
החוגים לאזרחות ולסוציולוגיה 
 אולם ארז, בית 51

 14:00-12:00  מושב ראשון: מגדר, זכויות גברים ופייק ניוז - משפט ופסיכולוגיה

 12:30-12:00  ד"ר עו"ד יואב מזא"ה, הקרייה האקדמית אונו
מזונות ילדים, פייק ניוז, הדרה של הורות, ושאלות של מגדר

  13:00-12:30  עו"ד טלי גוטליב, מומחית לדין הפלילי וזכויות אדם
אפליה כנגד גברים במשפט הפלילי והשתיקה/ההשתקה 

הפמיניסטית בשיח הציבורי והאקדמי

 13:30-13:00  ד"ר נחום טורצקי, מכללת תל חי
Sacred Heart University, Conneticut, US-ו 

מדוע אסור להתלונן על התעללות נפשית/רגשית?

 13:45-13:30  פאנל שאלות ותשובות -
מגיבים: גב' נעמי הררי,  ד"ר קצ'רגין עופר 

14:00-13:45  הפסקה

14:00-12:00  מושב שני:  ייצוגים של גברים וגבריּות, שיח פוליטי ופייק ניוז" - ספרות, 
עבודה סוציאלית וסוציולוגיה

 14:30-14:00  ד"ר רונית דרור, עו"ס ויו"ר עמותת לצדכם, אוניברסיטת חיפה
תפיסות מוטות על מגדר בראי התקשורת

 15:00-14:30  ד"ר משה גרנות, סופר, סופר ילדים, מבקר, מסאי ועורך
דמויות של גברים בספרות פמיניסטית

 15:30-15:00  ד"ר אביבה אביב, מרצה בכירה אמריטה, מכללת לוינסקי
הארכאולוגיה האורווליאנית של הפייק ניוז - 'אמת היא שקר'

 15:45-15:30  פאנל שאלות ותשובות -
מגיבים: מר מוחמד ח'לאילה, ד"ר עופר קצ'רגין

החוג לתקשורת 
אולם הדומי, בית 46

12:00-11:45  הפסקה

 12:30-12:00  רונן מרלי – ראש עיריית נהרייה הנכנס
מ"מיטב בננו" ל "עוכר ישראל": פייק ניוז בבחירות 

המקומיות, 2018

 13:40-12:30  ענת צוריה יוצרת הסרט "החוקרת" )2018(
הכחשה של אלימות כלכלית במשפחה: הפרת זכויות 

 ילדים בישראל
חלק א' של הסרט + פאנל עם גיבורי הסרט: גלית נחום 

ובנה דור נחום, דינה ברהום, ד"ר ניקול דהן

14:00-13:40  הפסקה

15:30-14:00  חלק ב' של הסרט + דיון על סוגיות חברתיות בקולנוע 
תיעודי באמצעות הסרט "החוקרת" וסרטים נוספים של 

ענת צוריה
 18:00-16:00   אזכרה לד"ר מרי תותרי ז"ל
הספרייה, בית 51, כיתה 202

כנס החוגים לתקשורת, אזרחות וסוציולוגיה באורנים

 מקור )א(כזב:
חדשות כזב Fake News, פוסט-אמת ועובדות אלטרנטיביות 
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 10:15-10:00  פתיחה וברכות
ד"ר הדס הירש – דיקנית הפקולטה למדעי החברה 

 והרוח
 ד"ר אריאל פרידמן – ראשת החוג לתקשורת
ד"ר עופר קצ'רגין – ראש החוגים לאזרחות 

ולסוציולוגיה

11:00-10:15  פרופ' אזי לב און – בית הספר לתקשורת, 
 אוניברסיטת אריאל 

אמת ושקר במדיה החברתית: דוגמאות מהפעילות 
הציבורית למען צדק לרומן זדורוב

11:45-11:00  ד"ר עפרי אילני –  מכון ון ליר, בעל טור בעיתון 
 הארץ

פייק ניוז: התגשמותו של הסיוט הפוסטמודרני

12:00-11:45  הפסקה

15:30-12:00  חלוקה למושבים במסגרת חוגית:


