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בין סולידריות להתנכרות :אסטרטגיות שיח של התמודדות
עם דימוי קיבוצי שלילי בסיפורי יום-יום על "הישראליות"
רקפת סלע-שפי
לפי התפיסה המקובלת במחקר הזהות הקבוצתית ,שיח הזהות נוטה בדרך כלל לחזק תיוג תוך-
קבוצתי חיובי ולספק לו לגיטימציה .בניגוד לתפיסה זו ,השיח היום-יומי של ישראלים על
"ישראליות" חושף נטייה לקבע תיוג תוך-קבוצתי שלילי .המאמר בוחן סיפורים ספונטניים
בתגוביות ) (talkbacksשל ישראלים על כתבות אינטרנטיות העוסקות בהתנהגות של
ִ
המשובצים
ישראלים בחוץ-לארץ )מתוך קורפוס של יותר מ 2000-תגוביות ל 17-כתבות ב Ynet-בין 2001
ל .(2007-הסיפורים מתארים אירועים מביכים מנקודת המבט של המדווח ,של פגיעה בנורמות של
"התנהגות תרבותית נאותה" .רוב הסיפורים מסופרים כאמצעי לשכנוע באמינותו של המגיב
כמשתתף לגיטימי בשיח וביתרונו המוסרי על המגיבים האחרים בפרט ועל הציבור הישראלי
לתמות הזהות הדומיננטיות בשיח הרשמי )כגון לאומיות ,אתניות ודת( ,התמות
בכלל .בניגוד ֵ
העולות מן השיח הפופולרי שלפנינו מעידות שהמשתתפים עסוקים במיצוב עצמם על סולם ערכי
של "תרבותיות מהוגנת" ונוקטים אסטרטגיות שונות של אימוץ או דחיית דימויים קנוניים של
"ישראליות" .כמו במקרים אחרים של התמודדות עם זהות חברתית מאוימת ,הדוברים נעים בין
הפגנת בושה וריחוק קיצוני ביחס לזיהויים הקבוצתיים לבין אסטרטגיות מגוונות של הדיפת
שיפוטים על ידי הכחשת הנזק או הכחשת האחריות.

"לביאות שיוצאות בחירוף נפש להגן על הגורים שלהן" :בניית האני הקבוצתי
המקוון של מורות האולפנים לעברית בעת משבר
עירית קופפרברג ואסתר אשר
המחקר מתמקד בחקר האינטראקציה המקוונת של מורות אולפנים לעברית בפורום שנפתח בעת
משבר .מטרות המחקר היו בניית האני הקבוצתי של המשתתפות ובדיקת הצלחתו של הפורום
המקוון .המסגרת התאורטית של המחקר משלבת בין גישה פונקציונלית לחקר השיח ובין
הפסיכולוגיה הדיסקורסיבית .שילוב זה ִאפשר לבחון איך המשתתפות בשיח בונות במשותף את
האני מתוך המיצוב הגלוי והסמוי שלהן בלי להתבסס על הגדרות או על מודלים אפריוריים.
מתקשרים עם
הגישה לחקר המיצוב שנבחרה היא גישת ארבעת העולמות ,המדגישה שכאשר אנו ַ
האחר אנו מ ַמצבים את עצמנו ביחס אליו בתקשורת ההווה והעבר ובהתנסויות עתידיות שטרם
נחוו .החוקר מפרש עולמות אלה כשהוא מבליט את הממדים הגלויים והסמויים של האני
הבולטים מתוך המיצוב של המשתתפים ,והוא גם מחבר את הניתוח ברמת המיקרו עם רמת
המקרו .שאלת המחקר הייתה כיצד ממצבים המשתתפים את עצמם נוכח האחרים ונוכח ההקשר
הישראלי בהודעות הפורום .ניתוח הקורפוס ,שהכיל  120הודעות ,נערך בשיטה שנבנתה לאור
הגישה הנזכרת לעיל ,ועיקרה הוא פירוק מנומק של ההודעות המקוונות שנבחרו והרכבה פרשנית
שלהן .הממצאים מראים שהמשתתפות באינטראקציה המקוונת בנו במשותף אני ייחודי שהיו לו
מאפיינים מגדריים ,אפקטיביים ,קוגניטיביים ,מטא-קוגניטיביים ,חברתיים ,ערכיים ומאפייני
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התמודדות .עוד נמצא שהפורום ִאפשר למשתתפות לבטא את מצוקתן ולהתמודד ִאתה ובו בזמן
לשמור על זהות בדויה.

לדבּר":
"כי הגיע הזמן ֵ
פרויקט העדות של "שוברים שתיקה" כשיח נגדי
נמרוד שביט ותמר כתריאל
חוקרים ואקטיביסטים כאחד מצביעים על הקושי הרב להפיק שיח נגדי ,המאפשר לתאר ,לנתח
ולבקר את דפוסי השליטה הישראלית על האוכלוסייה הפלשתינית בשטחים .לטענתם ,קושי זה
מושרש בתרבות השתיקה וההכחשה שאופפת את שגרת הכיבוש הצבאי מזה עשרות שנים ,והוא
מובנה באמצעות מגוון פרקטיקות ומנגנונים המתחזקים תרבות זו בשיח הציבורי-אינטלקטואלי,
בשיח הצבאי-רשמי ובדיווח העיתונאי-חדשותי .בתוך סביבה תקשורתית הגמונית זו ,בולטת
בשנים האחרונות פעילותם של ארגונים ותנועות חברתיות ,המבקשים לפתח דפוסים חדשים של
שיח נגדי תוך שימוש יצירתי במגוון רחב של תצורות-שיח ,אפנות סמיוטיות וטכנולוגיות
תקשורת .המחקר הנוכחי מתמקד בפרויקט העדות של ארגון החיילים המשוחררים "שוברים
שתיקה" ,שפרץ לתודעת הציבור באביב  2004במהלך אינתיפאדת אל-אקצה .מטרת הארגון היא
להעלות לדיון נוקב את חוויית השירות של חיילי צה"ל בשטחים ,על הבעייתיות הרגשית
והמוסרית הכרוכה בה ,באמצעות איסוף והפצה של עדויות חיילים .בהתבסס על גישות
האתנוגרפיה של התקשורת וחקר השיח ,המחקר הנוכחי בוחן את מאפייניו התרבותיים,
החברתיים והלשוניים של שיח עדות נגדי זה .ראשית ,נבחנים המאפיינים התקשורתיים
המייחדים אותו כדפוס דיבור מובחן תרבותית ,המתבצע בהקשר התרבותי הישראלי הקונקרטי
שבו פועל הארגון .לאחר מכן ,נבחנים דפוסי ההבניה הטקסטואליים של שיח זה ,המושתת על
מארג של "טקסטים מעידים" ,שאותם מפיקים ומפיצים חברי הארגון בשלל אפיקים .ממצאי
הניתוח מצביעים על כך ששיח העדות הנגדי של "שוברים שתיקה" הנו אופן פרטיקולרי שיח של
"דיבור מתריס" הנקשר במסגרת התרבות הישראלית לדפוס הדיבור ה"דוגרי" .במסגרת פעילות
הארגון ,דיבור מתריס זה מושתת על מארג טקסטואלי השוזר יחדיו שלוש צורות ז'אנריות
עיקריות" :ז'אנר העדות האובייקטיבית" ,המעגן את העובדתיות של המבעים ומשמש כבסיס
לפעולה של "יידוע מזעיק" הפונה לנמענים בתביעה לקבל אחריות לגבי הידע המתווך להם" ,ז'אנר
הווידוי המצפוני" ,המעגן את משמעותם המוסרית של המבעים מתוך עמדה סובייקטיבית-
רפלקטיבית המערבת ביקורת עצמית וביקורת כלפי הציבור ,ו"ז'אנר המחאה הפוליטית" ,המעלה
קול של האשמה ציבורית מפורשת .מארג טקסטואלי זה ,המבוסס על התנסות ישירה ,ריבוי
קולות וגודש תיאורי ,מקנה לפרויקט העדות של "שוברים שתיקה" גוון ייחודי כשיח נגדי המבקש
להציב אלטרנטיבה לעמדות רשמיות והגמוניות לגבי התנהלות הצבא אל מול האוכלוסייה
הפלסטינית בשטחים.
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לקראת בחינה של דפוסי ִסנגור עצמי בהקשר
לאה קוזמינסקי ואלדעה ויצמן
ִסנגור עצמי הוא פעולה שבה האדם מדבר בעד עצמו ומייצג את האינטרסים האישיים שלו .כדי
שאדם בעל מוגבלות ,כגון לקות בקריאה ,יסנגר על זכויותיו במערכת החינוך או במקום העבודה,
עליו לפתח מיומנויות ספציפיות והבנות המאפשרות לו להסביר לאחרים את מוגבלותו הייחודית
ולהתמודד בהצלחה עם עמדות של בני גילו ,הורים ,מורים ומעסיקים .במאמר זה נדווח על מחקר
הבוחן התנהגויות של ִסנגור עצמי אצל סטודנטים בעלי לקויות קריאה )קבוצת המחקר( בהשוואה
מובנים המופנים
לסטודנטים ללא לקויות )קבוצת הביקורת( באמצעות שאלון המציג אירועי שיח ְ
לנמענים משלוש קבוצות הקשר :משפחה ,חברים ולימודים .המאמר מתודולוגי בעיקרו ,ומטרתו
להציג כמה מהסוגיות המתודולוגיות החשובות שהתעוררו במהלך המחקר .נציג את המורכבות
של בניית כלים לבחינת מאפייני שיח הסנגור ונתמקד בשני היבטים חשובים של מורכבות זו:
הדרכים לאיתור אפיוני ההקשר הרלוונטיים לבחירת דפוסי השיח ונקודות המגע בין שתי
פרדיגמות מחקריות שונות .נדון בשיקולים שהנחו את בניית שאלון המחקר ואת סכמת הקידוד,
הסנגור
ננתח בקצרה דפוסי שיח של כמה נחקרים ונדגים רכיבים אחדים בסכמת הקידוד של שיח ִ
העצמי.

"הבית הוא המקום שממנו מתחילים":
לסוגיית ה)אוטו(ביוגרפיה בכתיבתה של רונית מטלון
אילנה אלקד-להמן
המאמר בוחן את סוגיית הכתיבה האוטוביוגרפית ביצירתה של הסופרת רונית מטלון .בכתיבתה
היא מתבוננת בילדותה בישראל בשנות השישים ובייצוגי עברה המשפחתי )זיכרונות ,צילומים,
תמונות ,ספרים( בשפות שונות כדי לשחזר ,לנתח ולהמשיג הבנה על אודות מערכות הקונפליקטים
ויחסי האהבה-איבה-מלחמה בין הוריה ,יחסי ִק ְר ָבהְ -ק ָרב שבין ִאמה לסבתה ומקומה שלה,
הסופרת ,במערך המשפחתי כילדה )לא( רצויה .בחשיפה כואבת היא מתמודדת עם מקומם של בני
המשפחה המבוגרים כמעצבי זהותה ,חוויית ההגירה בעולמם של בני המשפחה ,הקמת בית-צריף
בפריפריה ,והאופן שבו האמנות על כוחה הבדיוני בונה מציאויות ,תמונות וסיפורים חלופיים
למציאות ונהפכת למקור כוח לילדה בהתמודדות עם הכאב ובבניית זהותה.
המאמר מדגים קריאה פרשנית הבוחנת את הקונפליקטים מעצבי הזהות הללו תוך היענות
לפואטיקה של איפוק ושל "פסיפסיות" ייחודית למטלון .עימות בין מילים וסיפורים לצילומים
ויצירות אמנות מזמן מהלך של דה-קונסטרוקציה ,אשר בקריאה מפרקת ומאחה בו-זמנית שב
ומתמודד עם רגשות קיצוניים במשפחה ומעשים )של אלימות ,של טירוף]?[( הנעשים בשם
האהבה .במאמר זה נעסוק בשלוש יצירות מאת מטלון :ספרה הראשון – "סיפור שמתחיל בלוויה
של נחש" )" ;(1989זה עם הפנים אלינו" )" ;(1995קול צעדינו" ) – (2008ספרה האחרון עד כה,
שאותו מציג המאמר כביוגרפיה או אוטוביוגרפיה של אפשרויות .בשלוש היצירות הקונפליקטים
והסודות שהמשפחה אוצרת מכוננים מרכז של כאב ושל חסד המלווים את אישיות הילדה שבגרה
והפכה לסופרת.
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A journey into the future: A computer-mediated conversation
between a suicidal help seeker and a group of trained volunteers
Itzhak Gilat and Irit Kupferberg
This study explores a unique computer-mediated (CM) interactive process that
occurred between a suicidal help seeker (SHS) and a group of trained volunteers
attempting to rescue him. In view of the paucity of studies exploring CM interactions
focusing on the provision of help to SHSs, the study aims to identify, describe and
explain the dimensions of the interactive process in an acute crisis situation. Our
theoretical framework comprises a functionalist approach to CM discourse, which
emphasizes that language resources are the main traces of the digital process on which
the researcher can focus, discursive psychology, which prioritizes the study of
psychological phenomena in discursive processes, while bracketing a priori
definitions and the Four World Approach (FWA), which enables the researchers to be
tuned to discourse at a micro-analytic level and then relate their findings to previous
theories and definitions. Our qualitative analysis shows that in response to the SHS
who sets the date of his death in the very near future, a virtual rescue team comprising
five trained volunteers employed diverse strategies to attempt to divert the writer's
attention to a more optimistic, long-term future landscape. The discussion offers an
interpretation of the unique digital process that is unfolded in the study, and
emphasizes its methodological and practical implications.

Linguistic sign systems indicating proximity and remoteness in the
"troubled talk" of Israeli bus drivers who experienced terror attacks
Yishai Tobin & Alison Stern Perez
This paper will present two linguistic sign systems indicating the opposition of the
concepts of proximity versus remoteness of persons, entities, actions, states and
events on a universal spatial-temporal-existential cline in Israeli Hebrew (IH). We
will examine the non-random distribution of these linguistic sign systems in the
discourse of three male Israeli bus drivers who experienced terror attacks, from
interviews conducted by a female, new immigrant Ph.D. student in psychology. The
specific linguistic systems to be analyzed are the personal pronoun system and the
tense system of the verb. In particular, we will focus on: (a) the opposition between
the proximate second-person singular masculine and feminine pronouns and their
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converse roles as generic versus personal deictics and (b) the opposition between the
so-called present tense for which we have postulated the meaning PROXIMATE and
the so-called past and future tenses for which we have postulated the meaning
REMOTE. We will discuss the discursive roles of these opposed signs systems and
their extra-linguistic implications and ramifications in these interviews, which may be
viewed as an example of "troubled talk".

The Cognate Curse in Negev Arabic:
From Playful Punning to Coexistence Conflicts
Roni Henkin
The punning cognate curse, continuing the ancient Semitic tradition of paronomasia,
patterns in adjacency pairs (AB) where an utterance or an action by A triggers a
punning curse by B. For example, in Negev Arabic, if A addresses B as a maternal
uncle (xå•), in order to obtain a favor, B may respond yxull bå†ak! ‘May He sew up
your armpit!’ — not as a real curse, but as a playful show of wittiness, that eases the
tensions of everyday interaction. As a ‘weapon of the weak’ the curse is characteristic
of women within the domestic circle. As long as the participants share pragmatic and
cultural codes, nobody is offended.
However, when the cognate curse spreads to Arab-Jewish co-existence contexts, it
may serve pragmatic functions, such as expressing frustrations of the bilingual
Bedouin minority vis-a-vis the dominant Hebrew-speaking society: a monolingual
policeman’s ta≤atsor ba-tsad! ‘(Hb.) Pull over!’ may trigger ya≤¶\rak al-b„n! ‘May
bad luck squash you!’ from the bilingual Bedouin driver. The monolingual policeman
does not understand, the bilinguals enjoy the joke at his expense, and the social
asymmetry is momentarily reversed. The socio-pragmatic functions of the bilingual
cognate curse include drawing social borders: ‘We, as bilinguals, can infiltrate your
linguistic borders; you monolingual Hebrew speakers are excluded from ours’.
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