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 הטיעון החזותיסילבוס לקורס: 

he Visual ArgumentT 

 שיעור

 

  פרופ' גליה ינושבסקי

 

 2היקף שעות:     ב':   סמסטר   טתשע":   שנת לימודים 2261101-0662 :    קורס מס'

 ראשון לתואר:

 

 נין גילמן למדעי הרוח ב 326 חדר  14-16, ום ה'י
   באמצעות דואר אלקטרוני  אום מראשישעות קבלה: בת

Galia.yanoshevsky@biu.ac.il 
 
 
 

 תאור הקורס ומטרותיו
 

וצילום( ולאחר מכן נכיר את מרכיבי הקורס יעסוק בטיעון החזותי.  נעסוק תחילה בתיאוריות של הויזואלי )תמונה 

הטיעון )טענות, הנחות, מסקנות(. לבסוף נשאל האם ניתן לדבר על אמצעים חזותיים )למשל תמונות, סרטים, פרסומות, 

 (.persuasionעיתונות כתובה ומדיה דיגיטאלית( במונחים של טיעון ולא רק במונחים של שכנוע )

 

We are surrounded by all kinds of visuals, from icons, emojies, to photographs, films, paintings, 

installations and other media. Yet, interpreting visuals is a very complex task. We say that a 

"picture is worth a thousand words", but how do visuals transmit all this information? And how do 

we know that we have interpreted the image correctly? This is what this class is about. 

  

In order to decipher the world of images, we will start out with some theories of pictures (Barthes, 

Mitchell, etc.). We will also introduce the theory of argumentation and will look at the various 

components of an argument (claims, premises, conclusions). We will then try to find out if and 

how visuals (photographs, movies, advertisements, newspapers, digital media, cinema) can be 

argumentative (i.e. appeal to our reason) and not just persuasive (i.e. appeal to our emotions). 

 

 ( מבוא: תיאוריות של תמונה וצילוםBarthes, Mitchellסמיוטיקה: תמונות, דימויים, סמלים, ייצוג .) 

 )תיאוריות של ארגומנטציה )טיעון 

o .המשולש הרטורי: אתוס, לוגוס, פאתוס 

o וברהד 

o היעד-קהל 

o )מבנה הטיעון )אנתיממה, טולמין 

o )פניה לרגשות )פאתוס 
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 תמונות כטיעונים 

o שילוב של טקסט ותמונה 

o מסגור במדיה הכתובה 

o תמונות מאורעות 

o צילום וטבעון 

o צילום ומעורבות פוליטית 

o שימוש ברגשות ושפת הפרסומת 

o שפת הפרסומת והפניה להגיון 

o  לתמונהמבנה הפרסומת והשילוב בין טקסט 

o .שכנוע חזותי בספרי לימוד ובטקסטים מדעיים 

o הבניה של אתוס לאומי באמצעות צילום המרחב הגיאוגרפי 

 

 

 מבנה הקורס ודרישותיו
 

הסטודנטים  נבחרים מאמצעי התקשורת הישנים והחדשים.הקורס  מתבסס על קריאה שוטפת, האזנה וצפייה בפרקים 

יתבקשו לקרוא כהכנה לשיעור את הקטע הנבחר ו/או ספרות משנית הרלבנטית לסוגיה הנלמדת. הניתוח הוא דינאמי, 

חלה חובת נוכחות )היעדר משלושה שיעורים ויותר גורר ביטול ואין לו תחליף בספרי הלימוד. כפועל יוצא מכך 

 הקורס(.

 

 מבנה הציון ומטלות
 

( ותוצריה 20%ל מקור תיאורטי ועל דוגמא. הציון מבוסס על ההכנה לקראת העבודה )עבודת בית המבוססת ע
 (. הנחיות יימסרו בהמשך.80%)

 
 

 פרוט המפגשים
 
 
 מבוא .1

 Mitchell, Barthesקריאה: 
 מבוא .2

 Perelmanקריאה: 
 המשולש הרטורי: הדובר, הקהל והמסר )אתוס, לוגוס, פאתוס(. .3

 קריאה: טולמין
 מבנה הטיעון .4

 קריאה: עמוסי, דוקסה
 . הפניה אל הקהל/קורא: קדם הנחות5

 Groarkeקריאה: 
 .האם המודל של טולמין מתאים לחקר החזותי?6

 Kress& van Leeuwenקריאה: 
 .קריאה בעמוד הראשון של העתון7

 Delicath& Delucaקריאה: 
 מאורעות-. מסגור תמונות8

 Cara Finneganקריאה: 
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 גולגולת והאנתיממה הנטורליסטיתמחלוקת ה  – 1. צילום 9
 Cole (Battle of Parisקריאה )

 צלמים מעורבים ומלחמת אלג'יר. מרצה אורח. – 2. צילום 10
 Helene Joffeeקריאה: 

 פנייה לרגשות –. שפת הפרסומת 11
 Yanoshevskyקריאה: 

 .שפת ההגיון של הפרסומות.12
 Cameron Shelleyקריאה: 

 המדעי .הטיעון החזותי בטקסט13
 קריאה: רות אורן

 .הבניית האתוס הלאומי ושימוש בצילום המרחב הגיאוגרפי/בחינה לדוגמא14
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