הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

מדע ,טכנולוגיה ותרבות :מבטים אנתרופולוגיים
מדרשת בן גוריון ,שדה בוקר 20 -19 ,במאי 2004

ועדה אקדמית מארגנת:
מאירה וייס )יו"ר האגודה ,האוניברסיטה העברית בירושלים(
יהודה גודמן )אוניברסיטת תל אביב(
אנדרה לוי )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
מאיה מלצר גבע )מכללת עמק הירדן(
עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(
חגית פרץ )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
נטע בר )האוניברסיטה העברית בירושלים(
רוית כהן )מזכירת האגודה ,האוניברסיטה העברית בירושלים(
הכנס נתמך על ידי :
מכון בן גוריון לחקר ישראל.
האוניברסיטה העברית בירושלים-הרשות למחקר ופיתוח ומרכז שיין.
אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
שתי"ל.
לפרטים והרשמה :רוית כהן  ,טל'  , 02 – 5883318פלאפון  ,052 -2356377פקס ,02 -5324339

1

דוא"לanthro@mscc.huji.ac.il :
אתר האגודהwww.anthropology.org.il :

תוכנית הכנס
יום ד'  19במאי 2004
 10:00 - 9:30התכנסות ורישום ,קפה וכיבוד קל

 11:30 - 10:00מושבים מקבילים 1
מושב א' :אתנוגרפיה בקרב אוכלוסיות מוחלשות בישראל:

חדר הבמה

אתגרים מתודולוגיים ואתיים של עבודת שדה ושל כתיבה )(1
יו"ר :פנינה מוצפי -הלר )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

ספא אבו-רביעה )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
מי חוקר את מי? כניסה לשדה המחקר הגברי בנגב .ליווי של אבי למהלך המחקר בשדה

•

קרן מזוז )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
"הנשים המזרחיות :הפיליפינית ,המרוקאית ואני" .הרהורים ביקורתיים על ייצוגן

•

ענבל סיקורל )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
אם הם מרגינליים – מה אני? מעבדת שדה במושב קראי

מושב' ב' :היצגים וייצוגים תרבותיים במרחב הציבורי

חדר סמינרים

יו"ר :שלי שנהב )מכללת בית-ברל(
)Marcy Brink-Danan (Stanford University

•

"Representations of Turkey as “Land of Tolerance and Love
•

הדס שדר )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
הבית הארכיטקטוני והבית הלאומי  -בין פרקטיקה לבין דימוי בחברה הישראלית

•

ריקי שופר )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
השתלבות באמצעות יצירת גבולות :מנגנון לכינון האשכנזיות ,מנגנון להבניית שליטה

•

טליה שי )המכללה האקדמית יהודה ושומרון(
האנתרופולוגיה של הזמניות והחיים הפוליטיים של המתים
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מושב ג' :אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הפסיכולוגיה והפסיכותרפיה

אודיטוריום

יו"ר :יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית בירושלים( וניסים מזרחי )אוניברסיטת תל-אביב(
•

יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית בירושלים(
שיח פסיכולוגי ככלי לביקורת חברתית בידי נשים בחברה החרדית

•

אסתר הרצוג )מכללת בית-ברל(
השיח הפסיכולוגי בעבודה סוציאלית כמדיר של קבוצות מוחלשות

•

ניסים מזרחי )אוניברסיטת תל-אביב(
מעבריינות למחלה :שיח אתנופסיכולוגי וניהולה של המזרחיות בישראל בשדה החינוך ובצבא

•

גליה פלוטקין -עמרמי )האוניברסיטה העברית בירושלים(
מסוציאליזציה ציונית להתערבות טיפולית :הפיכתו של העולה החדש לאובייקט של השיח
התרפויטי בישראל

סדנא :הוראת האנתרופולוגיה בכיתה הרב-תרבותית )(1
יו"ר :ג'קי פלדמן )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

צבי בקרמן )האוניברסיטה העברית בירושלים(
המבט האנתרופולוגי – "מורכבות וענווה"

•

שושי מרדל )מכללת הדסה והאקדמיה לאומנות בצלאל(
הוראת האנתרופולוגיה במסגרת לימודית שאינה שייכת למדעי ההתנהגות

•

מתן שפירא )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
ידע אנתרופולוגי :פרויקט "משוחרר" או פרויקט משועבד

•

מאיה מלצר -גבע )מכללת עמק הירדן(
מבוא לאנתרופולוגיה ושיעורים אחרים במדעי החברה

 11:45 - 11:30הפסקה
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החדר העגול

 13:15 - 11:45מושבים מקבילים 2
מושב א' :הגלובליזציה של הגוף הבריא/חולה :השיח המתחדש אודות הגוף

חדר סמינרים

יו"ר :שירלי בר לב )אוניברסיטת בר-אילן(
•

הילה העליון )אוניברסיטת בר-אילן(
תהליכים ביצירת השתמעויות הגוף

•

יעל מעוז -שי )האוניברסיטה העברית בירושלים(
נשים עטופות בזיפים – התמודדות טיפולית עם קונפליקט מגדרי במרכז יום לשיקום
אסירות משוחררות

•

יעל רוזין )אוניברסיטת בר-אילן(
את יכולה להשאיר את גופך מאחור – גוף לסבי במרחב וירטואלי

•

מריאנה רוח מדבר )אוניברסיטת בר-אילן(
נראטיבים של העבר ודימויי גוף בשיח העידן החדש ) (New Ageובשיטות ריפוי
אלטרנטיביות

חדר הבמה

מושב ב' :אנטי אנטי ליברליזם
יו"ר :ריקי שופר )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

דגנית מנור )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
אנטי אנטי מיליטריזם :מבט אתנוגרפי אל הביקורת הליברלית במדעי החברה אודות צבא
וחברה

•

קרן מזוז )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
"אני אותנטית ,משמע אני קיימת" :על תחרות מלכות היופי הפיליפינית -ישראלית כזירה
מעצבת נראות

•

יוליה לרנר )האוניברסיטה העברית בירושלים(
"איך לתרגם 'זהות' לרוסית?" :ביות מושגים גלובאליים בשיח של מדעי החברה ברוסיה

•

ריקי שופר )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
אנטי אנטי פמיניזם :גיוסם של שלושה מנגנוני פיקוח על האישה באמצעות הדיון אודות הטרדה
מינית – מקרה אישי
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אודיטוריום

מושב ג' :ראייה ביקורתית של מקצועות העזרה
יו"ר :פרץ חגית )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

עפרה אנסון )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
אמונה וידע :יתר לחץ דם והתפקוד הקוגניטיבי של קשישים

•

יעלה לבנת )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
שיתוף פעולה או עזרה פטרונלית? דרכי העבודה המשותפת של עמותות ערביות ויהודיות
בנגב

•

חגית פרץ )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
מפגשים המיועדים "לעזור" :עבודה סוציאלית בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים

•

תמי סגיב-שיפטר )האוניברסיטה העברית בירושלים(
איכות ברפואה :חקר מקרה של הפרופסיה הרפואית בישראל

סדנת המשך :כאשר הן /אנחנו חוו)ינו( את מה שאנחנו מלמדות )(2

החדר העגול

יו"ר :ג'קי פלדמן )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
)Rebecca Torstrick (Fullbright Scholar / University of Indiana

•

Lessons for Anthropology from Women’s Studie
•

טליה שי )המכללה האקדמית יהודה ושומרון(
תיוג וגיחוך – יחסי כוח בהוראת לימודי מגדר

•

ספא אבו-רביעה )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
"את עושה מאמצים להסתרת המוצא שלך?" – יחסי כוח בכיתת האנתרופולוגיה

•

מוחמד מסאלחה )מכללת רופין(
הכיתה כזירת מאבק חברתי

 14:30 - 13:15ארוחת צהרים

אודיטוריום

 16:00 - 14:30מליאה מיוחדת
ברכות והצגת האורח:
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פרופ' מאירה וייס – יו"ר האגודה האנתרופולוגית הישראלית
Prof. Lawrence Cohen, Department of Anthropology, Department of South and Southeast
Asian Studies ,University of California, Berkeley

Bioavailability and Operability: Reflections on Surgery and the State in India

 16:15 -16:00הפסקה

 17:45 - 16:15מושבים מקבילים 3
מושב א' :מדע ,חברה ופרקטיקות של ידע :עיצוב הזירה הרפואית מדעית

חדר סמינרים

יו"ר :שירלי בר לב )אוניברסיטת בר-אילן(
•

מרב כץ )אוניברסיטת בר-אילן(
להיות דיגיטלי בעידן הגלובלי :מהפכת האינטרנט בפרסום האמריקאי

•

אייל כתבן )אוניברסיטת בר-אילן(
הבדיקה הכפויה כאמצעי לדיכוי מיני  /מגדרי

•

אפרת נוני -וייס )אוניברסיטת בר-אילן(
ההבניה החברתית של האובייקט המדעי במעבדת המחקר

•

יעל קשת )אוניברסיטת חיפה(
חברתיות של ידע רפואי :המחלוקות על חקר יעילות הרפואה המשלימה והאלטרנטיבית

חדר הבמה

מושב ב ':טכנולוגיות הולדה ,אדם וחברה
יו"ר :רות לנדאו )האוניברסיטה העברית בירושלים(
•

אורלי אולשטיין )האוניברסיטה העברית בירושלים(
הולדת ילד פג :התמודדות הורים עם שילוב שני אירועים מעוררי דחק

•

צביה בירמן )האוניברסיטה העברית בירושלים(
גברים בטיפולי פוריות

•

רות לנדאו )האוניברסיטה העברית בירושלים(
הורות לאחר המוות

•

אתי סממה )אגף למדיניות טכנולוגית רפואית ,משרד הבריאות(
פונדקאות בישראל :מניעי נשים פונדקאיות
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•

מוחמד סואעד )המכללה האקדמית גליל -מערבי(
עמדות ההלכה המוסלמית להפריה המלאכותית

מושב ג' :מדע ,חברה ותרבות :מבט היסטורי )(1

אודטוריום

יו"ר :אורית אבוהב )מכללת בית-ברל(
•

אורית אבוהב )מכללת בית-ברל(
מידה כנגד מידה – הניסיונות האנתרופולוגים למדוד יהודים בארץ ישראל בתקופת הישוב

•

הרווי גולדברג )האוניברסיטה העברית בירושלים(
ההיגיון שביישום אנתרופולוגיה – ארבעת השדות האמריקנים בהקשרים חוץ אמריקנים

•

שאול כ"ץ )מכון ון ליר בירושלים(
לאומיות ומחקר שימושי בחברה מתהווה בהקשרים חוץ אירופאים
החדר העגול

מושב ד' :טכנולוגיות של חיים ומוות
יו"ר :יעל השילוני דולב )האוניברסיטה העברית בירושלים(
•

יעל השילוני דולב )האוניברסיטה העברית בירושלים(
גנטיקה ופריון :על ביופוליטיקה בגרמניה ובישראל

•

שי לביא )אוניברסיטת תל-אביב(
מינון קטלני :טכנולוגיה ומשפט על ערש דווי

•

אטיין לפיקרד )אוניברסיטת תל-אביב(
המתת חסד במשפט הרפואי בנירנברג :ויכוח אתי מודחק

•

רונלי רותם )אוניברסיטת חיפה(
 Indigenous (social) Knowledgeוטכנולוגיות חברתיות -דרך )מערבית( נוספת להצלת
חיים

 18:00 - 17:45הפסקה

 19:30 -18:00מושבים מקבילים 4
אודיטוריום

מושב א' :ממתנת חיים למתנה משתלמת -
פרקטיקות תרבותיות כמענה למחסור באיברים להשתלה
יו"ר :אורית ברור בן-דוד )אוניברסיטת בר-אילן(
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•

אורית ברור בן-דוד )אוניברסיטת בר-אילן(
הנצחה כפרקטיקה תרבותית לתגמול משפחות תורמות

•

יהונתן הלוי )מנהל בית חולים שערי צדק(
תרומות איברים בישראל – מדוע שינוי המצב הוא קריטי?

•

ח'אלד א .סנדאוי )אוניברסיטת חיפה(
השתלת איברי בעלי חיים בגוף האדם על-פי ההלכה המוסלמית

•

חגי בועז )אוניברסיטת תל -אביב(
כלכלת בשר ודם – בין הון חברתי להון כלכלי

חדר הבמה

מושב ב' :סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של דיסציפלינות אקדמיות
יו"ר :מיכאל פייגה )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

יובל יונאי )אוניברסיטת חיפה(
כה קרוב אבל כה שונה :הרהורים בעקבות מחקר אתנוגרפי בשבט הEcon -

•

מיכאל פייגה )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
גיוס דיסציפלינות מדעיות לפרויקט הלאומי )ארכיאולוגיה(

•

אסף דר ואילן תלמוד )אוניברסיטת חיפה(
מבנה הידע והון חברתי בשוק מתהווה של טכנולוגיה גבוהה

מושב ג' :אתנוגרפיה בקרב אוכלוסיות מוחלשות בישראל:

החדר העגול

אתגרים מתודולוגיים ואתיים של עבודת שדה ושל כתיבה )(2
יו"ר :פנינה מוצפי -הלר )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

סראב אבורביעה-קוידר )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
על מחקר ,מגדר ,זהות ותרבות :המקרה של אישה בדואית החוקרת את תרבותה

•

ליסה אנתבה -ימיני ) ( CNRS France
האחר הזהה בישראל :עבודת שדה ואתנוגרפיה בקרב יהודי אתיופיה

•

רעות בנדריהם )האוניברסיטה העברית בירושלים(
אמהות והיברידיות

חדר סמינרים

מושב ד' :גלובליזציה תרבותית
יו"ר :עפרה גולדשטיין-גדעוני )אוניברסיטת תל-אביב(
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•

עינת בר-און כהן )האוניברסיטה העברית בירושלים(
קרטה בישראל ,מקרה של גלוקליזציה – מנגנונים לשימור תרבותי מעבר לזמן ולמרחב

•

גילי ברוך )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
"ישראליות גלובלית" :גלובליזציה ,טכנולוגיזציה וגבריות חדשה

•

יעל זוהר )אוניברסיטת תל-אביב(
פריון גלוקלי – ריקודי בטן בישראל כאבן בוחן לתהליכים בתרבות הישראלית העכשווית

•

דריה מעוז )האוניברסיטה העברית בירושלים(
גלובליזציה וגלוקליזציה במובלעות של תרמילאים ישראלים

 21:00 -19:30ארוחת ערב
 21:00חגיגת הספרים בשילוב קטעי מוזיקה בדואית

אודיטוריום

יו"ר :מאיה מלצר -גבע )מכללת עמק הירדן(
•

יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית בירושלים( יסקור את ספרו של הרווי גולדברג
)האוניברסיטה העברית בירושלים(:
Jewish Passages

•

משה שוורץ ) אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( יסקור את ספרה של נעמי גל )מכללת אשקלון(:
אלימות נגד נשים :נורמה או סטייה?

•

תמר אלאור )האוניברסיטה העברית בירושלים( תסקור את ספרה של מלכה שבתאי
)אוניברסיטת תל-אביב(:
"יה סלת אל-גטאר" :גילגולה של אמונה בקרב נשים יהודיות מדרום טוניס -בטוניס ובישראל
1928-2003

•

עמנואל מרקס )אוניברסיטת תל-אביב( יסקור את ספרה של פנינה מוצפי -הלר ) אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב( :
Fragmented Worlds, Coherent Lives: The Politics of Difference in Botswana

בחגיגת הספרים ישולבו קטעי נגינה בביצוע מוחמד ועלי עג'אג'.
יום ה'  20במאי 2003
 7:00 -6:00סדנת מדיטציה
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 8:15 -7:00ארוחת בוקר
 9:00 - 8:15מושבים מקבילים 5
•

ביקור בכפרים הבדואים קאסר אל סר ,שגב שלום ובוואדי נאם
הסיור באדיבות שתי"ל

•

ביקור במכון בן-גוריון הכולל את ארכיון בן-גוריון וארכיון תולדות המדע בישראל

 10:30 - 9:00מושבים מקבילים 6
•

המשך סיור בכפרים הבדואים

מושב א' :מדע ,חברה ותרבות :מבט היסטורי )(2

חדר סמינרים

יו"ר :רפי פלק )האוניברסיטה העברית ירושלים(
•

נדב דוידוביץ' )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
אליס איילנד בשער עליה? מבט השוואתי על מדיניות הסלקציה הרפואית של עולים בשנות
החמישים

•

דפנה הירש )אוניברסיטת תל-אביב(
"מטה הקסם של המדע מאיר את הפינות האפלות של העולם" – חינוך להיגיינה בקרב החברה
היהודית בפלשתינה המנדטורית

•

שחלב סטולר-ליס )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
"הסדרת הלידות פירושה מניעה בעד התהוותם של חיים חסרי תועלת" – האאוגניקה
והרופאים הארץ ישראליים בתקופת הישוב

חדר הבמה

מושב ב' :מדע ,תקשורת ודיון ציבורי
יו"ר :תמרה טראובמן )עיתון הארץ( וטניה פורטה )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

חנן גולן )אוניברסיטת חיפה והמסלול האקדמי ,המכללה למנהל(
בורות נאורה :ייצוג המדע בעיתונות היומית בישראל

•

מירי גל-עזר )האוניברסיטה העברית בירושלים(
כי הדם הוא הנפש :גוף האומה ,האלונקה המזרק והאינפוזיה

•

תמרה טראובמן )עיתון הארץ(
עיתונות ותקשורת בסוגיות של עולם חדש נועז
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אודיטוריום

מושב ג' :דתיות חדשה וטכנולוגיה :תהליכי שינוי ויצירה דתית
יו"ר :יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית בירושלים(
•

גדעון ארן )האוניברסיטה העברית בירושלים(
חסד של אמת

•

יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית בירושלים(
החזרה בתשובה וחרדיות חדשה בישראל

•

יוחאי חקק )האוניברסיטה העברית בירושלים(
בין קודש לתכל'ס :מסגרת חרדית להכשרה מקצועית

•

ירון יבלברג )האוניברסיטה העברית בירושלים(
על נשים שמאניות בישראל

•

עידו תבורי )אוניברסיטת תל-אביב(
על הריינבו

•

ארז תמיר )אוניברסיטת תל-אביב(
אנתרופולוגיה של צלבנות יהודית :טקס הבישור של היהודים
המשיחיים בישראל
החדר העגול

מושב ד' :רגעים של חוויה מגדרית
יו"ר :עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(
•

אמיר גבעול )אוניברסיטת חיפה(
הומואים גלויים בחיפה

•

לורן ארדרייך )האוניברסיטה העברית בירושלים(
פירוק החיבור בין אכפתיות וצדק :גיוס מושג "העצמאות" על ידי סטודנטיות פלשתיניות
ישראליות

•

מרים קוטן פלג )אוניברסיטת חיפה(
שיח ופרקטיקות אצל זוגות הטרוסקסואלים ממעמד הביניים בישראל

•

עדי רומנו )אוניברסיטת חיפה(
הרהורים בנושא ערעור ומגדר ,דראג בישראל ובחינת גבולות העצמי החברתי

 10:45 - 10:30הפסקה
 12:15 - 10:45מושבים מקבילים 7
חדר הבמה

מושב א' :אינטרנט ותרבות
יו"ר :יוני מזרחי )מכללת עמק יזרעאל(
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•

מיכאל בירנהק )אוניברסיטת חיפה(
הגנת הפרטיות באינטרנט בישראל

•

חגית טל )אוניברסיטת חיפה(
האינטרנט והמרחב החברתי

•

עדי פז )אוניברסיטת בר-אילן(
שיתוף באינטרנט ומעורבות חברתית

•

יוני מזרחי )מכללת עמק יזרעאל(
הערות לאבולוציה הטכנו-תרבותית של המציאות המדומה
אודיטוריום

מושב ב' :קבוצות לימוד כזירה לליבון זהויות
יו"ר :עדנה לומסקי-פדר )האוניברסיטה העברית בירושלים(
•

ארי אנגלברג )האוניברסיטה העברית בירושלים(
זהויות יהודיות :ציוניות בקורס הכשרה של הסוכנות היהודית – חקר מקרה

•

רחל וירצברג )האוניברסיטה העברית בירושלים(
שיעור נשים במועדון החוט המשולש :כינונה של נשיות משיחית בזירת פעילות של חוזרות
בתשובה חב"דניקיות

•

טליה הכהן-שגיב )האוניברסיטה העברית בירושלים(
חילונים לומדים יהדות :זירת חיפוש ומאבק

•

מתדיינת -תמר רפפורט )האוניברסיטה העברית בירושלים(

החדר העגול

מושב ג' :טכנולוגיה ,דת ,רפואה וחברה
יו"ר :דבי עברי )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

אמנון יובל )ביה"ס ללימודים גבוהים במדעי החברה ,פאריס(
מילים גזעניות ,מספרים הומניים :הניסוי הדינמומטרי של פרנסואה פרון

•

דבי עברי )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
הזדמנויות וירטואליות :מנגנוני פיקוח ושליטה בשיח צמצום הפער הדיגיטלי
)Robert Albin (Sapir Academic College

•

Modern Technology and Human Spirit
)ההרצאה תינתן בעברית(

•

סדנא :קוד אתי לאגודה האנתרופולוגית?
יו"ר :מאירה וייס )האוניברסיטה העברית בירושלים(
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חדר סמינרים

אודיטוריום

 12:45 - 12:15הצגת עבודת  M.Aמצטיינת

 14:00 - 12:45הפסקת צהרים

 15:30 - 14:00מושבים מקבילים 8
מושב א' :הפרובלמטיקה של הרפואה וזכויות אדם

חדר הבמה

יו"ר :דני פילק )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

רוחמה מרטון )עמותת רופאים לזכויות אדם(
פסיכיאטריה וזכויות אדם :שיח ביקורתי

•

הדס זיו )עמותת רופאים לזכויות אדם(
בתי החולים בירושלים המזרחית :האם יכול להתקיים מרכז רפואי פלסטיני בעיר שחוברה לה
יחדיו?

•

סקיי גרוס )האוניברסיטה העברית בירושלים(
פסיכו-כירורגיה :שיח רציונלי כתחליף לדיון מוסרי

•

דני פילק )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
האם נשמרת הזכות לבריאות כשמוסדות הבריאות הופכים לארגון כלכלי?

אודיטוריום

מושב ב' :אנתרופולוגיה של פריון
יו"ר :תמר אלאור )האוניברסיטה העברית בירושלים(
•

אומי לסנר )אוניברסיטת בר-אילן(
קריאה ביקורתית של חוק מענק לידה

•

ציפי עברי )האוניברסיטה העברית בירושלים(
הפוליטיקה של ההריון

•

אלי תימן )האוניברסיטה העברית בירושלים(
כמה הגיגים על חוק הפונדקאות בישראל

החדר העגול

מושב ג' :פוליטיקה של זהויות
יו"ר :ענבל סיקורל )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
•

דפנה שיר-ורטש )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
טובות לאהבה – חיות בשירות בני אדם
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•

אילנית בן דור )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
עבודה אידיאולוגית להרחבת השיח הציוני בקרב מתיישבים בודדים לקראת הצגת זהות
לגיטימית
)Assa Doron (La Trobe University, Melbourne , Australia

•

Representing the Other: tourism and the boatmen of Varanasi (india) as cultural
borkers
•

אורי דורצ'ין )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
גוונים של שחור – "סימבוליקה של צבע" כפרקטיקה לייצוג עמדות פוליטיות

•

ענבל סיקורל )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
חקלאים יהודים ועקרות בית קראיות :הצגה של זהות באמצעות תיאורים מקצועים

מושב ד' :עבודת שדה בעידן הגלובלי :סוגיות מתודולוגיות

חדר סמינרים

יו"ר :עפרה גולדשטיין-גדעוני )אוניברסיטת תל-אביב(
•

חן ברם )האוניברסיטה העברית בירושלים(
לחבר את" המקומי" והכללי – האם וכיצד ניתן לחקור אוכלוסיות קבוצה מגוונות ורחבות
במתודה אנתרופולוגית

•

דבי ינקו )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
הרזיה.קום :חקר הומור של דיאטות וחיבור בין הקהילה המציאותית בישראל והקהילה
הווירטואלית

•

ליאב שדה בק )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
תרבות האבל וההנצחה באינטרנט בחברה הישראלית כניתוח מקרה

•

עפרה גולדשטיין -גדעוני )אוניברסיטת תל-אביב(
מפגש אתנוגראפי ביפן :שיחות על אימהות וזהות

 15:45 – 15:30הפסקה

אודיטוריום

 16:15 -15:45אסיפת חברים

אודיטוריום

 17:30 -16:15מליאת סיכום
אינתי עומרי -אדמה ,אדמתי
יו"ר :אנדרה לוי )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
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ברכות :דר' עופר שיף – מנהל מכון בן-גוריון בנגב
•

דני רבינוביץ' )אוניברסיטת תל-אביב(
אובססיות טריטוריאליות של מדינת הלאום

•

סוהד בשרה )עדאללה(
קרקע ,תכנון וצדק חלוקתי בנגב

•

יוסי יונה )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אתנורפובליקניזם והקצאת משאבי קרקע בישראל
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הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית
מדרשת בן גוריון ,שדה בוקר 20 -19 ,במאי .2004

מדע ,טכנולוגיה ותרבות :מבטים אנתרופולוגיים
 .1דמי חברות לאגודה לשנה:
דמי חברות רגילים.₪ 200 -
דמי חברות לסטודנטים/ות – .₪ 100

 .2דמי רישום לכנס:
א .דמי הרישום ליומיים כולל ארוחת צהרים:
חברי אגודה .₪ 220 -
לא חברי אגודה.₪ 270 -
סטודנטים חברי אגודה* .₪ 70 -
סטודנטים שאינם חברים אגודה*.₪ 90 -
ב .דמי רישום ליום אחד כולל ארוחת צהרים:
חברי אגודה – .₪ 110
לא חברי אגודה – .₪ 135
סטודנטים חברי אגודה* .₪ 35 -
סטודנטים שאינם חברי אגודה * .₪ 45 -
* המחיר לסטודנטים מתייחס לתלמידים במחלקות לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה /מדעי ההתנהגות
באוניברסיטאות :חיפה ,העברית בירושלים ובן גוריון .סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר אילן -נא
לתאם מראש עם ראש המחלקה את הסבסוד בכנס .סטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב -אנא בדקו
האם המחלקה מסבסדת את השתתפותכם בכנס )בד"כ הסבסוד הינו בגובה שליש ממחיר ההשתתפות( .אם
לא ,המחיר המוזל )התקף לכלל הסטודנטים בישראל( הינו :ליום 70 -ש"ח לחברי אגודה ו  90ש"ח ללא-
חברים; וליומיים 140 -ש"ח לחברי אגודה ו  180ללא-חברים.
כל הסטודנטים מתבקשים להמציא אישור לימודים עדכני הכולל שיוך מחלקתי על מנת לקבל הנחה
ברישום )ניתן להדפיס אישור מתאים מהאינטרנט(.
ג .ארוחת ערב )תיערך בערב הראשון לפני המופע(.₪ 60 :
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 .3תעריפי לינה
א .בבית הארחה  -שדה בוקר
על בסיס ארוחת בוקר
אדם בחדר זוגי

₪ 205

זוג בחדר זוגי

 260ש"ח

ב .בבית ספר שדה -שדה בוקר
על בסיס ארוחת בוקר
 .1חדר פרטי
יחיד בחדר של 6

₪ 175

זוג בחדר של 6

₪ 220

כל אדם נוסף

₪ 85

 6אנשים בחדר

₪ 550

 .2מיטה בחדר משותף ): *(dormitory
מיטה בחדר של שתי אנשים

₪ 110

מיטה בחדר של ארבעה אנשים

₪ 98

מיטה בחדר של שישה אנשים

₪ 92

*ניתן להזמין מיטה בחדר משותף עם אורחים/ות נוספים/ות .אנו ננסה להיענות לכל הבקשות.

בשל מספר חדרים מוגבל ,יש להזמין מקום לינה מספיק זמן מראש .כמו כן ,מחירי
החדרים יישמרו עד לתאריך  . 30.4.04אנא הזדרזו להזמין חדרים.
את התשלום עבור הלינה יש לשלוח אל האגודה האנתרופולוגית הישראלית ,עבור בית ספר שדה -שדה
בוקר )מצורף טופס תשלום(.
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 .4הסעה:
לכנס יצאו הסעות מתחנת מרכזית בבאר שבע וחזרה) .תחנת רכבת מרכז צמודה לתחנה המרכזית(
ההסעה מיועדת לנרשמים לכנס בלבד.
מספר המקומות מוגבל .יש להירשם מראש להסעה אצל רוית בטלפון02-5883318 ,052-2356377 :
או בדוא"ל .anthro@mscc.huji.ac.il
יום רביעי  19במאי :2004
אל הכנס:
הסעה ראשונה תצא בשעה  7:20בדיוק מתחנת הדלק "דלק" ליד תחנה מרכזית באר שבע.
ההסעה מגיעה למדרשת בן גוריון.
הסעה שניה תצא בשעה ) 8:40הסעה זו מותאמת לרכבת היוצאת מתל אביב מרכז ב  7:08ולאוטובוס
מירושלים היוצא בשעה (6:45
מהכנס:
ההסעה תצא בשעה  19:30בדיוק ממדרשת בן גוריון לתחנה מרכזית באר שבע.
יום חמישי 20 ,במאי :2004
אל הכנס
הסעה תצא בשעה  7:20בדיוק מתחנת הדלק "דלק" ליד תחנה מרכזית באר שבע אל שדה בוקר.
מהכנס
הסעה תצא בשעה  17:30בדיוק משדה בוקר לתחנה מרכזית באר שבע.
ייתכן ויתווספו מספר אפשרויות נוספות להסעות -עדכונים יפורסמו בהתאם.
למגיעים ברכב :הכנס יתקיים במדרשת בן גוריון בשדה בוקר .הנקודה אליה אתם צריכים להגיע הינה
המדרשה בשדה בוקר )לא הקיבוץ( .למגיעים מהצפון נוסעים על כביש מספר  40ופונים שמאלה בשלט
מדרשת בן גוריון .נוסעים ישר )עוברים את הכיכר( ונכנסים בשער המדרשה .הכנס יתקיים בבניין
הראשון מצד ימין .חדרי הלינה נמצאים בבית ספר שדה.

לבירורים  :רוית כהן – טל'  02 -5883318פלאפון  052 -2356377דוא"ל anthro@mscc.huji.ac.il
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הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית
מדרשת בן גוריון ,שדה בוקר 20 -19 ,במאי
מדע ,טכנולוגיה ותרבות :מבטים אנתרופולוגים
ניתן להירשם לכנס האנתרופולוגי גם באמצעות אתר האינטרנט בכתובתwww.anthropology.org.il :

טופס הרשמה לכנס

אנא מלאו את הטופס שלהלן ושלחו אותו בהקדם האפשרי בצירוף המחאה "למוטב בלבד" לפקודת
"העמותה האנתרופולוגית" לכתובת הבאה:
רוית כהן
האגודה האנתרופולוגית הישראלית
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
האוניברסיטה העברית
הר הצופים
ירושלים 91905
שם )בעברית( ________________________ שם )באנגלית(_______________________
טלפון )________________________________(2)__________________________:(1
כתובת_______________________________________________________________:
דואר אלקטרוני_________________________________________________________:
האם הנך מעוניין/ת שהמידע הנוכחי יתפרסם כדף אישי באתר האגודה? כן  /לא )למשלמי דמי חברות
בלבד(.
מצ"ב המחאה מס' _______________ על סך_______________  ₪על פי הפירוט הבא:
א .דמי חבר לשנת ) 2004רגיל /סטודנט/ית(

סך _______

ב .דמי רישום ליום אחד )רגיל /סטודנט/ית(
אנא ציין/י את יום ההגעה  :יום רביעי  /יום חמישי

סך________

ג .דמי רישום ליומיים )רגיל  /סטודנט/ית(

סך________

ד .ארוחת ערב

סך ________
סה"כ_____________
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אנא שלחו את הטופס בהקדם האפשרי
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טופס הרשמה להזמנת חדר
אנא מלאו את הטופס שלהלן ושלחו אותו בהקדם האפשרי בצירוף המחאה "למוטב בלבד" לפקודת "בית
ספר שדה -שדה בוקר" לרוית כהן ,האגודה האנתרופולוגית ,בכתובת הרשומה לעיל.

שם משפחה______________________________________________________
שם פרטי________________________________________________________
מין ז  /נ
טלפון__________________________________________________________
פלאפון_________________________________________________________
דוא"ל_________________________________________________________:

מצ"ב המחאה מס' _______________ על סך_______________  ₪על פי הפירוט הבא:
א .חדר בבית ההארחה עבור ______ אנשים

סך ________

ב .חדר בבית ספר שדה:
 .1חדר פרטי עבור _______ אנשים

סך _________

 .2מיטה בחדר משותף ל 2 / 4 / 6 -אנשים*

סך _________

* אבקש ללון באותו חדר עם האורח/ים הבא/ים ,שגם הם שילמו עבור מיטה בחדר ל2 / 4 / 6 -
_______________________________________________________

anthro@mscc.huji.ac.ilלבירורים  :רוית כהן – טל'  02 -5883318פלאפון  052 -2356377דוא"ל
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