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Abstracts  

  

Ideological variables in given names of Jewish newborns in the state of Israel 

Shlomit Landman 

The dynamic geopolitical development of Israel implies possible ideological 

influences on Jewish given names. Weitman (1988) proposed that given names of the 

Jewish population in Israel reflect national feelings. Viewing given names as 

discourse events highlights their ideological aspects. In this study we analyzed the 100 

most prevalent given names of Jewish newborns during the period 1948-2007 in Israel 

with equal distribution of both genders every year, and rare boy and girl names at a 

threshold of 3-10 names per year. Given names with noteworthy distribution in both 

common and rare clusters have been semantically evaluated in reference to events that 

occurred locally and worldwide. Analysis of Hebrew given names in Israel showed a 

relationship between the occurrence of political events and the ideological context of 

given names, which were termed ideological names. 

 

Popular protest in propaganda slogans 

 Pnina Shukrun-Nagar 

The paper discusses unique intertextual links between propaganda and the socio-

economical protest of 2011-2012 in Israel. These links were marked by: 1) visual 

linkages to the protest placards, 2) lexical repetitions of well-known protest slogans, 

and 3) representation of the protestors by grammatical, lexical and pragmatic means 

(first person pronouns, "the nation," register, and sociolects pertinent to the protest 

and protestors). A protest slogan cited in propaganda is a polyphonic arena. On the 

one hand, it may be perceived as a reliable, authentic and significant representation of 

the protest. On the other hand, it becomes an official institutionalized voice of the 

citing party, which may subsequently be perceived as representing and leading the 

protestors. Citing protest slogans may be understood as an appeal to protestors to 

prove their loyalty by voting for the party which ostensibly represents them.  
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Huwiya/Zehut: Identity and Language in the Bilingual Israeli Sitcom "Arab 

Labor" 

Rivka Bilboim and Marc S. Bernstein 

The bilingual sitcom, “Arab Labor” broadcast between 2007 and 2013 has been the 

most popular show on prime time Israeli television, despite the fact that its dialogue is 

conducted mostly in Arabic. This paper examines a number of noteworthy 

sociolinguistic features of the show reflected in the areas of phonology, morphology, 

lexicology, and syntax. The Arabic-speaking protagonists in the series employ 

“blended Israeli Arabic,” a unique dialectical variant containing embedded Hebrew 

words typically drawn from specific semantic fields and inserted within an Arabic 

matrix. The manner and instances in which these bilingual characters switch between 

Arabic and Hebrew are not random, but usually carry a deeper sociocultural 

significance. The paper argues that such linguistic cruxes at times determine plot 

direction in the show and serve as a vehicle for a penetrating critique of both 

Palestinian Israeli and Jewish Israeli societies. 

 

 

"And ye shall bring forth the old (medium) from before the new": Wall posters 

(Pashkevilim) in the struggle for legitimacy of kosher cell phones 

Hananel Rosenberg and Tsuriel rashi 

Since early 2005, Israel’s ultra-Orthodox leaders have been campaigning to convince 

their community to replace their mobile phones with kosher phones, which allow 

voice calls but no auxiliary functions. This study examines the role of pashkevilim in 

this campaign. A content analysis showed how the campaign organizers use rhetorical 

devices and take advantage of the pashkevil’s characteristics: anonymity (suggesting 

that the campaign is a struggle springing from the field rather than being promoted by 

the leadership), publicity (the pashkevilim reach a range of audiences), and specific 

local context (facilitates boycotts against “undisciplined” service centers). These 

findings identify the function of the pashkevil as a complementary communication 

channel alongside the established ultra-Orthodox press, contrary to its image as a 

subversive and anti-establishment medium. 
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"Even if you put us in front of a firing squad": The Slonim Rebbe’s "victory 

sermon" on the Supreme Court’s decision regarding segregation in Emmanuel 

Eliyahu Shay and Daniel Shereshevsky 

In June 2010, Rabbi Shmuel Berezovsky, the Admor of Slonim, gave a sermon to 

thousands of supporters following the perceived triumph in the battle with the 

Supreme Court regarding the case of segregation in Emmanuel. The present paper 

suggests a detailed analysis of this homily, based on the assumption that its rhetoric 

reflects a certain attitude regarding the “belonging” vs. “alienation” of parts of the 

ultra-Orthodox community in Israel today. We explore the means of shaping the 

sermon, focusing on its structure and on the dialogue it carries on with previous texts 

in the Rebbe’s cultural milieu. Our analysis reveals that the Rebbe presents the 

struggle as a battle between opposed archetypal forces, and between divergent 

physical and symbolic territories. Thus, the Rebbe seeks to fortify the discourse of his 

community as standing apart, while the legal triumph strengthens its autonomy. The 

motivation for this line of thought aligns with the classical inclination of the ultra-

Orthodox establishment in its responses to perceived threats to their traditional 

identity and social frameworks. 

 

"It's a wonder to me how on a rocky mountain a town flowers": On problems of 

trust and their metaphoric solutions in an Israeli town 

Mattat Adar-Bunis 

This article is an ethnography of an Israeli town, analyzed using concepts derived 

from cognitive linguistic theories of the metaphor, anthropological deconstructionist 

theory and sociological theories of trust. Ma'ale Adumim, established beyond the 

"Green Line" in 1981, suffered in its early stages from its citizens’ lack of trust in the 

town and its founders, which hindered co-operation and slowed development. In 

reaction, the founders and some of the residents initiated a discourse rich in botanic 

and kinship metaphors (town-as-plant and town-as-mother/child), which signified the 

town’s life or possible death. Their intention was to construct their own identity and to 
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inspire trust, whereas the residents endowed the same metaphors with different 

meanings and used them to criticize flaws in the town. These conflicting meanings 

aroused not trust but ambivalence and doubt in the discourse community, rendering 

the metaphors ineffective.  

  

  

Oh, The worlds you'll see! Picture-word relationships in Rinat Hoffer's book, 

The Tall Dwarf – The Tiny Giant 

Tali Malka-Vinter 

The picture book genre of children’s literature embraces two parallel symbol-systems: 

verbal and visual. These symbol-systems complement and enrich each other in one 

complete literary work, in which the dialogue between the verbal and the visual texts 

is essential to interpretation. Postmodern aspects of the picture book include 

intertextuality, meta-realism, fantasy, and mixed genres and styles. Prominent 

children’s book author and illustrator Rinat Hoffer’s picture book, The Tall Dwarf and 

the Tiny Giant, exemplifies multi-cultural postmodernism, in which there is a dialogue 

within and outside the text, between the individual and the group, and among different 

genres and traditions, language styles, folk cultures and times. My purpose in this 

paper is to show how the written and visual aspects of the book work together to 

create a multi-cultural, postmodern world. 
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  תקציר

  

  תרבותית-לשוית ורב-אופן התמודדותם של סטודטים בסביבה רב

  מרשה בן שושן

מדייות החיוך הלשוי בישראל, הקובעת את העברית כלשון ההוראה באויברסיטאות, ראית 

וגדת את המדייות הלשוית המכירה בעברית ובערבית כלשוות רשמיות בישראל. החיוך הגבוה 

 :2003 ,סטודטים ערבים (שוהמי בהם ,בישראל מפלה סטודטים שלשון האם שלהם איה עברית

לשויות על תפיסותיהם של הסטודטים - השפעתה של רב את). מטרת מחקר זה לבדוק 284

בשת הלימודים האקדמית  לשוית.-יחסם לסביבה לימודית רב אתהוגעות לשימוש בכל שפה ו

מצבים שוים בבעברית על רכישת כל שפה ושימושה בהקשרים ו יתן שאלון 2012–2011

 40–20גילאי בסטודטים  42 היולשויות. במדגם - ובגישותיהם של הסטודטים לרב

לשויות. השאלון - בשי קורסים שעסקו ברבשהשתתפו באויברסיטת חיפה בפקולטה לחיוך 

בדק את יחסם של הסטודטים לדוברים ו) 6) ורוסית (25), ערבית (11ם עברית (לשוות אֵ ב התמקד

לשויים, ואספו תוים על כך גם מסיפורים אישיים ומהערות -לשויים ולהקשרים רב-רב

חברתי למרות מדייות החיוך האקדמי וה בהיבטהסטודטים הצליחו  סטודטים בשיעורים.

שוית והתאימו את ל-יבה רבבהלשוי. הם לא רק קיבלו בהבה את הקשיים הכרוכים בלמידה בס

למדו להעריך את יכולתם ואת יכולת חבריהם לכיתה אף תרבותית אלא - עצמם לסביבה רב

  להשתמש בלשון ולהצליח בתפקוד באויברסיטה.

  


