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"עיונים בשפה וחברה" הוא כתב העת של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה .זהו כתב עת רב
תחומי שפיט ,המופיע על בסיס קבוע ,ומציע במה אקדמית לחוקרים העוסקים בלשונות השונות
המדוברות בישראל והנמצאות בממשק בין שפה וחברה.
מתפרסמים בו מאמרים מתחומים כגון בלשנות ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ,תקשורת ,חקר השיח,
חינוך ,תרגום ועוד .כתב העת מקדם בברכה מאמרים המציעים חיבורים רב תחומיים מן הבחינות
התיאורטית ,האמפירית והתיאּורית .בשנים האחרונות נוספו לתחומי הכתיבה הרב-תחומיים של
"עיונים בשפה וחברה" מאמרים שמתמקדים בשיח ברשתות חברתיות ,בהיבטים שונים של רב
מודליות ,ובשימושים בשפה פיגורטיבית .כתב העת יוזם לעתים גיליונות מיוחדים ,שהובילו בעבר
לאסופות של מאמרים עדכניים בנושאים כגון :קול בחברה הישראלית העכשווית ,ויזואליזציה
בשיח ובתקשורת במוסדות ,מחקר נרטיבי ,שפה ומיניות ,שיח פוליטי ,שיח כתות ,שיח מצוקה
בחברה הישראלית ,והגיליון הנוכחי .החל מגיליון זה ,נוסף לכתב העת מדור המתמקד בריאיונות
עם חוקרים ישראליים מובילים בתחום שפה וחברה.
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Israel Studies in Language and Society, the official organ of the "Israel Association for
the Study of Language and Society", is an internet-based, interdisciplinary, peerreviewed journal published on a regular basis, featuring research on the multiplicity of
languages spoken in Israel at the interface between language and society. The journal
welcomes articles in the fields of linguistics, sociology, anthropology, communication,
education, translation, etc., as well as interdisciplinary articles written from theoretical,
empirical, and descriptive points of view. The journal has also produced special issues
on Voice in Contemporary Israeli Society, Visualization in Discourse and
Communication, Narrative Inquiry, Language and Sexuality, Political Discourse,
Authoritative Groups (cults), Troubles talk, and the present issue. In recent years, the
journal has also accepted articles on social media networks, multimodal discourse, and
figurative language. With the present issue, the journal is inaugurating a new section
showcasing interviews with leading Israeli scholars who work at the interface between
language and society.
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Abstract
She’s got it all wrong: When Israeli Hebrew speech meets dialogic teaching
Aviv Orner and Hadar Netz
The current research investigates the characteristics of Israeli Hebrew speech expressed
in disagreements in classroom discourse based on principles of dialogic teaching,
highlighting the challenges and opportunities that arise in this encounter. Our corpus is
based on recorded observations of 32 lessons with four teachers in three different
classes in two elementary schools in the center of Israel. Using detailed micro-analysis,
we demonstrate several linguistic and paralinguistic strategies that reflect Israeli
Hebrew speech and dialogic discourse. In contrast to previous studies arguing that
Israeli Hebrew speech is developing in two main directions (roughening and harshness
alongside softening and tentativeness) depending on the interactional context, our
findings indicate that these two trends may coexist within the same context, producing
a unique style, a kind of "softened direct speech".
Israeli empathy: “Dugri” therapy
Tamar Kaneh-Shalit
Direct, confrontational and critical “dugri” speech style has predominated in Israeli
culture ever since its modern constitution (Katriel, 1986). Since the 1970s, an emotioncentered therapeutic style of speech has been gaining popularity in Israel as well (BeitHallahmi, 1992; Kidron, 2003). The question this article answers is: How do these two
styles co-exist? Or, what are the local cultural characteristics of contemporary Israeli
empathetic caring? Based on a 20-month-long ethnography (2010-2012) in the three
life coaching training schools in Israel, I argue that Israeli empathy is: 1) focused on
the speaker’s expressions of authenticity rather than the feelings of the subject of
empathy 2) imagined as unemotional though it allows expressions of anger and pain
and 3) grounded in a collective ethos that is being challenged by global and local
neoliberal trends.
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Smiling and laughter as a politeness strategy in Israeli discourse
Anna Inbar
The present study discusses some of the roles of smiling and laughter in spoken Hebrew
discourse, focusing on their occurrences in contexts such as saying things that do not
reconcile with social values, proposing a correction, criticizing, and describing
unpleasant situations. I suggest that in these contexts, smiling and laughter serve as a
means of mitigation and negation, and could be considered as a politeness strategy.
Moreover, identifying this role in discourse makes it possible to reveal the values and
forms of behavior accepted in Israeli society, since in many cases the image of the
speakers is threatened when this politeness can be associated with a value that deviates
from the norm.
“There is no one like you Bibi”: Israelis write to the Prime Minister
Pnina Shukriun-Nagar
The paper examines online comments written by the supporters of former Israeli Prime
Minister, Benjamin Netanyahu, in response to his Facebook posts during the 2020
election campaign. While previous studies have focused on negative representations of
Israelis online, this study focuses mostly on positive representations that can be linked
to the commenters’ Israeli identity.
The paper discusses the thematic, pragmatic, linguistic, and para-linguistic discursive
strategies used by the commenters in two speech act categories – expressives and
directives – both in appealing to Netanyahu, and to other commenters. My aim is to
show that such strategies reflect characteristics associated with Israeli and even “Sabra”
identity, mainly directness, candor, openness, light-heartedness, and sociability, as well
as values and codes identified with Israeli culture and Jewish tradition. The paper shows
that by using these strategies the commenters position themselves as close and equal to
Netanyahu, thereby increasing solidarity within their political wing.
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Oxtšit – A queer Hebrew slang
Dotan Brom
This paper presents a linguistic analysis of Oxtšit – a Hebrew slang variety that is
associated with Israeli feminine gay men and transgender women. Based on a rich
corpus, a phonological, morphological and syntactical analysis of this variety is shown.
The paper suggests that Oxtšit is a linguistic style that indexes stereotypical images of
Israeli femininity and is used by speakers to construct a specific feminine gay persona.
The paper further presents a cultural analysis of this variety as “verbal camp” and as a
performance of femininity and gayness. This analysis shows the mechanisms through
which Oxtšit subverts hegemonic Israeli masculinity and its adoption by some parts
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