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  אילן-אוניברסיטת בר
   למדעי המדינהלקההמח

  מסלול תקשורת
  

  טקסט תרבות ותקשורת
  16-18'  ום גי, )סמינריון (71-641-01קורס מס 

  רינה בוגוש' דר
  

  02-5811125:         בית8145: משרד: טל
  047חדר , 109 בנין 

 bogocb@mail.biu.ac.il: דואר אלקטרוני
  )תיאום מראש (10.00 – 11:00, יום ד: שעות קבלה

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

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

 כללים על להצביע ניתן האם ,למיניהם תקשורתיים ראיונות של האפיונים מהם כמו כן ננסה להבין .)קורקט
 חדשותיים מאמרים של ובשפה במבנה ביטוי לידי באה אידיאולוגיה  וכיצד,פוליטיים לראיונות מיוחדים

   ?ציבוריה שיחבו
 :יוןהסמינר דרישות
 ,הנוספות והמטלות הקריאה חומר הכנת – בשעורים התלמידים של פעילה השתתפות על ססמבו הסמינר
 !  אלו לכללים הסכמה משמעותה לסמינר הרשמה .בכיתה לדיון ותרומה השבועיים במפגשים נוכחות
 יקבלוכמו כן הסטודנטים גם * חובת קריאה של כל המאמרים הלא מסומנים ב  בכיתה ההשתתפות במסגרת
 ההשתתפות פי על יקבע הסמינר של סופי ההציון .קריאה קטעי על פה ובעל בכתב דווח של אישיות מטלות
   (25% ) ומבחן   (60%) ובכתב פה-בעל רפרט הכולל סמינריונית עבודה  ( 15%)   בכיתה
 או ,כתובה או משודרת תקשורת של אמפירי ניתוח  מבוססת עלהסמינריונית העבודה .סמינריונית עבודה

 הצעה להגיש חייבים התלמידים .תייא בתאום יקבע הסמינריונית העבודה נושא .אחר תרבותי טקס של תוחני
 עבודת של להצגה יוקדש השני הסמסטר רוב . 27-11-07 מ יאוחר לא ראשונית וביבליוגרפיה בכתב

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

  בסוף הסיליבוסנמצאות ה בכיתה הצגתול
 של קצר סיכום בכיתה להציג עליכם . *  המסומנים ב  נחלק את המאמריםניבשיעור הש: קריאה על דווח
 או המאמר של חלקים יקרא שהמדווח מקובל לא .בו הנוגעות ובמתודולוגיות בשאלות ביקורתי ודיון מאמרה
 מהתקשורת לידיעות במאמר שהוצע השיטה את ליישם רצוי ,רלבנטי זה אם .כיתהב המאמר של התרגום את

 שימו .)עמודים 2-3 כ( קצר כתוב סיכום האינטרנט דרך בכיתה ולחברים לי להגיש עליכם כן כמו .בישראל
  .הוא חומר קריאה חובה על כולם* כל החומר שלא מסומן ב :  בל

עליכם להתייחס .   החובה והמאמר לדיווח מופיע בכל שבוע שאלות שנדון בהם בכיתהבנוסף לקריאת
ציון ההשתתפות יקבע גם על סמך .  לשאלות אלו ולהיות מוכנים לענות עליהן בכיתה בצורה מנומקת

  .כיתה בהקשר לתשובות לשאלות אלההתרומה של הסטודנטים לדיון ב
ויכלול התייחסות לחומר ,  המחקר שלכםת הצעתבסס עלהמבחן  י.   סוף סמסטר א:  מועד המבחן: מבחן

  .בבליוגרפי בסיליבוס ודיונים בכיתה 
  

  :א סמסטר
  .והשיח הלשון לחקר שונות גישות ,התקשורת בחקר הלשון חשיבות :מבוא 29-01-08   1 שיעור

 
  1.5-1פרק ,  14-17'  עמ1.2   פרק הפתוחה האוניברסיטה :אביב תל . ותרבות חברה לשון)  2002. (מ ,ניק'מוצ 
   27-36 עמ 

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

  הציבורית והזירה תרבות ,שפה  05-02-08 :2שיעור 
  

הוצאה לאור של אוניברסיטת : היפה . ישראלב ותקשורת תרבות דפוסי :מפתח מילות )ט"תשנ (.ת ,כתריאל
   206-225  'עמ מוסיירה לעשות דוגרילדבר  :תרבות כסגנון דיבור סגנון : 11 פרק .  חיפה
  )463363( 7493 תדפיס וגם ( 4287960 ) מל.כתר לפי סוציולוגיה שמור

  
 תקשורת של יחודה 6.1 פרק  הפתוחה האוניברסיטה :אביב תל ,ותרבות חברה לשון) 2002. (מ ,ניק'מוצ

  187-195 הפופלרית עמ העיתונות  התפתחות6.6 156-162 ,בתקשורת   הלשון תפקיד 6.2 המונים
  516780 ) ( לש.מוצ 306.44 מתוגרמנות ,מרכזית  :בספריות
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O’Keefe, A. (2006) Investigating media discourse.  London: Routledge.  Chapter 1, Introduction, 
1.0, 1.1,  pp. 1-10.  
302.23014 O'KEE (1116582) 

 
 גמר לעבודות בתקשורת נושאים ) עורכת. (ת, לבציון בתוך .לעיתונות גישות שתי בין ( 1993 ) יצחק ,רועה

  .העברית האוניברסיטה :ירושלים , 10-21 'עמ  אישיות ולעבודות
       (231773 )  בת.נוש לפי המדינה מדעי שמור

  
 דוגרי דיבור בין קשר יש האם ? תופס עדיין הדוגרי הצבר של הדימוי האם :הקריאה תבעקבו שאלות

   ?המונים בתקשורת הלשונית וההתפתחות
  

   מגדר שפה ותרבות12-02-08   :3שיעור 
  

, 7פרק , 1פרק   . מטר: תל אביב, ) ברוך קורות: תרגום (.למה אין הבנה בין נשים וגברים :קצר)  1990(. ד, טנן
  הקטע שמתחיל הבדלים תרבותיים עד סוף הפרק–תפרץ מי מ

  )251446 ( קצ .שמור סוציולוגיה לפי טנן  
  
 גבר 28-35' עמ', כרך ד, אוניברסיטה הפתוחה:  תל אביבלשון חברה ותרבות  ,  מקראה)  :2002(. מ, יקנ'צמו

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

  
  -ל גישות ההבדליםביקורת ע

*Speer, S. (2005) Gender talk: Feminism, discourse and conversation analysis. London: 
Routledge.  Chapter 2. Gender and Language, Sex difference perspectives: a focused evaluation 
and critique, pp. 45- 59.    

306.44 SPE g )1136555(  
  

האם ? נשים היוםהגברים וההאם המתואר במאמרים אלה אכן מאפיין את לשון :  עקבות הקריאהשאלות ב
ין קיימים הבדלים בדיבור אצל דומה לגברים או האם עדי, או כעיתונאיות, לשון נשים בתפקידים בכירים

  .  וגבריםנשים 
  

   החדשותי  מבנה הראיון 19-02-08  :4שיעור 
Clayman, S. & Heritage, J. (2002) The news interview: Journalists and public figures on the air.  
Cambridge: Cambridge University Press. News interview turn-taking: basic preliminaries. pp. 
97-113; 119-131.  
070.43 CLA  (1096124) 

 
האם מבנה השיח  ? ראיון חדשותי רגילה ודלים בין המבנה של  שיחהמהם ההב:  שאלה בעקבות הקריאה

האם ניתן לצפות שמבנה ? מהם ההבדלים העיקריים? שמתואר בבריטניה גם מאפיין את מבנה החדשות בארץ
  ?  תהיה שונה בהתאם למגדר המראיין והמרואייןראיונות ה
  

  ראיונות בתקשורת בישראל 26-02-08  :5 שיעור
. א   בתוךאסטרטגיית איתגור בריאיון החדשותי  בטלוויזיה הישראלית: חילופי תפקידים ) 1996 (.א, ויצמן

  85-95, אוניברסיטת בר אילן:רמת גן. אסופת מחקרים בלשון: ספר הדסה: )עורכים(שלזינגר . י, שוורצוולד
 )ספר(  קנט B 404.8מוגבלת מדף פתוח ומכון פדגוגי   , יהדות:  ספריותב
  
ראיונות עם פלסטינים בתקופת אינתיפאדת ? לראיין את האויב)  2003(. ז ,קמפףו. ת, ליבס. ש, הקקול- בלום*

  . צבעונים: ירושלים.  ש"אילד ל"למ) עורכים(י שלזינגר , מונציק. מאקצה בתוך -אל
  (1066799)  10115 תדפיס

  
תפים משתהדפוסי האתגור שמשתמשים בהם האם .  קשיבו לראיונות חדשותיותה:  בעקבות הקריאהותשאל

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

 יםראיונות פוליטי 04-03-08 :6 שיעור
Blum-Kulka, S.  (1983) The dynamics of political interviews Text 3, 131-153. 

 (1066715) 10100  תדפיס
  



- 3 -  
 
 

 71-641-01/ר רינה שחר"ד

* Gnisci, A.& Bonaiuto, M. (2003) Grilling politicians: Politicians answers to questions in 
television interviews and courtroom examinations. Journal of Language and Social Psychology, 
22 ( 4), 385-413. 

 ejournalע בספריה המרכזית וגם "מדף כ
  

.  ים שמתחמקים מלענות על שאלות המראיינים פוליטיקאביאו דוגמאות שלה:  שאלות בעקבות הקריאה
  ?ד המראיינים מתמודדים עם ההתחמקות של הפוליטיקאיםכיצ

  
   שיחות עם מאזינים-יש על מה לדבר    11-03-08 :7 שיעור

  
, עבודת גמר. מאפיינים שיחתיים של שתי סביבות ויכוח בישראל: כוחנות יהודית) 2001  (. ג הכהן

  )   יסופקתדפיס.  (פרקים על ממצאים.  עבריתאוניברסיטה ה
  
  

*Ross, K.  (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, I. (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 
  

*Liebes, T., & Williams, B. (2003). Political talk shows: American and Israeli style. In: T. Liebes, 

American dreams, Hebrew subtitles: Globalization from the receiving end (pp. 165-188). 

Cresskill, NJ: Hampton. 
E302.23 LIE a) 1099055( 

  
בתוכניות של " אני"האם נשים וגברים משתמשים באסטרטגיות שונות בהצגת ה:  שאלות בעקבות הקריאה

 השערות לגבי הקשר בין הפונקציה שאנשים רואים  נסחו  .  ?ציינו את ההבדלים? שיחות עם מאזינים
  )הכהן(והמאפיינים הלשוניים של השיחות ) לפי רוס(בתוכניות אלה 

  
     שפת האינטרנט:18-03-08 :8 שיעור

*Crystal, D. (2006). The language of the internet (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University 
Press,.  Chapter 2. The Medium of Netspeak..  Pg. 26-66.  

      CRY 12) 410.285, לא להשאלה, ספריה מתורגמנות(
 

  . 2005ספטמבר , 33יומני היקר פנים ) 2005(כרמל , ויסמן
1=Page&904=CategoryID&5825=rticleIDA?asp.Index/il.org.itu.www://http 

 
* Herring, S.C. & Paolillo, J.C.  (2006).  Gender and genre variation in Weblogs Journal of 
Sociolinguistics , 10,(4), 439-459. 
 ס"הוזמן בהב

   לשון אידיולוגיה ותקינות פוליטית בתקשורת המונים        25-03-08:  9שיעור 
: לשון אידיולוגיה ועמדות: 5האוניברסיטה הפתוחה פרק :  תל אביבלשון תרבות וחברה) 2002( .מ, ניק'מוצ

–חברה ולשון - יחסי הגומלין לשון-7פרק   119-131 '  עמ- טאבו חברתי וטאבו לשוני-5.6פרק (  80-96 עמ     
    37-53'  עמ- תרבות

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

Deacon, D.  Pickering, M., Golding, P. & Murdock, G.(1998) - 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 (588790) 

  
*Gillespie, M., Toynbee, J. (2006) Analyzing media texts. Maidenhead: Open University Press. 
Chapter 4, Discourse analysis and content analysis,  Van Dijk: Us  
and them in the press,  pg. 129-137   
302.23014 ANA (1106093) 
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על היבטי הפוליטיקלי קורקט בעברית : לשון נקייה והזניית השפה, פוליטיתתקינות ) 1998(רפאל , ניר

  .19-26' עמ, 7 פניםהחדשה 
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
*Dickerson, Donna L. (2003) Framing “political correctness” The New York Times’ tale of two 
professors. In  S. D. Reese, O. H. Gandy & A. E. Grant (Eds.), Framing public life : Perspectives 
on media and our understanding of the social world  (pp. 163-174). Mahwah: Lawrence Erlbaum.   

 302.23 FRA (568600) 
 

  אידיולוגיה בטקסטים תרבותיים    1-4-08.  10 שיעור
*Lakoff, R. T. (2006) Identity à la carte: You are what you eat. In A. De Fina, D. Schiffrin & M. 
Bamberg (Eds.), Discourse and identity. (pp. 142-165) Cambridge: Cambridge University Press.  
306.44 DIS  (1115137)                                                              בספריה לאנגלית                                    

  
*Bloch, Linda-Renee (2000) Mobile discourse: Political bumper stickers as a communication 
event in Israel.  Journal of Communication  50 ( 2), 48-76. 
 אין

  
   

  חזרה וסיכום סמסטר א   -  8-4-08   :11 שיעור
  
  הסיליבוס יחולק במשך הסמסטר הראשון:  2מסטר ס 

  
  סמינריוניתעבודה 

גישות התיאורטיות והמחקריות לניתוח לשוני של טקסטים המטרת העבודה היא לאפשר לכם ליישם את 
 עמודים ויכלול את המרכיבים 30היקף העבודה יהיה כ .    תרבותיים ובתקשורת המונים שלמדנו בקורס

, רקע תיאורטי, הצדקת שאלת המחקר ותרומת המחקר, שאלת המחקר: נריוניתהמקובלים לעבודה סמי
בערך (,דיון ומסקנות) בערך חצי העבודה(,  ממצאיםהשערות המחקר ו, שיטת המחקר) בערך רבע מהעבודה(

בנוסף לפריטים ,  ואילך2005 פריטים משנת 3הבבליוגרפיה חייבת לכלול לפחות .   ובבליוגפריה)רבע העבודה
  . פריטים בלועזית3בליוגרפיה חייבת לכלול לפחות יכמו כן הב. ת הקורסרפיליוגבימב

  
  הצגת העבודה

הפרזנטציה תערוך כחצי שעה ואחר כך נערוך דיון במשך כ .   יקבעו בתחילת סמסטר בצגות העבודההמועדי 
ר את שאלת לחלקים התיאורטיים המתאבנוסף ) 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.    שימוש במצגת תינתן בתחילת הסמסטר

  .בונוס


