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 אוניברסיטת בר אילן
 המחלקה למדעי המדינה

 מסלול תקשורת
 

 ה" תשס– טקסט תרבות ותקשורת - 71-641-01
 ר רינה בוגוש"ד

 16-18 ,   יום ג
 
 02-5811125:    בבית03-5317058; 03-5318145:  משרד: טל

 4 חדר, 109בנין :  מיקום המשרד
 bogocb@mail.biu.ac.il: מייל-אי

 )נא לתאם מראש  (3:30-4:30, יום ד: שעות קבלה
 

 תרבותי  לניתוח -מטרת הסמינריון היא להקנות לסטודנטים מושגים וכלים  מתחום הלשון בהקשר חברתי
בין היתר נרצה לשאול מה מאפיין את לשון .  וטקסטים ציבוריים אחרים, תקשורת משודרת, טקסטים עיתונאים
,  )נוסח הפוליטיקלי קורקט(ן ולשנות את לשון התקשורת מה עומד מאחורי הניסיונות לכוו,  התקשורת בארץ

, מהם האפיונים של ראיונות תקשורתיים למיניהם והאם ניתן להצביע על כללים מיוחדים לראיונות פוליטיים
 ?  וכיצד אידיאולוגיה באה לידי ביטוי במבנה ובשפה של מאמרים חדשותיים ושיח ציבורי אחר

 
   .דרישות הסמינר

 
,  הכנת חומר הקריאה והמטלות הנוספות–בוסס על השתתפות הפעילה של התלמידים בשעורים הסמינר מ

במסגרת ! הרשמה לסמינר משמעותה הסכמה לכללים אלו. נוכחות במפגשים השבועיים ותרומה לדיון בכיתה
 הציון .ההשתתפות בכיתה יקבלו התלמידים גם מטלות אישיות של דווח בכתב ובעל פה על קטעי קריאה קצרים

, )60%(פה ובכתב -עבודה סמינריונית הכולל רפרט בעל, )15%(הסופי של הסמינר יקבע על פי ההשתתפות בכיתה  
 )25%(ומבחן 

 
או ניתוח של , העבודה הסמינריונית תציג  ניתוח אמפירי של תקשורת משודרת או כתובה. עבודה סמינריונית
התלמידים חייבים להגיש הצעה בכתב . קבע בתאום אתינושא העבודה הסמינריונית י.   טקס תרבותי אחר

.  רוב הסמסטר השני  יוקדש להצגה של עבודת הסטודנטים . 28-12-04וביבליוגרפיה ראשונית לא יאוחר מ 
יתכן (ההצגה חייבת לכלול ניתוח אמפירי ,  לסיים את העבודה לפני סוף השנה למרות שאין דרישה פורמלית

 .וגרפי  או כוונות ותוכניותולא רק חומר בבלי) חלקי
 

עד .   כול אחד מכם מתבקש לבחור את אחד מאמרים שמופיע בסילבוס ומסומן לדיווח:דווח על קריאה
עליכם להציג בכיתה סיכום קצר של . עליכם להודיע לי על הנושא בו בחרתם) 2-11-04( לשיעור השלישי 

לא מקובל שהמדווח יקרא חלקים של המאמר או . והנושא ודיון ביקורתי בשאלות ובמתודולוגיות הנוגעות ב
רצוי ליישם את השיטה שהוצע במאמר לידיעות מהתקשורת , אם זה רלבנטי.  את התרגום של המאמר לכיתה

 ). עמודים2-3כ (כמו כן עליכם להגיש לי ולחברים בכיתה דרך האינטרנט סיכום כתוב קצר . בישראל
 

 :סמסטר א
 

 .והשיח גישות שונות לחקר הלשון, חשיבות הלשון בחקר התקשורת: בואמ     19-10-04:  1שיעור 
 

, האוניברסיטה הפתוחה:  תל אביב, לשון חברה ותרבות 27-36עמ . 1.5-1, 14-17, 1.2  1פרק  , מלכה , ניק'מוצ
2002 

 )516780(לש . מוצ306.44מתורגמנות , מרכזית: בספריות
 

 הציבוריתשפה תרבות והזירה    26-10-04: 2שיעור 
 

 דוגרי לעשות מוסיירה,לדבר : סגנון דיבור כסגנונ תרבות : 11פרק ) ט"תשנ(תמר , כתריאל
 דפוסי תרבות ותקשורת בישראל : מילות מפתח בתוך 206-225עמ 

 )463363 (7493וגם תדפיס ) 4287960  (מל.כתר  שמור סוציולוגיה לפי
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 התפתחות העיתונות הפופולרית 6.6, 156-162, שון בתקשורת תפקיד הל6.2  יחודה של תקשורת המונים  6.1פרק 
 187-195עמ 

  )516780(לש . מוצ306.44מתוגרמנות ,  מרכזית: בספריות
 
 לבציון ,נושאים בתקשורת לעבודות גמר ולעבודות אישיותבין שתי גישות לעיתונות בתוך ) 1993(יצחק , רועה (

 )יטה העבריתהאוניברס: ירושלים, 10-21'עמ) עורכת(תרצה 
 )231773(בת .נוש  שמור מדעי המדינה לפי

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

 ? וההתפתחות הלשונית בתקשורת המונים
  

    תקינות פוליטית  וחופש הביטוי  2-11-04: 3שיעור 
 

עי עיתונות שלפי דעתכם מעידים על השפעת נורמות חברתיות לגבי תקניות להביא קט: 3מטלה לקראת שיעור 
 .  או שמתייחסים לנושא תקניות פוליטית/פוליטית ו

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

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

 
 ,  א,לשון חברה ותרבות  בתוך מוצניק 37-53'  עמ-תרבות–חברה ולשון - יחסי הגומלין לשון-7 פרק 

 
 119-131'  עמ- טאבו חברתי וטאבו לשוני-5.6פרק 

 )516780(לש . מוצ306.44מתורגמנות , מרכזית: בספריות
 
ההקשר החברתי -2.2 פרקמשמעות ותקשורת: סמנטיקה עברית) ט"תשמ( אוניברסיטה  הפתוחה :אפשר גם(

  59-83עמ ,  המטען הריגושי של המשמעות2.3הנסיבתי ופרק 
 )105924(סמ . אונB 420.711מכון פדגוגי  , מרכזית: בספריות

 
לשנות האם שינוי לשוני יכולה ?   מהם הטיעונים בעד ונגד התופעה של תקניות פוליטית: שאלות  מנחות לקריאה

 ?מה אנחנו לומדים על כוח פוליטי וחברתי מהשימוש במושג תקניות פוליטית? מציאות חברתית
 

 מחקרים אמפיריים בנושא תקניות פוליטית בתקשורת  9-11-04 : 4שיעור 
 

לגבי תקניות  להביא קטעי עיתונות שלפי דעתכם מעידים על השפעת נורמות חברתיות: 4מטלה לקראת שיעור 
 .  או שמתייחסים לנושא תקניות פוליטית/פוליטית ו

 
 לדיווח

Sally Johnson, J O Nathan Culpeper And Stephanie Suhr(  2003) From ‘Politically Correct 
Councillors’ to ‘Blairite Nonsense’: Discourses of ‘Political Correctness` in Three British 
Newspapers.  Discourse and Society 14, 29-47 
 כתב עת בספריה לצרפתית
 
 
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) 
 

 ניתוח כתבות בכיתה
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  גישות ביקורתיות-לשון והבניית המציאות בתקשורת 04-11-16: 5שיעור 
 

: ון אידיולוגיה ועמדותלש: 5האוניברסיטה הפתוחה פרק :  תל אביבלשון תרבות וחברה) 2002(מכלה , ניק'מוצ
 80-96עמ 

 )516780(לש . מוצ306.44מתורגמנות , מרכזית: בספריות
 

Deacon, David, Pickering, Michael, Golding, Peter and Murdock, Graham, 1998-london: Arnold 
(1999)  ch 7, Analyzing Texts, pg. 149-159  

 critical linguistics")" מהפסוק שמתחיל(
 )588790(בתהליך עבודה 

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

 ?   של הטקסטexpressive)(וההערכתיים  
 

 58-69' עמ, 30-32 ,הספרותידיעה בעיתון יומי  מבנה המבע של)  1991(רפאל, שושנה וניר, קולקה-םבלו: דיווח
 )569873 (9368תדפיס 

 
 :שימו לב. מקובלים יותר, המונחים הלועזיים המופיעים במאמר זכו מאז לתרגומים שונים: ערהה

 רגום עברי מקובל כיוםת רגום עברי במאמרת ונח באנגליתמ
Cohesion ישוריותק דיקותה 

Coherence כידותל ישוריותק 
 

        הנחיות מעשיות-ניתוח השיח  23-11-04: 6שיעור 
 

Arnold : London-1998Deacon, David, Pickering, Michael, Golding, Peter and Murdock, Graham, 
 Media and Cultural A Practical Guide to Methods in: Researching Communications ) 1999(

179-174. Guide to our method of operation, pg. Unpackaging News8  Ch Analysis  
  )588790(בתהליך עבודה 

 בניתוח כתבות בכיתה' ישום השיטה של דיקון ואח
 

 מבנה הכותרות החדשותיות 30-11-04:  7שיעור 
 

כמו (שמדגימים את האפיונים שניר מתייחס אליהם , בוע להביא  כותרות של עיתונים של הש:  7מטלה לשיעור 
 )'וכו, סוגים שונים של איזכורים, למשל החלפת המקום של הטמה והרמה

 
 . 31-23, 37, לשנות עבריתב, ניתוח השיח של הכותרת החדשותית) ד"תשנ. (ר, ירנ

 )289442(כתב עת בספריה ליהדות וגם תדפיס סרוק 
 
 
 188-186, 2, ברים אחדיםד,  בכותרותסתמיות). 1997. (ר, ירנ

 4אולם כתב עת ב
 

 ?לגבי התפקיד של סתמיות בכותרות' מה ההבדל בין הגישה של ניר והגישה של דיקון ואח: שאלה 
 

עיתונים פופולאריים ואיכותיים : סיקור האינתיפאדה בעיתונות הישראלית). 1992. (ר, ניר. י, רועה :   דיווח
. דן כספי ויחיאל לימור:עורכים . אמצעי תקשורת המונים בישראל. נפורמיותנוקטים רטוריקה של קו

  .705-717.אוניברסיטה פתוחה
 )368110(תק .אמצ  שמור מדעי המדינה לפי

  
 החדשות כסיפורים, הסיפור החדשותי   7-12-04: 8שיעור
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 . רכס: אביב-תל. תשבע פתיחות לעיון בתקשורת ובעיתונו: חרת על תקשורתא) ). 1994(יצחק , רועה
 .1פרק 

 )240032(אח .רוע שמור מדעי המדינה לפי
 

 ?לפי רועה, וסיפור ספרותי מה ההבדל בין סיפור חדשותי:  שאלה מנחה
 

 : דיווח
 
ניתוח השוואתי של חדשות פתוחות וסגורות : אחד הימים היותר עקובים מדם). 1998. (ע, וכהן. י, רועה  

האוניברסיטה : אביב-לת, מצעי תקשורת ההמונים בישראלא, )עורכים. (י, ולימור. ד, כספי: בתוך. בטלוויזיה
 .463-476' עמ. הפתוחה

 )368110(תק .אמצ  שמור מדעי המדינה לפי
 
 

: בתוך.  דיר יאסיןהמקר: חדשות והיסטוריה? חתרני או פוליסמי, שיח הגמוני). 2000. (ש, קולקה-בלום
בבלשנות ובהוראת , מחקרים בתקשורת: פר רפאל נירס, )עורכות. (ע, ולשטייןוא. ש, קולקה-בלום, .א, שוורצוולד

 .כרמל: ירושלים. הלשון
 )570148 (9370תדפיס 

 
   חופשת חנוכה אין לימודים14-12-04

 
 אפיונים ייחודיים לראיון הפוליטי :הראיון החדשותי    04-12-21:  9שיעור 

 
153-131, 3, Text. political interviewsThe dynamics of ). 1983. (Kulka, S-Blum 

   supportive)(על סמך מה בלום קולקה קובעת שהתשובה לשאלה היתה תומכת :  הנחיות לקריאה
 ?ועדיין אינם עונים על השאלה שהמראיין שאל, האם יתכן תשובות שממלאות את הקריטריונים שלה

 )1066715 (10100תדפיס 
 

 . בכיתהניתוח של ראיונות חדשותיות 
 

 : דיווח
Harris, Sandra (1991) Evasive Action: How :Politicians Respond to Questions in Political 

.99-76. Sage pg: LondonBroadcast Talk )  ed(In Scannell, Paddy . Interviews 
 )601679 (10057תדפיס 

 
 איתגור בראיון החדשותי    28-12-04: 10שיעור 

 
בתוך , הישראלית  בטלוויזיה החדשותי בריאיון איתגור אסטרטגיית : תפקידים חילופי) 1996(אלדה , ויצמן

 85-95עמ , מחקרי לשון: רמת גן, דסה קנטור הספר יצחק , אורה ושלזינגר, שוורצוולד
 )ספר( קנט408.8B  ומכון פדגוגי מדף פתוח,מוגבלת, יהדות: בספריות

 
?   קולקה לזו של ויצמן לגבי המאפיינים של הראיון החדשותי-יסתה של בלוםמה ההבדל בין תפ: שאלות מנחות

 ?  לפי ויצמן ולפי בלום קולקה, מתי הצדדים משתמשים באיתגור
 

 : דווח
 בתוך בן שחר ותורי   התגבשות דפוסי אתגור-הראיון החדשותי בטלוויזיה הישראלית ). 1999. (א, וייצמן

 .הקיבוץ המאוחד:  תל אביב135-156עמ , 2 עברית שפה חיה) עורכים(
 )214561(שפ . עברB 408מכון פדגוגי , מוגבלת, יהדות: בספריות

 
ראיונות עם פלסטינים בתקופת ? לראיין את האויב)  בדפוס(תמר ליבס וזוהר קמפף , שושנה, קולה-בלום

  ש"ספר איל) עורכים(מ וי שלזינגר , אקצה בתוך מונציק-אינתיפאדת אל
 )1066799 (10115תדפיס 
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  מגדר ושפה   4-01-05: 11שיעור 
 

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

 )570164 (9373וגם תדפיס  )LAK) 224634  שמור מדעי המדינה לפי
 

 שר לצפות בראיונות בין גברים ונשים במדיהמה אפ, מתוך התיאור של לקוף: שאלות לקריאה
. 

 מרואיינים ומרואיינות בכיתה, ניתוח ראיונות עם מראיינים ומראיינות 
 

 תרבות ותקשורת  11-01-05: 12שיעור 
 

 ירושלים מחקרי ".הכביש כזירה עממית טעונת רגשות: סטיקרים פוליטיים בישראל", )א"תשס( סלומון הגר
  113-144' עמ, א"כ. י יהודבפולקלור

 במדף לכתבי עת  ובספרות , כתב עת בספריה ליהדות
 

 דיווח
 

   Lakoff, Robin T. (in press)   Identity à la Carte: You Are What You Eat. 
  )ניתן לקבל ממני באימייל(

 
 סיכום וחזרה

 
 -' סמסטר ב

 
  מפגשים אישיים1-3-05- 22-2-05
 

 ם לכתיבת עבודה סמינריוניתקריטריוני,  חזרה על שיטות מחקר– 8-3-05
 

 . תוכנית מפורטת לשיעורים הבאים תחולק בהמשך
  

 
 
 


