
                            

 2020-2019סדרת הרצאות וסרטים לשנת תשע"י,  - הפרות הקדושות' שלנו'

במרעה של החברה הישראלית רועות להן 'פרות קדושות' רבות. אסור לאיש לפגוע בהן, אסור לבקר את מעשיהן או מחדליהן. אלו הם 
ערכי במוקע כבוגד בעקרונות ועשוי להיות ל קדושתם או אף לבחון אותם במבט ביקורתי, ע מוסדות, מושגים ועקרונות שכל המבקש לערער

 בחברה הישראלית. יסוד שהפכו לקונצנזוס
 כמה מ'הפרות הקדושות': את מי ולמה הן משמשות, מה הן מסתירות או מגלות, כיצד הן הפכו נתבונן ב

 הישראלית. בין השאר נבחן את הנושאים הבאים:לערכים המוסכמים על כל הקבוצות והזרמים בחברה 
 ועוד.אה, מדינה יהודית, ילודה ומשפחה הנאמנות למדינה )פטריוטיות(, השכול, זיכרון השו הצבא,הביטחון, 

₪,  93כרטיסים:   .הרצאה בת שעה והקרנת סרט וכוללים 20.00-23.00ת לחודש לרוב בימי רביעי בין השעו אחתמתקיימים פגשים המ

  lectureandmovie@gmail.com בכתובת המייל של הסדרה אפשר להזמין מראש₪  20-ים בכרטיס  למינויים חינם.

 שנה אחרי  55שוויון במדינה היהודית והדמוקרטית: חבובה המזרחית וזיגי האשכנזי  - 20:00בשעה  11.1913.

 נור-פרופ' יצחק גלמרצה: 

אינו כבר עניין גדול  ובחו"ל צפו ועדיין צופים בו? סיפור אהבה בין מזרחית לאשכנזי  מה יש בסרט הזה שמיליוני צופים בארץ
בשאלות הגדולות של החברה הישראלית. תעיד על כך  תגעוהיום. הסאטירה החריפה של אפרים קישון חיה ובועטת כי היא נ

 ובראשם הממסד הביורוקרטי והפוליטי. 1964-רשימת "הנעלבים" מהסרט שיצא ב
  
 למדע המדינה באוניברסיטה העברית ועמית מחקר בכיר במכון ון ליר.  נור, פרופ' אמריטוס-צחק גלי

 

 (, בימוי: אפרים קישון1964)ישראל, הסרט: סלאח שבתי 

 האם השמירה על הביטחון מצדיקה הכול? - 20:00בשעה  18.12.19

 אדוה בלזם ,קרמניצר רדכימרצים: פרופ' מ

בין ביטחון המדינה לבין זכויות האדם של מי שנחשדים כמסכנים את הביטחון ומי שסובבים אותם. דגש מיוחד  ההרצאה תדון בשאלת היחס
האם כול  ארגוני טרור?עם מה מאפיין את הדינמיקה של התמודדות  יושם על האיום לביטחון שמקורו בארגוני טרור ובפעולות טרור.

 האמצעים כשרים לשם הגנה מפני התקפות טרור?

הריסת בתים, מעצר מנהלי, עינויים,  השונים כמוידונו האמצעים י לא, היכן עובר קו הגבול בין המותר לבין האסור בהתמודדות עם טרור?אם 
 תיוג על בסיס אתני.

 

 עמית מחקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור אמריטוס בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ,קרמניצר רדכימפרופ' 
יוצרת ובימאית של סרטים דוקומנטריים, פסיכולוגית קלינית בהכשרתה. דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב. חוקרת בין השאר  אדוה בלזם 

   .מתועד-את הפסיכולוגיה של הכיבוש דרך בחינת יחסי מתעד
 , גיא דוידי, טעימאד בורנא: בימוי(, 2011)ישראל, חמש מצלמות שבורות : הסרט

 22.1.2020 בשעה 20:00 - פטריוטיזם עיוור מול קונסטרוקטיביזם ומונופוליזציה של פטריוטיזם
 מרצה: פרופ' דניאל בר-טל

 

פטריוטיזם מתייחס לזיקה שנוצרת בין היחידים, הלאום שהם משתייכים אליו והארץ שבה הם מתגוררים. פטריוטים שימשו תמיד כסמל 

המוגדר כתמיכה מוחלטת ולא   ',פטריוטיזם עיוור'לאומי. אך לעתים הפטריוטיזם נתפס גם כשורש כל רע. פסיכולוגים פוליטיים הבחינו בין 

או בקולקטיב במקביל לכיבוד זכויות אדם, צווים מוסריים  בישותהמוגדר כתמיכה  , 'פטריוטיזם קונסטרוקטיבי'ו , או ברעיו שותיבביקורתית 

את מגדירים מנהיגים כאשר  ,מונופוליזציה של הפטריוטיזם ותהתפתח ניכרתוור ויפטריוטיזם ע צומחמדינת ישראל ב. וערכים דמוקרטיים

 .אלהלמנוע עיוותים  תלגיטימיים. למערכת החינוך תפקיד חשוב בחינוך לפטריוטיזם ולכן היא חייבשמאל כלא הבעלי דעות 

פוליטית ומתמחה בחקר -בפסיכולוגיה חברתיתעוסק אביב. -פרופסור אמריטוס בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל, טל-דניאל ברפרופ' 
בהתפתחות הבנה פוליטית בקרב ילדים ובחינוך לשלום. שימש  ,ותהליכי שלוםפתירים  אספקטים פסיכולוגים של סכסוכים אתניים בלתי

 .כנשיא החברה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית וזכה בפרסים בינלאומיים שונים על עבודתו המדעית
 

 (, בימוי: ג'ורג' קלוני2005)ארה"ב, לילה טוב ובהצלחה הסרט: 
 

 19.2.2020 בשעה 20.00 - כמה מחשבות על היעדר הרצון להיות אימהֹות וחרטה על אימהּות
 אורנה דונתד"ר מרצה: 

 
בישראל מופעל עלינו לחץ עז ללדת ו/או לגדל ילדות וילדים. הלחץ מופעל בדרכים גלויות וסמויות, והוא נוטה לצמצם את מרחב התנועה 

הרצאה תוקדש לשאלות כגון: מה בין עידוד לשידול ובין רצון ה .בהכרעה שאמורה להיות אישית ושתשפיע על חיינו מרגע הלידה/אימוץ ואילך

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%90_%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%90_%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99


התגובות החברתיות כלפי מי שאינה רוצה להיות מ אפשר ללמודאימהּות; מה -להסכמה בהתייחס לילודה; כיצד חרטה קשורה לאימהּות ולאי
 .ֵאם
 

 ,לי ילדים בישראל" ו"בכייה לדורותחירה בחיים ב, מרצה ופעילה חברתית; מחברת הספרים "ממני והלאה: הבתסוציולוגי, אורנה דונתד"ר 
 אימהות"חרטה על 

 
 (, בימוי: אירן מסטרה, לאורה אנדראו2018)ספרד,  "")אי(מהּות :הסרט

 

 ?" MeToo #גם אני" -  20:00בשעה  18.3.2020
 מרצה: ד"ר אורית קמיר

 
מאז חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית עוברת החברה הישראלית תהליך עומק של שינוי נורמטיבי. דעת הקהל והשיח הציבורי השתנו 

( ועד שר משפטים, חיים רמון, ונשיא 2000ער בשורה ארוכה של העמדות לדין של דמויות ציבוריות, מאיציק מרדכי )בשנת  תוך כדי עיסוק
למרחב הפרטי של עברנו להתייחסות השוללת ומגנה פלישה מינית  ב"בכיינות פמיניסטית"  . מזלזול(2006 מדינה, משה קצב )בשנתה

או גבר. במהירות בלתי צפויה, טיפול בהטרדה מינית הפך ל"קודש הקודשים" שאסור להטיל בו דופי. בסוף העשור השני של המאה  אישה
כמו ביוש, גם על מי שנטען כלפיו שביצע הסגת גבול קלה,  להחיל סנקציות חברתיות דורשות . אלויש מי שלקחו שינוי זה צעד נוסף 21-ה

שאינה אסורה על פי חוק, וגם על מי שלא עמד להליך משפטי או משמעתי. האם זהו צעד בקידום המהלך הפמיניסטי, או שמא זהו ניתוק 
  הזה מושתק בשם "קודש הקודשים". המאבק הפמיניסטי מן המאבק הכולל לחירות, שוויון וזכויות אדם? הדיון

 
משפטנית פמיניסטית, אקדמאית ואקטיביסטית. תחומי עיסוקה הם כבוד אדם וחוה, תיאוריה פמיניסטית, משפט חברה , ד"ר אורית קמיר

אקדמי של ראש היא וכתבה רבות בתחום.  למניעת הטרדה מיניתניסחה את הצעת החוק  קמירקולנוע. ותרבות, הטרדה מינית, ומשפט ו
  המרכז הישראלי לכבוד האדם.

 
 בימוי: מיכל אביעד ,(2019 )ישראל,הסרט: אישה עובדת 

 

  22.4.2020 בשעה 20:00 - הקומיקס משחרר
 מרצה: פרופי מישל קישקה 

 

כדי להנגיש  ורומנים גרפיים  כשאומרים ״קומיקס ושואה״ אנשים רבים מרימים גבה. אך הם יופתעו עוד יותר כשיבינו שאין כמו קומיקסים
עזע את עולם הקומיקס, היצירה סביב השואה הולכת וגדלה, ת, מאז ש״מאוס״ של ארט שפיגלמן זבשלושים השנים האחרונו את הנושא.

כל שנה מניבה יבול מפתיע של ספרים שנעים על גבול ההומור, הגרוטסקה, הריאליזם, האוטוביוגרפיה והדמיון  מתפתחת ומתעצמת.
 הפרוע, למבוגרים וגם לילדים.
 ת החובה בבתי ספר, עבודות מחקר נכתבות והביקורות מפרגנות.אית קרוספרי קומיקס נכללים ברשימ

  ההרצאה מציעה הצצה לעולם המרתק והמפתיע הזה.
 

 מישל קישקה מלמד באקדמיה בצלאל בירושלים, המחלקה לתקשורת חזותית 'פרופ
 
 דלפינה ז'לוביקבימוי: , (2018 ,פולין ,גרמניה) חיים כקריקטורהה סרט:ה

 
ברה הישראליתחשינוים במקומה ובתפקידה של האם השכולה ב - 0020.בשעה   20.5.2020  

מנואלה דבירי מרצה:  
 

מלחמת לבנון משנות השמונים ובעיקר מבעשורים הראשונים של מדינת ישראל האם השכולה הייתה גיבורה טראגית ושותקת. החל 

התחילה לדבר, לזעום, להתריע ולהצביע על קלקולים במדיניות  האם השכולההראשונה חל שינוי משמעותי במקומה בחברה הישראלית: 

 הממשלות והצבא ועל אחריותם לנפילת בניה.

 פלסטיני-קיום יהודי-פרויקטים לדועיתונאית, סופרת, אם שכולה ופעילה במנואלה דבירי, 

 , בימוי: שמואל מעוז(2009)ישראל,  הסרט: לבנון

 מתקפת האמנות הישראלית על הקדוש ברוך הוא – 20:00בשעה   24.6.20
 גדעון עפרתד"ר  מרצה: 
 

ההרצאה, המלווה בהדגמות חזותיות, בוחנת שורה של אמנים ישראליים, המוכיחים, מאז סוף המאה הקודמת ותחילת המאה הנוכחית, 
תוקפני וכופר באורח רדיקלי, ומאידך גיסא, עצם ההידרשות לנושא והנקיטה  טיפול האמונה הדתית: מחד גיסא,עמדה דיאלקטית בסוגיית 
כהן, יוסף -רליגיוזיות אמביוולנטית. בין האמנים: מיכל נאמן, דוד גינתון, מיכאל סגן ם והפולחניים( מאשרת מעיןבדימויי האמונה )המילוליי

  .צמח, ועוד
 

 היסטוריון אמנות ישראלית  עפרת, גדעוןד"ר 
 

 (. בימוי: מילוראד קרסטיץ'2018)הונגריה,הסרט: ראובן ברנדט, אספן 


