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 הזמנה לסיקור:

בינתחומי הרצליה בבבית ספר סמי עופר לתקשורת  והספורט המעבדה לחקר התקשורת
 :נושאבכנס ועיריית הרצליה מתכבדים להזמינכם ל וואלה!ספורטבשיתוף 

  "ביג דאטהספורט, תקשורת ו"

 ),CL05, אודיטוריום צ'ייס (30:11, בשעה 7201 אפרילב 26, רביעייום 
 עופר, קמפוס הבינתחומי, רח' כנפי נשרים, הרצליה-ניין ארזיב

 הכנס יועבר בשידור ישיר באפליקציית וואלה!ספורט

בבית ספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה בשיתוף  והספורט המעבדה לחקר התקשורת
ספורט, ": בנושא לתקשורת וספורט ת הרצליה מתכבדים להזמינכם לכנס השלישיועיריי וואלה!ספורט

 ."ביג דאטהתקשורת ו

 בתכנית:
 התכנסות והרשמה 11:30
 :דברי פתיחה 12:00

ראש המעבדה לחקר הספורט, התקשורת והחברה, בית ספר סמי עופר ד"ר יאיר גלילי, 
 לתקשורת, הבינתחומי הרצליה

 לחלום בגדול: ביג דאטה וספורט 12:15

  ד"ר איליה מורגולב ואדיר ונונו 
 "אנליטיקס והספורט המודרני-ספורט": ראשון מושב 12:45

 עידו גור: | מנחה ד"ר יאיר גליליהקדמה: 
  אוריאל דסקל, אסף אקרמן, גיל שלי, דן ולנסי, מיכאל יוכיןבהשתתפות: 

 "תמורות בעיתונות הספורט בישראל" מושב שני: 13:30
 טליה סלנטמנחה:  | ד"ר אילן תמירהקדמה:  

 סיפוביץ, איציק יצחקי, בן מיטלמן, עמרי אפק, רן בן שמעון : אורן יומשתתפים 
 הפסקה    14:15
 ברכות: 14:45

 , סגנית נשיא לענייני סטודנטים, הבינתחומי הרצליהד"ר איילת בן עזר 
 סגנית ראש העיר הרצליה ,גב' עפרה בל 
 , סגנית דיקן, בית ספר סמי עופר לתקשורת, הבינתחומי הרצליהד"ר עמית לביא דינור 

  "הבעלים, האוהדים והתקשורת"שלישי:  מושב  15:00
 ד"ר איציק אלפסי| מנחה:  איציק אלפסיד"ר הקדמה: 

 גיל לבנוני, דודו בזק, יהונתן כהן, ירון טלפז, רון עמיקם בהשתתפות:
 "פרשנות הספורט בישראל": ן ז"ל)(לזכרו של מאיר איינשטיי רביעי מושב 15:45

 ינראב-דניאל רוט| מנחה:  רוביק רוזנטלד"ר הקדמה: 
 אבי מלר, ד"ר גלעד ווינגרטן, ח"כ זוהיר בהלול, חמי אוזן, יריב טפר בהשתתפות:

 הפסקה 16:30
  "הרחוקים מהסיקור התקשורתי"חמישי:  מושב 16:45

 הילה קובו | מנחה: ד"ר עלינא ברנשטייןהקדמה: 
 ד"ר אסף לב, אשרת עיני, דניאל פרנקל, ליעד סואץ, רואי הסינג השתתפות:ב

  דוקומנטציה של הספורט בישראל" –"מבית שאן ללה פמיליה שישי:  מושב 17:30
 שלומי ברזל | מנחה: ד"ר עידו נבוהקדמה: 

 אבידע לבני, אופיר סער, גבריאל היידו, יניב קוממי, יעל בכר בהשתתפות:
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 לפרטים נוספים:
  orit.reuveni@idc.ac.il, 6519520-050, 9602824-09, דוברת המרכז הבינתחומי הרצליה, אורית ראובני

 poznansky.matan@idc.ac.il, 8876538-052, 9527376-09עוזר דוברת, מתן פוזננסקי, 
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