
 

 (יתכנו שינויים. לא סופי) חטיבה לתקשורת - ה"ל תשע"ורסי שנהק

 'סמסטר א

סמל 

 קורס
 שם המרצה שם הקורס

יום 

 ושעה
 הערות מיקום 

  חדר/בניין (06: ציון עובר לקורסי חובה)חובה  

 . 'לתלמידי שנה א 301, 13  8-30' ג עמית שכטר' פרופ  מושגי יסוד בתקשורת 371-3-0330

 .'לתלמידי שנה א 101, 18  31-33' ב רומי מיקולינסקיר "ד מבוא לטכנולוגיות תקשורת חדשות 371-3-0300

 ' לתלמידי שנה ב 101, 13  30-38' א ד עינת סנדלר "עו דיני תקשורת 371-3-0300

 .  'לתלמידי שנה ג 333, 13  30-31' ה מר נועם תירוש   תקשורת וחברה 371-3-0003

 בחירה 

  -  33-37' ג ר ארז כהן"ד  תקשורת ואסונות -מהדורה מיוחדת  371-3-0101

 ינהבח 333, 13  31-31' ה מר דני רובינשטיין תקשורת והחברה הערבית 371-3-0030

 בחינה ?  31-31' ד ר עידית סולקין"ד קהלים בחיתולים 371-3-0013

 סמינרים שנתיים 

  118, 71  33-30' ב גלית נמרוד' פרופ מסע היכרות –פנאי  371-3-0313

 . כולל יום סיור 133, 71  30-31' ב ר צבי רייך"ד כיצד תעשיית החדשות ממציאה את עצמה מחדש   371-3-0033

  107, 11  31-33' ג נלי אליאס' פרופ תרבותית-תקשורת ומיעוטים בחברה רב 371-3-0113

  118, 71  30-31' ד נלי אליאס' פרופ תקשורת המונים בעולמם של ילדים ובני נוער 371-3-0301

  118, 71  31-33' ג עמית שכטר' פרופ אקטיביזם וצדק חברתי , תקשורת 381-1-0111

  ('ה געדיפות לשנ)סדנאות  

 כיתת מחשב בבדיקה  ?  30-31' ג נגה קורמן' גב הדיגיטלי בעידן תקשורתי מוצר הפקת 371-3-0303

 עבודה 131, 71  30-31' ב גלית נמרוד' פרופ סדנת פרסום  371-3-0000
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 'סמסטר ב

 הערות מיקום יום ושעה שם המרצה שם הקורס סמל קורס

     (00-ציון עובר ) חובה 

 'שנה א  30-38' ב שרון רינגל' גב היסטוריה של אמצעי התקשורת  371-3-0000

 ' שנה ב  33-30' ב ר צבי רייך "ד ובעולם מפת התקשורת בישראל 371-3-0300

 'שנה ג  31-33' ג ר סימונה וסרמן"ד תקשורת ותרבות 371-3-0073

     בחירה 

   33-37' ג ר נטליה חבורוסטיינוב"ד אנשים עם מוגבלויות ותקשורת 371-3-0078

 תקשורת במגזר החרדי 371-3-0300
 עבודה  37-10' ב   ר רבקה נריה בן שחר"ד

   30-30' ב ר אינס גבל"ד דעת קהל  371-3-0031

     (שנתיים)סמינרים  

   33-30' ב גלית נמרוד' פרופ מסע היכרות –פנאי  371-3-0303

   30-31' ב ר צבי רייך"ד כיצד תעשיית החדשות ממציאה את עצמה מחדש   371-3-0018

   31-33' ג נלי אליאס' פרופ תרבותית-בתקשורת ומיעוטים בחברה ר 371-3-0113

   30-31' ד נלי אליאס' פרופ תקשורת המונים בעולמם של ילדים ובני נוער 371-3-0371

   31-33' ג עמית שכטר' פרופ אקטיביזם וצדק חברתי , תקשורת 381-1-0111

   ('עדיפות לשנה ג)סדנא  
  

 בוחן ועבודה  30-38' ב מר טל מונטל נתונים עיתונות 371-3-0311

 31-33' ה מר גד ליאור כתיבה בתקשורת כלכלית 371-3-0030
 מבחן ועבודה 

 37-30' ג קליין-ענבל אברהם' גב לקרוא תמונות עיתונות 381-1-0001
  

 
 .ולקבל ממנו אישור בכתב. א.דרך מזכירות המחלקה ליועץ לענייני בבמקרים אלו יש לפנות . אלא במקרים מיוחדים בסדנאות או להיפך לא ניתן לבצע שינויים בתוך התוכנית ולהמיר קורסים
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