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ראיונות עם ב כפרקטיקה עיתונאיתמראיינים -מבעים אירוניים של עיתונאים

 אישים פוליטיים ערב בחירות 

 *אבי גבורהו  רמה מנור

 

 תקציר

נושא בראיונות מראיינים כפרקטיקה עיתונאית -מבעים אירוניים של עיתונאיםב מאמר זה דן

 . 1023במערכת הבחירות עם אישים פוליטיים ששודרו בטלוויזיה 

בהיותם בהקשר טקסטואלי  לשוניים-מתייחדים במאפיינים רטורייםהמבעים האירוניים 

ערב  הפוליטיריאיון בעל הפונקציות שהם ממלאים אנו מצביעים ובמאמר זה , נסיבתי-ופרגמטי

 . בחירות

האסימטריים שבין  היחסים הנידונות במאמר אתבדוגמות  מבליטהשנוקט המראיין  אירוניהה

יחסים אלה באים במסגרת . השלמה-יחסי קונפליקט; נחיתות-יחסי עליונות: למרואייןהמראיין 

מטרתו של המראיין העיתונאי  .משמעית אחת-של מצבים פולמוסיים שבהם אין בנמצא אמת חד

. את מושא האירוניה שכלפיו נמתחת ביקורתבאמצעות האירוניה כדרך הומור היא לחשוף 

רוב כדמות בלתי אמינה בעיני -פי-ת של בן שיחו המצטייר עלאת חוסר האמינוהמראיין חושף 

  . את הפגמים של המפלגה שאותה המרואיין מייצגהציבור ו

 

 מילות מפתח

 .פרקטיקה עיתונאית, שיח תקשורתי, יחסים אסימטריים, ריאיון טלוויזיוני ,אירוניה, ומורה

 

 מבוא

נושא פרקטיקה עיתונאית בראיונות מראיינים כ-מבעים אירוניים של עיתונאיםב מאמר זה דן

   . 2013במערכת הבחירות עם אישים פוליטייםבטלוויזיה ששודרו 

ראיונות עם אישים פוליטיים ערב  – במחקר זה אנו מייחסים חשיבות רבה לקורפוס הנבחר

שבה " הסביבה הנסיבתית"הוא  מציין כי ההקשר הנסיבתי הפרגמטי( 00: ן"תש)ניר . בחירות

זהותם של המוען : כגון, הקשר זה כולל מרכיבים שונים(. או הכתיבה)ולת הדיבור מתבצעת פע

קשרים חברתיים שבין המוען ; כוונתו של המוען; זמנה של פעולת הדיבור ומקומה; ושל הנמען

 (. שידור ברדיו או בטלוויזיה, דיבור פנים אל פנים)המדיום ; לנמען

ליך פענוח המבעים האירוניים כפי שנמצאו לנו להקשר בקורפוס הנבחר יש השפעה מכרעת בתה

עם פוליטיקאים ריאיון ערב בחירות אנו מניחים כי שכן , ובזה ייחודו של הקורפוס, בראיונות

  .איש פוליטי ועם אותו מראייןאותו יהיה שונה במהותו מריאיון רגיל עם 

": הנסיבתיתהסביבה " אשר על כן בפענוח המבעים האירוניים שנמצאו לנו יש להביא בחשבון את

 –זמן הריאיון ומקומו איין הוא דמות פוליטית ווהמר; המראיין הוא דמות תקשורתית ידועה

 .  םעצמתאת ו םאת ייחוד יםהאירוניים למבע יםהמעניק הם – ריאיון בטלוויזיה ערב בחירות
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, רואייניםיש ציפייה מהמראיין שינגח את המנראה שערב בחירות ריאיון עם אישים פוליטיים ב

 . גרום לצופים לגבש דעהיו ,שישאל את השאלות המורכבות ביותר, שיחשוף את כל המידע

ובמיוחד בתקופות של , בגלל המיקום הנרחב והבולטות המוענקים בתקשורת לראיונות פוליטיים

נראה שיש חשיבות רבה לעסוק בנושא זה משום שלכאורה אין ענייננו במבע סתמי , ערב בחירות

 . אלא בסוגה של ממש, של מראיין זה או אחר, אחר זה או

כגון הומור מילולי , כותב כי מבעים אירוניים מייצגים תת סוגות של ההומור המילולי( 1022)סובר 

משמעות ופענוח משפטים -על דו, הומור מילולי המבוסס על משחקי מילים, לתיאור מצב קומי

חלק  .אמר ובין המציאות כשיש סתירה ביניהםהומור מילולי המבוסס על פער בין הנ, סמויים

 .ניכר מתת סוגות אלה של ההומור המילולי נציג בדוגמות מן הראיונות הפוליטיים שלהלן

 

משרתת את המראיינים העיתונאים כחלק מן היא להראות כיצד האירוניה  מטרת המאמר

נראה כי האירוניה . תהפרקטיקה העיתונאית שלהם בעת ראיונות עם אישים פוליטיים ערב בחירו

 ( לשוני-תרבותי)תבסס על ידע הקשרי בה ן ככלי לביקורת ולטיווח המרואייןמשמשת את המראיי

 . ערב בחירות השיח הפוליטי –

 

 הומור ואירוניה

, דיבור או כתיבה שמעורר שעשוע, איכות הפעולה"הוא  הומור (2890ׂׂ) לפי מילון אוקספורד

היכולת להבחין במגוחך או במשעשע או "הומור הוא גם ". והנאה קומיקאיות, התלוצצות, מוזרות

דמיון מבדח או טיפול בנושא : או בדרך אחרת, בכתיבה, ביכולת להביע אותם בדיבור

 .(Simpson & Weiner, 1989: 486)."כלשהוא

נכללים כל , בשפת ימינו כפי שמשתמשים 'הומור'במושג " כותבות כי (2893) ברוך ופרוכטמן

  .ועודסאטירה , אירוניה, קומיקה, הלצה –עים והחוויות שאדם צוחק בשלהם האירו

, הוא מושג רחב המתייחס לכל דבר שאנשים אומרים או עושים ,אלההלפי ההגדרות , הומור

תהליך מנטלי היוצר גירוי משעשע ותגובה הוא כמו גם , שמתקבל כמצחיק וגורם לאחרים לצחוק

 .  (Martin, 2007)חיובית של הנאה 

אי היווצרותה של מציין שביסוד החוויה ההומוריסטית עומדת ההנאה שבפתרון ( 2890)זיו 

בחשבון היבטים שונים שממבט מביאה ההבנת ההומור מחייבת חשיבה מקורית . כלשהיהתאמה 

אי ההלימה או הפער נדרש זיהוי של בתהליך פענוח ההומור מכאן ש. ראשון אינם קשורים זה לזה

הפער הקומי הוא מידת אי ההתאמה בין המצב . והצפוי לבין המצוי באותה סיטואציהבין המוכר 

  .האדם ובין מה שמוכר וידוע לו טיוצא הדופן שקול

משום שגם הוא מצביע האירוני ם גם בטקסט כותבת כי יסודות הומוריסטיים מצויי( 1022)בונה 

אך , ובר האירוני אומר דבר אחדההנחה הקלסית הייתה כי הד. על אי הלימה בין המצוי לרצוי

  .מתכוון להגיד את היפוכו

אותו מצב . עשויה לשמש אמצעי שכנוע מסוג השידולהאירוניה מציינת כי ( 222: ו"תשנ)לבנת 

יש לו השפעה , של פער בין כוונת הדובר לבין המשמעות המילולית של המבע, ידוע של מסר כפול

  .רבה על השומע

האמצעים המעוררים את הנמען ומשכנעים אותו היא אחד אירוניה נת כי הציימ( 56: 2899)לנדאו 

בדומה  האירוניה ללא ספק מעוררת ומשעשעת. על ידי ההנאה שהוא מפיק מדרך ההבעה הלשונית
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שמחת השיתוף עם , יש בה שמחת הגילוי בשעת חשיפתה בדומה לפתרון חידה או תשבץ: להומור

 . שירדו לסוף דעתו והשמחה לאידו של הקרבן" המבינים"הכותב וההשתייכות לקבוצת 

האירוניה מתמקדת גם בחשיפת , ואולם בשונה מן ההומור שתפקידו לשעשע ולהצחיק בלבד

האירוניה משרתת במיוחד דברי . ליקויים בחברה כדי להתריע ולבקר ובמטרה לתקן עיוותים

היא מרכיב הכרחי , (ז"תשס) לפי ציוני, הביקורת, (202: 1003, ניר)ביקורת חברתית או אישית 

   .באירוניה

זה  יש להשלים את תהליך פענוח האירוניה במובן, מכאן שכדי שפונקציה זו של האירוניה תתמלא

כינו תיאוריה זו ( 2892)ספרבר ווילסון . שיש לחשוף את מושא האירוניה שכלפיו נמתחת הביקורת

מה שהופך את המבע לאירוני הוא שיש  כלומר, 'תיאוריית ההדהוד'המתייחסת לקרבן האירוניה 

המקור של אותה אמירה . של מחשבה או של דעה של מישהו אחר, בו הדהוד של אמירה אחרת

 . יכול להיות אדם כלשהו או ציבור שלם

ומציינת כי כאשר , בדיונה המקיף על האירוניה מדגישה אף היא את מושא הביקורת( 1009)הירש 

 .לפנינו מבע אירוני, שא הביקורתמופיעה ביקורת קשה כלפי מו

מי שאינו . כותב כי האירוניה פועלת באורח מתוחכם ולעתים דק עד מאוד( 200-239: ב"תשמ)אבן 

לא רק שהוא נהנה מעצם גילוי , אך מי שקולט את המסר האירוני שבה; מפסידה –חש בה 

משייכים אותו ה, אלא שהוא אף חש עצמו כבעל ייחוס בשל כוחו ושכלו, המשמעות הנסתרת

בחינת , בעוד שאחרים וטובים נשארים מחוץ לה, להשהאירוניה נתכוונה , לאותה קבוצה

 . קרבנותיה

והאירוניה מצביעה על מנגנון ( הקומי)בדיקת המנגנונים הלשוניים המעצבים את ההומור 

. יפותושניהם מציינים תופעות של עק, (1008, סובר)תיאורטי משותף שבבסיסו עומדת אי הלימה 

וכדי לפענחו , בשתיהן מדובר במבע שהוא מעבר למשמעות המילולית של המשפט, במילים אחרות

במודל לפענוח ( 2882)כפי שהציעו ויצמן ודסקל , (תרבותי  ולשוני)יש להתבסס על ידע הקשרי 

 . משמעויות דובר עקיפות

 

 הריאיון בטלוויזיה

צורה "כשווי הוא סוגה של דיבור משודר הנוקט כקטגוריה של שיח תקשורתי ע בטלוויזיההריאיון 

 "המופקת עבור קהל ומוגבלת על ידי חוקים מוסדיים, חברתית אינטראקציהספציפית של 

(Jucker ,6 : 1986).  

והוא מושתת על  ,סוג של שיח מוסדי דבור המתנהל בין מראיין למרואיין הריאיון בטלוויזיה הוא

גש פנים אל פנים הכולל אפיונים ברורים של המראיין ושל עיקרו מפ. מבנה של שאלות ותשובות

: 1020, שחר-בן; ד"תשס, ויצמן ושינבוים, לוי)המרואיין שביניהם מתקיימים יחסים אסימטריים 

 . טלפוןהבטלוויזיה מתנהל באמצעות  הריאיוןלעתים עם זאת (. 95

 גםביטוי בממד הוויזואלי ובכך ייחודו של הריאיון הטלוויזיוני כאחד מסוגי השיח הדבור בא לידי 

מבעי  חשוב ביכולת לנתח אתהאזנה מוסיפה נדבך הנוסף על אפנות  ,אפשרות הצפייה. יתרונו

 .ההומור

שמטרתם להציג נושא מסוים , הראיונות שאנו עוסקים בהם הם ראיונות מסוג ראיונות נושא

 (. 1020 ,ט"תשס, מירע; ט"תשס, 2888, ויצמן)חברתיים והיסטוריים , בהקשרים תרבותיים
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מחויבות זה הוא על תביעת והדגש בראיונות מסוג , פוליטיקאים, המרואיינים הם אישי ציבור

מדמות ציבורית ביחס לסוגיה או לאירוע אקטואלי בין אם על  (accountability) למתן דין וחשבון

ובמקרה , קשורהשל המוסד שאליו היא המעשים שלה עצמה ובין אם על פעולותיו או הצהרותיו 

המרואיין מבקש , בעוד שהמראיין מעוניין לבחון את הבסיס להצהרה או לפעולה. המפלגה –שלנו 

מעמדו של המרואיין כבעל ערך תיעודי הוא תוצאה של דרכי (. 122: ד"תשס, מונטגומרי)להצדיקן  

 .(Corner ,5991)החקירה בריאיון 

 

 :ותפקידם בשיח התקשורתי שנבדקו במחקר זה המשתתפים בראיונותאלה הם 

עניין בשמיעת דעותיהם המצביעים יש לציבור בדרך כלל ש פוליטיקאיםהם  המרואיינים

בהתאם לנסיבות השיח תפקידם החברתי של כל המרואיינים במחקרנו  .מעשיהם ערב בחירותו

 .הוא פוליטיקאים

 . ת הישראליתבתקשור לכל הדעות יםמקצועיים וידוע, ם בכיריםעיתונאי םה ניםהמראיי

 .הוא ציבור הבוחרים הפוטנציאלי שבמידה רבה השיח התקשורתי נועד עבורוהקהל 

 

אחד ש( Fiske ,2895) (קולי-הרב)הריאיון הפוליטי הנדון במאמרנו שייך לריאיון הפוליסמי 

כאשר המראיין מנסה לגבור על נקודת , לפחות ממאפייניו הוא קונפליקט בין שתי נקודות מבט

שאנו  כתופעה פרגמטית לשוניתבאירוניה  המאופיינת ,המרואיין תוך שימוש ברטוריקה של המבט

  . מפרשים אותה כסוג של הומור

מטרתו של המראיין העיתונאי היא לחשוף את הפגמים של , בראיונות הפוליטיים שבהם אנו דנים

רוב  פי-צטייר עלויותר מכך את חוסר האמינות של בן שיחו המ, מייצג המפלגה שאותה המרואיין

  .כדמות בלתי אמינה בעיני הציבור במיוחד בתקופת בחירות

והם באים לידי , למרואיין המראיין שבין ראיונות מסוג זה מתעצמים היחסים האסימטרייםב

 . כפי שנראה להלן, השלמה-קונפליקט יחסיוב נחיתות-עליונות יחסיב ביטוי

של מצבים פולמוסיים שבהם אין  במסגרתגם וי באים לידי ביטהאסימטריים יחסים זאת ועוד ה

בחיפוש הדרכים והאמצעים להבעת  –ולכן יש לעסוק בשכנוע , משמעית אחת-בנמצא אמת חד

 (.13: 1023, גתי)בעזרת השפה ותחבולותיה הלוגיות והאמוציונאליות , דעה באורח משכנע

שפעמים הרבה אף  רכזית הדמות המ המראיין משתלט על הריאיון והופך להיות, במילים אחרות

ולא אחת המראיין שואל ושואל ומתעלם מתשובות המרואיין . משמשת פה לקהל הצופה בריאיון

של ניהול  בדרך זו .את דבריו ואינו מאפשר לו לסייםאת המרואיין הוא תוקף , הודף אותןהוא אף 

ות בלהט הריאיון מתחדדים המבעים האירוניים נוכח האמוציות העזות ההולכות ומתגבר

 . הריאיון

 

 (: גברים ונשים)שלושה ראיונות עם אישים פוליטיים  כולל במחקר זההקורפוס 

 ;1021אוקטובר ב 16, 1ערוץ , "משעל חם", יסים משעלנ .2

 ;1021 בנובמבר 6, 2ערוץ , "ערב חדש", דן מרגלית .1

 . 1021 באוקטובר 6, 1ערוץ , "אולפן שישי", רינה מצליח ואמנון אברמוביץ, דני קושמרו .3
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לקוחים מתכניות אקטואליה וחדשות בטלוויזיה שהמאפיין כל שלושת הראיונות שנבחרו לדיון 

העיקרי שלהן הוא אירוח פוליטיקאים לשם תביעת מחויבות על פועלם ועל פועלה של המפלגה 

 .לצורך הניתוח הקלטנו את הראיונות הנידונים במחקר זה. שאליה הם שייכים

אולפן . הטלוויזיה החינוכית הישראלית כניות הוותיקות והמצליחות שלהיא אחת הת ערב חדש

ולצדו צוות  על ידי דני קושמרו המוגשת 1ערוץ  שלשל חברת החדשות  היא מתכניות הדגל שישי

שעלתה לשידור במיוחד ערב בחירות  משעל חםבתכנית  .הפרשנים הבכירים של חברת החדשות

 .שבועיעו בכותרות הדיווחים התקשורתיים באותו ישים שהופמארח ניסים משעל א, 1023

הנקוטה , יש בהן כדי להמחיש את הסוגה של מבעים אירוניים –הדוגמות המוצגות במחקר זה 

 . בפי עיתונאים ושמאפיינת את הפרקטיקה העיתונאית

 

 ראיונותהניתוח קטעי 

יש להציג את  פיהםשלהמראיין חורג מכללי הריאיון , כבר בפתיחת הריאיוןשלהלן  2 בדוגמה

ותר על ההצגה בוחר לווסוטה מהסדר המקובל  וא ה. המרואיין באופן רשמי לקהל הצופים

 . האירוניה טמונהבסטייה זו . הרשמית של המרואיין

 0דוגמה 

 ?נכון, זה התואר שלך, למנהיג המשותףערב טוב :   מראיין

   ,מתעבלאדם שאתה  ללחוץ יד, בקלחס היית מוכן "למען החזרה שלך לש, תראה                

 .שנה 21לו כבר בז שאתה                 

 ...אני מופתע בעצמי, איך שזה נשמע. חד משמעית, עשיתי את זה מכל הלב:  מרואיין

 .האשמת אותו בדברים מאוד קשים. מהפך דרמטיזה  –מאויב לאוהב :   מראיין

  .אויב זה מילה קשה:  מרואיין

 ( 1021, אוקטוברב 25, "משעל חם"ניסים משעל מראיין את אריה דרעי בתכנית )                

 

 ערב טוב למנהיג :המשמעות האירונית באה לידי ביטוי כבר בפנייתו של המראיין אל המרואיין

שכן , והיא מודגשת ומובלטת בזכות העמדת הפנים של המראיין? נכון, שלך התואר זה, המשותף

 .כפי שיובהר להלן, של הרב עובדיה יוסףהוא נשען על דבריו 

: הופיעה הכותרת" כיכר השבת"מאת ישי כהן באתר  1021באוקטובר  26-בכתבה שפורסמה ב

: ועוד נכתב". עם אריה דרעי הנהגה משותפתהרב עובדיה יוסף קרא לאלי ישי והציע : לראשונה"

 ". אריה דרעי עם מנהיגות משותפתהרב עובדיה יוסף קורא לאלי ישי להתפשר על "

 ,כך אנו נוטים לחשוב, מתוך כנות ודאגה למפלגה דברים אלה של הרב עובדיה יוסף שנאמרו

 . ערב בחירותמשרתים את המראיין ככלי לטיווח המרואיין כחלק מן הפרקטיקה העיתונאית 

 איון באה לידי ביטוי עם חידוד ההבדל בהקשר שבו  משובץ כל ימשמעות האירונית בפתיחת הרה

 : הבאים אחד מן המבעים

אלי ישי בדבר הפנייה אל , "כיכר השבת"באתר  בדבריו של הרב עובדיה יוסף כפי שפורסמו

לאחדות השורות עז של הדמות הרוחנית היא אמתית וכנה הבאה מתוך רצון  מנהיגות משותפת

 .במפלגה

כהדהוד  מנהיג משותףמשתמש המראיין בשבו  –ריאיון ערב בחירות  –ההקשר לעומת זאת 

ולציירו בעיני של המרואיין להצביע על חולשותיו על רצונו  מלמד, הרב עובדיה יוסף לדברי
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. ובכך לגרום לציבור הצופים לחשוב שנית לקראת ההצבעה, אמינההצופים כדמות בלתי 

תרבותית שבהם -מדובר בימים מתוחים וסוערים מבחינה פוליטית וחברתית, להזכירנו

 .מסירים את הכפפות כחלק מן הפרקטיקה העיתונאית, סכיניםהמראיינים משחיזים 

 

 : המראיין שואל שאלה רטורית הכוללת שני רכיבים בפנייתו אל המרואיין

  ?נכון, זה התואר שלך. ב; מנהיג משותף. א

 : מבטא סתירה לוגית שנוקט אותו המראייןמנהיג משותף הביטוי 

 (.1020, שושן-אבן)או מפלגה או תנועה  הוא אדם העומד בראש ציבור מנהיג –מצד אחד 

 משותף  –מצד שני 

בהיצמד  :התאמה בין הערכים הסמנטיים שלהן-קיימת אי משותףומנהיג בין שתי המילים 

ראש  שפירושו –מנהיג היא מבטלת את הבלעדיות הקיימת ב מנהיגאל המילה משותף  המילה

 .קבוצה מוביל וקובע

והוא , כדי לחזק את הביקורת כלפי המרואיין, משותףה נראה שהמראיין בוחר להשתמש במיל

מערכת בחירות שבסופה יש מנהיג אחד  –מודע לעובדה שהיא איננה מתאימה לנסיבות השימוש 

ובוודאי לא בעת ריאיון בחירות שבו המרואיין אמור להעלות את קרנו בעיני , שאין לו שותפים

 . הציבור

באמצעות  למציאות המתהווה' אישור'מבקש המראיין  ,ערב טוב למנהיג המשותףבהמשך למבע 

  ?נכון ,זה התואר שלך שאלה רטורית

חבויה אלה  שאלותשבנראה כי הצופים בריאיון מזהים את העמדת הפנים של המראיין ומבינים 

מה פתאום אתה מוכן לוותר על " כביכול בשאלות מיתממותאירוניה הבאה לידי ביטוי 

 ".?ין תואר זה מנהיג משותףשכן איזה מ", "?הבלעדיות

שבמקרה שלפנינו הוא , המוען Clark & Gerrig (1984) שהציעו העמדת הפניםלפי תיאוריית 

מעמיד פנים שהוא אדם בלתי מתוחכם שהיה עשוי לומר את הדברים לקהל מסוים או  המראיין

. ת הפניםיגלה את העמד, המרואיין במקרה שלנו, אולם המוען מתכוון שהנמען. להאמין בהם

ברוב המקרים המבע  –סימטריה -תיאוריית העמדת הפנים נותנת מענה לאפקט הא, לדבריהם

 .האירוני חיובי והתכוונותו שלילית ולא להפך

לבין העובדה , כיודע כול, המראייןפער בין מעמדו של ל מתחזקת הודותנראה אפוא כי האירוניה 

כמראיין ו ,"מנהיג משותף"יודע מה פירושו של כמי שאינו , כאדם בלתי מתוחכםשהוא מציג עצמו 

 . לברר מה מעמדו של אריה דרעי 'מנסה'ה

מערכת בחירות  – בו השימוש נסיבות לבין משותף מנהיג המבע משמעות בין התאמהה אי

ללעג , מוקד ההומור הגורם להצחקה ולגיחוך הוא  – שבסופה יש מנהיג אחד שאין לו שותפים

יכולנו לראות את הגיחוך , הקליטו והאזינו לו פעמים מספר, בריאיוןו כמי שצפאנו . ולביקורת

המבטא סתירה בשעה שהוא משתמש במבע ולשמוע בטון הקול את הגיחוך בפניו של המראיין 

 . לוגית

, עקיפה דובר משמעות מטבעהשהיא  האירונית המשמעותבהקשר זה נחשפת באופן מובהק 

; 1000, וייצמן) השימוש נסיבות לבין המבע משמעות בין התאמה-אי בזיהוי מותנה ופענוחה

Weizman & Dascal 1991) :הנמען לטיווח ככלי המראיין את משרתתבמקרה זה  האירוניה 
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( ז"תשס ,ציוני) היא מרכיב הכרחי באירוניהש הביקורת  באמצעות. בחירות ערב כקרבן המצטייר

  .מעשיו כלפי או רואייןהמ כלפי שלילית עמדהו רצון שביעות-אי המראייןמביע 

 

שורות בכפי שהיא מובעת , אירוניההיצירת ל (הארמז)האלוזיה של תרומתה את גם מעניין לציין 

 :שבריאיוןהאחרונות 

 .האשמת אותו בדברים מאוד קשים. מהפך דרמטיזה  –מאויב לאוהב :   מראיין

 . אויב זה מילה קשה:  מרואיין

 

 לאוהב-מאויב המבע משמעות. לאוהב-מאויבי עגנון "ל שליצירתו ש באלוזיההמראיין משתמש 

 על במאבק מצויים וישי דרעי שכן, אירוניה להבעת כתנאי בו השימוש לנסיבות בסתירה עומדת

 . המפלגה הנהגת

, פרוכטמן)טקסטואלי עם טקסט אחר -מקיימת דיאלוג בין לאוהב-מאויבהספרותית אלוזיה ה

 .מהווה סטייה משלביתהיא , מובעת כאןהאלוזיה כפי שמו כן כ, ודבר זה כשלעצמו אירוני, (1000

ובה בעת תורמת להבלטת , (1022, בונה) מסמנת אות למשמעות אירוניתמשלבית כזו חריגה 

 .המקצועיות והאינטלקטואליות של המראיין

מהפך בצמד המילים . מהפך דרמטינוכח השימוש בצמד המילים גם הולכת ומתחזקת האירוניה 

מציינת כי ( 03: ס"תש)ניק 'מוצ .2822-הגדול שהתרחש ב 'מהפך'ל ש אלוזיה פוליטיתי דרמטי

 מהפך בביטויואנו סבורים כי השימוש , השימוש באלוזיה הוא אמצעי מקובל לשכנוע בפוליטיקה

מדובר אפוא במבע לשוני  .דרעי של במנהגו להפכפכות משמעות הדו משום גםבו   יש דרמטי

  (.תרבותי)כדי לפענחו יש להתבסס על ידע הקשרי ש, (1008, סובר)פות המעצב את תופעת העקי

, מפיק מבע אירוני המראיין דרמטי מהפךו לאוהב-מאויב ניגוד המביעות האלוזיות באמצעות

 .ומעמיד פנים כאילו הוא אינו ער לכך שהמבע שלו שקרי או בלתי סביר

ין מצפה מן המרואיין לראות את מציינת כי במקרים מעין אלה המראי( 206: ד"תשס)לבנת 

מגוחך את האמירה מבעד להעמדת הפנים שלו ולהבין שלמעשה הוא מתכוון להעמיד באור  האמת

 ההפכפכה התנהגותו את אם כך מעצים, המראיין. שלו ואת מי שעשוי לקבל את האמירה כפשוטה

   .הצופה –ומעמידו באור מגוחך אל מול הנמען האמתי , דרעי של

     

 7מה דוג

 

 .מהליכוד כמובן, ערב טוב לך, השרה לימור לבנת:  מראיין

 הגברת תירוש היא , גברתי. חבר הכנסת עמיר פרץ ממפלגת העבודה, מי שהיה שר               

 ?של שאול מופז? איזה קדימה ,מקדימה               

  .אכן כן: מרואיינת

 (1021, נובמברב 6 , "ערב חדש", דן מרגלית)

 

 

הפנייה . ומציג את הנוכחים בזה אחר זה, המקובליםהמראיין נוהג לפי כללי הריאיון דוגמה זו ב

הצגת תפקידיהם בהווה  –סת עמיר פרץ נעשית באופן פורמלי אל השרה לימור לבנת ואל חבר הכנ

תירוש רונית את בעוד ש, שר לשעבר וחבר כנסת בהווה –עמיר פרץ ; שרה –לימור לבנת : ובעבר
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; הגברת תירוש; גברתיבאמצעות חזרה על התואר מציג הוא , פי שהיא חברת כנסת בהווה אף על

 . היא מקדימה: ובאמצעות שיוכה הפוליטי

המראיין מעמיד את תירוש  היאובכינוי הגוף  (חברת כנסתולא בתואר ) גברתיבהשתמשו בתואר 

 . ניהובכך טמונה האירו, אל מול הנוכחים האחרים בריאיון נחיתותבעמדת 

וכך הוא נוהג להציג  ,הוא סגנונו האישי של המראיין( או אדוני)ייתכן כי השימוש בתואר גברתי 

ריאיון בטלוויזיה שבו משתתפים שלושה חברי כנסת ערב  – בהקשר הנדוןאולם , את מרואייניו

 מגוחך אל מול אופןמעמיד אותה ב ,אל חברת הכנסת תירוש רקהמופנה  גברתי התואר –בחירות 

 .מצד המראיין שוויוניס ליחזוכה  אין היאשכן  ,חברי הכנסת האחרים ואל מול הצופים

? איזו קדימהולא כחברת כנסת ובין שתי השאלות הבאות  גברתהשילוב בין הצגתה של תירוש כ

אופן הדיבור של המראיין וגון מועצם באמצעות  והוא, אפקט אירוני יוצרהוא ה ?של שאול מופז

  .כפי שיכולנו לראות ולשמוע ,שנתמך בחיוך ציני מצדו זלזלהקול והטון המ

שכן היא אמורה להיפגע , מצדה ייתכן שמלמדת על מבוכה אכן כן: תגובתה של רונית תירוש

 . ולהיעלב מאופן הפנייה המזלזלת אליה מצד המראיין בהשוואה לנוכחים האחרים

לבין  ,המראיין כיודע כולקיים פער בין מעמדו של , כפי שראינו בדוגמה הקודמת, זוגם בדוגמה 

   . תירוש רתלגבשהוא מפנה  בשתי השאלות "לא יודע"עצמו כהעובדה שהוא מציג 

אמנם עשויות להיחשב שאלות אינפורמטיביות  ?של שאול מופז? איזו קדימהשתי השאלות 

ממבנה הריאיון  שנשאלות בעקבות רצונו הכן של המראיין לדלות מידע מן המרואיין כחלק

באותה עת : פשטנית למדיי נוכח ההקשרתהא ברם קביעה זו , המושתת על שאלות ותשובות

החשש היה שאולי אף לא תעבור את ו ,מצויה במשבר מנהיגות ומאבדת מנדטים קדימהמפלגת 

כוונת אלא ב ,במשמעות המילולית של שאלות אלהעל כן אנו קובעים שאין מדובר  .אחוז החסימה

. את חברת הכנסת תירוש כמי ששייכת למפלגה שאולי תיעלם מן המפה הפוליטית יין לתארהמרא

 השומע הפער בין המשמעות המילולית של המבעים לבין כוונת הדובר יש לו השפעה רבה על 

 . על הצופים –ובמקרה שלפנינו  (222: ו"תשנ ,לבנת)

מדגיש בינה לבין הליכוד הפער את חוסר הוודאות באשר למעמדה של תנועת קדימה ואת 

 רכיב מחזקהמהווה  השרה לבנת של בעת הצגתהכמובן הסגר בהמראיין באמצעות השימוש 

 . ובדרך זו האירוניה כחלק מן הפרקטיקה העיתונאית הולכת ומתחדדת, (ו"תשנ, לבנת)

 

3דוגמה   

היה לי טינה, היה לי כעס: מרואיין -  

?הכול עבר: מראיין -  

אני יודע כמה תיעבת , אין לו זיכרונות, אדם אין לו רגשות... מה פתאום... באמת, נו. ..? על מי אתה עובד

?חזק כמוך, איזה סיכוי יש לו לשרוד עם אדם כוחני... אני יודע איזה שמות גינית אותו, אותו  

אני . דיםנכ    23-אני כבר סבא ל... ניסים... אני באתי היום... אני לא מתכוון לפגוע באף אחד: מרואיין -

יש לי הרבה סבלנות, אחרת לגמרי  

...אתה מעיף אותו, חודשים ספורים אחרי הבחירות הוא עף, אתה רוצה להתערב: מראיין -  

, אני אומר לך יהיה שיתוף פעולה... כן. פי ההלכה להתערב-רק אסור על, אני מוכן להתערב אתך: מרואיין -

.פיק גדולה כדי שיהיה לכולם מקוםס תהיה מס"ש, אנחנו נעבוד עוד הרבה שנים יחד  
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.ס"תתקיים בש וגר זאב עם כבשהנבואה , כלומר: מראיין -  

.תקרא לי כבש? אתה רוצה לקרוא לי כבש: מרואיין -  

  (משיכה בטון)ב אאא-ז: מראיין -

.אנחנו נגור יחד, כבש אני אריה, זאב, מה שתרצה: מרואיין  -  

, הולך להקים מפלגה חדשהאני : מכרת לתקשורת סיפור ,אתה יודע... עבדת עלינואתה : מראיין -

 דרעי, הם נבהלו, על בית הרב עשית תרגיל מבריק. מתונה יותר וכמעט נפלתי בפח שהאמנתי לך, חברתית

.ס ולכן נתנו לך את ההנהגה"מש הולך לקחת מנדט  

(. 1021, אוקטוברב 16 ,"משעל חם"ניסים משעל מראיין את אריה דרעי בתכנית )   

דוגמה שלעיל המראיין מקדים לאירוניה הבאה בהמשך הריאיון תיאור של המרואיין באמצעות ב

, לשרוד: סמנטי של מלחמההשדה הלקוחים מן המילים ובביטויים בעלי עומס ריגושי שימוש ב

  .אתה מעיף אותו, הוא עף, אתה רוצה להתערב, חזק, כוחני

השימוש במילים ובביטויים מן השדה עו על הצביכבר מחקרים שונים שעסקו בלשון הפוליטיקה 

 לפי הורביץ. (ז"תשנ ,ניר ;ס"תש, ניק'מוצ)". לנצח, "להכריע", "לגייס כוחות: "כגון, הסמנטי הזה

על הבוטות  יםמעידתיאורים מן השדה הסמנטי של מלחמה ( ח"תשנ)ועבאדי ( 2888, ח"תשנ)

  . בשיח הציבורי בישראל

אפשר לראות קשר בין החברה הישראלית לבין ריבוי "כי וד כותבת ע( 220: 1008)ניק 'מוצ

ככל שמתרופפת "ומוסיפה ש ,"לצבא השימוש במילים צבאיות בתחומים שאינם קשורים

 (. 216: שם" )כך הולך וגובר השימוש בהן, הרגישות למילים הטעונות מבחינה רגשית שלילית

 

מהווה תשתית פרגמטי -שר הנסיבתיבהקהתיאור מן השדה הסמנטי של מלחמה בדוגמה שלפנינו 

 . הבא בהמשך הריאיון (5ישעיה יא ) "וגר זאב עם כבש"מבע האירוני הבנת הל

המראיין הוא דמות ": הנסיבתיתהסביבה "בפענוח האירוניה עלינו להביא בחשבון את 

שימוש אירוני כחלק  ,דרעיל נוגעלעשות באלוזיה המוכרת בציבור ב ההמשכיל ידועהתקשורתית 

 יםהמעניק הם זמן הריאיון ומקומווהוא דמות פוליטית איין והמר ;ן הפרקטיקה העיתונאיתמ

 .  ריאיון בטלוויזיה ערב בחירות –למבע האירוני את ייחודו ועצמתו 

מתאר הנביא את השינוי בסדרי בראשית ובחוקי הטבע עם ( 5ישעיה יא )בנבואת אחרית הימים 

ׂש ְוָנֵמר ִעם-ְוָגר ְזֵאב ִעם: עלייתו של מנהיג משושלת בית דוד בֶּ ְגִדי ִיְרָבץ ְוֵעגֶּל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָדו -כֶּ

  .ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג ָבם

קשר נבואת אחרית הימים לשינוי  זו אלוזיהבהשתמשו ב מדגיש המראיין את הפער האירוני בין הֶּ

ׂש-ִעם ְזֵאב ְוָגר, סדרי בראשית בֶּ , במילים אחרות. ס לאחר הבחירות"שלבין הצפוי במפלגת , כֶּ

 . אירוני "וגר זאב עם כבש"המבע ולכן , החיבור בין דרעי לישי אינו אפשרי

 

 :תשובתו של דרעי

 כבש לי תקרא? כבש לי לקרוא רוצה אתה

  אאאאב -ז: אך תשובת המראיין, (כבש)להשתייך לצד המזוהה כחלש  "בוחר" נראה כי דרעי

מחזקת את הפער האירוני בין נבואת אחרית הימים לבין הצפוי , המובעת במשיכת ההברה השנייה
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ולכן הוא מדגיש את גישתו בטון דיבור מוגזם שהיה עשוי  ,נוהג כשחקן מראייןה. ס"במפלגת ש

 . לאפיין את קרבן האירוניה

שלפיה כאמור המראיין מעמיד , העמדת הפניםתיאוריית , Clark & Gerrig (1984)לטענתם של 

המוען נוהג : נותנת מענה  לשאלות כגון הסיבה לטון האירוני, אדם בלתי מתוחכם פנים שהוא

 . ולכן הוא מדגיש את גישתו בטון דיבור מוגזם שהיה עשוי לאפיין את קרבן האירוניה, כשחקן

 

 :דווקא תשובתו של דרעיבקביעה ש 3נסכם אפוא את דוגמה 

  יחד נגור אנחנו, אריה אני כבש, זאב, שתרצה מה

מאשרת את דברי המראיין באשר לכוחניות שדרעי מייצג בהשתמשו באופן  ,ותמת את המקטעהח

ובדרך זו הוא משייך את עצמו לצד , האריה הוא מלך החיות, שכן כידוע, (אריה)ציני בשמו הפרטי 

 .החזק

בהשתמשם בדימויי  ס"לכוחו של דרעי במפלגת שנראה כי גם המראיין וגם המרואיין מודעים 

המענה  אולם דווקא – מפי דרעיאריה ו, משעל מפי אאאב-ז: כל אחד לפי צרכיו –החיות 

מגחך אותו  יחד נגור אנחנו, אריה אני כבש, זאב, שתרצה מה: המתחכם והציני שנוקט דרעי

 . ס"שמפלגת ב שהרי ידוע לכל שדרעי שולט, בעיני הציבור

מחזקת את האירוניה היא המצדו אך דווקא הציניות , אמנם תשובתו של דרעי אירונית גם היא

שוב אנו רואים . מגחכת אותו בעיני הציבורתשובתו של דרעי שכן כאמור  ,המראיין שנוקט אותה

האירוניה משמשת . בידי המראיין להשיג את מטרתו תמסייעשימוש בפרקטיקה העיתונאית ה

 . טי ערב בחירותהשיח הפולי –ח המרואיין בהתבסס על ידע הקשרי אותו ככלי לביקורת ולטיוו

כאשר ברור כי , קונפליקט בין שתי נקודות מבטנראה כי בין המראיין לבין המרואיין ניכר 

מבעים המאופיינת ב ,המראיין מנסה לגבור על נקודת המבט של המרואיין תוך שימוש ברטוריקה

 םיפוליסמיובכך משויך הריאיון  לקבוצת הראיונות ה, כתופעה פרגמטית לשונית יםאירוני

(Fiske, 2895) .   

וגר זאב עם "נראה אפוא כי התיאור מן השדה הסמנטי של מלחמה שקדם לאמירה האירונית 

. חלק מתהליך הפענוח של האירוניהוהוא ,  היווה תשתית לאמירה האירונית הבאה אחריו, "כבש

את נראה כי היה קשה לפענח , וההקשר הנסיבתי שקדם לאלוזיהמשדה המלחמה אלמלא התיאור 

 . מבע האירוני כסוגה בפרקטיקה העיתונאיתה

 

יר לפיד בתכנית ארינה מצליח ואמנון אברמוביץ מראיינים את י, דני קושמרושלהלן  0בדוגמה 

 :(1021, אוקטוברב 6)אולפן שישי 

 

 4דוגמה 

 . עיתונאים בולטים בתקשורת הישראלית-בדוגמה שלהלן משתתפים שלושה מראיינים

 ...בינתיים העתיד שלכם לא נראה משהו, יושב ראש מפלגת יש עתיד(: דני קושמרו)מראיין 

 ...שמונה מנדטים לפי הסקר האחרון                 

 ..מנדטים 11:  מרואיין

 אולי אתה . מנדטים כשיש לך לפי הסקר האחרון שמונה מנדטים 11אתה מדבר על :   מראיין

 אתה ? איזה תיק אתה רוצה... יק רציניבאמת עדיין לא פוליטיקאי מספ                

 ?חושב שנתניהו צריך להיות ראש הממשלה הבא                 
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 .כי הוא לא עשה עבודה טובה, לא:  מרואיין

 (:רינה מצליח)מראיינת  

 ?אז תהיה בממשלה של שלי יחימוביץ     -

 ?אתה תהיה בממשלה     -

 .יש הנורא הזה שאתה מדבר כל כך בגנותואתה לא אומר שלא תהיה בממשלה של הא     -

 ?עם החרדים אתה תהיה     -

 ...אני נזכר בשיר, אני רואה אותך פה, מר לפיד(: אמנון אברמוביץ)מראיין 

 ...אם אתה עוד פעם תקרא לי מר לפיד (:  מתפרץ)מרואיין 

 אני  בגן העדן של ילדות אשר היה פורח הייתי חלק מהנוף עכשיו(:   "ממשיך)מראיין 

 עם כל הערכה , תגיד לנו עם כל הכבוד: אז עכשיו שאלה רצינית" אורח                                

 .שלושה אנשים רציניים שהולכים אתך-שניים                               

 ...אנחנו נפרסם, אמנון, תראה:                 מרואיין

 

 (1021, אוקטוברב 6, "אולפן שישי", אמנון אברמוביץרינה מצליח ו, דני קושמרו)      

 

, יושב ראש מפלגת יש עתידבפתיחת דבריו המראיין דני קושמרו מעניק ללפיד את התואר הרשמי 

 . משהובינתיים העתיד שלכם לא נראה : אך מיד נוטל אותו בציינו

יש ף שתי המילים מדגיש המראיין את הפער האירוני בין צירו יש עתידבהשתמשו בשם המפלגה 

 . שמונה מנדטיםרק בלבין המציאות שבה לפי הסקר האחרון זוכה המפלגה  עתיד

גורמת למראיין להעריך כי  מנדטים 77תשובתו של לפיד המתעקש להציג את מפלגתו כבעלת 

 . בפוליטיקאי לא מספיק רצינימדובר 

גם כוונה  ה כנראהיש ב ,פוליטיקאי לא מספיק רציניהערכה שנוקט המראיין כלפי המרואיין 

כי ( 121: ד"תשס)מונטגומרי בעניין זה כותב  .הצופים ערב בחירותהבחירה של להשפיע על 

בחירתם , להערכת אנשיםגם משמשים  הם; ראיונות אינם רק מפיקים וממיינים מידע"

 ".ודחייתם

נית המאיימת פעולה לשו. אירוניה היא התקפה לא ישירההכי מציינת גם ( 25-26 :ח"תשס)הירש 

אבל בסופו של דבר היא , מכיוון שהיא כוללת ביקורת Face threatening acts))אמנם על הדימוי 

מכיוון שהיא נעשית באופן עקיף , מסייעת לשמור על דימויים של המוען והנמען ולמנוע עימותים

(Barbe, 1995: 92 .) של  םממצאיהתפיסה זו עולה בקנה אחד עםGlasser & Ettema   (1993) 

הם הגיעו למסקנה שזו דרכם של הכתבים . שבדקו שימוש באירוניה של דיווחים עיתונאיים

אך למעשה להשפיע על , לשמור על נייטראליות למראית עין ועל אשליית האובייקטיביות

ביקורת המועברת באופן כזה , לטענתם. הקוראים ולהביע ביקורת מבלי לקבל את האחריות עליה

ולכן היא רצויה גם למוען , קרבנותיה לשמור על כבודם ועל דימוים בעיני הציבורמאפשרת גם ל

-יחסי קונפליקט :סימטריים שבין המראיין למרואיין-מבחינתו מדובר ביחסים א .וגם לנמען

 .השלמה המדגישים את האירוניה

 

ן מי משתמש במבעים אירוניים כדי להבליט את הפער בי 'גם המראיין הבא אמנון אברמוביץ

מפלגה מנהיג   – לבין מי שהוא בהווה חלק מן התקשורת הישראלית – שהיה לפיד עד לא מכבר

 . ערב בחירות
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בעצם השימוש  וכבר, מר לפיד המראיין פונה אליו בפנייה רשמית הנושאת תואר כבודתחילה 

במתן שמקורו ליצור ריחוק המראיין  מנסה  מרבאמצעות השימוש ב. האירוניהטמונה  מר במילה

במקרה של לפיד שעד אלא ש, מראיין מול מנהיג מפלגה: מתוקף נסיבות הריאיוןכבוד למרואיין 

שהיא  מנחה בטלוויזיה ומגיש מהדורת החדשות המרכזית בערב שבת, עיתונאילא מזמן היה 

לתפוס את המרואיין " קושי"נראה שיש למראיין , למעשה התכנית שבה הוא משתתף כמרואיין

 .רציני פוליטיקאיכ

משירו של הזמר באמצעות האלוזיה  מרהמראיין ממשיך ומחזק את האירוניה הטמונה בפנייה 

 :שלמה ארצי

 . בגן העדן של ילדות אשר היה פורח הייתי חלק מהנוף עכשיו אני אורח

, והוא עצמו היה המנחה והמראיין באולפן הטלוויזיה,, התקשורת הנוף ילדותו של לפיד הי, כאמור

בידי המראיין גם הוא השימוש בשיר מסייע . במה שהיה נוף ילדותו "אורח"יו הוא והנה עכש

 . לצופים כי מדובר בפוליטיקאי לא רצינימסר להעביר 

 : מיד לאחר השימוש באלוזיה פונה המראיין ללפיד

שלושה אנשים רציניים -עם כל הערכה שניים, תגיד לנו עם כל הכבוד: אז עכשיו שאלה רצינית

 .אתך שהולכים

להפנות את תשומת לבו של המרואיין לנושא חשוב שעומד אמור  אז עכשיוסמן השיח השימוש ב

 ,תגיד לנו עם כל הכבוד: משתמש בביטויים עממיים המראייןאך בה בעת , (ב"תשע, לבנת) להגיע

המועמד לפיד  ביטויים מעין אלה ממעיטים מערכו של ,שבהקשר הנסיבתי הנדון עם כל הערכה

 . כלשון סגי נהורנתפסים בדרך כלל בציבור שכן הם  ,ירותערב בח

 

  .היוצרות חזרתיותבהמשך גם רינה מצליח תוקפת את המועמד באמצעות צרור שאלות 

 

 ?בממשלה של שלי יחימוביץ תהיהאז 

 ?בממשלה אתה תהיה

 !?בממשלה של האיש הנורא הזה שאתה מדבר כל כך בגנותואתה לא אומר שלא תהיה 

 ?אתה תהיהם עם החרדי

 

נאמרות בנמרצות ובלא , 'ארבע יריות'צרור השאלות המופנות לכיוון המרואיין בזו אחר זו כ

הריתמוס הולך ומתעצם גם בזכות החזרה על כינוי . יוצרות חזרתיות מלווה בריתמוס, עצירה

ביטוי  מעיד על נמרצות שהיאהריתמוס , (50 :2899)לפי לנדאו שכן , תהיהוהפועל  אתההגוף השני 

  . נוסף על השכנוע שבעצם החזרה ,וודאות לביטחון

איון וכמאזינים בקפידה לקצב שבו נאמרו הדברים ולדיבור המהיר שאיננו מאפשר יכצופים בר

 . אנו רואים בחזרה ובריתמוס אמצעים המעצימים את האירוניה, למרואיין להגיב

כל , מראיינים/המראיין ריים ביןסימט-הכוחות האהניתוח שהצגנו לעיל מלמד אפוא על יחסי 

דרך , החל מדבריו של המראיין דני קושמרו על חוסר רצינותו של לפיד: למרואיין, אחד בתורו

וכלה בסדרת שאלות רטוריות מפי המראיינת רינה ' האירוניה שנוקט המראיין אמנון אברמוביץ

יו ניכר הקונפליקט בין נקודת גם בדוגמה זו בא לידי ביטוי מאפיין הריאיון הפוליסמי שלפ. מצליח

המבט של המראיינים לבין נקודת המבט של המרואיין כאשר הראשון מנסה לגבור על נקודת 

 .המבט של המרואיין
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 סיכום 

ובמיוחד בתקופות של , בשל המיקום הנרחב והבולטות המוענקים בתקשורת לראיונות פוליטיים

 העיתונאיתהפרקטיקה האירוניה כחלק מן  במאמרנו זה אנו מוסיפים נדבך לחקר, ערב בחירות

 .הקשורה בראיונות פוליטיים

עיתונאים הנחשבים מובילים -ובמראיינים בראיונות עם אישים פוליטיים נוהתמקדבמאמר זה 

 .1023מערכת הבחירות לקראת בטלוויזיה הראיונות שודרו . בתקשורת הישראלית

המבעים  הראינו כי ,ערב בחירות וליטיהשיח הפ –פרגמטי -נסיבתי ,תבסס על ידע הקשריבה

כדי לטווח את או אישית  ,משרתים את המראיין לדברי ביקורת חברתית שנבדקו האירוניים

לחשוף בפני הציבור את חוסר האמינות של , המרואיין ולציירו באור שלילי בנסיבות מכריעות

 .המרואיין ולהצביע על הפגמים בו ובמפלגתו

, ניכר קונפליקט בין שתי נקודות מבטכי בין המראיין לבין המרואיין  עודלאורך הדוגמות הראינו 

המאופיינת , כאשר המראיין מנסה לגבור על נקודת המבט של המרואיין תוך שימוש ברטוריקה

    .באירוניה כתופעה פרגמטית לשונית

 

 רשימת מקורת  

 

'א, אבן שושן  .קריית ספר: ירושלים. המילון החדש  

 1020  

 . אקדמון: ירושלים, ן מונחי הסיפורתמילו

 

שימוש באלוזיות ובצירופים כבולים ושבירתם ביצירותיו של אפרים 

 .01-32' עמ, 231, ספרות ילדים ונוער. סידון לילדים

'י, אבן  

ב"תשמ  

'א, בונה  

1022 

כתב , (2) 3 ,עיונים בשפה וחברה". אופני ייצוג דיבור בריאיון העיתונאי"

תחומי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה עת אלקטרוני בן 

  .203-90, ניק'בעריכת מלכה מוצ

' ר, שחר-בן  

1020 

 

.פפירוס .עיוני לשון וספרות בשירת ילדים: לכל שיר יש שם ' מ, ברוך 

'מ, ופרוכטמן  

1893 

.מודן ומשרד הביטחון .אמנות הרטוריקה מיוון העתיקה ועד אובמה 'י, גתי   

1023 

 .02-31, 15, חלקת לשון". י של ביקורת פוליטיתפרופיל לשונ"

 

' מ, הורביץ  

ח"תשנ  

' מ, הורביץ .רכס: אבן יהודה .הצד הלשוני של המטבע  

2888 

הצעת מודל פרגמטי מבחין בהתבסס על ניתוח : בין אירוניה להומור

חיבור לשם קבלת . טקסטואלי של יצירות ספרותיות במקור ובתרגום

. אוניברסיטת בר אילן. פיההתואר דוקטור לפילוסו  

' ג, הירש  

1009 



 

 7102  יוני|   8' גיליון מס – כתב עת מדעי לחקר ההומור: הומור מקוון

09 

 מראיינים כפרקטיקה עיתונאית בראיונות עם אישים -מבעים אירוניים של עיתונאים
 רמה מנור ואבי גבורה| פוליטיים ערב בחירות 

". התגבשות דפוסי אתגור: הריאיון החדשותי בטלוויזיה הישראלית"

הוצאת ,  כרך ב, העברית שפה חיה, (עורכים)טורי ' שחר וג-בן' ר: בתוך

ש פורטר "הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע

 .265-236,אביב-אוניברסיטת תל

'א, ןויצמ  

2888 

'א, ויצמן .109-132, ספר רפאל נירבתוך ". האירוניה בשיח החדשותי"  

1000 

". מארג מיצובי מורכב בריאיון החדשותי' אח ועריק, ידיד וטורף'"

 .311-188, 53-51, בלשנות עברית

' א, ויצמן  

ט   "תשס  

א, זיו .פפירוס: תל אביב. הומור ואישיות  

2890 

". על כוחם הרטורי של תיאורי משפט אחדים: 'בקיצור'', כידוע', 'כמובן'"

 .225-222, חן, גן-רמת, ספר הדסה קנטור

'ז, לבנת  

ו"תשנ  

קובץ מחקרים , ש"ד לאיל"למ". האירוניה והמבנה הלשוני של המבע"

 . 262-200, צבעונים, ניק'בעריכת יצחק שלזינגר ומלכה מוצ

-355, 00-03, ת לשוןחלק. סגמנטציה והבלטת ערך: כסמן שיח" עכשיו"

105 . 

' ז, לבנת  

ד"תשס  

'ז, לבנת  

ב"תשע  

דפוסי תמיכה ואתגור בראיונות מעמתים בחינה משווה של אסטרטגיות "

קובץ , ש"ד לאיל"למ". ובטלוויזיה הישראלית' זירה'אלג'המראיין ב

 .252-261, צבעונים, ניק'מחקרים בעריכת יצחק שלזינגר ומלכה מוצ

',ע, לוי  

 'א, ויצמן

' י, ושינבוים

ד"תשס  

 .עקד: אביב-תל. הרטוריקה של מישלב הנאום הפוליטי בישראל

 

' ר, לנדאו  

2899 

עיונים בשפה : תקשורת כשיח: בתוך". הריאיון החדשותי המשודר"

האוניברסיטה : ירושלים. 'וליבס ת' מ, בלונדיים, חמו' עורכים מ, ובמדיה

 .328-122, מאגנס, העברית

' מ, מונטגומרי

ד"שסת  

 :בתוך(". 2885)עיון בלשון הבחירות : כיצד בוחרים מילים"

. אסופת מאמרים לזכרה של מינה עפרון: זמננו-לשון העיתונות בת

 .02-38, מירי הורביץ: עורכת

' מ, ניק'מוצ  

ס"תש  

". השימוש בלשון להסוואת האלימות: פצצה חכמה ואש ידידותית"

המכללה האקדמית ( גתי' י: ךעור) רטוריקה עכשיו –מילה בסלע : בתוך

 .218-223, עמק יזרעאל

'מ, ניק'מוצ  

1008 

האוניברסיטה . 20-2יחידות . משמעות ותקשורת: סמנטיקה עברית

 .הפתוחה

'ר, ניר  

ן   "תש  

, 10, חלקת לשון, 2885הבחירות לכנסת : הסיסמה הפוליטית כיחידת שיח

19-12 . 

'ר, ניר  

ז                    "תשנ  

, עיון ויצירה, מחקר: במכללה, בין הסמנטי לפרגמטי  –וי האירוני הביט

26-20 ,220-202. 

' ר, ניר  

1003 

'א, סובר .כרמל,:ירושלים .הצוחק האדם של בדרכו הומור  
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1008 

'א, סובר .16-26, 2גיליון ,מקוון הומור .המילולי ההומור שפת  

1022 

' ע, עבאדי .22-62, 15, חלקת לשון". מטפורות בשיח הפוליטי בישראל"  

ח"תשנ  

הבניית השליטה של המראיין בריאיון החדשותי באמצעות מבעים "

 .189-152, 53-51, בלשנות עברית". מובילים

' ע, עמיר  

    ט"תשס

הבניית השליטה של המראיין בריאיון החדשותי באמצעות בחינת "

הוצאת  ,כרך ה, העברית שפה חיה". מעורבות ועצמאות: סגנונות הנימוס

ש פורטר "הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע

 .385-328, אביב-אוניברסיטת תל

' ע, עמיר  

1020 

גוריון -הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן: באר שבע. לומר זאת אחרת

 .בנגב

' מ, פרוכטמן  

1000 

  Mrs. Dalloway :התודעה זרם בספרות ותרגומה אירוניה פענוח

 ,אילן בר אוניברסיטת ,מוסמך תואר קבלת לשם עבודה .וולף יניה'גלויר

 .אילן בר
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