
9:30 - 9:00
התכנסות וכיבוד קל

 9:30-10:00
דברי פתיחה

פרופ' צבי הכהן – רקטור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' נלי אליאס – ראש המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת 

בן-גוריון בנגב
10:00-11:15

מושב 1: הרצאת פתיחה 
Chair: Professor Dafna Lemish, Interim Dean, 
College of Mass Communication & Media Arts, 
Southern Illinois University, USA

פרופ' אליהוא כ"ץ, המחלקה לתקשורת, האוניברסיטה 
 The Annenberg School for העברית בירושלים ו

Communication, University of Pennsylvania
בחזרה לרחובות: כאשר  התקשורת יוצאת מן הבית

[ההרצאה תנתן בשפה האנגלית]

11:15-12:30 
מושב 2: מוסדות תקשורת בישראל - אז ועכשיו

יו"ר: פרופ' עקיבא כהן, ראש החוג לתקשורת, המכללה 
האקדמית עמק יזרעאל

ד"ר אבשלום גינוסר, החוג לתקשורת,  המכללה האקדמית 
עמק יזרעאל

עיצוב מדיניות מדיה על פי תפיסת ה"ממשליות"
ד"ר דליה לירן-אלפר, בית הספר לתקשורת, המסלול 

האקדמי במכללה למינהל - רשות השידור נערכת לכניסת 
השידור המסחרי לישראל – מבט מבפנים

ד"ר מוטי נייגר, בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית 
נתניה - ממשטרים "סדר יום": הבעת דעה ואיזון ב"רשות 

השידור" - מבט מתוך ועדת האתיקה
גב' תמר קנה-שליט, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, 

אוניברסיטת חיפה - אתנוגרפיה בערוץ הטלוויזיה הישראלי 
IETV אתיופי

פרופ' גדעון קוץ, ראש המחלקה להיסטוריה יהודית, תרבות 
ותקשורת, אוניברסיטת פאריס 8 - תרומות חדשות 

להיסטוריה של ההסברה

12:30-13:30
הפסקת צהריים

13:30-14:45
מושב 3: עיתונות ועיתונאים במאה ה-21

יו"ר: ד"ר צבי רייך - המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת 
בן-גוריון  בנגב 

ד"ר עידית מנוסביץ, בית הספר לתקשורת, המכללה 
האקדמית נתניה וד"ר אזי לב-און, בית הספר לתקשורת,  

אוניברסיטת אריאל - עיתונות מקומית בישראל, 2012:
קווים לדמותה

ד"ר עינת לחובר, בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית 
ספיר ופרופ' דפנה למיש, אוניברסיטת דרום אילינוי 

הפמיניזציה בעיתונות הישראלית: תזה, מחקר ובחינה מחודשת
ד"ר ענת פלג ופרופ‘ רינה בוגוש, בית הספר לתקשורת, 

אוניברסיטת בר-אילן - "חולשת העוצמה" – תפיסת 
האוטונומיה העיתונאית של כתבי המשפט בישראל

ד"ר איילת כהן, החוג לתקשורת צילומית, המכללה האקדמית 
הדסה - שלוש התבוננויות בפני "הארץ"

גב' ענבל אברהם וד"ר צבי רייך, המחלקה לתקשורת, 
אוניברסיטת בן-גוריון - צילום עיתונות

 
14:45-16:00

מושב 4: תקשורת, פוליטיקה וחברה
יו"ר: פרופ' הלל נוסק, דיקן, בית הספר לתקשורת, המסלול 

האקדמי, המכללה למינהל
פרופ' ענת פירסט, בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית 

נתניה - האמנם קץ ההגמוניה?
מר עדי קוטינר ופרופ' יריב צפתי, החוג לתקשורת, 

אוניברסיטת חיפה - שימוש בטיעונים מהמדיה כגורם מתווך 
בקשר בין חשיפה אידיאולוגית לתקשורת וקיטוב פוליטי

ד"ר בטי בנבנישתי, בית הספר לממשל ולחברה, המכללה 
האקדמית, תל אביב-יפו - ניסוח החברתי כפעולה פוליטית 

בתקשורת העצמאית באינטרנט
ד"ר ערן פישר, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה 

ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה - מרקסיזם 2.0: עבודת 
הקהל במדיה חברתיים

 16:00-16:30

הפסקת קפה
16:30-18:00

רב-שיח: "מצג גדול לצג קטן" - דפוסי הסתגלותם של 
אמצעי התקשורת לטכנולוגיות חדשות

דברי ברכה: 
פרופ' רבקה כרמי - נשיאה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' תמר הרמן - סגנית נשיאה לעניינים אקדמיים, 
האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה

מנחה: פרופ' עמית שכטר - המחלקה לתקשורת, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

משתתפים:  
פרופ' חנה אדוני, בית הספר סמי עופר לתקשורת, המרכז 

הבינתחומי הרצלייה
פרופ' מנחם בלונדהיים, המחלקה לתקשורת, האוניברסיטה 

העברית בירושלים 
מר אלוף בן, עורך "הארץ"

  yes מר יונה ויזנטל, סמנכ"ל
ד"ר נעם למלשטרייך-לטר, דיקן, בית הספר סמי עופר 

לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצלייה  

18:00-19:30
קבלת פנים

 

נא אשרו את השתתפותכם/ן אצל
הגב' שרון טולדנו 08-6477211

ophirsh@exchange.bgu.ac.il  או
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