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תיאור / תקציר הקורס:

הקורס יעסוק בטכנולוגיות רשת כגון אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, ואתרי תוכן שיתופיים 
כפלטפורמות ידע ומידע. נשאל במה שונים, אם בכלל, מקורות ידע מקוונים ממקורות ידע מסורתיים, 
במה שונה ידיעה שיתופית-קבוצתית מידיעה של יחידים, וכיצד האינטרנט שינה את הדרך שבה פרטים 
וקהילות מתקשרים. נסקור גישות ותיאוריות העוסקות בשאלות אלו, ונדון באופן פרטני בדוגמאות כגון 
פייסבוק, וויקיפדיה, ואתרי היכרויות. הקורס ישלב קריאה בתיאוריה מתחום האפיסטמולוגיה 

החברתית, מחקר הרשת, ותכנים מקוונים.

מטרות הקורס:

תיאור מספר
להכיר לסטודנטים מונחים ורעיונות מרכזיים שבהם נעשה שימוש בחקר המדיה החדשה, את 

פלטפורמות התוכן המרכזיות במדיה החדשה, וסוגיות העולות בקשר אליהן. 1

לפתח בסטודנטים כישורים ביקורתיים שיאפשרו להם להעריך ולבחון על סמך הנלמד בקורס 
את תפקידיה והשפעותיה של המדיה החדשה בחברה ובתרבות, בפרט כמקור ידע, כמסגרת 

חברתית וכאמצעי פוליטי.
2

תוצרי למידה:

תיאור מספר
הכרת תופעות תרבותיות ברשת וניתוחן באמצעות תיאוריות מתחומי ידע שונים. 1

חשיבה ביקורתית עצמאית על הרשת. 2

נושאי / תכני הקורס:

מספר 
המקור

מספר 
מפגשים / 

שעות
נושא מספר

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 הקדמה, דוגמאות ומקרי מבחן 1

10 2 אמון ומערכות מוניטין ברשת 2
11 
12 2 ויקיפדיה 3

13 2 תאי הדהוד 4
15 
16 
17 

2 חוכמת ההמונים 5

18 
19 2 סינון תכנים והשלמה אוטומטית 6

 2 פורנוגרפיה 7



 

חובות הסטודנט\ית:

תיאור מספר
נוכחות בשיעורים 80% לפחות 1

הגשת מטלות 2

דרכי הערכה ומשקלן בציון הסופי:

ציון עובר משקל 
באחוזים- % שם סוג  מספר

60 100 מבחן בית מבחן 1
100 סה"כ
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