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 2 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

  החוג לתקשורת
 

 ראש החוג
 ד"ר אריאל ירון  

 
 ראשי מסלולי ההתמחות

 ד"ר גינוסר אבשלום - תוכןניהול 
 רות  אבידר ד"ר  - תקשורת שיווקית

 
 מרכז לימודים יישומיים

 משה  שלונסקי מר 

 
 לענייני סטודנטים תוציוע

 וימן זקס דנה  ד"ר   שנה א':
   אלישר מלכה ורדד"ר   שנה ב':

   אבידר רות שנה ג': ד"ר 

 
 *  חברי הסגל האקדמי

 
ד"ר וימן  ,  אבשלום   גינוסר ד"ר  ,  ירון   אריאל ורד, ד"ר    מלכהאלישר  , ד"ר  רות   אבידרד"ר   מרצה בכיר: 

   . עמית קמהד"ר    ,זקס דנה
 

 . בינה ניר ד"ר  מורה בכיר: 
 

 סגל עמית:     
 

מר גביש תום, מר הופשטיין אבנר,   מר ברטל ארז, מר אפלבוים רוני, מר בלייס דותן, 
 . ד"ר וסיליו ולד 

 
  מר כהן יוסט, ד,  גב' טכמן רבי   ,ניר   חולימר  ,  יוסי  ג'ימימר  ,  אילת  גב' גורן ,  ורד   בטשגב'   : מורה מן החוץ

  מלכי מר  ,  גליה  מירום גב'    , ירון  לויזוןמר  ד"ר לוי אילת חן,  מר כספי איתן,    מר כהן יניב, 
 . משה שלונסקימר  גב' רובינשטיין איריס, ,  נטע  קידר גב'  , עמית

 
                                                

 * יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה 
 
 

 מרכזת החוג 
 פיינשטיין אליכיס איריס גב' 

 04-6423459 טל':  

 153-4-6423428פקס: 

 1בנין תקשורת, קומה  10:00-12:30ה', -שעות קבלה: ימים א' 

 09:00-10:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'

irise@yvc.ac.il e-mail: 

 

 
 
 
 

  



 

 3 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

 הלימודים בחוג לתקשורת 
במסלול חד חוגי. הלימודים   (B.A)כנית לימודים לתואר ראשון  והחוג לתקשורת באקדמית עמק יזרעאל מציע ת

 משלבים קורסים עיוניים עם התנסות מעשית במגוון סדנאות במקצועות המדיה, השיווק והדיגיטל. 

לתוכנית שתי מטרות עיקריות: הראשונה, להעניק לתלמידי החוג ידע עיוני רחב ומגוון בחקר התקשורת, ידע  

ש גם כבסיס ללימודים לתארים מתקדמים. המטרה  אשר יספק כלים לחשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית וישמ

המדיה, השיווק  השנייה, לבנות באמצעות הסדנאות תשתית לעיסוק מקצועי, והזדמנויות להתנסות במקצועות 

 וסדות וארגונים. מגוון מולספק הכשרה לעבודה בוהדיגיטל 

מדיה חדשים )אינטרנט,   - דיה'מ-הקורסים העיוניים מעניקים לסטודנטים ידע רחב בפלטפורמות שונות של 'ניו 

רשתות חברתיות, עיתונות מקוונת, טלפונים חכמים( ומדיה מסורתיים )עיתון, רדיו, טלוויזיה(. המרצים בחוג הם  

חוקרים מובילים בתחומם המלמדים מגוון רחב של קורסים: תקשורת שיווקית, תרבות דיגיטלית, פסיכולוגיה של  

 ה של תקשורת, אתיקה עיתונאית, התנהגות צרכנים.  תקשורת, ניתוח רשתות, סוציולוגי

לצד הלימוד העיוני מתנסים הסטודנטים במספר רב של סדנאות: בסדנאות למתחילים מכירים הסטודנטים את  

רדיו(. בסדנאות  ו TVשיווק דיגיטלי, כתיבה למדיה, מקצועות צילום ועריכה, אינטרנט, תחומי העשייה השונים )

למתקדמים בוחרים הסטודנטים סדנאות מתחום ההתמחות שלהם וממגוון סדנאות בחירה )פרסום, ניהול  

 , קופירייטינג, אולפן טלוויזיה(. SEOרשתות חברתיות, קידום אתרים 

ין  הסדנאות מועברות על ידי אנשי מקצוע ומתקיימות במרכז תקשורת חדיש, משוכלל וממחושב. המרכז מכיל, ב

ואולמות הקרנה. הסטודנטים בחוג   מחשב  , כיתות עריכהחדרי , היתר, אולפן טלוויזיה וחדר בקרה, אולפני רדיו

רדיו קול   -  106FMתחנת הרדיו מפעילים את , עמק יזרעאל האקדמית של  הצפון מגזין  - "תסדיר" מפיקים את 

פסטיבל התקשורת השנתי   -  "שובר מסך" ואחראים על  , "הקיר" העיתון המקוון של החוג מפיקים את יזרעאל, 

הגדול בישראל. במסגרת הלימודים יוצאים הסטודנטים להתמחות מעשית )סטאז'( המאפשרת להם לצבור ניסיון  

 ולהתנסות בעבודה במגוון חברות וארגונים. 

 
 תקשורת שיווקית.  /* לקראת שנת הלימודים השנייה בוחרים הסטודנטים באחת משתי התמחויות: ניהול תוכן 

 

 התמחות בניהול תוכן
( מכשירה את  (Content Managementההתמחות בניהול תוכן 

הסטודנטים להשתלבות בייצור, הפקה וניהול של תכנים בסביבה  
מדיה"(.  -דינאמית של פלטפורמות שידור, דיגיטל ומדיה חדשים )"ניו
ת מקוונת  הלימודים מתמקדים בנושאים כמו רשתות חברתיות, עיתונאו

ותכנים בעידן הדיגיטלי. הסדנאות המעשיות מאפשרות להתנסות, הלכה  
למעשה, בהפקת התכנים וניהולם באולפנים )צילום, בימוי, עריכה  
והפקה( ובסביבה הדיגיטלית )פוטושופ, אנימציה אינטראקטיבית, חווית  
משתמש, ניהול רשתות חברתיות(. לרשות הסטודנטים ציוד מתקדם  

ולל אולפן טלוויזיה, חדר בקרה, אולפני רדיו, מעבדות מחשבים וחדרי עריכה מהחדשים והמתקדמים  וחדשני הכ
בישראל. צוות המרצים והמרצות המגיע מחברות תקשורת ודיגיטל, בשילוב הבוגרים והבוגרות הרבים שנמצאים  

תוכן, מנהלי מדיה  כיום בשוק העבודה, מסייעים לסטודנטים להשתלב בעבודה עם סיום הלימודים כמנהלי 
 חברתית, מנהלי קמפיינים, עורכי חדשות, כתבים, עורכים ומפיקים. 

 
 התמחות בתקשורת שיווקית

(  Marketing Communication)  ההתמחות בתקשורת שיווקית 
מכשירה את הסטודנטים להשתלבות בעולם השיווק, הפרסום ויחסי  

תיים, דוברות,  הציבור. הלימודים מקנים ידע בבניית קמפיינים תקשור
אסטרטגיות וטקטיקות למיצוב ומיתוג, חווית לקוח, תקשורת שכנועית  
והתנהגות צרכנים. הסדנאות המעשיות מעניקות כלים יישומיים בתחומי  
הפרסום, הכשרת דוברים, קופירייטינג, שיווק ומיתוג, ומאפשרות  
השתלבות מהירה ומעבר ישיר מהלימודים האקדמיים לעולם העבודה  

יירה. בוגרי ובוגרות ההתמחות משתלבים בהצלחה רבה בתפקידי  והקר 
דוברים, אנשי יחסי ציבור, יועצי תקשורת, כותבי תוכן שיווקי ומנהלי מדיה  

 במשרדי יחסי ציבור ופרסום, ומנהלי מוצר ומנהלי תקשורת שיווקית במחלקות שיווק בארגונים. 

 
 
 
 



 

 4 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

   מבנה הלימודים 
 

 נ"ז )נקודות זכות( לפי החלוקה הבאה:  120לימודי התואר הראשון על הסטודנט לצבור על מנת להשלים את  
 

 נ"ז  

 77 שיעורי חובה חובה 

 31 קורסי התמחות  התמחות 

 4 קורסי בחירה  בחירה 

 2 התמחות מעשית  

 6 "משיב הרוח"  העשרה 

 נ"ז  120 סה"כ  

 

 

 
 

 תכנית הלימודים בחוג לתקשור ת 
 

 שנה א' 
 

 שש"ס  נ"ז שם הקורס  הקורס קוד 

    חובה   -לימודי תקשורת  

 4 4 מבוא לתקשורת  23970

 4 4 תרבות דיגיטלית  23175

 2 2 תקשורת ומחשבה הומניסטית 23280

 4 4 פסיכולוגיה של תקשורת  23278

 4 4 ארגונים ועיתונאים בתקשורת  23277

 4 4 תקשורת שיווקית   23185

 2 2 רשתות ומידע  23974

 2 2 סדנת כתיבה אקדמית  23963

 2 2 חשיבה מדעית  23975

    סדנאות חובה 

 4 3 סדנת צילום ועריכה 23977

 3 2 סדנת אינטרנט 23989

 3 2 סדנת כתיבה למדיה   23978

 2 1 סדנת רדיו  23527

 2 1 סדנת שיווק דיגיטלי  23979

 TV 1 2סדנת מקצועות  23976

    לימודי העשרה 

 2 2 "משיב הרוח"* קורס   

 46 40  סה"כ 

 
 

 שנה א' -תנאי מעבר 

בכל   -)לימודי העשרה(  כנית "משיב הרוח"  ונ"ז בת 6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של   * 
 "משיב הרוח".  קורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ  שנה אקדמית קורס אחד. את רשימת ה 

 
 . 60החוג לתקשורת הוא ** ציון המעבר בכל הקורסים של 

 

  



 

 5 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

 שנה ב'   
 

 שש"ס  נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

    חובה   -לימודי תקשורת  

 4 4 תקשורת, תרבות ופוליטיקה   23967

 4 4 סוציולוגיה של תקשורת   23968

 2 2 דיני תקשורת  23015

 2 1 סדנת כתיבה שיווקית  23981

 4 4   שיטות כמותיות בתקשורת  23971

 4 4 בתקשורת  מחקר איכותני 23192

 2 2 יישומים סטטיסטיים במחשב  23287

 2 2 פרוסמינריון בתקשורת  23068

    בחירה  – לימודי התמחות 

    ניהול תוכן: 

 4 4 תוכן דיגיטלי  23980

 2 2 ניתוח רשתות ומדיה חברתיים 23193

 3 3 סדנת הפקת מגזין  23987

 6 6 סדנאות בחירה 2 

    תקשורת שיווקית:  

 2 2 תקשורת שכנועית  23964

 2 2 מרקום בעידן הדיגיטלי   23965

 2 2 התנהגות צרכנים   23196

 3 3 ( SEOסדנת קידום אתרים מקצועי )  23982

 6 6 סדנאות בחירה 2 

    לימודי העשרה 

 2 2 קורס "משיב הרוח"*  

 41 40  סה"כ 

 
 

 שנה ב'-תנאי מעבר

 לימודי אנגלית עד רמת פטור. א. סיום  
, "פרוסמינריון  "בתקשורת  " ו"מחקר איכותניבתקשורת  ב. ציון עובר בקורסי החובה הבאים: "שיטות כמותיות 

 בתקשורת" 
 
בכל   -)לימודי העשרה(  כנית "משיב הרוח"  ונ"ז בת 6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של   * 

 "משיב הרוח". א בשנתון בקובץ  רשימת הקורסים ניתן למצושנה אקדמית קורס אחד. את 
 

 . 60** ציון המעבר בכל הקורסים של החוג לתקשורת הוא 

 
  



 

 6 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

 שנה ג'
 

 שש"ס  נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

    חובה  – לימודי תקשורת 

 12 12 סמינריונים                        2 

 2 2 אתיקה עיתונאית  23102

 2 2 כתרבות תקשורת  23962

    בחירה  – לימודי תקשורת 

 4 4 קורסי בחירה  2 

    בחירה  – לימודי התמחות 

    ניהול תוכן: 

 4 4 פרויקט ניהול תוכן בעידן הדיגיטלי  23972

 12 12 סדנאות בחירה 4 

    תקשורת שיווקית: 

 4 4 פרויקט העצמה חברתית באמצעות הרשת  23819

 12 12 סדנאות בחירה   4 

    התמחות מעשית 

 4 2 סטאז' בתקשורת  23399

    לימודי העשרה 

 2 2 קורס "משיב הרוח"*  

 42 40  סה"כ 

 
 
בכל שנה    -כנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה(  ונ"ז בת  6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של    *  

 הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ "משיב הרוח". אקדמית קורס אחד. את רשימת 
 

 . 60** ציון המעבר בכל הקורסים של החוג לתקשורת הוא 

   
 

  



 

 7 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

 לסטודנטים שהחלו לימודים בשנ ה"ל  תש"פ 
 

 שנה ב'   
 

 שש"ס  נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

    חובה   -לימודי תקשורת  

 4 4 תקשורת, תרבות ופוליטיקה   23967

 4 4 סוציולוגיה של תקשורת   23968

 2 2 דיני תקשורת  23015

 2 1 סדנת כתיבה שיווקית  23981

 4 4   שיטות כמותיות בתקשורת  23971

 4 4 בתקשורת  מחקר איכותני 23192

 2 2 יישומים סטטיסטיים במחשב  23287

 2 2 פרוסמינריון בתקשורת  23068

    בחירה  – לימודי התמחות 

    ניהול תוכן: 

 4 4 תוכן דיגיטלי  23980

 2 2 ניתוח רשתות ומדיה חברתיים 23193

 3 3 סדנת הפקת מגזין  23987

 6 6 סדנאות בחירה 2 

    תקשורת שיווקית:  

 2 2 תקשורת שכנועית  23964

 2 2 מרקום בעידן הדיגיטלי   23965

 2 2 התנהגות צרכנים   23196

 3 3 ( SEOסדנת קידום אתרים מקצועי )  23982

 6 6 סדנאות בחירה 2 

    לימודי העשרה 

 2 2 קורס "משיב הרוח"*  

 41 40  סה"כ 

 
 שנה ב'-תנאי מעבר

 א. סיום לימודי אנגלית עד רמת פטור. 
, "פרוסמינריון  ב. ציון עובר בקורסי החובה הבאים: "שיטות כמותיות בתקשורת" ו"מחקר איכותני בתקשורת"

 בתקשורת" 
 
בכל   -כנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה(  ונ"ז בת 6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של   * 

 שנה אקדמית קורס אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ "משיב הרוח". 
 

 . 60** ציון המעבר בכל הקורסים של החוג לתקשורת הוא 

 
 שנה ג'

 
 שש"ס  נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

    חובה   -לימודי תקשורת  

 12 12 סמינריונים  2 

 2 2 אתיקה עיתונאית  23102

 6 6 קורסי בחירה  3 

    בחירה   -  לימודי התמחות

    ניהול תוכן: 

 4 4 פרויקט ניהול תוכן בעידן הדיגיטלי  23972



 

 8 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

 12 12 חירהסדנאות ב 4 

    תקשורת שיווקית: 

 4 4 חברתית באמצעות הרשת פרויקט העצמה  23819

 12 12 חירהסדנאות ב 4 

    התמחות מעשית 

 4 2 סטאז' בתקשורת  

    לימודי העשרה 

 2 2 קורס "משיב הרוח"*  

 40 40  סה"כ 

 
בכל   -כנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה(  ונ"ז בת 6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של   * 

 אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ "משיב הרוח". שנה אקדמית קורס 
 

 . 60** ציון המעבר בכל הקורסים של החוג לתקשורת הוא 

 
 

 לסטודנטים שהחלו לימודים בשנ ה"ל  תש ע"ט
 

 שנה ג'
 

 שש"ס  נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

    בחירה  -לימודי תקשורת  

 12 12 סמינריונים  2 

 6 6 קורסי בחירה  3 

    בחירה  –  לימודי התמחות

    ניהול תוכן: 

 4 4 פרויקט ניהול תוכן בעידן הדיגיטלי  23972

 12 12 חירהסדנאות ב 4 

    תקשורת שיווקית: 

 4 4 פרויקט העצמה חברתית באמצעות הרשת  23819

 12 12 חירהסדנאות ב 4 

    התמחות מעשית 

 4 2 סטאז' בתקשורת  

    לימודי העשרה 

 2 2 קורס "משיב הרוח"*  

 40 38  סה"כ 

 
בכל   -כנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה(  ונ"ז בת 6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של   * 

 שנה אקדמית קורס אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ "משיב הרוח". 
 

 . 60** ציון המעבר בכל הקורסים של החוג לתקשורת הוא 
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 >>שנה א'  - קורסי חובה 

  מבוא לתקשורת
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע והבנה במושגי היסוד, התיאוריות, הגישות והמודלים המרכזיים בחקר  
התקשורת, מראשיתו ועד ימינו, בעולם טכנולוגי המשתנה ללא הרף. במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לא  

לדרכי המחקר, לכלי המחשבה, הדיון והביקורת בתחום. בנוסף, תבחנה השפעותיהן  רק לחומר העיוני, אלא גם  
 . של דיסציפלינות אחרות על חקר התקשורת, בראשן סוציולוגיה, פסיכולוגיה, מדע המדינה ולימודי תרבות

 60נ"ז /ש' /  4שש"ס /  4
 23276,  23275, 23180, 23012ז: 
 08:30-11:45   'ג מלכה   ד"ר ורד אלישר  23970א' 
 

 תרבות דיגיטלית 
הכרות ראשונית עם מושגי יסוד, תיאוריות ומחקרים העוסקים במדיה הדיגיטליים. נסקור את  מציע הקורס 

. נבחן באיזו מידה מתפקדות הטכנולוגיות הדיגיטליות כ"סוכני  20-התפתחות רשת האינטרנט מאמצע המאה ה
לשינויים הדינמיים במחקר אודות אינטראקציות מתווכת מחשב ונדון  שינוי" בתחומים שונים של חיינו. נתייחס 

   ושיתופיות.  20/80בתופעות דוגמת הזנב הארוך, חכמת ההמונים, ביטקוין, התפלגות 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 23295ז: 
 12:15-15:45ב'       ד"ר ירון אריאל  23175א' 
 

 תקשורת ומחשבה הומניסטית
להפגיש את הלומדים עם סוגיות יסוד בנושא טבע האדם, ערכיו והתכלית האנושית תוך שימת  מטרת הקורס 

באמצעות טקסטים גדולים של   - דגש על דמותה של הקהילה החברתית ואופני ההתקשרות העומדים ביסודה 
אלות  תרבות המערב. הטקסטים הגדולים שחלקם בני למעלה מאלפיים וחמש מאות שנים, מלמדים אותנו, כי ש 

 טבעו וערכיו, הן שאלות יסוד עמוקות בתרבות המערבית.  - מהותיות העוסקות ברוח האדם 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 23186, 23095ז: 
 16:15-17:45   ב' ד"ר  בינה ניר    23280' א
 

 סדנת כתיבה אקדמית
זו נדון    סדנאמטרת הקורס זה היא הכרות, הבנה ויישום עקרונות יסוד הנחוצים לכתיבת חיבור אקדמי. במסגרת  

נבחן סוגות שונות של חיבורים, נעמוד על עקרונות הכתיבה האקדמית כמו גם התנסות בכתיבה אקדמית. תוכן  
נת צורה, שפה וסגנון אקדמי  ההרצאות נבנה במטרה להוביל את הסטודנטים לכתיבה אקדמית תקינה מבחי

 מקובל, החל במשפט הבודד וכלה בכתיבת המבוא התיאורטי. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:15-13:45     'ד    ד"ר ולד וסיליו  23963א' 
 14:15-15:45    ד'    ד"ר ולד וסיליו  23963א' 
 

 מדעית חשיבה
המדעית. בקורס נבחן את התשתיות ההגּותיות והרעיוניֹות  הקורס נועד להוות שער אל העולם האקדמי והחשיבה  

השונות המשמשות מדענים, הוגים וחוקרים בעבודתם ובדרכי החשיבה שלהם וננסה להבין את אופי החשיבה  
הזו ואת ייחּודה. מטרת הקורס היא פיתוח יכולות לשם התמודדות עם טקסטים אקדמיים הן כקורא ותלמיד הן  

הקורס יעניק כלים לשם הבנת העולם המדעי באופן כללי וחקר התקשורת ִבפרט. לאחר   כחוקר בתחילת דרכו. 
היסטורי  -שנתוודע לרקע הבסיסי ועל מנת להבין את המציאות התקשורתית בעידן הנוכחי, נתבונן ברקע הסוציו 

השפעותיהם  של מאגרי מידע וידע )החל מן הדיבור, דרך הכתב והדפוס וכלה בתצלומים( ובתהליכי התפתחותם,  
 והשלכותיהם. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 23182, 23177ז: 
 12:15-13:45' ד  ד"ר עמית קמה 23975' א
 14:15-15:45ד"ר עמית קמה ד'   23975' א
 

 תקשורת שיווקית 
( הוא תחום הכולל בתוכו מגוון אמצעי תקשורת ופעולות שמטרתם  MARCOMתחום התקשורת השיווקית ) 

מסרים תקשורתיים לצורך השגת מטרות עסקיות ארגוניות. קורס זה יתמקד בשיווק, יחסי ציבור ופרסום  העברת  
 .בעולם הדיגיטלי ויקנה למשתתפים בו ידע בסיסי והיכרות עם מושגי יסוד, שיטות ומודלים מרכזיים בתחום

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 08:30-11:45ג'       ד"ר רות אבידר  23185ב' 
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 ות ומידערשת
קורס זה נועד להקנות ידע וכישורים בסיסיים בתחום המחשבים ורשתות המידע. עולם העבודה של ימינו, בפרט  

, תעבורת  streamingבתחום התקשורת, מצריך ידע בנושאים כגון: תכנות, מבנה רשתות )שרתים, שירותי ענן,  
בנושאי אבטחה ואיומיי סייבר. מטרת הקורס הינה  מידע(, ממשקים, מערכות הפעלה, קצירת נתונים, הבנה 

 להקנות את הידע וכלים בתחומים אלו ועוד כהכנה לעתיד, הן האקדמי והן המעשי, של ימינו. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45   ' ב   ולד וסיליו ד"ר  23974' ב
 14:15-15:45   ' ב   ולד וסיליו ד"ר  23974' ב
 

 פסיכולוגיה של התקשורת 
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים מושגיים ומחקריים מעולם הפסיכולוגיה, באמצעותם יוכלו להבין ולנתח  
תופעות מרכזיות בתקשורת בינאישית, קבוצתית והמונים. הקורס ידון בין היתר במושגי יסוד בתחום כגון: תפיסה  

וס, ניהול הרושם, היסק חברתי; שכנוע ושינוי עמדות, עמדות  חברתית, תקשורת לא מילולית, תהליכי ייח
והתנהגות; עצמי וזהות חברתית; מגדר; התנהגות בקבוצות ותהליכים בין קבוצתיים. כמו כן נעסוק בתופעות  

 פסיכולוגיות בתקשורת ההמונים כמו יחסים פארה חברתיים והצלחת תוכניות הריאליטי. 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 08:30-11:45ד"ר דנה וימן זקס   ד'    23278ב' 
 

 ארגונים ועיתונאים בתקשורת 
תוכני, ולהקנות  -מוסדי והמקצועי-קורס זה נועד לבחון ולהכיר את תקשורת ההמונים משני היבטים: המבני

  היכרות בסיסית עם השחקנים הפועלים בה ועם התהליכים המעצבים אותה. הקורס עוסק בסוגים שונים של כלי 
תקשורת, בתפקידים/מקצועות והפרקטיקות העיתונאיות, ביחסים המורכבים בין העיתונות ובין מוסדות חברתיים  
אחרים, כמו המוסד הפוליטי, המוסד העסקי, המוסד המשפטי. כמו כן, יידונו דגמי פיקוח שונים על התקשורת,  

על המייחד את אמצעי התקשורת השונים    כדוגמת רגולציה מדינתית ורגולציה עצמית. במהלך הדיונים יושם דגש 
 בישראל: עיתונות מודפסת, רדיו, טלוויזיה, עיתונות מקוונת ותקשורת מגזרית. 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 23181, 23174ז: 
 12:15-15:45    ' דד"ר אבשלום גינוסר    23277ב' 
 
 

 >>שנה א'  -  סדנאות חובה
 

   אינטרנטסדנת 
ברזי האינטרנט, ולהקנות כלים יישומיים בסיסיים, ביניהם    הידע של משתתפי הסדנא מטרת הסדנא להעמיק את  

יום. בשל האופי הדינאמי של המדיום, תכני  -הפיכת האינטרנט לכלי עבודה לימודי ואמצעי לשיפור חיי היום 
 יעודכנו לעתים מזומנות, מתוך שאיפה לאפשר התנסות עדכנית ורלוונטית מבחינה נושאית.      הסדנא

      60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  3
    23955 ,  23524ז: 
   09:15-11:45  ' ב    דותן בלייסמר  23989' א
 09:15-11:45מר ארז ברטל    ד'   23989' א
 

 שיווק דיגיטליסדנת 
הפלטפורמות    ועד גדול. מקום חשוב בשיווק ופרסום של כל עסק מקטןהפרסום הדיגיטלי  בשנים האחרונות תופס  

חשיפה מעמיקה  מעניקה    הסדנא  הגעה לקהל יעד שונה.  השונות מתפתחות ומדי פעם מגיעות חדשות שמציאות
פלטפורמות שונות, נלמד להגדיר  נלמד להכיר את ההבדלים בין  לק פעיל.לוקחים בו חשאנחנו  לעולם המרתק

  בסדנא החלק המעשי  מה שמנהל דיגיטל בארגון מתבקש לעשות. תנסה בכל מטרות ויעדים, נגדיר תקציבים ונ
 לכם את הידע הראשוני בתחום.  וייתןיתמקד בסביבה הדיגיטלית המתפתחת ובתפקידים החדשים שהיא מציעה,  

   60נ"ז / סד' /  1שש"ס /  2
 12:15-13:45   'ב     עמית מלכימר  23951' ב
 14:15-15:45   'ב     עמית מלכימר  23951' ב
 

  כתיבה למדיהסדנת 
תשים דגש על טכניקות הכתיבה הנדרשים מעיתונאי במגוון הז'אנרים והמדיות: כתיבה לחדשות, כתיבה    הסדנא

אישית, כתיבה פובליציסטית, כתיבה עיתונאית  -למגזין, כתיבה לטלויזיה, כתיבה לרדיו, כתיבה עיתונאית
נאלץ להצטיין בגמישות   העיתונאי "החדש" של ימינו, בניגוד לאבותיו העיתונאים, ברשתות החברתיות ועוד.

מקצועית רבה, ולדלג בין ז'אנרים ומדיות שונות, לעיתים כמה פעמים ביום. לא נדיר לראות עיתונאי הכותב טור  
לעיתון בבוקר, מגיש תוכנית רדיו בצהריים, מתראיין בערב לטלויזיה, ומתחזק בלוג בלילה. המשותף לכל  
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או אחרת בענייני דיומא. אבל הטכניקה, השפה, קהל היעד והמטרות  הפעילויות הללו הן שכולן עוסקות בצורה כזו  
משתנות מפוזיציה לפוזיציה. לכן "עיתונאי טוב" בימינו ייחשב אותו העיתונאי שיצליח לשלוט ולתמרן בין מדיות  

  הסטודנטים בסדנת "כתיבה למדיה" יתנסו באופן מעשי בכתיבה מגוונת,  וז'אנרים שונים ביעילות ובמקצועיות. 
  שיאפשר להם לייצר בכיתה עיתונות מגוונת כבר משנה ראשונה. ובביקורת על אותה כתיבה, באופן 

     60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  3
 14:15-17:00 ' ג מר אבנר הופשטיין   23978' א

 16:15-19:00'  ד מר אבנר הופשטיין   23978ב' 

 
  צילום ועריכהסדנת 
נועדה לרכישת כלים מעשיים לצילום ועריכת סרטי וידאו. הסטודנטים ילמדו את עקרונות צילום הוידאו,   הסדנא

 Adobeבהמשך ילמדו הסטודנטים להשתמש בתכנת   תאורה, הקלטת סאונד, כתיבה, הפקה והכנסה לעריכה.
Premier  -  .כיצד לערוך את שצילמנו והכנתו להפצה בפלטפורמות המדיה שונות 

   60נ"ז / סד' /  3/   שש"ס 4
 23529, 23528ז: 
 08:30-11:45  ב' מר תום גביש     23977' א
 16:15-19:45  ד'      ירון לויזוןמר  23977' א
 

 סדנת רדיו 
 תרגול  ישלב הלימוד הרדיו. בתחום  היסוד מושגייחס לגישות וב והבנה ידע  למשתתפים להקנות נועדה  הסדנא
 משדר  בהכנת רדיו, יתנסו תוכניות של בפועל לתהליך ההכנה ולהפקה יחשפוהמשתתפים  . הרדיו באולפני מעשי

 להפקת  הדרושים והפעלת הציוד  השונים  מעשית בתפקידים והתנסות  מסע הכרות יצירתי כדי  שעה, תוך  בן רדיו
  תכנית רדיו.

      60נ"ז / סד' /  1 שש"ס / 2
 ( 26.01.21  -)מעודכן נכון ל    10:15-11:45    ' ב    ד טכמןגב' רבי 23527ב' 
 16:15-17:45   ב'         יניב כהןמר  23527ב' 

 
     TVמקצועות סדנת 
  - וניתוב   צילום, תאורה, בימוי   : , בדגש על תעסוק בלימוד התפקידים והפונקציות הקיימות באולפן טלוויזיה  הסדנא 

במהלך הלימודים המעשיים    מקצועיים. על מנת להכשיר את הסטודנטים לקיים בשוק העבודה באולפני טלוויזיה  
  הסדנא הסטודנטים יתנסו ביצרית מוצרים/ אייטמים לניו מדיה ולרשתות החברתיות אשר יצולמו ויופקו במהלך 

 באולפן. 
    60נ"ז / סד' /  1שש"ס /  2
 ( 01.10.20 -)מעודכן נכון ל   16:15-17:45    'ג    יוסט כהן מר  23529' ב
 16:15-17:45   ' ג  איתן כספימר  23529' ב
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 קורסי חובה - <<שנה ב' 
 

 תרבות ופוליטיקהתקשורת, 
על    - תוך התמקדות בהשלכות אקטואליות    - הקורס סוקר רעיונות של הוגי דעות מרכזיים מאז ימי קדם ועד ימינו  

דמותה של הקהילה הפוליטית והחברתית ואופני ההתקשרות וההתאגדות העומדים ביסודה. מטרת הקורס  
להקנות ידע והבנה של תהליכים פוליטיים וחברתיים שבמרכזם התקשורת האנושית על מגוון היבטיה האנושיים  

כמו גם בגישה האמפירית.    והטכנולוגיים. הקורס יעסוק במחשבה הנורמטיבית של העיסוק בתקשורת ודעת קהל 
במהלכו יבחן הקשר בין תקשורת לסוגיות כמו: לאומיות ופטריוטיזם, טוטליטריות, עיצוב נרטיבי, זיכרון קולקטיבי,  
וירטואליות, אידיאולוגיות, תעמולה, הישגים מדעיים וטכנולוגיים, צמיחה של זרמים חדשניים במדע. במהלך  

ההתפתחויות ודרכי ביטוין ונעמוד על המשמעויות לגבי הפרט, החברה,  הקורס נזהה את התופעות, נחקור את 
 המדינה והציביליזציות. 

    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
     23282, 23220ז: 
 14:15-15:45טר ב'   ב'  וגם סמס 10:15-11:45ד"ר בינה ניר  ב'    23967'  ש
 

 סוציולוגיה של תקשורת 
בין הדיסציפלינה הסוציולוגית לעולם התקשורת, הן כתחום הגות ומחקר  הקורס יעסוק בנקודות ההשקה 

תרבותיות עמוקות ומרחיקות לכת.  -אינטרדיסציפלינרי, והן כתחום של עשייה ויצירה שיש לו השלכות חברתיות 
  במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים למושגי היסוד בסוציולוגיה ולדרכים השונות בהן ניתן ליישם חשיבה וניתוח 

תשמש מקרה בוחן מרכזי לאורך   -על מאפייניה השונים  –סוציולוגיים על שדה התקשורת. החברה הישראלית 
 הקורס. 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 23284ז: 
 10:15-13:45ד'   ד"ר ורד אלישר מלכה    23968' א
 

  סדנת כתיבה שיווקית
, מרבית האנשים היו אנאלפביתים. רק מיעוט מצומצם ידע לקרוא ולכתוב.  19-עד המהפכה התעשייתית במאה ה

הם אנאלפביתים. יש   -היום, מרבית האנשים הם יודעי קרוא וכתוב, אבל בכול מה שקשור לכתיבה שיווקית 
יווקית נוגעת לכול נושא ועניין  הטועים לחשוב כי נושא הכתיבה השיווקית שייך לתחום המסחר. לא רק. כתיבה ש 

רוצה לשכנע אותך. קודם כול לשכנע אותך לקרוא ולשמוע אותי, ואז לשכנע אותך לקבל את דעתי,   - שבו אני 
עושים סוויצ' מחשבתי, ולומדים לכתוב   . איך עושים את זה? לקנות את המוצר שלי, הרעיון שלי  לפעול בדרכי, 

 הצד של הקורא ולא מהצד של הכותב. מהצד של הצרכן ולא מהצד של המוצר, מ
 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  2
 08:30-10:00'  ב    מר רוני אפלבוים  23981' א
 08:30-10:00'  ד    מר רוני אפלבוים  23981' א
 

 מחקר איכותני בתקשורת     
מחקרי  הקורס נועד לערוך היכרות בסיסית עם שיטות המחקר האיכותניות, בדגש על יישומן בקשת רחבה של 

תקשורת פוטנציאליים. במסגרת הקורס יוצגו תפיסות העולם וההיגיון האמפירי העומדים מאחורי המחקר  
האיכותני, מושגי היסוד הרווחים בו, ושיטות המחקר המרכזיות עצמן, תוך הקניית מיומנויות בסיסיות בשימוש  

נות ותצפיות( לשיטות לניתוח שדה המחקר  בהן. הדיון יבחין בין שיטות לניתוח שדה המחקר האנושי )בראשן ראיו
 הטקסטואלי )דוגמת ניתוח תוכן איכותני, ניתוח שיח וניתוח נרטיבי(. 

   60נ"ז / שו"ת/  4שש"ס /  4
 23164ז: 
     12:15-15:45'  ב  ד"ר ורד אלישר מלכה  23192א' 
 

 שיטות כמותיות בתקשורת
כולל עיון   בתקשורת. תוכן הקורס  כמותי אמפירי מחקר של והערכה תכנון  יכולת הבנה, להקנות  נועד הקורס 

 יסוד תוכן ובמרכיבי הכמותיים ניסוי, סקר וניתוח המחקר מערכי  של עיצוב והמעשיים התיאורטיים בהיבטים
נדון גם במערכים מתקדמים של   ותוקף(.  הכמותי )תהליך ההמשגה, שיטה, דגימה, מהימנות  במחקר חיוניים

 וניתוח רשתות. נתוני עתק )ביג דאטה(  
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

   23172ק: 
 23173ז: 
     08:30-11:45'   ג    ד"ר ירון אריאל  23971א' 
 
 



 

 13 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

 דיני תקשורת
במסגרת קורס זה נכיר את העקרונות והיסודות המשפטיים בישראל העוסקים בהסדרת מערכת התקשורת מתוך  
ראיית חופש הביטוי כעקרון בסיסי במדינה דמוקרטית. בקורס נבחן עקרון זה אל מול אינטרסים אחרים של  

ם בתחום. ננתח ונבקר את  תקשורת השונים ולעוסקיההפרט והציבור וינותחו ההסדרים החוקיים ביחס למוסדות  
הדינים והתקדימים התוחמים את החופש העיתונאי ואת חופש העיתונות בישראל ונעמוד על השינויים והשיפורים  

 הנחוצים כדי שהתקשורת הישראלית תמשיך למלא את שליחותה במדינה דמוקרטית. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 23165ז: 
 10:15-11:45'  ב   קוריאטענבל פלג  ד"ר     23015' ב
 

 יישומים סטטיסטיים במחשב 
הקורס ייקנה ידע ומיומנויות בסיסיות בניתוח נתונים סטטיסטיים ותיאורם באמצעות שימוש בתוכנת המחשב  

SPSS  במסגרת הקורס נדגיש ארבעה מרכיבים מרכזיים: א. ההקשר התיאורטי )סטטיסטיקה תיאורית .
ד. כתיבת    ם,מחקר(, ב. ביצוע בפועל של פרוצדורות סטטיסטיות בתוכנה, ג. ניתוח פלטיוהסקתית, שיטות וכלי 

 הממצאים הסטטיסטיים ותיאורם בעבודה האקדמית. 
 23049ז: 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45ד'     ד"ר ולד וסיליו    23287' ב
 14:15-15:45ד'     ד"ר ולד וסיליו    23287' ב
 

 פרוסמינריון בתקשורת
בקורס סמינריוני.   אקדמי  חיבור של בפועל ולכתיבה למחקר לשנה ג' העולים הסטודנטים את להכין  מטרת הקורס

העבודה; עבודה מול   שלבי העבודה המחקרית בקורס סמינריוני והכרות עם מבנה בהכרת יתמקדו המפגשים
השונים. בעזרת ליווי   העבודה מקובלים בפרקי  וסגנון  כתיבה  כללי  של  יישום  מנחה; הצגה אפקטיבית של מצגת; 

 והנחייה של חברי הסגל בחוג יכתוב כל זוג סטודנטים עבודה המכילה את כל מרכיבי הסמינריון בהיקף מצומם. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 23182ק: 
 12:15-13:45 '  ב       אבשלום גינוסרד"ר  23068ב' 
 
 

 בחירה -  התמחותלימודי 
 

 ניהול תוכן
 

 תוכן דיגיטלי
מטרת הקורס היא להציג מרכיבים מרכזיים של תוכן דיגיטלי על גבי פלטפורמות תקשורתיות שונות. הקורס  
יעסוק בשלושה נושאים עיקריים: )א( סוגי תוכן דיגיטלי תקשורתי: תוכן עיתונאי, תוכן פרסומי, ותוכן אישי; )ב(  

וכן: פלטפורמות מסורתיות )טלוויזיה ורדיו( מצד אחד ופלטפורמות דיגיטליות  הקשר בין הפלטפורמות לסוגי הת 
)ג( בעיות שמנהלי תוכן ברמות שונות נדרשים לעסוק  -)אתרים, אפליקציות, ורשתות חברתיות( מן הצד האחר; ו

 בהן: בעיות אתיות, בעיות חוקיות ובעיות רגולטוריות. 
    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 14:15-17:45  ד'    ד"ר אבשלום גינוסר   23980א'  

 
 )סדנת עוגן בהתמחות( סדנת הפקת מגזין

  להכיר את יסודות העבודה המעשית בעיתונות.   חייב,  במדיה  תלהשתלב בתחום העיתונאו בעתיד    סטודנט הרוצה
עולם המושגים, המבנה, סביבת העבודה, דרך   ת: הקורס מיועד להיכרות עם העולם המקצועי של העיתונאו 

תעסוק   הסדנא. התפקוד, סוגי הכתיבה, תהליכי העבודה, מערכת היחסים בין כתבים למקורות המידע שלהם
איסוף המידע, עיבודו, כתיבתו צילומו ועריכתו לכדי    -  את היסודות המעשיים   ותעניק   בעיתונאות במדיות השונות

הקורס ישמש פלטפורמה לתלמידים להתנסות מעמיקה    . N12שודר באתר חדשות  י ו,  בענייני הצפון   העוסק מגזין  
ילווה סטאז' שנתי שיעסוק בהתמחות    בסדנאאת העבודה    ואמיתית בעיסוקים המעשיים של העבודה העיתונאית. 

 צלמה. בסדנא יושם דגש על תדרוך הופעה מול מ  בהפקה, בתוכן ובצדדים והטכניים ליצירת תוכן דיגיטלי מגזיני.
    60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 14:15-17:00'   ג    גב' גליה מרום    23987'  א

 
 
 



 

 14 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

 ניתוח רשתות ומדיה חברתיים
במסגרת קורס זה נבחן את מגמות התפתחותם של מדיה חברתיים על הטכנולוגיות, המחקר והתיאוריות  

)קהילות מקוונות, בלוגים ורשתות חברתיות  הרלוונטיות להערכתן. נדון בתרומתם האפשרית של מדיה חברתיים  
וטוויטר( לשכנוע, שיווק, שינוי חברתי, תהליכים פוליטיים ודינמיקה חברתית. נכיר   , אינסטגרםדוגמת פייסבוק

כלים ומושגי יסוד בניתוח רשתות המשמשים כיום חוקרים ובעלי אינטרסים שונים בשוק החופשי ובמוקדי קבלת  
 החלטות. 

    60ז / ש' / נ" 2שש"ס /  2
 ( 10.09.20 - )מעודכן נכון ל   08:30-10:00  '  בד"ר ירון אריאל      23193ב'  

 

 תקשורת שיווקית
 

 מרקום בעידן הדיגיטלי
בקורס נעמיק את ידיעותינו בתחום התקשורת השיווקית ובאופנים שבהם עסקים, עמותות וארגונים ממשלתיים  

הציבור בעידן המקוון. נעסוק בהתפתחות תחום התקשורת השיווקית  מציגים את עצמם ואת מותגיהם בפני 
ובתיאוריות מובילות בתחום, נסקור אסטרטגיות למיתוג ולניהול תדמית ברשת, נעסוק בניתוח קמפיינים בתחום  

 יחסי הציבור, השיווק והפרסום, בטקטיקות לקידום מכירות. 
    60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 23195ז: 
 14:15-15:45     'ד   ד"ר רות אבידר  23965א'  

 
 צרכנים התנהגות

מטרת הקורס היא להרחיב את הידע של הסטודנטים לגבי מושגים מרכזיים, מסגרות תיאורטיות וכלים מחקריים  
והתנהגויותיו. נדון בתהליכים התפיסתיים  הקשורים להתנהגות הצרכן ולפסיכולוגיה שעומדת מאחורי עמדותיו 

וההתנהגותיים אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כצרכן. נכיר מושגים מתחום הפסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות  
והשיווק כמו: פילוח, מיצוב, מוטיבציה, תפיסה וקשב, זיכרון, למידה וקבלת החלטות. בקורס יעשה שימוש  

 פות מהשוק המקומי להבהרת התיאוריות והמודלים הנלמדים. בפרסומות ובהמחשות אקטואליות נוס
    60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45    'ד    ולד וסיליו ד"ר   23196'  א
 

 )סדנת עוגן בהתמחות( SEO קידום אתרים מקצועי סדנת
לא עצרנו לרגע לחשוב כיצד הוא  אך כולנו משתמשים במנוע החיפוש הגדול בעולם כמה וכמה פעמים ביום, 

נלמד איך המערכת המתוחכמת הזאת פועלת ומדרגת את האתרים ונלמד כיצד אנחנו יכולים   בסדנא  פועל. 
דרש בתעשיית הדיגיטל  נלמד מה תפקידו של מקדם אתרים בגוגל, מקצוע נ  להשפיע על דירוג האתרים בתוצאות.

מלבד אתרים נלמד לקדם סרטוני וידאו, תמונות, מסמכים, נלמד גם   ונתרגל בפועל את ביצוע משימות הקידום.
 מקצוע נדרש ומבוקש מאוד בתעשיית הדיגיטל.  טיפול באזכורים שליליים בתוצאות החיפוש "שיימינג". 

    60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 16:15-19:00'    ב    מלכי מר עמית  23982'  א

  

 תקשורת שכנועית 
בקורס זה נבחן היבטים שונים של פעולת השכנוע. התיאוריות שישמשו לנו להסבר תהליכי ההשפעה לקוחות  
מתחום הפסיכולוגיה החברתית וחקר התקשורת. הפסיכולוגיה החברתית מספקת לנו ידע על המנגנונים  

וחקר התקשורת מספק לנו ידע על מערך התרחשותם. בקורס זה נעמיק  הפסיכולוגיים המניעים את התהליכים,  
במחקר על ה"משולש" המרכיב את מערך התקשורת: המקור, המסר והמקבל. נלמד על תהליכי שכנוע של צרכן,  
על תמריצים לצריכה, על תחבולות מכירה, על שכנוע שלאחר הקניה ועל התנהגות של צרכן במעורבות נמוכה  

 (. 'למידה מרחוק' ) קורס מקוון נחשבת"(.  )"הקנייה הלא
    60 / מקוון  נ"ז / ש'  2שש"ס /  2

   אילת חן לויד"ר    23964ב'  
 
 
 
 
 

  



 

 15 החוג לתקשורת -שנתון תשפ"א 

 <<שנה ג'  

 בחירה - לימודי התמחות 
 

 ניהול תוכן
 בעידן הדיגיטלי ניהול תוכןפרויקט 

בשיעורים ובסדנאות הרלבנטיות  קורס זה נועד לאפשר לסטודנטים להביא לידי ביטוי מעשי את אשר למדו 
להתמחות. כל זוג סטודנטים יתכנן ויבצע פרויקט העושה שימוש בידע התיאורטי והמעשי שרכש ויישמו בעבודה  
מעשית )סרט וידיאו, תכנית רדיו, אתר אינטרנט, תיק הפקה, ועוד( על תופעות מתקדמות של שידור והפקה,  

(, או תכנון פורמטים  binge-watchingצריכת תכנים רציפה )(, streamingכדוגמת הזרמת תכנים ישירה )
 טלוויזיוניים. 

   60נ"ז / ש /  4שש"ס /  4
   08:30-11:45ר   ד'    ד"ר אבשלום גינוס  23972 א
 

 תקשורת שיווקית
 העצמה חברתית באמצעות הרשת פרויקט 

בשיעורים ובסדנאות הרלבנטיות  קורס זה נועד לאפשר לסטודנטים להביא לידי ביטוי מעשי את אשר למדו 
להתמחות. כל זוג סטודנטים יתכנן ויבצע פרויקט העושה שימוש בידע התיאורטי והמעשי שרכש ויישמו בעבודה  
מעשית )סרט וידיאו, תכנית רדיו, אתר אינטרנט, תיק הפקה ועוד( על תופעות הרלוונטיות לנושאים מתקדמים  

וני המגזר השלישי והרביעי ובכלל זה שימוש ברשת לצרכי העצמה  של בניית תכנית לתקשורת אסטרטגית לארג
 חברתית ובניית יחסים בין ארגונים וציבורים. -ארגונית

   60/   ' נ"ז / ש 4שש"ס /  4
   08:30-11:45'    ד    ד"ר רות אבידר   23819' א
 
 

 שנה ג'  -מקוונים קורסים   - בתקשורת<<קורסי בחירה 

 

 ניהול מוצרי תוכן
ההתפתחות הטכנולוגית מחוללת שינויים בתהליכי יצירה, חשיבה, תכנון וניהול מוצרי תוכן בתעשיית התקשורת.  
.  מהות עבודת מנהל התוכן מאופיינת בחשיבה יצירתית משלב הרעיון, תכנון מוצר התוכן וניהולו בעולם דיגיטלי 

ות עם מגמות בהתפתחות של תהליכים  בקורס נדון בהתפתחותם של מוצרי תוכן, תכנונם וניהולם, תוך הכר 
משלב הרעיון, גאנט העבודה, הכרות עם תהליכים חוצי חברה ועד להתהוותו של מוצר התוכן, השקתו וניהולו  
השוטף. נכיר מוצרי תוכן שהתהוו מתוך צורך שנבע מתהליכי התפתחות טכנולוגית בחברות תקשורת בארץ  

 (. 'למידה מרחוק'קורס מקוון )בתעשיית הטלפוניה הניידת. ובעולם כדוגמת אתרי אינטרנט ומוצרי תוכן 
    60 /  נ"ז / ש'  2שש"ס /  2

 ד"ר אילת חן לוי     23826א'  
 

 ויראליות ברשתות
קורס זה בוחן את אופני הפצת תכנים ברשת האינטרנט בכלל וברשתות חברתיות מקוונות בפרט. תוכן הקורס  
כולל היכרות עם עולם המושגים הרלוונטי בכל הנוגע לתעבורת תוכן באינטרנט. במסגרת זו נדון, בין היתר,  

סינון. נדון בקשר של התפשטות  , באז, ממים, מפולות מידע ובועות EWOMבמושגים: ויראליות, פופולאריות, 
המידע בסביבה המקוונת לתהליכים מסורתיים יותר דוגמת התפשטות של שמועות והעברת מחלות על ידי  
נגיפים. נעמוד על אופני עיצוב התוכן הרלוונטיים בהתאם למטרות היוצר )החל בארגוני טרור וכלה בסלבריטאים(  

 (. ק' 'למידה מרחוקורס מקוון )  .וקהל יעד משתנים 
 60 /  נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
 ד"ר ולד וסיליו   23827'  ב
 

  מידע וידע בעידן הדיגיטלי
נדון, בין   מאפיינים החדשים ו/או המודגשים של מידע, ידע ותקשורת דיגיטלית. זה נבחן את הבמסגרת קורס 

פעילות בסביבה של עומס    ,והקיברנטיקהתהליכים של ניהול מידע וידע, בהיווצרותה של תיאוריית המידע  ב  היתר
מידע והפרעות, ממשקים ממוחשבים ושימושיות. הערכת מידע וקבלת החלטות )לפי תורת המשחקים( בין  

קורס    סביבה הדיגיטלית.ה   שחקנים שונים בתקשורת. ננסה לאפיין את האופן שבו מושגים אלו שזורים במאפייני
 (. 'למידה מרחוק' מקוון )

 60ז / ש' / נ" 2שש"ס /  2
 ד"ר ירון אריאל    23808' ב
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 חיים בקריסה: מולטיטסקינג והיצף מידע
אנו חיים בסביבה מרובת גירויים ומתמודדים כיחידים וכרבים עם 'היצף מידע', הפרעות מתמשכות ו'תפקוד רב  

ותיקות וחדשות ויבחן,  משימתי'. הקורס יעסוק בהיבטים השונים של התופעות בהקשר של טכנולוגיות תקשורת  
בין היתר, מהן השלכות חלוקת הקשב בצריכת תכנים מקבילה, בדגש על מקומו של הטלפון הנייד? כיצד מושפע  
תהליך קבלת החלטות והביצוע של העובד בארגון מהפרעות ועומס המידע? מהן ההשפעות קצרות וארוכת  

 (. 'למידה מרחוק' קורס מקוון )  הול היצף המידע.הטווח על רווחתנו האישית? והאם ניתן להציע פתרונות לני 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 ד"ר אילת חן לוי    23828ב'  

 
 

 לשנה ב'  << סדנאות בחירה 
 

 סדנת פרסום 
תשמש כסימולציה למשרד פרסום על מחלקותיו השונות ותקנה למשתתפים ידע והכרות בסיסיים עם   הסדנא

יכירו המשתתפים את מושגי היסוד המקובלים בעולם הפרסום,   הסדנא הפן המעשי של עולם הפרסום. במהלך 
האסטרטגיה  מבנה משרד הפרסום, תהליכי העבודה השונים ויתנסו בהפקת קמפיין פרסום שיכלול את גיבוש 

 הפרסומית, כתיבת הבריף, בניית תמהיל מדיה, והפקות קריאטיביות. 
      60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
   017:0-14:15  'ג גב' ורד בטש   23141' א
 09:15-11:45'   ד   גב' ורד בטש    23141' ב
 

 איך ליצור תוכן מקורי  -! אקשןסדנת 
כדי ללמוד איך ליצור סרטים לדיגיטל. בימים שצוותי הצילום קטנים והצורך לתוכן מצולם עולה,   ההצטרפו לסדנ

נתכנן וניצור תוכן המיועד להפצה בדיגיטל.   בסדנאהגיע הזמן שתלמדו איך לכתוב, לצלם, לערוך ולהפיץ לבד! 
ום מתקדם, עריכה מתקדמת,  נחקור את האנשים שהצליחו וניצור את התוכן הבא שהמדינה תדבר עליו. נלמד ציל

לשדרוג התוצרים שלנו ובאיזה צינורות אנחנו יכולים להפיץ את   After Effects- נלמד איך ניתן להשתמש ב
ולהביא   One Man Show-תדעו איך לצאת להפקה כ  הסדנא עד סוף  התוכן, כדי שיגיע לקהל הרחב ביותר. 

 תוצרים איכותיים עם ערך הפקתי גבוה. 
    60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3

 )סדנת אינטרנט(    23524ק: 
 14:15-17:00    'ד  תום גביש מר  23816 'ב
 

  סדנת וורדפרס לבניית אתרים 
  42%  -מכלל האתרים ו   30%-היא מהכלים הפופולאריים בשוק לבניית אתרים. כ  WordPressמערכת וורדפרס  

יושבים על מערכת זו. וורדפרס נותנת מענה לכל סוגי האתרים: אתרים עסקיים,   e-commerce-מכלל אתרי ה
תדמיתיים, דפי נחיתה, פורטפוליו, גלריות, אתרי פרלקס, אתרי מכירות מקוונות ומערכות מותאמות אישית.  
במסגרת הסדנא נלמד את המערכת על שלל יכולותיה והתוספים אשר הופכים את העיצוב והבנייה לחוויה מהנה:  
תוסף לגרסה רספונסיבית )מותאמת ניידים(, תוספי צור קשר, תוספי נגישות, תוספי קידום אורגני לאתרים ועוד  

 רבים אחרים. 
    60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3

 )סדנת אינטרנט(    23524ק: 
 09:15-11:45    'ג     מר דותן בלייס 23831 'ב

 
 סדנת עריכת וידאו מתקדמת 
( הפך גדול ומשמעותי מאי פעם. סרטים רבים נעשים היום  post productionחלקו של תהליך עריכת הסרט )
מכינה את הסטודנטים להפוך למעשה למפיקים/יוצרים עצמאיים של   הסדנא באמצעות מחשב עריכה בלבד. 

סרטים אשר נעשים רובם ככולם על מערכת עריכה מתקדמת, תוך שימוש מעמיק בשפה הקולנועית המתחדשת.  
סרט בנושא פתוח על בסיס תחקיר. תדמית  - דוקומנטרי. אישי-לי הפקה: קלאסי לבחירת הסטודנטים שלושה מסלו 

הפקת סרט שעונה על צרכי שוק הטלוויזיה באינטרנט ומקדם נושאים חברתיים ומסחריים. בתום  -)חדש(
. התהליך יכלול את עיצוב הפסקול,  Premier Pro CCהסמסטר ישלטו הסטודנטים בתוכנת עריכה מסוג 

, או חומרים שאספו  הסדנא. תינתן אפשרות לעבודה עם חומרים שמצלמים הסטודנטים בזמן  האפקטים והטקסט
 ממקורות שונים.  

     60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
 23528ק: 
 23080ז: 
 13:30-16:15'  גמר איתן כספי       23540'  ב
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    סדנת פוטושופ
להכיר ולהתנסות במגוון האפשרויות של התוכנה בסדנת הפוטושופ ירכשו המשתתפים כלים בעזרתם יוכלו 

ולצאת לעולם המדיה הדיגיטליים מוכנים יותר. התכנים הנלמדים בסדנא יותאמו ככל הניתן לסטנדרטים  
הנדרשים כיום לתעשיות המדיה, תוך שימת דגש על ריטוש ועיצוב תמונות, עיצוב אתר אינטרנט במגוון טכניקות  

ים וטלפונים חכמים, הפרדה ושילוב אובייקטים שונים בתמונה, תיקון תמונות  מותאם בעיצובם למחשבים נייח
 דיגיטליות, שימוש בפילטרים ואפקטים, עבודה נכונה בשכבות, עיצוב באוריינטציה שיווקית ועוד. 

    60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
 )סדנת אינטרנט(    23524ק: 
 11:15-13:45'    דמר ארז ברטל        23581ב' 
 
 
 

 לשנה ג' << סדנאות בחירה 
 

 ( Google) סדנת קמפיין פרסומי במנועי חיפוש 
  הסדנא כמו כן, במהלך  ויוטיוב. Google AdWordsעוסקת בפלטפורמות שיווק ופרסום מתקדמות כגון  הסדנא

יילמדו יסודות הפרסום בגוגל תוך שילוב פרקטיקה וכלים מתקדמים העומדים לרשותנו אשר יביאו לשיפור  
 בתוצאות הפרסום. 

     60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
 23589ז: 
 12:15-15:00'    ב   מר עמית מלכי   23953 א'
 

 UI סדנת עיצוב תכנון ואפיון אפליקציה
הזו נלמד את הכלים    בסדנאאתר ולעצב אותו,  \אפליקציהאחת הדרישות החמות בשוק העבודה היום הוא לאפיין  

העדכניים לפיתוח רעיון ועיצוב אפליקציה למוצר תוך דגש לעיצוב וחווית משתמש. עיצוב ובניית מסכי האפליקציה  
בשוק העולמי לעיצוב(. הכרת התוכנה על    ע"י לימוד ושימוש בתוכנת אילוסטרייטור של אדובי )התוכנה השולטת 

שלל כליה הידידותיים תוך כדי עיצוב מסכי האפליקציה, בדגש על חווית משתמש ועיצוב עדכני. בסיום פיתוח  
התוכנה החדשה והחמה בשוק )התוכנה   – של אדובי  XD)הרעיון( ועיצוב האפליקציה, נלמד לעבוד עם תוכנת 

נלמד, לאפיין מוצר, לעצב   בסדנאירת הדמיה מושלמת של האפליקציה. למק( ליצ sketch שמקבילה לתוכנת 
 אותו ולהטמיע אותו בדמו אינטראקטיבי. 

      60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
 16:15-19:00  '  ג גב' איריס רובינשטיין   23830 א'

 
 סדנת הפקת פסטיבל 'שובר מסך' 

כניות, תכנון  ולפי שעות וימי שידור. ננתח את השיקולים לבחירת ת  TVכניות בערוץ ותעסוק בשיבוץ ת הסדנא
אופן שיבוצן, בהתאם לסביבה הטלוויזיונית הכללית ותפיסת הערוץ )גם ציבורי וגם מסחרי(. נקיים הרצאות אורח  

  ניות, שיווק וכל מה שמלווה את שוק הטלוויזיה הנוכחי. במהלך סמסטר א' נצפה ובנושאי רייטינג, בחירת תכ
נעסוק   הסדנא כניות טלוויזיה מובילות בבית ובשיעור ונלמד להכיר מהי טלוויזיה איכותית. בחלק השני של ובת

   בהפקת פסטיבל הטלוויזיה "שובר מסך". 
 תנאי קבלה: ראיון אישי. 

     60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
   9:15-11:45'  במר משה שלונסקי     23822א' 

 
  דיגיטלי ברשתות חברתיותסדנת ניהול ושיווק 

זו הסטודנטים ייכנסו אל מאחורי הקלעים של עולם הדיגיטל וערוציו השונים ויילמדו כיצד ניתן לנצלם   בסדנא 
)"פייסבוק",   נבין את מתודות העבודה באתרים הקונבנציונאליים, ברשתות החברתיות השונות  לשיווק ומיתוג. 

רם","טינדר" ואחרות(, ובפלטפורמות המובייל והטבלט שתופסות חלק  "טוויטר", "לינקדין", "יוטיוב", "אינסטג
נכיר את המקרים שעיצבו את עולם השיווק הדיגיטלי והחברתי ונתנסה   אדיר מהשימוש היומיומי שלנו באינטרנט.

בפרויקטים תקשורתיים בפלטפורמות השונות. עולם הפרסום, השיווק ויחסי הציבור ממשיך לגלות את האינטרנט  
ונבין את היכולות הדרושות להשתלב   זו נלמד ונתנסה במשימות השונות, הובסדנ-העביר אליו תקציבי ענק ול

  פרסום, שיווק, יח"צ דרך הערוצים דיגיטליים.  בתחום הצומח והמסעיר ביותר של עולם השיווק של ימינו.
      60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3

 ( 11.08.20  -)מעודכן נכון ל   16:15-19:00  ג' מר ניר חולי     23821א' 
 

  סדנת קופירייטינג
ילמדו את העקרונות התיאורטיים והמעשיים של יצירת תכנים פרסומיים במגוון אמצעי הפרסום.    הסדנא משתתפי  

הלימוד יתבצע תוך עבודה מעשית בהתנסות אישית וקבוצתית במגוון תחומים של עבודת הקופירייטר: חשיבה  
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ווקיים, מודעות  יצירתית, יצירת מסרים פרסומיים חדים וקולעים, יצירת שמות מותג, סיסמאות, טקסטים שי
 פרסום, תסריטי טלוויזיה, פרסום באינטרנט.  

     60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
 )אסטרטגיה שיווקית( 23599)הכשרת דוברים(, או   23597)סדנת פרסום(, או   23141ק: 
 23586ז: 
 15:30-19:00'  במר רוני אפלבוים     23598א' 
 15:30-19:00'  במר רוני אפלבוים     23598ב' 
 

 (01.10.20 -)מעודכן נכון ל מבוטל  סדנת פרסום מתקדם 
 

 העולם החדש  סדנת קמפיין פוליטי
נכיר אסטרטגיות של   הסדנאתתמקד במסע הבחירות המודרני המבוסס על אמצעי התקשורת. במהלך  הסדנא

קמפיין לשיווק פוליטי של מועמדים ומפלגות. כמו כן נבצע ניתוח של ניהול קמפיינים במערכות בחירות בישראל,  
תשלב בין מחקרים תיאורטיים לבין הצד המעשי של ניהול קמפיין    הסדנא ברמה המוניציפאלית וברמה הארצית.  

 בו תהיה התנסות בפועל. 
     60/  נ"ז / סד'  3שש"ס /  3

 23350ז: 
   12:15-15:00   ' ב   מר רוני אפלבוים   23834  'ב
 

 סודות הריאליטיסדנת 
כבר עשרים שנה שתוכניות הריאליטי שוברות את אחוזי הרייטינג ולא יורדות מהפריים טיים של מיטב ערוצי  
הברודקאסט. מה הסוד שעומד מאחורי התוכניות הללו. האם זה הליהוק? המשימות? הטוויסטים המפתיעים או  

וד הקסם של התוכניות הללו,  ינסו הסטודנטים לפצח את ס  הסדנא מדובר בפורמטים מצליחים וחכמים? במסגרת  
דרך צפייה ביקורתית, פיתוח משימות, ליהוק אקטיבי, יציאה לשטח והבנתה המנגנונים הפסיכולוגיים שמאחורי  

 התוכניות המובילות בארץ.  
     60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
   12:15-15:00 '  ב    גב' נטע קידר   23823'  ב

 
    סדנת פוטושופ

בסדנת הפוטושופ ירכשו המשתתפים כלים בעזרתם יוכלו להכיר ולהתנסות במגוון האפשרויות של התוכנה 
יותאמו ככל הניתן לסטנדרטים   בסדנא ולצאת לעולם המדיה הדיגיטליים מוכנים יותר. התכנים הנלמדים 

ינטרנט במגוון טכניקות  הנדרשים כיום לתעשיות המדיה, תוך שימת דגש על ריטוש ועיצוב תמונות, עיצוב אתר א
מותאם בעיצובם למחשבים נייחים וטלפונים חכמים, הפרדה ושילוב אובייקטים שונים בתמונה, תיקון תמונות  

 דיגיטליות, שימוש בפילטרים ואפקטים, עבודה נכונה בשכבות, עיצוב באוריינטציה שיווקית ועוד. 
    60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3

 )סדנת אינטרנט(    23524ק: 
 ( 10.09.20 - )מעודכן נכון ל   11:15-13:45'    דמר ארז ברטל       23581ב' 

 

 סדנת יח"צ וניהול משברים
מתקדמת אשר עוסקת במכלול העבודה של איש היח"צ ובנויה כך שהמתעניין והשואף לעסוק במקצוע   סדנא

מחקר ובניית   Story Telling   - עם הכלים המתאימים לעבודה בתחום. בין נושאי הלימוד נעסוק ב  הסדנא ייצא מן  
שיווקית ממוקדת ויישום הלימוד  תקשורתי, "כלי העבודה" טקטיים לעבודה אפקטיבית, כתיבה    –מערך אסטרטגי  

בעת משבר. איך בעזרת ניהול מושכל של המשבר באמצעות כלים ופעולות בתחומי המוצר, התפעול, השירות  
 והתקשורת השיווקית, ניתן לצלוח אותו תוך מזעור נזקים ולעיתים אף להופכו להזדמנות. 

     60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
 ( 03.08.20 - )מעודכן נכון ל  15:30-18:00   ד'     גב' אילת גורן  23825ב' 
 

  אפקט-סדנת אפטר
פרודקשטיין, הן בטלוויזיה הן  -מבית אדובי משמשת בתהליכי פוסט (After Effects)התוכנה 'אפטר אפקטס' 

בקולנוע. תכליתה יצירת אפקטים דיגיטליים והוספת הנפשות טיפוגרפיות, אך היא יכולה לשמש גם כעורך וידיאו  
לספק ללומדים היכרות עם התוכנה עד להקניית שליטה בכליה.    הסדנאוגם כתוכנת אנימציה ממחושבת. מטרת  

מימד, התנסות  -בשלושה תחומים עיקריים: יסודות בהנפשת טיפוגרפיה, הנפשה בדו  הסדנאתתמקד בהמשך 
 בסיסית בהנפשת תלת מימד ושימוש באפקטים. 

     60נ"ז / סד' /  4שש"ס /  4
 3008:-11:45   'ב    מר יוסי ג'ימי  23954' ב
 

 סדנת מחקר למתקדמים
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להעמיק את הידע על אודות מחקר מתקדם במגוון נושאים מתחום התקשורת ונושאים בעלי   הסדנא מטרת 
  מרצים אורחים  יפגשו הסטודנטים עם  הסדנא ממשק רלוונטי לתחום התקשורת כמו פוליטיקה ותרבות. במהלך 

ועמם לרגישויות   ניםהנדו  ים להיבטים שונים של הנושא  באמצעותם יחשפו , מגוונים  מחקרים שיציגו 
ינטלקטואליות שונות, אינטרסים ומתודולוגיות מנוגדים, אך גם להסכמות ולהקשרים בינתחומיים. מטרת  א

לעודד את הסטודנטים לקחת חלק בדיאלוג אינטלקטואלי אמיתי, בתרבות של קריאה ועיון, ולחשוף אותם    הסדנא
את המחקרים  הסטודנטים גם  יציגולפוטנציאל האינטלקטואלי הטמון בחשיבה ביקורתית. במסגרת הסמינר 

 לאחר שאלו יגובשו.    שהם כותבים בסמינרים

 הקבלה מותנית בראיון אישי    עוברנ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
 ( 03.08.20  -)מעודכן נכון ל    09:00-11:15    ד'  ד"ר בינה ניר  23990  ב'
 
 
 

 סמינריונים  <<
 

 ותרבותייםעל ההדרה: מנגנונים חברתיים, תקשורתיים 
- הסמינריון נועד לחקור את ההשלכות של הסדר החברתי על עיצוב השיח התקשורתי: כיצד חלוקת הכוח הבלתי 

שוויונית לפי מימדים שונים )מיגדר, בריאות, לאום, מוצא אתני, גזע, גיל, נטייה מינית, מעמד כלכלי ועוד(  
יות כבלתי ראויות )למשל, נשים, זקנים, נכים,  מבוטאת בתקשורת? נתבונן במנגנונים המכוננים זהויות חברת

להט"ב, עניים, מזרחים, ערבים אזרחי ישראל וכדומה( כדי להבין כיצד מנגנונים אלו מונצחים ומשועתקים  
בתקשורת. נראה כיצד תהליכים אלו משרטטים גבולות חברתיים של 'חזקים' לעומת 'חלשים'. לכן, מטרתנו היא  

הייצוג התקשורתי של קבוצות מוחלשות ובעזרתה להבין את המציאות החברתית.  חשיפה ביקורתית של דרכי 
בנוסף, אנחנו חיים בעולם ספּוג דימויים אותם אנו צורכים מן התקשורת, ובעזרתם מכוננים את זהותנו ואת  
  זהותם של ה'אחרים'. לכן, נבחן גם את ההתקבלות של הייצוגים על ידי קהלי התקשורת. היעד העיקרי הוא 
הטמעה של מושגים ורעיונות ויישומם בניתוח תופעות תקשורתיות. כל זאת על מנת לעודד אותך לגלות רגישות  

 כביכול. -ביקורתית למנגנונים התרבותיים הְטמּועים בהבניית המציאות ולערער על מוסכמות טבעיות
   60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 10047,   23192או  23164,   23191או   23173ק: 
 ( 10.09.20 -)מעודכן נכון ל  16:15-20:00ד"ר עמית קמה  ג'    23991' א
 

 כשתוכן פוגש טכנולוגיה 
המהפכה הדיגיטלית ובעקבותיה הופעתן של טכנולוגיות תקשורת מתקדמות גורמת בעשור האחרון לשינויים  

עיקריים: )א( הפקת תוכן והכלכלה החדשה  מהותיים גם בעולם התוכן התקשורתי. הדבר ניכר בארבעה היבטים  
שעומדת מאחורי התהליך ההפקתי, )ב( פיתוח ערוצים אלטרנטיביים להפצת התוכן, )ג( הרגלים חדשים של  

)ד( ההיבט התרבותי והאומנותי של התכנים הדיגיטליים. ארבעה היבטים אלה באים לידי ביטוי  - צריכת תוכן, ו
נות, רשתות חברתיות, פרסום, ומשחקי וידאו. מטרת הסמינריון היא לאפשר  בארבעה תחומי תוכן עיקריים: עיתו

לסטודנטים לחשוף במחקריהם את הקשרים הגלויים והסמויים בין ההתפתחות הטכנולוגית לבין השינויים בעולם  
התוכן התקשורתי ואת השפעתם של קשרים אלה על החברה בכללותה ועל הפרטים בחברה, הן כאזרחים והן  

 ים. כצרכנ
   60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 10047,   23192או  23164,   23191או   23173ק: 
 14:00-16:15ד"ר אבשלום גינוסר  ג'    23969ש' 

 

 מפרקים תרבות
  מבנים זהותו של האדם והתרבות שלתוכה הוא נולד משולבות זו בזו באופן בלתי נפרד. תרבות מורכבת מ

מכוונים פרטים וקבוצות של פרטים את התנהגותם. לאמור, תרבות מושתתת על   ם שבאמצעות םפסיכולוגי
תבניות משמעות הנקבעות חברתית, אשר על פיהן בני אדם קולטים, מתנהגים ופועלים. תרבויות הן השקפות  

תרבות  ה של ניתוח על אודות העולם, מערכות חשיבה וניסוח עקרונות שלפיהם אפשר יהיה ליזום פעולות.
במהלך הסמינר ננתח ונפרק את המבנים התרבותיים   -  מדע פרשני התר אחר משמעותשה פירוקה הינו ולמע 

והסטודנטים יכתבו עבודת סמינר    ,כפי שהם באים לידי ביטוי בתוצרים תרבותיים כמו סרטים, ספרות, שירה ועוד 
 בנושא רלוונטי לסוגיה הנדונה.  

   60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
 10047, 23192או  23164, 23191או   23173ק: 
 10:00-12:15ד"ר בינה ניר   ג'       23983ש' 

 
 תקשורת מתווכת מחשב

 Computer)של תקשורת מתווכת מחשב  ומודלים תיאוריות בחן לעומק ובביקורתיות במסגרת הסמינר נ
Mediated Communication) ,אופן שבו  וב. נדון בהשוואת אינטראקציות פנים אל פנים ומתווכות מחשב
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ברשתות   דפוסי ביטוי של מוחצנים ומופנמים השימוש בערוץ זה של תקשורת זו משפיע )לחיוב ולשלילה( על 
ת  תופעות של בריונות וביוש )שיימינג(, אינטימיות וירטואליות, שתיקה מקוונת, שיתופיות, תגובתיו, חברתיות

 ואינטראקטיביות. 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 10047,   23192או  23164,   23191או   23173ק: 
 14:00-16:15ד"ר ירון אריאל  ג'     23273ש'  

 מאחורי המסכות: אנשים ורשתות
התיאטרון המתארת את   מטאפורה המוכרת מעולם )וויליאם שייקספיר( היא  "כל העולם במה ואנחנו שחקנים" 

מאמצי ניהול הרושם שאנו מבצעים בחיי היומיום ומשווה אותם להצגה בתיאטרון עם מסכות, תלבושות  
לתכנן  רשתות חברתיות הן פלטפורמה אידאלית לניהול רושם, מכיוון שהן מאפשרות לאנשים  ותפקידים.

יון זה נכיר מושגים ותיאוריות הלקוחים  במסגרת סמינר  למחוק אותם. המוצגים, לערוך ו התכנים  ולהתאים את 
ניהול רושם, הצגת העצמי, שינוי עמדות וננסה להתאים אותם לסביבה   –מתחום הפסיכולוגיה החברתית 

 הדיגיטאלית.  
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 10047, 23192או  23164, 23191או   23173ק: 
 10:00-12:15'    ג   דנה וימן זקסד"ר  23984ש' 

 

 
 

 התמחות מעשית )סטאז'(   <<
 

 התמחות מעשית )סטאז'( 
רגע לפני סיום התואר הזדמנות לחוות עשייה מקצועית בתוך ארגוני תקשורת. המצטרפים למסגרת הסטאז'  
יתנסו בעשייה ממשית, בתחום הקרוב לליבם, מחוץ לכותלי המכללה. בתוך כך יצרו לעצמם הזדמנות להמשך  

 שעות.  112תעסוקתי והכרות משמעותית מבפנים עם תעשיית התקשורת. היקף ההתמחות הוא 
   60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

 23389ז: 
  )מפגשים אישיים(    ד"ר ולד וסיליו  23399א' 
 )מפגשים אישיים(     ד"ר ולד וסיליו  23399ב' 
 

 )מיועד לשנה ג'( קת פסטיבל שובר מסךהתמחות מעשית )סטאז'( הפ
תכנון פסטיבל שובר מסך". אולם   של סמסטר א': "תכנון לוח השידורים,  בסדנא קבוצת משתתפים זו תעסוק 

מירב הזמן הקצוב )והרבה מעבר לו( יוקדש לעבודה אינטנסיבית על פסטיבל טלוויזיה "שובר מסך". קבוצה זו  
 דה יהיה באירוע הפסטיבל עצמו.  קבוצות )הפקה, שיווק ותוכן( ושיאה של העבו-תתחלק לתתי 

   60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
    23822ק: 
 ( 03.08.20 - )מעודכן נכון ל   08:30-11:45 ' במר משה שלונסקי   23824ב' 

 
 )מיועד לשנה ב'(עבודה יישומית מודרכת ברדיו 

במסגרתה נרכש ניסיון רדיופוני  כנית על פי בחירת המשתתף, בהתאם ללוח השידורים של התחנה, ושידור ת
מגוון, התנסות בשידור חי, תיק עבודות עשיר, מיומנויות תקשורת שונות ועוד. המשתתפים עובדים כחלק מצוות  
השידור בתחנת הרדיו, המשדרת באזור העמק ובאינטרנט. לחלופין, מי שאינו מעוניין בהגשה, יכול לעבוד כמפיק  

 כניות. ואו עורך באחת מהת
 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

   )מפגשים אישיים(      מר משה שלונסקי  23554ש' 

 
 )מיועד לשנה ג'( התמחות מעשית )סטאז'( רדיו

כנית על פי בחירת המשתתף, בהתאם ללוח השידורים של התחנה, במסגרתה נרכש ניסיון רדיופוני  ושידור ת
מיומנויות תקשורת שונות ועוד. המשתתפים עובדים כחלק מצוות  התנסות בשידור חי, תיק עבודות עשיר,   מגוון, 

השידור בתחנת הרדיו, המשדרת באזור העמק ובאינטרנט. לחלופין, מי שאינו מעוניין בהגשה, יכול לעבוד כמפיק  
 כניות. ואו עורך באחת מהת

 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
   )מפגשים אישיים(      מר משה שלונסקי  23553' ש

 
 )מיועד לשנה ב'( '( בהפקת מגזיןהתמחות מעשית )סטאז
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חייבים   ,ואנשי תקשורת  , אלו המבקשים לעבוד בעתיד כעיתונאיםשמתמחיההיא ההתמחות הנחת היסוד של 
הקורס מיועד להיכרות עם העולם המקצועי   . ותקשורת משודרת  להכיר את יסודות העבודה המעשית בעיתונות 

המבנה, סביבת העבודה, דרך התפקוד, סוגי הכתיבה, תהליכי העבודה, מערכת   : עולם המושגים, בתעשייה זו
את   תעניק ההתמחות במקביל, ן. דרכי התמודדות עימו היחסים בין כתבים למקורות המידע שלהם, זיהוי בעיות 

עוסק  ה מגזיןאיסוף המידע, עיבודו, כתיבתו צילומו ועריכתו לכדי  –היסודות המעשיים של העבודה העיתונאית 
התנסות  , טלוויזיה  בהפקות מושגי יסודהסטאז' יספק  באינטרנט. N12שודר באתר חדשות יבענייני הצפון ו

הקורס  , על כל מרכיביה.  בתנאי אמתבאולפן, ויתרגל באופן שוטף עבודת אולפן    בהפקת תכנית טלוויזיהה  בעבוד
במסגרת    ים של העבודה העיתונאית ישמש פלטפורמה לתלמידים להתנסות מעמיקה ואמיתית בעיסוקים המעשי 

 .  הכנתו של מגזין שבועי 
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 מיועד לשנה ג'(-המשך)התמחות מעשית )סטאז'( בהפקת מגזין 
חייבים   ,ואנשי תקשורת  בעתיד כעיתונאים, אלו המבקשים לעבוד שמתמחיההיא ההתמחות הנחת היסוד של 

הקורס מיועד להיכרות עם העולם המקצועי   . ותקשורת משודרת  להכיר את יסודות העבודה המעשית בעיתונות 
: עולם המושגים, המבנה, סביבת העבודה, דרך התפקוד, סוגי הכתיבה, תהליכי העבודה, מערכת  בתעשייה זו

את   תעניק ההתמחות במקביל, ן. דרכי התמודדות עימו ם, זיהוי בעיות היחסים בין כתבים למקורות המידע שלה
העוסק   מגזיןאיסוף המידע, עיבודו, כתיבתו צילומו ועריכתו לכדי  –היסודות המעשיים של העבודה העיתונאית 

התנסות  , טלוויזיה  בהפקות מושגי יסודהסטאז' יספק  באינטרנט. N12שודר באתר חדשות יבענייני הצפון ו
הקורס  , על כל מרכיביה.  בתנאי אמתבאולפן, ויתרגל באופן שוטף עבודת אולפן    בהפקת תכנית טלוויזיהה  דבעבו 

במסגרת    ישמש פלטפורמה לתלמידים להתנסות מעמיקה ואמיתית בעיסוקים המעשיים של העבודה העיתונאית 
 .  הכנתו של מגזין שבועי 

 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 17:00-18:30וגם  12:15-13:45ג'  גב' גליה מירום     23986ש'   

  
 


