
הוועדה האקדמית
פרופ' משנה אילת ברעם–צברי, המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון 

)יו“ר הוועדה האקדמית( 
ד“ר חגי בועז, מרכז אדמונד י‘ ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל-אביב ועורך 

“האוניברסיטה המשודרת“, גלי צה“ל
גב‘ אביטל בר, דוברת ומנהלת קשרי ציבור, האקדמיה הלאומית הישראלית 

למדעים
פרופ‘ נורית גוטמן, ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב 

פרופ‘ אורן הרמן, ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר אילן 
פרופ‘ דן כספי, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ‘ שי לביא, ראש מרכז אדמונד י‘ ספרא לאתיקה והפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל-אביב

ד“ר נעם למלשטריך–לטר, יו“ר האגודה הישראלית לתקשורת והדקאן המייסד 
של בית ספר סמי עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה

מר איתי נבו, כתב לענייני מדע ועורך חדשות, קול ישראל

מדע, ידע או דעה

הכינוס החמישי לתקשורת המדע בישראל

להרשמה ופרטים נוספים: safracen@post.tau.ac.il  |  יש לאשר השתתפות ולהרשם בנפרד לכיתות האמן

ועדת ההיגוי לכינוס 
יושבי ראש משותפים

ד“ר חגי בועז, מרכז אדמונד י‘ ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל-אביב ועורך 
“האוניברסיטה המשודרת“, גלי צה“ל

גב‘ אביטל בר, דוברת ומנהלת קשרי ציבור, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
פרופ' משנה אילת ברעם–צברי, המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון 

פרופ‘ נורית גוטמן, ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב 
פרופ‘ עילם גרוס, המחלקה לפיזיקת חלקיקים, מכון ויצמן למדע

פרופ‘ נילי כהן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, חברת האקדמיה 
הלאומית הישראלית למדעים

גב‘ אורנה כהן, דוברת אוניברסיטת תל-אביב
פרופ‘ שי לביא, ראש מרכז אדמונד י‘ ספרא לאתיקה והפקולטה למשפטים, 

אוניברסיטת תל-אביב
מר איתי נבו, כתב לענייני מדע ועורך חדשות, קול ישראל

מר אסף שטול-טראורינג, סגן עורך ‘אודיסיאה‘

המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הטכניון, ומרכז ספרא באוניברסיטת תל-אביב,
)JPC(  בשיתוף מועדון העיתונות הבינלאומי בירושלים

אוניברסיטת תל אביב | ראשון-שני, ל' בחשון ו-א' בכסלו תשע“ד | 4-3 בנובמבר 2013 
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, בניין טרובוביץ, אוניברסיטת תל-אביב



יום א', 3.11
אולם כס המשפט, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, בניין טרובוביץ

התכנסות והרשמה   10:30-10:00

דברי פתיחה וברכות:   11:00-10:30 
פרופ' שי לביא, ראש מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה; הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן,      

אוניברסיטת תל אביב   
אביטל בר, דוברת ומנהלת קשרי ציבור, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים   

 ) JPC ( אורי דרומי, מנהל מועדון העיתונות ירושלים   

הרצאת אורח   11:30-11:00

   יו"ר: ד"ר מאיר צדוק, מנכ"ל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 Experimental science journalism: How four journalists became “biohackers” 
to report about the growing DIYbio-movement  

Sascha Karberg, Co-founder of the German Science Journalism Network “Schnittstelle” and a 
former member at the Knight Science Journalism program at MIT

* )ההרצאה באנגלית(

ארכיאולוגיה ותקשורת: מדע, ידע ופוליטיקה   13:00-11:30 
יו"ר: פרופ' נילי כהן, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב, חברת האקדמיה   

מנחה: רינו צרור, עיתונאי, גלי צה"ל   

משתתפים   
פרופ' יורם צפריר, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, חבר האקדמיה   

פרופ' ישראל פינקלשטיין, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב   
דני רובינשטיין, עיתונאי חבר הנהלת "הארץ" לשעבר   

ניר חסון, כתב לענייני ירושלים וארכיאולוגיה, "הארץ"    

הפסקת צהריים     14:00-13:00

בין מדע, ידע ודעה: דיון כתבים בין-לאומי   15:30-14:00

יו"ר: פרופ'-משנה אילת ברעם-צברי, המחלקה לחינוך למדע ולטכנולוגיה, הטכניון    
הנה אנחנו והנה הם: סקירה השוואתית בין-לאומית       

מנחה: פרופ' אורן הרמן, ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר-אילן    
JPC-משתתפים: חברים ממשלחת כתבי מדע בין-לאומית של האקדמיה הלאומית למדעים ו   

Dr Jorge Cham, The creator of PHD Comics and the co-founder of PhD TV (USA)

Sascha Karberg, Co-founder of the German Science Journalism Network “Schnittstelle” and 
a former member at the Knight Science Journalism program at MIT (Germany)

Fabio Turone, Zoe Agency, Milan, and President of Science Writers in Italy 

Lucy Calderon Pineda, General Editor of the Reader’s Development Department, Prensa 
Libre (Guatemala) 

Ettay Nevo, Editor and science reporter, Kol Israel Rodio

* )המושב באנגלית(



הפסקת קפה     16:00-15:30

ברכות: פרופ' יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל-אביב       16:10-16:00

חיסון גורלי: על פיתוח חיסונים ובריאות הציבור   16:30 – 16:10 

פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים; המחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע    
   

חיסון הפוליו בתקשורת הישראלית: דיווח מומת, דיון מוחלש או סיקור פרא?     18:00-16:30

מנחה: רינו צרור, עיתונאי, גלי צה"ל   

משתתפים   

פרופ' ג'וני גרשוני, המחלקה לחקר התא ואימונולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל-אביב   

פרופ' נדב דוידוביץ', המחלקה לניהול מערכות בריאות, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון   

ד"ר קרן לנדסמן, מרכז רפואי כרמל   

ד"ר ברוך ולן, מכון גרטנר  לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות   

רן רזניק, כתב ופרשן לענייני בריאות, "ישראל היום"   

הרצאת אורח    19:00-18:00

יו"ר: ד"ר חגי בועז, מרכז אדמונד י. ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל-אביב, עורך "האוניברסיטה      
המשודרת" בגלי צה"ל   

Closing the science gap
Dr. Jorge Cham, The creator of PHD Comics and the co-founder of PhD TV (USA)

 * )ההרצאה באנגלית(

יום ב', 4.11
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, בניין טרובוביץ, חדרים 303 ו־307

כיתות אמן למדענים ולכתבי מדע    12:00-09:30

* )יתקיימו באנגלית(

Create your own science video
Dr. Jorge Cham, the creator of  “PHD 
Comics” and the co-founder of PHD TV

How to avoid pitfalls in dealing with 
controversial topics involving science
Fabio Turone,  Zoe Agency, Milan, and President 
of Science Writers in Italy
Daniela Ovadia,  Zoe Agency, Milan, and 
University of Pavia

מדענים )חדר 307(עתונאים )חדר 303(11:00-09:30

הפסקה11:10-11:00

עתונאים )חדר 303(מדענים )חדר 307(12:30-11:10
 



מושבים אקדמיים להצגת מחקרים בתקשורת המדע בישראל
הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן, בניין טרובוביץ, חדר 307

מושב ראשון   13:30-12:30
ד“ר נעם למלשטריך–לטר, יו“ר האגודה הישראלית לתקשורת והדקאן המייסד של בית ספר סמי   יו“ר ומגיב:  

עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה   

התמודדות עם מידע בנושאי בריאות על אוטוסטראדת המידע: אוריינות בריאות, ואוריינות      
בריאות מקוונת   

 www.medi-kal.com עפרה מהודר, האתר   
תרומת תקשורת בין מדענים לקהילת לומדים באמצעות ארגון ב”שער”   

ד"ר אורית הרשקוביץ, רנא עבד, ד"ר זהבית כהן ופרופ' יהודית דורי, המחלקה לחינוך למדע      
וטכנולוגיה, הטכניון   

מדיניות מבוססת ראיות בתחום תקשורת המדע בישראל: דיווחים בעיתונות הכתובה, המשודרת      
והמקוונת בשנת 2013-2014 - צעדים ראשונים ליצירת דו”ח מצב   

יעל בראל ופרופ' משנה אילת ברעם-צברי, המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון   

מושב שני   15:00-13:30

Sascha Karberg, Co-founder of the German Science Journalism Network “Schnittstelle” 
and a former member at the Knight Science Journalism program at MIT

Scientific news on Twitter: Knowledge brokers and learning opportunities
Dr. Arnon Hershkovitz, School of Education, Tel Aviv University

Agenda-setting, two-step flow and the world of tech blogs: The role of tech bloggers in the flow of 
information 
Nirit Weiss-Blatt, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Haifa

Positions and scientific knowledge as expressed in reader comments to climate change online news  
Esther Laslo and Assistant Prof. Ayelet Baram Tsabari, Department of Education in Science and 
Technology, Technion- Israel Institute of Technology

Climate politics on the wires: International news agencies’ coverage of the climate negotiations
Ido Liven, University of Amsterdam

Temporal patterns of scientific information-seeking on Google and Wikipedia
Aviv J. Sharon, Department of Plant Sciences, Weizmann Institute of Science 
Dr. Elad Segev, Department of Communication, Tel Aviv University 
Assistant Prof. Ayelet Baram-Tsabari, Department of Education in Science and Technology, 
Technion - Israel Institute of Technology

מושב שלישי    16:15-15:00
Lucy Calderon Pineda, General Editor of the Reader’s Development Department, Prensa Libre

A cross-national study of social media platforms for Hemophilia organizations 
Gal Yavetz and Dr. Elad Segev,  Department of Communication, Tel Aviv University 

The dialectics of scientific knowledge and public discussion: The case of Photosynthesis and global 
warming
Dr. Shira Soffer-Vital, Department of Education, Ben-Gurion University of the Negev 
Prof. Baruch Schwarz and Prof. Ruth Butler, School of Education, The Hebrew University

The meanings of “campaign for the environment”
Neta Lipman, The department of Political Science, Tel Aviv University; Manager of the  
Environmental Science Communication Center - The Israeli Society of Ecology and Environmental 
Sciences

Teaching and assessment of communication skills of science and engineering graduate students in 
popular science texts
Tzipora Rakedzon and Assistant Prof. Ayelet Baram-Tsabari, Department of Education in Science 
and Technology, Technion- Israel Institute of Technology

יו“ר ומגיב:

יו“ר ומגיב:


