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  20-ה כנס האגודה הישראלית לתקשורת
   2016 אפריל 17  ,וניסן תשע"ט' , ראשוןיום 

 המכללה האקדמית כנרת
 

*תכנית הכנס  
 

9:45-9:00  
  לובי בית אח"י

  והרשמה התכנסות

10:15-9:45 
 812אודיטוריום 

 בית אח"י
 

   :ברכות ודברי פתיחה
 רתיו"ר האגודה הישראלית לתקשו, איתן גלבועפרופ' 

המכללה האקדמית  ,והרוח מדעי החברהביה"ס לדיקנית , פרופ' סיביל היילבורן
 כנרת

 המכללה האקדמית כנרת, תקשורתלימודי ל המחלקה תראש, ד"ר לאה מנדלזיס
 עידן גרינבאום יו"ר מועצת עמק הירדןמר 

 ואישורים , פרסיםתעודות

  ח כספי"דואישור עד האגודה ואישור חברי ו
 וספר מצטיין ניםמצטיי יםלמאמרהצטיינות הענקת תעודות 

 מושבי בוקר: מושבים מקבילים 11:45-10:15

11:45-10:15 
  811כיתה 

 בית אח"י

 1מושב 
 : עיתונאיות, משחקי זהויות ומקומותוהתקשורתקהילות חרדיות 

  , המסלול האקדמי המכללה למנהלד"ר דליה לירן אלפר :הומגיב יתיו"ר

האוניברסיטה , סלוצקי-גב' שיר בן גיגי, יברסיטה הפתוחההאונד"ר אינס גבל,  
  , האוניברסיטה הפתוחהוד"ר ורדה וסרמן בירושלים, העברית

יָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה" תהליכי כינון והבניית זהות מקצועית בקרב עיתונאיות : "פִּ
 חרדיות

          ד"ר מירב עמרן 
 רה בחברה החרדיתאמצעי תקשורת להפצת האמונה כסמני רצף ותמו

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב, גב' שרית אוקון 
 מי מסתתר מאחורי הניק? משחקי זהות בקהילה החרדית המקוונת

 המכללה האקדמית לחינוך אורנים, ד"ר עירית זאבי וד"ר לי כהנר 
 "רק לבני תורה": שפת הפרסומת החרדית לנדל"ן כמייצגת את "תפיסת המקום"

11:45-10:15 

  813כיתה 
 בית אח"י

 

  מושב פורום צעירי האגודה: - 2שב מו
קהילת חוקרי התקשורת כקהילה מדומיינת? מושב לזכרו של בנדיקט 

 אנדרסון
 :ומגיב מנחה

 , אוניברסיטת חיפהד"ר אורן מאיירס
 משתתפים:

 ד"ר צחי חייט, המרכז הבינתחומי הרצליה
 מר שוקי טאוסיג, העין השביעית

 המכללה האקדמית כנרת ד"ר ניסים כ"ץ, 
 אוניברסיטת חיפה, בר לב -אשרת ששוניגב' 

                                                 
*
 "כנסים" להתעדכן באתר האגודה הישראלית לתקשורת תחת מומלץייתכנו שינויים.  

http://isracom.org.il/?cmd=conferences.59
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11:45-10:15 
  829כיתה 

 בית אח"י

 3מושב 
  והזכות להישמע השגחהפרטיות, רגולציה, 

  , המרכז הבינתחומי הרצליהלטר-ד"ר נעם למלשטריך: יו"ר ומגיב

   ל, המכללה האקדמית עמק יזרעאד"ר אבשלום גינוסר וד"ר ירון אריאל 
 פרדוקס הפרטיות המקוונת: מקרה הבחן של מנהלים ובעלי אתרים

  , אוניברסיטת אריאל בשומרוןגב' נילי שטיינפלד 
 תמיכה והסכמה למעקב בידי המדינה ובידי גופים פרטיים

  האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר אפרת דסקל 
 קולי חייב להישמע: קוראי תגר תרבותיים בזירה הרגולטורית

, האוניברסיטה וילנצ'יק ופרופ' יפעת מעוז-פריס, ד"ר נטע קליגר-יה דהגב' מא 
  העברית בירושלים

 אקצא-אתר במחלוקת: הקונפליקט המקוון סביב חראם אל שריף ומסגד אל

11:45-10:15 
  808כיתה 

 בית אח"י

   4מושב 
 ייצוגים, ערכים וסטראוטיפים 

 ית ספיר, המכללה האקדמאורלי סוקרד"ר : הומגיב יתיו"ר

   , המכללה האקדמית ספירד"ר עינת לחובר 
 יום האם: מודלים של אימהּות בסדרות טלוויזיה ישראליות עכשוויות

, בן דוד-יעל בראלגב' ו פרופ' אילת ברעם צברי, קינג'ס קולג' לונדון, רוני ערמוןד"ר  
  הטכניון

 המדע על פי לונדון וקירשנבאום: ריבוזום על סדר היום
  ת גורדון מכללה לחינוךהאקדמי, ד"ר ארנת טורין 

 מדיה ומציאות: אינטונציות של מורות בישראלהיש אמת בסטריאוטיפים? 
   , אוניברסיטת אריאל בשומרוןכהן-ד"ר אילן תמיר וד"ר אסנת רוט 

 מלא כסף" ומלא סטריאוטיפים-ספורט, הימורים ופרסומות: "מלא טוטו
  אילן-רסיטת בר, אוניבד"ר שני הורוביץ רוזן ופרופ' איתן גלבוע 

 מסגור פילנתרופיית עלית בישראל

11:45-10:15 
  839כיתה 

 בית אח"י

   5מושב 
 חינוך לאוריינות מדיה: קולנוע, חברה ותקשורת

 המכללה האקדמית לחינוך - ד"ר מירה פוירשטיין,  "אורנים": הומגיב יתיו"ר

 סמינר הקיבוציםו אילן-אורלי מלמד, אוניברסיטת בר ד"ר 
 בגוגל תמונות ובספרות האקדמית: מה חסר?  Media literacyי המושג ייצוג

 גיל,  המכללה האקדמית נתניה-ד"ר אמיר הר 
 ד"ר ענבל בן אשר גיטלר, מכללת ספיר, אוניברסיטת בן גוריון

קריאת קונטקסט בסרטים באמצעות אדריכלות ואדריכלות  –אוריינות חזותית 
 הנוף

 המכללה האקדמית לחינוך – יםד"ר מירה פוירשטיין, אורנ 
 ד"ר לאה מנדלזיס, המכללה האקדמית כנרת

 פלסטיני כמקרה מבחן: תפיסות סטודנטים-אוריינות מדיה והסכסוך הישראלי
 כנרתד"ר דורית אלט, המכללה האקדמית  

 בחינת רכישת מיומנויות של אוריינות מדיה באמצעות הוראת התקשורת

11:45-10:15 
  835כיתה 
 ח"יבית א

 6מושב 
 צילומי חדשות והתנהלות ארגונית עיתונאית וטלוויזיונית

 ד"ר יובל דרור, המסלול האקדמי המכללה למנהל  : יו"ר ומגיב

 אילן-, אוניברסיטת בר ד"ר יונתן אילן  
 מילות המפתח ומילים המוכרות תמונות: ייצור בינלאומי של צילומי חדשות 

  המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחההמסלול האקדמי , ד"ר דוד לוין  
הן עושות עבודה טובה יותר: כיצד תמונות ממצלמות אבטחה פוגעות בסמכות 
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 המילה העיתונאית

  גוריון בנגב-, אוניברסיטת בןגב' יפעת נעים, ד"ר הגר להב, פרופ' צבי רייך 
הכוריאוגרפיה של ההדרה: חלוקה מגדרית של מקורות ופרקטיקות של עבודה 

 תונאיתעי
  גוריון בנגב-, אוניברסיטת בןפרופ' צבי רייך ומר יגאל גודלר 

The crisis of specialized reporting: a dialectical model of journalistic 

expertise  
   האוניברסיטה העברית בירושלים, גב' רנית גרוסאוג 

 –שינויים טכנולוגיים מי אני, מה אני? זהות ארגונית של ארגוני תקשורת בעידן של 
 קבוצת הופ! כמקרה בוחן

 הפסקה 12:00-11:45

13:30-12:00 
 812אודיטוריום 

 בית אח"י
 

 מרכזי מושב מליאה

 שולחן עגול:
 התקשורת ואמון הציבור במערכת המשפט הפלילי בישראל

 : יו"ר
 פרופ' עקיבא כהן, אוניברסיטת תל אביב

 :משתתפים

 ת תל אביבד"ר אורנית קרביץ, אוניברסיט

 אילן-ד"ר ענת פלג, אוניברסיטת בר

מנחם נאמן)בדימוס( כב' השופט   

 עו"ד משה לדור, פרקליט המדינה לשעבר

, ראש אגף חקירות לשעבריואב סגלוביץ עו"ד דימוס(בניצב )  

 עו"ד שני וייל

 
14:30-13:30 

 קומת קרקע 
 בית אח"י

 

 צהריים ארוחת 

 

 ם מקביליםשבימומושבי צהריים:  16:00-14:30

16:00-14:30 
  811כיתה 

 בית אח"י

 7מושב 

 צבא ודיפלומטיה: על הקול והסיפור התקשורתי 
 דב שנער, המכללה האקדמית הדסהפרופ' ומגיב:  יו"ר

   , אוניברסיטת חיפהד"ר אורן מאיירס 
 צבא כריטואל תקשורתי-"קולה של אמא" וקולות אחרים: יחסי חברה

  ברסיטה העברית בירושלים, האונימר אלון צויזנר 
ראשי הפרלמנט: כיצד תפיסות עצמיות של פוליטיקאים מתנות את השפעת סדר 

 היום התקשורתי עליהם
  האוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר אלי פרידמן 

אסטרטגיות התחמקות במסמכים בינלאומיים: כאשר "עמימות קונסטרוקטיבית" 
 מובילה לפרשנות אופוזיציונית
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 , המרכז הבינתחומי הרצליהמורן ירחי ד"ר 
 פלסטיני-שני סיפורים לשתי מדינות: דיפלומטיה ציבורית בסכסוך הישראלי

  גוריון בנגב-, אוניברסיטת בןמר אביב בר נוי ופרופ' צבי רייך 
 הדלפות: טריגרים חדשים, פרקטיקות ישנות-האנטומיה של ההדלפות בעידן המגה

16:00-14:30 
  813כיתה 

 ת אח"יבי

 8מושב 
 תרבות משתתפת: על השתתפות הצרכנים והייצוגים שלהם 

 ד"ר רבקה ריב"ק, אוניברסיטת חיפה :הביו"רית ומגי

 האוניברסיטה העברית בירושלים, וילנצ'יק-ד"ר נטע קליגלר 
 Alternative citizenship models: Mapping the new good citizen 

 מית אשקלוןהמכללה האקד, פרופ' חיים נוי 
( להשתתפות במרחב הציבורי: ממצאים מניתוח שיח entitlementהרשאות )

 ואתנוגרפיה של תקשורת במוזיאון השואה בפלורידה
  , אוניברסיטת תל אביבגב' מלכיאלה בן שבת  

 זהויות מקועקעות: הצגה עצמית של נשיות בעידן הדיגיטלי
אוניברסיטת אריאל ר אזי לב און, ד" ,אילן-אוניברסיטת ברגב' שרה שאול כהן,  

  אילן-אוניברסיטת בר, פרופ' סם ליימן ווילציגבשומרון ו
 2015מסרונים בקמפיינים פוליטיים והשתתפות אזרחים: ישראל 

  , אוניברסיטת בן גוריון בנגבכ״ץ-ד״ר דפנה ישועה 
נורמות, טרולים ותוכן מסחרי: אתגר עבודת גבול וירטואלית בקבוצות בעלות 

 סטיגמה

16:00-14:30 
  835כיתה 

 בית אח"י

 מושב מיוחד למורים  – 9מושב 
ממחקר התקשורת להוראת תקשורת  : ההיגיון המחקרי וההיגיון הפדגוגי

 בביה"ס התיכון
המסלול האקדמי המכללה למנהל והאוניברסיטה , ד"ר דוד לוין: ומגיב ר"יו

 הפתוחה

  נהל והאוניברסיטה הפתוחההמסלול האקדמי המכללה למ , ד"ר דוד לוין 
 ומשרד החינוךאוניברסיטת חיפה, מכללת גורדון , ד"ר איבנה רטנרו

 אידיאולוגיה
, אשכנזי-נעמה כהןוגב'  אורנים המכללה האקדמית לחינוך, ר אריאל פרידמןד" 

 משרד החינוך  
 אוריינות חזותית

 , משרד החינוךלחגית אווה פורטוגב'  האוניברסיטה הפתוחה, פרופ' אורן סופר 
 אוראליות

16:00-14:30 
  837כיתה 

 בית אח"י

 10מושב 

Struggles for Improving Democracy: Literacy, Regulation and 

Freedom of Media in Emerging Democracies in Europe 
Chair:  Dr. Miri Gal-Ezer, Kinneret Academic College  

Discussant: Prof. Hillel Nossek, Kinneret Academic College  
 Dr. Mariyan Dimitrov, Tomov, Sofia University “St. Kliment Ohridski”,  

Media Reflections in the Background of the Abandoned South Stream 

Project 
 Prof. Stanislaw Jedrzejewski, Kozminski University, Warsaw, Poland 

New Public Media Bill: An Endangered Democracy? The Polish Case 
 Prof. Lilia Raycheva, The St. Kliment Okhridsky Sofia University, Sofia, 

Bulgaria. And Dr. Dobrinka Peicheva, South West University "N. Rilski",  

Bulgaria.  

Reading Transformations in Mediatized Bulgarian Society 

chaim
Highlight
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 Prof. Sirin Dilli, Giresun Üniversitesi, Giresun, Turkey. And Prof. Rasim 

Özgür Dönmez, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey  

Reconfiguring Protests in the Media Milieu:  Iconic Productions from 

Gezi Park Movements 

16:00-14:30 
  839כיתה 

 בית אח"י

 11מושב 
תפיסת החברה הערבית את ייצוגה התקשורתי והגבולות שמציבה לעצמה 

 בשיח עיתונאי ומקוון
ראש המכון ליחסי יהודים מוסלמים  פרופ' מוסטפא כבהא,יו"ר ומגיב: 

 האוניברסיטה הפתוחה
  אילן-, אוניברסיטת ברגוידר ערף -מר אבו 

בדווים את הדימויים  -אים צעירים ערביםגנבים, עברייניים וסוחטי אדמה: כך רו
 התקשורתיים שלהם בתקשורת הישראלית

  ופרופ' הלל נוסק, המכללה האקדמית כנרת ד"ר ניסים כ"ץ  
 ישראל את  הייצוג הטלוויזיוני שלהםב םערביה"צופים ולא רואים?": תפיסת 

  , אוניברסיטת חיפהגב' אספהאן בהלול 
ָת'ה לבין הה עיצוב שיח השואה בעיתונות בשפה הערבית  :ֹולּוקּוסטָבין ָאל כארִּ

 בישראל
   גוריון בנגב-, אוניברסיטת בןגב' האמה אבו קשק 

 הבלתי מדובר נאמר בבלוגים

16:00-14:30 
  829כיתה 

 בית אח"י

 12מושב 
 פערים ומשמעויות -עיתונאים, עיתונות ואתיקה  

 אילן והמכללה האקדמית הרצוג-ד"ר צוריאל ראשי, אוניברסיטת ברר ומגיב: "יו

 אילן-פרופ' יחיאל לימור, אוניברסיטת בר 
 בין שתי אתיקות: עיתונאות ויחסי ציבור

ד"ר דנה ל, המסלול האקדמי המכללה למנהואילן -ד"ר ענת פלג, אוניברסיטת בר 
 אילן-פרופ' נתי רונאל, אוניברסיטת ברו פוגץ', הקריה האקדמית אונו

 עבירות בישראל-וית החשיפה התקשורתית הכפויה של נפגעי"קריעה ראשונה": חו
 ערוץ הכנסתמנכ"ל אילן ו-מר אורי פז, אוניברסיטת בר 

 טעויות ותיקונים במבחן האתיקה העיתונאית
 מר דדי מרקוביץ', נציב תלונות הציבור, רשות השידור 

 האם נקדי יתקבל לתאגיד החדש? אתיקה עיתונאית בשידור הציבורי

16:00-14:30 
  808כיתה 

 בית אח"י

 13מושב 
 על הפרשנות, השימוש והשיח של צרכני התקשורת בארץ ובעולם

 , המכללה האקדמית עמק יזרעאלד"ר עמית קמה: יו"ר ומגיב

 Dr. Michael L. Wayne, Ben-Gurion University of the Negev  
Considering Social Status and Audience Reception in the Post-Network 

Era: The Case of American Viewers and Breaking Bad 
 Dr. Kathy Durkin, Bournemouth University, Dorset, U.K.  

The Academic boycott of Israel: the British perspective 
   גוריון בנגב-, אוניברסיטת בןפרופ' נלי אליאס וד"ר עידית סולקין 

ות של תיווך תוכן הורי:  מאפיינים דמוגרפיים, עמדות ההורים שלוש האסטרטגי
 ופרקטיקות של חיי היום יום

, אוניברסיטת תל און-פרופ' נורית גוטמן ד"ר גיל סיגל , גב' נעמה אפל, גב' גיתית בר 
   אביב

האם צריך להסיט את השיח התקשורתי בנושא של תרומת איברים מאלטרואיזם 
יסות נורמטיביות של רופאים, צוות סיעודי ואנשים לתועלתנות? עמדות ותפ
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 מהציבור הרחב

 הפסקה 16:15-16:00

 מושבים מקביליםמושבי אחר הצהריים:  17:45-16:15

17:45-16:15 
  811כיתה 

 בית אח"י

 14מושב 

 ספרים חדשים וכתבי עת בתקשורת

 פרופ' הלל נוסק, המכללה האקדמית כנרת יו"ר:

 חוגגים:

 אורי רוזןמר 
 מה ישודר הערב בחדשות העורך הערום: איך תורת המשחקים קובעת

 יגאל גודלרמר צבי רייך ופרופ' 
 ספקנות ככלי עבודה עיתונאי :ואולי לא היו הדברים מעולם

 דינור-עמית לביאד"ר יובל קרניאל וד"ר 
Privacy and Fame: How We Expose Ourselves across Media Platforms 

 משה לויד"ר אילן תמיר, ד"ר י, יאיר גלילד"ר 
 ספורט ומגדר בחברה הישראלית

 עם-נמרוד ברד"ר 
In Search of a Simple Introduction to Communication 

 חיים נויפרופ' 
 Thank You for Dying for Our Country: Commemorative Texts and 

Performances in Jerusalem 
 מירה פוירשטייןד"ר 

 אוריינות תקשורת : טואליה"מדברים אק
 מיכל אורנן אפרתפרופ' 

 מדברים שתיקה : עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה
 

כתבי עת בתקשורת: על הנושאים שנחקרים, על התורמים ועל חשיבות 
 המגזינים

 פרופ' גדעון קוץ, "קשר"
 פרופ' הלל נוסק, "מסגרות מדיה"

 מר שוקי טאוסיג, "העין השביעית"

17:45-16:15 
  813כיתה 

 בית אח"י

 15מושב 
טוב שם משמן טוב: סוגיות אתיות במדיה החדשים ותדמית 

 מקצוע יחסי הציבור בישראל
  רות אבידר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ד"ר  :ית ומגיבהיו"ר

 , אוניברסיטת אריאל בשומרוןד"ר דורית צימנד שיינרוד"ר תמר להב  
 ם: הצעות פרקטיות ותיאורטיות והשלכות אתיותיחסי ציבור ותוכן דיגיטלי בתשלו

 עמק יזרעאל ה האקדמיתמכללף, הגב' אור וייס 
 הסנדלר הולך יחף? תדמית מקצוע יחסי הציבור בישראל

 , אוניברסיטת אריאל בשומרוןכהן-ד"ר אסנת רוטוד"ר תמר להב  
 התפתחות הבלוגוספרה הישראלית: אתגרים והשפעות על תעשיית יחסי הציבור

 בישראל
המכללה , "ר רות אבידרד, וניו זילנד ,Waikato אוניברסיטת, ד"ר מרגלית טולדנו 

 האקדמית עמק יזרעאל
 זילנד-אתיקה ויחסי ציבור במדיה החברתיים: יחסי ציבור מקוונים בישראל ובניו

chaim
Highlight
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17:45-16:15 
  835כיתה 

 בית אח"י

 16מושב 
 תקשורת וביטחון בישראל

 המכללה האקדמית כנרת ,אה מנדלזיסלד"ר : יו"רית ומגיבה

 , המכללה האקדמית כנרת"ר גיורא גודמןד 
צנזורה וטרור: ראשיתה של הצנזורה הביטחונית בארץ בתקופת המרד הערבי  

1939-1936 
 , המכללה האקדמית כנרתחיים פרנקל ופרופ' הלל נוסקמר  

ראובן ו"חץ" הביטחוניים: -אים צבאייםסדר היום התקשורתי והציבורי של נוש
 פדהצור ז"ל

 , המכללה האקדמית כנרתד"ר טל פבל 
מאפייני פעילות של מלחמות חדשות כנגד אמצעי תקשורת וממשלים: מקרה בוחן 

 "הצבא הסורי האלקטרוני"
 המכללה האקדמית כנרת, עזר-ד"ר מירי גל 

 "גם אני עם דוד הנחלאווי":  חיילים אלמונים במחאת פייסבוק
17:45-16:15 

  829כיתה 
 בית אח"י

 17מושב 
 20-תקשורת ופוליטיקה בבחירות לכנסת ה

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל: ד"ר אבשלום גנוסר, יו"ר ומגיב
המכללה , ד"ר רות אבידרור ורד מלכה , ד"ד"ר דנה וימן זקס, ד"ר ירון אריאל 

 האקדמית עמק יזרעאל
דר היום הציבורי והתקשורתי טלוויזיה, רשתות חברתיות מקוונות ומה שביניהן: ס

 2015בבחירות  
 אביב-אוניברסיטת תל, עמיר-ד"ר שרון חלבה 

נורמליזציה או שוויון? פייסבוק כפלטפורמת פעילות פוליטית בקמפיין בחירות 
2015   

 בשומרון אוניברסיטת אריאל, פרופ' רפי מן 
 2015 פוליטיקאים כקומיקאים: סרטונים הומוריסטיים בתעמולת הבחירות

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל, לד"ר דורית הדר שובוד"ר מיכל אלון תירוש  
 2015מקומם של אמצעי התקשורת בידע של ילדים לגבי בחירות 

17:45-16:15 
  808כיתה 

 בית אח"י

 18מושב 
 על ארבע קבוצות מודרות: הדרה בחברה עתירת טכנולוגיה

 גוריון בנגב: פרופ' עמית שכטר, אוניברסיטת בן יו"ר
 מגיב: מר נועם תירוש, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 גוריון בנגב-מלכה שחם, אוניברסיטת בןגב'  
מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת חדשות במרחב חייה של משפחה חרדית: 

 מפגש רב רבדי בין המחשב ועולמו הנפשי של הילד
 גוריון בנגב-, אוניברסיטת בןיונתן מנדלסמר  

ימוש במשחקי תפקידים דיגיטליים ככלי להבעת דעות מושתקות של מורים ש
פלסטינים אזרחי ישראל והצגה של מודל "תיאטרון המדוכאים" על גבי מדיום 

 דיגיטלי
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן ,ג'אליה אבוכףגב'  

 טיפולוגיה של צורות נגישות לרשת האינטרנט ביישובי האוכלוסייה הבדואית בנגב
 גוריון בנגב-שולה מולא, אוניברסיטת בןגב'  

תפיסותיהם של פעילים עולים מאתיופיה את טכנולוגיית מידע ותקשורת ככלי 
 להשמעת קולותיהם.

18:45-17:45 
על הדק של בניין 

צופה  ההספריי
 לכנרת

 שנה לאגודה  20קוקטיל חגיגי לרגל 
 

 ווסדההוקרה לממלאי תפקידים באגודה מאז היהענקת תעודות 
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  . הרשמה טופסאו מילוי  הרישום המקווןבאתר לכנס הרשמה 

 
 
 
 
 
  :עדת הכנסו

 
 ; זיסלאה מנדל; ד"ר ד"ר ערן פישר)יו"ר(;  איתן גלבועפרופ' 

 ד"ר מתן אהרוני )מזכיר האגודה לתקשורת(
 
 

 בשיתוף עם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fee.co.il/isca2016/signup
http://isracom.org.il/.upload/isca_registration.pdf

