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הפקולטה לחברה ולתרבות

הכנס האינטרדיסציפלינרי הפקולטטי הרביעי
יוקדש השנה לנושא

ִמגוון ו"אחרּות"  
רביעי | 14.6.2017 | אודיטוריום הספרייה המרכזית

התכנסות בלובי העליון של האודיטוריום   8:30-8:00

קפה וכיבוד קל  

בדרך למגוון ולהכרת ה"אחר"  10:00-8:30

יו"ר: ד"ר עבד אלרחמן מרעי  

ברכות

פרופ' עודד פוצ'טר, יו״ר מועצת הפקולטה וסגן דקאן הפקולטה לחברה ולתרבות 

הרצאת הפתיחה | אסד עזי, המדרשה – הפקולטה לאמנויות
מגוון ו"אחרות" באמנות הישראלית ובאמנות שלי

ד"ר שלי שנהב, המסלול לחינוך לגיל הרך, הפקולטה לחינוך
לא פה לא שם, לא רק שם של סרט

ד"ר רמה מנור, החוג ללשון ולספרות עברית, המכון האקדמי הערבי לחינוך
ללמד את שפת האחר! שיקולי הבחירה של סטודנטים ערבים בהוראת השפה העברית

הפסקת קפה  10:15-10:00

מגוון ו"אחרּות" תרבותיים, ספרותיים וקולנועיים   11:45-10:15

יו"ר: ד"ר סיגל בן-רפאל-גלנטי  

ד"ר עינת ברעם אשל, החוג לספרות 
איור ואיור-שכנגד: יחסי כוח ואחרות בסוגת הפיקצ'רבוק לילדים

ד"ר אלון לבקוביץ, החוג למדעי החברה ואזרחות
הפוליטיקה של הקולנוע הדרום קוריאני

ד"ר שירלי נתן-יולזרי, החוג למקרא ותרבות ישראל
נשים ונשים "אחרות" בספרות הקדומה מאוגרית

הפסקת קפה  12:15-11:45

מגוון ו"אחרות" חברתיים, אתניים ופליליים  14:00-12:15

יו"ר: ד"ר דניאלה שנקר

ד"ר גלעד פדבה, החוג לספרות והחוג למדעי החברה ואזרחות 
סוטה, חולני, ייחודי וגאוני: מחשבות על נורמליות, אנומליות, מגוון ו"אחרות"

ד"ר אמיר גלילי, החוג לגיאוגרפיה ולימודי ארץ ישראל
מחוץ לסדר החברתי: קבורה ואחרות בחברה הבדווית בנגב

ד"ר לאה יגר, המגמה ללימודי קרימינולוגיה ואכיפת החוק
'שקר החן והבל היופי': חזות פיזית ושיפוט פלילי

ד"ר רונית חיימוב-אילי, המגמה ללימודי קרימינולוגיה ואכיפת החוק
להפוך מ"אחר" לנורמטיבי: מגוון זהויות של עבריינים בשיקום

סיום הכנס  14:00

תקצירי ההרצאות בקובץ המצורף              מרצי הפקולטה מוזמנים להגיע לכנס עם כיתותיהם



תקצירי ההרצאות
עפ"י סדר מושבי הכנס

בדרך למגוון ולהכרת ה"אחר"  10:00-8:30

יו"ר: ד"ר עבד אלרחמן מרעי

מגוון ו"אחרות" באמנות הישראלית ובאמנות שלי

אסד עזי, המדרשה – הפקולטה לאמנות

האמן אסד עזי, המלמד במדרשה – הפקולטה לאמנויות בבית ברל, הוא יליד שפרעם, ומתגורר כיום 

ביפו. הוא למד בבית ספר תיכון יהודי בקריית אתא. לאחר שירות בצה"ל, הוא למד לתואר ראשון 

באוניברסיטת חיפה ולתואר שני בתולדות האמנות באוניברסיטת תל-אביב. אסד עזי מלמד מזה 30 שנה 

במדרשה – הפקולטה לאמנות בבית ברל. חייו כאמן בכיר ומוערך ממוצא דרוזי, בעולם האמנות הישראלי 

שעיקרו יהודי, מתאפיינים באתגרים רבים הקשורים בהיותו "אחר", מבחירה ואולי גם לא מבחירה – 

ערביות מול ישראליות, מזרח מול מערב, יחיד מול משפחה. יצירותיו הן סוג של קולאז', המחבר חומרים 

שונים שהם למעשה חומרי-חייו.

לא פה לא שם, לא רק שם של סרט

ד"ר שלי שנהב, המסלול לחינוך לגיל הרך, הפקולטה לחינוך

ההרצאה תעסוק בכמה מההיבטים המשיקים לזרות ואחרות מבחינה חברתית, פסיכולוגית ופילוסופית, 

תוך עמידה על ההשקה והדיאלקטיקה בין מושגים מרכזיים ומהותיים אלה, להבנת המתחים התרבותיים, 

הקשיים, הדילמות וההתמודדויות בעולמן של נשים פלסטיניות-ישראליות בחברה הישראלית. ההרצאה 

תפתח צוהר לקולנוע עכשווי ישראלי שנעשה על-ידי מספר במאיות ויוצרות פלסטיניות-ישראליות. 

ההרצאה תתייחס לפריחתו של קולנוע נשי, אישי ופלסטיני דווקא בנקודת-זמן זו תוך בחינת מקומן, 

התמודדותן ומורכבות חייהן של נשים פלסטיניות בישראל. 

ללמד את שפת האחר! שיקולי הבחירה של סטודנטים ערבים בהוראת השפה העברית

ד"ר רמה מנור, החוג ללשון ולספרות עברית במכון האקדמי הערבי לחינוך

הרצאה תעסוק בעמדות סטודנטים ערבים כלפי השפה העברית, תרבותה ודובריה, ובשיקולי הבחירה 

שלהם בהוראת עברית בבתי ספר בחברה הערבית בישראל. ההרצאה תקשר בין גורמי המוטיבציה 

שעודדו סטודנטים ערבים ללמוד את השפה העברית ובין מניעי הבחירה שלהם בהוראת העברית 

כמקצוע, תוך התייחסות לשביעות רצונם מהבחירה ללמוד הוראת עברית במסגרת אקדמית. 

מגוון ו"אחרּות" תרבותיים, ספרותיים וקולנועיים    11:45-10:15

יו"ר: ד"ר סיגל בן-רפאל-גלנטי, ראש המכון למחקרים חינוכיים וחברתיים

איור ואיור-שכנגד: יחסי כוח ואחרות בסוגת הפיקצ'רבוק לילדים

ד"ר עינת ברעם אשל, החוג לספרות

ההרצאה תציג את ההבדלים בין ספר הילדים המאויר לבין ספר התמונות )הפיקצ'רבוק( תוך התייחסות 

לספר התמונות כסוגה "ְּכתיבה" )בהתאם להבחנה של רולאן בארת בין טקסט "כתיב" ל"קריא"(. על רקע 

זה, תוצג פריחתם של ספרי תמונות בעידן הפוסטמודרני כפועל יוצא של כמה ממאפייניהם, בהם יחסיות, 

ספקנות וקולאז'יות. כמקרה מבחן, תציג ההרצאה כמה דוגמאות של ספרי תמונות לילדים שיש בהם 

גיוּון של הסגנון האיורי ביצירה באמצעות שזירתו ושילובו בסגנון נוסף – "בלתי-רשמי", איור-שכנגד, 

איור אחר. 



הפוליטיקה של הקולנוע הדרום קוריאני

ד"ר אלון לבקוביץ, החוג למדעי החברה ואזרחות

איך מציגים את האויב ומיהו האויב? אלו שתי שאלות מרכזיות שעמן התמודד הקולנוע הדרום קוריאני 

מאז הקמתה של קוריאה הדרומית ב-1948. האם על קוריאה דרומית לראות בקוריאה הצפונית את 

"האחר", האויב שאינו כמוה, או שמוטב לדרומית להתייחס לצפונית כאחותה האבודה שאינה "האחרת 

הרעה"? עם התקדמות הדמוקרטיה בקוריאה הדרומית ושיפור היחסים בין שתי הקוריאות, החל הקולנוע 

הדרום קוריאני לבחון את גבולות הנרטיב הרשמי. בהדרגה אף הופיעו בדרום קוריאה סרטים איכותיים 

ושוברי קופות.

נשים ונשים "אחרות" בספרות הקדומה מאוגרית

ד"ר שירלי נתן-יולזרי, החוג למקרא ותרבות ישראל

ההרצאה עוסקת בארבע דמויות נשיות משמעותיות באפוסים האוגריתיים העתיקים. ההרצאה תבחן 

דמויות אלו מנקודת מבט מגדרית: אילו סמלים מגדריים או תכונות מגדריות קשורים בהן? האם 

דמויות אלו ממלאות את תפקידן החברתי המצופה מהן בהתאם לייחוסן ומעמדן, או שהן חורגות 

ממנו? לכל אחת מהדמויות הנדונות גוונים רבים. ההרצאה תברר בין השאר, האם ההבדלים ביניהן 

נגזרים מההבדלים בין אפוס על אלים ובני אדם לבין אפוס מיתי טהור. ההרצאה אף תשווה בין הנשים 

במיתולוגיה האוגריתית לנשים במיתולוגיה היהודית, כולל הספרות המקראית והבתר מקראית.

מגוון ו"אחרות" חברתיים, אתניים ופליליים  14:00-12:15

יו"ר: ד"ר דניאלה שנקר

סוטה, חולני, ייחודי וגאוני: מחשבות על נורמליות, אנומליות, מגוון ו"אחרות"

ד"ר גלעד פדבה, החוג לספרות עברית וכללית והחוג למדעי החברה ואזרחות

למה הקבוצה השליטה "מסמנת" באופן שלילי מיעוטים בעלי צבע-עור 'אחר', סקס 'אחר' וסקסואליות 

'אחרת'? את מי משרת ה"סימון" החברתי הזה, ומה עלול לקרות ל"מסומנים"? מי היה "האיש הכי מסוכן" 

בעיני הימניים הקיצוניים )בגרמניה הנאצית( בגלל שהיה "יהודי, הומו וְסמֹוָלֽני"? מה אנחנו יכולים ללמוד 

מדמויות-מופת 'אחרות' פורצות-דרך שהעזו להיאבק נגד הדיכוי? איך ה'אחרים' הופכים את העולם של 

כולנו להרבה יותר טוב, מתקדם, סובלני וכשרוני? מבט פילוסופי על המאבק למען מגוון ו'אחרות' ונגד 

גזענות, לאומנות, שוביניזם, הומופוביה ובורות.

מחוץ לסדר החברתי: קבורה ואחרות בחברה הבדווית בנגב

ד"ר אמיר גלילי, החוג לגיאוגרפיה ולימודי ארץ ישראל

המחקר הגאוגרפי של בתי קברות בעולם מצביע על כך שבתי קברות הנם מראה מרחבית ליחסים 

חברתיים. בתי קברות אף ממחישים הפרדה משפחתית, הפרדה מקצועית, ויחסים חברתיים מורכבים בין 

יישובי-קבע ונוודות. ההרצאה תבחן כיצד הסדר החברתי מתבטא בתהליך הקבורה של "אחרים" בחברה 

הבדווית בנגב, תוך התייחסות להקשר הגילאי )קבורת ילדים(, להקשר המגדרי )קבורת נשים בעלות 

מעמד מיוחד(, להקשר הדתי )קבורת חברי קבוצות ייחודיות בתוך האסלאם הסוני המקומי(, להקשר 

המעמדי ולהקשר האתני )קבורת בדווים ממוצא אפריקני(.

'שקר החן והבל היופי': חזות פיזית ושיפוט פלילי

ד"ר לאה יגר, המגמה ללימודי קרימינולוגיה ואכיפת החוק

חזותו של האחר נבחנת על ידינו כבר בעת הצפייה הראשונית בו בהתאם לאידיאל הנורמטיבי של היופי 

ובהתאם למידת התאמתו של מושא ההתבוננות למה שאנו מחשיבים כחזות של אנשים כמונו, בני 

קבוצת ההתייחסות שלנו. לבחינה זו עלולה להיות תוצאות מרחיקות לכת. בהקשר של מערכת החוק 

והמשפט, סטריאוטיפים המתייחסים למראהו של הפרט עלולים להשפיע בנסיבות מסוימות על קביעת 

אשמתו של הנאשם וגזר דינו. בעיקר עלולים להיות מושפעים מכך מי שאינם נראים "כמונו" – פליטים, 

מהגרי עבודה וחברי קבוצות ששיוכם הגזעי או האתני שונה מ"שלנו". 



להפוך מ"אחר" לנורמטיבי: מגוון זהויות של עבריינים בשיקום 

ד"ר רונית חיימוב-אילי, המגמה ללימודי קרימינולוגיה ואכיפת החוק

שיקום מוצלח של עבריינים כולל בתוכו שינויים בזהותם העצמית ומחייב יכולת "למחוק" את זהויותיהם 

הקודמות ולאמץ במקומן זהויות חדשות קונבנציונאליות ופרה-חברתיות. עבריינים המעוניינים להשתקם 

נדרשים אף לאמץ זהויות חדשות המחזיקות בערכים ואמונות שונים לחלוטין מאלה שהחזיקו עד 

ליציאתם מעולם הפשע. ההרצאה מבקשת לברר, מה חווה עבריין משתקם בתהליך זה? האם וכיצד הוא 

מצליח לעצב לעצמו זהות חדשה? האם הזהות החדשה מייצגת את מגוון הזהויות שהתנסה בהן או שהיא 

שונה מהן? כיצד באות לידי ביטוי מגוון הזהויות שלו בחיי היום יום, ביחסיו עם סביבתו ובעיקר ביחסים 

שבינו לבין עצמו?


