
מדורות
השבט

עיתוני הילדים בתקופת היישוב 
ובמדינת ישראל

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין                                                                 

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר

התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער

המכון לחקר העיתונות היהודית ע"ש ברונפמן

מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה 

החוג לתקשורת 

יום ד, 18.1.12,
19:15-14:00

אולם כס המשפט,
בניין טרובוביץ )משפטים(,

אוניברסיטת תל־אביב

bd

התכנסות    14:00

מושב ראשון: עיתוני ילדים בתקופת היישוב ובמעבר למדינה  16:00-14:15
יו"ר: זהר שביט, ראש התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער, אוניברסיטת תל־אביב

ברכות
אייל זיסר, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל־אביב

הדה בן-בסט, ראש בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר, אוניברסיטת תל־אביב

יעל דר, התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער, אוניברסיטת תל־אביב 
כשהמגויס ו"היפה לעצמו" דרים יחד בכפיפה אחת: "דבר לילדים" בטרם מדינה

מאיר חזן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל־אביב
נוף ילדות עולה באש: "דבר לילדים" במרד הערבי

רימה שיכמנטר, התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער, אוניברסיטת תל־אביב 
לילדי הבורגנים: "הארץ שלנו" מול עיתונות הילדים של מפלגות הפועלים בעשור הראשון 

למדינה

הפסקה וכיבוד

מושב שני: עיתוני ילדים ונוער משנות החמישים ועד ימינו  17:45-16:15
יו"ר: נורית גוטמן, ראש החוג לתקשורת, ראש מכון הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, 

אוניברסיטת תל־אביב

טל שחר, התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער, אוניברסיטת תל־אביב 
בני טובים או בני בליעל: ייצוגה של "החברה הסאלונית" בעיתונות הנוער הישראלית בשנות 

החמישים

סלוא עלינאת, המרכז לחקר השפה, החברה והתרבות הערבית, המכללה האקדמית בית ברל, 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המאבק על העתיד: עיתונות ילדים פלסטינית בשטחי הרשות הפלסטינית

דליה לירן-אלפר, בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל; אורלי צרפתי, החוג לתקשורת, 
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

"בן לוקח בת... ובת לוקחת בן": ייצוגי מגדר ב"ילדים", עיתון ילדים חרדי מסחרי

18:15-18:00 חלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים של התכנית לתואר השני במחקר 
תרבות הילד והנוער

פאנל: דיוקן העיתונאי כאיש צעיר: "הארץ שלנו"  19:15-18:15
ובניית דור העתיד   

מנחה: דוד ויצטום

משתתפים:
יעקב אחימאיר, רחלי אידלמן, יובל אלבשן, דן אלמגור, יצחק בן-נר, אסתר קל 

הציבור מוזמן


