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 אוניברסיטת בר אילן
 המחלקה למדעי המדינה 

 מסלול תקשורת
  

 ה" תשס– דמוקרטיה דיגיטלית 71-825-01
 ר תהילה שוורץ אלטשולר"ד ד"עו

 
 :מבנה הסמינר ודרישות

 
לקראת כל הרצאה תתבקשו לקרוא מאמר או פסק דין . הסמסטר הראשון ייערך במתכונת של הרצאות ודיון

יהא עליכם להתעדכן באופן , בנוסף. ן הדיון יוקדש ישירות לחומר הקריאהוחלק נכבד מ, העוסק בתחום
ואחד ) גלובס או דה מרקר( אחד בעברית newsletterשוטף בחדשות בענייני תקשורת ודמוקרטיה באמצעות 

 ).  org.dowire.www(באנגלית 
לא תחולק רשימת .  תצטרכו לבחור נושא לעבודה הסמינריוניתעד השבוע השביעי של הסמסטר הראשון

 . נושאים טנטטיבית אולם נדון בכך בכיתה בעל פה
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 . ייערך הסמינר במתכונת של פרזנטציות ודיון,  הסמסטר השניהחל מן השבוע הרביעי של

, בכל שיעור תיערכנה שלוש  פרזנטציות. פרזנטציה יצטרך המגיש להעביר לשאר חברי הכיתה חומר קריאה
 .  וייערך דיון של כרבע שעה בעקבות כל פרזנטציה, כל אחת באורך של כעשרים דקות
 .ן חובההנוכחות וקריאת חומר הרקע ה

 .בסוף שנת הלימודים ייערך מבחן מסכם
 .  ללא הארכות2005 באוגוסט 17: מועד הגשת העבודה הסמינריונית

 :מרכיבי הציון
 45% –עבודה סמינריונית 

 15% –פרזנטציה 
 30% –) שני הסמסטרים(מבחן בחומר סגור על כלל תכני הקורס 

 הפרזנטציות בשבוע החמישי עד התשיעי של הסמסטר וכן בונוס למגישי ( 10% -נוכחות והשתתפות פעילה  
 ).  השני

 
 'תוכנית הרצאות לסמסטר א

רשימה זו היא טנטטיבית ותשתנה בהתאם להתפתחות . חומר הקריאה יימצא כתיק בספריית מדעי החברה
 .הדיון בהרצאות

 
  סקירה כללית-חוקי העולם הוירטואלי  .  מבוא טכני ידידותי למשתמש–האינטרנט  .1

 
 ?  האם אנחנו נכללים בתוכו-חברת המידע והציבור הוירטואלי  .2

P. Bellin , P. Berman, D. Post, Cyberlaw, West Group Publishers MN 2003 pp. 667-680. 
 אין

       
 ?והיכן הוא מתקיים,  מהו–הפער הדיגיטלי 

 
David Gunkle, "Second Thoughts : Toward a Critique of the Digital Divide", New Media and 
Society Vol 5(4) 2003 pp. 499-522 
 כתב עת בספרית מדעי החברה
 
Lawrence Walff and Soledad McKinnon, "What is the Digital Divide", Inter-American 
Development Bank 2003 (www.worldbank.org).  
 

? קולוניאליזם של ברוני תקשורת או סוציאליזם ממשלתי: וליטיקה של השליטה במרחב המקווןהפ .3
של " מסורתיות"תרומתם של אמצעי תקשורת מקוונים לשוק הרעיונות והדיעות והשפעתם על בעיות 

 . ריכוזיות ובעלות צולבת
Edwin Baker, "Media Concentration: Giving Up For Democracy" 54 Florida Law Review 839 
(2002). 
 כתב עת בספריה למשפטים
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 ? היש צורך במודל חדש–חופש הביטוי במרחב המקוון  .4
 ).  יחולק כטיוטה, עתיד להתפרסם" (כיצד מעצב המשפט את סביבת המידע ברשת",ניבה אלקין קורן

Matthew Fagin, "Regulating Speech Across Borders: Technology vs. Values" 9 Michigan 
Telecommunications and Technology Law Review 395 (2003).    
 אין
 

  השלכות משפטיות ופוליטיות–סוברניות טריטוריאלית ואמצעי תקשורת חוצי גבולות  .5
Monroe Price, "Media Globalization: A Framework for Analysis" , at: Media and Sovereignty, 
MIT Press, Cambridge MA 2002 pp. 227-250 
343.099 PRI   (568872) 
 
Adeno Addis, "The Thin State in Thick Globalism: Sovereignty in the Information Age" 37 
Vanderbilt Journal of Transnational Law 1 (2004).  
 אין

 e-democracy, e-governance –משילות ואינטרנט  .6
 dowire.orgהאתר  נשתמש בחומרים מתוך 

 
  מנועי החיפוש וחברות שיתוף הקבצים-המתווכים החדשים בכיכר השוק הוירטואלית   .7

Jan Samoriski, Issues in Cyberspace (Chapter 5: "E-Commerce,Spam and the Perils of 
Commercialism" pp. 102-138) Allyn and Bacon Boston MA  2002.  
 אין
 

  אנונימיות בדמוקרטיה המקוונת–ע כל והאח הקטן והמציצן האח הגדול היוד .8
Jan Samoriski, Issues in Cyberspace (Chapter  6 pp. 139-166) Allyn and Bacon Boston MA  
2002.  
 אין
 

 ?מחסום בפני יצירתיות מבעבעת ברשת: זכויות היוצרים והדמוקרטיה המקוונת .9
 
Lawrence Lessig, The Future of Ideas, Vintage Book NY 2002 pp.234-239. 

 )571260   (LES 346.0480285שמור  :  במידענות ,)LES 51.2)    504807:  בספרית משפטים
 

  אחריותיות והסדרה עצמית של המרחב המקוון .10
 
Heather Row, "Staying Legal: Self Regulation and the Internet", Bussiness Information 
Review vol 21(2) 2003 pp. 117-124 

 אין              
 

אילו אתגרים מציבה תופעת ההתלכדות של פלטפורמות תקשורת בפני קובעי : משפט ההתלכדות  .11
 ?באיזו מידה הם מסוגלים לעמוד באתגרים אלה? מדיניות תקשורת

 
קשורת הסדרה רב שכבתית של אמצעי ת?  מי נגרר אחרי מי–רגולציה ואמצעי תקשורת חדישים  .12

 ).הבחנה בין מישורי תוכן ונשיאה, בעיקר(מתקדמים 
Robert McChesney, The Problem of the Media  , Monthly Review Press NY 2004 pp. 175-210. 

 אין                                                                                                                                               
 

 . תפורסם בתחילתו' תוכנית ההרצאות לסמסטר ב
. בהצלחה



 - 3 - דמוקרטיה דיגיטלית/825/שוורץ אלטשולר

 
 :העבודה הסמינריונית

 
מטרת העבודה לאפשר לכם היכרות עיונית ומעשית עם התחום הכללי הנקרא המהפכה הדיגיטלית והשפעתה 

 . על היבטים שונים של הדמוקרטיה בישראל ובעולם
 

 .אך לא תעלה על עשרים עמודים, פחות מחמישה עשר עמודים כתוביםהעבודה תקיף לא 
 

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
 

 :ה יהיה בהתאם לאחת מן האפשרויות הבאותמבנה העבוד
 

 ) 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 להשתמש בפריטים . 2004מבין פריטי הביבליוגרפיה חובה להשתמש בפריט אחד לפחות שהתפרסם בשנת 
 . 2000ביבליוגרפיים  שנכתבו לפני  שנת 

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

 . לפריטים שתיארוכם בשנה האחרונה
 
 
   

 
 !בהצלחה


