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 חברי הנהלת הכנס 

 
 לחינוך   אלקאסמי)יו"ר הכנס(.  המכללה האקדמית אשקלון, מכללת  פרופ' אריה סובר

 והאוניברסיטה הפתוחה, יו"ר האגודה הישראלית                                              
 לחקר ההומור.                                             

 נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים.         פרופ' ציפי ליבמן           
                                   נשיא מכללת אלקאסמי לחינוך.    פרופ' בשאר סעד               

 מ.מ. נשיא מכללת אלקאסמי לחינוך.              ד"ר ג'אמל אבו חסין 
 מכללת סמינר  ראש תכנון ופיתוח הפקולטה לאמנויות   ד"ר רבקה ודמני                 

 .הקיבוצים                                           
 

 חברי הוועדה המדעית 
 

 )יו"ר(         המכללה האקדמית אשקלון, מכללת אלקאסמי לחינוך   פרופ' אריה סובר
 והאוניברסיטה הפתוחה, יו"ר האגודה הישראלית                                            

 לחקר ההומור.                                          
 המסלול האקדמי של המכללה למינהל.                פרופ' לידיה אמיר 

 .המרכז האקדמי ויצ"ו חיפהומכללת סמינר הקיבוצים                ד"ר אורנה בן מאיר

                                                                                      .                 אוניברסיטת בן גוריון שבנגב               פרופ' שבח פרידלר
 האוניברסיטה העברית בירושלים.              פרופ' יחיאל שיינטוך

 

 ארגון והפקה                                        
 

                  המרכז והמארגנת, מכללת סמינר הקיבוצים  יו"ר הוועדהד"ר אורנה בן מאיר               
                                           .האקדמי ויצ"ו חיפה                                          
   בית הספר לאמנות ועיצוב, ויזמות פיתוח אחראימפיק בפועל, דורי אורין                            
 .סמינר הקיבוצים מכללת                                          

 .לחינוך אלקאסמי מכללת ודוברות ציבור ראש אגף יחסי                         קעדאן פאדי

 קמפוס אמנויות מכללת סמינר הקיבוצים. - מנהלת הספרייה                         אורנה שחף
 קומיקס.לו האוצר המוזיאון הישראלי לקריקטור                            אסף גמזו

 מכללת סמינר הקיבוצים. ראש מנהל בפקולטה לאומניות                         נצר-דנה גל
 .לחינוך אלקאסמי מכללת ודוברות ציבור יחסי                      חוסאם שאייב

 .לחינוך אלקאסמי מכללת ודוברות ציבור יחסי                      מהא מגאדלה
 .גולדפינגר תקשורת, יחסי ציבור למכללת סמינר הקיבוצים                        אלירן לוי     

 מנהלת אתר הכנס.                       מיכל אביגדור
 עריכה לשונית.                        אביבית גרא

  .תמיכה טכנית                           יבגני חבין
 תיאום חדרי הרצאות.              ימון          אפרת מ
 צילום ועריכת וידאו                                           ענר גרא
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 הכנסתכנית 
 

   
 התכנסות והרשמה – 158-009.

 
 

 )אודיטוריום(     פתיחת הכנס             

 
 .נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים /ליבמן פרופ' ציפי ברי ברכה: ד  – 930-900

 .לחינוך אלקאסמי מכללתנשיא  מ.מ. /ןיחס ד"ר ג'אמל אבו                                  
   .והאגודה הישראלית לחקר ההומור יו"ר הכנס /פרופ' אריה סובר                                  

 
  המרכז האקדמי ויצ"ו ו מנחה: ד"ר אורנה בן מאיר/ מכללת סמינר הקיבוצים                                 

 .חיפה                                           
                                            

       

 )אודיטוריום(    ראשון מליאה מושב   1100-930 
 

 .המרכז האקדמי ויצ"ו חיפהו/ מכללת סמינר הקיבוצים אורנה בן מאירד"ר יו"ר: 
 

מחקרים חדשים.                                                                                    –האם יש רפואה בהומור? 
היחידה להפריה חוץ גופית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי, מנהל / שבח פרידלרפרופ' 

 הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון שבנגב. 
 

חקר ההומור היהודי.                                                                                                     
 ,והאוניברסיטה הפתוחה לחינוך אלקאסמי מכללת ,קדמית אשקלוןהמכללה האפרופ' אריה סובר/ 

 יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור. 
 

 .חדשות מההיסטוריה -פילוסופיה והומור 
 .המסלול האקדמי המכללה למינהלפרופ' לידיה אמיר/ 

 
 

 הפסקת קפה    1115-1100
 
 

   (:מקבילים) בוקר מושבי     1245-1115
 

 (205חדר  2)קומה     יצירתיות, אמנות והומור:  1מושב 
 

 הקיבוצים מכללת סמינר : ד"ר סיגל ברקאי/הומגיב יו"ר
 

    "אירוניה היסטוריוגרפית" באמנות חזותית ישראלית.                                                                               
 מכללת סמינר הקיבוצים. ד"ר סיגל ברקאי/ הפקולטה לאמנויות

 
משחק, דמיון והומור כתשתית נוזלית של היצירתיות.                                 -חשיבה לודית: מבוא למד"ה 
 ד"ר שי הרביץ/ חוקר עצמאי. 

 
                            על יצירותיו של קובי לוי.                                                          -ם יעל הומור ונעלי

 .המרכז האקדמי ויצ"ו חיפהו ד"ר אורנה בן מאיר/ מכללת סמינר הקיבוצים
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 (206חדר  2)קומה    הומור בתרבות יהודי מרוקו:  2מושב 
 

 אילן והאוניברסיטה הפתוחה.                                     -ד"ר נינה פינטו אבקסיס/ אוניברסיטת בר :ומגיבה יו"ר 
 

 הומור אצל יהודי מרוקו.                                                                                                       
 חוקר עצמאי.אשר כנפו/ 

 
הפירֹוּפֹו ההומוריסטי כגשר בין התרבויות בטיטואן שבצפון מרוקו.                                                        

 אילן והאוניברסיטה הפתוחה.   -אבקסיס/  אוניברסיטת בר-ד"ר נינה פינטו
                                                                                                                     

גרבית בישראל.                                                                                          מאהקומדיה ה
 שמחון/ מכללת סמינר הקיבוצים.-ד"ר שרית קופמן

 
 

 (210חדר  2)קומה    קולנוע והומור:  3מושב 
  

 האוניברסיטה הפתוחה ומרכז קבנר מינרווה להיסטוריה גרמנית.    : ד"ר מיכל פיק חמו/ומגיבה יו"ר
  

 י.                                                                                                      -בוראט: הומור של ממש
 לוינסקי לחינוך והמרכז הבינתחומי הרצליה.  ד"ר רחל קואסטל/ מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת

 
דון קישון וסנצ'ו סאלח: הצעה לקריאה חדשה בסרטי אפרים קישון.                                                                

 ד"ר עמרי יבין/ מכללת סמינר הקיבוצים.    
 

.                                                 "שבתיסאלח "התמודדות הומוריסטית עם טראומת הגירה בסרט 
 חמו/ האוניברסיטה הפתוחה ומרכז קבנר מינרווה להיסטוריה גרמנית.    -ד"ר מיכל פיק

 
 

 (211חדר  2)קומה    והומורזהות לאומית  ,ספרות  :4מושב 
 

 שושן/ מכללת סמינר הקיבוצים.-ד"ר אסתי אדיבי: ומגיבה יו"ר
 

 אירוניה ופרודיה בין ח"נ ביאליק לנחום גוטמןהומור, 
                                                                                                          חוקרת עצמאית.ד"ר יעל דורון/ 

 
.                                           "אהבה זרה""הנה הולך הפילוסוף!" ההומור ביצירתו של אשר ברש 

 אוניברסיטת אריאל. /כהן -ד"ר עופרה מצוב
 

                                                                                                                             "דמעה מתחת לעינו ופיו מעוגל בחיוך": על ההומור ב'סוס אחד נכנס לבר' מאת דויד גרוסמן.
 שושן/ מכללת סמינר הקיבוצים.-ד"ר אסתי אדיבי

 
 

 (212חדר  2)קומה    והומור זהות יהודית, זיכרון  :5 מושב
 

 .הטכניון והמכללה האקדמית עמק יזרעאל: ד"ר פנינה רוזנברג/ ומגיבה יו"ר
 

                     ישראלית -בכל דור ודור: בין קריקטורה לדמוניזציה של האיום על הזהות היהודית
                                                                                                                          ."אגדה של הגדה"ב

 טה העברית בירושלים.  ד"ר רז גרינברג/ האוניברסי
 

 .מרכזיות ההומור על היבטיו: דת ומין בקורפוס אסע"י של יהודי רומניה
  .שלום/ המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי-ד"ר מירי יוסוב

 
אלמנך של זכרונות מחנה הריכוז  :אווה גבאני ,הקומיקס/ הרומן הגראפי כסוכן זיכרון השואה

           רייסקו.                                                                                                                      -אושוויץ
 ד"ר פנינה רוזנברג/ הטכניון והמכללה האקדמית עמק יזרעאל.
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 (106חדר  1)קומה     תרפיה והומור  :6מושב 
 

 .עמותת "עם שמח"ו המסלול האקדמי המכללה למינהל/ ד"ר עמיחי זילברמן :ומגיב יו"ר
 

 בין הומור לתבונה: שימוש בקריקטורות להעצמת פגועי ראש. 
 ד"ר ניצה שחר/ מכללת אחווה.

 
 .כלי לשיפור איכות החייםכהחיים כסרט מצחיק: הומור 

 .עמותת "עם שמח"ו האקדמי המכללה למינהלהמסלול / ד"ר עמיחי זילברמן
 

 .הומור, דימוי גוף, נרטיבים וזהות עצמית של נשים באמצעות תרפיה באמנות
                                                                 חוקרת עצמאית.ד"ר רותי הרפז/ 

 
 

 (108חדר  1)קומה    והומורמדיה   :7מושב 
 

 : פרופ' יחיאל לימור/ אוניברסיטת ת"א. ומגיב יו"ר
 

"דוקר בחזה? מרוב צחוק": הומור ברשתות החברתיות כתגובה לגל הפיגועים בישראל שאירע 
.                                                                                                                 2015באוקטובר 
 אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.אדם רצון/ 

 
בין קהילת המיעוט וחברת הרוב: התוכן ההומוריסטי ב'דוסים מצייצים'.                                                 

 גל כהן/ האוניברסיטה העברית בירושלים.
 

                                  נקודות ציון בהתפתחות תכניות ההומור ברדיו בישראל.                             
  חוקר עצמאי.ואיזי מן/  אוניברסיטת תל אביב פרופ' יחיאל לימור/

 
 

 (109חדר  1)קומה    ובתיאטרון ייצוגים הומוריסטיים בתקשורת  :8מושב 
 

 ד"ר צילה שלום/ מכללת לוינסקי לחינוך.   :ומגיבה יו"ר 
  

 רצח בכתבי העת ובעיתונות הלונדונית,ייצוגים הומוריסטיים של  –למות מצחוק 
1914-1880 .                                                                                                                              

 אביב.  -לי מיכאל ברגר/ אוניברסיטת תל
 

מהו משחק קומי? עבודתה של מולי פיקון.                                                                      
 האוניברסיטה העברית בירושלים. /פרופ' יהודה מוראלי

 
                           הומור לשוני בתקשורת הישראלית.                                                                       

 ד"ר צילה שלום/ מכללת לוינסקי לחינוך.

 
   

  צהרייםת הפסק       1345-1245
 

 
 (:מקבילים) צהריים מושבי    1515-1345
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 (205חדר  2)קומה     רטוריקה והומור  :9מושב 
 

 אביב.   -שע גתי/ אוניברסיטת קייפ טאון ואוניברסיטת תלו: פרופ' יהומגיב יו"ר
 

                                                רטוריקה חזותית בקריקטורות של שרה נתניהו. -"למה הם נטפלים אליה?" 
 ד"ר אורנה בן מאיר/ מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת ויצ"ו חיפה.

 
סאטירת 'מהדורת השבט': ניתוח רטורי.                                                                                      

 .אלחנן אבן חןמגיש:  .אורלי רביד/ מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת חיפה
 

קווים לטקטיקת הפולמוס הדתי.                                                                                     ,הגיחוך
 אביב.   -שע גתי/ אוניברסיטת קייפ טאון ואוניברסיטת תלופרופ' יה

                                                 
 

 (206חדר  2)קומה    בחקר ההומור חדשים ספרים דיון לכבוד:  10מושב 
 

מכללה למשפט המכללת סמינר הקיבוצים,  אוניברסיטה הפתוחה,/ הד"ר רועית דהן: ומגיבה יו"ר
 מכללת בית ברל.וועסקים 

 

 נינה פינטו אבקסיס ד"ר על ספרה של  דיון
טיטואן דוברי יום של יהודי -הטווס, המגוהץ וחצי האישה: כינויים, הומור ופולקלור בשיח היום

  (. 2014) ירושלים: מכון בן צבי.החכתייה
  Autonomus University of Madrid -/ האוניברסיטה העברית ו אנג'י כהן

 . 
 לבני -ליאת שטיירד"ר על ספרה של  דיון 
תל אביב:  .הר הזיכרון יזכור במקומי: הזיכרון החדש של השואה בתרבות הפופולארית בישראל 

 .(2014)רסלינג 
  אילן.-המרכז האקדמי פרס ואוניברסיטת ברד"ר יניב גולדברג/ 

 
 לידיה אמירפרופ' על ספרה של  דיון

Humor and the Good Life in Modern Philosophy:  Shaftesbury, Hamann, Kierkegaard.           

Albany, NY: State University of New York Press, (2014). 

מכללת ומכללה למשפט ועסקים המכללת סמינר הקיבוצים,  אוניברסיטה הפתוחה,/ הד"ר רועית דהן
 בית ברל.

 
 

 (210חדר  2)קומה     תרבותי - וההקשר החברתיהומור :  11מושב 
 

 ואוניברסיטת חיפה. המכללה האקדמית הערבית לחינוך/ ד"ר ג'נאן פראג' פלאח: ומגיבה יו"ר
 

Waza – בבדיחות מבצע 'צוק איתן' ת המרחב הישראליתימשבר בחווי                                                       .
 ד"ר חיה מילוא/ אוניברסיטת חיפה. ואלרן -ד"ר צפי זבה

 
 .חלמאים וחלמאות בבדיחה הערבית הגלילית

 ך.ד"ר עאמר דהאמשה/ המכללה האקדמית הערבית לחינו
 

 הומור בקרב קשישות ערביות
 ואוניברסיטת חיפה. המכללה האקדמית הערבית לחינוך/ פראג' פלאחד"ר ג'נאן 

 
 

 ( 211חדר  2)קומה    פוליטיקה והומור  :12מושב 
 

 ד"ר איתן אורקיבי/ אוניברסיטת אריאל.: ומגיב יו"ר
 

מבעים אירוניים כסוג של הומור בפוליטיקה הישראלית.                                                                      
 המכללה האקדמית בית ברל. /ד"ר רמה מנור וד"ר אבי גבורה
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              סרקו" בצרפת  -תרבות בתנועת "אנטי-הומור, בידור ומחאה פוליטית: ממים ושיבוש
(2007-2012                                                                                                                .) 

 ד"ר איתן אורקיבי/ אוניברסיטת אריאל.
 

                                 ההומור השנון של הערבי המובס.                                                                
 .סלים בריק/ האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה

 
 

 (212חדר  2)קומה     רפואה והומור:  13מושב 
 

הפקולטה למדעי הבריאות ו: פרופ' שבח פרידלר/ המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי ומגיב יו"ר
 אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.  ב

                                                                                                    
                                                   חולה.-רפואה "אחרת": הוראת הומור ותקשורת בין אישית ביחסי רופא

רן מייקל המכללה האקדמית עמק יזרעאל, עוז ד"ר אורית קרניאלי מילר/ אוניברסיטת ת"א, ד"ר ק
 סגל/ אוניברסיטת ת"א, ואריק שטיינברגר/ אוניברסיטת ת"א. 

 
                                                          ליצנות רפואית עם חולים במחלות מסכנות חיים וסופניות.

 חי. -שבנגב ומכללת תלאמנון רביב/  אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון 
 

אישי עם ליצן רפואי לעומת צפייה בקטע ווידאו -הערכת מטופלות בהפרייה חוץ גופית למפגש בין
                                                                 שלו, לאחר החזרת עוברים שהושגו בהפריה חוץ גופית.

אוניברסיטת ואוניברסיטאי ברזילי הרפואי המרכז ה ,ופיתהיחידה להפריה חוץ ג/ פרופ' שבח פרידלר
מכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומחקר בבריאות  /שרהלי גלסר, גילה לויתן, דנה הדר, בנגבשבן גוריון 

מרכז ההיחידה להפריה חוץ גופית בת אל סאסי,  ,ילודהיהציבור, היחידה לחקר בריאות האישה ו
מכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומחקר בבריאות , גבע-ליאת לרנר, ד"ר אוניברסיטאי ברזיליהרפואי ה

 אוניברסיטת תל אביב.וילוד היהציבור, היחידה לחקר בריאות האישה ו
 
 

 (106חדר  1)קומה    חינוך והומור:  14מושב 

                                                        
 סמינר הקיבוצים.פרופ' אביקם גזית/ מכללת : ומגיב יו"ר

 

הומור ואפקטיביות של למידת סטודנטים בקבוצות.                                                                     
 ד"ר אסנת ישראלי/ המכללה האקדמית אשקלון.  וד"ר אלי גולדשטיין 

 
                                                                                                                           .בשיעורי חינוך גופני 12-4הומור ככלי להגברת מוטיבציה ולשיפור התנהגות בקרב ילדים בגילאי 

 מכללת סמינר הקיבוצים. /ד"ר איתן אלדרורועי חיגשי 
 

                                                                         .שילוב הומור בהכשרת מורים למתמטיקה
 .המכללה לחינוך -פרופ' איליה סיניצקי/ אקדמית גורדון 

 
 .ח כלפי שילוב הומור בהוראת מתמטיקה-עמדות תלמידי כיתות ז

 פרופ' אביקם גזית/ מכללת סמינר הקיבוצים.
 
 

 ( 108חדר  1)קומה    חקר ההומור, הישרדות והחיים היפים:  15מושב 
 

לחינוך והאוניברסיטה  אלקאסמי, מכללת פרופ' אריה סובר/ המכללה האקדמית אשקלון יו"ר:
 , יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור.הפתוחה

 

בחינה מחודשת.                 –הנרי ברגסון: התיאוריה החברתית והמכניזם של ההומור והצחוק 
, לחינוך והאוניברסיטה הפתוחה אלקאסמי, מכללת  האקדמית אשקלוןפרופ' אריה סובר/ המכללה 

 יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור.
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 לשרוד את השואה ולחיות את החיים באמצעות הומור. "סיפור אהבה! -רבקה ויוסף באו "

 אביב. -צלילה באו כהן והדסה באו/ אוצרות מוזיאון יוסף באו בתל
   (דקות 40סיפור האהבה"  -באו משך ההרצאה "רבקה ויוסף )

                                                 

 

 (109חדר  1)קומה    ספרות והומור ,שירה  :16מושב 
 

 מרים נייגר/ החוג לספרות האוניברסיטה העברית בירושלים.   ד"ר : ומגיבה יו"ר
 

ההומור בשירתו של וויליאם קרלוס וויליאמס כאמצעי לירי וככלי להתמודדותו האישית.           
 באר שבע.בד"ר דורון נרקיס/ המכללה האקדמית ע"ש קיי 

 
                                     "למנצח על קן ציפור": ההומור ככלי פוליטי בשירתו של אביגדור המאירי.

 האוניברסיטה העברית בירושלים.   מרים נייגר/ ד"ר 
 

                                            .מן הספר אל הבמה: על סיפורו ההומוריסטי של הסופר אשר כנפו "קופת רבי מאיר"
  סופר בימאי ועורך.גורן/ גורמזאנו יצחק 

                                                                                                    
                                           

     קפההפסקת        1530-1515
 
 

  (:מקבילים) אחה"צ מושבי    1700-1530
 
 

 (205חדר  2)קומה    שחור הומור, התמודדות וחברה  :17מושב 
 

 צביאל/ אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה.   -ד"ר עירית אבישי: ומגיבה יו"ר
 

                                                                                                                         'מצחיק רצח' ההומור כמסייע להתמודדות עם מציאות מאיימת במפגש שבין אחרים מקוטבים.
 אביב. -ד"ר פיטר הריס/ מכללת גליל מערבי ואוניברסיטת תל

     
                                 יאיר גרבוז ותמיד פולני: הומור ככלי להשתלבות בחברה ובמרחב.                    

 אילן. -ת ברטאורי ארז/ אוניברסי
 

                                              בלום.-הומור נשי שחור ביצירתה של אורלי קסטל –לצחוק לסכנה 
 צביאל/ אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה.   -ד"ר עירית אבישי

 
 

 (206חדר  2)קומה     הומור אתני – וערבים מספרים בדיחותכשיהודים   :18מושב 
 

 ך.ד"ר עאמר דהאמשה/ המכללה האקדמית הערבית לחינו: ומגיב יו"ר
 

                          הנות מבדיחות יהודיות מתוך 'ספר הבדיחה והחידוד'.ימה דרוש לישראלי המצוי כדי ל
 ד"ר רחל רוזנר/ האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית לחינוך דוד ילין.  

 
        ג'וחא ובדיחותיו.                                                                                                             

 בית ברל. מכללתאחמד עזאם/ 
 

                                                                                       דמותו של רוטשילד וסביביו בהומור היהודי.
  .. מגיש: משה גנוזחוקר עצמאי גנוז / יצחק 
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 (210חדר  2)קומה   שואה והומור:  19מושב 
 

לבני/ המכללה האקדמית ספיר והמחלקה ללימודי תרבות -: ד"ר ליאת שטיירהומגיב יו"ר
 האוניברסיטה הפתוחה.  

          
תעמולה ושטיפת מח של המשטר הנאצי באמצעות קומיקס והומור שחור בתקופת השואה 

                                                                                                                     ובתקופה שקדמה לה.
 אילן.  -ד"ר רות וולף/ אוניברסיטת בר

 
                               .                                                                                        "מאוס"הומור ב

 ד"ר שי הרביץ/ חוקר עצמאי.        
                                                                                           

                                                  זילות השואה או מנגנון הגנה? – "היטלר מתעצבן"סרטוני היוטיוב 
 המכללה האקדמית ספיר והמחלקה ללימודי תרבות האוניברסיטה הפתוחה.     /לבני-ד"ר ליאת שטייר

 
 

 (211חדר  2)קומה     ימוריםההומור לוהקשר בין  טלוויזיוניתהסאטירה ה  :20מושב 
 

 המסלול האקדמי המכללה למינהל והאוניברסיטה הפתוחה.   : ד"ר דוד לוין/ומגיב יו"ר
 

מתי הבדיחה מפסיקה להצחיק? הגבולות הרגולטורים של סאטירה טלוויזיונית בישראל.                          

 .יטה הפתוחהסהאוניברד"ר אפרת דסקל/ 

. 
בכבלי הסדר הסמלי: תכניות סאטירה ויחסי מגדר.                                                                           

 ד"ר דוד לוין/ המסלול האקדמי המכללה למינהל והאוניברסיטה הפתוחה. 
  

.                            הומור, צחוק ועליצות בשדה ההימורים הישראלי - צוחקים כל הדרך אל הבנק
 .ד"ר משה לוי/ אוניברסיטת אריאל

 
 

 (212חדר  2)קומה     ספרות ילדים והומור  :21מושב 
 

 פרופ' שמעון לוי/ אוניברסיטת תל אביב: ומגיב יו"ר
 

הומור בספרות לילדים בגיל הרך והפונקציות שהוא ממלא בתהליך הסוציאליזציה.                            
 ד"ר ניצה דורי/ המכללה האקדמית הדתית לחינוך 'שאנן'.  

    
                                                  תפקידים רגשיים וחברתיים של ההומור בספרות ילדים.                 

 אילן ומכללת בית ברל.  -קלפ/ אוניברסיטת בר-מיכל פז
 

                                                       .הערות על הומור במעשיות האחים גרים -"ואז היו כולם מתים" 
 פרופ' שמעון לוי/ אוניברסיטת תל אביב.

 

 (106חדר  1)קומה      מהתנאים ועד הגשש החיוור - הומור יהודי  :22מושב  
 

 אילן.                                              -ד"ר יניב גולדברג/ המרכז האקדמי פרס ואוניברסיטת בר: ומגיב יו"ר
 

 הומור יהודי בכתבי תנאים.
  Université Paris Ш – Sorbonne Nouvelleאביגיל אהלי/

 
הומור יהודי = משבר חוסר ההתאמה בשטעטל במזרח אירופה.                                                 

 חוקר עצמאי.שולי ויקטור/ 
                                                                                              

לשלישיית הגשש החיוור.                                       דז'יגאן ושומאכרביידיש זה נשמע יותר טוב? בין 
 אילן.   -ד"ר יניב גולדברג/ המרכז האקדמי פרס ואוניברסיטת בר
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 (108חדר  1)קומה     פילוסופיה והומור  :23מושב 

 

 המכללה למינהל.   של אמיר/ המסלול האקדמי: פרופ' לידיה ומגיבה יו"ר
  

                                         הז'אנר הקומי כתשובה לביקורת של אפלטון על האמנות המימטית.
 חוקר עצמאי. /חיים נגידד"ר 

                                                
                                  מוריס בלאנשו ופרנץ קאפקא.הדימוי כזיקה קומית לאֵחר ביצירותיהם של 

    Civilisations et sciences humaines Université Paris VІІ Denis Diderotד"ר איילת לילטי/ 

 
 על האלכימיה של ההומור.  - האדם המגוחך

 המכללה למינהל.   של פרופ' לידיה אמיר/ המסלול האקדמי 

 

 (109חדר  1)קומה     פסיכולוגיה והומור  :24מושב 
 

 אביב.    -אוניברסיטת תלצנלסון/ כ: ד"ר עדנה ומגיבה יו"ר
 

        הומור ותרבות ארגונית.                                                                                                        
 העברית.אלעד ברנדס/ האוניברסיטה 

 
במהלך צפייה בסרטונים  Facial EMG חווית רגשות מעורבים בתגובה להומור: פעילות

        הומוריסטיים.                                                                                                                 
 אוניברסיטת חיפה.   נופר הראל, ד"ר אסף קרון, פרופ' עפרה נבו/

                                                                                        
                                       ."צוק איתן"הומור, חוסן נפשי ופוסט טראומה בקרב תושבי עוטף עזה בעקבות 

 המכללה האקדמית אשקלון.       /שיר דמרי ,ד"ר קרין קידר כהן, שיר בן ישי
 

 .על הקושי הרגשי של בני אדם לקבל הומור
 אביב.    -וניברסיטת תלאר עדנה כצנלסון/ "ד
 
 

 

 ת קפההפסק       1715-1700
 
 
 

 )אודיטוריום(    שני מליאהמושב 

 
 
 

 .איך מציירים הומור? פאנל קריקטוריסטים  1815-1715
  

 קומיקס.לו ההמוזיאון הישראלי לקריקטוריו"ר ומנחה: אסף גמזו/ אוצר 

 
  .שלפוחיות: / קריקטוריסטעמוס אלנבוגן
 כלכליסט.                                                                                      : קריקטוריסט יונתן ווקסמן/
                                                                                        ישראל היום.: קריקטוריסטשלמה כהן/ 

 .בצלאל: קריקטוריסט מישל קישקה/
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 )אודיטוריום(  שלישי מושב מליאה

 

                                                                                                    .                                           (בשיתוף המרצים והקהל)  ?חקר ההומור לאן :שיח-רב 1845-1815
 

 .המרכז האקדמי ויצ"ו חיפהויו"ר: ד"ר אורנה בן  מאיר/ מכללת סמינר הקיבוצים 
 

 לחינוך   אלקאסמי מכללת, המכללה האקדמית אשקלון /פרופ' אריה סובר משתתפים: 
המרכז  /פרופ' שבח, פרידלר  , יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור,והאוניברסיטה הפתוחה

פרופ' לידיה  ,הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון שבנגבוהרפואי האוניברסיטאי ברזילי 
 המכללה למינהל.   של המסלול האקדמי  אמיר/

                 

  .יו"ר הכנספרופ' אריה סובר/  :ותכניות לעתיד סיכום הכנס   1900-1845

 
 

*** 
 

 ביום הכנס בנוסף
  

 :תצוגות בספריית המכללה
 

מכללת ספריית  ,ת סמינר הקיבוציםמאוסף ספריות מכלל תצוגת ספרים בנושא הומור
 .מיקום התצוגה בספריית המכללה .של מרצים בכנס םומפירות יצירת לחינוך אלקאסמי

 
 . ולקומיקס ההשאלה מהמוזיאון הישראלי לקריקטור  "שמואל כץ מצייר אמנות"  תערוכה

  

 .יוקרן על מסך גדול  מתאר את תולדות הקריקטורההסרטון וידאו 

  

  .ולקומיקס ההמוזיאון הישראלי לקריקטורמ - תצוגת קטלוגים של תערוכות
 
  

 :תצוגה במבואת המכללה
 

            .אביב-בתל "יוסף באו"בית מוזיאון  מאוסף  רותוקריקטוהומוריסטיים ציורים תצוגת 
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 תקציריםחוברת ה

 

 סדר המושביםל בהתאםהתקצירים מסודרים 
 

* 
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     ראשון מליאהמושב 
 

 חידושים במחקר -האם יש רפואה בהומור? 
 

 פרופ' שבח פרידלר
 

 הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון שבנגב
prof.friedler.s@gmail.com 

 

קיימות עדויות מתקופות קדומות על האמונה לגבי ההשפעה המיטיבה של צחוק על הבריאות. 
השימוש בצחוק ככלי ריפוי בעל השפעה נפשית ו/או גופנית קיים מזה מאות שנים. הצחוק הינו פעולה 
פיזית, עם מאפיינים אוניברסליים. היכולת לצחוק הינה תכונה מולדת כך שיתכן מאד שיש לה תפקיד 
בהישרדות. צחוק יכול להופיע ספונטנית, בעקבות גירוי פיזי, חיקוי ובמצב חולני ויכול להתבצע עם 
וללא גירוי של הומור. קיימות עדויות על פעילות מוחית במוקדים ספציפיים המופיעה בעקבות גירוי 

ויות על הומוריסטי. היכולת להבחין בסיטואציה של הומור תלויה בתפקוד מוחי תקין. קיימות עד
שינויים פיזיולוגיים בהורמוני הדחק בעקבות חשיפה להומור וצחוק. מחד, השינויים הנפשיים 
החיוביים במצב הרוח בעקבות הומור וצחוק אינה מוטלת בספק, מאידך העדויות לערך הטיפולי 

 הרפואי של הומור וצחוק במצבי חולי שונים עדיין מוטלת בספק.  
זו לא תרופה שניתן  -מהותי במחקר של ההשפעה המרפאה של הומור וצחוק יש להודות שקיים קושי 

ואפילו על אופן המתן שלה יש דעות מגוונות. דוגמאות לדרכי ההתערבות  -למדוד אותה באופן כמותי 
 צחוק ועוד.-כוללים צפייה בסרט הומוריסטי, פגישה אישית עם ליצן רפואי, שיעור יוגה

בהקשר למצבים רפואיים שונים הכוללים את תחומי האונקולוגיה, השימוש המרפא בצחוק פורסם 
הדיאליזה, הגריאטריה, פסיכיאטריה, השיקום, הקרדיולוגיה, רפואת הריאות, רפואת הפוריות, הכנה 

 טרום ניתוחית, חדר מיון ועוד.
בהרצאה נציג את העדויות החדשות ביותר הקיימות בספרות המלמדות על התועלת שיש להומור 

צחוק בענפי הרפואה השונים, הכוללים מחקרים תצפיתיים ומחקרים  התערבותיים,  פרוספקטיביים ול
ואקראיים שבוצעו לפי כללי הרפואה, ומבוססים על עובדות, הנדרשים היום להוכחת יעילות של 
תרופה כלשהי. נבחן את המקום של הכנסת השימוש בהומור וצחוק בדיסציפלינות הרפואיות השונות 

אישית עם הצוות המטפל, -רה לשפר את איכות החיים של המטופלים, לשפר את התקשורת הביןבמט
ואת היתרונות הפוטנציאליים לצוות המטפל כמו גם את הקשיים הקיימים עדיין, לקבלה והפנמה של 

 כלי זה בעיני הממסד הרפואי.

------------------- 
הפקולטה וית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי מנהל היחידה להפריה חוץ גופפרופ' שבח פרידלר, 

 למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

 
 

 

 חקר ההומור היהודי
 

 פרופ' אריה סובר
 

 המכללה האקדמית אשקלון, אקדמיית אלקסמי לחינוך והאוניברסיטה הפתוחה
ariesover@gmail.com 

 

 לתקופות בנוגע רבים היבטים הכולל התרבות היהודית לימודי במסגרת רחב תחום הוא יהודי הומור
 .שונים גיאוגרפיים במיקומים שפות של רחב ומגוון, שונה תוכן, שונים סוגים, שונות

שמרתק חוקרים רבים. חקר ההומור היהודי החל בסוף  תחום ידע בחקר ההומורהומור יהודי הינו 
ר מספר שאלות שחוזרות על עצמן מדי המאה התשע עשרה ונמשך עד היום. ההומור היהודי מעור

ניתן לומר שרוב החוקרים טוענים שקיים הומור יהודי   האם קיים הומור יהודי ייחודי? -א  פעם כגון:
ייחודי והוא שונה מהומור של עמים אחרים הן בתוכן והן במבנה. מיעוט של חוקרים טוען שאין הוכחה 

כיצד ניתן להגדיר הומור יהודי? ישנה הסכמה בקרב  - במדעית לקיומו של הומור יהודי ייחודי. 
מהם  - גליהודים.  חוקרים רבים שהומור יהודי נוצר על ידי יהודים, מתייחס לתרבות היהודית ומיועד

ישנן גרסאות שונות, חלקן רואה בתנועת ההשכלה שהחלה בסוף   מקורותיו של ההומור היהודי?
ירויות אישיות ליהודים(, כבסיס להתפתחות ההומור המאה השמונה עשרה והאמנציפציה )הענקת ח



13 
 

היהודי. אחרים רואים את תחילתו של ההומור היהודי בספרי התלמוד והמדרש ויש מי שרואים את 
היכן נוצר ההומור היהודי המודרני? התשובה המקובלת היא באירופה המזרחית,  - דניצניו בתנ"ך. 

  שמונה עשרה ועד שואת היהודים במאה העשרים.מקום מגוריהם של רוב יהודי העולם מהמאה ה
מהן הסיבות להיווצרותו של ההומור היהודי? התשובה הרווחת בקרב רוב החקרים היא שהחוויה  - ה

ייחודית שמבוססת על שני מרכיבים עיקריים; ההיסטוריה היהודית והאוריינות היהודית, ה היהודית
ההיסטוריה היהודית הייתה רצופה בחוויות   .רניהם הבסיס להיווצרותו של ההומור היהודי המוד

שנים בארצות העולם, יחס משפיל של  קשות במיוחד; גירוש מהמולדת, נדודים במשך כאלפיים
מגורים בגטאות, אנטישמיות, רדיפות, גירוש ופוגרומים ששיאם  ,האוכלוסיות המארחות באירופה

ל שהיו ּולפודית; לימודי התלמוד, המדרש והפ  בשואה. לצד זה הייתה קיימת האוריינות היהודית הייח
חלק בלתי נפרד מחיי התרבות וההשכלה היהודית. החיבור בין השניים הביא להיווצרותו של ההומור 
היהודי הייחודי. ישנם חוקרים שטוענים שאין הוכחה מדעית לכך שהחוויה היהודית היא זאת שיצרה 

מתי  -ו  בלבד שעוברת בירושה מחוקר אחד לאחר. את ההומור היהודי.  לטענתם מדובר בהשערה
 הוגדר ההומור היהודי כמושג תרבותי? סוף המאה התשע עשרה. 

היכן שחיה רוב האוכלוסייה היהודית והיו הליבה היכן  גאוגרפיים-קיימים שלושה מרכזים סוציו
במחצית  מאה תשעה עשרה עד השואה - אירופה המזרחית שההומור היהודי נוצר, התפתח ופרח:

מהמאה העשרים  - מסוף המאה התשע עשרה ועד היום וישראל  - המאה העשרים, ארצות הברית
ניתן לזהות ביניהם גוונים שונים של הומור יהודי. חשוב לציין שהומור יהודי פרח גם  ועד היום.

 במרכזים יהודיים אחרים כגון מרכז ומערב אירופה, רוסיה, אמריקה הלטינית ומדינות ערב. 
מאמר זה מרכז מקורות ביבליוגרפיים חשובים שעוסקים בחקר ההומור היהודי על תכניו המגוונים; 

מדרש, ספרות, בדיחות, קריקטורות, קולנוע ותיאטרון, בהם ניתן למצוא מענה לשאלות  ,תנ"ך, תלמוד
 שהזכרנו ולשאלות רבות אחרות. 

-------------- 
, המכללה האקדמית אשקלון, אקדמיית אלקסמי לחינוך , מרצה לתקשורת והומורפרופ' אריה סובר

" וכתב הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומורוהאוניברסיטה הפתוחה. מייסד ועורך ראשי של כתב העת "
 יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור. ו מייסד ,  Israeli journal of humor researchהעת הבינלאומי 

 

 
 חדשות מההיסטוריה –פילוסופיה והומור 

 

 פרופ' לידיה אמיר
 

 המסלול האקדמי של המכללה למינהל
lydamir@colman.ac.il 

 
הפילוסופיה של ההומור היא תחום מתפתח. לאחרונה הוקמה אגודה בינלאומית חדשה לפילוסופיה 

עת המוקדש לנושא זה. ההתעניינות החדשה ביחסי הפילוסופיה -של ההומור ובקרוב יושק כתב
וההומור הובילה למחקרים שעניינם גם היסטורי וגם עדכני. בהרצאה זו אסקור חידושים אלה ואטען, 
בניגוד לדעה המקובלת עד עתה, שההומור ממלא תפקיד חשוב בהיסטוריה של הפילוסופיה, כמו גם 

מודרנית, ובחיי הפילוסוף הלוקח את הפילוסופיה -בפילוסופיה העכשווית, ולאו בהכרח הפוסט
 צינות.בר

פרופ' לידיה אמיר מרצה במסלול האקדמי של המכללה למינהל, מרצה אורחת בחוג לפילוסופיה 
באוניברסיטת טאפסט בבוסטון ובאוניברסיטה הבינלאומית שילר בפאריז וחוקרת אורחת במכון 

 ללימודים הומניסטיים מתקדמים באוברסיטת חוביי, יואן, סין.
ההומור בין נושאים שונים באתיקה, פרסמה אמיר מאמרים רבים בפילוסופיה של ההומור, ספר על 

בכריכה רכה(  2015 -יורק )ב-בניו  2014 -, שראה אור בוהחיים הטובים: שפטסברי, האמן, קרקגור
 State, עבור אותה הוצאה )צחוק בחיים הטובים: מונטיין, ניטשה, סנטיאנהומסיימת בימים אלה את 

University of New York Press (. כמו כן, ערכה )עם אלקסנדר פאטיק( אסופה על יישום
 Cambridge Scholars  (2015.)הפילוסופיה לחיים עבור

 (www.philosophyofhumor.orgאמיר ייסדה את האגודה הבינלאומית לפילוסופיה של ההומור )
 theמו כן, היא עורכת משנה של כתב העת עת חדש המוקדש לנושא זה. כ-ותכהן כעורכת של כתב

Israeli Journal of Humor Research: An International Journal  עורכת משנה של כתב העת ,
  .The European Journal of Humour Researchוחברת מערכת של   הומור מקוון
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    יצירתיות, אמנות והומור  :1מושב 
 
 

 באמנות חזותית ישראלית עכשווית"אירוניה היסטוריוגרפית" 
 

 ד"ר סיגל ברקאי 
 

 הפקולטה לאמנויות, מכללת סמינר הקיבוצים
sigalbarkai@gmail.com 

 
אירוניה ופרודיה מופיעות לעיתים קרובות בשפה החזותית של אמנים שגדלו או חיים בישראל. 

ומיתוסים לאומיים והיסטוריים האמנים מרבים להשתמש בה כמרכיב סמיוטי, במיוחד ביחס לנרטיבים 
" שטבעה Historiographic metafictionהנפוצים בתרבות ובחברה בישראל. בעקבות המושג "

( אבחן את הנטייה של אמנים Hutcheon, 1988; 2000חוקרת הספרות הקנדית לינדה האטצ'ון )
 ודי. ישראלים לעסוק בבדיון  החזותי שלהם בהיסטוריה הלאומית באופן אירוני ופר

ה"היסטוריוגרפיה", בניגוד ל"היסטוריה", מודעת לעצמה כדרך לכתיבת ההיסטוריה המתארת אמת 
אחת מיני רבות אפשריות, ותלויה בנקודת מבטו הפרשנית של החוקר. בהרצאה אנסה לאפיין את 
ה"אירוניה ההיסטוריוגרפית" הייחודית לאמנות חזותית שמקורה בישראל בעשורים הראשונים של 

אה העשרים ואחת, ואשאל גם האם מאפיינים של שפה זו "נודדים" עם אמנים ישראלים העוברים המ
 לחיות וליצור בחוץ לארץ. 

היסודות המלנכוליים התשתיתיים בחברה הישראלית תורמים להנחת המחקר כי קיים "הומור יהודי" 
בעידן העכשווי, נוצרה תפנית אירוני גם באמנות הישראלית העכשווית. עם זאת, מונח כי -מלנכולי

שנובעת מהאפשרות לנדוד הלוך ושוב בין ישראל לבין מדינות אחרות, לראות את הדברים 
מפרספקטיבה רחבה יותר, בהתבוננות אובייקטיבית ומרוחקת יותר, ומתוך התחברות לנקודות מבט 

 שאינן בהכרח קורבניות.
ת המכילות אירוניה היסטוריוגרפית, שנוצרו ההרצאה תתמקד בניתוח ובאפיון יצירות אמנות חזותי

ואילך. ייבחנו גופי היצירה של שני אמנים החיים ויוצרים דרך קבע בישראל: תמיר  2003החל בשנת 
צדוק וארז ישראלי, ושתי אמניות הפועלות ומציגות בשנים האחרונות באירופה ובארה"ב: יעל ברתנא 

סמיוטי ופרשנות של הטקסט -על ניתוח סוציו ומיקה רוטנברג. המתודולוגיה המחקרית תתבסס
והקונטקסט האירוני המופיע ביצירות. אבחן את היצירות במבנה מתודולוגי גמיש, המכיל הן את 
האמנות והן את השיחים עליה בתחומי דעת שונים כגון היסטוריה, פסיכולוגיה חברתית ופרשנות 

 התרבות. 
 
 

              משחק, דמיון והומור -מד"ה ל מבוא: חשיבה לודית                    
 יצירתיותכתשתית נוזלית של ה                                

 

 ד"ר שי הרביץ
 

 חוקר עצמאי
kanshai71@gmail.com 

 
כסוג חיוני של חשיבה נוזלית לאדם  החשיבה המד"היתאני מציע בהרצאה זו את המושג של 

ולחברה כמי שעומדת בבסיס החשיבה המדעית, האמנותית והיצירתית. אני ממקם את הנושא 
 שלפנינו בתחום המתפתח של חקר היצירתיות תחום שבו כתבתי את עבודת הדוקטורט.

 
 התשתית הנוזלית של היצירתיות 

 

קשורות אסוציאטיבית עם מקורות המים שבהר ההליקון.  והמוזות היהקלאסית בתרבות היוונית 
דזה השתמשו במטאפורה של "זרם המים" כרעיון בסיסי כדי לדבר -דזה וצ'ואנג-בתרבות הסינית, לאו

המים הם חסרי צבע, חסרי טעם וגם חסרי צורה משלהם. הם מקבלים צורת כל כלי שהם  על הדאו.
עלי עוצמה וחיוניות ומביאים חיים. חוקרים הראו שדפוסים מצויים בו. אין גבולות משלהם. אבל הם ב

של זרמי מים נחרטים בשרירים, בעצמות ובאבנים. החיים נוצרו במים והן גוף האדם והן כדור הארץ 
אחד מחשובי  ביטוי גם במחשבה המודרנית.ידי המטאפורה הנוזלית באה ל .ממיםברובם מורכבים 
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ם קציצנטימיהלי מתאר את ההתנסויות של אנשים ב"מצבי הפסיכולוג מיהליחוקרי היצירתיות, 
 ".מיטביים

-בסוציולוגיה, הקונצפט של מודרניות "נוזלית" אצל באומן כתיאוריזציה של התהליכים הסוציו
, הםלפי באומן הפלואידים מתפרסים בקלות: זורמים, נשפכים, עולים על גדותי. תרבותיים הנוכחיים

משפריצים, נשפכים, דולפים, מטפטפים, מציפים, משקים, נוזלים, נובעים, אי אפשר לעצור אותם 
 בקלות, מיוזעים, מתערבבים באחרים, מרטיבים או מסתננים דרך המוצקים. 

במד"הים, ילדים ומבוגרים חווים אינטגרציה של מרכיבים שונים של הלמידה: ספונטניות מקורית, 
מודעת, טמפרמנט אישי וסגנון, הקשר חברתי ותרבותי וגם תהליכים -טיבציה תתתגובות רגשיות, מו

אינטלקטואלים. לכן המד"הים הם אופן ראשוני של למידה באמצעות עשייה. תהליך יצירתי שיתופי 
להיות הדרך שנותרת לאדם  העשוי תהלודי יבהטיפוח החשמורכב זה הינו יעיל ביותר כדרך חינוכית. 

לשחרר את עצמו מהעבדות של הקדמה הטכנולוגית מכיוון שביכולתה של דרך זו לאזן בין הערכים 
בעניין  אקודעתו של אומברטו  מדעים והטכנולוגיים והערכים האקולוגים וההומניסטים.השל ההשגים 

ים הוא להטיל ספק בדברים רציני-אחד התפקידים הנעלים ביותר של הדברים הלא זה מקובלת עלי:
וגם משפט זה של הפילוסוף פנז'ון: "הצחוק הוא ביטוי של חרות, חרות מהשלשלאות הרציניים מדי. 

. .Penjon, 1891, 121, in Ziv, 1998  (97) של החשיבה הרציונלית, החרות לשחק עם רעיונות חדשים"

שיבה השיגרתית. ההומור הית היא ההתגברות על האינרציה של הח”התוצאה של החשיבה המד
 מציע נקודת ראות שונה שהרגלינו המנטליים עשויים לדחות. 

 

 

 על יצירותיו של קובי לוי –על הומור ונעליים 
 

 מאיר-ד"ר אורנה בן
 

 החוג לעיצוב, החוג לעיצוב במה והחוג לאמנות
 מכללת סמינר הקיבוצים
ornaben@gmail.com 

 
נעלים הם פריט לבוש בסיסי שמטרתו לכסות ולהגן על כף הרגל, לתמוך ביציבה של הגוף, ולתרום   

לתנועה של האדם הנועל אותם. נעלים הם רכיב מלבושי נחות ושולי לכאורה, ולמרות זאת נקשרים 
להן אינספור משמעויות והקשרים תרבותיים. בשנה האחרונה יצא לאור הספר "מחשבות על נעלים" 
המכיל קובץ מאמרים על המשמעויות המגוונות של נעלים בהקשר לתחומים שונים של התרבות 
האנושית. גם בעולם יצאו לאור בשנים האחרונות ספרים רבים בנושא, ונאצרו תערוכות רבות, אחת 

", "Shoes: Pleasure and Painמהן היסטורית המוצגת עכשיו במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון 
, במוזיאון באנטוורפן. במאמרי זה ארצה לדון בהיבט חדש 2015בספטמבר  9 -ת נפתחה בואחר

 במחקר הענף העוסק בנעלים, והוא הביטוי ההומוריסטי שלהן. 
הומור באופנה הוא תופעה חדשה למדי, שתחילתה במאה הקודמת ויש לה ביטוי רווח בשני  

. ההומור Ben-Meir: 2013), 2014 מאיר:-העשורים האחרונים של המאה העשרים ואחת )בן
בנעלים מופיע כבר מעצם העובדה שעקבי הנעלים הגיעו לגבהים מפלצתיים, וידוע לשמצה האירוע 

, שבו דוגמנית העל נעמי קמפבל התמוטטה על מסלול התצוגה כשהיא נעולה בנעלי 1993משנת 
. Super Elevated Gillie shoesהפלטפורמה האיקוניות של מעצבת האופנה ויויאן ווסטווד 

ממד ועוד, ביחד עם המגמות היצירתיות הרואות בנעל פריט -טכנולוגיות מודרניות של הדפסת תלת
 ארכיטקטוני, שלא תמיד מיועד לנעילה, תרמו להעצמת ההיבט ההומוריסטי שלהן.-כמו

לתחומי  במרכז מאמר זה יידון מעצב הנעלים הישראלי קובי לוי, יוצר שהמוניטין שלו חרג מעבר 
לווידאו קליפ של ליידי גאגה  2010ישראל, והמוכרים ביותר הם המגפיים הכפולים שעיצב בשנת 

"Born this wayעשויות בעבודת יד, מיועדות  -נעלי נשים בלבד  -. הנעלים שיוצר לוי 2011-" מ
וריה ואפשריות בהחלט לנעילה, אבל הנוכחות האסתטית יוצאת הדופן שלהן מוציאה אותן מהטריט

 של פריט אופנה גרידא, ומציבה אותן במעמד של יצירות אמנות. 
 

 ביבליוגרפיה:

 .5-11, 4 הומור מקוון(. "הומור באופנה העכשווית", 2014מאיר, א' )-בן

Ben-Meir, O. (2013). "Humour as a Strategy in Contemporary Fashion" in e-book Fashion-

Wise, Vaccarella with Jacque Lynn Foltyn (eds), Inter-Disciplinary Press, Oxford, ISBN 978-

1-84888-160-0. 
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  הומור בתרבות יהודי מרוקו   :2מושב 
   
 

 הומור אצל יהודי מרוקו
 

 אשר כנפו
 

 חוקר עצמאי
knafoashbrit@gmail.com 

 
והחיים הארוכים בגולה תכן יאחד המאפיינים הבולטים של יהודי מרוקו היא היכולת לצחוק על הכל. י

תחת דיכוי, לפעמים מר, לפעמים קטלני, לרוב בתוך רובעים סגורים ומצחינים בגלל הצפיפות, הוא 
 שגרם להם לפתח מנגנוני הגנה שהתבטאו בתופעות שונות ולפעמים משונות של הומור.

 
 בדרכים שונות. להלן חמש מהן: מופיעהומור זה, 

 

ת היא בליל דומה מבחינת המבנה שלו לשפות יהודיות אחרות הערבית היהודית המרוקאי השפה:
מלים צרפתיות, ספרדיות, אנגליות, עבריות, ארמיות ואפילו  ישנןכמו החיקתיה והיידיש. בשפה 

יידישאיות )יֹוְרַציְיד שנהפך בפי המרוקאים: ָאְרְסיָיאד( בגלל בליל השפות, הערבית המדוברת בפי 
. הֵערוב הזה של המלים הזרות, לפעמים מכוון לשעשע: שמעתי הערבים שונה מזו של היהודים

 – ּכֹוםדֹוד עם הסיומת  - TONTON)שילוב של  טֹונטֹוְנּכֹום)האם(  ּוֶואסבמרוקו אישה לנכדיה: 
 יודע ?  - ִיָעארףשלכם( 

 

רבוי הפתגמים אצל  . נראה שאין אח ורע לתופעתפתגמים וניבים ושילובם בתוך הדבור היומיומי
פתגמים. הפתגם הוא לא נחלה של משכילים  10000-יהודי מרוקו. פרופ' יוסף שטרית אסף למעלה מ

להצחקה. זקנה הרואה את ואלא של כל רמות האוכלוסיה והוא משמש להסברה, לשכנוע, לאיום 
י ניָה ְפְתֵפרְ  התרנגולת גוססת  -  פ ישחברתה מפרכסת יתר על המידה תמלמל : ּדָז'אָז'א ְפְלמּות אּוע 

 )כי היא נשחטה( ועדיין תרה בעיניה אחרי העינוגים )אחרי התרנגול(.
. כמעט ואין משפחה במרוקו שאין לה כינוי. והכינויים שונים ומשונים וחקר מקורותיהם הוא הכינויים

אז רֹו )בן הכושי( ָּדאר ְלְמָעאו  מדע בפני עצמו. ְבְנָטָנה )הבן של סולטנה( בֹו ְלְכָלאב )בעל הכלבים(  ְבנ יגְ 
 )בית העקום(.

 

. בדרך כלל מי שמקלל חסר הומור. הקללות המרוקאיות שקשה למנותן לפעמים מצחיקות הקללות
 ביותר. הקללה: שהאל יתן לך ייסורים איומים וחיים ארוכים, היא דוגמא לכך.

 

גם היא, כמו הפתגם עוזרת לאדם  .. הבדיחה הפכה למרכיב חשוב בדיבור היומיומיהבדיחה והחידוד
  .מעין משל –לא רק לבדר אלא להסביר את עצמו 

------------- 
ספר   ,תה עם נענערך את וע  "לשוני של יהודי מרוקו-כתב העת הדו-, עורך את כתב העת "בריתאשר כנפו

פואמה,  –חתונה במוגדור  , ))רומן -התינוק מאופראן , כתב ספרים ביניהם: הבדיחה והחידוד של יהודי מרוקו
 .))עיון -משנתו החינוכית של רבי יוסף כנאפו  -יכי"ן 

 
 
 

 הּפירֹוּפֹו ההומוריסטי כגשר בין התרבויות בטיטואן שבצפון מרוקו

                                                                                              אבקסיס-ד"ר נינה פינטו

 אילן והאוניברסיטה הפתוחה-מרכז סלטי לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בר

pintonina@hotmail.com 

 

מביטוי לשוני קצר הכולל דימוי, מטאפורה או משחק מילים שנון  הספרדי המורכב (piropo)הפירופו 
לאספקטים הגופניים של האישה החולפת ברחוב, היה פרקטיקה פולקלורית  בעיקר והמתייחס

-. עם הגיעם של הנוצריםובמדינות דוברות ספרדית מקובלת לחיזור ולמתן מחמאות ברחבי ספרד
(, הם העתיקו את ההרגל 1912-1956ההיספאנים לטיטואן, בירת הפרוטקטורט במרוקו הספרדית  )
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אוגרפי החדש. הפירופוס שהכילו יסודות בעלי גוון מיני, התבוננות לשימוש בפירופו גם למרחב הגי
בתקריב בחלקי גוף נשיים, והפרה מסוימת של יחס הכבוד שהיה מקובל כלפי נשים יהודיות, הפכו 
את רחובות טיטואן, מנקודת מבטן של המידעניות, לזירה של חיזור ססגוני פואטי, מלא הומור 

מגעים שהיו טאבו עבור הנשים היהודיות. היו אלה  -בין התרבויות וקלילות, בו מתקיימים מגעים 
הקושר בין עיני   piropo-גילויים של צבע, דמיון ופתיחות בתוך חברה שמרנית וסגורה. כך, לדוגמה ב

מבושיו  -האישה, החלק הגבוה, העליון והטהור, לבין החלק הנמוך בגופו של אדם, הגס והמלוכלך 
)עינייך     .Tienes los ojos más negros que los calzoncillos de un soldadoשל חייל: 

 שחורות יותר מתחתוניו של חייל.( 
 

בהרצאתי אני סוקרת, אם כן,  את סוגת  הפירופוס שהוענקו בטיטואן, מנתחת את מרכיב הפואטיות 
ר ומיננות שבהם ואת הדרך שבה נוצר האפקט ההומוריסטי. במהלך ההרצאה אבחן יסודות של מגדו

המתבטאים בהומור המופנה כלפי האישה וכן סוגיות של פרספקטיבה הומוריסטית המשתנה בחלוף 
דוריים, במקרה הנבחן: בין חוקרת למידעניות.  הרחוב הטיטואני שבו מוענקים -הזמן ובמעברים הבין

העניקו הפירופוס מצטייר כ"שוק לשוני" היברידי שנוצר גם באמצעות הפארודיה על פירופוס ש
הקסטליאנים, ובאמצעות חיקוי שמבצעות -מוסלמים במרחב מרובד זה בעת שחיקו את הנוצרים

הנשים את הפירופוס שהוענקו להן מפיהם של הנוצרים. כך מסומן מרחב זה כאתר של מגעים בין 
 תרבויות האפשרי ולו לרגע באמצעות השימוש בביטויים לשוניים אלה. 

 
   
 

 בישראלגרבית אהקומדיה המ
 

 שמחון-ר שרית קופמן"ד
 

 החוג לתאטרון סמינר הקיבוצים
 

saritcofman67@gmail.com 

 

בשנים האחרונות פורחות בישראל להקות תיאטרון המופיעות בשפה המגרבית )הידועה יותר  
כ"מרוקאית"(. הלהקה הותיקה והמבוססת ביותר, "אל מאג'רב" בניהולו של אשר כהן, ממוקמת 

יותר, "התיאטרון המרוקאי"  ומופיעה בתדירות גבוהה ברחבי הארץ. להקה חדשהבמגדל העמק 
בניהולו של אריק משעלי, ממוקמת באזור המרכז, ואף היא מסיירת עם הופעותיה. ואילו "תיאטרון 
מרוקאי ישראלי" מיסודה של רונית אבגי, היתה חלוצת הלהקות הדוברות מגרבית, אך התפרקה 

 לאחר שתי הפקות בלבד.
שיבתן של שפות הגולה אל מרכז ההוויה הישראלית )מגרבית היא מקרה אחד מני רבים( מהווה  

. העשריםהיבט של שינוי המתרחש בהבניית הזהות הלאומית, שינוי שצבר תאוצה בסוף המאה 
בחינת הרפרטואר של להקות אלו מעלה את העובדה שמדובר בקומדיות בלבד, אם מקוריות, ואם 

עים )מולייר, גולדוני, ועוד(. אני מבקשת להציע כאן שני הסברים לבחירה רפרטוארית של מחזאים ידו
 .זו: אחד לשוני והאחר סוציולוגי

פי עדותם של היוצרים עצמם ושל קהלם, מקבל גושפנקה אקדמית מחוקר -ההסבר הלשוני, על 
ן טוען שהיא שהשפה המגרבית היא שפה מצחיקה. ממ שגורס השפה המגרבית, פרופסור אהרן ממן

עשירה במשלים, אמרות כנף, וקללות משעשעות, כאשר כל אמירה מלווה בשפת גוף תואמת 
 .ואינטונציה מתבקשת. אם כן, זוהי שפה שמתמסרת בקלות למופעי בידור

ההסבר השני, הסוציולוגי, הוא שמדובר בתיאטרון מפויס, הפונה אל יוצאי מרוקו שחשים מועצמים  
כן אינם מבקשים למחות או לבחון סוגיות קיומיות על הבמה. לכך יש -ת, ועלדיים בחברה הישראלי

אטרון ילהוסיף את העובדה שמדובר בתיאטרון מסחרי, שאינו מקבל שום תמיכה תקציבית, וכדרך הת
 .הוא פונה אל נושאים קלילים ומשעשעים בעולם, המסחרי
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    קולנוע והומור:  3מושב 
  

 
 י-ממשבוראט: הומור של 

 בין תעודה לסרטי עלילה
 

 ד"ר רחל קואסטל
 

 מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת לווינסקי והמרכז הבינתחומי בהרצליה
rquastel@post.bgu.ac.il 

 

יוצרים וצופים של ז'אנר סרטי התעודה תפסו אותו בעיקר, ולאורך עשורים רבים, כז'אנר חתרני 
מודרניזם של -"מציאות" שהיו נסתרים מן העין. הפוסטהשואף לחשוף או להאיר מחדש "אמת" ו/או 

העשורים האחרונים, כתנועה או כהלך רוח, ביקר בתוקף, בין היתר, את הלגיטימציה של מונחים אלה 
כמסמנים מהותניים, המתיימרים למשהו שאינו אלא ייצוג, תוך ערעור ההבחנה, שהייתה ברורה עד 

עם איבוד המונחים הללו, או לפחות איבוד המקום שהיה מיוחס  אז, בין 'סרטי עלילה' ל'סרטי תעודה'.
להם, ז'אנר סרטי התעודה איבד משהו מהעמדה החתרנית, המזעזעת ופורצת הגבולות שהייתה לו 
באופן מסורתי. אובדן זה לא מוטט את הז'אנר, שהוא יצרני מתמיד, אלא הציב לדעתי אתגר חדש 

יחס למציאות/אמת, שחודרת אל הצופה ושיש לפענח אותה  בפני יוצריו: ליצור את אותה חזות של
שוב. בהרצאתי אדבר על הסרט בוראט, כמוקומנטרי שהוא סאטירה פוליטית, המציעה חדירה 

של חוויית ה"אמת" ו"המציאות", דרך ההומור כטראומה, במובן הלאקנייני  zoneמקורית ומהפכנית ל

כקריסה של ההגנות הסימבוליות והדמיוניות. של המילה. זאת אומרת, כגלישה למשלב הממשי ו
במקום ההבחנה המסורתית בין 'תעודה' מול 'עלילתי', אני מציעה הבחנה שחותכת את הקולנוע 

  .בממשיבהקשר של לגעת 

------------- 
, מרצה לספרות אנגלית, קולנוע ומדיה, מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת לווינסקי והמרכז ד"ר רחל קואסטל

 הבינתחומי בהרצליה. 
 

 
 

 דון קישון וסנצ'ו סאלח

 הצעה לקריאה חדשה בסרטי אפרים קישון

                                                                                                          ד"ר עמרי יבין

 מכללת סמינר הקיבוצים

omri.yavin@gmail.com 

 

( הוא סופר, סאטיריקן, מחזאי, תסריטאי ובמאי תאטרון וקולנוע, שהטביע 2005–1924אפרים קישון ) 
התרבות הישראלית. מרבית הדיונים שעסקו ביצירתו הקולנועית של קישון חותם משמעותי על 

 בחנו היבטים אחרים שלה. נהיא נטועה וכמעט שלא  ההיסטורי שב-התמקדו בהקשר החברתי
טקסטואלית המניחה שקישון מנהל -אני מבקש להציע קריאה אחרת בסרטיו של קישון, קריאה אינטר 

 עם טקסטים מן התרבות והספרות האירופית. באמצעותם דיאלוג מורכב ומשמעותי
בחינה מדוקדקת של הזיקה בין יצירתו של קישון לבין הספרות האירופית, מעלה את האפשרות  

 –לראות בפרוטגוניסט הקישוני גלגול של הגיבור הפיקרסקי, ואת גיבוריו הקולנועיים החשובים ביותר 
וטה וסנצ'ו פנשה )בהתאמה(, האנטי גיבור הכפול גלגולים של דון קיח –השוטר אזולאי וסלאח שבתי 

 של סרוונטס. 
קריאה כזאת בסרטי אפרים קישון חושפת רבדים נוספים בהומור הקישוני ומצביעה על כך שהוא  

 חורג באורח משמעותי מגבולות הסאטירה הבורגנית המקומית שאליה הוא בדרך כלל שויך. 

----------------- 

 לתקשורת וקולנוע  והחוג לספרות, מכללת סמינר הקיבוצים. החוגד"ר עמרי יבין,  
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 התמודדות הומוריסטית עם טראומת הגירה בסרט  "סאלח שבתי"

  חמו-ד"ר מיכל פיק

                            ומרכז קבנר מינרווה להיסטוריה גרמניתהאוניברסיטה הפתוחה 

hamo.pick@gmail.com  

ממסדית המכילה התמודדות הומוריסטית עם המציאות -הסרט "סאלח שבתי" הוא סאטירה אנטי
הפוגעת, שהיתה חלק מתהליך ההיקלטות במדינה הצעירה, נועדה להקל על המתחים, על מצבי 
החרדה ועל תחושת ההשפלה שנלוותה לה. הומור, הוא לעיתים סימפטום אשר מעיד על זיכרונות 

טראומה, ייצוג לא שגרתי שמבקש להתגבר על הקשיים שיש לפענח את נוכחותם  מחפים, "כיסוי" של
מבעד לצחוק. הסרט, שצולם בתחילת שנות השישים, אינו מכיל את המאפיינים הסינמטוגרפיים 

פוליטי של המדינה הצעירה ולסכסוך -התקופתיים המובהקים: נעדרים ממנו סימנים למיקומה הגיאו
ר של מלחמות, נעדרים ייצוגים של ערבים או של אנשי צבא ונעדרים מהסרט ערבי, אין אזכו-הישראלי

מצבים טראומטיים שנובעים ממצב הלוחמה המאפיין את ההוויה הישראלית. אך מהסרט, שמעמיד 
 במרכזו את ההגירה ההמונית, מבצבצת טראומה חדשה: טראומת ההגירה. 

קישון ללהקת הנח"ל בשנות החמישים, התסריט לסרט התבסס על סדרת מערכונים שכתב אפרים  
ועסקו בקשיים שבהם נתקלו העולים מהתפוצות. הסרט התרכז במשפחת עולים אחת ממוצא מזרחי 
שנשלחת להתגורר בצריף במעברה ובקשיי קליטתה במדינה הצעירה.  הפרשנויות שניתנו לסרט עסקו 

(, טענה לאפליה אתנית 1991)באופן שבו מוצאו האתני של סאלח מכתיב את אופי קליטתו. שוחט 
(, תארה את היחסים בין יושבי המעברה 1993אירופוצנטרית שמפחיתה מערכם של המזרחיים. גרץ )

בורגני. את ההתנהגות של סאלח, שאינה עולה בקנה אחד -והישראלים הוותיקים כביטוי למתח מעמדי
לשחרור מכבלי האידיאולוגיה   עם הדימוי הסגפני החלוצי, מציע ג'אד נאמן לראות כתביעה מודרנית

 ולזכותו של כל אדם לפרנסה, גם בלא שיאלץ להתמכר לעבודה גופנית מפרכת.  
עם המתחים המתעוררים במרחב החדש סאלח מתמודד באמצעות ההומור. התלאות הנלוות להגירה 
 למרחב החדש מעוררות אצל סאלח חרדות רבות. זוהי חוויה קיומית קשה וכואבת שאליה נחשף

אך סלאח מתמיד בשאיפתו לשפר את מצבם של בני ביתו. כלומר בניגוד לתפיסתו כתמים, , המהגר
מנוצל )שוחט(, בטלן )גרץ( או מרדן )נאמן(, ניתן להבין את הדמות כאדם בוגר, ראש משפחה שמהגר 
עם משפחתו למרחב חדש שיש ללמוד אותו. ניתן להכליל ולומר שאף על פי שלחוויותיו של סאלח 

מוצגות בסרט היה הפוטנציאל להפוך לטראומת הגירה, העובדה שהוא מסתייע בהומור ופועל ללא ה
לאות לשינוי מצבו, מסייעות לו  להתמודד עם תחושת חוסר האונים ועם הסיטואציות המשבריות 

 ומעידה על כך שפוטנציאל  הטראומה  לא בא בסופו של דבר לידי מימוש בסרט. 
-  ------------- 

הדוקטורט שלה על ייצוגים של טראומה תרבותית בקולנוע הישראלי מראשיתו , כתבה את מיכל פיק חמו ד"ר

 תרבותית בקולנוע . מרצה באונ' הפתוחה במחלקה לספרות לשון ואמנויות על ייצוגים של טראומה2006עד 
ין הקולנוע הגרמני חוקרת קשר ב היאהאמריקני ועמיתת מחקר במרכז קבנר מינרווה להיסטוריה גרמנית שם 

   טרום שואה והקולנוע הציוני.

 

 
 

    והומורזהות לאומית  ,ספרות:  4מושב 
 
 

 
 ביאליק וגוטמן: הומור באיורים לסיפורי המקרא והאגדה

 

 ד"ר יעל דורון
 

 מכללת דוד ילין
yaeloka1@walla.co.il 

 
נושא הרצאתי משלב תחומים  בהם הומור, אמנות, לאום, פרשנות מקרא ויחסי "אבות" ו"בנים". 
המשורר ח"נ ביאליק מזוהה עם התרבות היהודית "הגלותית" שמתחברת לארון הספרים היהודי 
המסורתי לעומת זאת גוטמן מזוהה עם התרבות "הילידית" המקומית. הם הכירו באודסה כאשר 
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בביתו של אביו של גוטמן ש. בן ציון שעבד יחד עם ביאליק ויהושע רבניציקי על עיבוד  גוטמן היה ילד
סיפורי המקרא לילדים ואיסוף אגדות התלמוד ל"ספר האגדה". לאחר עשרים שנה הם עבדו בארץ 
ישראל במשותף )ביאליק כתב ועיבד וגוטמן אייר( על סיפורי המקרא, אגדות "ויהי היום" ו"שירים 

לילדים". יצירתו של גוטמן האומנותית והספרותית רוויה בהומור שמתקשרת להשפעת   ופזמונות
דמותו ויצירתו של ביאליק עליו. ביאליק בחר דווקא באיוריו ההומוריסטים של גוטמן לאיור סיפורי 
המקרא שאותם עיבד ואף ראה בסגנון הרענן והמחויך של גוטמן פן יהודי. לבחירה בגוטמן ובאיוריו 

שמעות מיוחדת בנקודת זמן היסטורית זו )שנות השלושים והארבעים של המאה העשרים(. יש מ
הצעתי היא להתבונן באיור סיפורי המקרא של ביאליק כחיפוש יצירתי משותף אחר זהות אישית 
ולאומית סביב מצע משותף מוכר )מקרא ואגדה( וכדרך לגישור וחיבור בין דורות ופערים )"גלות" מול 

"  "אבות" ו"בנים"(. ביאליק וגוטמן התחברו ביצירתם הנפרדת והמשותפת למרכיב העממי "ילידיות
וההומוריסטי דרך סיפורי המקרא והאגדה. הרצון להוריד את הפאתוס בהתייחסות למקרא היה 
משותף לשניהם. במובן הפרוידיאני ההומור אפשר לבטל את "האני העליון" שמתקשר  לפן הסמכותי  

 ודש המסורתיים וזה התחבר ליסוד המהפכני והשמרני שהתקיים אצל שניהם.שיש בכתבי הק
------------------- 

מרצה לאמנות ומגדר במכללת דוד ילין, מדריכה לאמנות ומגדר במשרד החינוך, מורה לאמנות , ד"ר יעל דורון
 .ושילוב אמנויות במקצועות היהדות

 
                                                                                                   

 

 "הנה הולך הפילוסוף!" ההומור ביצירתו של אשר ברש "אהבה זרה"
 

 כהן-ד"ר עופרה מצוב
 

 המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל
ofmc45@gmail.com 

 
 

היה סופר ומשורר, עורך מבקר ספרות ומתרגם. הוא נמנה עם הסופרים ( 1952-1888אשר ברש )
ישראל. כתיבתו למבוגרים פונה -והמשוררים שכתבו את יצירותיהם בתחילת המאה העשרים בארץ

לנושאים שונים בחיי העם היהודי בגולה, בעיקר תיאור של חיי השגרה הפונה לדמויות צעירות 
אוריו אלו מתמקדים בעיקר בחיי היהודים בגליציה המזרחית וכן ומבוגרות, קשות יום ומבוססות. תי

 ישראל.-בחייהם של היהודים בארץ
נורית גוברין העוסקת במחקר 'הסופרים הנשכחים' מסוף המאה התשעה עשרה ותחילת המאה 
העשרים ומונה את אשר ברש ביניהם, מתארת את הטון והלך הרוח השוררים בכלל יצירתו של אשר 

כמורכבת: "בקריאה ראשונה ניכרת צורת סיפור אידילית, מאופקת, "המכסה על מתחים וסערות ברש 
 1 נפש." גוברין ואחרים סבורים כי צורת סיפור זו משווה לסיפוריו דרמטיות ומתח פנימי.

במחקרי זה אני מבקשת להעלות טענה כי כמספר המודע לעצמו, דאג ברש לשבץ ביצירותיו אלו גם 
ת של הומור. כידוע, להומור פנים רבות, חלקן מתחום הצחוק והקומי, המבקש לפייס צורות שונו

ולקרב לבבות וחלקן מן התחום ההפוך, הבוכה, המבקר, הרואה שחורות או המבקש להתריע 
ולהזהיר. במחקר זה אבקש לברר את טיבן ואת תרומתן של צורות ההומור שבהן משתמש ברש 

בה זרה". יצירה זו  מגוללת את סיפורו של פרץ סגל, בחור יהודי לטקסט וזאת על פי הנובלה "אה
השב משירות בצבא הקיר"ה )הקיסר ירום הודו( ואת פרשת יחסים רומנטיים המתפתחים בינו לבין 
פראניה, בת השכן הגוי. דווקא במערכת יחסים טעונה המתפתחת בין השניים נזקק המספר להומור 

רועים השונים. "הנה הולך הפילוסוף" , כך למשל, אומרת אחותו כדי להוליך את הדמויות בין האי
החורגת של קובקי סגל בראותה אותו קרב לסף הבית. מה בדבריה הומור ומה  חיווי הנאמר 
כפשוטו? עד כמה מסייע ההומור להתיר קשרים סבוכים בעלילה ולרכך את האווירה הדרמטית 

זאת אבקש לבחון.                     -עומד במבחן הזמןשבסיפור? מהי עוצמתו של הומור זה והאם הוא 
------------ 

 , חוקרת ספרות, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל.כהן-ד"ר עופרה מצוב
----------- 

1
 .367, עמ' 2015, כרך ה', הוצאת גוונים, תשמ"ה, ספרות עברית במעגליהנורית גוברין,  
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 מעוגל בחיוך" "דמעה מתחת לעינו ופיו

 מאת דויד גרוסמן 'סוס אחד נכנס לבר' על ההומור ב

 

 שושן-אסתי אדיביד"ר 
 

 מכללת סמינר הקיבוצים

stadiv@gmail.com 

 

השימוש בהומור נדיר מאד בספרות העברית החדשה. חווית המפגש עם יצירת ספרות בדיונית 
סוס אחד המדברת בשפת ההומור עזה ומפתיעה במיוחד בספרו החדש של הסופר דויד גרוסמן 

 אשה בורחת מבשורה(, קדמו לו שני ספרים העוסקים בנושאים רציניים וכבדים 2014) נכנס לבר
(. בספר החדש השימוש בהומור רב ביותר וממלא פונקציות 2011)ץ לזמן נופל מחו( ו2008)

 מגוונות.  
הספר, מתחילתו ועד סופו, מתאר מופע סטנדאפ. גיבור הספר דובלה גרינשטיין הוא סטנדאפיסט, 

, במרתף בנתניה, מבצע מופע הסטנדאפ, שהוא שיא 2014שבזמן ההווה של היצירה, אוגוסט 
מופעיו, ולמעשה, האחרון שבהם. מבנה הרומן תואם מבנה של הופעת סטנדאפ, כשמשפט הפתיחה 

ב טוב קיסריה!!!', ומשפט הסיום של המופע מסיים -מן הוא: 'ערב טוב, ערב טוב, ערשל המופע והרו
 גם את הרומן. 

בחיבורו "הצחוק" מפתח ברגסון תיאוריה להבנת המהות החברתית של הצחוק, על פיה על מנת 
שהמצב יראה קומי חייבים להתקיים שני תנאים מקדימים: הזיקה אל האנושי וניתוק הרגש מצידו של 
הצוחק. ואכן שני תנאים אלה מתקיימים לאורך כל מופעו של הסטנדאפיסט, כאשר הוא מלגלג על 
תופעות אנושיות שונות בעוד הוא עצמו מנותק מעולמו הרגשי. השימוש בהומור מלווה את חייו של 
דובלה מקטנותו. כך הוא מנסה להפיג את עצבותה הקיומית של אמו, ניצולת שואה הפגועה בנפשה, 

ך שהוא מצטט ומהדהד מערכונים ובדרנים בני הזמן: 'סקצ'ים של הגשש הייתי עושה לה, ואורי תו
 ללעג ולהומור מצד בני כיתתו. אבעת, דובלה עצמו משמש כמוש-זוהר ושייקה אופיר,'. בה

הלימה, שהיא בסיס ההומור, מתממשת גם בגופו של דובלה הבוחר דרך קבע, ללכת על ידיו, כדי -אי
ת אמו ולהימלט ממכותיהם של בני כתתו. כך, מתממש ההומור, במהלך היצירה, לא רק להצחיק א

 פנים.הבשפה, אלא גם בגוף, בתנועותיו ובהבעות 
נושאי בדיחותיו של הסטנדאפיסט עוסקים בתופעות שונות של החברה הישראלית. קטגוריה בפני 

רות על ידי בנה של ניצולת שואה. עצמה היא בדיחות על השואה, המקבלות לגיטימציה היות והן נאמ
 בנוסף, מרבה הסטנדאפיסט לצחוק על עצמו, גופו, נישואיו, ילדיו והוריו. 

, אתאר את התפקידים השונים שממלא ההומור ביצירה, וביניהם פיתוי המאזינים למצב של כמו כן
תרפויטי קשב לו זקוק הסטנדאפיסט, ומעל ראשו, גם הסופר דויד גרוסמן. להומור גם תפקיד 

המתממש בהמסת מעטה האבן שהעטה על פניו ורגשותיו חבר ילדותו של הסטנדאפיסט, השופט 
לשעבר אבישי לזר. במהלך המופע, מתרצה השופט ונענה להומור של הסטנדאפיסט, מתערב 
 לטובתו בעת הצורך ואף חוזר להיות חברו לאחר ניתוק של עשרות שנים. ההומור משמש גם כמנגנון

עבור הסטנדאפיסט והן עבור גרוסמן עצמו, בסירוב להיות קרבן לנסיבות החיים. תגובת  , הןהגנה
הקהל לסטנדאפיסט משקפת מגוון של תגובות להומור, החל מצחוק גורף ועד סלידה והסתלקות 

 מהמופע.
 

 
    והומור זהות יהודית, זיכרון:  5מושב 

 
 

ישראלית -היהודיתהגחכה או דמוניזציה? התמודדות עם האיום על הזהות 
 "אגדה של הגדה"-ב

 
 ד"ר רז גרינברג

 
 האוניברסיטה העברית בירושלים

razgrn@yahoo.com 
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( בבימויו של רוני אורן מהווה תופעה יוצאת דופן באנימציה 1985סרט האנימציה "אגדה של הגדה" )
שודר בערוץ הישראלית ובטלוויזיה הישראלית בכלל. שלושה עשורים לאחר הפעם הראשונה בה 

דקות( נותר אחת היצירות המזוהות ביותר עם תעשיית  30הממלכתי של ישראל, הסרט הקצר )
האנימציה המקומית, והוא ממשיך לשמור על הרלבנטיות שלו, כפי שמעידה היכולת שלו לשרוד את 
מהפכות התקשורת הרבות אותן עברה המדינה ולמצוא קהל חדש של צופים צעירים )כיום בערוצי 

 הכבלים היעודיים לקהל זה(.
אחד הנושאים העיקריים בהם עוסק הסרט הוא המשיכה של צעירים יהודים בישראל לתרבויות זרות, 
והסרט מנסה, באמצעות ההקבלה לסיפור יציאת מצריים וחג הפסח, להזהיר מפני משיכה זו 

תי אסטרטגיות ישראלית של צעירים אלה. ההרצאה בוחנת ש-הנתפסת כאיום על הזהות היהודית
להתמודדות עם איום זה: לאורך רובו של הסרט, נערכת הגחכה של התרבויות הזרות, המוצגות 

ערך. אך ככל שהסרט מתקדם, ובמיוחד לקראת סופו, הוא נוטש -באופן הומוריסטי כריקות וחסרות
 את ההומור לטובת הצגה של האיום כמוחשי ומסוכן יותר.

------------- 
אסיה באוניברסיטה העברית ובמכללה -, חוקר אנימציה, מרצה במחלקה ללימודי מזרחד"ר רז גרינברג

 החרדית. 

 

 

 דת ומין בקורפוס אסע"י של יהודי רומניה -מרכזיות ההומור על היבטיו 
 

 שלום-ד"ר מירי יוסוב
 

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי 
shalomdi@012.net.il 

 
יהודי שבאסע"י )ארכיון הסיפור העממי, בחיפה( המכיל ריבוי -מתוך ראיית ייחודו של הקורפוס הרומני

של סיפורי הומור על כל קשת גווניו: הומור הבנוי על הפכים, על מצבים פרדוקסליים, על ניואנסים 
-ר אנטילשוניים, על הגישה ההיתולית ביחס לדת ולנפשות הפועלות במסגרתה או אפילו על הומו

 מפלגתי כשהכוונה יציאה כנגד המקודש והשליט בדרך של הלצה. 
 

-ההרצאה מבקשת להצביע על האפשרות החשובה הקיימת במחקר של רפרטואר אתני של סיפורי
עם, תוך הפנייה ושימוש בידע המצטבר בחקר ההומור בדיסציפלינות הספרותיות, הסוציולוגיות 

רונים.  במהלך הדברים יוצג עיון וניתוח מקבץ מסוים מסיפורי והפסיכולוגיות שהתפתחו בדורות האח
העדה המצויים בארכיון הסיפור העממי שבחיפה, ובאופן זה נתייחס למאפייניה ולתכונותיה של 

 היהודית בארץ משנות החמישים של המאה העשרים ואילך. -העלייה הרומנית
 

טלציות מרכזיות אשר תיבחנה בהרצאה רומני שבאסע"י מתנקז לשתי קונס-העיון בקורפוס היהודי
שלהלן. האחד, סיפורי הומור העוסקים באמונה ברב, ברב ובעוזריו, בחגים ובשבתות, באישיים 

מקורפוס סיפורי ההומור. סיפורים אלו מתייחדים בנימה לגלגנית ולעגנית  23% -מרכזיים המהווים כ
ין.  דרך הסיפורים המוצגים בקורפוס לאושיות בתרבות היהודית בין אם במישרין ובין אם בעקיפ

באסע"י, העדה הרומנית היהודית מתאפיינת כעדה בעלת עורק חיים שמח, המתייחס אל הדת 
וחשיבותה באופן שבו הוא מתבונן בחיים עצמם, ללא יראה. מסיבה זו ניתן להבחין בקיומם של 

קל או חריף יותר את השבת  סיפורים הומוריסטיים ואפילו בדיחות מעט פרובוקטיביות השמות ללעג
ואת יום הכיפורים. מנהיגי מוסדות הדת כמו רבנים, כמרים ומנהיגים דתיים אחרים נבחרים לשמש 
אנשי קשר עם כוחות עליונים ובתוך כך מייחסים ומיוחסים להם תכונות מיוחדות כך שהומור מסוג זה 

 ם הם אינם פטורים ממנה. מדגיש את טבעם האנושי בראש ובראשונה ואת החולשה האנושית שג
 

צניעות האישה בחברה היהודית קבעה את מעמדה בבית ובחברה. זו בולטת בעיצובה בסיפורים 
יהודים: דמות האישה כנטולת עיכובים, תאוותנית היודעת הנאת בשרים. הסיפורים יונקים -הרומניים

מות לעומת התחכום כציר מקונסטלציה מבנית של גילוי והסתר בעיצוב מיניות האישה, כאשר ההיתמ
 ניגודי מרכזי יוצרים את המורכבות ומעוררים את ההנאה הגלומה בהבנה. 

סינתזה של הומור מתוחכם על דת ומין, השלובים לעיתים גם האחד ברעהו מהווים ביטוי של יכולת 
 רומנית להישיר מבט ולצחוק . -הקהילה היהודית
------------------- 

מרצה לספרות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש  קיי וראש ההתמחות בספרות עברית,  ,שלום -ד"ר מירי יוסוב
 .גוריון-מרצה מן החוץ באוניברסיטת בן
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 הקומיקס/הרומן הגראפי כסוכן זיכרון השואה

 רייסקו-אווה גאבאני: אלמנך של זכרונות מחנה הריכוז אושוויץ

 ד"ר פנינה רוזנברג
 

 יזרעאלהטכניון והמכללה האקדמית עמק 
pninarose@gmail.com 

 
עיקר הפופולריות של הרומן הגרפי החלה במחצית שנות השמונים של המאה הקודמת, בעקבות 

של ארט שפיגלמן המגולל באמצעות טקסט/איור את סיפור חייו של אביו ניצול השואה. אולי מאוס 
כמו ברניס אייזנשטין,  –י" בשל תקדים זה רווחת סוגה זו בין אמני בני "הדור השני" ו"הדור השליש

המציגים את ניסיונם להתמודד עם משקעי השואה והמורשת  –מישל קישקה ומיכאל קובנר
שואה אלא כוללת גם יצירות רגישות -המשפחתית. אולם סוגה זו אינה שמורה רק לאמני פוסט

ם, ומרתקות שנוצרו על ידי הכלואים, שחלקם נספו, בהם הם מתארים 'בזמן אמת' את חייה
פרי  רייסקו-מחנה הרכוז אושוויץ–אלמנך של זכרונות חלומותיהם ומחאתם כנגד המשטר הנאצי, כמו 

 (.  Ewa Gabanyiצ'כית אווה גאבאני )-ידיה של האמנית היהודיה
-גאבאני היתה אסירה באושוויץ, שהוטל עליה לצייר את הניסויים שנעשו במעבדה לבוטניקה בתת

ה למצוא תחליפי גומי. האמנית ניצלה את הנגישות של חומרי ציור ( במטרRajskoמחנה רייסקו )
הרישומים שבו נראים במבט  22-והשתמשה בהם בחשאי, ליצירות פרטיות כגון אלמנך הזכרונות, ש

ראשון כלקוחים מעולם האגדות. אולם קריאה מדוקדקת בו מגלה רומן אוטוגרפי אלגורי, שממנו ניתן 
 האסירות. -וחלומות הנשיםללמוד על החיים, הכיסופים 

האלמנך מייצג אסטרטגיות שונות של הישרדות בעולם מחנה ריכוז, שחלקן היו ייחודיות לנשים 
כגון שימוש משמעותי בדמיון כאמצעי )זמני( לבריחה מהמציאות ואת החשיבות החיונית  -הכלואות 

ם אלה באים לידי ביטוי של סולידריות ואחווה שהיתה בעלת חשיבות שלא תתואר בעולם זה. נושאי
פנטסטי, או בדימויים מציאותיים יותר  מהם עולה -הן בתמונות אסקפיסטיות הממוקמות בנוף דמיוני

 יום במחנה.-התייחסות ישירה יותר לחיי היום
מטרת המאמר להציג את הרומן הגרפי של אווה גאבאני כביטוי של קול נשי קולקטיבי בשואה, 

על צביון אנושי בעולם שביקש לאיין את הזהות בהפיכת הדמות הייחודית  החושף ניסיון הרואי לשמור
 למספר סידורי בתעשיית המוות.

 
 
 

    תרפיה והומור:  6מושב 
  
 
 

 שימוש בקריקטורות להעצמת פגועי ראש -בין הומור לתבונה 
 

 ד"ר ניצה שחר 
 

 החוג לחינוך מיוחד מכללת "אחווה"
nitzas@netvision.net.il 

 
 

מה  -ברמה הרגשיתכלפי מי היא מופנית,  -ברמה התפקודית ניתן לבחון קריקטורות בשלוש רמות: 
 כיצד היא בנויה ופועלת.  - וברמה הלוגיתהיא עושה למתבונן בה, 

לרוב, פונה הקריקטורה לצד הרגשי, ובהיותה ביקורתית ואנטגוניסטית, הריהי משמשת כאמצעי 
יות. אולם, לא ניתן להבין את המסר הטמון בקריקטורה ללא לתקיפת מוסכמות או תופעות חברת

הפעלת הפן הקוגניטיבי. נראה שכל האמצעים כשרים לשם הפרת שיווי המשקל הקוגניטיבי, על מנת 
שהמסר הטמון בקריקטורה יובן, ייקלט ויעורר. אולם בקריקטורה כדרך ביטוי והבעה יש הרבה יותר 

 מאשר "רק הומור".
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קוגניטיבי לשימוש בקריקטורות במסגרת לימודית על פי עקרונות -בחון פן טיפולימאמר זה יבקש ל
(, גישה המכוונת Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010הגישה הפוירשטיינית לשיקום חשיבה )

לפיתוח מודעות לתהליכי חשיבה במשימות שהולכות ונעשות מורכבות יותר. דגש מושם על הפן 
החשיבה, וזיהוי אופרציות כמו השוואה, מיון, אנליזה, סינתזה, אנלוגיות ועוד. במהלך הרפלקטיבי של 

הפעלת תכנית הנקראת העשרה כלית, נחשפים הלומדים לתהליכי חשיבה גבוהים, ומעגלי ההשפעה 
 מתרחבים מהכלים אל החיים ואל הזהות האישית.

יין, כחלק מתכנית לימודים לקבוצת בקורס שנתי, נלמדו קריקטורות במרכז לשיקום בחסות פוירשט
צעירים ומבוגרים שנפגעו בראשם בתאונות דרכים ונושאים סוג של לקות מתמשכת. הקריקטורות, 
העוסקות במצבים בין אישיים מכוונות להעצמת הלומדים. אדון בפוטנציאל הטיפולי הגלום 

יכותנית למחקר, המראה בקריקטורות. כמו כן אציג מקרה בוחן שנעשה על פי עקרונות הגישה הא
שניתן לחזק את הדימוי העצמי ואת אמון הלומדים בעצמם באמצעות סדרת קריקטורות. המטופלים 
ואנשי הצוות העובדים עמם מדווחים על שינוי בדרכי חשיבה ועל הגברת תחושת האופטימיות 

גשי, בעקבות לימוד זה. מידע זה מרחיב את השפעת הקריקטורות, מעבר לפן הפוליטי, הר
 והקוגניטיבי, גם לפן הטיפולי. 

-------------- 
Feuerstein, R.,  Feuerstein S. R.  & Falik, L. H. (2010). Beyond Smarter: Mediated Learning 
and the Brain's Capacity for Change. Teachers College Press, Amsterdam Avenue, New 
York.  

 
 
 

כלי לשיפור איכות החייםכהומור  - החיים כסרט מצחיק  
 

 ד"ר עמיחי זילברמן
  

 יו"ר עמותת "עם שמח"
 msmace@mail.com 

 
על אף הידע הרב שנאסף על היתרונות בשימוש בהומור לשיפור איכות החיים, הורדת רמת הדחק 

בצורה )סטרס(, החרדה, השחיקה ותסמיני טרום דיכאון,  מעטים פתחו שיטות ליישומו בחיי היומיום 
 אפקטיבית.

 באמצעותובהרצאה זו, אפרט את השיטה שפתחה עמותת "עם שמח" על ניצולי שואה וקשישים 
 התמודדות אפקטיבית ומהנה עם התופעות הנ"ל.למצאה דרך 

 וביותר מעשריםניצולי שואה וקשישים,  בכאלף ומאתייםבהצלחה,  2010הפרויקט שהופעל מאז 
ערים, במימון משרד הרווחה, מושתת על הפקת סרטונים הומוריסטיים בקבוצה, על פי חוויות 

 ורעיונות המשתתפים ובכיכובם. 
 לא פולשני.ו, לא תחרותי מהנהבשני מחקרי מעקב, הינו חוויתי,  ואושש שתוצאותיו התהליך

עם הסרטונים שהופקו דיסק ; תהליך, הפרויקט כולל גם מוצר סופיה לשחשיבות המובהקת ל מעבר
מאפשר לבוגרים לחלוק את החוויה עם אנשים נוספים ובזה להמשיך ולתחזק ש הפרוייקט,במהלך 

 את הישגיהם.
 הצוות המוביל את הפרויקט מורכב מאנשי מקצוע מנוסים ומוכרים בתחום הקולנוע וההומור.

 ההרצאה תחתם בסרטון הדגמה הומוריסטי.

-------------- 
ממקימי ביה״ס למדעי ההתנהגות, דיקן נבחר שלוש  , המסלול האקדמי המכללה למינהל, לברמןעמיחי זיד"ר 

  .סד תוכנית לתואר שני ביעוץ ופיתוחיקדנציות ברצף, מ
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הומור, דימוי גוף, נרטיבים וזהות עצמית של נשים באמצעות תרפיה 
 באמנות

 
 ד"ר רותי הרפז

 
ruthsara5@walla.co.il 

 
  (Judit Nagy,1998)ג'ודית נאגי Jakab, 1988).מוגדר כחלק חשוב בבריאות הנפשית )ההומור 

מאמינה כי שימוש בהומור קונסטרוקטיבי מסייע בהבניית גבולות העצמי בצורה גמישה בתהליך של 
 התמודדות עם קונפליקטים פנימיים והשפעות של אירועים חיצוניים.

של נשים נמצא כי ההומור מאפשר תהליך יעיל יותר בזיהוי בבחינת ציורים מונחים של דימויי גוף 
והחצנה  של תפיסות  בלתי הולמות של העצמי. ההומור מאפשר גם  ביסוס וגיבוש של הדימוי 
העצמי. בתהליך היצירה מתקיימים זה לצד זה כוחות וחולשות תוך כדי נטייה גבוהה יותר לשימור 

פשר תהליך של עיבוד מידע קוגניטיבי ו"עיכול" של מידע גישה חיובית. ניתן לראות  כי ההומור מא
הקשור לתפיסה העצמית של הגוף תוך כדי הגילוי וההבנה ביחס לערכים מרכזיים ומשמעותיים 

 עליהם מתבססת תפיסת הזהות העצמית של אותן נשים.
המייצגים בציורים אותם אדגים בהרצאה ניתן לזהות מספר דפוסים של שימוש בהומור: א. ציורים 

בצורה הומוריסטית המעטה בערך העצמי או זלזול של אותן נשים בתפיסת הזהות העצמית שלהן. ב. 
משמעותיות, ערפול או תכנים ואלמנטים שנויים -שימוש בהומור באמצעות נרטיבים המביעים דו

ות במחלוקת מבחינה חברתית, דתית או תרבותית. ג. שימוש בהומור כדרך לשחרור ממצוקות רגשי
בהווה ועיבוד קשיים. ד. שימוש בהומור כאמצעי לשחרור טראומות באופן בטוח. הנשים מזהות 
התקרבות לקונפליקטים פנימיים וזיכרונות טראומטיים והן יכולות לשחרר ולהשתחרר באמצעות 
אלמנטים אמנותיים. ה. שימוש בהומור קבוצתי. כאשר מספר נשים מציירות את דימוי הגוף בקבוצה 

חררים תכנים המשותפים לאותן נשים. באותו זמן מתאפשר, באמצעות הרחקה וניתוק "לצחוק" משת
על הדימוי שמופיע על גיליון הנייר ולהרגיש ש"זאת לא אני, זאת אני אחרת על הדף". בנוסף מתקיים 
הדהוד בין חברות הקבוצה בתחושות המלוות בהנאה, הנעה והעצמה של אותם רגשות ותפיסות 

 ת החצנה בציור.המאפשרו
-------------- 

, תרפיסטית באמנות ופסיכותרפיסטית, מטפלת באמנות במסגרת משרד החינוך, מרצה ד"ר רותי הרפז 
מרצה בכנסים בישראל ובחו"ל, חברה  ,במחלקה ללימודי חוץ לרפואה משלימה במכללת הגליל המערבי

נהל עמותת ט.ד.י )טראומה ודיסוציאציה  בעמותת יה"ת )אגוד המטפלים בהבעה ויצירה(, חברה בוועד המ
 ישראל( ובאגודה הישראלית לחקר ההומור.

 

 
 

  והומורמדיה :  7מושב 
 
 

 

 הומור ברשתות החברתיות  -"דוקר בחזה? מרוב צחוק" 
 2015כתגובה לגל הפיגועים בישראל שאירע באוקטובר 

 
 אדם רצון

 אוניברסיטת בן גוריון שבנגב
 

adamratzon@gmail.com 

בהרצאה אנסה לתת ביטוי לבדיחות שהופצו ברשתות החברתיות כתגובה ואולי אף כניסיון בריחה או 
(. ההומור ככלי 2015התמודדות עם גל הפיגועים בישראל שמתחולל בזמן כתיבת הצעה זו )אוק' 

התמודדות עם סיטואציות חיים קשות איננו תופעה חריגה במרחב היהודי והישראלי, ולכן "הומור 
(, הומור שחור בשירי 2009יגועים" ייבחן בהרצאה לאור "הומור השואה" )ר' למשל: אוסטרובר, הפ

(, הומור על מוות ונוכח המוות )ר' למשל: פלורנטל, 2014פולקלור של חיילים בשדה הקרב )מילוא, 
אליבא ; וכן ניתן למצוא בדיחות רבות בנושא המוות בקובצי בדיחות יהודיות וישראליות( ועוד. 2013

דפרויד, האדם נע בין הדחף המעודד אותו להמשיך בקיומו )ארוס( לבין הדחף למות )טאנטוס(, 
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(, טוען פרויד ששני הדחפים הללו 1905מודע" )פרויד, -ובהתאם לכך בספרו "הבדיחה ויחסה אל הלא
ת מקבלים ביטוי רב באמצעות הבדיחות. בהרצאה אראה כיצד לצד הצורך בריבוי בדיחות ותגובו

מצחיקות לגל הפיגועים הנוכחי, ניכר מאוד גם מיתון ביטויים של שני הדחפים הללו, ארוס וטאנטוס, 
כנראה כתוצאה מהעיתוי בו הם נוצרים ומופצים. כמו כן, דרישות למיתון מסוג אחר אראה גם 

לב בתגובות ו"טוקבקים" שמעוררות הבדיחות. ואולם לצד מיתון זה, אולי כדי להסיט את תשומת ה
הציבורית מהפיגועים עצמם, גוברת החזרה לעיסוק בתכנים שהעסיקו את יצרני ההומור היהודי 
לאורך השנים, כמו למשל: בדיחות על עדות, וכעת במיוחד על העדה התימנית. הצעה זו נכתבת 
בעיצומה של עבודת איסוף התגובות ההומוריסטיות לגל הפיגועים ששוטף את ישראל בימים אלו 

ן גיבושה הסופי של ההרצאה ימתין להשבת הסדר על כנו או לפחות לתום עבודת איסוף ממש, לכ
                                                                                                                                 החומרים.
----------                                                                                                                  

כותב עבודת דוקטורט בתחום סיפורת אישית של נוטים למות, במחלקות ספרות עברית ומחשבת אדם רצון, 
 שבנגב.  גוריון-ישראל באוניברסיטת בן

 

 

 ב'דוסים מצייצים'בין קהילת המיעוט וחברת הרוב: התוכן ההומוריסטי 
 

 גל כהן
 

 האוניברסיה העברית בירושלים
Gal.cohen@mail.huji.ac.il 

 
מחקרי התמקד בעמוד הפייסבוק 'דוסים מצייצים', שהוא כעין חיקוי או מחווה לעמוד קודם, 'סטטוסים  

ים לאומי, ואת היחס המיוחד שהוא מקי-מצייצים'. בחנתי אותו כעמוד מגזרי של קבוצת המיעוט הדתי
נאמנות כפולה: 'דוסים' מציין את -כללית. כבר בשם העמוד ניכרת זהות-עם תרבות הרוב החילונית

חילוני שהיווה עבורו השראה, ובכך -מאזכר את העמוד הכללי –ההשתייכות לעולם הדתי, ו'מצייצים' 
ות כפולה דתי, וכן לקהילת הסייבר. לא במקרה, זה-מציג בפנינו זהות הקשורה לציבור הישראלי הלא

נאמן לדת מחד, ולתנועה הלאומית הציונית,  –דומה נמצאה גם בהגדרת המגזר כ'דתי לאומי' 
 1החילונית ברובה, מאידך.

במחקר בדקתי באלו נושאים עיקריים עוסק העמוד, ובחנתי האם וכיצד מתבטאות בתכניו שתי  
( מאפיינות קבוצת מיעוט: הרצון להיפתח כלפי חברת הרוב, Berry, 1990) המגמות שע"פ ב רי

והרצון של המיעוט לשמור על ייחודו ולהסתגר מפני חברת הרוב. נאסף מדגם פוסטים מהעמוד, 
 שלוקטו בדגימה אקראית, ונותחו בניתוח תוכן משולב: כמותני ואיכותני. 

  את שתי המגמות ממודל ברי:מהממצאים עלה שהפוסטים ב'דוסים מצייצים' מבטאים ומבצעים  
 
מתבטאת בהנכחת דמויות חילוניות בתוכן העמוד ובהנגשה של ההומור גם לשאינם  מגמת השילוב 

דתיים: רוב מוחלט של הפוסטים עסק בחוויות סוציולוגיות שגם חילונים/מסורתיים יכולים להזדהות 
מְנעּות מאיזכור של מושגי ְרבה לעסוק איתם, וביותר מרבע מהפוסטים היתה ה  ם דתיים. העמוד לא ה 

בנושאים שבמחלוקת או בתוכן מעורר תסיסה. בחלק מהפוסטים ניכר אפילו שילוב בהומור החילוני 
  הכללי גם במחיר של הפרת ההלכה.

 
מתקיימת, בראש ובראשונה, בעצם קיומו של עמוד מיוחד  מגמת ההיבדלות והשמירה על הייחוד 

לאומיים ועבורם. הפוסטים שמרו על סטריליות ע"פ הנורמות הדתיות: לא הוצגו -שמופעל ע"י דתיים
  2דימויים הכוללים לבוש חשוף, אזכורים מיניים מפורשים, מלים גסות או ביקורת כלפי הממסד הדתי.

 ------------------------ 
1
 . 34(, 2006גבל ) 
2
 בשונה מאוד ממה שהיה מקובל ב'סטטוסים מצייצים'. 

----------- 
 המחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית בירושלים., סטודנט לתואר שני גל כהן
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 נקודות ציון בהתפתחות תכניות ההומור ברדיו בישראל
 

 פרופ' יחיאל לימור
hilik43@013.net 

 

 איזי מן
Izi.mann@gmail.com 

 
 

ההרצאה המוצעת מבוססת על מחקר על תולדות תכניות ההומור בשתי תחנות הרדיו הגדולות 
מרביתן מקוריות  –צה"ל. ממצאי המחקר מלמדים כי תכניות ההומור  בישראל קול ישראל וגלי

את מקומן  החלו לתפוס –ומקצתן "מגוירות" )כלומר, תורגמו מלועזית או עובדו לגרסה ישראלית( 
שנים היה הרדיו בית היוצר  25-. במשך למעלה מ1948-ברדיו מייד לאחר הקמתו של הרדיו ב

העיקרי של תכניות הבידור וההומור בישראל, ורבות מהתכניות שנולדו על גלי האתר נהפכו לחלק 
 בלתי נפרד מהתרבות והפולקלור בארץ.

 יות הומור ברדיו: במסגרת המחקר זוהו ואופיינו חמישה פורמטים של תכנ
. למעשה, אפשר לקבוע כי הרדיו הוא זה שמיסד את המערכון כחלק מהתרבות א. מערכונים
 הישראלית. 

התכנית הבולטת ביותר בתחום זה היתה "זהירות מיקרופון" ששודרה  ב. תכניות של "מתיחות".
 .60-ב"קול ישראל" בשנות ה

, בעיקר בהקשרים אקטואליים לים וחידודי לשוןג. תכניות הומור, המבוססות בעיקר על משחקי מי
 ועכשוויים. הבולטות ביניהן הן: "שלושה בסירה אחת" ב"קול ישראל" ו"יתוש בראש" בגלי צה"ל.

. והתכנית המפורסמת ביותר בהיסטוריה של הרדיו הישראלי היא סיטקום –ד. קומדיית מצבים 
 "משפחת שמחון" ששודרה בגלי צה"ל. 

. כלומר, התכנית היתה בידורית באופייה ובמהותה, ונכללו י הומור בתכניות בידורה. שילוב של קטע
בתוכה גם קטעי הומור וסטירה. בין תכניות הבידור המפורסמות, שהיו בהן גם מרכיבים של הומור, 

(; 64-ו 63, 62" )ולאחריה בידור 61אפשר למנות את: "אשרי המאזין, "ינשופים וחיוכים", "בידור 
במסגרת המחקר נבחנו שתי  וחיוכים", "שלכם לשעה קלה", "מה יש" ו"אותי זה מצחיק"."חוכים 

 שאלות מרכזיות נוספות:
-הראשונה, מדוע הפסיק הרדיו לשדר, ובעיקר להפיק באופן עצמאי, תכניות הומור החל משנות ה

ר ברדיו, שהרי ? השנייה, האם וכיצד היתה מעורבות או צנזורה פוליטית בתכנים של שידורי ההומו70
 , מחלקה במשרד ראש הממשלה.  1965"קול ישראל" היה, עד הקמת רשות השידור בשנת 

------------ 
-, לשעבר יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת, מלמד בחוג לתקשורת באוניברסיטת תלפרופ' יחיאל לימור

                                                                                                                                                אביב.
(, על ההיסטוריה של 2008, עורך תכניות בכיר ב"קול ישראל" ומחבר הספר "קול ישראל מירושלים" )איזי מן

 השנים הראשונות לקיומו. 60-הרדיו בישראל  ב

 
 
 

    ייצוגים הומוריסטיים בתקשורת ובתיאטרון:  8מושב 
 
 

ייצוגים הומוריסטיים של רצח בכתבי עת ובעיתונות  -למות מצחוק
 1914-1880הלונדונית 

 
 ברגר-לי מיכאל
 

 אביב-בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ אוניברסיטת תל
leemic2@gmail.com 

 
 

בעוד שההיסטוריוגרפיה על רצח וסנסציוניות בתקופה הויקטוריאנית היא ענפה ושופעת, התמקדות 
בייצוגים הומוריסטיים של רצח חסרה במיוחד ולמעשה כמעט שלא קיימת. לקּונה זו מפתיעה 
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במיוחד, שכן פרודיה, הומור ושנינה היו מרכזיים בתרבות הויקטוריאנית וחדרו לרוב סוגות הכתיבה 
בידור, החל מהרומן והספרות הקלה דרך העיתונות וכתבי העת, ועד למיוזיק הול והבורלסקה וה

הבימתית. מטרתי בהרצאה זו היא לחשוף במעט קורפוס הומוריסטי זה' וכן לבחון את האופנים בהם 
 מושג הרצח עובד והוצג במסגרת הקומית. 

ופה/קורא ל"התרה" הקומית, נדרש משום שהומור מתבסס לעתים קרובות על הפער בין ציפיות הצ
ידע עצום ואינטימי של אורחות חיי החברה על מנת לייצר בהצלחה בדיחה. לכן, יצירת בדיחה עשויה 
להיות גם, במידה רבה, פרקטיקה ביקורתית להפליא. בנוסף, נדמה כי הומור מהווה פלטפורמה 

י התנהגות מקובלים. כל אלה מוסכמת מראש על גביה ניתן להפר בעליל מוסכמות חברתיות וקוד
הופכים ייצוגים קומיים לקרקע פורייה להבעת דעות נון קונפורמיסטיות וחתרניות או לביטוי רגשותיהם 
הכמוסים ביותר של חלקים נרחבים של הציבור, דבר המאפשר בחינה מחדש, מזווית רעננה, של 

, הנוגעת לשאלה מדוע היו בני אחת מסוגיות הייסוד בהיסטוריה התרבותית של אנגליה בעת החדשה
                                                                      הזמן אובססיביים כל כך לגבי רצח וסנסציוניות? 

------------- 
 דוקטורנטית בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב., ברגר -לי מיכאל

 

 

 פיקוןמהו משחק קומי? עבודתה של מולי 
 

 פרופ' יהודה מוראלי
 

 החוג לתאטרון, האוניברסיטה העברית בירושלים
yehuda.moraly@mail.huji.ac.il 

 
של המאה  30-וה 20-(, הייתה שחקנית וזמרת ידועה מאוד, בעיקר בשנות ה1992-1898מולי פיקון )

( 1923)מזרח ומערב הקודמת. הופיעה בתאטרון היידי בארצות הברית ובסרטים אילמים כמו 
(.ניתוח של משחקה של מולי פיקון 1938) ממלה( ו1936) יידל מיטן פידלוסרטים מוזיקליים כמו 

 יכול לעזור לנו להבין טוב יותר מהו משחק קומי.
 

 א. המפלצתיות
(, פליני משתמש בדיוקנים של ליצנים מפורסמים כדי להגדיר את המשחק 1970) הליצניםבסרט 

ת ההומור שכה מרכזי בסרטיו. הסרט מתחיל במאפיין הבסיסי של המשחק הליצני: הקומי ואת מהו
המפלצתיות, עיוות פיזי שמהווה מקור לקומיות. בימי הביניים ליצני החצר היו נכים אמתיים או 
מזויפים. המפלצתיות הייתה התנאי הבסיסי לקומיות. אפילו היום שחקן הרוצה להצחיק חייב לכער 

סיף להופעה שלו פרט שיעוות אותו. במקרה של מולי פיקון, הגוף הקטן שלה וצורת את עצמו או להו
 ליצן בה היא משתמשת בסרטיה. -פניה המוזרה יוצרים דמות של ילד

 
 ב. הקצב

, קיים יסוד  חשוב של המשחק הליצני והוא התפרצות של אנרגיה חסרת הליצניםבסרטו של פליני 
פיין בקצב מהיר ובאנרגיה גדולה שנמשכת אצלה גם בתפקידים גבולות. המשחק של מולי פיקון מתא

 כנר על הגג.שביצעה בסוף הקריירה, למשל השדכנית ב
 

 ג. ליצן לבן וליצן אדום
בקרקס אין ליצן אדום בלי ליצן לבן. הרצינות והקדרות של הליצן הלבן מבליטים את האפקטים 

יידל מיטל ( וב1923)מזרח ומערב ו. בהקומיים של הליצן האדום המבולבל והפראי המופיע לצד
(, מולי פיקון היא השחקנית הקומית היחידה המוקפת בשחקנים שמשחקם העצור 1936)פידל 

 מבליט את כשרונה הקומי של הכוכבת.
 

 ד. ערבוב בין צחוק ודמע
הסרטים שבהם מולי פיקון מככבת הם סרטים העוסקים בהווי היהודי, אך האם אפשר להגדיר את 

שלה כמשחק יהודי? לבדחן שפועל בחתונות יהודיות יש שני תפקידים: לרגש לפני החופה  המשחק
ולהצחיק אחריה. התפקיד הכפול הזה מאפיין את המשחק של מולי פיקון. בסרטים שהיא מופיעה 

 בהם, התפקידים שהיא מגלמת מצחיקים אך גם מעוררים חמלה ורגש.
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 הומור לשוני בתקשורת הישראלית

 
 ילה שלוםד"ר צ

 
 מכללת לוינסקי לחינוך

                                           tsilashalom1@gmail.com 

 
ההרצאה מציגה הומור לשוני, כפי שהוא בא לידי ביטוי באמצעי התקשורת השונים בארץ: עיתונות 

רבות ומגוונות של מודפסת, עיתונות מקוונת, רדיו, טלוויזיה ושלטי חוצות. ההיצג בנוי מדוגמאות 
הומור לשוני, שהן חלק בלתי נפרד מהמציאות הלשונית בתקשורת הישראלית. ההומור הלשוני מוצג 
בתמונות, בהקלטות, ובקטעי ווידאו. הדוגמאות נבחרו מתוך אוסף גדול ומעודכן בעיקר מכותרות 

רת הדוגמאות בעיתונות, מפרסומות באמצעי התקשורת השונים ומתכניות בידור ישראליות. בחי
מכוונת להציג את האפיונים של ההומור הלשוני בתקשורת הישראלית ואת תפקידו השיווקי. במהלך 
הצפייה בדוגמאות וניתוחן מכירים את ההומור הלשוני ואת תפקידו השיווקי ומבינים כיצד השפה 

 הומוריסטיים.העברית, הנסמכת על לשון מקורותיה, מהווה קרקע פורייה ליצירה לשונית של מבעים 
תופעה מרכזית בהומור הישראלי היא "עירוב משלבי השפה", עירוב של רמות לשון, בעיקר עירוב 
לשון המקורות עם העברית החדשה והסלנג. דוגמה קלסית מוצגת במערכון של הגשש החיוור "איך 

י ונען", "זה קוראים בעברית לצ'ופצ'יק של הקומקום?" במערכון נמצא ביטוים בעירוב כמו " שאל בנ
שמשפיך ת'תה", לא קוראים אלא "מכנים בעברית צחה", "קומקום במלרע ולא..." ובסוף השיחה 

 "יחרב ביתך".
מצב שבו ניתן לפרש יחידה לשונית כמו תופעה לשונית מרכזית נוספת היא תופעה של "דו משמעות",  

מו "חולי סקרת" על הסקרים . למשל בכותרות מהעיתונות כמילה, צירוף או משפט ביותר מדרך אחת
, "הפלא ופלה" על הצלחתו המפתיעה של שחקו הכדורגל פלה והכותרת  2015ממאפייני בחירות 

"איראן מעושרת" ביקורת על תוצאות הסכם הגרעין. דוגמאות מפרסומות טלוויזיה כמו פרסומת לבנק 
קניות בקניון "סוף סוף "תכנית להשקעות בלבד", כשמציגים את האדם שהשקיע בבד לבד ופרסומת ל

 עונה" וברקע עונה סוף סוף לטלפון.
אנחנו כצרכני תקשורת וכיוצרים מוזמנים ליהנות מההומור הלשוני ולהיות מודעים לחשיבותו  

 במציאות הלשונית שלנו ולייחודו בתקשורת הישראלית.
 

 מקורות
 .35 – 31, 1 לשון עברית(. "מאפיינים סגנוניים אחדים של מערכוני הגשש החיוור",  1990בן שחר, ר' )

משמעות ואניגמטיות בפרסומת -(. "הקופירייטר כיוצר שפת הומור: שעשועי לשון, דו2014זאבי, ע' וסובר א' )

                                                                     .                    83 – 63, 3גיליון  הומור מקוון,הכתובה בישראל" 

 תיאוריה ומעשה" בתוך, אבנר זיו ואריה סובר )עורכים(,  –(. "ההומור הלשוני 2012שלום, צ' וקוטלר, פ' ) 

 , ירושלים: כרמל.חשיבותה של אי רצינות

   Ravid, D. & Geiger, V. (2009). Promoting morphological awareness in Hebrew-speaking 

grade-schoolers: An intervention study using linguistic humor, First Language,                       

29 (1), 81-112.  
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 רטוריקה והומור:  9מושב 

 

 "למה הם נטפלים אליה?" 
 רטוריקה חזותית בקריקטורות על שרה נתניהו

 
 מאיר-אורנה בןר "ד

ornaben@gmail.com 

 
שרה נתניהו היא דמות רווחת במרחב הפוליטי הישראלי, שלנוכחותה משמעות סימבולית 
אמביוולנטית. מחד, היא לא נבחרת ציבור, מאחר שלא נכנסה לחיינו כתוצאה מהליך דמוקרטי, אלא 
בזכות היותה נשואה לראש הממשלה הנבחר. מאידך, משקלה הסגולי הפוליטי כבד ערך, הרבה 

צוגי המסורתי כאשתו של. שרה מופיעה בצמוד לבעלה כמעט בכל אירוע ציבורי, מעבר לתפקידה היי
ומלווה אותו לכל ביקוריו הבינלאומיים; צמידות המקבלת ביטוי בולט במפגן החזותי של שילוב הידיים 
מול המצלמות. יתר על כן, קולניות העדויות התקשורתיות על התנהלותה במרחב הפרטי של בית 

עורבותה בהחלטות הפוליטיות של בעלה מעצימים את נוכחותה הציבורית ומזינים השרד, כמו גם מ
 את העמדה האמביוולנטית כלפיה. 

נשות מנהיגים עמדו ועומדות תמיד במרכז העין הציבורית. בישראל מוכרים לנו מודלים שונים של     
ות המסוימת של נשות ראשי ממשלה, וסגנון הנוכחות של אשת ראש הממשלה עוצב על פי האישי

הרעיה. בארצות הברית, המשמשת מודל תרבותי בתפישת עולמו של בנימין נתניהו, יש לאשה 
(. 2000הראשונה תפקיד רשמי ומכריע בעיצוב הדימוי של בעלה, בהיותה "רעיה פוליטית" )הלוי, 

יים לענין זה חשיבות מכרעת בתקופתנו, שבה "הפוליטיקה החדשה" מיוצגת באמצעות עולם דימו
 ( (Wattenberg, 1991ותדמיות תקשורתי. 

מאמר זה יבקש לבחון את התדמית התקשורתית של שרה נתניהו באמצעות הקריקטורות שבהן היא 
עיתונים ומגזינים  -מופיעה. אעשה אבחנה בין קריקטורות המופיעות בזירה התקשורתית המסורתית 

יות. אראה כיצד המדיום התקשורתי של מול אלו בזירה התקשורתית החדשה, של הרשתות החברת -
הקריקטורה עושה שימוש באסטרטגיות של רטוריקה חזותית, כדי להעצים את האמביוולנטיות של 
דמותה התקשורתית. יתר על כן, אראה כיצד הביקורת שמבוטאת בקריקטורות מעצבת פרסונה 

יה. התוקפנות והעוינות של מיתיים, בדומה לדמויות נשיות שנואות בהיסטור-בעלת ממדים מפלצתיים
חצי הביקורת עוברות תהליך של ריכוך, באמצעות הדחיסה והצירוף של אלמנטים בקריקטורה, 

 המשווים לה ממד קליל ומשעשע. 

-------------- 
 , מרצה בכירה לאופנה במרכז האקדמי ויצ"ו חיפה ומרצה לתיאטרון בסמינר הקיבוצים.מאיר-ד"ר אורנה בן
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 ניתוח רטורי הומוריסטי -סאטירת "מהדורת השבט" 

 
אורלי רביד                                                                             

orlyemail@gmail.com  

 

                                                                           חן-אלחנן אבן
elhanan.even@gmail.com 

 
 ,שילוב של אסטרטגיות רטוריות והומוריסטיות הוא עניינה  של ההרצאה. לאטמה )בערבית: סאטירה(

הוא אתר אינטרנט ישראלי בעל גוון ימני שעסק בסאטירה ובביקורת מוסד התקשורת בין השנים 
הדעות הקיים בציבור. . באתר נטען כי התקשורת הישראלית איננה מייצגת את מגוון 2013-2008

טירית "מהדורת השבט" בה שולבו מבזקי חדשות אמיתיים לצד קטעי אהאתר מתמקד בתכנית הס
 סאטירה מקוריים שהעמידו באור מגוחך את מבנה מהדורת החדשות בתקשורת המשודרת.  

בחן את המעבר של תכנית הסאטירה 'מהדורת השבט', מתכנית אינטרנטית חתרנית, אבהרצאה  
(. ואטען כי 2010נית "המייצגת את מדיניות מדינת ישראל במדיה החברתית" )פרס, לתכ

האסטרטגיה הרטורית המרכזית בה משתמשים היוצרים מקורה במונח הספרותי 'דה 
(. המונח 'דה טריטוריאליזציה' מתאר תופעה של אמנים 2000טריטוריאליזציה' )דלז וגואטרי, 

ים תבניות ספרותיות של 'ספרות מז'ורית'. לטענת דלז וגאטרי 'ספרות מינורית' המאמצ השייכים ל
(, בתהליך זה התבנית הספרותית עוברת עיקור וריקון מתכנים הגמוניים למסרים זרים 2000)

 וחתרניים שמקורם לעיתים בתרבות משנה.
במישור החזותי, קבוצת לאטמה משתמשת באסטרטגיות רטוריות נפוצות בקרב אמנים ויזואליים 

(Gombrich, 2000 אשר משתמשים באסטרטגיות הומוריסטיות של פרודיה ואירוניה על מנת ,)
לפעמים למשמעות ההפוכה לחלוטין  -לשנות את המשמעות של מוטיבים מוכרים ביצירות אמנות 

 ,Ge'rin)שם(. היפוך במשמעות מושג על ידי שינויים במדיום, בסגנון ובאווירה של מושא החיקוי
ניינינו, שילוב של אסטרטגיות רטוריות והומוריסטיות אלה מנמיכות את הסטטוס של (. ולע (2013

( ומעלות את קרנה של התכנית החדשה "מהדורת 1981ברגסון, ראו, תכנית זו בקרב הצופים )
השבט".  אבקש להוכיח כי אסטרטגיות רטוריות ופארודיות אלה סייעו בידי צוות היוצרים "לאטמה" 

רות בסאטירה האינטרנטית 'מהדורת השבט' לאייטם חדשותי המשודר בתקשורת להפוך סצנות נבח
 הישראלית והעולמית.

 
                                                                                                                  :ביבליוגרפיה

 .15-5. עמ' 4גיליון הומור מקוון. . "הומור באופנה העכשווית", 2014מאיר, א. -בן
 .81. ירושלים: הוצאת ראובן מס, ע' הצחוק. 1981ברגסון, הנרי 

 .2000מכאן, מאי . "מהי ספרות מינורית?". 2000דלז, ג'. גואטארי, פ. 
, 2גיליון הומור מקוון. . "הומור כאמצעי רטורי בשיח הציבורי בנאומיו של ברק אובמה". 2013סובר, א. קיים, א. 

 . 60-43עמ' 
Gerin, A. 2013. "A second look at laughter: Humor in The visual Arts". Humor 26(1),155 -176.  
Gombrich, E. 2000. Magic, Myth & Metaphor: Reflections on Political Satire, on the Uses of 
Images. A Study of Social Function of Art and Visual Communication, London: Phaidon 
Press. Pp. 184-211. 

------------                                                                                                                                          
                                                                                                                     לספרות השוואתית באוניברסיטת חיפה.מרצה לתקשורת בסמינר הקיבוצים. דוקטורנטית בחוג  אורלי רביד,
הנחה במהדורת השבט של לאטמה ומנהל עמותת , בוגר בית הספר למשחק "אספקלריא", חן-אלחנן אבן

  המרכז הרב תרבותי.

  
 

 
 קווים לטקטיקת הפולמוס הדתי  -הגיחוך 

 
          יהושע גתי 'פרופ
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                                                              אוניברסיטת תל אביבואוניברסיטת קייפ טאון 

gitaiye@gmail.com 

 
 

ההרצאה עוסקת בטקטיקת הגיחוך כעיקרון רטורי של הפולמוס הדתי בשאלת העליונות האלוהית. 
הויכוח במישור הדתי מהווה בעיה ארגומנטטיבית כיון שהיא איננה ניתנת ליישום רציונאלי עקב אופי 

רציונאלית. לכן, האסטרטגיה הפולמוסית היעילה "החכמה" -האמונה ותפיסת האלוהות המטה
סט זה תימנע מעימות רציונאלי. המטרה הרטורית היא למנוע עימות ולמעשה לחסל את בקונטק

ההתנצחות על ידי יצירת מצב אבסורדי הנעשה דרך הגיחוך. הספרות המנציחה מצבי פולמוס אלה 
משקפת טקטיקה של גיחוך; הצגת האלוהים האחרים כבדיחה כך שעצם הפולמוס בשאלת האל 

הצורך בטיעון תיאולוגי. טיעון הגיחוך בפולמוס הדתי הוא חד צדדי  האחר הוא מגוחך ומיתר את
לחלוטין. הוא מופנה למעגל פנימי, כלומר, מעגל של בעלי דת א' בפולמוס שהם מנהלים נגד בעלי דת 
ב' . במילים אחרות, פולמוס הגיחוך יתנהל כשבעלי אמונה א' מגלים פקפוק מה באלוהיהם ואמונתם 

מת והם פוזלים לאחר. במצב זה, טכניקת הגיחוך תשלול את אפשרות ראייתם מתרופפת במידה מסוי
 את אמונת ב' כרצינית.  

ההרצאה מתייחסת אל הגיחוך לא כמטרה בפני עצמה, אלא כאל טקטיקת שכנוע המצטיינת ביכולת 
האבסורדיות המגוחכת שלה. הגיחוך ישמש כאן ככלי נשק כדי לנגח במפקפקים. במובן זה הבהרתו 

ל ברגסון את הצחוק היא רבת משמעות; "מאורע שישנה את תשומת ליבנו אל גשמיותו של האדם ש
 (.36:  1981שעה שאנו עוסקים ברוחניותו" )הצחוק, חמד: ירושלים, 

 
 המעמד הארגומנטטיבי של ההומור )על גווניו( נדון בשיטתיות על ידי

Perelman, C . 1069. The New Rhetoric: Notre Dame: Notre Dame. 
Johnson, A. "Interpretation and Evaluation of Satirical Argumentation". Rozenberg 
Quarterly (ISSA 2010). 

 
המקרים המוצגים בהרצאה לקוחים מהפולמוס הגדול שניהל הנביא האנונימי )ישעיהו השני(, נביא 

אל בהנעת מהלכי ההיסטוריה העולמית שיבת ציון, בויכוח מכריע שעסק בכוחו הבלעדי של אלוהי ישר
לפנה"ס( עקב חורבן ירושלים  6וזאת בשעה של משבר אמונתי ופוליטי שאחז בגולי בבל )במאה ה 

להחזיר את האמון באלוהי ישראל כמשחרר  --והבית. הנביא עמד בפני אתגר דתי אמוני מכריע 
רציונאלי, נמנע -האמונה המטה הלאומי המכריז על קץ הגלות ושיבת ציון. מתחוור שבדונו בנושא

הנביא מויכוח רציונאלי, ונוקט אפוא בטקטיקת הגיחוך המציגה את עצם העימות כבדיחה מגוחכת. 
,          27-19טקטיקת הגיחוך מודגמת בהרצאה דרך הנאומים הפולמוסיים המקופלים בישעיהו מ' 

                                                                       .                                                7-1מא' 

-------------                                                                                                                                     

 פרופסור לחיים אוניברסיטת קייפ טאון והתוכנית ליישוב סכסוכים אוניברסיטת תל אביב. ,יהושע גתי 'פרופ

 

 
 

   דיון לכבוד ספרים חדשים בחקר ההומור:  10מושב 
 
  

הטווס, המגוהץ וחצי האישה: כינויים, הומור (, 2014אבקסיס )-דיון על ספרה של נינה פינטו
 צבי-ירושלים: מכון בןיום של יהודי טיטואן דוברי החכתייה. -ופולקלור בשיח היום

 
 אנג'י כהן

angycohen@gmail.com 
 

הוא הספר הראשון שפורסם אודות הומור יהודי במדינות ערב. הספר הטווס, המגוהץ וחצי האישה 
טיטואן )הממוקמת בצפון מרוקו(, קהילה שבה הפרוטקטורט הספרדי מתמקד בקהילה היהודית של 

( במרוקו נתן את אותותיו בצורה ניכרת והשפיע על תרבותם ולשונם של היהודים שהיו 1912-1956)
נתונים תחת חסות ספרדית זו.  הספר ממחיש כיצד פתגמים, אמרות, כינויים, בדיחות ואנקדוטות היו 

"האחרים": מוסלמים ונוצרים וגם -ם יהודים בטיטואן בידלו את עצמם מביטויים פולקלוריים שדרכ
יהודים מערים נוספות במרוקו, הקרובות והרחוקות כאחד. לפיכך, מחקר זה על הומור שופך אור על 
-המהות של הקבוצה האתנית הזו ועל ייחודה. הומור יהודי בכללותו, כפי שמציגה אותו נינה פינטו
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חות את המאפיינים הבאים: הפיכה של מציאות טרגית לקומית, שמירה על אבקסיס, מכיל לכל הפ
"אצלם", הומור עצמי וחשיפה של -זהות אתנית ספציפית על ידי הצבעה והבדלה של השונה "אצלנו" ו

 פגמים באדם, בקבוצה או בעם. 
ביקשה  אבקסיס התייחסה למחקרה כאל "פרויקט הצלה", ואין ספק שהוא אכן כזה. היא-נינה פינטו

להציל את החתיכות הפזורות של התרבות הנכחדת וחיברה אותן שוב יחדיו, בעודה מציירת תמונה 
שוקקת חיים של תרבות נעלמה, מלאת הומור, אשר האחרונים להיות עדים לה מפוזרים ברחבי 
העולם. התמונה הייחודית הזו מתקבלת באמצעות פריסת ביטויי הפולקלור של הקהילה וניתוחם, 

לא מעט כינויים שתועדו בספר זה שניתנו לאנשיה.  (nicknamesמרכזם הכינויים הפרטיים )וב
הללו; לשון שיש כלפיה עדיין  יהודית של יהודי הקהילות-הוטבעו בלשון החכתייה, הלשון הספרדית

בושה ודחייה מן הצד האחד  יחס אמביוולנטי מצדם של יוצאי קהילות מרוקו הספרדית: יחס של
געגוע מן הצד האחר. זוהי שפה שהוגדרה כ"שפה שמתה מצחוק", ואילו ביטויי הפולקלור ואהדה ו

החכתיים המתועדים בספר זה מעידים כי השפה אינה רק שפת ההומור אלא הם ביטוי לשפה 
 שדובריה מבקשים להנכיחה ולהמשיך לשמרה, גם אם באופן לא מודע. 

----------------                                                                                                                                 
אמריקנים באוניברסיטה העברית                                  -, דוקטורנטית בחוג ללימודים רומאנים ולטינואנג'י כהן

    Department of Basic Psychology, Autonomous University of Madrid -וב

 

 

 

 

 

י:(, 2014לבני )-דיון על ספרה של ליאת שטייר ְמקֹומִּ  ַהר ַהזִּּכָּרֹון יְִּזּכֹּר בִּ
 אביב: רסלינג-. תלהזיכרון החדש של השואה בתרבות הפופולרית בישראל

 
 ד"ר יניב גולדברג

goldbees@walla.com 
 

י", עוסק בשינויים שחלו בזיכרון השואהלבני: "ַהר -ספרה של ליאת שטייר  ַהז ָכרֹון י ְזכֹּר ב ְמקֹומ 
שינויים אשר להם אחראים במידה רבה בני הדור השני והשלישי  -בישראל בעשורים האחרונים 

לשואה. הכותבת מתארת את הפער שנוצר בין סוכני הזיכרון הרשמיים, הממלכתיים במדינת ישראל, 
ון אפוף אבל ויגון, המתמקד באירועי השואה עצמם ובהשלכותיהם הציוניות השומרים על מתווה זיכר

-והפוליטיות על העבר וההווה של מדינת ישראל, לבין השימוש בשואה בתרבות הפופולרית. שטייר
לבני טוענת, כי בתרבות הפופולרית, מופיע ייצוג זיכרון חדש של השואה, שנועד לא רק "לזכור ולא 

אחרת, לאתגר את גבולות התפיסה של ייצוג השואה ולחתור תחת מוסכמות  לשכוח", אלא לזכור
חברתיות ומסרים הגמוניים בנושא. בכך, לטענתה, מתאימים בני הדור השני והשלישי לשואה את 
זיכרון השואה לעולם שנשען על טכנולוגיה, בוחנים את הנושא דרך פרספקטיבות הומוריסטיות שהיו 

פוליטיות וכלכליות -אה ככלי למתיחת ביקורת על תופעות חברתיותבגדר טאבו, משתמשים בשו
הציוני ומצביעים על -שונות, מרחיבים את גבולות הזיכרון של הטראומה אל מעבר ללקח היהודי

השלכות רחבות יותר, אוניברסליות, חברתיות ופוליטיות, של לקחי השואה. כתמיכה לדבריה מציגה 
טיוב המשתמשים בקטע -יו -דיות: "היטלר מתעצבן", סרטונים בלבני, בין היתר, את הפרו-שטייר

מתוך הסרט הגרמני הנפילה )תסריט: ברנד אייכינגר, בימוי: אוליבר הירשביגל(, ומצמידים לו 
 כתוביות הומוריסטיות הרלבנטיות לאקטואליות הישראלית.

ור וסאטירה, טוענת כנגד הביקורת של חוקרים ואישי ציבור על מגמות אלה, המחברות שואה, הומ
לבני, כי בהתייחסויות ההומוריסטיות לנושא אין נסיון לזילות השואה או ביזויה. לטענתה, -שטייר

מעידות תופעות אלה על היקף הטראומה של בני הדור השני והשלישי  שגדלו בישראל, ואשר זקוקים 
דלו במרחב שבו השואה אינה למנגנוני הגנה בסיסיים כמו הומור. לטענתה, בני הדור השני והשלישי ג

לבני, כי ההומור מהווה כלי -רק זיכרון עבר, אלא הוצגה כחלק מההווה. במילים אחרות, טוענת שטייר
שתפקידו להרחיק מעליהם את הטראומה כדי שלא לכרוע תחת נטל הזיכרון. בכך, ניתן להסיק על 

--ים.                                    נוכחות השואה כחלק אינטגרלי מעולמם התרבותי ומזהותם של היוצר
------------                                                                                                                                         

בר אילן, החוג למנהל עסקים,  , המרכז ליידיש, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטתד"ר יניב גולדברג
 המרכז האקדמי פרס ברחובות.

 

 



34 
 

 (2014דיון על הספר מאת לידיה אמיר )
 "הומור והחיים הטובים בפילוסופיה המודרנית: שפטסברי, המאן, קירקגור"

 
 ד"ר רועית דהן

roit.dahan@openu.ac.il 

 
 

מהו אושר? מהי משמעות החיים? מהו אדם? האם אפשר להשיג שלוות נפש בחיים אלה ולא רק  
ביסוד דיונים פילוסופיים רבים, וכרוכות בשאלת האמת בעולם הבא? שאלות אלה ואחרות מצויות 

 והחיים הראויים.
היא שקיים בהרצאה זו אציג את עמדת אמיר ביחס להומור והחיים הטובים. הנחת היסוד של עמדתה  

פער בין רצונות האדם בממד הרגשי לבין הממד התבוני, ובין מטרות המערך הנפשי הכולל לבין 
היכולת לממשן הלכה למעשה נוכח המציאות. פער זה, שמובא בפני האדם באמצעות תבונתו, יוצר 

לבין מתח בנפש והוא היסוד לחוויה הטראגית. במצב זה אין הלימה בין רגשות היחיד וציפיותיו 
המציאות. אי הלימה זו נחווית בממד הפיסי בכאב, ובממד המנטאלי כמלנכוליה, חרדה וכדומה. מול 

 חוויה זו ומצב קיומי טראגי ניצב האדם עם שאיפתו אל שלווה אושר וחיים טובים.
לפי אמיר, הדתות ורוב הפילוסופיות המערביות והמזרחיות מתמודדות עם מתח זה על ידי ביטול  

חות מקטביו: יצרי האדם ורצונותיו או תבונתו. אולם, אמיר מציעה כאלטרנטיבה אפשרות אחד לפ
קיומית שבה האדם יחווה את הטראגי שבקיום כקומי וכך יוכל להמיר סבל בשמחה על ידי האלכימיה 

 של ההומור.
-------------------- 

Shaftesbury, Hamann, Humor and the Good Life in Modern Philosophy: , Lydia Amir
, Albany, NY: State University of New York Press, 2014.    Kierkegaard 

 
דר' לפילוסופיה, אנליטיקאית קבוצתית, חברה ומרצה במכון ישראלי לאנליזה קבוצתית.        , ד"ר רועית דהן

ה למשפט ועסקים ברמת גן במכללת סמינר הקיבוצים, במכלל מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה,
 ובמכללת בית ברל.

 
 

    תרבותי -הומור וההקשר החברתי :  11מושב 
  
 

Waza - "משבר בחוויית המרחב הישראלית בבדיחות מבצע "צוק איתן 

 אלרן-ד"ר צפי זבה

 החוג לספרות עברית והשוואתית 

tsafisebba@gmail.com  

  ד"ר חיה מילוא

 ע"ש דב נויארכיון הסיפור העממי בישראל 

milohay@gmail.com 

 אוניברסיטת חיפה

מבצע "צוק איתן" הוליד 'בזמן אמת' מגוון עשיר של בדיחות שהופצו בעיקר באמצעות קבוצות 
ווטסאפ, פייסבוק, ואתרי אינטרנט שונים, ואף זכו לתהודה חברתית ותקשורתית. בהרצאתנו, נבקש 
לבחון את קורפוס הבדיחות שאספנו ותיעדנו במהלך המבצע מתוך פרספקטיבה פולקלוריסטית, 

 ל תפקידיהן התרבותיים של הבדיחות בהקשרן החברתי והאמנותי. ולעמוד ע

בדיחות רבות ופופולאריות במיוחד מתוך המקבץ שאספנו עוסקות בקושי לתפוס, להבין ולמפות את 
תרבותי של ישראל בעת המלחמה. בדיחות אלו מעידות על חשיפה לפגיעה -המרחב הגיאוגרפי

שינוי יחסי 'מרכז' ו'פריפריה' ועל חוסר היכולת למפות את  במרחב זה, על צפיפות וקלסטרופוביה, על
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המרחב הישראלי, המשקפים כולם תחושה כוללת של מלכוד וחוסר מוצא. משבר זה משתקף בצורה 
בולטת בבדיחות המוקדשות למנהרות החמאס, המגלמות לא רק מציאות גיאוגרפית חדשה ומבהילה 

ישראלית )והעולם המערבי השופט אותה( בקריאת אלא גם את העיוורון המטאפורי של החברה ה
יחסי הכוחות ופרישתם במרחב בזמן המלחמה. מכאן, משמשות בדיחות אלו גם לביטוי חרדה 
ושאיפה להשגת עליונות וגם ככלי להסברה מדינית. הפתרון ההומוריסטי למשבר זה מסתמן באוסף 

( המבטאות הן את המשאלה להבין באופן שיטתי וכולל Wazaהמפות הפארודיות )מבית היוצר של 
תרבותית של ישראל בזמן מלחמה, והן את חוסר התאמתה למציאות -את הסביבה הגיאוגרפית

הישראלית. נתייחס בהרצאתנו גם לייצוגים השונים של המאבק בבדיחות כמאבק על עליונות 
ן באמצעי מבע טקסטואליים וויזואליים טכנולוגית ותקשורתית ולא רק פיזית ומוסרית, ולשימוש שלה

 כאחד. 

 
 
 

 חלמאים וחלמאות בבדיחה הערבית הגלילית 
 

 ד"ר עאמר דהאמשה
 

 המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל 
am.dahamshe@gmail.com 

 
 

ההרצאה תציג ובעיקר תנתח בדיחות שמספרים ערבים תושבי הגליל התחתון והעליון על שכניהם 
מהכפרים הסמוכים. בהרצאה נבחן כיצד תופשים מספרי הבדיחות את עצמם ואת יישובם לעומת 
הדימוי שהם יוצרים ליישוב האחר ולאנשיו. נוסף לזאת, נבחן את רשת חיצי הלעג וכיוונם בחברה, כדי 

חברתיים בין -וד כלפי מי הוא מופנה ועל מי הוא פוסח; וכיצד הבדיחה יוצרת גבולות פניםללמ
 המקומיים.  

בחינתם של הנושאים תסתייע הן בתיאוריית אי ההלימה המתמקדת בלשון הטקסט ולפיה הצחוק  
 Superiorityנובע מן הפער בין ציפייה מתוחה ובין התפוגגותה הפתאומית, והן בתיאוריות העליונות )

theories התיאוריות הללו שנהגו על ידי פילוסופים כגון אפלטון והובס ונחקרו עלי יד חוקרים רבים .)
( גורסות כי הבדיחה אינה מתייחסת ;2009Davis 1990; Ruch 2008כגון דייויס, רוך וסובר )סובר 

 לתכונות אובייקטיביות של מושא הצחוק אלא לתפיסתו של הצוחק. 

 

 
 

 בקרב קשישות ערביותהומור 
 

 ד"ר ג'נאן פראג' פלאח
 

 המכללה הערבית האקדמית לחינוך ואוניברסיטת חיפה
Jananf81@gmail.com 

 
 

במאמר זה תוצגנה התמורות שחלו על חיי הקשישות במגזר הערבי תוך דגש על הפעילות היומיומית 
 במעון יום לקשישות ערביות בעכו. 

המגזר הערבי בישראל עבר תמורות רבות מאז קום המדינה. החיים המודרניים חדרו לתוך החברה 
הערבית והשפיעו על מבנה המשפחה הערבית הגרעינית והמורחבת. העלייה ברמת ההשכלה 

 הביאה להשתלבות בשוק העבודה בקרב הגברים והנשים במגזר. 
התפתחותו האישית ואושרו האישי של  לעומת החברה המערבית ששמה דגש על הגשמה עצמית,

הפרט, החברה הערבית לעומת זאת, שמה דגש על הקולקטיב וההרמוניה בין האדם לסביבתו 
 ולשורשים התרבותיים וההיסטוריים שלו.

רשויות הרווחה בארץ מקנים שירותים רבים לקשישים ואחד הבולטים שבהם הוא מרכזי היום לקשיש 
ון. המרכזים הללו מעניקים מסגרת חברתית וטיפולית לזקן אשר התפתחו מאד בעשור האחר



36 
 

ומספקים מגוון רחב של צרכים על מנת לשמר את תפקודו ועצמאותו של הזקן. מרכזים שכאלה 
 התפתחו מאד בשנים האחרונות גם במיגזר הערבי

ן אוכלוסיית המחקר במאמר זה הינה שבע נשים מבית הקשישות הערבי בעכו, מעל גיל שבעים וכול
אלמנות. המחקר הינו תצפיתי תוך כדי פעילויות חברתיות מגוונות. המחקר בוחן את השפעת ההומור 
על ההתנהלות היום יומית של הקשישות הערביות החברות במעון יום לקשישות בעכו העתיקה. כמו 

ם כן תיבחן השפעת ההומור על ההרגשה הכללית שלהן כלפי עצמן והעולם הסובב אותן, ועל הקשר ע
 משפחותיהן, והעמיתותיהן. 

---------------- 
 ראש מחלקת מיגדר במכללה הערבית האקדמית לחינוך וחוקרת באוניברסיטת חיפה.ד"ר ג'נאן פראג' פלאח, 

 
 
 
 

    פוליטיקה והומור:  12מושב 
 

 
 מבעים אירוניים כסוג של הומור בפוליטיקה הישראלית

 

 ד"ר רמה מנור
manorsr@netvision.net.il 

 

 ד"ר אבי גבורה
gvura_a@walla.com 

 

 ברל-המכללה האקדמית בית
 

הרצאה זו דנה בכמה מבעים אירוניים בפוליטיקה הישראלית שנקטו אותם מראיינים שונים בראיונות 
. המבעים האירוניים כסוג של הומור מתייחדים 2013נושא ששודרו בטלוויזיה במערכת הבחירות 

נסיבתי, ובהרצאה נצביע על הפונקציות שהם -לשוניים בהיותם בהקשר פרגמטי-במאפיינים רטוריים
 ממלאים בשיח התקשורתי.

הריאיון בטלוויזיה עיקרו מפגש פנים אל פנים הכולל אפיונים ברורים של המראיין ושל המרואיין )לוי, 
נו דנים קיימת מערכת יחסים ויצמן ושינבוים, תשס"ד(. בראיונות הנושא )ויצמן, תשס"ט( שא

אסימטריים בין המראיין למרואיין, שכן, לדעתנו, מטרתו של המראיין העיתונאי היא לחשוף את 
רוב -פי-הפגמים של המפלגה שאותה המרואיין מייצג, ואת חוסר האמינות של בן שיחו המצטייר על

סוימים בעת ניתוח המבעים כדמות בלתי אמינה בעיני הציבור, במיוחד בתקופת בחירות. במקרים מ
האירוניים שמשתמש בהם המראיין, לא ניתן היה להפריד בין ייצוג דמותו של המראיין מדמות 
המרואיין. במילים אחרות כדי לתאר ולנתח את השימוש באירוניה ולהצביע עליה כהומור רטורי 

-יין: יחסי עליונותשנוקט המראיין היה צורך להתייחס ליחסים האסימטריים שבין המראיין למרוא
השלמה. יחסים אלה באים במסגרת של מצבים פולמוסיים שבהם אין בנמצא -נחיתות; יחסי קונפליקט

בעזרת השפה ותחבולותיה הלוגיות  –משמעית אחת, ולכן יש לעסוק בשכנוע -אמת חד
 (.23: 2013והאמוציונאליות )גתי, 

ראיין יש נוכחות משמעותית בשיח, והם זאת ועוד, נראה בעינינו כי למבעים האירוניים מצד המ
מעצבים את האווירה הכללית במהלך הריאיון. ציניות, גיחוך ולגלוג מסייעים למשל בידי המראיין 
לחשוף בפני הציבור את חוסר האמינות של המרואיין ולהצביע על הפגמים בו ובמפלגתו. לדוגמה: 

בינתיים העתיד שלכם לא נראה משהו...", מראיין פונה ליאיר לפיד: "יושב ראש מפלגת יש עתיד, 
"מה, פוליטיקאי חושב על עצמו?!". בלא שילוב ההומור בסוג שיח מעין זה והפיכתה של האירוניה 
לסוג של הומור, לא היה משיג המראיין את המטרה שהיא ביקורת נוקבת עד כדי כך שהנמען האמתי 

למרואיין" או "זה מה שאני בדיוק רציתי לשאול )הצופה( אומר לעצמו "זה בדיוק מה שאני רציתי לומר 
 את המרואיין". 

פי תחומי הלשון: סמנטיקה, תחביר, רטוריקה -המבעים האירוניים שיידונו בהרצאה ממוינים על
טיעונית, והם מייצגים תת סוגות של ההומור המילולי, כגון הומור מילולי לתיאור מצב קומי, הומור 

משמעות ופענוח משפטים סמויים, הומור מילולי המבוסס על -לים, דומילולי המבוסס על משחקי מי
 (.2011פער בין הנאמר ובין המציאות כשיש סתירה ביניהם והומור לשוני ביקורתי )סובר, 

בולט השימוש בשדות סמנטיים טעונים בעיקר של שררה, מלחמה וצבא )"נסיר  בתחום הסמנטיקה
 ר זאב עם כבש", אתה נלחם על אחוז החסימה"(. את הכפפות", "סכין בין השיניים", "וג
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בולט השימוש בחזרה היוצרת ריתמוס )"למה אתה צריך להחליט הכול? למה אתה  בתחום התחביר
 צריך להחליט על השרים, על הרשימה, על ההנהלה, על הכול?"(. 

)"אתה בולט השימוש בלשון בוטה כפעולת דיבור של לשון המונית  בתחום הרטוריקה הטיעונית
רוצה להתערב...", "על מי אתה עובד"(. עוד מן הרטוריקה הטיעונית בלטו אמצעי השכנוע האלה: 
שאלה רטורית )"ערב טוב למנהיג המשותף, זה התואר שלך, נכון?"(, השוואה )"הדמוקרטיה 

 בהתגלמותה...כמו ליברמן ממש"(, אלוזיות )"מאויב לאוהב"(.
 

 ביבליוגרפיה
 .  מודן ומשרד הביטחון.נות הרטוריקה מיוון העתיקה ועד אובמהאמ(. 2013גתי, י' )

, 63-62, בלשנות עבריתויצמן, א' )תשס"ט(. "ידיד וטורף, אח ועריק" מארג מיצובי מורכב בריאיון החדשותי. 
322-299. 

בחינה משווה של  –לוי, ע', ויצמן, א' ושינבוים, י' )תשס"ד(. "דפוסי תמיכה ואתגור בריאיונות מעמתים 
 אסטרטגיות 

, קובץ מחקרים בעריכת יצחק שלזינגר ומלכה  למ"ד  לאיל"שהמראיין ב"אלג'זירה" ובטלוויזיה הישראלית", 
 .167-152מוצ'ניק, צבעונים, 

 .25-15, 1, גיליון הומור מקווןהמילולי. (. שפת ההומור 2011סובר, א' )
 
 
 
 

 הומור, בידור ומחאה פוליטית: ממים ושיבוש תרבות

 (2012-2007סרקו" בצרפת )-בתנועת "אנטי 

 ד"ר איתן אורקיבי 

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת אריאל

eithanor@ariel.ac.il  

( שפעלה Anti-Sarkoסרקו" )-הומור בתנועת "אנטיהרצאה זו עוסקת בתפקיד התקשורתי של 
. תנועה זו, שאיחדה פעילים וארגונים מהשמאל הצרפתי לזרמיו סביב 2007-2012בצרפת בשנים 

ההתנגדות למדיניותו של הנשיא ניקולא סרקוזי, הפעילה קמפיין אינטרנטי אינטנסיבי, שהתבסס 
-ימחישו את "תעשיית ההומור" בתנועת אנטיבהרצאה יוצגו דוגמאות נבחרות שבעיקרו על הומור. 

סרקו. הומור זה כלל בעיקר ממים, קריקטורות ואיורים גרפיים, ותכניו העיקריים היו שיבוש סמלים 
ההרצאה לאומיים, הלעגת המנהיגות הפוליטית, שיבוש של פרסומות ופרודיות על יצירות תרבות. 

רומתו הייחודית למלאכת ניסוח המסרים עוסקת בניתוח ההומור בשיח הפומבי של התנועה ובת
הפוליטיים, לעיצוב הסגנון והמשלב הלשוניים, ולארגון המערכת ההרמנויטית של שיח השמאל 
בצרפת. הטענה המרכזית העולה מהמחקר, מאפיינת הומור כאמצעי רטורי שבאמצעותו הצליחו 

מנט אליטיסטי שמאפיין את פעילי התנועה להפוך את ההתנגדות לסרקוזי, שזוהתה קודם לכן כסנטי
חוגי הסנובה בתקשורת ובאקדמיה, לכדי רגש עממי המשקף תנועה הולכת וגדלה בקרב "הצרפתים 
הממוצעים". מסקנות המחקר מצביעות על שני תפקידים מרכזיים שיש להומור במסגרת תנועת 

רים, מיצגים מחאה פוליטית: הראשון נוגע להרחבת ה"רפרטואר התרבותי" של מחאה, שבדומה לשי
או אמנות גרפית, מאפשר לתנועה מחאה להפיץ את מסריה בקרב קהלים מגוונים ואף אנטגוניסטים, 
שבחלקם נחשפים לראשונה למסריה של תנועה חברתית דרך צריכה של תוצריה התרבותיים. 

זה,  התפקיד השני נוגע לעיצוב חוויה של פעולה קולקטיבית הממזגת בין "מחאה" ל"בידור". למיזוג
, תפקיד משמעותי לא רק בהגברת protestainement –המוכר בסוציולוגיה של תנועות חברתיות כ 

ממסדית" -החשיפה למסרי המחאה, אלא גם בעיצוב דימוייה של מחאה פוליטית כ"עממית", "אנטי
 מפלגתית", ובעיצוב זהותה של קהילת המחאה כנציגה אותנטית של "העם".-ובמידה רבה גם "א
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 ההומור השנון של הערבי המובס

 
 סלים בריק

 
 האוניברסיטה הפתוחה

 
sbrik@netvision.net.il 

 
 

ישראלי. לפני -מזה שנים אני מתעניין בהומור הערבי בעיקר זה הקשור לפוליטיקה ולסכסוך הערבי
מספר שנים התחלתי לכתוב ספר תחת הכותרת הנ"ל, בעיקר לטובת הקורא העברי שאינו מכיר את 
השפה והתרבות הערבית ולכן אינו נחשף לפן המעניין ואף המרתק הזה של הומור עצמי שנון 

 ואפקטיבי עד כאב.
סוג זה של הומור מתייחס להיבטים שונים שבהם האזרח הערבי מנסה להעביר את מסריו, לבטא את 

פרדוכסלי, משמש  רחשי לבו, להביע את חששותיו ודאגותיו, ולמצוא מפלט לתסכולו. ההומור, באופן
 תחליף לחופש הביטוי להעברת ביקורת על המשטר, כמו גם לשחרור מחאה רפה כלפי המתרחש. 

ישנם מספר מאפיינים להומור זה כמו הומור עצמי, שלעיתים יש בו הודאה בתבוסה, תחושה של 
לחם חוסר אונים, חרדה מהעתיד, ואף כפירה בגורל ובבורא עולם. יש חברות שבהן ההומור הוא 

חוקם של האזרחים, באמצעותו הם מתמודדים עם קשיי היומיום שלהם. ישנן חברות נוקשות שבהן 
אין מקום לחוש הומור כביכול, ואז אנו מגלים את חדות הביטוי המחתרתי, החץ שחודר את לבו של 

 הממסד, או האמירה השנונה שמסגירה סוד שרבים רצו להצניע.
ויות במצב של התקוממות עממית או מזוינת נגד משטריהן, היום, כאשר מדינות ערב רבות שר

מתקבל ההומור בהן כרלוונטי ומעניין; במצרים שהאזרחים נהגו להצליף באמצעות הומור לשוני 
לעיתים בלגלוג במנהיגיהם, מנאצר, דרך סאדאת ועד מובארק, כולל במחזות ביקורתיים; בסוריה 

תגרות בכוח העליון, ובא לידי ביטוי בבדיחות שבה ההומור לבש לעיתים צורה של כפירה, ה
המבוססות על הומור שחור; בשטחים הכבושים ואפילו אצל ערביי ישראל. הבדיחה, האמירה 
ההומוריסטית השנונה, משפט המחץ המשוחרר כבדרך אגב לעיתים, הם הכלים האפקטיביים שבהם 

ו אף לדקור דקירה קטנה, אך החלש עושה שימוש כדי להתגונן, לחוש שהוא "לא נשאר חייב" א
                                  כואבת את העריץ.   

--------------                                                                                                                                   

שורת ומדעי המדינה האוניברסיטה הפתוחה, מלמד משטר ישראל המחלקה לסוציולוגיה, תק ,סלים בריק
 והחברה הערבית בישראל, דוקטורט בביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה.

 

 
     רפואה והומור:  13מושב 

 
 

 חולה-אישית ביחסי רופא-רפואה "אחרת": הוראת הומור ותקשורת בין
 

  1ד"ר אריק שטיינברגר 1עוז סגל 2ד"ר קרן מייקל 1מילר-ד"ר אורית קרניאלי
1 

 החוג לחינוך רפואי, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
 החוג לשירותי אנוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן 2

 

אישית והומור מהווים מיומנויות משמעותיות בבניית מערכת היחסים ברפואה -: תקשורת ביןרקע
הבנת שילוב המיומנויות במפגש הרפואי חשובות . הוראת תחומים אלו ולמטופל כאדםובהתייחסות 

 ומאתגרות, אולם לא ידוע די על הטמעתן ועל תהליך הלמידה שלהן בקרב סטודנטים לרפואה.
: הערכת יעילות התערבות סמסטריאלית ביחס לעמדות, לתחושות מסוגלות וליישום מיומנויות מטרה

 אישית בקרב סטודנטים לרפואה. -הומור ותקשורת בין
אחרי עם -אביב, במערך מחקר "לפני-סטודנטים משנה א' באוניברסיטת תל 36: השתתפו שיטה

מותניות )שאלוני דיווח עצמי והערכת קבוצת ביקורת ללא הקצאה מקרית". שולבו שיטות מחקר כ
מובנים(. -מדומה כ"חולה"( ואיכותניות )ראיונות עומק חצי-סימולציות סטודנט כ"רופא" ושחקן
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מונחי תקשורת ההתערבות כללה קורס סמסטריאלי "הומור ויצירתיות במפגש הרפואי", המשלב 
ון וליצנות רפואית )כגון, אלתור מילולית( ומונחי תיאטר-חולה )כגון, אמפתיה ותקשורת בלתי-רופא

 (. -Actionו
בהשוואה בין הקבוצות לאחר ההתערבות, ציוני קבוצת הניסוי היו  -: ממצאים כמותניים תוצאות

גבוהים בצורה מובהקת במיומנויות הומור )עמדות, מסוגלות עצמית ויישום(, לעומת ציוני קבוצת 
לאחר ההתערבות היו גבוהים בצורה מובהקת  הביקורת. בהשוואה בתוך קבוצת הניסוי, הציונים

אישית )עמדות, מסוגלות עצמית ויישום( וביישום ההומור, לעומת הציונים -במיומנויות תקשורת בין
הסטודנטים לאורך הקורס הבינו את חשיבות בניית קשר  -לפני ההתערבות. ממצאים איכותניים 

חילת המפגש הרפואי ובסופו, כאשר ההומור חולה ויישום מיומנויות בין אישיות, בעיקר בת-רופא
 נתפס כאמצעי אחד, חשוב ומאתגר, להשגת מטרת בניית הקשר.  

: ההתערבות סייעה ביצירת שינוי חיובי בעמדות, בתחושות מסוגלות וביישום מסקנות
ההמשגה של הומור, כאמצעי לקידום אישית במפגש הרפואי. -מיומנויות הומור ותקשורת בין

טיפולי טוב, כמו גם השימוש בהומור ככלי הוראה חוויתי, משמעותיים ליצירת בניית קשר 
שינוי. חשוב להמשיך בתהליך ולהטמיע את השינוי, במטרה להכשיר רופאים אנושיים 

 ומקצועיים יותר.
-------------------   

 oritkm@gmail.com, מרצה בכירה בחוג לחינוך רפואי, אוניברסיטת תל אביב. PhD, מילר-אורית קרניאלי
, החוג לשירותי אנוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן   PhD, קרן מייקל

kerenmi@yvc.ac.il  
 , סטודנט לרפואה, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.BA, עוז סגל

oz.segal@gmail.com 
 arik.dentist@gmail.comיברסיטת תל אביב. , מדריך, בחוג לחינוך רפואי, אונDMD, אריק שטיינברגר

 

 
 

 ליצנות רפואית עם חולים במחלות מסכנות חיים וסופניות
 

 אמנון רביב
 

 אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון ומכללת תל חי
yamtoot@gmail.com 

 

 
במחלקות האונקולוגיות. המחקר  2014-מחקר איכותני שנערך בבית החולים שיבא בתל השומר ב

כלל ראיונות עומק עם עשרות מאנשי הצוות הרפואי ותצפיות בעבודת הליצנים הרפואיים עם חולי 
הסרטן. המחקר מצביע על כך שמשמעות ההומור שמעורר ומתווך הליצן הרפואי לחולים במחלות 

ים ומחלות חשוכות מרפא )והמאושפזים במחלקות האונקולוגיות( רבה ביותר ומסייעת מסכנות חי
להם בהתמודדותם עם המחלה. יכולתו של הליצן הרפואי לעורר הומור וצחוק, מאפשרת לחולים מבט 
מפרספקטיבה אלטרנטיבית שמפחיתה את חרדותיהם ומאפשרת להם להישאר במעורבות רגשית 

דרך חיובית. באמצעות ההומור, הליצן מסיח את דעתו של החולה מחרדותיו עם האנשים והאירועים ב
וכאביו ומאפשר לחולה מבט מפרספקטיבה אלטרנטיבית על המציאות ועל הסיטואציה בה הוא שרוי. 
הוא מאפשר לחולה במחלה מסכנת חיים או חשוכת מרפא, נגישות מוגברת לאותו מנגנון להתמודדות 

פיה. ההומור שמביא עמו הליצן הרפואי למחלקה, יוצר עבור החולה חוויה קיומית ולמכניזם של ההר
אבסורדית והומוריסטית המנותקת ממצבו ומאפשרת לחולה נקודת אחיזה במדרון החלקלק של 
הייאוש. ההומור מציע לחולה "יציאה" )ולו לדקות ספורות( מבית החולים וממצבו, אשר מפחיתה את 

מעות ההומור בקרב חולי הסרטן היא תקווה לשרוד את המחלה. חרדותיו ומחזקת את רוחו. מש
ההומור עבור החולים הקשים הוא ביטוי לרגשות חיוביים של תקווה, הנאה, שמחת חיים ורצון לחיות. 
ההומור עוזר לחולה להיאחז בחיים ולהתנגד למחלה. אצל החולים הסופניים ההומור מציע נחמה, 

 כשהקרב במחלה אבוד.  השלמה וגאולה ושומר על רוחם גם
 המחקר מצביע על הליצן הרפואי כמפחית חרדות וכאבים של המטופלים גם במהלך הפרוצדורות

. נוכחותו של ובכך מסייע לצוות הרפואי לבצע פרוצדורות רפואיות מגוונות באופן קל יותרהשונות 
לים, ומייצרת אווירה הליצן הרפואי במחלקה מאפשרת לצוות הרפואי ליצור קשר טוב יותר עם המטופ

 קלה יותר במחלקה בה שוררים באופן טבעי מתח וקדרות. 

------------ 
, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה, נושא הדוקטורט החלוצי והראשון בעולם: ליצנות רפואית עם חולים אמנון רביב

 כללת תל חי.במחלות מסכנות חיים וסופניות, מלמד בבית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון ומ
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אישי עם ליצן רפואי                      -הערכת מטופלות בהפריה חוץ גופית למפגש בין

לעומת צפייה בקטע ווידאו שלו, לאחר החזרת עוברים                                      
 שהושגו בהפריה חוץ גופית

 
 

 בת אל סאסיפרופ' שבח פרידלר, שרהלי גלסר, גילה לויתן, דנה הדר, 
 גבע-וד"ר ליאת לרנר 

 
 

מחקר השוואתי זה בחן את התגובה של מטופלות ביחידה להפריה חוץ גופית למפגש בין אישי עם 
ליצן רפואי לעומת צפייה שלהן בקטע ווידיאו של אותו ליצן רפואי שהכיל את אותו תוכן הומוריסטי. 

מטופלות השתתפו  101המפגש או הצפייה בקטע הווידאו התקיים לאחר ביצוע החזרת העוברים. 
דקות. נאספו נתונים  10מטופלות צפו בסרט שאורכו  99דקות.  10 -פגש הבין אישי שארך כבמ

דמוגרפיים של המטופלות ונתונים הקשורים למצב הפוריות, כמו כן נמדדה דרגת החרדה לפני 
ההתערבות, ונאספו שאלונים של הערכת ההתערבות לאחר שהוא נערך. השוואת הנתונים בין שתי 

גימה הבדלים בעלי משמעות לגבי הנתונים הדמוגרפיים או מצב הפוריות או דרגת הקבוצות לא הד
החרדה לפני ההתערבות. הממצאים הראו שרוב המטופלות ראו בהתערבויות אלה דבר חיובי. אולם, 
המפגש האישי עם הליצן הרפואי גרם לשביעות רצון גבוהה יותר אצל המטופלות מאשר הצפייה 

דיווחי המטופלות הראה ציוני הערכה גבוהים משמעותית למפגש הבין אישי, בקטע הווידאו. ניתוח 
עם ירידה ברמת החרדה והסחת תשומת הלב. שתי הקבוצות דווחו שהתערבויות אלה הקלו על 
התהליך הטיפולי ביחידה ועשו אותו נעים יותר. ההתערבויות לא הפריעו להן כלל והיו ממליצות לכלול 

יך הטיפולי. ניתוח הביטויים בטקסט החופשי בשאלוני המשוב הראה אותן באופן שגרתי בתהל
התלהבות גבוהה יותר באופן מובהק מהמפגש הבין אישי עם הליצן הרפואי לעומת הצפייה בקטע 

 הווידאו שלו. 
   

 תודות

 ., הליצן הרפואי הראשון בארץ, שביצע את כל המפגשים במחקרשלומי אלגוסיתודתנו נתונה ל
                                                             

---------------- 
, היחידה להפריה חוץ גופית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי, הפקולטה  MD, פרופ' שבח פרידלר

                                                                                   למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.
, מכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומחקר בבריאות הציבור, היחידה לחקר בריאות האישה   MA שרהלי גלסר,

                                                                                                                                        והיילוד.  
 MPHגילה לויתן, 

 
, מכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומחקר בבריאות הציבור, היחידה לחקר בריאות האישה 

                                                                                                                                            והיילוד.  
, מכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומחקר בבריאות הציבור, היחידה לחקר בריאות האישה והיילוד. MA,  דנה הדר

                              ,  היחידה להפריה חוץ גופית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי.  RN,  בת אל סאסי
, מכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומחקר בבריאות הציבור, היחידה לחקר בריאות   MD,גבע-יאת לרנרד"ר ל

 האישה והיילוד. ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.
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   חינוך והומור:  14מושב 
 
                    

 הומור ואפקטיביות של למידת סטודנטים בקבוצות
 

 ד"ר אלי גולדשטיין 
 

eligoldstein5@gmail.com 

 
 ד"ר אסנת ישראלי

 
israeli.osnat@gmail.com 

 
 בית הספר לכלכלה המכללה האקדמית אשקלון 

 

בספרות המחקרית הוסברו ונותחו קשרים ענפים הקיימים בין יכולת השימוש בחוש הומור ובין 
כך, למשל, נמצאו מגוון השפעות של  1שונים. משתנים פסיכולוגיים, ארגוניים, כלכליים וניהוליים

שימוש בחוש ההומור על עולם העבודה, כולל שימוש בהומור ככלי שכנוע אפקטיבי, ונמצא כי חוש 
הומור מפותח מפחית מתחים בעולם העבודה, מאפשר למנהיגים ולמנהלים לפתח ביטחון בקרב 

 י ומוצלח.הכפופים להם, תוך השפעה על תפיסת המנהל כמנהיג אפקטיב
המחקרים העוסקים בקשר בין הומור ועולם העבודה מתרכזים בעיקר ברמת המנהיג או המנהל 
העסקי, אך לאחרונה נערכו גם מחקרים לגבי הקשר בין הפעלת הומור על ידי הכפופים למנהל 

 ואפקטיביות תהליך העבודה.
 

ואפקטיביות תהליך הלמידה. קיימים מחקרים רבים העוסקים בקשר שבין חוש ההומור של המרצה 
אולם הספרות לגבי אפקטיביות השימוש בהומור בקרב הסטודנטים עצמם בעת תהליך הלמידה, 

 הנערך בקבוצות קטנות לפני המבחן, מצומצמת יותר.
 

במחקר זה נעסוק בקשר בין הפעלת חוש הומור בקרב הלומדים בקבוצות למידה קטנות ובין 
רת המחקר היא כי הומור תורם ומשפר את אפקטיביות תהליך אפקטיביות תהליך הלמידה. השע

 הלמידה כפי שהוא תורם לאפקטיביות בעולם העבודה.
ההרצאה תשלב סקירת ספרות ממצה ומחקר אמפירי בקרב סטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות 

 בישראל.

 
 ביבליוגרפיה ראשונית

Duncan, W.J., Smeltzer, L.R., and Leap, T.L. (1990). Humor and work: Applications of joking 
behavior to management. Journal of Management, 16, 255-278. 
Hughes, L.W. (2008). A correlational study of the relationship between sense of humor and 
positive psychological capacities. Economics and Business Journal: Inquiries and 
Perspectives, Vol. 1 (1), 46-55. 
Vinton, K.L. (1989). Humor in the workplace: It is more than telling jokes. Small Group 
Behavior, 20, 151-166. 
 

-----------------------                                                                                                                                                                                                                         
1

 .Hughes (2008), Duncan, Smeltzer and Leap (1990), Vinton (1989)ראו למשל:  
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 שימוש בהומור להגברת מוטיבציה ולשיפור התנהגות בקרב ילדים 

 בשיעורי חינוך גופני 12 – 4בגילאי 
 

 רועי חיגשי
royihigashi@gmail.com 

  
 ד"ר איתן אלדר

eitan.eldar@smkb.ac.il 

 
 הקיבוציםמכללת סמינר 

 
 

הליכים יצירתיים המעודדים פעילות גופנית ושיתוף פעולה המלווים בחוויה חיובית של  מאמר זה מציע
תקשורת המבוססת על הומור. השימוש בהומור במהלך שיעורי החינוך הגופני יוצר תנאים מזמנים 

 להשגת היעדים ההתנהגותיים.
קפוארה שונות מגיל ארבע עד גיל שתיים עשרה : המחקר כלל כשמונים ילדים בשש קבוצות שיטה

במתנ"ס במרכז הארץ.  שני מדריכים לימדו שתי תכניות התערבות )בפתיחת שיעור ובסופו(, כל אחד 
הדריך שלוש קבוצות שונות. בודקת מהימנות אחת נבחרה לאסוף נתונים בכל שש הקבוצות.  יושם 

משך שלושה חודשים )שניים עשר שיעורים( מערך רב בסיסי לקבוצות שונות.  נאספו נתונים ב
המתעדים את מספר הילדים שסידרו נעלים בכניסה לשיעור וסייעו במלאכת איסוף הציוד בסוף 

 השיעור. מדי שלושה שיעורים נוספה קבוצה לתכנית ההתערבות כדי לחזק את התקפות הפנימית.
 

בביצוע התנהגויות היעד.  שינוי : במהלך ההתערבות נצפתה עליה משמעותית בכל הקבוצות תוצאות
לא נמצאו הבדלים משמעותיים זה חל בכל קבוצה לגביה הופעלה ההתערבות לאחר שזו הופעלה.  

 בנתוני המדריכים השונים.  
 

השימוש בהומור עשוי לשפר את תפקודם של המורים ולשרת מטרות הוראה כאשר   מסקנות:
ווירה נעימה ולעיתים מבדחת עשויה לתרום מפעילים אותו במסגרת תכנית מתאימה. יצירת א

להגברת המוטיבציה של התלמידים לשיתוף פעולה.  סביר להניח שניתן יהיה להקיש תוצאות אלה 
 גם על שיעורי חינוך גופני בחינוך הפורמאלי.                                                         

-----------------                                                                                                                                         

                  בחינוך לפעילות גופנית במכללת סמינר הקיבוצים.  M.ED, הפקולטה למדעים, תואר שני רועי חיגשי
 ללימודי תעודה בניתוח התנהגות במכללת סמינר הקיבוצים.ראש התכנית   ,Ph.Dד"ר איתן אלדר, 

 
 
 

 

 שילוב הומור בהכשרת מורים למתמטיקה  
 

 פרופ' איליה סיניצקי
 

 המכללה לחינוך  –אקדמית גורדון  
 sinitzsk@gordon.ac.il 

 
 

בדיחות מלוות את המתמטיקה לאורך ההיסטוריה ואת המתמטיקאים אפילו מוקדם יותר, כאשר 
פילוסופים עסקו בשאלות מתמטיות כלליות למדי ואולי אף מוזרות למדי. מאותו הזמן, לאדם העוסק 

 במתמטיקה אין ספק בכך שיש השקה בין מתמטיקה והומור. 
ר שונים ובהומור מתמטי מיוחד המבוסס על ידע מתמטיקאים משתמשים באופן נרחב בסוגי הומו

מתמטי עמוק, וכתוצאה מכך אינו בהכרח מובן לקהל הרחב. סביר להניח שרוב הבדיחות על 
 ידי אנשי מתמטיקה. -ומפותות על המתמטיקאים מומצאות
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 חינוך מתמטי הוא מקצוע מיוחד, ובמובן מסוים פרדוקסלי. השדה שלו הוא הפער האובייקטיבי הקיים
בין ידע מתמטי המתאפיין בדיוקו ובמבנה הדדוקטיבי שלו לבין תהליך אינטואיטיבי ובלתי פורמלי של 

הבניית ידע -הבניית ידע זה. לפיכך, תהליך ההכשרה של מורה למתמטיקה מכיל שלושה מרכיבים: א 
הנושאים רכישת שיטות וכלים דידקטיים להוראת  -ידע מתמטי שמכוון להוראה. ג  -מתמטי כללי. ב 

בתכנית הלימודים. באופן טבעי, מרצים למקצועות המתמטיקה משתמשים בהומור בהרצאותיהם בכל 
( מראה כי רוב (Gazit, 2013ידי גזית  -שלושת מרכיבי ההכשרה. תוצאות מחקר שפורסם על

 הסטודנטים להוראת מתמטיקה רואים בהומור מאפיין חיובי של תהליך לימוד המתמטיקה. 
תייחס לאופנים של שילוב ההומור בתהליך הכשרת מורים למתמטיקה. בין היתר, נזכיר בהרצאתי א

מספר ממדים של הומור בהרצאה מתמטית, כגון תוכן )מתמטי או כללי(, סיטואציה הוראתית 
פסיכולוגי( ועוד. -)מאולתרת או מתוכננת מראש(, התייחסות להיבטי הלמידה )תכני, דידקטי, סוציו

דיחות כדרך להצגה פרדוקסאלית של טענות מתמטיות ככלי להסבר עמוק של נדגים שימוש בב
 המושג, ככלי להדגשת גבולות השימוש של מושג,  כטענה, וגם כמקור לדיון מתמטי. 

ידי בקורס "נורמה וליקוי -המאפיינים הללו של בדיחות מתמטיות שימשו בסיס לניסוי שבוצע על
יסוי, בו סטודנטים להוראה התבקשו לנתח בדיחות בלמידת מתמטיקה". נציג את תוצאות הנ

 מתמטיות המוצגות כקריקטורות ולהציע דרכי שימוש בהן בלמידה ובהוראה. 

------------------ 
Gazit, A., 2013. Pre service mathematics teachers’ attitudes toward integrating humor in math 

lessons, The Israeli Journal of Humor Research: An International journal. Issue 3, 27-44. 

 

 

 ח כלפי שילוב הומור בהוראת המתמטיקה -עמדות תלמידי כיתות ז 

 

 פרופ' אביקם גזית
 

 מכללת סמינר הקיבוצים
avikamgazit@gmail.com 

      
  

שילוב הומור בהוראת מטרת ההרצאה להציג ממצאי מחקר על עמדות תלמידי חטיבת הביניים כלפי 
מתמטיקה. מחקר זה נערך בעקבות מחקר שבדק עמדות סטודנטיות המתכשרות להוראת מתמטיקה 

(. הוראת המתמטיקה Gazit 2013כלפי היבטים שונים של שילוב הומור בהוראת מתמטיקה )
ים מאופיינת בתכנים המבוססים על הגדרות, חוקים ותהליכים המשולבים בתרגול טכני החסר לעית

מרכיבים של חוויה, הנאה, יופי ועניין. להומור תפקיד חשוב בתקשורת בין בני אדם והיכולת 
להשתמש בהומור מעידה על דימוי עצמי גבוה. שימוש בהומור מקטין חרדה ומשפר יכולות 
קוגניטיביות כולל חשיבה יצירתית. כל היתרונות שהוזכרו חשובים הן למורה והן ללומד בשעורי 

פריטים  20ח הלומדים באזור המרכז ענה לשאלון עמדות בן -תלמידי ז 71. מדגם של המתמטיקה
מחולקים לחמש קטגוריות. מרבית התלמידים הסכימו ששעורי המתמטיקה מתאפיינים ברצינות יתרה 
אך לא הסכימו שאופייה של המתמטיקה לא מאפשר שילוב הומור. מרבית התלמידים הסכימו שחשוב 

הומור לשעורי המתמטיקה ולשלב בדיחות מתמטיות. ההגד שזכה להסכמה כמעט להכניס נימה של 
(, היה על ההומור כמשפר אווירה בכיתה. גם ההגד Gazit, 2013גורפת כמו אצל פרחי הוראה )

בדבר הומור כמשפר תקשורת בשעורי מתמטיקה זכה להסכמה גבוהה. מומלץ להגביר את המודעות 
רכיב זה בתהליך ההכשרה ובהשתלמויות מורים. בהרצאה יוצג רקע לשילוב הומור בהוראה ולחזק מ

תאורטי על חשיבותו של ההומור בהוראה בכלל ובהוראת מתמטיקה בפרט עם כמה דוגמאות להומור 
 אפשרי ויוצגו ממצאי המחקר בהשוואה למחקר פרחי ההוראה )שם(.

------------------- 
Gazit, A., 2013. Pre service mathematics teachers’ attitudes toward integrating humor in math 

lessons, The Israeli Journal of Humor Research: An International journal. Issue 3, 27-44 
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    חקר ההומור, הישרדות והחיים היפים:  15מושב 

 
 
 

 אנרי ברגסון: התיאוריה החברתית  והמכניזם של ההומור והצחוק
 בחינה מחודשת 

 
 פרופ' אריה סובר

 
ariesover@gmail.com 

 
 Revue deצרפתי אנרי ברגסון שלושה מאמרים בכתב העת -מפרסם הפילוסוף היהודי 1899-ב

Paris אותם הוא מקבץ לספר בשם  ,Le rire  הצחוק(. בספר זה מגבש ברגסון את היסודות למה(
. יש להניח שהכיר את רעיונותיו של ור והצחוקהתיאוריה החברתית של ההומשייקרא מאוחר יותר 

הפילוסוף האנגלי שיפטסבורי שקדם לו והניח את היסודות לערך החברתי של ההומור. ברגסון 
מתייחס אל הצחוק והקומי כאל תופעה סוציולוגית, שנועדה בראש ובראשונה לתת מענה לליקויים 

את הפרט שסטה מהנורמות שזו הציבה  חברתיים. הוא רואה בצחוק כלי באמצעותו מענישה החברה
לו. לטענתו, כאשר אנשים צוחקים למעשים יוצאי דופן של בני אדם אחרים, הצחוק הוא הבעת 
ביקורת על אותם מעשים. הצחוק נועד להשפיל את האדם שהוא מכוון אליו ובכך לגרום לו לתקן את 

 הליקוי. 
עוסק בקומי באופן כללי ובניסיון להגדיר ספרו של ברגסון מחולק לשלושה פרקים: הפרק הראשון 

אותו, הפרק השני עוסק במכניזם של ההומור והצחוק ובתבניות השונות שיוצרות את האפקט הקומי. 
פרק זה מכיל דוגמאות רבות של מצבים קומיים פיזיים כמו גם דוגמאות קומיות מילוליות. הפרק 

שברגסון לא הקדיש בספרו מקום מיוחד השלישי עוסק בקומי המיוחס לאופיו של האדם. למרות 
לקשר שבין הומור ואישיותו של הפרט, כלומר לפסיכולוגיה של ההומור, ניתן ללמוד על כך מבין 
השורות בפרקי הספר. תוך זמן קצר יחסית לאחר ספרו של ברגסון, יופיע ספרו של פרויד "הבדיחה 

 ה של ההומור. ויחסה ללא מודע" שהינו המחקר הראשון שעוסק בפסיכולוגי
התיאוריות של ברגסון מהוות נקודת מפנה חשובה בחקר ההומור. מעבר מהעולם הישן של ההגות 
והמחקר  שהתמקד בעיקר בפילוסופיה ובפיזיולוגיה של ההומור והצחוק, אל תחום ידע חדש שעוסק 

כזיים בחקר בסוציולוגיה של ההומור. ההיבט החברתי של ההומור מהווה עד היום אחד המוקדים המר
ההומור. מאז ברגסון ועד היום התפרש חקר ההומור והצחוק לתחומי ידע רבים נוספים כגון: 
פסיכולוגיה, רפואה, חינוך, ספרות, לינגוויסטיקה, קרימינולוגיה, תרפיה, תקשורת, פוליטיקה, פרסום, 

 חקר המוח  ועוד. 

ורבים החוקרים שאימצו את  התיאוריות של ברגסון הפכו לאבני יסוד בחקר ההומור והצחוק
שיש  רעיונותיו ומצטטים אותם במחקריהם. מפאת חלוף הזמן וריבוי המחקרים בתחום, נדמה 

מקום לבחון מחדש את התיאוריות הללו, בכדי לנסות להבהיר תפיסות יסוד שעל חלקן יהיה מי 
 שיערער או יוסיף, ואחרות יקבלו משנה תוקף.

 

------------- 
, מרצה לתקשורת והומור, המכללה האקדמית אשקלון, אקדמיית אלקסמי לחינוך סוברפרופ' אריה 

" וכתב הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומורוהאוניברסיטה הפתוחה. מייסד ועורך ראשי של כתב העת "
 . יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומורו מייסד  ,  Israeli journal of humor researchהעת הבינלאומי 
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 סיפור אהבה! –רבקה ויוסף באו 

 לשרוד את השואה ולחיות את החיים באמצעות הומור
 

 צלילה באו כהן והדסה באו
 

 אביב-בתל "יוסף באו"בית אוצרות מוזיאון 
 

זייפן מסמכים שבזכותם ניצלו מאות יהודים. הרצאה על רבקה ויוסף באו. יוסף באו היה בזמן השואה 
       .חתונתו הסודית עם אשתו רבקה, מופיעים בסרט "רשימת שינדלר"דמותו, כמו גם 

הם הכירו בתוך מחנה הריכוז פלאשוב. יוסף התגנב לתוך מחנה הנשים מחופש לאשה ושם הם 
התחתנו בסתר. יוסף באו, צייר, גרפיקאי, סופר, משורר, ממציא בדיחות וחלוץ האנימטורים בארץ 

בנה במו ידיו. ייחודו של יוסף באו הוא זווית הראייה המקורית, אשר יצר סרטי אנימציה בציוד ש
 המשלבת הומור, צחוק ואופטימיות בנושאים שאמורים היו להיות מלווי חרדה, טראומה ומרירות.

אנו מעבירות לשומעים בשילוב הומור את סיפור חייהם המופלא של יוסף ורבקה באו, הכולל ניסים 
 ואה ואחריה בארץ ישראל, וכל זה בליווי ציוריו של יוסף באו. רבים שקרו להם לפני, בזמן הש

כשהגיעו ארצה לא ידעו עברית. יוסף התחיל לחקור את השפה ומצא בה הרבה הומור והגיון. 
 בהרצאה נציג בדרך חוויתית, ייחודית ומלאת הומור את מחקרו ואהבתו של באו לשפה העברית. 

בתו גם במקום שבו שוררים תנאים מחפירים אשר ההרצאה מתמקדת בכבוד האדם וחירות מחש
מיועדים לרמוס כל נסיון לחום אנושי. כוחם של רבקה ויוסף באו היה ביכולתם להתמודד עם הקשיים 
הבלתי אפשריים שהמציאות העמידה בפניהם בעזרת הומור רב, אופטימיות בלתי נדלית ואהבת 

ומור, חכמה וניסיון חיים אפשרו לבני הזוג באו האדם באשר הוא אדם. תכונות אופי אלו שכללו חוש ה
לשרוד את התופת של השואה, ולא זו בלבד שהם הצילו את נשמותיהם אלא באומץ לב נדיר הצליחו 

 להציל מאות רבות של יהודים.
רבקה ויוסף באו היו מאושרים תמיד, בכל רגע אפילו הקשה ביותר. הם רצו שכולם יהיו מאושרים ולכן 

ל בהומור בכדי לגרום לבני האדם אושר. כל המסרים הללו מועברים תוך שימוש בשיריו יוסף יצר הכ
בין שאר עבודותיו חשוב להזכיר את הספרים:"שנות תרצ"ח" מספר  .ובציוריו הייחודיים של יוסף באו

"משולש עגול" אשר כוללים סיפורים -את סיפורי אותם ימים אפלים בצורה הומוריסטית, "לו טוב" ו
ים משעשעים, ו"ברית מילה", ספר המנסה להוכיח את חוכמתה של השפה העברית בדרך ושיר

-----הומוריסטית.                                                                                                                
----------  

 054-4212730 - הדסה באו   clilabau@gmail.com 054-4301499 -  צלילה באו כהן
josephbau@hotmail.com      אתר מוזיאון יוסף באו  ,www.josephbau.com                                                      

 
 

 
    שירה, ספרות והומור:  16מושב 

 
 
 

וככלי ההומור בשירתו של וויליאם קרלוס וויליאמס כאמצעי לירי 
 להתמודדותו האישית

 

 ד"ר דורון נרקיס
 

 החוג לאנגלית המכללה האקדמית ע"ש קיי, באר שבע 
 

doron.narkiss@gmail.com 
 
 

( ידוע כמשורר אמריקאי ששיריו William Carlos Williams( )1883-1963ויליאם קרלוס וויליאמס )
מזוהים עם המודרניזם ועם שירה אימג'יסטית בפרט. בשנותיו המוקדמות כמשורר פגש את עזרא 
פאונד, "אבי" האימג'יזם, שהשפיע רבות על שירתו. אך יחד עם הקריירה הספרותית הענפה שלו 

יכתה אותו בפרסים ספרותיים חשובים מאז )עשרות ספרי שירה ופרוזה, סיפורים קצרים, ומחזות( שז
. וויליאמס היה רופא משפחה וילדים, וניהל את מחלקת הילדים בבית החולים 1906-סיום לימודיו ב
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סופר החשוב -סנט מרי'ס בעיר פסאיק בניו ג'רזי במשך יותר משלושים שנה. הוא ללא ספק הרופא
 ביותר מאז צ'כוב.

הוביל אותו לשימוש בהומור בשירתו. כרופא, עבד שעות ארוכות  ייתכן שכפל המקצועות של וויליאמס
והעדיף את מטופליו העניים, חסרי ההשכלה, מהשכבות הנמוכות של ערי הפועלים ושכונות הצווארון 
הכחול, ביניהם חי ואשר בילדיהם טיפל. הוא היה מרבה בביקורי בית, ונהנה לפגוש את מטופליו 

מטופליו, במרפאתו הפרטית ובבית החולים בו עבד הוא נחשף מן  בטריטוריה האישית שלהם. בבית
הסתם, למראות קשים ולעיתים לאובדן תקווה. אך שירתו מבטאת את ההפך: תקווה, ראייה 

 אופטימית, וכמובן הומור. 
כמשורר התרחק וויליאמס מהמורשת השמרנית של שירה שקולה ומחורזת, וחיפש צורות ביטוי 

ת, וישירות; הוא סלד מחלק מהשירה שנכתבה בידי המשוררים האימג'יסטיים, מידיות יותר, פשוטו
התייחס בדימוייו  –בניצוחם של פאונד וט"ס אליוט  –בעיקר האירופאים שבהם. האימג'יזם האירופי 

לתרבות הקלאסית של אירופה, ובעיקר לדעיכתה. וויליאמס חיפש קול אמריקאי וזווית ראייה 
ם ומלאי חיות, ויחד עם זאת מסוגלים להתבונן ולהבין לעומק את החוויה של אותנטית, שיהיו צעירי

הרגעי, שבהיותו חולף, הוא כביכול חסר חשיבות. כמו תורו ובעיקר כמו וויטמן זמן לא רב לפניו, 
וויליאמס הוא חלק ממסורת ספרותית אמריקאית של קריאת תיגר על מוסכמות ויציאה מהם, 

העולם, שמקורה אמנם בשירה הרומנטית אך הופעתה בשירה של וויליאמס ילדית על -והסתכלות כמו
שונה מאד מדגם זה. מקריאת שיריו נשמע קולו של משורר שאוזניו ועיניו כרויות לדרמה, לצבעים 
ולקולות, לאמנות, לבני אדם, והוא מבטא אותם בהתפעמות וברגישות שלעולם אינה גולשת 

 לרגשנות. 
ת", המשחקית, פורצת הגבולות, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשירתו, מבססת תפישת העולם ה"ילדותי

את הטיעון שוויליאמס משתמש בהומור ביצירתו. ערנותו לפניה המומצאים של הפרסונה החברתית 
מקשרים את וויליאמס להגות של ברגסון; כך גם חוסר היכולת של הקורא לצפות את המהלך השירי 

וק והשחרור הנובעים מכך. עבורו השירה עצמה היא משחק חוצה גבולות בתוך השיר, והמבוכה, הצח
התאמה" בין קטגוריות או "מעבר קוגניטיבי" בכמה רמות, -ופורץ גבולות, המשרה אצל הקורא "אי

 ובכך מהווה דוגמא לתיאוריות של ספנסר, פרויד, קאנט, ואחרים. 
אטען שפן זה אחראי במידה רבה בהרצאה אעיר את הפן ההומוריסטי של המשורר הקאנוני, ו

להתקבלותו של וויליאמס ככזה. אציג מספר שירים מוכרים של וויליאמס )באנגלית(, דרכם אדגים את 
ההומור ככלי מרכזי בשירה זו: באמצעותו מביע וויליאמס את היריבות עם משוררים ועם אסכולות 

ההומור העצמי בשיריו משמש אחרות; ההומור נמצא בבסיס השפה הלירית החדשה שהוא מפתח; ו
 כדרך לחשוף את עצמו כרופא וכאיש משפחה. 

 

 
 

 "למנצח על קן ציפור": ההומור ככלי פוליטי בשירתו של אביגדור המאירי
 

 ד"ר מרים נייגר 
 

 החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
 

miriamneiger@gmail.com 

 
 

לחוקרים העוסקים בהומור אין צורך להציג את אביגדור המאירי. כפי שידוע, הוא ייסד את הקברט 
אביב -(, היה בין עמודי התווך של העדלידא בתל1927הסטירי הראשון בארץ ישראל "הקומקום" )

 הקטנה, כתב את "חכמת הבהמות" ועוד.  ההומור ניכר במכלול יצירתו ברישומם של סוגים שונים: מן
ההנמכה האירונית ועד לסרקזם, אשר שימשו את המאירי ככלי ביקורתי וכאמצעי חתרני ובפרט 
ביצירתו הפואטית )הלא מוכרת ברובה(, בעיקר בשירתו הפוליטית שתופסת מקום מרכזי בתוכה. 
שירה זו, אשר בדרכה הסימבוליסטית הדהדה את ההתרחשויות הפוליטיות והחברתיות באותה עת 

אך ערכה עומד מעבר לתהפוכות הזמן, הביאה את הקורא לחשיבה מחודשת  בארץ ישראל,
במשמעויות ובמסר העומד מאחוריה. את מקורותיה וההשפעות עליה ניתן לראות בין השאר, בספרות 
ההונגרית כמו גם במסורת ההומור של מרכז אירופה אותה ייבא לארץ כמו "הונגרים" אחרים אחריו: 

צאה זו יודגמו הטענות באמצעות קריאה קרובה של שירים אחדים ביניהם קישון, דוש, ועוד. בהר
(, כאשר ל"קן ציפור" יש כפל משמעות: משכן המשיח וגם שיר הילדים 1960"למנצח על קן צפור" )

 מתהילים ועד שירים של ביאליק.  -של ביאליק, וכך גם ל"למנצח" 
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, רמת גן(, חתן פרס ישראל 1970ריה, נפטר הונג-רוס, אוסטרו-קרפטו 1886אביגדור המאירי )נולד  
(, משורר, פרוזאיקן, מחזאי, מתרגם, מסאי, מבקר, פזמונאי, היה ממניחי היסוד לספרות 1968)

ישראלית ונחשב לאחד מחמשת ראשוני המודרניסטים בשירה העברית בא"י.                       -הארץ
---------------                                                                                                                                    

מ"ְתהום ַכף כתבה עבודת דוקטורט בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים:  ד"ר מרים נייגר,
ַלע"   בהנחיית פרופסור חנן חבר., 1933 –השירים" ב שירת אביגדור המאירי מראשיתה ועד פרסום "ספר  -ַהק 

 

 

 מן הספר אל הבמה 

 על סיפורו ההומוריסטי של הסופר אשר כנפו "קופת רבי מאיר"

 יצחק גורן 

ygoren41@gmail.com 

דהיינו  –ההרצאה תעסוק בקצרה במעבר בין המדיום הספרותי לזה בימתי, תחילה באופן כללי 
הוויזואלי ואת הנשמע. אינטרפרטציה בימתית היא במידה מסוימת  שהכתוב משאיר לקורא לדמיין את

"הצרה" של הכתוב ותיחומו לכלל פרשנות מסוימת. לכן חשוב לזכור שהפרשנות הבימתית היא אחת 
מני רבות ואינה אולטימטיבית. בעצם הפרשנות הבימתית היא מתן המחשה, ואם לגבי כל ספרות כך, 

לא די בכך שהופכים את הסיפור ההומוריסטי למוחשי, אלא שאסור על אחת כמה וכמה בהומור. לכן 
לו לאבד את לחלוחית ההומור שלו. לכן, יש למצוא לכתוב אקוויוולנטים הומוריסטיים בימתיים. עיקר 
האתגר העומד בפני הבמאי בסיפור "קופת רבי מאיר" הוא העובדה שכל הסיפור הוא דיאלוג בין אדם 

על הבמה? כמובן, אפשר ששחקן ידבר עם עצמו כפי ששחקן יחיד דובר  עם עצמו. איך עושים זאת
לעתים על הבמה דיאלוג בין דמויות שונות. אולם, אם תינקט אותה טכניקה, ייתכן שהקהל לא יראה 
בכך דיאלוג של הדמות עם עצמה אלא עם אחר. על כן, הבחירה בצלו של השחקן כפרטנר של 

הוא המחשה ויזואלית של ה"אלטר אגו". בתוך הדברים תהיינה  הדמות נראית נכונה כי דווקא הצל
קפיצות קצרות לסיפוריו האחרים של אשר כנפו. במסגרת ההרצאה יקראו המרצה )או הסופר( את 

 שאר הזמן יוקדש לדברים לעיל.     –דקות(  5דקות( ותוקרן הפרשנות הבימתית ) 4הסיפור המקורי )

----------------                                                                                                                                  

, איש חינוך, סופר משורר ועורך. בין ספריו "התינוק מאופראן" "חתונה במוגדור" "הפייטן השתקן אשר כנפו
 – בריתספר הבדיחה והחידוד של יהודי מרוקו". עורך " –ץ" "תה עם נענע ומספר הסיפורים" "חזן בבית המרח

                                                                            לשוני של יהודי מרוקו".-כתב העת הדו

טט הסניורה" )על דונה , סופר ובימאי ועורך. בין ספריו "הטרילוגיה האלכסנדרונית" ו"קווריצחק גורמזאנו גורן
גרסיה מנדס(. כתב וביים מחזות רבים בתיאטראות שונים ובעיקר בתיאטרון "בימת קדם" שהוא יסד בשנת 

. כמו כן יסד את "בימת קדם הוצאת הספרים" )שבמסגרתה יצאו ספריו של אשר כנפו( ואת כתב העת 1982
 "הכיוון מזרח" אותו הוא עורך עד היום.

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

                                                                                                           

 חברה, התמודדות והומור שחור:  17מושב 
   
 

ההומור כמסייע להתמודדות עם מציאות מאיימת במפגש  -  'מצחיק רצח'

 שבין אחרים מקוטבים

 ד"ר פיטר הריס 
 

 אביב-גליל מערבי ואוניברסיטת תל מכללת
pharrisp@gmail.com 

 
כשסטודנטיות וסטודנטים לאמנות התאטרון ואסירי עולם נפגשים לסדנת תאטרון משותפת, המילה 
"רצח" מרחפת באוויר ויוצרת בו בזמן חייץ בשיח בין הישויות המקוטבות וציפייה לפירוקה על מנת 

משותפת. הומור, בצורה של סצנות ודמויות קומיות לא אחת לאפשר תהליך של עשייה תאטרונית 
משמש מרחב להתמודדות עם ה"פיל" שבחלל העבודה, מתווך את החרדה ושובר מחיצות הבנויות 
סביב הכותרות והסטריאוטיפים המשויכים לעבריינים ול"לא" עבריינים הסטודנטים, ההומור יכול 

וף. הדיאלוג להלן מדגים את האמור באמצעות לסלול דרך למפגש יוצר הומאני אינטימי וחש
מטאפורה, הקורבן התמים, "כבשה" המגולמת על ידי נאשם ברצח. הסצנה מגייסת הומור 
בהתמודדות עם גישור פערים בין קבוצת רוב נורמטיבית הטרוגנית של סטודנטים וסטודנטיות 

צת מיעוט שנתוני משתתפיה לתאטרון )נשים, גברים, יהודים, ערבים, מזרחיים ואשכנזיים( וקבו
 הומוגניים: גברים, אסירי עולם, רוצחים.

 
 גלעד )משוחק על ידי אסיר עולם בדואי(: אבא אמרתי לך, היא צמחונית.

 ירדן )משוחקת על ידי סטודנטית(: הוא צוחק, נכון, תגיד לי שהוא צוחק עליי...

 אבא )משוחק על ידי אסיר עולם(: בוא כבר לשחוט את הכבש...

רדן: תגיד לי שזה הומור, זה חוש הומור מאוד מיוחד, זה לא חוש ההומור שלי אבל... י
 שאלתי כאילו מה אוכלים? חשבתי גבינות ופסטות...

 אבא: אני אכין לך אוכל טעים, אנחנו נשחט אותו ואני אעשה לך על האש...מעדן!

 רציני נכון?ירדן: אתם מתכוונים לאכול את זוגלובק. אתם באמת... בובי הוא לא 

 גלעד: הוא רציני...

 ירדן: מה שאתה עושה פה זה רצח, רצח זה מה שזה, בובי תגיד לו..

 

( מתייחס לחוויה ההוליסטית הפיקטיבית של הצופה בקומדיה, חוויה Rozik 2011:222רוזיק )
( משווה לצפייה בטרגדיה, כדרך להתמודדות עם Bentlyפיקטיבית שמעוגנת במציאות שבנטלי )

יאוש, סבל נפשי, אשמה וחרדה". התאטרון בשימושיו התיראפיים מניע את המטופל על הרצף שבין "י
מציאות ובדיון ומשתמש באלמנט הניכור או הריחוק על מנת ליצור מרחב בין מושא ה"עבודה" לבין 
המתבונן, בתהליכים שבנידון ההומור מרפד את ההרחקה ומקל על יצירת יחסי קרבה בין הקבוצות 

נוגדות על מנת לאפשר תהליכים של יצירה ודיאלוג אינטימיים. המפגש בין אחרים במרחב המ
התיאטרוני הינו מפגש בין זהויות, הפוטנציאל של השימוש בבדיחות מגחיכות במפגש הבין קבוצתי 

לאור תיאוריות על הומור בתיאטרון, תיראפיה  1נבדק על ידי חוקרי תיאוריית הזהות החברתית
ומגע בין קבוצתי אציג אבחנות המבוססות על מספר טקסטים המדגימים את התוצר באמנויות 

הדרמתי ה"קומי" של תהליכים בין קבוצתיים, אתחקה אחר תהליך היווצרותם ואעמוד על 
   השפעותיהם על ה"צופה" בזמן הצגתם.

----------------- 
 1

Disparaging intergroup jokes provide an outlet for individuals to highlight their group identity 
and make positive intergroup comparisons (Granfield & Giles, 1975; Gadfield, Giles, Bourhis, 
&Tajfel, 1979 in Abrams & Bippus 2011:194). 
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 ההומור ככלי להשתלבות בחברה ובמרחב -יאיר גרבוז ותמיד פולני 

 

 אורי ארז 
 

 המחלקה לספרות משווה אוניברסיטת בר אילן 
      uriere@bezeqint.net 

 
( עדיין לא נדון במחקר. הספר, ספק 1989)תל אביב: זמורה ביתן,  תמיד פולניספרו של יאיר גרבוז 

ביוגרפי, ספק הומוריסטי, מתאר את קורותיה של משפחה פולנית המתיימרת להיות טיפוסית, ואת 
ניסיונותיו של הכותב, י' פולני, להשתלב בחברה ובמרחב הישראלי, תוך כתיבה הומוריסטית, קולחת, 

בחברה אך גם ניטעת בה והמייצרת מציאות חדשה: 'שכחתי לספר לכם מחאתית, אמנותית, מורדת 
(. אם אמונה 95לא מאמינים באלוהים' אומר גרבוז )עמ'  —היהודים בני העדה הפולנית —שאנחנו 

 1אינה קיימת האלטרנטיבה הנה מרידה: 'אני מורד, הווה אומר אנו קיימים'.
י שאפשר לגרבוז להביע דעתו על אירועים שונים במאמר זה יעשה נסיון לגלות את הרובד ההומוריסט

ולנסות ולמצוא את הדרך בה ביקש להוביל את הקוראים בסיפוריו. לטעמי,  2'אמתיים שקרו במציאות',
גרבוז מבקש מהקוראים לפתור את הבעיות הפילוסופיות והדקדוקיות בשיטה ברורה: א( מציאת 

כך הוא נוהג, וכך  3יחלצות וחזרה לפתרון הפשוט.הפתרון ההגיוני הפשוט ביותר; ב( חקירתו; ג( ה
הוא מבקש מהקוראים שינהגו. על הקוראים למצוא את הדרך מהטעות ועד האמת, וטעויות מוצאים 

 4בעזרת אנלוגיות, חקירות דקדוקיות ובדיחות דקדוקיות.
 
גל עדתי מתקיים שיח בארבעה מעגלים של 'ישראליות': מעגל דתי, מעגל לאומי, מעתמיד פולני ב

ומעגל ישראלי. גרבוז, המבקש מהקוראים להפיק את ידיעותיהם לאחר הביקור בעולמו, תוחם דמות 
 עדתית'.-על', דמות 'מטה-יהודית, ההופכת לייצוגית ולמייצגת, 'דמות

 
במאמר זה אבקש לבחון את ההומור של יאיר גרבוז ואת התקיימותו בארבעת המעגלים שציינתי, 

חברה ובמרחב הישראלי, וכיצד הם ניתנים לניתוח לשוני, על פי משנתו של כביטוי להשתלבות ב

 .Philosophieויטגנשטיין במסתו 

---------------- 
, תלמיד מחקר במחלקה לספרות משווה, ובמחלקה לפרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן רמת גן. אורי ארז

: המחזה 'החיים הם חלום' מאת קלדרון 17-תחום ונושא המחקר בספרות משווה: התיאטרון הספרדי במאה ה
של בריאות היבטים  דה לה ברקה. תחום נושא המחקר בפרשנות ותרבות: 'ספר הכרית' ליהודה בן שלמה 

וחולי. תחומי עניין נוספים: האמן יאיר גרבוז; יוהאנס וורמיר; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הגוף והמיניות; 
 ; יהודים, נוצרים ומוסלמים בספרד; ישועים ודומיניקנים.17-ארכיטקטורה במאה ה

 
---------------------- 

1
 .22-21ובד, תשל"ו, עמ' , תרגום צבי ארד, תל אביב: עם עהנפילהא' קאמי,  
אם נכון הדבר או לא אין זה משנה בניתוח הספרותי שעליו אדון. הקטע הספרותי הוא העומד לבחינה ולא  2

עמידתו במבחן ההיסטוריה או האנתרופולוגיה. הניתוח הספרותי של הקטעים יעשה באמצעות כלי הניתוח 
 הספרותים: ניתוח תוכן, ניתוח שפה וניתוח הלשון.

3
, תל אביב: רסלינג, אוטופילוסופיה: המקרה של ויטגנשטייןיטתו של לודויג ויטגנשטיין. עיינו: ר' אבן, ש 

 .165-164, עמ' 2014
4
 Wittgenstein, L., [1993]. Philosophical Occasions 1912-1951. Klagge J., C., and Nordmann 

A., (eds). Indianapolis &Cambridge: Hackett Publishing Company. 
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 בלום-הומור נשי שחור ביצירתה של אורלי קסטל -לצחוק לסכנה 

 
 צביאל-ד"ר עירית אבישי

 
 אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה

 

zviel_i@walla.co.il 

 
רוחות המלחמה הנושבות בישראל מהוות איום קיומי בייחוד כאשר מדובר בנשים שהן אמהות. 

בלום מבעים של הומור -הרצאה זו תנסה להצביע על האופן בו יוצרת הסופרת הישראלית קסטל
שחור, וכיצד הם ממגרים  את הפחד מפני טרור או מלחמה. בו זמנית תצביע ההרצאה על השמעת 

 ולה ממצבים כאלה. המחאה הנשית הע
בלום יוצרת את ההומור באמצעות הבנייה של מציאות אבסורדית המתכחשת לסכנה ולסבל. -קסטל

המציאות הבדיונית המעוגנת במרחב הישראלי יוצרת מסגרת ריאלית הקושרת את היצירות למציאות 
י קשרים הממשית. על אף זאת, מרחב זה הוא מעוות עד כדי גיחוך, משום היותו מאורגן על פ

סיבתיים נטולי הגיון או כאלה שמוחקים בלא הניד עפעף מוסכמות חברתיות מוסריות. הומור זה 
 מאפשר לדמויות ביצירותיה, החשות מאויימות, להתרכז בהשרדות ובשמירת האגו שלהן. 

בלום מנטרלת בצורה מכאנית את כל הפחדים. -המציאות הפנטסטית נטולת הרגש ביצירות קסטל 
השחור, המריר, המפתיע והמשעשע את הקורא הוא פועל יוצא של כאוס אחר, אבסורדי, ההומור 

המפחיד אף יותר מהמציאות. במציאות הבדיונית בסיפוריה, לא המלחמה מסכנת חיי ילדים אלא 
אמהותיהם. הומור מסוג זה מאפשר התקה של הכאב האמיתי הקיים במציאות הממשית עד כדי 

 או ממקורותיו. התעלמות מוחלטת מקיומו 
הומור של גרדום ביצירתה מאפיין תיאורים הקשורים במוות בפעולות טרור או במלחמה. באופן 
אבסורדי מוצג המוות כיתרון עבור אלה שנשארו )אף אם מדובר בקרובי משפחה מדרגה ראשונה(, 

לשון, מוצגות ופותר עבורם בעיות שנראו כבלתי ניתנות לפיתרון.  בסגנון בשפת דיבור ומשחקי 
הלימה קיצונית ובאירוניה עצמית -סיטואציות מקבריות ופרדוכסליות. מצבים אלה מתאפיינים באי

 Oring)ההלימה מעוררת תגובת צחוק בלתי נמנעת. מצבים אשר  לטענת אורינג )-מיתממת. אי
Elliot, 1992.הם ביטוי אירוני  לבלתי ניתן להאמר , 

 
 : נספח

 בהקשר לקונטקסט: דוגמאות לדיון ולניתוח
 105"  דולי סיטי: " ]...[ הסוהרת חידשה לי שלרצוח ילדים בדולי סיטי זה פולקלור 

"]...[ אפילו אם יש מלחמה, ואין אוכל, צריך לחפש גזר מתחת לאדמה, ואם אין ברירה, אז ללכת 
 37סיפורים בלתי רצוניים:  לבית קברות ולהוציא משם את העצמות, ולעשות מרק עצמות".  

:  חלקים אנושיים"]...[ לפחות הם יקבלו עכשו נפגעי פעולות איבה. מבחינה כלכלית הם מסודרים".  
258 

"]...[ אם שמו את הבן שלי צלף בקו הראשון בלי לשאול לדעתי, אז אני רוצה לישון ולישון ולהתעורר 
חרור שלו אני איראה בת שלושים וחמש"  צעירה יותר ויותר, יום אחרי שישתחרר. במסיבת הש

 15טקסטיל :

 
 ביבליוגרפיה:

Huckabay Keith, 1993, "Black humor and Theatre of the Absurd: Ontological Insecurity 
Confronted", in: Black Humor: critical essays edited by Alan R, Prat, Garland Pub., New York 
p. 323-340.  
Oring Elliot, 1992, Jokes and their Relations, The University Press of Kentucky, Kentucky. 
Pratt Alan R., 1993, "Introduction", in: Black Humor: Critical Essays, edited by Alan R. Pratt, 
Garland Pub., New York, p. xvii-xxiii. 
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  הומור אתני –ים מספרים בדיחות כשיהודים וערב:  18מושב 

    
 

 מה דרוש לישראלי המצוי כדי ליהנות מבדיחות יהודיות מתוך
 "ספר הבדיחה והחידוד"

 
 ד"ר רחל רוזנר

 

 האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
 

meishlo@012.net.il  

הצחוק המיושם בסוגת ה"בדיחה", בחלקה הראשון של ההרצאה אדון בקצרה בפן התאורטי של 
הרגש והרחמים כאויב  ;בעיקר על פי ברגסון )תשכ"ג(: נגיעה של הקומי בכל תחומי החיים האנושיים

נחמה, התרסה, תיקון; עיגונו של הצחוק  –הצחוק; פניית הצחוק לשכל; התפקיד החברתי של הצחוק 
טריאוטיפי; בעיית התקינות הפוליטית במוען ונמען, בסיטואציה, בהקשר נסיבתי; ראיית הכללי, הס

 והמרירות שבצחוק.
הספרות בהמשך אדון בסגולותיה הייחודיות של הבדיחה בכלל והבדיחה היהודית בפרט, כחלק מן 

יום, חיי הבית, הרחוב, השוק ועד יחסי איש -ענייני היוםמעיסוק בהעממית: קיצור; רלוונטיות; שאיבה 
 , ישראל לעמים ואף גנבים, שקרנים, זייפנים, בורים, שוטים ועוד.ואשתו, אבות ובנים, אדם לאלוהיו

( הוא "על הגבול שבין 10, הקדמה: 1939דיבורה של הבדיחה, לדברי דרויאנוב )מאפייני לשון וסגנון: 
לשון הרחוב ובין לשון הספר", בין הוולגרי לאמנותי. על אחת כמה וכמה הבדיחות שהועתקו אל 

בדיחות שבכתב דווקא מרחיבים את תחומיה הצרים והמוגבלים של לשון הכתב. בעיניו קובצי ה
הספר, בקולטם לתוכם שיחות חולין. הבדיחה לא פעם חסרת נימוס ולפיכך אינה תקינה פוליטית. 
ואמנם התקינות הפוליטית "מחבלת" לא פעם בבדיחות, ובדיחות שסופרו פעם, אינן יכולות להיות 

 שכך.מסופרות היום... ואולי טוב 
וסגולות נוספות לה, לבדיחה בתוך כך: היא מצחיקה, מנחמת ואף עשויה להביא לידי תיקון, והיא 

 בעלת תפקיד חברתי.                         
ימינו ליהנות מבדיחות -בחלקה השני של ההרצאה אנסה לענות על השאלה מה מפריע לישראלי בן

מרחב האלוזיות; הכרת ההיסטוריה ומרקם החיים יהודיות "ישנות" )דרויאנוב(: מחסום השפה, 
  היהודיים בגולה; מחסום הרגישות וחוסר גמישות.

( מספריו של דרויאנוב ושתי בדיחות 3168בדיחות )מתוך  10ההרצאה תלווה לכל אורכה בתמסיר בן 
 משוכתבות. הבדיחות ינותחו לאור העקרונות שהוצגו. 

 מקורות: 

שלושת הכרכים: כרך ראשון, ירושלים: אחיאסף וקרית ספר בע"מ,  ,והחידודספר הבדיחה אלתר דרויאנוב, 
. כרך שני כנ"ל, מהדורה שלישית, תש"ה; כרך שלישי, דביר בע"מ, מהדורה ראשונה, 1939מהדורה שלישית, 

                                            תרצ"ח.                                                                                                    
 )תרגם יעקב לוי(, ראובן מס, תשכ"ב. ,הצחוקהנרי ברגסון, 

 
 
 

 ג'וחא ובדיחותיו
 

 אחמד עאזם
 

 ברל-החוג לחינוך מכללת בית
ahmada@zahav.net.il 

 
המחקר בוחן את השאלה מדוע משתמשים בבדיחות, מיהו ג'וחא ומהם מאפייניו, והאם יש יותר  

. המקור הקדום צעדוגם  הלך, במקום ישבבערבית היא,  ג'חאמג'וחא אחד.  משמעות השורש 
ביותר במורשת הערבית שהזכיר את ג'וחא הוא בית בשיר של המשורר עומר אבן אבי רביעה. לאחר 

ל ג'וחא בספרים רבים, והחשוב שבהם "ידיעות הטיפשים". אישיותו של ג'וחא משקפת מכן, נכתב ע
גיוון: הטיפשות והנאיביות,  החוכמה, הערמומיות וההתחזות לטיפש. מאות בדיחות חוברו ויוחסו 
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לג'וחא הערבי. אומות נוספות נמשכו לדמותו, בעיקר אלו שבאו במגע עם התרבות הערבית, וכל אחת 
 'וחא משלה. יצרה לה ג

ג'וחא הינו דמות עממית מפורסמת ומעוררת מחלוקת. דמותו מוכרת במורשת העממית הערבית, 
. ג'וחא התורכי. אחריו הופיע ג'וחא הערביופנים רבות לה. הדמות הקדומה ביותר של ג'וחא היא 

הארמני, לאחר מכן הופיעו דמויות נוספות כגון: מולא נסראלדין האיראני, ג'וחא המצרי, ארתין 
 גאפרופו הבולגרי, ארו היגוסלבי, טיל אוילנשפיגל הפלמי וג'וחא היהודי הספרדי.

מכונה ח'וג'ה  ג'וחא התורכי במחקר נתייחס לג'וחא הערבי והתורכי, מפני שהם המפורסמים ביותר.
נסר אלדין. לאחר הופעתו, ייחסו לו את מרבית הבדיחות. אחד המיונים של מורשת ג'וחא מציע: 

חות החוכמה, בדיחות הטיפשות ובדיחות ההיתממות. אלו קטגוריות שמחייבות השקעת מאמץ בדי
קוגניטיבי לזיהוין. מיון אחר מציע שלושים ושמונה קטגוריות שונות כגון: ג'וחא כתינוק, ג'וחא 

 סראנו את בדיחות ג'וחא היהודי הספרדי.  -והתרנגולות. בדומה לכך מיינה כהן

--------------                                                                                                                             

 החוג לחינוך בית ברל. M.A , אחמד עאזם

 
 

 
 דמותו של רוטשילד וסביביו בהומור היהודי

 
 יצחק גנוז

 
 חוקר עצמאי

   .net.il012ganuz@ 
 

  גנוז משה מגיש:
mganuz@gmail.com 

 
 

ההומור היהודי הנוטה להעלות את דמותו של רוטשילד בראי ההלצה והחידוד, מעלה גם את דמותה 
של החברה הסובבת אותו, מצבה הכלכלי, חיי היום יום שלה ודרכי קיומה. על רקע העושר הבוהק 

היהודית הגדולה בעיירה בתקופתו של והמגרה של בית רוטשילד, בולט העוני של האוכלוסייה 
 .רוטשילד, במיוחד במאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים

הרגשת עליונות חייכנית, ממוזגת באהדה חמה לדמות המושמת לצחוק על ידי ההלצה בפי ְמספרּה, 
סף אופיינית בנגיעתה לסובב את הברון רוטשילד, אך לעולם לא לרוטשילד עצמו. הוא "גביר אדיר" ונו

 .לכך אדיב, נדיב, נערץ ומכובד
בסיפורינו הקצרים המובאים במאמר זה, נסקרים התכנים, המעמד וההתרחשויות בהן בולטים 

  .אפיונים אלה
"ַא מעׂשהלע". דָאס  -הבדיחה היא ראשית היצירה של ההומור, והבדיחה היהודית היא גם סיפור קצר 

ם ומעריצה את בעל הצדקה. את הראשון בעבור חכ-יי דישע מעׂשהלע אוהבת ומעריכה את התלמיד
חכמתו, ואת בעל הצדקה בעבור טוב ליבו ופתיחותו לגבי הנצרך. בסיפור קצר ופשוט, בפתגם 
ובאמירה נבונה, ַא ווָארט און ַא ווערטל, מבטלים את מועקת היום יום ולפעמים את הטראומה 

   .המאיימת על החיים במהלך תולדותינו

---------------                                                                                                                                    

                                , סופר, משורר, חוקר פולקלור, עורך כתב העת 'ידע עם' לחקר הפולקלור היהודי.יצחק גנוז

 .ההלכה פי על עסקים מנהל ללימודי באורנית, ולומדים" "עוסקים  מדרש בית מייסד  ,גנוז משה

 

 
 

 
 
 



53 
 

 
   שואה והומור:  19מושב 

 
 
 

תעמולה ושטיפת מוח של המשטר הנאצי באמצעות קומיקס והומור שחור 
 בתקופת השואה ובתקופה שקדמה לה 

 
 ד"ר רות וולף

 
 אילן-בראוניברסיטת  -החוג המשולב למדעי החברה 

 
wolfru@walla.co.il 

 
במאמר זה  יוצגו פרסומים מספרות הקומיקס ומספרות הכוללת קריקטורות והומור שחור מתקופת  

השואה. ז'אנר זה שימש בתקופת השואה את המשטר ואלו הנוהים אחר התפיסה הנאצית כמתודה 
להשנאת היהודים ולהפצת תורת הגזע. המסרים שהועברו באמצעות סוג זה של הומור פעלו על 

 ימו את תופעת "העדר". ההמונים,והעצ
יש לציין שאלו פעלו בכלי התקשורת השונים כגון: עצרות עם, עתונות, מדיה אודיו ויזואלית וספרים.  

מדיה זו הצליחה לגרור את ההמונים ללכת שבי אחר הרעיונות החשוכים של אותם ימים וזאת ללא 
קטיבית ומושכת את העין. והרי גישה רציונלית ורפלקטיבית. יתרונה של המתודה היתה בהיותה אטר

  זו  טבעה של תעמולה, שהיא מנגנת על הרגש בבחינת שטיפת מוח שיטתית ולא רציונלית.

 ------------------                                                                                                                          

כותבת ועורכת ספרים באתיקה, לאחרונה פורסמו  , מרצה בחוג המשולב באוניברסיטת בר אילן,ולףד"ר רות ו
 הנושאים שהיא עוסקת בהם: אתיקה גישור ואחריות חברתית. שני ספריה מטעם אוניברסיטת פנסילבניה,

 

 
 

 ההומור ב'מאוס'

 
 ד"ר שי הרביץ 

 
 חוקר עצמאי

kanshai71@gmail.com 

 
 

ולא  co-mixמעדיף לקרוא למדיום , (Maus)מאוס , מחבר (Art Spiegelman)ארט ספיגלמן 
comics בחירה שמדגישה את השילוב והעירוב של מילה וציור כמאפיין של המדיום ולא את ,

יצירה  מאוסהקונוטציה הקושרת אותו עם הקומי. בדומה לעוד הרבה יצירות שנוצרו במדיום זה, אין 
הזדמנות  מאוס( רואה ב1995קטעים מעוררי חיוך. החוקר מרק קורי ) מאוסקומית. ובכל זאת, יש ב

נדירה להבנת היחסי גומלין הפרדוקסאליים בין זוועה לבין הומור. ספיגלמן מפעיל את אסטרטגית 
ההומור ברגישות, במקוריות ובתחכום רב על מנת לגרום לקורא להגיע לאיזו שהיא תובנה. החוקר 

( מבחין בשני היבטים של השימוש בהומור בהקשר לשואה. מצד 1988ג טרנס דה פרה )אצל לאנ
אחד, האם אפשר בכלל לעסוק בשואה באמצעות הומור, ואם כן האם זה בכלל בגדר המותר. מצד 

אומר דה פרה, כי הדבר  מאוסשני, מאז ימי קדם מוכר הצחוק כגורם מרפא ומחלים. בהתייחסו ל
זו ובה תיאור הקורבנות כעכברים והמדכאים כחתולים, היא המבלבל והמרגיז הוא שצורת קומיקס 

-בא "כדי לפזר וכדי לחבק, במעין דו מאוסכך מתאימה. חוקר זה גם קובע שהצחוק ב-בעצם כל
עומדות על מאוס הדמויות של  -משמעות קומית", כיצורים מורכבים שאינם בני אדם, אך גם לא חיות 

 מפקט של היצירה.   הסף. סיפיות זאת היא מהותית לגבי האי
שמובילות לחוויה שנוכל מאוס בהרצאה זו י אעסוק במספר תופעות של הומור שמפעיל ספיגלמן ב

 לכנות גרוטסקית. 
( האפיון הקרנבלי: שבעה קונצפטים בחטיאנים מרכזיים מקשרים אותם אל מאוס: דיאלוגי, 1

 (Booker 104; Vice 5)ל. הטרוגלוסיה,פוליפוניה, בלתי גמירות, פרוזאי, כרונוטופ וקרנב



54 
 
( אירוניה: חוסר פרופורציה אירונית ביו עבר להווה, אי התאמות שחותרות תחת תחושת 2

ההיסטוריה ומקומנו בה. שאלה על עצם יחסנו אל העבר מעלה לדיון את הפסיכולוגיה האמביוולנטית 
 שלנו, לגבי טוב ורע. 

שאינם מוגבלים לשפה  (puns)י מילים ( משחקי מילים: ספיגלמן מצטיין בשימשים של משחק3
 המילולית אלא כוללים את השפה החזותית ויחסי הגומלין בין שתיהן. 

( קובע: "גרוטסקה היא היא המלה עבור השיתוק של 1983( הגרוטסקה: חוקר הגרוטסקה הרפאם )4
רבים השפה." במלים אחרות, זו גם תשובתו של ספיגלמן לשאלה שעמה מתמודדים הוגים ואמנים 

 ביחס לשואה.

 

 
 זילות השואה או מנגנון הגנה? –סרטוני היוטיוב "היטלר מתעצבן" 

 
 לבני-ד"ר ליאת שטייר

 

 והאוניברסיטה הפתוחה המכללה האקדמית ספיר
 

liatsteirlivny@gmail.com 

 
 

( הם הצלחה ויראלית ביוטיוב. התופעה החלה באוגוסט Hitler Rantsסרטוני "היטלר מתרגז" )
(, המתאר 2004, כאשר גולש ספרדי לקח סצנה מהסרט הגרמני 'הנפילה' )אוליבר הירשביגל 2006

את ימיו האחרונים של היטלר בבונקר, והדביק לה כתוביות פרודיות בספרדית, שלפיהן היטלר מבקר 
רה ויראלי וגולשים מכל העולם הדביקו לסצנה כתוביות סימולטור של מייקרוסופט. הסרטון הפך במה

ההלימה בין מייצג -אחרות במגוון שפות, ובהן היטלר מתעצבן על דברים קטנים בחיי היום יום. אי
יום מתישים אותו, -הרוע האולטימטיבי ובין הדרך המגוחכת שבה הפרטים הקטנים של חיי היום

 בר לזה,  הופכת אותה אפילו למושא הזדהות. מפרקת את הדמות המיתית, מאנישה אותה ומע
ההרצאה תתמקד בסרטוני "היטלר מתרגז" בעברית. בהרצאה אבחן את התופעה, ראשיתה, 
התפתחותה, הביקורות שהניבה והדרך בה חוקרי תרבות מתייחסים אליה. בהרצאה אבקש להציג 

השני והשלישי לשואה. הסבר חדש לתופעה ולנתח אותה כסדרה של מנגנוני הגנה של בני הדור 
אטען כי סדרת הסרטונים היא דוגמה מרכזית לדרך שבה בני הדור השני והשלישי לשואה משתמשים 
בהומור כמנגנון הגנה כדי לחסום את הטראומה ולהתרחק ממנה. יוצרי הסרטונים משתיקים )באופן 

את האירועים. אל מול סמלי וממשי כאחד( את פס הקול המקורי העוסק ברייך השלישי, וכך מאלימים 
חברה המחדירה לאזרחיה מגיל בית הספר את התפיסה של היטלר כמייצג הרוע המוחלט ומייצרת 
השוואה בינו ובין מנהיגים ערבים שונים כדי לחזור ולהזכיר שאנחנו נמצאים בכל רגע על סף "שואה 

גם מסרבת לפחד  שנייה", מציבים הדורות הצעירים תפיסה הפוכה, שמסרבת לפחד מהיטלר ולכן
 מ"ממשיכיו" ולהיכנע לחיים בחרדה יומיומית.

 

------------------- 
, מרצה בכירה במחלקה לתרבות, המכללה האקדמית ספיר,  מנחה ומרכזת קורסים ד"ר ליאת שטייר לבני

 במחלקה לאמנויות בתואר השני בלימודי תרבות, האוניברסיטה הפתוחה.
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     הסאטירה הטלוויזיונית והקשר בין הומור להימורים:  20מושב 

 

 
מתי הבדיחה מפסיקה להצחיק? הגבולות הרגולטורים של סאטירה 

 טלוויזיונית בישראל
 

 ד"ר אפרת דסקל
 

 המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת האוניברסיטה הפתוחה
efrat.daskal@mail.huji.ac.il 

 
שמתנהל בין הציבור לבין ארגוני התקשורת בנוגע לגבולותיהם של מחקר זה בוחן את המשא ומתן 

תכנים סאטיריים טלוויזיוניים בישראל. משא ומתן זה נבחן במחקר באמצעות ניתוח תוכן איכותני של 
על  2010 – 2005( שנשלחו לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בין השנים n=906כלל תלונות הציבור )

פוגעניים ושל תגובות הרשות השנייה לתלונות אלו. בניתוח תלונות הצופים אודות תכנים סאטיריים 
( אין להציג תכנים 1נמצאו ארבעה נושאים המכוננים את גבולות הסאטירה הלגיטימית בתפיסתם: )

( אין ללעוג לקבוצות חברתיות מוחלשות. 2אלימים ומיניים שאינם ראויים לשידור בזמן צפיית ילדים. )
( אין ללעוג לקבוצות 4ג לסמלים לאומיים או ל"פרות הקדושות" של החברה הישראלית. )( אין ללעו3)

חברתיות בישראל. ניתוח פסיקות הרשות השנייה ביחס לתלונות אלו, שופך אור על המתח -פוליטיות
ליברלית הנדרש לאזן בין תפיסות ערכיות מנוגדות  –בו נמצאת הרשות כרגולטור במדינה דמוקרטית 

רי הסאטירה לעומת אלו של ציבור המתלוננים. מרבית תלונות הציבור נמצאו כלא מוצדקות על של יוצ
ידי הרשות השנייה. בכך בחרה הרשות השנייה להעניק חופש סאטירי מקסימאלי ליוצרי הסאטירה, 
זאת למעט מקרים בודדים בהם בחרה הרשות להגביל חופש זה, בכדי להגן על הקבוצות הפגיעות 

ת בחברה. בסיכום מחקר זה, אני בוחנת את ההשלכות החברתיות, הפוליטיות והמוחלשו
והתרבותיות של הגבולות הרגולטוריים לא רק על עתיד התכנים הסאטיריים בישראל כי אם גם על 

 הגבולות החברתיים של חופש הביטוי והיצירה בחברה. 
 
 

 

 תכניות סאטירה ויחסי מגדר -בכבלי הסדר הסמלי 
 

 יןד"ר דוד לו
  

 החוג לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה 
 

ddnsle@gmail.com  

 
הסאטירה היא אחת הסוגות שיצירתה מעוגנת בתקווה לחולל שינוי חברתי,  זאת כיוון שהיא ממזגת 

 בין אמירה חברתית אודות המציאות לייצוג שמרוחק מהצורך בריאליזם. 
עבודה זו נועדה להציב סייגים לטענה אוטופיסטית זו. בכוונתי להמחיש  טענה ולפיה מידת החופש 
וההעזה נתקלת בקשיים שמקורם השוק והתרבות. סאטירה טלוויזיונית המיועדת לקהלי מטרה 

לשוניים. אלו,  -: מבני עומק מיתיים (launge)רחבים אינה יכולה להשתחרר מכבילתה ללאנג 
סיסית עמוקים מופשטים, וחוצי תרבויות אך ה"בשר" המולבש עליהם בכל מקום וזמן ברמתם הב

נושא אופי מקומי: המבנה הפרדיגמאטי  מתייחס לניגודים מיתיים העומדים בבסיסם של טקסטים 
למהלכים נרטיביים. מבנים אלו משמשים בין היתר בסיס לשוני  –תרבותיים והמבנה הסינתגמטי 

  לייצוג יחסי מגדר.
בכוונתי להתייחס בניתוח לאופן שבו בחרו יוצרי תוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת" למסגר מפלצות 

מראה כי  . הניתוח הפרדיגמטי )המזוהות בתוכנית זו בדרך כלל עם הימין הפוליטי( כ"נשים חורגות"
הן מקיימות יחסי מראה הפוכה עם "גברים": היוצרים נותנים להן תכונות "גבריות" ובמקביל 

מלמד כי ברבים הנרטיבי   –הניתוח הסינתגמטי מפקפקים ב"גבריותם" של מי שעומד מולן. 
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מסיפורי ה"מפלצות" מתוארות הגיבורות כמי שזנחו את מטלות הבית ויצאו אל המרחב הציבורי. 
 עתן  הבלתי צפוייה והבלתי ראוייה  מערערת את הסדר  החברתי. הופ

אראה שמבנים מיתיים אלו מצויים בעומק התודעה הקולקטיבית היהודית ישראלית. ההבנייה 
 -המגדרית הבינארית וחלוקת העולם הדיכוטומית בין הבית לחוץ, הם מבני תשתית בעומק  התת 

גר רציני בפני מי שמעוניין לממש את הפוטנציאל בסוגת מודע הקולקטיבי הציוני. קיומם מציב את
 הסאטירה בתוכן המופנה לציבור הרחב. 

 

צוחקים כל הדרך אל הבנק                                                                      

 הומור, צחוק ועליצות בשדה ההימורים הישראלי

 ד"ר משה לוי
 

 תרופולוגיה אוניברסיטת אריאלהמחלקה לסוציולוגיה ולאנ
 

sendmoshe@gmail.com 

 
כיווני המוביל -ממדי וחד-תהליך הרציונליזציה נתפס והוצג על ידי סוציולוגים רבים כתהליך חד

לבירוקרטיזציה, לפגיעה בחירויות האנושיות ול"הסרת הקסם מן העולם". על בסיס תפיסה זו ניסחה 
הסוציולוגיה של המשחק תיאוריות לפיהן תהליך רציונליזציה של חברה ישתקף במשחקים 

 ם בה. המשוחקי
 

מטרתו של מחקר זה הינה לבחון את אופן חדירתו של תהליך רציונליזציה אל שדה משחקי המזל 
וההימורים הישראלי מאז שלהי שנות השישים של המאה הקודמת ועד לימינו אנו. בחינה זו 
מאפשרת לעמוד על השאלה האם תהליך הרציונליזציה הצליח לקנות לו אחיזה בשדה ההימורים 

ממדי וחד כיווני או שמא היה עליו לעבור מודיפיקציה ולהתחשב במאפייניו -באופן חד הישראלי
 הייחודים של שדה זה.

היסטורי וסמיוטי, של מסמכים הכוללים כרזות, פרסומות, פרוטוקולים של ועדות, -ניתוח איכותני, סוציו
י מלמד כי מאחזיה של ידי השחקנים השונים בשדה ההימורים הישראל-תכתובות, ועלונים שהופקו על

הרציונליזציה בשדה ההימורים הישראלי הוקמו תוך כדי תהליך דיאלקטי עם מאפייניו המשחקיים של 
ההימור. דיאלקטיקה זו מאפשרת לייצוגי הסדר, השיטתיות והשיגרה שייבאה הרציונליזציה לשדה 

מצאי המחקר יתמקד לדור בכפיפה אחת עם ההומור, העליצות והספונטניות של המשחק. הדיון במ
 במשמעויות ובתפקידים של ההומור, של הצחוק ושל העליצות בענף ההימורים החוקיים בישראל.

 

 
   ספרות ילדים והומור:  21מושב 

   
 בס"ד

הומור בספרות לילדים בגיל הרך והפונקציות שהוא ממלא בתהליך 
 הסוציאליזציה

 
 ד"ר ניצה דורי

 

 "שאנן" בחיפההמכללה האקדמית הדתית לחינוך 
 

 nitsa.dori@gmail.com 

 
צוחקים כאשר  תגובתי והומור יצירתי. ילדים הספרות העוסקת בהומור בגיל הרך מתארת הומור

מילים מצחיקות  מפתיעים, התנהגויות משעשעות, תמונות או מתגלה אי התאמה, מוזרות, אירועים
חריזה, מניפולציות עם מלים( הם אחת משחקי מילים,  ( בחיוך. יצירת שטוזי"ם אליהם הם מגיבים

הדרכים הספרותיות ליצירת הומור בקרב ילדים. הילדים צוחקים על עצמם ומאחרים ונהנים בעיקר 
נהנים לזהות שמבוגרים "מדברים שטויות" ודברים  שהם מצחיקים. הם כאשר המבוגר חושב
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מתמונות "מבולבלות" כמו נהנים  אבסורדיים )"המפוזר מכפר אז"ר של לאה גולדברג למשל(, הם
שונה משלו ) למשל,  בסיפור "כך ולא כך" גם הוא של גולדברג וצוחקים כאשר מישהו מדבר בקול

 גבוה או כשאפו סתום(. בקול מאוד
מרכזי בתהליך  הספרות העוסקת בהומור בקרב ילדים מצביעה על כך שההומור ממלא תפקיד

שלא פועלים לפי  של המבוגר ולעג כלפי יחידיםהסוציאליזציה. הומור בגיל הרך מאפשר חיקוי 
חינוכיות שונות ולהעביר מסרים  כמו כן, נעשה ניסיון להשיג מטרות הנורמות המקובלות בחברה.

המדגיש אי הלימה ומוזרות במצבי יום  באמצעות ספרות ילדים הומוריסטית. למשל, שימוש בהומור
בסוגיות של שוויון, כנות וקבלה של הסביבה  לדיום לצורך שינוי ערכים או עמדות חברתיות של הי

טיפוח השימוש בהומור בקרב ילדים ניתן לשפר דימוי עצמי של  (. בנוסף, באמצעות1991)גריפל וגונן,
רגישות כלפי האחר ולעודד אותם לפתח מערכות יחסים. כאשר מזמינים  ילדים, לעזור להם לפתח

כאשר הם מספרים על רגשותיהם בסיטואציות  שמצחיק אותם ומה שלא או ילדים לשוחח על מה
מדגימים להם שימוש חיובי בהומור, ילדים נוטים להשתמש בהומור ברגישות,  הומוריסטיות או כאשר

 ובלי לפגוע באחרים. בצורה חיובית

------------- 
 , ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" בחיפה ומרצה לספרות ילדים. ד"ר ניצה דורי

 

 

 תפקידים רגשיים וחברתיים של ההומור בספרות הילדים

 קלפ-מיכל פז

 אילן ומכללת בית ברל-אוניברסיטת בר
zmora.co.il-michalpk@kinneret 

 
מאז ומעולם היה הצחוק מרכיב מרכזי בתקשורת האנושית. כאשר החלו להיכתב יצירות ספרותיות 
לילדים, השעשוע והמשחק היו ממאפייניהן הראשונים. אמנם הם תפקדו ככלי להקניית ידע, אך 
מהבחירה בהם ניכרת ההבנה שההומור הוא כלי יעיל להעברת מסרים לילדים. עם התפתחותה של 

לד ולעולמו, החלו להופיע ספרי ילדים שחיי הילד עומדים במרכזם, ובהם יצירות המודעות לי
הומוריסטיות רבות. נוכחותו של ההומור המשיכה לגדול, וכיום זהו אחד המאפיינים השכיחים ביותר 
של סוגה זו. לצד תפקידו האסתטי המובהק, משמש ההומור ככלי רב עוצמה להעברת מסרים וממלא 

 ים ורגשיים מרכזיים. תפקידים חברתי
ההרצאה תורכב משני חלקים: בחלקה הראשון אסקור את הופעותיו של ההומור )הומור מצבי והומור 
מילולי( בספרות הילדים העברית והמתורגמת. חלקה השני של ההרצאה יתמקד בפונקציות שההומור 

 ממלא בטקסט, תוך התמקדות בפונקציה החברתית והאפקטיבית.
חינת תפקידי ההומור יהיו שלוש מסדרות הספרים המצליחות ביותר בישראל בעשור מקרי הבוחן לב

האחרון: "הרפתקאות דוד אריה" מאת ינץ לוי, "יומנו של חנון" מאת ג'ף קיני ו"קפטן תחתונים" מאת 
 דאב פילקי.

 

 מקורות:
לספרות.                                            )תרגום, מבוא והערות מרדכי הק(. תל אביב: מחברות  על אמנות הפיוטאריסטו תש"ז. 

. תל אביב: בבל.                                                                                                         מטרזן ועד זבנג. 2002אשד, אלי 
   ירושלים:  הוראה. הוראתה במוסדות להכשרת עובדיהומור בספרות ילדים: ספרות ילדים ודרכי ברוך, מירי תשנ"ב. 

 מופת.         
 מעגלי קריאה הלימה והפונקציות שהוא ממלא בשירי ילדים לגיל הרך". בתוך: -. "הומור כתוצאה של אי1991גונן, רות 

      20 .47-66. 

 -280אביב: גזית. -תלמבחר המסה העברית. דרויאנוב, אברהם תש"ה. "המגוחך" בתוך: י. בקר; ש. שפאן, עורכים. 

             286. 

 אפקטים קומיים וסטיריים בראי הלשון: דרכי עיצוב לשוניות ליצירת אפקטים קומיים וסאטיריים מרכוס, יעל תשנ"ז. 

 אילן.-. ]חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"[. אוניברסיטת ברבסיפורת העברית החדשה          

 הומור בספרות ילדים . "ניתוח התפתחותי של תגובות ילדים להומור" בתוך ברוך, מירי תשנ"ב. 1967פס, קתרין ה. ק

 . 25-34. ירושלים: מכון מופת. ספרות ילדים ודרכי הוראתה במוסדות להכשרת עובדי הוראה –        

 האוניברסיטה הפתוחה. אביב:-תל, מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים –מעשה ילדות שביט, זהר תשנ"ו. 

 .53-72. 7 מעגלי קריאה. "הסיפור ההומוריסטי בספרות העממית ובספרות הילדים". 1980שנהר, עליזה 

 
Bergson, Henri 1950. LE RIRE: Essai Sur la Signification du Comique. P.U.F.. 



58 
 

Feuerhahn, N. 1993. Le Comique et L’enfant. Paris: Presses Universitaires de France. 

Lypp, Maria 1995. “The Origin and Function of Laughter in Children’s Literature” in:  

M. Nikolajeva, ed. Aspects and Issues in the History of Children’s Literature. London:  
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------------- 
אילן ובמכללת -דביר ומרצה באונ' בר-זמורה-, מתרגמת, עורכת ספרי ילדים ונוער בהוצאת כנרתקלפ-מיכל פז

 בחקר התרגום אוניברסיטת ת"א. M.Aבית ברל,  
 
 
 

 הערות על הומור במעשיות האחים גרים –"ואז היו כולם מתים" 
 

 פרופ' שמעון לוי
 

 החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב
 

shilev@gmail.com 
 

[ נערך לְמנֹוחה מסע הלוויה. 80במעשייה על מות הפרגית ]האחים גרים, קובץ המעשיות השלם, מס' 
ששה עכברים נרתמו לעגלה קטנה והתרנגולון )האלמן( נהג בה. בדרך הופיע השועל וביקש הסעה. 
לקח טרמפ על לוויה. חוסר הטאקט בבקשתו )שנענתה!( הוא מניע מצחיק לעיין ביסודות 

טים הרבים במעשיות גרים, שבמקורן נועדו לכל המשפחה, לא רק לילדים. בשונה מהומור ההומוריס
פנטסטי, בורלסקי, אלים ועוד סוגים רבים המצויים במעשיות עם בכלל ואצל האחים גרים בפרט, בעל 
מות הפרגית משתקף הומור אבסורדי, פרוע ומעודן ואף טראגי, המכוון בבירור למבוגרים נבונים. 

ואכן סוג נדיר של הומור באוסף גרים. בהרצאתי אבדוק כמה מסוגי  –מבחן אינטליגנציה כמעט 
ההומור ואפיוניהם במעשיות גרים: הומור שנועד לשעשע ילדים לחוד ומבוגרים לחוד )ולעתים 
שניהם(, הומור המרכך אלימות ומאזן בין אימה להנאה, הומור כסאטירה חברתית )כולל יחס לנשים( 

פה ולכן לא נשמרו במדויק. האחים -ם הומור מטפיזי ודתי. המעשיות המקוריות סופרו בעלושם ג-ופה
גרים לא רק אספו אלא ערכו את האוסף שהגיע לידיהם, והכניסו בו תיקונים על פי דעתם, עמדתם 

וגישתם החינוכית. גם לכך סייע ההומור, אם המקורי ואם קטעי הומור ששרבבו למעשיות  –ותרבותם 
 . בעצמם

---------------- 
)אמריטוס(, היה ראש החוג לתיאטרון באוניברסיטת ת"א, תחומי מחקריו העיקריים הם דרמה  פרופ' שמעון לוי

ותיאטרון עברי ישראלי, יצירותיו של סמואל בקט ותיאוריות של כאוס ותיאטרון. פרסם ספרים ומאמרים רבים 
 .  בעברית אנגלית וגרמנית בנושאי תיאטרון, תרגם כמאה חמישים מחזות ומביים בארץ ובחו"ל

 
 
 

   מהתנאים ועד הגשש החיוור -הומור יהודי :  22מושב 
    

  

 הומור יהודי בכתבי תנאים
 

 אביגיל אהלי
 

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle 
 

avigail.ohali@gmail.com 

 
ההרצאה תתמקד בכתביהם העתיקים של חז"ל. חכמינו ז״ל מציגים את עצמם כבעלי סמכות 

 בחברה היהודית בא״י, למרות היותם מיעוט שולי יחסית, במאות הראשונות לספה״נ. וכתנועה שלטת
בזכות המשנה והתלמוד נבואתם של חז״ל הגשימה את עצמה בשלהי העת העתיקה ונקודת מבטם 

 הפכה להיות הזרם המרכזי ביהדות.
בתלמוד מטרתם של כתבי חז״ל איננה להצחיק אך כמה וכמה חוקרים כבר התעניינו בהומור ש

ובמדרש ופירסמו על כך מאמרים וספרים. חז״ל הכירו במעלותיו של ההומור ואף השתמשו בו ככלי 
 ספרותי, רטורי, פילוסופי ואפיסטמולוגי.
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מחקרים קודמים על הומור בתלמוד ובמדרש פתחו דרך לקריאה מחודשת בכתבים שבה ניתן לגלות 
ל שיהיו, אף אחד מהמחקרים הללו לא מציע משמעויות ואמיתות חבויות. מרתקים ומקצועיים ככ

ניתוח מעמיק ומקיף של ההומור החז״לי כישות בפני עצמה, אחידה ומגוונת כאחת. יתר על כן, איש 
 לא התעניין עד היום בהומור בכתבי תנאים.

       בהרצאה זו אבחן את ההומור בכתבי תנאים על פי דוגמאות מהמשנה והתוספתא אותן אציג ואנתח.         
הניתוח יתמקד במאפיינים הספרותיים והסגנוניים של ההומור מצד אחד ובשימושים הרטוריים 

 והפילוסופיים שלו מצד שני.

-------------- 
( נושא Université Paris III - Sorbonne Nouvelle) 3, דוקטורנטית באוניברסיטת פריס אביגיל אהלי

 (.José Costaקוסטה )המחקר׃ הומור בכתבי חז״ל מנחה׃ ג׳וזה 
 
 
 

 הומור יהודי = משבר חוסר ההתאמה בשטעטל במזרח אירופה
 

 שולי ויקטור
 

 חוקר עצמאי
dr.polydean@gmail.com 

 
בהרצאתי אנסה להוכיח שההומור המתגבש במאה השמונה עשרה והמאה התשע עשרה בשטעטל 

הכוונה  לחוסר ההתאמה במושג חוסר התאמה,  היהודי במזרח אירופה, מקורו בחוסר ההתאמה.
שנוצר בין המציאות עצמה לבין המציאות כפי שהיא נתפסת בעיני היהודים בשטעטל. חוסר ההתאמה 
המתבטא בהומור היהודי הינו תוצאה של ראיית היהודים את חייהם עצמם. מן ההומור של התקופה 

לתי נתפסת יוצרת אפשר להבחין בזהות האמביוולנטית של היהודים. ההתמודדות עם המציאות הב
 את ההומור היהודי המיוחד.

מתוך ההומר היהודי של התקופה ניתן ללמוד לדוגמא: שאלוהים בחר ביהודים להיות אור לגויים 
כאשר בעצם הם נידונים לחיות בחשכה )מצב כלכלי קשה, מצב פיזי מסכן חיים(. ליהודים יכולת 

ם חסרי אונים מול איכרים פשוטים )גויים(. פרשנות מורכבת של כתבי הקודש כאשר במציאות היהודי
היהודי הועבר לשטאטל כנגד רצונו והוא חייב לשרוד במציאות שנכפתה עליו. היהודי איננו באמת 
חלמאי וכסיל אלא מתיימר להיות כך בשל רתימת המציאות הלא טבעית שאל סביבתה כרגע )באופן 

 זמני( הוא שייך.

----------------- 
בתאטרון והתמחות בליצנות רפואית מטעם אוניברסיטת חיפה. ליצן  .B.Aתואר , חוקר עצמאישולי ויקטור, 

 .2003רפואי בכיר בבי"ח סורוקה בבאר שבע משנת 

 

 
 

 ביידיש זה נשמע יותר טוב?
 בין דז'יגאן ושומאכר לשלישית הגשש החיוור

 

 ד"ר יניב גולדברג
 

 המרכז האקדמי פרס ואוניברסיטת בר אילן
  

goldbees@walla.com 

 
 

בהרצאה זו ברצוני לבחון כיצד מערכון זהה משתנה במעבר בין שפה לשפה בהתאם לאג'נדה 
הפוליטית, והתפיסות האידאולוגיות של המעבד, המבצע והסביבה התרבותית בתוכה הוא פועל. 

ר שלושה ההרצאה תבחן את מערכונו של אפרים קישון: "לפי רצון" )האינסטלטור(. מערכון זה עב
גלגולים טקסטואליים ותרבותיים מרכזיים. הביצוע הראשון היה הביצוע של צמד השמוליקים סגל 
ורודנסקי עבורם נכתב המערכון. הגלגול השני היה הביצוע ביידיש של הצמד דז'יגאן ושומאכער, 
" והגלגול השלישי הוא העיבוד של יוסי בנאי עבור שלישיית הגשש החיוור, במערכון "המוסך

)קלראשו( שוב בעברית. ניתוח המערכון לאור האמור לעיל יאפשר מבט חדש על היצירה ויאיר את 
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השקפת העולם של המחבר/מעבד, של קהל הצופים, ואת ההומור המשתנה במעבר בין תרבות 
לתרבות, ומשפה לשפה, תוך שהיא משקפת תהליכים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים שהתרחשו 

 ותו הזמן, דרך הקצנתם עד כדי גיחוך.בחברה בישראל בא

------------ 
, המרכז ליידיש, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן, החוג למנהל עסקים, ד"ר יניב גולדברג

  המרכז האקדמי פרס ברחובות.
 

 
     פילוסופיה והומור:  23מושב 

 
 

המימטיתהז'אנר הקומי כתשובה לביקורת של אפלטון על האמנות   

 ד"ר חיים נגיד

 
itongag@gmail.com  

 

 

בהרצאה זו אנסה לשרטט תיאוריה על הקומי בעזרת התבחינים והמושגים שהעלה אריסטו בעיקר 
בספרו "האתיקה הניקומאכית", כמו כן, אנסה להראות כיצד עשוי הקומי להוות תשובה לביקורתו של 

 אפלטון על האמנות המימטית בכלל, על השירה, והשירה הטרגית בפרט. 

תו של אריסטו, ובמידה מסוימת גם בתקופתנו, היא  שתכליתה של התפיסה המקובלת ביוון בתקופ
חושף את האמת, ולכן  –יצירת האמנות לחקות את המציאות. החיקוי, המימזיס, אם הוא נעשה היטב 

 במציאות בצורה נאמנה, מתקרב אל האמת. ֵיש - ה כל המחקה את

הוא שקרי ומזיק. הוא שקרי כיוון  כנגד גישה זו יוצא אפלטון בספרו "פוליטיאה".לדבריו, המימזיס
הן חיקוי המצוי במרחק של  –שיצירתיהם של הצייר, הפסל, המוסיקאי, המשורר, יוצר התיאטרון 

דרגה שלישית מן המציאות,והאמן הוא חקיין המעמיד פנים שהוא יודע מה טיבו של העצם המחוקה, 
-טרתה לשכנע את הצופה שהיא גילום הבעוד שאינו יודע זאת כלל, ולכן יוצר  אמנות אילוזיונית שמ

האשליה  –האמיתי.  אבל עיקר הנזק שעלולה האמנות המימטית לגרום לנמעניה הוא שהאילוזיה  יש
להזייה, והצופה  עלול לאבד את שיקול הדעת  –שיוצרת האמנות המימטית עלולה להפוך לדלוזיה  –

 שלו ואת האיזון הנפשי. 

יצד הקתרזיס פועל כנגד משוב שלילי זה, על ידי כך שהוא מטהר את בספרו "פואטיקה" הראה אריסטו כ
סוגות הצופה מרגשות הפחד והרחמים ומסייע לו להגיע לאמת אוניברסלית מסוימת. בהרצאתי אראה כיצד 

נגזרות משני מושגים  –האירוניה, הפארסה, הסאטירה, הבורלסקה  –שונות של הז'אנר הקומי 
השנינות מכאן והשעשוע מכאן; כן אראה כיצד מערערות  -ומאית"שמחדד אריסטו ב"אתיקה הניק

סוגותיו של הקומי את האשליה המימטית מחד גיסא, ואת הבסיס למוסכמות השקריות שמפיצים 
השולטים בשיח הציבורי מאידך גיסא. בכך הן מסייעות לצופה שלא לאבד את הרציונליות שלו 

 ולהתנהל בשיקול דעת ובשום שכל. 

------------------ 
ושימש כמרצה במכללות שונות ובחוג ", , סופר, משורר, מחזאי. עורך הספרות ב "מעריבד"ר חיים נגיד

לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, שם עסק גם במחקר, לשעבר מרצה בכיר בתוכנית לאוריינות חזותית 
ייסד את   ןתיאטרוועורך שותף של כתב העת  גגבמכללת סמינר הקיבוצים. עורך את כתב העת לספרות 

, של איגוד הסופרים, שבה הוא משמש כעורך ראשי. כתב ספרי שירה, ספרי מחקר ומחזות. ספראהוצאת 
             עד תום העצבלשוני -מבחר שירים דו –באחרונה הופיע בעברית ובספרדית  ספרו השלושה עשרה 

((Hasta el final de la tristeza גום לספרדית: דניאל בלאושטיין, בהוצאת ורבום, מדריד, ספרד.תר 
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 הדימוי כזיקה קומית לאֵחר ביצירותיהם  
 של מוריס בלאנשו ופרנץ קפקא

 
 ד"ר איילת לילטי

 

Université Paris VII Denis Diderot 
 

ayelet.lilti@gmail.com 

 
ההידמות הקומית", קשרתי את יצירותיהם של קפקא: יחס -בעבודת המחקר שלי שכותרתה "בלאנשו

שני יוצרים אלה על בסיס האופן בו תופס מוריס בלאנשו את הדימוי, את האימאז'. בלאנשו מגדיר את 
(. מחקר זה שתחילתו בשאלת (resemblance relationהידמות, דמיון ודמיות  של האימאז' כיחס

המימזיס, עבור ברומנטיזם הגרמני, פילוסופיית האמנות ותיאוריות באסתיקה בנות זמננו, שואף 
להפוך אט אט לסימולקר המגולל את הנראטיב של האימאז'. נוסף על כך, במהלך המחקר מצאתי 

ית שתקשור בין שבכוח ההידמות מצוי פן קומי. מכאן שעבודתי חתרה להעמיד תיאוריה אסתט
תופעות ההידמות, הצחוק והחיוך, ביצירותיהם של מוריס בלאנשו ופרנץ קפקא, ושנית לטעון שהזיקה 

קפקא" הינה עצמה מרחב ביקורתי המוגדר באמצעות תנועה מימטית אשר חושפת את -"בלאנשו
 הרוח הקומית.    

--------------- 
דניס דידרו לאחר השלמת  7מטעם אוניברסיטת פריז  2013איילת לילטי קיבלה את תואר הדוקטור בשנת 

בהנחייתה של פרופ' אוולין  Blanchot-Kafka: un rapport de ressemblance comiqueעבודת המחקר 
גרוסמן. היא השתתפה בכנסים ובימי עיון רבים אשר אורגנו במסגרת האוניברסיטה ומחוצה לה ובין פרסומיה 

 העיקריים בצרפתית :
a.  « L’image du mort-vivant chez Blanchot et Kafka », revue Europe, numéro spécial 

sur Maurice Blanchot, août-septembre 2007 ; article traduit en italien pour la revue 
Aperture, n°26, novembre 2010. 

b. « Secret d’une allégresse critique », Cahiers Maurice Blanchot n°3, Éditions Les 
Presses du réel, Automne 2014.  
 

--------------- 
Dr Ayelet Lilti, Doctorat d’Histoire et Sémiologie du Texte et de l’Image, École doctorale : 

Langue, Littérature, Image, Civilisations et Sciences humaines, Domaines francophones et 

anglophone Université Paris VII Denis Diderot. 

 
 

 על האלכימיה של ההומור -האדם המגוחך 
 

 פרופ' לידיה אמיר
 

 המסלול האקדמי של המכללה למינהל
 

lydamir@colman.ac.il 

 
עולם, "האדם המגוחך", המציעה לחוות את הטראגי שבמצב האנושי כקומי -ההרצאה מציגה השקפת

וכך להמיר סבל בשמחה על ידי האלכימיה של ההומור. הקיום נחווה כטראגי בשל הפער בין רצונותיו 
של האדם במישור היצרי, הרגשי והשכלי, לבין אפשרות מימוש רצונות אלה. פער זה נוצר לעתים 

יבות עקרוניות ולעתים מסיבות מעשיות, אך מובא בפני האדם תמיד על ידי תבונתו. הדתות וריבוי מס
הפילוסופיות המערביות והמזרחיות מתמודדות עם המתח שפער זה יוצר תוך ביטול אחד לפחות 

 רצונות האדם או תבונתו, או שניהם. אלא שבכך הן שוללות את אנושיותו, המוגדרת על ידי –מקטביו 
ספור, לעתים סותרות,  המתעמתות עם מציאות אכזרית -פער זה: האדם מאופיין על ידי דרישות אין

באדישותה, זולת זר עד עוין, ותבונה מוגבלת. האדם, החווה שוב ושוב את כישלון מימוש רצונותיו 
ן כטראגי, אך ממשיך לרצות בלא ללמוד את השיעור, הופך למגוחך. הכרה בכך משחררת אותו, שכ

ההלימה -המגוחך הוא זה שאינו יודע את עצמו. בהירות זו לגבי מצבו, מאפשרת לאדם לאמץ את אי
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המאפיינת אותו ולקבל את עצמו כישות שנכשלת תמיד, באשר רצונותיה אינם מותאמים למציאות 
והמציאות אינה מתאימה לה. הבנה של הרמוניה פרדוקסלית זו משחררת את האדם ומלווה בשמחה 

אדם -. ה"אדם המגוחך" מבסס ללא הנחות מטפיזיות ודתיות מוסר של חמלה על פילוסופייתשלווה
המדגישה את הפגיעות ואפשרות הטעות האנושית, ובכך עונה על צורך עכשווי כמו גם תמידי 

 בפילוסופיה. 

------------ 
פילוסופיה , מרצה במסלול האקדמי של המכללה למינהל, מרצה אורחת בחוג לפרופ' לידיה אמיר

באוניברסיטת טאפסט בבוסטון ובאוניברסיטה הבינלאומית שילר בפאריז וחוקרת אורחת במכון ללימודים 
הומניסטיים מתקדמים באוברסיטת חוביי, יואן, סין. אמיר ייסדה את האגודה הבינלאומית לפילוסופיה של 

עת חדש המוקדש לנושא זה. היא עורכת -ותכהן כעורכת של כתב (www.philosophyofhumor.orgההומור )
, עורכת משנה the Israeli Journal of Humor Research: An International Journalמשנה של כתב העת 

  .The European Journal of Humour Researchוחברת מערכת של   הומור מקווןשל כתב העת 
 

 
 

     והומורפסיכולוגיה :  24מושב 
 

 
 הומור ותרבות ארגונית

 מה ניתן ללמוד מהומור פנים ארגוני על התרבות הארגונית?
 

                                                                                                    אלעד ברנדס

elad.brandes@outlook.com 

 
תרבות ארגונית הינו מושג רחב המתייחס לערכים, הנחות יסוד, נורמות ואף קונפליקטים פנימיים  

בארגון מסוים. תרבות ארגונית באה לידי ביטוי במגוון דרכים וממצאים, ואחד מהביטויים הבולטים 
יבטי והמסקרנים בהם הוא ההומור. להומור פוטנציאל ללמד על היבטי הקונצנזוס בארגון ואף על ה

המחלוקת והקשיים שבו. מטרת המחקר הייתה לשפוך אור על האופן בו התרבות הארגונית באה 
לידי ביטוי בהומור הפנימי של חברי הארגון. המחקר נערך בשיטת חקר מקרה והתמקד בארגון 

טכנולוגי ישראלי אחד. המחקר נערך תוך שילוב שיטות מחקר: ניתוח טקסטים, תצפיות -חינוכי
 וראיונות.  משתתפות 

בהרצאה נדגים את הממצאים העיקריים שעלו ואת משמעותם מבחינת התרבות הארגונית. בקצרה,  
המחקר הראה כי ההומור לימד על גמישות הגבולות הארגוניים ועל הפתיחות הקיימת בו. תפקידי 
ההומור הבולטים בארגון היו לתקשורת בינאישית ולגיבוש, להתמודדות עם קשיים, להבעת 
התנגדות, להגברת היצירתיות, ולשמירה על הגמוניה קבוצתית וגאוות יחידה. תמונת התרבות 
הארגונית שעלתה מניתוח הממצאים הצביעה על הערכים הארגוניים המרכזיים, על פערים בין חזון 
למציאות )כלומר, ערכים ארגוניים מוצהרים שאינם באים לידי מימוש מלא בפועל(, ועל הנחות היסוד 

ארגוניות בקשר ליחסי האנוש בארגון וליחס הארגון לעולם. ביטויי ההומור בארגון אף לימדו על תתי ה
התרבויות העיקריות שבו, ועל הקונפליקטים הארגוניים המרכזיים שהעסיקו את ההנהלה והעובדים 

 בתקופה הנדגמת.
  
יועצים וחוקרים הרוצים  בסיום ההרצאה נציע כיוונים אפשריים לשימוש בהומור ככלי עבודה בידי 

 להבין תרבויות ארגוניות שונות.

 ------------- 
ארגונית, עובד כמפתח תוכן ומנהל מוצר  -, מוסמך האוניברסיטה העברית בפסיכולוגיה חברתיתאלעד ברנדס

ת שנה. עובד כיום בחברת "קומפדיה". הרצאה המבוסס 15-בחברות טכנולוגיה חינוכית שונות, בעל ניסיון של כ
 ברנדס.-על עבודת תזה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בהנחיית ד"ר ישראל כ"ץ וסיגל ברק
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חווית רגשות מעורבים בתגובה להומור                                                               
 במהלך צפייה בסרטונים הומוריסטיים facial EMGפעילות 

 
 נופר הראל 

notfar1@gmail.com 

 ד"ר אסף קרון 
kron.assaf@gmail.com 

 פרופ' עפרה נבו
onevo@univ.haifa.ac.il 

 
 החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת חיפה

 
מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את  החוויה של  רגשות חיוביים ושליליים בתגובה לגירויים 

נושא זה התייחסנו לשני מודלים עיקריים לייצוג רגשות. הומוריסטיים מעורבים. על מנת לבחון 
ערכיות", אשר מאפשר חוויה רגשית שלילית או חיובית אך לא מעורבת  -הראשון, מודל "עוררות

(Russel, 1980 (. לעומת זאת, לפי המודל השני, ניתן לחוות רגשות חיוביים ושליליים בו זמנית )רגש
 (. Cacioppo, & Bernston, 1994מעורב( בתגובה לאירוע )

 
במחקר הנוכחי בחנו האם מתרחשת חוויה רגשית מעורבת בתגובה לגירויים הומוריסטיים, ואם כן 
האם חוויה רגשית, חיובית ושלילית, מתרחשת באופן בו זמני או סדרתי?. מאחר שעצם הדיווח 

החוויה הרגשית כפי העצמי על רגשות במהלך חוויתם עשוי להפריע למהלך החוויה, מדדנו את מהלך 
, מתודה facial EMG -(, נעזרנו בFridlund & Izard, 1983שהיא מתבטאת בהבעות הפנים )

המקושר  Zygomaticus-למדידת פוטנציאל פעולת השרירים בפנים. מדדנו את פעילות שריר ה
 המקושר לחוויה רגשית שלילית. Corrugator -לחוויה רגשית חיובית, ופעילות שריר ה

 
מנת לייצר חוויה רגשית מעורבת, עשינו שימוש בסרטונים הומוריסטיים. הומור בדרך כלל מייצר על 

(, יחד עם זאת, קיימים סוגים של הומור אשר עשויים Ruch, 1997חוויה רגשית חיובית של שעשוע )
ובה לייצר חוויה רגשית שלילית כמו גועל או רחמים, בנוסף לחוויה החיובית. ניתן להסביר את התג

המעורבת להומור באמצעות תיאוריות המתייחסות להומור כמנגנון לוויסות רגשות. על ידי מציאת 
(, כך שסביר לצפות למידה של Carlson, 1995הומור באירוע שלילי, רגש חיובי מחליף את השלילי )

 -רשת החפיפה בחוויית רגש שלילי וחיובי בתגובה להומור. במחקר פיילוט נבחרו סרטונים קצרים מ
"You-tube"הומוריסטי, -. בהתבסס על דיווחי נבדקים, חילקנו את הסרטונים לארבעה תנאים, חיובי
 הומוריסטי וניטרלי.-שלילי, מעורב

 
חשיבות המחקר מתבטאת בתרומתו למחקר על תועלתן של חווית רגשות מעורבים בהתמודדות עם 

יאורטית של המחקר מתבטאת (. תרומתו התCoifman, Bonanno & Rafaeli, 2007לחץ )
בתרומתו להבנת מבנה החוויה הרגשית. כמו כן, המחקר הנוכחי עשוי לספק מידע על ההיבט הרגשי 

 של הומור, שכן המחקר בתחום זה הוא מועט בהשוואה למחקר על היבטיו הקוגניטיביים של הומור. 
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עזה                            הומור, חוסן נפשי ופוסט טראומה בקרב תושבי עוטף 
 בעקבות "צוק איתן"

  
 ד"ר קרין קידר כהן
karinki@gmail.com 

 שיר בן ישי 
shirbenishay480@gmail.com 

 שיר דמרי 
shirdimri@gmail.com 

 

 המחלקה לפסיכולוגיה המכללה האקדמית אשקלון
 

 
טראומטיים  לאירועים בהשוואה ייחודיים מאפיינים בעל טראומטי נתפסת כאירוע טרור התקפת

 רבים של מכוונים והרג פיזי, פציעה נזק גרימת - המוצהרת מתוכננת ומטרתה שהיא אחרים, מאחר
 .אידיאולוגי רקע שניתן על ככל

הומור ממלא תפקיד מהותי בשמירה על הבריאות הנפשית והגופנית ומייצג מכניזם חשוב 
נפשיים שבהם נתקל האדם בחייו. חוש הומור מאפשר -להתמודדות עם רבים מהלחצים הפסיכולוגיים

 התעלות מעל כל מצב ובכך משפיע באופן ניכר על האיתנות הנפשית.
וטראומה,  מיטבית בעתות משבר בצורה ולתפקד להמשיך הפרט של ביכולתו מתבטא נפשי חוסן

מושג השליטה הינו מרכזי, מאחר שתחושת חוסר שליטה  .המציאות המשתנות לדרישות ולענות
באירועים טראומטיים מובילה לעלייה מהירה של רמות הדחק. במצבים אלו, הומור מהווה כלי 
לשליטה בהלך הרוח ובמצב הרגשי, גם כאשר השליטה בנסיבות המעוררות את הדחק אינה 

 אפשרית. 
הורמוני הדחק במחזור הדם. הומור מקושר בהתאמה, נמצא כי חשיפה להומור מפחיתה את רמת 

עם רמות מופחתות של כעס, חרדה, דיכאון ועצבות. ההומור לא רק מפחית את הרגש השלילי, אלא 
גם מגביר את רמת הרגש החיובי. נראה כי הגברה זו של הרגש החיובי מהווה מנגנון ַמפתח, דרכו 

                                                                                      הומור תורם לחוסן הנפשי. 
על אף החשיבות שבהבנת תהליך ההתמודדות של נפגעי אירועי טרור ומלחמה בארץ, לא קיבל נושא 

יעילות ההומור ככלי זה תשומת לב מחקרית מספקת. לפיכך, מטרת המחקר הנוכחי הינה לבדוק את 
עם מצבי דחק טראומטיים בקרב תושבי עוטף עזה לאחר מלחמת  תהליך ההתמודדותלחוסן נפשי ב

 "צוק איתן". 
במחקר הנוכחי נעשה שימוש במדדי דיווח עצמי )שאלון פוסט טראומה, שאלון חוסן נפשי ושאלוני 
הומור. האחרונים כוללים היבטים של הערכה עצמית, הנטייה לצחוק מהומור, היכולת ליצירת הומור 

בשלב זה המחקר נמצא בעיצומו. עם זאת ובהתאם למשוער, אמצעות הומור(. והנטייה להתמודד ב
ממצאים ראשוניים וחלקיים מצביעים על קשרים בין עצמת פוסט טראומה לבין חוסן נפשי והיבטי 

בקרב  יותר מתאימה התערבות טיפולית יאפשרו המחקר של היישומיות ההשלכות ההומור השונים.
 זו. אוכלוסייה
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 לקבל הומורעל הקושי הרגשי והקוגניטיבי  של בני אדם 
 

 ר עדנה כצנלסון"ד
 

ednak@post.tau.ac.il 

 
 אביב  -אוניברסיטת תל ,ספר לרפואההבית 

 
כיוון שהם פוחדים  מתקשים לקבל הומוראנשים ש .1בהבנת הומור: שתי סיבות עיקריות לבעיה 

בעיקר אנשים פגיעים או כאלה .  Gelotophobia–בצורתה הקיצונית מוכרת רתיעה מהומור כ  .ממנו
 . אנשים שלא מבינים הומור.2שנפגעו בעבר מהומור.  

 
 נפרט מהם מאפייני  אנשים שמתקשים לקבל הומור:

 

 מאפייני אישיות מסויימיםאנשים בעלי א. 
אנשים בדיכאון שאינם יכולים לחבור לחיוך שהומור מציג. שימוש בהומור  גורם להם להתכנס בעצב, 

 לנתק מגע ולהימנע מתקשורת. 
אלו מתקשים להבין הומור שנוגע להם ויתכן שעלול להעליב   ,אנשים  פגיעים בעלי דימוי עצמי נמוך

 אותם. הם חווים הומור כהתנשאות עליהם. 
נפגעים מהומור כיוון שתופסים אותו כמכוון נגדם, גם כאשר לא אליהם התכוון  אנשים חשדנים
 במודע  הדובר. 

 י להומור או הנאה ממנו. שמפעילים בלמים חזקים שמונעים מתן ביטו אנשים בעלי 'אני עליון' נוקשה
 שביטוי רגשי ספונטני שגורם הומור זר להם. אנשים מופנמים

 

 אנשים עם מאפיינים פתולוגיםב. 
שאינם יכולים לצרף את הפאזל של חשיבה לוגית שההומור דורש כדי לפענח  חולים סכיזופרנים 

 אותו ולזהות את הפואנטה שהוא מציג.
שמתקשים לחוש את  הרגשות שההומור מציג בפניהם, וקושי  יילדים ומבוגרים על הרצף האוטיסט

 (Price, 2007לארגן את הפרטים למסגרת חברתית. )
שלא מסוגלים לעקוב אחרי הפרטים הנחוצים ולזכור אותם כדי להבין  ילדים ומבוגרים עם קשיי ריכוז

 את ההומור.
שמתקשים לחבר פריטים שונים לכלל שלם. הם מתקשים לבצע  ילדים ומבוגרים עם ליקויי למידה

 אינטגרציה של נתוני האמירה ההומוריסטית, ולא מאתרים את ההומור שנוצר מחיבור הפרטים. 
 

  נפגעים או לא מבינים את ההומור אנשים שמסיבות תרבותיות . ג
 קוד חברתי. שאינם יכולים לפענח הומור שמבוסס על   אנשים מחוץ לתרבות של הדובר
 בעלי מוגבלות לשונית או שכלית

 

 גורמים התפתחותייםד. 
 ונושאים עימם חוויה טראומטית ממה שהוגדר כהומור. אנשים שהיו קורבן להומור משפיל בילדותם

                                              )בבית ובמסגרת לימודית וחברתית(. אנשים שלא פגשו הומור בילדותם
-------------------                                                                                                                           

  .אביב -אוניברסיטת תלהחוג לחינוך רפואי  ספר לרפואה הבית  ,פסיכולוגית קליניתמ ,ר עדנה כצנלסון"ד
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    :שני מושב מליאה

 
 איך מציירים הומור?

 

 פאנל קריקטוריסטים 
 

 אסף גמזו
 

 קומיקסלהמוזיאון הישראלי לקריקטורה ואוצר 
 

assaf@cartoon.org.il 

 
/ עמוס אלנבוגן, ישראל היום /שלמה כהן, בצלאל /מישל קישקה מפגש יוצרים הכולל את

קריקטוריסטים אלו, המייצגים דורות שונים, טכניקות ועמדות . כלכליסט /יונתן וקסמןו ,שלפוחיות
, פוליטיות מגוונות, יציגו מעבודותיהם, יסבירו איך יוצרים בדיחה ויזואלית, כיצד מצחיקים ללא קול

הם משתמשים בהומור כדי לדבר על פוליטיקה במדינתנו הרצינית כל כך.  -ואולי גם מדוע  -ואיך 
 וזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס, חולון.ינחה: אסף גמזו, אוצר המ

------------------ 
         58383חולון  61קומיקס, חולון, ויצמן ל, אוצר המוזיאון הישראלי לקריקטורה ואסף גמזו

 .3שלוחה  03-6521849

 
 
 

   :שלישי מושב מליאה
 

                                                                                                    .                                           )בשיתוף המרצים והקהל(  שיח: חקר ההומור לאן?-רב
 

 .המרכז האקדמי ויצ"ו חיפהויו"ר: ד"ר אורנה בן  מאיר/ מכללת סמינר הקיבוצים 
 

 , מכללת אלקאסמי לחינוך  המכללה האקדמית אשקלון פרופ' אריה סובר/משתתפים:  
המרכז  פרופ' שבח, פרידלר/  והאוניברסיטה הפתוחה, יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור,

פרופ' לידיה  ,הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון שבנגבוהרפואי האוניברסיטאי ברזילי 
   המכללה למינהל. של המסלול האקדמי  אמיר/

 
 
 
 
 

 


