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תקצירים

Giving Children Hebrew Names in Druze Society in Israel
Adel Shakour
Abstract
The article examines the trend of giving Hebrew names to children in Israeli Druze
society. It further examines the scale and reasons behind it, and finds that they are
related to fashion, sociolinguistic and political-sociolinguistic issues. Language
contact, especially between Arabic and Hebrew, and the status of Hebrew in the eyes
of Arabs and Druze in Israel are also discussed.

Words, Values and Identities:
The Israeli Prison Argot (Jargon)
Tomer Einat and Zohar Livnat
Abstract
The spoken discourse of male prisoners, and especially their use of epithets, labels
and categorization reflect the values, identities, social structure and hierarchy among
the members of the prison subculture, and is shown, by various studies as well as the
current research, to be a valuable resource for the examination and understanding of
inmates' sub-culture. 460 hours of interviews with 151 male prisoners in Israel
provided a linguistic inventory of over 500 argot words, some of which are general
Hebrew slang and others specific to this group. An analysis of excerpts from these
interviews, in which the inmates use, define, and interpret some of these words,
enables the researchers to study the contribution of the argot to the reproduction of
this subculture and the dynamics of certain aspects of identity construction and the
way they are shaped through oppositions.
The encounter between the formally dominant Hebrew in Israeli prisons and Arabic,
which is the mother tongue of most of the prison population, creates a unique
language, the existence of which supports the endogenous model that presents the
prison subculture that develops as a result of the extraordinary reality of prison life.
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שיח בין )לא( שווים בעקבות קריאה בספרות – שני חקרי מקרה
יעל פויס ואילנה אלקד-להמן
תקציר
המאמר מציג שני חקרי מקרה הבוחנים תגובות קריאה של מורות ערביות ,בנות למיעוט לאומי
ודתי בישראל ,שהשתתפו בקורסים בספרות שבהם למדו מורים יהודים וערבים .הקורסים נלמדו
במכללות ישראליות-יהודיות לחינוך לתואר  M.Ed.בהוראת שפה ,ספרות ומדעי הרוח .המרצות
בקורס הן יהודיות .סביבת הלמידה אפשרה אינטראקציה בעל-פה ובכתב בין המורות-
הסטודנטיות למרצות .מחקרנו מנתח את תגובות הקריאה ליצירות הספרות ולדיאלוג של שני
הצדדים המעורבים בשיח בהקשר אקדמי-לשוני-תרבותי-פוליטי .הממצאים מלמדים על
השפעתם העמוקה של קשרים חברתיים ,תרבותיים ,לשוניים ופוליטיים על תהליכי הוראה
ולמידה ועל התובנות שמפיק הקורא מן היצירה בסיטואציות רוויות מתח בין תרבויות :מה
שמבוטא בו בגלוי ומה שמושתק .הסברנו את ממצאינו על תפקוד השפה בקונטקסט הנחקר תוך
שימוש במונחים 'קריאה וכתיבה מינורית' וזאת בעקבות הרחבה של המושג 'ספרות מינורית' של
דלז וגואטרי ) .(2005עוד למדנו על רגעי מבוכה שנוצרים בשל מודעות מוגברת לשונוּת הלאומית.
רגעים אלה תובעים מהמרצה לבחון את עצמו ואת תפיסותיו לאור תגובת הסטודנט המלמדת
אותו כמה שונה תפיסתו מזו של הסטודנט הערבי בכיתתו.

על סלנג והתנגדות מורים לשינוי
עינב ארגמן
תקציר
מאמר זה עוסק בסלנג המופיע עם שלושה סוגי התנגדות מורים לשינוי :התנגדות ארגונית-
אינסטרומנטלית ,התנגדות סוציולוגית והתנגדות פסיכולוגית .ניתוח נתונים שנאספו בהקלטות
בשנה השנייה ליישום שינוי ארגוני-פדגוגי בבית ספר שש-שנתי ניסויי גילה שימוש בסלנג המביע
התנגדות או המופיע סמוך להבעתה .ניתוח סוגי הסלנג שנגלו ושויכו לשלושת סוגי ההתנגדות,
מראה סלנג העולה בקנה אחד עם אופי מקצוע ההוראה מצד אחד ומצד אחר סלנג מעליב ומתלונן
– פעולות שאינן מקובלות במוסד החינוכי .ממצאים אלה וממצא המעיד על בולטות היקרות של
התנגדות ארגונית-אינסטרומנטלית משקפים פרופיל חברתי-התנהגותי של המורה המתנגד
לתהליך השינוי.
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רטוריקה במחאה חברתית' :הפנתרים השחורים' )(1971
ו'מחאת האוהלים' )(2011
גילה שילה ואורית אבוהב
תקציר
במאמר זה אנו משוות את אמצעי השכנוע שנקטו ראשי תנועות המחאה של הפנתרים השחורים
ב 1971-עם ראשי מחאת האוהלים של קיץ  .2011בדברי שניהם מצאנו אמצעים רטוריים
המאפיינים נאום או מאמר דעות ,אבל נראה שמאחר ששתי תנועות המחאה צמחו כל אחת על
רקע אחר ,והנסיבות נבדלות ,מצאנו שוני מסוים בדרכי השכנוע שנקטו מנהיגי התנועות .הפנתרים
השחורים שיצאו לרחובות כדי להפגין על עוני ,על קיפוח ועל אפליית מזרחים פעלו לשינוי הסדר
החברתי באמצעים שבעיני הממשל והקהל היו אלימים .משום כך ומשום שלא הייתה תקשורת
מפותחת וזמינה באמצעות רשתות חברתיות באינטרנט היה סוג הכתיבה שהשתמשו בו מוגבל
)כרוזים ,מכתבים ומעט מאמרי דעות( ,והוא שהכתיב את האמצעים הרטוריים שתאמו את הצורך
בהעברת המסר הברור והחד .המשפטים היו קצרים ומרוכזים ,ענייניים ,מנוסחים ניסוח בוטה
ולא ספונטניים .נמצאו מילים רבות יותר בעלות קונוטציה שלילית ,המעלות את העומס הריגושי
והמאשימות את השלטון ואת המשטרה .המחאה של קיץ  2011התחילה כהתקוממות של מעמד
הביניים נגד יוקר המחיה – הדיור ,החינוך והבריאות ,וסחפה אליה המונים אשר הזדהו עם
המצוקה .הממשלה והתקשורת היו קשובים לטענותיהם ,ובעזרת הרשתות החברתיות ואמצעים
דיגיטליים אחרים הצליחו לגייס רבים להפגנות המוניות .תנאים אלה אפשרו נאומים ארוכים
ובהם רטוריקה עשירה כמו חזרות ,גיוון באוצר המילים ושפה רהוטה ,המורים על הביטחון הרב
שאפיין את המפגינים .דרך זאת מיתנה את העברת המסר וכך הגבירה את תמיכת הציבור.

לשון הארגומנטציה בשירות הסנגור העצמי של תלמידים עם לקויות למידה
אמנון גלסנר ולאה קוזמינסקי
תקציר
במאמר זה נדגים בעזרת ניתוח מקרה את הכוח שיש בהפעלת מיומנויות ארגומנטטיביות לקידום
הגנה עצמית של אזרחים על זכויותיהם .ניתוח המקרה התבסס על שיחה שנערכה בין תלמיד
תיכון בעל לקות למידה לבין יועצת בית הספר שבו הוא לומד .התלמיד ביקש שבית הספר בו הוא
לומד יארגן קבוצת למידה מותאמת למגבלות הלמידה שלו לקראת מבחני התאוריה בנהיגה,
במקביל לקבוצת הלמידה שבית הספר מציע לכלל התלמידים בשכבה שלו .שיחה זו הוצגה
במסגרת קורס לפיתוח מיומנויות טיעון .הסטודנטים נתבקשו לשדרג את הטיעון של התלמיד כדי
לקדם את מאבקו למען זכויותיו .הם התבקשו למפות ולייצג גרפית את המבנה הלוגי של טיעון
התלמיד ,להעריך את איכות הטיעון שלו לפי קריטריונים להערכת טיעון ולשפר אותו .כתוצאה
מניתוח פעילות זו ,פיתחנו מודל שנועד לשלב מיומנויות ארגומנטטיביות בתהליך ההנחיה לקראת
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סנגור עצמי .בעזרת שימוש במודל כזה אזרחים יוכלו להגן טוב יותר על זכויותיהם ,לפתח את
עצמם ולתרום לחברה .נדון גם בהשלכות החינוכיות של השימוש במודל למניעת עבריינות.

פ"א סופית וחיריק קטן :הבדלים מגדריים וביטוּיָם הלשוני
בסיפורי אלתרמן לילדים
בת-ציון ימיני
תקציר
במאמר זה נשווה בין שני שירי זמר סיפוריים לילדים שכתב נתן אלתרמן" :מעשה בפ"א סופית"
ו"מעשה בחיריק קטן" .בשני השירים מתוארת אותה סיטואציה :אותיות האל"ף-בי"ת לועגות
לפ"א סופית ולחיריק הקטן על מגבלותיהם ,ולמרות הרקע הדומה של העלילה אלתרמן מעצב את
גיבורי שני הסיפורים בצורה סטראוטיפית .פ"א סופית – האות הגדולה והארוכה ,מוצגת כדמות
חלשה ופסיבית ,כמקובל בתיאור נשים מנקודת מבט שמרנית ומסורתית ,ואילו החיריק ,אף
שגודלו קטן ,מתואר כ"גבר" – דמות גיבורה הנלחמת על הדימוי השלילי שדבק בה ויוצאת למסע
הרפתקאות נועז שמטרתו להוכיח לאותיות מה חיריק קטן יכול לעשות .בהמשך המאמר יידונו
האמצעים הלשוניים והרטוריים המשמשים את אלתרמן לעיצוב שתי הדמויות בצורה
סטראוטיפית ,כגון השימוש בפעלים ובצורות ציווי ,שאלות וחזרות על מבנה תחבירי אחד .שני
הסיפורים המחורזים האלה מדגימים בבירור את ההשקפה הסטראוטיפית המסורתית של
החברה על שני המינים שהייתה רוֹוחת גם בדורם של שלונסקי ואלתרמן ובאה לידי ביטוי גם
בתחומי היצירה והתרבות.
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