
 ב'סמסטר  -קורסי שנה"ל תשע"ח תקשורת 
 יום ושעה  שם המרצה שם קורס סמל 

 (60קורסי חובה ) ציון עובר 
לתלמידי שנה 

 ב'

 שיטות מחקר ב'  18310097
 סילבוס

 יום ג' פרופ' נלי אליאס
14:00-16:00 

35/310 

 תרגיל 
 'יום ד

09:00-10:00 
72/217 

 תרגיל 
 'יום ד

10:00-11:00 
72/217 

 תרגיל 
 ' יום ד

11:00-12:00 
72/217 

לתלמידי שנה 

 ג'

 יום ג' לב -מר יהודה בר תקשורת, שפה ושיח  18310037
18:00-20:00 

72/212 

   

תקשורת ותרבות: היבטים  18310076
 תרבותיים בחקר התקשורת 

 יום ה' עידית סלוקין ד"ר
10:00-12:00 

34/114 

   

 אשכולות
 תרבותיות-תקשורת ורב

 יום ב'  ד"ר דפנה ישועה כץ מערכות יחסים בעידן הדיגיטלי 18310386 קורס בחירה 
08:00-11:00 

34/18 

   

משפחה מודרנית בין המדיה  18310108 קורס בחירה
 המסורתיים לחדשים 

 סילבוס

 יום ד' ד"ר נטליה חבורוסטיאנוב
15:00-18:00 

90/322 

   

 מדיה חדשים
 יום ב'  ד"ר דפנה ישועה כץ מערכות יחסים בעידן הדיגיטלי  18310386 בחירה קורס 

08:00-11:00 
34/18 

   

כיצד תעשיית החדשות ממציאה  18310056 קורס בחירה
 עצמה מחדש 

 סילבוס

 יום ג' פרופ' מנחם צבי רייך
08:00-11:00 

97/207 

 
 

  

http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Schedule-ba-2018/semesterB/שיטות%20מחקר%20ב%27.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Schedule-ba-2018/semesterB/משפחה%20מודרנית%20בין%20מדיה%20מסורתיים%20לחדשים%20סילבוס%202018.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Schedule-ba-2018/ממציאה%20סילבוס%20ראשוני%20תשעח.pdf


 הטלוויזיה בעידן הנטפליקס 18310128 קורס בחירה
 סילבוס

 יום ד' ד"ר מייק ויין
12:00-15:00 

90/322 

   

משפחה מודרנית בין המדיה  18310108 קורס בחירה
 המסורתיים לחדשים

 סילבוס

 יום ד'  ד"ר נטליה חבורוסטיאנוב
15:00-18:00 

90/322 

   

 תקשורת כלכלית 18310046 קורס בחירה
 סילבוס

 ' דיום  מר גד ליאור 
18:00-21:00 

34/116 

   

 תעשיות תקשורת
כיצד תעשיית החדשות ממציאה  18310056 בחירה קורס 

 עצמה מחדש 
 סילבוס

 יום ג' פרופ' מנחם צבי רייך
08:00-11:00 

97/207 

   

 הטלוויזיה בעידן הנטפליקס 18310128 קורס בחירה
 סילבוס

 יום ד' ד"ר מייק ויין
12:00-15:00 

90/322 

   

 תקשורת כלכלית 18310046 בחירהקורס 
 סילבוס

 ' דיום  מר גד ליאור 
18:00-21:00 

34/116 

   

 מתאימים לכל האשכולות -שנה ג' בלבד שנתיים סמינרים
רגולציה של תעשיית התקשורת  18310098 

 בעידן המדיה החדשים
 יום ב' פרופ' עמית שכטר

14:00-16:00 
72/538 

 

 
 יום ג'  פרופ' מנחם צבי רייך  לך תסמוך על גוגל ב'  18310028

16:00-18:00 
97/205 

 

 יום ג' פרופ' נלי אליאס תקשורת וקהלים צעירים ב'  18310266 
16:00-18:00 

72/538 

 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Schedule-ba-2018/semesterB/TV%20in%20the%20Age%20of%20Netflix%20syllabus%2002.12.18.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Schedule-ba-2018/semesterB/משפחה%20מודרנית%20בין%20מדיה%20מסורתיים%20לחדשים%20סילבוס%202018.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Schedule-ba-2018/semesterB/תקשורת%20כלכלית.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Schedule-ba-2018/ממציאה%20סילבוס%20ראשוני%20תשעח.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Schedule-ba-2018/semesterB/TV%20in%20the%20Age%20of%20Netflix%20syllabus%2002.12.18.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/Pages/Schedule-ba-2018/semesterB/תקשורת%20כלכלית.pdf


 

 **שימו לב כי רישום לקורסי בחירה מותנה בבחירת האשכולות. 

קורסי בחירה. לא ניתן להמיר קורס בחירה שנלמד באשכול אחד לקורס  2 –אשכולות  בהם תרצו להתמחות, ומתוך כל אחד מהם  2יש לבחור תחילה  

 .בחירה באשכול אחר

 

 בעולם וקהלים תוכן, הפקה 18310058 בהזמנה אישית 
 תחומי רב סמינר: דיגיטלי

 למצטיינים

 יום ג'  פרופ' גלית נמרוד 
12:00-14:00 

72/538 

 

 18310788 

 

כרון קולקטיבי והמדיה יז

 החדשים

 

 ד"ר נועם תירוש

 

 יום ה'

 12:00-14:00 

72/538 

 


