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 המדינה למדעי המחלקה

 תקשורת מסלול
 

 )71-641-01 ( ותקשורת תרבות טקסט
 א. מ–) ש" ש2(סמינריון שנתי 
 ו"תשס

 ר רינה בוגוש"ד
 16-18 -יום ג

 
 )נא לתאם מראש  (3:30-4:40יום ד : שעת קבלה

 4 חדר , 109 בנין :המשרד מיקום
 02-5811125 טל בבית     03-5318145 -טל במשרד
      il.ac.biu.bogocb@mail: כתובת מייל

 
 ,עיתונאים לניתוח טקסטים הלשון מתחום וכלים מושגים לסטודנטים להקנות היא הסמינריון מטרת

 מאפיין מה ללשאו נרצה היתר בין .תרבותי -חברתי אחרים בהקשר ציבוריים וטקסטים ,משודרת תקשורת
 הפוליטיקלי נוסח( התקשורת לשון את ולשנות לכוון הניסיונות מאחורי עומד מה ,בארץ לשון התקשורת את

 כללים על להצביע ניתן האם ,למיניהם תקשורתיים ראיונות של האפיונים  כמו כן ננסה להבין מהם.)קורקט
 חדשותיים מאמרים של ובשפה במבנה ויביט לידי באה אידיאולוגיה  וכיצד,פוליטיים לראיונות מיוחדים
  ?הציבורי ובשיח
 :יוןהסמינר דרישות
 ,הנוספות והמטלות הקריאה חומר הכנת – בשעורים התלמידים של פעילה השתתפות על מבוסס הסמינר
 !  אלו לכללים הסכמה משמעותה לסמינר הרשמה .בכיתה לדיון ותרומה השבועיים במפגשים נוכחות

 .קריאה קטעי על פה ובעל בכתב דווח של אישיות מטלות גם התלמידים יקבלו כיתהב במסגרת ההשתתפות
 פה-בעל רפרט הכולל סמינריונית  עבודה ( 15%)בכיתה    ההשתתפות פי על יקבע הסמינר של הציון הסופי

  (25% ) ומבחן   (60%) ובכתב
 או ,כתובה או משודרת תקשורת של אמפירי ניתוח הסמינריונית מבוססת על העבודה .סמינריונית עבודה
 להגיש חייבים התלמידים .אתי בתאום יקבע הסמינריונית העבודה נושא .אחר תרבותי של טקס ניתוח
 עבודת של להצגה יוקדש השני הסמסטר רוב . 21-12-05 מ יאוחר לא ראשונית בכתב וביבליוגרפיה הצעה

 ניתוח לכלול חייבת ההצגה ,השנה סוף לפני העבודה את לסיים פורמלית דרישה שאין   למרות.הסטודנטים
 הנחיות יותר מפורטות לעבודת .ותוכניות כוונות או בבליוגרפי חומר רק ולא ) יתכן חלקי( אמפירי

 הסמינריון ולהצגתה בכיתה נמצאות בסוף הסיליבוס
ור בשיע .*ומסומן  בסילבוס שמופיע המאמרים אחד את לבחור מתבקש  סטודנט כל :קריאה על דווח

 בשאלות ביקורתי ודיון של המאמר קצר סיכום בכיתה להציג עליכם . השלישי נחלק את המאמרים
 המאמר של התרגום או את המאמר של חלקים יקרא שהמדווח מקובל לא .בו הנוגעות ובמתודולוגיות

 עליכם כן כמו .מהתקשורת בישראל לידיעות במאמר שהוצע השיטה את ליישם רצוי ,רלבנטי זה אם .בכיתה
כל החומר שלא :   שימו לב.)עמודים 2-3 כ( קצר כתוב סיכום האינטרנט דרך בכיתה ולחברים לי להגיש

 .הוא חומר קריאה חובה על כולם* מסומן ב 
עליכם להתייחס .  בנוסף לקריאת החובה והמאמר לדיווח מופיע בכל שבוע שאלות שנדון בהם בכיתה

ציון ההשתתפות יקבע גם על סמך .  ן בכיתה בצורה מנומקתלשאלות אלו ולהיות מוכנים לענות עליה
 .התרומה של הסטודנטים לדיון בכיתה בהקשר לתשובות לשאלות אלה

 
 :א סמסטר

 
 .והשיח הלשון לחקר שונות גישות ,התקשורת בחקר הלשון חשיבות :מבוא 1-11-05  :1שיעור 
פרק ,  17-14'  עמ1.2   פרק  2002הפתוחה האוניברסיטה :אביב תל ,ותרבות חברה לשון , מלכה ,ניק'מוצ

  27-36  עמ   1.5-1
 516780 )  (לש.מוצ 306.44 מתורגמנות ,מרכזית :בספריות
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 הציבורית והזירה תרבות , שפה8-11-05 :2שיעור 
הוצאת הספרים של  :חיפה  ,דפוסי תרבות ותקשורת בישראל  :מילות מפתח )ט"תשנ (תמר ,כתריאל

  206-225 'מוסיירה עמ לעשות לדבר דוגרי :תרבות כסגנון דיבור סגנון : 11 פרק. פהאוניברסיטת חי
 )463363( 7493 תדפיס וגם ( 4287960 ) מל.כתר לפי סוציולוגיה שמור

 
  . 2002הפתוחה האוניברסיטה :אביב תל ,ותרבות חברה לשון , מלכה ,ניק'מוצ
 המונים תקשורת של יחודה 6.1 פרק
  156-162 ,בתקשורת   הלשון תפקיד6.2 
  187-195 הפופלרית עמ העיתונות  התפתחות6.6

 516780 ) ( לש.מוצ 306.44 מתוגרמנות ,מרכזית  :בספריות
 

 לעבודות בתקשורת נושאים )עורכת( לבציון  תרצה : בתוך "לעיתונות גישות שתי בין" )  1993 (יצחק ,רועה
 21-10' עמ .עבריתה האוניברסיטה :ירושלים ,אישיות ולעבודות גמר

      (231773 )  בת.נוש לפי המדינה מדעי שמור 
 

דוגרי  דיבור בין קשר יש האם ? תופס עדיין הדוגרי הצבר של הדימוי האם :הקריאה בעקבות שאלות
  ?המונים בתקשורת הלשונית וההתפתחות

 
  מגדר שפה ותרבות15-11-05   :3שיעור 
 ) ברוך קורות: תרגום (  נה בין נשים וגברים למה אין הב: קצר)  1990(דבורה , טנן

 הקטע שמתחיל הבדלים תרבותיים עד סוף הפרק–מי מתפרץ , 7פרק , 1פרק 
 )251446 ( קצ . שמור סוציולוגיה לפי טנן 

 
אוניברסיטה : לשון חברה ותרבות  תל אביב: 'כרך ד, גבר מול אישה בתוך מקראה)  2002(מלכה , ניק'מוצ

 28-35' עמ, הפתוחה
 516780 ) ( לש.מוצ 306.44 מתוגרמנות ,מרכזית :בספריות

 
*Lakoff, Robin (1990) Why Cant a Woman be Less Like a Man? In Lakoff R. Talking Power. 
New York: Basic Books 

  9373  (570164) תדפיס וגם LAK   ( 224634)י  לפ המדינה מדעי שמור
  

האם ?  המתואר במאמרים אלה אכן מאפיין את לשון הגברים והנשים היוםהאם:  שאלות בעקבות הקריאה
דומה לגברים או האם עדיין קיימים הבדלים בדיבור אצל , או כעיתונאיות, לשון נשים בתפקידים בכירים

 .  נשים וגברים
 

   מבנה הראיון החדשותי 22-11-05  :4שיעור 
 

Greatbatch, David (1988) A Turn Taking System for British News Interviews Language in 
Society 17, 401-430. 

 ע"מדף לכ אולם קריאה בספריה המרכזית  
 

*Clayman, Steven E. (1988) Displaying Neutrality in TV News Interviews  Social Problems   
35, 4, 474-92. 

 162שורה , אדום, 2Aאולם , מדעי החברה
 

האם מבנה השיח  ? מהם ההבדלים בין המבנה של  שיחה רגילה וראיון חדשותי:  הקריאהשאלה בעקבות 
האם ניתן לצפות שמבנה ? מהם ההבדלים העיקריים? שמתואר בבריטניה גם מאפיין את מבנה החדשות בארץ

 ?  הראיונות תהיה שונה בהתאם למגדר המראיין והמרואיין
 

 ראל ראיונות בתקשורת ביש29-11-05  :5שבוע 
  :אסטרטגיית איתגור בריאיון החדשותי  בטלוויזיה הישראלית : חילופי תפקידים") 1996(אלדעה ,  ויצמן
אוניברסיטת בר :רמת גן. אסופת מחקרים בלשון: קנטורספר הדסה  ) עורכים(א י שלזינגר , שוורצוולד: בתוך
 85-95, אילן
 )ספר(  קנט B 404.8מוגבלת מדף פתוח ומכון פדגוגי   , יהדות:  ספריותב
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ראיונות עם פלסטינים בתקופת ? לראיין את האויב)  בדפוס(תמר ליבס וזוהר קמפף , שושנה, קולקה-בלום*
קובץ מחקרים במלאות שלושים  :ש "ד לאיל"למ) עורכים(מ וי שלזינגר , אקצה בתוך מונציק-אינתיפאדת אל

  שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית
 (1066799)  10115 תדפיס

 
האם דפוסי האתגור שמשתמשים בהם המשתתפים .  הקשיבו לראיונות חדשותיות: שאלות בעקבות הקריאה

 ?האם יש הבדל בסוגי האתגור שמשתמשים בהם הצדדים?  בראיון קשור למעמד המרואיין או סגנון המראיין
 

  ראיונות פוליטיים6-12-05 :6שבוע 
 

Blum-Kulka, Shoshana (1983) The Dynamics of Political Interviews Text 3, 131-153. 
 (1066715) 10100 תדפיס

 
*Harris, Sandra (1991) Evasive Action: How :Politicians Respond to Questions in Political 
Interviews. In Scannell, Paddy (ed)  Broadcast Talk London: Sage pg. 76-99. 

  (601679)  10057  תדפיס
 

.  הביאו דוגמאות של פוליטיקאים שמתחמקים מלענות על שאלות המראיינים:  שאלות בעקבות הקריאה
 ?כיצד המראיינים מתמודדים עם ההתחמקות של הפוליטיקאים

 
   הראיון כחלק מידיעה חדשותית 13-12-05 :7שבוע 

 
*Nylund, Mats (2003) Asking questions, making sound-bites: research reports, interviews and 
television news stories Discourse Studies 5 (4)  517-533. 

 X-5874) ע"מדף לכ(כתב עת בספריה המרכזית 
 

. השוו את השימוש בחלקי ראיונות בשתי תחנות רדיו או טלויזיה לגבי ידיעה אחת: שאלות בעקבות הקריאה
 .   בדרך בה הם מביאים את קטעי הראיונות ובמשתמע מהידיעההאם קיימים הבדלים בין התחנות השונות

 
  שיחות עם מאזינים-  יש על מה לדבר20-12-05  :8שבוע 

Ross, Karen (2004) Political Talk Radio and Democratic Participation: Caller Perspectives on 
Election Call. Media Culture and Society 26, (6) 785-801.  

 EJournal וגם 5כתב עת באולם 
 
*Hutchby, Ian (2001) Witnessing: The Use of First Hand Knowledge in Legitimating Lay 
Opinions. Discourse Studies 3, (4) 481-497. 

 X-5874) ע"מדף לכ(כתב עת בספריה המרכזית 
 

בתוכניות של " אני"ות שונות בהצגת ההאם נשים וגברים משתמשים באסטרטגי:  שאלות בעקבות הקריאה
 .ציינו את ההבדלים? שיחות עם מאזינים

 
  גישות ביקורתיות-לשון והבניית המציאות בתקשורת .   27-12-05  :9שבוע 
 האוניברסיטה הפתוחה :  תל אביב. לשון תרבות וחברה) 2002(מלכה , ניק'מוצ

 80-96  'עמ: לשון אידיולוגיה ועמדות: 5פרק 
 )516780( ב "לש תשס.’ מוצ306.44   )השאלה מוגבלת( המרכזית בספריה

 
Deacon, David et al. (1999) Researching communications : a practical guide to methods in 
media and cultural analysis, London: Arnold ,Ch 7, Analyzing Texts, pg. 149-159  

 critical linguistics)"מהמשפט שמתחיל (
302.2 RES 1999 (588790) 
 

כיצד אמצעים תחביריים מבטאים ?  איזו פונקציות ממלאות טקסטים כתובים: שאלות בעקבות הקריאה
הבינאישיים , experiential)(מהם ההיבטים החווייתיים .  הביאו דוגמאות?  ומשמרים יחסי כוחות

)(relational  וההערכתיים )(expressiveשל הטקסט  ?  
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   שפה בשירות האידיולוגיה בתקשרות3-01-06  :10שבוע 
עיתונים פופולאריים ואיכותיים נוקטים : סיקור האינתיפאדה בעיתונות הישראלית). 1992. (ר, ניר. י, רועה 

. אמצעי תקשורת המונים בישראל)  עורכים (דן כספי ויחיאל לימור: בתוך. רטוריקה של קונפורמיות
  .705-717 אוניברסיטה פתוחה

   (368110 ) תק.אמצ לפי המדינה מדעי שמור
 
: בתוך.  דיר יאסיןהמקר: חדשות והיסטוריה? חתרני או פוליסמי, שיח הגמוני). 2000. (ש, קולקה-בלום*

בבלשנות , מחקרים בתקשורת: פר רפאל נירס, )עורכות. (ע, ואולשטיין. ש, קולקה-בלום, .א, שוורצוולד
 .כרמל: םירושלי. ובהוראת הלשון

 (570148)  9370  תדפיס
 

 צום י טבת - אין לימודים10-1-06 :11שבוע 
 

  תקינות פוליטית  וחופש הביטוי   -17-1-05  :12שבוע 
 , א , לשון חברה ותרבות בתוך מוצניק 37-53'  עמ-תרבות–חברה ולשון - יחסי הגומלין לשון-7פרק 

 )119-131'  עמ- טאבו חברתי וטאבו לשוני-5.6פרק (
 )516780( ב "לש תשס.’ מוצ306.44   )השאלה מוגבלת(בספריה המרכזית 

 
על היבטי הפוליטיקלי קורקט בעברית : לשון נקייה והזניית השפה, תקינות פוליטית) 1998(רפאל , ניר

 . 19-26' עמ, 7 פניםהחדשה 
 )428975(וגם תדפיס סרוק ) 4אולם (כתב עת בספריה למדעי החברה 

 
*Dickerson, Donna L. (2003) Framing “Political Correctness” The New York Times’ Tale of 
Two Professors. In  Reese, Stephen D., Oscar H. Gandy and August E. Grant (eds). Framing 
Public Life : Perspectives on Media and our Understanding Of The Social World. Mahwah: 
Lawrence Erlbaum. Pg. 163-174. 
 302.23 FRA (568600) 

 
    אידיולוגיה בטקסטים תרבותיים24-1-06     :13שבוע 

 
*Lakoff, Robin T. (in press) Identity à la Carte: You Are What You Eat 
 אין

 
*Bloch, Linda-Renee (2000) Mobile Discourse: Political Bumper Stickers as a Communication 
Event in Israel.  Journal of Communication  50, 2, 48-76 
EJournal 

  
      חזרה וסיכום סמסטר א31-1-06   :14שבוע 

 
 הסיליבוס יחולק במשך הסמסטר הראשון:  2 סמסטר 

 
 עבודה סמינריונית

 
ח לשוני של טקסטים מטרת העבודה היא לאפשר לכם ליישם את הגישות התיאורטיות והמחקריות לניתו

 עמודים ויכלול את המרכיבים 30היקף העבודה יהיה כ .    תרבותיים ובתקשורת המונים שלמדנו בקורס
, רקע תיאורטי, הצדקת שאלת המחקר ותרומת המחקר, שאלת המחקר: המקובלים לעבודה סמינריונית

בערך (,דיון ומסקנות) העבודהבערך חצי (,  השערות המחקר וממצאים, שיטת המחקר) בערך רבע מהעבודה(
בנוסף לפריטים ,  ואילך2003 פריטים משנת 3הבבליוגרפיה חייבת לכלול לפחות .  ובבליוגפריה) רבע העבודה

 . פריטים בלועזית3כמו כן הביבליוגרפיה חייבת לכלול לפחות . מביבליוגרפית הקורס
 

 הצגת העבודה
רזנטציה תערוך כחצי שעה ואחר כך נערוך דיון במשך כ הפ.  מועדי בצגות העבודה יקבעו בתחילת סמסטר ב

בנוסף לחלקים התיאורטיים המתאר את שאלת ) ראשוניים(הפרזנטציה צריכה לכלול ממצאים .   דקות15
הנחיות מפורטות של .  הפרזנטציה תלווה במצגת. הרקע התיאורטי ושיטת המחקר, הצדקת המחקר, המחקר

 מפגשים הראשונים  יקבלו 4סטודנטים המציגים את העבודה ב.    רשימוש במצגת תינתן בתחילת הסמסט
 .בונוס


