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דו"ח הערכה עצמית :תוכנית אינטרנט וחברה

א .חזון התוכנית ()mission statement
 1.1.מטרת תוכנית הלימודים:
מטרות התוכנית היום ,מטרות התוכנית על פי מסמך ההקמה
"אינטרנט וחברה" היא תכנית מצטיינים שמטרתה להכשיר את מנהיגי המחר של תעשיית
ההייטק :מנהיגים בעלי יכולת חשיבה רחבת יריעה ,מעמיקה ,יצירתית וביקורתית על היחסים בין
טכנולוגיה ומשתמשים ,והשפעתם על כל היבטי החברה; מנהיגים המגיעים משדות שאינם
בהכרח טכנולוגים או חישוביים ,אך מבינים את נחיצותה של ראייה מבוססת-נתונים בהתמודדות
עם השינויים מרחיקי הלכת שהעולם הדיגיטלי מציב בפנינו; מנהיגים המסוגלים לענות על
שאלות ,לפתור בעיות וליצור בעיות חדשות ומאתגרות בתחומם ,על-ידי רתימה של טכנולוגיה
ונתונים להובלת מהלכים שיעצבו את העתיד.
במהלך הלימודים ,הסטודנטים של אינטרנט וחברה רוכשים ידע נרחב במגוון נושאים –
טכנולוגיים ,אנליטיים ,חברתיים ,כלכליים ,משפטיים ואתיים .ידע זה מבסס אצלם הבנה מעמיקה
וכוללת של התמורות בעולם הטכנולוגיה ,התקשורת ,והרשתות של השנים האחרונות ,ומקנה
להם כלים להכוונת ההתפתחות העתידית של תחומים אלו.
לבוגרי התוכנית יהיה בסיס איתן בשני העולמות ,אשר יאפשר להם להשתלב במגוון תפקידים
במגזר הפרטי והציבורי ,שבמרכזם יעמוד הממשק בין טכנולוגיה ומשתמשיה.
בנוסף ,תוכנית זו שואפת לגשר על הפער הקריטי הקיים היום בין מדעי המחשב והחברה ,באופן
שיתרום משמעותית לשדה הידע האינטר-דיספלינרי המתגבש סביב ממשק חיוני זה שלא רק
יאפשר להם להמשיך ללימודים מתקדמים לתואר שני ודוקטורט במגוון תוכניות ,אלא גם יקנה
להם את הכלים לקדם מחקר פורץ דרך בתחום הידע המתפתח של חברה וטכנולוגיה.
 1.2.ההיסטוריה של התוכנית
בתאריך  25בינואר  2014הוגשה למתמדת הצעה לפיתוח תכנית ייחודית ,שתהווה תרומה
משמעותית לתוכניות הלימוד המוצעות באוניברסיטה העברית .תחומי המחשבים ,האינטרנט
והמדיה החדשים נלמדו עד אז במגוון דיסציפלינות נפרדות ,והיה דרוש חיבור ביניהן על מנת
להעניק בסיס ידע משמעותי לסטודנטים ,שיתאים לדרישות המשתנות של שוק העבודה
הטכנולוגי.
במסמך שהוגש למתמדת תוארו מספר שינויים מרחיקי לכת המשפיעים על פעילויות היום יום
שלנו בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות ,ונטען כי אנו ניצבים בפני אתגר משמעותי :שליטה
ועיצוב של התפתחות זו .שאיפתנו אז ,וגם היום ,הייתה שהטכנולוגיות והמדיה החדשים יתפתחו
באופן שלא רק יענה על צרכי המשתמשים אלא גם יסייע לתהליכי שינוי וצמיחה חברתית.
בהתאם לכך ,הגדרנו את מטרת תכנית המצטיינים אינטרנט וחברה (במקור :מח"ר -מחשבים,
חברה ,ורשתות) בתור "הכשרת מנהיגים אשר ישפיעו על תצורתה העתידית של המדיה
הדיגיטלית והפעולה החברתית שהיא מאפשרת" .התכנית נבנתה כדי לצייד את הסטודנטים
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בפרספקטיבה ביקורתית חוצת תחומים ,ובארגז כלים חיוני למנהלים בעידן רווי נתונים
וטכנולוגיות מידע .הרציונל מאחורי הקניית בסיס זה הוא להעמיד דור של בוגרים אשר ידע לנווט
במיומנות בין אתגרים טכנלוגיים ,אנליטיים ,חברתיים ,כלכליים ,משפטיים ואתיים ,אשר שזורים
כיום בכל תעשייה.
מכיוון שמדובר בתוכנית מצטיינים ,הצפי היה ליצור בסיס של מועמדים מעולים לתארים
מתקדמים ,ובה בעת לייעד אותם לתפקידי ניהול בכל תחומי התעשייה ,בדגש על תחום ההייטק,
במרכזם עומד הממשק בין טכנולוגיה ומשתמשיה .דוגמא מרכזית לתפקיד כזה הוא מנהל מוצר
– הדמות שאחראית על ניהול תהליך הפיתוח של מוצרים באופן שיתאים לצרכי המשתמשים.
התכנית אושרה ע"י המל"ג בתאריך במרץ .2017
 1.3.עיקרי תכנית הלימודים
התוכנית מוצעת במסגרת דו חוגית .החוג השני יכול להיות כל חוג הניתן באוניברסיטה העברית,
כאשר סטודנטים הבוחרים ללמוד באחד משני החוגים הבאים כחוג שני יוכלו לסיים את תכנית
הלימודים תוך שלוש שנים )1( :מדעי המחשב )2( ,תקשורת )3( ,מנהל עסקים )4( ,כלכלה)5( ,
סטטיסטיקה ו( )6מתמטיקה.
מספר נקודות הזכות שנלמד במהלך התואר הוא ( 134כנהוג בפקולטה למדעי הטבע) .להלן
פירוט נקודות הזכות:
●
●

●
●
●
●

 23נ"ז של קורסי יסוד במתמטיקה וסטטיסטיקה.
 52נקודות של קורסי חובה ,בהם קורסי מבוא במדעי המחשב ,תקשורת ,כלכלה,
ומחשבה חברתית ,כמו גם קורסים יעודיים אשר עוסקים ישירות בממשק בין טכנולוגיה
וחברה .שני קורסים מרכזיים במקבץ זה עוסקים בלימוד והתנסות מעשית ביזמות
עסקית וביזמות קהילתית/חברתית בסביבות הרשת החדשות.
 8נקודות של קורסי בחירה (מתוכם אחד מקורסי מבוא במדעי החברה).
סטאז' בחברה/ארגון במהלך הקיץ שבין השנה השנייה לשלישית (ללא נקודות זכות).
שאר נקודות הזכות הן מהחוג השני (להשלמה ל  .)134קורסים אשר משותפים
לתוכנית ולחוג השני נלקחים בחשבון בדרישות שני החוגים ,אך נספרים פעם אחת
מבחינת נקודות זכות.
תלמידים שמסיימים את החוג בשילוב חוג עיוני מקבלים תואר  B.Sc.להלן פירוט
הקורסים בתוכנית (בציון נקודות הזכות שמקנה כל אחד מהם).
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סמסמטר א'

שנה א'

סמסטר ב'

 52112חדו"א א' ()6

 52113חדו"א ב' ()6

 47714מדיה חדשים וחברה ()4

 52220יסודות ההסתברות ()6
 47711רשתות ,קהלים ושווקים ()4

שנה א' או ב'

 57107/55701מבוא לכלכלה :מיקרו ()4

 57108/55702מבוא לכלכלה:מקרו ()4

 50003מבוא לתקשורת המונים ()3
 67101מבוא למדעי המחשב ()7
 50425מבוא למחשבה חברתית ()2

שנה ב'

 52221עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי ()5

 47716בניית יישומי רשת ()4

 50224טכנולוגיות תקשורת :היבטים היסטוריים
()2

 47717ניתוח מאגרי מידע מסיביים ()3

 47715עיצוב ממשק משתמש ()3
 47717בניית קהילות באינטרנט ()2

קורס/י בחירה במדעי החברה ()3-6

הקיץ שבין
השנים ב'-ג'

שנה ג'

 47719סטאז' בן חודשיים בחברה/ארגון (ללא נ"ז)

 77204אינטרנט ,חוק ואתיקה ()2

קורס/י בחירה ()2-5
 47721יזמות אינטרנט ()8
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הערות :רוב קורסי הבסיס בתחומים השונים הינם ברמה הגבוהה ביותר המוצעת בחוג
הבסיס :קורסי הסטטיסטיקה (מבוא+עקרונות) הינם קורסי החובה של תלמידי החוג
לסטטיסטיקה; קורס מבוא למדעי המחשב הינו קורס חובה לתלמידי מדעי המחשב; קורס
התקשורת הינו קורס חובה לתלמידי החוג לתקשורת .קורסי המתמטיקה הינם אלו
הנלקחים על ידי תלמידי החוג לסטטיסטיקה.
 1.4.השתלבות התוכנית בחזון האוניברסיטה :
האוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה בשנת  1925כחלק מתהליך התחייה הלאומית במטרה
לחדש את היצירה היהודית בארץ ישראל ,בכל תחומי המדע והתרבות .בהתאם לכך ,תוכניות
לימודים חדשות נפתחות באוניברסיטה העברית בתגובה למגמות העולמיות ולפי הצרכים
המקומיים .שתי מגמות בולטות בעשורים האחרונים ,שעליהן מבקשת תכנית "אינטרנט וחברה"
לתת מענה ,הן .1 :המרכזיות ההולכת וגוברת של טכנולוגיות דיגיטליות בתיווך ועיצוב תהליכים
חברתיים ,כלכליים ופוליטיים חובקי עולם;  .2חשיבותה של חשיבה אינטרדיסציפלינרית ,הן
במחקר אקדמי והן בפתרון בעיות בתעשייה ובמשק הישראלי.
תכנית "אינטרנט וחברה" נולדה מתוך כוונה להתמודד עם האתגרים וההזדמנויות שמציבות
מגמות אלו ,ובהתאם לכך להכשיר את המנהיגים אשר ישפיעו על תצורתה העתידית של המדיה
הדיגיטלית והפעולה החברתית שהיא מאפשרת .ככזו ,התכנית מגשרת על שתי דיסציפלינות
שבעבר היו נפרדות זו מזו  -מדעי המחשב ומדעי החברה  -מתוך הבנה שכל תעשייה בעידן
הנוכחי דורשת גם ראייה אנליטית-טכנולוגית ,וגם חשיבה חברתית וביקורתית .תכנית לימודים זו
עומדת בקנה אחד עם חזון היזמות והחדשנות המובילים את האוניברסיטה.
 1.5.האם לתכנית ערך מוסף ביחס לתכניות אחרות בנושאים קרובים באוניברסיטה?
לתכנית ערך מוסף משמעותי ושונה :אין באוניברסיטה כל תוכנית אחרת המתמקדת בממשק בין
החידושים הטכנולוגיים לחברה עליה הם משפיעים .התמקדות בממשק זה חיונית למנהיגים
העתידיים שלנו ,בכל תחום התמחות אפשרי ,מאחר שקשה לחשוב על היבט חברתי שאינו
מושפע מהתמורות הטכנולוגיות המתרחשות בעידן הנוכחי .הגם שקיימות באוניברסיטה מספר
תוכניות אינטרדיסציפלינריות ,שכמה מהן מכוונות לתלמידים מצטיינים ,תכנית אינטרנט וחברה
היא היחידה אשר בנויה במטרה לגשר על הפער הקיים בין מדעי המחשב והחברה ,ולהכשיר
בוגרים בעלי רקע חזק בשני העולמות.
 1.6 .האם לתכנית ייחוד ביחס לתכניות דומות באוניברסיטאות אחרות?
יש מספר תוכניות באוניברסיטאות אחרות הנוגעות גם הן בתפר שבין הטכנולוגיה והחברה ,אך
למיטב הבנתנו אין פורמט זהה ממש לשלנו (שילוב בין רמת הוראה גבוהה ,רוחב יריעה של
תחומי ידע ,ושיטות חישוביות-טכנולוגיות-כמותיות לצד שיטות חברתיות-איכותניות ,בנוסף
לדרישה מהתלמידים לשילוב עם חוג לימודים נוסף) ,ודאי לא בישראל.
כאשר חזון הקמת תוכנית "אינטרנט וחברה" רקם עור וגידים ,התכנית הבינלאומית הקרובה
ביותר לחזון הזה הייתה  Nets programבאוניברסיטת פנסילבניה .תכנית זו חולקת עם
אינטרנט וחברה את הדגש על תופעות מרושתות ,אך פחות ממוקדת בנושאים כמו השפעות
הטכנולוגיה ,עיצוב טכנולוגיות עבור משתמשים ועבור החברה ,ופרספקטיבות אחרות ממדעי
החברה שיוצאת מעבר לתחום הכלכלה.
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כיום ,התכנית הדומה ביותר לאינטרנט וחברה ברמה הבינלאומית היא תואר בוגר במדע המידע
 )(Information Scienceשל אוניברסיטת קורנל .רבים מהקורסים והנושאים הנלמדים בשתי
התוכניות דומים למדי .למעשה ,חלק מהקורסים והחטיבות המוצעים בתוכנית של קורנל עשויים
לספק השראה להתפתחויות עתידיות בתוכנית האינטרנט והחברה.
יש לציין כי בשנים האחרונות בישראל צצו מספר תוכניות בעלות שמות שמהדהדים את אינטרנט
וחברה (לדוגמה ,מדעים דיגיטליים להיי-טק באוניברסיטת תל אביב; חטיבת דאטה ,ממשל
ודמוקרטיה בביה"ס לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה של אוניברסיטת רייכמן בהרצליה; החוג
להנדסת תעשייה ומערכות מידע באוניברסיטת בר אילן) ,אך אף אחת מהן לא מזכירה באופן
מהותי את אינטרנט וחברה  -לא בנושאי הליבה ולא בחזון הרעיוני.
 1.7.סיכום ביניים :לקחים מהפעלת התכנית בארבע השנים הראשונות
במהלך ארבע השנים הראשונות להרצתה ,האתגרים המשמעותיים שעמדו בפני התכנית היו
פיתוח תשעה קורסים ייחודיים ל"אינטרנט וחברה" ,בניית תכנית התמחויות מותאמת אישית
לרקע וליכולות של כל סטודנט ,ותיווך התכנית החדשה כלפי חוץ  -במיוחד למעסיקים העתידיים
של בוגרי התכנית  -באופן שישקף בצורה מיטבית את האיכויות והמטרות שלנו .כיום אנו יכולים
לומר שבהתבסס על כל מדדי ההערכה הזמינים לנו ,התכנית התמודדה בהצלחה עם רוב
האתגרים והתקדמה באופן משביע רצון.
בנקודת הזמן הנוכחית ,התכנית בשלה יותר והסטודנטים שלנו כבר מאיישים משרות בחברות
מובילות בתעשייה .פרספקטיבה זו מאפשרת לנו לומר בביטחון כי חשיבות התכנית ,העומק
האינטלקטואלי שלה והערך של הניסיון המעשי שהיא מקנה (דרך פיתוח פרויקטים עצמאיים,
עידוד חשיבה יזמית וחדשנית ,ותקופת התמחות בשוק העבודה)  -הופכים ברורים יותר,
והמוניטין של התוכנית ניכר.
בסקר המשוב השנתי של האוניברסיטה לשנה"ל  2020-2021תכנית אינטרנט וחברה הייתה
מהמובילות בכל הקטגוריות ,בהשוואה לשאר התוכניות המוצעות בביה"ס להנדסה ולמדעי
המחשב .כך לדוגמה ,בהסתכלות על תלמידי התכנית שחוג הלימודים השני שלהם נלמד בגבעת
רם למול אלו המשלבים חוג לימודים שני בהר הצופים ,קיבלנו ציון  4.34ו 4.13-בהתאמה
בשביעות רצון כללית ,לעומת  3.64בחוג למדעי המחשב .התכנית אף קיבלה ציון  4.74ו4.64-
(בהתייחס לשתי קבוצות תלמידי התכנית המוזכרות לעיל) עבור היחס של הצוות המנהלי כלפי
תלמידים ,וציון  4.69ו 4.73-עבור היחס של צוות ההוראה כלפי התלמידים .תוצאות אלה
מצביעות על שיפור משמעותי בהשוואה לתוצאות הסקר של השנה שקדמה לה ,אשר שיקפו את
עמדותיהם של תלמידי המחזור הראשון של התוכנית (אשר מטבע הדברים התמודדו עם קשיים
רבים).
לקחים מתכנית ההכשרה המעשית
בהתבסס על שלושה מחזורים שכבר השלימו את תכנית ההכשרה המעשית של אינטרנט
וחברה ,ניתן לראות כי הרקע האינטרדיסיפלינרי של התלמידים שלנו מוליד מנעד התמחויות
עשיר ומגוון ,בתפקידים משמעותיים בשוק ההייטק ומסביב לו ,בהם מקצועות בעלי זיקה
חישובית חזקה וגם מקצועות טכנולוגים "רכים" הנשענים על יכולת אנליטית גבוהה וחשיבה
ביקורתית .תפקידים אלו מכינים את התלמידים לעולם המקצועי ,ובמקרים רבים הם ממשיכים
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בהם לאחר סיום הלימודים .להלן נתוני התפלגות תלמידי אינטרנט וחברה במקצועות התמחות
שונים ,לפי שנים (הפריסה מתייחסת לתלמידים שהשלימו התמחות עד הקיץ של אותה שנה):

*הגרף מתייחס למספר התלמידים שהשלימו את התמחותם עד ספטמבר  14( 2019תלמידים).

מקומות ההתמחות בקיץ  2019היו:
Milta LTD, StartupNationCentral, Amenity, IDC Diamond, Zu Consulting, AlphaBio, HUJI
Innovate, MyQuest, Bagel Studio, Midrag, Verint, CodeOasis, HUJI (Prof. Renana
Peres), Hashavshevet.

*הגרף מתייחס למספר התלמידים שהשלימו את התמחותם עד ספטמבר  23( 2020תלמידים).

מקומות ההתמחות בקיץ  2020היו:
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JLM Municipality, SNC Primrose, Yad Sara, IDF, Spetz, Mobileye, Plethora, Hebrew
Academy, Halas-Sartan, Vegan Friendly, Consul, Cornerstoneת, Microsoft, Google,
Amazon, Mint, Kehila Menagenet.

.) תלמידים32( 2021 *הגרף מתייחס למספר התלמידים שהשלימו את התמחותם עד ספטמבר

: היו2021 מקומות ההתמחות בקיץ
HUJI (School of Business Administration; Prof. Nik John; Prof. Renana Peres), Wix,
Furiuos Corp, Facebook, SNC, Fiverr, INTEL, Mobileye, JLM Municipality, ExLibris,
Dental Clinic, PubPlus, Life Sciences, Awakening, IJAC, Safra, Mint, Shechter Institute,
Amazon, NSO, Zoomin, Checkpoint, Wix, Kehila Menagenet, HAILO, Optimove, Gila's
Project for Trans Empowerment.
 תלמידים שהשלימו את תכנית69  בהתבסס על,להלן תרשים התפלגות התמחויות לפי חוג לימודים שני
:ההתמחות מתוך שלושת המחזורים הראשונים
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כיום ,המחזור הראשון של אינטרנט וחברה כבר מאייש בהצלחה משרות מבוקשות ,ביניהן:
● מנהל מוצר במיקרוסופט (סטודנט שחוג הלימודים השני שלו היה מדעי המחשב).
● עמית בחברת שלדור לייעוץ אסטרטגי ניהולי (חוג לימודים שני במנהל עסקים).
● סטודנט לתואר שני במדעי המחשב באוניברסיטה העברית (חוג לימודים שני בכלכלה).
● מהנדסת תוכנה בחברת  Paradoxהעוסקת בינה מלאכותית (חוג לימודים שני בתקשורת).
● אנליסט נתונים שיווקיים ב( WIX-חוג לימודים שני בתקשורת).
● מתכנתת  Full Stackבחברת  Ex Librisהמפתחת מערכות מידע לספריות אקדמיות (חוג
לימודים שני במדעי המחשב).
● מנהל מוצר בחברת  Cognyteלניתוח נתוני אבטחה עבור ממשלות וארגונים ,בשילוב עם לימודי
מאסטר במדעי המחשב באוניברסיטת רייכמן בהרצליה (חוג לימודים שני במדעי המחשב).
● אנליסט המתמחה באופטימיזציה של אלגוריתמים בחברת  Viaבתחום ה( TransitTech-חוג
לימודים שני בפסיכולוגיה).
● דאטה אנליסט ב ,VeganNation -סטארטאפ לעידוד אורח חיים טבעוני המפתח את המטבע
הדיגיטלי ( GreenCoinחוג לימודים שני בפילוסופיה).
● מתכנתת  Full Stackבחברת  melioלהסדרה והנגשת תשלומים בין עסקים (חוג לימודים שני
במדעי המחשב).
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ב .מבנה ארגוני
 2.1.רשימת בעלי תפקידים ומוסדות בתכנית
דיקנית ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב -פרופ' שרה כהן
ראש החוג – פרופ' קתרינה ליגת.
סגן דיקן להוראה -פרופ' דני לישצ'ינסקי .
דיקנית המשנה -דקלה סואאה.
 2.2.תיאור תהליכי קבלת החלטות בתוכנית (בניה או שינוי קורסים ,החלטות לגבי סטודנטים,
החלטות לגבי סגל המורים)
החלטות הנוגעות לתכנית הלימודים ,דרישות הקורסים השונים ,דרכי ההוראה וסגל המורים
מתקבלות על ידי ראש החוג .יחד עם זאת ,כל החלטה או שינוי משמעותי כוללים התייעצות
ומשוב של סגן הדיקן לענייני הוראה ודיקן ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ,לצד התייעצויות לא
פורמליות עם שני מייסדי התכנית (פרופ' נעם ניסן מביה"ס למדעי המחשב ופרופ' לימור שיפמן
ממדעי החברה) .הטיפול בבקשות ועתירות של סטודנטים (לדוגמה בנוגע לפטור או אפשרות
לקחת קורס חוזר) נעשה במסגרת ועדות מוסדרות ומנוהל על-ידי פרוטוקולים של ביה"ס
להנדסה ומדעי המחשב.
 2.3.תהליך מינוי ראש התכנית
ראש התוכנית הוא ראש החוג שממונה על ידי דיקן ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב לפי
התהליך הרגיל של מינוי ראש חוג בביה"ס.
 2.4.יחסי התכנית ופקולטת/ות האם מבחינה מנהלית
התכנית היא במתכונת דו-חוגית ,השילובים המצויים הנפוצים עם החוגים הבאים :כלכלה,
תקשורת ,סטטיסטיקה ,מינהל עסקים ,מדעי המחשב .שילובים נוספים קיימים :משפטים ,מדעי
החיים.
תיאום התכניות בין החוגים השונים:
● עדכון תכנית הלימודים בשנתון ע"י כל אחד מן החוגים
● תיאום מערכת השעות
● עידכון הקצאות בקורסים
● סגירת תואר
התלמיד בוחר את השיוך הפקולטתי שלו במעמד הרישום לקורסים במערכת הרישמונט.
פקולטת האם אחראית :מדרג מצטייני דיקן ,עדכון החלטות ועדת הוראה במערכת ,סגירת
התואר עד להנפקת אישור זכאות ודיפלומה בטקס הבוגרים.
כל אחד מן החוגים אחראי על עדכון תכנית הלימודים בשנתון ,על אכיפת תנאי המעבר ,דיון
בבקשות וסיום חובות התלמיד בחוג.
אדל נחום הינה רכזת התוכנית והיא מטפלת בכל הנושאים שקשורים לחוג תוך כדיי שיתוף
פעולה הדוק עם מזכירויות החוגים השונים.
 2.5.סגל מנהלי של התכנית ותפקודו
אדל נחום – רכזת החוג בחצי משרה .בנוסף רפרנטית תקציבי מחקר בביה"ס.
יעל בן לולו – ראש תחום הוראה ותלמידים  -אחריות על תכנית הלימודים.
עדי ויסמן  -חשבת ביה"ס  -אחריות על תקציב התכנית.
דקלה סואאה – דיקן משנה  -אחריות אדמיניסטרטיבית כללית.
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 2.6.הרשמת תלמידים לתכנית
ההרשמה לתכנית פתוחה לשנה א' בלבד ומתבצעת דרך אתר ההרשמה לאוניברסיטה
https://info.huji.ac.il/registration-process/process-ba
ההרשמה מתבצעת לשני מסלולים אפשריים:
●
●

 – 524אינטרנט וחברה בשילוב חוג ניסויי
 - 525אינטרנט וחברה בשילוב חוג עיוני
 2.7.אתר אינטרנט של התכנית :מאפיינים עיקריים ,מספר "כניסות" לאתר
מאפייני האתר כוללים:
 עמוד נחיתה עם הסבר על התכנית הסבר על תכנית הלימודים מידע על הרשמה ותנאי קבלה אנשי הסגל בתכנית שאלות נפוצות פרסומים מהתקשורת על התוכנית -פרטי יצירת קשר למתעניינים

בין נובמבר  2020לנובמבר  2021היו  17,774צפיות באתר ,כאשר בכל כניסה שוהה המבקר באתר
 02:35דקות בממוצע 81.2% .מבין המבקרים בתקופה זו היו משתמשים חדשים ,ואילו  18.8%הם
מבקרים חוזרים.
בתקופת הרישום ישנה עלייה מובהקת בפעילות באתר ,כפי שניתן בגרף שלהלן ,בהסתכלות על חודשים
פברואר  -אפריל:

קישור לאתר התכניתhttps://internetandsociety.huji.ac.il/ :
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 2.8 .סיכום ביניים :הערכה המבנה הארגוני של התכנית
תכנית הלימודים החדשה נפתחה לפי החלטת הוועדה המתמדת בשנה"ל  .2018רכזת החוג
בחצי משרה תקנית מטפלת בתכנית ובתלמידיה (כ 100 -תלמידים) באופן שוטף בניהולה של
ראש תחום הוראה ותלמידים בביה"ס ,בפיקוח תקציב התכנית על ידי חשבת ביה"ס ובניהולה
של דיקן המשנה.
התכנית כפופה לוועדת הוראה של ביה"ס  -בה חברה ראש החוג.
ככלל ,המבנה הארגוני ובעלי התפקידים המנהליים בתכנית מתפקדים באופן מספק .אולם ,יש
להכיר בכך כי מדובר בתכנית תבענית ומורכבת בהיבט האדמיניסטרטיבי של ניהול זמן ,משום
שהיא דורשת רמת תיאום גבוהה מול חוג הלימודים השני של כל תלמיד (מניעת התנגשויות בין
קורסים ,תיאום כיתות לימוד וקורסי בחירה ,התאמת דרישות התכנית לדרישות התואר בחוג
השני ,ייעוץ פרטני לסטודנטים בבניית מערכת הלימודים והשילובים השונים המתאפשרים
במסגרת התכנית ועוד).

ג .קבלת תלמידים
 3.1.קבלת תלמידים :כמה תלמידים התעניינו בתכנית בכל אחת משנות קיומה ,כמה התקבלו,
מהם נתוני הקבלה של המתקבלים ,כמה מימשו קבלה
לתכנית חתך קבלה גבוה וקבוע ,העומד על ציון  23לתלמידים המשלבים עם חוג עיוני ,וציון
 23.5למשלבים עם חוג לימודים ניסויי .בקבלה לשנים תשפ"א ותשפ"ב ההרשמה נסגרה
מוקדם עקב מילוי המכסות.
תשעח

אוכלוסיה

תשפ

תשעט

תשפב

תשפא

מועמדים

44

101

119

175

129

מתקבלים

23

36

50

59

55

מממשים

18

30

33

35

35

ראו נתונים נוספים בנספח  , 1כפי שהתקבלו ממשרד לקבלת תלמידים.
 3.2.שיווק :אילו צעדים ננקטו לשם שיווק ופרסום התכנית? מהן תכניות הפיתוח בתחום
השיווק?
נקטנו בצעדי השיווק הבאים:
●
●
●
●
●
●

פרסום לקראת היום הפתוח
אתר אינטרנט של התוכנית כולל מס' מפגשי מתעניינים.
פרסום באתר ההרשמה
הקמת עמוד פייסבוק
פרסום ברדיו לקראת פתיחת השנה הראשונה בתכנית
אתר ביה"ס
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ראש התכנית נפגשת באופן קבוע עם נציגים מתחומים שונים בתעשייה וכן עם ראשי ארגונים ומוסדות
אקדמאים בעלי אוריינטציה טכנולוגית ,על מנת להציג את התכנית ואת הפילוסופיה העומדת מאחוריה.
בתיאום עם עפרה אש ,ראש אגף השיווק והדוברת של האוניברסיטה העברית בירושלים ,סוכם כי נחוצה
לתכנית זרוע שיווקית אפשר תפיץ את המידע אודות התכנית ,תסייעה במיתוגה ,תקדם את הנראות שלה
במדיה ובפרט בקרב בוגרים שכבר משתלבים בהצלחה בחברות בתעשייה .בית הספר להנדסה ולמדעי
המחשב אף הקצה תקציב ייעודי למימוש מטרה זו ,אך עקב הקורונה אגף השיווק והדוברות של
האוניברסיטה דחה את העבודה על הקמפיין.
בינתיים ,במהלך קיץ  2021גייסנו שני סטודנטים של אינטרנט וחברה למשרה על בסיס שעתי ,על מנת
להקים עמוד פייסבוק לתכנית ולהגביר את נוכחותנו במדיה החברתית .הם עשו עבודה מצוינת ביצירת
תוכן המשקף את רוחב היריעה של תכנית וביסוס תחושת קהילתיות בקרב הסטודנטים .התוכן שיצרו עד
כה כולל קידום וסיקור אירועים במסגרת התכנית ,פינת זרקור על חבר/ת סגל ומחקרי/ה ,ראיונות וידאו
עם מנטורים מהתעשייה ,וסיפורי הצלחה על התמחויות שונות של תלמידי התכנית.
בנוסף ,רכזות תכנית ההתמחויות (בעבר עידן עמית-דנחי וכעת צליל שרון) יצרו מסמכי פרופיל שיווקיים
ואפקטיביים על התכנית ועל המתמחים של אינטרנט וחברה (ראו נספחים  )2,3המתארים את החזון
ומבנה הלימודים שאנו מציעים עבור מתעניינים ומעסיקים פוטנציאליים.

 3.3 .הערכה כללית של שיווק התכנית בקרב תלמידים
נראה כי בשלב זה אין צורך לצאת בשיווק הפונה לקהל יעד של סטודנטים שכן על אף חתך
הקבלה הגבוה ,מספר התלמידים שאנו מקבלים כיום עובר את המכסה של התכנית .המאמצים
השיווקיים יתמקדו במעסיקים פוטנציאלים והכרתם את התכנית והסטודנטים שבה.

ד .תוכנית הלימודים
 4.1מה התוצר הלימודי ( )learning outcomeשל התוכנית כולה? מהו הפרופיל של
התלמיד/ה המסיים/ת?
במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים ידע במגוון נושאים ,כולל מבואות לסטטיסטיקה,
מתמטיקה ומדעי המחשב ,ועד תיאוריות בכלכלה ובתקשורת .לצד קורסי המבוא יש קורסי
ליבה מיוחדים לתכנית ,ביניהם :בניית יישומי רשת ,עיצוב ממשקי משתמש ,קורס יזמות,
הכשרה מעשית (התמחות קיץ בחברת הייטק) ועוד .בסוף המסלול הסטודנטים שלנו
מקבלים תואר דו חוגי  BScו BA-יחד עם חוג הלימודים הנוסף שלהם.
תוצרי למידה
בסיום התכנית ,בוגרי אינטרנט וחברה מסוגלים לפתור בעיות בתחומים שונים באמצעות
כלים חישוביים וחשיבה ביקורתית; לכתוב קוד בשפת תכנות אחת לפחות ,ולעיתים קרובות
אף יותר מאחת (בהתאם לשילוב עם חוג הלימודים השני); לבצע מחקר רשת הכולל איסוף
מידע ממקורות שונים ,למיין ולמפות שלל היבטים הקשורים לתופעה הנחקרת באמצעות
אלגוריתמים ושיטות ניתוח ממוקדות-נתונים ,לבצע פעולות שונות על המידע ולהפיק תובנות
משמעותיות (החל ממחקר מתחרים עבור פיתוח מוצר ועד ניתוח ישויות אבטחה במערכת
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של ארגון ממשלתי ,לדוגמא); להעריך את ההשפעות וההשלכות הפוטנציאליות של פיתוחים
טכנולוגים על משתמשים ,הן מבחינה עסקית-כלכלית והן מבחינה אתית; לראות דברים
מנקודות מבט שונות (למשל של גורמים שונים המעורבים בתהליך פיתוח של מוצר)
וכתוצאה מכך  -להפעיל חשיבה גמישה ויצירתית בהשגה ומדידה של יעדים.
ארגז כלים זה מאפשר לבוגרי התכנית להשתלב במשרות מבוקשות בתעשייה ,הן במגזר
הפרטי והן במגזר הציבורי ,במגוון רחב של תפקידים :דאטה אנליסטים ,מנהלי מוצר,
מפתחי תוכנה ,מעצבי חווית משתמש ( ,)ׂUXמנהלי תוכן ומדיה חברתית ועוד  -בהתאם
לרקע ממנו מגיע כל סטודנט בסיום התואר המשולב .עד היום ,סטודנטים של התכנית עבדו
ועובדים בחברות כגון פייסבוק ,אינטל ,WIX ,מיקרוסופט ,מובילאיי ואמזון; חלקם השתלבו
בסטארט-אפים קטנים ,במחקר אקדמי או בעמותות בולטות שפועלות למען מגזרי החברה
השונים .יש לציין שבין שנה ב' לג' נדרשים כל תלמידי "אינטרנט וחברה" להתמחות בחברה
או ארגון לבחירתם ,בתפקיד בעל מרכיב טכנולוגי מרכזי ,כך שבמקרים רבים הם משתלבים
בתעשייה כבר במהלך הלימודים (ראה הרחבה על תכנית ההתמחות בסעיף .)4.4
במרוצת ארבע השנים שבהן התכנית פועלת צברנו ניסיון ונתונים המאפשרים לנו להעריך כי
תהליך הכנת הסטודנטים לשוק העבודה יעיל ביותר ,ומניב הישגים מרשימים (ראה טבלאות
נתונים ומידע תחת הכותרת "לקחים מתכנית ההכשרה המעשית" בסעיף .).1.7
 4.2.כמה תלמידים לומדים בתכנית מאז הקמתה ,כולל פילוח על פי ארצות מוצא כמה מסיימים
כל שנה? כמה סיימו בהצטיינות? נא לצרף טבלאות של לומדים לפי שנים ושל מסיימים –
מספרי לומדים:
תשעח
שנה א

18

שנה ב

תשעט

סה"כ

תשפא

30

33

35

35

17

25

33

32

16

26

30

74

94

97

שנה ג
18

תשפ

תשפב

47

מחזור ראשון של מסיימים בטקס בוגרים תשפ"א ,השתתפו  11מסיימים מהתכנית 2 ,מתוכם סיימו
בהצטיינות
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פילוח ארצות מוצא:
תשעח

ארץ מוצא

תשפ

תשעט

תשפב

תשפא

ישראל

16

30

29

32

34

ארה"ב

1

0

1

3

1

אנגליה

0

0

1

0

0

מגזר ערבי

0

0

2

0

0

צרפת

1

0

0

0

0

סה"כ

18

30

33

35

35

 4.3.מהי האפקטיביות של התוכנית? האם התכנית משכה תלמידים חדשים לאוניברסיטה או
תלמידים מתכניות קיימות אחרות?
תכנית הלימודים מגוונת מאוד ומכסה תחומים רבים בדיסציפלינות שונות .הקורסים השונים
כגון יזמות ,טכנולוגיה ,אתיקה ,מדיה ועוד ,אפקטיביים במובן שבוגרי התכנית יכולים
להשתלב במשרות שונות ומגוונות החל מקבלת החלטות פיננסיות ועד לניהול חשבונות מדיה
חברתית .הביקוש לתכנית רב ובשנים האחרונות ההרשמה נסגרה מוקדם ,דבר שאילץ
סטודנטים לחכות לרישום של שנה לאחר מכן .יש לציין כי  90%מהסטודנטים הנרשמים הם
חדשים בעוד שהעשרה אחוז הנותרים עוברים מחוגים אחרים.
 4.4.מהו מבנה הלימודים בתוכנית? מה היחס בין קורסים מעשיים וקורסים תיאורטיים? מה
היחס בין קורסים ייחודיים בתכנית לבין קורסים שניתנים במחלקות אחרות? האם ישנם
סיורים ופעילויות מיוחדות? האם רצוי להוסיף סיורים ,מפגשים וכיו"ב ?
התכנית נלמדת במסלול דו-חוגי; הסטודנטים נדרשים לבחור חוג לימודים נוסף לצד לימודי
"אינטרנט וחברה" .במסגרת התכנית עצמה ,התלמידים לומדים קורסי מבואות מקיפים
במדעי המחשב ,מתמטיקה ,סטטיסטיקה ,כלכלה ותקשורת .בהתבסס על יסודות אלו ,בכל
סמסטר לומדים הסטודנטים קורס אחד או שניים מתוך מערך של תשעה קורסים ייחודיים
שנבנו במיוחד לתכנית אינטרנט וחברה .כל אחד מהם מציע זווית אחרת להבנת הממשק בין
טכנולוגיה ומדעי החברה ,כאשר רובם ממוקדים בפרויקט קבוצתי אשר מסתמך על
הכישורים שהוקנו לסטודנטים עד כה .למרות שכמה מהקורסים הללו חולקים מאפיינים
משותפים או חפיפה מסוימת עם קורסים המוצעים בחוגים אחרים באוניברסיטה העברית,
הגרסאות המותאמות במיוחד לתכנית הן על פי רוב תובעניות יותר ,הן מבחינת הרמה
הלימודית והן מבחינת הדרישות (דבר המתאפשר הודות האיכויות הגבוהות של הסטודנטים
בתכנית ,והרקע המגוון ממנו הם מגיעים).
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בנוסף ,במהלך חודשי הקיץ שבין שנה ב' ל-ג' ,כל הסטודנטים של אינטרנט וחברה נדרשים
להשלים התמחות בחברה או ארגון בעל אוריינטציה טכנולוגית לבחירת הסטודנט ,ללא
קרדיט אקדמי אך כחלק מחייב מדרישות החוג .לשם כך התכנית מעסיקה רכזת התמחויות
במשרה חלקית ,האמונה על הדרכת סטודנטים בכל ההיבטים הנוגעים לכניסה לשוק
העבודה הטכנולוגי :היכרות עם מסלולי הקריירה הזמינים לבוגרי התכנית ,הבנת החוזקות
והחולשות של סטודנט (והדרכים לשפר אותן) ,בניית קורות חיים מקצועיים באנגלית,
היכרות עם האקו-סיסטם של שוק ההייטק המקומי והתפקידים השונים בתוכו ,וסדנאות
אימון לקראת ראיונות עבודה .מסגרת זו כוללת ליווי פרטני של כל סטודנט וסטודנטית
בתכנית ,החל משלבי איתור ההתמחות ועד להתמחות עצמה ,פגישת משוב עם הממונה
בחברה ,והגשת דוחות התחלה וסיום המגדירים את פרויקט ההתמחות ויעדיו ,וקביעת
מדדים להערכת הצלחתו.
בשנה האחרונה ללימודים ,כל סטודנט מחוייב לקחת קורס יזמות תמורת  8נ"ז ,אשר מהווה
אבן יסוד בחוויה הלימודית של התכנית .במקרים רבים ,הפרויקטים שמפתחים הסטודנטים
בקורס משמשים כבסיס ל"תיק עבודות" הפותח להם צוהר לעולם התעסוקה ,ולעיתים אף
מבשיל לכדי תכנית עסקית למוצר או שירות בעל היתכנות ממשית.
לאור כל האמור לעיל ,ניתן לראות כי התכנית שמה דגש בראש ובראשונה על הבנה
תיאורטית מעמיקה של היחסים בין טכנולוגיה לחברה ,אך כמעט בכל הקורסים הייחודים
לתכנית  -קיים מרכיב מעשי שיש לו פוטנציאל יישום גבוה בשוק העבודה .עדויות של בוגרי
המחזור הראשון מלמדות כי לפרויקטים האישיים והקבוצתיים הנדרשים בקורסים המוצעים
בתוכנית יש ערך רב בשנים הבאות ,כיוון שהם משמשים כראייה לחשיבה היצירתית
ויישומית של תלמידי אינטרנט וחברה .לפיכך ,אנו מוצאים שהיחס בין הצד התיאורטי לצד
מעשי בתכנית נמצא בהלימה לצרכי השוק ולשביעות רצונם של הסטודנטים.
אירועים וסיורים מהווים חלק משמעותי בתכנית .הראשון הוא אירוע פתיחת-שנה עבור
המחזור החדש ,שיש בו מרכיב אקדמי ומרכיב חברתי .שני האירועים הגדולים הנוספים
שנערכים מדי שנה הם טיול שנתי של כל מחזורי התכנית באביב ,וכנס אקדמי של אינטרנט
וחברה אשר כולל הרצאות מפי חוקרים מובילים בתחומים לתכנית והצגת פרויקטי הסיום
של הסטודנטים בקורס יזמות מעשית .נוסף על כך ,במהלך השנה נערכים אירועים קטנים
יותר כגון אירועי זרקור על דמות או תחום בתעשייה ,פאנלים ,סדנאות ,הרצאות אורח
מהארץ ומחו"ל ואירועים מיוחדים אחרים.
כמו כן ,במהלך  2021השקנו תכנית פיילוט בשם " ."I&S Launchבמסגרת זו בוגרי
אינטרנט וחברה מוזמנים להגיש מועמדות לקבלת תמיכה ראשונית בצוותי יזמות אשר צמחו
בתכנית ,לטובת פיתוח הוכחת היתכנות (בעולם היזמות שלב זה מכונה " proof of
 "conceptומטרתו להראות שיש למוצר פוטנציאל בשוק) ומשיכת משקיעים נוספים.
התכנית מספקת גם ליווי על ידי יועצים מומחים (מנטורינג) ,וגישה למקורות ולקהילה של
מרכז החדשנות והיזמות באוניברסיטה העברית .לאחר שיהיו בידינו נתונים להערכת פיילוט,
אנו מתכננים לאתר מקורות מימון נוספים להרחבת התכנית.
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 4.5 .מאיזה פקולטות ומחלקות באים סגל המורים? כיצד נקבע הדבר?
התכנית מבוססת על סגל אקדמי מגוון אשר מתחלק בין ביה"ס למדעי המחשב ופקולטת
חברה ,לצד מורים מן החוץ ,בהתאם למחלקות בהם נלמדים הקורסים השונים ובכפוף
לבחירת תמהיל הלימודים הספציפי של כל סטודנט/ית.
יש לציין כי חלק גדול מקורסי החובה וחלק מקורסי הבחירה בתכנית נלמדים במסגרת
החוגים :מדעי המחשב ,כלכלה ,תקשורת וסטטיסטיקה .בהתאם לכך ,הסגל שמלמד את
אותם קורסים משתייך לחוגים הללו מבחינה פורמלית ,אך מלמד גם סטודנטים של
אינטרנט וחברה כתוכנית אינטר-דסיפלינרית.
באשר למורי הקורסים הייחודים לאינטרנט וחברה ,התכנית כוללת מורים ממדעי המחשב,
מהמחלקה לתקשורת ,החוג לסטטיסטיקה ומדע נתונים ומספר מורים מן החוץ  -שניים
מהם עובדים כמומחים בתעשייה (בקורסים "יזמות מעשית" ו"עיצוב ממשק משתמש"),
ומורה אחת משויכת לביה"ס למשפטים ("אינטרנט ,חוק ואתיקה") .מעבר לכך ,הסטודנטים
יכולים לבחור קורסים הנלמדים על-ידי מורים בביה"ס למנהל עסקים ,החוג לפסיכולוגיה,
תקשורת ,כלכלה ,סטטיסטיקה ,מדעי המחשב ,קוגניציה ,וכן על ידי-מורים בפקולטת מדעי
הרוח (בקורסים מתחום הפילוסופיה ,למשל).
ההחלטה לגבי בחירת המורים והרקעים מהם הם מגיעים נובעת מהרציונל של התכנית:
להקנות לסטודנטים בסיס חזק בשני העולמות  -מדעי החברה והמחשב  -ובתחומים
המרכזיים בפקולטות הללו.
 .4.6מהן תוכניות הפיתוח של התוכנית? מי האנשים שמחליטים על כיווני הפיתוח?
ראש החוג אחראית על פיתוח התכנית ,בשיתוף עם דיקן ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב,
סגן הדיקן לענייני הוראה (בנושאים הקשורים להוראה) וראש תחום הוראה ותלמידים.
הסטודנטים נכללים לעיתים תכופות בתהליך הפיתוח של התכנית ,אם דרך השתתפות
בישיבות החוג ,התייעצות עם הועד החוגי ,או על-ידי שילובם בוועדות.
מאחר שאינטרנט וחברה היא תכנית חדשה יחסית ,אנו נמצאים בתהליך מתמיד של ניסוי,
איסוף מידע ובקרה עצמית ,לצד השתפרות מתמדת בחזית השיווקית של התכנית .דוגמאות
נבחרות לתהליך זה כוללות :ניסוי מתמשך במסגרתו ניתנת לתלמידי התכנית הבחירה
להחשיב את קורסי המבואות המתמטיים שהם לוקחים במדעי חברה (כמו מבוא להסתברות
של חוג לסטטיסטיקה) כבסיס להוספת חטיבה במדעי המחשב לתכנית הלימודים (במקום
לחייב אותם לקחת את הקורסים המקבילים הניתנים בגבעת רם כתנאי להרחבה הזו);
הרחבה יזומה ומתמדת של מנעד קורסי הבחירה המוכנים לשריין מקומות לתלמידי
אינטרנט וחברה (מאמץ הכרוך בתיאום מורכב עם כל הפקולטות והמחלקות הרלוונטיות);
ארגון שאטלים פרטיים עבור תלמידי התכנית  -אמצעי הכרחי המסייע במעבר יעיל וחסכוני
בזמן במסגרת לימודים המתנהלת בין שני קמפוסים; ולבסוף ,יוזמה מרכזית שאנו מקדמים
בימים אלו הינה שינוי שם התכנית למט"ר :ממשקי טכנולוגיה ,חברה ורשתות (באנגלית:
MATAR: Technology, Society, and Networks).
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למרות שהתכנית הושקה ב ,2017-תהליך יצירתה מחזון למציאות החל כמה שנים מוקדם
יותר .בזמנו השם "אינטרנט וחברה" נבחר על מנת לשקף את שני העמודים עליהם נשענת
התכנית  -טכנולוגיה ומדעי החברה  -כאשר המילה "אינטרנט" נבחרה כייצוג של ההשקפות
והכלים המגיעים ממדעי המחשב ,בין השאר משום שהמילה נשאה אז קונוטציות של
חיבוריות-אינסופית שטכנולוגיית המחשוב המודרנית הביאה לחיינו .למרבה הצער ,בשלב
שבו התכנית הושקה ,המושג "אינטרנט" כבר היה שחוק למדי ,ונשמע מיושן ומגביל .בנוסף,
התחלנו לראות את המושג "אינטרנט" מופיע יותר ויותר בהקשרים לשדות ידע וכנסים
"רכים" יותר ,ופחות בהקשרים הנוגעים לכלים ולתשתית הטכנולוגית שלו.
השתלשלות אירועים זו הובילה לכך שהסטודנטים שלנו ,וכמוהם גם רכזת ההתמחויות של
התכנית ,מצאו אתם עצמם ניצבים בפני אתגרים משמעותיים בניסיון להסביר את התואר
למעסיקים פוטנציאליים .נציגים מחברות טכנולוגיה מובילות אמרו לנו שאינם מצליחים להבין
את הרלוונטיות של התכנית לצרכים שלהם כמעסיקים .לעיתים קרובות ראש החוג ומייסדי
התכנית נדרשו להתערב בתיווך ,והיו צריכים להסביר את תכנית הלימודים ומטרותיה מספר
פעמים על מנת לשכנע את אותם נציגים כי לסטודנטים שלנו יש פוטנציאל תעסוקתי גבוה
עבורם.
בתגובה לבעיות סביב שם התכנית ,ראש החוג קתרינה ליגת כינסה במהלך סמסטר בק של
שנה"ל  2020-2021וועדה מייעצת נקודתית לנושא זה .הרכב הוועד כלל את ראש החוג
(פרופ' ליגת) ,שני מייסדי התכנית (פרופ' לימור שיפמן ופרופ' נעם ניסן) ,רכזת תכנית
ההתמחויות (גב' עידן עמית-דנחי) ,נציגים מעולם הסטארט-אפ והיזמות (מר עודד בראל,
מרצה לקורס היזמות של התכנית ומנהל בכיר בחטיבת הפיתוח העסקי לסטארט-אפים
בחברת אמזון; דור גרוס ,מגייס אוניברסיטאות ותכניות התמחות בפייסבוק ישראל) ונציג
מקרב הסטודנטים של התכנית (אמי מרון).
הועדה נפגשה שלוש פעמים ,לפגישת של שעה וחצי בכל פעם ,במרווחים של כחודש בין
פגישה לפגישה .מטרת הפגישה הראשונה הייתה להציף את המסרים והמטרות שהשם של
התכנית אמור לייצג; מטרת הפגישה השנייה הייתה להעריך את השם הנוכחי ולהציע
חלופות שנותנות מענה למטרות שהוגדרו בפגישה הראשונה; מטרת הפגישה האחרונה
הייתה לנסח צעדים אופרטיביים למימוש המלצות הועדה.
שתי המטרות המרכזיות שהגדירה הועדה ביחס לשם היו .1 :לייצג הן את הצד הטכנולוגי
והן את הצד של מדעי החברה בתור עמודי התווך של התכנית ,ו .2-לתקשר את הרלוונטיות
של התכנית למשרות בעלות אוריינטציה טכנולוגית הנחוצות בשוק העבודה העכשווי ,כגון
אנליסטית נתונים ומנהל מוצר.נמצא כי השם הנוכחי אינו אפקטיבי דיו בהעברת המסרים
הללו .לאחר בחינה זהירה ומעמידה של למעלה מ 12-שמות אפשריים ,הועדה המליצה על
השם מט"ר | ממשקי טכנולוגיה ,חברה ורשתות ,ובאנגלית:
MATAR - Technology, Society, and Networks
שם זה מיטיב להעביר את ההיבטים הרשתיים הבולטים בהתפתחויות המחשוב המודרני ,וחוזקו
נעוץ גם שהוא כללי מספיק בכדי לא להישחק בקלות או להיטען בקונוטציות לא רצויות .אנו סבורים
שקבלת המלצת הועדה להחליף את שם התוכנית למט"ר יתרום משמעותית להכרה בתכנית ויעזור
בקידום בוגרינו בתעשייה.
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 4.7.טבלת קורסים וסגל אקדמי בתכנית

שם קורס

תחום לימוד

מספר
תלמידי
אינטרנט
וחברה
בקורס

שם המורה

שייכות

מעמד אקדמי

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
' לסטטיסטיקאים

כלכלה

22

יאן דולינסקי

סטטיסטיקה

פרופ' חבר

מבוא לכלכלה א'

כלכלה

28

אסף זוסמן

כלכלה

פרופ' חבר

מבוא לתקשורת המונים

תקשורת

23

לימור שיפמן

תקשורת

פרופ' מן המנין

מדיה חדשים וחברה

אינטרנט וחברה

33

ניקולס ג'ון

תקשורת

פרופ' חבר

תולדות המחשבה החברתית

תקשורת

28

גד טאוב

תקשורת

מרצה בכיר

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
לסטטיסטיקאים ב'

כלכלה

22

יאן דולינסקי

כלכלה

פרופ' חבר

יסודות ההסתברות

סטטיסטיקה

20

אסף שריג

סטטיסטיקה

מורה מן החוץ

מבוא לכלכלה ב'  -מקרו

כלכלה

25

אלון בנימיני

כלכלה

מורה מן החוץ

רשתות המונים ושווקים

אינטרנט וחברה

33

קתרינה ליגת

מדעי
המחשב

פרופ' חבר

19

טכנולוגיות תקשורת וחברה

תקשורת

29

עידו רמתי

תקשורת

מרצה

בניית יישומי רשת

אינטרנט וחברה

33

גל אלידן

סטטיסטיקה

פרופ' חבר

מבוא למדעי המחשב

מדעי המחשב

30

אביב זהר

מדעי
המחשב

פרופ' חבר

עיצוב ממשק משתמש

אינטרנט וחברה

31

אמנון דקל

מדעי
המחשב

מורה מן החוץ

עקרונות ויישומים בניתוח
סטטיסטי

סטטיסטיקה

26

מיכה מנדל

סטטיסטיקה

פרופ' חבר

ניתוח מאגרי מידע

אינטרנט וחברה

33

דפנה שחף

מדעי
המחשב

מרצה בכיר

התמחות קיץ

אינטרנט וחברה

36

צליל שרון

מדעי
המחשב

אסיסטנט

בניית קהילות באינטרנט

אינטרנט וחברה

34

ניקולס ג'ון

תקשורת

פרופ' חבר

אינטרנט חוק ואתיקה

אינטרנט וחברה

29

תומר שדמי

מדעי
המחשב

מרצה מן החוץ

יזמות מעשית

אינטרנט וחברה

29

עודד בראל

מדעי
המחשב

מרצה מן החוץ

 #סגל רגיל  /אמריטוס  /מורה מן החוץ
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 4.8.עבור כל קורס יש להציג (בנספח) סילבוס שיכלול את תוצרי הלמידה ,מבנה הקורס,
דרישות ואופן הערכה.
ראה בנספח  4סילבוסים של כל אחד מן הקורסים ,המתארים את תוצרי הלמידה ,מבנה הקורס,
דרישות ואופן הערכה.
 4.9.אנא הציגו את הערכות הוראה של הקורסים בתוכנית על פי תחומי הלימוד בשנתיים
האחרונות:
שם הקורס

שנת לימוד

עיצוב ממשק משתמש

2020

8

עיצוב ממשק משתמש

2021

15

6.01

מדיה חדשים וחברה

2020

21

8.81

9.08

מדיה חדשים וחברה

2021

24

8.11

9.22

אינטרנט חוק ואתיקה

2020

6

6.99

9.01

אינטרנט חוק ואתיקה

2021

24

8.62

9.34

בניית יישומי רשת

2020

13

7.26

8.28

בניית יישומי רשת

2021

16

7.28

8.28

בניית קהילות באינטרנט*

2020

10

5.81

6.65

בניית קהילות באינטרנט

2021

17

6.57

8.49

יזמות מעשית

2020

8

5.16

8.51

יזמות מעשית

2021

10

9.27

9.22

רשתות ,המונים ושווקים

2020

20

8.63

9.07

רשתות ,המונים ושווקים

2021

20

8.92

9.4

ניתוח מאגרי מידע

2020

29

4.88

5.62

2021

16

5.63

6.6

ניתוח מאגרי מידע

מספר תלמידים
עליהם מבוסס
הממוצע

הערכה הממוצעת
של הקורס

ההערכה הממוצעת
של המורה

9.28

9.01
7.26

21

טיפול במקרים של סקרי הערכת הוראה נמוכים
אנו רואים חשיבות רבה הן באיכות האקדמית והן בדרכי ההוראה של הקורסים היעודים לתכנית.
לפיכך ,בקרה פנימית של איכות ההוראה בתכנית נעשית באופן קבוע :ראש החוג נפגשת עם כל
חבר/ת סגל של אינטרנט וחברה באופן אישי מדי שנה כדי לדון בקורסים שלו/ה ,לעיין בתוצאות
סקר הערכת ההוראה של אותה שנה ולדון בשינוים אפשריים בתכנית הלימוד .כאשר מרצים
מקבלים תוצאות נמוכות בסקרי ההוראה של הקורסים שלהם ,ראש החוג נפגשת מספר פעמים
נוספות עם המרצה הרלוונטי/ת על מנת לפתח יחד "תכנית התאוששות" לשיפור הקורס .בנוסף,
כפי שקרה עד כה במקרה אחד בלבד ,מרצה אחר גויס להחליף את חבר הסגל שקיבל תוצאות
הערכת הוראה נמוכות במיוחד בקורס שלו ,בשל אי התאמה בין מטרות התכנית עבור הקורס
האמור לבין האופן שבו הועבר בפועל .בעקבות המקרה ,הסילבוס של הקורס עבר ביקורת
ועריכה יסודית מחדש בשיתוף עם המרצה החדש ,וכעת הקורס (והמרצה) מקבלים תוצאות
הערכת הוראה מצוינות.
 4.10 .האם לתלמידים יש אפשרות להתלונן על התוכנית? למי ,ואיך מתמודדים בתוכנית עם
תלונות?
לשם קשר הדוק עם הסטודנטים ,הוקם ועד החוגי ,בו חברים שני סטודנטים מכל
שנה שמטרתו לפתור בעיות וקונפליקטים .הועד החוגי מרכז את כלל הנושאים העולים מצד
הסטודנטים ועליהם דנים אחת לתקופה עם רכזת התכנית וראש החוג .בנוסף ,אחת לשנה
מתקיימת "ועדת מורים תלמידים" על מנת לדון בבעיות או סוגיות העולות במהלך שנת
הלימודים.
בשגרה היום-יומית הסטודנטים יכולים לפנות בכל עת לרכזת החוג עם בעיות או התלבטויות
הקשורות הן לצד האקדמי והן לצד האדמינסטרטיבי של התכנית .במידת הצורך הרכזת משלבת
את ראשת החוג בתהליך החשיבה על פתרון לבעיה ,מוסיפה לשיחה את המרצה של הקורס או
כל גורם אחר שיכול לסייע .יש לציין כי ראש החוג מקיימת שעת קבלה קבועה מדי שבוע ,שבה
מוזמנים הסטודנטים להעלות כל נושא שבו היא יכולה לסייע  -מסוגיות אישיות ועד תהיות
רחבות יותר לגבי תכנית הלימודים ועתידם המקצועי.
 .4.11סיכום ביניים :חוזקות וחולשות של תכנית הלימודים וההוראה
חוזקות:
 הוראת התכנית מופקדת בידי סגל מסור ויוצא דופן באיכותו האקדמית. הסטודנטים מקבלים ארגז כלים אינטר-דסיפלנרי במלוא מובן המילה ,המכיל מנעד רחבביותר של פרספקטיבות על הממשק שבין טכנולוגיה ומדעי החברה.
 הסטודנטים מקבלים תשומת לב פרטנית ומעמיקה מחברי הסגל. רוב הקורסים בתכנית מקבלים תוצאות הערכת הוראה גבוהות. קורסים רבים בתכנית מבוססים על פרויקט קבוצתי מרכזי ,כאשר בכל צוות שותפיםסטודנטים ממגוון דיסציפלינות .לפרויקטים האלו יש תרומה מכרעת בפיתוח כישורים
מקצועיים ובניית תיק עבודות להצגה בפני מעסיקים עתידיים.
 תכנית ההכשרה המעשית שלנו מעודדת כל סטודנט לעצמאות ואיתור התמחותמתאימה במיוחד עבורו ,בשונה ממודל "קטלוג התמחויות" המוצע בחוגים אחרים.
כתוצאה מכך הסטודנטים של אינטרנט וחברה זוכים להתמחות במקומות עבודה
מבוקשים ,במשרות שמעניינות אותם באמת ,ומקבלים מושג ממשי כיצד הבסיס
האקדמי שהם רוכשים בתכנית מתחבר לצרכים ולכישורים הנחוצים בחוץ.
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חסרונות:
 שלושה קורסים טעוני שיפור ועוברים בימים אלו תהליך פיתוח ("בניית קהילותבאינטרנט"" ,עיצוב ממשק משתמש" ,ו"ניתוח מאגרי מידע").
 שיבוץ ותיאום קורסים ספציפיים עבור תלמידי אינטרנט וחברה הייתה ונשארה משימהמאתגרת ,משום שהסטודנטים שלנו משלבים את התכנית עם מגוון רחב של חוגי
לימודים במסגרת התואר הדו-חוגי .בכל שנה ישנן התנגשויות שלא היה ניתן לחזות
מראש ,במיוחד בקרב תלמידי אינטרנט וחברה שמשפטים הוא חוג הלימודים השני
שלהם.
 הנסיעות בין קמפוס גבעת רם להר הצופים תופסות נתח זמן משמעותי מיום הלימודים,ולעיתים קרובות תלמידי אינטרנט וחברה נאלצים לנסוע הלוך-חזור בין הקמפוסים
מספר פעמים בשבוע .מבחינה אקדמית ,קשה למצוא איזון בין הקורסים הנלמדים בכל
קמפוס אשר יעבוד באופן מיטבי עבור כל הסטודנטים.

ה .תקצוב התכנית
 5.1.כיצד מתבצע תקצוב התוכנית?
תכנית אינטרנט וחברה מתוקצבת ע"י הנהלת האוניברסיטה דרך מודל התקצוב כפי שקיים בחוגים
האחרים בביה"ס .בשל הייחודיות בתכנית ,בצורך בבניית קורסים חדשים ובהקמה של החוג מראשיתו,
הוקצו כל המשאבים הדרושים בשיתוף עם ראשת החוג לכלל צרכי התכנית.
המשאב העיקרי החסר הוא כח אדם ועליו ההוצאה העיקרית .כיוון שאין סגל תקני לתכנית ,אנו נאלצים
לשכור מורים מן החוץ להשלמת החוסרים בדיסציפלינות השונות .בנוסף ,החיבור של הסטודנטים
המגיעים מתחומי לימוד שונים ,דורשים הקצאת סגל זוטר לצורך תגבורים במקצועות השונים .עם הקצאת
סגל לתכנית ,הוצאה זו צפויה לרדת משמעותית .בנוסף ,אנו משקיעים בשיווק התכנית ,בניית אתר
אינטרנט ותחזוקו וגייסנו צוות מדיה אשר עומל על הנראות של התכנית ושיווקה כלפי סטודנטים חדשים
ומעסיקים פוטנציאליים.
לתכנית ערך מוסף הניתן בריטריט אליו יוצאים כל הסטודנטים בכל השנים (בשל הקורונה נעשה טיול חד
יומי ,הכוונה בהמשך לצאת לריטריט הכולל לינה ,כנס שנתי קבוע המתקיים אחת לשנה ואליו מוזמנים
אורחים מחוץ לאוניברסיטה וכן סטודנטים וכן מפגשי פתיחה וסיום שנה).
תקציב מלא ראה בנספח .5

 5.2 .מהו הסדר התקצוב עם פקולטות האם?
ביה"ס להנדסה מקבל עבור התכנית במסגרת מודל התקצוב כ  131אלף ש"ח .התכנית
מתוקצבת במלואה ע"פ צרכי ההוראה על אף שניתן סכום נמוך במודל התקצוב וכך העלות השנתית
במצב יציב עומדת ע"ס של כ  530אלף ש"ח .בשנים אלו של בניית התכנית הוקצו המשאבים הנדרשים
על אף הגרעון של התכנית וזאת מתקציב ביה"ס הכללי .התקבל סיוע בשנתיים הראשונות להקמת
התכנית מלשכת הרקטור.
בהיבט האדמיניסטרטיבי ,ביה"ס קיבל חצי תקן של רכז חוג לטובת התכנית .כמובן שניתנת
תמיכה רחבה מצוות מזכירות תלמידים.

23

.5.3כיצד ממומנים אם בכלל תלמידי התכנית? האם יש מלגות ייעודיות?
אין מלגות ייעודיות לתלמידי התכנית.
 .5.4גיוס תרומות לתכנית
ראשת החוג עמדה בקשר עם קשרי חוץ על קבלת תרומות והיא פתוחה לשמוע ולהפגש עם
תורמים מתחומים שונים וכן מתעשיה שכן התוכנית היא מאוד אטרקטיבית וייחודית
לאוניברסיטה העברית.
.5.5האם ישנן משרות תרגול לתלמידים בתכנית?
משרות עוזר הוראה כבודק תרגילים מוצעות לתלמידי התוכנית  -הגשת מועמדות למשרות עוזר
הוראה באוניברסיטה בשנה ג' ללימודיהם ,פתוחה בפני תלמידי התכנית בכל חוג באוניברסיטה.
מכיוון שאין בתוכנית עדיין מסלול לתואר שני  -לא קיימות בשלב זה משרות תרגול.
בשנה"ל תשפ"ב מועסק סטודנט לאינטרנט וחברה ומדעי המחשב במשרת עוזר הוראה.

.5.6האם ההוראה בתוכנית נכללת בחישוב תרומת סגל ההוראה
ההוראה בתכנית נכללת בחישוב עומס ההוראה לסגל ההוראה הבכיר.
 .5.7סיכום ביניים :חוזקות וחולשות של מנגנון תקצוב התוכנית
תכנית אינטרנט וחברה היא תכנית קטנה באופן יחסי לתכניות השונות בביה"ס .שילוב
הדיסציפלינות השונות דורש התאמות והקצאת משאבים ייחודיים.
להלן מס' נקודות:
● בשל העדר סגל בכיר ,ממומנים מורים מן החוץ מהתקציב השוטף.
● בשל מס' נמוך של סטודנטים בכיתה ,30-40 ,אין תגמול מלא על סגל זוטר במודל.
● יתכן ובהמשך יהיה צורך בעזרה אדמיניסטרטיבית נוספת ,יתכן במתכונת של יועצים
וזאת לשם סיוע לראשת החוג.
● בשל עצירה בגיוסים של סגל מנהלי באוניברסיטה לפני כארבע שנים ,משרת רכז
התמחויות אויישה ע"י דוקטורנטיות שעושות עבודה מצויינת .יתכן שבהמשך ובמידה
ולא ימצאו עובדים מתאימים ,כדאי לשקול מעבר לעובד מנהל.

6.1.
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פרטו את סגל המורים ,כולל שיוך פקולטאי (אפשר לצרף טבלה) .

שם פרטי

שם
משפחה

תז

סוג סגל
אקדמי

יחידה
אקדמית/
תחום

תחום
התמחות

תפקיד
במוסד

דרגת
העסקה

אביב

זהר

32801987

סגל
הוראה
בכיר

מדעי
המחשב

מדעי
המחשב

פרופ' חבר

אסף

זוסמן

23543739

סגל
הוראה
בכיר

כלכלה

כלכלה

פרופ' חבר

גדי

טאוב

59214056

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

תקשורת

מרצה בכיר

גל

אלידן

29337318

סגל
הוראה
בכיר

סטטיסטיק
ה

Probabilis
tic
Graphical
Models,
Real-life
Applicatio
ns

פרופ' חבר

דמיטרי

אפשטיין

310832324

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

תקשורת
ועיתונאות

מרצה

דפנה

שחף

52326121

סגל
הוראה
בכיר

מדעי
המחשב

מדע המידע

מרצה בכיר

זוהר

קמפף

29365228

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

תקשורת
ועיתונאות

יאן

דולינסקי

306486457

סגל
הוראה
בכיר

סטטיסטיק
ה

Stochasti
c
Finance,
Applied

תפקיד אחר

פרופ' חבר

פרופ' חבר
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Probabilit
y

יובל

שני

24253502

סגל
הוראה
בכיר

משפטים

משפט
וסייבר

פרופ' מן
המנין

כריסטיאן

באדן

342596731

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

תקשורת
ועתונאות

מרצה

לימור

שיפמן

27458215

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

תקשורת

פרופ' מן
המנין

מיטל

בלמס-כהן

32804056

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

תקשורת
ועתונאות

מרצה בכיר

מיכה

מנדל

59809996

סגל
הוראה
בכיר

סטטיסטיק
ה

Applied
Statistics

ראש חוג/
ראש
התמחות

פרופ' חבר

ניקול

הוכנר

303605372

סגל
הוראה
בכיר

מדעי
המדינה
ויחסים
בינלאומיים

מדע
המדינה
ולימודי
תרבות

מרצה בכיר

ניקולס

ג'ון

317481935

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

תקשורת

פרופ' חבר

עידו

רמתי

42263012

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

טכנולוגיות
התקשורת
והן במדיה
עכשוויים

מרצה

פול

פרוש

302084595

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

תקשורת
ועיתונאות

ראש
מחלקה
אקדמי

פרופ' מן
המנין
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צפירה

ליכטמן

קתרינה

ליגת

לירז

מרגלית

נורמה

מוסי

אברהם

טטנבוים

55987440

אורית

חזן

57810798

סגל
הוראה
מן
החוץ-
בכיר

אלון

בנימיני

28987964

סגל
הוראה
מן
החוץ-
בכיר

מרצה

28144228

סגל
הוראה
בכיר

תקשורת

תקשורת
ועתונאות

340931682

סגל
הוראה
בכיר

מדעי
המחשב

data
privacy,
algorithmi
c
fairness,
algorithmi
c game
theory,
and
online
algorithm
s

43050913

סגל
הוראה
זוטר

תקשורת

תקשורת
ועתונאות

עמית
הוראה ב

506708407

סגל
הוראה
זוטר

תקשורת

לימודי
תרבות

עמית
הוראה א

סגל
הוראה
מן
החוץ-
בכיר

משפטים

דיני סייבר

מורה מן
החוץ 1

מדעי
המחשב

הוראת
מדעי
המחשב,
הנדסת
תוכנה
ומדעי
הנתונים

מורה מן
החוץ ג

כלכלה

כלכלה
מוניטרית,
אקונומטריק
ה
בייסיאנית,
מחזורי

מורה מן
החוץ ג

ראש חוג/
ראש
התמחות

פרופ' חבר
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עסקים,
משק פתוח

אמנון

דקל

57999070

סגל
הוראה
מן
החוץ-
בכיר

מדעי
המחשב

מדעי
המחשב
וחדשנות

מורה מן
החוץ ב

אסף

שריג

34498444

סגל
הוראה
מן
החוץ-
בכיר

סטטיסטיק
ה

חקר
ביצועים
בתחום של
תזמון
דטרמיניסטי

מורה מן
החוץ ג

ברנרד

אבישי

14303242

סגל
הוראה
מן
החוץ-
בכיר

מינהל
עסקים

מינהל
עסקים,
כלכלה

מורה

דבורה

האוסן-
כוריאל

11445939

סגל
הוראה
מן
החוץ-
בכיר

תקשורת

משפטים

מורה מן
החוץ ב

עודד

בראל

32574642

סגל
הוראה
מן
החוץ-
בכיר

מדעי
המחשב

ייזמות
בהייטק

מורה מן
החוץ ב

תומר

שדמי

32927782

סגל
הוראה
מן
החוץ-
בכיר

מדעי
המחשב

Datadriven
corporatio
ns and
human
rights

מורה מן
החוץ ב
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 6.2 .מה מידת המחויבות של המורים לתכנית
התכנית מתגאה בסגל מצטיין המגיע ממגוון דיסציפלינות ברחבי האוניברסיטה ,ומרצים חיצוניים,
שתורמים להשלמת הרכב הוראה ייחודי .איכות ההוראה הכוללת של הסגל גבוהה .חברי הסגל
מגלים מעורבות ותורמים מזמנם באופן קבוע לטובת התכנית ותלמידיה ,החל מהובלת טיול סוף
סמסטר למשרדי גוגל כדי לתת לסטודנטים במה להצגת פרויקטי הסיום שלהם ,דרך הצעת ערב
סרטים ברוח נושאי הליבה של אינטרנט וחברה ,ועד השתתפות בוועדות לשיפור התכנית
(למשל ,ועדת אד הוק שהוקמה לבחינת שינוי שם התכנית ומיתוגה מחדש).
יחד עם זאת ,התכנית מוגבלת ביכולתה לגייס סגל משלה או להשפיע על החלטות ההעסקה
במחלקות האחרות; בשלב זה רק חברת סגל אחת (קתרינה ליגת) מועסקת בחצי-תקן בחוג
לאינטרנט וחברה .מצב זה מצמצם מאוד את יכולתנו למשוך לתכנית חברי סגל חדשים עם רקע
אינטר-דיסציפלינארי ופוטנציאל התאמה גבוה לאינטרנט וחברה .כתוצאה מכך ,גם היכולת שלנו
להתפתח כצומת מחקר משמעותי וכיחידת הוראה חזקה  -מוגבלת .נוסף על כך ,מאחר שרוב
חברי הסגל שמלמדים בתוכנית אינם "שייכים" לאינטרנט וחברה באופן פורמלי ,הם עשויים
לחוש פחות מחויבות או נאמנות לתכנית (אם כי בפועל מצב זה לא הוביל בהכרח לבעיה
רצינית).
 6.3.האם לתכנית תקינה ייעודית? איך מגייסים את סגל המורים?
עד כה אין תקנים לתכנית ,פרט לחצי-תקן של ראש החוג .לפי התכנון המקורי ,לאחר משוב
ועדת ההערכה ,הכוונה היא להתחיל לגייס חצאי תקנים כאשר חצי התקן השני יגיע ממגוון
מחלקות כגון :תקשורת ,סטטיסטיקה ,מנהל עסקים ,מדעי המחשב ועוד.
 6.4.סיכום ביניים :חוזקות וחולשות של מצבת הסגל
חוזקות:
-

כל אחד מחברי הסגל של התכנית הוא חוד החנית בתחומו ,כאשר כולם ללא יוצא מן
הכלל הינם חוקרים בעלי שם עולמי.
הסגל מסור להצלחת התוכנית ותלמידיה.
ישנו ייצוג מספק ביותר של גיוון דיסציפלינרי ,הודות לרקעים השונים מהם מגיע הסגל.

חולשות:
 על אף נחיצותם של מרצים חיצוניים לתכנית ,ישנה תחושה של "פתרון זמני" בעצםהעסקתם.
 גיוס מרצה חלופי לקורס היא משימה הדורשת זמן רב ובעלת פוטנציאל לערער אתיציבות התכנית ,שכן קורסי אינטרנט וחברה חורגים מרוב תוכניות הלימודים המוצעות
באקדמיה בשל תוכנם הייחודי; משמעות הדבר היא שלא ניתן פשוט לקחת "כל אחד"
להחליף מרצה שעזב ולצפות ממנו להמשיך מאותה נקודה ,כפי שקורה בדרך כלל
בקורסי מבואות של חוגים אחרים.
 נכון להיום ,לא קיים בתכנית פרוטוקול ליצירת מעורבות גבוהה של סגל שאינו מלמד אתאחד מבין תשעת הקורסים הייעודים של אינטרנט וחברה .אנו סבורים כי ישנם חברי
סגל אחרים באוניברסיטה העברית שראוי שיהיו מעורבים בתכנית ,וכמובן שהדבר
האידיאלי יהיה לגייס אפילו יותר חברי סגל רלוונטיים.
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ז .הערכה כללית:
 7.1.באילו היבטים התכנית משיגה את היעדים שנקבעו לה עם הקמתה ובאילו יש עדיין מקום
לשיפור?
התכנית זכתה עד כה להצלחה במשיכת סטודנטים חזקים ,הכשרתם בצורה מקיפה אודות
הממשק בין טכנולוגיה והחברה ,והכנסתם לשוק העבודה הטכנולוגי בתפקידים הדורשים ארגז
כלים שתארים "מסורתיים" יותר לא יכולים לספק באופן מלא .בכל ההיבטים אלו ,התוכנית
עומדת ביעדים המקוריים שהציבו מיסדיה.
אתגר מרכזי עמו התכנית מתמודדת הוא ריבוי דיסציפלינות שיכולות להתאים לליבת הלימודים
של אינטרנט וחברה ,הכוללות תקשורת ,כלכלה ,מנהל עסקים ,פסיכולוגיה ,פילוסופיה,
משפטים וסוציולוגיה .מכיוון שכל התחומים הללו נוגעים ליחסי טכנולוגיה וחברה ,עוד מוקדם
לקבוע האם התכנית השיגה את האיזון הנכון מבחינת העומק האינטלקטואלי והחשיפה של כל
אחת מהדיסציפלינות האמורות (או מתן האפשרות להעמיק בהן) בפני הסטודנטים.
יתר על כן ,אנו מקווים להרחיב את תחומי הידע שהתוכנית מכסה על מנת לטפח סטודנטים
ששואפים לסלול לעצמם קריירות "לא-טכנולוגיות" בתחום ההייטק ומחוצה לו כגון ייעוץ
אסטרטגי ,ניהול מרכזי חדשנות ופיתוח ,ועוד.
.7.2מהם יעדי התכנית לשלוש השנים הקרובות? יש לציין יעדים איכותיים וכמותיים
בשלוש השנים הקרובות אנו שואפים ליישר את רף הקבלה לתכנית בשילוב עם חוג עיוני כך
שישווה לרף הקבלה הנדרש בשילוב עם חוג לימודים ניסויי .בשלב זה השאיפה היא לשמר את
מספר התלמידים הממוצע למחזור סביב המספר הנוכחי של כ 30-35-תלמידים למחזור,
ובמידת הצורך להעלות את חתך הקבלה באופן שישמור על כמות זו.
כמו כן ,בכוונתינו למתג מחדש את "אינטרנט וחברה" באמצעות מתן שם זכיר וייחודי יותר,
שישקף את ערכי התכנית ויהפוך אותה מזוהה יותר עם המסרים המתוארים במסמך זה ,הן
בקרב החוגים האקדמיים והן בתעשייה.
יעד איכותי נוסף הוא להגדיל את החשיפה של התכנית למעסיקים פוטנציאלים בשוק הטכנולוגי.
אנו מאמינים ששינוי השם ,לצד צעדים שיווקיים נוספים ,יתרום משמעותית להשגת יעד זה.
.7.3מהן תכניות הפיתוח של התכנית לשלוש השנים הקרובות? יש לציין גם תכניות לשיתוף
פעולה עם יחידות אחרות באוניברסיטה העברית ובמוסדות אחרים
בתחום הפיתוח ,אנו מתכננים להמשיך להרחיב את מארג חיבורי התכנית עם תחומי לימודים
נוספים באוניברסיטה העברית (לדוגמה ,איתור קורסי בחירה נוספים עבור תלמידי אינטרנט
וחברה ,ואפשרות ארגון שלהם לכדי סלי נושא) .בנוסף ,התחלנו בתהליך בדיקת היתכנות
לשילוב התכנית עם חוג לימודים שני בבצלאל .זו אפשרות מורכבת ,הן מבחינה
אדמיניסטרטיבית והן מבחינה רעיונית ,והוצאתה לפועל (אם בכלל) עשויה לקחת מספר שנים.
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בהמשך לכך ,בשנים הקרובות נתחיל להוציא לפועל את התכנונים לקראת שלב  IIשל התכנית,
ולהתמודד עם ההחלטות שהוא מביא עמו :כעת כשהתכנית כבר מבוססת ,האם מספר
הסטודנטים וחברי הסגל יגדל? האם הגדילה תביא עמה מרכיב מחקרי ,אשר יתרחב מעבר
למשימה הראשית של הכשרת תלמידי תואר בוגר?
בקבלת החלטות אלה נכנסים מספר שיקולים .כיום התכנית מגיעה למכסה המקסימלית של
מספר תלמידים בכל קורס (ולעיתים אף חורגת מכך) .כאמור ,קורסי הליבה של "אינטרנט
וחברה" עוצבו כדי להתאים להוראה בקבוצה קטנה; הם מבוססי דיון ,ממוקדי-פרויקט
ומאפשרים לתלמידים לקבל תשומת לב פרטנית מהמורים .כאשר מספר הנרשמים השנתי
עולה על  30תלמידים  -מודל זה נשחק ואף עשוי להתפרק אם התכנית תתרחב משמעותית.
לכן ,אתגר מיידי עמו נידרש להתמודד בשלוש השנים הקרובות הוא להחליט האם להגדיל את
התכנית מעבר לתפוסה הנוכחית ,ואם כן ,איך לפתח אסטרטגיית צמיחה שתשמר את החוזקות
והאיכויות של התכנית במתכונתה כיום.
בהמשך לצמיחת התכנית וגיוס סגל ייעודי לאינטרנט וחברה (ככל הנראה במסגרת מודל חצי-
תקן בשיתוף עם מחלקות אחרות) ,שאלה נוספת במוקד החשיבה ארוכת-הטווח של התכנית
היא :האם על החוג לשאוף להפוך את התכנית למרכז טיפוח אינטראקציות מחקריות חוצות
דיסציפלינות עבור חברי סגל ובוגרי התכנית?
בשנים הקרובות נבחן את הסוגיות האלה לעומק ונגבש נתיבי פעולה מתאימים.

.7.4מהו המעמד הבינלאומי של התכנית? מהן התכניות לקידום המעמד הבינלאומי של
התכנית?
היות והתוכנית ממלאת פער משמעותי בהשכלה האקדמית המודרנית ,היא זוכה לתשומת לב
בינלאומית הולכת וגוברת .לדוגמה ,בינואר  2022הוזמנה ראש החוג פרופ' קתרינה ליגת
להציג את תוכנית אינטרנט וחברה בכנס בינלאומי ,שמטרתו "להפגיש מובילים בחינוך
מתחומי מדע הנתונים ,מדעי המחשב ,הנדסה ,משפטים ,ומדעי החברה הרוח ,אשר
פועלים ליישום 'גישה של אתיקה ואחריות' בפיתוח מערכות בינה מלאכותית ,ומערכות
מחשוב באופן כללי ,הן בקרב סטודנטים והן מחוץ לאקדמיה".
.7.5מהן הציפיות של ראשי התכנית מהנהלת הפקולטה ומהנהלת האוניברסיטה ביחס
לתכנית?
השנים הראשונות של אינטרנט וחברה היו מרגשות ומלאות אירועים .על מנת להבטיח
שהתוכנית תשמר את הצלחתה ,תמיכת האוניברסיטה נחוצה לנו במספר חזיתות:
ראשית ,תכנית אינטרנט וחברה בשלה להתחיל לגייס סגל משלה ,ככל הנראה במודל חצאי-
תקנים בשיתוף עם מחלקות אחרות .גיוס משותף מוצלח ,משמע כזה שיכלול מגע עם מאמצי
הגיוס מצד הפקולטה בחיפוש אחר סגל ממדעי המחשב ,סטטיסטיקה ,מנהל עסקים ,תקשורת,
משפטים ,ובתקווה תחומים רבים אחרים ,ידרוש תכנון דקדקני ותמיכה אדמיניסטרטיבית חזקה.
שנית ,תכנית אינטרנט וחברה מגיעה לנקודה שבה צריך להחליט האם (ואם כן ,כיצד) להגדיל
באופן משמעותי את מספר הסטודנטים למחזור .על מנת לאסוף את המידע הנחוץ בתהליך
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קבלת ההחלטה הזאת ,לא כל שכן הרצת התהליך בפועל והטמעתו בצורה מיטבית ,דרושה
תמיכה מצד האוניברסיטה וככל הנראה גם תמיכה כלכלית (החלטה כזו עשויה להוביל לשינויי
במבנה התוכנית ,אשר עלול בתורו לגרור עלויות).
חזית שלישית שבה נחוצה תמיכת האוניברסיטה היא סיוע שיווקי .בחלוף ארבע שנים מהקמתה,
תכנית אינטרנט וחברה מסתמנת כסיפור הצלחה ייחודי לאוניברסיטה העברית .הנראות של
סיפור ההצלחה הזה עדיין לא משמעותית מספיק ,לא באקדמיה ולא בתעשייה ,אף על פי שבוגרי
התכנית (ואף רבים מהסטודנטים שלנו) כבר ממלאים בהצלחה משרות מבוקשות בחברות
הייטק ובמערך העסקי והציבורי המקיף אותן .התכנית תולה באוניברסיטה את הציפייה לתמיכה
במיתוג ושיווק אינטרנט וחברה ,להגדלת ההכרה והנראות של התכנית כלפי חוץ.
בהתאם ,וכסיכום של הדברים ,תוכנית אינטרנט וחברה מייצגת כיום הזדמנות לא ממומשת
למשוך את תשומת ליבם של תורמים פוטנציאלים לאוניברסיטה ,המעוניינים לתמוך במיזם
אקדמי ראשון מסוגו ,פורץ דרך בהשפעתו הפוטנציאלית על החינוך ,התעשייה והחברה .הנהגת
התכנית מברכת על ההזדמנות לעבוד עם האוניברסיטה כדי לתקשר את מסרי התכנית
ומטרותיה עם תורמים פוטנציאליים.

פירוט נספחים לפי סעיפים:

נספח  1סעיף – 3.1נתונים מהמשרד לקבלת תלמידים
נספח  :2,3סעיף  3.2שיווק התוכנית -סמכי פרופיל  -עלון מידע על התכנית (באנגלית)  +עלון
מידע על תכנית ההתמחות (באנגלית)
נספח  :4סעיף  - 4.8סילבוסים של כל הקורסים
נספח  5סעיף  – 5.1תקציב מלא של התוכנית ,בקובץ נפרד
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נספח מס' 1

לימודי אינטרנט וחברה (למדעי הטבע) ,תשע"ח-תשפ"ב
מספרי מועמדים ,מתקבלים ומממשים לאינטרנט וחברה (למדעי הטבע) ,תשע"ח-תשפ"ב:

רכיבי הקבלה:
נתונים על ממוצע תעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי השנה ובשנה שעברה  -בחוג לאינטרנט
וחברה (למדעי הטבע):
הערה :לא לכול המועמדים יש את שני רכיבי הקבלה.
רכיב קבלה
ממוצע בגרות

אוכלוסייה
מועמדים
מתקבלים
מממשים

ציון פסיכומטרי מועמדים
מתקבלים
מממשים

שנה
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א

ממוצע
11.23
10.86
11.26
11.34
11.23
11.23
675.9
674.67
700.76
719.71
699.67
721.11

סטיית תקן מינימום חציון מקסימום מספר
38
11.79 11.38 9.55
0.47
47
12.03 10.99 9.24
0.72
19
11.79 11.44 9.55
0.56
18
12.03
11.5 10.22
0.53
14
11.79 11.45 9.55
0.63
9
11.94
11.5 10.22
0.6
39
754
697
478
68.61
49
761
703
343
87.96
17
754
715
557
52.75
17
761
723
639
34.98
12
754
716
557
60.5
9
761
725
639
36.75

התפלגות ממוצע תעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי השנה ובשנה שעברה:

הציון המשוקלל:
נתוני הציון המשוקלל בשנים תשע"ח-תשפ" ב ,לפי אוכלוסייה ,לאינטרנט וחברה (למדעי
הטבע):
לרוב הציון המשוקלל מבוסס על שילוב של הציון הפסיכומטרי עם ממוצע תעודת הבגרות (או
ממוצע המכינה הקדם אקדמית)
אוכלוסייה
מועמדים

מתקבלים

מממשים

שנה
תשפ" ב
תשפ"א
תש" ף
תשע"ט
תשע"ח
תשפ" ב
תשפ"א
תש" ף
תשע"ט
תשע"ח
תשפ" ב
תשפ"א
תש" ף
תשע"ט
תשע"ח

ממוצע
24.02
23.27
23.87
23.11
23.89
24.68
25.14
24.65
24.67
24.15
24.37
25.02
24.30
24.81
24.06

סטיית תקן
1.95
3.28
2.27
3.32
0.65
1.35
1.27
1.10
0.86
0.32
1.55
1.47
0.89
0.89
0.29

מינימום
16.44
9.36
13.81
9.64
22.71
21.37
22.60
23.00
23.48
23.66
21.37
22.60
23.00
23.48
23.66

מקסימום
26.75
26.74
27.07
26.94
24.73
26.75
26.74
27.07
26.94
24.51
26.75
26.66
26.06
26.94
24.29

מספר
40
49
40
32
9
18
19
19
14
5
12
9
11
11
4

החוג לאינטרנט וחברה
מספרי מועמדים ,מתקבלים ומממשים בחוג לאינטרנט וחברה ,תשע"ח-תשפ"ב:

רכיבי הקבלה:
נתונים על ממוצע תעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי השנה ובשנה שעברה  -בחוג לאינטרנט
וחברה:
הערה :לא לכול המועמדים יש את שני רכיבי הקבלה.
רכיב קבלה
ממוצע בגרות

אוכלוסייה
מועמדים
מתקבלים
מממשים

ציון פסיכומטרי מועמדים
מתקבלים
מממשים

שנה
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א
תשפ"ב
תשפ"א

ממוצע
10.81
10.69
11.09
11.11
11.13
11.21
645.51
637.22
695.26
667.16
688.79
671.24

סטיית תקן מינימום חציון מקסימום מספר
73
12.01 10.81 8.49
0.69
101
11.95 10.89 7.85
0.8
32
12.01 11.16 9.5
0.58
32
11.95 11.18 9.91
0.42
21
12.01 11.13 9.5
0.61
23
11.95 11.28 10.01
0.37
77
747
678
361
91.79
98
763
651.5 331
80.36
31
747
699
618
35.4
31
751
687
367
73.16
19
735
695
618
34.6
21
751
678
561
51.6

התפלגות ממוצע תעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי השנה ובשנה שעברה:

הציון המשוקלל:
נתוני הציון המשוקלל בשנים תשע"ח-תשפ" ב ,לפי אוכלוסייה ,בחוג לאינטרנט וחברה:
לרוב הציון המשוקלל מבוסס על שילוב של הציון הפסיכומטרי עם ממוצע תעודת הבגרות (או
ממוצע המכינה הקדם אקדמית)
אוכלוסייה
מועמדים

מתקבלים

מממשים

שנה
תשפ" ב
תשפ"א
תש" ף
תשע"ט
תשע"ח
תשפ" ב
תשפ"א
תש" ף
תשע"ט
תשע"ח
תשפ" ב
תשפ"א
תש" ף
תשע"ט
תשע"ח

ממוצע
22.82
22.37
22.77
21.91
22.05
24.41
23.75
23.64
23.24
23.82
24.36
24.12
23.62
23.47
24.09

סטיית תקן
2.69
2.64
2.46
2.37
2.84
1.29
1.85
1.23
1.69
1.80
1.54
1.06
1.13
1.43
1.75

מינימום
13.88
12.52
12.90
15.70
15.95
21.24
15.04
20.33
18.36
20.53
21.24
22.50
20.33
18.51
21.61

מקסימום
27.01
26.32
27.53
25.72
27.52
27.01
26.27
27.53
25.16
27.52
27.01
26.27
25.13
25.16
27.52

מספר
78
101
71
60
33
33
34
31
22
17
19
22
22
18
14
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Internet & Society
INTERNSHIP PROGRAM | 2021-22

Internet and Society is an undergraduate program at The Hebrew University of
Jerusalem for outstanding students. All students are dual-majors, coming from
varied disciplines including Computer Science, Statistics, Business, Economics,
Psychology, Sociology, Communications, and Law. Alongside a joint BSc degree,
this first-of-its-kind program in Israel provides the students with a unique toolkit,
specially tailored to meet the challenges of tomorrow’s leaders, including a
professional training period in tech-related industries.
During their 2n d and 3r d years, all students are required to take on a technologyoriented role as interns in a leading startup, company, or non-profit organization
(either in a full-time capacity in the summer for a minimum of 8 weeks, or a parttime capacity throughout the academic year), by completing 240 hours of
internship in total.
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Get to know our interns
Skills
Acquired by all interns by the summer of 2022

Data Science | Critical Thinking | Analytical
Thinking | Communication Theory and Analysis |
Mathematical Skills | Statistics | Community
Management | UI | Dev Skills | Python | Cloud &
Web Deployment | Google Tools and tech:
YouTube API, Google Visualization API, Google
Chart API, Google AppEngine, Social networks
and Google Cast SDK.

Our interns are all
dual majors
Here’s a breakdown of the current
class’ majors:

Foundational courses
Calculus for Economists (I + II)
Intro to Probability/Statistics (I + II)
Intro to Computer Science for Computer
Scientists (python)
Intro to Economics (I + II, micro and macro)
Intro to Communication Studies (Mass
Communication, History of Communication
Media, Intro to Social Thought)

Unique classes, tailor-made for I&S
Networks, Crowds, and Markets
New Media and Society
Massive DB Mining (Data Science)
Intro to Human-Computer Interaction
Design (UI)
Web Application Development
Digital Communities
Technology, Law, and Ethics
I&S Venture Lab

Need more information? Contact us.

We are open to a wide
range 0f internship roles
Our interns are independent, creative
problem solvers, and fast learners. Here are
the positions they took in 2021:

Data Analysis
Software Development
BI Development
Product Analysis
Content & Social Media
Business Analysis
Implementation
Academic Research
Product Management
UX Design

Tzlil Sharon, Internship Program Coordinator
huji.is.internships@gmail.com | +972 - 54 - 5253451
Prof. Katrina Ligett | Head of the Internet & Society Program | Katrina@cs.huji.ac.il
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Updated: September 2021

| THE SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING |
| FACULTY OF SOCIAL SCIENCES |

INTERNET
AND
SOCIETY
TRAINING
TOMORROW’S
LEADERS.

ABOUT THE PROGRAM
The Internet and Society degree is a new
undergraduate excellence program at the
Hebrew University, a highly competitive joint
BSc degree that equips its graduates with a
unique toolkit, specially tailored to fit the
challenges of tomorrow’s leaders.
All Internet and Society students are dualmajors, coming from varied disciplines
including Computer Science, Statistics,
Business, Economics, Psychology, Sociology,
Communications, and Law.
The program provides students with the
background to ask and answer questions at
the interface between technology and the
social sciences. For example, What are the
broader impacts of a technology? How to
design tech to be maximally effective? How
to convert data into understanding?
Students in the program gain foundations via
rigorous introductory classes in Mathematics,
Economics, Statistics, Communications and
Computer Science. A specialized curriculum
at the interface between technology and the
social sciences builds on this foundation,
culminating in a year-long capstone
entrepreneurship course. Many courses
restrict enrollment to the elite I&S cohort,
capped at 30 students, ensuring substantial
interaction with top HUJI faculty.

CURRICULUM & MORE
Introductory toolset
Calculus for Economists (I + II)
Intro to Probability/Statistics (I + II)
Intro to Computer Science for Computer
Scientists (python)
Intro to Economics (I + II, micro and macro)
Intro to Communication Studies (Mass
Communication, History of Communication
Media, Intro to Social Thought)

Unique classes, tailor-made for I&S
Networks, Crowd, and Markets: Quantitative and
mathematical analysis of networked phenomena,
combining mathematics, sociology, computer
science, and economics.
New Media and Society: Exploration of the social,
cultural and political implications of new media,
such as the networked society and information
society, and key concepts such as digital, privacy,
identity and communication.
Massive DB Mining (Data Science): Exposure to a
wide array of data mining techniques,
culminating in a project.
Intro to Human-Computer Interaction Design (UI):
Principles of HCI and their application to user
experience design and user interfaces, with a
substantial project.
Digital Communities: A project-driven course on
community.
Web Application Development: A hands-on
course where student teams experience the
development process of a web application from
idea conception through to design, coding, and
deployment, mentored by industry experts.
Technology, Law, and Ethics: Exposes students
to emerging legal and ethical issues surrounding
modern networked technologies.
I&S Venture Lab: A hands-on class that teaches
the foundations of entrepreneurship and lets
students apply their skills in a major
entrepreneurship project.

Updated: September 2021

The internship program
First-hand professional experience. Complementing
this ambitious academic toolkit is the Internet and
Society internship program, where all students are
required to intern during the summer between their
2nd and 3rd years, performing a technologyoriented role in a leading organization, startup or
company. Internet and Society interns take on
project-oriented roles in industry-leading high-tech
companies, government organizations, NGOs,
startups, and VCs.
Matching each student with a position that best
suits their background and future plans, the Internet
and Society internship program ensures students
get a true taste of their future in roles such as
Product Managers, Data Scientists, Business Dev.
professionals, Product Marketers, UX Architects, and
Developers.

Our students are all dual majors
Here’s a breakdown of the current cohort's
second majors:

For more information>>>
Prof. Katrina Ligett, Head of the Internet & Society Program | Katrina@cs.huji.ac.il
Tzlil Sharon, Internship Program Coordinator | IS-internships@cs.huji.ac.il

נספח מס' 4

סילבוס

רשתות ,המונים ושווקים 47711 -
תאריך עדכון אחרון 19-04-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית4 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:אינטרנט וחברה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:אנגלית ועברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:פרופ קתרינה ליגת

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסkatrina.ligett@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ קתרינה ליגת
גב מאיה דותן
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תאור כללי של הקורס:
הקורס משלב מגוון נקודות מבט ממתמטיקה ,סוציולוגיה ,כלכלה ,ומדעי המחשב בניתוח
אינטראקציות בין בני אדם על פני רשתות חברתיות ,כלכליות ,וממוחשבות מסוגים שונים.

מטרות הקורס:
מבוא ראשוני לניתוחים כמותיים ומתמטיים של רשתות חברתיות

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
לנתח מגוון אספקטים של רשתות חברתיות במגוון אמצעים כמותיים ומתמטיים

דרישות נוכחות ):(%
90%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
 .1מבוא לרשתות ומשמעותן
 .2תורת הגרפים ורשתות חברתיות
) (1מבוא לגרפים
) (2קשרים חזקים וחלשים
) (3רשתות בקונטקסט )הומופיליה ,יצירת קשרים(
) (4קשרים חיוביים ושלילים
 .3תורת המשחקים
) (1משחקים )התנהגות ,שווי משקל ,Nash ,ש"מ מעורב,פארטו-יעילות ,דוגמאות בסיסיות(
) (2תורת המשחקים האבולוציונית
) (3משחקים ברשתות )תעבורה ,הפרדוקס של ברס(
) (4מכרזים
 .4שווקים ואינטראקציה אסטרטגית ברשתות
) (1רשתות "שידוכים"
) (2מודלים רשתיים של שווקים עם תווך
) (3משא ומתן ו"עצמה" ברשתות
 .5רשתות אינפורמציה והWWW-
) (1מבנה הWEB-
) (2ניתוח קישורים וחיפוש ברשת
) (3שווקים לפרסום על חיפושים
 .6דינאמיקות ברשתות :מודלים של אוכלוסיה
)" (1מפלי" אינפורמציה
) (2תופעות השפעה ברשתות
)" (3התפלגות חזקות" ותופעות "העשירים מתעשרים יותר"
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 .7דינאמיקות ברשתות :מודלים מבניים
)" (1מפלי" התנהגות
) (2תופעות "העולם הקטן"
) (3התפשטות מגפות
 .8מוסדות והתנהגות אגרגטיבית
) (1שווקים ומידע )שוק ה"לימונים" ,איתות ,הימורים ,חוכמת ההמונים(
) (2שיטות הצבעה )משפט (Arrow
) (3זכויות קניין )משפט  ,Coaseהטרגדייה של נחלת הכלל ,קניין רוחני(

חומר חובה לקריאה:
הספר Markets and ,Crowds ,Networks
מאת
David Easley and Jon Kleinberg
בהוצאת
Cambridge University Press 2010.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 80
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 20
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
If it will turn out not to be possible to hold a usual examination, the course may
switch to an take-home exam.
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סילבוס

מדיה חדשים וחברה 47714 -
תאריך עדכון אחרון 16-09-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית3 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:אינטרנט וחברה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ניקולס גון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסn.john@huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס :דר גון :יום ג10-11 ,
גב שרון:

מורי הקורס:
ד"ר נתן סטולרו
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גב צליל שרון

תאור כללי של הקורס:
הקורס מציע סקירה תיאורטית רחבה של הגישות והמחקרים הבולטים בתחום המדיה החדשים ,תוך
התמקדות בהשלכותיהם על חיינו בזירה החברתית ,התרבותית והפוליטית .נדון בתיאוריות מרכזיות
דוגמת "חברת הרשת" ו"חברת המידע" וכן במושגי מפתח רלוונטיים להבנת תפקידם של האינטרנט
והרשתות החברתיות בחברה בת זמננו ,כגון" :דיגיטל"" ,פרטיות"" ,זהות" ו"תקשורת" .הקורס מעודד
את התלמידים לחשוב בצורה ביקורתית ומורכבת על ההזדמנויות והסכנות שהמדיה החדשים טומנים
בחובם.

מטרות הקורס:
לבחון את היחסים בין מדיה חדשים וחברה
לפתח חשיבה ביקורתית ביחס למדיה החדשים

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להגדיר מושגי יסוד הקשורים לאינטרנט ומדיה חדשים
למקם את המדיה החדשים בהקשר התרבותי והכלכלי שלהם
לדבר ולכתוב באופן ביקורתי על הסוגיות העכשוויות הנוגעות למדיה החדשים

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס :הרצאות פרונטליות ,בדגש על דיונים בכיתה
דיון והעמקה במאמרים בקבוצות תרגול

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
רשימת נושאים )בלתי מחייבת(:
 קיצור תולדות האינטרנט
 מה הן רשתות חברתיות )?(sites network social
 פייסבוק
 זהות דיגיטלית
 תקשורת מתווכת-מחשב
 אלגוריתמים
 חיפוש
 מדיה חדשים ,מדיניות ויחסי כוח
 ניתוקיות )אנפרנד ,דיס-לייק ,חסימות וכו'(
 פרטיות
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:חומר חובה לקריאה
:רשימה לא סופית
Goldsmith, J. L., & Wu, T. (2006). Who Controls the Internet?: Illusions of a
Borderless World. New York: Oxford University Press.
John, N. A. (2011). The diffusion of the Internet to Israel: the first 10 years. Israel
Affairs, 17(3), 327-340.
Chapter 1 of Abbate, J. (1999). White Heat and Cold War: The Origins and Meanings
of Packet Switching. In Inventing the Internet. Cambridge, MA: MIT Press
Gillespie, T. (2010). The politics of platforms. New Media & Society, 12(3),
347-364.
Light, B., Burgess, J. & Duguay, S. (2018). The walkthrough method: An approach to
the study of apps. New Media & Society 20(3), 881-900.
Manovich, L. (2001). Principles of New Media (27-55) in The language of new
media. MIT press.
boyd, d., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and
scholarship. Journal of ComputerMediated Communication, 13(1), 210-230.
Ellison, N. B., & boyd, d. m. (2013). Sociality through social network sites. In The
Oxford handbook of internet studies.
Chapter 1 of Meikle, G. (2016). Social media: communication, sharing and visibility
(1 Edition. ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Ellison, N. B., & boyd, d. m. (2013). Sociality through social network sites. In The
Oxford handbook of internet studies.
boyd, d., & Crawford, K. (2012). Critical questions for big data: Provocations for a
cultural, technological, and scholarly phenomenon. Information, Communication &
Society, 15(5), 662-679.
Marwick, A. E., & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter
users, context collapse, and the imagined audience. New media & society, 13(1),
114-133.
Chapter 1 of Halavais, A. M. C. (2009). Search engine society. Cambridge; Malden,
MA: Polity.
Chapter 1 of Hillis, K., Petit, M., & Jarrett, K. (2012). Google and the Culture of
Search (pp 2-29). Routledge.
Stolero, N. & Segev, E. (Under Review). Broad and narrow perceptions of
information seeking, opportunities and risks among adolescents, young adults and
adults.
Segev, E. (2010). Google and the Digital Divide: The Bias of Online Knowledge (Ch.
3: Google and the politics of online searching, pp. 47-72). London: Chandos
Publishing.
- Sharing, John, N.A., http://culturedigitally.org/2014/05/sharing-draft
digitalkeywords/
Chapter 6 (Sharing files) of John, N. A. (2016). The age of sharing. John Wiley &
Sons.
John, N. A. (2013). Sharing and Web 2.0: The emergence of a keyword. new media
& society, 15(2), 167-182.
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 המכללה למנהל, המסלול האקדמי: ראשון לציון. פרטיות באינטרנט הישראלי.(2014)  יובל,דרור
Marwick, Alice E, & boyd, danah. (2014). Networked privacy: How teenagers
negotiate context in social media. New Media & Society, 16(7), 1051-1067.
Norberg, P. A., Horne, D. R., & Horne, D. A. (2007). The privacy paradox: Personal
information disclosure intentions versus behaviors. Journal of Consumer Affairs,
41(1), 100-126.
.37-55  עמודים,' פרק א. נבו, בר אילן. מרחב פרטי.(2010) . מיכאל,בירנהק
Beer, David. (2009). Power through the algorithm? Participatory web cultures and
the technological unconscious. New Media & Society, 11(6), 985-1002.
Gillespie, Tarleton. (2014). The relevance of algorithms. In Tarleton Gillespie, Pablo
J Boczkowski, & Kirsten A Foot (Eds.), Media Technologies (pp. 167-193). Cambridge,
Massachusetts: MIT.
Bucher, T. (2017). The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of
Facebook algorithms. Information, communication & society, 20(1), 30-44.
Gerrard, Y., & Gillespie, T. (2019, February 21) When algorithms think you want to
-die. Wired. Retrieved from https://www.wired.com/story/when-algorithms-think-you
want-to-die/
Chapter 1 of Burgess, J. (2009). YouTube: Online video and participatory culture.
Cambridge: Polity.
Jenkins, H., Ford, S. & Green, J. (2013). Spreadable Media (Ch. 1: Introduction: Why
Media Spreads, pp. 1-46). New York: NYU Press
Sharon, T., & John, N. A. (2018). Unpacking (the) secret: Anonymous social media
and the impossibility of networked anonymity. New Media & Society, 20(11),
4177-4194.
John, N. A., & Dvir-Gvirsman, S. (2015). I dont Like you any more: Facebook
unfriending by Israelis during the Israel-Gaza conflict of 2014. Journal of
communication, 65: 953974.
John, N. & Nissenbaum, A. (2019). An agnotological analysis of APIs: or,
dysconnectivity and the ideological limits of our knowledge of social media. The
Information Society. Online First.
Light, B., & Cassidy, E. (2014). Strategies for the suspension and prevention of
connection: Rendering disconnection as socioeconomic lubricant with Facebook.
new media & society, 16(7), 1169-1184.
Rogers, R. (2017). Digital Methods for cross-platform analysis (pp. 91-110). Sage
Handbook of Social Media. London: Sage.
Rogers, R. (2017). Foundations of Digital Methods: Query Design (pp. 75-94). The
Datafied Society. Amsterdam: Amsterdam University Press.

:חומר לקריאה נוספת
רשימה לא סופית
Beer, David. (2009). Power through the algorithm? Participatory web cultures and
the technological unconscious. New Media & Society, 11(6), 985-1002.
boyd, danah. (2010). Social Network Sites as Networked Publics: Affordances,
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Dynamics, and Implications. In Zizi Papacharissi (Ed.), A networked self: Identity,
community, and culture on social network sites (pp. 39-58): Routledge.
Consalvo, Mia, & Ess, Charles (Eds.). (2011). The handbook of internet studies (Vol.
14): John Wiley & Sons.
Ellison, Nicole B, Steinfield, Charles, & Lampe, Cliff. (2007). The benefits of
Facebook friends: Social capital and college students use of online social
network sites. Journal of ComputerMediated Communication, 12(4), 1143-1168.
Hillis, Ken, Petit, Michael, & Jarrett, Kylie. (2013). Google and the Culture of Search.
New York: Routledge.
Marwick, Alice E, & boyd, danah. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately:
Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society,
13(1), 114-133.
Mayer-Schצnberger, Viktor. (2011). Delete: the virtue of forgetting in the digital
age. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Portwood-Stacer, Laura. (2012). Media refusal and conspicuous non-consumption:
The performative and political dimensions of Facebook abstention. New Media &
Society, 15(7), 1041-1057. doi:10.1177/1461444812465139

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 60 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 0הרצאה
% 0 השתתפות
% 0 הגשת עבודה
% 35 הגשת תרגילים
% 0 הגשת דו"חות
% 0 פרויקט מחקר
% 0 בחנים
% 5 אחר
השתתפות ותרגילים קצרים

: הערות/ מידע נוסף
ייתכנו שינויים
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סילבוס

עיצוב ממשק משתמש 47715 -
תאריך עדכון אחרון 21-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית3 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:אינטרנט וחברה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:דר אמנון דקל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסamnon.dekel@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום ג 15:00-16:00

מורי הקורס:
ד"ר אמנון דקל
מר ארז רזניקוב
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:תאור כללי של הקורס
We live in an age of Machines. Some are physical and interact with us via buttons,
steering wheels and pedals, while others are made of abstract logical algorithms
that interact with us via sensor based input devices such as touch screens and
keyboards, and physical output devices like screens and speakers. In both cases
these machines can make our lives better, or, if badly designed, can result in
anything from annoyance to physical injury and even death for their users. In this
course we will learn about, discuss and practice the process of defining and creating
systems that needs to interact with humans. We will explore some HCI history, the
current state of the art, and look into how upcoming technologies might change the
way we interact with our computers. In the practical sphere students will learn how
to design an interactive system, prototype it, test it and finally develop a working
prototype that can be presented and tested.

:מטרות הקורס
To introduce the fundamental concepts in HCI
To introduce enabling technologies in HCI.
To give students the ability to plan and design an interactive system
To give students the ability to test a system interaction flow using paper
prototyping
To enable students to develop a interactive prototype of a system that they have
planned, designed and tested.

תוצרי למידה
: סטודנטים יהיו מסוגלים,בסיומו של קורס זה
By the end of the course, students should be able to:
Understand key concepts in Human Computer Interaction
Understand the different HCI enabling technologies and the differences between
them
Understand the differences between the main interactive computing platforms
today and how they affect the design of the interface for them
Understand the user centered approach to interactive product design.
Understand how to plan and design a simple interactive interface for a computer
based system
Understand and be able to design and develop a prototype of a computer based
system
Understand and be able to run a usability testing session using prototypes.(
Understand the results of usability tests and be able to use the results from the
tests in order to improve the usability of their applications.(
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:(%) דרישות נוכחות
10%

Lectures, Workshops :שיטת ההוראה בקורס

: תכנית הלימודים בקורס/ רשימת נושאים
PAST:
A very short history of Human Machine Interaction
A short history of Human Computer Interaction(
PRESENT:
What is a Human?
What is a Computer?
What is Interaction?
What is an Interactive System?
Enabling Technologies (WIMP, Perceptual Computing, Physical Computing, AI)
What is a good interactive system?
Differences between interactive systems (Phones, Personal Computers, TVs, Cars,
Smart Speakers, wearables, VR, AR/MR, etc) - i.e. a one stop solution does not exist
How do we plan and design an interactive computer service?
How do we test an interactive system?
What about the experience of using an interactive system?
The development process
FUTURE
Neuro-Computing and Brain Machine Interaction
Cool technologies around the corner

:חומר חובה לקריאה
Ideo Design Kit [ https://www.ideo.com/post/design-kit ]
Moggridge, B. ( 2006 ). Designing Interactions. [
http://www.designinginteractions.com/chapters ]

:חומר לקריאה נוספת

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
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מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 40
השתתפות % 10
הגשת עבודה % 30
הגשת תרגילים % 10
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 10
Peer Critique

מידע נוסף  /הערות:
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סילבוס

בניית יישומי רשת 47716 -
תאריך עדכון אחרון 22-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית4 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:אינטרנט וחברה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס )רכז(:גל אלידן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסgalel@huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ גל אלידן

1/3

תאור כללי של הקורס:
פיתוח יישומי רשת וענן בעזרת טכנולוגיות גוגל ואחרות כולל ,Maps Google ,Chrome ,Android
Google Places, YouTube API, Google Visualization API, Google Chart API, Google
ועוד AppEngine, Social networks, Google Cast SDK,
התלמידים יעבדו בקבוצות של כ 4-ויעברו את כל שלבי הפיתוח של אפליקציות ברשת .יינתנו מספר
הרצאות טכנולוגיות וכן יהיה מספר מפגשי ליווי בהם ידרשו התלמידים לעבוד במטרות ביניים.

מטרות הקורס:
 להכיר את תהליך פיתוח אפליקציית רשת מתחילתו ועד סופו -להשלים פיתוח אפליקצית רשת עובדת עד למפגש האחרון

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
לתכנן ולבנות אפליקצית רשת

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס:מספר הרצאות  +מפגשי ליווי והערכה

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
ראו בתאור הקורס

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 100
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0

2/3

בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
ייתכנות20% :
פיילוט10% :
הצגה סופית )גרסת בתא(20% :
הגשה סופית50% :

3/3
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סילבוס

ניתוח מאגרי מידע 47717 -
תאריך עדכון אחרון 05-11-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית3 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:אינטרנט וחברה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר דפנה שחף

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסdshahaf@cs.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ דפנה שחף

1/2

תאור כללי של הקורס:
נלמד שיטות כריית מידע ונפתח פרוייקטי מחקר.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
פרוייקט.

דרישות נוכחות ):(%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
TBA

חומר חובה לקריאה:
TBA

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 40
פרויקט מחקר % 60
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
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סילבוס

בניית קהילות באינטרנט 47718 -
תאריך עדכון אחרון 26-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:אינטרנט וחברה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:שנתי

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:דר דמיטרי אפשטיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסdmitry.epstein@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום ב15-16 ,

מורי הקורס:
ד"ר דמיטרי אפשטיין

1/3

תאור כללי של הקורס:
הסטודנטים יתנדבו בארגונים בתור מנהלי או מפתחי קהילות.

מטרות הקורס:
להעניק לסטודנטים הבנה מעשית של התהליכים הכורכים בבניה ותחזוקה של קהילה באינטרנט

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
לנהל קהילה באינטרנט
לנתח את הגורמים להצלחה או כישלון של קהילה אינטרנטית

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
התנדבות בארגון ומפגשים פעם לשבועיים בכיתה

חומר חובה לקריאה:
יוחלט בהמשך

חומר לקריאה נוספת:
יוחלט בהמשך

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 100
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

2/3

: הערות/ מידע נוסף
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סילבוס

התמחות קיץ 47719 -
תאריך עדכון אחרון 14-08-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית0 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:אינטרנט וחברה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר קיץ

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס )רכז(:פרופ קתרינה ליגת

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסkatrina@cs.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
גב עידן-רחל עמית-דנחי

1/3

תאור כללי של הקורס:
הסטודנטים נדרשים למצוא ולהשלים התמחות בת חודשיים )או יותר( ,במשרה מלאה ,אשר אושרה
ותואמה עם תוכנית "אינטרנט וחברה".

מטרות הקורס:

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
לקחת חלק בארגון כחבר פעיל ופרודוקטיבי ,בתפקיד רלוונטי לתוכנית "אינטרנט וחברה" ולחוג
השני של הסטודנטים.

דרישות נוכחות ):(%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
הסטודנטים נדרשים למצוא ולהשלים התמחות בת חודשיים )או יותר( ,במשרה מלאה ,אשר אושרה
ותואמה עם תוכנית "אינטרנט וחברה" .שיבוץ בהתמחות יתבסס על מיומנויות הרלוונטיות הן לתוכנית
"אינטרנט וחברה" והן לחוג השני של הסטודנט.

חומר חובה לקריאה:
לא ישים.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 100

2/3

)(see below

מידע נוסף  /הערות:
ההערכה הסטודנט בקורס תסתמך על מעורבותו בתהליך מציאת ההתמחות ,על דיווחי הסטודנט
במהלך ועל ההתמחות ועל דיווחי האחראיים על תפקודו.
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שיעור  – 1על צדק וטכנולוגיה
Kate Crawford & Vladan Jole, Anatomy of an AI SystemURL
יובל דרור ,הבניה חברתית של טכנולוגיה :על הדרך שבה ערכים ,חוק ואכיפה
מוטמעים בטכנולוגיה ,בתוך :רשת משפטית :משפט וטכנולוגית מידע79-89 ,
(Fileבעריכת ניבה אלקין-קורן ומיכאל בירנהק )2011
Fileמצגת
Fileפירוט היבטי הצדק השונים( ALGORITHMIC JUSTICE







שיעור  – 2מי קובע את הנורמות במרחב הדיגיטלי
Yochai Benkler, Degrees of Freedom, Dimensions of Power, DAEDALUS
145.1 18-32 (2016)File



Shoshana Zuboff, You Are Now Remotely Controlled, New York Times
(24.01.2020)URL



Fileמצגת
URLראיון עם שושנה זובוף
URLהצהרת העצמאות של הסייבר ספייס



שיעור  – 3למי שייך המידע? בין אינדיבידואלים ,תאגידים ,ממשלות וטוב ציבורי
Ben Tarnoff, The Data Is Ours! What is big data? And how do we
democratize it? 05, LOGIC MAGAZINEURL



Eric A., Posner & E. Glen Weyl, Radical Markets: Uprooting Capitalism and
Democracy for a Just Society, Data as Labor (2018) File



Fileמצגת






שיעור  -5משילות באמצעות מערכות דירוג והמלצות
URLקייט קרופורד וטרבור פגלן ,ארכיאולוגיה של ראיית מכונה ,הזמן הזה





שיעור  - 4הזכות לפרטיות
מיכאל בירנהק ,מרחב פרטי :הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה 23-32
(2010)File






Fileמצגת











Karen Yeung, Algorithmic regulation: A critical interrogationFile



מצגתFile

 אפליה והטיות במערכות קבלת החלטות אלגוריתמיות- 6 שיעור










מצגתFile

• Karen Yeung, A Study of the Implications of Advanced Digital
Technologies (including AI systems) For the Concept of Responsibility within a
Human Rights Framework, MSI-AUT 50-62 (2018)File
Moral Machine from MIT Media LabURL
מצגתFile

 פיקוח תוכן במדיה חברתית:  מקרה מבחן- 9 שיעור


 משטר הפיקוח על תכנים בפלטפורמות: חופש הביטוי המהונדס,תומר שדמי
אינטרנט והשפעתו על שלטון החוקFile



K.G Orphanides, Children's YouTube is still churning out blood, suicide
and cannibalism, WIRED, (23 March 2018)URL





Finale Doshi-Velez & Mason Kortz, Accountability of AI Under the Law:
The Role of Explanation, BERKMAN KLEIN CENTER FOR INTERNET & SOCIETY
WORKING PAPER (2017)File

 אחריות של מערכות לומדות ושל רובוטים- 8 שיעור




מצגתFile

 השתתפות והליך הוגן, הסבריות, שקיפות- 7 שיעור




Karen Hao and Jonathan Stray, Can you make AI fairer than a judge? Play
our courtroom algorithm game, MIT TECHNOLOGY REVIEW (Oct 17 2019)URL

מצגתFile

 כלכלת "שיתוף" ועתיד העבודה, אוטומטיזציה- 10 שיעור



Astra Taylor, The Automation Charade, 05 LOGICURL
מצגתFile




 – מדיניות וחקיקת סייבר11 שיעור
 חדשנות אחראית-12 שיעור







Selbst, A. D., Friedler, S., Venkatasubramanian, S., & Vertesi, J. (2018,
August). Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems. In ACM
Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT*)File
AI at Google: our principlesURL
מצגתFile

 דיסאינפורמציה ופייק ניוז- כנס

סילבוס

יזמות מעשית 47721 -
תאריך עדכון אחרון 06-08-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית8 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:אינטרנט וחברה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:שנתי

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס )רכז(:משה שחף

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסMoshe.Shahaf@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום רביעי 12:30

מורי הקורס:
מר משה שחף
מר יובל קולודני

1/5

תאור כללי של הקורס:
הקורס מאורגן במבנה של שלוש יחידות.
ביחידה הראשונה נדון במאפיינים העיקריים של סביבת היזמות של חברות הזנק עתירות ידע החל
ממבנה ארגוני וחוזי ,הכרת מגוון השחקנים השונים בשוק ,בדגש על שותפים ומשקיעים ,ודפוסי
הפעולה בחברות הזנק  -מתודולוגיות הפיתוח ,ניתוח שוק ,גיוס הון ומודל עסקי.
ביחידה השניה ,במקביל ,נדון במגמות עתידיות בתחום האינטרנט .במסגרת הניתוח יושם ,ראשית ,דגש
על הפקת לקחים מכשלונות והצלחות בעבר תוך כדי גיבוש תבחינים להתאמה לסביבה .הסטודנטים
ישובצו בצוותי משימה וידרשו לבחון ולהציג מגמות טכנולוגיות בתחום האינטרנט ,לבחון ולהציע חדשנות
עיסקית או חברתית על בסיס הלקחים שנלמדו.
היחידה השלישית  -גולת הכותרת של הקורס  -התנסות במימוש מיזם קבוצתי .כל קבוצה תציע לממש
מיזם עסקי או חברתי ,מבוסס טכנולוגיה המתפתחת באינטרנט .במסגרת המימוש תדרש כל קבוצה
לבחון ולהציג את המוצר/השרות ,השוק ,המתחרים ,תקציב ומקורות מימון ,מודל עיסקי ,ואסטרטגיה
לחדירה .ההתנסות תכלול פיתוח POCאו  MVPעל פי עקרונות מתודולוגית Startup Lean

מטרות הקורס:
הקורס מיועד לטפח אצל הסטודנטים את הנכונות והמיומנות ליזמות עסקית או חברתית באינטרנט.
במסגרתו תוקנה הכרות היסטורית ,תאורטית ומעשית עם עולם היזמות וחברות ההזנק ומתודולוגיות
לבנית חברות עתירות ידע .צוותי הסטודנטים יתנסו בניתוח רעיונות לחדשנות באינטרנט ,בבחינת
הסביבה הרלוונטית למיזם ,בגיבוש האסטרטגיה העסקית ופיתוח תכנית פעולה להקמתו ותפעולו של
מיזם .הסטודנטים יטמיעו את הכלים שנרכשו בתכנית הלימודים לבחינת ופיתוח אב טיפוס של
המוצר/שרות אשר בבסיס המיזם הקבוצתי.
דגש מיוחד ינתן להתנסות בעבודה בצוותים משימתיים ,ביקורת בונה והפריה הדדית.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
עם סיום הקורס בהצלחה יוכלו המשתתפים:
 לזהות ולהעריך הזדמנויות ליזמות עיסקית או חברתית על בסיס טכנולוגית אינטרנט מתפתחת. לבנות תכנית למימוש היזמות ובפרט ,תכנית פיתוח ,בניית תקציב וניהול תהליך גיוס הון. -להעריך את הסיכונים ,השיווקים והטכנולוגיים ,ולהערך לבחינתם בשלבים מוקדמים.

דרישות נוכחות ):(%
80

שיטת ההוראה בקורס :הרצאה ,כולל הרצאות אורח מהתעשיה ,ודיון.
הכנה של נושאים על ידי צוותי משימה ,הפצת החומר לקראת דיון קבוצתי והצגתו.
מצגות של התקדמות בשלבי מימוש המיזמים ודיון ביקורתי בהן.
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: תכנית הלימודים בקורס/ רשימת נושאים
מאפייני יזמות היי טק ומושגי יסוד
 גיוס הון ובחירת משקיע- מחזור החיים של חברת הנזק
 חוזי השקעה ואופציות, קנין רוחני,היבטים משפטיים  מבנה חברה
אסטרטגיה ותוכנית עסקית
Lean Startup - פיתוח מתודולוגית
Value Proposition Canvas, Business Model Canvas עסקי מודל

:חומר חובה לקריאה
Thomas Byers, Richard Dorf, Andrew Nelson, Technology Ventures: From Idea to
Enterprise, McGraw Hill, 2019
Alexander Osterwalder , Yves Pigneur, Business Model Generation : A Handbook for
Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley and Sons, 2010
Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith, Value Proposition
Design, John Wiley and Sons, 2014
Ries E., The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation
to Create Radically Successful Businesses, Crown Business, 2011
Croll A, Yoskovitz B., Lean Analytics, OReilly, 2013.
Thiel, Peter A., Zero to one: notes on startups, or how to build the future, Crown
Business, 2014
Olsen D., The Lean Product Playbook, John Wiley & Sons, 2015

:חומר לקריאה נוספת
2001 , אביב- אוניברסיטת תל, רמות,"אפ והון סיכון- "חברות סטארט,. פירסט א,.גייגר א
 2016 , מודן," איך לבנות את העתיד:אפים או- רשימות על סטארט:  "מאפס לאחד, ת'יל פיטר
Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A., The Simple Economics of Crowdfunding.,
Innovation Policy and the Economy, 14, 2013.
Bell, C. G. and Mcnamara J. E., High-tech Ventures: The Guide For Entrepreneurial
Success, Perseus Books, 1991
Chemmanur T. J. and Chen Z., Venture Capitalists Versus Angels: The Dynamics of
Private Firm Financing Contracts, Review of Corporate Finance Studies 3 (1-2):
39-86, 2014.
Chesbrough, H. W., "Making sense of corporate venture capital", Harvard business
review, 80(3), pp. 90-99, 2002.
Gompers, P. and J. Lerner, The Venture Capital Revolution, Journal of Economic
Perspectives, 15 (2), pp.145-168, 2001.
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Horowitz Ben, The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There
Are No Easy Answers, HarperCollins, 2014
Kaplan Jerry, STARTUP: A Silicon Valley Adventure, Penguin, 1996
Kaur, Jaideep, and Kamaljit Kaur. Internet of Things: a review on technologies,
architecture, challenges, applications, future trends. International Journal of
Computer Network and Information Security 9, no. 4 (2017): 57.
- Mary Meeker, Kleiner Perkins, Internet Trends 2018, http://www.kpcb.com/internet
trends
Patel, Zuber, and Shilpi Gupta, eds. Future Internet Technologies and Trends: First
International Conference, ICFITT 2017, Surat, India, August 31-September 2, 2017,
Proceedings. Vol. 220. Springer, 2018.
Perez Carlota, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of
Bubbles and Golden Ages, Edward Elgar, 2003
Radojevich-Kelley, N., & Hoffman, D. L. Analysis of Accelerator Companies: An
Exploratory Case Study of Their Programs, Processes, and Early Results., Small
Business Institute Journal, 8(2), pp. 54-70, 2012.
Shancang Li, Li Da Xu, Shanshan Zhao, 5G Internet of Things: A Survey, Journal of
Industrial Information Integration (2018)
Shane, S., The importance of angel investing in financing the growth of
entrepreneurial ventures., The Quarterly Journal of Finance, 2(02), 2012.
Trajtenberg M., "Government Support for Commercial R&D: Lessons from the Israeli
Experience." In A. Jaffe, J. Lerner and S. Stern (eds.), Innovation Policy and the
Economy, Vol. 2, National Bureau of Economic Research, MIT Press, 2002.
Zheng, Zibin, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen, and Huaimin Wang. An
overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends. In
Big Data (BigData Congress), 2017 IEEE International Congress on, pp. 557-564.
IEEE, 2017.

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 0 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 0הרצאה
% 40 השתתפות
% 25 הגשת עבודה
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הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 10
פרויקט מחקר % 25
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
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סילבוס

מבוא לתקשורת המונים  -חלק א 50003 -
תאריך עדכון אחרון 24-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית3 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:לימור שיפמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסlimor.shifman@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:ראשון12:00-13:00 ,

מורי הקורס:
פרופ לימור שיפמן
גב מורן בן-עטר
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מר אסף ניסנבוים
גב עידן-רחל עמית-דנחי

תאור כללי של הקורס:
הקורס סוקר את הגישות המרכזיות בחקר תקשורת ההמונים ,כפי שהתפתחו במהלך המאה
העשרים .חלקו הראשון מתמקד בתיאוריות העוסקות בהשפעת התקשורת ,וחלקו השני עוסק בסקירה
ביקורתית של שלוש גישות מרכזיות לחקר התקשורת :פונקציונלית ,טכנולוגית וביקורתית.

מטרות הקורס:
להקנות לסטודנטים ידע והבנה במושגי היסוד ,התיאוריות והגישות המרכזיים בחקר תקשורת
ההמונים.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להגדיר מושגי מפתח בחקר תקשורת ההמונים.
לזהות את האסכולות המרכזיות בחקר תקשורת ההמונים.
להדגים את הרלוונטיות של התיאוריות ומושגי המפתח שנלמדו בקורס על ידי ניתוח מקרי בוחן
עכשויים.

דרישות נוכחות ):(%
80

שיטת ההוראה בקורס:הרצאה

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
*מהי תקשורת ,ומהי תקשורת המונים?
*השפעות תקשורת ההמונים
*מסורות מחקר השפעות התקשורת :המסורת המוקדמת של השפעות חזקות; מסורת ההשפעות
המוגבלות; המסורת המאוחרת של ההשפעות החזקות
*גישות טכנולוגיות
*גישות פונקציונאליות
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*גישות ביקורתיות :התיאוריה הכלכלית-פוליטית
*גישות ביקורתיות :תיאורית ההגמוניה
*גישות ביקורתיות :אסכולת פרנקפורט
*מחקר מדיה פמיניסטי

חומר חובה לקריאה:
למיש ,ד' ) .(1997תוכנית הטלוויזיה ' :WWFבית הספר כזירת האבקות .דברים אחדים,1 ,
) .116-132תדפיס אלקטרוני מספר (504280
Vidmar, N., & Rokeach, M. (1974). Archie Bunker's bigotry: A study in selective
perception and exposure. Journal of Communication, 24, 36-47
לזרספלד ,פ' ל' ומרטון ,ר' ק' ) .(1948/1995תקשורת המונים טעם פופולארי ופעילות חברתית
מאורגנת .בתוך :ד' כספי )עורך( ,תקשורת המונים :זרמים ואסכולות מחקר )עמ'  .(76-92תל אביב:
האוניברסיטה הפתוחה.
פוסטמן ,נ' ) .(1986אובדן הילדות) .פרק  :5עמ'  ,63-72פרק  :7עמ'  .(87-103תל אביב :ספריית
פועלים.
Schwarz, O. (2011). Who moved my conversation? Instant messaging,
intertextuality and new regimes of intimacy and truth. Media Culture and Society,
33(1), pp. 7187.
אליאס ,נ' ) .(2005שימושי תקשורת כאסטרטגיית השתלבות :המקרה של מהגרים מחבר העמים
בישראל )סדרת 'התקשורת המגזרית בישראל' ,חוברת מס'  .(2תל אביב :אוניברסיטת ת"א.
Turow, J. (2011). Introduction. in: The Daily You: How the New Advertising Industry
Is Defining Your Identity and Your Worth. New Haven: Yale University Press. pp 1-12.
גיטלין ,ט' ) .(1995האידיאולוגיה של זמן צפיית שיא .בתוך :ד' כספי )עורך( ,תקשורת המונים זרמים
ואסכולות מחקר .תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
אדורנו ,ת' ) .(1999עיון מחדש בתעשיית התרבות .בתוך :א' כ"ץ וי' ינוביצקי )עורכים( ,תרבות
תקשורת ופנאי בישראל )עמ'  .(262-268תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
להב ,ה" .(2009) .הנאשמת" ,ה"סיוט" ,ו"התות המכאני" :מקרה מבחן של סיקור אונס בעיתונות
הישראלית .מגמות ,מו.86-108 ,

חומר לקריאה נוספת:
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TBA

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 70
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 30
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
קבלת ציון  60לפחות בכל אחת משתי העבודות )סה"כ  30%מהציון( מהווה תנאי לגישה למבחן.
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סילבוס

לעשות חדשות :עיתונאות פלורליסטית במדיה חדשים ישנים -
50010
תאריך עדכון אחרון 26-02-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:אנגלית

קמפוס:הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר כריסטיאן באדן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסc.baden@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום רביעי 14-16

מורי הקורס:
פרופ כריסטיאן באדן
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:תאור כללי של הקורס
The ongoing transformation of the media landscape is accompanied by both big
hopes and big fears for democratic debates. Online enthusiasts argue that
networked online and social media may enable truly inclusive democratic debates,
where professional news media have been criticized for privileging few, selected
elite viewpoints. Inversely, critics have warned of echo-chambers, resulting in a
fragmentation and polarization of debates, and a loss of quality in public discourse.
In this class, we will address the mechanisms and strategies that are responsible for
different amounts of viewpoint diversity found in different media, as well as their
capacity to sustain inclusive, pluralist exchanges. Understanding the production,
filtering, and dissemination of diverse viewpoints in news and social media, we
identify those factors responsible for broad or narrow, inclusive or fragmented
debates, and discuss possible implications and policies for democratic media and
journalism in an online age. Tracing mediated debates on selected current issues,
we investigate how diverse current media discourse are: What kinds of ideas
dominate the debate? What is omitted? How are different viewpoints reconciled?
And how could additional, complementary viewpoints be brought into the debate?
Developing avenues for improving media performance, this class speaks to current
issues related to the transforming media environment.

:מטרות הקורס
To study the production of diverse, pluralist news in old and new media
environments, involving a confluence of political, sociological, economic and
psychological influences and strategies shaping actors' ability and willingness to
generate and tolerate plural viewpoints; to understand the changes that are
brought about by a changing media landscape and technology for the production of
diversity in the news, as well as the changed opportunity structures for interested
actors at constraining or corrupting the democratic functioning of the news; to
discuss specific instances of limited or flawed news diversity in ongoing news
coverage

תוצרי למידה
: סטודנטים יהיו מסוגלים,בסיומו של קורס זה
- Define and productively engage viewpoint diversity as a scientific concept
- Understand the mechanisms underlying diversity in the news, both in old and new
media, as well as the conditions and contextual factors facilitating or obstructing its
presentation
- Critically evaluate news contents for their ability to add to and represent relevant
diversity, and recognize efforts to constrain diversity in a public debate
- Apply the analytic perspectives discussed in the class to news debates
- Provide an ethical appraisal of concrete uses of news diversity and understand its
importance for a pluralist political debate
- Design small-scale research projects based on the class content
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:(%) דרישות נוכחות
85

lecture, assignments, class discussion :שיטת ההוראה בקורס

: תכנית הלימודים בקורס/ רשימת נושאים
17.03.21 Getting to terms: Diversity in the news
07.04.21 News as narrative: Genres, frames, and repertoires
21.04.21 Assessing diversity: Introduction to Frame and Discourse Analysis
28.04.21 Pathologies: Hegemony, polarization, and propaganda
05.05.21 Taking stock of news coverage: What patterns can we identify?
12.05.21 News diversity 1.0: Journalistic framing strategies
19.05.21 The Manufacture of Hegemonies: Critical Discourse Analysis
26.05.21 No Class: Personal Consultations
02.06.21 News diversity 2.0: The management of cacophony online
09.06.21 Putting news into perspective: The political implications of diversity
16.06.21 Pathways out of the crisis: Making news better?
23.06.21 Presentation & discussion of group findings
30.06.21 Defending diversity: The future of democratic news (if there is one)

:חומר חובה לקריאה
Baden, C., & Springer, N. (2015). Conceptualizing viewpoint diversity in news
discourse. Journalism, 18(2), 176-194.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm.
Journal of Communication, 43(4), 51-58.
van Dijk, T. A. (2002). Political discourse and political cognition. In P. A. Chilton & C.
Schהffner (Eds.), Politics as text and talk: Analytic approaches to political discourse
(pp. 204-236). Amsterdam, the Netherlands: Benjamins.
van Gorp, B. (2010). Strategies to take subjectivity out of framing analysis. In P.
D'Angelo & J. A. Kuypers (Eds.), Doing news framing analysis: Empirical and
theoretical perspectives (pp. 84-109). New York: Routledge.
Wetherell, M., & Potter, J. (1988). Discourse Analysis and the identification of
interpretative repertoires. In C. Antaki (Ed.), Analysing everyday explanation: A
casebook of methods (pp. 168-183). London: Sage.
Herman, E. S. & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent. The political economy
of the mass media. New York: Pantheon Books. Chapter 7: Conclusions (pp.
297-307)
Baden, C. & Tenenboim-Weinblatt, K. (2016). Viewpoint, testimony, action: How
journalists reposition source frames within news frames. Journalism Studies.
Scheufele, B. T. (2006). Frames, schemata, and news reporting. Communications,
31, 65-83.
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Goode, L. (2009). Social news, citizen journalism and democracy. New Media &
Society, 11(8), 1287-1305.
Bruns, A. (2003). Gatewatching, not gatekeeping: Collaborative online news. Media
International Australia, 107(1), 33-44.
Fairclough, N. (1995). General Introduction. In N. Fairclough, Critical Discourse
Analysis: The critical study of language (pp. 1-22). London: Longman.
Garrett, R. K. (2009). Echo chambers online? Politically motivated selective
exposure among Internet news users. Journal of Computer-Mediated
Communication, 14(2), 265-285.
Mazzoleni, G. (2008). Populism and the media. In D. Albertazzi & D. McDonnell
(eds.), Twenty-first century populism: The spectre of Western European democracy
(pp. 49-66). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

:חומר לקריאה נוספת
Will be specified in a more detailed syllabus handed out to class registrants.

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 0 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 0הרצאה
% 0 השתתפות
% 25 הגשת עבודה
% 50 הגשת תרגילים
% 0 הגשת דו"חות
% 0 פרויקט מחקר
% 0 בחנים
% 25 אחר
Participation in class discussion

: הערות/ מידע נוסף
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סילבוס

טלוויזיה  :סוגיות חברתיות ותרבותיות 50019 -
תאריך עדכון אחרון 17-02-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס:הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:פרופ' פול פרוש

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסpaul.frosh@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום ג' 10.30-11.30

מורי הקורס:
פרופ פול פרוש
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תאור כללי של הקורס:
תאור הקורס
מאז המצאתה באמצע המאה העשרים ,הטלוויזיה הפכה למדיום המרכזי בחברות מודרניות .אבל
האם הטלוויזיה כבר מאבדת את חשיבותה החברתית למדיה דיגיטליים מתחרים כמו האינטרנט ורשתות
חברתיות? וכיצד ניתן להבין את השינויים שעוברים על המדיום  -כולל הופעתם של חברות חדשות כמו
נטפליקס ו HBO-ודרכי צפייה חדשים כמו סטריימינג ו ? viewing binge-האם מדובר במות הטלוויזיה
או בהפיכתה ממדיום ירוד למקור של יצירות בעלות ערך חברתי ,תרבותי ואמנותי גבוה? הקורס יתמקד
בסוגיות אלה ואחרות דרך פריזמה היסטורית ותאורטית .נדון בהיווצרותה של הטלוויזיה כטכנולוגיה
תקשורתית ,מקומו של המדיום בסביבה הביתית והציבורית ,הקשר בין הטלוויזיה לתפיסת הזמן
והמרחב ,האסתטיקה של הטלוויזיה ,ז'אנרים בטלוויזיה ,קהלים של טלוויזיה ,יחסי הגומלין בין הטלוויזיה
למדיה אחרים ,וכמובן בשינויים במדיום בעידן הדיגיטלי.

מטרות הקורס:
חובות הקורס
 .1השתתפות בפעילה בקורס.
 .2קריאה שוטפת של הביבליוגרפיה המצורפת.
 .3צפייה ב 4-סרטים לקראת דיון בכיתה )פרנהייט  ,451חידון האשליות ,רשת שידור ,הצלצול(
 .4פרזנטציה של ניתוח מאמר או פרזנטציה של נושא הסמינר.
 .5עבודת סמינר.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להסביר את התיאוריות המרכזיות במגוון תחומים של חקר הטלויזיה.
לפתח רמה גבוהה של יכולת המשגה בשאלות שקשורות להבנת המדיום ותפקידים התרבותיים
וחברתיים שלו.
ליצור קריאה מעמיקה וביקורתית מנומקת של מאמרים מתקדמים בתחום.
להשוות בין הוגים ואסכולות שונים ולהצביע על נקודות הדמיון ועל הניגודים העיקריים ביניהם.
לנתח את ההתפתחויות העכשוויות בזירת המדיה והשלכותיהן עבור הטלויזיה לאור התיאוריות שנלמדו.
לבצע מחקר עצמאי )עבודת סמינר( בנושא תאורתי או אמפירי הקשור לנושא הסמינר.

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס:הרצאות ,דיונים ופרזנטציות

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
שיעור  1מבוא  הטלויזיה כמדיום במעבר
שיעורים  2-3מאפיינים אסתטיים ותקשורתיים
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 האומה ותרבות המונים, שידור רחב4
 צרכנות וכוח, אידיאולוגיה, תעשייה5
 סוגיות היסטוריות ותיאורטיות: התקבלות והקהל6
נודע- היומיום והבלתי, טלוויזיה7
 פורמט וסוגות מסורתיות, ז'אנר:1  ז'נארים טלוויזיוניים8
 מסרטים תיעודיים לריאליטי טלוויה:2  ז'נארים טלוויזיוניים9
טקסטואליות ורפלקסיביות- אינטר:3  ז'נארים טלוויזיוניים10
 טלוויזיה בעידן הדיגיטאלי11

שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור

:חומר חובה לקריאה
 מאפיינים אסתטיים ותקשורתיים2-3 שיעור
451  פרנהייט:דיון בסרט
Booth, W. (1994) The Company We Keep: Self-Making in Imaginative Art, Old and
New. In:
 כרך, יצירת משמעות כמפגש בין טקסט לבין קוראים )מקראה: תקשורת כתרבות. טלמון, ומ. ליבס,ת
.81-55  ע"ע. האוניברסיטה הפתוחה:אביב- תל.('ב
Also in: Daedalus III (4), 1982: 33-59.
Also in: H. Newcomb (ed.) Television: The Critical View, First Edition, Oxford: Oxford
University Press: 503-515.
Ellis, J. (1992) Broadcast TV as Sound and Image in Gerald Mast, Marshall Cohen
and Leo Baudry (eds.) Film Theory and Criticism. Oxford: Oxford University Press:
341-350.
 האומה ותרבות המונים, שידור רחב4 שיעור
 חידון האשליות:דיון בסרט
Scannell, P. (1989) Public Service Broadcasting and Modern Public Life, Media,
Culture and Society 11: 135-66.
4. Katz, E. (1996) And Deliver Us From Segmentation. Annals of the American
Academy of Political and Social Science 546: 22-33.
 צרכנות וכוח, אידיאולוגיה, תעשייה5 שיעור
 רשת שידור:דיון בסרט
Matthew McAllister (2000) From Flick to Flack: The Increased Emphasis on
Marketing by Media Entertainment Corportations in Andersen R. and Strate L. (eds)
Critical Studies in Media Commercialism. Oxford University Press, Oxford, pp.
101-122.
 סוגיות היסטוריות ותיאורטיות: התקבלות והקהל6 שיעור
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Spigel, L. (1990) Television in the Family Circle: The Popular Reception of a New
Medium. In Mellencamp, P. (ed.) Logics of Television: Essays in Cultural Criticism.
Bloomington, Indiana and London: Indiana University Press and BFI Publishing:
73-97.
Also in:Spigel, L. (1992) Make Room For TV: Television and the Family Ideal in
Postwar America. Chicago: University of Chicago Press. Chapter 2: 36-72.
Lisbet van Zoonen (2004) Imagining the Fan Democracy. European Journal of
Communication 19(1): 39-52.
נודע- היומיום והבלתי, טלוויזיה7 שיעור
 הצלצול:דיון בסרט
Morley, D. (2004) At Home With Television. In Spigel, L. and Olsson, J. (eds)
Television After TV: Essays on a Medium in Transition. Durham, NC., Duke University
Press: 303-323.
Sconce, J. (2000) Static and Stasis in Haunted Media: Electronic Presence from
Telegraphy to Television. Durham: Duke University Press: 124-166.
 פורמט וסוגות מסורתיות, ז'אנר:1  ז'נארים טלוויזיוניים8 שיעור
Mittell, J. (2001) A Cultural Approach to Television Genre Theory. Cinema Journal
40 (3): 3-24.
 מסרטים תיעודיים לריאליטי טלוויזיה:2  ז'נארים טלוויזיוניים9 שיעור
Andrejevic, M (2002) The Kinder, Gentler Gaze of Big Brother: Reality TV in the Era
of Digital Capitalism. New Media and Society 4(2): 251-270.
Couldry, N. (2002) Playing for Celebrity: Big Brother as a Ritual Event. Television
and New Media 3 (3): 283-293.
טקסטואליות ורפלקסיביות- אינטר:3  ז'נארים טלוויזיוניים10 שיעור
Mittel, J. (2001) Cartoon Realism: Genre Mixing and the Cultural Life of The
Simpsons. The Velvet Light Trap 47: 15-28.
טלוויזיה בעידן הדיגיטאלי11 שיעור
Lotz, A. (2009) What Is U.S. Television Now? The Annals of the American Academy
of Political and Social Science 625: 49-59.
Jenkins, H. (2004) The cultural logic of media convergence. International Journal
of Cultural Studies 7(1): 33-43.
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:חומר לקריאה נוספת
 מאפיינים אסתטיים ותקשורתיים2-3 שיעורים
Raymond Williams (1990) Programming As Sequence or Flow. In Chapter 2,
Programming: Distribution and Flow, of Television: Technology and Cultural Form.
Routledge, London: 86-96.
Bourdon, J. (2000) Live Television is Still Alive: On Television as an Unfulfilled
Promise. Media, Culture and Society 22(5): 531-56.
Caldwell, J. (1995) Excessive Style: The Crisis of Network Television. Chapter 1 in
Televisuality: Style, Crisis and Authority in American Television. New Brunswick,
New Jersey: Rutgers University Press: 3-31.
Also in: Newcomb, H. (ed.) (2000) Television: The Critical View (6th edition).
Oxford, Oxford University Press: 649-686.
McLuhan, M. (1998/1964) Television: The Timid Giant. Chapter 31 in
Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge, Mass., MIT Press:
308-337.
Frosh, P. (2009) The Face of Television, Annals of the American Academy of
Political and Social Science 625: 87-102.
 האומה ותרבות המונים, שידור רחב4 שיעור
, ת: בתוך.' דימויי מפתח בתיאוריה של הטלוויזיה: שטף, שידור,( 'טלוויזיה1998/2003)  י,גריפסרוד
.(' כרך ב, יצירת משמעות כמפגש בין טקסט לבין קוראים )מקראה: תקשורת כתרבות. טלמון, ומ.ליבס
.150-132  ע"ע. האוניברסיטה הפתוחה:אביב-תל
Oren, T. (2003) The Belly Dancer Strategy: Israeli Educational Television and its
Alternatives. Media, Culture & Society, 25 (2): 167186.
Bourdon, J. (2004) Old and New Ghosts: Public Service Television and the Popular
 A History. European Journal of Cultural Studies 7 (3): 283-304.
Morley, D. (2000) Broadcasting and the Construction of the National Family.
Chapter 5 in Home Territories: Media, Mobility and Identity. London: Routledge.
Marc, D (2000) What Was Broadcasting?. In Newcomb, H. (ed.) Television: The
Critical View (6th edition). Oxford, Oxford University Press: 629-648.
 צרכנות וכוח, אידיאולוגיה, תעשייה5 שיעור
.' התהליך ההגמוני בבידור המשודר בטלוויזיה:'אידיאולוגיה של "זמן צפיית שיא, ,(1995) . ט,גיטלין

5/8

 האוניברסיטה, זרמים ואסכולות מחקר)מקראה( תל אביב, )עורך( תקשורת המונים. ד,בתוך כספי
.164-144  ע"ע.הפתוחה
:פריט זה מופיע גם באנגלית
[Todd Gitlin (2000) Prime Time Ideology: The Hegemonic Process in Television
Entertainment. In Newcomb, H. (ed.) Television: The Critical View (6th edition).
Oxford, Oxford University Press: 629-648.]
Eileen R. Meehan (2005) Watching Television: A Political Economic Approach. In
Janet Wasko (ed). A Companion to Television, Oxford, Blackwell 238-255.
Robin Andersen (1992) Advertising, Economics and the Media, Chapter 1 in
Consumer Culture and TV Programming. Westview Press, Boulder: 14-50.
Edward Herman and Robert McChesney (1997) The Global Media in the Late
1990s, Chapter 2 of The Global Media: The New Missionaries of Corporate
Capitalism, Cassell, London: 41-69.
James Curran (2004) Globalization, Social Change and Television Reform,
Chapter 7 of Media and Power. Routledge, London, pp. 187-216.
 סוגיות היסטוריות ותיאורטיות: התקבלות והקהל6 שיעור
Jenkins, H. (2000) Star Trek Rerun, Reread, Rewritten: Fan Writing as Textual
Poaching. In Newcomb, H. (ed.) Television: The Critical View (6th edition). Oxford,
Oxford University Press: 470-491.
Hartley, J. (2004) From Republic of Letters to Television Republic? Citizen Readers
in the Era of Broadcast Television. In Spigel, L. and Olsson, J. (eds) Television After
TV: Essays on a Medium in Transition. Durham, NC., Duke University Press: 386-417.
Dayan D. (2001) The Peculiar Public of Television, Media, Culture and Society
23(6): 743-765.
Allen, R. C. (1992) Audience-Oriented Criticism and Television. In Allen, R. C. (ed)
Channels of Discourse Reassembled: Television and Contemporary Criticism (2nd
edition). London, Routlege: 101-137.
נודע- היומיום והבלתי, טלוויזיה7 שיעור
Bonner, F. (2003) What is Ordinary Television?. Chapter 2 in Ordinary Television:
Analyzing Popular TV. London, Sage: 29-63.
Scannell, P. (1989) Radio Times: The Temporal Arrangements of Broadcasting in
the Modern World. In Television and its Audience: International Research
Perspectives. London, BFI Publishing: 15-31.
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Gauntlett, D. and Hill, A. (1999) Television and Everyday Life. Chapter 2 in TV
Living: Television, Culture and Everyday Life. London, Routledge: 21-51.
 פורמט וסוגות מסורתיות, ז'אנר:1  ז'נארים טלוויזיוניים8 שיעור
Waisbord, S. (2004) McTV: Understandinthe Popularity of Global Television
Formats. Television and New Media 5 (4): 359-383.
Morse, M. (2004) News as Performance: The Image as Event. In Allen, R. C. and
Hill, A. (eds) The Television Studies Reader. London: Routledge: 209-225.
. טלמון, ומ. ליבס, ת:( 'חיפוש אחר המחר באופרות הסבון של היום' בתוך1979/2003) . ט,מודלסקי
:אביב- תל.(' כרך ב, יצירת משמעות כמפגש בין טקסט לבין קוראים )מקראה:תקשורת כתרבות
.174-162  ע"ע.האוניברסיטה הפתוחה
 מסרטים תיעודיים לריאליטי טלוויזיה:2  ז'נארים טלוויזיוניים9 שיעור
Corner, J. (1995) Civic Visions: Forms of Documentary. Chapter 4 in Television
Form and Public Address. London, Edward Arnold: 77-104.
Also in: Newcomb, H. (ed.) (2000) Television: The Critical View (6th edition).
Oxford, Oxford University Press: 207-236.
Holmes, S. (2004) Reality Goes Pop!; Reality TV, Popular Music, and Narratives
of Stardom in Pop Idol. Television and New Media 5 (2): 147-172.
טקסטואליות ורפלקסיביות- אינטר:3  ז'נארים טלוויזיוניים10 שיעור
Olbrys, S. (2005) Seinfelds Democratic Vistas. Critical Studies in Media
Communication 22 (5): 390-408.
Sconce, J. (2004) What If? Charting Televisions New Textual Boundaries. In
Spigel, L. and Olsson, J. (eds) Television After TV: Essays on a Medium in Transition.
Durham, NC., Duke University Press: 93-112.
 טלוויזיה בעידן הדיגיטאלי11 שיעור
Urricchio, W. (2009) The Future of a Medium Once Known as Television. In Pelle
Snickers and Patrick Vonderau The YouTube Reader. Stockholm: National Library of
Sweden: 24-39.
Chamberlain, D (2010) Television Interfaces, Journal of Popular Film and
Television 38(2): 84-88.
Shani Orgad (2009) Mobile TV: Old and New in the Construction of an Emergent
Technology, Convergence 15(2) 197-214.
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Brooker, W (2001) Living on Dawsons Creek: Teen Viewers, Cultural Convergence
and Television Overflow. International Journal of Cultural Studies 4(4): 456-472.
Caldwell, J. (2004) Convergence Television: Aggregating Form and Repurposing
Content in the Culture of Conglomeration. In Spigel, L. and Olsson, J. (eds)
Television After TV: Essays on a Medium in Transition. Durham, NC., Duke University
Press: 41-74.
9. Carlson, M. (2006) Tapping into TiVo: Digital Video Recorders and the Transition
from Schedules to Surveillance in Television. New Media and Society 8 (1): 97-115.
10. Kompare, D. (2005) Acquisitive Repetion: Home Video and the Television
Heritage and Conclusion. In Rerun Nation: How Repeats Invented American
Television. London, Routledge: 197-224.

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 0 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 0הרצאה
% 0 השתתפות
% 80 הגשת עבודה
% 0 הגשת תרגילים
% 20 הגשת דו"חות
% 0 פרויקט מחקר
% 0 בחנים
% 0 אחר

: הערות/ מידע נוסף
 נזים נוספים4 סטודנטים לשנה ג יכולים לכתוב עבודת סמינר תמורת

8/8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

סילבוס

מי שולט באינטרנט? 50056 -
תאריך עדכון אחרון 20-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס:הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר דמיטרי אפשטיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסdima.e@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר דמיטרי אפשטיין
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תאור כללי של הקורס:
אומנם נראה שהאינטרנט נמצאת בכל מקום ,שהרשת אוטונומית ולא ניתנת לשליטה ,אך בפועל
היא נשלטת באמצעות שורה של שיטות והסדרים בתחומי הטכנולוגיה ,הכלכלה והחוק .קורס זה עוסק
במורכבות ובדינמיות של ממשל האינטרט .ראשית נקרא ונלמד על רעיונות בסיסיים אשר עוסקים
בקשרים בין אינטרנט לחברה ,הממדים הטכניים וההסדרתיים של הרשת ,וכן בשאלות של כוח .שנית,
נדון בשורה של סוגיות ממשל אינטרנט כגון הפער הדיגיטלי ,פרטיות ואבטחת סייבר ,חופש ביטוי
וצנזורה ,והיחס בין עליית הפלטפורמות וסוכנות אנושית .לסיכום ,על מנת לסייע בכתיבת העבודות
המסכמות ,נדון על הקשר בין מחקר במדעי החברה ומדיניות ציבורית.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
הסטודנטים יבינו כיצד ממשל האינטרנט מושפע מעיצוב ,הסדרה ושימוש בטכנולוגיות המידע.
הסטודנטים ידעו להבחין במקרים בהם מתקיימת פעילות בעלת השלכות מבניות על רשת האינטרנט,
וכן לנתח בצורה ביקורתית את מקורות ההשפעה ,מוקדי הכוח והשלכות של אותה פעילות על תהליכי
תקשורת .הסטודנטים יפתחו כלים לתקשר ולבקר עמדות מדיניות בעזרת מחקר מדעי.

דרישות נוכחות ):(%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
יסודות:
 חברה ,מידע ותקשורת טכנולוגיה בראיית ממשל אינטרנט מדיניות כוחסוגיות )הרשימה לדוגמה ,מקבץ הסוגיות יותאם להתפחויות בתחום(:
 הפער הדיגיטלי
 פרטיות וביטחון
 חופש ביטוי וצנזורה
 עליית הפלטפורמות וסוכנות אנושית
הביטים פרקטיים:
 מחקר ,מדיניות ותקשורת סדנת כתיבה -הצגת רפרט
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חומר חובה לקריאה:
יעודכן באתר המודל של הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 20
הגשת עבודה % 50
הגשת תרגילים % 30
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
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סילבוס

תעמולה-מבט מחדש :שכנוע פוליטי בקונפליקטים חברתיים -
50059
תאריך עדכון אחרון 13-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:אנגלית

קמפוס:הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר כריסטיאן באדן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסc.baden@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום רביעי 14-16

מורי הקורס:
פרופ כריסטיאן באדן
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:תאור כללי של הקורס
Conflictual public debates live from the competition of plural actors over ideas and
arguments. In their efforts to rally support for their specific positions, each actor
employs a wide range of persuasive strategies. However, some forms of political
persuasion cross the line between legitimate democratic debate and propaganda:
Exploiting their communication power, as well as certain cultural, sociological and
cognitive biases, they try to overpower competing claims and establish a monopoly
on defining the situation. In this class, we will systematically examine those
strategies and conditions used by political propaganda in order to dominate the
debate, undoing pluralistic competition. Drawing upon a wide range of examples,
both historical and contemporary, we will define the challenges, strategies, and
enabling conditions that shape the success and failure of propagandistic persuasion.
Reviewing the theoretical and conceptual foundations of propaganda and
persuasion research, we update existing wisdom to account for contemporary forms
of propaganda, such as online incitement, fake news and disinformation. The class
aims to develop an understanding not only of what situations in social conflict are
particularly prone to propaganda, but also what strategies and policies are suitable
to contain propaganda and defend the plural, democratic debate.

:מטרות הקורס
To study the functioning of propaganda as a complex persuasion process,
involving a confluence of political, cultural, sociological and psychological strategies
aimed at subduing disagreement and independent opinion formation; to understand
the mechanisms and conditions involved in the success and failure of propaganda,
including their evolution toward contemporary, online media environments; to
discuss specific aspects and mechanisms of propaganda in brief student
presentations, using historical or contemporary examples, and evaluate their
normative and theoretical implications.

תוצרי למידה
: סטודנטים יהיו מסוגלים,בסיומו של קורס זה
- Define and productively engage propaganda as a scientific concept that
connects persuasion research across various disciplines to an ongoing normative
debate
- Understand the mechanisms underlying propaganda communication, as well as
the conditions and contextual factors endowing it with greater or lesser power
- Critically evaluate political communication contents for their more or less
propagandistic structure, and recognize the imprint of propaganda in a public
debate
- Apply the analytic perspectives discussed in the class to cases of propaganda and
critically appraise their relevance and insights
- Provide a normative and democratic theoretic appraisal of propaganda and its
uses in the present social, political and media environment
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- Design small-scale research projects based on the class content

:(%) דרישות נוכחות
85

lecture, presentations, class discussion :שיטת ההוראה בקורס

: תכנית הלימודים בקורס/ רשימת נושאים
19.10. Getting to terms: Propaganda as anti-pluralist political communication
26.10. Justified propaganda? Ordering the normative debate
02.11. Dominance, deference, doubt & disruption: Changing objectives of
propaganda
09.11. Media control: Propaganda production outside and inside the media
16.11. Building the bubble: Propagandas appeal to audiences
23.11. Making differences: Discursive structures & strategies of propaganda
30.11. Sing along: Embedding propaganda in cultural life
07.12. Love, rage and anxiety: The emotional embedding of propaganda
14.12. Evident explanations: The cognitive mechanisms of propaganda
21.12. Outcasts & communities: The sociological context of propaganda
28.12. No class: Consultations on Paper Projects
04.01. Another age of propaganda? Remodeling propaganda in the new media
11.01. Fighting hydras and windmills: Present strategies at countering propaganda
18.01. Resistance is futile? Avenues for safeguarding pluralism

:חומר חובה לקריאה
see moodle course page

:חומר לקריאה נוספת

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 0 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 25הרצאה
% 0 השתתפות
% 50 הגשת עבודה
% 0 הגשת תרגילים
% 0 הגשת דו"חות
% 0 פרויקט מחקר
% 0 בחנים
% 25 אחר
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Active Participation

: הערות/ מידע נוסף
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סילבוס

בטחון סייבר :טכנולוגיה ,מדיניות ופוליטיקה 50068 -
תאריך עדכון אחרון 20-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:אנגלית

קמפוס:הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר דמיטרי אפשטיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסdima.e@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום ב' 14-16

מורי הקורס:
ד"ר דמיטרי אפשטיין

1/4

תאור כללי של הקורס:
הקורס מתמקד בהצטלבות שבין טכנולוגיה ,תקשורת וחברה .לאור האימוץ הרחב של רשת
האינטרנט והשימושים הרבים שנעשים בה ,היא הפכה בו זמנית לערוץ ולמטרה בקונפליקטים צבאיים,
פוליטיים ,חברתיים ותרבותיים .בקורס נתמקד בהיבטים הטכנולוגיים ,המוסדיים והפוליטיים של
קונפליקטים מקוונים .הסטודנטים יבחנו את המרחב דרך ניתוח של שלושה סוגים של דואליות :דואליות
של עיצוב טכני ,דואליות של הסדרה ודואליות של שימוש.

מטרות הקורס:
הקורס מציע גישה רחבה לסוגיות של בטחון סייבר כמרכיב מרכזי בחברת המידע .מטרת הקורס היא
לסייע לסטודנטים בפיתוח חשיבה ביקורתית כלפי עיצוב ,הסדרה ושימוש בטכנולוגיות המידע בעימותים
בני ימינו.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:

דרישות נוכחות ):(%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
::: Please note - the course is taught in English:::
Week 1: Course overview and brief introduction
FOUNDATIONS
Week 2: Thinking about communication and society
Week 3: Thinking about power
Week 4: Thinking about technology
Week 5: Thinking about cyber security
)SCIENCE COMMUNICATION (PRACTICE MODULE
Week 6: Research, policy, and expertise
Week 7: Communicating science and policy
PERSPECTIVES ON CYBER-CONFLICT
Week 8: Technological perspective
Week 9: Institutional and regulatory perspective
Week 10: Actor-centric perspective
Week 11: Cybersecurity in Israel

2/4

WRAP-UP
Week 12: Writing guidance
Week 13: Student presentations
Week 14: Student presentations

:חומר חובה לקריאה
Braman, S. (2009). Change of state: Information, policy, and power. Cambridge,
MA: MIT Press. Chapter 1, pp. 1-8.
Webster, F. (2006). Theories of the information society. New York, NY: Taylor &
Francis. Chapter 2, pp. 8-31.
Braman, S. (2009). Change of state: Information, policy, and power. Cambridge,
MA: MIT Press. Chapter 2, pp. 9-38.
Benkler, Y. (2006). The Wealth of Networks. Yale University Press: New Haven, CT
Chapter 11, pp.383-396.
Fichtner, L. (2018). What kind of cyber security? Theorising cyber security and
mapping approaches. Internet Policy Review, 7(2).
Albזk, E. (1995). Between knowledge and power: Utilization of social science in
public policy making. Policy Sciences, 28(1), 79100. doi:10.1007/BF01000821
Hoffman, A. J. (2015, February 9). Isolated scholars: Making bricks, not shaping
policy. The Chronicle of Higher Education.
Gattone, C. F. (2012). The Social Scientist as Public Intellectual in an Age of Mass
Media. International Journal of Politics, Culture, and Society, 25(4), 175186.
Singer, P. W., & Friedman, A. A. (2014). Cybersecurity and cyberwar: What
everyone needs to know. New York, NY: Oxford University Press. Part I
Kuerbis, B., & Badiei, F. (2017). Mapping the cybersecurity institutional landscape.
Digital Policy, Regulation and Governance, 19(6), 466492.
Dunn Cavelty, M. (2018). Cybersecurity meets science and technology studies.
Politics and Governance, 6(2), 2230.
Tabansky, L., & Israel, I. B. (2015). Cybersecurity in Israel. New York, NY: Springer.
Chapters 2, 5, 6, 7.
Weiss, M., & Jankauskas, V. (2018). Securing cyberspace: How states design
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governance arrangements. Governance, early view, 117.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 20
הגשת עבודה % 50
הגשת תרגילים % 30
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:

4/4
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סילבוס

בטחון סייבר :טכנולוגיה ,מדיניות ופוליטיקה 50068 -
תאריך עדכון אחרון 20-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:אנגלית

קמפוס:הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר דמיטרי אפשטיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסdima.e@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום ב' 14-16

מורי הקורס:
ד"ר דמיטרי אפשטיין

1/4

תאור כללי של הקורס:
הקורס מתמקד בהצטלבות שבין טכנולוגיה ,תקשורת וחברה .לאור האימוץ הרחב של רשת
האינטרנט והשימושים הרבים שנעשים בה ,היא הפכה בו זמנית לערוץ ולמטרה בקונפליקטים צבאיים,
פוליטיים ,חברתיים ותרבותיים .בקורס נתמקד בהיבטים הטכנולוגיים ,המוסדיים והפוליטיים של
קונפליקטים מקוונים .הסטודנטים יבחנו את המרחב דרך ניתוח של שלושה סוגים של דואליות :דואליות
של עיצוב טכני ,דואליות של הסדרה ודואליות של שימוש.

מטרות הקורס:
הקורס מציע גישה רחבה לסוגיות של בטחון סייבר כמרכיב מרכזי בחברת המידע .מטרת הקורס היא
לסייע לסטודנטים בפיתוח חשיבה ביקורתית כלפי עיצוב ,הסדרה ושימוש בטכנולוגיות המידע בעימותים
בני ימינו.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:

דרישות נוכחות ):(%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
::: Please note - the course is taught in English:::
Week 1: Course overview and brief introduction
FOUNDATIONS
Week 2: Thinking about communication and society
Week 3: Thinking about power
Week 4: Thinking about technology
Week 5: Thinking about cyber security
)SCIENCE COMMUNICATION (PRACTICE MODULE
Week 6: Research, policy, and expertise
Week 7: Communicating science and policy
PERSPECTIVES ON CYBER-CONFLICT
Week 8: Technological perspective
Week 9: Institutional and regulatory perspective
Week 10: Actor-centric perspective
Week 11: Cybersecurity in Israel

2/4

WRAP-UP
Week 12: Writing guidance
Week 13: Student presentations
Week 14: Student presentations

:חומר חובה לקריאה
Braman, S. (2009). Change of state: Information, policy, and power. Cambridge,
MA: MIT Press. Chapter 1, pp. 1-8.
Webster, F. (2006). Theories of the information society. New York, NY: Taylor &
Francis. Chapter 2, pp. 8-31.
Braman, S. (2009). Change of state: Information, policy, and power. Cambridge,
MA: MIT Press. Chapter 2, pp. 9-38.
Benkler, Y. (2006). The Wealth of Networks. Yale University Press: New Haven, CT
Chapter 11, pp.383-396.
Fichtner, L. (2018). What kind of cyber security? Theorising cyber security and
mapping approaches. Internet Policy Review, 7(2).
Albזk, E. (1995). Between knowledge and power: Utilization of social science in
public policy making. Policy Sciences, 28(1), 79100. doi:10.1007/BF01000821
Hoffman, A. J. (2015, February 9). Isolated scholars: Making bricks, not shaping
policy. The Chronicle of Higher Education.
Gattone, C. F. (2012). The Social Scientist as Public Intellectual in an Age of Mass
Media. International Journal of Politics, Culture, and Society, 25(4), 175186.
Singer, P. W., & Friedman, A. A. (2014). Cybersecurity and cyberwar: What
everyone needs to know. New York, NY: Oxford University Press. Part I
Kuerbis, B., & Badiei, F. (2017). Mapping the cybersecurity institutional landscape.
Digital Policy, Regulation and Governance, 19(6), 466492.
Dunn Cavelty, M. (2018). Cybersecurity meets science and technology studies.
Politics and Governance, 6(2), 2230.
Tabansky, L., & Israel, I. B. (2015). Cybersecurity in Israel. New York, NY: Springer.
Chapters 2, 5, 6, 7.
Weiss, M., & Jankauskas, V. (2018). Securing cyberspace: How states design
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governance arrangements. Governance, early view, 117.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 20
הגשת עבודה % 50
הגשת תרגילים % 30
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:

4/4
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סילבוס

התנהגות דיגיטלית :היבטים פסיכולוגיים ,פוליטיים וצרכנות דיגיטלית -
50075
תאריך עדכון אחרון 16-03-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:דר לירז מרגלית

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסliraz.dudy@gmail.com :

שעות קבלה של רכז הקורס:חמישי בשש

מורי הקורס:
ד"ר לירז מרגלית

1/7

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בחיבור בין תיאוריות ומודלים מתחום הפסיכולוגיה להתנהגויות גולשים בעולם
הדיגיטלי .נדון בהשפעה של הטכנולוגיה על המשתמשים ובאספקטים שונים של התנהגות דיגיטלית
כולל אינטראקציה בינאישית ,קשב ,שימוש ברשתות חברתיות לצרכים פוליטיים ,זוגיות ,צרכנות
דיגיטלית ,למידה והתמכרויות דיגיטליות.
העולם הדיגיטלי משפיע וגורם מבלי משים לאימוץ של הרגלים ,גינונים והתנהגויות ייחודיים .אנו
מקבלים החלטות בצורה שונה ואפילו מעבדים מידע באופן שונה .כתוצאה מכך גם השיווק הדיגיטלי
והמסחר האלקטרוני נדרשים להתאים עצמם למציאות החדשה .הקורס יכלול היכרות עם האופן שבו
משווקים במרחב הדיגיטלי ועם הכלים העומדים לרשות המשווקים ובעלי העסקים על מנת להתמודד
עם הצרכנים החדשים

מטרות הקורס:
הסטודנטים ילמדו:
המוח לא הדביק את קצב התפתחות הטכנולוגיה  הממשק בין האופן בו אנו מעבדים מידע
לפלטפורמה הדיגיטלית
כיצד משתמשים מקבלים החלטות רכישה בעולם הדיגיטלי
מהם הגורמים שיובילו משתמשים לפתח נאמנות למותגים
כיצד אוספים מידע על משתמשים ובונים פרופילים
כיצד הרשתות החברתיות שינו את האינטראקציה והתקשורת הבינאישית ואת מושג האהבה והזוגיות
מהן ההשפעות ארוכות הטווח של הטכנולוגיה על למידה ,עיבוד מידע וזיכרון

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להבין כיצד הטכנולוגיה משפיעה על חיינו בהיבטים פוליטים ,צרכניים ,בינאישיים ועוד .הסטודנטים
יילמדו לחשוב באופן ביקורתי על התכנים אליהם הם נחשפים ,יידעו מה עומד מאחורי החלטות שאנו
מקבלים בעולם הדיגיטלי וכיצד ניתן להשפיע על מהליכים פוליטיים ומדיניים באמצעות הפלטפורמה
הוירטואלית

דרישות נוכחות ):(%
80%

שיטת ההוראה בקורס:פרונטאלית
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: תכנית הלימודים בקורס/ רשימת נושאים
 מחקרים. מהו תחום המחקר שנקרא פסיכולוגיה דיגיטלית? הטכנולוגיה שנתה כל אספקט בחיינו.1
 כיצד.מראים שההתנהגות וקבלת ההחלטות בעולם הדיגיטלי שונה מההתנהגות בעולם הפיזי
.התנהגותנו השתנתה ומהם הגורמים בעולם הדיגיטלי המשפיעים על התנהגותנו
- https://www.cmswire.com/digital-experience/to-understand-your-customer-data-try
thinking-like-a-psychologist/
- https://www.cmswire.com/customer-experience/everything-you-thought-you-knew
about-user-experience-is-wrong/
 אילו, כיצד המנהיגים עושים שימוש ברשתות החברתיות כדי לעורר מודעות. פוליטיקה ברשת.2
?news fake  וtruth post פוסטים מייצרים אמינות ומה מאפיין את עידן ה
https://www.themarker.com/opinion/1.6158161
? מה ההבדל בין רכישה בחנויות פיזיות לרכישה בחנויות דיגיטליות.3
https://www.entrepreneur.com/article/238984
( הפכה פופולרית בשנים האחרונות מתוך הבנה שיש לנו סוגיםpersonalization)  פרסונליזציה.4
 השנים10  במשך.שונים של משתמשים ולכן אנו כמשווקים נדרשים לספק להם סוגים שונים של חוויות
 מדוע, אך בפועל לא נרשמה הצלחה של הגישה, כל שנה הוכרזה כשנת הפרסונליזציה,האחרונות
וכיצד ניתן לעשות שימוש ביסודות הפסיכולוגיה כדי לייצר מנועי פרסונליזציה יעילים על מנת לייצר חוויה
 מותאמת אישית
- - https://techcrunch.com/2015/10/24/past-behavior-does-not-determine-future
purchases/- https://techcrunch.com/2014/11/11/the-rise-of-online-customization/? מובייל ודסקטופ, מה ההבדל בין חוויות משתמש באפליקציה.5
- - https://www.psychologytoday.com/us/blog/behind-online-behavior/201511/why
we-re-addicted-our-smartphones-not-our-tablets
- https://www.entrepreneur.com/article/302292

 השנה האחרונות20 מהו תפקיד הרגש בקבלת החלטות בעולם הדיגיטלי? מחקרים בפסיכולוגיה ב.6
 תפקיד זה מאד. לרגש יש תפקיד מרכזי בקבלת ההחלטה,הראו שבסתירה לגישה הכלכלית הקלאסית
 נבין מהו תפקיד הרגש וכיצד הוא משפיע על ההחלטות הדיגיטליות.משמעותי בפלטפורמה הדיגיטלית
של המשתמשים
- How We Decide Paperback by Jonah Lehrer
- Blink: The Power of Thinking Without Thinking by Malcolm Gladwell
- The somatic marker hypothesis: a neural theory of economic decision by Antonio
- - https://www.cmswire.com/customer-experience/do-we-control-our-own-purchasing
habits/
- - https://www.cmswire.com/customer-experience/to-create-experiences-customers
wont-forget-appeal-to-their-senses/
- The Neural Basis of Economic Decision-Making in the Ultimatum Game Alan G.
Sanfey,1,3* James K. Rilling,1 * Jessica A. Aronson,2 Leigh E. Nystrom,1,2 Jonathan
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D. Cohen1,2,4

 כיצד ניתן לזהות כוונות של משתמשים.7
- - https://www.cmswire.com/digital-experience/experience-as-a-metric-changing-the
convert-sation/
- Navalpakkam, Vidhya, and Elizabeth Churchill. "Mouse tracking: measuring and
predicting users' experience of web-based content." Proceedings of the SIGCHI
Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2012.

- - https://www.cmswire.com/digital-experience/reading-the-digital-cues-actions
speak-louder-than-words/
- - https://www.cmswire.com/customer-experience/tap-your-customers-emotions
through-the-power-of-positive-memories/
 כיצד ניתן לייצר הרגלים אצל המשתמשים.8
- The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business Paperback by
Charles Duhigg
- What the Marshmallow Test Really Teaches About Self-Control - http://www.theatl
-antic.com/health/archive/2014/09/what-the-marshmallow-test-really-teaches-about
self-control/380673/

 מה ההבדל בין אינטראקציה פנים אל פנים לאינטראקציה דיגיטלית וכיצד השתנו חיי האהבה.9
80% נמצא שכ. העולם הדיגיטלי שנה את האופן שבו אנו מתקשרים.והזוגיות בעידן הדיגיטלי
 כיצד. עברה לפלטפורמה הדיגיטלית,מהתקשורת הבינאישית שפעם הייתה פנים אל פנים או בטלפון
זה משנה את מרקם היחסים האנושיים בהינתן כחלק גדול מהאינטראקציה הבינאישית אינה מבוססת
.על מלל אלא על סיגנלים בלתי מילוליים
- - https://thenextweb.com/socialmedia/2014/07/19/emotional-involvement-behind
social-media-interactions/
- Sanfey, Alan G., et al. "The neural basis of economic decision-making in the
ultimatum game." Science 300.5626 (2003): 1755-1758.
- https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5271133,00.html
- https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5018373,00.html
 ומה צפוי לנו בהמשךAI  טכנולוגיות.10
- - https://www.cmswire.com/digital-experience/what-comes-next-for-chatbots-and
customer-experience/
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- https://www.entrepreneur.com/article/286150
- https://www.themarker.com/opinion/1.6137802

חומר חובה לקריאה:
 .1מהו תחום המחקר שנקרא פסיכולוגיה דיגיטלית? הטכנולוגיה שנתה כל אספקט בחיינו .מחקרים
מראים שההתנהגות וקבלת ההחלטות בעולם הדיגיטלי שונה מההתנהגות בעולם הפיזי .כיצד
התנהגותנו השתנתה ומהם הגורמים בעולם הדיגיטלי המשפיעים על התנהגותנו.
- https://www.cmswire.com/digital-experience/to-understand-your-customer-data-try
thinking-like-a-psychologist/
- https://www.cmswire.com/customer-experience/everything-you-thought-you-knew
about-user-experience-is-wrong/
 .2פוליטיקה ברשת .כיצד המנהיגים עושים שימוש ברשתות החברתיות כדי לעורר מודעות ,אילו
פוסטים מייצרים אמינות ומה מאפיין את עידן ה  truth postו ?news fake
https://www.themarker.com/opinion/1.6158161
 .3מה ההבדל בין רכישה בחנויות פיזיות לרכישה בחנויות דיגיטליות?
https://www.entrepreneur.com/article/238984
 .4פרסונליזציה ) (personalizationהפכה פופולרית בשנים האחרונות מתוך הבנה שיש לנו סוגים
שונים של משתמשים ולכן אנו כמשווקים נדרשים לספק להם סוגים שונים של חוויות .במשך  10השנים
האחרונות ,כל שנה הוכרזה כשנת הפרסונליזציה ,אך בפועל לא נרשמה הצלחה של הגישה ,מדוע
וכיצד ניתן לעשות שימוש ביסודות הפסיכולוגיה כדי לייצר מנועי פרסונליזציה יעילים על מנת לייצר חוויה
מותאמת אישית 
- - https://techcrunch.com/2015/10/24/past-behavior-does-not-determine-future
purchases/- https://techcrunch.com/2014/11/11/the-rise-of-online-customization/ .5מה ההבדל בין חוויות משתמש באפליקציה ,מובייל ודסקטופ?
- - https://www.psychologytoday.com/us/blog/behind-online-behavior/201511/why
we-re-addicted-our-smartphones-not-our-tablets
- https://www.entrepreneur.com/article/302292

 .6מהו תפקיד הרגש בקבלת החלטות בעולם הדיגיטלי? מחקרים בפסיכולוגיה ב 20השנה האחרונות
הראו שבסתירה לגישה הכלכלית הקלאסית ,לרגש יש תפקיד מרכזי בקבלת ההחלטה .תפקיד זה מאד
משמעותי בפלטפורמה הדיגיטלית .נבין מהו תפקיד הרגש וכיצד הוא משפיע על ההחלטות הדיגיטליות
של המשתמשים
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- How We Decide Paperback by Jonah Lehrer
- Blink: The Power of Thinking Without Thinking by Malcolm Gladwell
- The somatic marker hypothesis: a neural theory of economic decision by Antonio
- - https://www.cmswire.com/customer-experience/do-we-control-our-own-purchasing
habits/
- - https://www.cmswire.com/customer-experience/to-create-experiences-customers
wont-forget-appeal-to-their-senses/
- The Neural Basis of Economic Decision-Making in the Ultimatum Game Alan G.
Sanfey,1,3* James K. Rilling,1 * Jessica A. Aronson,2 Leigh E. Nystrom,1,2 Jonathan
D. Cohen1,2,4

 כיצד ניתן לזהות כוונות של משתמשים.7
- - https://www.cmswire.com/digital-experience/experience-as-a-metric-changing-the
convert-sation/
- Navalpakkam, Vidhya, and Elizabeth Churchill. "Mouse tracking: measuring and
predicting users' experience of web-based content." Proceedings of the SIGCHI
Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2012.

- - https://www.cmswire.com/digital-experience/reading-the-digital-cues-actions
speak-louder-than-words/
- - https://www.cmswire.com/customer-experience/tap-your-customers-emotions
through-the-power-of-positive-memories/
 כיצד ניתן לייצר הרגלים אצל המשתמשים.8
- The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business Paperback by
Charles Duhigg
- What the Marshmallow Test Really Teaches About Self-Control - http://www.theatl
-antic.com/health/archive/2014/09/what-the-marshmallow-test-really-teaches-about
self-control/380673/

 מה ההבדל בין אינטראקציה פנים אל פנים לאינטראקציה דיגיטלית וכיצד השתנו חיי האהבה.9
80% נמצא שכ. העולם הדיגיטלי שנה את האופן שבו אנו מתקשרים.והזוגיות בעידן הדיגיטלי
 כיצד. עברה לפלטפורמה הדיגיטלית,מהתקשורת הבינאישית שפעם הייתה פנים אל פנים או בטלפון
זה משנה את מרקם היחסים האנושיים בהינתן כחלק גדול מהאינטראקציה הבינאישית אינה מבוססת
.על מלל אלא על סיגנלים בלתי מילוליים
- - https://thenextweb.com/socialmedia/2014/07/19/emotional-involvement-behind
social-media-interactions/
- Sanfey, Alan G., et al. "The neural basis of economic decision-making in the
ultimatum game." Science 300.5626 (2003): 1755-1758.
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- https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5271133,00.html
- https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5018373,00.html
 ומה צפוי לנו בהמשךAI  טכנולוגיות.10
- - https://www.cmswire.com/digital-experience/what-comes-next-for-chatbots-and
customer-experience/
- https://www.entrepreneur.com/article/286150
- https://www.themarker.com/opinion/1.6137802

:חומר לקריאה נוספת

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 0 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 0הרצאה
% 10 השתתפות
% 0 הגשת עבודה
% 20 הגשת תרגילים
% 0 הגשת דו"חות
% 70 פרויקט מחקר
% 0 בחנים
% 0 אחר

: הערות/ מידע נוסף
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סילבוס

תקשורת ,רגשות ושינוי עמדות 50102 -
תאריך עדכון אחרון 27-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס:הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר מיטל בלמס-כהן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסmeitalbalmas@gmail.com :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום ב' 14:00-15:00

מורי הקורס:
ד"ר מיטל בלמס-כהן
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תאור כללי של הקורס:
השפעת התקשורת על דעת הקהל איננה מתרחשת בחלל ריק .ישנם גורמים רבים ומגוונים אשר
עשויים לטווח ו/או להתנות את השפעת התקשורת כמו גם את מידתה .בקורס זה נדון ונעמיק במודלים
של השפעות תקשורת מתווכות .בין הגורמים המתווכים ידנו תחושות ורגשות כגון הזדהות ,אמפטיה
וכעס .נעסוק גם במשתנים מתווכים אחרים כמו תפיסת המציאותיות של התוכן התקשורתי ,רמת הידע
של היחיד אודות התוכן ,רמת החשיפה לתכנים מקבלים או מנוגדים ,מעורבות חברתית או פוליטית
בתחום ועוד .הסטודנטים יפתחו הצעת מחקר ,בליווי המרצה ,לקראת עבודת סיום קורס או סמינר.

מטרות הקורס:
חובות הקורס
 .1השתתפות בפעילה בקורס.
 .2קריאה שוטפת של הביבליוגרפיה המצורפת.
 .4פרזנטציה קצרה של נושא העבודה הסופית.
 .5הגשת עבודה סופית.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
 .1להסביר את ההבדל בין קשרים ישירים לבין קשרים מתווכחים.
 .2להשוות בין מודלים שונים של תיווך.
 .3ליצור קריאה מעמיקה וביקורתית מנומקת של מאמרים מתקדמים בתחום.
 .4ליישם מודלים של תיווך בשיטות שונות.
 .5לפתח הצעת מחקר אמפירית או מחקר תיאורטי )עבודת סיום קורס( הקשור לנושא הסמינר.

דרישות נוכחות ):(%
60

שיטת ההוראה בקורס:הרצאות ,פרזנטציות ,שיעורים יישומים בחוות מחשבים

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
שבוע  :1כללי :השפעות תקשורת -מודלים.
שבוע  :2סוגים של השפעות תקשורת :קוגניטיבית ,רגשית והתנהגותית.
שבוע  :3תיווך :מה מתווך את השפעות התקשורת ולמה
שבוע  :4מודלים של תיווך
שבוע  :5-6תיווך ההשפעה של מקור תקשורתי אחד ע"י מקור תקשורתי אחר
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(( כגורם מתווךrealism perceived  תפיסת מציאותיות התוכן התקשורתי:7 שבוע
( דרמה, השפעה מתווכת של תכני תקשורת בדיוניים )כגון סאטירה:8 שבוע
ת( כגורם מתווך/ה המוצג/ רגשות והזדהות עם התוכן התקשורתי )או עם הגיבור:9 שבוע
 תפיסות אלימות וחוסר סובלנות בעקבות חשיפה מתווכת לתוכן תקשורתי, התנהגות אלימה:10 שבוע
 הצגת פרויקטים:11 שבוע
.Spss  יישום מודלים מתווכחים ב- חוות מחשבים:12-13 שבוע
 הצגת פרויקטים:14 שבוע

:חומר חובה לקריאה
:חומר חובה לקריאה
. מודלים- השפעות תקשורת: כללי:1-2 שבוע
McCombs, M. E. & Show, D. R. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media.
Public Opinion Quarterly, 36: 176-187.
Nelson, T. E., Clawson, R. A., & Oxley, Z. M. (1997). Media Farming of a Civil
Liberties ans its Effect on Tolerance. The American Political Science Review, 3:
567-583.
Scheufele, D., & Tewksbury D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The
Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57: 9-20.

 מה מתווך את השפעות התקשורת ולמה? מודלים של תיווך: תיווך:3-4 שבוע
Andrew F. Hayes. (2009). Beyond Baron and Kenny :Statistical Mediation Analysis
in the New Millennium. Communication Monographs, Volume 76 Issue 4, December
2009, p. 408420.
Hayes, A. F., & Matthes, J. (2009). Computational procedures for probing
interactions in OLS and logistic regression: SPSS and SAS implementations.
Behavior Research Methods, 41, 924-936.
 תיווך ההשפעה של מקור תקשורתי אחד ע"י מקור תקשורתי אחר:5-6 שבוע
Holbert, R. L. (2005b). Intramedia mediation: The cumulative and complementary
effects of news media use. Political Communication, 22, 447-462.
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Holbert, R. L., & Benoit, W. L. (2009). A theory of political campaign media
connectedness. Communication Monographs, 76, 303-332.
Hmielowski, J. D. (2012). Intramedia Moderation, Electoral Ambivalence, and
Electoral Decision Making. Mass Communication and Society, 15, 454-477.

(( כגורם מתווךrealism perceived  תפיסת מציאותיות התוכן התקשורתי:7 שבוע
Balmas, M. (2012). When Fake News Becomes Real: Combined Exposure to
Multiple News Sources and Political Attitudes of Inefficacy, Alienation, and
Cynicism. Communication Research, published online before print.
Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2010). Processes underlying the effects of
adolescents use of sexually explicit internet material: The role of perceived
realism. Communication Research, 37, 375-399.

( דרמה, השפעה מתווכת של תכני תקשורת בדיוניים )כגון סאטירה:8 שבוע
Holbert, R. L., Lambe, J. L., Dudo, A. D., & Carlton, K. A. (2007). Primacy effects of
The
Daily Show and national news viewing: Young viewers, political gratification, and
internal political selfefficacy. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 51,
20-38.

ת( כגורם מתווך/ה המוצג/ רגשות והזדהות עם התוכן התקשורתי )או הגיבור:9 שבוע
 כיצד החשיפה לסיפוריים נשיים בסדרות דרמה:" "לשרוף חזייה או לראות טלוויזיה.(2009) . א,דסקל
. עבודת גמר )תיזה( בתקשורת ועיתונאות.בדיוניות משפיעה על המודעות הפמיניסטית
Basil, M. D. (1996). Identification as a mediator of celebrity effects. Journal of
Broadcasting & Electronic Media, 40: 478-495.

 חוסר סובלנות בעקבות חשיפה מתווכת לתוכן תקשורתי,תפיסות של אלימות/ התנהגות:10 שבוע
Dvir Gvirsman, S., Landau, S. F., Huesmann, L. R., Dubow, E. F (forthcoming). The
Effects of Mediated Exposure to Ethnic-Political Violence on Middle East Youths
Subsequent Post-Traumatic Stress Symptoms and Aggressive Behavior.
Communication Research.
. המקרה של מתנחלי עזה: תפיסת השפעת התקשורת ולגיטימיות דמוקרטית.(2007) . י, י וכהן,צפתי
.95-122 :1 ,מסגרות מדיה

4/5

Nelson, T. E., Clawson, R. A., & Oxley, Z. M. (1997). Media Farming of a Civil
Liberties ans its Effect on Tolerance. The American Political Science Review, 3:
567-583.

:חומר לקריאה נוספת
Textbook:
Glenn G. Sparks, Media Effects Research: A Basic Overview, 2nd edition (Thomson
2006).
Hmielowski, J. D., Holbert, R. L., & Lee, J. (2011). Predicting the consumption of
political TV satire:
Affinity for Political Humor, The Daily Show, and The Colbert Report.
Communication Monographs, 78, 96-114.
Holbert, R. L., Garrett, R. K., & Gleason, L. S. (2010). A new era of minimal effects?
A response to Bennett and Iyengar. Journal of Communication, 60, 15-34.

:חומר לקריאה נוספת

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 0 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 10הרצאה
% 0 השתתפות
% 90 הגשת עבודה
% 0 הגשת תרגילים
% 0 הגשת דו"חות
% 0 פרויקט מחקר
% 0 בחנים
% 0 אחר

: הערות/ מידע נוסף
 ניתן. כל סטודנט יגיש עבודת סיכום על נושא לבחירתו הנוגע לתחומי העניין של הקורס:עבודת סיכום
.או בסדר השיעורים/ ייתכנו שינויים בסילבוס ו.לכתוב את העבודה בזוגות
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סילבוס

טכנולוגיות תקשורת וחברה :סוגיות היסטוריות 50224 -
תאריך עדכון אחרון 03-11-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז( :עמית פינצ'בסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסamitpi@mscc.huji.ac.il :
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שעות קבלה של רכז הקורס:יום ג' 16-17

מורי הקורס:
פרופ עמית פינצבסקי

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בהיסטוריה של אמצעי התקשורת מהעת העתיקה ועד לימינו.

מטרות הקורס:
נבחן את הסוגיות הללו בשתי רמות :בראשונה ,נסקור את הפן הטכני של המדיה  --החל מהמצאת
הכתב ,דרך פיתוח טכנולוגיות הפצה שעתוק ושידור דוגמת הדפוס ,הטלגרף ,הרדיו ,הטלוויזיה ,וכלה
במחשב ובאינטרנט  --ונבחן את ההקשר החברתי ,הפוליטי ,התרבותי והכלכלי בו פותחו .ברמה
השנייה ,נבחן את יחסי הגומלין בין הופעתו של אמצעי תקשורת לבין הסביבה החברתית בו הוא מצוי,
תוך הדגשת האופנים בהם הוא מושפע מסביבה זו ומשפיע עליה .בין הסוגיות שיוצגו :דיבור וכתב;
אוריינות ותודעה; מדיה כאמצעי אחסון ,עיבוד והעברה של מידע; חברת ההמונים ותהליכי עיור ותיעוש;
שינויים בתפיסת הזמן והמרחב; שאלות של מגדר ומעמד כלכלי; מרחב פרטי ומרחב ציבורי; קהילתיות
והשתתפות פוליטית; טכנולוגיה ,גוף וגופניות; טכנולוגיות שעתוק ותרבות פופולארית; מדיה אנלוגיים
מול דיגיטליים; חברת המידע ומדיה חדשים.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
 .1לזהות נקודות מפתח בהיסטוריה של אמצעי התקשורת.
 .2לזכור מושגים ותאריכים חשובים.
 .3לזהות מוטיבים עקרוניים ,כפי שיוגדרו בכיתה ,ולנתח בעזרתם טכנולוגיות תקשורת.
 .4לערוך דיון השוואתי בין טכנולוגיות באמצעות המוטיבים.

דרישות נוכחות ):(%
80%

שיטת ההוראה בקורס:הרצאה

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
שיעור  -- 1מבוא
מרשל מקלוהן ,להבין את המדיה )תל אביב :בבל ,(2002 ,עמ' .9-30
Donald MacKenzie and Judy Wajcman, "Introductory Essay," in D. MacKenzie and J.
Wajcman eds., The Social Shaping of Technology (Philadelphia: Open Univ. Press,
1999), pp. 3-27.

2/5

  דיבור וכתיבה2 שיעור
Harold A. Innis, "Media in Ancient Empires," in D. Crowley and P. Hayer eds.,
Communication in History: Technology, Culture, Society (New York: Pearson, 2011),
pp. 29-37.
Eric A. Havelock, The Coming of Literate Communication to Western Culture,
Journal of Communication Vol. 30 No. 1 (1980): 90-98.

 ערש המודרניות:  דפוס3 שיעור
Elizabeth Eisenstein, Aspects of Printing Revolution, in Communication in
History, pp. 78-86.
.39-79 ' עמ, (1999 , אוניברסיטה פתוחה: קהיליות מדומיינות )תל אביב,בנדיקט אנדרסון

 חשמל ועיור,  תחבורה4 שיעור
Wolfgang Schivelbusch, The Railway Journey: The Industrialization of Time and
Space in the 19th Century (Berkeley: U of California Press), pp. 41-50.
Carolyn Marvin, "Dazzling the Multitude: Imagining the Electric Light as a
Communications Medium," in J. J. Corn ed., Imagining Tomorrow: History,
Technology and the American Future (Cambridge: MIT Press, 1986), pp. 202-217.

  העיתון והעיר הגדולה5 שיעור
Michael Schudson, Discovering the News (New York: Basic Books, 1978), pp.
12-31.
Donald K. Brazeal Precursor to Modern Media Hype: The 1830s Penny Press, The
Journal of American Culture Vol. 24 No. 4 (2005): 405-414.

 מסרים ללא שליחים:  טלגרף6 שיעור
James Carey, Technology and Ideology: The Case of the Telegraph, in
Communication as Culture: Essays on Media and Society, Revised Edition (New
York: Routledge, 2009), pp. 155-176.
Menahem Blondheim, When Bad Things Happen to Good Technologies: Three
Phases in the Diffusion and Perception of American Telegraphy, in Y. Ezrahi et al
eds., Technology, Pessimism and Postmodernism (Amherst, University of
Massachusetts Press, 1995), pp. 77-92.

 העולם בעין העדשה:  צילום7 שיעור
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Andre Bazin, The Ontology of the Photographic Image, Film Quarterly Vol. 13 No.
4 (1960): 4-9.
.7-30 ' עמ,(1979 , עם עובד: הצילום כראי התקופה )תל אביב,סוזן סונטאג

 קול ללא גוף:  טלפון ופונוגרף8 שיעור
Michטle Martin, "Hello, Central?" Gender, Technology and Culture in the Formation
of Telephone Systems (Montreal: McGill-Queens University Press, 1991), pp. 50-67.
Eric Rothenbuhler and John Durham Peters, Defining Phonography: An
Experiment in Theory, The Musical Quarterly Vol. 81 No.2 (1997): 242-264.
Thomas Alva Edison, Phonograph and its Future, available online:
http://cdl.library.cornell.edu/cgi-bin/moa/sgml/moa-idx?notisidabq7578-0126-62
 Jonathan Sterne, The MP3 as Cultural Artifact, New Media & Society Vol. 8 No. 5
(2006): 825-842.
 בידור להמונים:  קולנוע9 שיעור
Robert Sklar, Movie-Made America (New York: Random House, 1975), pp. 122-140.
- Tom Gunning, The Cinema of Attraction: Early Film, its Spectator and the Avant
Garde, in R. Stam and T. Miller, eds. Film and Theory: An Anthology (London:
Blackwell, 2000), pp. 229-235.

  ימי הרדיו10 שיעור
Daniel Czitrom, Media and the American Mind: From Morse to McLuhan (Chapel
Hill: The University of North Carolina P 1982), pp. 60-79.
Susan Douglas, Broadcasting Begins in Communication in History, pp. 232-240.

 חלון אל העולם:  טלוויזיה11 שיעור
Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form (New York: Schocken
Book, 1974), pp. 1-25.
Willian Boddy, The Amateur, the Housewife, and the Salesroom Floor: Promoting
Postwar US Television, International Journal of Cultural Studies Vol. 1. No. 1 (1998):
129-142.

 מה חדש במדיה החדשים:  מחשב ואינטרנט12 שיעור
 Paul Ceruzzi, Computing: A Concise History (Cambridge: The MIT Press, 2012),
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Chapters 2, 3.
Tom Streeter, "Internet," Culturally Digital: available online
http://culturedigitally.org/2014/09/internet-draft-digitalkeywords/

חומר חובה לקריאה:
ראו למעלה

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 100
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
 .1נוכחות והשתתפות פעילה.
 .2קריאה מוקדמת לקראת השיעורים .קישורים לחומרי הקריאה מופיעים באתר הקורס ב.Moodle-
 .3עמידה בבחינת סיכום
ציון בונוס המהווה  15%מהציון הסופי בקורס יוענק עבור הגשת שלושה דוחות קריאה קצרים ,שלוש
פעמים במהלך הסמסטר
עבור אלו שלא יגישו את דוחות הבונוס 100% :מבחן.
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סילבוס

תולדות המחשבה החברתית 50425 -
תאריך עדכון אחרון 25-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר גדי טאוב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסgaditaub@gmail.com :

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר גד טאוב
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תאור כללי של הקורס:
הקורס יסקור את עיקרי התפתחותה של המחשבה החברתית והפוליטית בעידן המודרני ,החל
בנאורות וכלה בתיאוריות סוציולוגיות ותרבותיות בנות זמננו .הוא יבקש לתת תמונה כללית של
התפתחות המחשבה ,לצד ידע בסיסי בהוגים מרכזיים כגון הובס ,רוסו ,אדם סמית ,מרקס ,פוקו ורבים
אחרים.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
הבנה בסיסית במחשבה סוציולוגית ופוליטית מודרנית ,מתקופת הנאורות ועד ימינו

דרישות נוכחות ):(%
חובה

שיטת ההוראה בקורס:פרונטלית

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
שיעור ראשון:
מבוא :הנאורות
שיעור שני:
האמנה החברתית :תומס הובס ,ג'ון לוק ,ז'אן ז'אק רוסו
שיעור שלישי:
ליברליזם מוקדם :תומס ג'פרסון ,ג'יימס מדיסון וג'רמי בנתאם.
לקריאה:
" .1הפדרליסט מס'  ,"10בתוך ג'יימס מדיסון ,אלכסנדר המילטון וג'ון ג'יי ,הפדרליסט ,הוצאת מרכז
שלם.2003 ,
2. Thomas Jefferson, The Declaration of Independence,
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/declare.htm
שיעור רביעי:
דרווין ודרוויניזם חברתי :הרברט ספנסר ואוליבר וונדל הולמס
לקריאה:
Oliver Wendell Holmes, Jr., Natural Law, in Richard A. Posner (ed.), The Essential
Holmes: Selections from the letters, Speeches, Judicial Opinions and Other Writings
of Oliver Wendell Holmes, Jr., (Chicago and London: The University of Chicago Press,
1992), pp. 180-183.
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שיעור חמישי:
קארל מרקס
לקריאה:
קארל מרקס ופרידריך אנגלס ,המניפסט הקומוניסטי )כל הוצאה(
שיעור שישי:
סוציולוגיה במפנה המאה :מקס ובר ואמיל דירקהיים
לקריאה:
Emile Durkheim, "Chapter 5: Anomic Suicide," in Suicide: A Study in Sociology,
(New York: The Free Press, 1951), pp. 241-276.
שיעור שביעי:
זיגמונד פרויד
לקריאה:
זיגמונד פרויד" ,מלחמה למה?" בתוך פרויד ,כתבי זיגמונד פרויד ,כרך חמישי) ,תל-אביב :דביר,
1968).
שיעור שמיני:
משבר הליברליזם בעידן התיעוש :ג'ון דיואי

שיעור תשיעי:
מרקסיזם מערבי ) :Iאסכולת פרנקפורט  אריך פרום :מרקסיזם ופסיכואנליזה(
שיעור עשירי:
מרקסיזם מערבי ) :IIאסכולת פרנקפורט  אדורנו והורקהיימר(
לקריאה:
"Max Horkheimer, and Theodor W. Adorno, "The Concept of Enlightenment,
)Dialectic of Enlightenment, (New York: The Continuum Publishing Company, 1996
שיעור אחד עשר:
ביקורת פוסטמודרנית :מישל פוקו ,אדוורד סעיד
שיעור שניים עשר:
פמיניזם
לקריאה:
Elizabeth Cady Stanton and Suzan B. Anthony, Declaration of Sentiments, Seneca
Falls, New York, 1848, http://www.closeup.org/sentimnt.htm.
שיעור שלושה עשר:
רב-תרבותיות
לקריאה:
Joan Wallach Scott, "Intordution," in Scott (ed.) Gender and the Politics of History,
"Introduction" (New York: Columbia University Press, 1988).
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:שיעור ארבעה עשר
ציונות-פוסט
:לקריאה
, פולמוס בן זמננו: הציונות,ציונות" מתוך אבי בראלי ופנחס גנוסר-ציונות ואנטי- "פוסט,און-מרדכי בר
.גוריון-המרכז למורשת בן

:חומר חובה לקריאה
 .(2017  )מוסד ביאליק, "הקדמה" בתוך טאוב )עורך( הנאורות,גדי טאוב
 . "הנאורות הסקוטית" בתוך טאוב )עורך( הנאורות,אדם חופרי
Yoram Hazony, The Virtue of Nationalism, (New York: Basic Books, 2018) (chapter:
John Lock and the Liberal Construction, pp. 29-36)
 . בתוך טאוב )עורך( הנאורות," "ההשכלה שכנגד,יוסי מאלי
 הוצאת מרכז, הפדרליסט, אלכסנדר המילטון וג'ון ג'יי, בתוך ג'יימס מדיסון,"10 '"הפדרליסט מס
.2003 ,שלם
Thomas Jefferson, The Declaration of Independence,
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/declare.htm
Oliver Wendell Holmes, Jr., Natural Law, in Richard A. Posner (ed.), The Essential
Holmes: Selections from the letters, Speeches, Judicial Opinions and Other Writings
of Oliver Wendell Holmes, Jr., (Chicago and London: The University of Chicago Press,
1992), pp. 180-183.
( המניפסט הקומוניסטי )כל הוצאה,קארל מרקס ופרידריך אנגלס

Emile Durkheim, "Chapter 5: Anomic Suicide," in Suicide: A Study in Sociology,
(New York: The Free Press, 1951), pp. 241-276.
, דביר:אביב- )תל, כרך חמישי, כתבי זיגמונד פרויד, "מלחמה למה?" בתוך פרויד,זיגמונד פרויד
1968).

Max Horkheimer, and Theodor W. Adorno, "The Concept of Enlightenment,"
Dialectic of Enlightenment, (New York: The Continuum Publishing Company, 1996)

Elizabeth Cady Stanton and Suzan B. Anthony, Declaration of Sentiments, Seneca
Falls, New York, 1848, http://www.closeup.org/sentimnt.htm.
Joan Wallach Scott, "Intordution," in Scott (ed.) Gender and the Politics of History,
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"Introduction" (New York: Columbia University Press, 1988).

מרדכי בר-און" ,פוסט-ציונות ואנטי-ציונות" מתוך אבי בראלי ופנחס גנוסר ,הציונות :פולמוס בן זמננו,
המרכז למורשת בן-גוריון.

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 100
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
אין
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סילבוס

תקשורת מילולית ולא מילולית אפקטיבית במדיה ובתקשורת הבין -
אישית 50482 -
תאריך עדכון אחרון 02-03-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס:הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:פרופ צפירה גרבלסקי-ליכטמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסTsfira.Grebelsky@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס :יום ב' 10:00-11:00 ,בתיאום טלפוני.

מורי הקורס:
פרופ צפירה ליכטמן
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תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בנושא הקשר בין התקשורת המילולית לבין התקשורת הלא-מילולית ברצף
אינטראקציה של תקשורת בין-אישית ושל תקשורת במדיה .הקורס מבוסס על גישה הוליסטית לחקר
סיטואציות תקשורתיות שיש בהן היבט מילולי והיבט חזותי .גישה זו מבוססת על מספר הנחות :ראשית,
שבכל תקשורת בין אישית פנים-אל-פנים ,עוברים שני מסרים :האחד מילולי והשני לא-מילולי .שנית,
שבכל אינטראקציה בין אישית כל המשתתפים משחקים תפקיד פעיל באופיה ובהתפתחותה .הקורס
יסקור כל אחד מסוגי התקשורת ואת הקשר ביניהם ,בהיבטים תיאורטיים ומתודולוגיים .בנוסף לכך
הקורס יבחן את שני הערוצים ואת הקשר ביניהם ביחס להבדלים חברתיים ,ולמגדר .לבסוף ,ייבחן
הקשר בין ערוצי התקשורת בסיטואציות תקשורתיות שונות :בתקשורת בין אישית במשפחה )הוריםילדים( ,יחסים בין המינים; ובתקשורת המונים באינטראקציות טלוויזיוניות )מראיינים-מרואיינים(,
תעמולת בחירות ופירסומות .הסיטואציות ייבחנו הן בהיבט תיאורטי והן בהיבט יישומי ,תוך צפייה
בקלטות וידאו.

מטרות הקורס:
 .1הכרת והערכת ההיבטים התיאורטיים והיישומיים בתקשורת הלא-מילולית ובתקשורת המילולית הן
בתקשורת בין אישית והן בתקשורת המונים .התייחסות להבדלים תרבותיים ,חברתיים ולמגדר ,ובחינת
משמעויותיהם.
 .2הכרת והערכת ההיבטים התיאורטיים והיישומיים ביחס לקשר בין התקשורת המילולית לבין
התקשורת הלא-מילולית הן בתקשורת בין אישית והן בתקשורת המונים.
 .3הכרת השיטות המחקריות לחקר כל אחד מערוצי התקשורת והקשר ביניהם :הלימה ואי-הלימה.
 .4ניתוח התקשורת המילולית ,התקשורת הלא-מילולית והקשר ביניהן במדיה.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
 .1לתאר ולנתח את ההיבטים התיאורטיים והיישומיים בתקשורת הלא-מילולית ובתקשורת המילולית
הן בתקשורת בין אישית והן בתקשורת ההמונים.
 .2לתאר ולנתח את ההיבטים התיאורטיים והיישומיים ביחס לקשר בין התקשורת המילולית לבין
התקשורת הלא-מילולית הן בתקשורת בין אישית והן בתקשורת ההמונים.
  .3לתאר את השיטות המחקריות לחקר כל אחד מערוצי התקשורת והקשר ביניהם :הלימה ואיהלימה.
 .4לנתח תקשורת מילולית ,תקשורת לא-מילולית ואת הקשר ביניהן במדיה.

דרישות נוכחות ):(%
80

שיטת ההוראה בקורס :הוראה חווייתית-ייחודית ,אינטראקטיבית ,מבוססת ניתוחי ארוע ,ניתוח סרטוני
וידאו ללמידה משמעותית ,אקדמית ויישומית-פרקטית.
דרישות הקורס:
 .1קריאה שוטפת של הביבליוגרפיה.
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. עבודה תיאורטית ויישומית.2

: תכנית הלימודים בקורס/ רשימת נושאים
 הגישה ההוליסטית לחקר אינטראקציות תקשורתיות-  מבוא.1
מילולית- הקשר בין תקשורת מילולית לתקשורת לא.2
 היבטים מתודולוגים לחקר הקשר בין שני ערוצי התקשורת.3
מילולית- תקשורת לא.4
 תקשורת מילולית.5
. הקשר בין הערוצים ביחס להבדלים חברתיים.6
 הקשר בין הערוצים ביחס למגדר.7
(ילדים- הקשר בין הערוצים בתקשורת בין אישית במשפחה )הורים.8
(מרואיינים- הקשר בין הערוצים בתקשורת המונים באינטראקציות טלוויזיוניות )מראיינים.9
 הקשר בין הערוצים בתעמולת בחירות.10
. הקשר בין הערוצים בפירסומות.11
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to Political Stature: The Political Interviews of Israels Prime Minister Ariel Sharon.
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Profile. Gordon and Breach Publishers. Chapter 9: Shaping in planes, pp. 161-187.
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* Babad, E, Avni-Babad, D. & Rosenthal, R. (2001). Prediction of students
evaluations from Professors nonverbal behaviors in defined instructional situations.
Blum-Kulka, S. (1997). Discourse pragmatics. In T.A. Van Dijk (Ed.), Discourse as
social interaction. Sage, London. 38-63.
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perspectives.
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 הגישה ההוליסטית לחקר אינטראקציות תקשורתיות-  מבוא.1
 הנחות היסוד שעומדות בבסיסה והאימפליקציות התיאורטיות והמחקריות,הצגת הגישה ההוליסטית
.שלה
* Jones, S. E., & LeBaron, C. D. (2002). Research on the relationship between verbal
and nonverbal communication: Emerging integrations. Journal of communication,
52(3), 499-521. doi: 10.1111/j.1460-2466.2002.tb02559.x
מילולית- הקשר בין תקשורת מילולית לתקשורת לא.2
.הלימה- סוגים של הלימה ואי.הלימה-המשגת הקשר בין שני ערוצי התקשורת לדפוסי הלימה ואי
 המשמעות של.המשמעויות של כל סוג קשר הן בהיבט של מעביר המסר והן בהיבט של מקבל המסר
 התייחסות לדומיננטיות מילולית.התנהגות לא הלימה על רצף האינטראקציה ועל היחסים בין השותפים
.מילולית-או לא
 "דליפה" של מסרים. מצבי "קצר" בין השותפים לתהליך התקשורת.ניתוח אינטראקציות תקשורתיות
הלימה בין שני סוגי ערוצי- מצבים בהם ישנה אי.בערוצים או בסיטואציות עם רמת מודעות נמוכה
.מילולית( במצבים אלה-התקשורת ותגובת השותפים לאינטראקציה )המילולית והלא
* Grebelsky-Lichtman, T. (20140. Parental Patterns of Cooperation in Parent-Child
Interactions: The Relationship Between Nonverbal and Verbal Communication.
Human Communication Research, 40, 1-29.
* Burgoon, J. & White, C. (1997). Researching nonverbal message production: A
view from interaction adaptation theory. In J. Greene (Ed.). Message production:
Advances in communication theory. LEA Communication Series. pp. 270-312.
Mahawah, New Jersey: Erlbaum.
* Lunger, S.L. & Wurf, E. (1999). The effects of channel-consistent and channel
inconsistent interpersonal feedback on the formation of metaperceptions. Journal of
nonverbal Behavior, 23, 43-65.
* Walker, M.B. & Trimboli A. (1989). Communicating affect: The role of verbal and
nonverbal content. Journal of Language and social Psychology, 8, 229-248.
* Zuckerman, M., DePaulo, B.M. & Rosenthal, R. (1981). Verbal and nonverbal
communication of deception. Advances in Experimental Social Psychology, 14, 1-59.
* Zuckerman, M., DePaulo B.M. & Rosenthal, R., (1986). Humans as deceivers and
lie detectors. In Blanck, P., Buck, R., & Rosenthal, R., (Eds.), Nonverbal
communication in the clinical context. University Park : Pennsylvania State
University Press.
* Reilly, S.S. & Muzekari, L.H. (1979). Responses of normal and disturbed adults
and children to mixed massages. Journal of Abnormal Psychology, 88, 203-208.
* Babad, E. Bernieri, F. & Rosenthal, R. (1989). Nonverbal communication and
leakage in the behavior of biased and unbiased teachers. Journal of Personality and
Social Psychology, 56, 89-94.
* Grebelsky-Lichtman, T. (2010). The relationship of Verbal and Nonverbal Behavior
to Political Stature: The Political Interviews of Israels Prime Minister Ariel Sharon.
Journal of Political Marketing, 9(4), 229-253.
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 היבטים מתודולוגים לחקר הקשר בין שני ערוצי התקשורת.3
 באותה יחידת זמן או,זמנית-מילולית בו-חקר הקשר בין התקשורת המילולית לבין התקשורת הלא
 אופני קידוד.הלימה-( לדפוסים של הלימה ואיKMP ;ערעור; ניתוח השיחה/יחידת משמעות )תמיכה
. בניית משמעות ושימוש בטכניקות מחשב,ועיבוד הנתונים
* Ekman, P. & Scherer, K.R. (1982). Handbook of methods in nonverbal behavior
research. Cambridge: Cambridge University Press.
* Kestenberg, J.A., Loman, S., Lewis, P. & Sossin, A.M. (1996). The meaning of
movement: Developmental and clinical perspectives of the Kestenberg Movement
Profile. Gordon and Breach Publishers. Chapter 9: Shaping in planes, pp. 161-187.
* Ambady, N. & Rosenthal, R. (1992). Thin slices of behavior as predictors on
interpersonal consequences: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 111, 256-274.
מילולית- תקשורת לא.4
 מודלים תיאורטיים לניתוח.מילולית- חשיבותה של התקשורת הלא.מילולית-הגדרות לתקשורת לא
 התנהגות-  קינסיקה.I :מילולית- היבטים של תקשורת לא.מילולית-ולאינטרפרטציה של תקשורת לא
.IV .מילוליים- היבטים פאראIII. . מרחב טריטוריאלי-  פרוקסמיקה.II . תנועות והבעות,מילולית-לא
.הופעה
 יחסי גברים ונשים(; בתקשורת, בתקשורת בין אישית )יחסי הורים ילדים:מילולית-ניתוח התקשורת הלא
 התייחסות. עיצוב רושם, פירסומות(; ובבניית תדמית, תעמולת בחירות,מרואיין-המונים )מראיין
.מילולית-להבדלים תרבותיים וחברתיים בתקשורת הלא
* Feldman, R. & Rine, B. (Eds.). (1991). Fundamentals of nonverbal behavior.
Cambridge: Cambridge University Press.
* Katz, A.M. & Katz, V.T. (Eds.). (1983). Foundations of Nonverbal Communication.
Southern Illinois University Press.
* DePaulo, B.M. (1992). Nonverbal behavior and self-presentation. Psychological
Bulletin, 2, 203-243.
* Duncan, S. (1983). Speaking turns: Studies of structure and individual differences.
In J.M. Wiemann & R.P. Harrison (Eds.). Nonverbal Interaction. Beverly Hills: Sage
Publications.
* Rosenthal, R. & DePaulo, B. (1979). Sex differences in eavesdropping of
nonverbal cues. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 273-285.
* Blaney, R. & Quay, L. (1992). Verbal communication, and nonverbal
communication, and private speech in lower and middle socioeconomic status
preschool children. Journal of Genetic Psychology, 153, 129-138.
* Babad, E (1999). Preferential treatment in television interviewing: Evidence from
nonverbal behavior. Political Communication, 16:387-408.
* Babad, E, Avni-Babad, D. & Rosenthal, R. (2001). Prediction of students
evaluations from Professors nonverbal behaviors in defined instructional situations.
* Babad, E, Avni-Babad, D. & Rosenthal, R. (2001). Teachers brief nonverbal
behaviors can predict certain aspects of students evaluations.
* Babad, E (In press). Measuring the Psychological price of preferential nonverbal
behavior in television interviewing.
* Friedman, H., Mertz, T., & DiMatteo, M.R. (1980). Perceived bias in the facial
expressions of television news broadcasters. Journal of Communication, 30,
103-111.
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Lexington books.
 תקשורת מילולית.5
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. חקר השיח ופעולות דיבור,פרגמטיקה
* Blum-Kulka, S. (1997). Discourse pragmatics. In T.A. Van Dijk (Ed.), Discourse as
social interaction. Sage, London. 38-63.
* Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge
University Press.
* Grice, H. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. Morgan (Eds.) Syntax and
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* Snow, C.E. & Dickinson, D.K. (1990). Social sources of narrative skills at home and
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* Blum-Kulka, S. (1997). Dinner talk: Cultural patterns of sociability and
socialization in family discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
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* Nugent, G.K. (1991). Cultural and Psychological influences on the fathers role in
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* Blum-Kulka, S. & Liebes T. (2000). Peres versus Netanyahu: Television wins the
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תאור כללי של הקורס:
במסגרת הסמינר נכיר את תיאורית פעולות הדיבור אשר צמחה במסורת הפילוסופית והשפעתה
ניכרת עד היום בתחומי דעת כגון פרגמטיקה ,לימודי תרבות ,תקשורת ,יחב"ל ועוד .נדון בחיבורים
השונים בין המושג 'ביצועיות' לבין תיאוריות חברתיות ותקשורתיות וננתח מימושים ,פרשנויות ,טקסים,
תהליכים ומאבקים על המשמעות של פעולות דיבור שונות בזירה הציבורית המתווכת.

מטרות הקורס:
מטרת הסמינר היא להבין את דרכי הטיפול בתאורית פעולות הדיבור בגישות השונות במדעי החברה
והרוח ולבחון דרכים חדשות לעדכון התיאוריה והמחקר.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
התלמידים בקורס יוכלו לתאר את מסלול ההתפתחות של תיאורית פעולות הדיבור בדיסצלינות שונות
ולהעריך את דרכי הטיפול בתיאוריה בגישות השונות .התלמידים ילמדו לסווג פעולות דיבור ,לחקור
אותן בהקשרים ציבוריים מתווכים ולדון באופן ביקורתי בדרכי מימושם והתקבלותם.

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס:סמינר

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
מבוא :מה אנשים עושים עם מילים?
פרפורמטיביות :שלוש משמעויות תיאורטיות
תיאורית פעולות הדיבור
פעולות דיבור ותיאורית הנימוס בחקר הפרגמטיקה
פעולות דיבור והקשר חברתי
פעולות דיבור והמדיה
פעולות דיבור ציבוריות :היבטים אמפיריים
פרשנות של פעולות דיבור בהקשרים ציבוריים
תהליכים וטקסים חברתיים ופעולות דיבור
מאבקים על המשמעות של פעולות דיבור
רפרטים
סיכום
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Kampf, Z. (2013) Mediated Performatives. In J. Verschueren, J. O stman. Handbook
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Press.
Sbisa, M (2002). Speech acts in context. Language & Communication 22: 421436
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.51-58 :25 . כוחו של איום מה הוא? בלשנות עברית חפ"שית.(1987) . א,עמבר
 המיצוב המשתנה של העורף במלחמת:" מ"קורי עכביש" לחומה בצורה.(2007) . ז, וקמפף. ת,ליבס
. תל אביב:אביב- אוניברסיטת תל,קיסריה לתקשורת- בית ספר רוטשילד.לבנון השניה
 הבעות צער בשיח היומיומי: מרבה צער  מרבה עוצמה.(2011) . ש,קולקה- ובלום. ז,קמפף
. חלקת לשון.והציבורי בישראל
 העורכים.' כרך ב, העברית שפה חיה,"( "פעולות דיבור של הוראה ובקשה בכנסת1999) . ע,עבאדי
רינה
.238-209 ' עמ, הקיבוץ המאוחד:אביב- תל.שחר וגדעון טורי-בן
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.( )עורכים. ש, מ ובלום קולקה, בלונדהיים. מ, חמו: בתוך.( שתיקה כפעולת דיבור2012) . ר,ניר
 ע"ע.קולקה- קובץ מאמרים לכבודה של פרופ' שושנה בלום: עיונים בשפה ובמדיה:תקשורת כשיח
45-55.
43-44: 367-391.
Olshtain E and Weinbach. L. (1993). "Interlanguage Features of the Speech Act
Complaining. In:. G. Kasper, S. Blum-Kulka (Eds). Interlanguage Pragmatics. (pp.
108-122) Oxford: Oxford University Press.
Camilla Vבsquez (2011). Complaints online: The case of TripAdvisor. Journal of
Pragmatics 43 (2011) 17071717.
Kampf, Z & Blum-Kulka, S. (2007) Do Children Apologize to Each Other? Apology
Events in Young Israeli Peer Discourse, Journal of Politeness Research, 3 (1): 11
Coulmas, F. (1981). Poison to your soul: Thanks and apologies contrastively viewed.
In: F. Coulmas (Ed.) Conversational Routine. (Pp. 69-92) The Hague: Mouton De
Gruyter.
Holmes, J. (1988) Paying compliments: A sex-preferential politeness strategy.
Journal of Pragmatics, 12 (4): 445-465.
Gu, Y. (1993). The impasse of perlocution. Journal of Pragmatics. 20 (5): 405-432.
Lakoff, R, B. (2000). The Language War. Berkeley, California: University of
California Press.
Butler, J. and A. Athanasiou (2013). Dispossession: the performative
in the political. Cambridge, UK, Polity.

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 0 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 5הרצאה
% 5 השתתפות
% 0 הגשת עבודה
% 0 הגשת תרגילים
% 0 הגשת דו"חות
% 90 פרויקט מחקר
% 0 בחנים
% 0 אחר

: הערות/ מידע נוסף
אין
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סילבוס

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לסטטיסטיקאים א 52112 -
תאריך עדכון אחרון 21-08-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית6 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סטטיסטיקה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:יאן דולינסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסyan.dolinsky@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום רביעי 13-14

מורי הקורס:
מר יונתן זוארי
מר בר וינשטיין

1/3

פרופ יאן דולינסקי
מר הדר שרביט

תאור כללי של הקורס:
בקורס נלמד נושאים בסיסיים באנליזה ונראה ישומים שלהם בתחומי המדעים.

מטרות הקורס:
פיתוח טכניקות מתימטיות הנדרשות בסטטיסטיקה.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
בסיומו של קורס זה תהיו מסוגלים להתמודד עם בעיות מתמטיות בסיסיות מתחומים שונים וליישם
את המשפטים היסודיים של החדו"א.

דרישות נוכחות ):(%
אין

שיטת ההוראה בקורס:הרצאות+תרגילים

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
סדרות של מספרים ממשיים ,הגדרת הגבול ,פונקציות ,גבולות של פונקציות ,רציפות וגזירות,
המשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי ,חקירת פונקציות ,אינטגרציה.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
הווארד אנטון ,חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ) 1האוניברסיטה הפתוחה(

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 85
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
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הגשת תרגילים % 5
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 10
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
חובת הגשה של לפחות  9תרגילים.
את התרגילים יש לעשות באופן עצמאי )לא תינתן הגשה משותפת( .הגשות באיחור לא יתקבלו למעט
באישור המתרגל.
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סילבוס

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לסטטיסטיקאים ב 52113 -
תאריך עדכון אחרון 26-02-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית6 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סטטיסטיקה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:יאן דולינסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסyan.dolinsky@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום רביעי 13-14

מורי הקורס:
פרופ יאן דולינסקי
מר הדר שרביט

1/3

מר יונתן זוארי
מר בר וינשטיין

תאור כללי של הקורס:
בקורס נלמד נושאים בסיסיים באנליזה ונראה ישומים שלהם בתחומי המדעים.

מטרות הקורס:
פיתוח טכניקות מתימטיות הנדרשות בסטטיסטיקה.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
סיומו של קורס זה תהיו מסוגלים להתמודד עם בעיות מתמטיות בסיסיות מתחומים שונים וליישם את
המשפטים היסודיים של החדו"א.

דרישות נוכחות ):(%
אין

שיטת ההוראה בקורס:הרצאות+תרגילים

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
אינטגרל לא מסויים ,טורים ,טורי חזקות ,פונקציות של כמה משתנים ,אינטגרלים כפולים ,מבוא
למשוואות דיפרנצליות רגילות

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 90
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 5
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0

2/3

% 5 בחנים
% 0 אחר

: הערות/ מידע נוסף
אין
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סילבוס

יסודות ההסתברות 52220 -
תאריך עדכון אחרון 02-04-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית6 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סטטיסטיקה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר אסף שריג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסassaf.sarig@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר אסף שריג
מר יואל פרנקל

1/3

גב טלי שפירו
מר משה פירו

תאור כללי של הקורס:
קורס זה משמש כקורס מבוא ראשון לתורה המתמטית של הסתברות  -המודל הפורמלי של מצבי
חוסר ודאות .תורת ההסתברות היא הבסיס המתמטי של סטטיסטיקה.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לחשוף את עיקרי תורת ההסתברות )מודלים הסתברותיים ,משתנים מקריים
בדידים ורציפים ,משפטי גבול( בפני הסטודנטים ולהכין את הקרקע ללימוד קורס היסוד בסטטיסטיקה
הניתן בשנה ב.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להשתמש בכלים שנלמדו לצורך חישוב הסתברות מאורעות ,תוחלת ,שונות וכד.
לפרמל בעיות סיפוריות פשוטות-בינוניות בקונטקסט הסתברותי ולפתור אותן בעזרת הכלים שנלמדו.
להוכיח טענות בסיסיות בתורת הקבוצות ובהסתברות בדידה ורציפה.

דרישות נוכחות ):(%
אין דרישת נוכחות

שיטת ההוראה בקורס :ההוראה מסתמכת על ביצוע nס' מטלות לימודיות בכל שבוע:
 .1מומלץ לצפות בהרצאות מוקלטות בהן מוצג חומר הלימוד השבועי בצורתו הבסיסית) .כשעתיים
צפייה(
 .2שיעורים פרונטליים עם מרצה .המורה יסכם בעזרת דוגמאות את המושגים שנלמדים באותו השבוע,
וכן ,לפי הדרוש ,יעסוק ברקע המתמטי ובמושגים הנדרשים לפתרון תרגילים.
 .3תרגול פרונטלי עם מתרגל .המתרגל יציג סידרה של בעיות ויפתור אותן בכיתה) .שעתיים של תרגול
פרונטלי(

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
 .1מבוא להסתברות ורקע בתורת הקבוצות.
 .2האקסיומות של הסתברות.
 .3מרחבי הסתברות בדידים ורציפים .חישובי הסתברויות.
 .4משפט ההסתברות השלמה ומשפט ביאס.
 .5אי תלות .קומבינטוריקה בסיסית.
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 .6משתנים מקריים.
 .7התוחלת.
 .8השונות.
 .9התפלגויות משותפות.
 .10התפלגויות מותנות ואי תלות.
 .11משתנים מקריים רציפים.
 .12התפלגויות משותפות )רציף-רציף ,בדיד-בדיד ,רציף-בדיד(
 .13שונות משותפת ומקדם המתאם.
 .14התפלגות סכום של משתנים מקריים.
 .15אי-שיוויונות הסתברותיים ומשפטי גבול.

חומר חובה לקריאה:
יועלו סרטונים לאתר ומומלץ לצפות בהם לפני השעורים הפרונטליים.

חומר לקריאה נוספת:
1. Introduction to Probability, second edition, by Bertsekas and Tsitsiklis (course
)textbook
2. A first course in statistics, 8th edition, by Sheldon Ross.

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 80
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 20
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
בכדי לעבור את הקורס חובה לקבל ציון עובר במבחן.
כמו כן ,הבחנים )הממוחשבים במודל( מהווה מגן בלבד )כלומר ,אם ציון המבחן גבוה מהציון
המשוקקל בבחנים ,הציון המשוקלל בבחנים לא ייחשב בשקלול הציון(
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סילבוס

עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי 52221 -
תאריך עדכון אחרון 19-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית5 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סטטיסטיקה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:עופר קלע

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסoffer.kella@gmail.com :

שעות קבלה של רכז הקורס :בתאום )ימי א,ג,ד ,אחרי (14:00
או בתאום.

מורי הקורס:
מר צבי אלון
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מר יואל פרנקל
גב שיר משה
פרופ עופר קלע

תאור כללי של הקורס:
הקורס מגדיר את העקרונות הבסיסיים של ניתוח נתונים ,ובפרט עוסק באמידה נקודתית ,בניית רווחי
סמך ,בדיקת השערות ,סטטיסטיקה תיאורית ורגרסיה פשוטה.

מטרות הקורס:
לימוד העקרונות של הסקה סטטיסטית שכיחותית ובפרט אמידה ,רווחי סמך ובדיקת השערות.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
 .1לחשב אומדים נקודתיים בשיטת המומנטים ובשיטת הנראות המירבית.
 .2לחשב תכונות של אומדים )הטיה ,שונות ,טעות ריבועית ממוצעת( ,להשוות בין אומדים שונים
ולבחור אומד אופטימלי ולשקלל אומדים בצורה אופטימלית.
 .3לחשב רווחי סמך לתוחלת ,שונות ,להפרש או סכום תוחלות ולפרמטרים נוספים ,ולחשב את רמת
הסמך המתאימה.
 .4לבצע מבחנים לבדיקת השערות פשוטות ולבדיקת השערות מורכבות ,ולהכיר ולהשתמש במושג
ערך ה .P -
 .5לחשב גודל מדגם מינימלי עבור בעיות אמידה ,רווחי סמך ובדיקת השערות.
 .6להכיר וליישם שיטות גרפיות של תיאור נתונים.
 .7לבצע ולפרש רגרסיה לינארית פשוטה.

דרישות נוכחות ):(%
0

שיטת ההוראה בקורס :הרצאה פורנטלית תתמקד בלימוד החומר התאורטי.
התרגול יוקדש לחזרה על החומר הנלמד עם דוגמאות ולעתים הרחבות.
תרגילי בית שבועיים נועדו ליישום החומר התאורטי ולבדיקה כי אכן החומר הובן.

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
סטטיסטיקה תיאורית ,אחוזונים ,היסטוגרמה ,גרף פיזור.
רגרסיה לינארית פשוטה.
אוכלוסיה ומדגם ,אמידה ,אומד עקיב ,אומד חסר הטיה ,טעות ריבועית ממוצעת ,שיטות אמידה ,שיטת
המומנטים ,נראות מרבית.
רווח סמך  מושגים ועקרונות .דוגמאות :תוחלת ,הפרש תוחלות ,הסתברות להצלחה ,הפרש
הסתברויות ,שונות.
 בדיקת השערות  -מושגים ועקרונות .דוגמאות :זהה לרווח סמך ,מבחן טיב התאמה ומבחנים אפרמטריים.
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חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
.1מבוא לסטטיסטיקה והסתברות-האוניברסיטה הפתוחה.
 .2אלונה רביב ותלמה לויתן ,מבוא להסתברות וסטטיסטיקה  :הסתברות ,עמיחי.
 .3אלונה רביב ותלמה לויתן ,מבוא להסתברות וסטטיסטיקה  :הסקה סטטיסטית ,עמיחי.

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 80
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 20
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
תרגילים שבועיים ינתנו במודל.
בנוסף למבחן המסכן יתקיימו שני בחנים של שעה במהלך הקורס שיורכבו מתרגילי הבית.
חצי מהמבחן הסופי יורכב מתרגילי הבית והחצי השני משאלות חדשות.
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סילבוס

המפנה החזותי :תיאוריה וביקורת 54235 -
תאריך עדכון אחרון 12-09-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי תרבות-תכנית אישית

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר נורמה מוסי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסnorma.musih@gmail.com :

שעות קבלה של רכז הקורס:בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר נורמה מוסי
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תאור כללי של הקורס:
מה הקשר בין מפה ,תצלום של כדור הארץ ,ומבנה בית הכלא? כולם מושאי מחקר של בתרבות
חזותית .תרבות חזותית היא תחום ידע בינתחומי ששואל שאלות על ראייה ועל האפשרות להבין את
העולם באמצעים חזותיים .בו בזמן ,תרבות חזותית נתפסת כמתודולוגיה וצורה של פרשנות השוואתית.
בקורס זה נחקור את ההיסטוריה של התרבות החזותית ונתנסה בהפעלת מתודולוגיה חזותית של מחקר
באמצעות שאילת שאלות על ייצור דימויים ,שכפולם ,שעתוקם והפצתם .בעקבות תפיסת הדימויים של
וו .ג'י .ט .מיטשל כאיקונולוגיה נתמקד בחקר חייהם של דימויים ,תשוקותיהם והכוחות שמונעים
ומופעלים על ידם .נפתח "דרכים לראות" ,כפי שכינה זאת ג'ון ברגר ,ונלמד על כיווני המחקר
שהתפתחו בעקות עבודתה החלוצית של חוקרת הקולנוע לורה מאלווי ומה שהיא מכנה המבט הגברי
המכונן בקולנוע צופות וצופים .בנוסף ,בעקבות העבודה של מישל פוקו נעסוק במשטרים של ראייה
במה ניתן לראות )ומה שלא ניתן לראות( ומתוך איזה נקודת מבט אנחנו עושים זאת .נוסיף לכך דיון על
"הזכות לראות" ,שניקולס מירזוף חילץ מהיחסים בין ראייה וראייה שכנגד ועל ראייה כמעשה אזרחי.

מטרות הקורס:
קורס זה יקנה לסטודנטים ידע רחב ,פרספקטיבה היסטורית ועכשווית בתחום המחקר תרבות
חזותית.
הקורס יפתח אצל הסטודנטים קשב חזותי מתוכו יוכלו ליצור ידע חזותי חדש על תופעות תרבותיות
מוכרות.
הקורס יאפשר לסטודנטים להתנסות בפרקטיקות מתודולוגיות של מחקר חזותי.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להסביר את התיאוריות המרכזיות בתחום התרבות החזותית ולמקמם בהקשרם ההיסטורי.
להשוות בין תיאוריות חזותיות שונות ,על מנת להעריך את נקודות הדמיון והניגודים ביניהן.
לנתח באופן ביקורתי תופעות חזותיות לאור התיאוריות שנלמדו.

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס :הרצאות פרונטאליות ודיונים בכיתה המבוססים על התגובות הכתובות של
הסטודנטים.

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
מפגש  :1הקדמה והיכרות עם הסילבוס
מפגש  :2מהי תרבות חזותית וכיצד נוצר ידע חזותי
מפגש  :3דימויים כאיקונות
מפגש  :4דרכים לראות ודרכים להתבונן )+צפייה בפרק אחד מתוך הסדרה של ה בי בי סי(
מפגש  :5המבט המכונן כוח :בין פיקוח להשגחה
מפגש  :6רואות גוף -מיגדר ותרבות חזותית
מפגש  :7זיכרון והיסטוריה -המוזיאון כזירה חזותית
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 מיפוי ותיכנון עירוני, מפות:8 מפגש
 מהמבט האלוהי למבט של המדינה: המבט מלמעלה:9 מפגש
 לראות מלחמות ולמסגר זוועות:10 מפגש
 החובה להתבונן והאחריות להיות עד, על הזכות לראות:11 מפגש
 פוליטיקות של מבט:12מפגש
 על דימויים ודמיונות:13 מפגש
. הרצאות קצרות של תלמידי הקורס וסיכום:14 מפגש
.*ייתכנו שינויים בסילבוס ובבליוגרפיה בהתאם

:חומר חובה לקריאה
Berger, John. About Looking. Knopf Doubleday Publishing Group, 2011.
. Ways of Seeing. Penguin Adult, 2008.
Bleiker, Roland, ed. Visual Global Politics. 1 edition. London/; New York: Routledge,
2018.
Chaudhuri, Shohini. Feminist Film Theorists: Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa
de Lauretis, Barbara Creed. Routledge Critical Thinkers. London/; New York:
Routledge, 2006.
Crary, Jonathan. Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern
Culture. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001.
Demo, Anne Teresa, and Bradford Vivian, eds. Rhetoric, Remembrance, and Visual
Form: Sighting Memory. 1 edition. New York: Routledge, 2013.
Green, Jeffrey Edward. The Eyes of the People: Democracy in an Age of
Spectatorship. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.
Hariman, Robert, and John Louis Lucaites. The Public Image: Photography and Civic
Spectatorship. Chicago/; London: University Of Chicago Press, 2016.
Mirzoeff, Nicholas. The Right to Look: A Counterhistory of Visuality. Duke University
Press, 2011.
, ed. The Visual Culture Reader. 3 edition. London/; New York: Routledge, 2012.
Mitchell, W. J. T. Image Science: Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics.
University of Chicago Press, 2015.
. There Are No Visual Media. Journal of Visual Culture 4, no. 2 (August 1,
2005): 25766. https://doi.org/10.1177/1470412905054673.
Mulvey, Laura. Visual and Other Pleasures. Macmillan, 1989.
Piper, Karen. Cartographic Fictions: Maps, Race, and Identity. New Brunswick, N.J:
Rutgers University Press, 2002.
Ranciטre, Jacques. The Emancipated Spectator. Verso, 2009.
. The Politics of Aesthetics. A&C Black, 2013.
Rogoff, Irit. Terra Infirma: Geographys Visual Culture. 1 edition. London/; New
York: Routledge, 2000.
Rose, Rachel, Laura Mulvey, and Rachel Rose. Laura Mulvey Visual Pleasure and
Narrative Cinema 1975. Two Works. Afterall Books, 2016.
Scott, James C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human
Condition Have Failed. Yale University Press, 1998.
September Accessed . צילום | מפתח  כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית. אריאלה,אזולאי
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11, 2019. http://mafteakh.tau.ac.il/2010/08/07-2/.
: כותבים חזותי2013  פרוטוקולאז.דן- נעמי מאיריand , אורי ברטל, דנה,הורוביץ-אריאלי
.2013 , רסלינג:[אביב- תל.מתודולוגיות בחקר התרבות החזותית
Accessed .יורה | מפתח  כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית- רואה. חוה,שטיין-ברונפלד
September 11, 2019. http://mafteakh.tau.ac.il/term/%d7%a8%d7%95%d7%90%d6
%b8%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%a8%d6%b8%d7%94/.
Accessed . צילום אזרחים | מפתח  כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית. רותי,גינזבורג
September 11, 2019. http://mafteakh.tau.ac.il/term/%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7
%95%d7%9d-%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d/.
.2012 ,Bookieman : ירושלים. אסופת מאמרים: המוזאון העתיד לבוא. יותם,דביר
.2015 , רסלינג:אביב- תל. הסדרה לפילוסופיה. הולדת בית הסוהר: לפקח ולהעניש. מישל,פוקו

:חומר לקריאה נוספת
Azoulay, Ariella. Civil Imagination: A Political Ontology of Photography. Translated
by Louise Bethlehem. London: Verso Books, 2012.
Azoulay, Ariella. What Are Human Rights? Comparative Studies of South Asia,
Africa and the Middle East, no. 1 (2015): 8.
Hariman, Robert, and John Louis Lucaites. No Caption Needed: Iconic Photographs,
Public Culture, and Liberal Democracy. University of Chicago Press, 2007.
Kozol, Wendy. Lifes America: Family and Nation in Postwar Photojournalism.
Temple University Press, 1994.
Mirzoeff, Nicholas. How to See the World. Penguin UK, 2015.
Mitchell, W. J. T. Landscape and Power, Second Edition. University of Chicago Press,
2002.
. What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images. Chicago: University
Of Chicago Press, 2006.
Ranciטre, Jacques. The Future of the Image. Verso, 2007.
Silverman, Kaja. The Threshold of the Visible World. Psychology Press, 1996.
Stoler, Ann Laura. Imperial Debris: On Ruins and Ruination. Duke University Press,
2013.
Zelizer, Barbie. About to Die: How News Images Move the Public. New York: Oxford
University Press, 2010.
.2006 , רסלינג:אביב- תל. פטיש. האמנה האזרחית של הצילום. אריאלה,אזולאי
 ארגוני זכויות אדם ישראליים בשטחים הכבושים מבעד לעין: והייתם לנו לעיניים. רות,גינזבורג
.2014 , רסלינג: תל אביב. הסדרה לאמניות.המצלמה
 שנקר הנדסה עיצוב, הקיבוץ המאוחד. תרבות חזותית בישראל. נועה חזןand , סיון,רגואן שטאנג
.nBookID104497111?aspx.Viewer/KotarApp//il.ac.cet.kotar//:https .2017 ,אמנות

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 70 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
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הרצאה% 10
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 20
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
בין השבוע השישי לשבוע השמיני ייערכו מפגשים קצרים של אחד על אחד על מנת לחשוב יחד על
עבודת הסיום של הקורס.
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סילבוס

כוח 56016 -
תאריך עדכון אחרון 01-08-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדע המדינה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז( :ניקול הוכנר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסnicole.hochner@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס :ימי שלישי בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר ניקול הוכנר
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תאור כללי של הקורס:
המושג "כוח" ונגזרותיו הפוליטיים  "עצמה"" ,סמכות"  הפך לציר של דיאלוג ופולמוס בין
התיאוריות הסוציו-פוליטיות החשובות של המאה העשרים .אנחנו נקרא טקסים נבחרים מן הפילוסופיה
המערבית מאפלטון ועד חנה ארנט שיראו עד כמה הגדרת מקורות הכוח השתנו לאורך הדורות והפך
לאחד האתגרים המרכזיים ביותר של התיאוריה הסוציולוגית לאחר מרקס ופרויד .בלב הקריאות שלנו
טקסטים קנונים מערביים לצד קריאה של קטסטים בסוציולוגיה ותיאוריה ביקורתית כמו למשל אמיל
דורקהיים או מישל פוקו.

מטרות הקורס:
 מטרת הקורס היא לעקוב אחרי ההגדרה המשתנית של "כוח"" ,סמכות" או "עוצמה" בשיח הפוליטיסוציולוגי .מאחורי מגוון מונחים שונים אפשר להראות שיש בפילוסופיה כמו בסוציולוגיה עיסוק מתמשך
במקורות הכוח ,בהבנת מנגנוני הבניית הסמכות ועצמה )החברתית ,הכלכלית ,התרבותית או
הפוליטית( ,שיש עיסוק בלתי פוסק בניתוח סטרוקטורות הכוח ומנגנוני שליטה בחברה .הקורס מזמין
את תלמידי מדע המדינה לבסס את הידע הפילוסופי שלהם )סביב מושג הכוח( וכמו כן לאתגר את
גבולות הפוליטי ולפתוח דיאלוג עם מושגי היסוד שמוצעים על ידי התיאוריות הבאות :הסוציולוגית,
הביקורתית והפוסט-מרקסיסטית.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
מיומנויות קריאה ,ניתוח ופרשנות של טקסטים סוציולוגים ופוליטיים .יכולת ליצור דיאלוגים והשוואה
בין תיאוריות שונות ולחשוב עליהם בהקשרים היסטוריים ואקטואליים.

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס:הרצאות ודיונים

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
)רשימת זמנית ,יתכנו שינויים(
מה הוא כוח? מבט סוציולוגי-פוליטי
מושג הכוח אצל אפלטון ואריסטו
מושג הכוח בפילוסופיה הפוליטית הרומית
מושג הכוח אצל מקיאולי ,לה בואסי ,הובס ,דידרו ומיל
תפיסת הכוח אחרי מרקס ואחרי פרויד
תודעה קולקטיבית וכוח אצל אמיל דורקיים
הטיפולוגיה הפוליטית של מקס ובר
ההגמוניה על פי אנטוניו גרמשי )ומה בינו לבין מנהיים ואלתוסר(
כוח הבושה ,התיאוריה של נורברט אליאס
ה"מנה" על פי מרסל מוס
הפוליטי בסטרוקטורליזם של לוי-שטראוס
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השליטה הסימבולית על פי פייר בורדייה
מנגנוני כוח על פי מישל פוקו

חומר חובה לקריאה:
קריאת קטעים מתוך טקסטים מכוננים בפילוסופיה )אריסטו ,קיקרו ,מקיאולי ,לה בואסי ,הובס ,דידרו,
מיל( ובתיאוריה הסוציולוגית )בין היתר דורקיים ,ובר ,גרמשי ,אליאס ,מוס ,לוי שטראוס ,בורדייה ,פוקו,
חנה ארדנט( .ספרות משנית גם תופיע בסילבוס שיחולק בתחילת הקורס .במידת האפשר החומרים
יועלו לאתר מודל.2

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 60
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 40
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
יתכנו שינויים
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סילבוס

מבוא לכלכלה א )מיקרו( 57107 -
תאריך עדכון אחרון 08-09-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית4 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:כלכלה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס )רכז(:אסף זוסמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסasaf.zussman@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום ה' 14:00-12:30

מורי הקורס:
ד"ר רפאל פרנק
פרופ אסף זוסמן
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ד"ר עופר רז-דרור
מר ליאור שבתאי
מר קובי מזרחי
מר נתנאל בן פורת
גב תמר ירושלמי

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק במונחי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה :עקומת תמורה ועלות אלטרנטיבית ,צמיחה
כלכלית ומסחר בינלאומי ,פונקציית ייצור והקצאת מקורות ,מנגנון השוק התחרותי ,ההתנהגות
הכלכלית של יצרנים וצרכנים ,היצע וביקוש ,גמישות ,שיווי משקל ,מונופול ,השפעות חיצוניות,
התערבות ממשלה ,אי שוויון בהכנסות .בקורס תתקיימנה שתי בחינות :בחינת ביניים )בחירה( ובחינה
מסכמת )חובה(.

מטרות הקורס:
הבנת מונחי יסוד ורכישת כלי ניתוח בסיסיים בכלכלה

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להבין מושגי יסוד בכלכלה ולנתח התנהגות של שווקים כלכליים

דרישות נוכחות ):(%
0

שיטת ההוראה בקורס:הוראה פרונטאלית בכיתה ופתרון תרגילים

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
עקומת תמורה ועלות אלטרנטיבית ,צמיחה כלכלית ומסחר בינלאומי ,פונקציית ייצור והקצאת
מקורות ,מנגנון השוק התחרותי ,ההתנהגות הכלכלית של יצרנים וצרכנים ,היצע וביקוש ,גמישות ,שיווי
משקל ,מונופול ,השפעות חיצוניות ,התערבות ממשלה ,אי שוויון בהכנסות

חומר חובה לקריאה:
 .1יצחק אורון ,נילי מארק וגליה עופר ,מבוא לכלכלה  -מיקרו כלכלה ,מהדורה שנייה ,הוצאות עמיחי
) 1995מסומן להלן א-מ-ע(.
 .2גדעון יניב מבוא לכלכלה  -מיקרו ,האוניברסיטה הפתוחה.1982 ,

חומר לקריאה נוספת:
N. Gregory Mankiw, Principles of Microeconomics, Sixth Edition
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הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 70
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 30
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
אין מידע נוסף
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סילבוס

מבוא לכלכלה ב )מקרו( 57108 -
תאריך עדכון אחרון 19-04-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית4 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:כלכלה

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:ד"ר יניי שפיצר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסyannay.spitzer@huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:ימי ב'  ,12:00-10:30חדר ) 5220חברה(

מורי הקורס:
ד"ר אלון בנימיני
ד"ר איתן רגב
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ד"ר יניי שפיצר
מר נתנאל בן פורת
גב תמר ירושלמי
מר ליאור שבתאי
מר קובי מזרחי
מר נדב אשל

תאור כללי של הקורס:
בקורס זה יוצגו עקרונות היסוד של המקרו-כלכלה .לאחר סקירת מושגי היסוד של החשבונאות
הלאומית ,יעסוק חלקו הראשון של הקורס במקרו-כלכלה כאשר כל השווקים בשיווי משקל .הנושאים
הנידונים בחלק זה הם :ייצור מצרפי ,צמיחה כלכלית ,חסכון והשקעה במשק סגור ובמשק פתוח ,כסף
מחירים ואינפלציה ,ושער החליפין .החלק האחרון של הקורס עוסק בעקרונות המקרו-כלכלה בזמן
הקצר ,כאשר אפשר שחלק מהשווקים אינם בשיווי משקל .הנושאים הנידונים הם :אבטלה ,שיווי משקל
קיינסיאני ומדיניות מקרו-כלכלית מייצבת.
הציון מבוסס על מבחן סופי חובה ,ועל שני בחני-ביניים רשות .כמו כן ,במהלך הקורס ישנם  9בחני-בית
און-ליין שמטרתם לוודא הבנת החומר באופן שוטף 4% .מציון הקורס מותנה בהשלמת בחני הבית.

מטרות הקורס:
הבנת מונחי יסוד ורכישת כלי ניתוח בסיסיים במקרו-כלכלה

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להבין מושגי יסוד ולערוך ניתוח מקרו-כלכלי בסיסי

דרישות נוכחות ):(%
0

שיטת ההוראה בקורס:הוראה פרונטאלית בכיתה ,מרכזי למידה עם מתרגלים ,פתרון בחני בית ,פתרון
תרגילים

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
חשבונאות לאומית ,ייצור מצרפי ,צמיחה כלכלית ,חסכון ,השקעה ,כסף ,מחירים ,אינפלציה ,שער
חליפין ,אבטלה ,שיווי משקל קיינסיאני מדיניות מקרו-כלכלית מייצבת

חומר חובה לקריאה:
יורם מישר ,המקרו-כלכלה של ישראל ,הוצאת פרדס 2009
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חומר לקריאה נוספת:
N. Gregory Mankiw, Principles of Macroeconomics

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 70
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 26
אחר % 4
בחני-בית און-ליין

מידע נוסף  /הערות:
שני בחני האמצע הם במתכונת מגן-רשות ,משקלו של כל אחד  13נקודות .סך המשקל של המבחן
הסופי ושל בחני האמצע הוא  4% .96%מהציון הוא על הגשה מלאה של בחני-בית און-ליין.
עקב משבר וירוס הקורונה יתכנו שינויים באופי הבחינות בהתאם להחלטות הפקולטה והאוניברסיטה.
יתכן שהמבחנים יתקיימו במתכונת און-ליין.
במידה ולא יתאפשר לקיים את בחני האמצע ,משקל הבחינה הסופית יהיה  90%ומשקל בחני הבית
יהיה .10%
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סילבוס

דיני סייבר ישראליים ובינלאומיים 62324 -
תאריך עדכון אחרון 03-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:דבורה האוסן-כוריאל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסDeborah@cyberregstrategies.com :

שעות קבלה של רכז הקורס:לפי תיאום מראש עם המרצה

מורי הקורס:
עו"ד דבורה האוסן-כוריאל
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תאור כללי של הקורס:
התחום המתפתח של דיני סייבר מתאפיין ע"י שינויים מהירים ומהותיים  -הן בישראל והן במישור
הבינלאומי .החל משנת  ,2018יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם מחוברת בדרך זאת או אחרת למרחב
הסייבר ופועלת בו באופן שוטף .מדובר בתופעה אנושית חדשה ,המאפשרת התפתחויות חיוביות
בתחומי הבריאות ,החינוך ,המשפט ,המדע ועוד .יחד עם זאת ,מתקיימות תופעות של ניצול לרעה של
המרחב על ידי גורמים עויינים :מדינות ,חברות ,קבוצות ויחידים.
הקורס יעסוק בהסדרה המשפטית והרגולטורית של המרחב במציאות המורכבת והדינמית האמורה.
הקורס בוחן את תהליכי ההתפתחות של דיני הסייבר והסדרי המשילות ) (governanceהשונים
הקיימים בו :אמנות ,מנגנוני התנהגות מוסכמת ) ,(conduct of codesוהסדרים אחרים .בנוסף ,נבחן
את מערכת המשפט הישראלית שחלה על הפעילות במרחב  -שמתפתחת כעת .כמו כן ,הקורס בוחן
את יחסי הגומלין בין דיני הסייבר של ישראל והמערכת הנורמטיבית הבינלאומית שחלה במרחב.
תוכנית הקורס בנוייה מארבעה פרקים (1) :הסדרים משפטיים ורגולטוריים החלים במרחב במישור
הבינלאומי והלאומי (2) ,דיני סייבר בישראל (3) ,המאזן בין שיקולי בטחון לבין זכויות הפרט במרחב,
ו (4)-מגמות משפטיות חדשות במרחב במישור הבינלאומי והישראלי .במסגרת פרקים אלה ,ננתח
סוגיות משפטיות מרכזיות והשלכותיהן ,כגון מתקפות סייבר על תשתיות קריטיות; פריצת אתרים ומאגרי
מידע ,פשע וטרור מקוון; שימוש ביכולות האינטרנט על ידי גורמי טרור; ומנגנוני שיתוף פעולה בינלאומי
לאכיפת דיני הסייבר .לקראת סיום הקורס ייערך תרגיל כיתתי  /משפט מבויים ,בו ייבחנו הסוגיות
העיקריות שנלמדו ) 5%מהציון הסופי בקורס( 95% .של הציון הסופי  -על סמך עבודה סופית .יש
אפשרות לקבל עד  5נקודות בונוס על ניתוח משפטי של אירוע סייבר והצגתו בפני הכיתה בשיעור.

מטרות הקורס:
× להציג בפני המשתתפים הבנה של מושגי היסוד של הפעילות המדינתית והלא-מדינתית במרחב
הסייבר;
× להציג בפניהם את המערכות הנורמטיביות העיקריות שחלות על הפעילות האמורה במישור
הבינלאומי והישראלי;
× להקנות למשתתפים מגוון כלים מקצועיים בהם יוכלו לעשות שימוש בפרקטיקה ,לרבות יכולת ניתוח
של התפתחויות שוטפות במרחב הסייבר בעלי השלכות משפטיות ורגולטוריות;
× להטמיע בקרב המשתתפים את היכולת לזהות ולנתח את התפיסות האידיאולוגיות והמתודולוגיות
השונות שחלות על הסדרת מרחב הסייבר; ובתוך כך ,התפיסה הישראלית להסדרתו;
× לנתח את החולשות שביישומם של דיני הסייבר הבינלאומיים והישראליים; ולעודד חשיבה ביקורתית
על דיני הסייבר ויישומם.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
 להעניק למשתתפים הבנה של מושגי היסוד של הפעילות מדינתית והלא-מדינתית במרחב הסייבר;
 להעניק הכרות עם המערכות הנורמטיביות העיקריות שחלות על הפעילות האמורה במישור
הבינלאומי והישראלי;
 להקנות למשתתפים מגוון כלים מקצועיים בהם יוכלו לעשות שימוש בפרקטיקה ,לרבות יכולת ניתוח
של התפתחויות שוטפות במרחב הסייבר בעלות השלכות משפטיות ורגולטוריות;
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 להטמיע בקרב המשתתפים את היכולת לזהות ולנתח את התפיסות האידיאולוגיות והמתודולוגיות
השונות שחלות על הסדרת מרחב הסייבר; ובתוך כך ,התפיסה הישראלית להסדרתו;
 לנתח את החולשות שביישומם של דיני הסייבר הבינלאומיים והישראליים; לעודד חשיבה ביקורתית
על דיני הסייבר ויישומם ,הן במישור הגלובלי והן בישראל.

דרישות נוכחות ):(%
לתשומת לב הסטודנטים :בתרגיל הכיתתי שמתקיים לקראת סוף הקורס יש משקל בציון הסופי של
עד .5%יש אפשרות לקבל עד  5נקודות בונוס על ניתוח משפטי של אירוע סייבר והצגתו בפני הכיתה
בשיעור.

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
 - 62324דיני סייבר ישראליים ובינלאומיים
עו"ד ד 1האוסן-כוריאל )(com.cyberregstrategies@deborah
סמסטר א' ,יום ב' ,בין השעות  15:00-16:45חדר -משפטים 310
סילבוס וחומרי קריאה
)חומר קריאה שמתחת לקו בכל שיעור  -רשות(
שיעור  - (19.10.2020) 1מרחב הסייבר כמרחב פעילות מדינתית ולא-מדינתית חדשה :היבטים
משפטיים ראשוניים ומושגי יסוד
נק' עיקריות  -הגדרת מרחב הסייבר ,היכרות עם אתגרים נורמטיביים במרחב הסייבר ,היקף וסוג
השימוש באינטרנט ,היכרות עם פעולות לוחמה במרחב הסייבר והתגובות להן
)א()and Technology Cyber ,Innovation Governance International for Centre (video
International Security, April 2019.
)ב(May) CCDCOE ,cyberspace for law international in Trends ,Branch Law CCDCOE
2019).
)ג( אסטרטגיית צה"ל ,אוגוסט ) 2015איזכורי "סייבר" ,במיוחד עמ' (30 ,28 ,27
)ד( כתבה של מבט על הפריצה )לכאורה( של צפון קוריאה לשרתי חברת סוני
__________
)ה( )רשות( Collateral Cyber Understanding ,Goldman Zachary and Romanosky Sasha
)Damage, 9 J. Nat'l Sec. L. & Pol'y 233 (2017
)ו( )רשות( רון שמיר ואלי בכר" ,התקפות סייבר על מערכת הבחירות  איך מתמודדים?" מחקר
מדיניות  ,136המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז פדרמן לחקר הסייבר )פברואר  ,(2019עמ' 18-37
)ז( )רשות( בחירות  :2019בחירות בצל מתקפת סייבר ,פודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה
)מרץ .(2019

יחידה א' :הסדרים משפטיים ורגולטוריים החלים במרחב במישור הבינלאומי והלאומי
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 מבט על:(  פיתוח הסדרים נורמטיביים במרחב במישור הבינלאומי והלאומי26.10.2020) 2 שיעור
 גישות שונות להסדרה נורמטיבית של מרחב, ריבוי שחקנים בתהליכים הנורמטיביים- נק' עיקריות
.צדדיות להסדרה- יוזמות נורמטיביות רב,הסייבר
7.8.2011 ," "קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברניטי,3611 )א( החלטת ממשלה
Cyber International to Introduction ,Roigas Henry and Osula Maria-Anna ()ב
Norms, in Osula and Roigas (eds.), International Cyber Norms, CCDCOE, 2016, pp.
11-22
 מתוך רובי סייבל ויעל," "דיני הטלקומוניקציה הבינלאומית ודיני סייבר בינלאומיים,כוריאל- האוסן.)ג( ד
.615-630 ' עמ,2016 , נבו,( משפט בינלאומי )מהדורה שלישית,(רונן )עורכים
__________
on Progress Enabling :Implementation to Articulation From ,Microsoft ()ד( )רשות
Cybersecurity Norms, June 2016, The Need for a Digital Geneva Convention,
February 2017, and Establishing an International Cyberattack Attribution
Organization to Strengthen Trust Online
French ,Cyberspace in Security & Trust for Call Paris The :Brief In (Video) ()ה()רשות
Ministry for Europe and Foreign Affairs (November 2018),
Kubo .Dr by Juris Opinio on Silence and Norms Cyber -CyCon )ו( )רשות( סרטון מכנס
Macak

 משילות באינטרנט- (2.11.2020) 3 שיעור
, התפתחויות בנושא, הגורמים המעורבים במשילות, האינטרנט כחלק ממרחב הסייבר- נק' עיקריות
.המודל הנכון למשילות
)א( מהי משילות האינטרנט? איגוד האינטרנט הישראלי
California A ,Numbers and Names Assigned for Corporation Internet for Bylaws ()ב
Nonprofit Public-Benefit Corporation (as amended 18 June 2018).
Fletcher 41 ,Governance Internet in Leadership of Role The ,Sepulveda .A Daniel ()ג
F. World Aff. 129 (2017)
The Oxford Handbook of Internet Studies, Oxford University Press, 2013, pp.
555-575
World ,E-28 .Doc ,1.Rev ,Conference the of Work the for Proposal ,Israel of State ()ד
Conference on International Telecommunications (WCIT-12) Dubai, 3-14 December
2012
__________
2014 ,24 April ,Statement Multistakeholder NETmundial ()ה( )רשות
Free a Promote Can Europe How ,Hohmann Mirko and Benner Thorsten ()ו()רשות
and Open Internet, Net Politics, June 27, 2018.
מדינתיים נבחרים במרחב-(  הסדרים בין9.11.2020) 4 שיעור
מדינתיים נבחרים במרחב הסייבר- הסדרים בין- נק' עיקריות
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working two creates UN :events of turn surprising A ,Colatin Tomas De Samuele ()א
groups on cyberspace, NATO CCD COE Law Branch (2018); UN General Assembly
resolution ref. A/C.1/73/L.37; UN General Assembly resolution ref.
A/C.1/73/L.27/Rev.1.
for Conduct of Code International ,Organization Cooperation Shanghai ()ב
Information Security, 9 January 2015
22,35 ,1-6 Articles ,2001 ,185 ETS ,Cybercrime on Convention ,Europe of Council ()ג
__________
Regional via Cyberspace Secure a Towards ,Radunovic Vladimir ()ד( )רשות
Cooperation: Overview of the Main Diplomatic Instruments, Diplo Foundation, 2017
the in Developments on Experts Governmental of Group the of Report ()ה( )רשות
Field of Information and Telecommunications in the Context of International
Security, A/70/174, 22.7.2015, pp. 6-14.
( ואחריותdiligence due)  עקרון בדיקת הנאותות, סמכות שיפוט,(  ריבונות16.11.2020) 5 שיעור
(' )חלק א2.0  מדריך טאלין:המדינה במרחב הסייבר
 עקרונות היסוד-  החלת המשפט הבינלאומי הקיים על פעילות מדינתית במרחב הסייבר- נק' עיקריות
.(31.5.2018)  נ' אוהד בן חמוInc Facebook 5860/16 )א( רע"א
Applicable Law International the on 2.0 Manual Tallinn ,(.ed) Schmitt .N Michael()ב
to State Activity in Cyberspace, Cambridge, 2017, Rules 1-4 (pp. 11-27), Rule 6 (pp.
30-42) Rule 8 (pp. 51-54) and Rule 14 (pp. 84-87)
__________
Tallinn the of Launch - Operations Cyber and Law International (video) ()ג( )רשות
Manual 2.0 , Atlantic Council, February 8, 2017
as States engaging-Re :Rules Cyber to Norms Cyber From ,Macak Kubo()ד( )רשות
Law-makers, 30 Leiden Journal of International Law 2017
 מדריך טאלין: הגנה עצמית ודיני המלחמה במרחב הסייבר, השימוש בכוח- (23.11.2020) 6 שיעור
(' )חלק ב0.2
 החלת דיני מלחמה במרחב הסייבר- נק' עיקריות
Applicable Law International the on 2.0 Manual Tallinn ,(.ed) Schmitt .N Michael ()א
to State Activity in Cyberspace, Cambridge, 2017, Rules 68-75 (pp. 328-356
on 2.0 Manual Tallinn ?Shelf the on Book Rule A ,Efroni Dani and Shany Yuval ()ב
Cyberoperations and Subsequent State Practice, AJIL Vol. 112, pp. 583-657 (2018)
__________
.2018 ,Summary ,Strategy Cyber ,Defense of Department US ()ג()רשות
AJIL ,Cyber of Age the in Sovereignty ,Taylor Robert and Corn .P Gary ()ד( )רשות
Unbound, Volume 111 ) 2017 , pp. 207-212.
 דיני סייבר בישראל:'יחידה ב
 התפתחות הדין הישראלי במרחב הסייבר:(  דיני סייבר ישראליים30.11.2020) 7 שיעור
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נק' עיקריות  -בחינה ראשונית של ההסדרה של מרחב הסייבר בישראל; תזכיר חוק הגנת הסייבר
ומערך הסייבר הלאומי
)א(
Israel thwarts attempted North Korean cyberattack aimed at its defense industries,
August 12, 2020
)ב( החלטת ממשלה " ,3611קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברניטי"7.8.2011 ,
)ג( החלטת ממשלה " 2443קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת סייבר" והחלטת
ממשלה " 2444קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר"15.2.2015 ,
)ד( היערכות גופים חיוניים להגנת הסייבר ,דו"ח 69ב של מבקר המדינה )מאי .(2019
__________
)ה( )רשות( Defense Cyber s'Israel ?Aggrandizement Persistent ,Chachko Elena
Architecture, August 26,2020.
)ו( )רשות( כיצד ישראל הפכה למעצמת הגנת סייבר? סרטון דוקומנטרי קצר של HBO
)ז( )רשות( אגודת האינטרנט הישראלית ,סקר הגולש הישראלי  השימוש באינטרנט בישראל בדגש
על תקופת הקורונה ,אוגוסט .2020
שיעור   (7.12.2020) 8דיני סייבר ישראליים :תפיסת הרגולציה המגזרית )מרצה אורח(
נק' עיקריות  -התפיסה הרגולטורית המגזרית לצד הגדרת תשתיות חיוניות וההגנה עליהן בישראל
)א( תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי ,התשע"ח2018-
)ב( בנק ישראל ,חוזר " ,361ניהול הגנת סייבר" ,מרץ .2015
)ג( המפקח על שוק ההון ,החזון הדיגיטלי וחוזר "ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים" ,אוגוסט 2016
)ד( משרד האוצר ,מעבדת סייבר חדשה תוקם בבאר שבע בתחום הפינטק-סייבר בהשקעה של 15
מיליון ) ¤אפריל (2018
__________
)ה( )רשות( הרשות הלאומית להגנת הסייבר" ,עקרונות הפעולה של המרכז הלאומי לסיוע
בהתמודדות עם איומי סייבר".2015 ,
)ו( )רשות( אלדד הבר וטל ז'רסקי" ,דרכי ההגנה על תשתיות חיוניות במרחב הסייבר בישראל" משפט
וממשל ,כרך י"ח ,תשע"ז ).(2017
שיעור   (14.12.2020) 9דיני סייבר ישראליים :פשע מקוון וטרור מקוון
נק' עיקריות -חקיקה שנוגעת לפשע המקוון בישראל והיבטי אכיפתה; ישראל ואמנת בודפשט ,הסדרת
טרור מקוון בעולם ובהקשר של חוק המאבק בטרור  -התשע"ו2016-
)א( אסף הרדוף ,הפשע המקוון ,נבו" ,2010 ,מבוא" )עמ' .(21-30
)ב( חוק המחשבים ,תשנ"ה.1995-
)ג( חוק להסדרת ביטחון בגופים ציבוריים ,תשנ"ח .1998-
)ד( חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט ,התשע"ז.2017-
)ה( חוק המאבק בטרור ,התשע"ו  ) 2016סעיף  ,2הגדרת "מעשה טרור"(.
__________
)ו( )רשות( חיים ויסמונסקי חקירה פלילית במרחב הסייבר ,נספח  -רקע על ארכיטקטורת האינטרנט,
בעמ' .(2015) 337-339
)ז( )רשות( עפג )י-ם( 35557-03-17  מדינת ישראל נ' סאלח זגארי.
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)ח( )רשות( in Terrorism and Law Terrorism-Counter New sIsrael ,Fidler David
Cyberspace, NetPolitics, Aug 22, 2016

יחידה ג' :המאזן בין שיקולי בטחון לבין זכויות הפרט במרחב
שיעור  (21.12.2020) 10בטחון סייבר במישור הגלובלי והלאומי בעידן הפוסט-סנודן; הסדרת זכויות
הפרט והמדיה החברתית במרחב הישראלי
נק' עיקריות  -הצורך באיזון בין סמכויות המדינה לצרכי בטחון ובין זכויות הפרט במרחב; היבטים
משפטיים של ניטור אזרחים ע"י הממשלה; מהי "המדינה האלגוריתמית"?
)א( ,TEDTalks (video) ,Internet the Back Take We How sHere ,Snowden Edward
March 2014
)ב( .Policy Data -Facebook
)ג( יניב קובוביץ ,עתירה :תוכנת הריגול הישראלית פגסוס שימשה למעקב אחר פעילי אמנסטי ,מאי
2019.
)ד(Requiring by Insecurity Mandating :Doormats Under Keys ,al et Abelson Harold
Government Access to All Data and Communications, Journal of Cybersecurity,
) 2015, pp. 1-4 (until Findings
____________
)ה( )רשות( דו"ח בסימוכין  34/60/HRC/Aשל דווח האו"ם על הזכות לפרטיות בנושא מעקב ממשלתי
למול הזכות לפרטיות ,ספטמבר .2017
)ו( )רשות( Altered of Handling for Facebook Criticizes Pelosi Nancy ,Kang Cecilia
Videos, The New York Times (May 2019).
)ז( )רשות( ראיון של ג'ון אוליבר עם אדוארד סנואדן ,החל מדקה  14:08בסרטון .תחילתו של הסרטון
גם היא מעניינת ונוגעת במעקב ממשלתי אחר אזרחים.
)ח( )רשות( effects chilling and ,regulation ,surveillance Internet ,Penney Jonathon
online: a comparative case study, Internet Policy Review, 26 May 2017.

שיעור   (28.12.2020) 11הגנת מידע אישי כמרכיב בהגנת סייבר
נק' עיקריות  -הסדרי הגנת מידע פרטי באיחוד האירופי וישראל
)א( .12-23 and 1-4 Articles ,2016 ,27 April ,Regulation Protection Data General EU
)ב( ד .האוסן-כוריאל" ,גבולות נסגרים :גם לדאטה שלך"4,8,2020 ,
)ג( תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( ,התשע"ז  ,2017סעיפים  ,14 ,13 ,1-3תוספת ראשונה.
)ד( היבטים בהגנה על פרטיות במאגרי המידע ,דו"ח שנתי 69ב של מבקר המדינה )מאי  ,(2019עמ'
17-27.
)ה( "רשות הגנת הפרטיות בישראל הגישה את תזכיר חוק הגנת הפרטיות"30.7.2020 ,
____________
)ו( )רשות( Relationship the On :Frontiers without Protection Data ,Ukrow Jorg
between EU GDPR and Amended CoE Convention 108, 4 Eur. Data Prot. L. Rev. 239
)(2018
)ז( )רשות( ,court in you against testify can Fitbit and Alexa Your ,Reardon Marguerite
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CNET (April 5, 2018).

יחידה ד' :השפעתן של התפתחויות טכנולוגיות על מגמות משפטיות במרחב
שיעור   (4.1.2020) 12משפט מבוים כיתתי ) 5%מהציון הסופי(
חומר נוסף יחולק לקראת המשפט המבוים
שיעור   (11.1.2020) 13מגמות בפיתוח דיני הסייבר במישור הבינלאומי והישראלי )חלק א'(
נק' עיקריות  -טכנולוגיות חדשות והשפעתן על מגמות רגולטוריות; שימוש ברגולציה לפגיעה בשרשרת
האספקה
)א( Warfare Influence/Information Enabled-Cyber On ,Kerr Jackie and Lin Herbert
and Manipulation (August 2017 version).
)ב( Elections Should :Hack to Harder Democracy Making ,al et Shackelford Scott
Be Classified as Critical Infrastructure?, 50 University of Michigan Journal of Law
Reform, Vol. 3, 2017.
)ג( PaxAmericana ,Space Without Day A
____________
)ד( )רשות( Cybersecurity Strengthening ,Law International of Society American
(video), July 17, 2017.
)ה( ).Discuss sLet .Security Cyber & Blockchain ,Deloitte (2017

שיעור   (18.1.2020) 14מגמות בפיתוח דיני הסייבר במישור הבינלאומי והישראלי )חלק ב'(
נק' עיקריות  -טכנולוגיות חדשות והשפעתן על מגמות רגולטוריות; שימוש ברגולציה לפגיעה בשרשרת
האספקה
)א( יוסי הרטוב" ,מערך הסייבר הקים מערכת להגנה על שרשרת האספקה במשק" ,אנשים
ומחשבים.8.1.2019 ,
)ב( מערך הסייבר הישראלי ,גרסה  1.1של שאלון הספקים לחיזוק שרשרת האספקה.28.6.2018 ,
____________
)ג( )רשות(the Through Fight Can It If - Cybersecurity Help Can AI ,Newman Hay Lily
Hype, WIRED, April 29, 2018.
)ד( )רשות( Communications and Information the Securing on Order Executive
Technology and Services Supply Chain (May 2019),

חומר חובה לקריאה:
נא לפנות לסילבוס המלא לעיל ובאתר הקורס במודל.
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:חומר לקריאה נוספת
:אתרי אינטרנט נבחרים לשימוש במהלך הקורס
× The Federman Cyber Security Center - Cyber Law Program
× International Cyber Law in Practice: Interactive Toolkit
× International Cyber Terrorism Regulation Project (ICTRP)
× Electronic Frontier Foundation
× European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
× FBI Cybercrime
× International Telecommunication Union  Cybersecurity
× Israel National Cyber Event Readiness Team  CERT-IL
× מערך הסייבר הלאומי
× NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence
× US Department of Homeland Security  Cybersecurity Division
× GFCE Cybersecurity Capacity Portal

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 0 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 0הרצאה
% 0 השתתפות
% 95 הגשת עבודה
% 0 הגשת תרגילים
% 0 הגשת דו"חות
% 0 פרויקט מחקר
% 0 בחנים
% 5 אחר
תרגיל כיתתי

: הערות/ מידע נוסף
. נקודות בונוס עבור הצגה של ניתוח משפטי של אירוע סייבר לכיתה5 סטודנטים רשאים לקבל עד
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סילבוס

הכרת המערכת 67100 -
תאריך עדכון אחרון 16-03-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית0 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדעי המחשב

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א' או/ו ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס )רכז(:אביב יעיש

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסaviv.yaish@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:אין ,לשאלות יש לפנות למתרגלים של Intro2CS

מורי הקורס:
מר אביב יעיש
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תאור כללי של הקורס:
קורס בסיסי להכרת סביבת העבודה הממוחשבת שבשימוש בביה"ס למדעי המחשב והנדסה.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להשתמש בשורת הפקודה של לינוקס ,להתמצא בסביבת העבודה הממוחשבת של ביה"ס ,להשתמש
ב virtualenvומחשבים וירטואליים ,לנהל גרסאות קוד ולעבוד עם .Git

דרישות נוכחות ):(%
0

שיטת ההוראה בקורס:למידה מתוקשבת.

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
- Linux: command line, filesystem, users, permissions, pipelining, input/output
redirection, basic tools, text editing, process management.
- HUJI CSE environment: special folders, disk space management, connecting from
the outside.
- Virtual environments: python's virtualenv, virtual machines.
- Git: basic usage.

חומר חובה לקריאה:
הקורס ברובו מתבסס על:
https://wiki.cs.huji.ac.il
http://wiki.cs.huji.ac.il/wikis/MediaWiki/cs/images/cs/images/c/c9/Intro2CSE.pdf
חומר נוסף מסופק במודל.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
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הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 100
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
יהיה כיף.
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סילבוס

מבוא למדעי המחשב 67101 -
תאריך עדכון אחרון 19-04-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית7 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדעי המחשב

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א' או/ו ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :קרית א"י ספרא עין כרם

מורה אחראי על הקורס )רכז(:פרופ' אביב זהר ופרופ' גפרי רוזנשיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסavivz@cs.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:ראו באתר הקורס

מורי הקורס:
פרופ אביב זהר
פרופ גפרי רוזנשיין
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ד"ר אריה שלזינגר
גב ספיר שאבי
מר ינון קפלן
גב רוני רזניק
מר אלישע קיפניס
מר מתן לוי
מר זיו בן אהרון
גב עדי קוגן
מר גיא אמיר
מר עידן רפאלי

תאור כללי של הקורס:
הכרות עם מדעי המחשב :תכנות בשפת פייתון והכרה של נושאים נבחרים במדעי המחשב.

מטרות הקורס:
תכנון ומימוש אלגוריתמים נבחרים ממדעי המחשב בשפת פייתון.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
לתכנן ולממש אלגוריתמים נבחרים ממדעי המחשב בשפת פייתון .לכתוב תוכניות מחשב בפייתון.

דרישות נוכחות ):(%
0

שיטת ההוראה בקורס:הרצאה פרונטלית ,תרגול ,מעבדה

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
1. functions, expressions, variables, types ,casting
2. Conditionals, Strings, parameter passing and return values
3. Loops (for, while), lists, slicing, debugging basics, nested lists/loops
4. Aliasing, scope, mutability, tuples, collections (set, dictionary), comprehension
5. Numeric algorithms, Runtime analysis (exponents, finding roots via binary
)search, sorting and more
)6. Recursion, run-time analysis of recursive functions O(nlogn sorting
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7. Object oriented programming
8. LinkedLists, trees.
9. Graphs, Exceptions.
10. Backtracking
11. 2nd order functions, closure, decorators
12. Event-driven programming, GUI
13. Generators, iterators, unit testing, assert
14. Advanced topics: Networking & Cloud deployment, Artificial intelligence: Chess
playing. Turing Machines, Halting and Goedel.

:חומר חובה לקריאה
NA

:חומר לקריאה נוספת
NA

: הרכב הציון הסופי- הערכת הקורס
% 50 בחינה בעל פה/מבחן מסכם בכתב
% 0הרצאה
% 0 השתתפות
% 0 הגשת עבודה
% 50 הגשת תרגילים
% 0 הגשת דו"חות
% 0 פרויקט מחקר
% 0 בחנים
% 0 אחר

: הערות/ מידע נוסף
NA
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סילבוס

דיני סייבר 67398 -
תאריך עדכון אחרון 12-09-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדעי המחשב

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס )רכז(:השופט בדימוס ד"ר אברהם טננבוים

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסavi3333@gmail.com :

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר אברהם טננבוים
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תאור כללי של הקורס:
השתלבות המחשב בחברה המודרנית גורמת לשינויים טכנולוגיים וחברתיים שסופם איננו ברור עדיין.
יש שהגדירו זאת כמהפכה החשובה ביותר מאז מעבר האנושות מחיי נוודות לחקלאות.
לכך יש להוסיף את ההתפתחות האחרונה של רשתות המחשבים שבראשם אם כל הרשתות 
האינטרנט .אלו מחוברים גם למכשירים בעלי כוח המחשוב שאינם מוגדרים כמחשבים כגון טלפונים
סלולאריים ,טלוויזיות אינטראקטיביות ,שלא לדבר על ה 'אינטרנט של הדברים'.
שילוב האינטרנט בחיי המסחר והחברה עורר בעיות משפטיות שדורות קודמים לא שיערום .שאלות של
סמכות שיפוט ,אנונימיות ,כריתת חוזים והפרתם ,פרטיות ,נזקים ,לשון הרע ,ורבות אחרות .יום יום
מתמודדים בתי המשפט ברחבי העולם עם שאלות חדשניות אלו ,והפתרונות שונים ,משתנים ,וחלוקים.
בעתיד הלא כל כך רחוק נצטרך כנראה לדון בשאלות שכיום נראות במדע בדיוני אך כבר עכשיו יש
בהן שיח משפטי ער כגון זכויות אזרח לרובוטים ,מעמדם המשפטי של מחשבי על ,אחריות על מכונית
ללא נהג ועוד.
גם למשפטנים מנוסים וותיקים קשה להתנהל במרחב הסייבר המשפטי ,ובוודאי לכאלה שאינם
משפטנים .לצערנו ,אי הבהירות הקיימת כיום יכולה לגרום לאיש מחשבים לבצע פעולות שרק בדיעבד
יתברר לו כי היו אסורות לביצוע .ניתן כמה דוגמאות:
  -איש מחשבים מבקש לאחסן את אתרו על מחשבי חברת אחסון כלשהי .אולם היות והוא חושש הוארוצה לבדוק בעצמו את אמצעי האבטחה של אתרי החברה על ידי שימוש בכמה תוכנות
תקיפה/בדיקה .האם מותר לו הדבר? האם הוא צריך לקבל אישור ממישהו? האם בכלל מותרת
האחזקה של תוכנות שיכולות לשמש לבדיקה תקיפה?
  -איש מחשבים הצליח לפתח אפליקציית הצפנה זולה שיכולה לעזור להצפין מסמכים/מסרים .האםמותר לו לשווק זאת דרך האינטרנט לכל דכפין? האם הוא צריך לקבל אישורים ממישהו לכך? האם
הדבר תלוי ברמת ההצפנה ו/או בגורמים אחרים?
  -חוקר אקדמי מבקש ללמוד על פעולות תוכנות כופר ועל העבריינים העוסקים בכך .לשם כךהחליט לפנות דרך ה web dark -למוכרי התכנות ולהציע לקנות אותן ,לברר את מחיריהן ואת רמת
פעולתם ,להתמקח על המחיר ,לבדוק אותן טרם קנייתן ,ואולי אף לרכוש אותן בסופו של דבר .כל זאת
כדי ללמוד על יוצריהן ועליהן .האם מותרות לו פעולות אלה? או שייחשב כמי שרוכש סמים בשוק
העברייני על מנת ללמוד על שוק הסמים?
אלו הן רק דוגמאות וקיימות רבות כאלו .מטרת הקורס היא לתת מעין מפה ובסיס לסטודנטים
למחשבים על המצב המשפטי הקיים ,על הפעולות שמהן צריכים הם להיזהר ,ועל הדרכים לברר את
המותר והאסור.

מטרות הקורס:
לתת לסטודנטים למחשבים רקע משפטי קצר שיוכל להבהיר להם את המותר והאסור ואת הבעיות
המשפטיות שיוכלו להיתקל בהם בעתיד בבואם ליישם את אשר למדו.
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תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להכיר את מושגי היסוד במשפטים היכולים להיות רלוונטיים לעבודתו של איש המחשבים

דרישות נוכחות ):(%
על פי נוהלי החוג

שיטת ההוראה בקורס:הרצאות מלוות בחומרי קריאה ודיון בכיתה

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
רשימת הנושאים:
א .מבוא למשפטים
היות ואין מדובר במשפטנים ,מבוא קצר למשפטים יהיה הכרחי )כשיעור-שניים מקסימום( .נתאר
בקצרה את שיטות המשפט השולטות כיום בעולם )קונטיננטלי והמקובל( ,את מקורות המשפט
הישראלי ,דרכי החקיקה ,וכמה מונחי יסוד הכרחיים במשפט פלילי.
ב .סמכות שיפוט וברירת הדין
דיני העונשין ,ככלל ,חלים על התנהגות המתרחשת בגבולות המדינה .מהם גבולות האינטרנט? האם
לאינטרנט יש גבולות? איך מתייחס לכך החוק? האם יכולה מדינה אחת לנסות להסדיר את האינטרנט?
מה הדין כשאותה פעולה ברשת אסורה במדינה אחת ומותרת במדינה אחרת? )למשל ,כאשר חופש
הביטוי רחב יותר במדינה אחת מאשר אחרת?( איזה חוק יחול על מפתח התכנה הישראלי? מהן
הוראות החוק הישראלי? ואלו אמנות בינלאומיות אם בכלל חלות על כך?
ג .חוק המחשבים הישראלי ומגבלותיו
חוק המחשבים הישראלי חוקק בשנת  1995לאחר עשר שנות מעבר בוועדות שונות וכבר בזמן
חקיקתו לא היה לגמרי מעודכן .רשת האינטרנט כלל לא מופיעה בו ואין בו התייחסות אליה .אך בכל
מקרה הוא החוק הרלוונטי ביותר לעבירות מחשבים ונעבור עליו בקצרה.
ד .רגולציה ותקינה של הגנת הסייבר
מיהו/מיהי 'מומחה' לצורך הגנת הרשת? באיזה אמצעים הוא יכול לנקוט? למי מותר לו להעביר את
אמצעי ההצפנה/פענוח? האם הגנה 'פרו-אקטיבית' מותרת? ואיך יוגדר הגבול הדק בין הגנה
להתקפה? יש בעולם )ובישראל( ניסיון לרגולציה ותקינה של העוסקים בהגנת סייבר ונעסוק בו.
בישראל ישנה בעיה נוספת של ייצוא אמצעי הצפנה/פענוח היכולים להיחשב כ  'נשק' ובשל כך יש
עליהם רגולציה מיוחדת.
ה .מטאפורות בדיני הסייבר  וההשלכות על החקיקה והפסיקה
משפטנים אינם מתיימרים להיות אנשי מחשבים וטכנולוגיה .אשר על כן ,פעמים רבות מוסברות
תופעות בעולם הסייבר בהסתמכות על חוקים קיימים בעולם הפיזי )למשל' ,אתר' אינטרנט מושווה
לבית ,והשתלטות על אתר נחשבת כ 'פריצה לבית'( .הסתמכות זאת מעוותת את החקיקה והפסיקה
ודוגמאות יובאו לגבי מספר מושגים כדי להיזהר מכשלים אלו.
ו .חדירה למחשב
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מהי עבירת החדירה למחשב? באלו ערכי חברה פוגעת החדירה? האם מדובר בעבירה טכנולוגית או
משפטית? האם בכלל ניתן לדבר על התקשרות למחשב כעל 'חדירה'? האם כל חדירה אסורה? איך
פורשה זו בארץ ובעולם?
ז .הדין המשפט של נוזקות למיניהן
מה דינם של וירוסים ,סוסים טרויאנים ,תוכנות  ,DDoSוכיוצא בזה? מתי תוגדרנה תוכנות כנוזקות?
האם מותר לפתח נוזקות מעין אלו? באלו תנאים? למי מותר להחזיק בהם? מה אומרים על כך החוק
והפסיקה בעולם ובישראל?
ח .דינו של מידע אישי לאחר המוות
אין לך כמעט אדם שאין לו חשבונות ברשתות חברתיות ,חשבונות דוא"ל ,אתרי קניות ,ועוד
?המחזיק מות לאחר אלו חשבונות של דינם מה ).שבהם הידועים הם (Facebook, Gmail, Amazon
האם החוק מטפל בכך? אמור לטפל בכך? מה צריך להיות ההסדר הראוי? מה הדין הנוהג בארץ
ובעולם.
ט .פגיעה בפרטיות ומאגרי מידע.
מושג הפרטיות הוא מורכב וכנראה משתנה מחברה לחברה ומתקופה לתקופה .כיצד נחיל את חוקי
הפרטיות בעידן האינטרנט? האם אותם חוקים נאכפים גם לגבי השחקנים 'הגדולים' ברשת? )גוגל,
פייסבוק ,אמאזון( .כיצד ישפיעו תקנות הפרטיות החדשות באירופה ) (GDPRעל ישראל? וכיצד ישפיעו
התקנות הישראליות החדשות של אבטחת מידע?
י .מדריך טאלין ודיני מלחמה במרחב הסייבר.
אין כיום ספק שכל מלחמה עתידית תכלול בתוכה גם מלחמה במרחב הסייבר .מה מותר ומה אסור
במלחמת סייבר? האם תקיפת סייבר נחשבת כמעשה מלחמתי המצדיק תגובה מלחמתית? האם מדריך
טאלין שנכתב לצורך כך מיושם בפועל? מה מקומה של ישראל בלוחמת סייבר?
יא .קניין רוחני ,ההגנה עליו והפגיעה בו
מהו קניין רוחני? איך התפתחה ההיסטורית ההגנה עליו עד היום? האם קיימת הגנת קניין רוחני על
תוכנה וחומרה? כיצד יכול איש מחשבים להגן על פיתוחיו? והאם דיני הקניין הרוחני מתאימים למציאות
הטכנולוגית כיום? דגש יינתן על הצד הפלילי בקניין הרוחני הקשור להפרתו.
יב .שאלות משפטיות של ביטקוין וכסף וירטואלי
ישנם לא מעט מומחי מחשבים העושים שימוש בביטקוין .אבל האם הביטקוין הוא מטבע או סחורה?
האם הוא הילך חוקי בישראל? האם המשתמשים בו עוברים עבירה? האם כורי הביטקוין חייבים לשלם
מס הכנסה? האם עסקת ביטקוין איננה חייבת במע"מ? לכל אחת מהתשובות ישנה השלכות משפטיות
משלה ,וחלקן אף פליליות.
יג .שאלות משפטיות של מכונית ללא נהג
מהן המכונית האוטונומית והמכונית המקושרת? מה כבר קיים ומה מתוכנן לגבי מכונית ללא נהג? מי
יהיה אחראי למקרה של תאונות דרכים? מי אחראי על מניעת פריצה לתכנות המכוניות ללא נהג? מה
הרגולציה שכבר קיימת בארץ ובחול?
יד .פסיקה עדכנית ואחרונה
יובאו דוגמאות למקרים אמיתיים ועדכניים שבהם דנו בתי המשפט בארץ ובחו"ל בדיני סייבר בשנים
 2017-2018והשלכותיהם על פעולות חברות ואנשי המחשבים.
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חומר חובה לקריאה:
מאמרים ופסקי דין שיהיו נגישים על אתר הבית של המרצה

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 100
הרצאה% 0
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 0
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
חלק מהמבחן המסכם יהיה מבחן ביניים שייערך באמצע הקורס )על החומר שנלמד עד אז( .בסוף
הקורס יהיה מבחן סופי )על כל החומר(.
אם ציון מבחן הביניים יהיה גבוה מציון המבחן הסופי ,ערכו יהיו .40%
אם ציון מבחן האמצע יהיה נמוך מציון המבחן המסכם ,ערכו יהיה .20%
תהיה אפשרות לקבלת עד עשר נקודות בונוס על השתתפות והגשת מטלות רשות
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מבוא לפרטיות נתונים 67508 -
תאריך עדכון אחרון 10-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדעי המחשב

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר א'

שפת ההוראה:אנגלית

קמפוס :קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס )רכז(:קתרינה ליגת

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסkatrina.ligett@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ קתרינה ליגת
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תאור כללי של הקורס:
כיצד ניתן להגדיר פרטיות? מה הטריידאוף בין חישוב שימושי על בסיסי נתונים גדולים לבין הפרטיות
של הפרטים שמהם המידע נאסף.
הקורס ינסה לענות על שאלות אלו ושאלות נוספות ביסודות של המחקר בתחום privacy data
בצורה מתמטית ריגורוזית.
כמו כן ,נדבר על הקשרים לתחומים מגוונים כגון כלכלה  ,סטטיסטיקה ,תורת האינפומציה ,תורת
המשחקים ,הסתברות ,תאוריה של למידה ,גיאומטריה ואלגוריתמי קירוב.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
הסטודנט יכיר הגדרות פורמליות של פרטיות.
הסטונט יבין את הכלים המתמטיים המרכזיים המשמשים במחקר של .privacy differential
הסטודנט יוכל לקרוא ולהבין מאמרי מחקר עדכניים בתחום.

דרישות נוכחות ):(%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
differential privacy definition, sensitivity, Laplace mechanism, exponential
mechanism, sparse vector technique, alternate privacy notions, small database
mechanism, lower bounds, the multiplicative weights mechanism

חומר חובה לקריאה:
ספר  pdfחופשי
"The Algorithmic Foundations of Differential Privacy" by Dwork and Roth

חומר לקריאה נוספת:
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הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 20
השתתפות % 0
הגשת עבודה % 20
הגשת תרגילים % 50
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 10
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
The course is currently planned to be held remotely, with synchronous lectures
held over Zoom.
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סילבוס

כישורים רכים במדעי המחשב והנדסת תוכנה 67835 -
תאריך עדכון אחרון 04-03-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית2 :

תואר:בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדעי המחשב

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:סמסטר ב'

שפת ההוראה:עברית

קמפוס :קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס )רכז(:פרופ אורית חזן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסoritha@ed.technion.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ אורית חזן
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תאור כללי של הקורס:
בקורס נכיר ונתנסה בכישורים הרכים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה  הכישורים המשלימים את
הכישורים והידע הטכניים .בין השאר נלמד הכנת והצגת מצגות; תהליכים רפלקטיביים; עבודת צוות
בפרויקטי תוכנה :שיתוף פעולה ,קונפליקטים ,תקשורת; קבלה ומתן משוב; תקשורת עם לקוחות,
משתמשים ,הנהלה; תקשורת בסביבה בינלאומית; שונות ) ;(diversityניהול שינויים וניהול זמן; אתיקה
בהנדסת תוכנה; ניהול והעברת ידע; מודל ה MERge -בהתפתחות מקצועית .הקורס נלמד בלמידה
פעילה.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
 להבין את חשיבותם ותפקידם של כישורים רכים בהתפתחותם המקצועית; ליישם כישורים רכים בסיטואציות מקצועיות מתאימות ,כמו עבודה בצוותים וקשרים עם גורמיםבארגון בו יעבדו ומחוץ לו.

דרישות נוכחות ):(%
חובה

שיטת ההוראה בקורס:למידה פעילה

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
כישורים רכים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה; הכנת והצגת מצגות; תהליכים רפלקטיביים; עבודת
צוות בפרויקטי תוכנה; קבלה ומתן משוב; תקשורת עם לקוחות ,משתמשים ,הנהלה; שונות
- MERgeה מודל ;ידע והעברת ניהול ;תוכנה בהנדסת אתיקה ;זמן וניהול שינויים ניהול ;)(diversity
בהתפתחות מקצועית

חומר חובה לקריאה:
מאמרים רלוונטיים עכשווים ימסרו לסטודנטים במהלך הסמסטר.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
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השתתפות % 10
הגשת עבודה % 30
הגשת תרגילים % 60
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
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