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 .1כללי
המ כללה האקדמית נתניה היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה ולומדים בה יותר
מ 00244 -סטודנטים לתארים אקדמיים שונים .בוגרי המכללה יכולים להירשם
למסלול לתואר שני ושלישי בכל האוניברסיטאות בארץ ובעולם.

המכללה האקדמית נתניה מעמידה במרכז פעילותה תוכניות לימודים בעלות תועלת
רבה לקידום המשק והכלכלה של מדינת ישראל 0מתוך היענות לנטיותיהם
ובחירותיהם של הסטודנטים .תוכניות הלימודים במכללה הן חדשניות ושמות דגש רב
על אמצעי מיחשוב ומולטימדיה .לקידום מטרה זו הוקמו מעבדות ואולפני רדיו
וטלוויזיה מהמשוכללים ביותר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

המכללה האקדמית נתניה הינה מוסד ציבורי ללא מטרות רווח שהוקם לטובת
הציבור 0וככזאת היא פועלת לרווחת התלמידים ולשיכלול אמצעי ההוראה והמחקר.
המכללה אינה מקבלת כספים כלשהם מהמועצה להשכלה גבוהה 0עובדה המבטיחה
את מלוא החירות האקדמית והמינהלית של המוסד .המכללה רואה חשיבות רבה
בפעילותה למען החברה והקהילה 0ובמסגרת זו הוקמה סידרה של פרוייקטים
יוקרתיים לסיוע משפטי 0חברתי וקהילתי לתושבי האזור והשכונות הקרובות.

קמפוס המכללה הינו מרהיב ביופיו וכולל סביבת לימודים מתקדמת .בתוך הקמפוס
ניתן למצוא אולמות לימודים מפוארים 0מעבדות מחשבים 0תחנת רדיו המופעלת ע"י
הסטודנטים אולפני טלוויזיה ורדיו 0ספריה עשירה וכן מתקני ספורט מתקדמים 0מעונות
לסטודנטים ועוד.
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תואר  M.Aבתקשורת
 2.1אודות התכנית








תוכנית איכותית 0רלוונטית ועדכנית לאנשי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
לימודים פרונטאליים בשנה קלנדרית אחת (יום בשבוע בשני הסמסטרים הראשונים0
ויומים בשבוע במהלך סמסטר קיץ).
תובנות פרקטיות ותרגילים המשתלבים בעשייה היומיומית מתוך חיבור קבוע לכאן
ולעכשיו
צוות הוראה מוביל בתוכנית ייחודית
הראשונה במכללות שזכתה בהסמכה קבועה מטעם המל"ג
יחס אישי וליווי צמוד בדרך להשלמת התואר
מוכר ע"י משרד החינוך לצרכי קידום

בבית-הספר לתקשורת של המכללה האקדמית נתניה מתקיימת תוכנית לימודים איכותית
וחדשנית לתואר שני בתקשורת .בראש תוכנית התואר השני עומדת פרופ' ענת פירסט 0ובראש
בית הספר לתקשורת עומד פרופ' מוטי נייגר 0שניהם חוקרים בכירים בעלי ניסיון רב בהובלה
אקדמית ובשילוב בין הוראה 0מחקר חברתי ויישום מעשי בתחומי התקשורת והחינוך.
התוכנית מיועדת להעניק מושגים מתקדמים וכלים ביקורתיים להבנת העולם החברתי
והתרבותי בעידן של מדיה חדשה ובכך להקנות תואר רלוונטי לעשור השני למאה ה.25-
הכשרה זו נעשית באמצעות מגוון של קורסים עדכניים המתאימים לעולמות התוכן של
הסטודנטים 0כשכל הקורסים מכילים תובנות שאפשר ליישם בארגון ממנו מגיעים
הסטודנטים.
התכנית ללימודי תואר שני בתקשורת מתקיימת במסגרת ארבעה סמסטרים 0כאשר
הלימודים הפרונטאליים מתקיימים במהלך שנה קלנדרית אחת (סמסטר א' 0סמסטר ב'
וסמסטר קיץ) 0והסמסטר אחרון מוקדש לפגישות אישיות ולליווי צמוד בדרך אל השלמת
התואר.
התכנית מציעה מסלול מיוחד לאנשי חינוך מגוון תחומי ההוראה מתוך האמונה כי תואר שני
בתחום לימודי התקשורת מהווה השלמה ראוייה ועדכנית להשכלתם של אנשי חינוך שלמדו
ורכשו ניסיון מעשי בעולם הפדגוגי 0וכי התקשורת 0בדומה למערכת החינוך 0גם היא סוכנת
סוציאליזציה (חיברות) מרכזית בחברה 0המקנה כלים 0ערכים ומשמעות לצעירים .הבנה
תיאורטית ומעשית של עולם זה תשמש למורים מתחומים מגוונים ליישם את עולם המדיה
בכיתה.
במקביל לקורסים המובילים לצריכה ולהבנה ביקורתית של תקשורת 0מתקיימות גם סדנאות
המכשירות ליצירת תקשורת המונים (רדיו וטלוויזיה) באולפנים המשוכללים ביותר באקדמיה
הישראלית .כמו כן 0מתקיימות סדנאות לשיפור יכולות בתקשורת בין-אישית בהופעה מול
ציבור ובמדיה .הסדנאות מאפשרות להתפתח מן הבחינה האישית ולהביא את החידושים
הטכנולוגיים אל מקומות העבודה של הסטודנטים.
בנוסף:





אפשרות לקבלת תעודת הכשרה בהנחיית קבוצות דיון
ב כל שבוע מתקיים מפגש קבוע עם בכירי העוסקים בתקשורת ובפוליטיקה 0מתוך
חיבור עקרוני בין הצד התיאורטי לצד המעשי (בהנחיית עורך חדשות החוץ של חדשות
 02ד"ר ערד ניר 0ודיקן בית הספר 0פרופ' מוטי נייגר).
פרוייקט הגמר של התואר מכוון ליישום של התובנות שהתקבלו במהלך הלימודים
במוסדות החינוך ובמקומות העבודה של הסטודנטים.
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 2.2תנאי קבלה
לתכנית יתקבלו בוגרי תואר ראשון ( )B.Aבמקצועות השונים וכן בוגרי תואר B.Ed
בחינוך בממוצע  54לפחות .ועדת חריגים תדון במקרים אחרים.
מי שאינו מחזיק בתואר ראשון בתקשורת מחוייב ללמוד מכינת השלמות שתתקיים בשבועות
שלאחר החגים וטרם התחלת שנת הלימודים.
 2.2סדרי לימוד:
ב משך שני הסמסטרים הראשונים (סמסטר חורף ואביב) הלימודים יתקיימו ביום לימודים
אחד 0יום ד' החל מהשעה  50:24ועד שעות הערב .בסמסטר הקיץ הלימודים יתקיימו פעמיים
בשבוע בימים ב' ו-ד' החל מהשעה  50:24ועד לשעות הערב.
לפי הסמכת המל"ג משך התכנית היא ארבעה סמסטרים .הקורסים (חובה ובחירה)
מתקיימים במשך שלושה סמסטרים רצופים (כולל סמסטר קיץ -כלומר שנה קלנדרית אחת)
סמסטר רביעי מוקדש להגשת עבודות ועבודות סמינריוניות וככלל אינו דורש נוכחות פעילה
והשתתפות בקורסים אלא פגישות אישיות להתקדמות בליווי לשם השלמת חובות התואר.
פתיחת התוכנית בשנת הלימודים תשע"ה מתוכננת ל55/54/58 -
 M.Aבתקשורת במכללה האקדמית נתניה  -תשע"ו
תקשורת בעידן של מדיה דיגיטלית  -מתווה תוכנית הלימודים
דיקן בית הספר לתקשורת :פרופ' מוטי נייגר
ראש תוכנית התואר השני :פרופ' ענת פירסט
סמסטר א'-
תשתיות
יום ד'
54:61 – 51:51
53:81 – 50:11
55:51 – 53:61
55:11 – 55:51

שם הקורס

מפגשי מדיה :פגוש את העיתונות
תיאוריות מתקדמות בתקשורת :המדיה כסוכנת
חברתית
שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות
תרגיל תיאוריות מתקדמות בתקשורת
סה"כ סמסטר א'

נ"ז
2
8
8
1
8

מרצה
פרופ' מוטי נייגר וד"ר
ערד ניר

פרופ' ענת פירסט
ד"ר עידית מנוסביץ
פרופ' ענת פירסט

סמסטר ב'-
העמקות
יום ד'
16:45-15:15
53:81 – 50:11
18:30-17:00
20:15-18:45
20:15-18:45
51:51 – 53:61
55:11 – 51:81

מפגשי מדיה :פגוש את העיתונות
סמינר :ניתוח ביקורתי של ייצוגים במרחב
הציבורי :בטלווזיה ,בפרסום ובחיי היומיום
סמינר :תרבות פופולארית וזכרון קולקטיבי
סמינר :שפה ,שיח ואינטראקציה – מגן הילדים ועד
חדשות הטלוויזיה
סמינר :מה מציאותי בריאליטי :תוכניות מציאות
ומשמעותן בעידן המסכים
סמינר :ספורט ומדיה
מעבדה :התקשורת החזותית והמציאות החברתית-
מושגי יסוד והפקה
סה"כ סמסטר ב'

2

פרופ' מוטי נייגר
וד"ר ערד ניר

2
2

פרופ' ענת פירסט
ד"ר אייל זנדברג

2

ד"ר מיכל חמו

2
2

פרופ' מוטי נייגר
מר חיים חגי
ד"ר אייל זנדברג
וד"ק אמיר הר-גיל

2
8

סמסטר קיץ -
התמקצעות
יום ב'
15:30-14:00

סמינר :שפה ,שיח ואינטראקציה :מגן הילדים ועד
חדשות הטלוויזיה

2

ד"ר מיכל חמו
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15:30-14:00
15:30-14:00
17:15-15:45
50:51 – 51:61
19:00-17:30
פגישות אישיות
יום ד'
51:81 – 56:11
50:51 – 51:61
50:51 – 51:61
50:11 – 50:81
50:11 – 50:81
25:44 – 52:24
21:00 – 19:30
25:44 – 52:24
סמסטר -4תוצרים
פגישות אישיות
פגישות אישיות
פגישות אישיות
פגישות אישיות
פגישות אישיות
פגישות אישיות

סמינר :מה מציאותי בריאליטי :תוכניות מציאות
ומשמעותן בעידן המסכים
סמינר :ספורט ומדיה
סמינר :ניתוח ביקורתי של ייצודים במרחב
הציבורי :בטלוויזיה ,בפרסום ובחיי היומיום
סמינר :תרבות פופולארית וזכרון קולקטיבי

2
2

פרופ' מוטי נייגר
מר חיים חגי

2
2

מעבדה :התקשורת הויזואלית והמציאות החברתית
פרויקט גמר :הטמעה בארגון

2
5

פרופ' ענת פירסט
ד"ר אייל זנדברג
ד"ר אייל זנדברג
וד"ר אמיר הר-גיל
פרופ' מוטי נייגר

מערכת החדשות בעידן התקשורת הדיגיטלית
סדנת משדר רדיו -קב' 5
סדנת דברור והופעה בציבור -קב' 5
סדנת משדר רדיו-קב' 5
סדנת דברור והופעה בציבור -קב' 5

2
2
2
2
2
2
2
2
16

ד"ר ערד ניר
מר טל אברמוביץ
גב' מירב פריצקי
מר טל אברמוביץ
גב' מירב פריצקי

סוגיה לבחירה :פרטיות ומידע במדיה הדיגיטלית
סוגיה לבחירה :דמוקרטיה דיונית והנחיית קבוצות
סוגיה לבחירה :קולנוע ופוליטיקה
סה"כ סמסטר קיץ

סמינר :ניתוח ביקורתי של ייצוגים במרחב הציבורי
סמינר  :תרבות פופולארית וזכרון קוקטיבי
סמינר :שפה ,שיח ואינטראקציה :מגן הילדים ועד
חדשות הטלוויזיה
סמינר :מה מציאותי בריאליטי :תוכניות מציאות
ומשמעותן בעידן המסכים
סמינר :ספורט ומדיה
פרוייקט גמר :הטמעה בארגון
סה"כ סמסטר 4
סה"כ תואר

ד"ר רותי הלפרין
ד"ר עידית מנוסביץ'
ד"ר אייל זנדברג

2
2

פרופ' ענת פירסט
ד"ר אייל זנדברג

2

ד"ר מיכל חמו

2
5
6
7

פרופ' מוטי נייגר
מר חיים חגי
ד"ר מוטי נייגר
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הערות:
 .5חלק מההשלמות לחייבים ילמדו במרוכז בשבועות שלפני תחילת שנת הלימודים
 .2התוכנית לעיל כפופה לשינויים .פתיחת חלק מהקורסים מותנית במספר נרשמים

2

 2.2שכר לימוד
המכללה מעניקה למורים 0מילגה ייחודית של  24%משכר לימוד שמשלם סטודנט רגיל שאינו
מורה .שכר לימוד עבור תוכנית מלאה למורים הוא  ₪ 250544צמוד למדד בגין חודש מרץ
)*( .2450
מקדמה ע"ס  ₪ 8424שתשולם כשבועיים לאחר הקבלה ללימודים .היתרה תשולם ב58-
תשלומים משלימים באמצעות הוראת קבע החל מ 54/54/50 -ועד .54/52/58
(*) כאמור 0שכר לימוד צמוד למדד 0אם מדד המחירים ירד שכר הלימוד לא יופחת מהסכומים
 2.7קורסי השלמה
סטודנטים שסיימו תואר ראשון בתחום שאיננו מתחום מדעי ההתנהגות יחויבו בקורסי
השלמה .הקורסים יתקיימו בסמוך למועד פתיחת הלימודים .קורסי ההשלמה
לאוכלוסיית המורים איננה מחויבת בתשלום נוסף.
 2.8אגרה
בנוסף לשכר הלימוד ישלם התלמיד בתוכנית אגרה עבור שירותי רווחה לאגודת הסטודנטים0
לכל שנת לימודים .סכום האגרה יהיה בהתאם למפורט בחוברת המידע של אותה שנה .תלמיד
שיתקבל ללימודים יתחייב (באמצעות חתימה על גבי טופסי ההרשמה) למלא במכללה אחר כל
תקנות המוסד הסדריו ונהליו 0ולציית לכל החלטות המוסד במשך כל זמן לימודיו בו 0כמו כן
יתחייב לשלם שכ"ל ע"פ הוראות שיפרסם המוסד.

 2.7הרשמה
ההרשמה ללימודי התואר השני M.Aתתבצע באופן רגיל כמפורט בחוברת המידע על גבי
טפסים המיועדים לכך מטעם המכללה האקדמית נתניה אליהם יצורפו מסמכים נדרשים
מטעם המכללה.
פרטים על ביה"ס לתקשורת 0תוכנית הלימודים ורשימת מרצים ראה בהרחבה במדריך
ההרשמה למועמדים לשנה"ל תשע"ה ובאתר המכללה www.netanya.ac.il
 2.0מידע /פגישת יעוץ
למידע נוסף  /פגישת יעוץ 0ניתן ליצור קשר עם מר דוד גרומט טלפון . 42-5242505 :

2

