרוני ,אוניברסיטת אריאל והמרכז
הבינתחומי הרצליה
למידה ממסכי מגע בילדות מוקדמת כחרב פיפיות
 מר יהודה ברלב ופרופ' נלי אליאס ,אוניברסיטת בן גוריון
ממתקים ומסכים :שימושי המדיה של ילדים בהשגחת סביהם
 פרופ' נלי אליאס ופרופ' גלית נמרוד ,אוניברסיטת בן גוריון ,פרופ' דפנה למיש ,אוניברסיטת ראטגרס

מושב  :21תקשורת ומגדר (ב')
יו"ר :פרופ' ענת פירסט ,האקדמית נתניה | מגיבה :ד"ר ארנת טורין ,מכללת גורדון
"סיפור התקשורת על הזנות" נרטיב הזנות בתקשורת הישראלית בעשור האחרון 2008-18
 גב' אודליה דיין-גבאי ,האוניברסיטה העברית
האמנם "הגבר היחיד בממשלה"? השיח המגדרי סביב ראש הממשלה גולדה מאיר בבחירות לכנסת השביעית ב"ידיעות אחרונות" וב"הארץ"
 ד"ר גילעד גרינוולד ,אוניברסיטת בר אילן
״הרעות״ ,״המגונות״ ו״רודפות הבצע״ :ביטויי סטיגמה כלפי אימהות פונדקאיות בקבוצת תמיכה מקוונת״.
 ד״ר נטליה חבורוסטיאנוב ,ד״ר דפנה ישועה-כ״ץ ,אוניברסיטת בן גוריון
האם שלילי הוא החיובי החדש? אפקט העברה המשנית של החשיפה לדמויות הומוסקסואליות בטלוויזיה
 ד"ר ליסיצה סבינה ,אוניברסיטת אריאל וד"ר קושנירוביץ נונה ,המרכז האקדמי רופין
ביקורת מבפנים :נשים ציוניות דתיות בסדרות רשת קהילתיות
 ד"ר מתן אהרוני ,אוניברסיטת אריאל והמרכז הבינתחומי הרצליה

סיור בירושלים :בהדרכת יד בן-צבי
מערכת הפאלס טיים פוסט ההסטורית ,בית אליעזר בן יהודה ,משרדי קול ישראל ,בית אנה טיכו והרב קוק.
הרחובות הנביאים והחבצלת הם פסיפס מרתק של בתים ודמויות צבעוניות בתולדות ירושלים .נזכיר את עיתון החבצלת שפעל מרח' החבצלת.
נספר על "אוהל המשיח" בבית החולים רוטשילד ,נעמוד מול ביתו של אליעזר בן יהודה מחדש השפה העברית ואיתמר בן אב"י " הילד העברי
הראשון" ונציץ אל המנזר האתיופי .נרד אל ביתה של הנסיכה האתיופית ובדרך נעבור ליד מערכת העיתון ההסטורי 'פאלס טיים פוסט' בבית רשות
השידור ונסיים בבית החולים האטלקי ( ממש כמו בפירנצה.)....
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