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חוברת מומחים

מיפוי חקר התקשורת בישראל

האגודה הישראלית לתקשורת

*

האגודה הישראלית לתקשורת היא עמותה רשומה הפועלת
כאגודה המקצועית של חוקרים ומרצים לתקשורת במוסדות
להשכלה גבוהה בישראל >> www.isracom.org

האגודה הישראלית לתקשורת היא עמותה רשומה ( )58-027-086-6הפועלת
כאגודה המקצועית של חוקרים ומרצים לתקשורת בישראל .באגודה ,שהוקמה
ב ,1995-חברים כמאתיים חוקרים ומרצים לתקשורת במוסדות להשכלה
גבוהה ,וכן אנשי מקצוע בתחומים שונים של תקשורת .האגודה מקיימת כנסים
וימי-עיון ,המוקדשים למחקר ביקורתי של התקשורת לסוגיה השונים ולדיון
בסוגיות עכשוויות בתקשורת ומחקרה בישראל .כמו כן ,פועלת האגודה להדק
את הקשרים בין האקדמיה לבין השיח הציבורי בתחום התקשורת.
כתובת אתר האגודה הישראלית לתקשורתwww.isracom.org :
דוא”לisrael.com.asso@gmail.com :

עריכה :נטלי גרינברג פז
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שלום רב,
אני מתכבד להציג בפניכם את חוברת המומחים של חברי האגודה הישראלית
לתקשורת שמטרתה לקדם את השיח בין קובעי מדיניות התקשורת בישראל
לבין חוקרי התקשורת באקדמיה .תחומי ההתמחות של חברי האגודה מכסים
נושאים רבים בהם משפיעה התקשורת על תחומי חיינו בישראל :במישור
הפוליטי ,התרבותי ,החברתי ,הביטחוני חינוך ,שפה ,ספורט ,שיווק ופרסום,
אמצעי התקשורת החדשים ,מיעוטים ,מגדר ,רגולציה ,ניהול משברים ועוד.
חברי האגודה צברו ידע מחקרי רב וישמחו להעמידו לרשות קובעי המדיניות
בתקשורת בישראל וכל ארגון אחר השואף להעמיק ידע בתחומים המושפעים
מהתקשורת.
על מנת להקל על אתור המומחים בתחומים השונים בנינו אינדקס של תחומי
המחקר תוך ציון מספרי העמודים בהם ניתן למצוא את המומחים הרלבנטיים .הן
תחומי המחקר והן המומחים מופיעים לפי סדר א'-ב' .לכל מומחה מצוינים פרטי
התקשרות (טלפון וכתובת דוא"ל) כך שניתן ליצור קשר ישיר עם המומחה.
אנו מקווים שחוברת המומחים תתרום להעמקת השיח הציבורי בישראל
בכל הנוגע לתחום התקשורת שכידוע עובר כיום מהפיכה טכנולוגית דרמטית
המצריכה לימוד מחדש של נושאים רבים לצורך קביעת מדיניות ברמה
הממלכתית והארגונית.
האגודה לתקשורת תשמח לסייע במידה ונתבקש לכך.
בברכה,
ד"ר נעם למלשטריך לטר
יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת
דיקן בית ספר סמי עופר לתקשורת,
המרכז הבינתחומי הרצליה

>>

אינדקס נושאים

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

א
אידיאולוגיה

אידיאולוגיה

אריה נאור

43

אינטימיות

אינטימיות ויחסי קרבה בתקשורת ההמונים
(למשל בתוכניות ריאלטי כמו האח הגדול ,בז'אנרים
עיתונאיים ,בתוכניות רדיו ברשתות חברתיות וכו')

קרולין ארוניס

27

אינטרנט,
מדיה חדשים

 :e-Democracyניתוח תוכן  -אתרי אינטרנט

שרון חלבה-עמיר

35

 :e-Politicsהשימוש במדיה חדשים  -יישומי
אינטרנט בקרב נבחרי ציבור

שרון חלבה-עמיר

35

( UGCתוכן גולשים)

עידית מנוסביץ

42

Web 2.0

אזי לב-און
גלעד רביד

39
52

אימוץ האינטרנט בחברה הערבית בישראל

אסמאא נאדר גנאיים

32

אינטראקטיביות

ירון אריאל
גלעד רביד

28
52

אינטראקטיביות באינטרנט

אורלי מלמד
אורן צוקרמן

42
48

אינטראקטיביות והיפרטקסטואליות

שיזף רפאלי

53

אינטראקציה חברתית בעולמות וירטואליים

רונית קמפף

51

אינטרנט

אזי לב-און
יורם קלמן
גלעד רביד
שיזף רפאלי

39
50
52
53

האינטרנט בשירות עמותות ועסקים

רות אבידר

26

אינטרנט ויחסי ציבור מקוונים

רות אבידר

26

אינטרנט חברה ופוליטיקה

מייק דהאן

33

האינטרנט ככלי עבודה עיתונאי

ורד מלכה

42

אינטרנט כסביבת תקשורת

חנן נוה

43

אתנוגרפיות של תרבות ושפה ברשת

כרמל וייסמן

34

הבלוגוספרה :סוגיות שונות סביב עולם הבלוגים,
כגון סוגיות אתיות ,עיתונאיות ,תיאורטיות,
כלכליות ועוד

נירית וייס

34

גורמים פסיכולוגיים בשימוש באינטרנט

יאיר עמיחי-המבורגר

46

ההשפעות החברתיות והפוליטיות של האינטרנט

אזי לב-און

39

הסברה ממשלתית באינטרנט

נעם למלשטריך לטר

41

וירטואליות

דורון פרידמן

47
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מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

חופש העיתונות ומדיה חדשים

נעם למלשטריך לטר

41

טוקבקים

איילת כהן
מוטי נייגר

37
44

יחסי ציבור בעולם התקשוב (אינטרנט)

מיכל סלצקי

45

מדיה אינטראקטיביים ולמידה

רונית קמפף

51

מדיה חדשים

ירון אריאל
אלי בן זקן
אזי לב-און
שמואל (סאם) ליימן-ווילציג
נעם למלשטריך לטר
טל סמואל-עזרן
דורון פרידמן
אורן צוקרמן
יובל קרניאל

28
29
39
40
41
45
47
48
51

מדיה חדשים ואקטיביזם לשינוי חברתי

כרמית ויסליץ

35

מדיה חדשים וארגוני מגזר שלישי

כרמית ויסליץ

35

מדיה חדשים ובריאות

אימי לב

39

מדיה חדשים ויחסי ציבור

רות אבידר

26

מדיה חדשים ותנועות פוליטיות

גדי וולפספלד

34

מדיה חדשים ,חברה אזרחית ודמוקרטיה

כרמית ויסליץ

35

מדיה חדשים מול העיתונות המסורתית

נירית וייס

34

מנהיגות פוליטית ומדיה חדשים

אורית גלילי-צוקר

32

המרחב הקיברנטי

אלי בן זקן

29

משחקי מחשב ומשחקי ווידאו

רונית קמפף

51

משחקים רציניים

שיזף רפאלי

53

סביבות דיגיטאליות

אלי בן זקן
שיזף רפאלי

29
53

עסקים אלקטרוניים

שיזף רפאלי

53

עיתונות מקוונת

עידית מנוסביץ

42

קהילות וירטואליות

ירון אריאל
תיקי בלס
אזי לב-און
שיזף רפאלי

28
29
39
53

קהילות מקוונות

גלית נמרוד

44

קמפיינים אונליין

אזי לב-און

39

רשתות חברתיות

גלעד רביד

52
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אינדקס נושאים
תחום התמחות

שם

עמ’

מילות מפתח

תקשורת אינטראקטיבית

נעם למלשטריך לטר

41

אל-ג'זירה

אל-ג'זירה

טל סמואל-עזרן

45

אמון

אמון וחוסר אמון בתקשורת

רינה מזאוי

42

אמנות

גרפיטי

איילת כהן

37

מוזיאונים ושדה האמנות הפלסטית בישראל

מירי גל-עזר

32

עיצוב בהקשר חברתי היסטורי

אביבית אגם דאלי

26

תקשורת  /אמנות

אביבית אגם דאלי

26

תקשורת ומחול

דליה לירן-אלפר

41

היסטוריה תרבותית וחברתית של האינטרנט
בארה"ב

מרב כץ-קמחי

38

תקשורת המונים בארה"ב

איתן גלבוע
ורד מלכה

31
42

מקומה של התקשורת הישראלית בחייהם של
ישראלים בארה"ב

ורד מלכה

42

אתיקה בפרסום

אליעזר פני-גיל
ענת קליין

46
49

אתיקה בתקשורת

תמר אשורי
אורן טוקטלי
רפאל כהן-אלמגור
יחיאל לימור
יובל קרניאל

28
36
37
41
51

אתיקה ומידע

ענת קליין

49

אתיקה עיתונאית

איתן להמן
צוריאל ראשי

40
52

שיתוף הציבור בנושאי מדיניות ,אתיקה
בתקשורת לקידום נושאים חברתיים ואתיקה
בקידום בריאות

נורית גוטמן

31

אתניות

ענת פירסט

46

מגדר ,מעמד ואתניות בתקשורת ובתרבות
הפופולארית

מירב אלוש לברון
יפעת בן חי-שגב

27
29

ארה"ב

אתיקה

אתניות

אתנוגרפיה

24

ראו שיטות מחקר

ב
ביטחון
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אספקטים תרבותיים של ביטחון לאומי

דליה גבריאלי נורי
עירית זאבי

31
35

שיח וביטחון

יהושע גתי

33

תקשורת וביטחון

יורם פרי

47

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

ביזור

צוותים מבוזרים

יורם קלמן

50

ביקורת

ביקורת מדיה

אוה ברגר

30

תקשורת וביקורתיות

מוטי נייגר

44

בחירות ,קמפיינים

ראו פוליטיקה

בריאות

19

בריאות ,סביבה ותקשורת

דניאלה קורבס מגל

49

הערכת תוכניות לקידום בריאות

ענת גסר-אדלסבורג

32

מדיה חדשים ובריאות

אימי לב

39

פרסום בנושאי בריאות

ענת קליין

49

קידום בריאות

ענת גסר-אדלסבורג

32

קידום נושאי חברה ,בריאות וסביבה באמצעות
דרמה ובידור במדיה

נורית גוטמן

31

שיווק חברתי של נושאי חברה ,בריאות וסביבה

נורית גוטמן

31

שיתוף הציבור בנושאי מדיניות ,אתיקה
בתקשורת לקידום נושאים חברתיים ואתיקה
בקידום בריאות

נורית גוטמן

31

תקשורת בריאות

קרן איל
נורית גוטמן
אימי לב
ענת קליין

27
31
39
49

תקשורת בריאות ואיכות חיים

דליה לירן-אלפר

41

ג
גלובליזציה

גלובליזציה

יאיר גלילי
ענת פירסט

31
46

גלובליזציה  /לוקליזציה של תקשורת

אריאל פרידמן

47

טלוויזיה (גלובליזציה)

תמר אשורי

28

תקשורת בזירה הגלובלית

ורד מלכה

42

תקשורת בינלאומית

חנן נוה
טל סמואל-עזרן
גדעון קוץ
עמית שכטר
דב שנער

43
45
49
53
53

ד
דיני תקשורת

ראו משפטים

דימויי גוף

דימויי גוף תקשורתיים

17
דליה לירן-אלפר
עמית קמה

41
50
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אינדקס נושאים

מילות מפתח

תחום התמחות

דיפלומטיה

ראו פוליטיקה

19

דמוקרטיה

ראו פוליטיקה

19

דעת קהל

דרמה

דת

שם

עמ’

דעת קהל

יעלי בלוך-אלקון
אליהוא כ”ץ
תמיר שפר

28
38
54

דעת קהל ותעמולה

דן כספי

38

סקרי דעת קהל

יפעת בן חי-שגב
איתן גלבוע

29
31

תקשורת ודעת קהל

גבריאל וימן

34

דרמה ושינויי עמדות

ענת גסר-אדלסבורג

32

קידום נושאי חברה ,בריאות וסביבה באמצעות
דרמה ובידור במדיה

נורית גוטמן

31

דת ותקשורת

יואל כהן

37

התקשורת והחברה הדתית והחרדית

צוריאל ראשי

52

נשים חרדיות

רבקה נריה-בן שחר

44

תקשורת בחברה הדתית והחרדית

אורלי צרפתי

48

תקשורת במגזר החרדי

רבקה נריה-בן שחר

44

תקשורת ודתות

צוריאל ראשי

52

תקשורת ויהדות

מנחם בלונדיים

29

ה
הבניית המציאות

מקומם של המדיה בהבניית המציאות

ענת פירסט

46

הגירה

תקשורת והגירה

נלי אליאס

27

הומור

סאטירה והומור

מירה משה

43

היסטוריה

היסטוריה חברתית של טכנולוגיות תקשורת

מרב כץ-קמחי

38

היסטוריה צבאית

אביתר בן-צדף

30

היסטוריה של אמצעי התקשורת בישראל ובעולם

יחיאל לימור

41

היסטוריה של אמצעי התקשורת

גדעון קוץ
נעמה שפי

49
54

היסטוריה של הפרסום

מרב כץ-קמחי

38

היסטוריה של התקשורת בישראל

תמר ליבס

40

היסטוריה של התקשורת

מנחם בלונדיים
דליה לירן-אלפר

29
41

היסטוריה של רשות השידור הישראלית

מרב כץ-קמחי

38
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תחום התמחות

שם

עמ’

מילות מפתח

השפעת השינויים הסוציו-היסטוריים והגאו-
פוליטיים על הארכיון החזותי הישראלי

מיכל פיק חמו

46

עיצוב בהקשר חברתי היסטורי

אביבית אגם דאלי

26

תולדות העיתונות הישראלית

אביתר בן-צדף

30

תולדות הצילום בכלל ובישראל בפרט

רות אורן

27

תולדות הקולנוע

ענר פרמינגר

48

תולדות התקשורת העברית והיהודית

גדעון קוץ

49

תרבות הצריכה והיסטוריה של הפרסומת והפרסום

אביבית אגם דאלי

26

הנדסת חשמל

הנדסת חשמל  -תקשורת ,בקרה ומחשבים

יובל דן-גור

33

הסברה

הסברה ממשלתית באינטרנט

נעם למלשטריך לטר

41

דיפלומטיה ציבורית (הסברה)

איתן גלבוע

31

הסברה

יואל כהן

37

הסברה ויחסי ציבור של ערים ומדינות

אלי אברהם

26

תרבות והסברה ישראלית

דליה לירן-אלפר

41

הפצת חידושים

ראו חדשנות

השפעות תקשורת

התקבלות

11

השפעות תקשורת

נטע קליגלר וילנצ'יק

49

חקר השפעותיה של תקשורת המונים

גבריאל וימן

34

תכני והשפעות התקשורת

קרן איל

27

התקבלות דימויים תקשורתיים (במיוחד בקרב
קבוצות מיעוט)

יפעת בן חי-שגב
עמית קמה

29
50

התקבלות

סיגל ברק ברנדס
ענת גסר-אדלסבורג

30
32

תרבות גרמנית והתקבלותה בישראל

נעמה שפי

54

תרבות והתקבלות בחברה הישראלית

נעמה שפי

54

ו
ואנונו

פרשת ואנונו

37

יואל כהן

ז
זיכרון קולקטיבי

זיכרון קולקטיבי

ז’רום בורדון
אייל זנדברג
תמר ליבס
אורן מאיירס
מוטי נייגר
אורלי סוקר
נטע קליגלר וילנצ’יק

28
35
40
41
44
45
49
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אינדקס נושאים

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

זקנה

תקשורת וזקנה

גלית נמרוד

44

ח
חברה  /תרבות
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אספקטים תרבותיים של ביטחון לאומי

דליה גבריאלי נורי

31

דפוסי בילוי הפנאי וצריכה של תרבות

חנה אדוני

26

הבניית זהות במרחב האורבאני

יואב קניאס

51

השלכות חברתיות של מפת התקשורת החדשה

הלל נוסק

43

השפעות חברתיות

גלעד רביד

52

זהויות חברתיות בטקסטים תקשורתיים

הגר להב

39

החברה הישראלית בראי הפרסומת

עירית זאבי
עמית לביא-דינור
ענת פירסט

35
39
46

חברה ופוליטיקה בטקסטים רב-מודאליים
(מילוליים וחזותיים) בעיתונות הכתובה
והאלקטרונית

איילת כהן

37

חברה ישראלית

אביבית אגם דאלי

26

חקר טקסטים וחקר תרבות

מירב אלוש לברון

27

לימודי תרבות

דוד לוין
ענת קליין

40
49

מגדר ,מעמד ואתניות בתקשורת ובתרבות
הפופולארית

מירב אלוש לברון

27

עיבוד מידע חברתי בתקשורת

יפעת מעוז

43

עיצוב בהקשר חברתי היסטורי

אביבית אגם דאלי

26

פולקלור

אסתר שלי-ניומן

53

פרסומת ישראלית בהקשר חברתי

אביבית אגם דאלי
עירית זאבי
עמית לביא-דינור

26
35
39

קהל הקוראים הישראלי

חנה אדוני

26

קידום נושאי חברה ,בריאות וסביבה באמצעות
דרמה ובידור במדיה

נורית גוטמן

31

רב תרבותיות

אורלי מלמד

42

תיאוריות של תרבות ותקשורת

פול פרוש

47

תעשיות תרבות

פול פרוש

47

מילות מפתח

חדשות

חדשנות

חופש הביטוי

תחום התמחות

שם

עמ’

תקשורת חברה ותרבות

אביבית אגם דאלי
עירית זאבי
עמית לביא-דינור
מירה משה
יובל קרניאל

26
35
39
43
51

תקשורת בין תרבותית

לינדה-רנה בלוך
תמר כתריאל

28
38

תקשורת וקונפליקטים חברתיים

אלי אברהם

26

תקשורת כתרבות

מוטי נייגר

44

תרבויות נעורים

דוד לוין

40

תרבות

אסתר שלי-ניומן

53

תרבות גרמנית והתקבלותה בישראל

נעמה שפי

54

תרבות הצריכה

פול פרוש

47

תרבות והסברה ישראלית

דליה לירן-אלפר

41

תרבות והתקבלות בחברה הישראלית

נעמה שפי

54

תרבות חזותית

רות אורן
פול פרוש
אריאל פרידמן

27
47
47

תרבות פופולארית

אוה ברגר
עמית לביא-דינור
אורן מאיירס
מוטי נייגר

30
39
41
44

אקטואליה

איתי סופרין

45

ארגוני חדשות

צבי רייך

52

חדשות  -היבטים של תוכן

עקיבא כהן

37

חדשות  -השפעות על צרכנים

עקיבא כהן

37

חדשות ואקטואליה ברדיו ובטלוויזיה

אורלי סוקר

45

חדשות טלוויזיה

מיכל חמו

36

חדשות  -מחקרים משווים בינלאומיים

עקיבא כהן

37

חדשות (עריכה וצריכה)

תיקי בלס

29

הפצת חידושים

אליהוא כ"ץ

38

ניהול חדשנות וחשיבה יצירתית

אורן צוקרמן
דורית צימנד-שיינר

48
48

חופש הביטוי

רפאל כהן-אלמגור
אליעזר פני-גיל
יובל קרניאל

37
46
51
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אינדקס נושאים

מילות מפתח
חינוך  /למידה

תחום התמחות

שם

עמ’

חופש הביטוי וחופש העיתונות

עמית שכטר

53

E-Learning

יורם קלמן
שיזף רפאלי

50
53

בידור  -חינוך

ענת גסר-אדלסבורג

32

חינוך לתקשורת

אורלי מלמד

42

לימוד מטלוויזיה

חוה תדהר

54

למידה מקוונת ,למידה מרחוק

אסמאא נאדר גנאיים
יורם קלמן

32
50

מדיה אינטראקטיביים ולמידה

רונית קמפף

51

משחקי מחשב ולמידה על ה"אחר"

רונית קמפף

51

פיתוח החשיבה בהוראת תקשורת

אורלי מלמד

42

תקשורת וחינוך

חוה תדהר

54

ט
טכנולוגיה

טלוויזיה
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אימוץ ואי אימוץ של טכנולוגיות תקשורת

יורם קלמן

50

טכנולוגיה וחברה

מייק דהאן

33

טכנולוגיות ועיתונות

צבי רייך

52

טכנולוגיות תקשורת

מנחם בלונדיים

29

עיתונות וטכנולוגיות חדשות

תמר אשורי

28

שימושים בטכנולוגיות בהקשרים שונים

דוד לוין

40

אסתטיקה של טלוויזיה

פול פרוש

47

היסטוריה גלובלית של הטלוויזיה

ז'רום בורדון

28

ז'אנרים טלוויזיוניים

עלינא ברנשטיין
עמית לביא-דינור
אורלי סוקר

30
39
45

טלוויזיה

אורן טוקטלי
עמית לביא-דינור

36
39

טלוויזיה בריטית

עלינא ברנשטיין

30

טלוויזיה (גלובליזציה)

תמר אשורי

28

טלוויזיה ואינטראקטיביות

אורנית קליין שגריר

50

טלוויזיה וחברות למיניות

קרן איל

27

טלוויזיה וילדים

עלינא ברנשטיין
חוה תדהר

30
54

טלוויזיה ומחקרי קהל

יפעת בן חי-שגב

29

מילות מפתח

טלפוניה ניידת

טקסט
טרור

תחום התמחות

שם

עמ’

טלוויזיה מסחרית בישראל

אורנית קליין שגריר

50

לימוד מטלוויזיה

חוה תדהר

54

תוכניות מלל

מיכל חמו

36

תוכניות מציאות

מיכל הרשמן שטרית
מיכל חמו
עמית לביא-דינור
מוטי נייגר
אורנית קליין שגריר
יובל קרניאל

34
36
39
44
50
51

תקשורת חזותית-טכנולוגית (צילום-קולנוע-
טלוויזיה)

ישעיהו ניר

44

טלפוניה ניידת  -שימושים

עקיבא כהן

37

טלפוניה ניידת  -שימושים והעברת מידע
באמצעות הטלפון הנייד והאינטרנט

אֵילַת חן לוי

36

ניהול ופיתוח מוצרי תוכן לטלפון נייד

אֵילַת חן לוי

36

חקר טקסטים וחקר תרבות

מירב אלוש לברון

27

תיאוריות טקסטואליות

אורן סופר

45

טרור ולוחמה בטרור

אביתר בן-צדף

30

טרור ותקשורת

יעלי בלוך-אלקון
גבריאל וימן
הלל נוסק

28
34
43

יחסי טרור-תקשורת

אביתר בן-צדף

30

מדיה ,טרור והחברה האזרחית

פול פרוש

47

תקשורת ומלחמה/טרור/מו"מ

איתן גלבוע

31

תקשורת ומלחמות/טרור

לאה מנדלזיס

42

י
ידע

ראו מידע וידע

17

יהדות

ראו דת

8

יחסי ציבור

דוברות ויחסי ציבור בארגונים ציבוריים

יפעת בן חי-שגב

29

הסברה ויחסי ציבור

לאה מנדלזיס

42

הסברה ויחסי ציבור של ערים ומדינות

אלי אברהם

26

יחסי ציבור

אביתר בן-צדף
יחיאל לימור
לאה מנדלזיס

30
41
42

יחסי ציבור בעולם התקשוב (אינטרנט)

מיכל סלצקי

45
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אינדקס נושאים

מילות מפתח

ייצוג

ילדים ונוער

תחום התמחות

שם

עמ’

יחסי ציבור ועיתונות

מיכל סלצקי

45

יחסי ציבור לחברות עסקיות וארגונים ציבוריים

מיכל סלצקי

45

יחסי ציבור מקוונים

רות אבידר

26

מודלים ביחסי ציבור

מיכל סלצקי

45

ניהול סוגיות יחסי ציבור

לאה מנדלזיס

42

ייצוג אונס ואלימות מינית בתקשורת

הגר להב

39

ייצוג אימהות בתקשורת (למשל בסקנדלים
כמו פרשת רמדיה) והבניית מושגים של הולדה
והורות בתקשורת

קרולין ארוניס

27

ייצוג האישה במדיה הישראליים

מיכל פיק חמו

46

ייצוג מאבקים חברתיים במרחב האורבאני

יואב קניאס

51

ייצוגי נשים בתקשורת

סיגל ברק ברנדס
הגר להב

30
39

ייצוגים במדיה

אוה ברגר

30

ייצוגים ודימויי מגדר במדיה

חוה תדהר

54

ייצוגים ודימויים של קבוצות מיעוט :נכים,
הומואים  /לסביות ,מהגרי עבודה

עמית קמה

50

ייצוגים של טראומה תרבותית בקולנוע הישראלי

מיכל פיק חמו

46

ייצוגים של קבוצות במדיה (ערבים ,נשים ,מהגרי
עבודה וכו')

ענת פירסט

46

שינויים בייצוג המרחב ובייצוג הגיבורים במדיה
הישראליים

מיכל פיק חמו

46

טלוויזיה וילדים

עלינא ברנשטיין
דליה לירן-אלפר
חוה תדהר

30
41
54

ילדים

שלי גפן קושילביץ

32

ילדים  ,נוער ותקשורת

קרן איל
דפנה למיש

27
41

ילידים דיגיטליים

רונית קמפף

51

תרבויות נעורים

דוד לוין
דליה לירן אלפר

40
41

כ
כלכלה
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כלכלת תקשורת

תמר אשורי

28

מדיניות וכלכלת תקשורת

אורן טוקטלי
מנחם בלונדיים
יחיאל לימור

36
29
41

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

כריית מידע

כריית מידע

נעם למלשטריך לטר

41

כתבים זרים

ראו עיתונות

18

ל
לאומיות

לוקליזציה

מדיה ,טרור והחברה האזרחית

פול פרוש

47

מדיה ,טרור וזהות לאומית

לאה מנדלזיס

42

זהות לאומית

רות אורן
ענת פירסט
נטע קליגלר וילנצ’יק

27
46
49

תעמולה וזהות לאומית

גדעון קוץ

49

גלובליזציה  /לוקליזציה של תקשורת

אריאל פרידמן

47

תקשורת מקומית

אלי אברהם
דן כספי

26
38

למידה

ראו חינוך

לשון  /שפה  /שיח

12

אינטר-טקסטואליות

ענר פרמינגר

48

ארגומנטציה

גליה ינושבסקי

37

חקר השיח

גליה ינושבסקי
רפאל ניר

37
44

חקר שיח ביקורתי

דליה גבריאלי נורי

31

חקר שיח בתקשורת

לאה מנדלזיס

42

הלשון העברית -הקשרים בלשניים וחברתיים-
תרבותיים

עירית זאבי

35

לשון התקשורת

עירית זאבי
רפאל ניר

35
44

לשון ,תרבות וחברה

עירית זאבי

35

נרטיבים

אסתר שלי-ניומן

53

סוציולינגויסטיקה

רפאל ניר

44

השיח החילוני דתי

יהושע גתי

33

שיח המדיה

זוהר קמפף

51

שיח התקשורת

מוטי נייגר
אורן סופר

44
45

שיח קונפליקטים

לאה מנדלזיס

42

שפה

אסתר שלי-ניומן

53

שפה ואינטראקציה חברתית

לינדה-רנה בלוך

28
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אינדקס נושאים

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

שפה וטקסט בתקשורת ההמונים הכתובה
והמשודרת

מיכל חמו

36

שפה והגירה בישראל

אסתר שלי-ניומן

53

שפה ומדיה

אוה ברגר

30

שפה ושיח ישראלי

קרולין ארוניס

27

תקשורת ,אידיאולוגיה ושיח בקהילה ההומו לסבית

יואב קניאס

51

תקשורת בשפה הרוסית בישראל

נלי אליאס

27

מ
מגדר

14

ראו גם ייצוג
מגדר

מירי גל-עזר
שלי גפן קושילביץ
דליה לירן-אלפר
ענת פירסט
אסתר שלי-ניומן

32
32
41
46
53

מגדר ותקשורת

עלינא ברנשטיין
הגר להב
עינת לחובר
דפנה למיש
ענת קליין

30
39
40
41
49

מגדר ,מעמד ואתניות בתקשורת ובתרבות
הפופולארית

מירב אלוש לברון

27

נשים חרדיות

רבקה נריה-בן שחר

44

קהלי נשים

סיגל ברק ברנדס

30

מדיה חברתיים

מדיה חברתיים

רות אבידר
כרמל וייסמן
גלעד רביד

26
34
52

מדיה חדשים

ראו אינטרנט ,מדיה חדשים

מדיניות

מוח
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4

מדיניות הגרעין והתקשורת

יואל כהן

37

מדיניות ודיני תקשורת

עמית שכטר

53

מדיניות וכלכלת תקשורת

מנחם בלונדיים

29

מדיניות תקשורת ורגולציה

תמר ליבס

40

מדיניות תקשורת

אורן טוקטלי
יחיאל לימור

36
41

תקשורת ומדיניות חוץ

יעלי בלוך-אלקון
חנן נוה

28
43

מוח ותקשורת

דורון פרידמן

47

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

מידע וידע

ניהול ידע

שיזף רפאלי

53

עומס מידע

יורם קלמן

50

ערך המידע

שיזף רפאלי

53

טלוויזיה ומיעוטים

יפעת בן חי-שגב

29

מדיה ומיעוטים

חנה אדוני
דן כספי

26
38

תקשורת ומיעוטים אתניים

נלי אליאס

27

מיתוג

מיתוג ערים ,מוסדות וארגונים

אלי אברהם

26

מלחמה

ראו שלום-קונפליקטים

24

ממשל

ראו פוליטיקה

19

ממשק אדם-מחשב

מיעוטים

מחשב אדם וארגון

שיזף רפאלי

53

ממשק אדם-מחשב ומערכות מידע

יורם קלמן

50

מערכות מידע

יובל דן-גור
גלעד רביד
שיזף רפאלי

33
52
53

משחקי מחשב ולמידה על ה"אחר"

רונית קמפף

51

תקשורת מתווכת מחשבCMC ,

ירון אריאל
יורם קלמן
גלעד רביד
שיזף רפאלי

28
50
52
53

השלכות חברתיות של מפת התקשורת החדשה

הלל נוסק

43

מפת התקשורת בישראל

אורן טוקטלי
יחיאל לימור

36
41

מצבי חירום

תקשורת במצבי חירום

צבי רייך

52

מקצועות
התקשורת

מקצועות התקשורת

ז'רום בורדון

28

משפחה

אמהות במדיה

סיגל ברק ברנדס

30

ייצוג אימהות בתקשורת (למשל בסקנדלים כמו
פרשת רמדיה) והבניית מושגים של הולדה
והורות בתקשורת

קרולין ארוניס

27

משפחה

שלי גפן קושילביץ

32

משפחה ומדיה בעידן המדיאטיזציה

חוה תדהר

54

דיני תקשורת

רפאל כהן-אלמגור
איתן להמן

37
40

זכויות יוצרים

יובל קרניאל

51

מפת התקשורת

משפטים
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אינדקס נושאים

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

לשון הרע

אליעזר פני-גיל

46

מדיניות ודיני תקשורת

עמית שכטר

53

תקשורת ומשפט

יובל קרניאל

51

נ
ניאו-ליברליזם

ניאו-ליברליזם ותקשורת

מירי גל-עזר

32

ניהול משברים

טיפול במשברים

אביתר בן-צדף

30

ניהול משברים בתקשורת

לאה מנדלזיס
יובל קרניאל

42
51

תקשורת במלחמה ובעת משבר

מוטי נייגר

44

תקשורת בעתות משבר

זוהר קמפף

51

ס
סכסוך

ראו שלום-קונפליקטים

ספורט
סקרי דעת קהל

24

תקשורת וספורט

עלינא ברנשטיין
יאיר גלילי

30
31

תקשורת ,כדורגל וזהות לאומית

לאה מנדלזיס

42
8

ראו דעת קהל

ע
עיתונות

חוברת מומחים | 18

דיווח עיתונאי

גדעון קוץ

49

האינטרנט ככלי עבודה עיתונאי

ורד מלכה

42

הדלפות

צבי רייך

52

הפרופסיה העיתונאית ,תקשורת ,היסטוריה
ולאומיות

תמר ליבס

40

חברה ופוליטיקה בטקסטים רב-מודאליים
(מילוליים וחזותיים) בעיתונות הכתובה
והאלקטרונית

איילת כהן

37

חופש הביטוי וחופש העיתונות

עמית שכטר

53

חופש העיתונות ומדיה חדשים

נעם למלשטריך לטר

41

טכנולוגיות ועיתונות

צבי רייך

52

יחסי מקור-עיתונאי

צבי רייך

52

יחסי ציבור ועיתונות

מיכל סלצקי

45

כתבים זרים

יואל כהן

37

לימודי עיתונות

גדעון קוץ

49

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

מדיה חדשים מול העיתונות המסורתית

נירית וייס

34

מועצת העיתונות

רפאל כהן-אלמגור

37

עבודה עיתונאית

צבי רייך

52

עיתונות

הגר להב
יחיאל לימור
אורן מאיירס
ורד מלכה
יורם פרי
זוהר קמפף

39
41
41
42
47
51

עיתונות וטכנולוגיות חדשות

תמר אשורי

28

עיתונות מקוונת

עידית מנוסביץ

42

עיתונות עברית

אורלי צרפתי

48

עיתונות קהילתית הומו לסבית

יואב קניאס

51

עיתונות שלום

לאה מנדלזיס

42

עריכה עיתונאית

הגר להב

39

תקשורת וספרות (מוספי ספרות)

מוטי נייגר

44

פ
פוליטיקה

 :e-Democracyניתוח תוכן -אתרי אינטרנט

שרון חלבה-עמיר

35

 :e-Politicsהשימוש במדיה חדשים -יישומי
אינטרנט בקרב נבחרי ציבור

שרון חלבה-עמיר

35

אלימות פוליטית ותקשורת

הלל נוסק

43

דיפלומטיה ציבורית

לאה מנדלזיס
תמיר שפר

42
54

דיפלומטיה ציבורית בתנאי עוינות

מוריס עואבדה

45

דמוקרטיה דליברטיבית

עידית מנוסביץ

42

דמוקרטיה ,תקשורת וטכנולוגיה

אורית גלילי-צוקר

32

התנהגות בוחרים ומועמדים

תמיר שפר

54

חברה ופוליטיקה בטקסטים רב-מודאליים (מילוליים
וחזותיים) בעיתונות הכתובה והאלקטרונית

איילת כהן

37

חקר קמפיינים פוליטיים

גבריאל וימן

34

כריזמה פוליטית

תמיר שפר

54

מדיה חדשים ותנועות פוליטיות

גדי וולפספלד

34

מדיה חדשים ,חברה אזרחית ודמוקרטיה

כרמית ויסליץ

35

ממשל

אריה נאור

43
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אינדקס נושאים

מילות מפתח

פנאי

פסיכולוגיה

תחום התמחות

שם

עמ’

ממשל מקוון

מייק דהאן
אזי לב-און

33
39

מנהיגות פוליטית ומדיה חדשים

אורית גלילי-צוקר

32

מערכת בחירות

דן כספי

38

פוליטיקה השוואתית

מייק דהאן

33

פוליטיקה ורטוריקה בישראל

אריה נאור

43

פוליטיקה ישראלית

מייק דהאן

33

פילוסופיה פוליטית

מייק דהאן

33

פרסום פוליטי וקמפיינים

תמיר שפר

54

קמפיינים אונליין

אזי לב-און

39

קמפיינים פוליטיים

אורית גלילי-צוקר

32

קמפיינים פוליטיים וחברתיים באינטרנט

כרמית ויסליץ

35

רטוריקה פוליטית (ניתוח נאומים פוליטיים)

מיכל הרשמן שטרית

34

שיח פוליטי

גדי טאוב
זוהר קמפף

36
51

תיאולוגיה פוליטית ומגדר

הגר להב

39

תיאוריה פוליטית בת זמננו

מירב אלוש לברון

27

תקשורת ,ממשל וציבור

תמר ליבס

40

תקשורת פוליטית

תמר אשורי
יעלי בלוך-אלקון
אורית גלילי-צוקר
צפירה גרבלסקי-ליכטמן
גדי וולפספלד
רפאל כהן-אלמגור
דן כספי
אזי לב-און
רינה מזאוי
ורד מלכה
עידית מנוסביץ
יורם פרי
יובל קרניאל
תמיר שפר

28
28
32
33
34
37
38
39
42
42
42
47
51
54

בידור-חינוך

ענת גסר-אדלסבורג

32

דפוסי בילוי הפנאי וצריכה של תרבות

חנה אדוני

26

תקשורת ופנאי

גלית נמרוד

44

ראו גם אינטרנט ,מדיה חדשים
פסיכולוגיה
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4
יפעת מעוז

43

תחום התמחות

שם

עמ’

מילות מפתח

פסיכולוגיה חברתית ותקשורת

יפעת מעוז

43

פער דיגיטלי

פער דיגיטלי

אסמאא נאדר גנאיים
יורם קלמן

32
50

פרטיות

הגנת הפרטיות

אליעזר פני-גיל

46

פרטיות

רפאל כהן-אלמגור

37

פרטיות מעקב ופיקוח

מייק דהאן

33

אתיקה בפרסום

אליעזר פני-גיל

64

הוצאה לאור

מוטי נייגר
צבי רייך

44
52

החברה הישראלית בראי הפרסומת

עמית לביא-דינור
ענת פירסט

39
46

היסטוריה של הפרסום

מרב כץ-קמחי

38

חקר פרסומות

עירית זאבי

35

ניהול ופרסום

יאיר גלילי

31

פרסום פוליטי

תמיר שפר

54

פרסום

אוה ברגר
דורית צימנד-שיינר

30
48

פרסומת ישראלית בהקשר חברתי

אביבית אגם דאלי

26

רגולציית תוכן ופרסומות מזון

חני קומנשטר-שוורץ

48

פרסום

צ
צבא

צילום

צריכה

היסטוריה צבאית ,יחסי צבא-חברה ויחסי
צבא-תקשורת (בישראל ובעולם)

אביתר בן-צדף

30

צבא ותקשורת המונים

חני קומנשטר-שוורץ

48

צה"ל בהקשרים  חברתיים-תרבותיים

עירית זאבי

35

צנזורה  -צבא ותקשורת

יחיאל לימור
הלל נוסק

41
43

שירות צבאי של נשים (בישראל ובעולם)

אביתר בן-צדף

30

תולדות הצילום בכלל ובישראל בפרט

רות אורן

27

תיאוריות של צילום

פול פרוש

47

תקשורת חזותית-טכנולוגית (צילום-קולנוע-
טלוויזיה)

ישעיהו ניר

44

תקשורת צילומית

רות אורן

27

רייטינג  -מדידת צפייה והאזנה

אורן טוקטלי

36
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אינדקס נושאים

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

תרבות הצריכה והיסטוריה של הקפיטליזם

אביבית אגם דאלי

26

תרבות הצריכה

פול פרוש

47

ק
קבוצות

קהלים

קולנוע

קומיקס

יחסי אשכנזים/מזרחים

מירב אלוש לברון
עמית קמה

27
50

ייצוגים של קבוצות במדיה (ערבים ,נשים ,מהגרי
עבודה וכו')

עמית לביא-דינור
ענת פירסט
יובל קרניאל

39
46
51

חקר קהלים

נטע קליגלר וילנצ'יק

49

קהל הקוראים הישראלי

חנה אדוני

26

קהלי נשים

סיגל ברק ברנדס

30

בימוי/הפקה ויצירה

ענר פרמינגר

48

ייצוגים של טראומה תרבותית בקולנוע הישראלי

מיכל פיק חמו

46

פסקול ותמונה

ענר פרמינגר

48

קולנוע ישראלי

מירב אלוש לברון
ענר פרמינגר

27
48

קולנוע צרפתי

ענר פרמינגר

48

קולנוע תיעודי

מירב אלוש לברון
מירי גל-עזר
ענר פרמינגר

27
32
48

תולדות הקולנוע

ענר פרמינגר

48

תקשורת חזותית-טכנולוגית (צילום-קולנוע-טלוויזיה)

ישעיהו ניר

44

היסטוריה של קומיקס ישראלי ובינ”ל

עופר ברנשטיין

30

קהילת אספני וקוראי הקומיקס בישראל

עופר ברנשטיין

30

קומיקס מיינסטרים אמריקאי

עופר ברנשטיין

30

		
תכנים פוליטיים וחברתיים בקומיקס

עופר ברנשטיין

30

קונפליקטים

ראו שלום-קונפליקטים

24

קליפים

קליפים

אריאל פרידמן

47

קצר בתקשורת

שתיקה

יורם קלמן

50

אי מענה בתקשורת

יורם קלמן

50
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מילות מפתח

תחום התמחות

עמ’

שם

ר
רגולציה

רדיו

רטוריקה

אסדרת טכנולוגיות חדשות (טלפון נייד ,אינטרנט,
שידור דיגיטלי)

עמית שכטר

53

מדיניות תקשורת ורגולציה

תמר ליבס

40

רגולציה על תקשורת

דן כספי

38

רגולציה של תקשורת

גבריאל וימן
אורן טוקטלי
יחיאל לימור

34
36
41

רגולציה תקשורתית

מירה משה

43

רגולציית תוכן (הגנת קטינים ,פרסומות מזון ,תרבות)

חני קומנשטר-שוורץ

48

ז’אנרים ברדיו

אורלי סוקר

45

רדיו אזורי

אורן טוקטלי
אורלי סוקר

36
45

הרדיו בישראל

חנן נוה

43

רדיו ציבורי

אורלי סוקר

45

פוליטיקה ורטוריקה בישראל

אריה נאור

43

רטוריקה

לינדה-רנה בלוך
גליה ינושבסקי
רפאל ניר

28
37
44

רטוריקה דתית

יהושע גתי

33

רטוריקה וחקר השיח

תמר כתריאל

38

רטוריקה פוליטית

יהושע גתי
מיכל הרשמן שטרית

33
34

רטוריקה פוסט טראומטית במדיה הישראליים

מיכל פיק חמו

46

ש
שידור ציבורי

שיווק

היסטוריה של רשות השידור הישראלית

מרב כץ-קמחי

38

שידור ציבורי

דן כספי

38

שידור ציבורי בישראל

דנה וינקלר

35

פרסום מוצרים הנוגעים לבריאות כגון תרופות,
מוצרי טבק ,מוצרים עתירי שומן או סוכר

ענת קליין

49

שיווק

יאיר גלילי

31

שיווק ומיתוג פוליטי

אורית גלילי-צוקר

32

שיווק חברתי

לינדה-רנה בלוך
ענת גסר-אדלסבורג

28
32
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אינדקס נושאים

מילות מפתח

תחום התמחות

שם

עמ’

שיווק חברתי של נושאי חברה ,בריאות וסביבה

נורית גוטמן

31

שיווק פוליטי

צפירה גרבלסקי-ליכטמן

33

שיווק תיירות

אלי אברהם

26

שיווק ישראל

אלי אברהם

26

תקשורת שיווקית

דורית צימנד-שיינר

48

שיח

ראו לשון  /שפה  /שיח

שיטות מחקר

15

אתנוגרפיה של תקשורת

תמר כתריאל
אסתר שלי-ניומן

38
53

אתנוגרפיות של תרבות ושפה ברשת

כרמל וייסמן

34

שיטות מחקר איכותניות

ענת גסר-אדלסבורג

32

שיטות מחקר מתקדמות

יעלי בלוך-אלקון

28

תקשורת כתחום מחקר

ענת פירסט

46

שימוש

דפוסי שימוש במדיה

ירון אריאל

28

שכנוע

שכנוע וניהול משא ומתן

צפירה גרבלסקי-ליכטמן

33

תעמולה

אוה ברגר
עמית לביא-דינור

30
39

תעמולה וזהות לאומית

גדעון קוץ

49

תקשורת שכנועית

גבריאל וימן

34

חקר שיח המלחמה והשלום בישראל ובעולם

דליה גבריאלי נורי

31

מדיה וסכסוך

יפעת מעוז

43

מלחמה ושלום בתקשורת

דב שנער

53

עיתונות שלום

לאה מנדלזיס

42

שיח קונפליקטים

לאה מנדלזיס

42

תפקיד המדיה בתהליכי קונפליקט ושלום

גדי וולפספלד

34

תקשורת במלחמה ובעת משבר

מוטי נייגר

44

שלום-קונפליקטים

שפה

15

ראו לשון  /שפה  /שיח

ת
תעשיה וניהול

תעשיה וניהול-ארגונים ופריון הייצור

יובל דן-גור

33

תעשיות התקשורת

היבטים תפקודיים ומבנה בתעשיות התקשורת

יחיאל לימור

41

תקשורת ארגונית

תקשורת ארגונית

יורם קלמן

50

תקשורת בין-אישית

תקשורת בין-אישית

לינדה-רנה בלוך

28
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עמ’

שם

מילות מפתח

תחום התמחות

תקשורת בין-לאומית

ראו גלובליזציה

7

תקשורת בין-תרבותית

ראו חברה  /תרבות

10

תקשורת בעיר

תקשורת במרחבים אורבניים ובארכיטקטורה

קרולין ארוניס

27

תקשורת המונים

חקר השפעותיה של תקשורת המונים

גבריאל וימן

34

תקשורת המונים

דן כספי
אליהוא כ"ץ

38
38

תקשורת המונים בארה"ב

איתן גלבוע

31

תקשורת המונים עברית וישראלית

אורן סופר

45

תקשורת השוואתית

תקשורת השוואתית

עמית שכטר

53

תקשורת וניהול

תקשורת וניהול

יורם קלמן

50

תקשורת חזותית

השפעת השינויים הסוציו-היסטוריים והגאו-
פוליטיים על הארכיון החזותי הישראלי

מיכל פיק חמו

46

תקשורת אודיו ויזואלית

אורנית קליין שגריר

50

תקשורת חזותית

אביבית אגם דאלי
רות אורן
מירב אלוש לברון
מירי גל-עזר
פול פרוש

26
27
27
32
47

תקשורת חזותית-טכנולוגית (צילום-קולנוע-טלוויזיה)

ישעיהו ניר

44

תרבות ותקשורת חזותית

רות אורן
אריאל פרידמן

27
47

תקשורת לא-מילולית

תקשורת לא-מילולית

צפירה גרבלסקי-ליכטמן

33

תקשורת מדע

תקשורת מדע

דניאלה קורבס מגל

49

תקשורת מילולית

תקשורת מילולית

צפירה גרבלסקי-ליכטמן

33

תקשורת מקומית

ראו לוקליזציה

תקשורת סיכונים

תקשורת סיכונים

תרבות

ראו חברה  /תרבות

תרבות דיגיטלית

תרבות דיגיטלית

15
דניאלה קורבס מגל

49
10

תיקי בלס
אלי בן זקן
מייק דהאן
כרמל וייסמן
אורלי מלמד

29
29
33
34
42
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מומחי האגודה הישראלית לתקשורת

רות אבידר
דוקטורנטית ,אוניברסיטת חיפה
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-6675009 ;04-9971040
avidarru@netvision.net.il

א

תחומי התמחות:
•יחסי ציבור מקוונים
•מדיה חברתיים
•האינטרנט בשירות עמותות ועסקים
הערות:
למידע נוסףwww.ruth-avidar.com :

אלי אברהם
מרצה בכיר ,אוניברסיטת חיפה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
052-8703704 ;04-8249152
eavraham@com.haifa.ac.il

אביבית אגם דאלי
מרצה מן החוץ ,מכללות שונות
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-5999337 ;03-5757917
avivitagam@gmail.com

תחומי התמחות:
•שיווק ישראל
•הסברה ויחסי ציבור של ערים ומדינות
•שיווק תיירות
•מיתוג ערים ,מוסדות וארגונים
•תקשורת מקומית
•תקשורת וקונפליקטים חברתיים

תחומי התמחות:
•תקשורת חזותית
•פרסומת ישראלית בהקשר חברתי
•תרבות הצריכה והיסטוריה של הפרסומת והפרסום
•חברה ישראלית
•תקשורת בהקשר תרבותי
•עיצוב בהקשר חברתי היסטורי
•תקשורת  /אמנות
הערות:
מחברת הספר “המקום נעדר המקום :נופי פרסומת”,
הוצאת רסלינג ,תל אביב (צפוי לצאת לאור במהלך .)2010

חנה אדוני
פרופסור ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
04-6100023; 02-6797882
,054-5867255
msadoni@mscc.huji.ac.il
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תחומי התמחות:
•קהל הקוראים הישראלי
•דפוסי בילוי הפנאי וצריכה של תרבות
•מדיה ומיעוטים

א
רות אורן
עמית הוראה ,אוניברסיטת חיפה,
אוניברסיטת תל-אביב והמרכז
האקדמי ויצו חיפה
 ,Ph.Dאוניברסיטת חיפה
04-8252670

תחומי התמחות:
•תקשורת חזותית
•תקשורת צילומית
•תולדות הצילום בכלל ובישראל בפרט
•תרבות חזותית
•זהות לאומית
•תרבות ותקשורת חזותית

roren@univ.haifa.ac.il

קרן איל
מרצה בכירה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dאוניברסיטת קליפורניה,
סנטה ברברה
09-9602847

תחומי התמחות:
•תכני והשפעות התקשורת
•טלוויזיה וחברות למיניות
•ילדים ,בני נוער ותקשורת
•תקשורת ובריאות

keyal@idc.ac.il

מירב אלוש לברון
עמיתת הוראה ,אוניברסיטת בר-אילן
ואוניברסיטת תל-אביב
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
,054-7781404; 03-5355612
alushlev@biu.013.net.il

נלי אליאס
מרצה בכירה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
enelly@bgu.ac.il

קרולין ארוניס
דוקטורנטית ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
052-2342573
carolin.aronis@mail.huji.ac.il

תחומי התמחות:
•חקר טקסטים וחקר תרבות
•מגדר ,מעמד ואתניות בתקשורת ובתרבות הפופולארית
•תקשורת חזותית
•קולנוע ישראלי
•קולנוע תיעודי
•תיאוריה פוליטית בת זמננו
•יחסי אשכנזים/מזרחים

תחומי התמחות:
•תקשורת בשפה הרוסית בישראל
•תקשורת והגירה
•תקשורת ומיעוטים אתניים

תחומי התמחות:
•אינטימיות ויחסי קרבה בתקשורת ההמונים (למשל
בתוכניות ריאלטי כמו האח הגדול ,בז’אנרים עיתונאיים,
בתוכניות רדיו ברשתות החברתיות וכו’)
•ייצוג אימהות בתקשורת (למשל בסקנדלים כמו פרשת
רמדיה) והבניית מושגים של הולדה והורות בתקשורת
•תקשורת במרחבים אורבניים ובארכיטקטורה
•שפה ושיח ישראלי
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מומחי האגודה הישראלית לתקשורת

ירון אריאל
מרצה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
מרצה מן החוץ ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dאוניברסיטת חיפה
04-6423586
yaronariel@gmail.com

תמר אשורי
מרצה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
והמכללה האקדמית ספיר
 ,Ph.Dאוניברסיטת בן-גוריון בנגב
054-7430337
tashuri@bgu.ac.il

ז’רום בורדון
פרופסור ,אוניברסיטת תל-אביב
 ,Ph.Dמכון למדעי המדינה ,פריס
jeromeb@post.tau.ac.il

לינדה-רנה בלוך
מרצה מן החוץ ,אוניברסיטת תל-אביב
 ,Ph.Dאוניברסיטת טקסס ,אוסטין
03-6486174
lindaren@post.tau.ac.il

יעלי בלוך-אלקון
מרצה ,אוניברסיטת בר-אילן
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
משרד ,03-5317061 -
נייד 054-4279292 -
blochy@mail.biu.ac.il
ybe1@columbia.edu

א-ב

תחומי התמחות:
•תקשורת מתווכת מחשב
•מדיה חדשים
•דפוסי שימוש במדיה
•אינטראקטיביות
•קהילות וירטואליות
הערות:
למידע נוסףhttp://yaronariel.com :

תחומי התמחות:
•כלכלת תקשורת
•תקשורת פוליטית
•טלוויזיה (גלובליזציה)
•אתיקה
•עיתונות וטכנולוגיות חדשות

תחומי התמחות:
•היסטוריה גלובלית של הטלוויזיה
•זיכרון קולקטיבי ותקשורת
•מקצועות התקשורת

תחומי התמחות:
•שפה ואינטראקציה חברתית
•תקשורת בין תרבותית
•תקשורת בין-אישית
•רטוריקה
•שיווק חברתי

תחומי התמחות:
•תקשורת פוליטית
•תקשורת וטרור
•דעת קהל
•תקשורת ומדיניות חוץ
•שיטות מחקר מתקדמות
הערות:
Associate Research Scholar, Institute for Social and Economic Research
and Policy (ISERP), Columbia University, New York, NY.
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ב
מנחם בלונדיים
פרופסור חבר ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
 ,Ph.Dאוניברסיטת הרווארד
02-5866044

תחומי התמחות:
•טכנולוגיות תקשורת
•היסטוריה של התקשורת
•מדיניות וכלכלת תקשורת
•תקשורת ויהדות

mblond@huji.ac.il

תיקי בלס
מדריך דוקטור ,אוניברסיטת בר-אילן
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
052-2309453

תחומי התמחות:
•חדשות (עריכה וצריכה)
•קהילות וירטואליות

,balaset@mail.biu.ac.il
tikibalas@gmail.com

אלי בן זקן
מרצה ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
 ,MAאוניברסיטת תל-אביב
054-7531911
eliben@colman.ac.il

יפעת בן חי-שגב
מרצה מן החוץ ,אוניברסיטת בר-אילן
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
052-4880068
yifat-bs@smile.net.il

תחומי התמחות:
•תרבות דיגיטלית
•מדיה חדשים
•המרחב הקיברנטי
•אינטרנט
•סביבות דיגיטאליות

תחומי התמחות:
•טלוויזיה ומחקרי קהל
• מגדר ,מעמד ואתניות בתקשורת ובתרבות הפופולארית
• טלוויזיה ומיעוטים
• סקרי דעת קהל
• התקבלות דימויים תקשורתיים (במיוחד בקרב קבוצות
מיעוט)
• דוברות ויחסי ציבור בארגונים ציבוריים
הערות:
מכהנת בתפקיד מנכ”ל הועדה הישראלית למדרוג של
הטלוויזיה בישראל
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מומחי האגודה הישראלית לתקשורת

אביתר בן-צדף
עמית מחקר ,המכון ללוחמה בטרור (,)ICT
המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,MAאוניברסיטת טקסס ,אוסטין
052-2575978 ,09-7962653
ebenzedeff@idc.ac.il

ב

תחומי התמחות:
•יחסי צבא-תקשורת (בישראל ובעולם)
•יחסי צבא-חברה (בישראל ובעולם)
•יחסי טרור-תקשורת
•היסטוריה צבאית
•טרור ולוחמה בטרור
•שירות צבאי של נשים (בישראל ובעולם)
•יחסי ציבור
•טיפול במשברים
•תולדות העיתונות הישראלית
הערות:
ניסיון רב בכתיבה עיתונאית בישראל ובארצות-הברית (כולל הפעלה
של שני בלוגים) ,בהסברה ובעריכה של חומר מדעי ושל עיתונים
וכתבי-עת .עורך לשעבר של כתב-העת “מערכות” בצה”ל.

אוה ברגר
מרצה בכירה ,המסלול האקדמי המכללה
למנהל
Ph.D, NYU

052-5401023 ,03-6903536

eberger@colman.ac.il

עופר ברנשטיין
מאסטרנט ,אוניברסיטת בר-אילן
 ,BAאוניברסיטת בר-אילן
ofer@giriofer.com

עלינא ברנשטיין
מרצה ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
,Ph.Dאוניברסיטת לסטר ,אנגליה
052-2747190
alinabernstein@gmail.com

סיגל ברק ברנדס
מרצה ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
brandes1@zahav.net.il ,03-9794136
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תחומי התמחות:
•פרסום
•תרבות פופולארית
•תעמולה
•ייצוגים במדיה
•ביקורת מדיה
•שפה ומדיה

הערות:
דיקן ביה”ס לתקשורת

תחומי התמחות:
• היסטוריה של קומיקס ישראלי ובינ”ל
•קומיקס מיינסטרים אמריקאי
•תכנים פוליטיים וחברתיים בקומיקס
• קהילת אספני וקוראי הקומיקס בישראל

תחומי התמחות:
•תקשורת וספורט
•ז’אנרים טלוויזיונים (במיוחד סדרות דרמה ,קומדיות מצבים,
אופרות סבון וטלנובלות)
•טלוויזיה בריטית
•טלוויזיה וילדים
•תקשורת ומגדר

תחומי התמחות:
•ייצוגי נשים בתקשורת
•קהלי נשים
•אמהות במדיה
•התקבלות

ג
דליה גבריאלי נורי
מרצה בכירה ,מכללת הדסה ירושלים
ואוניברסיטת בר אילן
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
052-2571707 ,03-7360163

תחומי התמחות:
•חקר שיח המלחמה והשלום בישראל ובעולם
•חקר שיח ביקורתי
•אספקטים תרבותיים של ביטחון לאומי

gavriely1@gmail.com

נורית גוטמן
מרצה בכירה וראש מכון הרצוג לתקשורת,
חברה ופוליטיקה ,אוניברסיטת תל-אביב
 ,Ph.Dאוניברסיטת רוטגרס
פוסט דוקטורט ,אוניברסיטת UMDNJ
03-460-9010
guttman@post.tau.ac.il

איתן גלבוע
פרופסור מן המנין ,אוניברסיטת בר-אילן
 ,Ph.Dאוניברסיטת הרווארד
052-8607227 ,09-7467636 ,03-5317174
,egilboa@mail.biu.ac.il
egilboa@usc.edu

יאיר גלילי
מרצה ,המכללה ע”ש זינמן במכון וינגייט
מרצה מן החוץ ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dאוניברסיטת לסטר ,בריטניה
052-4899117 ,09-8639360
,galiliy@wincol.ac.il
ygalily@idc.ac.il

תחומי התמחות:
•תקשורת בריאות
•שיווק חברתי של נושאי חברה ,בריאות וסביבה
•קידום נושאי חברה ,בריאות וסביבה באמצעות דרמה
ובידור במדיה
•שיתוף הציבור בנושאי מדיניות ,אתיקה בתקשורת לקידום
נושאים חברתיים ואתיקה בקידום בריאות

תחומי התמחות:
•דיפלומטיה ציבורית (הסברה)
•תקשורת ומלחמה/טרור/מו”מ
•תקשורת המונים בארה”ב
•סקרי דעת קהל

תחומי התמחות:
•ספורט ותקשורת המונים
•גלובליזציה
•שיווק
•ניהול ופרסום
הערות:
•סוציולוג ומרצה לתקשורת וניהול במכללה למדעי הספורט
במכון וינגייט.
•מייסד וראש יחידת המחקר בהתאחדות לכדורגל בישראל.
•חבר בוועדת רישוי מועדונים של איגוד הכדורגל האירופאי
(אופ”א) וחבר הנהלת האגודה הישראלית לתקשורת.
•משמש סא”ל (מיל ).גלילי ,כיועץ ארגוני בכיר וראש מערך
המיון במרכז כושר קרבי.
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אורית גלילי-צוקר
מרצה ,אוניברסיטת בר-אילן
עמיתת הוראה ,אוניברסיטת תל-אביב
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
050-5543577
oritga@mail.biu.ac.il

מירי גל-עזר
מרצה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
מרצה מן החוץ ,המכללה האקדמית כנרת
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
052-2259689 ,09-7409042
miri-gal@012.net.il

אסמאא נאדר גנאיים
מרצה ,מכללת אלקאסמי לחינוך
דוקטורנט ,אוניברסיטת חיפה
050-6705559
asmaa@qsm.ac.il

ענת גסר-אדלסבורג
מרצה ,אוניברסיטת חיפה
מרצה מן החוץ ,המרכז הבינתחומי הרצליה
חוקרת בכירה ,אוניברסיטת תל-אביב,
התוכנית לשיווק חברתי-שיתופי
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
054-4243530 ,03-5361450
ageser@univ.haifa.ac.il

שלי גפן קושילביץ
מרצה ומתרגלת ,המסלול האקדמי
המכללה למינהל והאוניברסיטה
הפתוחה
דוקטורנטית ,אוניברסיטת תל-אביב
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-5777472
shellygeffen@gmail.com
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תחומי התמחות:
•תקשורת פוליטית
• שיווק ומיתוג פוליטי
• קמפיינים פוליטיים
• דמוקרטיה ,תקשורת וטכנולוגיה
• מנהיגות פוליטית ומדיה חדשים

תחומי התמחות:
•תקשורת חזותית
•מגדר
•קולנוע תיעודי
•ניאו-ליברליזם ותקשורת
•מוזיאונים ושדה האמנות הפלסטית בישראל

תחומי התמחות:
•אימוץ האינטרנט בחברה הערבית בישראל
•פער דיגיטלי
•למידה מקוונת
הערות:
אתרhttp://asmaa.qs.m.ac.il :

תחומי התמחות:
•שיווק חברתי
•בידור-חינוך
•קידום בריאות
•הערכת תוכניות לקידום בריאות
•שיטות מחקר איכותניות
•התקבלות
•דרמה ושינויי עמדות

תחומי התמחות:
•משפחה
•מגדר
•ילדים

ג

ג-ד
צפירה גרבלסקי-ליכטמן
מרצה ,הקריה האקדמית אונו
והאוניברסיטה העברית בירושלים
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
052-3858386
grbelsky@netvision.net.il

יהושע גתי
פרופסור מן המניין ,מכללת עמק יזרעאל
ואוניברסיטת קייפ טאון
Ph.D, Emory University

052-3413974

תחומי התמחות:
•תקשורת מילולית
•תקשורת לא-מילולית
•תקשורת פוליטית
•שיווק פוליטי
•שכנוע וניהול משא ומתן
הערות:
מייעצת בכישורי תקשורתי אישיים למנהלים בכירים
ולפוליטיקאים מהחברות המובילות במשק הן במגזר הפרטי
והן הציבורי בשיתוף “ארד תקשורת” בנושאי תקשורת ניהולית
וניהול משא ומתן .ייעוץ למנכ”לים של בנקים; מנכ”לים ויו”רים
של חברות הייטק; מנכ”לים ובעלים של חברות תעשייתיות; ראשי
ממשלה; ראשי ערים; שרים; ניצבי המשטרה; מנהלים בכירים
במשרדי ממשלה; מנהלים בכירים בשירות הביטחון הכללי.

תחומי התמחות:
•רטוריקה פוליטית
•רטוריקה דתית
•השיח החילוני דתי
•שיח וביטחון

yehoshuag@yvc.ac.il, gitaiye@gmail.com

מייק דהאן
מרצה ,המכללה האקדמית ספיר
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-4622545
dahanm@gmail.com

יובל דן-גור
עמית הוראה ,אוניברסיטת חיפה והטכניון
 ,Ph.Dאוניברסיטת חיפה
050-5710689

תחומי התמחות:
•תרבות דיגיטלית
•אינטרנט חברה ופוליטיקה
•פרטיות מעקב ופיקוח
•ממשל מקוון
•טכנולוגיה וחברה
•פוליטיקה ישראלית
•פוליטיקה השוואתית
•פילוסופיה פוליטית

תחומי התמחות:
•מערכות מידע  -מערכות המלצה
•תעשיה וניהול  -ארגונים ופריון הייצור
•הנדסת חשמל  -תקשורת ,בקרה ומחשבים

yuvald@gsb.haifa.ac.il
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מיכל הרשמן שטרית
דוקטורנטית ,אוניברסיטת חיפה
 ,MAאוניברסיטת חיפה
050-2311601

ה-ו

תחומי התמחות:
•רטוריקה פוליטית (ניתוח נאומים פוליטיים)
•תוכניות מציאות (אופי בתוכניות ,משתתפים וחשיפה
עצמית)

limi1@bezeqint.net

גדי וולפספלד
פרופסור מן המניין ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
 ,Ph.Dהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטסMIT ,
054-4581768 ,02-5817680
msgadi@huji.ac.il

נירית וייס
דוקטורנטית ,אוניברסיטת חיפה
 ,MAאוניברסיטת תל-אביב
054-4660807
niritw@gmail.com

כרמל וייסמן
דוקטורנטית ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
( Ph.Dבשיפוט) ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
054-4736111

תחומי התמחות:
•תקשורת פוליטית
•תפקיד המדיה בתהליכי קונפליקט ושלום
•מדיה חדשים ותנועות פוליטיות
הערות:
מעוניין במיוחד להשתתף בכל דיון ציבורי בנושא גזענות במדיה

תחומי התמחות:
•מדיה חדשים מול העיתונות המסורתית
•הבלוגוספרה :סוגיות שונות סביב עולם הבלוגים ,כגון סוגיות
אתיות ,עיתונאיות ,תיאורטיות ,כלכליות ועוד.
הערות:
חמש שנות ניסיון כדוברת ויועצת אסטרטגית של חברות הייטק,
סטארט-אפ ,ביומד ,חברות ציבוריות ,ארגונים ועמותות

תחומי התמחות:
•תרבות דיגיטלית
•מדיה חברתיים
•אתנוגרפיה של תרבות ושפה ברשת

carmelv@gmail.com

גבריאל וימן
פרופסור מן המניין ,אוניברסיטת חיפה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
04-8249598
weimann@soc.haifa.ac.il
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תחומי התמחות:
•חקר השפעותיה של תקשורת המונים
•תקשורת שכנועית
•רגולציה של תקשורת
•טרור ותקשורת
•תקשורת ודעת קהל
•חקר קמפיינים פוליטיים

ו-ח
דנה וינקלר
דוקטורנטית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
,052-3648134

תחומי התמחות:
שידור ציבורי בישראל

winklerd@bgu.ac.il

כרמית ויסליץ
מרצה מן החוץ ,המסלול האקדמי המכללה
למנהל ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ,Ph.Dאוניברסיטת בן-גוריון בנגב
cwiess@gmail.com

עירית זאבי
מרצה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ואורנים המכללה האקדמית לחינוך
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
,050-762733
iritzee@gmail.com

אייל זנדברג
מרצה בכיר ,המכללה האקדמית נתניה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
09-8607811

תחומי התמחות:
•מדיה חדשים וארגוני מגזר שלישי
•מדיה חדשים ואקטיביזם לשינוי חברתי
•מדיה חדשים ,חברה אזרחית ודמוקרטיה
•קמפיינים פוליטיים וחברתיים באינטרנט

תחומי התמחות:
•חקר פרסומות
•לשון ,תרבות וחברה
•הלשון העברית  -הקשרים בלשניים וחברתיים-תרבותיים
•צה”ל בהקשרים חברתיים-תרבותיים
•אספקטים תרבותיים של ביטחון לאומי
•פרסומת ישראלית בהקשר חברתי
•לשון התקשורת
•תקשורת חברה ותרבות
•החברה הישראלית בראי הפרסומת

תחומי התמחות:
תקשורת וזיכרון קולקטיבי

zandeyal@netanya.ac.il

שרון חלבה-עמיר
דוקטורנטית ,אוניברסיטת חיפה
עמיתת מחקר ,מרכז חיפה למשפט
וטכנולוגיה HCLT
 ,MAאוניברסיטת בר-אילן
054-5579955 ,03-6745220
sharon@trebcon.com

תחומי התמחות:
• :e-Politicsהשימוש במדיה חדשים  -יישומי אינטרנט בקרב
נבחרי ציבור
• :e-Democracyניתוח תוכן  -אתרי אינטרנט
הערות:
תלמידת הפקולטה למשפטים; מנהלת מחקר אינטרדיסציפלינרי
הנוגע לתחום התקשורת וחקר האינטרנט כמו גם למשפט
ולמדעי המדינה.
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מיכל חמו
מרצה ,המכללה האקדמית נתניה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
02-5664085
michal.hamo@gmail.com

אֵילַת חן לוי
לימודי השלמה לקראת דוקטורט,
אוניברסיטת חיפה
מרצה מן החוץ ,המסלול האקדמי
המכללה למנהל

MA, New York Institute of Technology
054-4944960
eilatlevy@012.net.il

גדי טאוב
מרצה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
 ,Ph.Dאוניברסיטת רטגרז ,ניו ג’רזי
052-4681133

ח-ט

תחומי התמחות:
•שיח המדיה :שפה וטקסט בתקשורת ההמונים הכתובה
והמשודרת
•טלוויזיה פופולרית :חדשות טלוויזיה ,תוכניות מציאות,
תוכניות מלל

תחומי התמחות:
•טלפוניה ניידת  -שימושים והעברת מידע באמצעות הטלפון
הנייד והאינטרנט
•ניהול ופיתוח מוצרי תוכן לטלפון נייד
הערות:
בעלת היכרות עם הפרקטיקה של הטלפון הנייד משני
ההיבטים :הן כחוקרת והן כמנהלת תוכן לשעבר בתעשייה
הסלולארית

תחומי התמחות:
שיח פוליטי

gaditaub@zahav.net.il

אורן טוקטלי
מרצה מן החוץ ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
מרצה מן החוץ ,אוניברסיטת תל-אביב
והמסלול האקדמי המכללה למנהל
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
02-5341849
55oren@gmail.com

תחומי התמחות:
•מדיניות תקשורת
•רייטינג  -מדידת צפייה והאזנה
•טלוויזיה
•רדיו אזורי
•אתיקה בתקשורת
•מדיניות וכלכלת תקשורת
•מפת התקשורת בישראל
•רגולציה של תקשורת
הערות:
מחבר הספר ‘מדיניות תקשורת בישראל’ בהוצאת האוניברסיטה
הפתוחה ,ת”א ( ,)2000עורך מדריך האתיקה של הרשות השניה
לטלוויזיה ולרדיו.
תפקידים שמילאתי:
מנכ”ל הוועדה הישראלית למדרוג ,ראש מינהלת ההקמה
של הרשות השניה ומנהל שידורי הניסיון של ערוץ  ,2ראש
מינהלת הרדיו האזורי ומשנה למנכ”ל הרשות השניה ,מרכז
צוות באגף התקציבים במשרד האוצר.
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י-כ
גליה ינושבסקי
מרצה בכירה ,אוניברסיטת בר-אילן
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
054-5924511

תחומי התמחות:
•חקר-השיח
•ארגומנטציה
•רטוריקה

yanoshg@mail.biu.ac.il

איילת כהן
מרצה בכירה ,מכללת הדסה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-2566864 ,02-5663692
ayeletnator@gmail.com

יואל כהן
פרופסור חבר ,המרכז האוניברסיטאי
אריאל
Ph.D, City University London

050-6580224 ,02-5710171

ysrcohen@netvision.net.il

תחומי התמחות:
•חברה ופוליטיקה בטקסטים רב-מודאליים (מילוליים
וחזותיים) בעיתונות הכתובה והאלקטרונית
•גרפיטי
•טוקבקים

הערות:
ראש בית הספר לתקשורת

תחומי התמחות:
•דת ותקשורת
•הסברה
•כתבים זרים
•מדיניות הגרעין והתקשורת
•פרשת ואנונו

מחבר את הספרים:
•המתריע מדימונה :ואנונו ,ישראל והפצצה
•Media Diplomacy: the Foreign Office in the mass
communications age

עקיבא כהן
פרופסור מן המניין ,אוניברסיטת תל-אביב
Ph.D, Michigan State University

( 03-6406033עבודה),
( 02-5867618בית)052-2433266 ,

תחומי התמחות:
•חדשות  -היבטים של תוכן
•חדשות  -השפעות על צרכנים
•חדשות  -מחקרים משווים בינלאומיים
•טלפוניה ניידת  -שימושים

akiba@post.tau.ac.il

רפאל כהן-אלמגור
פרופ’ מן המנין ,אוניברסיטת האל בריטניה
 ,Ph.Dאוניברסיטת אוקספורד ,בריטניה
441482465024
R.Cohen-Almagor@hull.ac.uk

תחומי התמחות:
•אתיקה בתקשורת
•פרטיות
•מועצת העיתונות
•דיני תקשורת
•תקשורת פוליטית
•חופש הביטוי
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דן כספי
פרופסור מן המניין ,אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
02-5869856
danca@bgu.ac.il

כ

תחומי התמחות:
•תקשורת המונים
•תקשורת פוליטית
•דעת קהל ותעמולה
•מערכת בחירות
•שידור ציבורי
•רגולציה על תקשורת
•תקשורת ומיעוטים
•תקשורת מקומית
הערות:
למידע נוסף -
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9F_%D7%9B%D7
%A1%D7%A4%D7%99

אליהוא כ”ץ
פרופסור אמריטוס ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
פרופסורAnnenberg School of the ,

תחומי התמחות:
•תקשורת המונים
•דעת קהל
•הפצת חידושים

University of Pennsylvania
Ph.D, Columbia University
mskatz@mscc.huji.ac.il

מרב כץ-קמחי
חוקרת אורחת ,אוניברסיטת ברקלי,
קליפורניה
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
mkatzkim@berkeley.edu

תמר כתריאל
פרופסור מן המניין ,אוניברסיטת חיפה
 ,Ph.Dאוניברסיטת וושינגטון ,סיאטל
04-8341436
tamark@construct.haifa.ac.il
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תחומי התמחות:
•היסטוריה תרבותית וחברתית של האינטרנט בארה”ב
•היסטוריה חברתית של טכנולוגיות תקשורת
•היסטוריה של רשות השידור הישראלית
•היסטוריה של הפרסום

תחומי התמחות:
•אתנוגרפיה של תקשורת
•רטוריקה וחקר השיח
•תקשורת בין-תרבותית

ל
אימי לב
מרצה מן החוץ ,אוניברסיטת תל-אביב
Ph.D, Ohio University

תחומי התמחות:
•תקשורת ובריאות
•מדיה חדשים ובריאות

050-5866945

eimi.lev@gmail.com

אזי לב-און
מרצה אורח ,אוניברסיטת סטנפורד
מרצה ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
 ,Ph.Dאוניברסיטת ניו-יורק ()NYU
azilevon@gmail.com

תחומי התמחות:
•תקשורת פוליטית
•ההשפעות החברתיות והפוליטיות של האינטרנט
•קמפיינים אונליין
•ממשל מקוון
•אינטרנט
•מדיה חדשים
•קהילות וירטואליות
•Web 2.0
הערות:
•אחראי על מסלול המדיה הדיגיטלית
•למידע נוסףwww.azilevon.com :

עמית לביא-דינור
מרצה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-5791988
amitld@idc.ac.il

הגר להב
מרצה ,המכללה האקדמית ספיר
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
050-5510503 ,03-6041177
Hagarla@012.net.il

תחומי התמחות:
•טלוויזיה
•תעמולה
•תרבות פופולארית
•החברה הישראלית בראי הפרסומת
•פרסומת ישראלית בהקשר חברתי
•תקשורת חברה ותרבות
•ז’אנרים טלוויזיוניים
•תוכניות מציאות
•ייצוגים של קבוצות במדיה

תחומי התמחות:
•עיתונות
•עריכה עיתונאית
•מגדר ותקשורת
•זהות חברתית בטקסטים תקשורתיים
•תיאולוגיה פוליטית ומגדר
•ייצוג אונס ואלימות מינית בתקשורת
•ייצוגי נשים בתקשורת
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איתן להמן
מרצה מן החוץ ,אוניברסיטת בר-אילן
והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
050-4418425 ,02-6243994
eytanlehman@gmail.com

דוד לוין
מרצה ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
חבר סגל ההוראה ,האוניברסיטה הפתוחה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
03-9212456

ל

תחומי התמחות:
דיני תקשורת
אתיקה עיתונאית
הערות:
עו”ד

תחומי התמחות:
•לימודי תרבות
•תרבויות נעורים
•שימושים בטכנולוגיות בהקשרים שונים

ddnsle@gmail.com

עינת לחובר
מרצה ,המכללה האקדמית ספיר
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב

תחומי התמחות:
מגדר ומדיה

einatl@mail.sapir.ac.il

תמר ליבס
פרופ’ מן המניין ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
פרופ’ ,האוניברסיטה העברית בירושלים
054-6690838

mstamarl@mscc.huji.ac.il

שמואל (סאם) ליימן-ווילציג
פרופסור חבר ,אוניברסיטת בר-אילן
Ph.D, Harvard University

( 03-9226288בית)052-3410163 ,

wilzis@mail.biu.ac.il
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תחומי התמחות:
•תקשורת ,ממשל וציבור
•הפרופסיה העיתונאית ,תקשורת ,היסטוריה ולאומיות
•זיכרון קולקטיבי
•היסטוריה של התקשורת בישראל
•מדיניות תקשורת ורגולציה

תחומי התמחות:
תקשורת חדשה ()New Media

ל-מ
יחיאל לימור
פרופסור ,שנקר בי”ס גבוה להנדסה
ולעיצוב ואוניברסיטת תל-אביב
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
054-7740270 ,02-5670217
Hilik43@013.net.il

דליה לירן-אלפר
מרצה ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
 ,Ph.Dאוניברסיטת חיפה
054-6665480
liranalper@gmail.com

דפנה למיש
פרופסור מן המניין ,אוניברסיטת תל-אביב
Ph.D, Ohio State University
lemish@post.tau.ac.il ,03-6407407

נעם למלשטריך לטר
דיקן בית הספר לתקשורת ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטסMIT ,
050-5230465
noam.latar@gmail.com

אורן מאיירס
מרצה ,אוניברסיטת חיפה
 ,Ph.Dאוניברסיטת פנסילבניה
04-8288513

תחומי התמחות:
•אתיקה בתקשורת
•היסטוריה של אמצעי התקשורת בישראל ובעולם
•מפת התקשורת בישראל
•היבטים תפקודיים ומבנה בתעשיות התקשורת
•צנזורה  -צבא ותקשורת
•יחסי ציבור
•עיתונות
•מדיניות תקשורת
•מדיניות וכלכלת תקשורת
•רגולציה של תקשורת

תחומי התמחות:
•מגדר
•תרבויות נוער
•טלוויזיה וילדים
•תקשורת ומחול
•תקשורת ,בריאות ואיכות חיים
•דימויי גוף תקשורתיים
•היסטוריה של התקשורת
•תרבות והסברה ישראלית

תחומי התמחות:
•ילדים ,נוער ותקשורת
•מגדר ותקשורת

תחומי התמחות:
•מדיה חדשים
•כריית מידע
•תקשורת אינטראקטיבית
•חופש העיתונות ומדיה חדשים
•הסברה ממשלתית באינטרנט

תחומי התמחות:
•עיתונות
•זיכרון קולקטיבי
•תרבות פופולארית

omeyers@com.haifa.ac.il
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רינה מזאוי
מתרגלת וע’ מחקר ,אוניברסיטת חיפה
ע’ הוראה ,מכללת עמק יזרעאל
 ,BAאוניברסיטת חיפה
052-4894656
rina.mz@gmail.com

ורד מלכה
מרצה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
מרצה מן החוץ ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-2887110 ,077-5504998
malka.vered@gmail.com

אורלי מלמד
דוקטורנטית ,אוניברסיטת בר-אילן
מרצה ,מכללת סמינר הקיבוצים
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
050-5311270
melamed.orly@gmail.com

לאה מנדלזיס
מרצה בכירה ,מכללת נתניה

Ph.D, Leicester University UK

052-2477999

lmandelzis@gmail.com

עידית מנוסביץ
מרצה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
Ph.D, University of Washington, Seattle
manosevitch@gmail.com
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מ

תחומי התמחות:
•אמון וחוסר אמון בתקשורת
•תקשורת פוליטית
הערות:
מתמחה בעיקר במחקרים כמותיים ,מעורבת בפרויקטים מחקריים
שונים כעוזרת וכרכזת מחקר (ישלח פירוט אם נדרש)

תחומי התמחות:
•מקומה של התקשורת הישראלית בחייהם של ישראלים בארה”ב
•האינטרנט ככלי עבודה עיתונאי
•תקשורת בזירה הגלובלית
•תקשורת פוליטית
•תקשורת המונים בארה”ב
•עיתונות

תחומי התמחות:
•חינוך לתקשורת
•פיתוח החשיבה בהוראת תקשורת
•רב תרבותיות
•תרבות דיגיטלית
•אינטראקטיביות באינטרנט

תחומי התמחות:
•שיח קונפליקטים
•דיפלומטיה ציבורית
•עיתונות שלום
•יחסי ציבור
•מדיה ,טרור וזהות לאומית
•הסברה ויחסי ציבור
•ניהול סוגיות יחסי ציבור
•תקשורת ומלחמות/טרור
•חקר שיח בתקשורת
•ניהול משברים בתקשורת
•תקשורת ,כדורגל וזהות לאומית

תחומי התמחות:
•תקשורת פוליטית
•עיתונות מקוונת
•UGC
•דמוקרטיה דליברטיבית
הערות:
שימשה כעמית מחקר בKettering Foundation, Dayton, Ohio U.S.A-

מ-נ
יפעת מעוז
פרופסור חבר ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
 ,Ph.Dאוניברסיטת חיפה
msifat@gmail.com

מירה משה
מרצה בכירה ,המרכז האוניברסיטאי
אריאל בשומרון
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
052-4584493

תחומי התמחות:
•פסיכולוגיה חברתית ותקשורת
•פסיכולוגיה
•מדיה וסכסוך
•עיבוד מידע חברתי בתקשורת

תחומי התמחות:
•רגולציה תקשורתית
•תקשורת חברה ותרבות
•סאטירה והומור

moshemi@mail.biu.ac.il

אריה נאור
פרופסור חבר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
050-5400584 ,02-5664120

תחומי התמחות:
•ממשל
•אידיאולוגיה
•פוליטיקה ורטוריקה בישראל

anaor@bgu.ac.il

חנן נוה
מרצה בכיר ,המכללה האקדמית ספיר
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
02-5824207
chanan.naveh@gmail.com

הלל נוסק
פרופסור חבר ,המסלול האקדמי
המכללה למנהל
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-4308671 ,03-6041952

תחומי התמחות:
•אינטרנט כסביבת תקשורת
•הרדיו בישראל
•תקשורת ומדיניות חוץ (בעיקר הסוגיה הישראלית)
•תקשורת בינלאומית

תחומי התמחות:
•טרור ותקשורת
•אלימות פוליטית ותקשורת
•צנזורה  -צבא ותקשורת
•השלכות חברתיות של מפת התקשורת החדשה

hnossek@colman.ac.il
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מוטי נייגר
מרצה בכיר ,המכללה האקדמית נתניה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
( 09-8607811עבודה)
( 02-6430467בית)
mottin@netanya.ac.il

ישעיהו ניר
פרופסור חבר ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ומכללת הדסה
 ,Ph.Dאוניברסיטת פריס ,סורבון
02-6435695

תחומי התמחות:
•תרבות פופולארית
•זיכרון קולקטיבי
•תוכניות מציאות
•תקשורת במלחמה ובעת משבר
•תקשורת וביקורתיות
•שיח התקשורת
•טוקבקים
•הוצאה לאור
•תקשורת וספרות (מוספי ספרות)
•תקשורת כתרבות

תחומי התמחות:
תקשורת חזותית-טכנולוגית (צילום-קולנוע-טלויזיה)

kostia@mscc.huji.ac.il

רפאל ניר
פרופ’ מן המניין ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
02-6783567
msranir@huji.ac.il

גלית נמרוד
מרצה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
( 08-6479734משרד)( 03-6054961 ,בית)

תחומי התמחות:
•לשון התקשורת
•חקר השיח
•סוציולינגויסטיקה
•רטוריקה
הערות:
פרופ’ אמריטוס

תחומי התמחות:
•תקשורת ופנאי
•תקשורת וזקנה
•מדיה חדשים (התמקדות בקהילות מקוונות)

gnimrod@bgu.ac.il

רבקה נריה-בן שחר
מרצה ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
בשומרון
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
052-5292958 ,077-3456720
rivka.nbs@gmail.com
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תחומי התמחות:
•תקשורת במגזר החרדי
•נשים חרדיות

נ

ס-ע
אורן סופר
מרצה בכיר ,האוניברסיטה הפתוחה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
 ,L.L.Bאוניברסיטת תל-אביב
09-7781763

תחומי התמחות:
•תקשורת המונים עברית וישראלית
•שיח התקשורת
•תיאוריות טקסטואליות

orenso@openu.ac.il

איתי סופרין
 ,MAאוניברסיטת בר-אילן
050-3399080 ,03-5320828

תחומי התמחות:
אקטואליה

itay0421@walla.co.il

אורלי סוקר
מרצה ,המכללה האקדמית ספיר
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-5967756
soker@netvision.net.il

מיכל סלצקי
עמית הוראה ,אוניברסיטת בר-אילן
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
052-5758597
michal579@yahoo.com

טל סמואל-עזרן
מרצה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dאוניברסיטת מלבורן ,אוסטרליה
050-7999090

תחומי התמחות:
•זיכרון קולקטיבי
•חדשות ואקטואליה ברדיו ובטלוויזיה
•ז’אנרים ברדיו ובטלוויזיה
•רדיו ציבורי
•רדיו אזורי

תחומי התמחות:
•יחסי ציבור לחברות עסקיות וארגונים ציבוריים
•מודלים ביחסי ציבור
•יחסי ציבור בעולם התקשוב (אינטרנט)
•יחסי ציבור ועיתונות

תחומי התמחות:
•תקשורת בינלאומית
•אל-ג’זירה
•מדיה חדשים

azrant7@yahoo.com

מוריס עואבדה
דוקטורנט ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
050-6285737 ,04-6577135

תחומי התמחות:
דיפלומטיה ציבורית בתנאי עוינות

awabdm@013.net.il
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יאיר עמיחי-המבורגר
מרצה בכיר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dאוניברסיטת אוקספורד
09-9527649
yairah@idc.ac.il

מיכל פיק חמו
דוקטורנטית ,אוניברסיטת תל-אביב
מרצה ,בצלאל אקדמיה לאמנות
ועיצוב ,ירושלים
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-5706729 ,08-9701857
hamo.pick@gmail.com, hamoupi@post.tau.ac.il

ענת פירסט
פרופסור ,המכללה האקדמית נתניה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
( 09-8607811עבודה)( 03-7513183 ,בית),
052-3312550
d_first@netvsion.net.il

תחומי התמחות:
גורמים פסיכולוגיים בשימוש באינטרנט
הערות:
ראש המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט

תחומי התמחות:
•שינויים בייצוג המרחב ובייצוג הגיבורים במדיה הישראליים
•ייצוג האשה במדיה הישראליים
•השפעת השינויים הסוציו-היסטוריים והגאו-פוליטיים על
הארכיון החזותי הישראלי
•רטוריקה פוסט טראומטית במדיה הישראליים
•ייצוגים של טראומה תרבותית בקולנוע הישראלי

תחומי התמחות:
•ייצוגים של קבוצות במדיה (ערבים ,נשים ,מהגרי עבודה וכו’)
•מקומם של המדיה בהבניית המציאות
•החברה הישראלית בראי הפרסומת
•תקשורת כתחום מחקר
•מגדר
•אתניות
•גלובליזציה
•זהות לאומית
הערות:
דיקן ביה”ס לתקשורת

אליעזר פני-גיל
מרצה ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
 ,L.LMאוניברסיטת בר-אילן;
 ,MAאוניברסיטת תל-אביב
054-2441083 ,03-6910233
pney-gil@bezeqint.net
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ע-פ

תחומי התמחות:
•לשון הרע
•חופש הביטוי
•אתיקה בפרסום
•הגנת הפרטיות

פ
פול פרוש
מרצה בכיר ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-5967494
msfrosh@mscc.huji.ac.il

יורם פרי
פרופסור מן המניין ,אוניברסיטת מרילנד
London School of Economics ,Ph.D
(2025070033 )Cell
yperi@umd.edu

אריאל פרידמן
מרצה ,המכללה האקדמית לחינוך
אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך גורדון
ואוניברסיטת תל-אביב
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
052-7732892

תחומי התמחות:
•תרבות חזותית
•תרבות הצריכה
•תעשיות תרבות
•תיאוריות של תרבות ותקשורת
•מדיה ,טרור והחברה האזרחית
•אסתטיקה של טלוויזיה
•תיאוריות של צילום

תחומי התמחות:
•תקשורת פוליטית
• תקשורת וביטחון
• עיתונות
הערות:
•ראש מכון גילדנהורן לחקר ישראל
•מרצה בחוג לתקשורת בUMD-

תחומי התמחות:
•תרבות ותקשורת חזותית
•גלובליזציה  /לוקליזציה של תקשורת
•קליפים
•תרבות חזותית

Arielle@macam.ac.il

דורון פרידמן
מרצה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
09-9527654

תחומי התמחות:
•וירטואליות
•ניו מדיה
•מוח ותקשורת

doronf@idc.ac.il
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ענר פרמינגר
מרצה בכיר ,המכללה האקדמית ספיר
והאוניברסיטה העברית בירושלים
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
052-5809916 ,02-6795751
anerp@zahav.net.il

פ-ק

תחומי התמחות:
•קולנוע צרפתי
•תולדות הקולנוע
•אינטר-טקסטואליות
•פסקול ותמונה
•קולנוע ישראלי
•קולנוע תיעודי
•בימוי/הפקה ויצירה
הערות:
במאי  /תסריטאי  /מפיק קולנוע  /חוקר קולנוע עיוני

אורן צוקרמן
מרצה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dמעבדת המדיה של M.I.T
orenz@idc.ac.il

דורית צימנד-שיינר
מרצה מן החוץ ,המכללה האקדמית ספיר
והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
דוקטורנטית ,אוניברסיטת פריס 8
 ,MBAאוניברסיטת דרבי
054-4655299

תחומי התמחות:
מדיה חדשים
אינטראקטיביות באינטרנט
ניהול חדשנות וחשיבה יצירתית
הערות:
ראש התמחות תקשורת אינטראקטיבית

תחומי התמחות:
•פרסום
•תקשורת שיווקית
•ניהול חדשנות וחשיבה יצירתית

doritzimand@gmail.com

אורלי צרפתי
מרצה בכירה ,המכללה האקדמית
עמק יזרעאל
 ,Ph.Dאוניברסיטת פריס 8
orlyt@yvc.ac.il ,054-7820575

חני קומנשטר-שוורץ
דוקטורנטית ,אוניברסיטת חיפה
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
MSc, London School of Economics

050-5877424 ,077-4090505

hannytal_c@yahoo.co.uk
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תחומי התמחות:
•תקשורת בחברה הדתית והחרדית
•עיתונות עברית

תחומי התמחות:
•רגולציית תוכן
•רגולציית תוכן והגנת קטינים
•רגולציית תוכן ופרסומות מזון
•רגולציית תוכן ותרבות
•צבא ותקשורת המונים

ק
גדעון קוץ
פרופסור מן המניין ,אוניברסיטת פריס 8
עורך כתב העת “קשר” ,אוניברסיטת
תל-אביב
נשיא איגוד כתבי החוץ בצרפת
 ,Ph.Dאוניברסיטת פריס-סורבון,

תחומי התמחות:
•תולדות התקשורת העברית והיהודית
•היסטוריה של אמצעי התקשורת
•לימודי עיתונות
•תקשורת בינלאומית
•תעמולה וזהות לאומית
•דיווח עיתונאי

Docteur d’Etat

052-3204243 ,33-613530714

gkouts@wanadoo.fr
gkouts@ape-presse-etrangere.org

דניאלה קורבס מגל
דוקטורנטית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מנחה ,האוניברסיטה הפתוחה
מרצה מן החוץ ,המכללה האקדמית אחווה
 ,M.Aאוניברסיטת תל-אביב
052-8382567

תחומי התמחות:
•תקשורת סיכונים ()risk communication
•תקשורת מדע ()science communication
•בריאות ,סביבה ותקשורת

korbasma@bgu.ac.il

נטע קליגלר וילנצ’יק
דוקטורנטיתUniversity of Southern California ,
 ,MAאוניברסיטת חיפה

1-626-696-3025

netakligler@gmail.com

ענת קליין
מרצה ,המכללה האקדמית גליל מערבי
מרצה מן החוץ ,אוניברסיטת חיפה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
052-2694697 ,04-8344478
klinanat@research.haifa.ac.il

תחומי התמחות:
•זיכרון קולקטיבי
•זהות לאומית
•השפעות תקשורת
•חקר קהלים
הערות:
מתגוררת בלוס אנג’לס לצורך לימודי הדוקטורט

תחומי התמחות:
•תקשורת בריאות
•לימודי תרבות
•פרסום בנושאי בריאות
•אתיקה ומידע
•אתיקה ופרסום
•מגדר ותקשורת
•פרסום מוצרים הנוגעים לבריאות כגון תרופות ,מוצרי
טבק ,מוצרים עתירי שומן או סוכר
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אורנית קליין שגריר
חברת סגל הוראה ,האוניברסיטה הפתוחה
דוקטורנטית ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
050-6788269 ,02-6773334

ק

תחומי התמחות:
•טלוויזיה ואינטראקטיביות
•תכניות מציאות
•טלוויזיה מסחרית בישראל
•תקשורת אודיו ויזואלית

oranitkl@gmail.com

יורם קלמן
מרצה ,האוניברסיטה הפתוחה
 ,Ph.Dאוניברסיטת חיפה
054-5747375
yoram.kalman@gmail.com

תחומי התמחות:
•תקשורת מתווכת מחשב
•תקשורת וניהול
•עומס מידע
•אי מענה בתקשורת
•שתיקה
•אימוץ ואי אימוץ של טכנולוגיות תקשורת
•פער דיגיטלי
•למידה מקוונת
•מערכות מידע
•תקשורת ארגונית
•צוותים מבוזרים
•ממשק אדם-מחשב
•למידה מרחוק
•CMC
•e learning
•אינטרנט
הערות :אתרwww.kalmans.com :

עמית קמה
מרצה בכיר ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
052-2307478
amit8860@yahoo.com

תחומי התמחות:
•ייצוגים ודימויים של קבוצות מיעוט :נכים ,הומואים /
לסביות ,מהגרי עבודה
•התקבלות דימויים תקשורתיים (במיוחד בקרב קבוצות מיעוט)
•דימויי גוף תקשורתיים
•יחסי אשכנזים/מזרחים
הערות:
•מחקריו פורסמו בכתבי עת ישראליים ובינלאומיים .כמו-כן,
פרסם ארבעה ספרים:
1 .1העיתון והארון :דפוסי תקשורת של הומואים.
2 .2תקשורת כתרבות :יצירת משמעות כמפגש בין טקסט לבין
קוראים (עם פרופ’ ליבס וד”ר טלמון).
“3 .3חטיבה אנושית אחת ,עם ישראלי אחד” :על כינון זהויות
קיבוציות במכתבים למערכת “הארץ”.
4 .4עיצוב הגוף וחיטוב הזהות :ייצוגי הגוף בטלביזיה המסחרית
(עם ד”ר לירן-אלפר).
•חבר מערכת כתב העת .Journal of LGBT Youth
•חבר בוועדת ההיגוי של הפורום ללימודי נכות ומוגבלות בישראל.
•חבר בוועדת הייעוץ לרשות השנייה בנושא הצגת אנשים
עם מוגבלויות.
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ק
זוהר קמפף
מרצה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
052-2669643 ,02-6797336
zohar29@zahav.net.il

רונית קמפף
עמיתת הוראה ,אוניברסיטת תל-אביב
עמיתת מחקר ,אוניברסיטת סטנפורד,
המכון לחקר השפה והמידע
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-7401130
ronitka@post.tau.ac.il

יואב קניאס
דוקטורנט ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה ,האוניברסיטה הפתוחה
מתרגל פרונטלי ,המסלול האקדמי
המכללה למנהל
 ,MAהאוניברסיטה העברית בירושלים
050-5953079

תחומי התמחות:
•שיח פוליטי
•שיח המדיה
•תקשורת בעתות משבר
•עיתונות

תחומי התמחות:
•מדיה אינטראקטיביים ולמידה
•משחקי מחשב ולמידה על ה”אחר”
•אינטראקציה חברתית בעולמות וירטואליים
•משחקי מחשב ומשחקי ווידאו
•ילידים דיגיטליים
הערות:
מתמחה בבניית קורסים שמתבססים על כלים אינטראקטיביים
כדי לאפשר למידה פעילה וחווייתית

תחומי התמחות:
•תקשורת ,אידיאולוגיה ושיח בקהילה ההומו לסבית
•עיתונות קהילתית הומו לסבית
•הבניית זהות במרחב האורבאני
•ייצוג מאבקים חברתיים במרחב האורבאני

yoavka@bezeqint.net

יובל קרניאל
מרצה בכיר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
ykarniel@idc.ac.il

תחומי התמחות:
•תקשורת ומשפט
•אתיקה בתקשורת
•ניהול משברים בתקשורת
•תקשורת פוליטית
•תקשורת ותרבות
•מדיה חדשים
•זכויות יוצרים
•חופש הביטוי
•תוכניות מציאות
•ייצוגים של קבוצות במדיה
הערות:
יו”ר ועדת האתיקה של רשות השידור ,יו”ר ועדת המדע
והטכנולוגיה של לשכת עורכי הדין
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צוריאל ראשי
מרצה ,מכללת ליפשיץ לחינוך
ואוניברסיטת בר-אילן
 ,Ph.Dאוניברסיטת בר-אילן
( 03-9325046בית)052-2235217 ,
,tsuriel@netvision.net.il
tsuriel.rashi@gmail.com

גלעד רביד
מרצה בכיר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ,Ph.Dאוניברסיטת חיפה
054-4905391
gilad@ravid.org

צבי רייך
מרצה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-4354725
zreich@bgu.ac.il

ר

תחומי התמחות:
•אתיקה עיתונאית
•תקשורת ודתות
•התקשורת והחברה הדתית והחרדית
הערות:
•ראש החוג לתקשורת ומנהל קמפוס הגבעה הצרפתית
במכללת ליפשיץ לחינוך.
•פוסט דוקטורט באוניברסיטת ת”א במחיצת פרופ’ אסא כשר.

תחומי התמחות:
•תקשורת מתווכת מחשב
•רשתות חברתיות
•Web 2.0
•השפעות חברתיות
•מדיה חברתיים
•אינטראקטיביות
•אינטרנט
•מערכות מידע

תחומי התמחות:
•עבודה עיתונאית
•ארגוני חדשות
•יחסי מקור-עיתונאי
•הדלפות
•טכנולוגיות ועיתונות
•תקשורת במצבי חירום
•הוצאה לאור
הערות:
•בעל היכרות עם הפרקטיקה העיתונאית משני ההיבטים :הן
כחוקר והן כעיתונאי לשעבר ועורך בכיר (ידיעות אחרונות).
•מחבר הספרים  Sourcing the Newsעל יחסי מקורות
ועיתונאים בישראל ,ו”להוציא לאור” על תעשיית ההוצאה
לאור הישראלית.
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ש
שיזף רפאלי
פרופסור ,אוניברסיטת חיפה
Ph.D, Stanford University

04-8249193

sheizaf@rafaeli.net

עמית שכטר
פרופסור חבר ומנהל-משותף ,המכון
למחקרי מדיניות מידע ,אוניברסיטת
 ,Penn Stateארה”ב
 ,Ph.Dאוניברסיטת Rutgers
( + 1-814-777-5805נייד)
schejter@psu.edu

אסתר שלי-ניומן
מרצה בכירה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים

Ph.D, University of Chicago

( 02-5883205אוניברסיטה)
msetti@huji.ac.il

דב שנער
פרופסור מן המניין ,המכללה
האקדמית נתניה
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
050-2284611

תחומי התמחות:
•תקשורת מתווכת מחשב
•מערכות מידע
•מחשב אדם וארגון
•אינטרנט
•ניהול ידע
•ערך המידע
•אינטראקטיביות והיפרטקסטואליות
•קהילות וירטואליות
•E-Learning
•סביבות דיגיטאליות
•עסקים אלקטרוניים

תחומי התמחות:
•מדיניות ודיני תקשורת
•חופש הביטוי וחופש העיתונות
•אסדרת טכנולוגיות חדשות (טלפון נייד ,אינטרנט ,שידור דיגיטלי)
•תקשורת בינלאומית
•תקשורת השוואתית
הערות:
אתרwww.personal.psu.edu/ams37 :

תחומי התמחות:
•שפה
•תרבות
•מגדר
•נרטיבים
•פולקלור
•אתנוגרפיה של תקשורת
•שפה והגירה בישראל

תחומי התמחות:
•תקשורת בינלאומית
•מלחמה ושלום בתקשורת

shinard@barak.net.il
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מומחי האגודה הישראלית לתקשורת

נעמה שפי
פרופסור חבר ,המכללה האקדמית ספיר
 ,Ph.Dאוניברסיטת תל-אביב
054-6755275

תחומי התמחות:
•היסטוריה של אמצעי התקשורת
•תרבות והתקבלות בחברה הישראלית
•תרבות גרמנית והתקבלותה בישראל

naamash@sapir.ac.il

תמיר שפר
מרצה בכיר ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
052-2861501
msstamir@mscc.huji.ac.il

חוה תדהר
פרופסור חבר ,המכללה האקדמית כנרת
 ,Ph.Dהאוניברסיטה העברית בירושלים
054-4302090 ,09-8647456
chavat@012.net.il
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תחומי התמחות:
•תקשורת פוליטית
•פרסום פוליטי
•קמפיינים
•דעת קהל
•דיפלומטיה ציבורית
•התנהגות בוחרים ומועמדים
•כריזמה פוליטית

תחומי התמחות:
•טלוויזיה וילדים
•לימוד מטלוויזיה
•ייצוגים ודימויי מגדר במדיה
•משפחה ומדיה בעידן המדיאטיזציה
•תקשורת וחינוך
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design: www.2plustudio.com

האגודה הישראלית לתקשורת היא עמותה רשומה ( )58-027-086-6הפועלת
כאגודה המקצועית של חוקרים ומרצים לתקשורת בישראל .באגודה ,שהוקמה
ב ,1995-חברים כמאתיים חוקרים ומרצים לתקשורת במוסדות להשכלה
גבוהה ,וכן אנשי מקצוע בתחומים שונים של תקשורת .האגודה מקיימת כנסים
וימי-עיון ,המוקדשים למחקר ביקורתי של התקשורת לסוגיה השונים ולדיון
בסוגיות עכשוויות בתקשורת ומחקרה בישראל .כמו כן ,פועלת האגודה להדק
את הקשרים בין האקדמיה לבין השיח הציבורי בתחום התקשורת.
כתובת אתר האגודה הישראלית לתקשורתwww.isracom.org :
דוא”לisrael.com.asso@gmail.com :

