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  :מטרות הקורס
  :י"מיומנויות בתחום המידע עהרחבת אופקים ופיתוח 

o  והרשתות מעולם המידעהקניית מושגים  
o הבנת עקרונות תעשיית וכלכלת המידע  
o לימוד שיטות עבודה בחיפוש מידע  
o בחר נושאים חדשניים וסוגיות בעולם המידעהכרת מ 
o קריאה וחשיבה ביקורתית  

  
  :פרקים תוכן הקורס בראשי

  
  נושא  תאריך מיפגש
  מבוא לקורס  117.10.10
  סחרחורת החיפוש ואיך לצאת ממנה  224.10.10
  המשך - חיפוש מידע   331.10.10
  מגמות בעולם המידע ועקרונות יסוד בכלכלת מידע  47.11.10
  בין כלכלה לחברה  514.11.10
   מידע בפתרון בעיות: חוכמת השוק  621.11.10
  זכויות יוצרים בסביבה הדיגיטלית   728.11.10

  חופש חנוכה  5.12.10
  עולם האפליקציות   812.12.10
  מרעיון עד השקה  - תהליכי עבודה ובנית תיק מוצר סלולארי   919.12.10

  משחקים וסימולציות ככלי עתיר מידע ולמידה  1026.12.10
  מחקר אקדמי בחזית המידע  112.1.11
  מצגות סטודנטים  129.1.11
  מצגות סטודנטים  1316.1.11

  
  :האופי המתודולוגי של הקורס

, תירגול בכיתת מחשבים, והשתתפות פעילה דיונים, סס על רקע תאורטימבו הקורס
  .עבודהוכתיבת  השתתפות בתחרות

  
  :דרישות הקורס

 השתתפות בתחרות ארגן מידע .1
  בפני הכיתהפ לעבודת הגמר "הצגת ר .2
    ).6.2.11-לא יאוחר מ( עבודת גמרהגשת  .3
 5ירדו  חיסור נוסףעל כל   .לפחות מפגשים 13מתוך  11- חובה להשתתף ב: נוכחות .4

  .מן הציון הסופי נקודות
  )בונוס 10%( יומן קריאה:  משימת רשות .5

  
  
  



  :הרכב הציון הסופי
  פעילה בכיתההשתתפות  20%
  השתתפות בתחרות 20%
  )הכתובההעבודה  40%, עבודה בפני הכיתההצגת ה 20%( עבודת גמר 60%

  
  :)כולל את כל חומרי הקריאה( אתר הקורס

  
http://online.haifa.ac.il 

  
  

  :ספרים אפשריים ליומן קריאה
  

  :ספרים שתורגמו מאנגלית אפשר ומומלץ לקרוא בשפת המקור
  

  ניקולס נגרופונטי/  להיות דיגיטלי

  לסלו ברבאשי-אלברט/  קישורים

  סטר'סיימון וינצ/  הפרופסור והמשוגע

  סיימון סינג/  סודות ההצפנה

  ניב אחיטוב/  עולם ללא סודות

  סטיבן לויט/  פריקונומיקס

  יימס סורוביצקי'ג/  חוכמת ההמונים

  
  :הצעה למתכונת יומן קריאה

  
 )עמודים 2עד (סיכום תוכן הספר  .1
 )'או חברתיות וכו/או מעשיות ו/תיאורטיות ו(שאלות עיקריות שמעלה הספר  .2
  "מידע ללא גבולות"הקורס רלוונטיות לחומר  .3
 'וכו אירגונים, חיי עבודה, חיי הסטודנט, רלוונטיות לחיי יומיום .4
 )לנמק(או המלצה על הספר /ביקורת ו .5

  
עד לתאריך  לרן במקום המיועד לכך- את יומן הקריאה יש להגיש באתר הקורס בהיי

6.2.2011.  
  


