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"ארנבת או ברווז?"

פרשנות 
כנס אינטרדיסציפלינרי בפקולטה לחברה ולתרבות

 יום ד' 1 ביוני 2016, אודיטוריום הספרייה, המכללה האקדמית בית ברל

תכנית הכנס
התכנסות וכיבוד קל   8:30

מושב פתיחה | החיים כפרשנות ופרשנות כטעם החיים  9:00
אודיטוריום הספרייה המרכזית
              יו"ר: פרופ' עודד פוצ'טר

              ברכות
              ד"ר נורית בוכוויץ, דיקנית הפקולטה לחברה ולתרבות

              הרצאת פתיחה | האומנם הפרשנות עוברת כל גבול? מחשבות על פרשנות-יתר, אחריות, חרות ו"אחרּות"
              ד"ר גלעד פדבה, יו"ר ועדת הכנס

הפסקה קלה  9:35

מדוע אנו מפרשים פנים והבעות פנים באופן שונה? גורמים ומנגנונים המעורבים בכך  9:45
              ד"ר גילי פלג

              חינוך אסלאמי ליברלי: אפשרויות ומגבלות
              ד"ר נג'וואן סעדה 

              "מי מושך בצמה?" פרשנות פסיכואנליטית-פמיניסטית למעשייה "ראפונצל" 
              ד"ר סיגלית אבירם-בריל 
הפסקת קפה וכיבוד קל  11:45

מושב מקביל א' | איזו מין פרשנות? פרשנות, מין ומגדר  12:15
אודיטוריום הספרייה המרכזית

יו"ר: ד"ר שרון ששון שטרית
זיכרון ומשפט: 'אבי התעלל בי מינית בילדותי': ההיה או חלמתי חלום? 

ד"ר לאה יגר 
הסיפור שלו, הסיפור שלה: פרשנויות שונות למושג האהבה בקרב עבריינים ובנות זוגם 

ד"ר רונית חיימוב-אילי
פרשנויות שונות, השלכות שונות: סיפורי תקיפה מינית כמבנים או שוללים את אמון הציבור במערכות אכיפת החוק

ד"ר רונית לוריא

מושב מקביל ב' |  מלחמת המשמעויות: מילים מפרשות מילים ומעשים  12:15
"אורן 102" חדר 102

יו"ר: ד"ר הודא אבו מוך
מילים פורצות חברות: המקרה של הערבית בסלנג העברי

ד"ר רפיק אבו בכר 
שאילת שאלה: האם ניתן לפרשנות?

ד"ר גילה שילה
התקשורת כפרשנית של גבולות-הכוח במלחמה: השיח התקשורתי על הפעלת הכוח במלחמת לבנון הראשונה

ד"ר מאיה בן אהרון 
"אל תשליכני לעת זקנה" – האמנם? פרשנות מקבלי ההחלטות בישראל לגבי עתיד הזקנה בישראל בראי ספרו של 

סרמגו 'מוות לסירוגין'
ד"ר אבי ביצור

Beit Berl College
اللكية األاكدميّية بيت بريل

הפקולטה לחברה ולתרבות
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מושב מקביל ג' | פרשנות על-פי תהום וצלילה לעומק הטקסט  12:15
"אורן 102" חדר 103

יו"ר: ד"ר סיגל בן-רפאל - גלנטי
נגד פרשנות? קפקא, זבאלד, סונטאג, בין תיאוריה לפואטיקה 

ד"ר מיכל בן-חורין 
ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח? הסרט 'מבול' )דארן ארונופוסקי 2014( כמדרש אקזיסטנציאלי

ד"ר עדיאל כהן
נדודי אברהם בדרשות בראשית רבה: מתחנות דרך גיאוגרפיות למסע בעקבות שאלות אקזיסטנציאליות בעולמם 

של חכמים: בין-טקסטואליות משולשת במדרשי חז"ל
ד"ר שגית מור 

דניאל נופל אל תהום הנשייה – ויוצא ממנה בזהות חדשה בפרשנות ימי-הביניים
ד"ר שירלי נתן-יולזרי

יו"ר ועדת הכנס: ד"ר גלעד פדבה
חברי ועדת הכנס: ד"ר נורית בוכוויץ )דיקנית(, ד"ר דניאלה שנקר, ד"ר עבד מרעי, ד"ר דומיניק לוי-אייזנברג, ד"ר שירלי נתן-יולזרי, 

ד"ר רונית חיימוב-אילי, ד"ר מאיה בן-אהרון, ד"ר גלעד פדבה

תקצירי ההרצאות
האומנם הפרשנות עוברת כל גבול? מחשבות על פרשנות-יתר, אחריות, חרות ו"אחרּות" 

הרצאת פתיחה | ד"ר גלעד פדבה
* האומנם הכל "שאלה של פרשנות"? האומנם כל פרשנות היא לגיטימית? ההרצאה תעסוק בחשיבותה של הפרשנות בתחומי החברה 
והתרבות, המחלוקת בין תומכי ומתנגדי "פרשנות-יתר", הסכנות הניצבות בפני הפרשנים והאחריות המוסרית והמקצועית המוטלת 
עליהם, החופש האקדמי של הפרשן כ"אחר" המרוחק מהטקסט והאתגרים הניצבים בפני הקולנוע, התרבות והאמנות כאמצעים לפרש 
את הקיום האנושי, תפקיד האדם בעולם, היחסים בין אדם לחברו ומשמעות החיים. ההרצאה תלווה בדוגמאות חזותיות, קטעי סרטים, 

וידאו-קליפים ועוד.

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב הפתיחה "החיים כפרשנות ופרשנות כטעם החיים" שיתחיל בשעה 09:00 באודיטוריום הספרייה.

חינוך אסלאמי ליברלי: אפשרויות ומגבלות
ד"ר נג'וואן סעדה

שני הזרמים המרכזיים בפרשנות האסלאמית, הזרם הָסָלִפי הפונדמנטליסטי והזרם הליברלי, משתקפים בחינוך האסלאמי בארה"ב. 
ההרצאה תתמקד בהיבטים האזרחיים, המורליים והביקורתיים של החינוך הדתי בכלל והחינוך האסלאמי בפרט. היא תעסוק במאפיינים 
של החינוך האסלאמי הליברלי תוך עמידה על התאמתו לחיים בחברה מרובת תרבויות ומרובת דתות כמו החברה האמריקנית. בין 
הסוגיות שיידונו בהרצאה זו: הצורך ללמד אסלאם בצורה ביקורתית, הפוליטיקה של הדת והקשר בין פוליטיקה, דת ודיכוי, והאידיאלים 
והערכים הדמוקרטיים באסלאם, בדגש על היחס לאחר )הלא מוסלמי( והחופש מדת. ההרצאה תכלול  דוגמאות מהקוראן ומההיסטוריה 

המוסלמית תוך התייחסות להשלכות המחקר על החינוך האסלאמי )הפרטי( היסודי והעל-יסודי בארה"ב.

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב הפתיחה "החיים כפרשנות ופרשנות כטעם החיים" שיתחיל בשעה 09:00 באודיטוריום הספרייה.

מדוע אנו מפרשים פנים והבעות-פנים באופן שונה? גורמים ומנגנונים המעורבים בכך 
ד"ר גילי פלג

אף כי קיימת תפיסה כלל-אנושית של הבעות הפנים – כל העמים והתרבויות בעולם תופסים הבעות פנים של רגשות באופן שווה 
– קיימות ואריאציות שונות במידת התפיסה של הבעות הפנים, בעיקר אצל מי שמתמודדים עם תסמונות כמו טרנר,  אוטיזם )כולל 
ועל פרשנותם,  והבעות הפנים  פנים  יכולת התפיסה של  לגורמים המשפיעים על  נתייחס  ו-Wizzards. במהלך ההרצאה  אספרגר( 

האזורים במוח האחראים על כך, הֶגנים וההורמונים המעורבים בתהליך זה,  
האם אנו מעדיפים פנים הדומים או שונים משלנו, מה מאפיין את פניהם של מי שנחשבים אטרקטיביים, האם בחירת בן/בת הזוג תלויה 

בפניהם או בהבעות-פניהם ועוד.

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב הפתיחה "החיים כפרשנות ופרשנות כטעם החיים" שיתחיל בשעה 09:00 באודיטוריום הספרייה.
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"מי מושך בצמה?" פרשנות פסיכואנליטית-פמיניסטית למעשייה "ראפונצל" 
ד"ר סיגלית אבירם-בריל 

קוסמת כלאה את ראפונצל בראש מגדל, סגורה ומבודדת. מה אפשר ללמוד מראפונצל על התפתחותן של נשים? על היחסים ביניהן לבין 
אימהותיהן? ומה תפקידו של הנסיך? המעשייה "ראפונצל" )לאחים גרים( זכתה לפרשנויות פסיכולוגיות בעבר. ברצוני להציע פרשנות 
זו הגברית ואת מערכות היחסים בין המינים. ההרצאה  יותר, אשר מעמידה במרכזה את ההתפתחות הנשית לעומת  נוספת וחדשה 
תתאפשר "הצצה" אל האופן שבו מושגים תיאורטיים-פסיכולוגיים משתקפים בסיפור ומסייעים בהבנת תהליכים התפתחותיים נשיים 

וגבריים.  

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב הפתיחה "החיים כפרשנות ופרשנות כטעם החיים" שיתחיל בשעה 09:00 באודיטוריום הספרייה.

זיכרון ומשפט: 'אבי התעלל בי מינית בילדותי': ההיה או חלמתי חלום?
ד"ר לאה יגר

בשנת 2014 אישר בית המשפט העליון בישראל הרשעתו של אדם במעשי אונס והתעללות מינית מתמשכת בבתו בילדותה. ההרשעה 
התבססה על היזכרותה של הבת, בבגרותה, במעשים שעשה בה האב בילדותה. על פי עדותה, מעשים אלה נשכחו ממנה לחלוטין 
במשך השנים, וצפו ועלו שוב בעקבות חלום שחלמה. ההרצאה תעסוק בשאלה האם אכן ניתן לשכוח זיכרונות שלמים על התעללות 

מינית ממושכת, ואף לשוב ולזוכרם כעבור שנים רבות, ותציג את ההתפתחויות התיאורטיות והמחקריות החדשות בנושא. 

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל א' "איזו מין פרשנות? פרשנות, מין ומגדר" שיתחיל בשעה 12:15 באודיטוריום הספרייה.

הסיפור שלו, הסיפור שלה: פרשנויות שונות למושג האהבה בקרב עבריינים ובנות זוגם 
ד"ר ד"ר רונית חיימוב אילי 

לעבריינים מנעד רגשות מצומצם ומאפיינים חברתיים דלים. למרות זאת, מעורבים עבריינים רבים בקשרים רומנטיים, לעיתים עם בנות 
זוג נורמטיביות. לנשים נורמטיביות מנעד רגשי עשיר. הן נוטות לייחס חשיבות למערכת היחסים הרומנטית שלהן ורואות באהבה רכיב 
מרכזי בזהותן. זוגיות בין עבריין ונורמטיבית מהווה, אם כך, 'חיבור' בין שני עולמות רגש שונים לחלוטין, אולי אף מנוגדים. ההרצאה תדון 

במפגש הרגשי שבין גברים עבריינים ונשים נורמטיביות ובאופן שבו מפרשים שני הצדדים את המושג אהבה.

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל א' "איזו מין פרשנות? פרשנות, מין ומגדר" שיתחיל בשעה 12:15 באודיטוריום הספרייה.

פרשנויות שונות, השלכות שונות: סיפורי תקיפה מינית כמבנים או שוללים את אמון הציבור במערכות אכיפת החוק
ד"ר רונית לוריא

ובניטרליות של המעשה השיפוטי. במחקר  בהגינות ההליכים המשפטיים  הציבור  אמון  אובדן  נמדדת התופעה של  למעלה מעשור 
שהתמקד ביחסי הכוח בין נפגעות תקיפה מינית לפוגעים בהליך הפלילי בעיני המעורבים בו, נמצא כי חוויית-הקרבנות של נפגעות 
מתעצמת כתוצאה מהמפגש עם מערכות אכיפת החוק. אחת ההשלכות הינה פגיעה באמון הנפגעות במערכות שייעשה עמן צדק, 
ובהקשר ציבורי רחב התוצאה היא תת-דיווח על פגיעות מיניות. בשל ייחודן, פגיעות מיניות הינן "רשומון" פרשני המכיל בקליפת אגוז 

שלל גורמים העשויים לבסס או לרסק את האמון במערכות החוק. 

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל א' "איזו מין פרשנות? פרשנות, מין ומגדר" שיתחיל בשעה 12:15 באודיטוריום הספרייה.

מילים פורצות חברות: המקרה של הערבית בסלנג העברי
ד"ר רפיק אבו בכר

המגע בין העברית והערבית החל מימי הביניים ונמשך בתקופת העליות היהודיות המסיביות אחרי קום מדינת ישראל. היהודים ראו את 
הארץ מושבם העתידי, ולכן חיקו את אורח החיים של ערביי המקום ותקשרו איתם כחלק מהשתרשותם. השפעת הערבית על העברית 
אף גברה בעקבות גלי העלייה המסיביים של יהודי מדינות ערב: עיראק, תימן, מרוקו, תוניסיה ועוד. בזכות להגיהם השונים, קליטתם 
ושילובם בחיי המדינה, העשירה הלשון שבפיהם את הסלנג העברי. בכל זאת, ההשפעה הערבית על העברית הולכת ודועכת במאה 
ה-21. ההרצאה תברר, מדוע לא נוספו בשנים האחרונות מילים ערביות לסלנג הישראלי ואיך התפתחויות אלה קשורות ליחסים בין 

ערבים ויהודים בישראל כיום.

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל ב' "מלחמת המשמעויות: מילים מפרשות מילים ומעשים" שיתחיל בשעה 12:15 באורן 102 
חדר 102.
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שאילת שאלה: האם ניתן לפרשנות?              
ד"ר גילה שילה

חשוב להשתמש ב"שאילת שאלות" לשם הבנת טקסט מאחר ששאלות מעוררות מחשבה. שאלות מכוונות לתהליכי חשיבה ולפיתוח 
המופיעות  בעיות  לבדוק  ביקש  הנדון  המחקר  לפרשנות?  הניתנות  שאלות  לאשר  ניתן  האם  אך  גבוה,  מסדר  לחשיבה  אסטרטגיות 
בשאלות העלולות להתפרש באופן שונה, וכך להטעות את הנשאל ואף לגרום לו לענות בצורה שאינה מספקת, חסרה ולא מדויקת. 
השאלות סווגו למספר קבוצות: שימוש לא הולם במילות מפתח,  שגיאות ניסוח, שימוש בסוגריים, שימוש בכותרות במקום שאלות, 
רצף של הוראות או של מילות מפתח, מילים שתפקידן לכאורה לרכך את השאלה ומצב שבו השאלה לוקה בחוסר הכוונה, בחוסר 

הנחיות ובחוסר הוראות. 

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל ב' "מלחמת המשמעויות: מילים מפרשות מילים ומעשים" שיתחיל בשעה 12:15 באורן 102 
חדר 102.

התקשורת כפרשנית של גבולות-הכוח במלחמה: השיח התקשורתי על הפעלת הכוח במלחמת לבנון הראשונה 
ד"ר מאיה בן אהרון 

מיום הקמתה מדינת ישראל לחמה בסדרת מלחמות שאופיינו על ידי קונצנזוס ציבורי רחב. קונצנזוס זה איבד מכוחו בעת מלחמת לבנון 
הראשונה וגרר בעקבותיו ויכוח סוער סביב הלגיטימציה של ישראל להפעלת כוח. מחקר זה עסק בניתוח מערך ההסברים וההצדקות 
בתקשורת הישראלית אשר תמכו בהפעלות כוח בעת המלחמה, ואילו תגובות והסתייגויות הם עוררו. מכיוון שבישראל, הפעלות-כוח 
בעלות אופי בטחוני מתרחשות בתדירות גבוהה, הן מהוות זירה נוחה וזמינה לדיון חוזר ונשנה, גם בימים אלו, על הגדרתה של סטייה 

בעת מלחמה וכיצד היא משקפת את יחסי הכוח בין הקבוצות בחברה. 

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל ב' "מלחמת המשמעויות: מילים מפרשות מילים ומעשים" שיתחיל בשעה 12:15 באורן 102 
חדר 102.

"אל תשליכני לעת זקנה" – האמנם? פרשנות מקבלי ההחלטות בישראל לגבי עתיד הזקנה בישראל בראי ספרו של סרמגו 
'מוות לסירוגין'

ד"ר אבי ביצור
ההרצאה תעסוק במחדל העתידי הישראלי הנובע מפרשנות מוטעה של מקבלי ההחלטות לגבי המתרחש בעולם הזקנה בישראל. 
ביקורת זו שואבת השראה מספרו של ז'וזה סרמגו "מוות לסירוגין" המתאר בסרקזם עולם שלא מתים בו. למצב כזה כדאי להיערך, ויפה 
שעה אחת קודם. "השמש זרחה, הציפורים צייצו, היה יום רגיל אבל באותו יום אף אחד לא מת..." כך מתחיל ספרו הסאטירי של סרמגו, 
חתן פרס נובל לספרות. הספר עוסק בשאלות הקשורות בזקנה, בחיים ובמוות דרך תיאור ופירוש החלטה אחת שקיבלה גברת מוות: 
להפסיק להרוג. מהי משמעות הדבר? כיצד נתמודד בחברה המודרנית בכלל ובישראל בפרט עם העלייה הדרמטית בתוחלת החיים? 
האם אנו ערוכים לאי היכולת האקטוארית לשלם ביטוח לאומי ופנסיות בעתיד? האם אנו ערוכים להתמודדות הקרובה בישראל 7102 

עם הפסקת תשלומי הביטוח הסיעודי הקיבוצי? האם אנו יודעים כיצד להשתמש בזקנינו ובידע הרב שלהם לטובת המשק?

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל ב' "מלחמת המשמעויות: מילים מפרשות מילים ומעשים" שיתחיל בשעה 12:15 באורן 102 
חדר 102.

נגד פרשנות? קפקא, זבאלד, סונטאג, בין תיאוריה לפואטיקה 
ד"ר מיכל בן-חורין 

במאמרה "נגד פרשנות" הסתייגה לא מכבר סונטאג מהאלימות הטמונה במעשה הפרשני. בין היתר, מפנה סונטאג אצבע מאשימה 
כלפי מפרשיו של קפקא. בהרצאתי אדרש לשאלת הפרשנות – והאשמה, ואולי: אשמת הפרשנות? ההרצאה תבחן, כיצד סיפורו של 
זבאלד "מסע הרחצה של דר' ק. לריווה", המערער על החיץ שבין תיעוד ובדיון, אוטו/ביוגרפיה ופנטזיה, מתכתב עם סיפורו של קפקא 

"גראככוס הצייד", והאם זבאלד אמנם מחלץ את הספרות מזרועותיו של הפרשן או שמא מהדק את אחיזתן בה?  

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל ג' "פרשנות על-פי תהום וצלילה לעומק הטקסט" שיתחיל בשעה 12:15 באורן 102 חדר 103.
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ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח? 'המבול' מאת דארן ארונופוסקי כמדרש אקזיסטנציאלי   
ד"ר עדיאל כהן  

ה-15. תעשיית הקולנוע אפשרה שחזור של  ביותר בתפוצת התנ"ך מאז המצאת הדפוס במאה  חוללה את השינוי החריף  הוליווד 
העבר המקראי, חסר תקדים בריאליזם שלו ובכוחו המדמה. עם זאת, לא זכו הסרטים המקראיים של הוליווד לתשומת לבם של חוקרי 
המקרא שכן סרטים אלה נחשבו דוגמה לפרשנות מגוחכת ואקסטרווגנטית שאינה ראויה למחקר. מחקרם של העיבודים הקולנועיים 
למקרא עודנו בחיתוליו. ההרצאה תתמקד בסרטו של דארן ארונופסקי "מבול" )2014( תוך התייחסות לטיב העיבוד הקולנועי שהציע 
ארונופסקי למקור המקראי, ה"שיבוש" שהוא ביצע בו וה"רווחים" שהבמאי ביקש להשיג באמצעותו. אעמוד על ה"פערים המימטיים", 
החריגות המשמעותיות של הסרט מהסיפור המקראי, המהווים הזמנה להסבר ופרשנות. נעמוד על האופן שבו ארונופסקי עיבד את 

הסיפור המקראי למעין מדרש קיומי העוסק בהתמודדותו הקיומית של 'האדם לבדו' בעידן שלאחר 'מות האלוהים'.

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל ג' "פרשנות על-פי תהום וצלילה לעומק הטקסט" שיתחיל בשעה 12:15 באורן 102 חדר 103.

נדודי אברהם בדרשות בראשית רבה: מתחנות דרך גיאוגרפיות למסע בעקבות שאלות אקזיסטנציאליות בעולמם של חכמים: 
בין-טקסטואליות משולשת במדרשי חז"ל

ד"ר שגית מור 
דרשות מספר בבראשית רבה מפרשות אירועים שהתרחשו בתחנות גיאוגרפיות בנדודיו של אברהם. הדרשות ממלאות פערים תוך 
שכתוב העלילה המקראית והצבת עלילה חלופית שבה מוסב המבט של הנמען מן הפעולות החיצוניות אל עולמן הפנימי של הדמויות. 
קריאה מדוקדקת חושפת קיומו של רובד 'עלילתי' נוסף שנבנה מנסיבות החיים ההיסטוריות, ההתנסויות ועולם המושגים של הדרשן 
ובני דורו המציע תשובות ערכיות לשאלות הזמן. ההרצאה תעמוד על ייחודו של הטקסט הדרשני בהכילו בין-טקסטואליות משולשת: 

מקרא-מדרש-חיים. 

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל ג' "פרשנות על-פי תהום וצלילה לעומק הטקסט" שיתחיל בשעה 12:15 באורן 102 חדר 103.

דניאל נופל אל תהום הנשייה – ויוצא ממנה בזהות חדשה עפ"י פרשנות ימי-הביניים
ד"ר שירלי נתן יולזרי

ַדַנִאֻל החכם הקדמון, ולכן דמותו זוהתה, כמו איוב ונח, כדמות מקראית. מה אירע  כבר בתקופה קדומה נשכח בישראל סיפורו של 
בפרשנות הטקסט לדורותיה לאחר שנפלה דמותו של ַדַנִאֻל האוגריתי אל תהומות הנשייה? כיצד הוסברה דמותו של ַדַנִאֻל, שבפי הנביא 
יחזקאל נחשב כמו נח וכמו איוב, אחד משלושה צדיקים קדמוניים, לא ישראליים, אשר יש להם בנים או בנות, ואשר שלא יוכלו להציל 
אותם בצדיקותם? ההרצאה תתמקד בדברי פרשנים מימי-הביניים ותבחן, כיצד דמותו של ַדַנִאֻל האוגרתית לובשת זהות חדשה בדמות 
דניאל המקראי? כיצד במסגרת הנבואה של יחזקאל על תורת הגמול, צדיקותו, חכמתו ואבהותו של ָּדִנֵּיאל מקבלות הסברים פרשניים 

שונים על פי המסופר בספר ָּדִנֵּיאל מימי בית שני?

ההרצאה תתקיים במסגרת מושב מקביל ג' "פרשנות על-פי תהום וצלילה לעומק הטקסט" שיתחיל בשעה 12:15 ב"אורן 102" חדר 103.


