כנס האגודה הישראלית לתקשורת
יא – יב בניסן תשע"ב  4 – 3באפריל 2102

אוניברסיטת תל  -אביב
החוג לתקשורת

תכנית הכנס
יום ג' יא ניסן 3 ,באפריל 2102
14:00-12:00

סדנה לסטודנטים לתקשורת לתארים מתקדמים

"התנגשות הציביליזציות?"  -המתח שבין לימודים אקדמיים לניסיון מקצועי
אולם ונצואלה,
קומה  ,5בנין נפתלי ופרנסה משתתפים :פרופ' עמית שכטר ,ד"ר רפי מן ומר יעקב נצר
14:30-13:30

התכנסות והרשמה

16:00-14:30

מושבים מקבילים – כל המושבים מתקיימים בבניין נפתלי הפקולטה למדעי החברה
מושב 0

16:00-14:30
אולם 000

הציבור כיוצר תכנים במדיה החדשים :שיתוף והעצמה או ניצול?

יו"ר ומגיב :פרופ' מנחם בלונדהיים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מייצרים תקשורת :הכלכלה הפוליטית של רשתות חברתיות ועבודת הקהל
ד"ר ערן פישר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אמינותה הנתפשת של ויקיפדיה
מר ולד וסיליו וד"ר ירון אריאל ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
תוכן מופק משתמשים :הערכה מושגית
ד"ר עידית מנוסביץ ,המכללה האקדמית נתניה וד"ר ירון אריאל ,המכללה
האקדמית עמק יזרעאל
שיתוף  :2.0הופעתה של מילת מפתח חדשה
ד"ר ניקולס ג'ון ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מושב 2

16:00-14:30
חדר 103

סיקור ומסגור החדשות – בין המקומי לגלובלי

יו"ר ומגיב :פרופ' יורם פרי ,אוניברסיטת מרילנד
מסגור פילנתרופיה בעיתות חירום :ישראל כמקרה בוחן
פרופ' איתן גלבוע וגב' שני הורוביץ-רוזן ,אוניברסיטת בר-אילן
הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב האומנם? סיקור חדשות חוץ בישראל
פרופ' עקיבא כהן ומר ארז מרנץ ,אוניברסיטת תל-אביב
רשתות החדשות הגלובאליות :האומנם אוניברסאליות וקוסמופוליטיות או
לוקאליות ב"תחפושת"?
גב' ערגה אטד ,אוניברסיטת תל-אביב
הסיקור התקשורתי של מינוי שופטים בישראל
פרופ' רינה בוגוש ,אוניברסיטת בר-אילן ופרופ' יפעת הולצמן גזית ,המסלול
האקדמי המכללה למנהל
אירועי מדיה' :לא להיות שם' בכל מקום
גב' שרונה אביטאי ,אוניברסיטת חיפה וד"ר ירון אריאל ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל
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מושב 3

16:00-14:30
חדר 501

16:00-14:30
חדר 106

הסכסוך הישראלי-פלסטיני ו'אביב העמים הערבי' :מבפנים ומבחוץ
יו"ר ומגיב :פרופ' דב שנער ,המכללה האקדמית נתניה
מי הוא האחר :דמות השמאל בשיח המתנחלים
ד"ר אינס גבל ,האוניברסיטה הפתוחה והמכללה האקדמית ספיר
"עופרת יצוקה" בראי הבלוגים והעיתונות המודפסת בחברה הערבית בישראל:
בחינה השוואתית
גב' האמה אבו-קשק ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדברים שלום – עושים מלחמה :מוטיב השלום בנאומי יציאה למלחמה 1982-2008
ד"ר דליה גבריאלי נורי ,המכללה האקדמית הדסה
שני סיפורים לשני עמים :המאבק בין הישראלים והפלסטינים על העברת המסר
שלהם בעיתונות הזרה
גב' מורן ירחי ,האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב 4

ייצוגים ומיתוסים במדיה הישראליים בעבר ובהווה :עולים ,מזדקנים,
ו"כוכבים נולדים"
יו"ר ומגיבה :ד"ר מירי טלמון ,אוניברסיטת תל-אביב והמוסד האקדמי נצרת
אוקסימורונים תרבותיים" :כוכב נולד" במשא ומתן על משמעויות וקריאות
ד"ר מוטי נייגר ,המכללה האקדמית נתניה
מהמיתוס האמריקאי למיתוס הירוק בפרסום הישראלי :לקראת מודל חדש
לבחינת השתנות מיתוסים בפרסום
ד"ר אלי אברהם ,אוניברסיטת חיפה ופרופ' ענת פירסט ,המכללה האקדמית נתניה
זה לא המקום והזמן להזדקן :גילנות בפרסומות למסגרות מגורים לגיל המבוגר
ד"ר שרון רמר ביאל ופרופ' ענת פירסט ,המכללה האקדמית נתניה
"כציפורים החוזרות אל קינן" ייצוג עולים ועלייה בעיתוני הילדים של שנות ה50-
גב' איה ידלין ,אוניברסיטת חיפה

16:15 – 16:00

הפסקה

17:45-16:15

מושבים מקבילים – כל המושבים מתקיימים בבניין נפתלי הפקולטה למדעי החברה

17:45-16:15
חדר 501

מושב 5

אסטרטגיות וטקטיקות של שכנוע :צבא ,תיירות ,פוליטיקה וסביבה
יו"ר ומגיב :ד"ר יונתן כהן ,אוניברסיטת חיפה
טקטיקות יחסי ציבור בתיירות והשפעתן על דפוסי הסיקור של יעדים תיירותיים
בישראל ,בדגש על מרכז ופריפריה.
ד"ר תמר להב ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
הרטוריקה של המורכבות :אסטרטגיות תרגום והעברת מידע מדעי בנושאי בריאות
וסביבה
גב' דניאלה קורבס-מגל ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מדיה חדשים ואסטרטגיה תקשורתית של צבא – כיצד מתמודדים עם שינוי?
גב' חני קומנשטר שוורץ ,אוניברסיטת חיפה
 :Following the Storylineהמנבאים למידת ההצלחה של שחקנים פוליטיים
להעביר את המסרים שלהם בנוגע לטרור בעיתונות הזרה.
גב' מורן ירחי ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ופרופ' גדי וולפספלד ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
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17:45-16:15
חדר 103

17:45-16:15
אולם 004

17:45-16:15
חדר 106

מושב 6

יחסי ציבור :ארבע זוויות מחקר חדשות

יו"ר ומגיב :ד"ר אלי אברהם ,אוניברסיטת חיפה
"חורים ברשת" ,או :יחסי ציבור בעידן הדיגיטלי – סיכונים וחסרונות
ד"ר ברוך לשם ,המכללה האקדמית ספיר
"הציבור ,הלקוח והמצפון" ,או :דגם "עץ הדילמות האתיות" של אנשי יחסי ציבור
פרופ' יחיאל לימור ,אוניברסיטת תל-אביב וד"ר צוריאל ראשי ,מכללת ליפשיץ
ואוניברסיטת בר-אילן
"תודה על פנייתך" :מענה ארגוני לפניות מקוונות כאמצעי דיאלוגי ליחסי ציבור
ד"ר רות אבידר ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל ואוניברסיטת חיפה
"הכל יח"צי"  -ספורט ,עסקים ופוליטיקה ,או :על ספורט ויחסי ציבור
ד"ר אילן תמיר ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ואוניברסיטת בר-אילן
ופרופ' יחיאל לימור ,אוניברסיטת תל-אביב
מושב 7

רגולציה וריכוזיות בתקשורת בישראל

יו"ר ומגיב :פרופ' דן כספי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ריכוזיות ענף התקשורת בישראל 2008 - 1984
פרופ' עמית שכטר ,אוניברסיטת פן סטייט ומר מורן ימיני ,אוניברסיטת חיפה
שיטות רגולציה חדשות בשוק התקשורת הישראלי
גב' שרון ידין ,אוניברסיטת תל-אביב
רגולציה משותפת בפרסום בטלוויזיה :האם החתול שומר על השמנת?
ד"ר אבשלום גינוסר ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
הסדרה ורשתות חברתיות היתכנות ,יתרונות וחסרונות
ד"ר גילה זלכה ,אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית לחינוך אחווה
מושב 8

"ילדי איננו ילד עוד?" :תקשורת ,ילדות ,נעורים

יו"ר ומגיבה :ד"ר דליה לירן אלפר ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
מ"סמי וסוסו" ועד "קרוסלה" .דימוי הילדות בתוכניות הילדים והנוער של הערוץ
הראשון בין השנים 1978 - 1968
גב' רנית גרוסאוג ,האוניברסיטה העברית בירושלים
"ילדים זה שמחה" :ייצוגי ילדות ( (childhoodוילדים בפרסומות טלוויזיה
ד"ר אורלי צרפתי ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
"תנו לצפות בשקט" -ילדים ישראליים בעד צפייה בחדשות
גב' מיכל אלון -תירוש ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
"תכתבי שאת אוהבת אותי" :ביטויי חברּות בין נערות ברשת הפייסבוק
ד"ר סיגל ברק ברנדס ,המסלול האקדמי ,המכללה למנהל וד"ר דוד לוין ,המסלול
האקדמי המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה
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18:00 – 17:45

הפסקה

19:15-18:00

מושב  :9מושב מליאה – אולם בר-שירה
יו"ר ד"ר נעם למלשטריך לטר ,יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
דברי ברכה
פרופ' יוסף קלפטר ,נשיא אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' תמי רונן-רוזנבאום ,דקאן הפקולטה למדעי החברה ,אוניברסיטת תל-אביב

הרצאת מליאה:
חקר המוח ומהות הרגש
פרופ' תלמה הנדלר ,המרכז לחקר תפקודי המוח המרכז הרפואי סוראסקי
ואוניברסיטת תל-אביב
19:45 -19:15

הצגה יישומית
הצצה לעתיד :הצגת יישומים של טכנולוגיות חדשניות בטלוויזיה ובערוצי מדיה
עתידיים
מר דובב גולדשטיין ,חברת יס
ק בלת פנים למשתתפי הכנס
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10:00-9:00
11:30-10:00
11:30-10:00
אולם 004

11:30-10:00
חדר 104

התכנסות והרשמה
מושבים מקבילים :כל המושבים מתקיימים בבניין נפתלי הפקולטה למדעי
החברה
מושב 01

מדיה חדשים ,חברה ופוליטיקה בישראל

יו"ר ומגיב :ד"ר אזי לב און ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
בחינה מחודשת של הגמוניה במפת התקשורת :המקרה של העיתונות המקוונת
בישראל
פרופ' דן כספי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
התדיינות ושיתוף מקוון בישראל
ד"ר עידית מנוסביץ ,המכללה האקדמית נתניה
דיון בין יהודים וערבים ברשת
פרופ' דונלד אליס ,אוניברסיטת הרטפורד ,מרצה אורח במרכז האוניברסיטאי
אריאל בשומרון
מושב 00

מגדר ,פמיניזם ,הורות וגילנות :תפקידים ,ייצוגים ושימושים בתקשורת

יו"ר ומגיבה :ד"ר ריבקי ריב"ק ,אוניברסיטת חיפה
מקצועיות ,נשיות ופמיניזם בסיפור חייה של חנה זמר ()2003 - 1924
ד"ר עינת לחובר ,המכללה האקדמית ספיר
"ילדות רעות" – הסיקור בעיתונות הכתובה בישראל של נשים ישראליות
המואשמות בעבירות נגד ביטחון המדינה
ד"ר עמית לביא-דינור ,ד"ר יובל קרניאל ,ד"ר טל עזרן ,המרכז הבינתחומי הרצליה
משמעות הריאליטי המשפחתי סופר נני עבור הורים
גב' שלי גפן-קושילביץ ,המסלול האקדמי ,המכללה למנהל
"וירקדו הנערות לפניהם?" גברים זקנים באתרי ההיכרויות המקוונים
גב' חן שור ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

11:30-10:00
חדר 103

מושב 02

כוחם ומיומנותם של העיתונאים בעבר ובהווה :מומחים? מתווכים?
מפיקים?
יו"ר ומגיבה :פרופ' נעמה שפי ,המכללה האקדמית ספיר
האם עיתונאים יכולים להפוך למומחים בתחום סיקורם
ד"ר צבי רייך ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
"חוקי המשחק" :כיצד הטכנולוגיה והכלכלה מעצבים מחדש את תפיסת
החדשותיות בעיתונות הספורט
מר חיים חגי ,אוניברסיטת חיפה
"מי הזיז את העיתון שלי?" התפיסות ההפוכות של מאפייני עיתונות הרשת בקרב
מפיקי החדשות וצרכני החדשות הצעירים
מר נתן סטולרו וד"ר אלעד שגב ,אוניברסיטת תל-אביב
לעקוף את המתווכים :אסטרטגיות התקשורת הישירה של ראש הממשלה דוד בן-
גוריון
ד"ר רפי מן ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
"העובדה בעיתונות החדשות" :ההיבטים האפיסטמולוגיים של מסיבות עיתונאים
מר יגאל גודלר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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11:30-10:00
חדר 008

מושב 13

דמוקרטיה ,אקטיביזם ומחאה ברשתות חברתיות ובסיקור התקשורתי
יו"ר ומגיב :ד"ר דניאל דור ,אוניברסיטת תל אביב
"המדיה החברתיים ואביב העמים הערבי :פוליטיקה תמיד קודמת"
פרופ' גדי וולפספלד ,המרכז הבינתחומי הרצליה ,ד"ר אלעד שגב אוניברסיטת תל
אביב ופרופ' תמיר שפר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
תקשורת עצמאית באינטרנט ויחסיה עם התקשורת הממסדית .אתנוגרפיה של
הבלוג הקהילתי "העוקץ"
גב' בטי בנבנישתי ,אוניברסיטת תל-אביב
"צדק חברתי או צדק תקשורתי?" סיקור המחאה הגלובלית בעיתונות הכתובה
ד"ר אלונית ברנזון ,אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית צפת
"חרם הקוטג''" :המפגש בין "הגיון המדיה" ו"הגיון הרשת"
ד"ר דוד לוין ,המסלול האקדמי המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה

11:45 – 11:30

הפסקה

13:15-11:45

מושבים מקבילים :כל המושבים מתקיימים בבנין נפתלי הפקולטה למדעי
החברה

13:15-11:45
חדר 103

מושב 14

13:15-11:45
חדר 104

מתודולוגיה ופרקטיקה בחקר הפצה ,השפעה ,מיומנויות והוראת התקשורת
יו"ר ומגיב :פרופ' שמואל ליימן-ווילציג ,אוניברסיטת בר-אילן
"השיח בין מדע לתקשורת" :כיצד לומדים סטודנטים למדעים מיומנויות תקשורת?
גב' מיה קאליר-מירב ,הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
"מסע הפצה של שאלון מחקר מקוון בנושא אינטראקטיביות באינטרנט" :קשיים,
יתרונות ותוצאות של מודל הפצה מעורב
גב' אורלי מלמד ,אוניברסיטת בר אילן
"האם מידע מחקרי יכול להפחית תפיסות מוטות של התקשורת?" המקרה של
תופעת התקשורת העוינת ותפיסות האדם השלישי
ד"ר יריב צפתי וגב' חנה הוינו ,אוניברסיטת חיפה
פורום דיונים כזירת דליברציה וכסוכן העצמה :מקרה הבוחן של סטודנטים בחוג
לתקשורת
ד"ר ורד מלכה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל

מושב 05

תקשורת בין תרבויות ויישוב סכסוכים במדיה חדשים
יו"ר ומגיב :ד"ר דורון פרידמן ,המרכז הבינתחומי הרצליה
תקשורת בלתי מילולית חוצה תרבויות בעולמות וירטואליים מבוססי אוטארים
ד"ר ביאטריס האסלר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
סימולציה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ככלי לרכישת ידע ושינוי עמדות
ד"ר רונית קמפף ,אוניברסיטת תל אביב ,ד"ר עסרה קוהאדאר ,אוניברסיטת
בילקנט
פרויקט אקס טריטוריה
גב' מעין אמיר וגב' רותי סלע  ,אקס-טריטוריה
תרגום בזמן אמת של תקשורת בלתי מילולית במפגשים מקוונים חוצי תרבויות
ד"ר ביאטריס האסלר ,מר אורן סלומון ,מר פלג טוכמן ,גב' עדי נאה אומיילי ,ד"ר
דורון פרידמן ,המרכז הבינתחומי הרצליה
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13:15-11:45
חדר 004

13:15-11:45
חדר 108

מושב 06

פוליטיקה וחופש הביטוי בהוראת התקשורת בבתי הספר

יו"ר :פרופ' ענת פירסט ,המכללה האקדמית נתניה
מתדיינים:
גב' דורית באלין ,מפמ"ר קולנוע ותקשורת ,משרד החינוך
ח"כ ד"ר דב חנין
ד"ר ארנת טורין ,המכללה האקדמית גורדון ואוניברסיטת תל-אביב
מר ישראל מידד ,סגן יו"ר "האגודה לזכות הציבור לדעת"
ד"ר אריאל פרידמן ,מכללת אורנים ואוניברסיטת תל-אביב
גב' במבי שלג ,עורכת המגזין ארץ אחרת

מושב 07

התפתחות ,דימוי גוף ותזונה של ילדים ונוער – השפעות חשיפה לטלוויזיה
ו"מנגנון" הגנה
יו"ר ומגיבה :פרופ' תמר ליבס ,האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקידן של דמויות טלוויזיוניות אהובות בהסברת הקשר שבין חשיפה לאמצעי
התקשורת לבין דימוי הגוף של בני נוער
ד"ר קרן איל ,המרכז הבינתחומי הרצליה וד"ר טלי תאני-הררי ,אוניברסיטת בר-
אילן
"פעוטות מול המסך" :מהו הקשר בין דפוסי חקירה של מדיה אינטראקטיביים
דיגיטליים ובין התפתחות הילד
ד"ר שולי גילוץ ,המרכז הבינתחומי הרצליה
הקשר בין צפיית ההורים בטלוויזיה ,תיווך הצפייה של ילדיהם ,והרגלי התזונה
בבית
גב' יעל חי ,גב' ליסה ריץ' וד"ר קרן איל ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מי שמאמין לא מפחד? הקשר בין דתיות והדחקה ל"אפקט הטיפוח"
פרופ' אמיר חצרוני ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון וגב' הילה לוינשטיין,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ואוניברסיטת בר-אילן

14:30-13:15

הפסקת צהריים

15:00-14:30

תצוגת פוסטרים

16:30-15:00

מושבים מקבילים :כל המושבים מתקיימים בבנין נפתלי הפקולטה למדעי
החברה

16:30-15:00
חדר 105

מושב 08

תקשורת ואמצעי תקשורת במוזיאונים
יו"ר ומגיב :ד"ר חיים נוי ,המכללה האקדמית ספיר
"חלוצי האינטרנט" :ההתיישבות הציונית במוזיאון הווירטואלי
ד"ר עמוס רון ,המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן והמכללה האקדמית אשקלון,
וד"ר עפרה קינן ,המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
תקשורת אלקטרונית אינטראקטיבית במוזיאונים להנצחה
ד"ר ג'קי פלדמן ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הצגת מורשת צבאית בישראל
מר יוחאי אברהמי ,אקדמיה לאומנות בצלאל ומכללת אורנים
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16:30-15:00
אולם 004

מושב 09

ספרים חדשים

יו"ר ומגיב :ד"ר פול פרוש ,האוניברסיטה העברית בירושלים
The Palestinian Arab In/Outsiders: Media and Conflict in Israel
פרופ' דן כספי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ופרופ' מוסטפה קבהא ,האוניברסיטה
הפתוחה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הקופה שמאחורי מגרת הגרביים :ד"ר טלי תאני הררי ,אוניברסיטת בר-אילן
רדיו אחר  :מר יוני לביא ,המסלול האקדמי הכללה למנהל וסמינר הקיבוצים
עיתונות מקוונת :ד"ר יובל דרור ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
Developing a Crisis Communication Scorecard :
ד"ר צבי רייך ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
דלתיים פתוחות :השפעת התקשורת על המשפט בישראל:
ד"ר ענת פלג ,המכללה האקדמית נתניה והאקדמית תל אביב-יפו
 :Selling Fear: Counterterrorism, The Media, And Public Opinionד"ר יעלי
בלוך-אלקון ,אוניברסיטת בר-אילן

16:30-15:00
חדר 103

מושב 21

מדד כנרת לתקשורת חברה וסביבה :היבטים של המדד לפני פרוץ המחאה
החברתית ( )2100ולאחריה
יו"ר ומגיבה :גב' רותי סיני
שיח התקשורת :האצלת לגיטימציה לכלכלה הפוליטית הניאו-ליברלית
ד"ר מירי גל-עזר ,המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הסיקור התקשורתי של שינויי האקלים בעולם ובישראל ולקחיו
פרופ' הלל נוסק ,המסלול האקדמי המכללה למינהל והמכללה האקדמית כנרת
בעמק הירדן
מדד כנרת לסיקור התקשורתי ודעת הקהל בנושאי חברה וסביבה והמחאה
החברתית
פרופ' חוה תדהר ,המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

16:30-15:00
חדר 108

מושב 20

פער דיגיטאלי ושימושי מדיה חדשים בקרב מיעוטים ,מהגרים ואנשים עם
צרכים מיוחדים

יו"ר ומגיבה :פרופ' חנה אדוני ,המרכז הבינתחומי הרצליה
הטלפון הנייד החכם בישראל :שימושים ופער דיגיטלי
גב' אילת חן לוי ,אוניברסיטת חיפה והמסלול האקדמי המכללה למנהל ,ד"ר ירון
אריאל ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל ופרופ' שיזף רפאלי ,אוניברסיטת חיפה
"נוח לי לשוחח אתכם חרישית" :דפוסי שימוש והימנעות של מגמגמים במדיה
חדשים
מר חננאל רוזנברג ,האוניברסיטה העברית בירושלים וד"ר איילת כהן ,המכללה
האקדמית הדסה
השימוש בניו מדיה על ידי הפלשתינים בתפוצות
גב' אמירה הלפרין ,המכללה האקדמית נתניה
הפער הדיגיטאלי כפער חברתי ,האומנם? אי-שוויון בנגישות ובשימוש במחשב
ובאינטרנט בקרב המהגרים בחברה הישראלית
ד"ר סבינה ליסיצה ,המרכז האוניברסיטאי אריאל וד"ר סבטלנה צ'אצ'אשווילי-
בולוטין ,המרכז האקדמי רופין
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16:30-15:00
חדר 104

מושב 22

שיח וזכויות בנושאי בריאות הנחשבים לרגישים :אתגרים בשיח על מיניות
בחברה הערבית ,בתרגום רפואי למיעוטים לשוניים ובהסתרת מידע שנרכש
מהאינטרנט
יו"ר ומגיבה :ד"ר ענת גסר-אדלסבורג ,אוניברסיטת חיפה
"רופאים לא אוהבים כשאת אומרת שקראת דברים באינטרנט" :אתגרים
בתקשורת בין רופאים ומטופלות בעידן הגוגל
ד"ר אימי לב ,אוניברסיטת תל-אביב
"לדבר על מיניות זה כמו לעמוד מול הראי עירומים ולגלות נקודות חוזק וחולשה
בגוף ובנפש שלך" :פיתוח שיח גלוי בנושא המיניות בחברה הערבית
גב' ספא טמיש ,מונתדא ,הפורום הערבי למיניות הפרט והמשפחה
פיתוח רגישות לגבי נושאים רגישים בגישור תרבותי ולשוני בין מטופלים ורופאים
במסגרת תרגום טלפוני
איריס מלקו ,עמותת טנא בריאות לקידום בריאות יוצאי אתיופיה ,ד"ר מיכל
שוסטר ,אוניברסיטת בר-אילן ,ופרופ' מרים שלזינגר ,אוניברסיטת בר-אילן
כיצד ניתן לעודד יוצאי אתיופיה ליישם זכויות בריאות גם כש"לא נעים להם לספר"
פרופ' נורית גוטמן ,אוניברסיטת תל-אביב

03:61 – 03:61

הפסקה

19:00-17:00

מושב :23

מושב מליאה – אולם בר-שירה
יו"ר :ד"ר נעם למלשטריך לטר ,יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
הענקת פרס "מאמר סטודנטים מצטיין"
אישור בחירת יו"ר אגודה חדש ואישור תקציב
הוקרה לעורך "מסגרות מדיה" היוצא ,פרופ' עקיבא כהן

פנל נעילה

מדיה חברתיים ומחאה :מיתוסים ,מציאויות ,ושאלות פתוחות
יו"ר :פרופ' גבי וימן ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' אליהוא כ"ץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת פנסילבניה
פרופ' גדי וולפספלד ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מגיבה :פרופ' תמר הרמן ,האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה
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