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C O M M U N I C AT I O N
A S S O C I A T I O N

 29במרץ 2018

המסלול האקדמי המכללה למינהל
קמפוס ראשון לציון

תכנית

לוחות זמנים

מושבי בוקר 10:00-11:30

שולחן עגול (א')  -תדמיתה הבינלאומית של ישראל –
אתגרים ודרכי פעולה  -האב תקשורת 112
יו"ר :פרופ' אלי אברהם ,אוני' חיפה
משתתפים:
• מר דניאל צימט ,צימט תקשורת שיווקית ,מחבר הספר " פרצופה
של מדינה -תדמית ערים ומדינות בעולם תחרותי"
• ח"כ ד"ר נחמן שי ,המחנה הציוני  ,מחבר הספר "מלחמדיה"
• גב' רונית נודלמן-פרל ,מנהלת מחלקת הסברה וחברה אזרחית ,משרד החוץ
• מר עידו דניאל ,ראש הזירה הדיגיטלית ,המשרד לנושאים אסטרטגיים
• גב' ג׳ואנה לנדאו ,מייסדת ומנכ״לית עמותת ,Vibe Israel
הפועלת לשיפור תדמית ישראל בקרב דור הY-
• ד"ר כלילה מגן ,אונ' בר-אילן
מושב  :1מדור לדור עובר ל - feed-כיתה  - 121פרטיות ילדים מול הוריהם
מלידה עד מוות בעידן דיגיטלי
יו"רית :ד"ר איילת בלכר-פריגת ,מכללת שערי משפט
מגיבה :ד"ר דליה לירן אלפר ,המסלול האקדמי המכללה למינהל
משתתפים:
מרחב (וירטואלי) משלהם :זכותם של ילדים לפרטיות מול הוריהם
ד"ר איילת בלכר-פריגת ,מכללת שערי משפט
הורים המעלים תמונות של ילדיהם הקטנים לפייסבוק
מר ליעד ראובן ,האונ' העברית בירושלים
כשהאח הגדול הוא בעצם אימא ואבא – על מעקב הורי וחשיפת מידע על
אודות מתבגרים בעידן הדיגיטלי
עו"ד סאני כלב ,אונ' תל אביב
שיירים דיגיטליים בין פרטיות להנצחה
ד"ר טל מורס ,המכללה האקדמית הדסה

מושב  :2תקשורת ודעת קהל  -כיתה 123
יו"רית :ד"ר ענת באלינט ,המסלול האקדמי המכללה למינהל
מגיבה :פרופ' קרין נהון ,המרכז הבינתחומי הרצליה
אירועי מדיה בעידן של מסכים שניים :מחקר מבוסס-אפליקציה
פרופ' אזי לב-און וד"ר הילה לוינשטיין-ברקאי ,אונ' אריאל
שובה של המחט התת-עורית? "פייק ניוז" ,דעת קהל והשימוש הפוליטי
ברשתות החברתיות
ד"ר ורד אלישר-מלכה וד"ר ירון אריאל ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
האמונה בחשיבות השתקת האחר  -תוקף מבחין מחשיפה סלקטיבית
והתעלמות סלקטיבית
פרופ' יריב צפתי ,אונ' חיפה
פוליטיקה בין חברים :מקומה של חברותיות עבור שיח פוליטי
בקבוצות וואטסאפ
ד"ר נטע קליגלר-וילנצ'יק ,האונ' העברית בירושלים
כישלון האהבה? תגובות מעריצים לפלטפורמת ההוצאה לאור של אמזון
Kindle Worlds
גב' קליה ווגלמן-נתן ,האונ' העברית בירושלים

מושב  :3תקשורת ופוליטיקה  -כיתה 102
יו"ר :פרופ' מיכאל קרן ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
מגיב :ד"ר ברוך לשם ,המכללה האקדמית הדסה
כיצד תופסים סטודנטים לתקשורת את הדיון הציבורי בישראל? המשגה ומדידה
ד"ר עידית מנוסביץ ,המכללה האקדמית נתניה
"היה נאמן לעצמך" :ביצוע עקביות בשיח הפוליטי
פרופ' זוהר קמפף וד"ר אלי פרידמן ,האונ' העברית בירושלים
מנהיגים פוליטיים ,תקשורת וקונפליקטים אלימים בעידן הדיגיטלי
פרופ' גדי וולפספלד וגב' לינור צפרוני ,המרכז הבינתחומי הרצליה
הפרסונליזציה של פופוליזם :רטוריקה פופוליסטית של שחקנים
פוליטיים יחידים
גב' נעמה וייס-יניב ,ד"ר קרן טננבוים-וינבלט ופרופ' תמיר שפר,
האונ' העברית בירושלים
השפעת מסגרות תקשורתיות על עיצוב ותיקון דימוי
ד"ר קרן סדון קרבר ,האונ' הפתוחה

מושב  :4תקשורת ורשתות חברתיות (א')  -כיתה 104
יו"ר ומגיב :פרופ' יאיר עמיחי המבורגר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרטיות וחשיפת העצמי בפייסבוק
גב' גיתית בר-און ופרופ' נורית גוטמן ,אונ' תל אביב ופרופ' גוסטבו מש,
אונ' חיפה
נקמה או חוב חברתי :השיימינג שעורכים נפגעי עבירות-מין
לתוקפיהם בפייסבוק
ד"ר הדר דנציג-רוזנברג ,ד"ר ענת פלג ,פרופ' אריאל בנדור ומר רועי רוזנברג,
אונ' בר אילן
אופיו הפרדוקסלי של אמון ברשתות חברתיות והשלכותיו על דפוסי השימוש
ד"ר אורלי מלמד ,אונ' בר אילן וסמינר הקיבוצים וד''ר שגית זילברברג –
יעקובוביץ' ,האונ' הפתוחה
זה כן אישי! מאפייני הפוסטים הפוליטיים הזוכים להצלחה בפייסבוק
מר ניר נון נווה ,פרופ' לימור שיפמן וד"ר קרן טננבוים-וינבלט ,האונ' העברית
בירושלים
אסטרטגיות דיגיטליות להתמודדות עם סטיגמה :מטא-אנליזה על הקשר בין
מצב בריאות סטיגמטי לבין שיתוף הודעות תמיכה ברשת
ד"ר דפנה ישועה-כ״ץ ,אוניברסיטת בן גוריון ,פרופ׳ סטיבן ריינס  ,אוניברסיטת
אריזונה ,ד״ר אמילי פטרסון ,המכון הלאומי לחקר הסרטן בארה״ב ופרופ׳ קווין
רייט ,אוניברסיטת ג׳ורג׳ מייסון
מושב  :5תקשורת וחדשנות טכנולוגית  -כיתה 124
(חלקים יוצגו בשפה האנגלית) Parts in English
יו"ר :ד"ר עינב גלי ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מגיב :ד"ר יובל דרור ,המסלול האקדמי המכללה למינהל
?Robot Journalism: Can human journalism survive
ד"ר נעם למשטריך לטר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
Media in terms of globalization of the modern information space
Dr. Dmitry Strovsky, Ariel University
הערות אתנוגרפיות על סמיוטיקה וזמינויות תקשורתיות של קול במרחב הציבורי
פרופ' חיים נוי ,המכללה האקדמית אשקלון
רבנים בעידן הדיגיטלי :מקרה הבוחן הישראלי
פרופ' יואל כהן ,אונ' אריאל

מושב ספרים באנגלית  -כיתה 118
יו"ר :ד"ר אבשלום גינוסר ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
משתתפים:
• ד"ר אורנית קליין שגריר ,המכללה האקדמית הדסה:
Para-interactivity and the Appeal of TV in the Digital Age
• ד"ר אמירה הלפרין ,האונ' העברית בירושליםThe Use of New :
Media by the Palestinian Diaspora in the United Kingdom
• ד"ר אסף שמיס ,אונ' חיפהThe Media Environment of Political :
Thought: Rousseau, Marx and the Politics of Selfies
• ד"ר טל מורס ,המכללה האקדמית הדסה:The Mourning News :
Reporting Violent Death in a Global Age
• ד"ר ליאת שטייר לבני ,המכללה האקדמית ספירIs it OK to Laugh :
About it? Holocaust Humour, Satire and Parody in Israeli Culture
• פרופ' דן כספי ז"ל ,אוניברסיטת בן גוריון ומר דן רובינשטיין,
המכללה האקדמית הדסה :התקשורת כשדה קרב-
Reporting the Middle East Challenges and Chance

מושבי צהריים 11:45-13:15
שולחן עגול (ב')  -תהליכי התדיינות ושיתוף ציבור כמרכיב חשוב
בדיסציפלינת התקשורת בישראל  -האב תקשורת 112
יו"ר :פרופ' גונן דורי-הכהןUniversity of Massachusetts-Amherst ,
משתתפים:
• מר שמעון אלקבץ ,מפקד גלי צה"ל
• ד"ר הילה קורן ,מנכ"לית Wiscom
• גב' לני מילוא ,מנהלת פורום דב לאוטמן
• גב' טל ירון דליב ,מחליטים ביחד
• ד"ר עידית מנוסביץ ,המכללה האקדמית נתניה
• ד"ר אמיר הר-גיל ,המכללה האקדמית נתניה
• ד"ר מוטי גיגי ,המכללה האקדמית ספיר

מושב צעירים ( :)1חברה ,זיכרון ובטחון לאומי  -כיתה 121
יו"ר :ד"ר מתן אהרוני ,המרכז הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת אריאל
מגיבה :ד"ר הגר להב ,המכללה האקדמית ספיר
משתתפים:
השראה :להכין פצצה במטבח של אמא  -כיצד והאם ארגון הטרור אל-קאעידה
משתמש בטכניקות שכנוע באמצעות מנגנונים של הזדהות והיסחפות לנרטיב
במגזין Inspire
גב' אילת הר-אבן ,אונ' חיפה (בהנחיית :פרופ' גבי וימן)
בהלת האבולה :בחינת סיקור התפרצות האבולה בעיתונות המודפסת בישראל
מר דורון ברויטמן ,אונ' תל אביב (בהנחיית :פרופ' דניאל דור)
אבנים עם לב אדם :סוגיות של מדיום ומסר בהנצחה ישראלית  -הר הזיכרון
הלאומי כשדה מאבק נרטיבי
מר ינון גוטל-קליין ,האונ' העברית בירושלים (בהנחיית :ד"ר קרן טננבוים-וינבלט)
ללכת שבי :תפיסת וייצוג השבי במהלך ובעקבות מלחמת יום-הכיפורים
בעיתונות הילדים התקופתית
גב' אשרת רביבו ,אונ' בר אילן (בהנחיית :פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן)

מושב  :6תקשורת וחינוך  -כיתה 125
יו"ר :פרופ' ענת פירסט ,המכללה האקדמית נתניה
מגיבה :ד"ר איבנה רטנר ,משרד החינוך ,אוניברסיטת חיפה ומכללת גורדון
סימון משדרי טלוויזיה בעידן המדיה החדשים –
לקראת מודל של אוריינות רגולטורית
ד"ר טלי תאני-הררי וד"ר שרון ידין ,המרכז האקדמי פרס
המתבגרים בערוץ הילדים :התמודדות עם טאבו בטלוויזיה לילדים בישראל
ד"ר יובל גוז'נסקי ,המכללה האקדמית ספיר
מאפייני והרגלי שימוש באפליקציות לתקשורת אינטרנטית בקרב ילדים ,בני
נוער וצעירים עולים חדשים
ד"ר גילה זלכה ,אונ' בר אילן והמכללה האקדמית אחווה
שימושים של הורים בטלפונים ניידים בגני שעשועים והשלכותיהם על אינטראקציה
והדדיות
גב' שני דליות ,אוני' בן גוריון והמכללה האקדמית ספיר ופרופ' נלי אליאס,
אונ' בן גוריון
לרכב על גב הנמר :התמודדות גננות עם קבוצות ווטסאפ של הורים
ד"ר ארנת טורין וד"ר שוש דוידסון ,המכללה האקדמית גורדון

מושב  :7תקשורת ,צבא וחברה:
הלכה ומעשה בתוך מציאות משתנה  -כיתה 102
יו"ר :פרופ' הלל נוסק ,המכללה האקדמית כנרת
מגיב :פרופ' אודי לבל ,אונ' אריאל בשומרון ומרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים
משתתפים:
מעמקים ללא פריסקופ :סיקור נושא צוללות ה"דולפין" ו"המכה השנייה"
בעיתונות העברית 1994-2012
ד"ר חיים פרנקל ,המסלול האקדמי המכללה למינהל והמכללה האקדמית כנרת
פרופ' הלל נוסק ,המכללה האקדמית כנרת
החוליה החסרה בדיפלומטיה הציבורית הישראלית :פער והלימה בתפיסות של
כתבים זרים וגופי ההסברה הישראלים
גב' אמירה בז'רנו וד"ר כלילה מגן ,אונ' בר אילן
צבא האהבה לישראל  :ניתוח פעילות גולשים בתכנים רשמיים של צה"ל
ברשתות החברתיות
מר אורי מלכין ,אונ' בר אילן
אויבים ,חברים ,אינטרסים :יחסי הגומלין בין עיתונאים משני צדדיו של סכסוך
מר יונתן גונן ,האונ' העברית בירושלים

מושב  :8תקשורת ותנועות חברתיות  -כיתה 104
יו"ר :פרופ' אזי לב-און ,אונ' אריאל
מגיב :ד"ר ניסים כ"ץ ,המכללה האקדמית כנרת ויו"ר פורום הצעירים
של האגודה הישראלית
מדיה חברתיים ניידים כפלטפורמות בהתאגדות עובדים
גב' תמר לזר ,אוניברסיטת חיפה
הירארכיית סטיגמת התקרחות נשית :ייצוגי חולות סרטן ,גזזת ואלופציה אראטה
בעיתונות הישראלית
ד"ר דפנה ישועה-כ״ץ ,פרופ' דורית סגל-אנגלצ׳ין ופרופ' שפרה שוורץ,
אונ' בן גוריון
תפקיד עיתוני הנשים בישראל ביצירת מרחב ציבורי פוליטי :ניתוח חקר מקרה
של סיקור מחאות חברתיות
ד"ר עינת לחובר ,המכללה האקדמית ספיר
אני מודה לאלוהים שהוא שונא ת'אדומים :ערכים יציבים ומגמות משתנות בשירי
אוהדי הכדורגל בישראל
ד"ר אילן תמיר ,אונ' אריאל

מושב  :9תקשורת טועה ומטעה  :פאלש ופייק ניוז  -כיתה 123
יו"ר :פרופ' ענר פרמינגר ,האונ' העברית בירושלים
מגיב :ד"ר אורן מאיירס ,אונ' חיפה
תקשורת מקוונת :טועה ,פוגעת ,בורחת
מר אורי פז ,אונ' בר אילן
אימות מידע בעידן של פוסט-אמת
מר אביב בר נוי ופרופ' צבי רייך ,אונ' בן גוריון בנגב
פייק דוקו  -דילמות בהצגת האמת
ד"ר אמיר הר-גיל ,המכללה האקדמית נתניה
מדידת הטייה פוליטית בסיקור תקשורתי
ד"ר דורון שולצינר ,המכללה האקדמית הדסה ירושלים וד"ר ילנה סטוקלין,
המכללה אקדמית תל אביב יפו

מושבי אחה"צ 15:30-17:00
שולחן עגול (ג')  -תכניות לימוד וקורסי תשתית בתקשורת בעידן המדיה
החדשים :האם זו "התקופה החמישית" ? האב תקשורת 112
יו"ר :ד"ר עלינא ברנשטיין ,המסלול האקדמי המכללה למנהל ואונ' תל אביב
משתתפים:
• פרופ' הלל נוסק ,המכללה האקדמית כינרת  -האם המדיום
הוא המסר או התיאוריה?
• ד"ר דוד לוין ,המסלול האקדמי המכללה למנהל והאונ' הפתוחה -
תקשורת במוסדות להשכלה גבוהה :דיגיטל או פוסט דיגיטל ?
• פרופ' דניאל דור ,אונ' תל אביב  -מבוא לתקשורת ,לא המונים
• ד"ר ארנת טורין ,המכללה האקדמית גורדון  -מה עשו המדיה
הדיגיטליים לליבה ולגבולות הדיסציפלינה -בין מנגו לקלמנטינה
• ד"ר אשרת ששוני-בר לב ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל -
"שוב לא שקט" :חוקרי תקשורת ומדיום חדש בדיסציפלינה

מושב צעירים ( :)2פוליטיקה ומגדר  -כיתה 121
יו"ר :ד"ר ניסים כ"ץ ,המכללה האקדמית כנרת ויו"ר פורום הצעירים של האגודה
הישראלית לתקשורת
מגיב :ד"ר פרופ' עמית קמה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
משתתפים:
״נראות אותנטית״  -קיילי ג׳נר ושיח ייצוגי נערות בטכנולוגיה
גב' נירית אפק ,אונ' תל אביב
השפעת תכונת האותנטיות על בוחרים בקמפיינים פוליטיים
מר עידן דוייב ,האונ' העברית בירושלים (בהנחיית :פרופ' לילך ניר)
רווקּות במאה ה :21-תפקידיה של התקשורת בכינון הזהות של רווקות ישראליות
גב' הילה ישראלה עלפי ,אונ' בר אילן
(בהנחיית :ד"ר עמית קמה ופרופ' רינה בוגוש)
"קודם כל בודקת באינטרנט ואחר כך אפשר לפנות לרופא" :צרכי המידע,
התפיסות והשימושים של נשים בהיריון ראשון בישראל במידע שהן מוצאות
באינטרנט לגבי היריון
גב' מעיין יאני ,אונ' תל אביב (בהנחיית :ד"ר אימי לב ופרופ' נורית גוטמן)
כמו בסרטים :הצעות נישואין ביוטיוב כהמחזה חדשה לתסריט קיים
גב' ליאורה ענת-שפיר ,אונ' תל אביב (בהנחיית :ד"ר סיגל ברק ברנדס)

מושב  :10תקשורת וזיכרון לאומי  -כיתה 125
יו"ר :ד"ר מירי גל-עזר ,המכללה האקדמית כנרת
מגיב :ד"ר יונתן אילן ,אוני' בר אילן
זאת חייבים לזכור :צילומי עיתונות איקוניים וזיכרון קולקטיבי בישראל
ד"ר סנדרין בודנה ופרופ' עקיבא כהן ,אונ' תל אביב ,ופרופ' פול פרוש,
האונ' העברית בירושלים
שישה ימים וחמישים שנה :ההנצחה התקשורתית של מלחמת ששת הימים
ד"ר אורן מאיירס ,אונ' חיפה
תקשורת ומעורבות במחאת קיץ 2011
מר יוסי דוד ופרופ' יעקב שמיר ,האונ' העברית בירושלים
״עמוד האש המזרחי״  -אקטיביסטים מזרחים ותפיסותיהם בנוגע לתפקיד
המדיה במאבק זיכרון
ד"ר נעם תירוש ,אונ' בן גוריון

מושב  :11מגמות ואתגרים ליחסי ציבור בעידן הדיגיטלי  -כיתה 102
Trends and Challenges Facing Public Relations in the Digital Age
(יוצג בשפה האנגלית) Will be presented in English
יו"ר ומגיב :פרופ' סאם ליימן ווילציג ,אונ' בר אילן
משתתפים:
How to navigate New Media: A practical toolkit in domestic tourism
public relations
ד"ר תמר להב וד"ר אסנת רוט-כהן ,אונ' אריאל
New directions in entertainment public relations
Dr. Roxana D. Maiorescu, Emerson College Boston
Online imagery-laden narratives and their usage by Israeli politicians as
a PR strategy to win the elections
ד"ר רות אבידר ,ד"ר ירון אריאל ,ד"ר ורד אלישר-מלכה וד"ר דנה וימן זקס,
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

מושב  :12תקשורת ורשתות חברתיות (ב')  -כיתה 104
יו"ר :פרופ' לימור שיפמן ,האונ' העברית בירושלים
מגיב :ד"ר שרון חלבה עמיר ,אונ' בר אילן
בין פנגווינים נבוכים ופנדות שחצניות  -ניתוח השוואתי של תבניות ממים
כתשתיות תרבותיות
מר אסף ניסנבוים ופרופ' לימור שיפמן ,האונ' העברית בירושלים
קליקטיביזם רגשי :השימוש ברגשונים בפייסבוק בתגובה לתוכן ויזואלי
 & Ms. Marloes Geboers , Amsterdam University ofמר נתן סטולרו ,אונ' ת"א
Applied Sciences
ויראליות ופופולאריות ברשתות חברתיות מקוונות
מר ולד וסיליו ,פרופ' גבי וימן ,אונ' חיפה וד"ר ירון אריאל ,המכללה האקדמית
עמק יזרעאל
חלוקה מגדרית בשיח הספורט בקרב עיתונאים בטוויטר
ד"ר חיים חגי ,המכללה האקדמית נתניה וד"ר עלינא ברנשטיין,
המכללה למינהל ואונ' תל אביב
אינטרנטיקה :שירה בעידן האינטרנט
גב' נועה שקרג'י ,האונ' העברית בירושלים

מושב  :13עיתונות ורגולציה בעידן של שינוי  -כיתה 123
יו"ר :פרופ' עמית שכטר ,אוניברסיטת בן גוריון
מגיב :פרופ' רפי מן ,אוניברסיטת אריאל
תפקידן של טכנולוגיות תקשורת בייצור ידע עיתונאי:
מחקר ארוך-טווח ()2001-2017
פרופ' צבי רייך ,אונ' בן גוריון
"כל חושיו היו עיתון ואליו היתה נפשו סוערת" :ניתוח סיקור מותם של
עורכי עיתונות בישראל
גב' מורן אביטל ,פרופ' זוהר קמפף ,ד"ר קרן טננבוים-וינבלט,
האונ' העברית בירושלים
מאמ;לקים חדשות  -החיסון למגפת הקליקבייט :עיתונות השתתפותית
כפי שהמשתתפים תופסים אותה
מר אורי כסלו ,האונ' העברית בירושלים
המרחב התקשורתי של הרגולציה :האם על המדינה לבייש?
ד"ר שרון ידין ,המרכז האקדמי פרס

מושב  :14תקשורת במצבי סכסוך  -כיתה 123
יו"ר :פרופ' גדי וולפספלד ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מגיב :ד"ר (סא"ל במיל') ישראל טל-סרנגה ,דובר רכבת ישראל ומרצה
באונ' אריאל בשומרון
צריכת החדשות של מתבגרות ערביות ישראליות כביטוי לקונפליקט זהויות
ד"ר מיכל אלון -תירוש ,ד"ר דורית הדר-שובל וגב' נרמין מרשי-סכראן ,המכללה
האקדמית עמק יזרעאל
אפקט משני של מגע מקוון ומגע פנים אל פנים בין הקבוצות
המעורבות בקונפליקט
ד"ר סבינה ליסיצה ,אוני' אריאל וד"ר נונה קושנירוביץ ,המרכז האקדמי רופין
להתבונן ל(אויב?) בעיניים :מחקר מעקב עיניים בסביבת מגע וירטואלי מדומה
ד"ר נילי שטיינפלד ,אוני' אריאל ומר אוהד שקד ,אוניברסיטת חיפה
טרור לילדים? דרכי הסיקור של אירועי טרור בחדשות לילדים
ד"ר מיכל אלון תירוש ,גב' רינה חיימוביץ' ומר ניר טנדלר המכללה האקדמית
עמק יזרעאל

מושב ספרים בעברית ועל ישראל  -כיתה 118
יו"ר :פרופ' מוטי נייגר ,המכללה האקדמית נתניה
משתתפים:
• חשופים בעלטה -המוסד ,השב"כ והתקשורת הישראלית:
ד"ר כלילה מגן ,אונ' בר אילן
• מוציאים לאור כמתווכי תרבות :היסטוריה תרבותית של מאה שנות
הוצאה לאור בעברית בישראל ( :)2010-1910פרופ' מוטי נייגר ,המכללה
האקדמית נתניה
• מתים לראות :מלחמה ,זיכרון וטלוויזיה בישראל :1967-1991
ד"ר דן ערב ,המכללה למנהל ואונ' תל אביב
• נתניהו בית ספר לשיווק פוליטי :ד"ר ברוך לשם,
המכללה האקדמית הדסה
• פרצופה של מדינה ,תדמית ערים ומדינות בעולם תחרותי:
מר דניאל צימט
Israeli Discourse and the West Bank:
•
Dialectics of Normalization and Estrangement
ד"ר אלי פרידמן ופרופ' דליה גבריאלי-נורי ,האונ' העברית בירושלים
והמכללה האקדמית הדסה
Deliberative Pedagogy: Teaching and Learning for
•
Democratic Engagement
ד"ר עידית מנוסביץ ,המכללה האקדמית נתניה

יריד ספרים משותף לכל הספרים כולל דוכני מכירה יתקיים במבואה
בין השעות 13:00-14:00
קריאת התקצירים של המחקרים שיוצגו בכנס אפשרית באתר האגודה הישראלית לתקשורת
http://www.isracom.org.il
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