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  אוניברסיטת בר אילן
  המחלקה למדעי המדינה

  
  ח" תשס– אישי  ושיח ציבורי-שיח בין   71-489-01

  ר שוש שקד"ד
   לתואר שני במגמת תקשורת ציבורית–קורס בחירה 

  תיאור הקורס
תרבותיות , אישי בתוך מגוון פעילויות חברתיות- הקורס יעסוק באופני השיתוף של פרטים בחברה בשיח הבין

  . ת ובזירות ובמרחבים השונים של השיח הציבורי בישראל על אופניו ואפיוניוופוליטיו
,          השתתפות בזירות שיח פרטיות וציבוריות ובתהליכי קבלת החלטות בנושאים שנוגעים בחיי הפרט

רטוריקה ובזיקה , סוציולוגיה, בחן כאן לאור תיאוריות ומודלים בתקשורתיהקהילה או המדינה ת
 תחום מחקרי הבודק את השימוש המסוים בלשון ביחס -הפרגמטיקה  . א: ת בבלשנות המודרניתלתיאוריו

 תיאוריה המשלבת את משמעותה ותפקודה של הלשון במערכת –פרגמטיקה -הסוציו. ב.  לכוונות האמירה
  .חברתיים המאפשרים את קיומו של השיח-קשרי הגומלין של כוונות האמירה עם התנאים הנסיבתיים

       במהלך הקורס יושם דגש על היבטים אוניברסאליים נבחרים של התקשורת האנושית ועל היבטים   
נבדוק את יישומם בהקשרים . תרבותיות המייצרות אותה- ספציפיים הכרוכים במגוון הפעילויות החברתיות

 ונעמוד על ההבחנה ,תרבותיות וחברתיות, אישיים וציבוריים בזירות שונות ומסגרות שיחיות פוליטיות-בין
  .בין שני סוגי השיח

,  וילדיםשיח הורים, שיח אינטימי: אישי-          בחלקו הראשון של הקורס נדון בסוגים שונים של  שיח בין
תרבותיים של זירת -תוך בחינת המדדים התקשורתיים והחברתיים, וכחני ועודשיח , שיח ייעוץ והדרכה
  . התרחשות השיח

נעמוד על התכונות והמאפיינים המציבים את השיח . רס נתמקד בשיח הציבורי לסוגיובחלקו השני של הקו
הנושאים החברתיים והפוליטיים הנדונים , הזירות הממוסדות של התקשורת: במרכז ההתעניינות הציבורית

ש את ובעיקר נקדי, תכונות האתגור והפולמוס המעניקות לו את קיומו ואת מיקומו על סדר היום הציבורי, בו
  .         הטכניקות והאסטרטגיות המשרתות את מטרות השיחרהדיון לחק

  מטרות הקורס
, זירות השיח: אישית והציבורית- היכרות והבנת הרמות והמישורים השונים של השיח בתקשורת הבין

התחומים והנושאים , דמויות הדוברים והשפעתן, ערכית-התשתית האידיאולוגית, תרבותי-הרישות החברתי
מהלכי השיח והשיחה ומגוון אסטרטגיות השיח , המטרות של השיח ושל הדוברים השונים, הנדונים

  .המשרתות את הדוברים
    מבנה הקורס

   בטקסטים שוניםםתוך הדגמת בסוגי השיח השונים בהרצאות נדון    . ודיון משותף הקורס בנוי כהרצאה
 ישמשו הטקסטים     .עות צפייה בקטעי וידאושיוצגו באמצעות האזנה ליחידות שיח מוקלטות ובאמצ

    .כתיבת העבודה האישית ומבחן הסיוםהקריאה ולהכנה לליישום חומרי , הנלמדחומר הלהבהרת  
  חובות הסטודנט

  ) מהציון10%(השתתפות פעילה בדיונים בכיתה  
  ) מהציון30%(כתיבת עבודה אישית 

אינטגרטיביות אשר -מר פתוח ויכלול רק שאלות מקיפות  המבחן יהיה עם חו-  ) מהציון60%(מבחן מסכם 
  .אולם לא תישאל שאלה ממוקדת בפריטים אלה ואחרים, ידרשו הימצאות בביבליוגרפיה ובהרצאות

  הנחיות לכתיבת העבודה
ההקלטה יכולה להיות (מהרדיו או מכל מקור אחר , שיחה בת מספר דקות מתוך תוכנית טלוויזיה יש להקליט

במהלך הקורס נדגיש את המושגים והתיאוריות . לנתח אותה בהתאם לחומר הנלמדו) באודיו או ובוידיא
  .שישמשו בניתוח יחידת השיח

  . ברווח כפולמודפסים עמודים עשרה עד  :אורך העבודה
  

  ):לפחות(יש להתבסס על שני פריטי קריאה :  פריטי קריאה
  : קריאת חובה. 1

   =1996, שיטרית
 Chetrit. J., “Tradition du Discours et Discours de la Tradition dans les Communnautes Juives 

Sophia , Communication in the Jewish Diaspora: In". Pragmatique-Etude Socio: du Maroc
Menache ed. Leiden-N.Y-Koln: E.J. Brill, 1996, pp. 339-407.  

  )ראשונהתרגום המאמר ימסר לסטודנטים בפגישה ה(
  )בצרפתית) (1128365( וגם תדפיס )D08 COM ) 337077: מדף פתוח

  
  . לנושא שייבחר על ידי הסטודנט בהתייעצות איתיםהפריט יותא. 2

  .יום הבחינה: מועד הגשת העבודה
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  נושאי הקורס
  'תוכנית סמסטר א

-התיאוריה הסוציועיקרי , השיטות הנהוגות היום לחקר השיח, מהו שיח: מבוא תיאורטי: 2-1שיעור 
  .פרגמטית לניתוח תקשורת מילולית

  קריאת חובה
   =1993, גורן
  .85-73' עמ, פרק שישי, )1993(, לאור' כתר הוצ, ירושלים, תקשורת ומציאות ,גורן'  ד

  )231692(תק .גרן שמור סוציולוגיה לפי
  

  =ז "תשנ, הורוביץ
  .28-9' עמ, )ז"תשנ(, ת"מכון מופ, אביב- תל, חקר השיח הלכה למעשה, הורוביץ' מ

  )1128267( וגם תדפיס )337899(חק .  הור407.2B: מכון פדגוגי, ספריות  חינוך
  

   =ג"תשמ, צרפתי
  .112-99' עמ, )ג"תשמ(  לד לשוננו לעם, "הפרגמטיקה ופעולות הדיבור", ע צרפתי"גב

  184466:מערכת' תדפיס מס
  

   =1996, שיטרית
 Chetrit. J., “Tradition du Discours et Discours de la Tradition dans les Communnautes Juives 

Sophia ,  Communication in the Jewish Diaspora:In". Pragmatique-Etude Socio: du Maroc
Menache ed. Leiden-N.Y-Koln: E.J. Brill, 1996, pp. 339-407. 

  )בצרפתית) (1128365( וגם תדפיס )D08 COM ) 337077: מדף פתוח
  )תרגום המאמר ימסר לסטודנטים בפגישה הראשונה(
  

   =1991, שראל
  .77-19' עמ, )1991(, עם- אור, אביב- תל, מבוא לניתוח השיח, שראל'  צ

  )152797(מב .שמור מדעי המדינה לפי שרא
  

  :ותש ר קריאת
   =1990, בורדיו

Bourdieu, P., The Logic of Practice, Cambridge: Polity, 1990. 
301.01 BOU (145685) 

   =1983, בראון ויול
Brown, G., & Yule, G., Discourse Analysis, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983 
415 BRO :  ספריה למתורגמנות  

   =1975, גרייס
 Semantics&  Syntax ,.L. J, Morgan, & .P, in Cole" Conversation& Logic ", .P. H, Grice

3: "Speech Acts" Academic Press, N. Y (1975), pp. 41-58 
(66541) 415 SYN V. 1-4 פילוסופיה, מדף פתוח:   ספריות  

   =1976, סרל
,)1976( 5 Language in Society ,"The Classification of Illocutionary Acts" , .R. J, Searle  

 pp. 1-24.  
  אין

נושאים , מטרות השיח, זירות התרחשות השיח והשפעותיהן, ח הגדרת השי–אישי -שיח בין: 4-3שיעור 
  .מהלכי השיחה ואסטרטגיות השיח,  מבנה האינטראקציה,  )תחומים תימטיים(

   קריאת חובה
   =2004, אדלר

Adler, R.B., Rosenfeld, L.B, & Proctor, R.F.  Interplay: The process of interpersonal 
communication. (9th edition).  New York: Oxford University Press, 2004.   )8, 1פרק (

  )1128450( תדפיס - 8פרק , )1128437( תדפיס -1פרק 
  

  =ב "תשנ, אופנהיימר
  .108-93' עמ, )ב"תשנ (28 ביקורת ופרשנות, "מושג הדיאלוג אצל בחטין", אופנהיימר' י

  )1128375(ם תדפיס  וג)X) (112323 -2836( יהדות , ספרות: כתב עת בספריות
  

  =ז "תשנ, בלום קולקה ופלד
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  . 60-28' עמ,  )ז"תשנ (24 חלקת לשון ,"דיאלוגיות בשיח הכיתה", פלד' נ, בלום קולקה'  ש
  )113699( וגם תדפיס )149326(מתורגמנות , פדגוגי, יהדות: כתב עת בספריות

  
  קריאת רשות

  =ח "תשמ, נור-די
חיבור לשם קבלת ,  מחזות עבריים לאור תורות חקר השיחהעיון במבנה הדיאלוג של, נור- די' מ

  .ח"תשמ, האוניברסיטה העברית,  ירושלים, "דוקטור לפילוסופיה"תואר 
  )113699(עיו . די209C: ספריה לספרות

  
אישי לסוגים על פי מודל המיון הקלאסי לאריסטו ועל בסיס הקריטריונים - מיון ואפיון השיח הבין: 5שיעור 

, הספונטני, אפיון סוגי השיח והשפעת זירות ההתרחשות על אופיו האינטימי. פרגמטית- ה הסוציושל התיאורי
  .הטריוויאלי או המתוכנן

  :קריאת חובה
   =1996, שיטרית

 Chetrit. J., “Tradition du Discours et Discours de la Tradition dans les Communnautes Juives 
Sophia ,  Communication in the Jewish Diaspora:In". atiquePragm-Etude Socio: du Maroc

Menache ed. Leiden-N.Y-Koln: E.J. Brill, 1996, pp. 348-356.  
  )בצרפתית) (1128365( וגם תדפיס )D08 COM ) 337077: מדף פתוח

  
   =1991, שראל

  .116-78 'עמ, פרק שישי, )1991(, עם- אור, אביב- תל, מבוא לניתוח השיח, שראל'  צ
  )152797(מב .שמור מדעי המדינה לפי שרא

  
,  עמידה על אסטרטגיות וטכניקות שיחיות ולשוניות ליצירת קרבה- אישי -אינטימיות בשיח הבין: 6שיעור 
  .הערכה והבעת רגשות, אמון, שיתוף

  קריאת חובה
   =2004, אדלר

Adler, R.B., Rosenfeld, L.B, & Proctor, R.F.  Interplay: The process of interpersonal 
communication. (9th edition).  New York: Oxford University Press, 2004. )9פרק (  

  )1128451( תדפיס - 9פרק 
  קריאת רשות

   =1997, דינדיה
Dindia K.  (1997).  Self-disclosure, self-identity, and relationship development: a 
transactional/dialectical perspective.  In: S. Duck  (Ed.).  Personal relationships.  Chichester: 
Wiley. 
 אין

   =1998, פיטרמונקו, בארת, לורנסו
Laurenceau, J.P., Barrett, L.F., & Pietromonaco, P.R.  (1998).  Intimacy as an interpersonal 
process: The importance of self-disclosure, partner disclosure, and perceived partner 
responsiveness in interpersonal exchanges.  Journal of Personality and Social Psychology, 74,  
(5), pp. 1238-1251. 
Journal and EJournal 

  
   סיפורים קורעי לב בזירה פומבית–שיח אינטימי חושפני : 7שיעור 

  קריאת חובה
   =2001, דרה
' הוצ, לוד,  הסדרה הפסיכולוגית,פסיכותרפיה אנליטית כתהליך תקשורתי: השיח הטיפולי, הדר' א

  .65-60 ;18-12' עמ, )2001(, דביר
  )1128263(מערכת '  וגם תדפיס מס)490854(שי . הדר616.8914: פסיכולוגיה, חינוך: ספריות

  
   =1987, יונוביץ

חיבור לשם ,  השוואת מוטיבציות וציפיות פונים;כולוגי ברדיו ופניה לטיפול אישיתכניות יעוץ פסי ,יונוביץ'  ר
  .1987, אביב- אוניברסיטת תל, אביב- תל, קבלת התואר מוסמך במדעי הרוח

  אין
  

  =ס "תש, ירושלמי



 4

  .93-75' עמ, ס"תש, מאגנס,  ירושלים,בין מדריך למודרך, "ההדרכה כנרטיב", ירושלמי'  ח
  )435111(בי . ירו616.8914

  
   =1989, הרציג

, האוניברסיטה הפתוחה, אביב- תל, ?חיקוי מציאות או ארגון אומנותי: העולם בסיפורת, הרציג'  ח
  .206-197' עמ, )1989(

  )114319(תדפיס 
  

   =1975, לבוב
  83-60' עמ, )1975 (20 ,הספרות ,"טראנספורמאציה של חוויה לתחביר סיפורי", לבוב' ו

   )1128371 (11361 וגם תדפיס רותכתב עת בספריה לספ
  

   =2002, קופפרברג וגילת
- תל, הסיפור האישי ככלי בהכשרת מורים: גשרים מטאפוריים בתקשורת בין אישית, גילת' י ,קופפרברג'  ע

  .2002, מכון מופת, אביב
  )546087(גש . קופ302.346: ספריה לחינוך

  
   =2003, קופפברג וגרין

' בעריכת ר', ג, העברית שפה חיה, "כידות פיגורטיבית בשיח בעיות ברדיול ",גרין'  ד,קופפרברג' ע
  .286-263'  עמ, 2003, הוצאת הקיבוץ המאוחד, אביב- תל, טורי' ג- בן שחר ו
  )1128709( וגם תדפיס )214561(שפ . עבר408B: מכון פדגוגי, השאלה מוגבלת, יהדות: ספריות

  
   =1995, רינהרט

 ,היבטים קוגניטיביים של מבנה הנראטיב, "אמצעי הערכה: ותמטקסט למשמע", רינהרט' ט
  .37-4'  עמ, 1995, שן' בעריכת י

  )1130467 (11385 וגם תדפיס )415877(קו . הבט809.923: ספריה לספרות
  

  קריאת רשות
   =1987, ארנון

חיבור ,  ופוניםמוטיבציות האזנה ודימויים העצמי של מאזינים: רדיו כמקור לעזרה פסיכולוגית ,ארנון'  ג
  .1987, אביב- אוניברסיטת תל,  לשם קבלת תואר מוסמך למדעי הרוח בחוג לפסיכולוגיה

  אין
  

   =1987, בראון ולווינסון
 :Cambridge.  ome Universals in Language UsageS: Politeness,  .S, Levinson, & .P, Brown

Cambridge University Press, 1987.  
 306.4 BRO (153103)מתורגמנות, אנגלית: בספריות  

  =2001, קופפרברג וגרין
 ,"שיטת מחקר איכותית: חקר האני המקצועי באמצעות מיצוב מטפורי",  גרין'  ד,קופפרברג'  ע

  . 169-144 'עמ, )2001 (2 סקריפט
  כתב עת בספריה לחינוך

  
   =2002, גרין  וגילת, קופפרברג

Kupferberg, I., Green, D., & Gilat, I., "Figurative positioning in hotline Stories", Narrative 
Inquiry, 11 (2002) pp. 385-410 
 אין

  =ד "תשמ, קינן- רמון
  .ד"תשמ, ספריית פועלים, הפואטיקה של הסיפרות בימינו, קינן- רמון' ש

  )25983(פו . רמו808.3: ספריה לספרות
  

ינטימית על השימוש באסטרטגיות חינוכיות ערכיות  השפעת הזירה הא–שיח הורים וילדים :  8שיעור 
  .ביקורתיות ודידקטיות, המכילות תחבולות מייעצות

  =, 2002, טאנן
  .214-185 ;165-158 ;142-136  ;116-1' עמ, )2002(, מטר' הוצ, אביב-תל, קצר משפחתי, טאנן' ד

  )530234(קצ .שמור  מדעי המדינה לפי טנן
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המתוכנן ,  השפעת הזירה על אופיו הרשמי– בשיח בין אישי המתרחש בפומבי ייעוץ והדרכה: 10-9שיעור 
  .והמוגדר של השיח

  קריאת חובה
   =1988, ברמן

  . 20-13' עמ, )1988(  ג שיחות ,"מודרך כהיבט של הדרכה דינמית-הליבון המשותף של יחסי מדריך", ברמן' ע
  כתב עת בספריה למדעי החברה

  
   =1993, דה קפואה

  Journal of,"Strategies in the Discourse of Advice", .F. J. Dunham, .A, aDe Capu
.531-519. pp) 1993(Dec ) 6 (20, Pragmatics 

  )1128477( וגם תדפיס X- 3367:  לכתבי עתכתב עת במדף
   =1990 ,האדסון י

Hudson,Y., "The Discourse of Advice Giving in English: I Wouldn` Feed Until Spring 
-285. pp, )1990 (10/4. Vol, Language and Communication, "no Matter What you do

297. 
  )1128098(מערכת ' תדפיס מס

  
   =1995, בי'האצ

, "in Radio-Giving on Call-Aspects of Recipient Design in Expert Advice", .I, Hutchby
.238-219. pp, )1995(/2  19, Discourse Processes 
  )1128482(וגם תדפיס ) X) 142894- 4403:  לכתבי עתכתב עת במדף

  
   =1999, כתריאל

זמורה , אביב- תל, מילות מפתח ,"ריטוריקה ממסדית ברדיו לילדים: 'למאזינינו הצעירים'" , כתריאל' ת
  .115-87'  עמ, 1999, ביתן

  )428960(מל .שמור סוציולוגיה לפי כתר
  

  קריאת רשות
  =ט "תשנ, ייןבורשט

, סמנטיים ופרגמטיים, היבטים תחביריים: דרכי השאלה והתשובה בעברית הכתובה בת ימינו ,בורשטיין' ר
  .ט"תשנ, אילן-אוניברסיטת בר, גן- רמת, "דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת התואר 

  )588612(דר . בור452B: ספריית המדף הפתוח
  

Dillon, J.T., The Practice of Questioning, London: Routledge, 1990. 
 אין

   =2003, קליין שוש
  .2003, אוניברסיטת חיפה, עבודת גמר לקבלת התואר מוסמך, אמונות ומעשה: שיח הדרכתי, קליין' ש
  אין

  
  שיח אינטראקטיבי ווכחני בזירה הפומבית: 12-11שיעור 

  קריאת חובה
   =1999, אזר
הוצאת , אביב- תל, טורי' בן שחר וג' ר: בעריכת, 'כרך ב עברית שפה חיהה, "מבנים ארגומנטטיביים", אזר'  מ

  .23-9'  עמ, 1999, הקיבוץ המאוחד
  )1128710( וגם תדפיס )214561(שפ . עבר408B: מכון פדגוגי, השאלה מוגבלת, יהדות: ספריות

  
  ='  א1992, בי'האצ

Hutchby, I., "Confrontation Talk: Aspects of `Interruption` in Argument Sequences on 
.371-343. pp, )1992(/3 12, Text, "Radio Talk  

  )לא ניתן לצלם ()X- 4405: (לכתבי עתכתב עת בספריית המדף 
  ='  א1996, בי'האצ

The Case of Arguments on a British Talk Radio : Power in Discourse", .I, Hutchby
.497-481. pp, )1996  (7/4. olV, Discourse and Society, "Show 

  )1128377( וגם תדפיס כתב עת בספריה לצרפתית
   =ו"תשנ, ויצמן
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 ספר הדסה ,"אסטרטגיית איתגור בריאיון החדשותי בטלויזיה הישראלית: חילופי תפקידים", ויצמן' א
  .95-85' עמ, ו"תשנ, אילן-אוניברסיטת בר, רמת גן,  אסופת מחקרים בלשון–קנטור 
 וגם תדפיס )287997) (ספר(  קנט408.8B: השאלה מוגבלת, מכון פדגוגי, יהדות, מדף פתוח: ספריות

)1128361(  
  

   =1999, ויצמן
בעריכת , ב, העברית שפה חיה ,"התגבשות דפוסי איתגור: הריאיון החדשותי בטלויזיה הישראלית", ויצמן' א
  .156-135' עמ, )1999(, הקיבוץ המאוחד, אביב- תל, טורי' ג-בן שחר  ו/ ר

  )1128717( וגם תדפיס )214561(שפ . עבר408B: מכון פדגוגי, השאלה מוגבלת, יהדות: ספריות
 

   =1988, לנדאו
  )פרקים לפי הצורך (.1988, עקד, אביב- תל, הרטוריקה של משלב הנאום הפוליטי בישראל, לנדאו' ר

  )93397(רט .שמור מדעי המדינה לפי לנד
   

  קריאת רשות
   =1975, גרייס

 Semantics&  Syntax ,.L. J, Morgan, & .P, in Cole" Conversation& Logic ", .P. H, Grice
3: "Speech Acts" Academic Press, N. Y (1975), pp. 41-58.  

  )SYN 415) 66541: פילוסופיה, ספריות מדף פתוח
  

   =1991, דיקרו
  Linguistic perspectives on the,  de textes”“Operateurs argumentatifs et analyse, .O, Ducrot

.62-45. pp, 1991,  John Benjamins publishing Company,Selected papers: Romance languages  
   LSRL (240898) 479.1: ספריית המדף הפתוח

  
   =1978, האדסון ק

Hudson, K., The Language of Modern Politics, London : Macmillan Press, 1978. 
320.014 HUD (442580) 

  ='  ב1992, בי'האצ
, "`Talk Radio`Routine Skepticism in Talk on ; The Pursuit of Controversy", .I, Hutchby

.694-673. pp, )1992(4 / 26, Sociology  
  כתב עת בספריה  למדעי החברה

  
  =ד  "תשמ, פרלמן

  .ד"תשמ, אגנסמ, ירושלים, ממלכת הרטוריקה ,פרלמן'  ח
  )18288(ממ .שמור מדעי המדינה לפי פרל

  
   =1993, וורטמן-שדמי

  .1993, אוניברסיטת חיפה, חיפה, הפניה לאמצעי התקשורת כדפוס של השתתפות פוליטית, וורטמן- שדמי' ש
  אין

  
עוד אישי וניתוח יחידות שיח שייבחרו על ידי הסטודנטים מב- סיכום המאפיינים של השיח הבין: 13שיעור 
  .מועד

  
  'תוכנית סמסטר ב

  
הרשת החברתית והפוליטית המאפשרת את ,  זירות השיח הממוסדות– השיח הציבורי: 2-1שיעור 

  .אסטרטגיות השיח לסוגיהן, תכונות ומאפיינים, התרחשותו של השיח הציבורי
אליה מתמשכת  אקטו–בחינת הגורמים והמנגנונים שהופכים את השיח להיות במוקד ההתעניינות הציבורית 

  ".מאוס"בנושאים קארדינאליים או סוגיות שהופכות את השיח לשיח 
  

כנסת : המאפיינים של השיח הטיעוני הפוליטי בזירות שיח ממוסדות– הארגומנטציה הציבורית: 4-3שיעור 
מאפייניו והשימוש באסטרטגיות , ההשלכות הזירתיות על מבנה השיח. ישראל והעיתונות האלקטרונית

  . השוואה בין הפעילות הטיעונית בכנסת לעומת ההתנהלות הטיעונית במדיום האלקטרוני.השיח
  קריאת חובה
   =ד"תשס, ליבס, קמפף, בלום קולקה
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ראיונות עם פלסטינים בתקופת האינתיפאדה ?' לדבר עם האויב'" , ליבס' ת, קמפף' ז, בלום קולקה'  ש
  .77-61' עמ, ד"תשס, ילן א-אוניברסיטת בר, גן- רמת, ש"ד לאיל"למ, "השניה

  )1066799 (10115תדפיס 
  

   =1999, הורוביץ
  .341-302' עמ, )1999(, רכס, יהודה-  אבן,הצד הלשוני של המטבע, הורוביץ'  מ

  )1128268( וגם תדפיס )414125(צד . הור408.1B: מכון פדגוגי, מדף פתוח: ספריות
  

   =1988, לנדאו
עמודים לפי , )1988(, עקד, אביב- תל, פוליטי בישראלהרטוריקה של משלב הנאום ה, לנדאו' ר

  )הצורך
  )93397(רט .שמור מדעי המדינה לפי לנד

  
  =ד  "תשמ, פרלמן

  .99-8' עמ, )ד"תשמ(, מאגנס, ירושלים, ממלכת הרטוריקה ,פרלמן'  ח
  )18288(ממ .שמור מדעי המדינה לפי פרל

  
   =1977, קופי
  .1977, "יחדיו"' וצה, אביב- תל,  מבוא ללוגיקה, מ  קופי"א

  )114544(מב . קופ160
  

  קריאת רשות
   =1997, אזר

.316-301.pp, )1997(/3  17,Text, “Concession relations as argumentation “, .M, Azar   
  )X- 4405(או ) X- 5868:  (כתב עת בספריית המדף לכתבי עת

  
   =1976, אנסקומבר ודיקרו

1976  .27-5,  10, Languages.”Largumentation dans la langue“, .O, Ducrot& . C.J, Anscombre  
  אין

   =1997, דיקרו
. pp, )1997( 32 ,Letras de Hoje, etude semantique de la langue”`“La pragmatique et l, .O, Ducrot

9-21.  
  אין

   =1978, האדסון ק
.1978, illan PressMacm :London , The Language of Modern Politics, .K, Hudson  

320.014 HUD (442580) 
   =1988, מאן ותומפסון

Rhetorical structure theory: Toward a   “Mann, W. C., and Thompson, S. A., 
 .281-243. pp, )1988( 8 Text,  “Functional theory of text organization   

  )X- 4405(או ) X- 5868:  (כתב עת בספריית המדף לכתבי עת
  

  .שיח הפרשנות החברתית והפוליטית: 5שיעור 
  קריאת חובה

  =ב "תשס, אזר
  .25-7' עמ, )ב"תשס (51-50  בלשנות עברית, "פרשנות פרגמטית של טקסטים משפטיים", אזר'  מ

  )1128705(וגם תדפיס  ) X) 112117-2847: מדף לכתבי עת, יהדות: כתב עת בספריות
  

  =א "תשס- ס"תש, הורוביץ
, "שישי"התרחיש הטיעוני כאחת מדרכי הטיעון של אדם ברוך ב: יש נביא בעירו", רוביץהו'  מ

  .177-129'  עמ, )א"תשס- ס"תש (32-31-30-29 חלקת לשון
  )1128492( וגם תדפיס )149326: (מכון פדגוגי, כתב עת בספריות יהדות

  
 =ח "תשנ, עבאדי

  .67-56' עמ, )ח"תשנ (26 וןחלקת לש ,"מטאפרות בשיח הפוליטי בישראל", עבאדי'  ע
  )1128497 (11372 וגם תדפיס )149326: (מכון פדגוגי, כתב עת בספריות יהדות

  
  קריאת רשות
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  =ח "תשמ, אלון
, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע, ירושלים, עקרונותיו, מקורותיו, תולדותיו: המשפט העברי, אלון'  מ

  .ח"תשמ, האוניברסיטה העברית
  )111457(מש . אלו934Aתלמוד , רשהמד, יהדות: ספריות

  
   =1992-1993, ברק
  .1992-1993, נבו הוצאה לאור, ירושלים, פרשנות במשפט ,ברק'  א

  )197774( ברק 65.6-שמור: ספריה למשפטים
  

   =1976, גאדמר
Gadamer, H.G., Philosophical Hermeneutics, Berkely: University of California Press, 1976. 

193    GAD (446066) :ספריה לפילוסופיה  
   =1990, גירץ
  .1990, כתר, ירושלים, פרשנות של תרבויות ,גירץ'  ק

  ) 130099(פר .שמור סוציולוגיה לפי גיר
  
   =1986, לוי
  .1986, ספרית פועלים, אביב-תל, הרמנויטיקה, לוי'  ז

  )56968(הר . לוי121.68: מדף פתוח, פילוסופיה: ספריות
  

 בחינת המאפיינים של הארגומנטציה הביקורתית סאטירית –אקטואלית -ביקורת סאטירית: 6שיעור 
  ".ארץ נהדרת"ובתוכנית הטלויזיה " המילה האחרונה"בתוכנית הרדיו 
  קריאת חובה

   =1999, הורוביץ
  .409-383' עמ, )1999(, רכס, יהודה-  אבן,הצד הלשוני של המטבע, הורוביץ'  מ

  )1128356(וגם תדפיס  )414125(צד . הור408.1B: כון פדגוגימ, מדף פתוח: בספריות
  

  =2000, שלום וגייגר
 32-31-30-29 חלקת לשון ,"ההומור הלשוני ככלי דידקטי לטיפוח המודעות הלשונית", גייגר' ו, שלום'  צ
  .406-387' עמ, )2000(

  )1128493( וגם תדפיס )149326: (מכון פדגוגי, כתב עת בספריות יהדות
  

  קריאת רשות
  =ז "תשנ, וסקמר
, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אפקטים קומיים וסאטיריים בראי הלשון, וסקמר' י

  .ז"תשנ, אילן- אוניברסיטת בר, גן- רמת
  )510146(אפ . מרק209C: ספריה לספרות

  
  .ביות מסירת מידע באמצעות אסטרטגיות נרטי– הנרטיב בשיח הציבורי החדשותי :8-7שיעור 

  קריאת חובה
   =2004, ידגר

. 2004, הוצאת אוניברסיטת חיפה:  חיפה,הנרטיב הלאומי בעיתונות הישראלית: הסיפור שלנו,ידגר' י
  )עמודים ימסרו לפי הצורך(

  )585952(ספ .שמור מדעי המדינה לפי ידג
  

   =1984ניר ורועה 
בלשנות , " פריטי חדשות ברדיוהיבטים רטוריים של מיקוד במשפטי פתיחה של", רועה' י, ניר' ר

  .45-25' עמ, )1984 ( 22 שית"עברית חפ
  )216974( וגם תדפיס )X) 112117- 2847יהדות מדף לכתבי עת : כתב עת בספריות

  
   =1991, רועה וניר

, " ריטוריות ומגבלות של אידיאולוגיהרטגיותאסט, מסירת הדיבור בחדשות הרדיו בישראל",  ניר'ר, רועה' י
  .93 – 79' עמ, )1991 (31 – 32'  יאת"עברית חפשיבלשנות 

  )216974( וגם תדפיס )X) 112117- 2847יהדות מדף לכתבי עת : כתב עת בספריות
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   =1994, רועה

  .55-53 ;35-27'  עמ, )1994(, רכס, יהודה- אבן, אחרת על התקשורת, רועה' י
  )240032(אח .שמור מדעי המדינה לפי רוע

  
  =ס "תש, שן
 סמני האינפורמציה החשובה בטקסט ;'לאחר שחנקה אותו היא מזדרזת ושוכבת על הרצפה'" , שן' י

  .94-79'  עמ, )ס"תש (45  בלשנות עברית ,"הסיפרותי
  )1128695(וגם תדפיס  )X) 112117-2847: מדף לכתבי עת, יהדות: כתב עת בספריות

  
   =1995, שן וברמן

של  היבטים קוגניטיביים ,"שלבים בהתפתחות הנראטיבית:  הפעולהמהאירוע הבודד למבנה", ברמן' ר, שן'  י
  .97-69' עמ, 1995, שן'  בעריכת י,מבנה הנראטיב
  )1130466 (11384וגם תדפיס  )415877(קו . הבט809.923:ספריה לספרות

  
   =1991, שראל

  .83-80' עמ, )1991(, עם- אור, אביב- תל,  מבוא לניתוח השיח,שראל'  צ
  )152797(מב .דינה לפי שראשמור מדעי המ

  
  קריאת רשות

   =1980, ברואר
, in:   Brewer, W.F., "Literary theory, Rhetoric, and Stylistics: Implications for psychology"  

 perspectives from cognitive : Theoretical issues in reading comprehension,Spiro et al
Erlbaum . L .:J.N,  Hillsdale,and education,  artificial intelligence,linguistics, psychology

Associates, 1980, pp. 221-244. 
  THE (107745) 428.4: ספריה לאנגלית

  =ג "תשס, מונק
, אביב- תל, מסרים סמויים וגלויים בטקסט נרטיבי, שוחט' נ, קינן' ע, גדרון' א, זוהר- בר' י, מונק' מ

  .ג"תשס, ת"מכון מופ
  )546088(סמ . מסר808.0014מכון פדגוגית , חינוך: ספריות

  
   =1986, פוקס

Fox, B.A., "Local Patterns and General Principles in Cognitive Processes: Anaphora in 
.51-25. pp, )1986(/1  6 Text,"Conversation English& Written   

  )1128527( וגם תדפיס )X- 4405 (: כתב עת בספריית המדף לכתבי עת
  

  .שיח תרבות וסיפרות: 9שיעור 
  קריאת חובה
  =ד "תשס, ליבס, קמפף, בלום קולקה

ראיונות עם פלסטינים בתקופת האינתיפאדה ?' לדבר עם האויב'" , ליבס' ת, קמפף' ז, בלום קולקה'  ש
  .77-61' עמ, ד"תשס,  אילן-אוניברסיטת בר, גן- רמת, ש"ד לאיל"למ, "השניה
  )1066799 (10115יס תדפ

  
   =2002, כהן
, )2002 (6-5 סקריפט  ,"הגבולות המשתנים של השיח בערבי קריאה: חנות הספרים ושמיעת הנקרא", כהן' א
  .58-37' עמ

  )1128264( וגם תדפיס כתב עת בספריה לחינוך
  

   =2001, שלנסקי ואריאלי
מסורות : בתוך, "סטיות בחקר החינוךמודרני- הפרשנית לגישות פוסט מהגישה", אריאלי' מ, שלסקי' ש

  . 2001, דביר' הוצ, אביב-תל, יהושע-בן-צבר' נ: בעריכת, וזרמים במחקר איכותי
  )497611(וז .שמור מדעי המדינה לפי מסו

  
  קריאת רשות

   =1981, ל'מיצ
Mitchel, W.J.T. (Ed.)., On Narrative, Chicago Il: Chicago University Press, 1981.  
  אין
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  ".אוניברסיטה משודרת" עיון בתוכנית הרדיו –ההיצג הדבור בשיח השכלה אקדמי ציבורי : 10שיעור 

   =ב"תשמ, אולשטיין
' בעריכת ש, עיונים בחקר השיח ,"קשרי הגומלין בין כתיבה לקריאה וכשירותו של הקורא", אולשטיין'  ע

  .74-51 'עמ, ב"תשמ, ירושלים, אקדמון, ניר' ר, טובין' י, בלום קולקה
  )1128358 וגם תדפיס )167936(בח . עיו407.2Bהשאלה מוגבלת , יהדות, מדף פתוח: ספריות

  
   =1998, סטבנס

, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, ניתוח לשוני והתפתחותי של סיפור כתשומת שיח בין הורים לילדים, סטבנס' ע
  .1998, האוניברסיטה העברית, ירושלים
  )374794(נת . סטב372.677, מידענות, חינוך: ספריות

  
   =2002, צימרמן

  .146-127' עמ, )2002 (4-3 סקריפט, "שיח מדעי בקרב ילדים", צימרמן'  ח
  )1128265( וגם תדפיס כתב עת בספריה לחינוך

  
   =2001, רביד

, ב"תשס 51-50 בלשנות עברית, "ניצני ההיצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני", רביד' ד
  95-120' עמ

  )1128706(וגם תדפיס  )X) 112117- 2847: מדף לכתבי עת, יהדות: כתב עת בספריות
  

   =1991, שראל
  .96-89' עמ, )1991(, עם- אור, אביב- תל, מבוא לניתוח השיח, שראל'  צ

   )152797(מב .שמור מדעי המדינה לפי שרא
  

  .צב התנועה בכבישים שיח תחזית מזג האוויר ומ–השיח התיאורי כשירות לציבור : 11שיעור 
  =ב "תשמ, גיורא

  
 ,"פרגמטי של משפטים ממוקדים-ניתוח פונקציונליסטי: סדר המילים במשפט ויחסו אל הטקסט", גיורא'  ר

  .301-263' עמ, ב"תשמ, ירושלים, אקדמון, ניר' ר, טובין' י, בלום קולקה' בעריכת ש, עיונים בחקר השיח
  )1128359( וגם תדפיס )167936(בח . עיו407.2Bבלת השאלה מוג, יהדות, מדף פתוח: ספריות

  
   =1991, שראל

  .89-85' עמ, )1991(, עם- אור, אביב-  תל,מבוא לניתוח השיח, שראל'  צ
  ) 152797(מב . שרא401.41: מידענות, מכון פדגוגי, השאלה מוגבלת, מדף פתוח: ספריות

  
עריכת השוואה בין הטכניקות .  הציבוריברתיים תקשורתיים של השיחסיכום המאפיינים הח: 12שיעור 

הנחיות לכתיבת עבודה . והאסטרטגיות המשמשות בשיח הבין אישי לבין אלה המשרתות את השיח הציבורי
  .אישית

  
 .הסטודנטים יציגו ראשי פרקים עיקריים לכתיבה: 31שיעור 


