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09:00 - 09:30 | חלוקת פרסי 
פיקציה לחקר הטלוויזיה בישראל

9:30 - 11:00 | מושב שני: 
מחוברים לחיים

יו״ר: עלינא ברנשטיין )המסלול האקדמי 
המכללה למינהל, אוניברסיטת תל אביב(

דוד לוין )המסלול האקדמי המכללה 
למינהל, האוניברסיטה הפתוחה(: 

 על אלף מילים המשבשות תמונות - 
שגגות ודיאלוג בעקבות פרסום 

מידע ממצלמות מעקב

מתן אהרוני )אוניברסיטת אריאל 
בשומרון, המרכז הבינתחומי הרצליה(: 

סדרות רשת ישראליות כמדורת 
החבר׳ה החדשה

משה קרבלניק )אוניברסיטת תל אביב(: 
תראו אותי! - פרקטיקת הצילום העצמי 

במחוברים, כשיח טלוויזיוני על זהות ישראלית

11:30 - 13:00 | מושב שלישי: 
שינויים בהרגלי הצריכה

יו״ר: מירב אלוש לברון )אוניברסיטת תל אביב(
גבריאלה יונס אהרוני ויובל גוז׳נסקי 

)המכללה האקדמית ספיר(: 
מה קרה לBFF??? תרבות הצפייה 

של ילדים בעידן הדיגיטלי - ריבוי 
מסכים ואינטראקטיביות מדומה

אילן תמיר )אוניברסיטת אריאל בשומרון(: 
סרבני דחייה - הצפייה בשידורי 
הספורט מול אתגרי הטכנולוגיה

רנית גרוסאוג )האוניברסיטה הפתוחה(: 
מ-ה-פ-כ-ה! )?( - שינויים טכנולוגיים 

ותעשיית הטלוויזיה לגילאי טרום-קריאה

14:30 - 16:00 | מושב רביעי: אש 
הולכת אתנו - התעלומה הבלתי 
פתורה של הצפייה בטווין פיקס

יו״ר: ענת דן )אוניברסיטת תל אביב(
רונן גיל )אוניברסיטת תל אביב(: 

שיבוש הליכי צפייה בסדרה טווין פיקס )1990(

עידו לויט )אוניברסיטת ייל(:
 ״אני צריך להביט בקופסה״ - 

הצופה כקונסטרוקט בטווין פיקס )2017(

שי בידרמן )המכללה האקדמית בית 
ברל, אוניברסיטת תל אביב(: 

״הינשופים הם )בדיוק( מה שהם נראים״ - 
ערעור מושגי וחוויית צפייה בטווין פיקס

16:30 - 18:00 | פאנל: השידור הרחב 
בעידן הדיגיטלי - אתגרים ופתרונות

יו״ר: דן ערב )המסלול האקדמי המכללה 
למינהל, אוניברסיטת תל אביב(

משתתפים:

אור גוטליב – לשעבר מנהל הניו-
מדיה, YES ומנהל הדיגיטל התוכן 

ופיתוח המוצרים בפרטנר
איילת בכר – יוצרת סדרת הרשת חמושות 

)כאן(, מכללת דוד ילין, מעלה ומנשר
מיה זיו סילבר – מנהלת סושיאל 

וקריאטיב בחטיבת הדיגיטל של כאן
עידו גרינברג - מנהל הקריאייטיב 
והדיגיטל של ערוץ עשר )אפיק 14(

13:30 | Gathering and Greetings
Raz Yosef, Head of the Steve Tisch 
School of Film and Television,  
Tel Aviv University

14:00 - 14:40 | Opening Lecture
Chair: Noam Yuran )Bar Ilan University(
Jerome Bourdon )Tel Aviv University(:
Comparing Television to other 
Communication Technologies - 
A Change, not a Revolution

15:00 - 17:00 | First Panel: 
Tales of Tomorrow
Chair: Boaz Hagin )Tel Aviv University(
Erga Heller )Kaye Academic 
College of Education(:
Televisions, Mirrors, and Crystal Balls - 
Television Sets in Time Travel Series

Gal Nadler )Tel Aviv University(: 
Back to the Next Episode -  
The Television Narrative and  
Time Machines

Jenny Mor )Tel Aviv University(: 
Television in the Age of 
Singularity - Facing Advanced 
Technology in Sci-Fi TV

Itay Harlap )Sapir Academic 
College, Tel Aviv University( and 
Ariel Avissar )Tel Aviv University(:
Meet Your Maker: Creators and 
Audiences in Post-Television Culture

17:30 - 19:00 | Keynote Lecture
Chair: Miri Talmon )Tel Aviv University(
Prof. Lynn Spigel )Northwestern 
University(:
TV Snapshots: An Archive 
of Everyday Life

Wednesday | 31.1.2018 | יום רביעי

Tuesday | 30.1.2018 | יום שלישי

ביום שלישי ההרצאות יינתנו באנגלית וביום רביעי ההרצאות יינתנו בעברית


