
! ברוכים הבאים
!בקרוב מתחילים בשידור

WELCOME!
THE BROADCAST WILL START SOON!



תיאום ציפיות להיום
?מה יהיה

 BGU RADIOהכרות עם פודקאסטים ועם-
תרגיל+ עקרונות בסיסיים בשילוב פודקאסטים בהוראה-

ג"באבדוגמאות לשילוב פודקאסטים בהוראה -

?איך יהיה

אט ואנחנו נשתדל להתייחס'שאלות מהקהל תוך כדי בצ+ דיאלוג עם המשתתפים בחדר -

מומלץ מאד להשתמש באוזניות---אפשר לכבות מצלמות ולא להסתכל במסך כל הזמן -





BACKGROUND
IN 2016, RAMAT NEGEV REGIONAL COUNCIL
WANTED TO ESTABLISH AN INTERNET RADIO AND
INVITED NEW BROADCASTERS FOR A TRAINING
THE TRAINING WAS COMPLETED BUT THE REGIONAL 
RADIO WAS NOT ESTABLISHED
ONE RADIO SHOW WAS PLANNED FROM THE 
INTERNATIONAL CAMPUS OF BGU - SEDE BOQER
CAMPUS, USING MINIMAL EQUIPMENT AND BASIC 
KNOWLEDGE.



IT 
STARTED 

AS 
SB 

CAMPUS 
RADIO



HAVING FUN AT SB CAMPUS RADIO



VARIOUS SHOWS 
WERE RECORDED IN

THE STUDIO OF
SB CAMPUS RADIO
DURING 2017-2019

‘Straight out of Africa’



PODCASTS 2018-2019



PODCASTS 2018-2019



THEN HE CAME,
AND SAW IT 
WAS GOOD



AFTER 50 
YEARS IN THE 
DESERT, IT IS 

TIME FOR: 
BGU RADIO!



CHALLENGE 
ACCEPTED!

Dr. Buzi Raviv
and 

Prof. Simon Barak



FIRST DAY 
OF SCHOOL

Collected names of 
interested students



NEW 
STUDIO

AND LOGO



FIRST SHOW 
IN THE NEW 

STUDIO:
‘WHEN 

DOCTORS 
MEET 

ENGINEERS’





“UNIVERSITY 101”
"מבוא לאוניברסיטה"

מידע חשוב למועמדים ללימודים

פודקאסטים ושידורים חיים 

בהפקת סטודנטים וחברי סגל

:תכנית לדוגמא

054-6735152בוואטסאפצרו קשר עם מנהל התחנה –ואפשר לעשות עוד המון –יש הרבה תכניות 



NEW SHOWS!
“GAL-GAMAL!”

"גלגמל"

תכנית האגודה  
הסטודנטיאלית



“INTERNATIONAL 
AFFAIRS”

"יחסים בין לאומיים"

NEW SHOWS!

היישר מקמפוס שדה בוקר



“THE VOICE OF 
EUROPE”

"קול אירופה"

NEW SHOWS!

'מרכז אירופה'של מכון מחקר התכנית



“TAKE COVER!”
!"קאברקח "

NEW SHOWS!

מחקר מוזיקלי



NEW SHOWS!

“BUSINESS IN THE NEGEV!”
"על יזמות ועסקים בנגב"



NEW SHOWS!

“TSHARAFNA – LEARNING 
ARABIC”

"תשרפנא"
לומדים ערבית מדוברת



NEW SHOWS

“STORIES OF THE NEGEV”
סיפורים מהנגב

'ארצעיר'פ עם "שת



NEW SHOWS!
“BRAINSTORM

FORECAST”

הבריינטקשל קהילת התכנית



NEW SHOWS

The Dialogues’ Edge
קצות השיח

חקר מושגים בדיבור  
החדיש



NEW SHOWS

THE VOICE 
THEATRE

!הסכת ושמע



PROUD AND HAPPY



Milestones: BGU Radio 2020

:פרויקטים מיוחדים
מידע לסטודנטים, סיוע בקורסים, הכשרות שדרנים–פעילות אקדמית •
סיוע לעיוורים ולקויי ראיה•
שיתופי פעולה עם תחנות רדיו בנגב•
מכון למורשת בן גוריון ועוד, חוסידמן: שיתופי פעולה עם מוסדות חינוכיים•
ופודקאסטריםאיםמוזיק–תמיכה ביוצרים צעירים •
פעילויות לילדים ונוער•
Beyond Radio–פעילויות גיבוש ושיח לסגל •



COVID19

עד הבית BGU

ת"שידורים חיים ושו

אולפן 
וירטואלי



Thanks for your support:
Family
BGU President, Rector, VP Public Affairs
Heads of: AKIS, BIDR, BGRI, Dep. Of Hebrew Literature
Core team: Sivan, Simon, Ophir, Francisco, Noa, Ido, Gil
Help: Ilana Saller, Yaacov Dahan, Eli Elbaz, Rafi Barbi, Liat Regev, 
Michal Barak and more!
Dreamers of SB Campus Radio and BGU Radio!



:לסטודנטבפודקאסטיםיתרונות השימוש 

בפלאפון' החומר'–זמין בכל זמן ומקום 
כלי עוצמתי לספר סיפור

ניתן לייצר דיון אותנטי בשפה ברורה
הסטודנטים כבר שם

*ניתן ליצור באוניברסיטה

צברנו הרבה ניסיון ואנחנו ממש נחמדים ומסורים, האמת שניתן ליצור בכל מקום אבל קנינו ציוד נהדר*



:להוראהבפודקאסטיםעקרונות בסיסיים בשימוש 
!זה המקום–ואנקדוטות רפרנסים, סיפורים–מעבר לחומר הנלמד להרחיב הזדמנות•
!  להםולא להרצות עם סטודנטים לדברהזדמנות •
!לערב סטודנטים ביצירה–מקבלים יותר היוצרים•
הכוכבים מקריאים מדףלא נולדים כוכבים וגם •
:  התהליך•

יוצרים קשר עם מנהל התחנה ומקבלים איש קשר מצוות הרדיו•
שולחים תסריט לדיון ועריכה לשונית•
מתאמים הקלטה ויושבים עם איש הקשר לעריכה•
מקבלים קישור להאזנה והפצה•



תרגיל



?איך מרצים עשו שימוש בפלטפורמה

)מ"פו–שרון פרדו ' פרופ! (פודקאסט–במקום מצגת סיום •
'  פרופ(סטודנטים /מתרגלים/י המרצה"ע–מלווה לקורס פודקאסט•

)בריאות הציבור–' נדב דוידוביץ
)ספרות-גידי נבו ' פרופ(–שיעור מקוון חווייתי בשידור הרדיו •
)חוסידמןמכון (סדנת כתיבה לנוער •
)ס דו לשוני ומכון הקשרים"בי(צוות /הכרות אישית בין התלמידים•
)השיווק' יח(ראיון עם ראשי תכניות הלימוד •
)המחלקה ללשון עברית-דמריר אסנת "ד(התמחות בייעוץ לשוני •



)עבודה סוציאלית–ניר אריאלי ' פרופ(הוירטואליהקלטת ליווי למצגת ליום הפתוח •
)ק"תכנית אופ+ עד הבית BGU(הרצאות לציבור הרחב •
)המכון לחקר ישראל והציונות-גורודצקיר דויד ברק "ד(מפגש /הזמנה קולית לכנס•
מזרח  –תשרפנא, מזרח תיכון-סיור בהודו (עידוד סטודנטים מהמחלקות ליצור תוכן •

)המחלקה לספרות, תיכון
)לקידום ההוראה' היח(סדנאות הכשרה לסגל •
)ר שלומית ליר"ד–קורס לתקשורת דיגיטלית (לטובת מחקר רפלקטיבי פודקאסט•

?איך מרצים עשו שימוש בפלטפורמה



סטודנטעםעבודה
חברה  'שהוגש כמטלת סיום בקורס פודקאסט

בהנחיית  ' אזרחית ומרחב דיגיטלי בישראל
ר שלומית ליר"ד

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9lMjZhZmQwL3BvZGNhc3QvcnNz/episode/MjU3MDA0MjMtN2ViMS00NTMxLWFhMjMtN2Q4NmRkNTdmNTEw?ved=0CAcQ38oDahcKEwiwh-fxh97pAhUAAAAAHQAAAAAQAQ


המלצות האזנה למתחילים
◦BGU Radio בהרצה  –ושאר תכניות הקשורות אלינו
◦RadioLab–WNYC -קטעStayin’ Alive  מתחיל בדקה

11:10.
כאן-" שיר אחד"◦
◦This American Life–ראשון שזכה בפוליצרפודקאסט!
שאפשר  , ל"והסטודנטים הכינו מאגר מקיף הכולל את כל הנ◦

https://tinyurl.com/yc2qcqa8: להנות ממנו בקישור הבא
נספח א יוני אלבז-קריאה נוספת ◦

להצטרפות לקבוצת האזנה או ליצירת קשר
054-6735152-לוואטסאפלשלוח 

עם שמכם ובקשה להצטרף !תודה

https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/episodes/dead-reckoning
https://tinyurl.com/yc2qcqa8


)יוני אלבז(פודקאסטכיתת : נספח א
בהוראהבפודקאסטיםשעושה שימוש נרחב ' י-'מורה לגאוגרפיה בתיכון מלמד עם פודקאסטים בכיתות ז-

פישלרשל דורון ?' מה השעה'בפודקאסטהשתמש -

הכיתתיתהוואטסאפהשאלות עלו לקבוצת , כל קבוצה העלתה שאלות על השעון והשעות, חילק את הכיתה לקבוצות-

ובדקו אם הוא עונה על השאלות?' מה השעה'לפודקאסטהתלמידים האזינו יחד -

.חלק לא שמעו וחלק כבר שמעו מספר פעמים. ובאו לכיתה אחרי ששמעוהפודקאסטקיבלו לעבודת בית להאזין להמשך -

מתי קוראים קריאת שמע של ("ואיך נקבעו הזמנים פעם ובתלמוד , התקיים דיון בכיתה על זמני קריאת שמע של שחרית והקושי עם שעון חורף-
")  ?שחרית

את ההקשרים הכלכליים, התלמידים הבינו את עומק הפולמוס-

התלמידים הבינו את כיוון הסיבוב של  –מה דומה מה שונה , נתן הוראה למצוא את השעון בכל מקום, סימן מספר מקומות, כ לקח מפה של גוגל"אח-
התלמידים עשו את ההקשרים לבד והגיעו לכל מיני שאלות על כדור הארץ–כדור הארץ ואיך זה קשור לשעון 

ומישביוני לימד אותם את כל הדרכים להפיק –תלמידים בכיתה ביקשו להכין בעצמם פודקאסטים שירחיבו על הנושאים שעלו במסגרת הדיון בכיתה -
.    קבוצה אחת פיתחה את הנושא לעבודת גמר שנתית. הילדים מאד נהנו מהתהליך. אותם

בהוראהבפודקאסטיםבימים אלו יוני מעביר השתלמויות מורים בכל הארץ על השימוש -

https://www.ranlevi.com/2019/08/19/hatshova-ep21/
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