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  הקורסמטרתתיאור ו
 רקע

 . סביבות תקשורת שונות ובהשוואה בינהןתאינטראקציות המאפיינוחקר ההקורס יעסוק ב
אך לכל מדיום יש , יבור הנחשף  אליויש מאפיינים דומים לכל מדיום תקשורתי המשלב אינטראקציות עם הצ

שני אלו שונים במאפיינים , יהטלוויזיונ' שאווז- שונה מהטוקיהרדיופונ' שאווז-הטוק, את הייחודיות שלו
 מזמנת תלעומתם התקשורת האינטראקטיבית הדיגיטאלי, בעיתונות הכתובה' תגובות הציבור'מ

 . וחלקן ייחודיות לאינטרנט' ותיקה'פיינות מדיה חלקן דומות לאינטראקציות המא, אינטראקציות מגונות
.  של יחידים וקבוצותתסינכרוניו- ואהתהאינטרנט מאפשר אינטראקציות תקשורתיות סינכרוניו

 .אינטראקציות אלו מזמנות לגולשים להגיב באופנים שונים ובדרגות שונות של חשיפה
קהילות . 'יפר הגלובלי האינטראקטיבהכ'התשתית התקשורתית חובקת העולם של האינטרנט יוצרת את 

וכזרז לשינויים פוליטיים , וירטואליות מתארגנות סביב נושאים שונים ויוצרות קרקע לשינוי וליצירת לחץ
 .וחברתיים

 את תהמאפיינ,  המידעת דמוקרטים נוספים מושפעים מהתמוטטות היררכים והיבטית הזדמנויוןשוויו
 . שקוף, להיות נגישבאינטרנט מידע רב הופך . האינטרנט

גולשים יכולים למצוא את המידע שהם . קבוצות ואישים זורם בצורה  מקוונת, יותר ויותר מידע על נושאים
ולשתף אחרים ) במגוון הסביבות האינטראקטיביות הנגישות מאוד באינטרנט(להביע את דעתם , צריכים

 . בניסיון להשיג את מבוקשם
אלא , ליין-לים רבים כי כבר לא מדובר רק בעברת מידע מעודכן אוןהסביבה האינטראקטיבית מושכת קה

לקראת תקשורת אינטראקטיבית יותר ויותר בה הם , במעורבות ובשינוי בציפיות של צרכני תקשורת המונים
 .לוקחים חלק בעיצוב ייצוג המציאות

  הקורסדרישות
 נוכחות והשתתפות בשיעורים חובה

 ) פרוט בהמשך20%(קריאת מאמרים והכנתם לדיון 
 ) פרוט בהמשך30%(במהלך הקורס  והצגתו הגשת תרגיל

 ) פרוט בהמשך50%(הגשת עבודה מסכמת 
  ורשימת הקריאהשיעוריםה נושאי

 ' ב סמסטר
 
 ) מפגשים4 (נושא . א
 .ואינטראקטיביות בתקשורת ההמונים, הגדרת המושגים אינטראקציה •

 . ובאינטרנטהבטלוויזי, יוברד, אינטראקציה ודעת הקהל בעיתונות המודפסת •
 

 קריאה
A : Studies Media.). Eds(, &  Thornham .In Marris P. The Public Sphere) 1996(, .J. Habermas

).7. Ch(Edinburgh University Press . Reader 
 )1105223 (10624תדפיס 

 
 כספי. ד., (2001) תמונות בראש – דעת קהל ודמוקטיה. תל-אביב האוניברסיטה הפתוחה. (פרק ב').

 )500273(תמ .שמור מדעי המדינה לפי כספ
 
 ) מפגשים3( נושא. ב
, לשון ורטוריקה, השוואה בין האינטראקציות ומידת האינטראקטיביות שלהן בסוגי המדיה השונים •

 .'מקורות המידע וכד, אסטרטגיות רטוריות
 

 קריאה
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Fraser, N., 1990. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually 
.80-56): 6(25 Social Text". Existing Democracy 

 אין
 

תקשורת ודמוקרטיה  )עורך (,.ד. כספי: בתוך. ? המרחב הציבורי החדש– Talk Shows) 1997(, .ת. ליבס
  .)152 – 141' עמ (פתוחההאוניברסיטה ה, אביב-תל. בישראל

  )305619(וד .ה לפי תקששמור מדעי המדינ
      

, תקשורת המונים )עורך( ,.ד.  בתוך כספי.תיאוריה של דעת קהל: קה ספירלת השתי)1995 (.נוימן א-נואלה
   ) 131 – 122 'עמ( .פתוחההאוניברסיטה ה, אביב-תל

 )216011(תק .שמור  מדעי המדינה לפי כספ
 )428890 (7048תדפיס 

 
 ) מפגשים3 (נושא. ג
 שהביאו להרחבת המושג דעת הציבור םחברתיות ופוליטיות בעקבות השינויים הדיגיטאלייהשלכות  •
 .'במות לדיון ציבורי'ל

 ).ליין ועוד-פורומים ושיח און, ייצוג המציאות, הצגת מועמדים(  בחירות עם ובלי אינטרנט -' חקר מקרה' •
 

 קריאה
Turkle, S. (1996). Life on the Screen. Cambridge, Mass: MIT Press. Introduction (pp. 9-26) and 
chapter 7 (pp. 177-209). 

 ) 549623 (8938תדפיס וגם  TUR (459347) 155.9:  בספריה לחינוך
 

 ).25-70' עמ. (הקיבוץ המאוחד' הוצ. תרבות דיגיטלית)  עורכת 2003(, .ג, ון אסן
 )552916(די . תרב303.4833

 
חברה , תקשורת: אינטרנט) עורך(, .ד, בתוך שנער". מסיפיקציה"וכוחות האינטרנט ) 2001(, .פ. נאפולי
 ).182 – 157' עמ. (אביב-תל, האוניברסיטה הפתוחה' הוצ. ותרבות

 )321736(תק .שמור מדעי המדינה לפי אונ
 
 ) מפגשים2 (נושא. ד
יאספו את . נטרנטעל נושא מסוים באי' תגובות הציבור'על ' חקר מקרה'הסטודנטים יכינו  - 'חקר מקרה'

בנוסף על הסטודנטים (יעבדו אותו ויציגו אותו בשני השיעורים האחרונים של הקורס , יארגנו אותו, המידע
 ).להגיש את העבודה המסכמת בכתב
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 תרגיל/הנחיות לעבודה

 )20%(קריאת מאמרים והכנתם לדיון  .1
בתאריכים שיקבעו בשיעור , בכיתה במהלך הקורסהסטודנטים יתבקשו לקרא מאמרים ולהכין אותם לדיון 

 .שיעור הראשוןפרטים נוספים יימסרו ב רשימת נושאים ו.הראשון של הקורס
 )30%(הגשת תרגיל והצגתו במהלך הקורס  .2

, הטלוויזי, רדיו, עיתונות מודפסת(במדיום מסויים ' תגובות הציבור'הסטודנטים יתבקשו לערוך ניתוח ל
פרטים  .מהלך הקורס בתאריך שיקבע בתחילת הקורסולהציגו ב) בתאום איתי(תם פי בחיר-על) אינטרנט

 .נוספים יימסרו במהלך הקורס
 )50%(הגשת עבודה מסכמת  .3

יארגנו , יאספו את המידע. על נושא מסוים באינטרנט' תגובות הציבור'על ' חקר מקרה'הסטודנטים יכינו 
בנוסף על הסטודנטים להגיש את , רים האחרונים של הקורסשני השיעומהלך יעבדו אותו ויציגו אותו ב, אותו

 .פרטים נוספים יימסרו במהלך הקורס רשימת נושאים ו.העבודה המסכמת בכתב
 
 
 


