
 סמסטר א' -קורסי שנה"ל תשע"ט תקשורת 
 יום ,שעה ומיקום שם המרצה שם קורס סמל 

 (60קורסי חובה ) ציון עובר 

 183.1.0087 לתלמידי שנה ב'
 יותשיטות מחקר כמות

 סילבוס
 קליין -גב' ענבל אברהם

 שיעור
 יום ג'

14:00-16:00 

 יום ג'  -תרגיל
18:00-19:00 

 מר ברוך שומרון

 יום ג'  -תרגיל
16:00-17:00 

 מר ברוך שומרון

 183.1.0118 לתלמידי שנה ג'
 תקשורת ודמוקרטיה

 סילבוס
 פרופ' עמית שכטר

 יום ב' 
15:00-17:00 

 

 אשכולות -חובהקורסי 

 183.1.0106 לתלמידי שנה ב'
 טכנולוגיות מידע ותקשורת

 סילבוס
 מרציאנואבי  ד"ר

 ' דיום 
12:00-15:00 

 
 אשכול מדיה חדשים

 עו"ד דורלי אלמגור דיני תקשורת 183.1.0136 לתלמידי שנה ב'
 ' גיום 

10:00-12:00 
 אשכול תעשיות תקשורת

 183.1.0166 לתלמידי שנה ב'
 תרבותית -תקשורת ומיעוטים בחברה רב

 סילבוס
 ד"ר נטליה חבורוסטיאנוב

 יום ג' 
12:00-14:00 

 אשכול תקשורת ורב תרבותיות

 קורסי בחירה

לאשכולות מיעוטים וניו 

 מדיה 
183.1.0089 

 : מסע שאינו מסתייםהגירהומדיה 
 סילבוס

 ליב -גב' גלית רובנר
 יום ב' 

12:00-15:00 

 

פתוח לבחירה לכל 

 האשכולות

 

183.1.0226 
 יחסי ציבורתעשיית 

 סילבוס
 מר אביב בר נוי

 יום ד' 
09:00-12:00 

183.1.0386 
 מערכות יחסים בעידן הדיגיטלי

 סילבוס
 ד"ר דפנה ישועה כץ

 יום ב' 
08:00-11:00 

183.1.0079 
לראות כוכבים: ידוענים וידועניות בחברה 

 דיגיטלית
 סילבוס

 ד"ר נרמינה עבדולאייב
 יום ד'

15:00-18:00 

מס'  -שימו לב*:

המקומות בקורס זה 

 מצומצם לשנה ג' בלבד

183.2.0159 
 בקונטקסט הישראלי ומעבר לו מדיה ופליטים

 סילבוס
 ד"ר נועם תירוש

 יום ג' 
08:00-11:00 

 שנה ג' בלבד -שנתיים סמינרים

 183.1.0048 בהזמנה אישית
הדיגיטלי: סמינר הפקה, תוכן וקהלים בעולם 

 רב תחומי למצטיינים
 סילבוס

 פרופ' גלית נמרוד
 יום ג' 

16:00-18:00 

 
 
 
 
 

 183.1.0256 
 וקהלים צעירים א'תקשורת 

 סילבוס
 פרופ' נלי אליאס

 יום ג' 
12:00-14:00 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20כמותניות,%20תשעט.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20תקשורת%20ודמוקרטיה.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/מדיה%20ומיעוטים%20חבורוסטיאנוב%202018.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/מדיה%20והגירה.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20יחסי%20ציבור.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20מערכות%20יחסים%20מקוצר.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/לראות%20כוכבים%20תשעט.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20פליטים.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/הפקה%20תוכן%20וקהלים%20בעולם%20דיגיטלי%20-%20סילבוס%2018-19.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/קהלים%20צעירים.pdf


 

   ייתכנו שינויים במערכת**  -**שימו לב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בסמסטר ב' יתקיים בין 

 8:00-10:00השעות 
183.1.0078 

 מדיה וזיכרון
 סילבוס

 ד"ר נועם תירוש
 יום ב' 

10:00-12:00 

 183.1.0019 
חברת המעקב: פיקוח ושליטה בין טכנולוגיה 

 לפוליטיקה
 סילבוס

 גילבורד אבי מרציאנו ד"ר
  ד'יום 

10:00-12:00 

 פרופ' עמית שכטר אקטיביזם וצדק חברתיתקשורת,  183.2.0223 
 יום ג' 

16:00-18:00 

 183.1.0129 
 מדיה והגוף

 סילבוס
 כץ -ד"ר דפנה ישועה

 יום ב'
12:00-14:00 

 183.1.0149 
 א' -לפרק את המדיה

 סילבוס
 פרופ' צבי רייך

 יום ג'
14:00-16:00 

 

 מונחיתקריאה 

למי  -מיועד לשנה ג' בלבד

 שחסר נק"ז בהתאם

    נק"ז 1 מונחיתקריאה  183.1.0039

    נק"ז 2 מונחיתקריאה  183.1.0049

http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/מדיה%20וזיכרון%20סילבוס%20תשע״ט.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20סמינר.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/schedule2019/syllabus/סילבוס%20מדיה%20והגוף%20_מקוצר.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/LINKS/סילבוסים/סמינר%20לפרק%20את%20המדיה.pdf


 בסמסטר  -קורסי שנה"ל תשע"ט תקשורת 

 לצפייה בסילבוסים יש להיכנס לדף הסילבוסים הנפרד!
 

 ושעהיום  שם המרצה שם קורס סמל 

 (60קורסי חובה ) ציון עובר 

 לתלמידי שנה ב'

183.1.0097 
 שיטות מחקר איכותניות

 
 ליב -גב' גלית רובנר

 ' דיום 
12:00-15:00 

 ד"ר נועם תירוש תקשורת וחברה 183.1.0086
 'דיום 

10:00-12:00 

 לתלמידי שנה ג'

183.1.0037 
 תקשורת שפה ושיח

 
 לאייבוד"ר נרמינה עבד

 ' ביום 
10:00-12:00 

183.1.0076 
תקשורת ותרבות: היבטים תרבותיים בחקר 

 התקשורת
 

 מרציאנוד"ר אבי 
 יום ד' 

12:00-14:00 

 קורסי בחירה

 

183.1.0109 
  אני והמדיה

 )אשכול: רב תרבותיות/ מדיה חדשים(
 

 ד"ר נטליה חבורוסטיאנוב 
 יום ב' 

15:00-18:00 

183.1.0119 
 דעת קהל פוליטיקה ותקשורת במזרח התיכון

 )אשכול: רב תרבותיות/ תעשיות(
 

 ד"ר צבי בראל
 יום ג'

14:00-17:00 

183.1.0099 
 תראו איך אנחנו נראים: מדיה חזותיים בחיים

 )אשכול: מדיה חדשים/ תעשיות(
 

 גב' ענבל אברהם קליין
 יום ג'

08:00-11:00 

183.1.0056 
 כיצד תעשיית החדשות ממציאה את עצמה מחדש

 )אשכול: מדיה חדשים/ תעשיות(
 

 פרופ' צבי רייך
 יום ג' 

11:00-14:00 

183.1.0146 
 תקשורת במגזר החרדי

 )מתאים לכל האשכולות(
 

 ד"ר רבקה בן שחר
 יום ד'

16:00-19:00 

 183.2.0167 

 תקשורת ושינוי חברתי
 )מתאים לכל האשכולות(

 !מקומות בודדים בלבד נפתחו לתואר ראשון
 
 

 מר עידן רינג
 יום ג'

08:00-11:00 



 

 שנה ג' בלבד -שנתיים סמינרים

רישום בהזמנה אישית 

 דרך המזכירות בלבד
183.1.0058 

הפקה, תוכן וקהלים בעולם הדיגיטלי: סמינר רב 
 תחומי למצטיינים

 
 פרופ' גלית נמרוד

 יום ג' 
16:00-18:00 

 183.1.0266 
 'ב -תקשורת וקהלים צעירים

 
 פרופ' נלי אליאס

 יום ג' 
12:00-14:00 

 פרופ' עמית שכטר תקשורת, צדק ואקטיביזם 183.2.0233 
 יום ג' 

16:00-18:00 

 183.1.0788 
 מדיה וזיכרון

 
 ד"ר נועם תירוש

 יום ב' 
08:00-10:00 

 183.1.0029 
טכנולוגיה חברת המעקב: פיקוח ושליטה בין 

 לפוליטיקה
 

 אבי מרציאנו ד"ר 
  ד'יום 

10:00-12:00 

 0139183.1. 
 מדיה והגוף

 
 כץ -ד"ר דפנה ישועה

 יום ב'
12:00-14:00 

 183.1.0159 
 ב' -לפרק את המדיה

 
 פרופ' צבי רייך

 יום ג'
14:00-16:00 


