* חדש * חדש * חדש *
"מהפכת התקשורת והרשתות החברתיות"
השינוי שכולנו חווים במהלך מהפכת המדיה הדיגיטלית והאופן שבו משתנה שדה הקרב,
סדרת הרצאות המאפשרת להצטרף לעולם עדכני המתנהל דרך התקשורת ולהתחבר למציאות חדשה.

מרצה :ד"ר יניב לויתן – מרצה בכיר בטכניון  ,אונ' חיפה ובמכון אבשלום.
המפגשים יתקיימו בימי שני בין השעות  19:00-20:30בית העם – הדר עם.
25.12.17

מבוא לתעמולה  -מה זה בדיוק? ממתי עושים תעמולה ומדוע זה
כ״כ חשוב? מה קורה כאשר מחברים לוחמה פסיכולוגית עם
כיצד נוצר עידן ה  Fake newsולאן מועדות פנינו?
רשתות חברתיות?

8.1.18

התעמולה הנאצית  -איך ניתן לשטוף את המוח באמצעות שימוש
בכלים הנכונים? מה היה קורה אם לנאצים הייתה גישה לפייסבוק?
מה קורה היום בתחום התעמולה האנטישמית בעולם המקוון?

15.1.18

מלחמת המפרץ הראשונה  -ברוכים הבאים לעידן לוחמת המידע,
הכוח עובר לידי מומחי השיווק ויועצי התקשורת.

22.1.18

הונאה  -מכפיל הכוח האולטימטיבי ,כיצד השתמשו וישתמשו בה?
ננתח את מבצעי ההונאה הגדולים של מלחמת העולם השנייה.

29.1.18

מלחמת וייטנאם  -אתגרי העימות מול גרילה .המהפך הגדול בעולם הלחימה,
כששדה קרב עובר לטלוויזיה.

5.2.18

לוחמת סייבר  -כשהמקלדת חזקה מהרובה

12.2.18

החנונים לשלטון  -מי הם האקרים ומה מניע אותם?

19.2.18

עידן המכונות החושבות והנלחמות.

* לא תתאפשר כניסה חד פעמית.
** הקורס יפתח במידה ויהיו מספיק נרשמים.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מחיר ₪ 480 :ניתן לשלם החל מאוקטובר 2017
עד  4תשלומים שווים בכרטיס אשראי  /המחאות.
הרשמה ישירות דרך מחלקת ותיקים – מרכז קהילתי אזורי עמק חפר.
שם ומשפחה:

__

טלפון:

ת.ז.
נייד:

__

יישוב______________ :
מייל_______________________ :

סמן את אופן התשלום:

□
□
□

תשלום אשראי קיים במערכת – באמצעות מערכת התשלומים המאובטחת של המועצה.
תשלומים:
תוקף:
כ .אשראי:
תשלום מזומן  /המחאה במועד הרישום.
** ביטול הרשמת החוג יתאפשר לאחר מפגש ראשון ובהחזר של ₪ 400
( ₪60מפגש ראשון  ₪ 20 +דמי רישום) לאחר מכן לא תינתן אפשרות ביטול.

משרד ראשי :ליד מדרשת רופין ,מיקוד  40250טל'  09-8981635/28פקס09-8948929 :
מחלקות :ותיקים  09-8981634רכזות תרבות  09-8981565/632/589משאבי אנוש  09-8981630זית/מרכז צעירים  09-8981561הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול 09-
 8981636נוער 09-8981557/629
שלוחת בת חפר  09-8781090שלוחת חוף חפר 09-8664306
מוקד  107לשירותך!!

