
הכנס ה-21 של האגודה הישראלית לתקשורת
יום ראשון, ו׳ בניסן תשע״ז, 2 באפריל 2017

בקמפוס האקדמי ספיר



בית האקדמיה, אולם 9202  קבלת פנים והרשמה   09:15 - 08:30
ברכות וחלוקת פרסים: עבודה מצטיינת, עבודת סטודנטים מצטיינת, ספר מצטיין  10:00 - 09:15

מושבי בוקר מקבילים  11:30 - 10:00
מושב 1: חקר סטנדרטים בלימודי תקשורת: על הפוליטיקה של התקנון

מושב 2: מהו הגבול? גבולות הלגיטימציה של מורים להוראת תקשורת בבתי ספר - מושב מיוחד למורים לתקשורת
מושב 3: למה לי פוליטיקה עכשיו: תקשורת והמרחב הפוליטי

מושב 4: מיעוטים משתמשים בתקשורת
מושב 5: לכודים ברשת: רשתות חברתיות

מושב 6: עבודות הקהל: מפרשים תקשורת
מושב 7: פרסום ופרסומות

הפסקת קפה  11:45 - 11:30

11:45-13:15 מושבי צהרים מקבילים:
מושב 1: לראות את הצופים: מבטים על צפייה בעידן פוסט-טלוויזיוני

מושב 2: פוליטיקה ובחירות בעידן המדיה החדשים-מושב מיוחד לפורום הצעירים של  האגודה
Media and Conflicts in the Middle East מושב 3:  

מושב 4: ייצוגים ודימויים בטקסטים תקשורתיים
מושב 5: הוראת תקשורת ואוריינות תקשורתית

מושב 6: השפעות מדיה
מושב 7: תקשורת, בריאות ומדע

שולחן עגול 1: האם הגיע הזמן לצאת ממגדל השן? על תפקידה "הלא אקדמי" של האקדמיה

ארוחת צהריים  14:00 - 13:15

מושבי אחר צהריים מקבילים  15:30 - 14:00
מושב 1: מגדר, נשים ואמהות בטקסט התקשורתי

מושב 2: ספרים חדשים
מושב 3: חקר עיתונאים

מושב 4: ארבע מלחמות בתולדות העיתונות בארץ-ישראל ובראשית ימיה של המדינה
מושב 5: עולם חדש נפלא: דיגיטציה ומדיה חדשים

מושב 6: בתוך הקופסה: טלוויזיה
מושב 7: אינטרנט ושלומות בגיל מבוגר

שולחן עגול 2: על השימוש במאגרי מידע דיגיטליים: בין תחקיר למחקר

הון-שלטון-עיתון- רב-שיח לזכרו של פרופ' דן כספי ז"ל  17:15 - 15:45
מליאת האגודה  18:00 - 17:15

קוקטייל  18:00

תוכניה



מושבי בוקר מקבילים  11:30 - 10:00

בית האקדמיה, 12101  מושב 1: חקר סטנדרטים בלימודי תקשורת: על הפוליטיקה של הִתקנון               
יו"ר: ד"ר ענת לייבלר, אוניברסיטת בר אילן   

משתתפים:   
גב' הגר בוחבוט וד"ר רבקה ריב"ק, אוניברסיטת חיפה -  

סטנדרטיזציה של זיכרון באפליקציות של פייסבוק  
ד"ר רועי דודזון, אוניברסיטת חיפה -  

מימון המון כתשתית והסטנדרטים שמושלים במנגנון זה  
ד"ר אבי מרציאנו, אוניברסיטת בן-גוריון וגב' שרון רינגל, המכללה האקדמית ספיר ואוניברסיטת חיפה -  

סטנדרטים טכנולוגיים והפוליטיקה של הייצוג  
גב' נטע זיסקינד, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה -  

הגדרות של סיכונים, מי מגדיר ומה זה אומר: כיצד נקבעים הסטנדרטים של ניהול סיכונים הקשורים באינטרנט  

בית האקדמיה, 11204  מושב 2: מהו הגבול? גבולות הלגיטימציה של מורים להוראת תקשורת בבתי ספר – מושב מיוחד למורים לתקשורת   
יו"ר:  ד"ר דוד לוין, המסלול האקדמי המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה  

משתתפים:  
ד"ר אורלי מלמד,  סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת בר אילן -  

בין גישה ביקורתית מאוזנת לבין גישה ביקורתית אידיאולוגית: תובנות משיח של סטודנטים להוראה בנושאי אקטואליה בקבוצות     
פייסבוק  

ד"ר איבנה רטנר, תיכון "כרמל זבולון" יגור, מכללת גורדון ואוניברסיטת חיפה -  
מורים כסוכני שינוי בהפקות מדיה משותפות בינתרבתיות  

מר חיים פרנקל,  תיכון "רמות" בת ים, מכללת כינרת והמסלול האקדמי המכללה למנהל -  
האם וכיצד לדבר על פוליטיקה מול  קהל שבוי    

מר שי ולדמן, המכללה האקדמית הרצוג -  
"איך ללמד לחשוב כאשר הנרטיב ידוע מראש"  

גב' חגית פורטל, ביה"ס עמקים תבור -  
"נוער שוחר מדע כבר יש, מה בנוגע לנוער שוחר ידע?"  

חדר אירוח ספריה   מושב 3: למה לי פוליטיקה עכשיו: תקשורת והמרחב הפוליטי    
יו"ר ומגיב: פרופ' מיכאל קרן, מכללת עמק יזרעאל  

משתתפים:   
פרופ' יריב צפתי, אוניברסיטת חיפה -  

חשיפה סלקטיבית: גם האישיות של הקהל יכולה להגביר או להפחית תחושת דיסוננס  
מר עומר יעיר, האוניברסיטה העברית בירושלים -  

הפוליטיקה שמאחורי תפישות של הטיה פוליטית: הבסיס הבין-קבוצתי של דרישת ניטרליות ותגובה להטיה  
גב' אסתר כהן-רינסקי, אוניברסיטת בר אילן -  

תקשורת משברית: גברים ונשים בפוליטיקה הישראלית  
מר אורי מלכין וד"ר תיקי בלס, אוניברסיטת בר אילן וד"ר יריב בן אליעזר, המרכז הבינתחומי הרצליה -  

הגברת במסגרת - יצוג  נשות ראש הממשלה בתקשורת הישראלית 1948-2016  
מר ברק בר זוהר, אוניברסיטת חיפה -  

סיקור מות מנהיגים בעיתונות העברית 1904–1995  

בית האקדמיה, 11203 מושב 4: מיעוטים משתמשים בתקשורת   
יו"ר ומגיבה: פרופ' גלית נמרוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  

משתתפים:   
גב' שירלי דרוקר שטרית, המכללה האקדמית ספיר -  

"רגל פה ורגל שם" זהות היברידית ורשת האינטרנט  
מר עארף אבו-גוידר, מכללת קיי ואוניברסיטת בר אילן -  

כשטכנולוגיה פוגשת מסורת: נערות ערביות-בדוויות קוראות תיגר על  המסורת החברתית באמצעות שימוש בשמות בדויים ויצירת    
קשרים רגשיים משמעותיים ברשת  

גב' מלכה שחם, אוניברסיטת בן גוריון -  
תפנית בחוד החנית – טכנולוגיות מידע ותקשורת בחיי נשים חרדיות בישראל  

גב' תהל גולדשמיד, האוניברסיטה העברית בירושלים -  
בין השוליים למרכז: נשים ברדיו האלטרנטיבי בישראל  

גב' נעמי ביטמן,  האוניברסיטה העברית בירושלים -  
מוגבלות, ביות מדיה, מוגבלות ודיכוי חברתי: שימושי סלולר בקרב חרשים וכבדי  שמיעה בישראל  



בית האקדמיה, 12105  מושב 5: לכודים ברשת: רשתות חברתיות   
יו"ר: פרופ' לילך ניר, האוניברסיטה העברית בירושלים  

מגיבה: ד"ר עלינא ברנשטיין, המכללה למינהל  
משתתפים:   

ד"ר מירב עמרן, חוקרת עצמאית -  
דפי פייסבוק ציבוריים של מנהיגים רוחניים בחברה החרדית כאמצעי להבניית סמכותו של  המנהיג בעידן הגלובאלי  

גב' נעם גל, האוניברסיטה העברית בירושלים -  
״עם אחד״? - הומור אירוני וזהות קולקטיבית ברשתות חברתיות בישראל  

מר אור קריספיל, אוניברסיטת חיפה; פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה, וד"ר ירון אריאל, המכללה האקדמית עמק יזרעאל -    
קיר של בושה: "ביוש פומבי" ורשתות חברתיות מקוונות  

ד"ר צפירה גרבלסקי-ליכטמן, האוניברסיטה העברית בירושלים והקריה האקדמית אונו וגב' שירה טרגר, האוניברסיטה העברית בירושלים -  
הרחבת מודל התקשורתי של ניהול רושם באפליקציית המסרים המידיים WhatsApp: אסטרטגיות של הפחתת מידע והגברת מידע    

לניהול הרושם   
ד"ר ניקולס ג'ון ומר אסף ניסנבוים, האוניברסיטה העברית בירושלים -  

אגנוטולוגיה ומה ש-APIs לא מספרים לנו  

בית האקדמיה, אולם 9202 מושב 6: עבודת הקהל: מפרשים תקשורת   
יו"ר : פרופ' אסתר שלי ניומן, האוניברסיטה העברית בירושלים  

מגיבה: פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה  
משתתפים:   

ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל וד"ר יונתן אילן, אוניברסיטת בר אילן -  
מלאכת-מחשבת קולנועית או המרה כושלת: מאבקים פרשניים על העיבודים הקולנועיים לספר ההוביט   

פרופ' חיים נוי, המכללה האקדמית אשקלון -  
מוזיאונים, תקשורת ומרחב ציבורי - ניתוח מאפייני שיח מבקרים בשני מוזיאוני מורשת יהודים בישראל ובארה"ב  

ד"ר ניסים כ"ץ ופרופ' הלל נוסק, המכללה האקדמית כנרת -  
"צופים אך מכחישים": תפיסות של מזרחים את ייצוגם בטלוויזיה הישראלית   

ד"ר סמדר בן אשר, המכללה האקדמית קיי -  
בהעדר מרחב גאוגרפי במדיה המשודרת - תפיסות דסטרוקטיביות של ילדים בדואים בנגב את המלחמה בין ישראל וארגוני הטרור בעזה   

בית האקדמיה, 11205  מושב 7: פרסום ופרסומות   
יו"ר: ד"ר לאה מנדלזיס, המכללה האקדמית כנרת  

מגיב: ד"ר ברוך לשם, מכללת הדסה  
משתתפים:   

גב' אסנת כותן-ניר ופרופ' סם ליימן-ווילציג, אוניברסיטת בר אילן -  
בניית מותגי מנכ"ל בישראל: תפקידה של התקשורת והקשר בין תיאוריה לפרקטיקה  

ד"ר אסנת רוט-כהן וד"ר תמר להב, אוניברסיטת אריאל -  
"בלדה לסוכן כפול" - זיהוי מסרים שיווקיים מוסווים במדיה דיגיטליים בתחום תיירות פנים  

ד"ר דורית צימנד שיינר וד"ר אסנת רוט כהן, אוניברסיטת אריאל  -  
"אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה?" מודל חדש לניתוח מערכות יחסים בפרסומות  

ד"ר אריאל פרידמן וד"ר עירית זאבי, המכללה האקדמית לחינוך אורנים -  
דימויים חזותיים-לשוניים של נשים חרדיות בפרסומות: המתח שבין שימור לשינוי  

ד"ר גלעד פדבה, המכללה האקדמית בית ברל וד"ר סיגל ברק-ברנדס, אוניברסיטת תל אביב והמרכז הבינתחומי -  
המאצ'ו העירום: גבריות )בלתי( חשופה בקמפיין ישראלי לעיצוב הבית  

הפסקת קפה  11:45 - 11:30

מושבי צהריים מקבילים  13:15 - 11:45

בית האקדמיה, אולם 9202 מושב 1: לראות את הצופים: מבטים על צפייה בעידן פוסט-טלוויזיוני   
יו"ר: ד"ר דפנה סרינג, המכללה האקדמית ספיר  

משתתפים:   
ד"ר איתי חרל"פ, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית ספיר -  

"מדיום צעיר, צופה זקן: איך הדרמה הישראלית החדשה רואה את צופי וצופות הטלוויזיה הזקנים?"  
ד"ר נועם פיינהולץ, המכללה האקדמית ספיר -  

"צפייה כהופעה: סרטוני תגובת-צפייה, הערצה השתתפותית וטקסטים נעלמים"  
מר אריאל אבישר, אוניברסיטת תל אביב -  

"צופה חוקר/צופה טרוריסט: צפייה פעילה בסדרות אמריקאיות עכשוויות"  



בית האקדמיה, 12101  מושב 2: פוליטיקה ובחירות בעידן המדיה החדשים – מושב מיוחד לפורום הצעירים של האגודה   
יו"ר: ד"ר ניסים כ"ץ, המכללה האקדמית כנרת ויו"ר פורום הצעירים  

מגיב: ד"ר מתן אהרוני, המרכז הבינתחומי הרצליה   
משתתפים:  

ד"ר שרון חלבה אמיר, אוניברסיטת בר אילן -  
שימוש ביישומי מדיה חברתיים בקרב מפלגות ומועמדים במסגרת קמפיין הבחירות לכנסת ה–20  

ד"ר האמה אבו קשק, אוניברסיטת תל אביב -  
אקטיביזם של נשים ערביות ברשת   

מר אורי מלכין, אוניברסיטת בר אילן -  
"פני הדור כפני המדיום" - הפצת מסרים על ידי בני נוער, מועצת התלמידים והנוער כמקרה מבחן  

גברת חן סבג בן- פורת, אוניברסיטת בר אילן -  
דפוסי שימוש של עוזרים פרלמנטריים ברשתות החברתיות כמתווכים עבור המחוקקים בישראל, גרמניה וארצות הברית – ועמדות     

הציבור לכך בישראל   

מושב Media and Conflicts in the Middle East  :3                                                         בית האקדמיה, 12105
 Chair and respondent: Dr. Yehudith Auerbach, Bar Ilan University
Participants: 
Ms. Galit Benzur, Bar Ilan University and the Open University -
Factors Associated with Hostile Media Perception among Pro-Palestinian and Pro-Israeli/Jewish Partisan
Students in the U.S
Dr. Nicholas John and Mr. Noam Gal, the Hebrew University -
Facebook unfriending and the personal public sphere
Ms. Maya de Vries, the Hebrew University -
Silenced voices: Practises of non-communication by East Jerusalem Palestinian Facebook Users
Dr. Elie Friedman, The Hebrew University and Dr. Alexandra E. Herfroy-Mischler, Lancaster University -
The "Blame Game" Frame: Discursive Blame Strategies and Media Framing upon Negotiations Failure
Dr. Alonit Berenson and Dr. Liad Porat, Zefat academic college -
’McArabism’, regionalized by Satellite TV. : Al Jazeera as a tailwind for the ‘Brotherhood’ rise to power

בית האקדמיה, 11205  מושב 4: ייצוגים ודימויים בטקסטים תקשורתיים    
יו"ר: פרופ' דליה גבריאלי נורי, המכללה האקדמית הדסה  

משתתפים:   
גב' ענבל קליין-אברהם וד"ר נועם תירוש, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -  

ללא עבר וללא זיכרון: המסגור החזותי של מחאת הפליטים בישראל  
ד"ר מיכל פיק חמו, האוניברסיטה הפתוחה -  

ייצוג העיר ירושלים  בקולנוע הישראלי  - המבט הכפול  
ד"ר אילן תמיר, אוניברסיטת אריאל -  

ייצוג השואה בתקשורת הספורט הישראלית  
ד"ר אורלי סוקר, המכללה האקדמית ספיר -   

מרכז ופריפריה: ייצוג קבוצות אתניות במהדורות החדשות של קול ישראל  

בית האקדמיה, 11204  מושב 5: הוראת תקשורת ואוריינות תקשורתית   
יו"ר: פרופ' אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה  

מגיב: ד"ר צוריאל ראשי, המכללה האקדמית הרצוג ואוניברסיטת בר-אילן  
משתתפים:   

ד"ר ארנת טורין, המכללה האקדמית גורדון וד"ר יונתן פריזם, אוניברסיטת קונטיקט -  
תחום השיפוט של החינוך למדיה  

מר נתן סטולרו וד"ר אלעד שגב, אוניברסיטת תל אביב -  
ניסיון טכנולוגי הוא טוב או רע? כיצד בני נוער, צעירים ומבוגרים חושבים על התנהגות איתור וחיפוש מידע בסביבה המקוונת?  

ד"ר דוד לוין, המסלול האקדמי המכללה למינהל והאוניברסיטה הפתוחה -  
כמו סלעים במים - סגירות וקונצנזוס מדומה בתהליך כניסת טכנולוגיות לבתי ספר   

  Mr. K.S Mochish, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India -  
Media and Social Transformation in the Global South:  An Analysis of the Media Education and Research in India



בית האקדמיה, 11203  מושב 6: השפעות מדיה   
יו"ר: פרופ' יאיר עמיחי המבורגר, המרכז הבינתחומי הרצליה  

מגיב: ד"ר טל סמואל-עזרן, המרכז הבינתחומי הרצליה  
משתתפים:   

ד"ר נירית וייס-בלט, אוניברסיטת חיפה -  
הרמה השלישית בתיאוריית קביעת סדר היום - סדר היום הרשתי: בחינת המודל החדש בתקשורת החדשנות  

ד"ר ירון אריאל, ד"ר דנה וימן-זקס, ד"ר ורד אלישר-מלכה וד"ר רות אבידר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל -  
אתגרים ודילמות במחקרי "סדר יום" במרחב המקוון: הרלוונטיות של תיאורית "סדר היום" בעידן המדיה החדשים  

ד"ר יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה -  
עדויות לשונּות בסוכנות הכרונמית של אמצעי תקשורת שונים  

ד"ר מיכל אלון-תירוש, גב' ניצן חוטר וגב' נועה גרנות, המכללה האקדמית עמק יזרעאל -  
צריכת חדשות ומוטיבציה של נוער לגיוס  

חדר אירוח ספריה מושב 7: תקשורת, בריאות ומדע   
יו"ר ומגיבה: ד"ר נחמה לואיס פרסקי, אוניברסיטת חיפה  

משתתפים:   
ד"ר ענת פלג, פרופ' אריאל בנדור וד"ר הדר דנציג-רוזנברג, אוניברסיטת בר אילן -  

פוסט וטראומה: נפגעות עבירות-מין בפייסבוק  
גב' הדר אליאש, אוניברסיטת חיפה וד"ר דנה וימן זקס, המכללה האקדמית עמק יזרעאל -  

אוכלות את עצמן לדעת בשידור חי:  השפעת מסרים מתונים וקיצוניים בנושא הפרעת האנורקסיה על נשים צעירות בישראל  
ד"ר טלי תאני-הררי, המרכז האקדמי פרס וד"ר קרן אייל, המרכז הבינתחומי הרצליה -  

מוצרי מזון משמינים ומבני גוף מושלמים: בחינה איכותנית של תגובות מתבגרים לפרסומות מזון  
גב' יעל בראל-בן דוד, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל -  

'Mako' האם מדע חייב להיות משעמם? השוואת כתבות בנושאי מדע ובנושאים אחרים שפורסמו באתר החדשות  

קפיטריה בניין 5 שולחן עגול 1: האם הגיע הזמן לצאת ממגדל השן? על תפקידה "הלא אקדמי" של האקדמיה   
יו"ר : ד"ר אפרת דסקל, האוניברסיטה העברית  

משתתפים:  
פרופ' עמית שכטר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב    

פרופ' מוטי נייגר, המכללה האקדמית נתניה    
פרופ' יריב צפתי, אוניברסיטת חיפה   

פרופ' סם ליימן-וילציג, אוניברסיטת בר-אילן   
ד"ר נעם למלשטריך לטר, המרכז הבינתחומי הרצליה   

ארוחת צהריים  14:00 - 13:15

מושבי אחר צהריים מקבילים   15:30 - 14:00

בית האקדמיה, 11205  מושב 1: מגדר, נשים ואמהות בטקסט התקשורתי    
יו"ר ומגיבה: ד"ר דליה לירן אלפר, המכללה למינהל  

משתתפים:  
פרופ' נלי אליאס, ד"ר עידית סולקין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ופרופ' דפנה למיש, אוניברסיטת רטגרס -  

מדיה בגיל הרך:  ניתוח דפוסי שימוש ותכנים המיועדים לתינוקות ופעוטות  
ד"ר עינת לחובר, המכללה האקדמית ספיר -  

פמיניזם ליברלי ופמיניזם סוציאליסטי: השיח על עבודת נשים בעיתון הנשים לאשה )1967-1977(  
מר עופר סלמן שגיא, אוניברסיטת תל אביב -  

"אל תשכחי שיש לך רחם": פריון, גנטיקה ובחירה חופשית בסיפורה של עירית נתן בנדק בסדרה "שש אימהות"  
גב' נטע הוכמן, אוניברסיטת תל אביב -  

"איזה מין אמא": יחסי אמא ובת בסרט אור  
ד"ר סיגל ברק-ברנדס, אוניברסיטת תל אביב והמרכז הבינתחומי -  

מהאמא האטרקטיבית ועד לאמא הנלעגת: אימהּות בפרסומות טלוויזיה ישראליות עכשוויות  



בית האקדמיה, אולם 9202  מושב 2 : ספרים חדשים    
יו"ר: פרופ' הלל נוסק, המכללה האקדמית כנרת ועורך כתב העת 'מסגרות מדיה'  

משתתפים:  
Queer Nostalgia in Cinema and Pop Culture ,ד"ר גלעד פדבה  

ד"ר מיכל פיק חמו, מולדת פצועה, שינויים בייצוג הטראומה בקולנוע הישראלי  
The Age of Sharing ,ד"ר ניקולס ג׳ון  

ד"ר סמדר בן אשר, פרשת הקישון צלול ועכור  
ד"ר אלונית ברנזון, "רוקדים ברחובות: על אזור הדמדומים בין תקשורת ומחאות חברתיות"  

ד"ר איתי חרל"פ, הטלוויזיה שאחרי: דרמה ישראלית חדשה  
A Justice-Based Approach for New Media Policy ,פרופ' עמית שכטר וד"ר נעם תירוש  

Dr. Evelyn Runge: Motor / Reise. Basiswissen für die Medienpraxis Motor/Travel journalism  

בית האקדמיה, 11203  מושב 3: חקר עיתונאים   
יו"ר: פרופ' רפי מן, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת אריאל  
מגיב: ד"ר אבשלום גינוסר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל  

משתתפים:   
ד"ר אורן מאיירס וד"ר רועי דודזון,  אוניברסיטת חיפה -   

לראיין מראיינים - איסוף, ניתוח והכללה מסיפורי חיים מקצועיים של עיתונאים ישראלים.   
ד"ר יגאל גודלר, אוניברסיטת תל אביב ופרופ' צבי רייך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -  

תרבויות עיתונאיות או "תרבויות אפיסטמיות"? שיקולים תיאורטיים ונתונים אמפיריים מ-62 מדינות.  
ד"ר הגר להב, המכללה האקדמית ספיר ופרופ' צבי רייך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -  

הכול לכדי תמונה אימפרסיוניסטית: הערכת ביצועי עיתונאים בעידן של חדרי חדשות נזילים.  
ד"ר ורד אלישר-מלכה וד"ר ירון אריאל, המכללה האקדמית עמק יזרעאל -  
"להיות במקום שבו החדשות קורות..."טוויטר כזירת פעילות עיתונאית בישראל.  

פרופ' יואל כהן, אוניברסיטת אריאל -  
האם דת היא סיפור עיתונאי של חדשות חוץ ? מקרה בוחן- התקשורת הזרה בישראל  

בית האקדמיה, 11204  מושב 4: ארבע מלחמות בתולדות העיתונות בארץ-ישראל ובראשית ימיה של המדינה   
יו"ר: פרופ' יחיאל לימור, אוניברסיטת בר-אילן  

משתתפים:   
ד"ר עוזי אלידע, אוניברסיטת חיפה -  

עיתונות "הגונה" מול עיתונות "צהובה" – העימות בין "הארץ" ל"דאר היום" בשנות ה-20 של המאה ה-20   
פרופ' יחיאל לימור, אוניברסיטת בר-אילן וד"ר עמוס בלובשטיין-נבו, אוניברסיטת אריאל -  
המלחמות בתוך המלחמה: המאבק על הנייר להדפסת עיתונים בימי מלחמת העולם השנייה.  

ד"ר עמוס בלובשטיין-נבו, אוניברסיטת אריאל -  
המאבק של העיתונות העברית לחיסולה של העיתונות הלועזית בראשית ימיה של המדינה  

ד"ר מרדכי נאור, "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" -  
מבט חדש על "מלחמת העולמות" של העיתונות הישראלית  

בית האקדמיה, 12101   מושב 5: עולם חדש נפלא: דיגיטציה ומדיה חדשים   
יו"ר: פרופ' סם ליימן ווילציג, אוניברסיטת בר אילן  

מגיב: ד"ר ערן פישר, המרכז הבינתחומי הרצליה והאוניברסיטה הפתוחה  
משתתפים:   

גב' לירון סימצקין-אוחנה, האוניברסיטה העברית בירושלים -  
מדיום חדש, חוקים ישנים: עד כמה מצליחים בלוגים עצמאיים העוסקים באופנה לייצר שיח חדש ברשת?  

ד"ר מתן אהרוני, המרכז הבינתחומי -   
על דיגיטציה וחפצי זיכרון אישיים: המקרה של שימור ופרידה מקלטות וידאו )VHS( ישנות  

גב' ענת לשניק, אוניברסיטת חיפה -   
לא ראוי וחסר חשיבות": דיוני מחיקה בוויקיפדיה העברית כזירה של מאבק על גבולות חברתיים    

מר עופר כרמל, אוניברסיטת חיפה -  
בגידות 2.0: שיח הבגידה בבני זוג במרחב הווירטואלי  

מר ברוך שומרון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -  
ההדרה הטכנולוגית )פער דיגיטלי( וצרכי המידע של חברי קהילת 'בני המנשה' בישראל  



חדר אירוח ספריה   מושב 6: בתוך הקופסה: טלוויזיה   
יו"ר ומגיב: פרופ' מוטי נייגר, המכללה האקדמית נתניה  

משתתפים:   
ד"ר איילת כהן, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין -  

סיטואציה טלוויזיונית איקונית: רב-מודאליות, ֵעדּות וזיכרון קולקטיבי   
ד"ר נועה לביא, המכללה האקדמית תל אביב-יפו -  

פועלים בתעשיית ה'מציאות': מערך ההצדקות של יוצרי ויוצרות תכניות ה'מציאות' בישראל  
גב' הדר לוי, האוניברסיטה העברית בירושלים -  

"חדשות מרעישות": מופעיו המוסדיים והחתרניים של הסאונד במהדורת החדשות הטלוויזיונית  
ד"ר יובל גוז'נסקי, המכללה האקדמית ספיר -  

השינוי ביחס לילדי וילדות הפריפריה בשדה הטלוויזיה לילדים בישראל  

בית האקדמיה, 12105  מושב 7: אינטרנט ושלומות בגיל מבוגר   
יו"ר: פרופ' עמית שכטר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב         

מגיבה: פרופ' חנה אדוני, המרכז הבינתחומי הרצליה  
משתתפים:   

ד"ר רינת ליפשיץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -  
שימושי רשת ושלומות בגיל המבוגר: הגישה הפונקציונלית  

ד"ר סיגל נעים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -  
פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר  

ד"ר נטליה חבורסטיאנוב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -  
ביות הטכנולוגיה והאווירה בבית: עולים מבוגרים רוכשים מחשב   

פרופ' גלית נמרוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -  
טכנוסטרס ושלומות בקרב משתמשי אינטרנט מבוגרים  

קפיטריה בניין 5  שולחן עגול 2: על השימוש במאגרי מידע דיגיטליים: בין תחקיר למחקר   
יו"ר: גב' שרון רינגל, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית ספיר  

מגיבה: פרופ' קרין נהון, המרכז הבינתחומי הרצליה ואיגוד האינטרנט הישראלי  
משתתפים:   

ד"ר יעקב לזוביק, גנז המדינה   
גב' רויטל חובל, עיתונאית ותחקירנית התאגיד ועובדה   

מר ניר הירשמן, דובר הסדנא לידע ציבורי   
מר מני אברהמי, מנכ"ל יפעת מידע תקשורתי   

בית האקדמיה, אולם 9202  הון-שלטון-עיתון – רב-שיח לזכרו של פרופ' דן כספי ז"ל   17:15 - 15:45
מנחה: ד"ר אורלי סוקר, ראשת המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר  

משתתפים:  
פרופ' אליהוא כ"ץ, האוניברסיטה העברית בירושלים  

פרופ' עמית שכטר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב           
פרופ' יחיאל לימור, אוניברסיטת בר אילן  
ד"ר הגר להב, המכללה האקדמית ספיר  

ד"ר יגאל גודלר, אוניברסיטת תל אביב  
ד"ר אבשלום גינוסר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל  

ד"ר תהילה אלטשולר-שוורץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה  

מליאת האגודה  18:00-17:15

קוקטייל  18:00

במידה ונדרשות התאמות נגישות ניתן לפנות לדוא"ל: 
Comm@sapir.ac.il

https://www.fee.co.il/conf2017  השתתפות בכנס מותנית בהרשמה מראש


