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 דומה שאין בעולמנו מרכיב בעל השפעה כה מכרעת כמו. שאלות חיינו, מי אני? מי אנחנו? אלו שאלות חיים:תקציר
 הן על האופן בו הפרט מגדיר את עצמו ביחס, לדוגמה, מושג חובק עולם זה משפיע. זו הקבוצתית כמו גם זו האישית,"ה"זהות
 תחילה, בדור האחרון חל גידול ניכר בעיסוק המחקרי בסוגיות של זהות.לסביבתו והן על יחסים או מלחמות בין עמים ודתות
 עיסוק אינטנסיבי זה הוליד תמורות מרחיקות.במדעי החברה ואחר כך גם במדעי הרוח בתחומים כגון היסטוריה וארכיאולוגיה
 למרות ההתקדמות הרבה בנושא נותרה ה"זהות" במידה רבה. משמעותה או דרכי התגבשותה,לכת באופן בו מובנות הזהות
. ל"מדוד" אותה או לתארה, או עצם האפשרות, בדבר האופן, לדוגמה,מושג חמקמק והדעות חלוקות
 אנו מניחים כי "זהות" אינה מצב סטטי אלא.קבוצת המחקר המוצעת מבקשת להציב את ה"זהות" במוקד מחקרה
 להקשרים, מטרתה המרכזית של הקבוצה היא לזהות את ההשפעה שיש לגורמים.תהליך דינמי של התגבשות והשתנות
פוליטיים-ולסיטואציות שונות על ההתגבשות ואופני הביטוי של זהויות בקרב קבוצות שונות ובהקשרים היסטוריים וסוציו
: סביב חוט מקשר זה מתעתדת הקבוצה לעסוק במספר סוגיות מוגדרות מתוך שלל ההיבטים הנוגעים למחקרי זהות.שונים
." הן בקרב בני ה"מיעוט" והן בקרב בני ה"רוב,יחסי רוב ומיעוט והשפעתם על התגבשות הזהות הקבוצתית



"היחס בין "מולדת" או "מרכז" לבין "תפוצה" או "פריפריה" והשפעתו על הבניית הזהות וביטוייה הן בקרב קבוצות ה"מולדת



."או ה"מרכז" והן ב"תפוצה" או ב"פריפריה
. כגון זהות המתעצבת תוך קונפליקט ומנגד עיצוב זהות תוך אינטגרציה,גורמים משתנים המשפיעים על עיצוב זהות



. לעיתים מול אשליה של שימור וקיבעון, שינויה המתמיד,הדינמיות של הזהות



Abstract : ‘Who am I?’ and ‘Who are we?’ are the existential, foundational questions in our lives. In our modern world
there is no construct more influential than ‘identity’ – whether as individuals or groups. The concept of ‘identity’
influences the way individuals define themselves in relation to their contexts, and affects how we sustain relationships
within religious and ethnic groups. The recent surge of interest in ‘identity’ in the social sciences and later in the
humanities has given birth to new conceptualizations regarding the formation and development of ‘identity’. Yet
‘identity’ has, for the most part, retained its elusive character. Contradictory views persist regarding the means, or even
possibility of measuring and describing it. Our research group will place ‘identity’ at the center of our investigation. We
assume that identity is not static but dynamic, developing and changing through interactions.
The main goal of our research group is to study the influence of a variety of historical, social, and political contexts on
identity formation of diverse groups in various settings. As we consider these different cases, we will focus more
specifically on majority-minority relations and their influence on identity formation of both majority and minority group
members. We will also examine how relations between center and periphery, and motherland and diaspora, affect how
identity is expressed in these contexts. More specifically our research efforts will focus on the study of the hows, wheres,
and whens of identity formation in four different contextual settings: archaeological sites in Classical-Period Galilee;
Second Temple period textual records on Diaspora Judaism; Jews and Christians in Sasanian Persia; and organizational
global sites. These four choices are not accidental. Each one may help us understand different patterns of identity
formation given the different social, political, and historical circumstances in these settings.

3

א .רקע:
עיסוק בסוגיות של זהות ,הן של פרטים והן של קבוצות ,מהווה אבן פינה במדעי הרוח והחברה בימינו.
העיסוק האינטנסיבי בנושא בדור האחרון הוליד תמורות מרחיקות לכת באופן בו מובנות הזהות ,משמעותה או דרכי
התגבשותה .בעבר נתפסה הזהות כהתפתחות פנימית של תודעה עצמית אצל היחיד וכן כאמצעי להשגת תחושת
השתייכות והזדהות עם קבוצה חברתית .הזהות האישית ,כמו גם תחושת השייכות הקבוצתית ,נחשבו כנתון פנימי,
קבוע למדי בתודעתו של האדם .במחקרים עכשוויים נתפסת הזהות כאופן שבו אנשים מבינים ונותנים צורה לעולמם
וכמבנה ( )constructהמתהווה באופן מתמיד .חוקרים בפסיכולוגיה חברתית עמדו על האופי הדינמי והמשתנה של זהות
כתלוית הקשר חברתי ,בין-אישי ופסיכולוגי .מחקרים הראו כי תפיסת הזהות החברתית מושפעת מן ההקשר החברתי
בו פועל האדם :כשהם מתארים את עצמם ,אנשים נוטים לציין את אותם המאפיינים ההופכים אותם לייחודיים ביחס
לאחרים .נמצא ,למשל ,כי ההתייחסות למגדר במסגרת התיאור העצמי גדולה יותר ככל שיש לאדם יותר אחים בני המין
האחר (הקשר קבוע) וככל שפרופורציית המין האחר גדולה יותר בקבוצה החברתית בה הוא שוהה בעת שהוא מתאר את
עצמו (הקשר מיידי) .כלומר ,נראה כי הקטגוריה החברתית הבולטת היא זו המבדילה את האדם מסביבתו או את
הקבוצה לה הוא שייך מקבוצות אחרות – ולא זו הזהה או המשותפת להם .הזהות נתפסת אם כן כמתגבשת באמצעות
יחסי גומלין בין אדם לסביבתו (ובין קבוצה לסביבתה) ואינה "נתון קבוע" שיש לאדם .ההבנה כי תחושת ההשתייכות
הקבוצתית של היחיד מושפעת מן האינטראקציה שלו עם סביבתו נתפסת היום כנכונה לא רק לגבי בני קבוצות "מיעוט"
אלא גם לבני קבוצות "רוב" .אולם בשל הקונספט שרווח בעבר לפיו זהות קבוצת הרוב היא מובנת מאליה וקבועה,
תהליכי התגבשות הזהות בקבוצות אלה נחקרו הרבה פחות מאשר בקבוצות מיעוט.
בשל הבעייתיות שבתפיסת הזהות כמהות קבועה מציעים מחקרים סוציולוגים ואנתרופולוגיים עדכניים
להמשיגה כפעולה .כלומר ,כאופן הדינמי בו אנשים מזדהים או מזוהים על ידי אחרים .עם זאת ,למרות ההסכמה
הרחבה הקיימת היום בנוגע להתהוותן המתמדת ולנזילותן של זהויות ,האופן בו הן "נמדדות" עדיין מעוגן במידה רבה
בפרדיגמה המהותנית ,זו הרואה בהן דבר נתון וקבוע .התייחסות רצינית לתפיסה הרואה בזהות מושג פעיל מחייבת אם
כן מציאת דרכים חדשות להעריך" ,למדוד" או לתאר זהויות.
מושג מרכזי בדור האחרון של מחקר הזהות הוא "האחר" ,הנתפס לא רק כמדרבן או כחיוני לתהליכי הבניית
זהות אלא כהכרחי .הגדרת ה"אחר" המובהק של אדם או קבוצה מהווה אמת מידה לקביעת קטגוריות המשמשות
להבניית הזהות העצמית .תפקידו של ה"אחר" בהבניית הזהות נחלק לרוב בין שתי אופציות קוטביות :שלילתו ,ולעיתים
קרובות בנייה על גבי הריסותיו; או חיובו ,ובנייה באמצעות דיאלוג ,התאמה או השפעה .בדומה ,גם המחקר הפסיכולוגי
מצביע על שתי תגובות אפשריות לחוויית השוני .מחד גיסא ,ייתכן תהליך של אסימילציה בו ידגיש האדם את המשותף
בינו לבין האחרים בהקשר החברתי בו הוא מצוי .מאידך גיסא ,חוויית השוני עשויה לייצר תהליך של ניגוד (קונטרסט)
המעצים דווקא את הזהות המבחינה בין האדם לבין האחרים בסביבתו .המחקר בתחום טרם עמד על התנאים
והגורמים המקדמים כל אחד מתהליכים אלו :באלו תנאים ,או לגבי אלו מאפיינים ,יוביל המפגש עם האחר להדגשת
המרכיבים בזהות האישית הדומים לאחר (תהליך אסימילציה) וביחס לאלו תנאים ומאפיינים צפוי להתרחש תהליך
הקונטרסט המוביל להדגשת המרכיבים המייחדים את הפרט מן האחר?
לאור האתגרים המתודולוגיים ב"מדידה" או בהגדרה חד-משמעית של זהות קבוצתית מסוימת נראה כי יהיה
זה יעיל יותר להתמקד בניסיון לזהות את הגורמים ,ההקשרים והמצבים השונים והשפעתם על הבניית זהות בקרב
קבוצות שונות .קבוצת המחקר המוצעת מבקשת להתמקד בזהויות כפי שהן מתגבשות במגוון הקשרים סוציו-פוליטיים
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והיסטוריים .מטרתה המרכזית של הקבוצה היא ניסיון להבין את הדקויות בהתהוותן של זהויות בהקשרים חברתיים
והיסטוריים שונים .מטרה זו מחייבת הרחבה משמעותית של היריעה שכן עלינו לבחון לא רק את הנתונים הנאספים על
זהויות מושאי מחקרנו אלא גם את ה"איך" ,ה"איפה" ,ה"מתי" ,ה"עם מי" וה"למה" התהוו זהויות אלה.
ב .מבנה קבוצת המחקר ואופי שיתוף הפעולה בין החוקרים:
קבוצת המחקר מבקשת לעסוק בשאלה מרכזית במדעי הרוח והחברה :שאלת הזהות האישית והקבוצתית
ועיצובה בנסיבות משתנות .שלשה מחברי הקבוצה עוסקים ביהודים ויהדות בעולם העתיק אך תוך שימוש
במתודולוגיות מחקר שונות ועיסוק בתקופות ,באזורים ,ובהקשרים היסטוריים שונים .שניים מהם זכו לאחרונה
במענקי מחקר נכבדים להובלת פרויקטים העוסקים באופן ספציפי בנושא זה של זהויות בעולם העתיק (להלן) .החברה
הרביעית בקבוצה ,העוסקת בשאלות של זהות בעולם המודרני ,באה מתחום מדעי החברה ועוסקת בשאלת הזהות מתוך
פרדיגמות שונות ותוך שימוש במתודולוגיות אחרות לחלוטין .הזהות בחברה היהודית בעת העתיקה הוא אפוא הנושא
המקשר של הקבוצה כאשר הגיוון המחקרי של החברים יאפשר הפריה הדדית ,מעמיקה ומרעננת באמצעות מפגש רב
תחומי בעיסוק בסוגיות זהות ומתוך אינטראקציה עם מדעי החברה .לאור ההנחות הפנומנולוגיות שנידונו לעיל ,מחקר
הקבוצה יתמקד במרכיבי הבניית זהות אותם ניתן לחשוף וכפי שהם באים לידי ביטוי בחומרים השונים ובתקופות
השונות בהם עוסקים חברי הקבוצה :בטקסטים ביוונית של יהודי התפוצות בתקופת הבית השני; בטקסטים בארמית
וסורית של היהודים והנוצרים של בבל הססאנית; בתרבות החומרית בצפונה של ארץ ישראל בעת העתיקה; ובדיווחים
של עובדים בעלי זהות-מרובה (בני קבוצות מיעוט בחברה הישראלית ,נציגי חברות ישראליות בינלאומיות העובדים
מחוץ לישראל ,וכו') .המחקרים המוצעים ירחיבו את ידיעותינו בנוגע להשפעות הקונטקסטואליות על הבניית זהות
אישית וקבוצתית; יסייעו לעמוד על התהליכים והפעולות הגורמים לגיבושה; ויבהירו את התהליכים העוברים על
זהויות כאשר הן משתנות ממצבן "המקורי" ומתאימות את עצמן בהתאם לקונטקסט.
מתוך שלל ההיבטים הנוגעים למחקרי זהות נבחרו שלשה נושאים מרכזיים שיעמדו במרכז עיסוקה של
הקבוצה .כל שנה מתקופת המחקר תוקדש לדיון באח ד מן הנושאים הללו ובו יתמקדו מחקריהם של חברי הקבוצה.
במהלך כל שנה יתקיימו מפגשים שבועיים של קבוצת המחקר שבהם יידונו סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות ותוצאות
מחקריהם של חברי הקבוצה .לחלק מן המפגשים יוזמנו מומחים מן הארץ ומן העולם ,ואלה יציגו את מחקריהם .מקצת
מן המפגשים יתקיימו במתכונות מורחבות :סדנאות או ימי עיון .לקראת סוף השנה השנייה נערוך כנס בין לאומי
בשאלת עיצובה של זהות ,שפירותיו ירוכזו בספר .בכנס זה בכוונתנו להרחיב את יריעת הזהות ,מעבר לתחומי העיסוק
הממוקדים של חברי הקבוצה .לשאלת הזהות יש גם השלכות ציבוריות אקטואליות .מעבר לפעילות האקדמית ,תיזום
הקבוצה בסוף השנה השלישית כנס פתוח לקהל הרחב על מנת להעלות את תוצאות פעילותנו לסדר היום הציבורי.
ג .תכנית המחקר ונושאיו
שנה ראשונה :רוב ומיעוט ,מולדת ופזורה
היות קבוצה "מיעוט" במרחב מחייב אותה להגדיר את עצמה ואת מערכת יחסיה עם ה"רוב" .במה נבדלת
קבוצת המיעוט מן הרוב? מתי ואיך הובחנה הקבוצה כ"מיעוט" בתוך "רוב" שונה? מהם התהליכים שעוברת קבוצת
המיעוט מצד אחד וקבוצת הרוב מצד שני בבניית מערכת היחסים וההתייחסויות של שתי הקבוצות זו לזו? האם יש
מדיניות אחידה של קבוצת הרוב כלפי מיעוטים שונים? מהי מערכת היחסים ההדדית שבין מיעוטים שונים? האם ועד
כמה מנסה המיעוט לטשטש את היותו כזה ולהיטמע בתוך הרוב? שאלות אלה ואחרות יעמדו במוקד המחקר של
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הקבוצה במחצית הראשונה של השנה הראשונה לפעילותה .שאלות אלה נוגעות ל"רוב" ו"מיעוט" באשר הם :רוב
מספרי ,אבל גם רוב איכותי ,כגון קבוצה המחזיקה בידה את סמכויות השלטון (גם אם היא מיעוט מספרי) ,או קבוצה
שהינה דומיננטית בקביעת ערכי התרבות והחברה .כמו כן עולה מושג הרוב בהקשרים של פסיכולוגיה חברתית וניהול
מערכות :רוב מגדרי ,רוב על פי מוצא ,וכדומה .המחקר הקבוצתי בתחום זה יפגיש מושגי "רוב" ו"מיעוט" מגוונים
ויעמת את התהליכים המתרחשים במקרים השונים .למשל ,האם דומה השפעת רוב מגדרי בחברה תעשייתית להשפעת
הרוב הנוכרי במצרים ההלניסטית על המיעוט היהודי? האם המיעוטים בשתי דוגמאות אלה פועלים בדפוסים דומים כדי
להבליט מחד גיסא את שונותם  -המגדרית או האתנית תרבותית  -וכדי להבליט ,מאידך גיסא ,את המשותף לכולם -
כולם עובדים למען אותה מטרה בחברה ,וכולם נתינים של אותו שלטון? האם הניכור של המיעוט מן הרוב ,לדוגמה אצל
היהודים במצרים ההלניסטית או בבבל הסאסאנית ,מאיץ תהליכים של היבדלות והקצנה? או שמא דווקא בשל הניכור
המובנה והברור מאליו מוקדש מאמץ רב יותר ,הן מצד הרוב והן מצד המיעוט ,לחזק את המשותף על המפריד?
המחצית השנייה של השנה הראשונה תוקדש לבירור משקלה של הדיכוטומיה מרכז-פריפריה ,או מולדת-
תפוצה בתהליכי עיצוב זהות וגיבושה .גם כאן ייבחנו ההשלכות לגבי זהות אישית וקיבוצית הנוגעות ב"מולדת-תפוצה"
או "מרכז-פריפריה" באשר הן :גם בקבוצות אתניות המפוזרות בין "מרכז" ל"פריפריה" וגם בנוגע למערכות ועסקים
אשר להם מרכזים ושלוחות .כיצד רואים את עצמם אנשי התפוצה-הפריפריה בהשוואה למרכז? ולהיפך :כיצד
מתייחסת קבוצת המרכז לתפוצה? האם ,לדוגמה ,בימי הבית השני נתפסה יהדותם של תושבי הגליל כנחותה בגלל
ריחוקם מן המרכז שביהודה ("עם הארץ הגלילי")? האם ריחוק זה מן המרכז הביא להתגבשות זהויות אחרות בגליל?
לדוגמה ,חוקרים בעבר טענו כי הפריפריאליות והריחוק היו בין הגורמים ללידתה של הנצרות הקדומה דווקא בגליל.
לדיכוטומיה "מולדת ותפוצה" (או "מרכז ופריפריה") יש ממשק עם הדיכוטומיה "רוב ומיעוט" שנדונה בתחילת השנה.
שהרי לעיתים קרובות המיעוט נדחק לשוליים והרוב מצוי במרכז; המיעוט נטול סמכויות הנהגה ומצוי בשוליה בעוד
שהרוב מרכז את הסמכויות בידיו .במהלך התקופה נבחן האם ובאיזה אופן קשורה זהותה של ה"פריפריה" לזו של
ה"מרכז" והאם וכיצד היא מבקשת להינתק ולעמוד בזכות עצמה .במקרה של יהודי מצרים בתקופת הבית השני
לדוגמה ,נראה שלפחות חלק מבני קבוצה זו לא השלימו עם היותם שוליים ל"מרכז" בירושלים וביקשו לראות את
עצמם לפחות כשקולים לו .כך אנו מוצאים מקדש יהודי במצרים בתקופה זו ,ויצירות ספרותיות של בני הקבוצה
ההופכות את הקערה על פיה ומערערות את התמונה השגורה של "מרכז-תפוצה".
פרויקט המחקר של נח חכם :יהודי הגולה הינם ,מעצם הגדרתם ,בעלי זהויות מורכבות .היותם "יהודים"
משייך אותם לדת ,לתרבות ,לעם או ללאום ,ועשוי ליצור זיקה מיוחדת בינם לבין מדינת היהודים .מקום מגוריהם
משייך אותם לסביבה ,לתרבות ,לשלטון ולמדינה שאינם יהודים .האדם הבודד והקהילה בכללותה נדרשים להכרעות
מעשיות במצבים משתנים ,ולשיח בלתי פוסק בינם לבין העולם המורכב שבקרבו הם חיים .נושא זה בתקופה ספציפית -
התקופה ההלניסטית רומית  -הוא תחום מחקרו של נח חכם בשנים האחרונות .ייחודה של תקופה זו הוא בכך
שבמהלכה התקיימה מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל ,ובהמשך פרצו מרידות חוזרות ונשנות נגד הרומאים ,לצד
שהות של רוב מניינו של העם היהודי מחוץ לגבולות ארץ המולדת .בשנות המחקר של הקבוצה מבקש חכם להעמיק
ולחדד את הבנתם של תהליכי הזהות השונים של יהודי הגולה המצרית בתקופה ההלניסטית-רומית ומרכיביהם .בשנה
הראשונה יעסוק חכם בתהליכים ובגורמים הפנימיים והחיצוניים של ה"זהות הכפולה" :ניסיונותיהם של יהודי התפוצה
במצרים ההלניסטית והרומית להרחיב ולהדגיש את נקודות הקרבה והדמיון ,או את התהום הפעורה ,בין זהותם שלהם
לזהותם ותרבותם של קבוצת הרוב האיכותי  -האוכלוסייה היוונית השלטת ,או השלטון הרומי  -מחד גיסא ,ושל הרוב
הדמוגרפי  -האוכלוסייה הילידית המצרית מאידך גיסא ,ובדרכים השונות שבהן הרחיבו או צמצמו את הקרבה ,הזהות
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והשייכות שבינם לבין המולדת ותושביה .קריאה קשובה של מגוון המקורות העומדים לרשותנו  -מהתרגום היווני של
המקרא ועד לפפירוסים וכתובות מן התקופה  -חושפת שוב ושוב עיסוק מעמיק ,אם כי מוסווה לעיתים ,בשאלות יסוד
כגון מרכזיותו של בית המקדש; היחס ללאומית היהודית ולתקוות גאולה וקיבוץ גלויות; שנאת ישראל ,גורמיה
והתגובות לה; התבוללות ,התערות ומעורבות ,ועוד .במחקרו ינסה חכם להשוות את קבוצת המיעוט היהודית לקבוצות
מיעוט אחרות במצרים התלמית והרומית ,ולבחון את הדמיון והשוני בתהליכים שעברו על קבוצות מיעוט אלה .בנוסף
לכך ,לאחרונה זכה חכם עם פרופ' טל אילן מאוניברסיטת ברלין במענק מחקר לצורך הכנת הכרך הרביעי של אוסף
הפאפירוסים היהודיים .באוסף זה עתידים להיכלל פאפירוסים דוקומנטריים לצד פאפירוסים ספרותיים .הנתונים
העולים מן הפאפירוסים שעתידים להיכלל בכרך הנ"ל יתרמו רבות לפרספקטיבה על אודות הזהות של יהודי מצרים
ושולבו במחקר הזהות המוצע בזה על כל שלביו.
פרויקט המחקר של עוזי ליבנר :חשיבותו של הגליל בעת העתיקה חורגת הרחק מעבר לגבולותיו
הגיאוגרפיים .באזור זה נולדה הנצרות הקדומה ומאוחר יותר פעלו בו חוגי חכמים אשר עיצבו במידה רבה את פני
היהדות בתקופת המשנה והתלמוד .חבל ארץ זה היה מיושב במגוון קבוצות אתניות ודתיות והמקורות מלמדים כי
למורכבות אתנית זו היו השפעות משמעותיות על תודעתם של תושביו .שימוש ברקורד הארכיאולוגי לזיהוי הקבוצות
השונות באזור ,לבחינת יחסי הגומלין ביניהן ,ולבחינת אופן שימושן בתרבות החומרית כאמצעי לבידול עומדים במוקד
המחקר של עוזי ליבנר .מסגרת המחקר מכסה פרק זמן של כאלף שנה ,למן המאה הרביעית לפסה"נ ועד לראשית המאה
השביעית לסה"נ .התמקדות באזור אחד על פני משך זמן כה ארוך תאפשר השוואה של הנראוּת (או אי-הנראוּת) האתנית
ברקורד הארכיאולוגי בהקשרים היסטוריים ,פוליטיים ודתיים משתנים .חפירות ארכיאולוגיות רבות נערכו בגליל בדור
האחרון והממצא המגוון מהווה אוצר בלום של נתונים לבחינת היבטים של זהות בתרבות החומרית .ממצאים מסוימים
מהווים סממנים אתניים מובהקים ,לעיתים ממש "דקלרטיביים" כגון מנורה על משקוף של בית .מכל מקום ,ממצאים
כאלה נדירים ברוב האתרים והתקופות והמחקר יבחן האם התרבות החומרית היומיומית (כגון כלי חרס ,מטבעות,
קבורה ,סגנון בנייה) משקפת שייכות אתנית .בשנה הראשונה ,במסגרת הדיון על זהות בהקשרים של רוב ומיעוט ומרכז
ופריפריה יתמקד המחקר בגליל ההלניסטי והרומי הקדום שזהות תושביו מעסיקה חוקרים זה מאתיים בשנה בניסיונם
לברר את הרקע להתפתחות הנצרות הקדומה באזור .השוואה של התרבות החומרית בגליל ההלניסטי לזו של אזורים
סמוכים שהזהות האתנית של אוכלוסייתם ברורה יותר (פניקים במערב ,יטורים בצפון-מזרח ,שומרונים ויהודים בדרום)
תאפשר לבחון זיקות אפשריות עם הקבוצות השונות .בתקופה החשמונאית והרומית הקדומה רואים את עצמם יהודי
הגליל כמיעוט "מוקף עמים נוכרים גדולים" (מלחמת היהודים ג )14 ,ומבחינות מסוימות גם כ"פריפריה" ,שכן מבחינה
גיאוגרפית ,ולעיתים גם פוליטית ,הם מנותקים מן המרכז שביהודה .השוואת הממצא באתרים סמוכים ,כגון גוש-חלב
היהודית אל מול קדש הצורית (שם ,ד ,)401 ,תאפשר לבחון האם וכיצד בידלו הקבוצות השונות את עצמן מבחינת
חומרית .האם יש מרכיבי תרבות חומרית "ניטראליים" משותפים ואחרים שמהם קבוצה אחת נמנעת באופן מובהק?
השוואה ליהודה תאפשר לבדוק האם לתרבות החומרית של יהודי הגליל זיקה ל"מרכז" שביהודה הרחוקה או דווקא
ל"רוב" שבפניקיה הקרובה .לאחרונה זכה ליבנר במענק של הקרן הלאומית למדע ,המוקדש לחקר הגליל ההלניסטי
בדגש על הזהות האתנית והדתית של תושביו והתמורות שחלו בזהות זו במרוצת הדורות .פירותיו של פרויקט זה יוסיפו
נתונים וחדשנות למחקר הרב תחומי המוצע בזה.
פרויקט המחקר של ג'פרי הרמן :בבל הייתה ארץ פורייה ,מאוכלסת בצפיפות ,ובעלת חשיבות פוליטית רבה
עוד מתקופות קדומות ביותר .היא גם הייתה בית לקבוצות דתיות רבות ומגוונות .תולדות בבל הסאסאנית בכלל,
ותולדות היהודים והנוצרים שהתיישבו בה בפרט ,עומדים במרכז עניינו של ג'פרי הרמן .היהודים והנוצרים שבבבל היו
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קבוצות מיעוט ,הן מבחינה מספרית ,לעומת האוכלוסייה הפגאנית ,והן מבחינת תרבותם הייחודית ,אל מול התרבות
הפרסית השלטת.זהותם של יהודי בבל הושפעה ממספר גורמים :הם היו הקהילה היהודית הגדולה ביותר בגולה,
מושרשת בבבל ,בעלת זיקה ליהדות ארץ ישראל ,אך גם סללה דרך משל עצמה בין היתר בשל העובדה ששתי הקבוצות
נמצאו משני צידי המתרס שבין האימפריה הפרסית והרומית .חקר זהותם של הנוצרים מורכב יותר בשל כמות
המהגרים והמתנצרים שהצטרפו לקבוצה זו .מכיוון שגם הם היו מחוץ לגבולות האימפריה הרומית ,שהפכה במהלך
התקופה לנוצרית ,התמודדו גם הם עם שאלת הנאמנות לממלכה ,וניכרת גם אצלם המגמה להתנתק מן המערב.
בפרויקט זה ינסה הרמן לעקוב אחר ההתפתחויות בזהותן של שתי קהילות המיעוט הללו .העיסוק בשתי הקהילות
הדתיות יכלול את ההשוואה ביניהן בכל שלבי המחקר .מחקר זה ישתמש בשני מאגרי מקורות שנוצלו אך מעט בעבר:
ספרות מעשי המרטירים הפרסיים ,אשר רובה מעולם לא תורגם לשפה מודרנית ,וקערות ההשבעה ,שרבות מהן
נתפרסמו רק לאחרונה.
בשנה הראשונה יתמקד הרמן במאפייני היהודים והנוצרים כשונים מן הרוב ,ובעיצוב ייחודם ,הן כלפי האוכלוסייה
המקומית והן כלפי אחיהם שמעבר לגבול .הוא יבחן ,למשל ,כיצד נבדלו היהודים והנוצרים מבבליים אחרים ומה היה
משותף להם ולתרבות הרוב .הוא יבחן גם את היחס בין הכפיפות הדתית הפורמאלית של הפריפריה היהודית-הבבלית
כלפי ה"מרכז" שבארץ ישראל ,ובין המציאות הדתית בפועל ,כפי שהיא באה לידי ביטוי במקורות הספרותיים .הוא יבחן
גם באילו תחומים היהודים והנוצרים שבבבל ראו את עצמם כעליונים על אחיהם שב"מרכז" .
פרויקט המחקר של לילך שגיב .תהליכי הגלובליזציה הופכים פרטים רבים לבעלי זהויות חברתיות מורכבות.
חוויות מכוננות כגון שייכות לקבוצת מיעוט בחברה ,הגירה ,או חיים במשפחה שיש בה חברים ממוצא אתני שונה – כל
אלו מניבים פרטים בעלי זהויות מרובות .אנשים נבדלים זה מזה באופן בו הם "מנהלים" ריבוי זהויות זה .בעשור
האחרון מתרבה המחקר בנושא זה .בחזית המחקר עומדים שני מבנים פסיכולוגיים :מורכבות הזהות החברתית
מתייחסת לאופן בו אנשים "פותרים" את זהותם המורכבת ומבחינה בין פתרונות פשוטים – בהם זהות אחת דומיננטית,
לבין פתרונות מורכבים – בהם הזהות החברתית נתפסת כמורכבת מזהויות שונות שלכל אחת מהן משקל שווה.
אינטגרציה בזהות מתייחסת למידה בה אנשים תופסים את זהויותיהם השונות כמשלימות ואינטגרטיביות לעומת
מנוגדות וקונפליקטואליות .עבודתה של לילך שגיב בשנה זו תבחן כיצד מורכבות בזהות מושפעת מערכים אישיים –
מטרות בסיסיות המשמשות כעקרונות מנחים בחיי אנשים .ערכים נמצאו משפיעים על קוגניציה והתנהגות במגוון
הקשרים .לראשונה ייבחן תפקידם של ערכים ב"ניהול" זהויות מורכבות .המחקר ייבחן כיצד מוטיבציות שונות (למשל,
המוטיבציה לשימור לעומת המוטיבציה לשינוי) מתקשרות לאופנים השונים בהם אנשים מנהלים את זהותם.
בסמסטר הראשון ,בו תתמקד קבוצת המחקר בסוגיות של מיעוט לעומת רוב ,מחקרה של לילך שגיב יעסוק
בקבוצות מיעוט בחברה הישראלית (ערבים ,חרדים) .מחקרים קודמים מצאו כי בני קבוצת מיעוט מוּנעים ממינונים
שונים של שתי מוטיבציות מנוגדות – המוטיבציה להשתלבות (אסימילציה) בקבוצה הדומיננטית בחברה ,והמוטיבציה
לשימור הזהות הייחודית של קבוצת המיעוט .המחקר הנוכחי יבחן את האופן בו חברי קבוצת המיעוט "פותרים" את
זהותם המורכבת (כחברי קבוצת המיעוט ,וכישראלים) .המחקר יזהה ערכים אישיים המובילים לפתרונות פשוטים ,בהם
נתפסת חפיפה בין מרכיבי הזהות של האדם וקבוצות ההשתייכות שלו (למשל ,הזדהות עם יהודים-חרדים בלבד) ,ואלו
ערכים מאפשרים פיתרונות זהות מורכבים (למשל ,הזדהות עם כל הערבים ,גם אלו החיים בישראל וגם אלו החיים
במדינות אחרות ,וכן הזדהות עם כלל הישראלים – הן ערבים והן יהודים) .שאלות אלו ייבחנו הן במחקר מתאמי אשר
יבחן את הקשר בין ערכים ומורכבות הזהות ,והן באמצעות ניסוי אשר יתפעל את נגישות הערכים הרלוונטיים ויבחן את
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האופן בו מושפעת מורכבות הזהות .שני המקרים יעסקו בהקשר הארגוני-תעסוקתי ,ויבחנו כיצד פיתרונות הזהות
המורכבת משליכים על נכונותם של בני קבוצת המיעוט להשתלב בעולם העבודה הישראלי .בהמשך השנה ,במסגרת
העיסוק של קבוצת המחקר בסוגיות של מרכז ופריפריה ,תתמקד עבודתה של לילך שגיב ב – expatriates -עובדי חברות
ישראליות אשר נשלחים לעבוד תקופה מסוימת במדינה אחרת .מחקרים קודמים גורסים כי אימוץ של התרבות החדשה
בצד דבקות בתרבות המקור ( )bi-culturalismמגביר מורכבות קוגניטיבית ,אשר בתורה צפויה לשפר ביצועים בעבודה
בכלל ,ויצירתיות בפרט .המחקר הנוכחי יעמיק בכיוון זה ויבחן דפוסי זהות מורכבת בקרב  ,expatriatesואת מערך
הערכים האישיים המנבאים דפוסים שונים של ניהול הזהות היהודית והישראלית בסיטואציה זו.

שנה שנייה :קונפליקט מול אינטגרציה
שנת המחקר השנייה תתמקד באבחנה מרכזית בתחום עיצוב הזהות :קונפליקט מול אינטגרציה .בעוד שבשנה
הראשונה מוקד המחקר נע סביב הנתונים הבסיסיים של הקבוצה  -רוב או מיעוט ,מולדת או פזורה  -השנה השנייה
תוקדש לאפיון הנסיבות והאסטרטגיות המעצבות זהות :עד כמה זהותן של קבוצות שונות ושל פרטים מבוססים על
הקונפליקט בינם לבין זהויות של קבוצות או פרטים אחרים? מי ,מתי ,ומדוע מעדיפים לאחוז דווקא באסטרטגיה של
אינטגרציה ,היינו באימוץ ובהטמעה של ערכים ומאפייני זהות של קבוצות ואישים אחרים? עד כמה תהליכי העיצוב
הללו הם מודעים? למעשה מסתבר שאין מדובר בבחירה בין חלופות ,דחייה בלבד או אימוץ בלבד ,אלא באסטרטגיות
המשמשות במקביל באותה זהות עצמה .לאור זאת השאלה של "קונפליקט מול אינטגרציה" נוגעת לא רק באימוץ או
בהתנגדות למרכיבי זהות חיצוניים אלא בסיווג פנימי של הזהויות השונות עצמן :עד כמה קיימות קוהרנטיות והשלמה
בין המרכיבים השונים של הזהות האחת ועד כמה אותה זהות עצמה מורכבת מניגודים וסתירות שקשה ליישבם .וגם
כאן שאלת המודעות העצמית לעקביות ולסתירות חיונית להבנת טיב הזהות ומאפייניה .מטרת המחקר בשנה זו היא
לנסות להציע הסברים או מודלים על-זמניים להיקרותן של זהויות קונפליקטואליות או זהויות אינטגרטיביות
בהקשרים היסטוריים שונים .האם קיים מכנה משותף לנטייה לכיוונים בדלניים ולהדגשת המפריד? כיצד ראוי לנתח
ביטויים שונים וסותרים של זהות קבוצתית אחת? דרך משל ,האם נכון לומר ,בהתייחס למנעד זה ,שקיימת "זהות
גלותית" על זמנית? אם כן ,מה מאפייניה? ובאופן פרטני יותר :האם העובדה שיהודים מכירים ומשתמשים ביצירות
תרבות שאינן יהודיות (מחזותיו של אוריפידס בתקופה ההלניסטית; ספרות פרסית בתקופה הסאסאנית; אמנות
"פגאנית" בגליל בתקופה הביזנטית) מלמדת על נטייה משותפת לספיגת אלמנטים זרים לזהות היהודית ככלל? או דווקא
בהקשרים קונקרטיים מסוימים? באשר למתח הפנימי בין המרכיבים השונים של זהות אחת ,ניתן לציין למשל את
גישתו של ג'יימס סקוט ,המציע דגם של "תסריט גלוי" ו"תסריט סמוי" (  )public transcript; hidden transcriptכדי
לבאר ביטויים שונים וסותרים של זהותן של קבוצות מיעוט מדוכאות.
המחצית הראשונה של הסמסטר הראשון ,בניהולה של לילך שגיב ,תוקדש להצגת תיאוריות ממדעי החברה
הבוחנות שאלות של אינטגרציה מול קונפליקט – הן ביחסים שבין קבוצות ,הן ביחסים שבין הפרט לקבוצה ,והן בגיבוש
הזהות העצמית של הפרט תוך התייחסות לקבוצות השונות המרכיבות זהות זו .בהמשך השנה יוקדשו המפגשים
השבועיים להצגה ודיון במקרי מבחן מתחומי מחקרם של חברי הקבוצה וחוקרים נוספים של זהויות המעוצבות תוך
קונפליקט ,תוך אינטגרציה או בשילוב כלשהו בין השניים .חלקו האחרון של הסמסטר השני יוקדש לסיכום שנת
המחקר ,מתוך מגמה לדון בדגמים הכלליים יותר והעל זמניים.
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פרויקט המחקר של ג'פרי הרמן :המגמה של הטמעת מאפייני זהות של הרוב האיכותי בקרב המיעוט תעמוד
במוקד מחקרו של הרמן בשנה השנייה .המודעות למגמה זו והתפיסה שהיא עומדת בניגוד לזהות הדתית הרצויה מהווה
את המתח העיקרי שייחקר בשנה זו .המחקר יתרכז ברושם שהותירו התרבות ,הדת ,והספרות הפרסית על הזהות
היהודית והנוצרית ,וכן התגובה להם .הוא יבחן קני מידה להערכת היקף ההטמעה וכן את מידת המודעות של הקהילות
הללו לתהליך זה .באשר לקהילה היהודית ,המחקר העדכני מראה יחס מורכב כלפי תופעת האינטגרציה במקורות
היהודים .יש מקורות המזהים את התרבות והשפה הפרסית עם ה"אחר" – למשל היהודי הלא-רבני ,דוגמת ראש הגולה,
ולעומתם מקורות העושים שימוש בטכניקות מתוחכמות "להכשיר" אימוץ של נוהגים תרבותיים פרסיים .דרך אחת,
לדוגמה ,הייתה לטעון שנוהגים כאלה מקורם במולדת היהודית ,ארץ ישראל.
מקצת סיפורי המרטירים ,דוגמת סיפור מר קרדג ,מגלים יחס מורכב כלפי התרבות ,וכן כלפי השיוך האתני
הפרסי ,בקרב הנוצרים .יש בהם המעצבים ספרות נוצרית בהתאם לסגנון הפרסי ובכך מערבים ערכים פרסיים עם
ערכים נוצריים .חיבורים כאלה מציגים בפנינו את הקונפליקט הפנימי של רבים מבני הקהילה הנוצרית שביקשו לעצמם
זהות פרסית שאינה תלויה בהשתייכות לדת הפרסית .מחקרו של הרמן יעסוק במאפיינים אלה.
פרויקט המחקר של לילך שגיב :בשנה השנייה יתמקד מחקרה של לילך שגיב בסוגיית האינטגרציה הפנימית:
המידה בה הפרט תופס את זהויותיו המרובות (יהודית לעומת ישראלית ,ישראלית לעומת גלובלית) כאינטגרטיביות –
כלומר ,ניתנות לשילוב ותורמות זו לזו ,או כקונפליקטואליות – כלומר ,לא ניתנות לשילוב ופוגעות זו בזו .המודל
התיאורטי שיעמוד בבסיס המחקר בשנה זו מתייחס להיבטים אישיותיים ומצביים המשפיעים על המידה בה זהויות
נתפסות כניתנות לאינטגרציה .מחקרים קודמים מצאו כי תפיסת זהויות מרובות כניתנות לאינטגרציה מגבירה את
היכולת לחשוב ולפתח פיתרונות יצירתיים לבעיות אישיות ,ארגוניות וחברתיות.
המחקרים האמפיריים בשנה זו יחזרו אל אוכלוסיות המחקר שנבחנו בשנה הקודמת – קבוצות מיעוט
בישראל ו expatriate -ישראלים העובדים מחוץ לישראל באופן זמני .המחקר בשנה זו יבחן כיצד ערכים משפיעים על
המידה בה אנשים תופסים את זהויותיהם השונות כניתנות לשילוב ואינטגרציה ,לעומת המידה בה הן תופסים אותן
כקונפליקטואליות ובלתי ניתנות לגישור .גם בשנה זו יערכו מחקרים במערך מתאמי ,הבוחנים את הקשרים בין
המשתנים ,ומתייחסים לחוויה האקספליסיטית של המשתתפים ולאופן בו הם תופסים את עיצוב זהותם למול הנסיבות
– הזמניות או הקבועות – בחייהם .בנוסף ,יערכו ניסויים בהם תתופעל החשיבות של ערכים שונים (ערכי פתיחות לשינוי
לעומת ערכי שימור) ותיבדק ההשפעה על תפיסת הזהויות כניתנות לאינטגרציה.
פרויקט המחקר של עוזי ליבנר :בשנה השנייה יתמקד מחקרו של עוזי ליבנר בגליל במאות השנייה והשלישית
לספירה .במהלך התקופה הנדונה חלו בקרב יהודי האזור תמורות מרחיקות לכת ,שבסיסן ,כנראה ,מעבר מקונפליקט
לאינטגרציה .התמורה הניכרת הראשונה היא השימוש באמנות הדמות .בתקופה הרומית הקדומה ועד למאה השנייה
בקירוב ,הייתה אמנות הדמות בבחינת טאבו מוחלט אצל היהודים ונראה כי ההימנעות ממנה נבעה לא רק מן האיסור
המקראי אלא היווה סממן זהות שהבדיל בינם ובין נוכרים .במאה השלישית נפרץ הטאבו ואמנות פיגוראטיבית ,דוגמת
זו המוכרת מהעולם הפגאני הסובב ,מופיעה לראשונה בקרב יהודי הגליל (לדוגמה ,בבית הקברות בבית שערים ,ובבתי
הכנסת של נבוריה ,ח' שמע וח' חמאם) .הסיבה לתמורה מרחיקת לכת זו ,בה ההימנעות ,המהווה סממן מבדל
(קונפליקט) ,מוחלפת באימוץ של אמנות "פגאנית" (אינטגרציה) ,אינה ברורה .מחקרו של ליבנר יעסוק באיסוף ,תיארוך,
וניתוח ההקשרים של הופעת אמנות הדמות בגליל תוך מחקר של המקורות ההיסטוריים וניסיון לעמוד על הגורמים
לתופעה ועל התקבלותה בקרב היהודים .האם לדוגמה המקורות משקפים מודעות לתמורה דרמטית זו או מתיחות
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סביבה? האם היא מופיעה בערים או בחוף ורק אחר כך מתפשטת לפנים הארץ ולפריפריה? תמורה חשובה נוספת קשורה
לתופעת העיור ולהקמתן של ערים במתכונת רומית בגליל וסביבותיו .טבריה וציפורי המאוכלסות בתקופה זו בעיקר
ביהודים ,נחשבות ערים "יהודיות" מובהקות למרות הפרהסיה הפגאנית שלהן בדמות מקדשים ,תיאטראות ,פיסול וכד'.
מעברם של בית הנשיא וחוגי החכמים העיקריים לערים אלה ,לצד האריסטוקרטיה היהודית הותיקה ,הופכים אותן
למרכזי הנהגה ויצירה ראשונים במעלה של יהודי התקופה .גם כאן אם כן יש אינטגרציה ואימוץ של תרבות חומרית
וסביבת חיים זרה .גם כאן יבחן מחקר המקורות את אופני ההתמודדות עם אימוץ סביבת חיים זרה זו .האם המקורות
משקפים מודעות לשינוי? איזו לגיטימציה ניתנת לכך? האם במקורות ישנה הסתייגות כלשהי או להיפך? והאם
במקומות שונים ישנן תגובות שונות? השימוש ב"חומרי הגלם" וכלי המחקר הארכיאולוגיים וההיסטוריים ,יחד עם
החשיפה לשיטות העבודה ולאופני ההיסק בתחומי הדעת של פסיכולוגיה וסוציולוגיה יאפשרו יצירה של סינתזה
המשלבת את התרבות החומרית בתוך מערכת שיקולים רחבה.
פרויקט המחקר של נח חכם :השנה השנייה של עבודת הקבוצה תוקדש לתמה של קונפליקט מול אינטגרציה.
זהותם של יהודי הגולה בתקופה ההלניסטית רומית נעה על הציר שבין עימות והשלמה :הן ביחס לשלטון ,הן ביחס
לנוכרים ,הן ביחס לתרבות ההלניסטית ,הן באשר למחויבות למנהגי האבות ,הן ביחס לארץ ישראל למוסדותיה
ולהנהגתה ,הן באשר לארגון העצמי הנפרד של היהודים ברחבי הגולה ,ועוד .בהסתמך על חיבורים שונים המתארים
ומנתחים את מגוון העמדות בשאלות הללו ועל פאפירוסים המשקפים את המציאות היומיומית יקדיש חכם את השנה
הזו בעיקר לבירור השאלות הבאות :האם ובאיזו מידה ניתן לאפיין זהות יהודית "גלותית" בתקופה ההלניסטית רומית?
האם זו זהות מסוכסכת בתוך עצמה ,קונפליקטואלית ,או זהות קוהרנטית? האם ביטוייה של אותה זהות מצויים בעולם
היהודי בתקופה ההלניסטית רומית גם בארץ ישראל? האם קיימים מאפייני זהות דומים גם במרכז היהודי הגדול
שהתקיים בבבל בתקופה ההלניסטית רומית? האם מיעוטים אחרים שאינם יהודים במצרים התלמיית והרומית נושאים
עמם מאפיינים דומים של זהות קונפליקטואלית או אינטגרטיבית? שאלת הזהות המסוכסכת בתוך עצמה תידון לא רק
באופן כללי ,אלא תיבחן גם באשר לסתירות הפנימיות הקיימות במקורות השונים עצמם.
שנה שלישית :דינאמיקה של זהות
הסוגיות אשר עמדו במרכז השנתיים הראשונות מצביעות על דינאמיות מתמדת בעיצוב הזהות האישית
והחברתית .שנת המחקר השלישית תוקדש לבחינת הדינאמיקה של שינוי הזהות .בשנה זו יבחנו החוקרים כיצד
מתגבשת הזהות וכיצד היא משתנה עם הזמן ,וזאת אל מול התהליכים החברתיים אשר נחקרו בשנים הקודמות .כיצד,
למשל ,משפיעה הדומיננטיות החברתית (סוגיית רוב לעומת מיעוט) על השתנות הזהות? האם זהות קבוצת המיעוט
נתונה לשינויים מהירים יותר ,או שדווקא מעמדה כקבוצת מיעוט מגביר את המוטיבציה להדגשה ושימור של הזהות
הקיימת (כפי שניתן אולי לראות בחברה החרדית במדינת ישראל)? כיצד מושפעת הזהות החברתית והלאומית מן
ההתמודדות המתמדת עם קונפליקטים בין-קבוצתיים? האם תפיסה של אינטגרציה מביאה בהכרח לשינוי בזהות ,או
שהיא מאפשרת דווקא שימור של הזהות בצד היווצרות זהויות נוספות? בשנת המחקר השלישית תיבחן השפעתם של
התהליכים המרכזיים בסביבה החברתית על השינויים בזהות היהודית ,כפי שבאים לידי ביטוי במסגרת הזמן בה
מתמקדים החוקרים השונים.
שינוי הזהות אינו רק תולדה של השפעות סביבתיות ,אלא גם תוצר של תהליכים פסיכולוגיים פנימיים.
במסגרת זו מעניינת במיוחד המוטיבציה לשימור הזהות הקיימת .קבוצת המחקר תבחן את הדינאמיקה של שינוי הזהות
אל מול תפיסה – ואולי אשליה – של שימור הזהות .ממצאי מחקר שהתפרסם לאחרונה מעידים כי כשהתבקשו לבחון
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היבטים מרכזיים של אישיותם (תכונות ,ערכים) בהווה לעומת העבר ,נטו המשתתפים לזהות ולתאר שינויים
משמעותיים .לעומת זאת ,כשנשאלו על העתיד ,המשתתפים במחקר סברו כי אישיותם תישאר יציבה וכמעט לא תשתנה
( .)Quoidbach et al. 2013כותבי המחקר מכנים את התופעה "אשליית סוף ההיסטוריה" .האם קיימת אשליה של
שימור הזהות ,והאם היא מתקיימת גם אל מול המציאות של שינוים משמעותיים בזהות?
פרויקט המחקר של לילך שגיב :מחקרה של לילך שגיב בשנה זו יתמקד בעיצוב הזהות האישית בארגונים
עסקיים ,ובדינאמיקה של עיצוב ועיצוב מחדש של זהות זו .לעובדים בארגונים מוקדי זהות מרובים ,ביניהם זהויות
פנים-ארגוניות (הארגון ,המחלקה ,המקצוע) וזהויות חוץ ארגוניות (זהות לאומית ,אתנית) .מחקרים עדכניים רואים
בהזדהות עם קבוצות מושג רב שכבתי .מודל  CIDSשבו יעסוק המחקר בשנה זו מזהה ארבעה היבטים של הזדהות --
היבט קוגניטיבי (חשיבות הקבוצה לזהות) ,רגשי (המחויבות לקבוצה) ,הערכתי (תפיסת הקבוצה כעולה על אחרות)
ואידיאולוגי (האדרת סמלי הקבוצה ומנהיגיה) .מחקרים קודמים העלו כי ההיבטים השונים נבדלים במידה בה הם
נתונים להשפעת גורמים מצביים .נמצא כי ההיבט האידיאולוגי יציב למדי ,ואילו ההיבט הקוגניטיבי נוטה להשתנות הן
כתוצאה משינויים במאפייני הקבוצה (למשל ,הסטטוס של הארגון) והן כתוצאה משינויים בתפיסת העצמי.
המחקר האמפירי בשנה זו יבחן כיצד הזהות המורכבת של עובדים בארגונים מושפעת משינויים מצביים משני
הסוגים .מחקר שדה יבחן כיצד שינויים המתרחשים במציאות הטבעית משפיעים על עוצמת ההזדהות עם הארגון – תוך
התייחסות להיבטים השונים של ההזדהות .תיבחן ההשפעה של שינויים תוך ארגוניים (למשל ,רווחיות הארגון ,שינויים
מבניים בארגון ,תחלופת מנהלים) וכן של שינויים בסביבה החברתית (המצב הכלכלי במדינה ,התרחשויות פוליטיות
משמעותיות) .השינויים במבנה הזהות ובעוצמת ההזדהות עם הארגון ייבחנו בנקודות זמן שונות לאורך שנת המחקר.
עוד תיבחן אשליית יציבות הזהות :המשתתפים יישאלו לגבי ציפיותיהם לשינוי במבנה הזהות האישית ,וציפיות אלו
יושוו לשינויים שיימצאו בפועל .המוטיבציה לשימור הזהות (לעומת הפתיחות לשינוי) תיחקר כמנגנון מסביר לתהליכי
השינוי בזהות .תיבחן ההשערה כי המוטיבציה לשימור תנבא את הציפייה להעדר שינוי – אך לא את מידת השינוי בפועל.
פרויקט המחקר של ג'פרי הרמן :בשנה השלישית יתמקד הרמן במאמצים הספרותיים שהושקעו לשם טיפוח
הזהות .במרכז הדיון יעמדו טקסטים דתיים המבליטים את ה"אחר" ,הן לגבי היהודים והן לגבי הנוצרים .בטקסטים
האלה הזהות הדתית מטופחת באמצעות שימת הדגש על מי שנשאר בחוץ .לאור המציאות הדומה של שתי הקבוצות,
יבקש המחקר לעמוד על המשותף ולפרש את המקרים שבהם פעלו יהודים ונוצרים בדרכים שונות לשם פיתוח זהות
יציבה וייחודית.
המחקר על הנוצרים יתמקד בעיקר בספרות המרטירים הפרסיים וכן גם בחיבורים הגיוגראפיים .ספרות זו
חוברה זמן רב לאחר המאורעות המתוארים בה .השאיפה הראשונה תהיה לפתח מסגרת טיפולוגית בסיסית בכדי לארגן
את החיבורים השונים ,בהסתמך על מדדים פנימיים דוגמת לוח השנה ,תמות ,שמות מקומות ,ואוצר מלים .סוגה זו
מסתמכת על מודלים רומיים ,ולכן ייבדק גם תהליך המסירה .ההקשר ההיסטורי המדומה של הספרות הזאת נתפס כעת
כטפל לערכה כספרות המסוגלת ללמד אותנו על ההיסטוריה החברתית של הקהילות הנוצריות .כך היא מפרטת את
הצעדים שננקטו לשם יצירת זהותה של הקהילה הנוצרית כ"כנסייה נרדפת" .ספרות זו שמה לה למטרה להצביע על
ה"נוצרי האמיתי" ,לזהות את ה"לא-מאמינים" ,וכן לגנות את ה"אחר"" .אחר" זה יכול להיות ,למשל ,מאניכאי ,יהודי,
או אדם שהינו "נוצרי רק בשם" .המחקר יעמוד על ההתפתחויות הכרונולוגיות והתמטיות הנעוצות בסוגה ספרותית זו,
ובדרכים שבהן היא פועלת כדי לעצב את הזהות הקהילתית של הנוצרים .כמו כן הוא יבדוק את השפעת התהליכים
החברתיים על ההתפתחויות הללו .למשל ,מהו הקשר בין דימוי המרטיר ,לעתים כמתריס ואנטי-פגאני בצורה מופגנת,
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ולעתים כמי שמבקש שיכירו בו כנתין סאסאני נאמן ,לבין סוג הזהות הנוצרית המתפתחת? האם יכלו גורמים ,דוגמת
התנצרות בני המקום ממוצא אתני מקומי ,להשפיע על תפיסת הזהות של הפרט ועל יחסו לאימפריה הסאסאנית
והרומית ,וכן לצורות השתייכות אחרות?
המחקר על היהודים יבחן את הדרכים שבהן התלמוד הבבלי עמל כדי להפוך את יהודי בבל לחלק מעולם
החכמים .הוא יסקור ניסיונות לשכתב את העבר על מנת לעשותו "רבני" יותר .בין הנושאים שייבדקו :התחרות עם
ה"מינים" ,העוסקים בכישוף ,ראשי גולה ,ונוכרים שונים .המחקר יבקש לנתח את הפעילות שנעשתה על מנת לחזק את
הזהות הרבנית ,ולבסס את החכמים כסמכות הראשית עבור היהודים .קורפוס קערות ההשבעה הינו מאגר חיוני לצורך
המשימה הזאת בכך שהוא מעניק לנו דוגמה של תוצר ספרותי יהודי של קבוצה אחת מבין ה"אחרים" .הוא מאפשר לנו
לבחון זהויות שונות שהיו קיימות בקרב הקהילה היהודית ולהעריך את התגובה של הבבלי למגמות מעין אלו.
פרויקט המחקר של עוזי ליבנר :בשנה השלישית בה תעסוק הקבוצה בדינאמיקה של שינויי זהות יעסוק
מחקרו של עוזי ליבנר בגליל בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית .חלקו המערבי של האזור היה מיושב ,לפחות
בחלקו ,בצאצאי הפניקים .ידיעותינו על אוכלוסייה זו בתקופה הרומית המאוחרת מועטות ביותר אולם דומה שזהותה
המובחנת הלכה ונטשטשה והיא נטמעה באוכלוסייה דוברת היוונית של המזרח הרומי .בתקופה הביזנטית התנצרה
בהדרגה אוכלוסיית האזור וזהות תושביו הוגדרה עתה על פי דת ,שהנה אוניברסאלית במהותה .המחקר ינסה לבחון
האם ,ועד כמה ,משקפת התרבות החומרית של אוכלוסיית האזור זיקה לזהות ה"קודמת" בעוד הזהות ה"חדשה"
הולכת ומתקבעת ,ומה עולה בגורלם של מרכיבים מובהקים של הזהות הישנה כגון אתרי פולחן או סמלים דתיים?
חלקיו המרכזיים והמזרחיים של האזור היו מיושבים בעיקרם ביהודים .מסוף המאה השלישית לערך ,וביתר שאת
בתקופה הביזנטית (כנראה כתגובה לעליית הנצרות) ,מתרבים מאוד ביטויי זהות בתרבות החומרית כגון סמלי מנורה או
בתי כנסת מונומנטאליים הנראים למרחוק .באופן מפתיע ,בתי כנסת ובתי קברות הנחשבים כ"מוקדי זהות" ,משופעים
באמנות דמות שבדורות הקודמים עצם ההימנעות ממנה הייתה סממן יהודי מובהק .פרט לזהות יהודית יש לחלקים
מאוכלוסיית האזור "זהויות" נוספות כגון" :ציפוריים" או "טבריינים"– על כל המשתמע מתושבוּת/אזרחות בפולייס
הרומיות; כפריים; חוגי חכמים; או "עמי הארץ" .המחקר ינסה לבחון האם השתייכות לתתי-קבוצות שונות משתקפת
גם בשימוש מובחן בסמלי הזהות ואימוץ (או הימנעות) משימוש באלמנטים מסוימים .במאות החמישית והשישית
התקיימו בגליל התחתון ,זה לצד זה ,כפרים יהודים ונוצרים והמחקר יבחן האם התרבות החומרית היומיומית משקפת
שייכות דתית ואת אופן השימוש בסמלי זהות "דקלרטיביים" בשתי הקבוצות .בשורה של ישובים המוכרים מן התקופה
הקודמת כיהודים ישבה בתקופה זו (גם?) אוכלוסייה נוצרית והמחקר ינסה להתחקות אחר יחסה של אוכלוסייה זו
לשרידים שהותירו אחריהם בשטח "הדיירים הקודמים".
פרויקט המחקר של נח חכם :בשנה זו יתמקד המחקר בניסיון לאתר ולבאר את הדינאמיקה של עיצוב הזהות
היהודית הגלותית בתקופה ההלניסטית רומית .ראשית יציב חכם את הנתונים שנאספו בשנים הקודמות במסגרת
דיאכרונית ,מתוך מגמה לקבוע מה הגורמים להאצת שינויים בזהות הקולקטיבית של יהודי הגולה המצרית בכלל
ובזהותן הפרטית של קבוצות בתוך יהדות הגולה המצרית בפרט ,וכן ֵאלו מרכיבי זהות היו נתונים לתהליכי שינוי
מהירים יותר ,ואֵ לו מרכיבים היו יציבים .גורמים ומרכיבים אלה ייבחנו בהשוואה לתהליכי זהות בקבוצות יהודיות
מקבילות ,על מנת להבין את משקלם היחסי או המוחלט בעיצוב הזהות :קהילות יהודיות אחרות בגולה בתקופה זו;
יהודי ארץ ישראל בתקופה החשמונאית ,ולעומת זאת תחת השלטון הרומי ,ובעיקר לאחר חורבן המקדש ולאחר כשלון
מרד בר-כוסבא; וצמיחתה של יהדות בבל כפי שמתועדת בתלמוד הבבלי .התוצאה המקווה של מחקר אינטגרטיבי זה
היא מונוגרפיה אשר תעסוק בזהותם של יהודי הגולה בתקופה ההלניסטית רומית ,כשבמוקדה יעמדו יהודי מצרים.
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