
 

 כמה טיפים לשימוש בהרצאות:

)לחצן  כל ההרצאות כאן מתורגמות לעברית, פשוט לבחור כתוביות בעברית וזה יופיע .1
רק אחרי שתלחצו פליי על  -הכתוביות נמצא מימין ולמטה כשנפתחת הרצאה

 (.ההרצאה

את כל ההרצאות ניתן להוריד למחשב כקובץ כך שהתלות בחיבור לאינטרנט במהלך  .2
 צריך רק מחשב ומקרן. -מתבטלתהשיעור 

דק.( מה שמאפשר גם דיון בכיתה ומתאים לשיעור של  20ההרצאות בד"כ קצרות )עד  .3
 דק. 45

פייסט בדפדפן שלכם/ן וזה יביא אותכם/ן -במידה והלינק לא נפתח פשוט תעשו קופי .4
 להרצאה.

ביותר ליד הרצאות שהחזיקו את הכיתה וכאלו שהן חשובות והמעניינות רשמתי מומלץ  .5
 בעייני.

ם רלוונטים הנוגעים לתוכן ההרצאה הקשורים לחומרי מתחת לכל לינק רשמתי נושאי .6
 הלימוד שלנו.

 

 ההרצאות:

https://www.ted.com/talks/lauren_zalaznick 

 מומלץ -קיםהשפעה של טלוויזיה, שימושים וסיפו

https://www.ted.com/talks/cynthia_schneider_the_surprising_spread_of_idol_tv 

 מומלץ גלובליזציה ולוקאליזציה תכניות ראלטי וההשפעתן  השפעה של א"ת

https://www.ted.com/talks/andreas_ekstrom_the_moral_bias_behind_your_search_results 

 מומלץ -מדיה ,כיצד עובד גוגל , תקשורת אלטרנטיבית-ניו

https://www.ted.com/talks/del_harvey_the_strangeness_of_scale_at_twitter 

 מדיה, הסכנה שברשתות החברתיות-ניו

com/talks/shereen_el_feki_pop_culture_in_the_arab_worldhttps://www.ted. 

 לוקאליזציה, כוחה של התקשורת-גלובליזציה

https://www.ted.com/talks/kevin_allocca_why_videos_go_viral 
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 מומלץ טיוב-מדיה, יו-ניו

https://www.ted.com/talks/jennifer_golbeck_the_curly_fry_conundrum_why_social_media

_likes_say_more_than_you_might_think 

 מדיה, מאחורי הקלעים של הלייק.-יונ

https://www.ted.com/talks/david_griffin_on_how_photography_connects 

 .צילום עיתונאי

https://www.ted.com/talks/jonathan_klein_photos_that_changed_the_world 

 מומלץ -צילום עיתונאי

 

//www.ted.com/talks/thomas_hellum_the_world_s_most_boring_television_and_whhttps:

y_it_s_hilariously_addictive 

 מומלץ טלויזיה, שימושים וסיפוקים, השפעה, תפקיד התקשורת

 

s://www.ted.com/talks/bruno_torturra_got_a_smartphone_start_broadcastinghttp 

 מומלץ תקשורת אלטרנטיבית, ניו מדיה

ikileakshttps://www.ted.com/talks/julian_assange_why_the_world_needs_w 

 מומלץ תקשורת-תקשורת אלטרנטיבית, צנזורה, תפקיד התקשורת,יחסי שלטון

https://www.ted.com/talks/michael_anti_behind_the_great_firewall_of_china 

 מומלץ תקשורת-תקשורת אלטרנטיבית, צנזורה, תפקיד התקשורת,יחסי שלטון

https://www.ted.com/talks/cameron_russell_looks_aren_t_everything_believe_me_i_m_a_

elmod 

 מומלץ סטראוטיפים, תפקיד האשה בפרסומת, עולם הפרסום

https://www.ted.com/talks/evgeny_morozov_is_the_internet_what_orwell_feared 

 טמבט אחר על תקשורת אלטרנטיבית/אינטרנ

https://www.ted.com/talks/peter_hirshberg_on_tv_and_the_web 

 אינטרנט מול טלוויזיה, שימושים וסיפוקים, מודל היסטורי, היסטוריה של א"ת.

https://www.ted.com/talks/markham_nolan_how_to_separate_fact_and_fiction_online 

 מומלץ מדיה.-מדיה, השפעת הטכנולוגיה על תהליך התקשורת, הבעיתיות שבניו-ניו
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https://www.ted.com/talks/colin_stokes_how_movies_teach_manhood סרטים כסוכניי

 מומלץ חברות, סטראוטיפים, השפעות תקשורת.

https://www.ted.com/talks/heather_brooke_my_battle_to_expose_government_corruptio

n 

 תקשורת,חופש הביטוי .-תפקיד התקשורת, יחסי שלטון

https://www.ted.com/talks/james_surowiecki_on_the_turning_point_for_social_media 

 מומלץ מדיה.-מדיה, השפעת הטכנולוגיה על תהליך התקשורת, הבעיתיות שבניו-ניו

om/talks/alisa_miller_shares_the_news_about_the_newshttps://www.ted.c 

 מומלץ השפעות תקשורת, תפקידי התקשורת, התאוריה של סדר היום.

w_the_internet_will_one_day_transform_governhttps://www.ted.com/talks/clay_shirky_ho

ment 

 מדיה, תקשורת אלטרנטיבית, פלורליזם-ניו

 

book_can_make_histhttps://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cellphones_twitter_face

ory 

 מדיה, תקשורת אלטרנטיבית.-ניו

https://www.ted.com/talks/rory_sutherland_life_lessons_from_an_ad_man 

 מומלץ פרסום.

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story 

 מומלץ סטראוטיפים, השפעת א"ת.

https://www.ted.com/talks/morgan_spurlock_the_greatest_ted_talk_ever_sold 

 מומלץפרסום, צרכנות  

https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_re_building_a_dystopia_just_to_make_peo

3818-talks_to_watch_instead_of_shop#t-ple_click_on_ads?referrer=playlist 

 מומלץפרטיות, דיסטופיה   -ניו מדיה

https://www.ted.com/talks/colin_stokes_how_movies_teach_manhood 

 מומלץחברות, ייצוגים, השפעות תקשורת  

https://www.ted.com/talks/scott_galloway_how_amazon_apple_facebook_and_google_ma

226294-nipulate_our_emotions#t 

 ניו מדיה, השפעות, סכנות.
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s://www.ted.com/talks/gary_kovacs_tracking_our_online_trackershttp 

 נין מדיה , סכנות, פרטיות רשת.

https://www.ted.com/talks/anand_giridharadas_a_tale_of_two_americas_and_the_mini_m

art_where_they_collided 

 מומלץ –מרקסיזם(, החלום האמריקאי -גישות ביקורתיות )נאו

 

 

 

 צפייה מהנה, שי.
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