
 

 
 
 
 

תוילתיהק עדמי  תוכרעמל   החוג 
 
 

יםודמלי תנש   
 

"ח שעת  
 
 

 בתחום חובה קורסי
 חברת המידע

 
 פרק

 
51208 

 
רסוקה דוק   

 
 סוציולוגיה של האינטרנט

 שם
רסוהק  

 
 

 ד"ר בועז מילר
/שמרכז  הצמר  ארות ושם   
 

לע        רסוקה ראיחא    
 
 
 

boaz.m@zefat.ac.il  לש המרצה ליימ  בתותכ   
 
 

' בתיאום מראש                                             דיום  הלקב של המרצה  תעוש   יום 
 
 

/ותיצמר תומוש  ארות   

רסוהק  
 
 

וןראש ארות   
 
 

 שנה לתואר ב' משך הקורס סמסטר ב

 
 

סורקה ש"ס 2 נ"ז 2 קףיה   

 
 

 סוג הקורס חובה

 שיטות הוראה 

 שיעור 21-22כן, יום רביעי 

 

רסוקב 60 ברוע  יוןצ   

 

רישותד קדם:  

 מבוא לסוציולוגיה -  51008

mailto:boaz.m@zefat.ac.il
mailto:boaz.m@zefat.ac.il


 

 
 
 

: רסוקה ריתקצ  / אורית   

המשגות תיאורטיות שונות של האינטרנט הקורס עוסק ברשת האינטרנט מזווית סוציולוגית. נבחן 

כתופעה חברתית, ונתמקד בשאלת היכולת של מדע הסוציולוגיה הוותיק להסביר תופעות רשת. נעסוק 

בתופעות כגון שיתוף מידע ברשת, קשרים חברתיים ורומנטיים, ומידע ויראלי. נשאל אם הגיע הזמן 

או שמא השמועות על מותה של הסוציולוגיה במדע רשת חישובי,  הלהספיד את הסוציולוגיה ולהחליפ

 מוגזמות. 

 

: סהקור רותטמ   

 המשגת תופעות רשת באמצעות תיאוריות סוציולוגיות מאסכולות שונות . 1

 הבנת האתגר שמציבה הרשת למדע הסוציולוגיה . 1

 

 )מה מצופה מהסטודנט/ית להבין/לבצע וכו' בסוף הקורס(: תוצרי הלמידה

 חברתיות שונות ברשת וניתוחן באמצעות תיאוריות סוציולוגיתהכרת תופעות  .1

 חשיבה ביקורתית עצמאית על הרשת .2

 הכרה בסיסית של כלים חישוביים לחקר תופעות חברתיות ברשת .3

 
 

: רסוהק ישאנו/תכני   
מספר  נושא מספר

 מפגשים
מקורות 

 חובה
מקורות 

 רשות

  1 0 מהי סוציולוגיה? . 1

  4, 3, 2 2 חילופי מידע ברשת .2

 15 6, 5 2 עידן חדש בקפיטליזם? .3

  9, 8, 7 2 גבולות האינטרנט וגבולות המדינה .4

  11, 10 2 ופעולה חברתית, אקטיביזם אינטרנט .5

 16 13, 12 2 של מידע ויראליות .6

  14 2 קץ התיאוריה הסוציולוגית? -סוציולוגיה חישובית של הרשת  .7

   0 חזרה והשלמות .8

: /יתהסטודנט בותוח   
 

 חובה החובות

 נוכחות לפחות מהשיעורים 51%-נוכחות ב

 שיעורי בית שיינתנו מעת לעתמטלות הכנה שוטפת של 

 

ןויבצ הסופי: ןלקשמו  כידר הערכה   
 

 011%מבחן מסכם: 
עד  היכול להשלים אות מטלהסטודנט שלא הכין  מהציון הסופי. 8%יופחתו  מטלהעל כל אי הכנה של 

 למפגש הבא ולהימנע מהפחתת ציון.
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