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  אילן-אוניברסיטת בר
   מגמת תקשורת ציבורית–למדע המדינה ' המח

  
  21 -בכלכלה ובחברה במאה ה, כציר בפוליטיקה תרהתקשו: ן המידעדיע

  )16:00 – 0014:, 'יום ד (ז" תשס–ז " נ2 –. א.ירה מקורס בח: 71-669-01
  ווילציג-ל ליימןאשמו' רופפ

     
מועד  שא לתאם מרםפשר גא). חופשי (13 - 11' ם דיו; )פלורהלקבוע תור עם  (16 – 14' ום אי: ת קבלהועש

  .אחר עם המרצה
  .אש המחלקהר: דרשמ
  ! בלבד18:00 – 9:00  בין השעות 052- 3410163צה ישירות רמלתקשר הל  גםתןני). שרדמ (5318578: וןפלט
  il.ac.biu.mail@WILZIS: ר אלקטרוניאוד
  
  סרטרת הקומ

ן דיעעל ה, תיתיצירו, תמימדי-רב, הסטודנט לחשוב בצורה שיטתיתכשיר את  נועד לה זהסקור
, יצירתבבמיוחד  מאופיין ,)Information Age(מידע המכונה עידן ה, התקופה העכשווית. עתידי/העכשווי

רית שית ומקואיה ח חשיבצד לפת כינטהסטוד אתללמד ס ורקה  שלזיכרמהיעד ה, לכן. ידעמועיבוד , צתפה
חומי תב ס יתמקדורהק, ד גיסאמח. םווניגמ שרייםרונות אפתפול ן לעיוראותנה ידתעה יות לבעבכל הקשור

כהתפתחויות ) 'רובוטים וכו(והמיכון החכם ) םשביחתקשורת ומ(התקשוב , תרושאמצעי תק, המידע
הרפואה , להלכהכ, רהבהח, חומי הפוליטיקהתמורות בת האתס רוקח הנתי, מאידך גיסא. ולםעהמובילות ב

ערכיות וחברתיות ,  בדגש על הבעיות המוסריות–ו ת אלויוהתפתחעלולות להתרחש בעקבות /העשויות, ועוד
  .והדרכים להתמודד איתן ציבורית ואישית

לשימוש אינטראקטיבי ופעיל באינטרנט בנוסף על ט דנטולדרבן את הס: ל הקורסש הרה נוספת חשובטמ
ק ל ח,לשם כך. ומר הנלמד בקורסחל ומושיי/ובולי באינטרנט ושיומנות איתור חומר רלוונטת מיישרכ

 תבאמצעו; סהקור לשחרים וחומרים א!) באנגלית(ו ההרצאות אס יתנהל דרך אתר מיוחד בו יימצורמהק
 םתנאי מקדי, כךל יא. יעלה המרצה לדיוןשים אנו ובין עצמנו בנושניבים תר הקורס גם ננהל דיונים מקווניא
אין כל צורך ; סיבסיע ד יכלומר(אלקטרוני ואר דש במוי ושטנטרנבאי הנו היכרות קלירישום לקורס הל

כל סטודנט יקבל הדרכה , ורסקהת ליתח תראקל). או להפעיל תוכנות מורכבות לדעת כיצד לתכנת
  ). ר"מפס(ה מהמרכז של קורסי האינטרנט יכי מדר" עסר הקוראתבהימצאות ובהפעלת 

  סקורות הובח
 פיתוח –רית ורס העיקובעקבות מטרת הק, ל הקורסשחודיים ישאים היובגלל הנ - שתתפותהוכחות ונ .1

 בהרצאות שיופיעו באתר קפתו להסא (םות מחברימאת הרשי  להעתיקןא ניתל –ורית קצמית ומע-חשיבה
 בכל שיעור המרצה יפעיל  כמעט.בה חוםרישיעובשתתפות הוכחות ונ, לכך אי. חובה צאת ידילו) הקורס

מעבר לרביעית ) תרשוא מאל(ת ויעדר הלכ . את ראש הסטודנטים" להשחיז"כדי " תרגיל חשיבה יצירתית"
               .            יופהסשל הפחתת נקודה אחת מהציון " קנס"במשך השנה תגרור 

  %10:משקל
  
הנחיות לעבודה זו נמצאות . א משמעותיבתחום או בנוש" עבודת חיזוי"כל סטודנט חייב לכתוב  – עבודה  .2

   ). 11/4/07(השיעור הראשון לאחר חופשת פסח : מועד הגשת העבודה. בסוף סילבוס זה
   %25: שקלמ
   

בדיון כל סטודנט חייב להשתתף . ייערכו שני דיונים מקוונים דרך אתר הקורס במשך השנה – דיון מקוון  .3
כשכל סטודנט נדרש ,  שעות רצופות24ון הדיון מתנהל במשך בעיקר; הנחיות יינתנו במהלך הקורס. אחד

אחרי קריאת (להיכנס כמה פעמים במשך אותו יום ולחוות את דעתו על הנושא הנידון ועל הודעות עמיתיו 
או הביסוס של /המרצה ייתן ציון לכל הודעה של כל סטודנט על פי מקוריות החשיבה ו). ההודעות שהתווספו

                   ).  'קורות וכומ, לינקים(הטיעון 
  %15: משקל

  
הרצאות  (חומר פתוחעם  יההין חבהמ. הקריאהוולל חומר ההרצאות כמבחן הך רס ייערוסוף הק ב- ןבחמ.  4
אם ( של החומר והרבה  פחות םושציה ובייינטגראב, תוחהני כושרו ב השאלות יתמקדםאול, )פיהרביבליוגו

משך ב רכל סטודנט לאת לע, בנוסף). זה סו סילבףוסשאלות לדוגמה ב(' וכונתונים  ,על זכרון עובדות) בכלל
שמוסיפים מידע או היבטים , !)אילך ו2006ר מבבושמועד פרסומם מנ(השנה פריטים ביבליוגרפיים חדשים 

ידיעות י צו ראולם לרוב גם לא, דמייםקא  אינם חייבים להיותהלאפריטים  .אחרים על הנלמד בקורס
ל ככ.  אינטרנטריאת ילופו עיתונים או אא םגזינימ ךם מתויניייף מאמרים רצ עד– תוטוחדשותיות פש

פריט אינטרנט אשר יופיע ביותר : אזהרה. (וןהציב ייטכך י, כאלה במבחן מאמרים ןייצל הרבט ינדושהסט
סוף ראה שאלות מבחן לדוגמה ב). בפריטים אלה" תויייחוד"לשאוף ל חדל אעל כ! חשבמדי מחברות לא יי

                                .סילבוס זה
   %50: שקלמ
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  נושאים וביבליוגרפיה
  

  ) שיעור1    (? ראיית הנולד או חיזוי הלא נודע–מבוא לעתיד : 'חלק א
  : קריאה

1. J.M. Templeton, “A Worldwide Rise in Living Standards,” The Futurist (January 1999),  
pp. 17-22. 

)424408 (6363תדפיס   
  
2. R. Eckersley, “Is Life Really Getting Better?” The Futurist (January 1999), pp. 23-26.   

  )424403 (6363תדפיס 
   
3. J. Coates, J. Mahaffie & A. Hines, “One Hundred Seven Assumptions About the Future,” in 
Teich, ed. Technology and the Future, 8th edit. (Boston/NY: Bedford/St. Martin’s, 2000), pp. 
294-301. 

  )TEC) 453514שמור מדעי המדינה לפי 
  

4. Ray Kurzweil, "Human 2.0," New Scientist (Oct. 25, 2005). 
 אין

  
  )יעור ש1                                                ( טכניקות שיטתיות –חיזוי העתיד : 'חלק ב
  :קריאה

, 4-10' עמ, )אילן-אוניברסיטת בר, ס לחינוך"ביה: רמת גן (טכניקות חיזוי, )עורכים(דוד פסיג ונעם רביד . 1
15-19 ,24-33 ,37-40 ,52-55 ,65-67.  

  )288357(חז . טכנ003.2בספריה לחינוך 
  
  ".חברות מלאכותיות", ריכטר עמיחי וטל הילה, זילקה נטלי. 2

  אין
  

3. Herb Brody, “Great Expectations: Why Technology Predictions Go Awry,” in Albert H. 
Teich, ed. Technology and the Future, op. cit. pp. 182-189. 

  )TEC) 453514שמור מדעי המדינה לפי 
 

  ) שיעורים2           ( משתנה משתנה–ערכים : 'חלק ג
  :קריאה

1. Ronald Inglehart, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political 
Change in 43 Societies (Princeton, NJ: Princeton U Press, 1997), pp. 131-159; 324-341. 

  )ING) 453466שמור מדעי המדינה לפי 
 
2. Sam Lehman-Wilzig, ReeVALUEating THE FUTURE: The Completely Different Values 
and Norms of Future Generations and How/Why They Will Come to Hold Them (manuscript), 
Introduction & chap. 7 (Privacy) )באתר הקורס( . 

   (490401) 8052תדפיס 
  

  .2003/725/, הארץ" , במאי35 - הטלפון הסלולרי צילצל ב" , חגית מסר ירון .3
 il.co.haaretz.new://http:   רץכניסה מאתר הא. בארכיון הארץ

 
-ינואר ( בשער–מקום למחשבה " ,התחנה הסופית בדרך האינטרנט: חברת המידע הפתוח", ניב אחיטוב 4

 .31-34' עמ, )2002פברואר 
  )563750 (9152תדפיס 

  
  2050-1800,  מגמות ומאפיינים–מידע ופנאי , מחקלאות לתעשייה ועד לשירותים: 'חלק ד

  ) שיעורים3(
  :קריאה



 - 3 -  עידן המידע/669/וילציג- ליימן

 

1 . H. Dordick & G. Wang, The Information Society (Newbury Park, CA: Sage, 1993), pp. 8-15, 
25-30, 125-132. 
303.483 DOR (274694) 

  
מידע , "טרדותתקשורת וחברה בעידן האוטוס, מידע:  יחסי גומלין–תקשורת וחברה ", מנחם בלונדהיים. 2

  .19-25' עמ, )2(21כרך , וספרנות
  )397514 (6102תדפיס 

 
,           פרק שני, )2000, ביתן-חיפה וזמורה' אונ: חיפה (טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע, גבריאל סולומון. 3
  .50 - 32' עמ

  )471041(טב .שמור סוציולוגיה לפי סלו
  

  הפכות התקשורת והמחשובמאפיינים וסוגיות בעיותיות של מ: 'חלק ה
  ) שיעורים5  (          ניתוח ההווה וחיזוי העתיד– מגמות התקשוב 15. א

  :קריאה
 .אחרית דברים, 17, 11-13, 1-7פרקים , )1996, ספריית מעריב (להיות דיגיטלי, נגרופונטיה. נ .1

  )320051(לה .שמור מדעי המדינה לפי נגר
  
  ). 46-62'  עמ (2פרק , )1999, מודן/ניר: ר סבאכפ (?מה צופן לנו העתיד, יגאל אריכא.  2

  )439893(מה .שמור מדעי המדינה לפי ארי  וגם) 431788 (7164תדפיס 
  
    : לחפש בדף השער בכתובת–) 2004יולי  (מגזין ברשת, " כמתווך חברתי-השיח המקוון ", יעקב הכט.  3
/magazine/il.org.isoc.www/:/http    
  
, ח"פתו" ,האבולוציה של טכנולוגיות תקשורת: מהדינוזאור לעכבר", מנחם בלונדהיים ואורלי שיפמן.  4 

  .22-63' עמ, )2003 (5גליון 
  4כתב עת באולם 

  
5. R.J. Diebert, Parchment, Printing and Hypermedia (NY: Columbia U Press, 1997), pp. 113-
115; 124-136.  

  )DEI) 497279שמור מדעי המדינה לפי 
 

6. Michio Kaku, Visions (NY: Anchor Books, 1998), pp. 27-31, 35-37, 49-57. 
  )497511 (8102וגם תדפיס ) KAK) 497368שמור מדעי המדינה לפי 

  
   .)"או קריאת רשות" קריאת חובה"כל אחד מסומן ( במאגר הידע באתר הקורס –מבחר כתבות קצרות . 7
 
  ) שיעורים3        (         מגולם ועד בינה מלאכותית–מהפכת המחשוב   .ב

  : קריאה
 ). 63-100' עמ (3פרק , שם  ?מה צופן לנו העתיד, יגאל אריכא .1

  )431788 (7164וגם תדפיס ) 439893(מה .שמור מדעי המדינה לפי ארי
  
 . 10-11, 6-8, 4; 1-2פרקים , עידן המכונות החושבות, ריי קורצוייל .2

  )512599(עד .שמור מדעי המדינה לפי קור
  
  ).THE AGE OF SPIRITUAL MACHINES: הספר במקור באנגלית(

  אין
  
   או

M. Kaku, Visions (NY: Anchor Books, 1998), pp. 59-84, 90-98, 101-117. 
  )497511 (8102וגם תדפיס ) KAK) 497368שמור מדעי המדינה לפי 

  
 לחפש בדף השער –) 2003אוקטובר  (מגזין ברשת, ")Grid Computing(מחשוב רשתי ",  קארפנטרבריאן. 3

מהכי חדש  פיעים שם בסדר כרונולוגי רץ המאמרים מו--   magazine/il.org.isoc.www://http/    :בכתובת
  .עד לישן ביותר
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 " מחשב עם נסיון חיים", ריבי בלר.  4
  )193074 (1453תדפיס 

 
 " האטום והרצון החופשי", יורם קירש .5

 )193074 (1453תדפיס 
  
  . )"קריאת רשות"או " קריאת חובה"כל אחד מסומן ( במאגר הידע באתר הקורס –מבחר כתבות קצרות  .6
  

 7.  צפייה: א) הסרט  Blade Runner  (של רידלי סקוט, 1982; ניתן להשיג בכל חנות וידיאו) 
  :או  
  ) גם אותו ניתן להשיג בכל חנות וידיאו; 2001משנת , של סטיבן שפילברג (.A.Iהסרט ) ב  
  :או  
  )גם אותו ניתן להשיג בכל חנות וידיאו; 2004משנת  ( I, Robotהסרט ) ג  

  
  ל תחומי חיים שוניםהשלכות ע: 'חלק ו

  ) שיעורים3 (                ?חיים" לערוך"האם ניתן : הגנום הוא דיגיטלי. א
  :קריאה

  ".ענת ביאגון' ראיון עם פרופ? ביוכימיה במקום פסיכולוגיה"  .1
  )254311 (4396תדפיס 

  
  .7-15' עמ" ,כרטיס ביקור גנטי", אדם פרידמן.  2

  )254338 (4397תדפיס 
  
  ".בעד שיכפול אנושי", חגי חטרון. 3

  )193074 (1453תדפיס 
  
  ".מחסום הגועל נפש", אוליבר מורטון. 4

  )193074 (1453תדפיס 
  
  ). 174-211' עמ (8-10 פרקים ?מה צופן לנו העתיד, יגאל אריכא. 5

  )431791 (7165 וגם תדפיס) 439893(מה .שמור מדעי המדינה לפי ארי
  
  . )"קריאת רשות"או " קריאת חובה"כל אחד מסומן (אתר הקורס  במאגר הידע ב–מבחר כתבות קצרות . 6
  

7. Graham T.T. Molitor, “Genetic Engineering and Life Sciences: Controlling Evolution,” 
Journal of Futures Studies, vol. 6(3), Feb. 2002, pp. 95-116.   

  )531044 (8640תדפיס 
 
  ) שיעורים3(    "אבטלה חיובית"גרת הארגונית עד שבירת המס: עבודה וניהול. ב

  :קריאה
 ).101-89' עמ (5פרק , )1993, ספריית מעריב (21 -אל המאה ה, פול  קנדי .1

  ) 226566(אל .שמור מדעי המדינה לפי קנד
  
 ).96-71' עמ (3פרק , )1997, מודן: א"ת (2.0מהדורה , אסתר דייסון .2

  )369371(מה . דיס303.4833
  

3. Paul W. Abrahams, “A World Without Work,” in P.J. Denning & R.M. Metcalfe, Beyond 
Calculation: The Next Fifty Years of Computing (New York: Springer-Verlag, 1997), pp. 135-
147.  

  )491190 (8056תדפיס 
  

4. Leon Kreitzman, The 24 Hour Society (London: Profile Books, 1999), chap. 6 (“Flexible 
Time”), pp. 75-85. 

)493809 (8067תדפיס   
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5. Sam Lehman-Wilzig, , Re-eVALUEating THE FUTURE: Why and How Future 
Generations Will Hold  Completely Different Values and Norms (manuscript), chap. 6 (Work). 
)באתר הקורס(    

  )490401 (8052תדפיס 
  
  ) שיעורים2 (            פוליטיקה לאומית בעידן התקשוב–דמוקרטיה-יפרה. ג

  :קריאה
1. Bruce Bimber, “The Internet & Political Transformation: Populism, Community and 
Accelerated Pluralism,” Polity, vol. 31, #1 (Fall, 1998), pp. 133-160. 

)493767 (8058תדפיס   
 
2. Brock Meeks, “Better Democracy Through Technology,” in R. Baird, R. Ramsower & S. 
Rosenbaum, eds. Cyberethics: Social and Moral Issues in the Computer Age (Amherst, NY: 
Prometheus, 2000), chap. 22 (pp. 288-294). 

)493792 (8066תדפיס   
 

 – מגזין ברשת, )2003יוני " (יבורי הווירטואלי כמגזר רביעיהדמוקרטיה ברשת והמרחב הצ", יעקב הכט. 3
   magazine/il.org.isoc.www://http/    :לחפש בדף השער בכתובת

 
" (civic networking) תנועת הרישות העירוני -ואמצעי התקשורת החדשים דמוקרטיה ", דמיאן טמביני. 4
   magazine/il.org.isoc.www://http/    : לחפש בדף השער בכתובת– מגזין ברשת, ) בעברית2002נובמבר (
  
   ) שיעורים3  ( התקשורת חוצה גבולותאיום קיומי למדינת הלאום עקב: גלובוס דיגיטלי. ד

  :קריאה
  ).138-127; 73-57' עמ (7 + 3פרקים , שם, 21  - אל המאה ה, פול קנדי. 1

  ) 226566(אל .שמור מדעי המדינה לפי קנד
  

2. Ronald J. Diebert, Parchment, Printing and Hypermedia (NY: Columbia U Press,  1997), pp. 
205-217. 

)493751 (8057תדפיס   
 
3. Sam Lehman-Wilzig, “The Tower of Babel vs. The Power of Babble,” New Media & 
Society, vol. 2, #4 (Winter 2000), pp. 468-469, 481-490. 

)493790 (8065תדפיס   
 

 : משלושת הפריטים הבאיםאחדו
4.  Jerry Everard, Virtual States (London: Routledge, 2000), pp. 3-10: “W(h)ither the State?” 
303.4833 EVE (447350) 
  
5.  Robert Keohane & Joseph Nye, Jr., “Power and Interdependence in the Information Age,” 
Foreign Affairs, vol. 77, #5 (Sept./Oct. 1998), pp. 81-94.  

)476603 (7878 תדפיס   
  
6.  Richard Rosecrance, “The Rise of the Virtual State,” Foreign Affairs, vol. 75, #4 
(July/August 1996), pp. 45-61. Also found at: 
http://bss.sfsu.edu/fischer/IR%20305/Readings/riseof.htm 

 
  ) שיעור1     (חלום תקשורת עם היקום, ית לאנושות  מערכת תקשורת גלובל–החלל . ה

  :קריאה
 1999).107-150' עמ(' פרק ד, מסע אל התבונה, בסט-חגי נצר ועמי בן .1

  )407160(אל . מסע523.1
  
 ).382-390' עמ (25 פרק ?מה צופן לנו העתיד, יגאל אריכא .2

  )431791 (7165וגם תדפיס ) 439813(מה .שמור מדעי המדינה לפי ארי
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 ". כדור הארץ–המטרה ", ה לירזגיל .3
  )409985 (6255תדפיס 

  
 .הארץ" ?מי ייסע במעלית לחלל", דבי קאופמן .4

   il.co.haaretz.new://http     : באתר הארץ
  

5. M. Kaku, Visions, op. cit., pp. 319-321. 
  )497511 (8102 תדפיסוגם ) KAK) 497368שמור מדעי המדינה לפי 

 
  ) שיעור1   (כיצד הכל מתחבר ביחד: סיכום. ו

  :קריאה
  ).נמצא באתר (8-10' עמ, 2002ינואר , סטטוס" ,חוכמה יש מאין: התוולדות", ווילציג-שמואל ליימן.    1

   )1091062 (10307 תדפיס
  

  :לקורס כולו!) חובה" (קינוח"קריאת 
1. Freeman Dyson, The Sun, The Genome and the Internet (NY: Oxford University Press, 
1999), pp. 61-74; 99-113. 

) 1091089 (10308וגם תדפיס   303.483 DYS בספריה לאנגלית( ) 
 
2. Bill Joy, “Why the Future Doesn’t Need Us,” Wired (April 2000). )נמצא באתר הקורס(  

 : עמודים למאמר זה11ב שיש אך שימו ל, גם ניתן להוריד מתוך הכתובת הבאה
html.joy/.048/archive/wired/com.wired.www   

 
  הנחיות לעבודה

  
הראשון דורש פחות קריאה ואיתור חומר אבל יותר מחשבה . לפניכם שתי אופציות שונות של סוג עבודה

יש לבחור ". רגילה" השני דורש מידה מסוימת של מחשבה אישית אך דומה יותר לעבודה .אישית וביקורתית
  .אופציה אחת בלבד

  
  רקהמרצה יקבל את העבודה ). השיעור הראשון אחרי חופשת פסח (11/4/2007: מועד הגשת העבודה

או " אריאל"גופן , )'ולא אחד וחצי וכ(רווח כפול ,  עמודים10עד :  היקף העבודה). בנייר מודפסלא (אל"בדו
  ).למעט כותרות (12בגודל " דוד"
  

  1עבודה 
ואת ) 'שיעור ו, בקורס' בחלק ו (Bill Joy - Why the Future Doesn’t Need Usנא לקרוא את המאמר של 

וענה על השאלות ) 'שיעור ב, בקורס' חלק ה (ות החושבותונדן המכעי, יליוצי קורירשל !) במלואו(הספר 
  ):עדיף מסה אחת אינטגרטיבית;  דווקא כחלקים בודדים בעבודהלאו(הבאות 

  ?מהם הטיעונים העיקריים של כל מחבר -1
 ?האם הן טכנולוגיות או חברתיות? מהן נקודות המחלוקת העיקריות -2
, מהאינטרנט או מספרות מודפסת כלשהי) לא כתבה עיתונאית(פריטים רציניים /נא לאתר שני מחברים -3

 . ולהסביר כיצד הם מוסיפים תובנות למחלוקתKurzweilוהשני בעמדת  Joyאחד התומך בעמדת 
". לשלוף מהמותן"יש לנמק ולבסס את טיעוניך ולא רק ? מהי עמדתך בכל הסוגיות החשובות שמועלות -4
  ). שלושה עמודים ורצוי אף יותרמינימוםחלק זה של העבודה חייב לתפוס (
  

  2עבודה 
עכשיו . גם לחזות את העתיד" ראיית הנולד"ת ההווה ועל סמך בקורס שלנו המרצה עושה מאמץ לנתח א

  :על כל סטודנט לבחור נושא משמעותי ולכתוב עבודה המנתחת את הדברים הבאים. התור שלכם
  ?)השנים האלו(מהו המצב באותו נושא נכון להיום  -1
ובטווח )  שנה10-20( הן בטווח הקרוב – הפוטנציאליות בעתיד טכנולוגיותאו האפשרויות ה/מהן הבעיות ו -2

 ?) שנה בהתאם לנושא שבחרת30-50(הרחוק יותר 
? חברתיות ולמנוע את הסכנות החברתיכחברה לעשות כדי להגשים את הפוטנציאל החיובי ה" עלינו"מה  -3

החברה " ולא רק –' מוסדות וגורמים בינלאומיים וכו, ממשלות למיניהם, משמע האנושות" עלינו: "הערה
 ".הישראלית

 3-5עלול להשפיע על /עשוי) כלומר המצב החדש שייווצר בעתיד(מימוש הפוטנציאל / שמת החיזוי כיצד הג -4
 ).על קצה המזלג, כל תחום חיים בכמה שורות(תחומי חיים אחרים 



 - 7 -  עידן המידע/669/וילציג- ליימן

 

  : הנחיות
אולם היא גם ) 3 + 2אפשר גם סעיפים ;  לעיל1במיוחד סעיף (עבודה זו חייבת להתבסס על הספרות ) א

כשאין זה מובן מאליו האם נקודה זו או אחרת היא שלך ). 4 ובמיוחד 3בסעיפים (ה עצמית דורשת ממך חשיב
  .יש לציין מפורשות מהו המקור, או של מקור אחר

אך בהחלט ניתן להציע ) !כל הקודם זוכה(ניתן לבחור אחד מהם .  של נושאים לדוגמהחלקיתלהלן רשימה ) ב
  ).אל"יתן לשלוח בדו נ–עד עמוד אחד הסבר : בכתב(נושא למרצה 

  2נושאים לדוגמה בעבודה 
  התחממות כדור הארץ) 1
  תמורות בהשכלה גבוהה) 2
  " העולם המערבי"ירידה בילודה ובאוכלוסיית ) 3
  טכנולוגיה ברפואה- ננו) 4
  אורגניים- טכנולוגיה בחומרים לא- ננו) 5
   גנטיתעל ידי הורים באמצעות הנדסה) בחירת ויצירת תכונות(ילדים " עיצוב) "6
  קריאת מוחות) 7
  שיפור משמעותי של אינטליגנציה בני אדם) 8
  איתור חייזרים בחלל) 9

  תחבורה אווירית אישית להמונים) 10
  "חיצוניים"חיבור מוח האדם לרשת האינטרנט או מקורות מידע ) 11
  ).רמהממדי אלא בגודל אמיתי באמצע חדר כהולוג- לא על מסך דו(מימד - טלוויזיה תלת-קולנוע) 12
  שליטה על מזג אוויר) 13
  חיזוי רעידות אדמה ואסונות טבע אחרים) 14
  עם כדור הארץ)  מטר עד קילומטר100קוטר (התנגשות מטיאוריט ) 15
 המכונית ורשת התחבורה האישית בעתיד) 16
  )יותר גברים באוכלוסייה(הפרת האיזון הדמוגרפי בין גברים ונשים במדינות שונות ) 17
  ות באחת הפלנטות במערכת השמשהתיישב) 18
  (Fusion Reactor)כור היתוך ) 19
 (Semantic Web)הרשת הסמנטית ) 20
  (Proteome)" ּפרֹוטיאֹום"פענוח צופן ה) 21
  טכנולוגיה במלחמה-ננו) 22
  הנדסה גנטית ברפואה) 23
   אמיתית ונגישה לכל אדם(Virtual Reality)מערכת מציאות מדומה ) 24
  )100תוחלת חיים ממוצעת מעל (ותית של תהליך ההזדקנות האטה משמע) 25
  שליטה וִטפלּול במזג אוויר) 26
  מקורות אנרגיה לא מתכלים) 27
  ) בממוצעIQ נקודות 20לפחות (חינוך המוני להגדלת אינטליגנציה התלמיד ) 28
  ?21-על במאה ה- עימות מעצמות: סין מול הודו) 29
   פעולה והשפעהדרכי: העיתון האלקטרוני בעתיד) 30
  ?גלובליזציה או גלוקלזציה תרבותית) 31
  חילון מול דתיּות) 32
  ם ואמנֹות בינלאומיות"מעמד האו) 33
  מזון מהונדס גנטית) 34
כל אחד חייב לאתר . יותר מסטודנט אחד  יכול לבחור שאלה זו[) היום(שאלה מדעית חשובה בלתי פתירה ) 35

  .]שאלה מדעית חשובה שונה
  

  ורסקה וףחן בסבבמוגמה  לדתאלוש
  

 יותוועכש תחויותבעקבות התפ: "הנושא לתוכנית הערב. שיח בטלוויזיה-רב ניתכ מנחה של תוךִהנ) 1
" ?שלו השונים םיי החימוחד בתקפתאדם ללותר ישה קאו ר תיוקל  יה יהאםה, בּוידיות בתקשעתו

' פרופ - ג; הלוגייווצר לס"ד - ב; ורתשקת תווגילוכנט חַפֵּתמת ונכמת -א: כנית הםו בתםמתדייני/חיםרהאו
לבקר את , ותרעהר עיהל,  שאלותעליך לשאול, כמנחה. בחירתךום תח בת/וספנת /חרוא - ד; הגילוופסיכל

  כפידיוןיט ה תסרתב אונא לכת. שני הלפי כדאחים חוראשל ה' וכות וורקיב, אלותף לש בנוס-האורחים 
; ת חיזוי לעיגון הטיעונים)ו(יטשייחסים גם לת מ- א: חיםאר האורהשין בשר אכ, חתפיתא ו שההשִהנך מצפ

  .יזוק טענותיהם חשםמיניהם לרים לאמממים ופרסות ֵמרזרפ בפ אוםשים בציטוטיממשת -ב
  
ו על למדנ, ףסבנו. ר ובהווהב בעונעשיד  מאלותונושעתיד בת הידע ורישדש, ורסקבד מל מהחומר שנרובר) 2

גם עמדנו על שינויים ערכיים , "חביב"ואחרון אחרון . ר בעב הנלמדידע והתיישנות הידעהמת תחוהתפב קצ
רך וצ יש, )יםרחאים מרוולי גוא (אתזל כ רלאו. מהירים המשפיעים על התנהגות האזרחים והֵסדר החברתי

 אשר ח"כלה גבוהה לחבר דו להשהועצמה ר"ויי "עשת קהתב.  בעתידבוההה הגהשכללחשוב מחדש על ה
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 אינת, הלימודיטת ש, יתנמב:  הבחינותל מכ–ש של האוניברסיטאות והמכללות בעתיד גון מחדרימליץ על א
 תרכענחה שיש למהב, ח"כתוב את הדולנא  .ארהתו/סיםרוקערכת הם ומוהתכני, שך זמן הלימודיםמ, הלבק
ינויים שהסביר את הרקע לל, כמובן, עליך). יםוגבלמ- תילב םיבאמשה אין אך(דיקליים ים רשינויים לפכס

  .סורהקל המקצועית ש תורפִסת הניתוח ב אותבהמוצעים ולַג
  
 םגות ואצר של ההשלכםות מישן את הרלמבחשאים להביא רתם א – פתוח ומרחם ערך עי יןמבחה: הערה

. כנדרש, כולל חומר עדכני שאיתרתם במהלך שנת הלימודים, )עליומות שיראו  ( הביבליוגרפירמואת הח
הציון על המבחן יתבסס יותר על המידה . בכתולי שמתחילים נ לפההמחשבגן את רולא לץ מאד לחשובמומ
   .יקר לטפל עיןה בחנ הבאשמו לל שיירתודוק על כמות הנרמאש יתננייעבה ממוקדת ווהתשש
 


