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  מטרות
 כחלק מהתפתחויות, ה תהליך אבולוציוני מרתקעבר, כפי שאנו מכירים היום, על ריבוי ערוציה, התקשורת
שורת השינויים במפת התק .גם הטביעה את חותמה עליהן, אך במידה רבה, כלכליות ועוד, חברתיות, טכנולוגיות

  . את המציאות לפניהם קשה לדמיין עד כי לעיתים, היו כה דרמטייםלאורך השנים 
 מראשיתן של –את ההתפתחות הכרונולוגית של אמצעי התקשורת , בנתיב האחד, מטרת הקורס היא להציג

, הטלוויזיה, ועד לעיתונים, התפתחות האוריינות והמצאת הדפוס, הסימנים האייקונים, התרבויות האוראליות
, טכנולוגי – כתהליך יינתן דגש על הבנת המדיה , בנתיב השני,לבמקבי. נו בני זמנסלולר הומכשיריהאינטרנט 

כי מעבר למערכת יחסי הגומלין המורכבת בין בבסיס הקורס עומדת ההנחה . כלכלי ותרבותי, פוליטי, חברתי
ארגן מחדש ולחשיבה יש ביכולתן של מהפכות תקשורתיות לשנות דפוסי , לקודמתהאחת התפתחות תקשורתית 

  .על מגוון משמעויותיה, הכרת התהליכים תאפשר הבנה עמוקה יותר של המדיה. י הקייםאת הסדר החברת
  מבנה ונושאים

מציורי ; ICQ- ועד לדגליםמהמדורות וה. ההיסטוריה של התקשורת, באופן כרונולוגי, במהלך הקורס תיסקר
ו בקורס ההשלכות ייבחנ, במקביל לציר הזמן. WEB 3.0- מהמצאת הדפוס ועד ל; SMS-הקיר במערות ועד ל

השיעורים יתנהלו תוך התדיינות .  על החברה ועל הפרטיםאמצעי התקשורת החדשהופעתם של הנגזרות מ
  ). משמעויות והשלכות(וציר הרוחב ) הזמן(מתמדת בין ציר האורך 

  שיטה
ישולבו במסגרת השיעורים . לחומרי הקריאה הרלוונטייםבנוסף , הקורס יבוסס בעיקרו על הרצאות פרונטליות

  .קטעי וידאו ויוקדש מקום לדיונים פתוחים
  חובות

  .השתתפות פעילהו, בהתאם לתקנון האוניברסיטה, יםנוכחות מלאה בשיעור  .א
 .כהכנה לשיעור, קריאת הפריטים הביבליוגרפים הרלוונטיים  .ב
 רשתיד, אשר יבוסס על חומרי הקריאה וההרצאות, במבחן.  מהציון100%המהווה , מבחן מסכם בסוף השנה  .ג

מקום נרחב לניתוח אירועים הקשורים לעולם התקשורת ויוקדש , היכרות עם התפתחותם של אמצעי התקשורת
  .   על גלגוליו
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