הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית
אנתרופולוגיה ושכנותיה
תל-אביב  6-7במאי 2001
יום ראשון 6 ,במאי 2001

 08:30-09:30הרשמה והתארגנות ,קפה וכיבוד קל

 09:30-11:00שיח נפגעים :ההבניה החברתית של טראומה בישראל
מארגן :יורם בילו
יום בילו )האוניברסיטה העברית( – דברי פתיחה
Absence Rising: Telling Holocaust Stories
דון הנדלמן )האוניברסיטה העברית(
קרול קידרון )האוניברסיטה העברית( דור שני לשואה :זהות ,זיכרון והעברה בין דורית של טראומה
עדנה לומסקי פדר ואייל בן ארי )האוניברסיטה העברית( השיח הטראומתי כמנרמל מילטריזם בחברה
הישראלית
אווה אילוז )האוניברסיטה העברית( From the Lisbon Disaster to Oprah Winfrey: Suffering as
Identity in the Era of Globalization
 09:30-11:00ייצוגים והיצגים תרבותיים במרחב הציבורי
מארגנת :שלי שנהב
עירית דקל )אוניברסיטת תל אביב( מובלעות הרעות :משמרות השלום והדמוקרטיה  4.11.95בכיכר רבין
טובה גמליאל )אוניברסיטת תל אביב( חוויות חברתית -קיומיות של קרבת המוות :חקר מקרה
ניר אביאלי )האוניברסיטה העברית( בתי קפה בויאטנם
ישי רוזן צבי )אוניברסיטת תל אביב( טקסים וטקסטים -המקרה של מסכת סוטה
 09:30-11:00נשים ומתחים בין תרבותיים במרחב העירוני
מארגנת :מרים ביליג
טובי פנסטר )אוניברסיטת תל אביב( מגדר ,תרבות וכוח בתכנון מרחבי ביישובי הבדואים בנגב
מרים ביליג )מכללת יו"ש ,אריאל( 'לבנים ושחורים ,נקיים ומלוכלכים' :מבט מהחלון ,ישראל בשנות ה2000-
אורנה בלומן )אוניברסיטת חיפה( ללכת לעבודה כחציית גבולות של זהות קבוצתית ומגדרית :חרדיות
מועסקות
 11:00-11:30הפסקת קפה
 11:30-13:30מושב פתיחה חגיגי -מליאה
ברכת יו"ר האגודה האנתרופולוגית הישראלית ד"ר דני רבינוביץ
ברכת נשיא אוניברסיטת תל אביב פרופ' איתמר רבינוביץ

היבטים אנתרופולוגים של פרויקט הגנום האנושי
יו"ר מאירה וייס
דן גראור ,המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב 'הגנים אשמים' :הסברים גנטיים לתכונות התנהגותיות
חרמונה שורק ,המכון למגעי החיים והמחלקה לכימיה ביולוגית ,האוניברסיטה העברית ,גנטיקה מולקולרית
בעידן הפוסט-גנומי
 13:30-14:30ארוחת צהריים קלה
 14:30-16:00ייצוגים והיצגים תרבותיים במרחב הציבורי
מארגנת :שלי שנהב
אריק כהן )האוניברסיטה העברית( חג הצמחונים הסיני בפוקט :דת ,אתניות ותיירות באי דרום תאילנדי
סווטה רוברמן )האוניברסיטה העברית( 'ליום זה אנחנו מחכים במהלך השנה' :מצעד הניצחון על גרמניה
הנאצית בירושלים
איילת פלד ברטל )אוניברסיטת חיפה( 'רב תרבותיות' בעידן הגלובליזציה :המקרה של פסטיבל 'החג של
החגים' בחיפה
 14:30-16:00מריבוד סמוי לגלוי :מעמדות חדשים בקיבוץ?
מארגן :ראובן שפירא
ראובן שפירא )מכללת הגליל המערבי( עליונות בקיבוצים במשבר :טכנוקרטים או פטרונים בעלי קשרים
ונאמנויות בסיוע כריזמטורים משוק הניהול?
גדעון קרסל )אוניברסיטת בן גוריון( תגמולים חומריים :מריבוד סמוי לריבוד גלוי בקיבוץ
משה שוורץ )אוניברסיטת בן גוריון( ריבוד חדש -לגיטימציות חדשות בקיבוץ?
 16:00-16:30קפה וכיבוד קל
 16:30-18:00מושב מליאה
בין אתנוגרפיה לדיני ראיות :טנטורה  1948ומשפט תדי כ"ץ
יו"ר דני רבינוביץ
דוברים:
אילן פפה )אוניברסיטת חיפה( ,שמועה ,עדות שמיעה ותעודה :המקרה של טנטורה
עו"ד אביגדור פלדמן
 18:00-19:00אסיפת חברים
 19:15-22:30תכנית ערב מיוחדת
יציאה באוטובוס מקמפוס אוניברסיטת ת"א למסעדת "מרכז אסיה" ,שכונת שפירא.
19:15
 19:45-21:00ארוחת ערב חגיגית
 21:00-22:30הופעת אנסמבל "נוה" -מוסיקה בוכרית קלאסית .מנחה :פרופ' אדווין סרוסי
הסעה חזרה לקמפוס אוניברסיטת ת"א
22:50

יום שני 7 ,במאי 2001
 09:30-11:00מפגשים בין-תרבותיים בזירת העבודה
מארגנת :דניאלה אריאלי
ארץ ,עבודה :מהגרי עבודה פלסטינים בישראל
מירב אהרון )אוניברסיטת תל אביב(
דניאלה אריאלי )האוניברסיטה העברית( קולוניאליסטים תחת עול התקנות :אקספטס מערביים בבייג'ינג
גלית אילון סודאי )אוניברסיטת תל אביב( הזהויות המקומיות של עובדים גלובליים :עדות מחברת הי-טק
ישראלית שהתמזגה עם מתחרה אמריקאית
09:30-11:00
The Right of the 1948 Palestine to Return and to the Title of Their Properties Inside Israel
Uri Davis (Exeter University, Durham University) Citizenship, the State and the Right to
Private Property: The Case of Israel,
the EU and the 1948 Palestine Refugees
Joyce Dalsheim (New School New York, Kaye College) National History, National
Identity and "Peace Making":
Cultural Groundwork and Political Change

סלימאן חואלדי )מכללת אחווה ,מכללת קיי( פליטים בתוך מדינתם :חקר מקרה :קראד אל-חט והעווארנה,
גליל 1948-2000

 09:30-11:00הוראת אנתרופולוגיה במכללות -שולחן עגול
מארגנת :אורית אבוהב
דוברים:
מאיה מלצר -מכללת אורנים
טליה שי -מכללת אריאל
ראובן שפירא -מכללת הגליל המערבי
קוסאי חאג' יחיא -המכללות הערביות
אורית אבוהב -מכללת בית ברל
 11:00-11:30קפה וכיבוד קל
 11:00-13:00עבודה רגישה ומודעת -תרבות בשירותי אנוש :סוגיות מתוך עבודה עם אוכלוסיות בדואיות )(1
מארגנת :חגית פרץ
ח'יר אל-בז )מחלקת הרווחה המועצה המקומית שגב שלום( דילמות מקצועיות בעבודה במגזר הבדואי בנגב
'למען שלומכם ובטחונכם צאו מן הכפר'
מירה קרניאלי )מכללת אורנים(
בריאות נפש בחברה הערבית
אליען אל קרנווי )אוניברסיטת בן גוריון(
11:00-13:00ברוחה של מרגרט מיד 100 :שנה להולדתה
מארגנות :פיליס פלגי ומלכה שבתאי
פיליס פלגי )אוניברסיטת תל-אביב( הרצאת פתיחה
הקרנת סרטון על מרגרט מיד
משה שוקד )אוניברסיטת תל אביב( מעורבות האנתרופולוג בחיי היומיום :מכתבים מן 'האינתיפאדה'
יהושוע דורבן )אוניברסיטת תל אביב( האם תיתכן תיאוריה חד-הורית :האם הזיווג בין אנתרופולוגיה ובין
פסיכולוגיה פורה?
מלכה שבתאי )אוניברסיטת תל אביב( אנתרופולוגיה יישומית באקדמיה
מורשתה של מיד :מסקנות מהכנס בניו-יורק ,אפריל 2001
נירה רייס )מכללת גורדון לחינוך(

 11:30-13:00תרבות בתנועה ותנועה בתרבות
מארגנת :עפרה גולדשטיין-גדעוני
אילאיל הרציון-שני )אוניברסיטת בן גוריון( אנתרופולוגים בתנועה :ההליכה בעקבות נשים טיבטיות
אישה כאדם בוגר ,האם משהו כאן לא מסתדר? על רווקות
עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(
בתרבות פלסתינאית-ישראלית כמסמנות של נשיות חדשה
Alanna Cooper, Meandering About the Fluid Field: In Search of the Bukharan Jews
 13:00-14:00הפסקת צהריים
 14:00-15:30מושב מליאה חגיגי :פרס עבודת מ.א .מצטיינת וחגיגת ספרים
יו"ר :אנדרה לוי ואורית אבוהב
 15:30-16:00קפה וכיבוד קל
 16:00-17:30עולמם של מתבגרים וצעירים
מארגן :יהודה יעקובסון
תמיר ליאון לקיחת סיכונים בתרבות הצעירה בישראל -ההיבט הלאומי ,החברתי והאישי
מירה קרניאלי )מכללת אורנים( 'ערסים' ו'פרחות' -תת-תרבות נגד בקרב בני הנעורים כמנוף לניעות חברתית
דיאנה לוצאטו ויהודה יעקובסון )אוניברסיטת תל-אביב( וריאציות בעולמם המיני של צעירים בעידן הפוסט-
מודרני
יעל בן דוד )אוניברסיטת בן גוריון( הבנית זהותם של צעירים ערבים במרחב החברתי האקדמי של ישראל
 16:00-17:30היסטוריה של האנתרופולוגיה הישראלית
מארגן :הרווי גולדברג
הרוי גולדברג )האוניברסיטה העברית( פרספקטיבות גלובליות של ניצניה של האנתרופולוגיה בארץ ישראל:
נתונים ראשונים
אנתרופולוגיה בהתהוות :האוניברסיטה העברית ומדע האדם
אורית אבוהב )מכללת בית ברל(
זאב קאליפון )אוניברסיטת בר אילן( אנתרופולוגיה יישומית בישראל -ובכל זאת
יוסי לוס )אוניברסיטת תל אביב(
 16:00-17:30עבודה רגישה ומודעת -תרבות בשירותי אנוש :סוגיות מתוך עבודה עם אוכלוסיות בדואיות
מארגנת :חגית פרץ
מתדיין :עראף אבו-רביע
בותיינה חליחל )אוניברסיטת בן גוריון( 'בעצב תלדי פגים!' חוויותיה של יולדת בדואית
ניידת הבדואים של קופת חולים הכללית :עבודה רגישת-תרבות
רעיה גל )אוניברסיטת בן גוריון(
שיפרה קיש )אוניברסיטת תל אביב( 'שיח חרשים' :קהילה מסמנת בדואית ,מה זה משנה?
סיום

