								

																			
המחלקה לסוציולוגיה,
למדע המדינה ולתקשורת

הכינוס האחד עשר של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה בנושא

שפה וחברה בעידן הדיגיטלי

יום ראשון ,ד' בתמוז תשע"ב 24 ,ביוני  ,2012קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה
 9:30-9:00התכנסות והרשמה (בניין הכיכר ,אולם קנבר)
 11:15-9:30מושבים מקבילים א
מושב א ( 1אולם קנבר)
מתבגרים ברשת :לשון ומגדר בשיח של בני נוער באינטרנט
יו"ר :ד"ר ארן ליביו ,האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר עינת לחובר ,המכללה האקדמית ספיר ,וד"ר כרמל ויסמן ,אוניברסיטת אינדיאנה
"מה ,יש לך פייסבוק במטבח?" אתגרים ופתרונות מתודולוגיים בניתוח שיח נשי
ופמיניסטי של נערות ישראליות ברשת
ד"ר תמי יאיר ,המכללה האקדמית בית ברל ואוניברסיטת בר־אילן
מאפייני שיח הפייסבוק בקרב נוער מתבגר והשתמעויותיהם
ד"ר סיגל ברק־ברנדס ,המכללה למינהל ,וד"ר דוד לוין ,המכללה למינהל והאוניברסיטה הפתוחה
"תכתבי שאת אוהבת אותי" :ביטויי חברות בין נערות ברשת הפייסבוק
ד"ר עליזה לזרסון ,אוניברסיטת בר־אילן
"מוציא כאב בראפ" :על אוריינות ושימושי לשון של צעירים באתר ראפ באינטרנט

 11:30-11:15הפסקה
 13:15-11:30מושבים מקבילים ב
מושב ב ( 1אולם קנבר)
בבל.דוט.קום :סוגיות של תרגום ,חינוך ושיח בין־תרבותי בעידן הדיגיטלי
יו"ר :פרופ' חנה עזר ,מכללת לוינסקי לחינוך
אילן גונן ,אוניברסיטת קיימברידג' ,ד"ר כרמל ויסמן ,אוניברסיטת אינדיאנה ,ויובל פינטר,
אוניברסיטת תל־אביב
לשונה של כתיבה קהילתית מקוונת :תרגום פייסבוק לעברית והקוד הלשוני של
ויקיפדיה העברית
ד"ר רינת גולן ,משרד החינוך ומכללת לוינסקי לחינוך ,ופרופ' אילנה אלקד־להמן ,מכללת
לוינסקי לחינוך
מדיה דיגיטלית כהרחבה של גבולות הלמידה
ד"ר ערגה הלר ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
לכל הרוחות והשדים :על הסמנטיקה של כינויי חפיצים למחשב בעברית מדוברת
ד"ר כרמל ויסמן ,אוניברסיטת אינדיאנה
ממים כ"אספרנטו" של הרשת :שיחות באמצעות אוריינויות חדשות
14:00-13:15
14:15-14:00

מושב א ( 2אולם פיטר קרוגר)
חידוש ,שילוב ,צרימה :היבטים חברתיים ולשוניים בשיח ספרותי ויומיומי
יו"ר :ד"ר רות בורשטיין ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר עדו בסוק ,האוניברסיטה העברית בירושלים
המשורר שאול טשרניחובסקי כמחדש מילים ומילונאי במדעי הטבע בעברית
ד"ר בת ציון ימיני ,המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית תלפיות
פ"א סופית וחיריק קטן :הבדלים מגדריים וביטּויָ ם הלשוני בשירי אלתרמן לילדים
ד"ר רוויטל שדמי ,המכללה האקדמית בית ברל
דו־לשוניות עברית־ספרדית בשיח משפחתי
ד"ר אורית ויסמן ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
תופעת אי ההתאמה בין שפה וגוף והקשרה לתחום הטיפול בתנועה ומחול

מושב ב ( 2אולם פיטר קרוגר)
שפה ועולם חברתי :בחירות לשוניות ונרטיביות בישראל
יו"ר :ד"ר מלכה מוצ'ניק ,אוניברסיטת בר־אילן
ד"ר דליה גבריאלי־נורי ,מכללת הדסה ירושלים
אש ידידותית :מנגנוני נירמול מלחמה בשיח הישראלי
אלה בן עטר ,אוניברסיטת בר־אילן ,וד"ר סמדר בן אשר ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הדרה ובולטות בסיקורן של קבוצות חברתיות במרחב התקשורתי :ניתוח מקרה מאבק
לוחמי השייטת והדייגים בפרשת הקישון
ד"ר עליזה עמיר ,אחוה — המכללה האקדמית לחינוך ,והלה אתקין ,המכללה האקדמית
לחינוך אורנים
"לדעתי ,אני חושב ש" — צייני עמדה בכתיבתם של תלמידי תיכון
ד"ר רות בורשטיין ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
שמות משפחה של נשים נשואות בישראל במאה ה־ 20וה־21

הפסקת צהריים
אספת חברי האגודה לחקר שפה וחברה (לחברי האגודה בלבד) (אולם נוידרפר)

 15:30-14:15מושב מליאה (אולם נוידרפר)

15:45-15:30

ברכה :פרופ' עלית אולשטיין ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,נשיאת האגודה לחקר שפה וחברה
דברי
		
הרצאת מליאה
גדי שמשון ,מנהל מדיה דיגיטלית ,הסוכנות היהודית; מחלוצי תעשיית האינטרנט בישראל
טכנולוגיה בוראת שפה :מקרה המבחן של "טוויטר" בישראל
הפסקת קפה

 17:15-15:45מושבים מקבילים ג
מושב ג ( 1אולם נוידרפר)
רב שיח :מונחי תקשורת המונים – כך נבנה
מילון חדש של האקדמיה ללשון

מושב ג  – 2סימפוזיון (אולם קנבר)
ניתוח הטקסט המקוון :היבטים מתודולוגיים

מושב ג  – 3סימפוזיון (אולם פיטר קרוגר)
ייצוגים טקסטואליים של האחר

יו"ר :רוביק רוזנטל ,האוניברסיטה הפתוחה
משתתפים:
גדי להב ,עורך ראשי ,אתר "וואלה!"
מונחי התקשורת המקוונת
איזי מן ,קול ישראל
מונחי הרדיו
פרופ' ענר פרמינגר ,המכללה האקדמית ספיר
מונחי הטלוויזיה והקולנוע
רוביק רוזנטל ,האוניברסיטה הפתוחה
מונחי העיתונות הכתובה

יו"ר :פרופ' עירית קופפרברג ,מכללת לוינסקי לחינוך
פרופ' חנה עזר ,מכללת לוינסקי לחינוך
שיח רפלקטיבי ככלי למחקר עצמי בידי המורה־החוקר:
ניתוח שיח ביקורתי
פרופ' אילנה אלקד־להמן ,מכללת לוינסקי לחינוך
"לקחת ללב" :קריאה ספרותית כשיטה לניתוח
במחקר האיכותני
פרופ' עירית קופפרברג ,מכללת לוינסקי לחינוך
פירוק ובנייה פרשנית של טקסט מקוון באמצעות
שיטת ארבעת העולמות

יו"ר :פרופ' זהר לבנת ,אוניברסיטת בר־אילן
ד"ר איילת כהן ,מכללת הדסה ירושלים ,וחננאל רוזנברג,
האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת הדסה ירושלים
גמגום ודיבור במדיה חדשים
ד"ר פנינה שוקרון־נגר ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
הבניית פרדוקסליות ביחס ל"אחר" בחדשות הטלוויזיה
פרופ' זהר לבנת ,אוניברסיטת בר־אילן
ההבניה הרטורית של "אנחנו" ו"הם" בשיח המדעי

17:25-17:15

הפסקת קפה

18:35-17:25

מושב נעילה :לכתוב תסריט לטלוויזיה (אולם נוידרפר)
מנחה :רוביק רוזנטל ,האוניברסיטה הפתוחה
משתתפים:
אורנה בן דור (יוצרת "מעושרות")
חגי לוי (יוצר "בטיפול")

ההשתתפות בתשלום :דמי הרשמה וחברות באגודה ,כולל מנוי לכתב העת האלקטרוני 150 :ש"ח; לסטודנטים ולגימלאים 75 :ש"ח
לפרטים נוספים http://www.isralangsoc.org :פרטי התקשרותials@mscc.huji.ac.il ;orenli@openu.ac.il :

