אוניברסיטת בר-אילן
בינלאומית ,אוניברסיטת בר-אילן
בינלאומית,לתקשורת
המרכז לתקשורת המרכז
ציבורית,קליפורניה
האוניברסיטה של דרום
ציבורית,
המרכז לדיפלומטיה
האוניברסיטה של דרום קליפורניה
לדיפלומטיה
המרכז
כנס בינלאומי וסדנאות

כנס בינלאומי וסדנאות
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וכיבוד
שני ,כט’ באדר ב’ תשע”א 4 ,אפריל 2011
תכנסותיום

יום שלישי ,א’ בניסן תשע”א 5 ,אפריל 2011

תיחה  9:00התכנסות וכיבוד

 9:00התכנסות וכיבוד

פתיחההרקטור ,אוניברסיטת בר-אילן
פאוסט		 ,סגנית
מירי 9:30
 09:30סדנה א’ :עיצוב מסרים
אוניברסיטת בר-אילן
הרקטור,החברה,
סגניתלמדעי
הפקולטה
דיקאנית
אוניברסיטת בר-אילן
מירי פאוסט,
מירה מברך ,פרופ’
יו”ר :ד”ר רענן גיסין ,לשעבר יועץ בכיר לתקשורת לראש הממשלה
פרופ’ זמירה מברך ,דיקאנית הפקולטה למדעי החברה ,אוניברסיטת בר-אילן
מר אילן פלוס ,מנהל מש”ב ,משרד החוץ
לעוצמה רכה
ושב ראשון :בין
לתקשורת בינלאומית ,אוניברסיטת בר-אילן
קשהראש המרכז
עוצמהגלבוע,
פרופ’ איתן
מר שי אטיאס ,מנהל המחלקה להסברה ,משרד ההסברה והתפוצות
ביסמוט ,עיתונאי“ ,ישראל היום”
ד"ר אלון ליאל ,לשעבר מנכ"ל משרד החוץ ,האוניברסיטה העברית והמרכז הבינתחומי מר בועז
הרצליה
לעוצמה ,רכה
לדיפלומטיהקשה
מושב א’ :בין עוצמה
		 9:45
מר עדי שוורץ ,עיתונאי ועמית המרכז לתקשורת בינלאומית
האוניברסיטה של דרום קליפורניה
ציבורית
המרכז
יקולס קל,
ד”רל אלון ליאל ,לשעבר מנכ”ל משרד החוץ ,האוניברסיטה העברית
ד”ר מרדכי קידר ,המחלקה לערבית ,אוניברסיטת בר-אילן
אבי בניהו ,דובריו”ר:צה"
והמרכז הבינתחומי הרצליה
הממשלה
ראש
משרד
לאומי,
הסבר
מטה
לדיפלומטיה ציבורית ,האוניברסיטה של דרום קליפורניה
קל,ההמרכז
ניקולס
ן ותקאי ,מנהלפרופ’
 11:30סדנאות מקבילות
צה”ל משרד החוץ
והסברה,
תקשורת
ל כספי ,סמנכ"ל
דובר
בניהו,
אבי
תא”ל
סדנה ב’ :דיפלומטיה ציבורית ברשת
לתקשורת זרה
הממשלה
ראש
לשעבר
הממשלה
לאומי ,משרד ראש
הסברה
יועצתמטה
ותקאי ,מנהל
אייזן,ירדן
מיל'( מירי מר
יו”ר :פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג ,המרכז לתקשורת בינלאומית ,אוניברסיטת
מר יגאל כספי ,סמנכ”ל תקשורת והסברה ,משרד החוץ
בר-אילן
לתקשורת זרה
אתגריםהממשלה
יועצת ראש
החדשותאייזן ,לשעבר
רשתות (מיל’) מירי
מושב שני :אל”מ
ויתרונות
הגלובליות:
פרופ’ פיליפ סיב ,המרכז לדיפלומטיה ציבורית ,האוניברסיטה של דרום קליפורניה
מר יעקב אחימאיר ,עורך "רואים עולם" ,ערוץ 1
סגן עליזה לנדס ,ראש תא ניו-מדיה ,דובר צה”ל
ויתרונות
הגלובליות :אתגרים
החדשות
מושב ב’ :רשתות
11:30
ד”ר איתן אלירם ,מטה הסברה לאומי ,משרד ראש הממשלה
של דרום קליפורניה
האוניברסיטה
,
ציבורית
לדיפלומטיה
כז
המר
פיליפ סיב,
1
ערוץ
עולם”,
“רואים
עורך
אחימאיר,
יעקב
מר
יו”ר:
ד”ר נועם למלשטרייך-לטר ,דיקן בית ספר סמי עופר לתקשורת ,המרכז
סיב ",ו-
אחרונות
בן-ישי" ,ידיעות
Ynet
קליפורניה
דרום
של
האוניברסיטה
ציבורית,
לדיפלומטיה
המרכז
פיליפ
פרופ’
הבינתחומי הרצליה
ממשלתית
עיתונות
לשכת
מלניהפיליפס,
ן הלמן ,מנהל גב’
דייליהמייל ,לונדון
סדנה ג’ :דיפלומטיה תרבותית
והתפוצות
בן-ישי,משרד
הסברה,
ההסברהוYnet-
“ידיעות אחרונות”
סימן ,סמנכ"למר רון
יו”ר :גב’ דורונה בן דור ,בימאית ועורכת
מר אורן הלמן ,מנהל לשכת העיתונות הממשלתית
פרופ’ ניקולס קל ,המרכז לדיפלומטיה ציבורית ,האוניברסיטה של דרום
ההסברה והתפוצות
הסברה ,משרד
סימן ,סמנכ”ל
מושב שלישי :מר דני
בדיפלומטיה ציבורית
ממשלתיים
ארגונים לא-
מעורבות
קליפורניה
אוניברסיטת בר-אילן
"ר מיכאל ארליך ,המחלקה ללימודי המזרח התיכון,
גב’ נאוה סמל ,סופרת ומחזאית
 14:00מושב ג’ :מעורבות ארגונים לא-ממשלתיים בדיפלומטיה ציבורית
נשיא
'ראלד שטיינברג
מר כתריאל שחורי ,מנכ”ל קרן הקולנוע הישראלי
NGO Monitor
המחלקה ללימודי המזרח התיכון ,אוניברסיטת בר-אילן
מיכאל ארליך,
יו”ר ,:ד”ר
מר אבי שושני ,מזכ”ל התזמורת הפילהרמונית הישראלית
היימסReporting ,
Honestשטיינברג ,נשיא NGO Monitor
פרופ’ ג’ראלד
מר עדי נס ,צלם ואמן
Honest ReportingStandWithUs
קל דיקסון ,מר ג’ו היימס,
מר אלון בר ,מנהל האגף לקשרי תרבות ומדע ,משרד החוץ
StandWithUs
Coalitionדיקסון,
יוארט פלמר ,מר מייקל
Hasbara
מר סטיוארט פלמרHasbara Coalition ,
 14:45סדנה ד’ :מיתוג ישראל
ציבורית
ודיפלומטיה
מושב רביעי:
יו”ר :פרופ’ איתן גלבוע ,המרכז לתקשורת בינלאומית ,אוניברסיטת בר-אילן
ודיפלומטיה ציבורית
העסקיהעסקי
המגזרד’ :המגזר
 15:45מושב
פרופ’ ניקולס קל ,המרכז לדיפלומטיה ציבורית ,האוניברסיטה של דרום קליפורניה
תקשורת שיווקית"
צימט
“צימט-תקשורת שיווקית”
מר-דני צימט,
מר דני צימט" ,יו”ר:
ד”ר אלי אברהם ,החוג לתקשורת ,אוניברסיטת חיפה
בישראל
תעשיות
ד חרמוני ,מנכ"ל
ההיטק בישראל
ההיטקתעשיות
חרמוני ,מנכ”ל
מר עודד
ד”ר עמנואל נבון ,יועץ אסטרטגי ומרצה ליחסים בינלאומיים ,אוניברסיטת תל אביב
התעשיינים בישראל
התאחדות
התאחדותקטריבס,
מר דן
בישראל
התעשיינים
,
קטריבס
מר דני צימט“ ,צימט-תקשורת שיווקית”
יועצים בע”מ
בן-טובים
לשעבר בן-טובים,
ואל בן-טובים,מר שמואל
בלונדון
ישראל
בשגרירות
הכלכלי
הקונסול
עו”ד עירית קאהן ,נשיאת הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודיים
הבינתחומי הרצליה
המרכזהמרכז
למינהל עסקים,
אריסון
אריסוןבית ספר
ספררמי הסמן,
מי הסמן ,בית מר
הרצליה
הבינתחומי
עסקים,
למינהל
 16:30סיכום
מר יוסי קופרוסר ,מנכ”ל המשרד לנושאים אסטרטגיים
אוניברסיטת בראיל רמתג ישראל 
בניי לאוטרמ  חדר 24

 מוקדם בדוא”לCICevents.il@gmail.com :
הכנס ילווה בתרגום סימולטני אנגלית-עברית ן נא לשריין מקום בכנס באמצעות רישום
טל:פקסדוא"ל 

