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Abstracts תקצירים
Imprinted in the Body: Ingraining Cultural Knowledge Classical
instrumental instruction in conservatories in Israel
Dan Sagiv
Instrumental instruction in a conservatory focuses on playing and technical
knowledge. However, it also instills behavioral principles and cultural codes required
of classical players, according to a European tradition carrying high cultural capital.
This qualitative ethnographic study took place in conservatories in Israel, and focused
on teaching practices of 23 instrumental teachers. Research included observation of
various individual lessons and semi-structured interviews. The research findings
reveal a complex, multi-faceted and demanding training system. The student's body
must remold itself to the instrument through a slow and gradual process, requiring a
change of consciousness. Technical knowledge is acquired through an apprenticeship
pedagogy, which includes many rules, strict demands, and disciplined thinking. This
produces an educational learning process that encourages the student to move
between discipline and pleasure. It indicates the culture's attempt to preserve its status
by creating an internal filter for students with the appropriate habitus.

Imaginary Animals and Human Cubs:
Visual and literal images within the construction of the Israel children's museum
as a benevolent space for children
Hadas Nezer-Dagan
The Israel children's museum is a designated space for children in which organized
activities are held through guided tours within its exhibitions. It was founded in the
Holon municipality as the flagship of its urban renewal as the "children's city" aimed
at attracting middle-class families to Holon by branding the city as a place providing
for a good childhood. This article discusses the museum as a rhetoric space that
praises the patterns and ideology of child-rearing characteristic of middle-class
families, using visual and literal means. Drawing on an ethnographic study, the
analysis will focus on one of the museum's exhibits, the guided tour that takes place in
it and the interactions between adults and children that are held within. The discussion
249
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will focus on the production of the museum space as beneficial to the children by
portraying it as a safe, empowering and different place, that serves as an alternative to
daily educational settings.

Form, Content, and Beyond: Genres of Classroom Wall Display
Yael Milo-Shussman and Rachel Sebba
This article focuses on seven models of classroom wall displays, defined as "displaygenres". Each of the genres represents a different teaching method, and a different
way to reach out to students, exposing them to studied source material, and valuebased knowledge. The empirical data included in the article is based on a survey of
206 Israeli schoolteachers. The qualitative elements of the study are based on
observations and documentation from twenty-nine classes (first to sixth grades) in two
Israeli elementary schools during the 2012-2013 academic year and on interviews of
and questionnaires distributed to teachers and students. The article seeks to help
teachers to build and design effective classroom wall displays. In addition, it suggests
criteria and analytical tools for evaluating the pedagogical nature of existing displays
and outreach to variety types of learners.

 מחשבות על התרבות האקדמית:)גילויים גופניים של ִמדרג (היררכיה) בין עמיתים (סטודנטים
והישראלית
עינב ארגמן
מאמר זה בוחן את היחסים ההיררכיים המתבטאים בפרקטיקות הגוף של צוותי סטודנטים
 נותחו כאן היחסים הגופניים בתוך הצוותים עצמם ובינם.המרצים לפני עמיתיהם במוסד אקדמי
 פרט למקרה אחד גופם של הסטודנטים המרצים לא.לבין סטודנטים המשמשים קהל להרצאה
: ברמת המאקרו כל קבוצה פעלה כיֵׁשות נפרדת לפי תפקידיה.הפגין שוויון עם עמיתיהם בקהל
 ואילו פרקטיקות הגוף,קבוצתיים- ניתוח מיקרו מראה על הבדלים תוך.""מרצים" או "קהל
, מתבוננים במחשב, עומדים:הכוללות שביצעה כל קבוצה כשלעצמה נשמרו (סטודנטים מרצים
 מתבונן, כותב, מתבונן בלוח, יושב: הולכים; הקהל, מדברים,פוינט-מציגים שקופיות פאואר
 התרבות: פרק הדיון חוזר להקשר שבו נאספו הנתונים.) מראה על הקשבה,המרצים-בסטודנטים
 הוא שואל (באופן פילוסופי) איזו תרבות צריכה להתקיים במצב שבו.האקדמית והישראלית
. וכאשר מבקשים להרחיב ידע ולהגביר מעורבות קהל,סטודנטים מרצים
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אידיאולוגיות לשוניות בנוף של מכללה למורים בירושלים
אורן הבר
) במכללה למורים בירושלים שבה לומדים ועובדים חבריLL( עבודה זו בוחנת את הנוף הלשוני
 כהשלמה.צוות וסטודנטים יהודים וערבים כאמצעי לחשיפת אידיאולוגיות לשוניות במכללה
 העבודה מעוגנת ברעיון של חקר.לנתוני השילוט נערכו ראיונות עם ארבעה חברי סגל במכללה
 שבהם מתקיימים חוקים, כגון מקומות עבודה או קמפוסים אוניברסיטאיים,"חללים-"מיקרו
ומדיניות לשון מובחנים העשויים להיות שונים מאלה הנהוגים במסגרת הגיאוגרפית הגדולה יותר
 העבודה מבוססת גם על מחקר הבודק נוף לשוני במקומות עבודה ובסביבות.)שבתוכה הם שוכנים
 בשילוט של המכללה ניתן לזהות שלוש קטגוריות המייצגות שלוש אידיאולוגיות או.חינוכיות
, אידיאולוגיה ציונית או כזאת הדוגלת ב"עברית בלבד"; אידיאולוגיה מעורבת:עמדות לשוניות
-המגולמת בשלטים המכילים ערבית אך עם דומיננטיות של עברית; ואידיאולוגיה רב
 אידיאולוגיות לשוניות דומות מובעות. המציגה שוויון בין עברית לערבית,לשונית-רב/תרבותית
 שותפות והדדיות, השתתפות,בתמות של כוללניות
ֵׁ בדבריהם של חברי סגל המכללה לצד דגש
.ביישום אידיאולוגיה שוויונית

Are #We_All_Yosef_Salamsa? The Use by Young Adult Israelis of Ethiopian
origin of Visualization Means on Facebook, as part of their protest against police
violence
Omer Keynan
This article analyzes the use and distribution of hashtags by young adult Israelis of
Ethiopian origin on Facebook as part of the process of defining the subjects, the
modes of operation, and mobilizing support for their protest against police violence.
The methods of using and distributing were examined through the analysis of a digital
campaign in which various hashtag versions including the name of Yosef Salamsa, a
young adult Israeli of Ethiopian origin who was violently arrested by police in 2014,
were disseminated on Facebook along with a combination of pictures, videos and
textual posts. The campaign was analyzed by using themes from theories of social
movements and digital activism. The article contributes to the theoretical discussion
of digital activism by showing what the use of the hashtag can teach about
contradictory processes of cultural containment and isolation within the protesting
community.
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"We Haven’t Eaten a Thing Yet":
Food advertisements, posters, and labels in Otte Wallish’s oeuvre
Avivit Agam Dali
The article engages with graphic artist Otte Wallish’s visual representations of food
and food products in Eretz Yisrael/Israel, 1934-1977. Interpretive cultural analysis
was applied to the images, referring to texts as reflecting cultural and societal events
and local life. The research goal was to map the character of the graphic works and
the ideologies they sought to promote, investigating the function of food in the system
of images over those years. It was found that until the early 1960s, food was
perceived as having a collective character, associated with love of land, its landscape,
and locally produced food. After 1967, Wallish’s works reflected an individualist,
hedonistic character, seeking a connection to the wider world. Food was no longer
what energized the people as a whole, but an individual's need to improve his own
condition. In particular, Wallish emphasized the mother's role in consuming the
depicted food products to advance her family’s happiness.

Arabic as a Visual Element in Signage for Hebrew Speakers:
Between the obvious and the provocative
Hilla Karas
The presence of Arabic in the Israeli linguistic landscape has been widely discussed.
In official multilingual signage and in mixed or Arab-majority areas, Arabic is often
taken for granted. In order to examine the use of Arabic as a visual element on ads
clearly not aimed at its speakers, the present article studies two cases that attracted
considerable media attention: one case of political bus posters, and a billboard
campaign promoting a television series. Based on the design and the content of the
ads, as well as the public response, it is argued that they exemplify language display
and linguistic fetish: a conscious use of a language by non-native speakers, based on
symbolic rather than communicative considerations. It is shown that Arabic was used
primarily to agitate the viewers, but ended up leading to a more open reflection
regarding the reasons and the significance of this very response.
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