
    

החוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה, ופורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר, יישוב 
סכסוכים ושלום, האוניברסיטה העברית בירושלים מתכבדים להזמינכן/ם למפגש 

מגדר, קונפליקט ופרפורמנס כפרקטיקה של התנגדות תרבותית
פרפורמנס הוא מבע וביצוע של התערבות תרבותית-פוליטית. זו פרקטיקה הממקמת את הגוף במרכז ועושה בו שימוש, בייחוד במרחבים ציבוריים, כדי 
לאתגר מבנים חברתיים, להוציא אל האור )מילולית ומטאפורית( קולות מושתקים ולהזמין יחידים וקבוצות להוות עדים ומשתתפים ל/בעשייה זו. זהו 
האירוע השני בסדרת אירועים המתמקדים באופנים שבהם פרפורמנס מאפשר התנגדות של קבוצות שונות באוכלוסייה. האירוע הראשון עסק בעבודתן 

של אמניות פלסטיניות בישראל. האירוע הנוכחי מציג את סיפורי הלידה המושתקים של אימהות-מהגרות שילדיהן נחטפו בשנות החמישים בישראל
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יולדות
בימוי: חנה וזאנה גרינולד; שחקניות יוצרות: סלי ארקדש, 
מוריה בשארי-ליפשיץ, עדן אוליאל; דרמטורגיה: רחלי סעיד 

אלפי  נעלמו  ישראל  מדינת  של  הראשונות  בשנותיה 
עולים  משפחות   — ממשפחותיהם  ופעוטות  תינוקות 
קליטה.  ובמחנות  במעברות  ושוכנו  ארצה  שהגיעו 
ילדי  חטיפת  פרשת  של  הבולטים  המאפיינים  אחד 
 — ההשתקה  ההשתקה.  הוא  והבלקן  המזרח  תימן, 
וחלקה הוטמע בהוויית הנשים  חלקה מוכתב מבחוץ 
"יולדות"  ההצגה  עצמן.  על  אותה  הפעילו  אשר 
אלה  של  קולן  את  הבמה  לקדמת  להביא  מבקשת 
לילדים  אימהות  שנים,  הרבה  כך  כל  שהושתקו 
הנשים  לבינינו,  ביניהן  החיבור  את  ולמצוא  שנחטפו, 
חומרי  על  מבוססת  היצירה  היום.  של  והאימהות 
״יולדות״ מאת איריס אליה כהן.  ועל הפואמה  ארכיון 

16:30 התכנסות

16:45 ברכות: ד”ר דורית ירושלמי, ראש החוג לתיאטרון, 
אוניברסיטת חיפה

17:00 צפייה ב”יולדות” 

בהנחיית ההצגה,  בעקבות  עגול  שולחן   18:20 
ד”ר טל ניצן, האוניברסיטה העברית בירושלים

 דיון בהשתתפות: 
נעמה קטיעי, מנכ”לית וממייסדות עמותת עמר”ם. בעלת תואר 
ופילוסופיה של המדעים והרעיונות  שני ממכון כהן להיסטוריה 
 באוניברסיטת תל אביב, עובדת בהייטק, אמא לשניים, מתגוררת בחיפה.

ד”ר יאלי השש, היסטוריונית חברתית של ארץ ישראל-פלסטין ומדינת 
ישראל במאות ה-19 וה-20. מרצה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב 
ולמגדר באוניברסיטת בר אילן וחברה מייסדת בפורום היסטוריוניות 

במרכז המחקר הפמיניסטי ״אישה לאשה״.

נעמה לזימי, חברת מועצת עיריית חיפה. יו”ר דירקטוריון מוזיאוני 
חיפה, פעילה בנושאי שינוי מדיניות כלכלית, זכויות עובדים, פמיניזם 

ומאבק להכרה ושוויון של אוכלוסיות מודרות.

19:30 סיום משוער

 לשאלות ויצירת קשר: 
  rabeliovi@univ.haifa.ac.il ’ד”ר רותי אבליוביץ 

tal.nitsan1@mail.huji.ac.il ד”ר טל ניצן

מחיר כרטיס 25 ₪

 לרכישת כרטיסים באשראי: 04-8288821 )58821(, 04-8240715 )52715(
 gmichal@univ.haifa.ac.il מיכל פשטצקי גולן 

veredl@univ.haifa.ac.il ורד לוינסון


