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 4040245:  מספר הקורס
 

 נאומים בהקשר היסטורי ופילוסופי -איך עושים דברים עם מילים  :בעברית שם הקורס

 שם הקורס באנגלית: 

How to Do Things with Words – Speeches in Historical and Philosophical Context 

 ףתש" :שנה"ל

  ד"ר חוה שיין :שם המרצה

 התוכנית ללימודים הומניסטיים :שם תוכנית הלימודים

 ש"ס 2 ,'סמסטר א: משך והיקף הקורס

 (העשרה)שיעור   : הקורס /סיווגמבנה

 יופיע הוא עודף. העשרה קורס הנו זה קורס לב: שימו.   נ"ז 2   :אקדמיות נקודות זכות

 חלק יהיה לא בקורס הציון עודפים. קורסים של נפרדת בטבלה לתואר הסופי הציונים בגיליון

 הזכות מנקודות חלק יהיו לא בקורס הזכות נקודות לתואר. הסופיים הממוצעים מחישוב

 מלגה קבלת לצורך השנתי בממוצע ייכלל כן הקורס ציון התואר. סגירת לצורך לצבירה

 .שנתית

 ללא דרישות קדם : דרישות קדם

 16:00-17:00' ב יום: ת הקבלהומועד שע

 cshane@shalem.ac.il :פרטי קשר של המרצה

 

 :הקורסמטרות 

 .לשוניתרגישות  העמיקול לעמוד על שאלת טיב הנאום כסוגה

 

  :תיאור הקורס

מימי נאום האפולוגיה של סוקרטס, עבור דרך 'יש לי חלום' של מרטין לותר קינג ועד הרצאת 

ולניסיון עולם -טד של קן רובינסון כיום, נאומים הם כלי רטורי לתיווך מתומצת של השקפת

להשפיע על המציאות. במסגרת הקורס נבחן שורה של נאומים ונדון בעזרת טקסטים 

תיאורטיים ואמפיריים בשאלות כגון: מה מייחד נאום מצורות שיח אחרות? מהם המאפיינים 

האם העדר תוקף היסטורי מוכח מרוקן נאום ממשמעות? ? הרטוריים שהופכים נאום למוצלח

 ?לעות בנאומים )פנייה להגיון? לרגש?(מהן דרכי השכנוע המוב
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 :  חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 60% :עמודים( 4)עד  ת סיוםעבוד  

 20% :עמודים כל אחד( 2במהלך הקורס )עד  תרגילים שני  

 20%: ומוכנות לשיעורים השתתפות פעילה   

  :60ציון עובר בקורס 

 

 שיעור:והרשות בכל חובה הוקריאת שיעור בכל נלמדים הנושאים , ההשיעוריםפירוט 
 

 מבוא: אומנות הנאום חלק א': | 4-1שיעורים 
 

 מצאי טיעונים וסידורם באופן תכליתי :2-1' מס יםשיעור
 

 קריאת חובה: 
 .27-35, 9-11(, 2006)רסלינג,  איך עושים דברים עם מילים.ל 'אוסטין ג
 .55-57(,2002, תרגום גבריאל צורן )ספרית פועלים, רטוריקהאריסטו, 

, מיוונית שמעון חייו ומותו של סוקרטסנאום ההגנה של סוקרטס )אפולוגיה(, בתוך אפלטון, 
 .59-105(, 2009בוזגלו )משכל וספרי עליית הגג, 

 .278-287(, 1979, כרך א' )שוקן, כתבי אפלטוןגורגיאס בתוך 
 

 קריאת רשות: 
 .7-24(, 2006)רסלינג,  איך עושים דברים עם מיליםאוסטין ג'.ל 

 .47-72(, 2002, תרגום גבריאל צורן )ספרית פועלים, רטוריקהאריסטו, 
 .32-35(, מבוא 2017, תרגום משה ליפשיץ )כרמל, נאומים 17, 'ט 'קיקרו, מ

 .1-44עמ'  ,(2002ספרית פועלים, ) רטוריקה , "מבוא", בתוך אריסטו,גבריאלצורן, 
 (. 2006, רטוריקה )דביר, יפרוגל ש

 .1-22, עמ' (מאגנס, תשמ"ד, תרגום יוסף אור )ממלכת הרטוריקה, ייםח פרלמן
 

 סגנון, זיכרון והבעה:  4-3מס' שיעור 
 : ת חובהצפייקריאה ו

Foss, Sonja k and Foss, Karen A, Inviting Transformation: Presentational 
Speaking for a Changing World (Waveland, 2012),1-20. 

 
The King's Speech, Director: Hooper T. Writer: Seidler D.,(2010).   

 
 קריאת רשות:

 (.2016, תרגום ניצן לפידות )מודן, המדריך הרשמי לדיבור בפני קהל TEDאנדרסון כריס, 
 

 
 פני האומהב חלק ב': נאומים|  5-8שיעורים 

 
 6-5שיעורים 

 :קריאת חובה
, נאומים ששינו את העולם: הנאומים, הסיפורים והאנשים מאחורי הרגעים שעשו את ההיסטוריה

, 53-55, 23-27(, 2018מטר, עורך המהדורה העברית אורן נהרי ) רוזלין הורטון וסלי סימונס,
93-96 ,151-155 ,158-162. 

 
זמורה  -כנרתירא )כת אניטה שפ, עורנאומים נבחרים בתולדות ישראל 60אנו מכריזים בזאת: 

 .156-158, 91-95, 66-70 ,(2008דביר,  -ביתן
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 2011, ג'ורג' בוש

https://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm 
 

Henninger, Daniel "Obama and the Speech", The Wall street Journal, July 16, 
2009.  

 
 2017ראובן ריבלין, 

 
Sachs, N. & Reeves, B, Tribes, identity, and individual freedom in Israel, 2017. 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/cmep_20170331_tribes-
of-israel.pdf 

 
 שניים מהטקסטים הללו:

הזמנה למחיאות כפיים בנאומים  -קורזון דניס, הוא ידע את החומר אבל נכשל במבחן
 .95-108)תשנ"ז(  41-42 בלשנות עבריתדיפלומטיים, 

 סימן קריאה, רטוריקה ומבנה בנאומי הבחירות של מנחם בגין -מעטים מול רבים ורית, נ גרץ
16-17(1983) ,106- 114. 
 .111-89עמ' ,(1986עקד, ) הנאום הפוליטי בישראל הרטוריקה של משלברחל, לנדאו 

 
Wang Junling, A Critical Discourse Analysis of Barack Obama‟s Speeches 
Journal of Language Teaching and Research 1:3 (2010), 254-261 

 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/08/the-real-meaning-of-ich-
bin-ein-berliner/309500/ 

 
  8-7שיעורים 

 קריאת חובה: 
 1851, 'טרותסוג'ורנר 

Mandziuk, R. M., & Fitch, S. P. The rhetorical construction of Sojourner 
Truth. Southern Journal of Communication 66:2 (2001), 120-138.  
 
Zackodnik, T. C.. " I Don't Know How You Will Feel When I Get Through": Racial 
Difference, Woman's Rights, and Sojourner Truth. Feminist Studies 30:1 (2004), 
49-73. 

 
 1854, יף סיאטל'צ

Black, J. E. Native authenticity, rhetorical circulation, and neocolonial decay: The 
case of Chief Seattle's controversial speech. Rhetoric & Public Affairs 15:4 
(2012), 635-645. 

 
 1963מרטין לותר קינג, 

, נאומים ששינו את העולם: הנאומים, הסיפורים והאנשים מאחורי הרגעים שעשו את ההיסטוריה
 163-169(, 2018רוזלין הורטון וסלי סימונס, עורך המהדורה העברית אורן נהרי )מטר, 

 
 

 2013קן רובינסון, 
44307-story-media-https://www.edunow.org.il/edunow 

-blogs/2018/04/do-articles/rsa-and-g/discover/publicationshttps://www.thersa.or
creativity-kill-schools 

 

https://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm
https://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/cmep_20170331_tribes-of-israel.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/cmep_20170331_tribes-of-israel.pdf
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/08/the-real-meaning-of-ich-bin-ein-berliner/309500/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/08/the-real-meaning-of-ich-bin-ein-berliner/309500/
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-44307
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-44307
https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-blogs/2018/04/do-schools-kill-creativity
https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-blogs/2018/04/do-schools-kill-creativity
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 אדם (ה)על אודות נאומים חלק ג':  |  9-13שיעורים 
 

 הספדים : 10-9שיעור 
 

  קריאת חובה:
, 37-42(, 2013)ידיעות אחרונות,  , עורכת תמר ברושאלייםמילים בסוף הדרך : הספדים ישר

61-64 ,117-126 ,271-272,191-192.  
 

 את רשות מומלצת: יקר
 .19-24 ,(2013)ידיעות אחרונות,  , עורכת תמר ברושמילים בסוף הדרך : הספדים ישראליים

 
Stow, S. "Pericles at Gettysburg and Ground Zero: Tragedy, Patriotism, and 
Public Mourning." American Political Science Review, 101:2 (2007),195-208.  

 
 נאומי נובל: 11שיעור 

 
 קריאת חובה: 

כתר, ) אלמוגפניני נובל: מבחר נאומים של כלות וחתני פרס נובל לספרות, עורכת שולמית 
2007 ,)105-119 ,143-151 . 

 
 קריאת רשות מומלצת: 

פניני נובל: מבחר נאומים של כלות וחתני פרס נובל לספרות, עורכת שולמית אלמוג )כתר, 
2007 ,)7-15 . 

 
 בפני סטודנטיםנאומים : 31-12שיעורים 

 
 קריאת חובה: 

  2010 ויליאם דרשביץ, 
leadership/#.XXaZ_ShvZPY-and-https://theamericanscholar.org/solitude 

 
 2009, פוסטר וואלסדוד 

 (2017מאנגלית אסף גברון )ספריית פועלים, אלו הם מים, 
 

 :ניתוחים הללוההנאומים ושני אחד מ
 2018, מייקל שייבון

 
-chabon-culture/262965/michael-and-arts-https://www.tabletmag.com/jewish

commencement 
 

-and-sacred-chabons-https://jewishreviewofbooks.com/articles/3239/michael
machine/-cliche-profane 

 
 1994שריידר, ר'צארד 

 
_for_HighbrowsmFundamentalishttps://www.researchgate.net/publication/271087032_

_The_Aims_of_Education_Address_at_the_University_of_Chicago/link/587e3fb0
08ae9275d4eb8d13/download 

intellectualism-ines/antimagaz-https://www.encyclopedia.com/history/culture 
 

 
 

https://theamericanscholar.org/solitude-and-leadership/#.XXaZ_ShvZPY
https://theamericanscholar.org/solitude-and-leadership/#.XXaZ_ShvZPY
https://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/262965/michael-chabon-commencement
https://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/262965/michael-chabon-commencement
https://jewishreviewofbooks.com/articles/3239/michael-chabons-sacred-and-profane-cliche-machine/
https://jewishreviewofbooks.com/articles/3239/michael-chabons-sacred-and-profane-cliche-machine/
https://www.researchgate.net/publication/271087032_Fundamentalism_for_Highbrows_The_Aims_of_Education_Address_at_the_University_of_Chicago/link/587e3fb008ae9275d4eb8d13/download
https://www.researchgate.net/publication/271087032_Fundamentalism_for_Highbrows_The_Aims_of_Education_Address_at_the_University_of_Chicago/link/587e3fb008ae9275d4eb8d13/download
https://www.researchgate.net/publication/271087032_Fundamentalism_for_Highbrows_The_Aims_of_Education_Address_at_the_University_of_Chicago/link/587e3fb008ae9275d4eb8d13/download
https://www.researchgate.net/publication/271087032_Fundamentalism_for_Highbrows_The_Aims_of_Education_Address_at_the_University_of_Chicago/link/587e3fb008ae9275d4eb8d13/download
https://www.encyclopedia.com/history/culture-magazines/anti-intellectualism
https://www.encyclopedia.com/history/culture-magazines/anti-intellectualism

