הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית
בגוף ראשון :פרספקטיבות אנתרופולוגיות של הגוף
קיבוץ מעלה החמישה 29-30 ,במאי 2002
יום ד 29 ,במאי 2002

 -08:30-09:00התכנסות ורישום ,קפה וכיבוד קל

09:00-11:00
• מושב א' :הגוף בצבא :משטור ,משמוע והתנגדות )(1
יו"ר :אורנה ששון-לוי
אייל בן ארי )האוניברסיטה העברית( ,לוחמת לילה ושינה במשטרי זמן צבאיין
ורד מנה )האוניברסיטה העברית(' ,החוק קבע שבנות משמינות בין  4ל 8-קילו בצבא' :על נשים והשמנה
בשירות הצבאי
אורנה ששון-לוי )האוניברסיטה העברית( ,שליטה עצמית וריגוש ,גוף ומדינה :על גבריותו של החייל הקרבי
דגנית מנור )אוניברסיטת בן גוריון( ,על משמעותה של המשמעת :ממנגנון ליצירת גוף צייתן למנגנון ליצירת
'גאוות יחידה' בצה"ל
• מושב ב' :שיג ושיח על הגוף המת
יו"ר :טליה שי
רוני רייך )אוניברסיטת חיפה( ,חפירת "אבותיך" בעיר רב-דתית
רון פוקס )מכללת יו"ש ,אוניברסיטת חיפה( ,תכנון בתי קברות בריטיים בארץ ישראל 1917-1927
טליה שי ,אסף אינהורן ,ויטלי טבלב ,בוריס גוטקין ואיה עמאר )מכללת יו"ש( ,השיג והשיח על הגוף המת
• מושב ג' :תנועה גופנית וזהות תרבותית ומגדרית
יו"ר :דליה לירן-אלפר
אביגיל מוריס )מכללת אילת( ,משחקות לקצב חדש :ניהול משא ומתן בין השקפות מסורתיות ומודרניות לגבי
נשיות על מגרשי המשחקים בטונגה
קוסאי חאג' יחיא )מכללת בית ברל( ,ריקוד הדבכה :בין מסורת למודרניזציה
דליה לירן-אלפר )מכללת בית ברל וביה"ס לתקשורת ,המכללה למנהל( ,כל נערה לגופה :גוף והבניית זהות
מגדרית בקרב נערות המשתתפות
בחוגי ריקוד בישראל
 11:00-11:15הפסקה
11:15-12:45
• מושב א' :הגוף בצבא :משטור ,משמוע והתנגדות )(2
יו"ר :אורנה ששון-לוי
דרור משעני )אוניברסיטת בן גוריון( ,אתניות ומיניות :מופע הדראג של רחמים בן-חמו ב"התגנבות יחידים"

Decorah Heifetz-Yahav (Tel Aviv University), From Fighters to Peacekeepers:
Negotiating Relations in the IsraelPalestinian Joint Patrols
מגיבה :ענת אריאלי )אוניברסיטת חיפה(
• מושב ב':
The Anthropology of Reproduction and Childbirth in Israel
Chair: Elly Teman & Michal Nachman
Omi (Bar Ilan University), Israeli Birth as a Military Rite of Passage
Tsippi Ivri & Elly Teman (Hebrew University), Pregnant Metaphors and Surrogate
Meanings: Pregnancy and Surrogacy
Michal Nachman (Lancaster University, UK), Brothers, Nationhood and Ova
Donation in Israel
• מושב ג' :ריקוד עממי וחברתי בישראל
יו"ר :דליה לירן-אלפר
אילה גורן-קדמן )האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים( ,עם רוקד בישראל :מחול אתני ,ריקודי עם ,ריקודי חברה
דינה רוגינסקי )אוניברסיטת תל אביב( ,תנועתיות ותנועה :תנועתיות גופנית בתנועת הריקוד העממית הישראלית
אנה בוטיר )אוניברסיטת בר אילן( ,בין מצווה טאנץ לריקוד ה :Slow-השוואה בין ריקודי חתונה חסידית,
דתית-מודרנית וחילונית
 12:45-13:45ארוחת צהריים
 13:45-15:15מושב מליאה
יו"ר :ד"ר מאירה וייס -יו"ר האגודה האנתרופולוגית הישראלית
ברכות:
פרופ' נחמן הן יהודה ,דיקן הפקולטה למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית
ד"ר מיכאל שלו ,ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית
Prof. Jean Comaroff, University of Chicago
אורחת הכנס-
"Criminal Obsessions: Imagining Order After Apartheid: Violence, the State, and the
"Embodiment of Transgression
 15:30 -15:15הפסקה
15:30-17:00
• מושב א' :לגופו של יהודי :גזע ,גנטיקה וזהות
יו"ר :הרווי גלודברג
הרווי גולדברג )האוניברסיטה העברית( ואורית אבוהב )מכללת בית ברל( ,העיסוק ב"מדע הגזע היהודי"
בספרות העברית המתחדשת ובתקופת היישוב
רפי פלאק )האוניברסיטה העברית( ,אוגניקה ציונית
צבי ליבשיץ )אוניברסיטת תל אביב( ,על מחקרים גנטיים אצל קבוצות של יהודים
חן ברם )האוניברסיטה העברית( ודרור רוזגרטן )הטכניון( ,ארכיאולוגיה גנטית ,זהויות אתניות ורגישות
חברתית :על המפגש בין המחקר הגנטי של קהילות ואנתרופולוגיה
מגיב :סטיב קפלן

Healing and Culture
:'• מושב ב
Chair: Don Seeman
 הגוף האישי והקולקטיבי בטקסי:"We Have Come to be Healed" ,(נעה אפלויג )האוניברסיטה העברית
Navaho-הריפוי של ה
Aref Abu-Rabia (Ben Gurion University), "Please, Don`t Touch My Body": The Case of
Women`s Participation in Middle Qarina
 פרספקטיבות אנתרופולוגית: צדק חברתי וזהויות האדם:'• מושב ג
 חגית פרץ:יו"ר
 נשים עם מוגבלות פיזית גלויה לעין בשדה המיניות: האישה האחרת,(נילי ברויאר )האוניברסיטה העברית
" האלמנטים המיתיים והמשמעויות החברתיות המגולמים ב"סמל הנכים,(ליאת בן משה )אוניברסיטת תל אביב
Joyce Dalsheim (New School University and Kaye College of Education), Historical
Consciousness and the Potential for social justice: Constructing
Frameworks of Reference in High School History Outings
 הפסקה17:30-17:45
17:45-19:30
 גוף ומוסר:'• מושב א
 סיגל גולדין:יו"ר
 היבטים תיאורטיים: בין סוציולוגיה של הגוף לסוציולוגיה של המוסר,(סיגל גולדין )אוניברסיטת חיפה
 פוליטיקה של הגוף בחברה הישראלית: הגוף הנבחר,(מאירה וייס )האוניברסיטה העברית
 יישום משפטי ופרקטיקה רפואית, מדיניות פריון: להפיל עובר חריג,(יעל השילוני )אוניברסיטת תל אביב
בישראל ובגרמניה
Culture and its Discontents
:'• מושב ב
Chair: Don Seeman
Kriste Beverage (Rothberg International School, Hebrew University), The "Culture
Concept" and Educational Psychology in Jerusalem
Sarah H. Willen (Emory University), Exploring "Undocumentness" as a way of being:
Everyday Life among "Illegal" Migrant Workers in Tel Aviv
Don Seeman (Hebrew University), Terror, Illness and Culture: Some Critical
Comments
 ארוחת ערב19:30-20:30
 ירושלים," להקה כורדית "גוננים: אירוע ערב21:00

יום ה' 30 ,במאי 2002
 08:30-09:30אסיפת חברים
09:30-11:30
• מושב א'" :הגוף האחר/ת" :ייצוג ו/או הבניית זהויות בטלוויזיה הישראלית )(1
יו"ר :מלכה שבתאי
חנה אזולאי הספרי "פועלות"
"זמן שאול"
שאול ביבי
מתדיינים:
תמר אלאור )האוניברסיטה העברית(
פנינה מוצפי האלר )אוניברסיטת בן גוריון(
דוב שנער )אוניברסיטת בן גוריון(
• מושב ב' :גוף ,פוליטיקה והפוליטיקה של הגוף
יו"ר :עמליה סער
הקינה כסיפורו של הגוף :הבניה נשית של משבר
טובה גמליאל )אוניברסיטת חיפה(,
תג'ריד יחיא-יונס )אוניברסיטת תל אביב( ,הגוף כזירה של שליטה פוליטית :פרקטיקות של פיקוח על הצבעת
נשים פלסטיניות בישראל
נירה רייס )מכללת גורדון לחינוך ,חיפה( ,היבטים תרבותיים ופוליטיים של התערבות בשינוי הגוף בעקבות
שינוי מגדרי
"בשברי עוגיות אין קלוריות – "...הומור של דיאטות :התנגדות של
דבי ינקו )אוניברסיטת בן גוריון(,
נשים לתרבות ההרזיה?
 11:30-11:45הפסקה
11:45-13:15
• מושב א'" :הגוף האחר/ת" :ייצוג ו/או הבניית זהויות בטלוויזיה הישראלית )(2
יו"ר :מלכה שבתאי
בילי מוסקונה לרמן" :מבט נשי"
"ערבסקה"
גיל סדן:
מתדיינים:
פנינה מוצפי האלר )אוניברסיטת בן גוריון(
תמר אלאור )האוניברסיטה העברית(
• מושב ב' :תנו למכופפות לדבר :מגדור הגזע)נות( של הקטיגוריה "אישה" בישראל /פלסטין
יו"ר :סמדר לביא
סמדר לביא )מובטלת( ,תנו למכופפות לדבר!
הנרייט דהאן-כלב )אוניברסיטת בן גוריון( ,אישה יהודיה ערבייה מרוקאית עם תסביך ציונות
פאטמה קאסם )אוניברסיטת בן גוריון( ,הדמוגרפיה של הכבוד :השיח הציוני והפטריארכיה הפלסטינית
בישראל
טניה פורטה )אוניברסיטת בן גוריון( ,זהויות לאחר עבודת שדה :מחשבות על עיצוב מחדש של קטיגוריות
עדי קונצמן )האוניברסיטה העברית(" ,להפוך למקומית" :הלסבית הרוסייה הבלתי נראית

•

מושב ג' :מפגשים בין-תרבותיים
יו"ר :ג'קי פלדמן
Fran Markowitz (Ben Gurion University), Blood, Soul and Race: Full-Bodied
Ethnography and Expressions of Belonging
Jackie Feldman & Yael Guter (Bar Ilan University), Christian Pilgrim, Jewish
Guide, Holy Land: Commitments, role Distance
and Inter-Religious Boundaries in Tour Guiding
Performances
יוסף גינת )אוניברסיטת חיפה( ,הכרת האחר במשא ומתן מדיני
ענבל סיקורל )אוניברסיטת בן גוריון( ,סיפורים שאנחנו מספרים )ע(ל עצמנו :ייצוג עצמי של בני
מושב קראי בנגב
 13:15-14:15ארוחת צהריים

•

14:15-16:15
מושב א' :גוף ,מיניות ומגדר
יו"ר :דני קפלן
Diana Luzzatto & Liora Gvion (Tel Aviv University), Feminine but not Femme:
The Dual Lesbian Body
Yeela Livnat (University of Utah and Ben Gurion University), Female Honor,
Expanding the View: More Then Just Chastity
דבי הרשמן )מוזיאון ישראל(" ,האם אלוהים היה אישה?" :ייצוגים עתיקים של גוף האישה והמיתוס
המודרני של האם הגדולה
דני קפלן )אוניברסיטת בן גוריון( ,הנה מוטלות גופותינו :מסיכת הרעות ונקרופיליה באתוס הגברי
הישראלי

• מושב ב' :תנו למכופפות לדבר :מגדור הגזע)נות( של הקטיגוריה "אישה" בישראל /פלסטין
יו"ר :סמדר לביא
פנינה מוצפי האלר )אוניברסיטת בן גוריון( ,אגוז ,פסים או בלונד :הגמוניה ,הבניית העצמי וגוף בקרב נשים
מזרחיות בישראל
סמאר ח'מיס )פרויקט אל-בדיל בעמותת אל-סיוואר( ,פמיניזם ,לאומיות ומערכת המשפט בישראל :ערבייה-
פלסטינית תחת שלטון מדינה יהודית
אראלה שדמי )מכללת בית ברל( ,פרדוקסים של זהות אשכנזית :קואליציית הנשים לשלום צודק
מתדיינת :ויקי שירן )מכללת בית ברל( וסמדר לביא )מובטלת(
סרט" :גוף המשוררת" -מחווה לאודרי לורד
 16:15-16:30הפסקה
 -16:30-18:00חגיגת ספרים
עמליה סער )אוניברסיטת חיפה( תסקור את הספר בעריכתו של מייקל סולטמן )אוניברסיטת חיפה(:
Land and Territoriality, Berg, Oxford
שרית ברזילאי )האוניברסיטה העברית( תסקור את הספר בעריכתו של הרוי גולדברג )האוניברסיטה העברית(:
The Life of Judaism, University of California Press, Berkeley
נאדרה שלהוב -קבורקיאן תסקור את ספרם של דני רבינוביץ )אוניברסיטת תל אביב( וח'אולה אבו-בקר
)מכללת עמק יזרעאל( :הדור הזקוף ,כתר ,ירושלים.
הנרי אברמוביץ )אוניברסיטת תל אביב( יסקור את ספרו של גדי בן עזר )אוניברסיטת בן גוריון(:

The Ethiopian Jewish Exodus: Narratives of the Migration- Journey to Israel 1977-85.
Routledge, London and New York
" אנתרופולוגיה ו"המצב: מושב מליאה18:00-19:00
 יו"ר האגודה האנתרופולוגית הישראלית- מאירה וייס:יו"ר

