הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית
מלון שלום פלאזה ,מושב נווה אילן 28-29 ,במאי 2003
טרור וגבולות :מבטים אנתרופולוגיים
תוכנית ראשונית וחלקית )עודכן לאחרונה ב  6למאי(
יום ד' 28 ,במאי 2003
 09:00 - 08:30התכנסות ורישום ,קפה וכיבוד קל
 10:30 - 09:00מושבים מקבילים
מושב א'Tales of Suffering: Mimesis, Alterity and Violence :
מושב ב' :אתנוגרפיה של מקומות )(1
מושב ג' :היבטים קרימינילוגיים של טרור :שיפוט מוסרי של טרור בקרב ישראלים ופלסטינים
מושב ד )" :'(1אבן ,נייר ומספריים"  -בריאות כגשר לשלום .האמנם?
 10:45 - 10:30הפסקה
 12:15 - 10:45מושבים מקבילים
מושב א' :על אסטרטגיות ההתנגדות :תיאוריה וחקר מקרה
מושב ב' :אתנוגרפיה של מקומות )(2
מושב ג' :טרור אחר :הגירת עבודה בישראל
מושב ד' :גבולות ואמוציות
12:15 - 12:45
הענקת פרס עבודת מ.א .מצטיינת ע"ש יעקב קליין והצגת העבודה הזוכה
יו"ר :עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(
הענקת המלגה ע"ש אהרון בורשטיין
יו"ר :חגית פרץ )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(

 13:45 - 12:45הפסקת צהרים
 15:15 - 13:45מליאה
ברכות :עמליה אוליבר ,ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מאירה וייס ,יו"ר האגודה האנתרופולוגית הישראלית
גוף ,גבולות וטרור בחברה הישראלית
חגיגת ספרים )חלק ראשון(
 15:30 - 15:15הפסקה
 15:30-17:00מושבים מקבילים
מושב א' :גלובליזציה תרבותית
מושב ב' :גבולות יהודיים :הבדלים בתוך ומחוץ לקהילות יהודיות מדומיינות )(1
מושב ג' :מחשבות על התפתחות האנתרופולוגיה הישראלית
מושב ד' :הקרנת סרט דוקומנטרי
 17:00-17:15הפסקה
 19:00 - 17:15מושבים מקבילים
מושב א' :אנתרופולוגיה של הסבל :מטפלים ,מטופלים וקורבנות
מושב ב' :טרור וצבאיות ב"מרחבים מוגנים" :הרחם ,גן הילדים וחברת הצעירים
מושב ג' :העצמי והאחר :מסעות חוצי גבולות גיאוגרפיים ואישיים
מושב ד' :גבולות יהודיים :הבדלים בתוך ומחוץ לקהילות יהודיות מדומיינות(2) .
 20:00 - 19:00ארוחת ערב
 20:30המופע "באמהרית זה נשמע יותר טוב"
יום ה' 29 ,במאי 2003
9:00 - 8:15
מושב א' :אסיפת חברים
מושב ב' :הקרנת סרט דוקומנטרי:

 10:30 - 09:00מושבים מקבילים
מושב א' :להחזיר את האלימות למחקרי הצבא
מושב ב' :יחסי כוח ואיתגורם :התנגדות ,חתרנות ופוליטיקה של איתגור
מושב ג' :על יצירה מושתקת של מוכפפות
מושב ד' :הקרנת סרטים דוקומנטריים
 10:45 - 10:30הפסקה
 12:45 - 10:45מושבים מקבילים
מושב א' :תמורות בחברה הבדואית בנגב
מושב ב' :גוף ,אלימות וטרור
מושב ג' :אלימות פוליטית :השפעות חברתיות
מושב ד' )עד  :(13:30הקרנת סרטים דוקומנטריים:
 13:30 - 12:45הפסקת צהריים מקוצרת
 14:30 - 13:30מליאה
יו"ר :מאירה וייס ,יו"ר האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
E. Valentine Daniel, Columbia University
of Memory in the History of Voilence and the Violence of Identity The Coiled Force
 16:00 - 14:30מושבים מקבילים
מושב א' :בין ובתוך גבולות התרבות :עשור למאמר של סמדר לביא וטד סווידנברג
מושב ב' :טראומה וסבל חברתי :פצע פתוח ,מחוזות זיכרון ויחסי כוח
מושב ג' :בין יום האדמה ליום כדור הארץ :כיוונים בפעילות סביבתית בקרב פלשתינים אזרחי מדינת ישראל
מושב ד'Memory Constructing Memories of Violence and the Violence of Collective :
 16:00-16:15הפסקה
17:45 - 16:15

מליאה :חגיגת ספרים )חלק שני(

