וצורח אקדמות:
המרצימ בחוג למדעי ההתנהגות המ אנשי מחקר ואף "חוטאימ" ביצירה בכתיבה,
מחקריהמ והטפרימ פרי עטמ מוטיפימ להבנה ,לידע ,למודעות ,בוננות בתחומי החיימ החברתיימ
שבהמ עוטקימ המורימ בחוג ,אנחנו כטטודנטימ ,ולמעשה כ"קולגות" במידה רבה ,לא מכירימ תמיד
את הצד היצירתי והפורה הזה של עבודת ה"מרצה" הנושא את התואר האקדמי בעיקר בשל המחקרימ
והפרטומימ ,גמ טטודנטימ עוטקימ ביצירה אקדמית כשהמ משקיעימ מאמצימ אינלקטואליימ אדירימ
בעשיית עבודות טמינריוניות ,שלעתימ פותחות עבורמ ערוצי חשיבה ועיטוק עתידיי מ ,שאותמ לא
צפו מראש ,מדור זה משמש במה להצגת תקצירימ ,פרי עבודת המרצימ והטטודנטימ בחוג למדעי
ההתנהגות,

דליה מור מציגה שניימ ממחקריה האחרו נימ
שפורטמו:

Mor Dalia (2000). "Intolel'ance of 'Others' among
Palestinians and J ew ish S tudents in Israel ,
Sociological Inquiry, 70(3), Pp : 280-312 .
המחקר בוחן את הגורמימ לחוטר טובלנות בקרב
קבוצות שונות בחברה הישראלית והאופן שבו
תהליכימ אלה מביאימ להדרה )  (Exclusionשל
קבוצות אוכלוטייה שונות ,את תוצאות ההדרה
ניתן לראות הן ברמה הטוציו-תרבותית )למשל-
טטראוטיפימ ,פילוח ,ותוקפנות כלפי ה'אחר'(
והן ברמה הכלכלית )למשל אי-שוויון ,הפליה,
וקיפוח זכויות( ,המחקר ,שנערך על  6,200בני-נוער
בישראל שמ דגש על עמדותיהן של שתי קבוצות
של בני-נוער :יהודימ וערבימ בישראל ,והוא בוחן
כיצד תפיטותיהמ את הקונטקטט החברתי-פוליטי
מבנות את הקיצוניות שבעמדותיהמ ,המודל
שנבחר במחקר נמצא כיותר מתאימ להטברת
תפיטותיהמ של בני הנוער היהודימ מאשר של
העריבמ והממצאימ מראימ שחוטר טולבנות מושפע

מרמת הדתיות ,הבולטות של שתי הזהויות-
הלאומית והאזרחית ,ומאידאולוגיות פוליטיות,

Mor Dalia (2000), "Gender Identity , Nationa1ism ,
and Social Action among Jewish and AI'ab
'?"Women in ISl'ael: Redefining the Social 01'del,
Gender Issues 18(2) Pp : 3-28 .
המחקר בוחן את הזהות הנשית של נשימ ערביות
ויהודיות ,דתיות וחילוניות בישראל ,המחקר
מתמקד במיקומ של הזהות הנשית ביחט לזהויות
אחרות כמו זהות לאומית )יהודי  /ערבי( ,זהות
אזרחית )ישראלי/פלשטיני( ,זהות עדתית ,זהות
דתית ,זהות פוליטית וכו' ,בנוטף ,בוחן המחקר
את המשמעות של זהות נשית והאפיונימ העמדתיימ
הקשורימ אליה ,הממצאימ מראימ שיש הירארכיות
שונות של זהויות לנשימ דתיות וחילוניות יהודיות
וערביות ,ושהירארכיות אלו קשורות לעמדות כלפי
תפקידי מין :מערך הזהויות של הנשימ הדתיות

משקף קבלה של הטדר החברתי הקיימ )כפי שהוא
משתקף בחוטר נכונותן להיות מעורבות בפעילות
מחאה ,ציות לטמכות ,ותחושה של חוטר יכולת
להשפיע על תהליכימ חברתיימ( ,קבלת הטדר
החברתי חזקה עוד יותר בקרב הנשימ הערביות,

המאמר נבחר לקבל את אחד מפרטי מקרגור
למאמרימ מצטיינימ בעשור האחרון,

רחל פסטרנק )  (, 2001מציגה מהדורה מחודשת
לטפרה" :המעגל הראשון-המשפחה כמחנכת:
חממה ומלכודת" ,תל אביב ,הוצאת איתאב,
 מהדורה חדשה ומתוקנת לטפר שיצא ב , 1994-באותו שמ,

הטפר דן בתרומה הפוטנציאלית של המשפחה
)חד הורית ,חד מינית וכדומה לצורותיה( לתהליך
הגדילה והטוציאליזציה של הילדימ ,בטפר
משולבימ תאוריות ,מחקרימ ודוגמאות מהארץ
ומהעולמ,

דורון גיל" (, 1999 ) -ארבע לפנות בוקר",
תל אביב בהוצאת גוונימ ,חלונות,

קובץ של שלושימ טיפורימ קצרימ המשלבימ
מוטיבימ פטיכולוגיימ על מהות הקיומ האנושי,
המ מעלימ נושאימ עכשוויימ כמו :אהבות ,בגידות,
געגועי מ ,מיניות ,קונפליקטימ ,תקוות ,חרדות
וכו' ,הטיפורימ מעלימ נושאימ שונימ המאפשרימ
לקוראימ לחשוב אודותמ בראייה המכוונת
כלפי חייהמ שלהמ :האמ אפשר להתאהב באישה
לא מוכרת בשיחת טלפון לילית? האמ לנטוע

לטיול עמ מאהבת אשת חבר? האמ חיימ כפולימ
מכפילימ את האהבה? האמ יש דברימ שעדיף
לא לדעת? האמ בכי מגביר את ההנאה המינית?
האמ ייתכנו חיימ ללא געגועימ? טיפורי הטפר
מבוטטימ על נושאימ שהובאו על ידי מטופלימ
בשעות טיפול מרובות ,כמו גמ על מוטיבימ
פטיכולוגיימ שד"ר גיל מלמד במהלך השיעורימ
והטמינרימ בחוג.

~--~--~~~~~~==~~-.

הציווי ההומניסטי

קלי וחגית ברון .העבודה עוסקת בתנועה

מטרת הספר היא להגיש לקורא העברי גישה

שהוקמה ע"י קבוצת צעירימ מן השמאל המתון
בעקבות רצח רה"מ יצחק רבין ,ז"ל .בעבודה נבחנו
התהליכימ הפוליטיימ וההיסטוריימ שהובילו
להקמת התנועה ,תהליכי התגבשותה ופעולתה עד

עמיחי זילברמז )  999ך (.
בטכנולוגיה ,כתיבה ועריכה עמיחי זילברמן,
תל אביב ,ספריית המינהל.
רוחנית ,ויבנתחומית להארת הקשר יבן הטכנולוגיה,
החברה והאדמ .שתי גישות שולטות כיומ בספרות:
הדטרמיניזמ הטכנולוגי  -האדמ נשלט על ידי
הטכנולוגיה שהוא עצמו המציא .ולעומתה גישת
האוטופיה החברתית שלטון נצחי של האדמ
והחברה על מעשה ידיו.
פרקי הספר השונימ לוקחימ את הקורא )"האמיץ"
והסבלן( למסע הרפתקאות הנע בין שני
הקטבימ ולכמה תרחישימ ביניהמ.

מציגים

מרצים

עבודות סמיגריוגיות

של סטודגטים שהם

לבחירות לכנסת ב  996-ך ,כמו-כן נסקרו בעבודה

פעולת "דור שלמ דורש שלומ" לאחר הבחירות
ומטרותיה לעתי,ד כפי שהוצגו ע"י חבריה ומקימיה.
שיטת העבודה התבססה על תצפית בכינוס
התנועה ,על ראיונות עומק עם פעילימ ועל ניתוח
מסמכימ.

 .3עבודה בנושא "מעמד האשה ,כפי שהוא בא לידי
ביטוי בפרסומות בישראל" נכתבה בסמינריון
העוסק בתרבות פופולארית ומירגר ,בשנת הלימודימ
תש"ס ,אף הוא בהרצאתה ובהנחייתה של טובה
בנסקי  .הכותב הוא פביאן לנגה ,ועבודתו מתבססת
על ניתוח תוכן של פרסומות עכשוויות
בטלויזיה הישראלית .ההשערה הייתה כי הסטטוס
של הנשימ ,כפי שהוא מוצג בפרסומות ,משקף

את הסטטוס הנמון של הנשימ בחברה הישראלית.
נבחנו פרסומות שונות עפ"י מספר ממדימ שנקבעו
מראש,

הגחו:

והניתוח

אושש

את

ההשערה.

טובה בנסקי

דוד סגל

ך .נושא העבודה" :תנועות המחאה 'נשימ בירוק'

ך .עבודה סמינריונית בנושא "התמודדות יומיומית

ו'נשימ בשחור' כדוגמה לייצוג נשימ בתחומ
הפוליטי יבשראל" .העבודה הוגשה במסגרת הסמינר

של משפחות עמ ילדימ אפילפטיי מ" הוגשה לדוד
סגל בסמינריון של פסיכולוגיה רב-תחומית .העבודה
עסקה בניתוח מקרה על-פי מבנה תאורטי של תאור
התמודדות הורימ עמ מוגבלות כרונית של ילדימ,
תון שימוש בכלי הערכה אובייקטיביי מ.
שיטת העבודה הייתה ,כאמור ,ניתוח מקרה לאור

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל,
בהרצאתה ובהנחייתה של טובה בנסקי .כתבו את
העבודה קרן רבלין ויעל הלפרין .בעבודה
נבדקו התנאימ שהובילו להשתתפותן של נשימ
והתגבשותן של שתי התנועות האלה ,דרכי הפעולה
שלהן ,התביעות שהציגו והגורמימ שהניעו אותן
להשתתף בהן .הממצאימ מראימ הדבלימ גדולימ
בין שתי התנועות מבחינת הגורמימ המניעימ

להשתתפות ,דרכי הפעולה והתנאימ שהובילו
לצמיחתן .יחד עמ זאת ,עצמ הקמתן של שתי
התנועות מצביעה על מיעוט ההזדמנויות הפתוחות
לפני נשימ להשתתף במוסדות הפוליטיימ
הממוסדימ .שיטת המחקר שבה נקטו הכותבות

הייתה

.2

ראיונות

עומק

וניתוח

מסמכימ.

תאוריות בתחומ.

 .2עבודה נוספת" ,שימוש בבעלי-חיימ כאמצעי
תרפויטי עמ חולי-לב" הוגשה לדוד סגל .העבודה
בחנה את טיב הקשר המנטלי-פיזי בהקשר של
מחלות לב .באופן מפורט יותר ,נבדקה השפעתו
של הקשר עמ בעלי החיימ על מאפיינימ ביולוגיימ
של המחלה ולאחר ניתוח מעקפימ .עבודה בתחומ
הפסיכולוגיה )הבין-תחומית( ,שנושאה "לחץ
תעסוקתי ותחלואה קרדיו-וסקולרית" הוגשה אף
היא לדוד סגל .בעבודה נדבק קשר יבן שני משתנימ:
לחץ במקומ עבודה והתפתחות מחלות לב.

עבודה נוספת באותו סמינר ,בהנחיית טובה

בנסקי ,נכתבה בנושא התנועה "דור שלמ דורש
שלומ" .כתבו את העבודה שלי ני מקובסקי ,אפרת

 .3עבודה בנושא "הקשר בין תמיכה חברתית לבין
הסתגלות פסיכו-סוציאלית בקרב נשימ כרותות

מרצים מציגים עבודות ממיבריוביות

של מטודבטים שהם הבחו:
שד" ,כידוע יש קשר בין נפש האדם לבין גופו.
העבודה

בודקת את היחסים שבין הקשר הזה

במצבים של חולי בכל מובניו ,לבין ההתערבות
הסביבתית .אף עבודה סמינריונית זו הוגשה לדוד
סגל .העבודה בדקה מתאם בין איכות התמיכה

החברתית ואיכות מאפייני הסתגלות אצל נשים
שעברו כריתה בטווח זמן של שלושה חודשים.
דורון גיל

.1

העבודה "יוגה

-

הקשר בין גוף ונפש" הוגשה

לדורון גיל בסמינריון פסיכולוגיה של מזרח/מערב
ונכתבה ע"י גל פוקס ויעל סולר .הן מסבירות
כיצ,ד באמצעות היוגה ,ניתן להתנסות באמת רק
כשאנו חורגים מעבר לחושים וכאשר אנו משקיטים
את השכל .השיטות השונות של היוגה אמורות
לסייע לנו להגיע אל האמת.

•2

עבודה בנושא "תורת הזן

-

מהותה ושימושיה

ברפואת הנפש המערבית" הוגשה אף היא לדורון
גיל ,באותו סמינריון ,מאת אושרית יאמין ורווית
גופרשטיין .מהעבודה עולה שהרעיון של הזן הוא
לאפשר לנו לבוא במגע עם הליכים פנימיים
בהווייתנו ,ולעשות זאת בדרך הישירה ביותר
האפשרית בלי להזדקק לשום דבר חיצוני או נוסף.
מגע פנימי זה עוזר לנו לחולל שינוי קוגניטיבי
פסיכולוגי ,לקראת גילוי נפשנו המלאה השלמה.
 . 3עבודה בנושא !"הארה לפי הבודהיזם" הוגשה
לדורון גיל בסמינריון זה ונכתבה ע"י טלי מרגלית
ולי שפריר .העבודה דנה ביכולתו של האדם להגיע
להארה ולהפחית את הסבל.

 .2נושא העבודה הוא "לימודי היהדות במערכת
החינוך הממלכתית בישראל הלכה ומעשה"
במסגרת הסמינריון חינו,ך חברה ואידאולוגיה,
המועבר ומונחה ,אף הוא ,ע"י רחל פסטרנק.
העבודה נכתבה על-ידי אלעד בשארי .בעבודה
נבחנת המדיניות להחיל לימודי יהדות
במערכת החינוך הממלכתית )חילונית( בישראל.
מהם שורשיה של המדיניות הזו והאם היא משרתת
פלורליזם תרבותי .מוצגות פעולותיה של ועדת
שנהר ,שהוקמה בשנת  991ך ,על-מנת לגבש
הצעות ותכניות לימודים שיקדמו גיבוש של זהות
יהודית בישראל  .העבודה מנתחת באורח ביקורתי
מטרות אלה ובוחנת את ביצוע המדיניות במוסד
אחד )חילוני( להכשרת מורים .המחקר הוא איכותי
ומבוסס על ראיונות אנשי מפתח מרכזיים בתחום
היהדות .מתברר כי המורים אכן הוכשרו ברוח

ועדת שנהר אך ללא התייחסות לביצוע ה"שדה".
בתי-הספר ,שהיו אמורים לקלוט את המורים
האלה ,לא ערוכים עדיין להוראת לימודי יהדות.
 .3נושא העבודה" :תרומת ההומור לחינוך והוראה",
ואף היא הוגשה במסגרת הסמינריון :חינו,ך חברה

ואידאולוגיה והוגשה למנחה ,רחל פסטרנק .היא
נכתבה על-ידי נילי רץ-ולר.

רחל פסטרנק
 .1עבודה בנושא "חב"ד כביטוי לרב תרבותיות",
הוגשה לרחל פסטרנק בסמינר רב תרבותיות

אפלטון ,אריסטו ,הובס ,קאנט ,שופנהאור וניטשה.

בעבודה נדון המושג "הומור" )"מה שאנשים

מדווחים כמצחיק"( וכיצד נתפס ההומור אצל

ונכתבה ע"י אתי לנצ/ר ויפעת דוד .העבודה בוחנת

תאוריות מתחום הפסיכולוגיה ,הסוציולוגיה

את חב"ד כקבוצה חברתית ,תרבותית ,את

והפילוסופיה מסיברות את מקור ההומור ותרומתו

מאפייניה ,מטרותיה וייחודה בחברה החרדית.

לאדם ולהוראה .מכל אלה נשאלת שאלת המחקר
המרכזית :מהי תרומת ההומור להוראה :האם
השימוש בהומור במהלך השיעורים משפר את

יש בה התייחסות מיוחדת למערכת החינו,ך
שנמצאת בפיקוח

משרד

החינוך

והתרבות.

הישגי התלמידים .המחקר נושא אופי כמותי
ומבוסס על שאלונים מגוונים .התוצאות מציבעות
על קשר חיובי בין הומור המורה לבין האווירה
בכיתה והישגי התלמידים.

