
  

 

 

 

 

  

 

** ייתכנו שינויים במערכת בעקבות משבר הקורונה -שימו לב ** 

 

 

 שנה א

סמסטר א' -תקשורת  "אפ קורסי שנה"ל תש  
שעה ויום  שם המרצה שם קורס  סמל   

( 60קורסי חובה ) ציון עובר    
 מושגי יסוד בתקשורת  183.1.0276

 סילבוס 
קליין-גב' ענבל אברהם  יום ב' 

12:00-09:00  

 אוריינות אקדמית 183.1.0196
 סילבוס 

 יום ג' מר משה שוורץ 
12:00-09:00  

 טכנולוגיות מידע ותקשורת  183.1.0106
 סילבוס 

קליין-גב' ענבל אברהם א'יום    
12-:0009 :00 

/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/סילבוס%20תשפא/מושגי%20יסוד%20סילבוס%20תשפא%20מקוצר.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/סילבוס%20תשפא/סילבוס%20אוריינות%20אבג%20תשפא.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/סילבוס%20תשפא/סילבוס%20טכנולוגיות%20מידע%20ותקשורת,%20בש,%20תשפא.pdf


 

** ייתכנו שינויים במערכת בעקבות משבר הקורונה -שימו לב ** 

 שנים ב' וג' 

סמסטר א' -תקשורת  "אשנה"ל  תשפ קורסי   
ושעה יום  שם המרצה שם קורס  סמל    

( 60קורסי חובה ) ציון עובר    
.0136183.1 לתלמידי שנה ב'   דיני תקשורת  

 סילבוס 
 יום א' ד"ר אסף וינר 

15:00-12:00  

 תקשורת ומיעוטים בחברה רב תרבותית  183.1.0166
 סילבוס 

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

 תקשורת שיווקית בעידן דיגיטלי  183.1.0011
 סילבוס 

 יום ד' גב' דנית שלו 
15:00-12:00  

 תקשורת ודמוקרטיה 183.1.0118 לתלמידי שנה ג' 
 סילבוס 

 יום ד' ד"ר יגאל גודלר 
12:00-09:00  

שנים ב' וג'  קורסי בחירה  
 מערכות יחסים בעידן הדיגיטלי  183.1.0386 

 סילבוס 
 יום ב' ד"ר דפנה ישועה כץ 

16:00-13:00  

 לראות כוכבים: ידוענים וידועניות בחברה דיגיטלית  183.1.0079
 סילבוס 

 יום ה' ד"ר נרמינה עבדולאייב
2:001-09:00  

 אוכל ומדיה 183.1.0051
 סילבוס 

 יום ג' מר ברוך שומרון
20:00-17:00  

 יחסי ציבור 183.1.0226
 סילבוס 

 יום ד' ד"ר אביב בר נוי 
18:00-15:00  

 יום ב' פרופ' צבי רייך  לפרק את המדיה: הצצה לעולמם של מיטב הכתבים והפרשנים  סילבוס 183.1.0149 
19:00-16:00  

שנה ג' בלבד  -שנתיים סמינרים  
 חברת המעקב: פיקוח ושליטה בין טכנולוגיה ולפוליטיקה 183.1.0019 

 סילבוס 
גילבורד  -ד"ר אבי מרציאנו  יום ג' 

12:00-09:00  

 ילדים משפחה ומדיה בעידן )פוסט( קורונה  183.1.0256
 סילבוס 

 יום ג' פרופ' נלי אליאס
19:00-16:00  

 מדיה וחווית הפליטות בת זמננו  183.1.0020
 סילבוס 

 יום ב' ד"ר נועם תירוש 
19:00-16:00  

 מדיה והגוף 183.1.0129
 סילבוס 

 יום ב' ד"ר דפנה ישועה כץ 
12:00-09:00  

/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/סילבוס%20תשפא/דיני%20תקשורת%20תשפא%20-%20סילבוס%20183.1.0136.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/סילבוס%20תשפא/סילבוס%20מדיה%20ומיעוטים%202020-2021.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%98%D7%9C%D7%99%2018310011.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%98%D7%9C%D7%99%2018310011.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%98%D7%9C%D7%99%2018310011.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=5RW434VQ3H3S-1442-1249
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/סילבוס%20תשפא/סילבוס%20מערכות%20יחסים%20לפרסום.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D%2018310079.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C18310051.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A818310226.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/סילבוס%20תשפא/סילבוס%20לפרק%20את%20המדיה%202021.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%911831019.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%20%D7%A0%D7%9C%D7%99.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%20%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%A0%D7%95%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%B4%D7%90%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/סילבוס%20תשפא/סילבוס%20מדיה%20והגוף.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ייתכנו שינויים במערכת בעקבות משבר הקורונה -שימו לב ** 

 

 

 שנה א

'בסמסטר  -תקשורת  "אפ קורסי שנה"ל תש  
קורס שם  סמל  שעה ויום  שם המרצה   

( 60קורסי חובה ) ציון עובר    
 מפת התקשורת בישראל ובעולם 183.1.0326

 סילבוס 
 יום ב' פרופ' צבי רייך 

:0031-:0010  

 כתיבה למדיה 183.1.0041
 סילבוס 

יה כנף מר אור 'היום    
15:00-12:00  

(חטיבה)לתלמידי  ניהול וחיפוש מידע 183.1.0031  
 סילבוס 

 יום ג' ד"ר נרמינה עבדולאייב
09:00-08:00  

https://edit.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%9E%D7%A4%D7%AA.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/18310031%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2.pdf


 שנים ב' וג' 

סמסטר ב' -תקשורת  "אקורסי שנה"ל  תשפ   
ושעה יום  שם המרצה שם קורס  סמל    

( 60קורסי חובה ) ציון עובר    
 שיטות מחקר בחקר התקשורת  183.1.0097 לתלמידי שנה ב' 

 סילבוס 
ליב - גב' גלית רובנר 'איום    

18:00-15:00  

 תקשורת וחברה 183.1.0086
 סילבוס 

 יום ג' ד"ר נועם תירוש 
12:00-09:00  

 תקשורת ותרבות: היבטים תרבותיים בחקר התקשורת  183.1.0076 לתלמידי שנה ג' 
 סילבוס 

 יום ד' ד"ר יהודה בר לב 
12:00-09:00  

שנים ב' וג'  קורסי בחירה  
 0061183.1.  עושים רוח: דת ואמונה במרחב הדיגיטלי 

 סילבוס 
 יום ה' גב' שרית אוקון

12:00-09:00  

 מדיה ומשפחה 183.1.0108
 סילבוס 

 יום א' ד"ר נטליה חבורוסטיאנוב
:0051-:0021  

 מבוא לתקשורת חזותית  183.1.0296
 סילבוס 

קליין -גב' ענבל אברהם  יום א' 
12:00-0009:  

 לא )רק( משחק ילדים: מבוא למשחקים דיגיטליים ומדיה חדשים 183.1.0059
 סילבוס 

 יום ג' ד"ר יונתן מנדלס 
:0051-:0021  

21-מאחורי הכותרות: מסע היכרות עם עיתונאי המאה ה 18310346    
 סילבוס 

 יום ב' פרופ' צבי רייך 
19:00-16:00  

 מדיה מחאה ושינוי חברתי 183.1.0071
 סילבוס 

 יום ד' ד"ר עידן רינג 
18:00-15:00  

 הפקה, תוכן וקהלים בעולם דיגיטלי 183.1.0048
 סילבוס 

 יום ג' פרופ' גלית נמרוד 
17:00-14:00  

 מובילי חדשנות במדיה: קורס סיורים   183.1.0056 
 סילבוס 

 יום ג' פרופ' צבי רייך 
15:00-18:00 

שנה ג' בלבד  -שנתיים סמינרים  
גילבורד  -ד"ר אבי מרציאנו סילבוס חברה במעקב: פיקוח ושליטה בין טכנולוגיה לפוליטיקה 183.1.0029   יום ג' 

12:00-09:00  

0266183.1.  ילדים משפחה ומדיה בעידן )פוסט( קורונה  
 סילבוס 

'גיום  פרופ' נלי אליאס  
19:00-16:00  

0021183.1.  מדיה וחווית הפליטות בת זמננו  
 סילבוס 

 יום ב' ד"ר נועם תירוש 
19:00-16:00  

0139183.1.  יום ב' ד"ר דפנה ישועה כץ  מדיה והגוף 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%B4%D7%90.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA18310076.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20-%20%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%95%D7%97%20-%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9F.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/18310296%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/18310059%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA,%20%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94%20%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90_%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%92.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/sillaby/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%93spl%2018310048.pdf
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