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 יוןמטרת הסמינרתיאור ו
להתוודע אל היבטים קיימים ועתידיים של חברת המידע ולזהות ולנתח מדיניות ציבורית מטרת הסמינר 

 . ראויה ביחס אליה
וביחס לתהליכי ביחס למדיניות ציבורית לאומית " חברת המידע"נבחן את משמעותו המשפטית של המושג 

נדון בשאלה האם ראוי לקיים מדיניות תקשורת אחידה ביחס למכלול היבטי שוק התקשורת או . גלובליזציה
נשאל האם המערכת הרגולטורית הקיימת רלבנטית . שמא מוטב להתייחס אד הוק לכל מדיום בפני עצמו

 .ות לעשות שימוש במדיה חדשהומהו היחס בינה לבין זכויות שונ, מחד ומספקת מאידך בעידן הדיגיטלי
בעידן שבו הנגישות למידע הופכת ליתרון ,  ננסה לבדוק את השלכתה של ההנחה לפיה מידע הוא כוח

דמוקרטיה "מה בין . אסטרטגי ומימושה של זכות שווה לנגישות ולהפצה של מדיה חדשה היא קריטית
 ?  האזרחיםומי שולט במידע הרב העומד לרשות? "פער דיגיטלי"ו" דיגיטלית

 האם ראוי לאמץ פרדיגמה -נדון בשאלה איזו מדיניות ראוי לעצב בעידן שבו מחסור בערוצים איננו קיים עוד 
או שמא ריבוי איננו ערובה לגיוון הנדרש במשטר דמוקרטי להבדיל משוק של מידע , "מידע לפי דרישה"של 

 ? צרכני
במהלך הסמסטר הראשון יידרש כל . ני תקשורתהסמינר מיועד לתלמידים אשר למדו בעבר את הקורס די

במהלך . אשר ישמש בסיס לדיון בכיתה, סטודנט להרצות בקצרה על מאמר רלבנטי לאחד מנושאי הקורס
בחינת סיכום תיערך בסוף . הסמסטר השני יוצגו פרזנטציות בנושאי העבודות אשר תוגשנה במסגרת הקורס

 . הסמסטר הראשון
א באנגלית וזאת משום שמדובר בנושא חדשני שהכתיבה עליו בעברית עדיין וס המרבית חומר הקריאה בקור

כל סטודנט יחויב בתרגום יסודי של מאמר אחד במהלך הסמסטר הראשון לטובת שאר , עם זאת. מועטה
 .   את תרגומיהם למאמרים אחרים, בהתאמה, ויקבל מהם, חבריו

 :מבנה הסמינר ודרישות
לקראת כל הרצאה תתבקשו לקרוא מאמר או פסק דין . ונת של הרצאות ודיוןהסמסטר הראשון ייערך במתכ

 . וחלק נכבד מן הדיון יוקדש ישירות לחומר הקריאה, העוסק בתחום
 אחד newsletterיהא עליכם להתעדכן באופן שוטף בחדשות בענייני תקשורת ודמוקרטיה באמצעות , בנוסף

 ).  org.dowire.www(ואחד באנגלית ) גלובס או דה מרקר(בעברית 
בפורום תוצג כל שבועיים . כמו כן יש חובה להשתתף בדיונים המקוונים בפורום שיוקם לשם כך באתר הקורס

שאלה לדיון וחובה על כל משתתף בסמינר לענות תשובה מחדשת ומנומקת לפחות פעמיים במהלך 
 . הסמסמטר

 לא תחולק רשימת .הסמסטר הראשון תצטרכו לבחור נושא לעבודה הסמינריוניתעי של השבוע השביעד 
  . בכך בכיתה בעל פהןנושאים טנטטיבית אולם נדו

להעביר ולקבל , עם המרצה) פיסית או וירטואלית(עד סוף הסמסטר הראשון יצטרך כל סטודנט להיפגש 
 . בחזרה הצעת נושא לעבודה כתובה על גבי עמוד אחד

לקראת כל . במתכונת של פרזנטציות ודיוןהסמינר  ייערך ,הסמסטר השני מן השבוע הרביעי של החל
,  פרזנטציותלוש בכל שיעור תיערכנה ש. פרזנטציה יצטרך המגיש להעביר לשאר חברי הכיתה חומר קריאה

 .  יערך דיון של כרבע שעה בעקבות כל פרזנטציהיו, עשרים דקותכל אחת באורך של כ
 . וקריאת חומר הרקע הן חובההנוכחות

 . על תכני הלימוד בספרים סגורים ייערך מבחן מסכםהסמסטר הראשון בסוף 
 .  ללא הארכות2006 באוגוסט 17: מועד הגשת העבודה הסמינריונית

 
 :מרכיבי הציון

 45% –עבודה סמינריונית 
 15% –פרזנטציה 

 30% – )שני הסמסטרים(מבחן בחומר סגור על כלל תכני הקורס 
וכן בונוס למגישי הפרזנטציות בשבוע החמישי עד התשיעי של הסמסטר  ( 10% -נוכחות והשתתפות פעילה  

 ).  השני



 'תוכנית הרצאות לסמסטר א
ותשתנה בהתאם להתפתחות הדיון   רשימה זו היא טנטטיבית. באתר הקורסחומר הקריאה יימצא 
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 '  תוכנית ההרצאות לסמסטר ב
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אילו אתגרים מציבה תופעת ההתלכדות של פלטפורמות תקשורת בפני קובעי : משפט ההתלכדות . 2-3
 ?באיזו מידה הם מסוגלים לעמוד באתגרים אלה? מדיניות תקשורת

, מודל להסדרת תקשורת משודרת בעידן של התכנסות:  סמוירגולציית פרסום, תהילה שוורץ אלטשולר
 2005 המכון הישראלי לדמוקרטיה
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. צלחהבה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : הפרזנטציה
 

בכדי לאפשר היענות לבקשות ולצרכים אישיים של , מועדי הפרזנטציות ייקבעו בתחילת הסמסטר השני
מצגת לדוגמא והנחיה מפורטת . כל פרזנטציה תארך בין רבע שעה לעשרים דקות ותלווה במצגת. הסטודנטים

לאחר כל .  באמצעות הדגמה אישית' תינתן בתחילת סמסטר ב, ציהכיצד יש להשתמש בה יחד עם הפרזנט
 . הרצאה ייערך דיון קצר והערות קונקרטיות ביחס לכתיבת העבודה

)  אם יש(ממצאים ראשוניים , תוכנית המחקר, שאלת המחקר, הפרזנטציה תכלול סקירה כללית של הנושא
יג את הנושא לכיתה ולמרצה על מנת לוודא מטרת הפרזנטציה להצ. וסקירה של הביבליוגרפיה הראשונית

 . ממוקד דיו וחדשני, שהוא מתאים
 
 :עבודה הסמינריוניתה
 

מטרת העבודה לאפשר לכם היכרות עיונית ומעשית עם התחום הכללי הנקרא המהפכה הדיגיטלית והשפעתה 
 . על היבטים שונים של הדמוקרטיה בישראל ובעולם

 .  חריגות תינתנה רק בהתאם לבקשה מנומקת.עשרים וחמישה עמודיםהעבודה תקיף 
ובהתאמה , לפחות, העבודה תכלול התייחסות ביבליוגרפית לקריאת חמישה מאמרים בכתבי עת שפיטים 

קריאת חמישה פרקים מספרים מחקריים שונים כשאורך כל אחד מן הפרקים אינו פחות מעשרים וחמישה 
 .   עמודים

 :האפשרויות הבאותמבנה העבודה יהיה בהתאם לאחת מן 
 ) עמודים5(מבוא עיוני 

 ). עמודים2(מטרתו והחידוש שבו ,  השערותיו, הצגת מהלך המחקר 
ממצאי , ממצאים סטטיסטיים מפורטים הכוללים ניתוח אמין של הטיות, ראיונות עומק(הצגת המחקר 

 ). עמודים5) (השוואה וכיוצא באלה
 ). עמודים3(דיון 

 ) עמודים5-8(מבוא עיוני 
 הצגת מטרות הדיון והחידוש שבו

 )  עמודים4)( עיוני(ניתוח השוואתי 
 ). עמודים5(דיון והמלצות 

 
 

אין .  או לאחריה2004מבין פריטי הביבליוגרפיה חובה להשתמש בפריט אחד לפחות שהתפרסם בשנת 
 . 2000להשתמש בפריטים ביבליוגרפיים  שנכתבו לפני  שנת 

 
פרסומים עיתונאיים או מסמכי מדיניות חייבים לכלול התייחסות ,  אינטרנטמחקרים השוואתיים לגבי אתרי

 . לפריטים שתיארוכם בשנה האחרונה
 
 
   

 
 !בהצלחה


