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תקצירים
נרטיב פוליטי בעידן פרסונלי :הקול המדינתי בנאומי ראש הממשלה שרון לקראת
ביצוע תוכנית ההתנתקות
שאול שנהב
המאמר מבקש לבחון כיצד המאפיינים הפרסונליים של הפוליטיקה הישראלית מתבטאים
בנרטיבים פוליטיים .כמקרה בוחן מנתח המאמר את הנאומים של ראש הממשלה אריאל שרון
סביב תוכנית ההתנתקות מאז הוצגה לציבור הרחב ועד ליום ביצועה .הניתוח מראה כי
ההתנתקות גילמה צורת חשיבה נרטיבית שנשענה במידה רבה על הלכי הרוח של הפוליטיקה
הפרסונלית בישראל .התפקיד המכריע של שרון כמספֵּ ר וכדמות בולטת בנרטיבים שליוו את
תהליכי האישור של ההתנתקות לצד המאפיינים החד-צדדים של התוכנית אפשרו לו להימנע
מהתמודדות עם הקשיים הכרוכים בעיצוב נרטיבים במעבר מסכסוך להסדר מדיני או לפיוס.

השימוש בנרטיב בלשון המשפט הפלילי :היבטים בלשניים
סול אזולאס-אטיאס
הדוברים הרשמיים של השיח המשפטי – הפרקליטים והשופט – מנסים לשכנע את נמעניהם
בסבירות פרשנותם על אודות האירוע הנדון ובצדקת עמדתם המוצהרת לגביו .בהקשר הפלילי
הדוברים נאבקים על גיבוש משמעותו הנורמטיבית של האירוע ועל אפיון התנהגותן של הדמויות
המרכזיות ,בעיקר זו של הנאשם – כפלילית או כחפה מפשע .כאן ננסה להראות כיצד השימוש
באסטרטגיות נרטולוגיות מסוימות מאפשר לדוברים הממוסדים לתאר את "סיפור המעשה" של
האירוע באופן כללי או בהתמקדות ביכולותיו האנושיות השונות של הנאשם/הקורבן בנסיבות
העניין ,ונסתמך על תכנים משפטיים וגם על השכל הישר והחשיבה היום-יומית ,על עובדות
המציאות הטבעית והחברתית ועל מאפיינים תרבותיים .תיאור אופני מסירת הנרטיב מתבסס על
ניתוח טקסטים מתוך תיקים פליליים .חשיפת צבעו המוסרי ,הנכון והצודק של כל אחד
מהנרטיבים תתאפשר באמצעות ניתוח לשוני-פרגמטי של כמה אמצעים המרמזים על הפרשנות
של הדוברים ל סוג היחסים שבין הנפשות הפועלות למעשיהן ובינן ובין עולם הנורמות והערכים
החברתיים.

תודעה יהודית בעיתות מלחמה' :דפים קרביים' בצבא ההגנה לישראל 1973-1948
נטע גל-נור
מאמר זה בוחן 'נרטיבים בשעת מלחמה' בישראל באמצעות מאגר מקורי של 'דפי קרב' –
טקסטים קצרים שכותבים מפקדי צבא כדי לעודד ולחזק את חייליהם ולהעביר להם מסר ערכי
בשעת קרב .המאמר מנתח דפי קרב שנכתבו בין  1948ל 1973-ומראה שמפקדי צה"ל בחרו לעורר
בקרב החיילים "תודעה יהודית" באמצעות מטא-נרטיב שמספר על עלילות הקרב של העם
היהודי .חיילי צה"ל שובצו כחוליה בשרשרת סיפורי מורשת הקרב של העם היהודי ,ועתה הם
8

עיונים בשפה וחברה

11 (2) – 2018

Israel Studies in Language and Society

לוחמים באויב זדוני שמאיים על קורבנו – מדינת ישראל .לשון המקרא ,סיפורי מורשת ומושגים
טעונים כגון "אלוהים" ו"השמדה" שימשו את הכותבים כדי לבנות את קו העלילה.
דפי קרב מאפשרים הצצה מרתקת למסרים שמטרתם להצדיק את ההקרבה העילאית של אזרח
למדינתו .הבחירה להמריץ את החיילים לקרב ממשי באמצעות חיזוק התודעה היהודית מעלה
שאלות על אודות היעדרה של תודעה דמוקרטית כתמריץ לקרב .כמו כן המחקר פותח פתח לחקר
סוגה זו במדינות לאום דמוקרטיות אחרות ולבחינת מאפייניהם הייחודיים של נרטיבים בשעת
מלחמה.

התפתחויות במחקר הנרטיבי וחשיבותן לצורך הבנת מופעים של סיפור ושתיקה
בהתמודדות עם טראומה :טראומת השבי כמקרה בוחן
רעות שנאור מור יוסף ,יעקב י' שטיין ורבקה תובל-משיח
סיפור ושתיקה הם ֵּתמות אשר נידונות רבות בספרות הטראומה .בעשורים האחרונים מתגברת
ההבנה שסיפורים הם פעולות שיח ועל כן הם מתקיימים בתוך ֶהקשרים רבים ומעוצבים בהתאם
למציאויות נרטיביות נתונות .ברם ,לתובנות כמעט שאין ביטוי בחקר הנרטיב הטראומטי .במאמר
הנוכחי אנו מבקשים להתחיל לגשר על פער זה באמצעות התבוננות בסיפוריהם של  12פדויי שבי
ישראלים ,אשר סופרו בפרויקט התיעוד של העמותה למען נפגעי טראומה על רקע לאומי (נט"ל).
מתוך הסיפורים ניסינו לדלות את הדילמות ואת מערכת השיקולים שהנחתה את הנטייה לשתוק
או לספר את סיפור השבי בהקשרים שונים .מתוך הנרטיבים אנו משרטטים חמישה מישורי
דילמה :למי לספר? מה לספר? כיצד לספר? בשביל מה לספר? ומה עלול לקרות אם אספר?
ממצאים אלו ממחישים את הצורך להביא בחשבון את הידע הנצבר על אודות השפעותיהם של
הֶ קשרים על היווצרותם של סיפורים ושתיקות כאשר ניגשים לחקור ולהבין את הסיפורים ואת
השתיקות של נפגעי טראומה.

הנרטיב ,המספר והשומע :בעקבות "קולות – עוני חדש בישראל" )(2017
עמיה ליבליך
מאמר זה מציג כמה לקחים מתוך מחקר שפורסם לאחרונה בעניין עוני חדש בישראל (ליבליך,
 )2017ואת המחקר הנרטיבי כמחקר שבמרכזו סיפור המהווה חוליה מקשרת בין שני אנשים:
המס ֵּפר והשומע .לאור זאת מובא תיאור קצר של השתלשלות המחקר על עוני חדש בישראל,
ובהמשך מתרכז המאמר בשני תהליכים חשובים המתרחשים אצל שני המשתתפים במחקר :מצד
המספר – תהליך שבו זהותו מתעצבת ואף זוכה לעיתים להגדרה חדשה על ידי הסיפור המסופר
בריאיון המחקרי ,ומצד השומע (שהוא גם החוקר) – תהליך שבו בעקבות הריאיון מתרחשת
הבניה תיאורטית והמשגה של הנושא הנחקר .שני תהליכים אלה ,המשלימים זה את זה ,חשובים
בכל מחקר נרטיבי .באמצעות הדגמות וציטוטים מהמחקר הנוכחי מובאים היבטים שונים של
תהליכים אלה .בסופו של המאמר מועלה דיון בשאלות ה'מציאותיות' של ממצאי המחקר,
בעובדה שהוא עוסק בחברה הישראלית ובסוגיות אחדות באתיקה של מחקר נרטיבי.
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 אוטואתנוגרפיה:לכתוב את סיפור החיים של אבא
להמן-אילנה אלקד
, כבִ יתו של ניצול שואה שהוא גם אב שכול,האוטואתנוגרפיה שלפניכם מספרת את סיפורי
 מטרת המאמר ללמוד על התופעה התרבותית.שכתבה את סיפור חייו של אביה וערכה אותו כספר
דורי של ספרי סיפורי חיים בהקשר של טראומה כדרך לשינוי-של כתיבה והפקה בשיתוף בין
. הניצולים ובני הדור השני וכחלק מתביעה למאבק באלימות שלטונית,מצבם של הנפגעים
במאמר נבחנים הרקע והמניעים לכתיבת סיפור החיים מצד האב ומצד הבת; תהליך הסיפֵּ ר
;לביתו הנמענת
ִ ) ותפקידי המשתתפים בו; המערך האינטראקטיבי בין האב המספרnarration(
-המספר ושל הבת-החלטות עריכה של סיפור החיים לסֵּ פר; התהליך כמעצב זהות של האב
 המסגרת התיאורטית.הכותבת והשיבה לתכנים טראומטיים בעקבות כתיבת סיפור החיים
. טראומות השואה והשכול בחברה הישראלית,מתמקדת בכתיבת אוטואתנוגרפיה ואתיקה

Abstracts
Political Narratives in the Era of Personalization: The State’s Voice in Prime
Minister Sharon's Speeches on the Disengagement Plan
Shaul R. Shenhav
This article examines features of personalization in Israeli political narratives by
analyzing Prime Minister Ariel Sharon's speeches regarding the disengagement plan,
from the time it was publicly announced until the beginning of its implementation.
The findings show that the discourse surrounding the disengagement plan embodied a
narrative mode of thinking that aligned with the personalized dimensions of Israeli
politics. Sharon's central role as the narrator and political protagonist of the narratives,
along with the unilateral nature of the plan itself, helped him avoid dealing with the
difficulties of re-shaping narratives during a transition from conflict to political
agreement and appeasement.

The Use of Narrative in the Language of Criminal Law: Linguistic Aspects
Sol Azuelos-Atias
The official speakers of legal discourse – the attorneys and the judge – try to persuade
their addressees to adopt their position regarding the nature of the occurrence
discussed in court. In the legal criminal context, the speakers struggle to shape the
characteristics unifying the discussed occurrence as guilty or innocent. An attempt
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will be made to show how certain narrative strategies allow the speakers to describe
the "story of the occurrence" in general or by going more deeply into the varied
abilities of the defendant/the complainant in the discussed circumstances. The
suggested description of the ways in which the narratives are presented is based on a
linguistic-pragmatic analysis of texts from criminal records that hint at the speakers'
interpretation of the type of relationship between the persons involved and their deeds
and between them and social norms and values.

Jewish Consciousness in Times of War:
Battle Missives in the Israel Defense Forces 1948-1973
Netta Galnoor
This paper examines war narratives in Israel, using a unique database of battle
missives written between 1948 and 1973. The missives are short motivating texts
composed by military commanders exhorting soldiers to mobilize for war by
articulating its raison d'être. The analysis of the missives reveals that Israeli
commanders chose to motivate the soldiers by invoking "Jewish consciousness" –
Biblical language, Jewish heritage and concepts such as "God" or "Extermination".
These were used to tell a meta-narrative portraying a plot – the battles of the Jewish
people.
Battle missives provide a fascinating glimpse into the moral and political incentives
that justify a citizen’s ultimate sacrifice for his country. The dominance of Jewish
consciousness raises fundamental questions regarding the absence of democratic
consciousness as motivation for fighting. This research calls for examining this
unique genre – battle missives, as well as the special characteristics of "war
narratives" in other democratic nation-states.
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Developments in Narrative Research and their Significance for the
Understanding of Story and Silence in Trauma Coping: War Captivity as a Case
Study
Jacob Y. Stein, Reut Shneor Mor Yosef, Rivka Tuval-Mashiach
Story and silence are recurring themes in trauma literature. However, while recent
decades emphasize that stories are discursive acts, and, as such, occur within varying
contexts, and are fashioned according to given narrative realities, these realizations
are rarely evident in considerations of trauma narratives. In the current paper we begin
to bridge this gap by examining the stories of 12 Israeli former prisoners of war,
recounted in the testimonial project at The Israel Trauma Center for Victims of Terror
and War (NATAL). We sought to elicit the dilemmas and considerations that guided
participants' inclination in varying contexts to either tell or keep silent about their
experiences during captivity. From the analysis, we derived five dilemmatic domains:
Who to tell? What to tell? How to tell? Why tell? What might happen if I tell?
Findings underscore the imperative to incorporate the accumulated knowledge
concerning the contextualization of narrative practices when investigating trauma
stories and silences.

The Narrative, the Teller and the Listener: Implications of Voices: New Poverty
in Israel (2017)
Amia Lieblich
This paper presents some lessons drawn from a recently published study about new
poverty in Israel (Lieblich, 2017). Narrative inquiry is presented as a study, at the core
of which resides a story connecting two people, the teller and the listener. Following a
brief presentation of the new poverty study, the paper describes two significant
processes which occur within the two players: On the side of the teller is a process of
the identity construction and re-definition through the presented narrative, and on the
side of the listener (who is also the researcher) is a process of conceptualization or
theory building regarding the research topic. These two complementary processes,
central to every narrative inquiry, are demonstrated by quotes from the abovementioned study. Finally, the paper refers to the place of reality, the Israeli aspects,
and some ethical issues in the study.
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Writing My Father's Life Story: Autoethnography
Ilana Elkad-Lehman
This autoethnography chronicles my journey as a daughter of a Holocaust survivor
and bereaved father, embarking on the process of writing his life story and turning it
into a book. The purpose of the article is to learn about the phenomenon of
intergenerational co-writing of life stories in the context of trauma, as a means to
contribute to change in the situation of victims, survivors, and the Second Generation,
and as part of a call to combat political violence. The following themes are examined:
the background of and motives for writing the life story; the storytelling process and
the roles of those participating in it; the interactive relationship between the narrating
father and his daughter; the process of editing and adapting a life story into a book;
the role of the narrative in forming the identities of narrator and researcher alike; and
the late return to traumatic
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