התנועה שבגוף (חדר )4

יום רביעי  23במאי 2018
 9:00-9:30התכנסות והרשמה
 9:30-11:15מושבים מקבילים 1

)Cities as Sites of Mobilities (Room 1
)Prof. Fran Markowitz (Ben-Gurion

Mattak Sushi in Nuuk, Greenland:
Inuit ‘Tradition’ in a Globalized World
)Daniella Dukes (Ben-Gurion
Mobilities and change in Havana Cuba
)Michal Stein (Ben-Gurion
Between Utopia and the New Wars:
In the Footsteps on the Shared
Society Idea
)Rolly Rosen (Haifa
Betwixt and Between in Beer-Sheva:
Consumption and Chronotopes in
the Negev
)Prof. Fran Markowitz (Ben-Gurion

“מכולות לגופים דמנטיים”? על נייחות ,מוות
חברתי והמרחב האינטרנטי
נועה ונה (תל-אביב)
תנועתו של דם הווסת
ד”ר נעמי סילמן (אשקלון)  +ד”ר ענבל סיקורל
(אשקלון)

חינוך בתנועה ,חינוך כתנועה (חדר )5
יו”ר :ד”ר דבורה גולדן (חיפה)  +ד”ר הדס נצר
דגן (האו”פ ,אנתרופולוגית יישומית עצמאית)

אנתרופולוגיה רב-מינית :בעלי חיים
כ persons-ושיטות מחקר חדשניות
ד”ר רינה נאמן (האקדמית תל-אביב-יפו)

הקם ה’סדר’ על יוצרו?  :יצירתיות ,משחק
ותנועה בגן המשחקים הציבורי
אורטל דרך (בן-גוריון)

שיחים על אמהות אידיאלית מול אישיות
אוטונומית והשפעתם על אמהות בחינוך
ביתי בפרט ועל החברה הישראלית בכלל
אבישג אדרי (מכללת חמדת הדרום)

 Roadschoolingבהודו:
מופעים ומשמעויות חינוכיות
חן יערי (חיפה)

חגיגת ספרים (חדר )6
יו”ר  -הילה נחושתן (העברית)

מקיבעון לתנועה:
ליצנות רפואית במחלקות ילדים
אורלי קורין (העברית)

Mothering, education and culture:
Russian, Palestinian and Jewish
middle-class mothers in Israeli society

דימיוּן תרבותי וניכוס תרבותי" :יפניוּת"
ו"ישראליוּת" בחממת סטארט-אפ יפנית
במרכז תל אביב
תמר שיין-פז (תל-אביב)

לשיר בהרמוניה מושלמת? תנועת פזמון בין
מרחב צרכני לחינוכי
ד”ר מיכל אסא-ענבר (אונו ,העברית)
מגיבה :פרופ’ עדנה לומסקי-פדר (העברית)

בין קארמה לשיקולי עלות-תועלת :דמיון
שיחי כגשר לתכנים תרבותיים
יותם בורשטיין (תל-אביב)

 11:30-13:00מליאת פתיחה (אולם המליאה)

מידה אחת מתאימה ...למי? נוירו-דיוורסיטי
בין רטוריקה לפרקטיקה
ד"ר בן בלק (העברית)
רטוריקה של אתיקה ואתיקה של רטוריקה:
סרבנות מצפון והתנגדות רופאים להזנה
בכפייה בישראל
ד"ר גיא שלו (תל-אביב)
"אובייקטיביות" בין רטוריקה לפרקטיקה
בועדת סל התרופות הישראלית
יעל עשור ()UCLA
מאמץ אחרון ודי? שיח סוף עידן האיידס
בין רטוריקה לפרקטיקה
ד"ר ענת רוזנטל (בן-גוריון)
מגיבה :ד"ר אינה לייקין (האו”פ)

דברי פתיחה
פרופ' ניר אביאלי ,נשיא האגודה האנתרופולוגית
הישראלית
ברכות
מר בני ביטון ,ראש עיריית דימונה
הענקת אות מפעל חיים של האגודה
האנתרופולוגית הישראלית
פרופ' דון הנדלמן

בין רטוריקה לפרקטיקה:
חזון ומציאות בשדות המחקר של
האנתרופולוגיה הרפואית (חדר )3
יו”ר :ד"ר ענת רוזנטל (בן גוריון)

Footloose in Jerusalem (1967/2017):
Ambulatory Anthropology’s SidewalkLevel View of Global Mobility
Dr. Marcy Brink-Danan (The Hebrew
University), Dr. Lusi Morhayim
)(Technion

גוף ומקצועות בתנועה (חדר )2

מוביליות תרבותית במקרים של ניכוס
תרבותי :מעבר לפריזמה של הכוח (חדר )2
יו"ר :תמר שיין-פז (תל-אביב)  +אורי מאוטנר
(קיימברידג')

אורי מאוטנר (קיימברידג')
מגיב :פרופ' ניסים מזרחי (תל-אביב)

Religious butinage: a metaphorical
approach to religious mobility
Dr. Yonatan N. Gez (The Hebrew
)University

הדרך אל המערה  -ילדי חברון ,1968
דור במקום
עמליה שחף (העברית)

מגיל לגלות :הזקנה המופלגת כהגירה מרצף
שלבי חיים למצב חיים סופי
ד”ר שרון רמר-ביאל (תל-אביב)

“יוצא למסע אל עצמו” :פרקטיקות של
תנועה ומשמעויות של תמורה בשיח הפדגוגי
במוזיאון הילדים בחולון
ד”ר הדס נצר דגן (האו”פ ,אנתרופולוגית
יישומית עצמאית)

The Buddha Settles in the West
Bank: Values and Cosmologies in
Cases of Cultural Appropriation

Negotiating the Foreign Tourist Gaze:
Hospitality and the Commodiﬁed
Persona in Holy Land and Alaskan
Tourism
)Prof. Jackie Feldman (Ben Gurion

הליכה כשיטת מחקר  -משמעויות
והשלכות על חקר הניידות (חדר )5

Keynote
)Prof. Michael Fischer (MIT

 13:00-14:00ארוחת צהריים
 14:00-15:30מושבים מקבילים 2

זהות ,ריטואל וגוף בתנועה; אתנוגרפיה של
יהודים ושל קהילות יהודיות (חדר )3
יו”ר :אלעזר בן לולו (בן-גוריון)
אמונה בתנועה  -קבוצת המחול אנסמבל כעת
צופיה מאלב (העברית)
ישראליות מסורתית רוחנית:
ידוענים בתנועה בין זהויות
ד”ר אסף ליבוביץ’ (העברית)
קבלת שבת רפורמית ישראלית;
פרפורמנס של תנועה מגדרית
אלעזר בן לולו (בן-גוריון)
אנתרופולוגיה של ספורט ופנאי – לקראת
קהילת ידע חדשה (חדר )4
יו”ר :ד”ר עוזי בן שלום (אריאל)
שיח של פגיעות ופחד ברכיבת ילדות על
אופני הרים
אילת טל (חיפה)
כדורגל ,זהות קולקטיבית והתנגדות –
המקרה של הפועל קטמון ירושלים
ד”ר נטע האילן (האו”פ)
בין תנועה רשתית לאלימות במגרשי ספורט
– מחקר רב ממדי
ד”ר עוזי בן-שלום (אריאל)

)Religion in Movement (Room 1

Therapeutic walk and walking in
therapy – a physiotherapist guide to
the concept of walking
)Efrat Goldshmid (Oxford University

ד”ר דבורה גולדן (חיפה) ,ד”ר לורן ארדריך
(בית ברל) וד”ר סווטה רוברמן (מכללת גורדון,
אונ’ העברית)

When the State Winks:
The Performance of Jewish
Conversion in Israel

ד”ר מיכל קרבאל  -טובי (תל-אביב)

זהות מעמדית בהתהוות:
פלסטיניות פרופסיונליות בנגב
ד”ר סראב אבורביעה-קווידר (בן-גוריון)
כך כובשים מולדת:
תכנון ויישוב חבל לכיש בשנות החמישים
ד”ר סמדר שרון (תל-אביב)
 15:45-17:15מושבים מקבילים 3
Asylum-seekers and Immigration
)(Room 1

Mobility and Death: bodies, borders
and African asylum-seekers in Israel
Dr. Lisa Anteby-Yemini (CNRS, Aix)Marseille University
Anticipating the global management
of forced migration flows and the
social integration of asylum seekers
Albu Oana (University of Southern
)Denmark

)Chairman: Dr. Michal Pagis (Bar Ilan
Indonesians’ Competitive Pilgrimages
to Mecca and Jerusalem
Dr. Mirjam Lücking (The Hebrew
)University
Translating Spirituality: Universalism
and Particularism in the Diffusion of
Spiritual Care from the United States
to Israel
)Dr. Michal Pagis (Bar Ilan

כנס האגודה האנתרופולוגית ה46-

בתנועה...
דימונה 23 - 24 ,במאי

בתמיכת:

2018
על הכנס עמלו:

אינה לייקין ,אריקה וייס ,הדס נצר-דגן ,הילה נחושתן ,זאב קאליפון ,חיים נוי ,מרסי ברינק-דנן ,ניר אביאלי,
עזרי עמרם וציפי עברי

Between Boas and Sapir: Jewish
Immigration, Assimilation and the
Locus of Culture in Early American
Anthropology
)Nehemia Stern (Ariel

סדנת תיאטרון (חדר )6
מארגנות ומנחות :ד"ר מיכל אסא ענבר (אונו,
העברית)  +הגר חג'ג ברגר (העברית והמכללה
למנהל)  +אורית הירש מציאולס (בן-גוריון
וחיפה)

Chronic Migration:The Endless
Journey of Asylum Seekers
)Alice Gaya (Ben-Gurion

 19:30 - 17:30סיור רגלי בעיר בדימונה
שיסתיים בארוחת ערב חגיגית בקרב קהילת
האפריקאים העבריים בדימונה

אותנטיות /אותנטיפיקציה בתנועה :בין
תיירות ודת (חדר )2
יו"ר :ליאור חן (העברית)  +ד"ר רחל ורצברגר
(אריאל והמכון הטכנולוגי חולון)
אותנטיות של העצמי/אותנטיות יהודית:
שיח האותנטיות ההיברידי של העידן
החדש היהודי בישראל
ד"ר רחל ורצברגר (אריאל והמכון הטכנולוגי
חולון)
הדרך לשנגרילה :תיירים ,מקומיים,
מיסיונרים ,והחיפוש אחר אותנטיות טיבטית
ד”ר גדעון אלעזר (בר-אילן)
"אותנטיזציה" ותחרות במקומות קדושים:
המקרה של אתרי הטבילה לאורך נהר הירדן
ליאור חן (העברית)
מגיב :פרופ' ג'קי פלדמן (בן-גוריון)
בספר הישראלי בראשית
קולות מלמטה ְ
המדינה  -העולים כסובייקטים פעילים
(חדר )3
יור :ד"ר אינה לייקין (האו"פ)
"לא פשענו ,לא עשינו עול לאיש ,לא
נסכים להישלח לארץ גזירה!" – מאבקי
המתיישבים בחבל לכיש
ד"ר סמדר שרון (תל-אביב)
ייבוא ממרוקו לדימונה :פועלים ,מובטלים,
מחנכים ויזמים בדימונה בשנות החמישים
שלי שאול (תל-אביב)
היתוך בחום נמוך :יחסים בין עדתיים
במחנות ומעברות העולים
הילה בהר"ד (העברית)
בין חיים -למוות -לחיים בישראל (חדר )4

יו”ר :אורי כץ (בן-גוריון)  +שבט אילת (תל-אביב)

משחקים באש :תומכים ומתנגדים לשריפת
גופות בחברה הישראלית
ד”ר זהר גזית (העברית)
מס( ִשֹ)יגות את הגבול:
ִ
סבל ,הכרה ואזרחות בתביעתן של אמהות
שיילודיהן נקברו בקבר אחים
שבט אילת (תל-אביב)
“אמא שלך לא מביאה רייטינג”:
כינון תסריטים תרבותיים ביחס לאזרחים
נעדרים בישראל
אורי כץ (בן-גוריון)
מגיבה :ד”ר מיכל קרבאל-טובי (תל-אביב)
תנועות במרחבים  -המרחב העירוני
והמרחב הכפרי (חדר )5
המדלגים  -קווים לדמותם של הנעים בין
קהילות רפורמיות ואחרות במרחב התל
אביבי
ד”ר עינת ליבל הס (מכללת אשקלון)
ניעות של חפצים ואנשים במרחב הביתי:
השפעות האירוח דרך Airbnb
רועי בכר (אוניברסיטת מילאנו-ביקוקה)
הבית ,השדה והשוק  -אוכל מניע שינוי
במושבי שפלת יהודה
גילי טופר טייב (בן-גוריון)
Up and Down in the Galilee: How
Rural Women of the Galilee Secured
Living in Mandatory Palestine
Rawda Morkus- Makhoul (Ben
)Gurion

יום חמישי  24במאי 2018

 9:30-11:00מושבים מקבילים 4

Between Home and Exile in a
Jewish State: On Movement,
)Longing, and Belonging (Room 1

Dr. Assaf Harel, Binghamton University,
(SUNY) + Dr. Joyce Dalsheim (University
)of North Carolina at Charlotte
Endemic Insecurity: The Palestinian
Citizens of Israel
)Dr. Amalia Sa’ar (Haifa
Exile at Home? On the Struggles of
Being Jewish in Israel
Dr. Joyce Dalsheim (University of North
)Carolina at Charlotte
Under the Cover of the Kippah: On
Settlers, Passing and Belonging in the
Israeli-Palestinian Space
Dr. Assaf Harel, Binghamton University
)(SUNY

עובדים ועבודה בשינוי (חדר )2
מה יש למרקסיזם לתרום לאנתרופולוגיה היום?
מתן קמינר (מישיגן)
מוביליות בהגדרה של העובד האידיאלי -
המקרה של ארגונים חברתיים עסקיים
נגה בובר בן דוד (העברית)
עובדים בתנועה ומעבר :מעצבים גרפיים
והבהלה לדיגיטל
מיה ולנשטיין (תל-אביב)
המעבר "מעובדות לעמדות" שגוי
פרופ' גדעון קרסל (המכון לחקר המדבר,
בן-גוריון)
דתות בתנועה מתמדת (חדר )3
יו"ר :ד"ר לירון שני ()MIT
כשאלים מפסיקים לנדוד :על תנועה
במרחב של אלים ,חפצים ובני אדם במערב
ההימלאיה
ד”ר אסף שרעבי (המרכז האקדמי פרס)
אנשים ודת בתנועה:
השפעת ההגירה מאריתריאה על הכנסייה
האתיופית בארץ הקודש
עומר הקר (העברית)
אזרחות נוצרית :בין מהגרי עבודה במדינת
הלאום למיסיונרים בעידן הגלובאלי
ד”ר סמדר בראק (מישיגן)

מרחב התמרון המיני בשפה הטורקית
בין גוף לדיבור
יעל שגב (בר-אילן)
“ביחד ולחוד” :קליטת מהגרים בבתי ספר
ד”ר עדי בינס (בית-ברל ,בר-אילן)
מתווכי הנפש :פדגוגיות תקשורת
פסיכולוגיות בחינוך מיני בקרב חרדים-
לאומיים בישראל
יהושע אקרמן (העברית ,האקדמית ת”א יפו)
אנתרופולוגיה יישומית כקריירה :לזכרה של
פיליס פלגי  -חלק א (חדר )5
יו”ר :ד”ר מלכה שבתאי (האגף לחינוך ילדים
ונוער בסיכון במשרד החינוך)  +ד”ר הדס נצר
דגן (האו”פ ,אנתרופולוגית יישומית עצמאית)
דברים לזכרה של פיליס פלגי
פרופ’ תמר אלאור (העברית)

אנתרופולוגיה רפואית יישומית
ד”ר אניטה נודלמן (אוניברסיטת בן-גוריון)
מכאן לשם ומשם לכאן :אנתרופולוגיה
בשדות ישנים וחדשים
ד”ר מלכה שבתאי (האגף לחינוך ילדים ונוער
בסיכון במשרד החינוך)
 12:45 - 11:45אסיפה כללית (אולם המליאה)
•הצגת קהילות האגודה
•אישור הדוח הפיננסי ל2017-
•הצעות לסדר היום

תנועת זהויות בין מורה מנוסה וחוקרת
מתחילה
מירב כהן זכריה (בן-גוריון)  +פרופ’ דורית
טובין (בן-גוריון)
“אי הניעות” המת וההתנגדות החרדית
ליצירת “מחוזות זיכרון” הסטורי-לאומי
ד”ר טליה שי (טכניון)
מעבר ל”פאסינג” :ביקורת על גישות הפוסט
לניתוח יחסים אתניים בישראל
ד”ר אורי דורצ’ין (צפת)

 13:00 - 12:45סיור מודרך בתערוכת התצלומים
ת בהודו”
“אתנוגרפיה נוודי 
פרופ’ פנינה מוצפי-האלר (בן-גוריון)

חיקוי קולוניאלי :רעולי פנים
לבנת קונופני-דקלב (תל-אביב)

 13:00-14:00ארוחת צהריים

פרישות ותנועה בהודו המודרנית :חייהם
של הסגפנים היוגיים
הגר שלו (העברית)

 14:00-15:30מושבים מקבילים 5
By a Strong Paw and an
Outstretched Arm: Violence,
Power Relations and Mobility in
)Human-Animal Spaces (Room 1

Limor Chen (Ben-Gurion) + Racheli Ben
)David (Ben-Gurion
“It’s Not Food, It’s Violence”:
Veganism and Animals’ Mobilities
)Limor Chen (Ben-Gurion
“Yishmael is a savage”: Architectures
of violence and ethnic boundaries at
the kosher slaughterhouse
)Anat Ben-Yonatan (Bar-Ilan
In the Name of Love: Latent aspects
of violence and social mobility in
Israelis’ relations with animals
)Dr. Dafna Shir-Vertesh (Achva
Leash in the City – Dog-Leash-Human
Mobilities and the Urban Space
Orit Hirsch-Matsioulas (Ben-Gurion,
)Haifa) + Yaara Sadetzki-Vered (Tel-Aviv

טשטוש הקו הירוק בחקר נשים פלסטיניות
באקדמיה הישראלית :ייצור ידע מוסרי
ד”ר סראב אבורביעה-קווידר (בן-גוריון)

תרומתו של שיח מפורש על הקשר דת-מדע
להוראת האבולוציה ולקידום סובלנות בקרב
סטודנטים דתיים וחילוניים במסגרת הכשרת
מורים למדעים :מחקר פעולה
ד”ר איריס אלקחר( ,סמינר הקיבוצים)  +ד”ר
מרווה שמואלי (סמינר הקיבוצים)

ְמניעֹות שינוי חברתי:
מורות למחול פלסטיניות בישראל
ד"ר הודל אופיר (האקדמיה למוסיקה ולמחול
בירושלים)

זהויות בתנועה בישראל (חדר )4

מושב אנתרופולוגיה לשונית :שפה בתנועה
(חדר )4
יו”ר :אוראל ב .עמנו (העברית ,האקדמית ת”א יפו)

אוראל ב .עמנו (העברית ,האקדמית ת”א יפו)

עיצוב מחדש של ה"עצמי הנע" :תחביר
קינסטטי ורפלקסיה חושית במחול משולב
ד"ר גילי המר (העברית)

פיליס פלגי :החלוצה בתחום אנתרופולוגיה
ישומית –  3דוגמאות
פרופ’ הנרי אברמוביץ’ (תל-אביב)

הסכסוך הישראלי -פלסטיני בתנועה (חדר )2

“משנעים ידע” :על שפה ,חברה וסמכות

מחוות של תנועה:
תנועת הגוף ותנועה חברתית (חדר )3
יו”ר :ד"ר גילי המר (העברית)  +ד"ר הודל אופיר
(האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים)

חיים בגופם-ביתם:
סגנון חיים בתנועה של רקדנים מקצועיים
מזדקנים המופיעים על הבמה
ד"ר יעל (ילי) נתיב (לוינסקי)

כיצד “לעבור את הקיר”? מעברים בין שדות
תרבותיים בסרטי נשים חרדיים ובסדרות
רשת מקוונת
ד”ר מתן אהרוני (אריאל)

מדעית בהקשר שלNeuro Linguistic :
Programming

 The Other Side of CitizenshipImmobility in the Israel-Palestine
Seam-Zone
Dr. Yarden Enav (The Open University
)and Levinsky college

“זה החלום של כל המשפחות” – הבחירה
ברפואה כקריירה בקרב בני המיעוט הערבי
בישראל
ד”ר אריאלה פופר גבעון (דוד ילין)  +פרופ’ יעל
קשת (מכללת הגליל המערבי)
תנועה בכפר ובבית כפרקטיקה של שייכות
וזרות
ד”ר תגריד יחיא יונס (תל-אביב; מו”פ המשולש)

אנתרופולוגיה יישומית כקריירה :לזכרה
של פיליס פלגי  -חלק ב (חדר )5
יו”ר :ד”ר מלכה שבתאי (האגף לחינוך ילדים
ונוער בסיכון במשרד החינוך)  +ד”ר הדס נצר
דגן (האו”פ ,אנתרופולוגית יישומית עצמאית)
קריירה באנתרופולוגיה יישומית:
בין מחקר למעורבות
ד”ר שלוה וייל (העברית)
Experiencing Culture: Teaching
Anthropology to Young Children

ד”ר אביגיל מוריס (מרכז מדע ים המלח והערבה)
מאנתרופולוגיה של עבר אנלוגי
לאנתרופולוגיה יישומית של עתיד דיגיטל
פרופ’ יוני מזרחי (עמק יזרעאל)
מגיבה :ד”ר אורית אבוהב (בית ברל)
סדנת אנתרופולוגיה חזותית עם פרופ'
יורם בילו (חדר )6
מנחה :פרופ’ יורם בילו (העברית)
משתתפים :ד”ר קרול קדרון (חיפה)  +ד”ר יהושע שמידט
(מרכז מדע ים המלח והערבה)  +עזרי עמרם (בן גוריון) +
רועי בכר (מילאנו-ביקוקה)

 15:45-17:00מליאת סיום (אולם המליאה)
יו"ר :ד"ר שלי שנהב-קלר (בית-ברל,
האקדמית ת"א-יפו)
פרופ’ אריק כהן (העברית) משוחח עם
פרופ’ פנינה מוצפי-האלר (בן-גוריון)
על Mobilities
הענקת פרס מקס גלקמן לעבודת
הדוקטורט המצטיינת
 17:00ביקור בקיבוץ “שומרי השלום”
של קהילת האפריקאים העברים במהלך
חג “פסח של העולם החדש” ,ארוחת
ערב טבעונית וקונצרט (הקונצרט יחל ב.)20:00-

