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 הרצאה סוג הקורס:

 סמסטריאלי:  היקף שעות                     ב    : סמסטר                    תשעו : שנת לימודים

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורס .א

הקורס מספק מבט כללי על המדע והטכנולוגיה, על היחסים ביניהם ועל ההשפעות שלהם על 

 החברה ועל התרבות
 

 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 :לרציונ

הכרת המדע והטכנולוגיה אינה עניין למדענים בלבד מכיוון שהתפתחות המדע והטכנולוגיה 

ומודעות ביקורתית להשפעה טכנולוגית על התרבות משפיעות מאד על אורחות חיינו. חשיבה מדעית 

חשיבה ה לעקרונותהיא תנאי חשוב בהבנת העולם המודרני שבתוכו אנו חיים. בקורס נתוודע 

באשר לטכנולוגיה, של המדע.  הולפרקים בהיסטורי ות של הפרכה והוכחה מדעית, לשאלמדעיתה

הטכנולוגיה ולפרקים בהיסטוריה של בקורס יהיה מבוא קצר ליסודות הפילוסופיים של 

הטכנולוגיה. לבסוף נתייחס לשתי טכנולוגיות חשובות הלוקחות חלק פעיל בעיצוב המושגים 

 מציאות: האינטרנט והמצלמה.הישנים ואמות המידה שלנו לתפיסת ה
 

 :נושאים

 מדע וחברה: על התקבלותה של האמת המדעית

 על עקרון היחסיות בפיסיקה של אריסטו, ניוטון ואיינשטיין –מבוא להיסטוריה של המדע 

 על הפרכה, הוכחה ואישוש –מבוא לפילוסופיה של המדע 

 המדיום הוא המסר – מבוא לפילוסופיה של הטכנולוגיה

 יסטוריה של הטכנולוגיהמבוא לה

על המבנה הטכני של האינטרנט ושל הטלפוניה המסורתית, על ההבדלים גלובליזציה וטכנולוגיה: 

 ביניהם, ועל המשמעויות של ההבדלים על הכלכלה העולמית.

 , סודיות ופרטיות ברשתאינפורמציה-יסמהפכת המידע: אינפורמציה וד

 מקור וחיקוי. הפילוסופיה של הצילום: טיב היחסים שבין
 

    
  



  מהלך השיעורים:
 

  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 
 

 מדע וחברה: על התקבלותה של האמת המדעית: 1

בניגוד לדימוי של האמת המוחלטת של המדע, להתקבלות של האמת יש היסטוריה 

 והקשר תרבותיים. 

 גלילאו: ויכוח על אסטרונומיה או על מקור הסמכות?

 שורשיו הדתיים של המדע בעת החדשה.על 

 קריאת רשות: 

רושלים, . כתר, יהמשוואות הגדולות: עשר פריצות דרך במחשבה האנושית(. 2011קריז, ר' פ'. )

 .43-17עמ' 

 .223. ביאליק, ירושלים, עמ' המחשבה הפיסיקאלית בהתהוותה(. 1987סמבורסקי, ש'. )

 .11תל אביב, עמ' . עם עובד, אלו ואלו(. 1994אטלן ה' נ'. )

 

 

 מונחים בסיסייםעקרונות החשיבה המדעית: : 2

תחומי הידע  רציונאליות, אמפיריות, חסכוניות, איחודעקרונות החשיבה המדעית: 

 המדעי

 ת למדעטלאולוגיגישה ו גישה מכאניסטית

 קריאת רשות: 

-211 ,80-79 עמ'. ביאליק, ירושלים, המחשבה הפיסיקאלית בהתהוותה(. 1987סמבורסקי, ש'. )

210 ,255-252 ,326. 

 .52-46 עמ' תל אביב, , האוניברסיטה הפתוחה,פילוסופיה של מדע הטבע(, 1979המפל, ק' ג' )

 .66-55. עם עובד, תל אביב עמ' חזון התיאוריה הסופית(. 1996ויינברג, ס'. )

 

 

 )פיסיקה( היסטוריה של המדע: 3-4

 חקר תנועת גופים סקירת התפתחות המדע ביחס למקרה מבחן:

 תנועה: מהירות, תאוצה, כוח ושדות. 

 אריסטו, ניוטון, איינשטייןעיקרון היחסיות בפיסיקה של 

 עיקרון אי וואריאנטיות. 

 כלליות מול אינפורמטיביות.

 קריאת רשות: 

סיטת חיפה / זמורה ביתן, תל אביב, עמ' . אוניברשלוש מהפכות קופרניקניות(. 1999בכלר, ז' )

54-52 ,81-68 ,268-258. 

 11-10, 3-1, פרקים . משרד הביטחון, תל אביבתורות ומושגים –פיסיקה (. 1991בן דב, י' )

 

 

 : מבוא לפילוסופיה של המדע5-6

 על הפרכה, הוכחה ואישוש בפרקטיקה המדעית

 : על סטנדרטים לוגיים בהוכחה או בהפרכהלוגיקה בשירות המדע

 .ל, פופר, דואם וקוןהתייחסות לעמדותיהם של המפ

 קריאת רשות: 

-44, 11-3תל אביב, עמ'  , האוניברסיטה הפתוחה,פילוסופיה של מדע הטבע(, 1979) ג' המפל, ק'

42. 



. בתוך ספר המקורות של הקורס 'פילוסופיה של המדע' מדע: השערות והפרכות(. 1977פופר, ק'. )

 .23-1של האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, עמ' 

 .92-68. ידיעות אחרונות, תל אביב, עמ' המבנה של מהפכות מדעיות(. 2005, ת' ס'. )קון

 

 

 : מבוא לפילוסופיה של הטכנולוגיה7

 המדיום הוא המסר –דיון במכתם המפורסם של מרשל מקלוהן 

 דוגמאות: שעון, מחשב, סלולר, אינטרנט

 על הדימוי של הטבע כפי שהוא נשקף מעין המצלמה

 דיון ציבורי: מהפכת התקשוב במערכת החינוךהאם מתקיים 

 .כיצד מונעים תאונות דרכים: על הטכנולוגיה של הרכב

 קריאת רשות: 

 .30-13, בבל, עמ' להבין את המדיה .(2003) 'מקלוהן מ

אביב.  חינוך, תל על . מחשבותלטכנולוגיה התרבות של כניעתה –טכנופולין (. 2003נ' ) פוסטמן

 .20-7עמ' 

 

 

 להיסטוריה של הטכנולוגיה . מבוא8

 מה אופי היחסים בין הטכנולוגיה לחברה ולתרבות שמאמצות אותה? 

 מהן התמורות שידעה החברה האנושית ביחס ליחסים הללו?

 שינוי אמות המידה של תפיסת המציאות על ידי טכנולוגיה

 ניל פוסטמןדיון בתיאוריה ההיסטורית של 

 לאטורדיון בתיאוריה ההיסטורית של ברונו 

 קריאת רשות: 

 אביב. חינוך, תל על . מחשבותלטכנולוגיה התרבות של כניעתה –טכנופולין (. 2003) נ' פוסטמן

 .46-21עמ' 

מבחר פרקים',  –(. 'מעולם לא היינו מודרנים: מסה באנתרופולוגיה סימטרית 2005) לאטור, ב'

 .73-43, עמ' 26 תיאוריה וביקורת

 

 

 המידע: אינטרנט כמקרה מבחן.: גלובליזציה ומהפכת 9

 האם ידע עדיין שווה כוח? עיון בהיגד המפורסם של פרנסיס בייקון

  IP למרכזיית   PSTNבמעבר ממרכזיית דיון 

 מעבר מקפיטליזם של סחורות לקפיטליזם של מידע )קפיטליזם מאוחר(

 .אין מתנות חינם: המודל הכלכלי של חברות ענק באינטרנט כגוגל ופייסבוק

 יאת רשות:קר

 אריה ניר, תל אביב, פרק ראשון., העולם הוא שטוח( 2006פרידמן, ת' )

 אתר קיווניםבמתורגם  ;מכון וילסון ,3.0גלובליזציה (. 2008' )ווקר מ

 .85-67, עמ' , תל אביב, רסלינגבודריאר וסימולקרת הכסף (.2010' )קראוס א

אסן, -, עורכת יעל אילת וןתרבות דיגיטליתבתוך:  ',מצב של וירטואליות' (.2002ק' ) היילס

 .142-127, עמ' , תל אביבהקיבוץ המאוחד

Jennifer Pigg, Transitioning the PSTN to IP: WHAT’S in a Number? Yankee-Group, 

February 2014 

 

 : אתגרים ומשברים כתוצאה ממהפכת המידע10

 אינפורמציה. -אינפורמציה ודיס



 מעודף ידע. בערות מחוסר ידע או

 פגיעות בסודיות, באבטחת מידע ובפרטיות.

 הטכנולוגיה על הפוליטיקה: פייסבוק וויקיליקס.  השפעות

 דיון על משמעויות פילוסופיות של הרשתות החברתיות.

 קריאת רשות: 

, משרד הביטחון, תל אביב, עמ' הסוציולוגיה של הבערות(. 1987פונקנשטיין, ע', ושטיינזלץ ע' )

28-9. 

 ,, מחשבות על חינוך, תל אביבכניעתה של התרבות לטכנולוגיה –טכנופולין . (2003, נ' )פוסטמן

 .61-49עמ' 

, אברהם שפירא עוד דבר'עשרה מאמרים בלתי היסטוריים על הקבלה', בתוך:  (.1990ג' ) שלום

 .33-32, עמ' ד, תל אביב)עורך(, עם עוב

 .286-274, 40-7תל אביב, עמ'  כתר,, חכמת ההמונים(. 2006סורוביצקי, ג' )

 

 : על יחסים שבין מקור וחיקוי: הפילוסופיה של הצילום11-12

 דיון ב'יצירת אומנות בעידן שעתוק טכני' של וולטר בנימין

 בין 'חילון' לבין 'כישוף' בנוגע להילה של המקורי ולמעמדה אל מול 'הילת' החיקוי.

 .'הילת' החיקויירתיות בשל השפעת שינוי אמות המידה של פרטיות, אותנטיות, יצ

 קריאת רשות: 

)עורך:  מבחר כתבים ב': הרהוריםבנימין ולטר, 'יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני', בתוך: 

 .176-156, עמ' 1996יורגן ניראד(, הקיבוץ המאוחד 

 .204-173, עמ' 2001, שוקן תשע קריאות תלמודיותלוינס עמנואל, 'חילון וביטול הכישוף' בתוך: 

  רסלינג, סמוכים ואירועים בספטמבר 11 -ה על: הממשי של למדבר הבאים ברוכים, ק סלבוי'יז'ז

 .40-13' עמ, ב"תשס

 

 מבחןשאלות ה לע: חזרה 13

 
 
 

  :חובות הקורסג. 
 

 אין דרישות מוקדמות דרישות קדם:     

 
 נוכחות מלאה: דרישות 

 
 מסכמת מהציון בבחינה 100%פי: מרכיבי הציון הסו 

 

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

      
 מצוין ביחס לכל הרצאה למעלה. ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד  

 
 אין חומר מחייב למבחנים: 

 


