
אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:תקשורת שנה:א,ב,ג,ד,רב שנתי תשעט

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

20ציפוק רונןמבוא לשפת הקולנוע והטלוויזיה2418-01 2.001.00

20שפירא גילמבוא לשפת הקולנוע והטלוויזיה2418-01 2.001.00

16ציפוק רונןיסודות בהפקת סרטים2490-01 2.002.00

16שפירא גיליסודות בהפקת סרטים2490-01 2.002.00

9ציפוק רונןהדימוי הקולנועי2073829-01 2.001.00

9שפירא גילהדימוי הקולנועי2073829-01 2.001.00

16ציפוק רונןעדות ותעודה9875979-00 2.001.00

16שפירא גילעדות ותעודה9875979-00 2.001.00

Effective communication / (מרוכז)9875980-00
תקשורת אפקטיבית

21רועי-שפירא ענת 2.001.00

15ציפוק רונןסדנה מתקדמת בהפקת קולנוע תיעודי9876251-00 4.002.00

15שפירא גילסדנה מתקדמת בהפקת קולנוע תיעודי9876251-00 4.002.00

רדיו אקטיבי: אקטיביזם ויצירתיות08:1509:459876338-00א
בעולם דיגיטלי

13ליאון אייל 2.001.00בית 51 אלה

14ד"ר פרידמן אריאל(נוער ותקשורת בישראל (סמינריון10:0011:304918-01א 6.002.00בית 56 כיתה 105

16ד"ר מזור מיהייצוגים בתקשורת - נוכחים ונפקדים12:0013:303758-00א 2.001.00בית 57 כיתה 102

9ברק ערןהדימוי הקולנועי15:4517:152073829-01א 2.001.00בית 51 רימון

16קן-תור איתייסודות בהפקת סרטים08:1509:452490-01ב 2.002.00בית 51 אלון

20קן-תור איתימבוא לשפת הקולנוע והטלוויזיה10:0011:302418-01ב 2.001.00בית 51 ארז

11ברק ערןסדנת צילום - סטילס10:0011:304982-01ב 2.001.00בית 51 רימון

13ברק ערןסדנת כתיבת תסריט12:0013:309876175-00ב 2.001.00בית 46 כיתה 205

16אופז אוהדעדות ותעודה08:1509:459875979-00ה 2.001.00בית 51 רימון

16עדות ותעודה08:1509:459875979-00ה בית 52 אולם
הרצאות

2.001.00

11מוראד-סלאמה קטףמבוא ללימודי תקשורת10:0011:302398-01ה 4.002.00בית 46 כיתה 201

15אופז אוהדסדנה מתקדמת בהפקת קולנוע תיעודי10:0011:309876251-00ה 4.002.00

23מוראד-סלאמה קטףצעירים, צעירות ותקשורת12:0013:302478-00ה 2.001.00

26ד"ר קצ'רגין עופרלשון, תקשורת ותרבות14:0015:303546-00ה 2.001.00

13גל אדריאןיסודות הכתיבה העיתונאית15:4517:153594-01ה 2.002.00בית 51 אלון

יסודות השידור ברדיו: הגשה, מוסיקה17:3019:003470-02ה
ופרסום

15ליאון אייל 2.002.00בית 51 אלה

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

16ציפוק רונןיסודות בהפקת סרטים2490-01 2.002.00 המשך

16שפירא גיליסודות בהפקת סרטים2490-01 2.002.00 המשך
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אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:תקשורת שנה:א,ב,ג,ד,רב שנתי תשעט

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

15ציפוק רונןסדנה מתקדמת בהפקת קולנוע תיעודי9876251-00 4.002.00 המשך

15שפירא גילסדנה מתקדמת בהפקת קולנוע תיעודי9876251-00 4.002.00 המשך

12קן-תור איתיקולנוע ישראלי: סוגיות חברתיות08:1509:453558-01א 2.001.00בית 51 ארז

14ד"ר פרידמן אריאל(נוער ותקשורת בישראל (סמינריון10:0011:304918-01א 6.002.00בית 56 כיתה 105 המשך

עיתון או ווטסאפ? תקשורת בעידן12:0013:309876025-00א
הדיגיטלי

30ד"ר מזור מיה 2.001.00בית 57 כיתה 103

תקשורת אסטרטגית: קהלים, עמדות14:0015:309876026-00א
ושכנוע

10ד"ר מזור מיה 2.001.00בית 42 כיתה 403

15ברק ערןהצילום החברתי15:4517:152073774-00א 2.001.00בית 56 כיתה 206

16קן-תור איתייסודות בהפקת סרטים08:1509:452490-01ב 2.002.00בית 51 אלון המשך

10ד"ר פרידמן אריאלמבוא לתקשורת חזותית10:0011:302414-01ב 2.001.00בית 56 כיתה 202

תקשורת ודמוקרטיה - בין חופש ביטוי08:1509:459876209-00ה
לבין הסתה ושמירה על פרטיות

26רועי-שפירא ענת 2.001.00

11מוראד-סלאמה קטףמבוא ללימודי תקשורת10:0011:302398-01ה 4.002.00בית 46 כיתה 201 המשך

15אופז אוהדסדנה מתקדמת בהפקת קולנוע תיעודי10:0011:309876251-00ה 4.002.00 המשך

13מוראד-סלאמה קטףההיסטוריה של התקשורת12:0013:302422-00ה 2.001.00בית 46 כיתה 203

10רועי-שפירא ענתדיבייט ככלי פדגוגי12:0013:302686-01ה 2.001.00בית 57 כיתה 109

15גל אדריאןהראיון העיתונאי14:0015:303706-00ה 2.001.00

13גל אדריאןיסודות הכתיבה העיתונאית15:4517:153594-01ה 2.002.00בית 51 אלון המשך

יסודות השידור ברדיו: הגשה, מוסיקה17:3019:003470-02ה
ופרסום

15ליאון אייל 2.002.00בית 51 אלה המשך

13/09/2018

ד' תשרי תשע"ט
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