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 שנה א

 סמסטר א' -תקשורת  "פקורסי שנה"ל תש
 שעהויום  שם המרצה שם קורס סמל

 (60קורסי חובה ) ציון עובר 
 אוריינות אקדמית 183.1.0196

 סילבוס
 'איום  מר משה שוורץ

13:00-16:00 

 מושגי יסוד בתקשורת: גישות מוקדמות 183.1.0276
 סילבוס

 יום ב'  קליין -גב' ענבל אברהם
16:00-19:00 

 טכנולוגיות מידע ותקשורת 183.1.0106
 סילבוס

 ' גיום  אבי מרציאנו ד"ר
09:00-12:00 

/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20אוריינות%20וכתיבה%20אקדמית%20תשפ%20.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20מושגי%20יסוד%20א%20תשפ.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20טכנולוגיות%20מידע.pdf


 שנים ב' וג'

סמסטר א' -קורסי שנה"ל  תש"פ  תקשורת  
 ושעהיום  שם המרצה שם קורס סמל 

 (60חובה ) ציון עובר  קורסי
  : עקרונות בסיסייםשיטות מחקר 183.1.0087 לתלמידי שנה ב'

 סילבוס
 יום א' קליין -גב' ענבל אברהם

09:00-12:00 

 יום ד' פרופ' עמית שכטר דיני תקשורת 183.1.0136
13:00-16:00 

 תקשורת ומיעוטים בחברה רב תרבותית 183.1.0166
 סילבוס

 יום ד' ד"ר נטליה חבורוסטיאנוב
10:00-13:00 

 ד'יום  פרופ' עמית שכטר תקשורת ודמוקרטיה 183.1.0118 לתלמידי שנה ג'
09:00-12:00 

 שנים ב' וג' קורסי בחירה
קורסי בחירה  -* לשנה ג' 

 פתוחים לכל האשכולות

 מערכות יחסים בעידן הדיגיטלי 183.1.0386
 סילבוס

 יום ב' ד"ר דפנה ישועה כץ
13:00-16:00 

 מדיה בהגירה: מסע שאינו מסתיים 183.1.0089
 סילבוס

 יום א' ליב-גב' גלית רובנר
14:00-17:00 

 )שנתי( קורס פרקטיקום 183.1.0050
 סילבוס

 נספח ב'

 'גיום  פרופ' צבי רייך
14:00-17:00 

 מדיה וחווית הפליטות בת זמננו 183.1.0020
 סילבוס

 יום ג' נועם תירושד"ר 
09:00-12:00 

 כנס אילת 183.1.0010
 סילבוס

 יום ב' פרופ' צבי רייך
10:00-13:00 

 פנאי וזקנה בסביבת תקשורת משתנה 183.1.0038

 סילבוס

 יום ג' פרופ' גלית נמרוד
09:00-12:00 

 פמיניזם ותקשורת 183.1.0070
 סילבוס

 יום ד' ד"ר רבקה בן שחר
17:00-20:00 

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

 ולפוליטיקה
 סילבוס

 יום ה' מרציאנואבי  ד"ר
10:00-12:00 

 וקהלים צעיריםתקשורת  183.1.0256 
 סילבוס

 יום ב' פרופ' נלי אליאס
14:00-16:00 

 'ביום  ד"ר נועם תירוש מדיה וזיכרון 183.1.0078 

/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20כמותניות%20עקרונות%20בסיסיים,%20תשפ.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20מדיה%20ומיעוטים%202019-20.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20מערכות%20יחסים%20לפרסום.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20מדיה%20בהגירה.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20פרקטיקום%202020.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20פרקטיקום%202020.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/נספח%20ב%20רשימת%20מעסיקים%20פוטנציאליים%20להתמחות.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20קורס%20פליטים.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20כנס%20אילת.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/פנאי%20וזקנה%20בסביבת%20תקשורת%20משתנה%20-%20סילבוס%2019-20.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20פמיניזם%20בן%20גוריון%209719.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20סמינר.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סמינר%20נלי-קהלים%20צעירים.pdf
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14:00-16:00 

הפקה, תוכן וקהלים בעולם דיגיטלי: סמינר רב  183.1.0048 
 תחומי למצטיינים

 סילבוס

 יום ג' פרופ' גלית נמרוד
14:00-16:00 

 מדיה והגוף 183.1.0129 
 סילבוס

 יום ב' ד"ר דפנה ישועה כץ
09:00-11:00 

 אמיתות ושקרים בעיתונות החדשות 183.1.0030 
 סילבוס

 יום ג' יגאל גודלר ד"ר
17:00-19:00 

 שנה ג' בלבד -קריאה מודרכת

 183.1.0039  בלבד * למי שחסר נק"ז
183.1.0049 

 נק"ז  1קריאה מודרכת 
 נק"ז 2קריאה מודרכת 
 סילבוס

  

/humsos/Masscom/DocLib/הפקה,%20תוכן%20וקהלים%20בעולם%20דיגיטלי%20-%20סילבוס%2019-20.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20מדיה%20והגוף%20%20לפרסום.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/אמיתות%20ושקרים%20בעיתונות%20יגאל%20גודלר.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20קריאה%20מונחית.pdf
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 שנה א

 'בסמסטר  -תקשורת  "פקורסי שנה"ל תש
 שעהויום  המרצהשם  שם קורס סמל

 (60קורסי חובה ) ציון עובר 
 מושגי יסוד בתקשורת: גישות מאוחרות 183.1.0286

 סילבוס
 יום ב' מר ברוך שומרון

16:00-19:00 

 יום ג' פרופ' צבי רייך מפת התקשורת בישראל ובעולם 183.1.0326
10:00-13:00 

/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20מושגי%20יסוד%20תשפ.pdf


 שנים ב' וג'

סמסטר ב' -קורסי שנה"ל  תש"פ  תקשורת  
 ושעהיום  שם המרצה שם קורס סמל 

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

 סילבוס
 ליב -גב' גלית רובנר

 מר ברוך שומרון -מתרגל
 שיעור
 יום ד'

12:00-14:00 

 תרגולים
 יום ד'

14:00-15:00 
15:00-16:00 

 יום ד' מר יהודה בר לב תקשורת וחברה 183.1.0086
09:00-12:00 

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

 סילבוס

 יום ג' ד"ר אבי מרציאנו
10:00-12:00 

 תקשורת שפה ושיח 183.1.0037
 סילבוס

 יום ב' ד"ר נרמינה עבדולאייב
12:00-14:00 

 שנים ב' וג' קורסי בחירה
קורסי בחירה  -* לשנה ג' 

 פתוחים לכל האשכולות

 קורס פרקטיקום )שנתי( 183.1.0060
 סילבוס

 נספח ב'

 יום ג' פרופ' צבי רייך
14:00-17:00 

 -מדיה ואנשים עם מוגבלויות בפרספקטיבה רב 183.1.0017
 תתרבותי

 יום א' ד"ר נטליה חבורוסטיאנוב
13:00-16:00 

 יחסי ציבור 183.1.0226
 סילבוס

 יום ג' נוי -ד"ר אביב בר
14:00-17:00 

 יום א' קליין -גב' ענבל אברהם מבוא לתקשורת חזותית 183.1.0296
10:00-13:00 

 החברה הישראלית בעדשת המצלמה 183.1.0068
 סילבוס

 יום ד' פרופ' אריאל פלדשטיין
16:00-19:00 

 שנה ג' בלבד -שנתיים סמינרים
חברה במעקב: פיקוח ושליטה בין טכנולוגיה  183.1.0029 

 לפוליטיקה
 סילבוס

 יום ה' ד"ר אבי מרציאנו
10:00-12:00 

 תקשורת וקהלים צעירים 183.1.0266 
 סילבוס

 יום ב' פרופ' נלי אליאס
14:00-16:00 

 יום ב' ד"ר נועם תירוש מדיה וזיכרון 183.1.0788 
14:00-16:00 

/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20הקורס%202019%20איכותניות%20מעודכן.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20תקשורת%20תרבות.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20תקשורת%20שפה%20ושיח%20תשפ.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20פרקטיקום%202020.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20פרקטיקום%202020.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/נספח%20ב%20רשימת%20מעסיקים%20פוטנציאליים%20להתמחות.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20יחסי%20ציבור.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/החברה%20הישראלית%20בעדשת%20המצלמה%202020.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20סמינר.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סמינר%20נלי-קהלים%20צעירים.pdf


   ייתכנו שינויים במערכת**  -**שימו לב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפקה, תוכן וקהלים בעולם דיגיטלי: סמינר רב  183.1.0058 
 תחומי למצטיינים

 סילבוס

 יום ג' נמרודפרופ' גלית 
14:00-16:00 

 מדיה והגוף 183.1.0139 
 סילבוס

 יום ב' ד"ר דפנה ישועה כץ
9:00-11:00 

 אמיתות ושקרים בעיתונות החדשות 183.1.0040 
 סילבוס

 יום ג'  ד"ר יגאל גודלר
17:00-19:00 

 שנה ג' בלבד -קריאה מודרכת

 183.1.0039  * למי שחסר נק"ז בלבד
183.1.0049 

 נק"ז  1קריאה מודרכת 
 נק"ז 2קריאה מודרכת 
 סילבוס

  

/humsos/Masscom/DocLib/הפקה,%20תוכן%20וקהלים%20בעולם%20דיגיטלי%20-%20סילבוס%2019-20.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20מדיה%20והגוף%20%20לפרסום.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/אמיתות%20ושקרים%20בעיתונות%20יגאל%20גודלר.pdf
/humsos/Masscom/DocLib/סילבוס%20קריאה%20מונחית.pdf


 

 


