
:  :  רשתות חברתיות בארגונים רשתות חברתיות בארגונים 

הבטחות ומכשולים הבטחות ומכשולים ,  ,  יישומים יישומים 

און און --ר אזי לב ר אזי לב " " ד ד 

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,  ,  ס לתקשורת ס לתקשורת " " ראש בי ראש בי 





::של טייםשל טיים" " איש השנהאיש השנה""מתוך גליון מתוך גליון , , נימוקי הפרסנימוקי הפרס

  משנה את האופן בו אנו חיים את חיינומשנה את האופן בו אנו חיים את חיינו""פייסבוק  פייסבוק"" , ,
רוכשים חברים ומשמרים חברויות  רוכשים חברים ומשמרים חברויות  , , מציגים עצמנו מציגים עצמנו 

, , ") ") משהה את תהליך הבלאי של חברויות משהה את תהליך הבלאי של חברויות (" (" 
. . מנסים להשפיעמנסים להשפיע, , מחפשים מידע מחפשים מידע 

ליצור ליצור : : פוליטיקאיםפוליטיקאים,  ,  פעיליםפעילים, , מאפשר לאזרחיםמאפשר לאזרחים
לגייס לגייס , , לשווק את עצמםלשווק את עצמם, , קשרים ומערכות יחסיםקשרים ומערכות יחסים

לארגן ארועיםלארגן ארועים, , פעילים ומשאביםפעילים ומשאבים



550550 מיליון מיליון33  --ישראל ישראל (( מיליון משתמשים  מיליון משתמשים ((
700700 מיליארד דקות מדי חודש  מיליארד דקות מדי חודש 
11  ב ב "" דפים הנצפים בארה דפים הנצפים בארה44 מתוך   מתוך
"" לאחר סין  לאחר סין  , , השלישית בגודלה בעולםהשלישית בגודלה בעולם" " המדינה המדינה

..והודווהודו
  7070%%ב ב "" מהמשתמשים מחוץ לארה מהמשתמשים מחוץ לארה



2011, עמיר-חלבה: מקור





  פייסבוק כאפיק חדש ומבטיח לקשר בין אזרחים  פייסבוק כאפיק חדש ומבטיח לקשר בין אזרחים

לרשויותלרשויות

 נגישותנגישות((פייסבוק לעומת אתרי עיריות פייסבוק לעומת אתרי עיריות  ,  ,

) ) אינטראקטיביותאינטראקטיביות

גיוסגיוס, , שליחת וקבלת מידע שליחת וקבלת מידע : : שימושים אפשרייםשימושים אפשריים  ,  ,

שיתוף שיתוף 





איתור דפי פייסבוק מוניציפלים איתור דפי פייסבוק מוניציפלים 

אתרי עיריה אתרי עיריה , , ) ) אנגליתאנגלית,  ,  עבריתעברית( ( פייסבוק פייסבוק , , חיפוש בגוגלחיפוש בגוגל

קבוצות אזרחיםקבוצות אזרחים: : בעייתיותבעייתיות

פרופילים פיקטיבייםפרופילים פיקטיביים: : בעייתיותבעייתיות







מספרים ודוגמאות מספרים ודוגמאות 

1111 מתוך  מתוך 00, , ))7070%%, , מגזר יהודימגזר יהודי ( (6464 מתוך  מתוך 4545: : עיריותעיריות  

). ). מגזר ערבימגזר ערבי((

מתוך  מתוך 55, , ))מגזר יהודימגזר יהודי ( (5656 מתוך  מתוך 1111: : מועצות מקומיותמועצות מקומיות 

). ). מגזר ערבימגזר ערבי ( (6969



מהתושבים   מהתושבים   , , מידע מהרשות לתושביםמידע מהרשות לתושבים

לרשות ובין התושבים לבין עצמםלרשות ובין התושבים לבין עצמם





שיתוף ציבור שיתוף ציבור 



ונדליזםונדליזם







לאן מכאן לאן מכאן 

בפייסבוק בפייסבוק [[? ? להיות או לא להיותלהיות או לא להיות[[

מידע מהימן ומעודכן מידע מהימן ומעודכן , , שיתופיות שיתופיות ,  ,  שקיפותשקיפות



שאלות מחקר עתידיותשאלות מחקר עתידיות

 דפוסי פעולה של ראשי ערים דפוסי פעולה של ראשי ערים--פרסונליזציה פרסונליזציה 

היענותהיענות?  ?  שקיפותשקיפות:  :  שינוי בדפוסי פעולה של העיריהשינוי בדפוסי פעולה של העיריה ? ?

EngagementEngagement-- מעורבות הציבור  מעורבות הציבור 


