
יום שלישי 22.1.2019
התכנסות וכיבוד קל  13:45–13:15

ברכות מושב ראשון: לא לפני הילדים  14:00–13:45
ברכות:   

בועז חגין, ראש התוכניות העיוניות בתואר הראשון והשני,   
בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת 

תל אביב 
איתי חרל"פ )בשם ועדת הכנס(, המכללה האקדמית ספיר  

מושב ראשון: לא לפני הילדים  15:30–14:00
יו"ר: גבריאלה יונס אהרוני )המכללה האקדמית ספיר(  

יובל גוז'נסקי )המכללה האקדמית ספיר(: בין ליברליזם   
לשמרנות בטלוויזיה לילדים ולנוער בישראל — המתבגרים 

כמקרה מבחן
איתי חרל"פ )המכללה האקדמית ספיר, אוניברסיטת תל   

אביב(: "אם תגיד זה יום עצוב יבוא שוטר ישים אותך בכלוב" 
— היהודים באים והנוסטלגיה הטלוויזיונית

שלומית פלדמן )אוניברסיטת תל אביב(: גיבורים ונבלים —   
מוסר ופוליטיקה בטלוויזיה של כולם

מושב שני: דרמה פוליטית!  16:45–15:45
יו"ר: ענת סלע ענבר )המכללה האקדמית ספיר(  

נועם יורן )אוניברסיטת בר אילן(: הבורר — חוק הדם וחוק   
המדינה

שרון רוטשילד )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(: המהפך   
הפוליטי של 77' בניתוח שיח של קרובים קרובים

מושב שלישי: הרצאה מיוחדת  18:00–17:00
יו"ר: מירב אלוש לברון )אוניברסיטת תל אביב(  

אמל ג'מאל )אוניברסיטת תל אביב( ונועה לביא )האקדמית   
תל אביב יפו(: פאודה: בין־תרבותיות, כפיפות ואחרות — 

أمل جّمل )جامعة تل أبيب( ونوعا اليف )الكلية االكادميية تل أبيب-يافا(: فوىض:   
التثاقف التبعية واآلخروية.

הפסקת קפה וכיבוד קל  18:30–18:00

יום רביעי 23.1.2019
התכנסות וכיבוד קל  14:45–14:15

מושב רביעי: האחר הוא פוליטי  16:15–14:45
יו"ר: יעל לוי )אוניברסיטת תל אביב(  

תומר פישר )אוניברסיטת תל אביב(: ההפקה מתערבת —   
WWEפוליטיקה ופרפורמנס של אותנטיות בשידורי ה־

מתן אהרוני )אוניברסיטת אריאל בשומרון(: דת ופוליטיקה   
של זהויות )אחרות( בסדרות רשת קהילתיות

רעי אוריון )חוקר עצמאי(: האי־מקום השמח ביותר בעולם —   
פוליטיקה של זהויות במרחב השעשועון הישראלי העכשווי

מושב חמישי: פוליטיקאים כגיבורי תרבות  18:00–16:30
יו"ר: ברוך לשם )מכללת הדסה(  

עידו רוזן )חוקר עצמאי(: גל פתוח עד גמר הבטרייה — סיקור   
חתונת יו"ר הכנסת בפייסבוק לייב כ"אירוע ניו־מדיה"

דנה מסד )האוניברסיטה הפתוחה(: היסטוריוגרפיה וביוגרפיה   
בסדרת התעודה הקברניטים — ההחלטות הגורליות

יעל מונק )האוניברסיטה הפתוחה(: פוליטיקת הייצוג העדתי   
בסיטקום הישראלי העכשווי: פולישוק וויקי ואני

הפסקת קפה וכיבוד קל  18:30–18:00

ועדת הכנס:
איתי חרל"פ, נועם יורן, דן ערב,

מירב אלוש לברון, אריאל אבישר, יעל לוי
מפיק הכנס: גל נדלר

הכניסה חופשית, על בסיס מקום פנוי

22–23 בינואר 2019 אולם 206א', 
 בניין מכסיקו, אוניברסיטת תל אביב

פיקציה فيكتسيه

 ביה“ס לקולנוע וטלוויזיה 
ע“ש סטיב טיש

 הפקולטה לאמנויות 
ע“ש יולנדה ודוד כץ

אוניברסיטת תל אביב

הכנס התשיעי ללימודי טלוויזיה של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל אביב

טלוויזיה ופוליטיקה
التلفزيون والسياسة 

18:30–20:00 פאנל - ערבים משחקים:
שחקנים ושחקניות פלסטינים בתעשייה הישראלית

عرب ميثلون: ممثالت وممثلون فلسطينيون بالصناعة االرسائيلية
יו"ר: סמירה סרייה )30 ש״ח לשעה(  سمرية رسية )30 شاقل للساعة(

משתתפים |  باشرتاك
יוסף אבו ורדה: רביעיית רן, הבורר | يوسف أبو وردة: رباعية ران, هبورير

מירה עווד: עבודה ערבית | مريا عوض: شغل العريب
סלווה נקארה: עבודה ערבית | سلوى نقارة: شغل عريب

לונא מנסור: פאודה | لونا منصور: فوىض

18:30–20:00 פאנל - הדיוקן הפוליטי
יו"ר: דן ערב )המסלול האקדמי המכללה למינהל, 

אוניברסיטת תל אביב(
משתתפים: 

ענת גורן — במאית הרצוג
דן שדור — במאי קינג ביבי

טלי שמש — במאית המועמד


