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   תקצירים 

 

 

 

 

 והגורל   צבות: המסורת היהודית אל מול הכוח הקריאה וההתיי 

 פישר שחר  רון ועודד  

של ם וכילאהמשל  ל האדם,  ש  –  קל שורה ארוכה של "התייצבויות"בנ   לאתר  אפשר  מקראב

הללו,   רגעיםיק פרשנות לכל אחד מההענאף שקולומוסים רבים נשתברו בניסיון ל  עלהאל.  

טר ידיעתנו  נלמיטב  מ   הכתבם  אשר  פרשנענספרות  במסורת יקה  ההתייצבות  לפעולת  ות 

זה  מאמ כמכלול.   ה  מתחקה ר  פעולת  ההתאחר  חקירה ייצבות  באמצעות  מקראית 

מקראי מופעים  של  וב  יםפנומנולוגית  שלה  ראש  חיפושולטים  הפילוסופי.  פשרה  ית  אחר 

ב  מאופיין ההדיון  עמידה  באמצעות   התייצבותמושג  ובין  בינה   עורך השני  ך  הלמ ה  ;הבחנה 

עוסק לישי  המהלך השו  ;שי התנ"ךפרהתייצבות המקראית הנסמכת על מטקסונומיה של ה

מקרבנ תיתוח  באמצעות  ההתייצבות  של  עכשוויאי  פילוסופית  במטרה ז  ת.אוריה  את, 

תשתית בשאלה  לד  להעמיד  יכולהיון  היהודית  במסורת  ההתייצבות  מקור להוו  אם  ת 

המ על  תיגר  לקריאת  הציאוהשראה  בייחויתשראלית  לטעמנו,  אשר  מגפת  ,  רקע  על  ד 

 ציות. של בהכרח ות, ולא תיגר על המציאשל קריאת  למופעים נה, זקוקההקורו

 כשהפרות קוראות תיגר 

 פויס יעל  

ה מאיה, תוך התבוננות מבעד לפאו   אנהמאת    על פרות ואנשים ג קריאה בנובלה  המאמר מצי

ת זמלפרי של  אקולוגיותה  ת  , אוריות  תהליכיהכנפחת  הכוללות  חברתיים  ן  ותרבותיים. ים 

שם, -מתרחשת במשחטה איבלה  של הנוהבשר. עלילתה  הנובלה מגויסת למאבק בתעשיית  

אף היותה ספרות מגויסת,   עלמצוקות החיים.  רים ועובדים כמה גברים פליטי  ורמתגבה  ש

 ושי בין אנבחנה  ה התעמעמת  מ  בהש  , ת יאליסטיות בוטה מציאות מורכבברמציגה    ובלהנה



2 

 

לקורבן  יילח רוצח  בין  לתי,  נגד סבלןובין טורף  יוצאת  יותר משהנובלה   ,של החיות  נטרף. 

 היא זועקת את הרס החברה האנושית.

 יגר או ציות? ת  –הפגנות האקלים וההכחדה  

 ס אורי שיינ

לחרוץ את גורלה: שינויי אקלים והכחדת   עלוליםשים  י אתגרבפני שניצבת היום  האנושות נ

לעו ד המו  מינים.  הולאלה  שאים  נות  הציבור  וגוברת,  בקרב  ההוכת  גם   ברחביפגנות  כך 

ש, ומנהיגי העולם רומצליח לחדור ולהביא לשינוי הד  ינואאך המסר של ההפגנות    . העולם

בע בכדור והשמדה של הט  ממהל גזי ח ת בפליטות שיה דרמטייותנים את ידם להמשך עלנ

החייםלפיכך  הארץ.   באורחות  מהותי  שינוי  שלנ  סדריוב  ונשל  דרוש   כדי ו.  העדיפויות 

של יעבשהמסר  למנו  כלומר  להראות    עלינו  , יגיםנהור  אצלנו,  אמיתי  כיוון  להראות שינוי 

פלמו שאנחנו   להפחית  בעצמנו  מכנים  להשקיע  חממה,  גזי  של  ולהצייטות  מינים  ל  עצמנו 

 ,This is My Earth)  "טיים"ון  ד ראשון נעשה לאחרונה בהקמה של ארגכנת הכחדה. צעבס

TiMEתוש לכל  מאפשר  טיים  בכדו(.  הארץ  ב  הטבע ש  להיותר  שטחי  של  בהצלה  ותף 

דמוקרטית  ובהשתתפות מלאה ור  יות  ואבהשקעה עצמית של דולר    , ביותר בעולם  החשובים

הארגון יעדי  של  ב.  בהחלטות  כברשנטבע  השטחי  מהנעשה  אזרחי-על  רכשו  העולם   ידי 

 את כדור הארץ. הצילעדיין ל אפשרינוי וש  ללוחל אפשר  ניכר כי , טיים באמצעות ארגון

 צבאיות דתיות -כינות קדםב תלמידי מ סמכות הדתית בקר על ה   תיגר  קריאת 

 לוי  גיא ה 

  מכינות על הסמכות הדתיתדפוסי קריאת התיגר של תלמידי הלבחון את  היא   רמטרת המחק

שראל בי  ריתהסמכות הדתית לא נחקרה אמפיאת תיגר על  במהלך גיבוש זהותם הדתית. קרי

העיו הכתיבה  הציאודותיה  על  נית  וגם  נעה    ונותדלה.  סמכות  הדתית  שבין  הרצף  על 

המרכזי  לאוטונ הזרם  רבני  בעוד  המכיומיה,  הקדשל  הקשורים  -םנות  הדתיות,  צבאיות 

המור "הר  הסמכלישיבת  של  לקצה  קרובים  הקדם",  המכינות  תלמידי  מגיעים  צב-ות.  איות 

בהלל הזה  ןמוד  את  לגבש  תהדתות  כדי  שלהם,  אוטונית  של  מידה  המחייב  גם  הליך  ומיה 

הרבנים  לשיטתם ל  , של  פוטנציאל  בעל  גם  כן  הדתית,  ועל  הסמכות  על  תיגר  כפי  קריאת 

נש על  -עלתפסת  היא  מתבססים  המחקר  ממצאי  הרבנים.  ו  158ידי  ות תצפי  42-ראיונות 

ו  נערכוש וחצי  שנה  שבעבמהלך  על  תיגר. מצביעים  קריאת  של  דפוסים  אלצאיממ  ה   ה ם 
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צבאיות דתיות  -כינות קדםצד בוגרי ממוי של ההשפעה הממוסדת  מעלים שאלה בדבר הדימ

 אופיו של צה"ל. על

ת תיגר  תי ספר ערביים בין קריאאת? מורים להיסטוריה בב של מי ההיסטוריה הז 

 לציות 

 אזי רבאח חלבי ונסרין חג' 

מנווטים    הערבייםיים  כונהתיבבתי הספר  היסטוריה  ל  םמורי  דכיצ   להבין  היאמחקר  מטרת ה 

תוכני הליבין  ל ת  להיסטוריה  הערמודים  זהותם    םה   כיצדלהבין    ;פלסטינית-בית בין 

עם  מתמודד אים  הבנתם את אשר  ועם  עם אמונותיהם  לימודי שאיננו מתיישב   רע יחומר 

המבמה  הברנלך  השתמ .  1948במלחמת  ויטי  דט  כך  האיכותנית  לצורך  המחקר  בשיטת  שנו 

אוכלוסיגיולופנומנ -הפרשנית המת.  כללה  ית  להי  מורים  25חקר  ערבים  סטוריה ומורות 

סה לנווט  יעים על כך שהמורה הערבי מניון עומק פתוח. הממצאים מצבבריאראיינו    אותםש

חת מתרכזת בלימודים ובהישגיות וצה א ת: קבאפשריוגישות  לוש  שאמצעות  בבתוך המצב  

להימנע   ברצויות; קבוצה שנייה מנס-לאמצרות  כדי  ובזהידרכה  יצירתיות  ות הנדרשת  רים 

ג התלמידים  בפני  אלהביא  הח   תם  הערבי  בתוהנרטיב  הלימודים;  סר  הקבוצה וכנית 

 ה וללא מורא.ורה ישירמתמודדת עם האתגר של הבאת הנרטיב הפלסטיני בצ השלישית

 ראלית היש טוריוגרפיה בחברה  היס ון ו זיכר ?  בלי שוב ת מלצא 

   שטרנפלד ליאור ענזי ו מנשה  

ת  ּוובפתיח  בתהליכי שבירת כור ההיתוך  הקשורהמגמה  בישראל  התפתחה    אחרון ה  ורשעב

עסוקה ,  כפי שהיא מצטיירת בעינינו,  גמה זומש   אלא.  לנרטיבים מגוונים בחברה הישראלית

ת הציוני  הנרטיב  בחיזוק  ועדכונובעיקר  הרחבתו  מציעה  ו  , וך  אלטרנטיבה   עבורואינה 

של יהודי   טוריהשל מתן תשומת לב ראויה להיס   –שה  החד נראה שהמגמה  .  טוריוגרפיתיסה

אפריק  וצפון  התיכון  אך  המזרח  עםה,  בבד  היהו   בד  שחוו  והקשיים  הצרות    םדיהבלטת 

אלה   המטא  –בארצות  את  לחזק  השולט -מבקשת  זה  .נרטיב  ל  נרטיב  ת  א הצדיק  נועד 

עם  ם וינידינה עם הפלסטהמ  במיוחד בכל האמור ביחסי,  ישראל   של  מדיניות הפנים והחוץ

עם  הייתה לקשור את עזיבת היהודים  זה  תיאור  רך המלך בד  .ינות ערב והאסלאם באזור מד

פרימורדיאליתצ המקומיעם  ו,  דתית,  יונות  דנא  יםשנאת  מקדמת  אל.  ליהודים   הנרטיבים 

רשמ גושפנקא  לציון  ית  קיבלו  ישראל  בכנסת  שנחקק  והגירוש  יום"בחוק  דיון    . "היציאה 
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נכון  גר והיסטורי לנדרפי  אחרת  ש  בעמדה  הנהוגה  עצומה חשיבו  הנשי  . וםכי  ישראלמזו  ת 

המז יהודי  על  המחקר  של  בלהתמקמותו  התיכון  התיכוןרח  המזרח  של   לא   . בכללו  שדה 

וסלמי בעת החדשה כבר אינו המב  במרח המחקר על היהודים  מרכז  ם כן להיווכח ש תיע אפמ

בי באוניברסיוכ,  ל שראנמצא  יושבים  הכותבים  רוב  ובאירופה צרבאת  אוטי  אנו   . ות הברית 

לב את המבט משאשר  ,  וזיכרון שאינו דורסני כלפי האחר דם מפעל היסטוריוגרפיקוראים לק

   . זרח של המרחב בדיון על יהודים במ

קונפליקט  ות והיכרות בין קבוצ  בה ר ק  ירת יצ   –רפלקציה, אמפתיה וסיפורי חיים  

 במרחב האקדמי  

   וויקטור פרידמן לה  וטו יכאל מ זר, מ איזאבל רמדאן, מיכל רא 

 ערבים, בתוךיהודים ל  מרחב טבעי למפגש ביןבוהה בישראל מספקים  הגסדות ההשכלה  מו

ודומיננט  שדה סכסוך יותרחב  והפעולות  ותסהתפימעצב את  ה  –  רי  , המחשבות, הרגשות 

שון של  רא הגש  מפה לעיתים  ות. מרחב המפגש הזה בין סטודנטים,  בוצנות שתי הקבו  בני  של

בלא ה אלעם    האל מתאפיין  חשדנות,    ,  פחד,  של  הי מעט  וצורה  הדדית  שות  התכח מנעות 

מכנים   אנו  הזהלסכסוך.  הקשר  הג"פנטזיי  את  המשפחה  זה דות  מאמר  והמאושרת".  לה 

להשתמש שעשינו  ניסיון  ומנתח  ריבכל  מתאר  של  כדי קצי פלם  חיים  וסיפורי  אמפתיה  ה, 

וקרכריה  , ח תקשורת לפת מבוסס על חקר   . המאמרהזהעי  וך מרחב המפגש הטבבה בתות 

ש לתואר  ל  מקרה  חובה  בהקורס  לתלמידילכנית  ותשני  והוראה  במכ חינוך  בהדרה  ה לל ם 

אורניםהאקדמי בהשתתפ ת  סט,  וערביםות  יהודים  חלק פלסטינים.  -ודנטים   אומנם, 

בנושא.    םמהסטודנטי הדיון  לעצם  בהתנגדותם  מבוצרים  יצר  אולםנותרו  התהליך   מעין, 

שא  transitional space)בר"  מע  "מרחב מ (  לרבים  השדה   הםפשר  מהשפעת  להתנתק 

.  להרגיש, לראות ולהתחבר זה לזה אחרת מכפי שהורגלו  ב, לחשו להםאפשר אף ו , יננטידומה

המנחים   הגא  –מבחינת  האתגר  הסגל,  העזים   להכילה  יה  תריובדול  נשי  הרגשות  את 

ו קרב התלמשהתעוררו ב ויפתח פתח   ביקורתיתה  יב שחלהם  ם, באופן שיאפשר  ביניהידים 

 .לשינוי
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"עזר כנגדה": שימוש מושכל בדינמיקה של עימות פוליטי בין מורה לתלמיד לטובת  

 קידומו של חינוך אזרחי 

 כהן אדר  

הכיתה מתעמת בו תלמיד מ שבמצב  ים רבות  פעמ   ות העוסקות בחינוך אזרחי נתקלותמור

יעור ומנסה לשלוט בש  כולתןת יר אתן באופן חריף במהלך דיון בסוגיות פוליטיות, מאתגאי

מתאפשרות   ההן מדברות. סיטואציות כאל  הבשמשלקעקע את העמדה הערכית והמוסרית  

בכיתות   ברשדווקא  לחנך  שואפת  המורה  ביקורבהן  לחשיבה  פתיחות  של  והרצון   , תיתוח 

שאיפה זו. במחקר שדה אתנוגרפי אותרה פרקטיקה עלול לצמצם    התים כאלימנע מעימו לה

. המורות עושות  הה מתמודדות מורות עם קשיים אלבאמצעותאשר  כנגדה',  ר  'עזנה  המכו

תפקיד שימוש פדגוגי מושכל בעימות חוזר עם תלמיד קיצוני במיוחד, בכך שהן מייעדות לו  

למיד, הן גורמות לו ו של התבמה לעמדותין תשומת לב ו. באמצעות מתיתתיקבוע בשיח הכ 

ו  ובואף  לנמק  אותן,  לכולה  כיתה  לימות  גמד   בזמן  למתן  ראוי  וכיצד כיצד  מחלוקת  נהל 

להגיב לעמדות קיצוניות. יישום פרקטיקה זו מחייב עבודה רגשית ובניית יחסי חיבה ואמון  

תלמי לאותו  המורה  הבין  בלעדיהם  עלול  ימועד,  המתמשך  להתנגשותת  הרסנית.   לגלוש 

 לה להצליח.   יםפשרפרט מהם יתרונותיה של פרקטיקה זו ומהם התנאים המאר מהמאמ

 וגיה למעשה בין אידיאול  בכיתה: משמעת  

 מלאך -נעמי דה 

ב המשמעת  בסוגיית  דן  הקהמאמר  בפער  התמקדות  תוך  התכיתה,  בין  לבין יים  אוריה 

 –  מרנית ופרוגרסיביתש  –  יאולוגיות חינוכיותשתי אידיס חלוקה ראשונית לעשה. על בס המ

פרטנ בעיקרו  הוא  החינוכי  שהשיח  שמוא  וגרסיבי, ען  ברובו  הוא  המעשה  לאחר ילו  רני. 

הסיבה המרכזית לקיומו בחנות הסיבות לו, ומוצגת  ל הפער נטענה בדבר קיומו ש ביסוס ה

משך מתוארים  הם שמרניות. ב לפעול בדרכי   , ם אף הכרחיתייהפער: קל ויעיל יותר, ולעשל  

שמנ  להבנתניסיונות   פרקטיקות  וכן  או  הפער,  אותו  לטשטש  עליו.  סות  רת בעז לגשר 

שהפדגו בכך  להכיר  מוצע  הביקורתית,  המשמעגיה  לעבעיות  הן  בריא ית  ביטוי  תים 

התלמיד ועללהתנגדות  עליהם,  המופעל  לכוח  ה  ים  לה  אינהשאיפה  כן  לבטלן, ויצריכה  ת 

לגיטיממיאלא להתמודד ע ולתת  יל ציה למחנכים להפען. מומלץ להכיר בקיומו של הפער, 

מסוי שיטות  במקרים  שממים  א עם    ות.רנימשמוע  כורח,  אלה  בדרכים  לראות  יש  ו זאת, 

   . יותר דיאלוגיותופחות תיות כוסמ בדרכים   בהמשךיים, כשהשאיפה היא לפעול תחנת בינ
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אירועים אישיים מעצבים באידיאולוגיה ובגישה המחקרית של חוקר בתחומים  

 הומניים וטיפוליים: האוריינטציה למחקר משחרר  

 מוחמד סעאדה אגבאריה 

ב  מציגמאמר  ה רטרואקטיבית  אירועיהתבוננות  שני  של  מקרה    בריאותיים   םתיאורי 

לשני מחקרים תוכנם  ר היו דומים בשא  , והפרעה נפשיתרטן  סלת  מח  , שהתרחשו במשפחתי

בנו צבו וה  יהחוויות האישיות והמשפחתיות ע  , בהמשך דרכי כחוקר י.  במהלך לימוד    ערכתיש

ישה המבוססת על המודל החברתי של נכות; ג תנית  איכואצלי גישה ומתודולוגיה מחקרית  

 הנכות   בתחום  יים הקיימיםריים האקדמקח אוריות והמודלים המפות התערת על תקשמער

לבין הגישה של המודל החברתי י  ד  במהלך לימונקטתי במחקרי  שער בין המתודה  והחולי. הפ

על המודל   בוססתקרית המהעלה אצלי שאלות ותהיות הנוגעות ליעילות המתודולוגיה המח 

זאת הע  רק חמ ב  השכיח  , הרפואי דומיננט  , כשווי.  הפחות  החברתי  המודל  במחקר.   ילעומת 

כןכמ בחוקר  , ו  ממיעוט  ומ   מדובר  בא  אשר  ישראל במדי  החי  ערביאתני  טפל  כאשר   , נת 

גור שני  השילוב של  האיזון המשפחתי.  מקורות  על  ישנה השפעה  התרבותית  מים  לסביבה 

עי  השפיע  האל גישה מחקרית משחררת  הבנ ו  בהצועל    (emancipatory research)ייתה של 

רים בכל שלבי של הנחק  יתוף מלאמתבטא בשהמוגבלות,  ל המודל החברתי של  ת עסס שמבו

שבחנו באופן רפלקטיבי את   חקריםמראה על מיעוט מזה  בתחום  ספרות  ההמחקר. סקירת  

חולי   חוויות  של  ההשפעתן  שלוב קרבסביבתו  ה  ה  מתחיל  וגישתו בוחן  חוקר  דרכו  את 

 .המדעית והמחקרית

ועצמאות בקרב    פרדותשיקומית כמקדמת תהליכי נ   לנו?": קומונה  "מי אתם שתגידו

 צעירים עם מוגבלויות 

 צור גידי  אליוסף ו   הר זו

  עם קושי משמעותי   רות ובבגרות המוקדמתים עם מוגבלויות מתמודדים בגיל ההתבגירצע

, מחאותבאופן טבעי  כוללים  נפרדות  ה  ית. תהליכית עצמובניית זהוביצירת תהליכי נפרדות  

של אשר נמצאות בסתירה עם תחושות התלות    , התנגדויות ומרידות כלפי הסמכות ההורית

המבוגר המטפל.   ה כלפי ייהם. במתח הזה לא פעם מתפתחת רצרים עם מוגבלויות בהוריצעי

כלל   רךשמונעת בד  התלותחריפות את  מרבים בהגנות יתר אשר רק מ   , באופן טבעי   , ההורים

פי רוב -עלללא מגבלה  שעה שבני גילם    , בית הספר   בשלב סיוםעל כך,  נוסף  גדם.  ה כניציא

פרשת   לויות עומדים עללאומי, צעירים עם מוגב  שירותל שנת שירות או  ל ,  מתגייסים לצה"ל
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ללא "נתיב    דרכים  וידוע.  כנפיים"ברור  עש  –  מכינת  וגידי  יד-להוקמה  איילת שופטי  ר צו י 

התפתמ  –  2004שנת  ב תחנה  לצעיהווה  מוגבלויותחותית  עם  קומונה הכוללת    , רים  חיי 

עצ ניהול  לקראת  בקהילהאינטנסיביים,  ממאי  המכינה  לקונפליט.  מענה  לתת  ידי -על  נסה 

ייחודית  ית  מב  שילוב של יציאה נפליקטים וחברות  דת קושמעודההורים, הדרכה שיקומית 

"קריאת המאפשרת  שווים  הסמכותיגר  בקבוצת  על  התפתחותי"  כאמצעי  זות  עבודה   . 

ה בתהליך  התבוננות  באמצעות  מציעה  העצמי  חנניהול  שני  עם  במכינת    רעב  יכיראיונות 

 .קבוצתיים במסגרת המכינה ת אישיים ופריצת גבולו  מספר אירועים של  מתאריםש  , כנפיים

מובאות וייחהת  עוד  ראיונות  לאותם  בהווה  מדריכים  של  נימסויות  שוצג  הגורמים ל  תוח 

המ צוות  זאת:  וקבוצשאפשרו  השווים.  כינה  מות  של  כנפייםדל  התרומה   נה דו ני  מכינת 

אותם עברו צעירים  ש  יםשיקומית או חינוכית תוך הקבלה של התהליכ  בהקשר של עבודה

ניהם קבוצות  יב  , חרוניםשורים האעבבישראל ובעולם  וגבלויות לתהליכים שהתרחשו  עם מ

ובי לאומיות  אנשילאומינמחאה  של  עם  ות  של  ם  לתהליכים  שקראו  וויון  שקידום  נכויות 

 .םית והקצאת משאבחברתיוות, שינוי סטיגמות זכוי

 על תיאטרון פוליטי לילדים   :ף הככה ונגי הלמה    ושפרע 

 יהלום -ורדה קנול 

נובאסמאת    ש הלמהופרע עלילת המחזה   , ַאלתישָלמהמדינה בשם  חשת במתר   טרה-לואיס 

  קריאה  סימן . במדינה זו שלט מלך עריץ ומפונק בשם  " למה"אול  לש יה  ור הה אס מדינה שב

שרים:   שני  ולו  ו  –  פיננסוס )במלעיל(  האוצר,  הח  –  דידקטוסשר  למלך שר  עזרו  הם  ינוך. 

השא    חוקקל זכות  להגבלת  ומשונים  שונים  המ  חוקים  וזכות  )"כי  ח לה   –שישאל  מי  אה 

מי  סל!"(יחו כל  על  כבדים  קנסות  והטילו  חשה,  להתנהל אלוקים  פר  היה  יכול  הכול  ה. 

מ  המלך  סבל  אלמלא  הרופאגירודיכשורה,  על  שנאסר  משום  אך  מסתוריים.  לשאול ם  ים 

תרופ  מה לולבדוק   לו  נמצאה  לא  למלך,  זה    ה. מגרד  מהדממאמר  כמה   ןבהשרכים  דגים 

להבח את  רתי  הפופוך  הזה  ליטהמחזה  אשנכת  –י  לילדיםמו ב  כמחזה  בעל   , נם  היה  אבל 

 י נראה ל.  "םילדית ליטיפול  דהאג"ל  –תב  נכ  ובשטר  ה למש מתאימהחריפה    תליטי ה פורומ א

כא  שכיום חיינו  אל  מציאות  ענק  נפגעו ו  , ההמחז עולם  ן מתקרבת בצעדי  ילדים שהוריהם 

, המציאות  ההשתנהמחזה לא  .תריו מגיב  היו קהל, יונה, בריאותית או כלכליתורקה באירועי 

 .היא שהשתנתה 
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-בשירת ערס   תייומרחב ב  זרחי מ   אקטיביזם  ״: כירים לא מ   ״אני המזרחית שאתם 

 פואטיקה 

 הדס שבת נדיר 

השיר ק  הערבי  ״בשל  תהילה  פואטי-ערסוצת  חסן,  רועי  קיסר,  עדי  שלומי קה״:  חכימי, 

מדובר ביותר וכוננו מהפכה של ממש   תרבותיהפכו לאירוע  ים נוספים,  בחתוכה ומשוררים ר

? כך  כל  יתולרפופהפכה ל  פואטיקה-ירת ערסדוע שאבל מבשירה העברית ובשדה הספרותי.  

? דומה כי רבים כל כך  אנשיםא נגעה בע היומדו  ?בותי והפואטי שלההיה החידוש התרמה  

זרחי סובייקט מ: היא מציבה  מזרחית חדשה  פואטיקה הציבה במרכזה פואטיקה-ערסשירת  

קט המזרחי ייבהסו  , זאת ועודהדורש את מקומו הראוי והשוויוני בחברה הישראלית.    איתן

ת ריבוי  יל אנו מכימבט הלבן עליו ואק שאינו נענה לפואטיקה לא ר-סערקבוצת  יבה  צשמ 

התרהסטריאוטיפ והדימויים  מראה  ים  הלבן  עבור  מציב  שהוא  אלא  המבקשת  בותיים, 

 ובכך לערער על תוקפו.   שלו ני הדיכוילחשוף את כוחניותו ואת מנגו

נטית  , תחנת רדיו אינטר הקצה נהל  מן, מ פריד אייל  שיחה עם  קאלה: מחוץ לס 

 עצמאית 

 דלית שמחאי ואורי דורצ'ין  

רדיו האינטרנטית ה  ל את תחנתאיון עם אייל פרידמן, מי שהקים ומנהימבוסס על רר  מאמה

ה הק   תחנת  של  השידורי.  קצהרדיו  כפיצהרדיו  משמשנ  ,  מוקדשיםה רמז  יקה זלמו  , 

כזו רוב-עלש  אלטרנטיבית,  בי  ינהא  פי  במקבלת  הקונבטוי  הרדיו  כפי נציונתחנות  ליות. 

נה נובעת  ינטרנט, קרי "מחוץ לסקאלה", איהאות  צעאיון, ההחלטה לשדר באמישעולה מהר

ב לד מעמדה  ביחס  המוזילנית  המקומית. תעשיית  ההת   קה  הוא,  הממקמנהפוך  ודעת  ות 

התחנה"בקצה"   לאנשי  יח  סלבס   מאפשרת  אלמערכת  גוטרנטיבית  סים  שונים    רמיםעם 

תו טראיון עולה שחרף מידת השפעה בתוכה. נוסף על כך, מהרואף קונה להם עמשייה  בתע

ולל גישה  ש  –וזיקלי  הל וכעורך ממנ כ  –וצהרת לקדם מוזיקה אלטרנטיבית, הרי שפרידמן  המ

ה ופין על אה כמובעמשפילית. גישה זו  ומוזיקמנותית  וכות אשל איות  ית בנוגע לשאלטהרנ

ה  ל  ואף   , ליתזיקהמו  עריכהשל  ביטויבאה  ב  ידי  העבודה  ביחסי  בין  גם  וביחסים  תחנה 

למאז ולשדר,  הםיניהשדרנים  טענ נלמוזיקאים  אחרות.  רדיו  מתחנות   יא ה  אפואתנו  ים 

אלש מוזיקה  להנכיח  קהשאיפה  באלשור טרנטיבית  והטכנולוגה  הארגונית  ית  טרנטיבה 

 . ההקצ ורדי תחנת  השמציע
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 דוגו מאת סמי בר   חמור על מרד וקריאת תיגר ברומן  

 שושן -אדיבי אסתי 

על -תוך שהן טווות סיפור  , ובזבנוי משתי עלילות השזורות זו  מאת סמי ברדוגו    ר חמוהרומן  

עלילת נובמבר    ישראלי.  בחודש  אחד  יום  מתארת  רוסלאן   כפי  1994העבר  אותו  שחווה 

האיסָ  בן  ע26-קוב  חי  כאשר  ש,  עם  הוריו  דיין  ילדותוני  הספר   . בבית  של  ההווה   פרקי 

יות  יםשנ  24שים  מתרח  ביוני  מאוחר  חמישים2018ר,  בן  הוא  כשרוסלאן  לורגתמו  ,   ו בדר 

רת ומחויבות. חיי ההווה של רוסלאן שונים  בעודו מתנער מכל מסג  , ישוב הדרומי בת הדרבי

ומה בכ בעבר  מחייו  מאודם  וקריאל  מרד  תיגר  ווים  והעעת  הנורמות  משפחתל  של   רכים 

של רוסלאן רך החיים  יים של המשפחה בעבר לדרך החהמוצא. ניתן לתאר את ההבדל בין ד

קוב ניתנים לתיאור דרך ר של משפחת איסי העבזום'. חייר' המושגים 'עץ' ו  תצעו באמבהווה  

העץ מ ההווה  טפורת  וחיי  רוסלאן,  עלילותיו  של  שתי  הריזום.  למודל  הספר  נענים   , של 

זו זו. עזו כנשל מרד וקריאת תיגר    הליךנמצאות אף הן בת  , זוב   המפותלות   לילת העבר גד 

אסי של העץ. בניגוד גמור לסדר לינארי ת באופן מסודר ויציב ובהלימה לדימוי הקלמסופר

של פרקי    זה  העבר,  פרקי  רבים  חמשת  הם  הרומן  של  זה ההווה  לצד  זה  וניצבים  ביותר 

הטרוגנית    קיימתביניהם  כש מו ההולמרכית  היר-ינטוא קישוריות  את  פרקי ת  הריזום.  דל 

 ן ניצבים בי ם  ה  –  וומחבלים ב  הלינארי שבין פרקי העבר   קשראת ה ים  פוצע  םהרבי  ההווה

תוכנן של   מציגים.   פרקי העברציב והסדיר ש המערך הי  עלגר  יתוכמו קוראים    פרקי העבר

שאת את המרד תר  בי  יםשל רוסלאן, מבטא  חייוהמציגות פרקי זמן שונים בשתי העלילות,  

רוסל למודה  –אן  של  הריזוםנענה  והגננכ  –  ל  הסטרוקטורה  המגולאלויגד  קי בפר  ותמגיה 

המשפחה.   של  תיהעבר  וקריאת  אלמרד  ביטויים שלהם:   באמצעות  מודגמים  הגר  שלושה 

 נות והשושלת.הבית, היחפ

 ני אביבי בראי כתבי יותם ראוב -ת התל צמאובושה: גן הע בין גאווה ל 

   ף אורבך ניקולא יוזגו

ש ופנאי, מפלט רונית כאתר נופ יבית והעיקולקטש בתודעה ה אביבי שימ -התלהעצמאות    ןג

חשכה הסב גן ו. ברם, עם רדת היתהחיים האורבני ומטרדו אקולוגי למבקשים מנוחה מאורח

את  העצמ למאות  במשך  ושימש,  מחמישה  תפקודו  מפגש עלה  כמקום  גם  עשורים, 

  גזריםמכל המ  , ארץהומוסקסואלים מכל רחבי ההגיעו לגן    להומוסקסואלים. בחסות העלטה

למכל  ו כדי  הגילים,  החברתקבוצות  הרגשיים,  רצונותיהם  ואת  זהותם  את  יים  ממש 
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ביקורים   בהולי   האלוהמיניים.  ותחושותדו  חוויות  הנעו  קרבם מנעד  ומקוטבות  ת  מגוונות 

פקּודם הסימבול  מחקר  שה ושנאה עצמית ועד לגאווה.מבו  של גן   י ובייצוגםזה מתמקד בת 

המבק ושל  בו  העצמאות  בושה  כמסמלרים  יצ  אוו/ים  בראי  של גאווה  הפרוזאיות  ירותיו 

להתייחס לגן העצמאות  נמצאה נטייה מובהקת  נו  ת שנבחהיצירוברוב  הסופר יותם ראובני.  

מרחאכ המסמל  והב  בושה  ובהיל  אנושי,  אף  ולעיתים  חברתי,  כבוד  ל א  –תאמה  עדר 

בו כאל אנשים וכמדחויים, ב  המבקרים  רי שאזויים, משוללי כבוד,  לו. המקרים ינם  אויים 

הגש זוכים  כבוד בהם  של  ליחס  ומבקריו  ההת  ן  בחסות  של  המינ  רגשותמתרחשים  ית 

שהדמות  אוו/ת  הדמויו אימת  כל  או  המחבר,  אוה  וכז  של  מינית  במהלך   להצלחה  רגשית 

 קורה בגן. בי

 ות הרובוטי  דם: קללת הצימרוּבי ועד א 

 גה הלר ר ע

רובויצירות   על  רבות המספרות  לפקודות, בהמשך למסורת   ציות-באיוסקות  טים עספרות 

מורדים.   טיםמספר יצירות שבמרכזן רובו  מאמר זה מציג  ק אסימוב. יזוטים של איחוקי הרוב

מציג את    המאמרי, למודע ולמוסרי.  סק במרחב שבין המלאכותי או הרובוטי לאנושהוא עו

ן לאובד  אך גם  , י מוסר  שכלוללו  ילות לתודעה עצמיתת הרובוטיות שמובפעולות חוסר הציו

וה"חיים".   כהרובוטי  הציות  -איהזהות  חטאם  כיצו  רובוטים, הוא  הראשון  חיים  צעדם  רים 

 לאחריתם.  יל במודעות מלאהוגם זה שמוב עצמאיים


