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 ?2.0מה זה ווב 

 !  זה שם המשחק –שיתופיות 

כולם עם משתפים כולם... 

כולם אחרי עוקבים כולם... 

לכולם מגיבים כולם... 

  ויזואליים תכנים – שהוא סוג מכל לתגובות שזוכים התכנים רוב. 

מהיר מאוד הוא הקצב...   

 

 

 

VS. 

 2.0ווב  1.0ווב 



 שיתופיות זה שם המשחק  – 2.0ווב 



 ?3.0מה זה ווב 

  למחשבים שתאפשר חכמה סמנטית רשת פירושו 3.0 ווב :הגדרה

  את ולמצוא ,אותם מבינים שאנשים כפי אינטרנט דפי ולהבין לקרוא

   .אוטומטי באופן עבורנו המבוקש המידע

 

 

 ...שלנו ובמילים

  באופן ברשת קשרים/מהאינטראקציות מידע ומנתחים מפיקים איך

   !אותנו יחליף המחשב – פשוטות יותר עוד ובמילים .אוטומטי

 

 



 האינטרנטי שלנו  " הביטאט"ה

  אינטרנטיות ישויות כמה עבורנו יוצר חיים אנו שבו המקוון המרחב

 .אחת פיזית לישות הקשורות

 .שונות בקהילות שונות בשפות לדבר לומדת אחת פיזית ישות אותה

 

 באינסטגרם ,מצייצים אנחנו בטוויטר ,מלייקים אנחנו בפייסבוק

   .הלאה וכן עוקבים אנחנו

 

 

 

   



 האינטרנטי שלנו " הביטאט"ה

   ?סופגניה אוכל אני – השונות בקהילות אומרים איך



1.49 פייסבוק חשבון בעלי הם יוזרים מיליארד.   

 

47% חברתיות ברשתות זמן יותר מבלים מהגולשים  

   .אחר אינטרנט אתר בכל מאשר פופולאריות

 

ברשתות חשבונות/פרופילים 5 יש הממוצע לאדם 

 )!( יום בכל דקות 40-ו כשעה מבלה והוא חברתיות

  

 

 קצת נתונים מעניינים



 עוד קצת נתונים מעניינים

ביותר המדוברת השפה היא פייסבוקית... 

 

4.5 ?יום פר לייק כפתור על לוחצים פעמים כמה  

 .)!(2013-ל נכון וזה ...יום פר                 לחיצות מיליארד

 

 בו היו ,ספר היה וויקיפדיה אתר אם :וויקיפדיה עם נסיים  

 …דפים מיליון 3.5-מ למעלה

 

  

 



  

 

 ?  איך מגדירים קשר ברשתות חברתיות

  באמצעות היא החברתית במדיה קשרים לייצר הדרך

   .מקוונת זהות

 

 

 

  משתמשי דרכה חברתית זהות זו מקוונת זהות

 שירותים ,מקוונות בקהילות עצמם מגדירים האינטרנט

 .אינטרנט ואתרי מקוונים

 

 

 

 

 ?  האם היא מקוונת או וירטואלית? אז מה זה זהות מקוונת



  

 

 קשרים ברשתות חברתיות

  לישויות ,אחרת או כזו ברמה ,מגיבה מקוונת ישות אותה

 :י"ע אחרות מקוונות

 

 אנשים בין רק לא מתקיימים החברתית במדיה קשרים

  ואפילו לעסקים עסקים בין ,לחברות אנשים בין גם אלא

   .האשטאגים בין

 ...וכן הלאה



  

 

 ...  קשרים לא רק בין אנשים

 :האשטאגיםקשרים בין 
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 ההאשטאגים

הקשורים ביותר 

     -Halloween#ל

http://hashtagify.me/


  

 

 ? למה זה חשוב

 ,לשנות אפשר שם ,לשנות אפשר תמונה

   !משתנים לא כ"בד קשרים



  

 

 סוגי קשרים ברשתות חברתיות

ברשתות גם ,"ממים יותר סמיך דם" - משפחתיים קשרים 

   .החברתיות

חבריים קשרים 

עסקיים קשרים   

המנצח הקלף להיות יכול זה לפעמים – מהעבר קשרים 

שלנו האדום הקו זה – רומנטיים קשרים!   

 



  

 

 דוגמא -קשרים משפחתיים 



  

 

 דוגמא -קשרים משפחתיים 



  

 

 חברי ילדות –קשרים מן העבר 

  מבנק לסחוט שניסה בכך הואשם 'א 2015 בינואר

  מידע מאגר שגנב לאחר ,דולר מיליון שלושה לאומי

 .לפרסמו ואיים הבנק לקוחות של



  

 

 חברי ילדות –קשרים מן העבר 

 בחשד ותוחקרו שנעצרו נוספים חשודים חמישה עוד היו

   .ראיות מחוסר שוחררו הם דבר של בסופו .'לא שסייעו

 

  ולבדוק שלהם הפייסבוק פרופילי את לבדוק אותנו סיקרן

  :תוצאה הייתה וזו קשר ביניהם יש האם



  

 

 קשר חזק וקשר חלש   –מדרוג קשרים 

 :קשר חזק במדיה החברתית

משפחתי קשר 

בתגובה ציוצים/פוסטים/סטאטוסים/לתמונות תגובות 

קרובות לעיתים שיתופים 

תיוגים   

תכופות לעיתים לייקים 

מרובים משותפים קשרים 

החשבון בעל י"ע והורדה שהייתה תגובה/תמונה.   



  

 

 מדרוג הקשרים והאינטראקציות  

 :קשר חלש במדיה החברתית

היעדר engagement  

 פעמי חד לייק או רחוקות לעיתים לייק 

אחריך עוקב אדם שאותו מבלי מסוים אדם אחרי מעקב   

ציבורי פרופיל/מעריצים בעמוד לייק (לגבי ל"כנ follow). 
 

 קשר חזק וקשר חלש   –מדרוג קשרים 



  

 

 מדרוג אינטראקציות  

 :הכלל

 לייק שיתוף   תגובה

 קהילה   /חברות בקבוצה ציוץ  



  

 

 ...תמיד יש את היוצא מן הכלל

http://motherboard.vice.com/read/in-social-networking-weak-

connections-may-be-the-most-powerful  

דווקא קשר שמוגדר כחלש יכול להיות הכי מעניין  

 !!!ורלוונטי עבורנו
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זו  , כןכן )המאה הקודמת  

 ...(שכולנו משתייכים אליה

 המאה הנוכחית

 רק אם הוא קיים בפורמט אלקטרוני ספר 

 ענן מילים אינדקס  

למה אתה לא עושה לי : פולניה אמא ?למה אתה לא מתקשר אלי: פולניה אמא

 ?  לייק

 וויקיפדיה אנציקלופדיה

 סלפי פורטרט

 סטאטוס עצבני     דיעהמאמר 

 שעון בסלולר שעון מעורר

 ?מה זה פרטיות




