
יושבי ראש הכנס: 
פרופ' רעיה מורג, פרופ' יפעת מעוז, פרופ' אסתר שלי-ניומן, פרופ' מנחם בלונדהיים וד"ר טל שנהב 

יום שני ה- 29 לדצמבר
מיקום: אולם אבא אבן, מכון טרומן (מ 9:30 עד 14:00) 

התכנסות  10:00 – 9:30

ברכות  10:30 – 10:00
פרופ' מנחם בלונדהיים, ראש מכון טרומן

פרופ' אסתר שלי-ניומן, ראש המחלקה לתקשורת
פרופ' יפעת מעוז, ראש מרכז שווייץ

פרופ' רעיה מורג, ראש מכון סמארט

מושב ראשון: תקשורת בעולם הערבי               12:00 – 10:30
פרופ' משה מעוז יו"ר:  

ד"ר טל שנהב - בשם השלטון: טלוויזיה ממלכתית במדינות ערב לפני 
ואחרי "האביב הערבי"

ד"ר צבי בראל - המאבק בין התקשורת הישנה לחדשה על עיצוב 
מרחב השיח אחרי המהפכה במצרים

אדם הופמן - טוויטר בשירות הג'יהאד העולמי

הפסקת קפה  12:30 – 12:00

מושב שני: מדיה חדשים ופוליטיקה            13:45 – 12:30
פרופ' לימור שיפמן יו"ר:  

מצרים: תקשורת מגויסת מרצון קסניה סבטלובה 
 Social media and the Arab פרופ' גדי וולפספלד ופרופ' תמיר שפר 

Spring: Politics comes �rst
ד"ר דינה ליסננסקי - דעוה בשערי הותיקן: שימוש בפייסבוק להפצת   

האסלאם באיטליה

הפסקת צהרים   14:15 – 13:45
 

מיקום: חדר המדיה 32 בספריה המרכזית (מ 14:30 עד 20:00)
 

מושב שלישי: קהלים, דימויים, פוליטיקה ומגדר   16:00 – 14:30
ד"ר מיטל בלמס יו"ר:  

חננאל רוזנברג ופרופ' יפעת מעוז - "ראיון עם מחבלת": היבטים   
פסיכולוגיים, פוליטיים ומגדריים של תהליכי התקבלות

אמינה סייאד - ייצוג זהויות מיניות הנתפסות כחריגות בקולנוע המצרי  
יפתח רון - יהודית ודמוקרטית? דימויים, ייצוגים עצמיים ושינויים   

בתפיסות פוליטיות בעקבות חשיפה של יהודים-ישראלים לנרטיב 
הפלסטיני  

יוסי דוד - מגדר וייצוגים סטריאוטיפיים מגדריים: הייצוג המדומיין של   
הפלסטינים בדעת הקהל והתקשורת הישראלית

הפסקת קפה  16:30 – 16:00

מושב רביעי: זהויות ומבחן היחסים בין יהודים-ישראלים לפלסטינים   18:00 – 16:30
פרופ' אלי פודה  יו"ר:  

פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה - חג   
לכולם: על חגים, זהות, הפרדה וקולקטיב ישראלי

פרופ' רעיה מורג - לקראת "קרבת דם": בין סכסוך לשיתוף בקולנוע   
הדוקומנטרי הישראלי 

הקרנת סצנות מתוך הסרט "שומרי הסף"   
(I חלק) דיון ותגובות של בכירים במערכת הביטחון  

ראובן מרחב, לשעבר בכיר בשב"כ ובמוסד ומנכ"ל משרד 
החוץ  

הפסקת קפה  18:30 – 18:00
מושב חמישי: "שומרי הסף" - דיון  20:00 – 18:30

פרופ' מנחם בלונדהיים ופרופ' רעיה מורג יו"ר ומנחי הדיון: 
דרור מורה - במאי הסרט "שומרי הסף"  

הקרנת סצנות מתוך הסרט "שומרי הסף"  
(II חלק) דיון ותגובות של בכירים במערכת הביטחון  

כרמי גילון, לשעבר ראש השב"כ וסגן נשיא האוניברסיטה 
העברית 

דני יתום, לשעבר ראש המוסד, אלוף פיקוד מרכז, מזכיר 
צבאי של ראש הממשלה רבין, וראש המטה של ראש 

הממשלה ברק

יום שלישי ה- 30 לדצמבר  
מיקום: אולם אבא אבן, מכון טרומן (מ 12:00 עד 18:00) 

התכנסות   12:30 – 12:00

מושב שישי: עיתונות, זהות, ופוליטיקה בסכסוך    14:15 – 12:30
פרופ' תמיר שפר יו"ר:  

 Dilemmas of Palestinian journalists in - איברהים חזבון  
 the war in Gaza in summer 2014

 Four - ד"ר קרן טננבוים-וינבלט וד"ר כריסטיאן באדן  
 murdered youths making the news: How journalism

transforms source information into con�ict coverage
פרופ' מוסטפא כבהא - העיתונות הערבית בישראל   

במערבולת מעגלי הזהות
יונתן גונן - כיצד התקשורת הפלסטינית משתמשת וממסגרת   

את התקשורת הישראלית 

הפסקת קפה  14:30 – 14:15

מושב שביעי: הרצאת אורח  16:00 – 14:30
פרופ' אברהם סלע יו"ר:  

אשרף אל-עג'רמי, לשעבר שר ברשות הפלסטינית - המצב   
המדיני הישראלי-פלסטיני והמצב האזורי 

הפסקת קפה  16:30 – 16:00

מושב סיום: פרספקטיבות חדשות על תקשורת בסכסוך  18:00 – 16:30
פרופ' אסתר שלי-ניומן יו"ר:  

מאיה דה-פריס, אסמהאן סמרי ופרופ' יפעת מעוז   
כמו גשר מעל מים סוערים: פייסבוק וגיוס סולידריות פוליטית 
בקרב הפלסטינים בירושלים המזרחית במלחמה בעזה בקיץ 

2014
ד"ר מיטל בלמס - "הגיבור של הקונפליקט": מגמות של   
פרסונליזציה בסיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני בזירה 

הבינלאומית 
 I don’t Like you any more: Political - ד"ר ניקולס ג'ון  
 Facebook unfriending during the Gaza con�ict in

Summer 2014

The Smart Family Institute
of Communication          

Swiss Center for Conflict Research
 מרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

 המכון למחקר ע"ש
 הרי ס. טרומן למען
 קידום השלום

 המחלקה לתקשורת ועיתונאות
ע"ש נח מוזס

האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

המכון לתקשורת ע"ש משפחת סמארט בשיתוף עם מרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, המכון למחקר 
ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום והמחלקה לתקשורת ועתונאות ע"ש נח מוזס מזמינים לכנס: 

"שומרי הסף": תקשורת ותהליכים תרבותיים ופוליטיים במזרח התיכון 
בתמיכת מכון לוי אשכול לחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל

30-29 לדצמבר 2014, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

�e public is invited
For more information contact: smart.institute.huji@gmail.com

הזמנה זו מהווה אישור כניסה לחניון בצלאל ולחניון מדעי הרוח 
נא להגיע עם תעודת זהות ועם הזמנה זו


