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 2 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

  החוג לתקשורת
 
 ן ביה"ס לתקשורת, חברה וממשלקדי

 קרן מיכאלפרופ' 

 
 החוגראש 
  קרן מיכאלפרופ' 

 
 ראשי מסלולי ההתמחות

 אריאל ירוןד"ר  -תקשורת דיגיטלית
 רות אבידרד"ר  -תקשורת שיווקית

 אבשלום גינוסרד"ר  -שידור והפקה

 
 מרכז לימודים יישומיים

 משה שלונסקימר 

 
 לענייני סטודנטים תוציוע

 בינה נירד"ר  שנה א':
 ורד אלישר מלכהד"ר  שנה ב':
 דנה ימן זקסוד"ר : שנה ג'

 
 *  חברי הסגל האקדמי

 
 מיכאל קרןפרופ'  פרופ' מן המניין:

 
 , אבשלום גינוסר ד"ר, ירון אריאל, ד"ר  ורד מלכה אלישר, ד"ר רות אבידרד"ר  מרצה בכיר:

  .עמית קמהד"ר  ,אורלי צרפתיד"ר 
 

 .דנה וימן זקס)מומחה(, ד"ר שמואל  הכרמלימר  מרצה:
 

 .בינה נירד"ר  מורה בכיר:
 

, ארז ברטל, מר מירב בן גוריון , גב'דותן בלייסמר , ורד בטשגב' , רוני אפלבויםמר  עמיתי הוראה:
ר מ ,ד"ר וסיליו ולד ,אבנר הופשטיין מר, יוסי ג'ימימר , אילת גב' גורן, תום גבישמר 

 ,ירון לויזוןמר ד"ר לוי אילת חן, מר כספי איתן, מר כהן יניב,  ,ניר חולימר , אמיר זמורה
מר , נטע קידרגב' , דדי מרקוביץמר  ,עמית מלכי מר, גליה מירוםגב' , אילת מידןגב' 

 .גידי שפרוט, מר משה שלונסקימר  ,איריס רובינשטיין 'גב, גל קרפל
 

.                   

                                  
 * יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה
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 3 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 הלימודיםמטרת 
החוג לתקשורת באקדמית עמק יזרעאל מציע תכנית לימודים לתואר ראשון במסלול חד חוגי. לתוכנית שתי 

הראשונה, להעניק לתלמידי החוג ידע עיוני רחב ומגוון בנושאים שונים בחקר המטרה מטרות עיקריות: 
לימודים לתארים להתקשורת, ידע אשר יספק כלים לחשיבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית וישמש גם כבסיס 

לבנות באמצעות סדנאות תשתית לעיסוק מקצועי, ויצירת הזדמנויות להתנסות , מתקדמים. המטרה השנייה
 המעסיקים בוגרי תקשורת. וארגונים במוסדות  הבמקצועות התקשורת השונים, במגמה לקבל הכשרה לעבוד

והמחקרים העדכניים  המחקר המגוונות, שיטות במסגרת הלימודים יכירו הסטודנטים את הגישות התיאורטיות
הטכנולוגיות, הארגונים, התכנים והקהלים בתחום התקשורת. הקורסים העיוניים עוסקים בהיבטים השונים של 

 ,הבחירה והסמינריונים המתקדמיםשיעורי התקשורת בישראל ובחברות אחרות. במסגרת שיעורי החובה, של 
ר תקשורת ההמונים )עיתון, רדיו, טלוויזיה( ופלטפורמות שונות של הנוגעים, בין היתר, לחקמודגשים נושאים 

תפקידי מדיה חדשים )אינטרנט, רשתות חברתיות מקוונות, עיתונות מקוונת, טלפונים ניידים חכמים(; בחינת 
תרבותי של -מארג הרבתהליכי שכנוע ואסטרטגיות שיווק; בחינת ה ;התקשורת בהבניה חברתית של זהויות

  .ייצוגים של מיעוטים בתכני המדיהו ראלית, סוגיות של מגדרהחברה היש
לצד הלימוד העיוני מתנסים הסטודנטים במספר רב של סדנאות למתחילים ולמתקדמים בכל תחומי העשייה 

תקשורת דיגיטלית, תקשורת לאחר התנסות בסדנאות חובה להכרות עם תחומי העשייה השונים )התקשורתית. 
( בוחרים הסטודנטים סדנאות מתקדמות בתחומי העניין שלהם. עריכת וידאוצילום ויו, צרכנית, עיתונות, רד

הסדנאות מתקיימות במרכז תקשורת חדיש, משוכלל וממחושב. המרכז מכיל, בין היתר, אולפני טלוויזיה ורדיו, 
במסגרת  רנה.י, כיתות "חכמות" ואולמות הקתחנת הרדיו "קול יזרעאל", חדרי עריכה, מערכת עיתון אינטרנט

הלימודים בוחרים הסטודנטים בסטאז', התמחות מעשית המאפשרת להם לצבור ניסיון ולהתנסות בעבודה 
 בתחום התקשורת.

 
תקשורת  ,תחומים: תקשורת דיגיטלית שלושהבוחרים הסטודנטים התמחות באחד מ לקראת השנה השנייה* 

 .וביישומו המעשי במקצועות התקשורתההתמחויות מציעות מיקוד בתחום הידע . שידור והפקהו שיווקית
 

 התמחות בתקשורת דיגיטלית

מדיה"( -)"ניו יםבמדיה חדש תמתמקד תהדיגיטלי ההתמחות
. הסטודנטים יילמדו קורסים עיוניים העוסקים מקוונות ופלטפורמות

הדינאמית של סביבה בהיבטים התיאורטיים והמחקריים הרלוונטיים ל
רשתות ניתוח תרבות דיגיטלית,  ובכלל זהתקשורת הדיגיטלית ה

 סדנאותמגוון  . במסלולקהילות דיגיטליותועיתונות מקוונת,  ,חברתיות
ניהול אתרים ותוכן דיגיטלי, קמפיין במנועי חיפוש, : , כגוןלבחירה

  אקטיביזם דיגיטלי, שיווק ברשתות חברתיות מקוונות.

 
 בתקשורת שיווקיתהתמחות 

. השיווק והפרסוםבתחומים של  תמתמקד תהשיווקי ההתמחות
הסטודנטים יילמדו קורסים עיוניים העוסקים בהיבטים התיאורטיים 

התנהגות שיווקית ובכלל זה שיווק,  הרלוונטיים לתקשורתוהמחקריים 
במסלול . ויחסי ציבור , שיווקפרסום , העצמה חברתית ברשתות,צרכנים
, קופירייטינג, הכשרת םסדנאות פרסו, כגון: סדנאות לבחירהמגוון 

 וניהול שיווק בעולם הדיגיטלי. דוברים ויועצי תקשורת, קמפיין פוליטי

 
 

 שידור והפקהבהתמחות 

החזותיים הפקה ובהיבטים ב תמתמקדשידור והפקה ההתמחות ב
והתוכניים של כלי התקשורת. הסטודנטים יילמדו קורסים עיוניים 
העוסקים בהיבטים התיאורטיים והמחקריים הרלוונטיים לתקשורת 

משודרת ובכלל זה, מדיניות מדיה, ז'אנרים בשידור, תקשורת משודרת ה
במסלול מגוון סדנאות לבחירה, כגון: אולפן טלוויזיה, בעידן הדיגיטלי. 

 , תסריטאות והפקת חדשות.הריאליטי סודותעריכת וידאו מתקדמת, 
 

 
 



 

 4 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

  הלימודיםמבנה 
 

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

 
 ז"נ 

 32 שיעורי חובה בתקשורת

 14 שיעורי חובה בהתמחות

 14 שיעורי בחירה בתקשורת

 12 סמינריונים בחירה בתקשורת

 10 סדנאות חובה בתקשורת 

 8 סדנאות בחירה בתקשורת 

 8 סדנאות בחירה בהתמחות

 2 התמחות מעשית )סטאז'(

 14 לימודי יסוד -שיעורי חובה 

 6 לימודי העשרה -"משיב הרוח" 

 נ"ז 120 סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 
 תכנית הלימודים בחוג לתקשורת

 

  שנה א'  
 

 שש"ס נ"ז שם הקורס קוד הקורס

    חובה -תקשורת לימודי 
 4 4 מבוא לתקשורת חלק א' 23275
 2 2 מבוא לתקשורת חלק ב' 23276
 4 4 ארגונים ועיתונאים בתקשורת 23277
 4 4 פסיכולוגיה של תקשורת 23278
 4 4 ההיסטוריה של התקשורת 23279
 2 2 תקשורת ומחשבה הומניסטית 23280

    
 חובה - לימודי התמחות

 (תההתמחויו)בשנה הראשונה נלמדים כל קורסי 
  

 
23175 

 :תקשורת דיגיטלית
 דיגיטלית תרבות

 
2 

 
2 
 

 
23185 

 :שיווקיתתקשורת 
 תקשורת שיווקית 

 
2 

 
2 
 

 
23183 

 :שידור והפקה
 תקשורת משודרת

 
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
2 

    

    סדנאות חובה
 3 2 סדנת תקשורת דיגיטלית 23955
 2 1 סדנת תקשורת צרכנית 23951
 3 2 סדנת עיתונות  23526
 3 2 סדנת רדיו 23527
 4 2 סדנת צילום טלוויזיה 23529
 2 1 סדנת עריכת הווידיאו 23528

    
    

   לימודי יסוד
 2 2 שיטות כמותיות בתקשורת א' 23190
 2 2 חשיבה, מחקר וכתיבה אקדמית 23182

    

    לימודי העשרה
 2 2 קורס "משיב הרוח"* 

 49 42  סה"כ
 (16.08.18  -)מעודכן נכון ל

 

 שנה א' -תנאי מעבר 

 "חשיבה, מחקר וכתיבה אקדמית". -" ו מבוא לתקשורת חלק א וחלק בציון עובר בקורסים "
 
בכל שנה  -)לימודי העשרה( נ"ז בתכנית "משיב הרוח"  6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של  * 

 "משיב הרוח".  בשנתון בקובץקורסים ניתן למצוא אקדמית קורס אחד. את רשימת ה

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

 

 
 



 

 6 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 שנה ב'  
  

 שש"ס נ"ז שם הקורס קוד הקורס

    חובה -לימודי תקשורת 
 2 2 אתיקה עיתונאית 23102
 2 2 דיני תקשורת 23015
 2 2 תקשורת, פוליטיקה ודעת קהל 23282
 2 2 20-ה תקשורת ותרבות המאה 23283
 4 4 סוציולוגיה של תקשורת בישראל 23284

    
    בחירה -לימודי תקשורת 

 4 4 (דנ"ז כל אח 2) קורסי בחירה בתקשורת 2 

    
 בחירה -לימודי התמחות 

 )יש לקחת שני קורסים באחד מתחומי ההתמחות(
  

 
23193 
23457 

 :תקשורת דיגיטלית
 ניתוח רשתות ומדיה חברתיים

 עיתונאות מקוונת
 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
23195 
23196 

 :תקשורת שיווקית
 פרסום, שיווק ויחסי ציבור

 התנהגות צרכנים
 

 
2 
2 

 
2 
2 
 

 
23286 
23285 

 :שידור והפקה
 מדיניות מדיה: שידור ופרסום

 ז'אנרים בשידור

 
2 
2 

 
2 
2 

    
   בחירה -סדנאות 

 8 4 נ"ז כל אחת( 2)        סדנאות בהתמחות  2 

 8 4 נ"ז כל אחת( 2)מחוץ להתמחות סדנאות  2 

    
    לימודי יסוד

 2 2 שיטות כמותיות בתקשורת ב' 23191
 4 4 בתקשורת מחקר איכותני 23192
 2 2 יישומים סטטיסטיים במחשב 23287
 2 2 פרוסמינריון בתקשורת 23068

    
    לימודי העשרה

 2 2 קורס "משיב הרוח"* 

 48 40  סה"כ
 
 

 שנה ב'-תנאי מעבר
 

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

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

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

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

 
 
 



 

 7 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

   שנה ג'
 

 שש"ס נ"ז שם הקורס קוד הקורס

    בחירה -לימודי תקשורת 
 12 12 נ"ז כל אחד( 6)                  סמינריונים  2 

 10 10 נ"ז כל אחד( 2)קורסי בחירה בתקשורת  5 

    
 בחירה -לימודי התמחות 

 )יש לקחת קורס אחד מתוך השלושה לפי אחד מתחומי ההתמחות(
 תקשורת דיגיטלית:                              

 

23818 
                           

 

 הערכת קהילות ופערים דיגיטלייםפרויקט 
 

 תקשורת שיווקית:

4 4 
 

 העצמה חברתית באמצעות הרשתפרויקט  23819
 

 : שידור והפקה

4 4 

 4 4  יהדיגיטלתקשורת משודרת בעידן פרויקט  23820

    
   בחירה - סדנאות

 8 4 נ"ז כל אחת( 2)        סדנאות בהתמחות  2 

 8 4 נ"ז כל אחת( 2) מחוץ להתמחותסדנאות  2 

    
    התמחות מעשית

 4 2 סטאז' בתקשורת 

    לימודי העשרה
 2 2 קורס "משיב הרוח"* 

 48 38  סה"כ

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

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 8 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 >>שנה א' - קורסי חובה
 

 חלק א' - מבוא לתקשורת
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע והבנה במושגי היסוד, התיאוריות, הגישות והמודלים המרכזיים בחקר 

. במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לא רק לחומר 20-תקשורת מראשיתו ועד הרבע האחרון של המאה הה
העיוני, אלא גם לדרכי המחקר, לכלי המחשבה, הדיון והביקורת בתחום. בנוסף, תבחנה השפעותיהן של 

 תקשורת, בראשן סוציולוגיה, פסיכולוגיה, מדע המדינה ולימודי תרבות.האחרות על חקר  דיסציפלינות
 60נ"ז /ש' /  4שש"ס /  4

 23180, 23012ז: 
 12:15-15:45   מלכה  ב' ד"ר ורד אלישר 23275א' 
 

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

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

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

 23186, 23095ז: 
  12:15-13:45   ב' ד"ר  בינה ניר   23280ב' 
 

 ההיסטוריה של התקשורת
מאז שחר האנושות בני אדם ְמַתקשרים בדרכים שונות ומנסים לתעד את המציאות בה הם חיים. מספר המצאות 
חוללו מהפיכות בדרכי התקשורת, החל מהדיבור וכלה באינטרנט דרך כתב, דפוס, רדיו וכדומה. בקורס נתוודע 

תקשורת, התרבות והחברה קשורים זה בזה. נראה כיצד מערכות הנחת יסוד שאמצֵעי הלמהפכות אלו מתוך 
תרבותיות, פוליטיות, כלכליות ודתיות לצד מאפיינים פסיכולוגיים ובינאישיים נגזרים מטכנולוגיות תקשורתיות. 

מודרני, המודרני -היסטורי, הטרום-היסטוריות של אמצעי תקשורת בעידנים הפרה-נעמוד על התפתחויות סוציו
 מודרני, ונראה כיצד הם משליכים על החברה והתרבות בֶהקשרים מגוונים.-והפוסט

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 08:30-11:45   ב' ד"ר עמית קמה   23279ב' 
 14:15-17:45   ד' ד"ר עמית קמה   23279ב' 
 

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

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 

יטי, המוסד העסקי, המוסד המשפטי. כמו כן, יידונו דגמי פיקוח שונים על התקשורת, אחרים, כמו המוסד הפול
כדוגמת רגולציה מדינתית ורגולציה עצמית. במהלך הדיונים יושם דגש על המייחד את אמצעי התקשורת השונים 

 בישראל: עיתונות מודפסת, רדיו, טלוויזיה, עיתונות מקוונת ותקשורת מגזרית.
 60ז / ש' / נ" 4שש"ס /  4

 23181, 23174ז: 
 12:15-13:45   וגם ד'   10:15-11:45   ד"ר אבשלום גינוסר  ג' 23277ב' 
 (12.09.18-)מעודכן נכון ל 16:15-19:45   ג' ד"ר אבשלום גינוסר  23277ב' 
 

 חלק ב'  - מבוא לתקשורת
הקורס נועד להשלים את היכרותם של הסטודנטים עם מושגי היסוד, התיאוריות, הגישות והמודלים המרכזיים 
בחקר תקשורת ההמונים, כפי שנדונו בחלקו הראשון של הקורס. במהלך הקורס הנוכחי יושם הדגש על השינויים 

רבות השפעת כניסתם של תקשורת מאז הרבע האחרון של המאה העשרים ועד לימינו, להשהתחוללו בחקר 
 אמצעי התקשורת ה'חדשים' לחיינו.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 23180, 23012ז: 
 14:15-15:45  ג'  אלישר מלכה ורד ד"ר  23276ב' 
 

 פסיכולוגיה של התקשורת 
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים מושגיים ומחקריים מעולם הפסיכולוגיה, באמצעותם יוכלו להבין ולנתח 

תפיסה ין היתר במושגי יסוד בתחום כגון: ב ידוןתופעות מרכזיות בתקשורת בינאישית, קבוצתית והמונים. הקורס 
עמדות, עמדות  יברתי; שכנוע ושינוחברתית, תקשורת לא מילולית, תהליכי ייחוס, ניהול הרושם, היסק ח
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כמו כן נעסוק בתופעות . תהליכים בין קבוצתייםו מגדר; התנהגות בקבוצות; זהות חברתיתעצמי ווהתנהגות; 
 הצלחת תוכניות הריאליטי.ו חברתייםפסיכולוגיות בתקשורת ההמונים כמו יחסים פארה 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 08:30-11:45   ד'   ד"ר דנה וימן זקס 23278ב' 
 

 התמחות -לימודי תקשורת  -שנה א' >>
 

 תקשורת דיגיטלית
 

 דיגיטלית  רבותת
מטרת הקורס היא הכרות ראשונית עם מושגי יסוד, תיאוריות ומחקרים העוסקים במדיה הדיגיטליים. נסקור את 

. נבחן באיזו מידה מתפקדות הטכנולוגיות הדיגיטליות כ"סוכני 20-האינטרנט מאמצע המאה הרשת התפתחות 
מתווכת מחשב ונדון  שינויים הדינמיים במחקר אודות אינטראקציות. נתייחס לבתחומים שונים של חיינושינוי" 
  ושיתופיות. 20/80 התפלגות, ביטקוין, ת דוגמת הזנב הארוך, חכמת ההמוניםובתופע

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 23295ז: 
 08:30-10:00   ג'    ד"ר ירון אריאל 23175א' 

 

 תקשורת שיווקית
 

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

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

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   ג'    ד"ר רות אבידר 23185א' 
 

 שידור והפקה
 

 תקשורת משודרת
של התקשורת המשודרת באמצעות מפגש עם אמצעי התקשורת השונים )רדיו בקורס זה נכיר את "אבני הדרך" 

וטלוויזיה(. הקורס יסקור את פניה הרבים והמגוונים של התקשורת המשודרת ויעסוק, בין היתר, בהיסטוריה של 
התקשורת המשודרת, בהיבטיה החברתיים, בתכניה התקשורתיים וכן בפן הוויזואלי והלשוני. בנוסף נדון 

ות הטכנולוגיות בשני העשורים האחרונים המציבות בפני התקשורת המשודרת אפשרויות ואתגרים בתמור
 חדשים.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
     23061, 23097ז: 

  10:15-11:45   ד"ר רות אבידר  ג' 23183א'  
 
 

 >>שנה א' - סדנאות חובה
 

 סדנת תקשורת דיגיטלית 
מטרת הסדנא להעמיק את הידע של משתתפי הסדנא ברזי האינטרנט, ולהקנות כלים יישומיים בסיסיים, ביניהם 

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

 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  3
     23524ז: 
 (08.1828. -)מעודכן נכון ל מבוטל  45:01-08:30  ב' מר דותן בלייס   23955' א
 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:45ב'  מר ארז ברטל    23955' א
 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:45  'ב מר דותן בלייס   23955' ב
 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:45  'ב מר ארז ברטל    23955' ב
 

 סדנת תקשורת צרכנית
עם ניתוח אירועים פרסומיים מטרת הסדנא להקנות הבנה מעמיקה של מקצוע הפרסום. הסדנא תשלב לימוד 

( פילוח שוק והתנהגות צרכנים, 2( תפקיד הפרסום במערך השיווק, )1נושאים עיקריים: )מעשית. תרגול והתנסות 
 ( תרגום קריאטיבי לאסטרטגיה מותגית. 5( אסטרטגיות בידול בשוק תחרותי, )4( בניית מותגים, )3)
  60נ"ז / סד' /  1שש"ס /  2

 08:30-10:00  מר רוני אפלבוים    ד' 23951א' 
 10:15-11:45  פלבוים    ד'מר רוני א 23951א' 
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 12:15-13:45  מר רוני אפלבוים    ד' 23951א' 
 (08.08.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל 1514:-15:45  ד'   מר רוני אפלבוים  23951א' 

 סדנת עיתונות 
הסדנא נועדה להקנות מושגי יסוד בעבודה העיתונאית, תוך מתן דגש על העיתונות הכתובה אך עם התייחסות 

( הדומה והשונה בין סוגי המדיה 1לעיתונאות רדיופונית, טלוויזיונית ואינטרנטית. נושאים מרכזיים בסדנא: ) גם
( העבודה 5) ( המקצועות העיתונאיים 4מערכות עיתונאיות בתוך העיתון )( 3( הטקסטים העיתונאיים )2ונים )הש

ת. חלק ניכר מהסדנא יוקדש לעבודה מעשית, ( מגבלות פנימיות וחיצוניות על העבודה העיתונאי6העיתונאית )
בעיקר בשלושה תחומים: קשר של כתבים עם מקורות, כתיבת ידיעות חדשותיות, ועריכת ידיעות חדשותיות. 

 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל .סדנא שנתית
 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל   60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  3
 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל 16:15-18:30 ב'  מר אבנר הופשטיין  23526' א

 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל 1518:-4519:ב'                                            
 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל 16:15-18:30ב'       די מרקוביץמר ד 23526' א

                                                (16.08.18 -)מעודכן נכון ל  16:15-18:30מר אבנר הופשטיין  ב'  23526ב' 
 

 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' /  2שש"ס /  3
 (06.08.18 -)מעודכן נכון למבוטל  19:45-16:15  א'   כמןגב' רביד ט 23527א' 
 (07.10.18 -)מעודכן נכון ל 16:15-18:30  א'       מר יניב כהן 23527א' 
 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:45  גב' אילת מידן    א' 23527ב' 
 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:45 ה'   מר גידי שפרוט 23527ב' 
 

  סדנת צילום טלוויזיה  
נלמד מושגים בסיסים  נכיר את המצלמה, הסדנאהסדנא תקנה למשתתפים ידע בסיסי בצילום וידאו. במהלך 

 ונתנסה בצילום עלילתי ותיעודי. בשפת הקולנוע באמצעות ניתוח סרטים
   60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

 (10.10.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:45  ה'   ירון לויזוןמר  23529א' 
 12:15-15:45  מר ירון לויזון   ה' 23529א' 
 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל 11:45-08:30  ה'  תום גבישמר  23529ב' 
 (10.10.18 -)מעודכן נכון ל 12:15-15:45  ה'  תום גבישמר  23529ב' 
 

 סדנת עריכת הווידיאו 
עם התעצמות חשיבותו ונוכחותו של הווידאו בכל אמצעי התקשורת הקיימים היום, היכרות והבנה של עולם 

בסדנא יינתנו הכלים  והטכנולוגיה המתקדמת סביבו, הינה בסיס והכרח לכל סטודנט לתקשורת.עריכת הסרטים 
. הסטודנטים יחוו תהליך עריכת Premiere CC תוכנתבאמצעות והיסודות לתיאוריה ומעשה בעריכת סרטים 

 באפקטים וגרפיקה.סרט שלם עד הבאה לשידור, תהליך אשר בתוכו מצויים גם טכניקות בעריכת פסקול, שימוש 
  60נ"ז / סד' /  1שש"ס /  2

 (10.10.18 -)מעודכן נכון ל  10:15-11:45  ה'   תום גביש  מר  23528א' 
 (10.10.18 -)מעודכן נכון ל  12:15-13:45  ה'   תום גביש  מר  23528א' 
 (10.10.18 -)מעודכן נכון ל  10:15-11:45  ה'   טרם נקבע       23528ב' 
 (08.08.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל 13:45-12:15  ה' מר שמיר אלבז   23528ב' 

 
 

 >>שנה א' - לימודי יסוד
 

 חשיבה, מחקר וכתיבה אקדמית
הקורס מיועד לפתוח בפני הסטודנטים צוהר לעולם האקדמי, ולצייד אותם בכלים מחשבתיים וטכניים אשר יעזרו 

המעשה. בראש ובראשונה מיועד הקורס לעורר סקרנות וביקורתיות, להם הן בלימודיהם האקדמיים והן בחיי 
שתי התכונות החשובות ביותר בעולם האקדמי. בין השאר, יאפשר הקורס לסטודנטים לקרא טקסטים שונים, 
ובעיקר מאמרים אקדמיים, באופן ביקורתי. הקורס ישלב שיטות הוראה מגוונות: הרצאות פרונטליות, סדנאות 

 מצגות של בודדים ושל קבוצות.כתיבה בכתה, 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 23177ז: 
 (21.08.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל 10:00-08:30  ד'   ולד וסיליו ד"ר 23182א' 
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 10:15-11:45  ד'   ולד וסיליו ד"ר 23182א' 
 12:15-13:45  ד'     ולד וסיליו ד"ר 23182א' 

 חלק א' - שיטות כמותיות בתקשורת
במחקר אמפירי כמותי בתקשורת. נציג את  בשיטות המחקר הכמותיות המקובלות ידע להקנות מיועד הקורס

הגישה הפוזיטיביסטית ועקרונותיה ונעמיק באבני היסוד של המחקר הכמותי: שאלות, מושגים ומשתנים, סולמות 
 סטטיסטית. מדידה, הצגת נתונים בטבלאות וגרפים; מדדים תיאוריים; שיטות דגימה והסקה 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 23172ז: 
 08:30-10:00'  ג   ירון אריאלד"ר  23190ב' 
 

 

 קורסי חובה -<<שנה ב' 
 

 תקשורת, פוליטיקה ודעת קהל
מטרת הקורס להקנות ידע והבנה של יחסי הגומלין המורכבים שבין המוסד הפוליטי למוסד התקשורתי בארץ 
ובעולם, בתקופות שונות, תוך ניתוח הנסיבות המרכזיות בהן באים יחסי הגומלין לידי ביטוי. דגש מיוחד יינתן 

 למקרה הישראלי. 
   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    23220ז: 
 12:15-13:45ד"ר בינה ניר  ב'    23282א'  

 

  אתיקה עיתונאית
הקורס נועד לאפשר לסטודנטים לצרוך ולנתח תכנים תקשורתיים מנקודת מבט ביקורתית ומתוך ראיית עולם 
דמוקרטית. השיעורים יעסקו בדרכים לזיהוי וחשיפה של בעיות אתיות, בניתוח הסיבות לבעיות אלה, ובקשר 

ין מושגים כמו "אי תלות", "אמת", "אובייקטיביות", "צנעת הפרט" ו"אינטרס הרווח". שבין מטרות התקשורת לב
במהלך הקורס, ייחשפו הסטודנטים לגישות פילוסופיות ומקצועיות מגוונות לטיפול בסוגיות אתיות בתקשורת. 

אינטרסים  תקשורתיות ספציפיות, כמו הטיפול התקשורתי בסלבריטאים או התנגשות בין-נדון בבעיות אתיות
 מקצועיים לאינטרסים ממלכתיים, אירגוניים ואישיים.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  23102ז: 
 14:15-15:45ד"ר אבשלום גינוסר  ד'   23102א' 
 

 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: 
 08:30-10:00'  גזקס   ד"ר דנה וימן  23015' ב
 

  20 -תקשורת ותרבות המאה ה
מאה של ניגודים, הישגים מדעיים הדיסציפלינה התקשורתית צמחה, התפתחה והתעצבה במאה העשרים, 

. במהלך הקורס נזהה ובתקשורת באומנות, וטכנולוגיים, צמיחה תרבותית וזרמים חדשניים במדע, בפילוסופיה
ונעמוד על  הביטוי שלהןודרכי  התפתחותן, נחקור את המרכזיות שאפיינו את המאה העשרים את התופעות

 פרט, החברה, המדינה והציביליזציה.משמעותן ביחס ל
  60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 23199, 23104ז: 
 10:15-11:45ג'     ד"ר בינה ניר  23283' ב
 

  בישראל תקשורתסוציולוגיה של 
מאפייניה השונים של החברה הישראלית, שבין חברה ותקשורת בישראל. נציג את פניה ו קשרהקורס יעסוק ב

בייצוגים התקשורתיים השונים שניתנו לאותם מאפיינים בכלי התקשורת הישראלים נדון מקום המדינה ועד ימינו, ו
בוצות, קהילות ותנועות, סוגיית הקשר בין דפוסי ייצוגן של ק :שיועלו בקורס לאורך השנים. בין השאלות המרכזיות

האינטראקציה בין החברה והתקשורת בעתות רגיעה ומשבר )למשל מלחמה( , לבין מעמדן המשתנה בחברה
 החל בעיתונות המודפסת וכלה בשימוש בסמארטפונים.
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 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 08:30-11:45  ד' ד"ר ורד אלישר מלכה   23284ב' 

 התמחות -לימודי תקשורת 
 

 תקשורת דיגיטלית
 

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

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

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

   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45   'ד ד"ר ירון אריאל    23193א'  

 
 עיתונאות מקוונת

קורס זה יעסוק בהשפעתה של המהפכה הדיגיטלית על המוסדות העיתונאיים, על הפרקטיקות העיתונאיות, על 
זהות ומעמד המקצוע העיתונאי ועל היחסים בין העיתונאים המקוונים לבין הצרכנים. בין השאר נדון בסוגים 

יים(, בפרקטיקות חדשות לאיסוף מידע )כמו השימוש שונים של עיתונים מקוונים )אתרי חדשות ובלוגים עיתונא
( ולהצגת מידע )כדוגמת השימוש בגרפים, מפות, טבלאות(, בסוגים social news-gathering-או ב big data-ב

 -או עיתונות אזרחים participatory journalism -כמו עיתונות משתפת) של עיתונות מקוונת אלטרנטיבית
citizen journalism ,) .במודלים עסקיים אלטרנטיביים לאתרי חדשות, ובאתיקה עיתונאית חדשה 

   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45ב'    ד"ר אבשלום גינוסר 23457ב'  

 

 תקשורת שיווקית
 

 פרסום, שיווק ויחסי ציבור 
וארגונים ממשלתיים בקורס נעמיק את ידיעותינו בתחום התקשורת השיווקית ובאופנים שבהם עסקים, עמותות 

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

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

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

 
 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

 14:15-15:45    'ג   דנה וימן זקסד"ר   23196ב'  
 

 שידור והפקה
 

 מדיניות מדיה: שידור ופרסום
מטרת הקורס היא להציג ולנתח את יחסי הגומלין בין כלי התקשורת לבין הגופים הציבוריים המתווים את מדיניות 
התקשורת )ממשלה, כנסת( והמפקחים עליה )"הרגולטורים"(. הקורס יעסוק בזיהויים ובהגדרתם של  

ות הגורמים הציבוריים האינטרסים הציבוריים בתחום התקשורת, בדרכים להשגתם של אינטרסים אלה באמצע
מימוש האינטרס המסחרי )השגת מחד המפקחים, ובבחינת המתח בין שני האינטרסים הסותרים לכאורה: 

נושאים מרכזיים בקורס: )א( "רגולציה" כזרוע  ההשמירה על האינטרס הציבורי. שלושומאידך רייטינג גבוה( 
ל התקשורת האלקטרונית בישראל; )ג( רגולציה ממשלית ומקומה במדינה הדמוקרטית; )ב( בחינת הרגולציה ע

 על פרסום.
   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 23197ז: 
 14:15-15:45ב'   ד"ר אבשלום גינוסר  23286א'  
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 ז'אנרים בשידור

במסגרת קורס זה נכיר את המושג ז'אנר )סוגה( ואת ביטויו בתכנים תקשורתיים בכלל ובשידורי טלוויזיה ורדיו 
לצד הבחנות מסורתיות שהתמקדו במוסכמות של תוכן, צורה וסגנון ייחודיים נציג גישות נוספות המסווגות בפרט. 

תרבותית דינמית המוגדרת על בסיס: זמן השימוש, השימוש המשותף, מיקום -ז'אנרים כפעילות חברתית
יטינג, צפייה בהסטה )בזמן וכן בפורמטים, רי ,הסיטואציה והכרות מוקדמת. נדון בהרחבה בז'אנרים פופולאריים

 ובמדיום( במאגרי תוכן פיראטיים ומסחריים דוגמת נטפליקס ויוטיוב ובאינטראקציה עם קהלים.
   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 23198ז: 
 12:15-13:45  ב'    ד"ר ירון אריאל  23285ב'  

 
 

 >>שנה ב' - לימודי יסוד
 

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

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

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

  60נ"ז / שו"ת/  4שש"ס /  4
 23164ז: 
    08:30-11:45ג'    ד"ר ורד אלישר מלכה  23192א' 
 

 חלק ב' - שיטות כמותיות בתקשורת
עיון  כולל תוכן הקורסבתקשורת.  כמותי אמפירי מחקר של והערכה תכנון יכולת הבנה, להקנות נועד הקורס

 יסוד במרכיביוכן תו ניסוי, סקר וניתוח כמותייםה מחקרה מערכי עיצובשל  מעשייםהו תיאורטייםה היבטיםב
במערכים מתקדמים של גם  נדון ותוקף(. הכמותי )תהליך ההמשגה, שיטה, דגימה, מהימנות במחקר חיוניים

 .וניתוח רשתות נתוני עתק )ביג דאטה(
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

  23172ק: 
 23173ז: 
     12:15-13:45  ד'    ד"ר ירון אריאל 23191א' 
 

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

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

 כתיבת הממצאים הסטטיסטיים ותיאורם בעבודה האקדמית. ד.
 23049ז: 

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

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

; עבודה מול העבודה מבנההכרות עם שלבי העבודה המחקרית בקורס סמינריוני ו בהכרת יתמקדו המפגשים
בעזרת ליווי . השונים העבודה מקובלים בפרקי וסגנון כתיבה כללי של יישום ;מצגתאפקטיבית של הצגה מנחה; 

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

 23182ק: 
 (12.09.18 -)מעודכן נכון ל  14:15-15:45   ב'  ד"ר אבשלום גינוסר 23068ב' 
 
 
 



 

 14 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 

 קורסי חובה -<<שנה ג' 
 

 בחירה -לימודי התמחות 
 

 תקשורת דיגיטלית
 

  ערכת קהילות ופערים דיגיטלייםה פרויקט
קורס זה נועד לאפשר לסטודנטים להביא לידי ביטוי מעשי את אשר למדו בשיעורים ובסדנאות הרלבנטיות 

. כל זוג סטודנטים יתכנן ויבצע פרויקט העושה שימוש בידע התיאורטי והמעשי שרכש ויישמו בעבודה התמחותל
קהילות המתקיימות ב עכשוויותמעשית )סרט וידיאו, תכנית רדיו, אתר אינטרנט, תיק הפקה, ועוד( על תופעות 

 שימוש בקהילות.לו של פער דיגיטלי, חוסר שוויון של קבוצות ביחס לנגישות קיומועל ודיגיטליות 
  60 / נ"ז / ש 4שש"ס /  4

  14:15-15:45' בב:  טרסמס 12:15-13:45' בא:  טרסמס  ד"ר ירון אריאל 23818ש' 
 

 תקשורת שיווקית
 

  העצמה חברתית באמצעות הרשתפרויקט 
הרלבנטיות קורס זה נועד לאפשר לסטודנטים להביא לידי ביטוי מעשי את אשר למדו בשיעורים ובסדנאות 

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 

הרביעי ובכלל זה שימוש ברשת לצרכי העצמה של בניית תכנית לתקשורת אסטרטגית לארגוני המגזר השלישי ו
 חברתית ובניית יחסים בין ארגונים וציבורים.-ארגונית

  60 / נ"ז / ש 4שש"ס /  4
 08:30-10:00' גב:  טרסמס 12:15-13:45' בא:  טרד"ר רות אבידר סמס 23819ש' 

 

 שידור והפקה
 

 תקשורת משודרת בעידן הדיגיטליפרויקט 
לסטודנטים להביא לידי ביטוי מעשי את אשר למדו בשיעורים ובסדנאות הרלבנטיות קורס זה נועד לאפשר 

. כל זוג סטודנטים יתכנן ויבצע פרויקט העושה שימוש בידע התיאורטי והמעשי שרכש ויישמו בעבודה התמחותל
הפקה, על תופעות מתקדמות של שידור ו (מעשית )סרט וידיאו, תכנית רדיו, אתר אינטרנט, תיק הפקה, ועוד

(, או תכנון פורמטים binge-watching(, צריכת תכנים רציפה )streamingכדוגמת הזרמת תכנים ישירה )
 .םטלוויזיוניי

  60 / נ"ז / ש 4שש"ס /  4
-)מעודכן נכון ל 08:30-10:00ג' סמסטר ב:  12:15-13:45ב' סמסטר א:  ד"ר אבשלום גינוסר  23820ש' 

12.09.18) 
 

 
 ג' -שנה ב' ו - בתקשורת<<קורסי בחירה 

 של שנה ב' יות* סטודנטים משנה ג' יכולים לבחור קורסי בחירה גם מרשימת קורסי ההתמחו
 

 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( 

 יעד משתנים. יוקהל
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 (21.08.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-10:00   'ד      ולד וסיליו ד"ר 23827א'  

 
 מוזיקה, סמים וסקס: תרבות הנעורים

 20-12בני נוער נחשבים לקבוצה חברתית ייחודית מאז מחצית המאה העשרים. תקופת החיים שבין הגילים 
בערך, הנחשבת לגיל ההתבגרות, מתייחדת במאפיינים גופניים, פסיכולוגיים וחברתיים, מצד אחד; ומצד שני, 

וער משאבים רבים, בעיקר מהווה אתגר עבור תעשיות התרבות והתקשורת, המטפחות אותה ומקדישות לבני הנ
בתחום המוזיקה הפופולארית. המוזיקה מלווה את חיי בני הנוער בכל רגע, ממלאת תפקידים מרכזיים וחיוניים 
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עבורם ומהווה את המדיום המרכזי ביותר בתקופת גיל הנעורים. הקורס יתמקד במוזיקה הפופולארית: 
ומה. בנוסף, ננסה להבין מדוע וכיצד סמים ומין מהווים תולדותיה, משמעויותיה, תפקידיה, ז'אנרים שונים וכד

 חלק מתרבות הנעורים העכשווית.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45   ג'   ד"ר עמית קמה 23476א' 
 

 על ההדרה: מנגנונים חברתיים, תרבותיים ותקשורתיים
נשים, זקנים, נכים, הומואים/לסביות,  הקורס נועד לשם חשיפת המנגנונים המכוננים זהויות חברתיות )למשל:

שחורים, עניים( כסוטות או פגומות. נראה כיצד מנגנונים אלו פועלים במישורים ההיסטורי, התרבותי והחברתי 
על השלכותיהם הפסיכולוגיות. נדגיש את התפקיד המרכזי שממלאת תקשורת ההמונים בתהליכים אלו, ובמיוחד 

. נתוודע למאבקים הפוליטיים בין קבוצות שונות על חלוקת המשאבים בחברה, בדרכי הייצוג של הקבוצות הללו
שהשלכותיהם ַמְבנות קבוצות כנשאיות סטיגמה המאופיינות בסטריאוטיפים. נעמוד על תהליכים של הבניית 

 המציאות החברתית וכיצד אלו משליכים על עיצוב השיח התקשורתי.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 10:15-11:45ד'    עמית קמה   ד"ר 23807א' 
 

 המזרחים והתקשורת -השד העדתי יצא מהבקבוק?! 
מה בין "צ'חצ'חים" ו"מנשקי קמעות", בין "ערסים לפרחות" והאם אכן מתקיימת פה מלחמת תרבות? מדוע כמעט 

ק..." בכל פעם שהשיח על מזרחים מתעורר בתקשורת הוא ממוסגר בדימוי המיסטי כ "השד העדתי יצא מהבקבו
הזירות המרכזיות בהן מתרחש המאבק על המרחב ההגמוני התרבותי  אחת. מי השד ומה מסמל הבקבוק?

בישראל היא הזירה התקשורתית, בה צומח מתפתח ומשועתק מערך הסמלים, הדימויים והנרטיבים המבנים 
העוסקים  בהיבטים שונים בקורס נתמקד בטקסטים תקשורתיים מרכזיים, מסוגות שונות,  את השיח התרבותי.

בייצוג המזרחיים ובשיח על המזרחים. הדיון בשיח התקשורתי יתקיים תוך זיקה לתהליכים היסטוריים, פוליטיים 
 וחברתיים ובתוך כך ננסה לעמוד על טיבה של 'מלחמת התרבות'.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   12:15-13:45   ד"ר אורלי צרפתי  ד' 23809א' 

 
 תקשורת ומשברים בינלאומיים 

משברים בינלאומיים. משבר בינלאומי מהווה שלב מכריע ביחסים בין  400נימנו למעלה מ 20-במהלך המאה ה
כמקור מידע חשוב על סכסוכים  התקשורת משמשת שתי מדינות או יותר, בשל החשש שיסלים למלחמה.

צד אקטיבי במשבר ועלולה אף להביא  היא נוקטתועל עיצוב דעת הקהל בנוגע לסכסוך. לעיתים  בינלאומיים
 מבקר ומאזן. במהלך הקורס נבחן מספר אירועי משבר בראי התקשורת. ולעיתים כגורם -להסלמתו 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2 
 14:15-15:45  'ד ד"ר אורלי צרפתי   23293א' 
 

 (21.08.18 -)קורס מתוקשב( )מעודכן נכון ל 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, 

ותים המוצעים ללקוח. בקורס נדון תוך שיפור תדיר של איכות ממשק המשתמש והתרחבות השימושים והשיר
בהתפתחותם של מוצרי תוכן, תכנונם וניהולם, תוך הכרות עם מגמות בהתפתחות של תהליכים משלב הרעיון, 

נכיר  וניהולו השוטף. השקתו, גאנט העבודה, הכרות עם תהליכים חוצי חברה ועד להתהוותו של מוצר התוכן
כי התפתחות טכנולוגית בחברות תקשורת בארץ ובעולם כדוגמת תהליממוצרי תוכן שהתהוו מתוך צורך שנבע 

 . אתרי אינטרנט ומוצרי תוכן בתעשיית הטלפוניה הניידת
 (21.08.18 -)מעודכן נכון ל  60 / מתוקשב ש'נ"ז /  2שש"ס /  2

  ד"ר אילת חן לוי   23826א'  
 

 חיים בקריסה: מולטיטסקינג והיצף מידע
אנו חיים בסביבה מרובת גירויים ומתמודדים כיחידים וכרבים עם 'היצף מידע', הפרעות מתמשכות ו'תפקוד רב 

טכנולוגיות תקשורת ותיקות וחדשות ויבחן, של משימתי'. הקורס יעסוק בהיבטים השונים של התופעות בהקשר 
מו של הטלפון הנייד? כיצד מושפע בין היתר, מהן השלכות חלוקת הקשב בצריכת תכנים מקבילה, בדגש על מקו

תהליך קבלת החלטות והביצוע של העובד בארגון מהפרעות ועומס המידע? מהן ההשפעות קצרות וארוכת 
 ניהול היצף המידע.להטווח על רווחתנו האישית? והאם ניתן להציע פתרונות 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45  ד"ר אילת חן לוי  ד'  23828א'  

 
 

 



 

 16 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 
 (19.08.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל  קולנוע כטקסט פילוסופי

 

 תעמולה פוליטית
הקורס בוחן את השימוש של קבוצות פוליטיות באמצעי תקשורת מגוונים כגון הכרזה, הפזמון, האמנות 

סו אנשי רוח הן א בוחן את הדרכים שבהן גויור, ועוד לצורכי תעמולה. כמו כן ההפלסטית, הרצח המתוקש
במדינות טוטליטריות והן במדינות דמוקרטיות כתועמלנים ואת ההשפעה שניתן לייחס לתעמולה פוליטית על 

 חברות שלמות כמו גם על בודדים.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45   ג'  פרופ' מיכאל קרן 23832ב' 
 

 תקשורת ומחאה חברתית
התקשורת שחקן פעיל חשוב בדרכי פעולתן של תנועות משמשת  21-וביתר שאת במאה ה 20-במהלך המאה ה

במהלך הקורס נתמקד באירועי מחאה, נבחן את אופן הסקור התקשורתי  מחאה, בכישלונן או בהצלחתן.
 תנועות המחאה וננסה להעריך את תפקודה של התקשורת. של

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45   ד' ד"ר אורלי צרפתי   23292ב' 
 
 
 

 ג'-שנה ב' ו - << סדנאות בחירה בהתמחות
 

 התמחות בתקשורת דיגיטלית
 

 SEOסדנת קידום אתרים אורגני בגוגל 
 85%)לא פרסומת ממומנת(.  בסדנא נלמד כיצד לקדם את האתר שלנו לראש תוצאות החיפוש של גוגל

לקידום האתרים נלמד גם על מהגולשים מדלגים על המודעות הממומנות ומעדיפים תוצאות אורגניות. במקביל 
)מתאים למשרדי  שיימינג, טיפול במשברים וניהול מוניטין חיוביטיאינטרנט ובעיקר ניהול קמפיין אנניהול מוניטין ב

 יח"צ וניהול אסטרטגי(.
    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 08:30-11:45   א'    מר עמית מלכי  23959 'א
 

 (Google) סדנת קמפיין פרסומי במנועי חיפוש
כמו כן, במהלך הסדנא  .יוטיובו Google AdWordsהסדנא עוסקת בפלטפורמות שיווק ופרסום מתקדמות כגון 

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

    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 אינטרנט()סדנת  23524ק: 
 23589ז: 
 12:15-15:45    א'  מר עמית מלכי  23953 א'
 

 (12.08.18 -)מעודכן נכון למבוטל   אקטיביזם דיגיטלי
 

 ברשתות חברתיות ניהול ושיווק דיגיטליסדנת 
בסדנא זו הסטודנטים ייכנסו אל מאחורי הקלעים של עולם הדיגיטל וערוציו השונים ויילמדו כיצד ניתן לנצלם 

)"פייסבוק",  נבין את מתודות העבודה באתרים הקונבנציונאליים, ברשתות החברתיות השונות לשיווק ומיתוג.
"טוויטר", "לינקדין", "יוטיוב", "אינסטגרם","טינדר" ואחרות(, ובפלטפורמות המובייל והטבלט שתופסות חלק 

עולם השיווק הדיגיטלי והחברתי ונתנסה נכיר את המקרים שעיצבו את  אדיר מהשימוש היומיומי שלנו באינטרנט.
בפרויקטים תקשורתיים בפלטפורמות השונות. עולם הפרסום, השיווק ויחסי הציבור ממשיך לגלות את האינטרנט 

ונבין את היכולות הדרושות להשתלב  ובסדנא זו נלמד ונתנסה במשימות השונות,-ולהעביר אליו תקציבי ענק
   .פרסום, שיווק, יח"צ דרך הערוצים דיגיטליים ולם השיווק של ימינו.בתחום הצומח והמסעיר ביותר של ע

     60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 (28.08.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל  '()שנה ג 1561:-4591:   א'   מר ניר חולי  82123' א

 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל '()שנה ב 16:15-19:45   'א   מר ניר חולי  23821ב' 
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 איך ליצור תוכן מקורי  -! אקשןסדנת 
הצטרפו לסדנא כדי ללמוד איך ליצור סרטים לדיגיטל. בימים שצוותי הצילום קטנים והצורך לתוכן מצולם עולה, 
הגיע הזמן שתלמדו איך לכתוב, לצלם, לערוך ולהפיץ לבד! בסדנא נתכנן וניצור תוכן המיועד להפצה בדיגיטל. 

וניצור את התוכן הבא שהמדינה תדבר עליו. נלמד צילום מתקדם, עריכה מתקדמת,  נחקור את האנשים שהצליחו
לשדרוג התוצרים שלנו ובאיזה צינורות אנחנו יכולים להפיץ את  After Effects-נלמד איך ניתן להשתמש ב

ולהביא  One Man Show-עד סוף הסדנא תדעו איך לצאת להפקה כ התוכן, כדי שיגיע לקהל הרחב ביותר.
 תוצרים איכותיים עם ערך הפקתי גבוה.

   60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 )סדנת אינטרנט(  23524ק: 
 16:15-19:45  'ד  מר תום גביש  23816 א'
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל  חלק ב'איך ליצור תוכן מקורי  -! אקשןסדנת 
 

 UI ליקציהעיצוב תכנון ואפיון אפסדנת 
אתר ולעצב אותו, בסדנה הזו נלמד את הכלים \הדרישות החמות בשוק העבודה היום הוא לאפיין אפליקצייהאחת 

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

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

בסדנה נלמד, לאפיין מוצר, לעצב  ת הדמיה מושלמת של האפליקציה.למק( ליצירsketch שמקבילה לתוכנת 
 אותו ולהטמיע אותו בדמו אינטראקטיבי.

    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 12:15-15:45' א    גב' איריס רובינשטיין 23830 ב'
 

 (06.08.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל  וורדפרס לבניית אתרים סדנת
 

 (12.08.18 -)מעודכן נכון ל 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
נחיתה, פורטפוליו, גלריות, אתרי פרלקס, אתרי מכירות מקוונות ומערכות מותאמות אישית. תדמיתיים, דפי 

במסגרת הסדנא נלמד את המערכת על שלל יכולותיה והתוספים אשר הופכים את העיצוב והבנייה לחוויה מהנה: 
אורגני לאתרים ועוד תוסף לגרסה רספונסיבית )מותאמת ניידים(, תוספי צור קשר, תוספי נגישות, תוספי קידום 

 רבים אחרים.
   60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

 )סדנת אינטרנט(  23524ק: 
 (28.08.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:45    א'     מר דותן בלייס 23831 ב'
 

   סדנת פוטושופ
התוכנה בסדנת הפוטושופ ירכשו המשתתפים כלים בעזרתם יוכלו להכיר ולהתנסות במגוון האפשרויות של 

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 

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

   60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 )סדנת אינטרנט(  23524ק: 
 (12.08.18 -)מעודכן נכון ל 16:15-19:45   א' גב' איריס רובינשטיין  23581 'א

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל 16:15-19:45   א'          מר ארז ברטל 23581ב' 
 

 )מיועדת לשנה ג'( 'שובר מסך'הפקת פסטיבל סדנת 
לפי שעות וימי שידור. ננתח את השיקולים לבחירת תכניות, תכנון  TVהסדנא תעסוק בשיבוץ תכניות בערוץ 

אופן שיבוצן, בהתאם לסביבה הטלוויזיונית הכללית ותפיסת הערוץ )גם ציבורי וגם מסחרי(. נקיים הרצאות אורח 
בנושאי רייטינג, בחירת תכניות, שיווק וכל מה שמלווה את שוק הטלוויזיה הנוכחי. במהלך סמסטר א' נצפה 

תכניות טלוויזיה מובילות בבית ובשיעור ונלמד להכיר מהי טלוויזיה איכותית. בחלק השני של הסדנא נעסוק ב
  בהפקת פסטיבל הטלוויזיה "שובר מסך".

 תנאי קבלה: ראיון אישי.
    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

 08:30-11:45   א'   מר משה שלונסקי  23822א' 



 

 18 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 )מיועדת לשנה ג'( סדנת תקשורת, הוראה ופרזנטציה
במהלך הסדנא ייבחן העיסוק בתקשורת בביה"ס כמנוף להגברת מעורבות ואחריות, עיסוק המזמן לתלמידים 
מפגש עם סביבתם התרבותית וכלי להבנה וניתוח בקורתי של אמצעי תקשורת ההמונים. הסדנא תעסוק 

נות של הוראה, בכל אלו יתנסו הסטודנטים אישית כמיומ-במיומנויות של עמידה מול קהל, פרזנטציה ותקשורת בין
  הלכה למעשה.

    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 14:15-17:45   'ב   ד"ר בינה ניר  23566'  א
 

 התמחות בתקשורת שיווקית
 

 )מיועדת לשנה ב'(סדנת פרסום 
בסיסיים עם הסדנא תשמש כסימולציה למשרד פרסום על מחלקותיו השונות ותקנה למשתתפים ידע והכרות 

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

 הפרסומית, כתיבת הבריף, בניית תמהיל מדיה, והפקות קריאטיביות.
     60נ"ז / סד' /  2ש"ס / ש 4

 08:30-11:45   ב'  גב' ורד בטש  23141א' 
  11:45-08:30   'א  גב' ורד בטש  23141ב' 
 

 )מיועדת לשנה ג'( סדנת קופירייטינג
משתתפי הסדנא ילמדו את העקרונות התיאורטיים והמעשיים של יצירת תכנים פרסומיים במגוון אמצעי הפרסום. 
הלימוד יתבצע תוך עבודה מעשית בהתנסות אישית וקבוצתית במגוון תחומים של עבודת הקופירייטר: חשיבה 

ת, טקסטים שיווקיים, מודעות יצירתית, יצירת מסרים פרסומיים חדים וקולעים, יצירת שמות מותג, סיסמאו
 פרסום, תסריטי טלוויזיה, פרסום באינטרנט. 

    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 )אסטרטגיה שיווקית( 23599)הכשרת דוברים(, או  23597)סדנת פרסום(, או  23141ק: 
 23586ז: 
 (06.08.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:45  'א ם  מר רוני אפלבוי  23598א' 
  (06.08.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:45  'ד   מר רוני אפלבוים  23598ב' 

 

   )מיועדת לשנה ב'( סדנא להכשרת דוברים ויועצי תקשורת
הסדנא מעניקה ידע וכלים שימושיים בתחומי יחסי הציבור, הדוברות וניהול משברים תקשורתיים. בסדנא נלמד 
כיצד מעצבים דעת קהל, כיצד בונים אסטרטגיה תקשורתית ומסרים, כיצד מקדמים נושאים בתקשורת 

רגולים והתנסות הישראלית וכיצד מתמודדים עם משברים ומאבקים. דגש מיוחד יושם על ניתוח מקרים, ת
 ארגונים והן כיועצי תקשורת במשרדי יחסי ציבור. במעשית. הסדנא מכינה את הסטודנטים לעבודה הן כדוברים 

    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
  23537,  23591ז: 

  16:15-19:45א'     מר אמיר זמורה 23597א'  
 

 סדנת יח"צ וניהול משברים
שואף לעסוק במקצוע המתעניין והש כךה העבודה של איש היח"צ ובנוימכלול אשר עוסקת בסדנה מתקדמת 
מחקר ובניית  Story Telling  -. בין נושאי הלימוד נעסוק בלעבודה בתחוםעם הכלים המתאימים ייצא מן הסדנה 

ויישום הלימוד תקשורתי, "כלי העבודה" טקטיים לעבודה אפקטיבית, כתיבה שיווקית ממוקדת  –מערך אסטרטגי 
איך בעזרת ניהול מושכל של המשבר באמצעות כלים ופעולות בתחומי המוצר, התפעול, השירות . משבר עתב

 והתקשורת השיווקית, ניתן לצלוח אותו תוך מזעור נזקים ולעיתים אף להופכו להזדמנות.
    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

 16:15-19:45  'ב  גורן גב' אילת 23825א' 
 

 (24.10.18 -)מעודכן נכון להעולם החדש   פוליטיסדנת קמפיין 
הסדנא תתמקד במסע הבחירות המודרני המבוסס על אמצעי התקשורת. במהלך הסדנא נכיר אסטרטגיות של 
קמפיין לשיווק פוליטי של מועמדים ומפלגות. כמו כן נבצע ניתוח של ניהול קמפיינים במערכות בחירות בישראל, 

הארצית. הסדנא תשלב בין מחקרים תיאורטיים לבין הצד המעשי של ניהול קמפיין  ברמה המוניציפאלית וברמה
 בו תהיה התנסות בפועל.

    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 23350ז: 
 (24.10.18 -)מעודכן נכון ל  16:15-19:45   ב'  מר רוני אפלבוים  23834  'ב
 



 

 19 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 )מיועדת לשנה ג'( סדנת פרסום מתקדם
הסדנא תהיה המשך ללימודי שנה ב' בפרסום ואסטרטגיה שיווקית, ותנצל את הידע הנרכש כדי ללמוד באופן 
מעשי את העבודה במשרד הפרסום. הסטודנטים יקימו קבוצות פרסום: בתקציבאות, בפלנינג ובקריאייטיב. 

ו אסטרטגיה מותגית הסטודנטים יקבלו בריף מלקוח אמיתי, ינתחו את המוצר ואת המתחרים. בנוסף יגבש
ותקשורתית ובסוף התהליך יציגו קמפיין שלם בפני הלקוח. הסדנא תחולק לקבוצות שיעבדו בנפרד על אותו 

 מוצר ובסופו של יום יתפקדו כמשרדי פרסום המתחרים על אותו לקוח. 
    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

 )קמפיין פרסומי במנועי חיפוש( 23589(, או )סדנת אסטרטגיה שיווקית 23599)סדנת פרסום(, או  23141ק: 
    12:15-15:45   'א  גב' ורד בטש  23525ב' 
 

  ברשתות חברתיות ניהול ושיווק דיגיטליסדנת 
בסדנא זו הסטודנטים ייכנסו אל מאחורי הקלעים של עולם הדיגיטל וערוציו השונים ויילמדו כיצד ניתן לנצלם 

)"פייסבוק",  העבודה באתרים הקונבנציונאליים, ברשתות החברתיות השונותנבין את מתודות  לשיווק ומיתוג.
"טוויטר", "לינקדין", "יוטיוב", "אינסטגרם","טינדר" ואחרות(, ובפלטפורמות המובייל והטבלט שתופסות חלק 

נתנסה נכיר את המקרים שעיצבו את עולם השיווק הדיגיטלי והחברתי ו אדיר מהשימוש היומיומי שלנו באינטרנט.
בפרויקטים תקשורתיים בפלטפורמות השונות. עולם הפרסום, השיווק ויחסי הציבור ממשיך לגלות את האינטרנט 

ונבין את היכולות הדרושות להשתלב  ובסדנא זו נלמד ונתנסה במשימות השונות,-ולהעביר אליו תקציבי ענק
   .ווק, יח"צ דרך הערוצים דיגיטלייםפרסום, שי בתחום הצומח והמסעיר ביותר של עולם השיווק של ימינו.

     60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל )שנה ג'( 1561:-4591:  א'   מר ניר חולי  23821' א

 (16.08.18 -)מעודכן נכון ל )שנה ב'( 16:15-19:45  א'   מר ניר חולי  23821ב' 
 

   סדנת פוטושופ
ירכשו המשתתפים כלים בעזרתם יוכלו להכיר ולהתנסות במגוון האפשרויות של התוכנה בסדנת הפוטושופ 

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

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' /  2שש"ס /  4
 )סדנת אינטרנט(  23524ק: 
 (12.08.18 -)מעודכן נכון ל  16:15-19:45  א' יריס רובינשטיין גב' א 23581 'א

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  16:15-19:45  א'         מר ארז ברטל 23581ב' 
 

 )מיועדת לשנה ג'( 'שובר מסך'הפקת פסטיבל סדנת 
לפי שעות וימי שידור. ננתח את השיקולים לבחירת תכניות, תכנון  TVהסדנא תעסוק בשיבוץ תכניות בערוץ 

אופן שיבוצן, בהתאם לסביבה הטלוויזיונית הכללית ותפיסת הערוץ )גם ציבורי וגם מסחרי(. נקיים הרצאות אורח 
בנושאי רייטינג, בחירת תכניות, שיווק וכל מה שמלווה את שוק הטלוויזיה הנוכחי. במהלך סמסטר א' נצפה 

תכניות טלוויזיה מובילות בבית ובשיעור ונלמד להכיר מהי טלוויזיה איכותית. בחלק השני של הסדנא נעסוק ב
  בהפקת פסטיבל הטלוויזיה "שובר מסך".

 תנאי קבלה: ראיון אישי.
    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

  08:30-11:45א'     מר משה שלונסקי  23822א' 
 

 )מיועדת לשנה ג'( הסדנת תקשורת, הוראה ופרזנטצי
במהלך הסדנא ייבחן העיסוק בתקשורת בביה"ס כמנוף להגברת מעורבות ואחריות, עיסוק המזמן לתלמידים 
מפגש עם סביבתם התרבותית וכלי להבנה וניתוח בקורתי של אמצעי תקשורת ההמונים. הסדנא תעסוק 

כמיומנות של הוראה, בכל אלו יתנסו הסטודנטים אישית -במיומנויות של עמידה מול קהל, פרזנטציה ותקשורת בין
  הלכה למעשה.

    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 14:15-17:45'  ב   ד"ר בינה ניר  23566'  א
 

 
 שידור והפקהבהתמחות 

 
 )מיועדת לשנה ב'( 2סדנא להפקת מגזין שבועי חדשות ערוץ 

הסדנא מיועדת להיכרות עם העולם המקצועי של העיתונאות, האלקטרונית כמו גם המודפסת: עולם המושגים, 
המבנה, סביבת העבודה, דרך התפקוד, סוגי הכתיבה, תהליכי העבודה, מערכת היחסים בין כתבים למקורות 



 

 20 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

ורס את היסודות המעשיים של המידע שלהם, זיהוי בעיות ולחצים וכן דרכי התמודדות עימם. במקביל, יעניק הק
איסוף המידע, עיבודו, כתיבתו צילומו ועריכתו לכדי ממהדורה שבועית העוסקת בענייני -העבודה העיתונאית

באינטרנט. הסדנא תשמש פלטפורמה לתלמידים להתנסות מעמיקה  2הצפון ותשודר באתר חדשות ערוץ 
ט הנרשם לסדנא זו, מחויב להירשם לסטאז' ואמתית בעיסוקים המעשיים של העבודה העיתונאית. סטודנ

  . ג'-מהדורה. הקלטות התוכנית במסגרת הסטאז' יתבצעו לסירוגין בימי ב' ו
 תנאי קבלה: ראיון אישי.

     60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
     08:30-11:45   א'   גב' גליה מירום 23585א' 
 

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

 התוכניות המובילות בארץ. 
    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
  12:15-15:45 א'    גב' נטע קידר  23823'  ב
 

 סדנת ספורט ותקשורת
לעבודה בעולם התקשורת )לא רק ספורט(. דרך הספורט נלמד את ם המשמשים כלישימוש במתרגלת  אסדנה

כל סוגי המדיה הרלוונטיים בעולם התקשורת. הסדנא תתמקד בשלושה סוגים של תקשורת המונים: כתובה 
כתבות  ומודפסת )אינטרנט ועיתון(, רדיו וטלוויזיה. בכל אחד מהתחומים הסטודנטים יתנסו באופן מעשי, יכינו

 וילמדו את עקרונות העבודה שיעזרו להתנסות מעשית בתחום התקשורת.
    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

   16:15-19:45    ב'    מר גל קרפל  23398א'  
 

 )מיועדת לשנה ב'(סדנת עריכת וידאו מתקדמת 
( הפך גדול ומשמעותי מאי פעם. סרטים רבים נעשים היום post productionחלקו של תהליך עריכת הסרט )

באמצעות מחשב עריכה בלבד. הסדנא מכינה את הסטודנטים להפוך למעשה למפיקים/יוצרים עצמאיים של 
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: קלאסילבחירת 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 
האפקטים והטקסט. תינתן אפשרות לעבודה עם חומרים שמצלמים הסטודנטים בזמן הסדנא, או חומרים שאספו 

 ממקורות שונים. 
    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

 23528ק: 
 23080ז: 

 (08.10.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:45ב'      איתן כספימר   23540א'  

 
 )מיועדת לשנה ב'(סדנת אולפן טלוויזיה 

אקטואליה וחדשות, דרמה וסיטקום, תכניות אירוח, ספורט ושעשועונים, כל אלה ועוד, הפקתם מתארגנת באולפן 
הטלוויזיה. השידור הישיר, החי והמוקלט, מגוון התפקידים, כלי העבודה באולפן ומיומנויות עבודה בצוות הפקה 

 באופן מעשי ושיטתי מהשיעור הראשון ועד להפקת תכנית הסיום.יתורגלו ויילמדו 
     60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

 14:15-17:45'    ג מר שמואל הכרמלי 23560א' 
 (07.08.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל 1541:-4571:'    ג מר שמואל הכרמלי 23560ב' 
 

 )מיועדת לשנה ג'( אפקט-סדנת אפטר
פרודקשטיין, הן בטלוויזיה הן בקולנוע. תכליתה -מבית אדובי משמשת בתהליכי פוסט התוכנה 'אפטר אפקטס'

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

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

    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 15:45-12:15   א'   מר יוסי ג'ימי 23954 'א
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 סדנת תסריטאות
בכתיבת יחידות התסריט השונות: כתיבת דיאלוגים, אפיון מטרת הסדנא לאפשר לסטודנטים לתרגל ולהתנסות 

דמויות, שימוש בסביבה, תחקיר, קונפליקט וכדומה. בנוסף, ירכשו הסטודנטים ידע בסיסי והכרחי בדרך לכתיבה 
קולנועית וטלוויזיונית תוך התייחסות ראשונית לסוגות )ז'אנרים( השונות. בסדנא נתרגל את כל השלבים מהרעיון 

 י הגולמי ועד לתסריט המוגמר.הראשונ
    60 נ"ז / סד' / 2שש"ס /  4

   08:30-11:45ב'      גב' מירב בן גוריון  23541ב'  
 

   סדנת פוטושופ
בסדנת הפוטושופ ירכשו המשתתפים כלים בעזרתם יוכלו להכיר ולהתנסות במגוון האפשרויות של התוכנה 

התכנים הנלמדים בסדנא יותאמו ככל הניתן לסטנדרטים ולצאת לעולם המדיה הדיגיטליים מוכנים יותר. 
הנדרשים כיום לתעשיות המדיה, תוך שימת דגש על ריטוש ועיצוב תמונות, עיצוב אתר אינטרנט במגוון טכניקות 
מותאם בעיצובם למחשבים נייחים וטלפונים חכמים, הפרדה ושילוב אובייקטים שונים בתמונה, תיקון תמונות 

 ש בפילטרים ואפקטים, עבודה נכונה בשכבות, עיצוב באוריינטציה שיווקית ועוד.דיגיטליות, שימו
   60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4

 )סדנת אינטרנט(  23524ק: 
 (12.08.18 -)מעודכן נכון ל 16:15-19:45   א' גב' איריס רובינשטיין  23581 'א

 (02.09.18 -נכון ל)מעודכן  16:15-19:45   א'         מר ארז ברטל 23581ב' 
 

 )מיועדת לשנה ג'('שובר מסך' הפקת פסטיבל סדנת 
לפי שעות וימי שידור. ננתח את השיקולים לבחירת תכניות, תכנון  TVהסדנא תעסוק בשיבוץ תכניות בערוץ 

ח אופן שיבוצן, בהתאם לסביבה הטלוויזיונית הכללית ותפיסת הערוץ )גם ציבורי וגם מסחרי(. נקיים הרצאות אור
בנושאי רייטינג, בחירת תכניות, שיווק וכל מה שמלווה את שוק הטלוויזיה הנוכחי. במהלך סמסטר א' נצפה 
בתכניות טלוויזיה מובילות בבית ובשיעור ונלמד להכיר מהי טלוויזיה איכותית. בחלק השני של הסדנא נעסוק 

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

    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
  08:30-11:45א'     מר משה שלונסקי  23822א' 

 

 )מיועדת לשנה ג'( סדנת תקשורת, הוראה ופרזנטציה
במהלך הסדנא ייבחן העיסוק בתקשורת בביה"ס כמנוף להגברת מעורבות ואחריות, עיסוק המזמן לתלמידים 

בקורתי של אמצעי תקשורת ההמונים. הסדנא תעסוק מפגש עם סביבתם התרבותית וכלי להבנה וניתוח 
אישית כמיומנות של הוראה, בכל אלו יתנסו הסטודנטים -במיומנויות של עמידה מול קהל, פרזנטציה ותקשורת בין

  הלכה למעשה.
    60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 14:15-17:45    'ב   ד"ר בינה ניר  23566'  א
 

 
 

 
 סמינריונים <<

 

 פוליטית בישראל ובעולםתקשורת 
 קהלחשוף בפני הסטודנטים היבטים שונים של יחסי הגומלין המורכבים והמרתקים שבין פוליטימטרת הסמינריון 

; ברמה המוסדית, הארגונית ולא פחות מכך, ברמה בארץ ובעולם; לתקשורת, בימי בחירות ובימי שגרה
אחד מהשחקנים בזירת התקשורת הפוליטית: נבחרי  . במסגרת הקורס ייבחן מעמדם הייחודי של כלהבינאישית

בין הסוגיות המרכזיות שתדונה  ציבור ואנשי צוותם, עיתונאים ועורכים, גורמים חוץ פרלמנטריים ואזרחים.
במהלך הקורס: מקורות העוצמה ומקורות החולשה של תקשורת ההמונים ביחסיה עם המערכת הפוליטית; דעת 

 ורת פוליטית בעידן המדיה החדשים.הקהל כ 'שחקן' פוליטי ותקש
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 10047,  23192או  23164, 23191או  23173ק: 
   08:30-10:45  ב' ורד אלישר מלכהד"ר  23814ש' 

 

 תקשורת בחברה החרדית 
 החברה החרדית בישראל הינה קבוצה מתבדלת המתקיימת כ"מובלעת תרבותית" בקרב חברת הרוב החילונית.

דתית ומסחרית אלטרנטיבית  - אחת התופעות התקשורתיות המרתקות הינה יצירתה של תקשורת אידיאולוגית
נתוודע ליחסה הייחודי של החברה החרדית לשימוש באמצעי תקשורת, תוך מסגרת הסמינריון לזו החילונית. ב

כן נבחן את הביטוי התקשורתי  ולעיצובה של "מפת תקשורת דתית חדשה". בחינת התמורות המתחוללות בה
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לסוגיות אידיאולוגיות מרכזיות המצויות בלב המחלוקת בחברה הישראלית כגון: היחס ליום השואה, היחס 
 תהליך השלום.וללקיומה של מדינת ישראל, למשטר הדמוקרטי ולמוסדות המדינה 

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
 10047, 23192או  23164, 23191או  23173ק: 
 12:00-14:15ב' סמסטר ב:   14:00-16:15' סמסטר א: ב ד"ר אורלי צרפתי  23296 ש'
 

 תקשורת מתווכת מחשב
. נדון בהשוואת (CMC) מרכזיות של תקשורת מתווכת מחשבהתיאוריות את הבמסגרת הסמינר נכיר 

משפיע )לחיוב תקשורת זו ערוץ זה של אופן שבו השימוש בהאינטראקציות פנים אל פנים ומתווכות מחשב, 
ולשלילה( על תופעות של בריונות וביוש )שיימינג(, דפוסי ביטוי של מוחצנים ומופנמים, אינטימיות וירטואליות, 

 שתיקה מקוונת, מעורבות, שיתופיות, תגובתיות ואינטראקטיביות.
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 10047,  23192או  23164,  23191או  23173ק: 
 10:00-12:15   ג'  ירון אריאלד"ר   23273ש'  

 

 מדע היופי: תרבות, תקשורת וגוף
נבחן את המקורות התרבותיים, החברתיים והתקשורתיים של היופי. נטען כי יופי איננו טבעי או אובייקטיבי, אלא 
תוצר של הסכמים חברתיים תלויי מקום וזמן, המשפיעים על האופנים בהם אנחנו תופסים את היופי שלנו ושל 

ובעזרתה אנחנו לומדים את כללי הגוף  אחרים. התקשורת על כל אמצעיה מהווה מנגנון מרכזי בהנחלת היופי;
הנכון, הבריא והתקין. הדרכים, שבהן אנחנו מעצבים את גופנו על מנת שיהיה יפה ומושך מינית, נגזרות 

זורים גופניים: החל משיער מאליהן. נתבונן במגוון א-וברורותמהחלטות שרירותיות הִנדמות כאילו הן טבעיות 
תקשורתיים. בין השאלות ה במשקל ובשרירים; וזאת לצד ביטוייהם ההגוף והראש, דרך העור והריח וכל

אייג'ינג? -קליפים הנשים רזות והגברים שריריים? למי ולמה נועדו פרסומות לאנטי-בווידאומן: למה שנתמודד ע
מה דוחף לעשות דיאטה או ללכת למכון כושר? מדוע להסתיר את ריח הגוף? האמנם שיער חלק ובלונדיני יפה 

להציג כרס? לאן נעלמו  הבטלוויזי? למה מותר לגברים הבטלוויזימשיער שחור ומקורזל? למה אין נכים  יותר
 הנשים הקשישות? וכיוצא באלו. 

  60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
 10047,  23192או  23164,  23191או  23173ק: 
  10:00-12:15   ד"ר עמית קמה  ג' 23812ש' 

 
 ספרות ופוליטיקה

הספר, מהווה טקסט תקשורתי דרכו ניתן להתבונן בתרבות, בחברה ובפוליטיקה. במהלך הסמינר ננתח את 
השיח הפוליטי כפי שהוא בא לידי ביטוי בטקסט הספרותי. עבודת הסמינריון תתבסס על חקר השיח הפוליטי 

 בטקסט הספרותי, בנושא שיבחר ע"י הסטודנט. 
  60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 23217, 29097ז: 
 10047, 23192או  23164, 23191או  23173ק: 
 14:00-16:15    ג'   ד"ר בינה ניר 23265ש' 

 
 (12.09.18 -)מעודכן נכון למבוטל   עיתונות פטריוטית

 

 התקשורת והשיח הפוליטי העכשווי
אנרכיזם, פונדמנטליזם, זכויות אדם, הסמינריון בוחן כיצד קבוצות פוליטיות עכשוויות הדוגלות באידיאולוגיות כגון 

גלובליזם, "מי טו", ועוד פועלות במרחב הציבורי באמצעות אמצעי תקשורת כגון הכרזה, -זכויות בעלי חיים, אנטי
 המיצג האמנותי, ההפגנה, הביוש המקוון, הטרור המצולם והתקפת הסייבר.

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
 10047,  23192או  23164,  23191או  23173ק: 
  10:00-12:15   ג'  פרופ' מיכאל קרן 23815ש' 

 
 

 

  סמינר בית ספרי, של בית הספר לתקשורת, חברה וממשל <<
תחומי במדעי -)מיועד לסטודנטים מהחוגים: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי המדינה והחוג הרב

 ומעלה( 85החברה, בעלי ממוצע של 
במרכז הסמינר הבית ספרי עומד נושא נרחב אחד אשר יש לו מחד גיסא השלכות מובהקות על השיח היומיומי 
ואילו מאידך גיסא השיח היומיומי מכסה על פני עומקים עיוניים, אשר טרדו מנוחתם של הוגים, חוקרים ויוצרים 
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יים שונים של הנושא הנדון ולהקשרים לאורך הדורות. לאורך הסמסטר ייחשפו הסטודנטים להיבטים דיסציפלינאר
 בינתחומיים. 

 אושר: תיאור הנושא לשנה"ל תשע"ט
נושא האושר העסיק את האנושות משחר ימיה. האושר נתפס כהעדר סבל, כגמול ושכר, כשאיפה וכמטרה. 

ולחוות מרבית הדתות ניסו להסביר את הגורמים לסבל האנושי וחלקן אף נתנו מענה כיצד להשתחרר מהסבל 
אושר. השאיפה לאושר הניעה את החשיבה הפילוסופית לדורותיה לדיון מעמיק אודותיו והייתה לאחד הכוחות 
המניעים של הכתיבה הספרותית והיצירה האמנותית. הטקסטים הגדולים של התרבות עסקו בשאיפה האנושית 

האקזיסטנציאליסטית וגישתה  לאושר בהגות, בסיפורת ובשירה. במהלך הסמינר נעמיק בנושא הפילוסופיה
לנושא האושר, נדון בקשר בין אושר והצלחה, אושר וסבל, אושר ומשמעות, נלמד על האושר בסיפור  העממי 
ובספרות, ועל אודות האושר  בטיפול הנרטיבי. השאיפה לאושר היא עניין תרבותי ובתרבות המערב 

 הקפיטליסטית הרדיפה אחרי האושר משולבת בהשגת עושר.
  60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 10047,  23192או  23164,  23191או  23173ק: 
 (02.08.18 -)מעודכן נכון ל   16:00-20:30  'א   ד"ר בינה ניר 23813 'ב
 

 
 

 התמחות מעשית )סטאז'(  <<
 

 התמחות מעשית )סטאז'( 
המצטרפים למסגרת הסטאז' רגע לפני סיום התואר הזדמנות לחוות עשייה מקצועית בתוך ארגוני תקשורת. 

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(מר שמואל הכרמלי   ) 23399א' 
 מר שמואל הכרמלי   )מפגשים אישיים(  23399ב' 
 

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

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

  60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
   23822ק: 
 08:30-11:45א'    מר משה שלונסקי 23824ב' 

 
 )מיועד לשנה ב'( רדיועבודה יישומית מודרכת ב

שידור תכנית על פי בחירת המשתתף, בהתאם ללוח השידורים של התחנה, במסגרתה נרכש ניסיון רדיופוני 
חלק מצוות מגוון, התנסות בשידור חי, תיק עבודות עשיר, מיומנויות תקשורת שונות ועוד. המשתתפים עובדים כ

השידור בתחנת הרדיו, המשדרת באזור העמק ובאינטרנט. לחלופין, מי שאינו מעוניין בהגשה, יכול לעבוד כמפיק 
 או עורך באחת מהתכניות.

 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 (04.09.18 -)מעודכן נכון ל )מפגשים אישיים(     מר משה שלונסקי  23554 ש'
 

 
 

 )מיועד לשנה ג'( רדיוהתמחות מעשית )סטאז'( 
שידור תכנית על פי בחירת המשתתף, בהתאם ללוח השידורים של התחנה, במסגרתה נרכש ניסיון רדיופוני 

התנסות בשידור חי, תיק עבודות עשיר, מיומנויות תקשורת שונות ועוד. המשתתפים עובדים כחלק מצוות  מגוון,
ובאינטרנט. לחלופין, מי שאינו מעוניין בהגשה, יכול לעבוד כמפיק השידור בתחנת הרדיו, המשדרת באזור העמק 

 או עורך באחת מהתכניות.
 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 (04.09.18 -)מעודכן נכון ל )מפגשים אישיים(     מר משה שלונסקי 23553' ש
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 )מיועד לשנה ב'( 2התמחות מעשית )סטאז'( בהפקת מגזין שבועי חדשות ערוץ 
באינטרנט. הסדנא תכלול תחקיר, צילום,  2דקות עבור חדשות ערוץ  25הסדנא נפיק מגזין שבועי בן  במהלך

עריכת תכנים, ועריכת וידיאו לפי הדרישות שתוצגנה בסדנא. המגזין יכסה את אזור הצפון ויכלול צילום אייטמים 
זור הצפון. המשתתפים ייקחו חלק בכל חדשותיים וכתבות, פינות מגוונות ועוד וייתן זווית עדכנית על הנעשה בא

תחומי העשייה בצוותים, כך שכל משתתף יתנסה במגוון התפקידים של תהליך יצירתה של תכנית. הקלטות 
 ג'.-התוכנית ומפגשים אישיים יתבצעו לסירוגין בימי ב' ו

 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
 12:15-13:45וגם ג'   12:15-13:45גב' גליה מירום  א'  23584ש'   

 

 )מיועד לשנה ג'( 2התמחות מעשית )סטאז'( בהפקת מגזין שבועי חדשות ערוץ 
תחקיר, צילום,  הסדנא תכלול באינטרנט. 2דקות עבור חדשות ערוץ  25במהלך הסדנא נפיק מגזין שבועי בן 

ויכלול צילום אייטמים לפי הדרישות שתוצגנה בסדנא. המגזין יכסה את אזור הצפון  עריכת תכנים, ועריכת וידיאו
וייתן זווית עדכנית על הנעשה באזור הצפון. המשתתפים ייקחו חלק בכל  חדשותיים וכתבות, פינות מגוונות ועוד

תחומי העשייה בצוותים, כך שכל משתתף יתנסה במגוון התפקידים של תהליך יצירתה של תכנית. הקלטות 
 ג'.-' ויתבצעו לסירוגין בימי ב התוכנית ומפגשים אישיים

 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  4
     )מפגשים אישיים(  גב' גליה מירום  23596 ש'
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 החוג לתקשורת
 לתלמידי בית הספר לתקשורת חזותית

 

 

 שנתון
 

 טשנה"ל תשע"
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 לתלמידי ביה"ס גורן לתקשורת חזותיתהחוג לתקשורת  
 

 ( עם לימודי תעודה והסמכה בעיצוב גרפי. A..Bשילוב לימודים במסגרת החוג לתקשורת )
 
 ן ביה"ס לתקשורת, חברה וממשלקדי

 פרופ' מיכאל קרן

 
 ראש החוג

  מיכאל קרןפרופ' 
 

 מנהל ביה"ס גורן לתקשורת חזותית
 מר מאיר אבירם

 
 ראשי מסלולי ההתמחות

 ירון אריאלד"ר  -תקשורת דיגיטלית
 רות אבידרד"ר  -תקשורת שיווקית

 גינוסר אבשלוםד"ר  -שידור והפקה

 
 מרכז לימודים יישומיים

 שלונסקי משהמר 

 
 יועצות לענייני סטודנטים

 ניר ד"ר בינהשנה א': 
  אלישר מלכהורד שנה ב': ד"ר 
 ימן זקסדנה ושנה ג': ד"ר 

 
 *  חברי הסגל האקדמי

 
 מיכאל קרןפרופ'  פרופ' מן המניין:

 
 , אבשלום גינוסר, ד"ר ירון אריאל, ד"ר ורד מלכה , ד"ר אלישררות אבידרד"ר  מרצה בכיר:

 . עמית קמהד"ר  ,אורלי צרפתיד"ר 
 

 דנה. זקסוימן )מומחה(, ד"ר  שמואל הכרמלימר  מרצה:
 

 .ניר ד"ר בינה מורה בכיר:
 

דהן אילת, גב' אלון גיל לי, מר אלחדף בן, -גב' אבידור רחל, גב' אדר עירית, גב' ארבל עמיתי הוראה:
אריה יערה, גב' -שובל גאלה, גב' גור-עמי דרור, גב' גוכמן-ניר הגר, מר בן-גב' אשחר

לביא -, גב' טורקניץ'ר וסיליו ולד"דקדרון נורית, -גורדון איריס, מר הגרי אילן, גב' וינד
מאירסון נטלי, -גרדי עופרי, גב' כהן-לירון, מר ישמח גוסטבו, מר יפימוב כתרי, גב' כהן

מר נוי עידו, גב' סאקס ענת, מר סטוק עדלי,  מר ניימן נוי, מר מזן עדי,מר לוריא דוד, 
 מר עינהר יואב, גב' קנדלשטיין אנקטי, גב' ראובן ענבל, מר רזון קובי.

 
 כנו שינויים ברשימת סגל ההוראה* ית  

                                              
 מרכזת החוג

 גב' פיינשטיין אליכיס איריס

 04-6423459טל':  

 04-6423428פקס: 

 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: 
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 מרכזת בי"ס גורן לתקשורת חזותית

 אופק ניצןגב' 
 04-6423406טל':  
 1534-6423406פקס: 

 09:00-12:30ה' -שעות קבלה:  ימים א'
 09:00-12:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'
nitzano@yvc.ac.il: mail-e 

 

 הלימודיםטרת מ
כנית הלימודים הוא בשילוב בין לימודים אקדמיים בחוג לתקשורת לבין לימודי תעודה בבית הספר ייחודה של ת

"גורן" לתקשורת חזותית. הלימודים בחוג לתקשורת יקנו לסטודנטים כלים אקדמיים ומיומנויות נדרשות וידע 
ה, עיצוב ותרבות. הלימודים הספר "גורן" ערכי יציר-דם יקנו הלימודים בביתבסיסי ומעשיר בתחומי התקשורת. לצ

במסלול זה מורכבים מקורסים ומסדנאות מעשיות העוסקים בהכרת השפה החזותית, פיתוח חשיבה יצירתית, 
וסביבת  דיגיטליתעיצוב בדו ממד ובתלת ממד, הבעה מילולית חזותית, פרסום, איור, אינטרנט, עיצוב למדיה 

ו כן, מציעה התכנית לימודי העשרה בתחומי האמנות מסך, גרפיקה ממוחשבת ועיצוב תדמית ואריזה. כמ
הפלסטית, קורסים נבחרים בתולדות האמנות והעיצוב, ברישום, בציור ובצילום. במסגרת התכנית ייקחו 

 הסטודנטים חלק בפרויקטים ייחודיים בשיתוף עם גופים ציבוריים מוכרים. 
 
 

 מבנה הלימודים
בילים: לימודים אקדמיים במסגרת החוג לתקשורת ולימודי עיצוב הלימודים מתנהלים בשני מסלולי לימוד מק

במסגרת  B.Aגרפי בביה"ס גורן. בתום ארבע שנות לימוד אקדמיות ועם סיום חובותיו, יקבל הסטודנט תעודת 
 החוג לתקשורת ותעודת מעצב גרפי המסלול ללימודי עיצוב. 

 
 )נקודות זכות( לפי החלוקה הבאה: 125בור על מנת להשלים את לימודי התואר הראשון על הסטודנט לצ

 
 נ"ז 

 64 קורסי חובה בתקשורת 
 40 תקשורת(-סדנאות משותפות )גורן

 21 קורסי חובה בעיצוב 
 

 נ"ז  125 סה"כ
  

 
 הערות:

  השלמת חובות הלימוד היא באחריות הסטודנט. יש לבדוק את גיליון הציונים ולוודא שבתום כל שנת
הסטודנט את חובותיו בציון עובר בהתאם לדרישות הקורס, ובתום שלוש שנים השלים לימודים, סיים 

 נ"ז לפי הנדרש בתוכנית הלימודים. 120לפחות 

   .פתיחת קורס מותנה במספר הנרשמים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:nitzano@yvc.ac.il
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 חלימודיהם בתשע" שהתחילולסטודנטים  כנית הלימודיםת
 

  '  בשנה 
 ז"נ שש"ס שם הקורס קוד הקורס

    לימודי עיצוב
 1 4 1צילום סטודיו ותאורה  23740
 1 4 2צילום סטודיו ותאורה  23741
 1 4 טכניקות ומסרים בעיצוב 23759
 1 4 פרשנות חזותית של טקסטים 23708
 1 4 מסר קריאייטיב ומה שביניהם 60342
 1 4 ארגון מידע כתוב 23724
 1 4 העם דורש עיצוב חברתי  23758
 1 3 אינדיזיין -3 גרפיות תוכנות 23742
 1 4 מתחיליםלפלאש  23747
 2 4 עיצוב וחומר 23760
 2 4 המחשת מידע באמצעים חזותיים 23735
60349 ADOBE ANIMATE 1 4 למתחילים 
 2 4 מבוא לדפוס בעולם החדש 60346
 2 4 מבוא לעיצוב אריזה 60348
 1 3 יסודות בחוויית משתמש 60340
   פרויקט מלווה 60333

    
קורסי חובה 

 בתקשורת
   

 2 2 מתודולוגיות כמותיות בחקר התקשורת 60336
 2 2 מתודולוגיות איכותניות בחקר בתקשורת 60337
 4 4 היסטוריה של התקשורת 23279
 2 2 דיני תקשורת 23015
 1 2 כרזות במאה העשרים 23745

    
   סדנאות
 1 4 סדנא לרישום מתקדם 23714
 2 4 מבוא לעיצוב תדמית 23717
 2 4 מיתוג בעידן האינטראקטיבי 23761
 2 4 "הגודל לא קובע" מסרים, טכניקות ועיצוב 23764

    

 23 74  סה"כ שנה ב'

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל
 

 משנה ב' לשנה ג' תנאי מעבר
 סיום לימודי אנגלית עד רמת פטור .א

 ציון עובר בקורסי "מתודולוגיות בתקשורת"  .ב

 60ציון המעבר בכל הקורסים בתקשורת הוא  .ג

 
 

   '  גשנה 
 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

    לימודי עיצוב
 2 4 האיור בסיפור במשל ובאגדה 60306
 2 4 תוכן, צורה ומסר 60339
 6 8 מחקר בעיצוב  -תוצאות חיפוש -סמינריון 23754
 2 4 עיצוב טיפוגרפי מתקדם 60308
 2 4 סמל ביטוי חזות ומסר 23738
 2 4 עיצוב בתלת מימד 23746
 2 4 עיצוב, חברה, תרבות 60330
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 2 4 להיות או לא להיות-מיתוג 60344
 1 4 פלאש מתקדמים 23748
 2 4 אבולוציית הקריאה 23753
 2 4 עיצוב מגזין 23750
60350 ADOBE ANIMATE 1 4 מתקדמים 
 2 4 סדנת פרסום וקריאייטיב למעצבים 60351
 2 4 עיצוב אינטגרטיבי 60004
 2 4 פיתוח בריף לשפה חזותית 60343
   פרויקט מלווה 60334

    
קורסי חובה 

 בתקשורת
   

 2 4 טיפוגרפיה לאינטראקטיב 23763
 2 4 קונספט בשלושה מימדים 60347
 4 4 פסיכולוגיה של התקשורת 23278

    
    סדנאות
 1 4 עיצוב גרפי בתנועה 60323
 2 4 1עיצוב לאינטרנט  23676
 2 4 מיתוג 23744

 43 46  סה"כ שנה ג'
 (20.01.19 -)מעודכן נכון ל

 

   '  דשנה 
 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

    לימודי עיצוב
 6 6  פרויקט גמר 60015
 2 4 עיצוב אינטגרטיבי 60004
 2 4 דו"ח שנתיעיצוב  60009
 2 4 מיתוג וחוויית לקוח בסביבה דיגיטלית 60341
 2 4 סטודיו טיפוגרפיה 23765
 1 4 טיפוגרפיה קונספטואלית 60010
 1 4 פיתוח קונספט 60326
   פרויקט מלווה 60335

    
    סדנא

 2 4 עיצוב סובייקטיבי 23766
    

 61 03  סה"כ שנה ד'
 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל 

 
 זלימודיהם בתשע" שהתחילולסטודנטים  כנית הלימודיםת
 

   '  גשנה 
 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

    לימודי עיצוב
 2 4 האיור בסיפור במשל ובאגדה 60306
 2 4 תוכן, צורה ומסר 60339
 6 8 מחקר בעיצוב  -תוצאות חיפוש -סמינריון 23754
 2 4 עיצוב טיפוגרפי מתקדם 60308
 2 4 סמל ביטוי חזות ומסר 23738
 2 4 עיצוב בתלת מימד 23746
 2 4 עיצוב, חברה, תרבות 60330
 2 4 להיות או לא להיות-מיתוג 60344
 1 4 פלאש מתקדמים 23748
 2 4 אבולוציית הקריאה 23753
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 2 4 עיצוב מגזין 23750
60350 ADOBE ANIMATE 1 4 מתקדמים 
 2 4 וקריאייטיב למעצביםסדנת פרסום  60351
 2 4 עיצוב אינטגרטיבי 60004
 2 4 פיתוח בריף לשפה חזותית 60343
   פרויקט מלווה 60334

    
קורסי חובה 

 בתקשורת
   

 2 4 טיפוגרפיה לאינטראקטיב 23763
 2 4 קונספט בשלושה מימדים 60347
 4 4 פסיכולוגיה של התקשורת 23278

    
    סדנאות
 1 4 עיצוב גרפי בתנועה 60323
 2 4 1עיצוב לאינטרנט  23676
 2 4 מיתוג 23744

 43 46  סה"כ שנה ג'
 (20.01.19 -)מעודכן נכון ל

 

   '  דשנה 
 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

    לימודי עיצוב
 6 6  פרויקט גמר 60015
 2 4 עיצוב אינטגרטיבי 60004
 2 4 עיצוב דו"ח שנתי 60009
 2 4 מיתוג וחוויית לקוח בסביבה דיגיטלית 60341
 2 4 סטודיו טיפוגרפיה 23765
 1 4 טיפוגרפיה קונספטואלית 60010
 1 4 פיתוח קונספט 60326
   פרויקט מלווה 60335

    
    סדנא

 2 4 עיצוב סובייקטיבי 23766
    

 61 03  סה"כ שנה ד'
 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל 

 
  ולימודיהם בתשע" שהתחילולסטודנטים  כנית הלימודיםת

  
   '  דשנה 

 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
    לימודי עיצוב

 6 6  פרויקט גמר 60015
 2 4 עיצוב אינטגרטיבי 60004
 2 4 עיצוב דו"ח שנתי 60009
 2 4 מיתוג וחוויית לקוח בסביבה דיגיטלית 60341
 2 4 סטודיו טיפוגרפיה 23765
 1 4 טיפוגרפיה קונספטואלית 60010
 1 4 פיתוח קונספט 60326
   פרויקט מלווה 60335

    
    סדנא

 2 4 עיצוב סובייקטיבי 23766
    

 81 43  סה"כ שנה ד'



 

 31 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 >>שנה ב' - לימודי עיצוב
 

 1צילום סטודיו ותאורה 
הרחבת שפתו החזותית של הסטודנט בצילום ושכלול יכולתו הרטורית, תוך הפגשתו עם דינמיקת עבודה של 
צילום מתוכנן לשלביו על היבטיו התוכניים והטכניים. העמקת הידע הכרוך בתפעול מתקדם של המצלמה ועזריה, 

 בדגש על הבנת מאפייני האור ובניית מערך התאורה. 
   60 /נ"ז / סד'  1שש"ס /  4

 12:00-15:00'  ה     מר עדי מזן  23740א'  
 

  2צילום סטודיו ותאורה 
העמקת הידע הכרוך בתפעול מתקדם של המצלמה ועזריה, בדגש על הבנת מאפייני האור ובניית מערך 

ש התאורה. פיתוח תודעת הסטודנטים כאנשי קריאטיב לעתיד לדרכי ייצוג רעיון ומתן משמעות באופן חזותי. ליטו
 פרזנטציה מול קהל, תוך תרגיל מוקדם ושימוש מדויק בשפה.

    60נ"ז / סד' /  1שש"ס /  4
 10:30-13:30ג'          מר עדי מזן  23741ב' 
 

 טכניקות ומסרים בעיצוב
מטרתו של הקורס הינה פיתוח מיומנויות חשיבה, יכולת ניסוח מסרים ולימוד  טכניקות שונות בהן ניתן להעביר 

מסרים באמצעות שפה חזותית. כל זאת תוך התנסות בטכניקות שונות  מעולם העיצוב הגרפי וחיבור בין אותם 

 .ליצירת שפה חזותית מקורית, יצירתית ובעלת משמעות -המרכיבים השונים  

 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  4
                        08:30-11:30   ד'ענת סאקס       גב'   23759א' 
 

 פרשנות חזותית של טקסטים
הקורס מתרגל עבודה במגוון כלים וטכניקות במטרה לבדוק את תפקיד הטכניקה באיור,  ,הקניית יסודות האיור

 וכבסיס לאפיון של תוכן תוך שימת דגש על סגנון, והעברת מסר בכלים איורים.
 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  4
 08:30-11:30'   ג        גב' גיל לי אלון  23708' א
 

 מסר, קריאייטיב ומה שביניהם   
חשיבות המסר בעולם התקשורתי, איך מפצחים אותו ואיך יוצרים לו דימוי אחר, שונה ומבדל בעולם שכולו 

 דימויים נשחקים.
תרון, והיישום הגרפי על ידי עיצוב טיב, החשיבה והפיות של אנשי קריאיטיבי זו המהילהפוך מסר לתוצר קריאי

 נכון.
  60 / ש' / נ"ז 1 / שש"ס 4

 08:30-11:30מר גוסטבו ישמח   א'   60342ב' 
 

 ארגון מידע כתוב
 ביצירת סדרה ומערכת טיפוגרפית מורכבת עם טקסטים מסוגים שונים,  הקורס עוסק

 בעלי היררכיות שונות.
 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /   4

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל 14:00-17:00 ' ג    קנדלשיין  גב' אנקטי  23724ב' 
 

 העם דורש עיצוב חברתי
ימין, קיטוב כלכלי, קיטוב חברתי, -קשה להתעלם מהקונפליקטים הרבים שסובבים את האזרח הישראלי: שמאל

איכות סביבה כנגד אינטרסים פוליטיים וכלכליים, מרכז לעומת פריפריה, סרבנות לעומת מיליטריזם ועוד. במהלך 
למידים לעצור רגע ולחשוב איזה מאבק ישראלי קרוב ללבם ויכול להניע אותם לפעולה. כל הקורס יתבקשו הת

סטודנט יבחר לו את המאבק הנוגע לו, ויעסוק בו במהלך הסמסטר. לאחר הבחירה במאבק הראוי בעיניהם, 
סטיקרים, כרזות,  -יערכו התלמידים עבודת עומק אשר תחדד את תוכן המאבק ויכינו פריסה רחבה של מרכיבים

 .אשר יצהירו, יקדמו ויעוררו דעת קהל למאבקם ,סטנסילים, שילוט, כרזות רשת ועוד
 60נ"ז / ש' / 1שש"ס /  4
  12:00-15:00'  ב      עינהרמר יואב  23758' ב
 

 
 
 



 

 32 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 אינדיזיין - 3תוכנות גרפיות 
אינדיזיין ופוטושופ, כאשר תהליך הסטודנטים יתמודדו בתהליכי עיצוב תוך שימוש מירבי בתוכנות הגרפיות 

העבודה מתחלק בין הכיתה לסדנת המחשבים. מטרת הקורס: הקניית תהליך חשיבה והרגלי עבודה הממוקדים 
 בתקשורת חזותית, תוך רכישת מיומנות בתוכנות גרפיות.

  60נ"ז / ש' /  1שש"ס /   3
 15:15-17:30'   ג     גב' אילת ארבל דהאן 23742א' 
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל למתחילים פלאש
   

 ADOBE ANIMATE (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  למתחילים 
  60נ"ז / ש' /  1שש"ס /   4

 12:15-15:15   מר כתריאל יפימוב  ה' 60349ב' 
  

 (02.09.18 -)מעודכן נכון למבוטל   עיצוב וחומר
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  מבוא לדפוס בעולם החדש
חשיפה לעולם הדפוס והקניית כלים להתמודדות נכונה עם פרויקט מורכב. במהלך הקורס נלמד על השינויים 
שעובר עולם הדפוס בשנים האחרונות. נשווה בין סוגי הדפוס השונים )פרוצס ודיגיטל( ,על יתרונותיהם 

סבך של מגבלות ושיקולים שעל  וחסרונותיהם. התפתחות הטכנולוגיה )טובה ככל שתהיה ( טומנת בחובה
המעצב לקבל. לאורך הסמסטר נעבוד על פיתוח דרכי חשיבה, תכנון נכון ופיתוח יצירתי ,ניתוח ופתרון בעיות 

 ושילוב בין דרישות הלקוח והתעשיה.
  60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

 8:30-11:30ה'     מר ליאור ליפשיץ   60346א' 
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל  המחשת מידע באמצעים חזותיים
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  מבוא לעיצוב אריזה
 המותג בין הקשר ביצירת תפקיד לה יש ,עצמו המוצר לפני עוד פוגשים אנחנו ואותה הפנים היא אריזה
 אם להכריע שיכולה זו היא ,מכירה בנקודת הזדמנות היא .אותי״ ״קח להגיד שצריכה זו היא .לצרכן

 מול אל אסתטיקה כמו שאלות עם מתמודדים אנחנו אריזות בעיצוב .עסקה תתבצע לא או תתבצע
 ,בו שנוגעים משהו היא אריזה .הפיזי בעולם משתמש וחווית מימדית תלת חשיבה ,פונקציונאליות

 .ומבנה חומר .וחוץ פנים .וגב לפנים להתייחס ויש מרגישים
 ומחקר אסטרטגיה קביעת תוך ,ויזואלית שפה בגיבוש ושוטפים בסיסיים מושגים להקנות מיועד הקורס
 המושגים את נבחן דרכה הפלטפורמה .ומשכנעת מקורית ,קונספטואלית ,רחבה עיצובית חשיבה ,ויזואלי

מעודכן נכון ) .יוצרת חווית מפגש ייחודית בין הצרכן למותג ,שמעצם תפקידה ,ונבנה קונספט עיצובי היא האריזה
 (30.01.19 -ל
  60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

  12:00-15:00א'  ניר   -אשחרהגר גב'   60348ב' 
 

 יסודות בחוויית משתמש
מטרות, פרסונות  איפיון והגדרת אפליקציות והעיצוב למובייל כגון:נעסוק במושגי יסוד בעולם עיצוב ה בקורס

 ארכיטקטורת מידע, מבחני שימושיות ועודד, תסריטי שימושיות, מפרט טכני, להגדרת קהלי יע
 60/ ש'/  נ"ז 1שש"ס/  3

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל 10:15-12:30   'בגוכמן       גאלה גב'  60340א' 
 

 פרויקט מלווה
 הפרויקט מורכב מפעילויות לאורך שנת הלימודים וכולל סדנאות, הרצאות אורח ופרויקט משותף. 

 נ"ז  0שש"ס /  0
 צוות מרצים    60333ש' 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 קורסי חובה בתקשורת -שנה ב'>>
 

 מתודולוגיות כמותיות בחקר התקשורת
הקורס נועד להקנות לסטודנט הבנה, יכולת תכנון, ביצוע והערכה של מחקר כמותי בתחום התקשורת. תוכן 

הקורס כולל היכרות עם מגמות בהתפתחות המחקר התקשורתי, הליך ההמשגה, דגימה, מהימנות ותוקף. נדון 

 וניתוח תוכן(.  בהרחבה בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של עיצוב מערכי מחקר כמותיים )סקר, ניסוי

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45 ' ד      ר ולד וסיליו"ד 60336 ב'
 

 מתודולוגיות איכותניות בחקר התקשורת 
יחסית הבאה לידי ביטוי בשיטות ובכלים איכותניים. נבין את -בקורס נתוודע לתפיסת העולם המחקרית החדשה

גיון העומד בבסיסה ואת השלכותיה המעשיות בחקר התקשורת. נכיר יהרקע לצמיחתה של תפיסה זו, את הה

 בוחן בהם נקטו החוקרים בשיטות איכותניות-ונלמד כלי מחקר איכותניים, תוך הצגת מקרי

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:00-13:45ד'  ד"ר עמית קמה       60337 א'
 

 ההיסטוריה של התקשורת
מאז שחר האנושות בני אדם ְמַתקשרים בדרכים שונות ומנסים לתעד את המציאות בה הם חיים. מספר המצאות 
חוללו מהפיכות בדרכי התקשורת, החל מהדיבור וכלה באינטרנט דרך כתב, דפוס, רדיו וכדומה. בקורס נתוודע 

זה בזה. נראה כיצד מערכות הנחת יסוד שאמצֵעי התקשורת, התרבות והחברה קשורים למהפיכות אלו מתוך 
תרבותיות, פוליטיות, כלכליות ודתיות לצד מאפיינים פסיכולוגיים ובינאישיים נגזרים מטכנולוגיות תקשורתיות. 

מודרני, המודרני -היסטורי, הטרום-היסטוריות של אמצעי תקשורת בעידנים הפרה-נעמוד על התפתחויות סוציו
 ם על החברה והתרבות בֶהקשרים מגוונים.מודרני, ונראה כיצד הם משליכי-והפוסט

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 08:30-11:45   ב'ד"ר עמית קמה     23279ב' 
 

 דיני תקשורת
במסגרת קורס זה נכיר את העקרונות והיסודות המשפטיים בישראל העוסקים בהסדרת מערכת התקשורת מתוך 

בקורס נבחן עקרון זה אל מול אינטרסים אחרים של ראיית חופש הביטוי כעקרון בסיסי במדינה דמוקרטית. 
הפרט והציבור וינותחו ההסדרים החוקיים ביחס למוסדות תקשורת ההמונים השונים ולעוסקים בתחום. ננתח 
ונבקר את הדינים והתקדימים התוחמים את החופש העיתונאי ואת חופש העיתונות בישראל ונעמוד על השינויים 

שהתקשורת הישראלית של שנות האלפיים תמשיך למלא את שליחותה במדינה והשיפורים הנחוצים כדי 
 דמוקרטית.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 23165ז: 
 08:30-10:00    ג'   זקס ד"ר דנה וימן  23015' ב
 

 העשרים במאה כרזות
 אליזה– השאנז דרך עזריאלי ממרכז, רגל והולכי אוטובוסים, רכבות של תנועה צירי לאורך תלויות ענק כרזות

 במבחן ועומדת כוחה את הכרזה מוכיחה הדיגיטאלי בעידן. ומשכנעות מסבירות , מפרסמות, סנטר לינקולן ועד
 פוליטיים אירועים ומתעדת התרבות התפתחות את, האנושית ההיסטוריה את משקפת הכרזה. הזמן

 .ואינטרדיסציפלינרי תרבותי– רב תקשורתי מדיום מהווה ,חזותי מסר של כתמצית הכרזה. מדעיות והתפתחויות
 60 / ש' / ז"נ 1 / ס"שש 2
  15:15-16:45'  ב    גרדי כהן עופרי גב' 23745 ב'

 
   

 סדנאות חובה -שנה ב' >>
 

 לרישום מתקדם סדנא
העמקת הידע הנרכש בתחום הרישום. הוראת טכניקות נוספות ומורכבות בשילוב חומרים שונים. פיתוח חשיבה 

 יצירתית אישית וחשיפה רחבה לקשר שבין אמנות ומקצועות העיצוב.
 60נ"ז / סד' /  1שש"ס /   4
          (02.09.18 -)מעודכן נכון ל    12:45-15:45ב'       מר דרור בן עמי  23714' א
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 עיצוב תדמיתלבוא מ
בהצלחתו. למעצב, האחראי על בעידן המודרני בו אנו חיים הפכה תדמיתו של כל מותג/מוצר למרכיב מרכזי 

גיבושה של תדמית גרפית זו, תפקיד מכריע בהטמעת ערכי המותג ובאפיון כרטיס הכניסה של המוצר אל תודעת 
הקהל. הקורס ישלב לימוד תיאורטי ועבודה סדנאית ויבחן סוגיות מרכזיות תוך מתן פרויקטים מגוונים העוסקים 

 שונות. בגיבוש עיצובה של זהות מותגית מזוויות
  60נ"ז / סד' /  2שש"ס /   4

 08:30-11:30'  ה       גב' נורית וינד קידרון 23717ב' 
 

 מיתוג בעידן האינטראקטיבי
מבוא לעיצוב לאינטרנט באמצעות עיצוב קמפיין ממותג בשלושה פורמטים שונים: באנרים לפרסום, דף נחיתה ו 

News letter.  התלמידים יתנסו בפיתוח קונספט לקמפיין ויעצבו תוך הכרות עם הכלים והמושגים הקיימים
בתחום האינטרנט; גריד, קומפוזיציה, שימוש בטיפוגרפיה, שימוש בדימויים, דרכי הנעה לפעולה של קהלי היעד 

 ועוד.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 12:00-15:00'    גגב' עירית אדר         23761'  א
 

    עיצובבטכניקות ו מסרים "הגודל לא קובע"
 תהתנסות ופיתוח טכניקות מגוונות תוך שימוש בחומרים שונים, אשר יחברו בין עבודה ידנית למדיה הדיגיטלי

קות השונות נביע מסרים, רעיונות ותחושות. במטרה לפתח י)עבודה על מחשב( ויהוו בסיס לעבודה. דרך הטכנ
 .תשפה מקורית וייחודי

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  12:00-15:00    'ד     איריס גורדון 23764ב' 
 
 
 

 >>שנה ג' - לימודי עיצוב
 

 האיור בסיפור, במשל, באגדה
קורס המשך שבו יושם הדגש על פיתוח שפה חזותית אישית. הקורס יעסוק באיור כאמצעי להבעת דעה וביקורת. 

 האיור כאמצעי ביטוי ויזואלי לתכנים מילוליים וספרותיים, פיתוח קו חשיבה אישי, פיתוח סגנון ביטוי אישי. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   4

  12:00-15:00   ג'    גב' גיל לי אלון  60306ב' 
 

 תוכן, צורה ומסר
 עיצוב הוא יישום של כוונה וצורך חיצוניים או אישיים ומסירתו באמצעים חזותיים לקהל מוגדר מראש. 

 דורש חיפוש אחר הדרך היעילה ביותר לתרגם את המסר ולהעבירו באופן מדויק ליעדו.  עיצוב
   הקורס יעסוק בחשיבה גרפית וקונספטואלית שבמטרתה לפתח יכולת תקשורתית עיצובית באמצעים חזותיים.

פיתוח שפה גרפית המבוססת על מחקר, איסוף מידע, תוכן והבאה לידי ביטוי בצורות, צבעים, קומפוזיציה, מלל, 
 י.וסגנון של רעיון לכדי ביטוי חזות צותמתסגנון ויחסים בין המרכיבים, 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   4
 08:30-11:30  'ד   מאיר אבירםמר  23755' א
 

 מחקר בעיצוב חזותי -סמינריון 
תפקידו של סטודנט באקדמיה לעיצוב בין היתר הוא לבחון את עצמו ואת העולם בו הוא פועל ויוצר. לאתגר את 

וכאיש מקצוע לעתיד במרחב המקצועי  תבניות החשיבה והיצירה הידועות והמוכרות, אותן הוא רוכש כיוצר
והפרטי. בקורס  ייבחנו  כמו ב"מעבדת עיצוב" אלמנטים בתהליך היצירה. בניית תשתית תוכן, רעיון, ומרכיבים 
חזותיים ליצירת פרויקט חזותי הבא להציע מחקר הבוחן ובודק את גבולות החומר, העיצוב, מרחב הפעולה 

הקורס יעסוק במחקר תוכני וחזותי. בדרכי הבעה חזותית ומילולית,  והפורמט עליהם בנויה עבודת עיצוב.
חומרים, טכניקות, גבולות הפורמט, קריאות המסר, הטקסט, הדימוי, חווית המשתמש, גריד, קומפוזיציה, צורה, 

 צבע ועוד.
 60נ"ז / ש' /  6שש"ס /  8

 (02.09.18 -ל)מעודכן נכון  12:00-15:00לביא  ג'  -גב' לירון טורקניץ 23754א' 
  08:30-11:30לביא  ג'  -גב' לירון טורקניץ 23754ב' 
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 ספר אומן -עיצוב טיפוגרפי מתקדם
איכות העיצוב כאיכות שירות. נעסוק  -הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם מהות תפקיד המעצב )טיפוגרף(

בעים ממבנה/מגריד, טיפול בהבנת חווית הקריאה, הבנת הצרכים של פרויקט עיצוב והענקת פתרונות הנו
טיפוגרפי, המצאת חוקים ושבירה שלהם כמענה לאותם צרכים. הקורס נועד לערוך היכרות עם חוקים טיפוגרפיים 

 ושימוש בהם בהיררכיה מורכבת ויחידאית.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

       12:00-15:00ב'      ייןטגב' אנקטי קנדלש 60308א' 
 

 ומסרסמל, ביטוי, חזות 
קורס המדגיש את ה"תהליך", שאינו תלוי תוצאה, ואת היות הסטודנטים "מעצבים חוקרים" שהינם חלק מעשייה 
תרבותית אינטלקטואלית. לכל סטודנט תהיה נקודת מוצא סובייקטיבית להמשך התהליך אשר במהלכו יפתח 

. הכיוונים השונים יעזרו לסטודנט הסטודנט כל פעם דלת ואספקט נוסף מכיוונים שונים ביחס לאותו נושא נבחר
 לגבש אמירה אישית ותוצר גרפי חזותי בעל היקף ועשייה בפורמט משתנה. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  13:30-16:30ב'         מר נוי ניימן  23738 ' א
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון למבוטל    עיצוב בתלת מימד
 

       חברה, תרבותעיצוב, 
 תודעה ופיתוח, ביניהם הקיימים הדיאלוג וההשפעה ובחינת ועיצוב תרבות, חברה נפגשים בו למרחב חשיפה

 לפרויקט קונספט פיתוח על במהלך הקורס תעשה עבודה .בנושא ולמידה מחקר, עמדה גיבוש ,עיצובית/חברתית
 מעשית עבודה תוך ,עיצוב של שונים בפורמטים והתנסות .החזותי לביטויו ויצירתיים שונים כלים ובחינת

 .מגובש חזותי מוצר לכדי רעיון הבאת תהליך .ויצירתית
 60 / ש' / נ"ז2  / שש"ס 4

   12:00-15:00גב' ענת סאקס       ד'   60330א' 
 

   (02.09.18 -)מעודכן נכון למבוטל  להיות או לא להיות -מיתוג
 

 (02.09.18 -נכון ל)מעודכן מבוטל   פלאש למתקדמים
 

ADOBE ANIMATE (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  למתקדמים 
 60ש' /   / נ"ז 1 שש"ס / 4
 08:30-11:30ה'     מר כתריאל יפימוב  23748' א
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון למבוטל   עיצוב מגזין
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  סדנת פרסום וקריאייטיב למעצבים
 .מנסה לשכנע אותי במשהו - מישהי, מישהו -רגע  בכל יום, בכל

 .במשהו -מישהי, מישהו  אני עצמי מנסה לשכנע -בכל יום, בכל רגע 
 קונספט. ,קריאייטיב, פרסום, קופירייטינג קוראים ל'שכנוע' הזה בשפה המקצועית

 ונתרגל אותה גם במישור המקצועי וגם במישור האישי. –בסדנא נלמד את השפה המקצועית 
 יצירתית. -שכנועית-פרסומית-מטרת הסדנא היא לפתח את החשיבה הקונספטואלית

-'אני-הסדנא שמה דגש רב על הרחבת נקודות המבט וזוויות הראייה של אנשי הקריאיטיב, ועל מעבר משפת ה
 לו'. -לה-לי-אני' לשפת ה'למה-אני

  60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 08:30-11:30   ב' מר רוני אפלבוים    60351ב' 
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון לעיצוב אינטגרטיבי 
המגבה את  קורס זה יעסוק בניית קונספט עיצובי, העברת מסר )סיפור( חזותי ופיתוחו למנעד רחב של מוצרים

כמו כן, התייחסות לבריף, הצעת פתרון לנושא מוגדר, . הקונספט לשפה חזותית מעניינת, מרעננת ומקורית
עיצוב כחלק בלתי נפרד מתרבות  – ישית מתוך גישה רחבה ורב תחומית לנושא נתוןהצגת פרשנות א

ויזואלית ייחודית ומאופיינת, בראייה רוחבית  שפה ובנוסף, יצירת. בארץ ובעולם חשיפה לנעשה האדם.
בקורסים תוך שימוש בידע שנצבר  , בחומריות מגוונת,Online  &Offline בפורמטים שונים (total look) רחבה

 .שנלמדו בשנים קודמות
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   4

 08:30-11:30ג'        גב' רחל אבידור  60004א' 
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 (20.01.19 -)מעודכן נכון ל  פיתוח בריף לשפה חזותית
 קונספט לפיתוח כלים ,חזותית בתקשורת הממוקדים עבודה והרגלי חשיבה תהליך הקנייתמטרת הקורס הינה 

 . ופיתוחו בריף יצירת לקוח מול בעבודה חזותית שפה של ויצירה
 וממנו ,אותו ומובילים הבריף את יוצרים כמעצבים אנחנו בו מיתוגי תהליך וניצור נעבור הקורס במהלך
 .שלמה חזותית שפה יוצרים

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 12:00-15:00דהן אילת   ה'   -גב' ארבל  60343ב' 
 

 פרויקט מלווה
 הפרויקט מורכב מפעילויות לאורך שנת הלימודים וכולל סדנאות, הרצאות אורח ופרויקט משותף. 

 נ"ז  0שש"ס /  0
 צוות מרצים    60334ש' 

 

 קורסי חובה בתקשורת -שנה ג'>>
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל   טיפוגרפיה לאינטראקטיב
 

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  קונספט בשלושה מימדים
בשנים האחרונות הדפוס עובר שינוי. הוא מסתגל להתפתחות הטכנולוגיה ולמסכים שמציפים את העולם. 
המעצב נדרש להשתפר, למתוח גבולות ולמצוא דרכים יצירתיות למשוך את תשומת ליבם של העוברים והשבים. 

ת מוצרים )סטטיים, דינמיים בקורס זה נלמד איך לגשת לבריף שדורש חשיבה רחבה, נתמקד בעיצוב סידר
ומניעים לפעולה( שהם נגזרת של מוצר אבטיפוס. נלמד על המשמעויות של הסביבה בה הוא חי, נבחן, נבין 

 ונשווה בין היתרונות, החסרונות והמגבלות של המדיות השונות.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   4

 12:00-15:00   מר ליאור ליפשיץ   ה'  60347א'  
 

 הפסיכולוגיה של התקשורת 
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים מושגיים ומחקריים מעולם הפסיכולוגיה, באמצעותם יוכלו להבין ולנתח 

תפיסה ין היתר במושגי יסוד בתחום כגון: ב ידוןתופעות מרכזיות בתקשורת בינאישית, קבוצתית והמונים. הקורס 
עמדות, עמדות  יחוס, ניהול הרושם, היסק חברתי; שכנוע ושינוחברתית, תקשורת לא מילולית, תהליכי יי

כמו כן נעסוק בתופעות . תהליכים בין קבוצתייםו מגדר; התנהגות בקבוצות; זהות חברתיתעצמי ווהתנהגות; 
 כניות הריאליטי.הצלחת תו חברתייםפסיכולוגיות בתקשורת ההמונים כמו יחסים פארה 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 08:30-11:45   ד'    ד"ר דנה וימן זקס 23278ב' 

 
 

 סדנאות חובה –שנה ג' >>
 

 עיצוב גרפי בתנועה  
תוך למידת  תוכנת האנימציה  Motion Graphics -מטרת הקורס להקנות לסטודנטים היכרות טובה עם עולם ה

 בתחום הפוסט פרודקשן ועיצובהקורס יציג לסטודנטים את עקרונות הבסיס  "After Effects". והפוסט פרודקשן 
Frame ביטוי וחופש שיאפשרו לסטודנטים עבודה עם גורמים שונים בעולם העיצוב הגרפי המתקדם, ההפקה 
 העבודה. משליטה בתהליך הנובע אמנותי

 60נ"ז / סד' /  1שש"ס /  4
 08:30-11:30'   ה     מר כתרי יפימוב  60323ב' 
 

 1עיצוב לאינטרנט 
האינטרנט שינה את הדרך בה אנו צורכים מידע, לומדים ועושים עסקים. נוכחות באינטרנט היא מחויבת המציאות 

, HTMLלרוב החברות כיום. מטרת הקורס היא ללמד בנייה ועיצוב של אתרי אינטרנט דרך "שפת" האינטרנט: 
 IMAGE READY/PHOTOSHOP, ודרך התוכנות הגרפיות HTMLלעריכת  DREAMWEAVERתוכנת 

 בהדרכה צמודה של המנחה.-במהלך הקורס יפיק כל סטודנט אתר אישי
 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /   4

  12:00-15:00'  דגב' עירית אדר        23676ב' 
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 מיתוג
מיתוג באמצעות הקניית כלים לעיצוב רחב היקף ופיתוח שפה עיצובית ייחודית למטרות המוגדרות. עיצוב 

 ומייחד. יושם דגש על מקסום המשאבים היצירתיים של המעצב בתהליך העבודה ויישומם בעיצוב.כאמצעי מבדל 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   4

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  12:00-15:00   'בוי ניימן          מר נ 23744ב' 
 
 
 

 >>שנה ד' - לימודי עיצוב
 

 פרויקט גמר -סמינריון מחקרי
פרויקט הגמר מסכם ארבע שנות לימודי תקשורת חזותית בבית הספר גורן. הפרויקט יהווה נדבך מרכזי 
בהכשרתו של הסטודנט להשתלבותו בשוק העבודה וחלק משמעותי בתיק העבודות שלו. בקורס זה תינתן 

ו מדיה דיגיטלית, לסטודנט להוכיח את יכולותיו המקצועיות דרך עבודה מורכבת המשלבת מספר דיסציפלינות כמ
סדרת עבודות גרפיות, כרזות, עלונים, ספר, חוברת, כתב עת, פורמטים מוכרים או חדשים . זוהי הזדמנות 
מיוחדת לסטודנט להביע דעה אישית חברתית, ערכית, או עיסוק בתדמית עיצובית וזהות תאגידית. כל פרויקט 

טודנטים בפורום הכללי ומתוך רצון להתחשב בהעדפותיו ילווה ע"י מנחה אישי זאת לאחר הצגת הרעיון על ידי הס
 של הסטודנט. 

 60נ"ז / ש' /  6שש"ס /   6
 צוות מרצים בגורן   60015ב' 

 

 עיצוב אינטגרטיבי 
המגבה את  קורס זה יעסוק בניית קונספט עיצובי, העברת מסר )סיפור( חזותי ופיתוחו למנעד רחב של מוצרים

כמו כן, התייחסות לבריף, הצעת פתרון לנושא מוגדר, . נת, מרעננת ומקוריתהקונספט לשפה חזותית מעניי
עיצוב כחלק בלתי נפרד מתרבות  – הצגת פרשנות אישית מתוך גישה רחבה ורב תחומית לנושא נתון

ויזואלית ייחודית ומאופיינת, בראייה רוחבית  שפה ובנוסף, יצירת. בארץ ובעולם חשיפה לנעשה האדם.
תוך שימוש בידע שנצבר בקורסים  , בחומריות מגוונת,Online  &Offline בפורמטים שונים (total look) רחבה

 .שנלמדו בשנים קודמות
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   4
 12:00-15:00'  ג      גב' רחל אבידור  60004' א
 

 עיצוב דו"ח שנתי  
 ובמשך דורות היוותה קרקע מרתקתההגדה של פסח היא אחד המקורות החשובים ביותר במסורת היהודית, 

הבחירה לתת מקום להבעת קול מקורי ועיצובי בהינתן המבנה הקיים, אפשרה . לחידושים סגנוניים שונים
את גבולות המוכר והידוע, ולייצר קריאה חדשה ומרגשת במסמך שלעיתים  לסטודנטים של שנה ד בגורן לבדוק
. ייםמצילווטיפוגרפים, איוריים  -שימוש בכלים עיצובייםמקנים . תכני הקורס נראה שהוא מוגבל מבחינה מבנית

הכפולות ת. מתן פרשנות אישיוארבע כפולות מתוך ההגדה, אשר מבוססות על הטקסט הנתון  יוצר כל סטודנט
חנות עיצוב ישראלי׳, המוציאה לאור בכל שנה לקראת חג  -הנבחרות יודפסו ב׳הגדה של פסח׳ של ׳אסופה 

 .וצבת על ידי מעצבים צעירים שוניםהפסח, הגדה מע
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   4
 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  12:00-15:00  'ד     מר אילן הגרי  60009' ב
 

 מיתוג וחוויית לקוח בסביבה דיגיטלית
ערכים מובילים, מאפיינים של סביבה דיגיטלית, התנהגות והרגלי שימוש של  מאפייני חשיבה דיגיטלית:ניתוח 

 ,וערכי מותג digital identityצרכנים בדיגיטל. פיתוח זהות דיגיטלית / 
 Brand awarenessווקיים דיגיטליים ל יחישוב מהלכים ש

 חווית לקוח מהרכישה עד קבלת המוצר. - - Ecommerce ויצירת
 60ש' /  נ"ז / 2שש"ס /   4
 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:30   'ד מר קובי רזון     60341 'ב
 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל   08:30-11:30   'ד מר אבי לסרי    60341 'ב
 

   סטודיו טיפוגרפיה
 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל  60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

 (02.09.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:30'   הלביא  -גב' לירון טורקניץ 23765א' 
 

 



 

 38 החוג לתקשורת -שנתון תשע"ט 

 טיפוגרפיה קונספטואלית
עיסוק בבעיות קונקרטיות בעיצוב טיפוגרפי ופיתוח חשיבה וגישה מופשטת ומושגית. עיסוק בנושאים חברתיים, 

שימת סביבתיים, מושגיים. התוצר החזותי הוא טיפוגרפי ומחויב בהוכחת הבנה ופרשנות אישית לנושא המטופל. 
 דגש על תפקיד המעצב לא רק כמוציא אל הפועל, אלא גם כמי שקובע מצב רוח חברתי, פרשן ודעתן.

 60נ"ז / סד' /  1שש"ס /  4
 גב' אוגניה דוד 60010א' 

 
 פיתוח קונספט

חיפוש השראה וחקירת  שאלת מחקר, קורס הכנה לפרויקט הגמר שמטרתו הקניית כלים לפיתוח נושא מתוך
מענה על  העיצוב השונים ובדיקת תהליכי עבודה, תחומי פירוק המחיצות בין ם,יטקסטואלים וויזואליחומרים 
 וחיפוש הפתרון לפרויקט הסופי מתוך פורמטים מגוונים. ליטוש קונספט וחווית משתמש בריפים,

 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  4
 08:30-11:30'  ד      גב' ענבל ראובן 60326א' 
 

 פרויקט מלווה
 הפרויקט מורכב מפעילויות לאורך שנת הלימודים וכולל סדנאות, הרצאות אורח ופרויקט משותף. 

 נ"ז  0שש"ס /  0
 גורןצוות מרצים   60335 ש'
 
 
 

 סדנאות חובה -שנה ד' >>
 

 עיצוב סובייקטיבי 
בקורס יבחרו הסטודנטים קבוצה מתוך רשימה שתינתן . חיים ילה בה אנו הקורס העוסק בקבוצות בחברה ובק

חזותיים על מנת להעביר את תכני הקבוצה, את האידאולוגיה שלה ואת הערכים  באמצעים אותה ייצגוולהם 
 בדרך זו ילמדו הסטודנטים לתת מענה גרפי לצרכים של ארגונים, קבוצות או חברות מסחריות. אותם היא מייצגת

 .כן שהינו בהכרח סובייקטיביבאופן אובייקטיבי לתו
 .הנושאים שיידונו בקורס הינם ברובם חברתיים, פוליטיים אך גם נושאים בבחירה אישית

 60 / ש' / נ"ז 2/ שש"ס 4
   12:00-15:00   י סטוק     ד'מר עדל 23766' א
 

 

 


