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 הלכשה     2.  

 ןליא-רב תטיסרבינוא 1993 – 1990

  ךוניחל רפסה תיבו תירבע ןושלל הקלחמה

 תודסומ להנמב תוחמתה .חוקיפו להנימ ךוניח ,תירבע ןושלב ןושאר ראות

 הרתי תונייטצהב .ךוניח

 ןליא-רב תטיסרבינוא 1995 – 1993

 העבהו תירבע ןושלב הארוה תדועת

  ןליא-רב תטיסרבינוא 2000 – 1995

 לולסמב )הקיגולו הקירוטר( תיעונכש תרושקתו תירבע ןושלב טרוטקוד

 הרתי תונייטצהב .ןליא-רב תטיסרבינוא לש טרוטקודל רישיה
 לש םינייטצמ םיטנרוטקודל רקחמ קנעמב יתיכז טרוטקודה ךלהמב(

 שולשל ח״ש 150,000 ךסב יפסכ קנעמ ללכש ,ההובג הלכשהל הצעומה

  .)םינש

 

 תימדקא הגרד   3.  

 טייגניווב תימדקאה הללכמה 2012-2017
 הצרמ

 טייגניווב תימדקאה הללכמה 2017
 הריכב הצרמ
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 ילוהינ ןויסינ   4.  

 טייגניווב תימדקאה הללכמה םויה דעו 2001
 )תידועיי הניכמו תיתורגב הניכמ( תוימדקא םדקה תוניכמה תלהנמ
 ךוניחה דרשמ תוסחב ,טייגניו ןוכמב טרופסו ינפוג ךוניחל הללכמב
 םיררחושמ םילייח תנווכהל ןרקהו ןוחטיבהו

 םילייחל עויסו היינש תונמדזה ןתמ לע הנומא ינא ,דיקפתה תרגסמב
 םתואכז תמלשהב הדימל ייוקלו תוידועיי תויסולכוא ,םיררחושמ
 םיהובג םידומילל תורשפאה תשגנהבו ,הלכשהל

 טייגניווב תימדקאה הללכמה םויה דעו 2009
  ןושלה ידומיל תזכר
 םידומילה תוינכת תזכרמו תוניירואל זכרמה תא תלהנמו המיקמ
  הללכמב םישדח םילועל המלשהה תועוצקמב
 הדימל ייוקל לופיטו ןוחביאל זכרמה תא תלהנמו המיקמ
 ירטמוכיספ ידומילל זכרמה לש תלהנמו המיקמ

 טייגניווב תימדקאה הללכמה םויה דעו 2010
 תוידוחיי תויסולכואל תושיגנהו הכימתה זכרמ לש תלהנמו המיקמ
 חוטיבה ןומימב "הלכשהב הכפהמ" טקיורפ תליבומ ,הדימל ייוקללו

 תונרקה ףגא ימואלה

 טייגניווב תימדקאה הללכמה םויה דעו 2015
 ל"הצ לש םיררחושמ םימחול יטקיורפל זרכמה תא תזכרמו המיקמ
 )'ט רוזחמ תעכ( םיטקייורפ תלעפהו זרכמב הייכז ,ןוחטיבה דרשמו

 ברקב תירבע ןושל יסרוק לש הכרדהו םירוטפ ,תוניחבל תיארחא
 הללכמב םיאמדקא תבסהל םיטנדוטס
 

 תדעו ,תויומלתשהל רפסה יתב תלהנה :הללכמה תודעווב הרבח
 הכורעתה תודעווב הרבח -70 -ה תוגיגח תדעו ,תעמשמ תדעו ,הלבק
 .70-ה סקטב הפתוש החנמ ,ןונכתהו

 ייוקל םורופ ,תירבע ןושלל םורופה :ת"פומב םימורופ השולשב הרבח
 היפויתא יאצוי םורופו םידחוימ םיכרצ תולעב תויסולכואו הדימל

 טייגניוב תימדקאה הללכמה 2017
 ילעב םיטנדוטסל תושיגנהו הכימתה זכרמ לש תלהנמו המיקמ
 תויולבגומ
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 םייעדמ םיסנכב תואצרה   5.  
 :םיימואלניב םיסנכ .א5 

 האצרהה אשונ סנכה םש ךיראת

 ,יאמב 21-25
2018 

The International Journal of Arts & 
Sciences (IJAS) annual conference  
Harvard Medical School, 
Boston, Massachusetts  

Teaching Innovative Rhetorical 
Strategies Based on the Rhetoric of 
Donald J. Trump  

 Prague International Academic 2017 2017 ,יאמב 7-10
Conference on Business, Economics, 
Education & Social Sciences, Prague,  
Czech Republic, Hosted by Global 
Academic Institute  

“The Center for Integrating Students 
with Physical Disabilities in Academia 
at the Wingate Academic College in 
Israel”  

 ,יאמב 22-25
2016 

2016 New York City International  
Conference on Education & Social  
Sciences Kimmel Center, New York 
University, New York 

“Integrating Students with Physical 
Disabilities in Academia: A Case 
Study” 

 ,ינויב 16-18
2016 

Semiosis in Communication 
Conference 
Bucharest, Romania 

“Humor Has Its Own Language” 

 ,יאמב 12-18
2015 

 

17th Annual International Conference 
of Education 
Athens, Greece 

“The Language of Obama: A   
Rhetorical Analysis” 

 2014 ,יאמב 7-9
 
 

Conference of Language, Literature 
and Culture (LLCE 2014) 
Nitra, Slovakia 

“An Examination of Political Rhetoric” 

 ,ילויב 18-21
2014 

The European Conference on 
Language Learning (ECLL)  
Brighton, UK 

“Teaching Public Speaking based on 
 the Rhetoric of Barack Obama” 

 
 :)תירבעב( לארשיב םיסנכ .ב5

 האצרהה אשונ סנכה םש ךיראת

 תרושקת יעצמאו היגוגמד ,עונכש :םואנה תונמא 2018 ץרמב 11
 םינרוא ךוניחל תימדקאה הללכמה

 הסינכהש הקירוטרה יהמ :חצנמ טושפ
  ?ןבלה תיבל פמארט דלנוד תא

 תינפוג תוליעפ לש 20-ה ימואלניבה ןויזופמיסה 2015 ינויב 11-15
 היצרדפה ףותישב ,ISAPA 2015 - תמאתומ
  IFAPA תמאתומ תינפוג תוליעפל תימואלניבה

 תויולבגומ ילעב םיטנדוטס בוליש
 הרקמ רקח :הימדקאב

 םירומל היינשה הדיעוה :תוחתפנ תותלד 2013 לירפאב 9
 זכרמ ילהנמ םורופ ,ידימל ייוקל םיצרמו
 .ההובג הלכשהל תודסומב הדימל ייוקל

 לצב הארוה :ישילשה בשומה ר״וי
 תוקלה
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  .ת״פומ ןוכמ

 רבמצדב 10-11
2012 

 סנכ - תונשדחו רקחמ לש םינש האמ
 ,יקסניול תללכמ ,הארוהו ךוניחל ימואלניב
  .א״ת המרונפ ןד ןולמ

 קרב לש תוריחבה ימואנ לש הקירוטרה
 המבוא

 רבמבונב 17
2011 

 ,הימדקאב תוקלחמ ילהנמל הפש תדיעו
 .ת״פומ ןוכמ

 ירוטר ןויע :םיינזאמה ףכ לע הקירוטר

 תוגוהנה טופישה תויגטרטסאב ינשלב

 ןוילעה טפשמה תיבב

 ראורבפב 10
2011 

 ,הימדקאב תוקלחמ ילהנמל הפש תדיעו
  .ת״פומ ןוכמ

 לארשי יגח :ןושל יעושעש

 ,הימדקאב תועוצקמ יזכר תדיעו 2011 ראוניב 23
 .ת״פומ ןוכמ

 םיטנדוטס לש םתובלתשה יסופד
 לדומ פ"ע ,תילארשיה הרבחב םיפויתא
 ירב לש תובלתשהה

 ףותישב ,הקירוטרו ןושלל יתנשה סוניכה 2010
 ת״פומ ןוכמ ,תירבע ןושלל הימדקאה

 לגרודכ ינשרפ לש םיירוטר םישומיש
 2010 לאידנומה יקחשמ ךלהמב

 ןושל יזכר סוניכ 2009
 ת״פומ ןוכמ

 לש םתקיספב יתאוושה ינשלב ןויע
 צ״גב יטפוש

 הלהנמ ידבוע סנכ 2008
 תולעמ

 ףוג תפשו הקיגול ,הקירוטר :תרושקת

 ישימחה םינרוא סוניכ 2004
 םינרוא תללכמ

 לארשיב לגרודכה ינשרפ לש הקירוטרה

 םילהנמ סנכ 2003
 ןג תמר תללכמ

 תונמא תודוס :הקירוטרבש םסקה
 עונכשה

 ןושל יזכר סוניכ 1999
 ת"פומ ןוכמ

 הקיגולהו הקירוטרה תרות

 חורהו תודהיה יעדמב םיריעצ םירקוח סוניכ 1999
 ןליא-רב תטיסרבינוא

 צ"גב יטפוש לש תירוטרה ןושלה

 הקיטסיוגנוילויצוסל ימואלניבה סנכה 1998
 הפיח תטיסרבינוא

 ןויע - תיטפשמה הקיגולהו הקירוטרה
 קספ :׳םודיק׳ תשרפב יתאוושה ינשלב
 רנרוד תטפושהו ןישח טפושה לש םניד

 חישה רקחל ןושארה יעדמה סנכה 1997
 ןליא-רב תטיסרבינוא

 צ"גב יטפוש לש םנושלב עונכשה

 תירבעב חישו םיבלשמל יעדמה ןוירנימסה 1996
 השדחה
  ןליא-רב תטיסרבינוא

 םייחרזא ןיד יקספב דוחיי יטפשמ
 םיילילפו

 השדח תירבעל יעדמה ןוירנימסה 1994
 בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

 תומשה לש הריציו הרוצת יכרד
 לארשיב תרושקתה ףנעב םיירחסמה
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 תיארקמ תירבעל יעדמה ןוירנימסה 1991
 ןליא-רב תטיסרבינוא

 תליגמ ןיב האוושה :תוזונגה תוליגמה
 םיקרפב ארקמה חסונ ןיבל ׳א והיעשי

 ג"מ-ב"מ

 
 

 תע יבתכב תכרעמ תרבח / הכירעמ 6.  

 דיקפת תע בתכ תנשמ לחה

2011 Hebrew Higher Education (HHE) הכירעמ 

2014 The Athens Institute for Education and Research הכירעמו תכרעמ תרבח 

 הכירעמ ןליא-רב תטיסרבינוא לש תע בתכ - תירבע תונשלב 2014

 תכרעמ תרבח ךוניחה דרשמ - שידג 2015

 תכרעמ תרבח ךוניחה דרשמ - שדחה ןפלואה דה 2015

 הכירעמ רומוהה רקחל יעדמ תע בתכ - ןווקמ רומוה 2015

2015 International Education Studies הכירעמ 

 תילארשיה הדוגאה לש תעה בתכ - הרבחו הפשב םינויע 2015
 הרבחו הפש רקחל

 הכירעמ

 יתנשה סוניכה - תישומיש תונשלבל תילארשיה הדוגאה 2016
 )ש״ליא( הרבחו הפש רקחל תילארשיה הדוגאה לש

 בשומב תועצה תטפוש
 הקירוטרה

2016 International Journal of Language, Literature and 
Culture Education 

 תכרעמ תרבח

2017 Studies in Higher Education הכירעמ 

2018 Journal of Inclusive Education הכירעמ 

 
 םיימדקא תודסומב הצרמ  7.  

 האצרה דסומ סרוק םינש
 ראותל

 ןושאר ךוניחל יקסניול תללכמ תימדקא הביתכ 1989-1994

 ןושאר ךוניחל יקסניול תללכמ תימדקא תוניירוא 1989-1994

 ןושאר הווחא תללכמ תירבע ןושל 1989-1994

 ןושאר הווחא תללכמ תימדקא הביתכ 1989-1994

 ןידה יקספ לש הקיגולו הקירוטר 1995-2000
 ןוילעה טפשמה תיב לש

 ינשו ןושאר ןליא-רב תטיסרבינוא

 ינש ןליא-רב תטיסרבינוא תיעונכשה תרושקתה תרות 1995-2000
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 ןושאר ןליא-רב תטיסרבינוא םיינרדומ םיטסקט 1995-2000

 ןושאר ןליא-רב תטיסרבינוא טסקטה ריבחת 1995-2000

 ןושאר ןליא-רב תטיסרבינוא טסקטה דוקינ 1995-2000

 ןושאר טייגניו תללכמ תירבע ןושל םויה דעו 2001

 ןושאר טייגניו תללכמ טסקט חותינו תימדקא הביתכ םויה דעו 2001

 

 םיטנדוטס תייחנה .ב7
 

 ךוניחל תיברעה תימדקאה הללכמה( ןאברו׳ג הליל תיטנדוטסה תייחנה -  2017-2018

  .ינש ראותל רקחמל ) הפיחב

 הפ לעבו בתכב העבהב םידימלת יגשיה לע םיטלקומ םיטסקט תעפשה :רקחמה אשונ

  .תירבעה הפשב

 
 תופסונ תויוליעפ  8. 

 :)תירבעב( חרוא תואצרה .א8

 תינכותה תיינב ולוכש ישעמו דקוממ שגפמ ילש ןמזה תא להנל -ימצע תא להנל .1
 הללכמה ,הכימתהו תושיגנה זכרמ .)ןפוצ ןמיילק תיגח ףותישב( ילש תילאירטסמסה

 .2018 ץרמ .טייגניווב תימדקאה

 ,הכימתהו תושיגנה זכרמ .)םוק ןושרג ףותישב( תימצע תולגוסמ אשונב תיתעונת הנדס .2

 .2018 ץרמ .טייגניווב תימדקאה הללכמה

 תיגח ףותישב( היצביטומו )"טואא קיילב"( ןוכשיח ,ןחבמ ןורתפל תויגטרטסא אשונב הנדס .3

 .2018 ראוני .טייגניווב תימדקאה הללכמה ,הכימתהו תושיגנה זכרמ .)ןפוצ ןמיילק

 תושיגנה זכרמ .)ןפוצ ןמיילק תיגח ףותישב( תוניחבה תארקל תונגראתה אשונב הנדס .4

 .2018 ראוני .טייגניווב תימדקאה הללכמה ,הכימתהו

 ימצע לוהינל םילכ דועו ,תונייחד לוהינל הנדס םויה ירהצב ברק וד -ינאו ילש תונייחדה .5
 רבמצד .טייגניווב תימדקאה הללכמה ,הכימתהו תושיגנה זכרמ .)ןפוצ ןמיילק תיגח ףותישב(

2017. 

 זכרמ .)ןפוצ ןמיילק תיגח ףותישב( הליעי תונגראתהל תויגטרטסאו ןמז לוהינ אשונב הנדס .6

 .2017 רבמבונ ,טייגניווב תימדקאה הללכמה ,הכימתהו תושיגנה

 לש דיתעה רוד :םירחבנ סרוק .להק לומ הדימעו עונכש ,ףוג תפש :להקה תא קתרל .7

  .2017 יאמ ,)הדובעה תגלפמ( ׳ינויצה הנחמה׳

 ,ןושל םורופ .ב״הרא תואישנל דמעומה לש ירוטר חותינ :פמארט דלנוד לש המגינאה .8

  .2016 רבוטקוא ,טייגניווב תימדקאה הללכמה
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 הללכמה ,תורייתה דרשמ ,ל"וחל 'בק יוולמ סרוק .עונכשה תונמוא תודוס :היגוגמדו הקירוטר .9

 .2011  ,טייגניווב

 דרשמ -ל"וחל תוצובק יוולמ סרוק .ףוג תפש ,להק לומ הדימע ,אשונ לש תיביטקפא הגצה .10

 .2010 ,טייגניווב הללכמה ,תורייתה

 

 :)תירבעב( תונותיעב תובתכו היזיוולטבו וידרב תונויאר .ב8

 :רושיק ,2018 ראורבפב 2 ,״ןודנולע״ ?ןבלה תיבל פמארט תא איבה המ :הלגתה דוסה .1

https://alondon.net/ ןבלה - תיבל - פמארט - תא - איבה - המ - הלגתה - דוסה /   

 דלנוד לש תחצנמה הקירוטרהמ דומלל רשפאש םירבד הרשע :יתחצינ ,יתמזגה ,יתרביד .2

 :רושיק .2017 ראורבפ ,217 ןויליג ,״סולפ םהוש״ ןותיע ,פמארט

 http://www.shohamplus.co.il/magazine/shoam217/#/32 

 הליטא תייחנהב םיחמומ לנאפ ,פמארט דלנוד לש העבשהה םואנ דובכל ynet-ב יח רודיש .3

https://www.youtube.com/watch?v=pL- :רושיק 2017 ראוניב 20 ,יבלפמוש

3AvC4WFk 

 :רושיק .2016 ראורבפ ,ל"הצ ילג ,יקסנליו ןורי םע ןויאר ,פמארט דלנוד לש המגינאה .4

http://player.glz.co.il/Player.aspx?FixedPoster=true&amp;FixedPosterName=

-GLZAOD.jpg&amp;ClipID=160228

&amp;Height=20017&amp;Type=aod&amp;Width=300 

 :רושיק( 2016 ץרמ ,לארשי ילג וידר ,דנקסביל ןמלק םע ןויאר ,תירוטר העפותכ פמארט דלנוד .5

) 1-16a-03-israel/01-https://soundcloud.com/galey 

 רבמבונ ,90FM וידר ,דג ןב קחצי ר״ד םע ןויאר ,םיקוחה תא רבש פמארט דלנוד הבש ךרדה .6

 236492672/89a-https://soundcloud.com/radio90 ( :רושיק .2016

 .2015 טסוגוא ,90FM וידרב ןויאר ,טייגניוב תימדקאה הללכמב תוימדקא םדקה תוניכמה לע .7

 https://www.youtube.com/watch?v=k7io1NMP40Q :רושיק

 ,10 ץורע ,איגו ילרוא לש רקובה תינכותב ןויאר ,תינאריאה הגהנהה לש הקירוטרב םייוניש .8

 .2013 רבמטפס

 סיריא ,״םיינזאמה ףכ לע הקירוטר״ רפסה תאיצי דובכל םייק ילרוא ר״ד םע ןויאר ,םייק גשיה .9

 :רושיק .2011 ינוי ,158 ןויליג ,״סולפ םהוש״ ןותיע ,רוגמלא

iginals/Kayam.pdfhttp://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/or 

 ירודיש ךלהמב ןבא הלואג םע ןויאר ,2010 לאידנומה ךלהמב לגרודכה ינשרפ לש הקירוטרה .10

 2010 ילוי ,1 ץורע ,לאידנומה

 

 :)תילגנאב( ל״וחב תונותיעב תובתכ .ג8
 The Readability and רמאמה( פמארט דלנוד לש הטושפה הקירוטרה לע ילש רמאמה לש רוקיס

Simplicity of Donald Trump’s Language( םיאבה תרושקתה ילכב עיפוה: 
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Daily Mail, News & Star, BT News, Malvern Gazette, Slough & South Bucks 

Observer, Richmond & Twickenham Times, Ilkley Gazette, Hereford Times, Stroud 

News & Journal, Hillingdon & Uxbridge Times, Cotswold Journal, Irvine Times, Chard 

and Ilminster News, Bromsgrove Advertiser, Ealing Times, Romsey Advertiser, 

Messenger, St Albans & Harpenden, Chelmsford Weekly News The Argus, Surrey 

Comet, The Chorley Citizen, The Evening Telegraph, Evening Express, AOL, Belfast 

Telegraph, West Sussex Gazette, Chichester Observer, Midurst and Petworth 

Observer, The Portsmouth News, Northamptonshire Telegraph, Worthing Herald, 

Crawley and Horley Observer, The Scarborough, Bexhill-on-Sea Observer, West 

Sussex County Times, Mid Sussex Times, Yorkshire Evening Post, Littlehampton 

Gazette, Shoreham Herald, Hastings and St. Leonards Observer, Eastbourne 

Herald. 
  :Daily Mail-ב םסרפתהש רוקיסל המגוד

http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-5339783/Politicians-simple-like-Trump-

study-suggests.html 
 

 :הליהקב תוברועמו תובדנתה .ד8

 איה הליהקל המורת יכ הקומע הנומא ךותמ ,הליהקב בדנתהל הדיפקמ ינא תובר םינש ךרואל 

  .םרתנה רשאמ תוחפ אל םרותה תא הרישעמ איהו ,ונתאמ תחאו דחא לכ לש תוכזו  הבוח

  

 ״הפונתב םהוש״ ,״םהוש בל״ תועיסב ,םהוש בושיב תיטילופ הליעפ .1

 םהוש תימוקמה הצעומב לוהוכלאו םימס תעינמל הדעוהו תוברת תדעו ,ךוניח דעו תרבח .2

 הליהק ימיבו םירוה תודעווב ,תוירפס תיב םירוה תוגהנהב הליעפ .3

 להק לומ לא רובידו הקירוטר יאשונב תוללכמו רפס יתבב תובדנתהב הצרמ .4

 2013 א״סא יקחשמב טייגניו תללכמ לש ״טייבידה ןודעומ״ לש תובדנתהב תזכרמו המיקמ .5

 תמרותו תכמות ,רזע ירועישב תדמלמ ,החנמ - םידחוימ םיכרצ ילעב תויסולכוא םע תובדנתה .6

 רמושה-לת םילוחה תיבב םימקתשמל הכימת תצובק ,״האופרל םירבח״ב תבדנתמ .7

 "דיתע שי" ,יצראה ךוניחה םורופב הרבחו ,םהושב "דיתע שי" תעיס תרבחו תבדנתמ .8

 םהושב ךוניחה דיגאת תרגסמב "הדימל תויגטרטסאו הפשל הדימל יזכרמ" םזימ תא המיקמ .9
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 םימוסרפ

 טרוטקוד .א
 

 ראות תלבק םשל הזת .״תיטפשמה ןושלב םיירוטר םיעצמא״ .)2000( .א ,םייק .1
 .ןליא-רב תטיסרבינוא .)׳מע 461( ׳היפוסוליפב רוטקוד׳

 
 ומסרופש ןויע ירפס .ב
 

  יקספב ינשלב-ירוטר ןויע רפס ,'םיינזאמה ףכ לע הקירוטר״ .)2011( 'א ,םייק .1
 . ףיסא :ביבא-לת )'מע 381( .״ץ"גב יטפוש לש ןידה

 
  :סינורג רשא טפושה ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש  ותצלמה האר

bE0/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/file/d/0B_QuECR7FljNSDlPZzBoSzI5 
 

 :ןילביר רזעלא ןוילעה טפשמה תיב אישנל הנשמה לש ותצלמה האר
https://docs.google.com/file/d/0B_QuECR7FljNNmJBNUo2dWFYdWc/edit?usp=shari

ng 
 

2. Kayam, O.  (2013). Obama’s Message: An Examination of 
Political Rhetoric, Lambert Academic Publishing.  
 

3. Kayam, O., Hirsch, T. (2016). FLP - Family Language Policy, A 
Collection of articles providing a glimpse into the Israeli 
experience through a sociolinguistic lens, Lulu Publishing.  

 
 
 טופיש םע תע יבתכב ומסרופש םירמאמ .ג
 
 :תירבעב םימוסרפ .א         

 
 טפשמה תיב לש ןידה יקספב ירוטר יעצמאכ טוטיצה'  .(2004) ,'א  ,םייק ,'ז ,תנבל .1

 Google Scholar]  .ןליא-רב  תטיסרבינוא ,53-37 ,54 ,תירבע תונשלב  ,'לארשיב
Citation - 5] 

 ,'לארשיב לגרודכה ינשרפ לש תישוגירה הקירוטרה'  .)2005( ,'ח ,ןמפואק ,'א ,םייק .2
 .טייגניווב תימדקאה הללכמה  ,253-224 'מע ,3-4 ,'ז ,'העונתב'

 םדק הניכמב הדימל ייוקל םיטנדוטס םיסחיימ המל' .(2006)  ,'א ,םייקו ,'ר ,רומלט .3
 'סמ ןויליג  ,בולישבו דחוימה ךוניחב תויגוס ,'תוידומילה םהיתוחלצה תא תימדקא

 .הפיח תטיסרבינוא ,57-45'מע ,)2( ,21
 םיכרצ םע םידימלת יפלכ םירומ תודמע' .(2009) 'א ,םייק ,'א ,ןורש ,'ר ,רומלט .4

 ךוניחב תויגוס 'יתוכיאה רקחמה -םיליגר םידימלת יפלכ םהיתודמע תמועל םידחוימ
 .הפיח תטיסרבינוא  ,40-25 'מע )1( ,25 ,םוקישבו דחוימה
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 םיכרצ םע םידימלת יפלכ םירומ תודמע .(2009) 'א ,םייק ,'א ,ןורש ,'ר ,רומלט .5
 , בולישבו דחוימ ךוניחב תויגוס .םיליגר םידימלת יפלכ םהיתודמע תמועל םידחוימ

 .הפיח תטיסרבינוא ,30-21 'מע ,)2( ,24
 תריקס-בולישל סחיב הארוהל םירשכתמ תודמע .(2009) .׳א ,םייק ,'ר ,רומלט .6

 תטיסרבינוא ,33-19 'מע ,)2( 25 תרבוח ,םוקישבו דחוימה ךוניחב תויגוס ,תורפס
 .הפיח

 םיכרצ ילעב םידימלת יפלכ םירומ  תודמע יוניש .(2011) 'א ,םייק ,'ר ,רומלט .7
 ךוניחב תויגוסל לבקתה ,םירקחמ יאצממ-ליגרה ךוניחב םבוליש יפלכו םידחוימ
 .הפיח תטיסרבינוא ,22-5 'מע  ,)1( 26 תרבוח ,םוקישבו דחוימה

 תיברעבו תירבעב טרופסה תונותיע לש הקירוטרה .)2011( 'מ ,הנפ-ובא ,'א ,םייק .8
 ,תירבעה ןושלה תנשל דחוימ ןויליג -וילדמ םימ .יתאוושה -ירוטר-ינשלב ןויע ,לארשיב

  .ץישפיל תללכמ ,483-435 'מע ,23-22
 קרב לש וימואנבו ירוביצה חישב ירוטר יעצמאכ רומוה .)2013( 'א ,רבוסו 'א ,םייק .9

 רקחל תילארשיה הדוגאה ,רומוהה רקחל יעדמ תע בתכ -'ןווקמ רומוה' .המבוא
  .60-43 'מע ,2 רפסמ ןויליג ,רומוהה
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 םהשכ והינתנו פמארט םינווכתמ המל :יתימאה זוינה אוה ״קייפ״ה .א ,םייק .4
 )תירבע( הרבחו הפשב םינויע ?״זוינ קייפ״ םירמוא

 
 טופיש אלל תע יבתכב םירמאמ .ד
 

 ייוקל םידימלת -תוירחאה אולמ תא םילטונ .(2013) 'א ,לבוש ,'א ,םייק ,'ר ,רומלט .29
 .תורגבה תוניחבב םתחלצה תא םיריבסמ תימדקא םדק הניכמב םהירומו הדימל
 .78-92 'מע ,62 רפסמ ןויליג "םינפ" תעה בתכ

  .הרקמ חותינ -הינתנב היפויתאמ תולוע לצא ןושל ימסח .(2014) 'א ,םייק .30
  .15-19 'מע ,102 'סמ ןויליג ,שדחה ןפלואה דה

 לש םתובלתשה לע -הלכשהל שבכנ יתלבה ףחדה .(2015) 'ר ,רומלט ,'א ,םייק .31
 ךוניחל ןואטב-שידג' תעה בתכ .תילארשיה הרבחב היפויתא יאצוי םיטנדוטס
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 תולגתסה יכרד :תירבעה לומ לארשיב םיברעה .(2015) 'ט ,שריה ,'א ,םייק .32
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 .78-88 'מע ,103 'סמ ןויליג
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 הארוה תוכמות תויוליעפו דומיל ירמוח ,הארוהל המורת .ה
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 הללכמה ,'א הנש ידימלתל ןושלב לוגרתו דומיל תרבוח' .)2011( 'ד ,ןירג ,'א ,םייק .8
 .טייגניווב תימדקאה

 ,'לאירא תטיסרבינואב יעוצקמה תווצל תימדקא תוניירוא סרוק' (2013) 'א ,םייק .9
 .ןורמושב לאירא תטיסרבינוא

 הללכמה ,'הללכמב הבסהה ידימלתל תירבע ןושלב םידומיל תינכת' (2015) 'א ,םייק .10
 .טייגניווב תימדקאה

 
 
 דיתעל תוינכותו תירקחמה יתוליעפ לע .ו

 
 יגיהנמ לש הקירוטרב תדקמתמ תירקחמה יתוליעפ ,הקירוטרהו הפשה רקחב תיחמומכ
 יירקחמב .תימלועה תואיצמב םייוניש ללוחל הקירוטרה  לש החוכבו ,תיחכונה תעב םלועה
 רוקחל ,יתימאה םלועב םייונישל וליבוהש ,תוליעי תוירוטר תויגטרטסא תוהזל תפאוש ינא
 וננמז תב הקירוטרב םייונישה תא ןוחבלו תיעונכשהו תיטילופה הקירוטרב תושדח תומגמ
  .ימלועה חישה לע )רטיווטו קובסייפ( תויתרבחה תותשרה לש ןתעפשה תאו

 
 ישיאה ביטרנה בוליש דציכ יתיארה ,המבוא קרב ב״הרא אישנ לע םימדוקה יירקחמב
 תא םדקלו םהילע עיפשהל ,םינווגמו םילודג םילהקל תונפל ול עייס ולש תיטילופה הקירוטרב
  .ולש תיטילופה הדנ׳גאה תאו תורטמה
 ילקידר יוניש לע עיבצמ ,פמארט דלנוד ב״הרא לש רחבנה אישנה לע יחכונה ירקחמ
 תא תרקוח םויכ תכרוע ינאש םירקחמ לש הרדס .תינקירמאה הקיטילופה לש הקירוטרב
 וימואנ לש יתומכ חותינ .תינושל-תירוטר טבמ תדוקנמ פמארט לש ןפודה תאצוי החלצהה
 הלכשהה תמר רמולכ ,)readability( תואירקה תמרש ךכ לע עיבצמ ,תרושקתב ויתונויארו

 וירחתמ לש וזמ יתועמשמ ןפואב הכומנ ,פמארט לש הפשה תא ןיבהל תנמ לע תשרדנה
 םילימו דחוימב םירצק םיטפשמב שומיש תללוכה ,תינטשפ הפש דצל תאז ,םייטילופה
  .תורבה-תוטועמ
 הגלפמה םעטמ תואישנל תודמעומה ןייפמק ךלהמב ,פמארט לש הפשה לש ינתוכיא חותינ
 עסמב שומיש השע פמארט ןהבש ,תוירוטרה תויגטרטסאה לע עיבצמ ,תינקילבופרה
 חילצה פמארט התועצמאבש ,תירוטר היגטרטסא יתיהיז רקחמה ךלהמב .ולש תוריחבה
 רמואו םייתרוסמה הקיטילופה יללכ תא עיקומש םדא ,״יאקיטילופ-יטנא״כ ומצע תא גיצהל
 )טקרוק ילקיטילופ( תיטילופה תוניקתה יללכב בשחתהל ילבמ ,וחור לע הלועה לכ תא
 היגטרטסאה״ םשב הנכמ ינא וזה היגטרטסאה תא .ינקירמאה חישב תלבוקמהו הצופנה
 םלויעב תויחכונה תומגמל תמאות וזה היגטרטסאהש ךכ לע עיבצמ ירקחמו ,״תיטילופ-יטנאה
 רמאמ יתמלשה הנורחאל .םזילאוטקלטניא-יטנאו הקיטילופ-יטנא ,תוידסממ-יטנא לש
 םוסרפל הנורחאל לבקתהו ״The Anti-Political Strategy of Donald Trump״ ותרתוכש
 .טופיש םע ימואלניב תע בתכב

 ןשארבו ,תויתרבחה תותשרב פמארט לש בחרנה שומישה אוה וב םיקסוע יירקחמש ףסונ ןפ
 הנורחאל .הזה רישיהו יתיצמתה יתרושקתה םוידמב םינומטה חוכהו העפשההו ,רטיווט
 וזה תיתרבחה תשרב השענש יביסנטניאה שומישב םידקמתמש םירקחמ ינש יתמלשה
 Straight To The People: The Role of ותרתוכש רמאמ .ב״הראב תונורחאה תוריחבב

Twitter in Donald Trump’s Presidential Campaign פמארט לש שומישב קסועו 
 תיפקתה הפש/תילילש הקירוטרב שומישה תודוא רקחמ דצל ,יתלומעת-ירוטר ילככ רטיווטב
  .ב”הרא תואישנל 2016 תנש לש תורעוסה תוריחבה ךלהמב פמארטו ןוטנילק יראליה דצמ
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 יגיהנמש םירסמה לע יתכרעש רקחמב הלגתמ תיביטמרופסנרט הקירוטר לש ףסונ טביה
 אישנה ימואנ ןיב הוושמש ,הז רקחמ יאצממ .ם״ואב תימואלניבה הליהקל םיריבעמ ןאריא
 תקסע לע המיתחה יכ םיארמ ,ינאחור ןסח-ושרוי ימואנ לומ לא דא׳גנידמחא דומחמ-םדוקה
 תירוטרה המגמה לש יוניש לשב רקיעב הרשפאתה ,2015 תנשב ברעמל ןאריא ןיב ןיערגה
  .ינאחור ץמיאש ,תילנויצרו תינרדומ ,הנותמ הקירוטרל תיברעמ-יטנא הקירוטרמ ,תינריאה
 
 םיעיפשמהו םיבושחה םימואנה תא תחתנמ ינא ובש ,ףסונ רקחמ לע תדבוע ינא ולא םימיב
 האמבו הירוטסיהב םיעיפשמה םימואנה לע םירפסהו םירקחמה םיבר .21-ה האמב הכ דע
 ונא וב ןמזב םיחלצומה םימואנה תודוא קימעמ רקחמ לש ךרוצו רוסחמ יתיהיז ךא ,20-ה
 הנבמו ללמה תא ירוטרו יתומכ ןפואב תחתנמ ינא הז רקחמב .ךליאו 2000 תנשמ – םייח
  .תונורחאה םינשב חלצומ םואנ ןייפאמ המ ןיבהלו תוסנל תנמ לע ,םימואנ םתוא לש הפשה

 הכימתה זכרמ תלהנמו המיקמכו טייגניווב תוימדקא-םדקה תוניכמה תלהנמכ ,ליבקמב
 םינשה בר ינויסינמ קולחל תוביוחמ השח ינא ,הדימל ייוקלו תויולבגומ ילעבל תושיגנהו

 לש ןחוב ירקמ העברא תרקוח ינא ךכ םשל .תויולבגומ ילעב םיטנדוטס םע הדובעב
 םירומ תרשכהל ליגרה םידומילה לולסמב ובלתשהש תויזיפ תויולבגומ ילעב םיטנדוטס
 םע ,םמצע םיטנדוטסה םע םיחותפ קמוע תונויאר ללוכ רקחמה .טרופסלו ינפוג ךוניחל
 םידימלת םעו לולסמה תא םתיא דחי ורבעש םיטנדוטס םע ,םהלש םיכירדמה םע ,םהירומ
 ןיבהל )1( :ןה רקחמה תורטמ .םהלש תישעמה הרשכהה הכרענ םהבש רפס יתבב םירומו

 רופישל תומאתהו םיכרד עיצהלו םיימדקאה םהידומיל ךלהמב ולקתנ םהבש םיישקה םהמ
 תא ןוחבל )2( ;טרופסלו ינפוג ךוניחל םירומ תרשכהל הליגרה תינכותב םתובלתשה
 תולבגומ אלל םידימלת לע תויזיפ תויולבגומ ילעב טרופסלו ינפוג ךוניחל םירומ לש םתעפשה
 םיטנדוטס לע תויזיפ תויולבגומ ילעב םיטנדוטס לש העפשהה תא ןוחבל )3( ;יהשלכ תיזיפ
  .םתיא םידמולה תויזיפ תויולבגומ אלל
 
 םירחא תודסומל םג ומכ ,טייגניווב תימדקאה הללכמל תובר ליעוי הז רקחמש תענכושמ ינא
 םיקולל ינפוגה ךוניחה ידומיל תא שיגנהל ,טרופסלו ינפוג ךוניחל םירומ םירישכמה
 ,רתוי תובוט תובלתשה תוינכת חותיפב םג עייסל םייושע רקחמה יאצממ .תויזיפ תויולבגומב
 תויולבגומ ילעבל תיתוברתה תועדומה תאלעהב ףתתשהל ךוניחה תכרעמ תא דדועלו
  .הרבחב םירעפה םוצמצל םורתלו


