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 רקע לקורס

המשנים ללא , ההמצאות וההתפתחויות הטכנולוגיות של המאה האחרונה יצרו אמצעי תקשורת חדשניים
צמיחתה המהירה . את התוצרים התקשורתיים ואת תהליך הפקתם , הרף את אופייה של תקשורת ההמונים 

פותחים פתח לשאלות , ואופייה הייחודי  (meta- medium)  מדיום-המוגדרת גם כמטה , של האינטרנט 
 . ומציבים אתגרים הן בפני העוסקים בתקשורתוהן בפני החוקרים, מחקריות חדשות 

בעיצוב הטכני של האינטרנט ובדרכי השימוש בה  , קורס זה עוסק הן בצורה המבנית הנוכחית של הטכנולוגיה 
אפיונים ויישומים חדשים  , תכנים, כולל סוגי תוצרים , תקשורת והן במשמעויות הנגזרות מכך לגבי תהליך ה

על העיתונות המודפסת ובדרכי ) על שלל צורותיה ( יעסוק הקורס בהשפעתה של העיתונות המקוונת , כמו כן 
 . ההתגוננות העומדים בפני העיתונים המודפסים כנגדהאיום המופנה נגדם

 
 : מטלות

מכל סוג ( מאמרים שונים 3 במסגרת התרגיל על כל סטודנט למצוא 30% .-) ' עמ 3בהיקף ( תרגיל הגשה  1.
המתפרסמים במהלך הקורס ומתייחסים לחלקים , )' כתבי עת מדעיים וכו , מגזינים , עיתוני חדשות : שהוא 

מרחיב מעבר לחומר / ולציין מה הוא מוסיף ) 'עמ ) 1יש לנתח כל מאמר בקצרה . נושאים שונים בקורס 
 . ד בשיעוריםהנלמ

 המבחן יכלול את כל החומר הנלמד בשיעורים וכן את 70% .-ללא חומר עזר , בסוף הקורס ) פתוח ( מבחן   2.
 . הביבליוגרפיה

 
 : נושאי השיעורים

 הגדרות וייחוד): ' חלק א (  המדיום החדש -אינטרנט . א 
מיקום האינטרנט ; ות מדויקות הקשיים בקביעת הגדר(  המונים ואבחון מדיום חדש -הגדרת מדיום 1.

  מדיום-מולטי ,  מדיום -מקרו ,  מדיום - מטה -במרחב של אמצעי תקשורת ההמונים 
תהליך לימוד ניצול הסגולות החדשות של ( חידוש ואיום על מדיה ותיקים , ייחוד : סגולות מדיה חדשים 2.

השפעתם של הגולשים הצעירים ;  כאחד ,גולשים / המפיקים והמשתמשים /  ידי אנשי המקצוע -המדיום על 
 .על התכנים המסורתיים בכלל ועל סוגת החדשות בפרט

 סגולות ותוצרים, התפתחות ): ' חלק ב (  המדיום החדש -אינטרנט . ב 
 - web צמיחתו המהירה של ה; סקירה היסטורית קצרה ( לידתה וצמיחתה של רשת האינטרנט  .3

 .היקף הצריכה והשימושים באינטרנט; רשת וצמיחתה של העיתונות המקוונת ב
 . השפעת השימוש באינטרנט על צריכת מדיה ותיקים שונים4.

 סגולות האינטרנט ורמת ניצולן): ' חלק ג (  המדיום החדש -אינטרנט . ג 
 האינטרנט; שפה  בלבוש חדש  "web " - ה McLuhan ( סגולות האינטרנט והקשר למשנתו של5.

 .)האינטרנט כמייצגת קטבים מנוגדים; ירטואלי והכפר הגלובלי הוו
 . ברשת ופרסונליזציה עבירה לפסים אישיים הידודיות  אינטראקטיביות Usability ,שימושיות6.
 .)סיכום ביניים( איפיון מחקרי האינטרנט מהיבטים שונים : העיסוק המחקרי בתחום 7.

 צריםסוגים ותו, מאפיינים , שינויים : עיתונות מקוונת . ד 
תכנים : למשל (שינויים בהגדרות המוכרות בשל מאפיינים חדשים של המדיום ותוצריו? מהו עיתון מקוון 8.

 -גולשים בטקסט / קוראים  מעורבות, עדכוני חדשות אוטומטיים , המתחלפים בתדירות גוברת ומשתנה 
 )' אינדבידואליצזיה גוברת וכו

 . שימוש בסגולות הייחודיות למדיום;  עיצוב ) :'חלק א ( מאפייני העיתונות המקוונת 9.
 . דפוסי חשיפה ופרסום, מודלים עסקיים ): ' חלק ב ( מאפייני העיתונות המקוונת 10.
קהל ; העיתונאים  השינויים במבנה המערכת ובעבודת( מבנה מערכת העיתון המקוון וקהלי היעד השונים 11.
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 ).התוצר התקשורתי י ומשפיע משמעותית על צעיר יותר אקטיב-היעד של העיתונות המקוונת 
והשפעתן , והקונספט המוכרים לנו" העיתון המסורתי "  השפעתן על הגדרת -צורות חדשות של עיתונות 12.

" משלימים  "עיתונים, )ללא מקבילה מודפסת ( עיתונים חדשים : על מעורבות הקוראים בתוצר הסופי 
עלוני , תפריט אישי  עיתונים לפי, וידאו / בלוגינג עם טקסט , פורטלים למיניהם , למהדורה המודפסת 

 . אוטומטי וכדומה עיתונים הנערכים באופן, חדשות ממוקדים בהתאם לפרופיל הגולשים 
  עיתונות מודפסת-עיתונות מקוונת . ה 

, )המודפסים   כלכלי על העיתונים-איום מיקרו (השפעתה של העיתונות המקוונת על העיתונות המודפסת 13.
 . ותגובותיה ודרכי ההתגוננות של העיתונות המודפסת כלפי האיום המופנה נגדה

 סיכום14.
 .)תוצרים וקהל היעד, מבחינת שימושים ( הווה ועתיד , עבר : עיתונות מקוונת 
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