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 אוניברסיטת בר אילן
  המחלקה למדע המדינה
  מגמת תקשורת ציבורית

  
  ?או איך לא ליפול ברשת:  אינטרנט-71-443-01

  )ש" ש2 –קורס בחירה מקוון לתואר שני במגמת תקשורת  (
  פארן-ר עטרה פרנקל"ד: שם המרצה

  ).בתיאום מראש (16:00 – 14:00יום שלישי  : שעת קבלה
  4חדר )/ מסלול תקשורת (109בנין : משרד
  5317059-03: טלפון

  com.gmail@ataraf: דואר אלקטרוני
  

  תיאור ומטרת הקורס
והיא תמשיך לעשות זאת , היא עשתה זאת זה מכבר. ההתקדמות בתחום המחשבים עתידה לשנות את העולם

- הפכה למדיום חתרני ניאו–תעשייתית -ת שעוצבה לשרידתה של אליטה צבאית מערכ–האינטרנט . בעתיד
  .התוצאה היא תמורות בשלל תחומים שינותחו בהרחבה בשיעורים. דמוקרטי המקדם את תרבות הסייבר

להעניק הבנה מעמיקה של התהליכים ) ב(; יסוד על המרחב המקוון-להקנות מושגי) א: (מטרות הקורס הן
להכשיר את הסטודנטים להשתמש בידע התיאורטי לצורך התנהלותם ) ג(- ו; דן המידעוההשפעות של עי

  .כגולשים בגל העתיד
ספר החוקים של , רטי'הפילוסופיה של הדיג, הארכיטקטורה של הרשת: למטרה זו ידונו מגוון נושאים ובהם

טכנולוגיות , הפתוחהקוד /תנועת התוכנה החופשית, טרור-אימת הסייבר, תרבות ההאקרים- תת, האינטרנט
, התרבותיות, גם ההשלכות הפוליטיות-כמו;  ועתידה של הרשת2.0מהפכת הווב , שיתוף קבצים, הצפנה

  . הכלכליות והמשפטיות של אלו, החברתיות
- קבוצות, ההפניות הביבליוגרפיות השוטפות, המטלות, מערך השיעורים, ובכלל זה הסילבוס(חומר הקורס 
  . באתר המלווה של הקורסיפרסמו ) הדיון והמבחן

  :דרישות הקורס והרכב הציון
במהלך השנה יתקיימו חמישה דיונים מתוכם על כל סטודנט להשתתף . השתתפות בדיונים המקוונים  .א

  . בשלושה
 )  מהציון30%(
במהלך השנה יימסרו ארבעה תרגילים מתוכם על . הגשת תרגילים תקופתיים קצרים בנושאי ההרצאות  .ב

  . שלושה כל סטודנט להגיש
  )  מהציון30%(

 .במועדן הנה תנאי לזכאות לגשת למבחן) ב-בסעיפים א ו( המטלות 6השלמת * 
 ). לעיל' ר(המבחן יהיה על חומר ההרצאות ועל הביבליוגרפיה המפורטת בסילבוס . מבחן בית  .ג
  )  מהציון40%(

  חובות הקורס
  . ישה ברשתהקורס מחייב שליטה בהבנת הנקרא בשפה האנגלית וידע בסיסי בגל

האחד בתחילת (למעט שני מפגשים פנים אל פנים , קורס זה הינו מקוון ויועבר כולו באמצעות האינטרנט
  .  שעל הרשת להיות נגישה לסטודנט, מכאן). השנה והשני בסופה

תדרוך בשימוש באתר הקורס ניתן למצוא . עם קבלת קוד אישי יוכל הסטודנט להיכנס מרחוק לאתר הקורס
ל "בדגש על כתובת דוא, על הסטודנט חלה חובה לעדכן את פרטיו באתר. il.ac.biu.2hl://httpמו באתר עצ
  .אישית

בנוסף לחובות הקריאה נדרשים הסטודנטים להתעדכן במהלך השנה באופן שוטף בהתפתחויות הנוגעות 
). טלוויזיה וכדומה ובין באמצעות רשת האינטרנט, גון עיתונותבין באמצעים מסורתיים כ(לנושאים הנלמדים 

  . תפנה המרצה למקורות עדכניים שיתפרסמו באתר הקורס, כן-כמו
  

  רשימה ביבליוגרפית
עותקים קשיחים של הביבליוגרפיה נמצאים במקביל . כל חומר הקריאה מקוון ונגיש ישירות מהמחשב

  . בספריית מדעי החברה
  ].Retrieved July 30, 2007[ אוחזרו במועד פרסום הסיליבוס הפריטים המקוונים

  
  מושגי יסוד והיסטוריה:  מבוא-101רשת האינטרנט # 1שיעור 
. )מקראה(תרבות , חברה ,טכנולוגיה, תקשורת: אינטרנט). עורך. (ד, בתוך שנער. פתח דבר). 2001. (ד, שנער

  . 15-38. האוניברסיטה הפתוחה: א"ת
  )1118308 (10994וגם תדפיס  )321736(תק .ה לפי אונשמור מדעי המדינ
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Sterling, B. (February 1993). Short History of the Internet. The Magazine of Fantasy and 
Science Fiction (F&FS). Cornwall, CT –  
http://w3.aces.uiuc.edu/AIM/scale/nethistory.html 

  
  :צפיית רשות/קריאת
). עורך. (ד, שנער בתוך. מדוע צריכים חוקרי תקשורת לחקור את הרשת). 1996(. רפאלי. וש. ג, ניוהייגן
  .41-55' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: א"ת. )מקראה(תרבות , חברה, טכנולוגיה, תקשורת: אינטרנט

  )1118307 (10993וגם תדפיס ) 321736(תק . המדינה לפי אונשמור מדעי
  

, תקשורת: אינטרנט). עורך. (ד, בתוך שנער. קיצור תולדות האינטרנט). 1999. (גטניו. וא.  ד,גולדמן
  .377-398' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: א"ת. )מקראה(תרבות , חברה, טכנולוגיה

  )1118306 (10992ם תדפיס וג) 321736(תק .שמור מדעי המדינה לפי אונ
  

Ericsson. (September 3, 2006). How TCP/IP Works. Google Video (13 minutes) –  
http://video.google.com/videoplay?docid=8583540508309604526&q=tcp%2Fip&hl=en 

  
  רטי'הפילוסופיה של הדיג: מהפכת האינטרנט# 2שיעור 

Graham, G. (1999). The Internet: A Philosophical Inquiry. London & New York: Routledge. pp. 
21-38. 

  )535363 (8635תדפיס 
 
Barlow, J. P. (1996). A Declaration of the Independence of Cyberspace –  
http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html 
 
A response to Barlow's declaration – 
Bennahum, D. S. (2001). United Nodes of Internet: Are We Forming a Digital Nation? In P. 
Ludlow (ed.). Crypto Anarchy, Cyberstates, and Pirate Utopias. Cambridge, MA: MIT Press, 
pp. 39-45. 
303.4834 LUD c (514995)   וגם) 1118310 (10995תדפיס  

  :קריאת רשות
Barbrook, R. & Cameron, A. (1995/2001). Californian Ideology. Online –
http://www.arpnet.it/chaos/barbrook.htm 
 
Clarke R. (November, 1999). Freedom of Information: The Internet as Harbinger of the New 
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 'ם חדש מופלאעול'חוקים ישנים לניהול : ספר החוקים של הסייברספייס# 3שיעור 
 –הפוליטיקה של הטכנולוגיהבתוך . ארכיטקטורה היא פוליטיקה: 10פרק ). 2006. (י, דרור

http://www.text.org.il/index.php?book=0604016 
  

: מגזין ברשת. ב מדיניות בסביבה הדיגיטליתמידע ועיצו, פורנוגרפיה: חורים ברשת). 2005. (מ, בירנהק
ISOC -איגוד האינטרנט הישראלי – html.6_5magazine/magazine/il.org.isoc.www://http 
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   –התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל !: מדברים, שקטבתוך . המחודשת של הצנזורה
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  :קריאת רשות

  כתב עת לענייני תרבות -האייל הקורא. לחפש בעיניים פקוחות). 2006,  במאי5. (א, עבודי
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, 66-69ודים עמ. מפה: א"ת. מתוך הפוליטיקה של הטכנולוגיה. הרווח שבין טכנולוגיה לחופש). 2006. (י, דרור

76-78.  
  )1116763 (11002 בתדפיס 78-107' וגם עמ) 1105183 ( פו .המדינה לפי דרו-שמור מדעי 
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Hannemyr, G. (February, 1999). Technology and Pleasure: Considering Hacking Constructive. 
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  ?המשך המלחמה באמצעים חדשים: טרור-סייבר# 5שיעור 
  .120-130 'עמ. מפה: א"ת. הפוליטיקה של הטכנולוגיה בתוך. אקטיביסטים והאקטיביסטים). 2006. ( י,דרור

  )1118300 (10989וגם תדפיס ) 1105183 ( פו .המדינה לפי דרו-שמור מדעי 
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  :שמיעת רשות/קריאת
   – 30-31: אין- לוג- גלובס. ביטים של פחד). 2006,  באפריל20. (ש, רפאלי

http://sheizaf.rafaeli.net/ 
  

Schneier, B. (April, 2004). Beyond Fear. ITConversations (34 minutes) –  
http://www.itconversations.com/shows/detail119.html 
 

  קוד הפתוחה/תנועת התוכנה החופשית# 5שיעור 
 – איגוד האינטרנט הישראלי- ISOC: מגזין ברשת. הקתדרלה והבזאר). 2001. (ס. א, ראימונד

html.8_3magazine/magazine/il.org.isoc.www://http  
  

הקתדרלה והבזאר ועוד מאמרים על קוד פתוח  תוךמ. שונות לקוד פתוח הגדרות וגישות ).2004. (א, עידן
 pdf.32_25_openheb/pdfs/book/org.4hack2y://http – 31-25 עמודים .וחופש המידע
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  : תרגומים של תנועת התוכנה החופשית
  html.he.sw-free/philosophy/org.gnu.www://http –ההגדרה של תוכנה חופשית 

  
   –" קוד פתוח"עדיפה על " תוכנה חופשית"מדוע 

http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.he.html 
  

 –מדוע על תוכנה להיות חופשית 
http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.he.html 
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  :קריאת רשות
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  )1116763( 11002 תדפיסוגם ) 1105183 ( פו .המדינה לפי דרו-שמור מדעי 
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Wired. (June, 2004). The Free and The Unfree. Wired, 12.06 –  
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   לפרטיות וחופש ההצפנההזכות: קריפטו# 6שיעור 
.  תולדות המצפינים והמפענחים ממצרים העתיקה ועד פיזיקת הקוונטים–סודות ההצפנה ). 2003. (ס, סינג
  .378-408, 326-361עמודים . ידיעות אחרונות: אביב-תל
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Responses to Keen’s “The Cult of the Amateur”- Lessig, L. (May 31, 2007). Keen’s “The Cult 
of the Amateur”: Brilliant! Lessig 2.0 –  
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