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הפגישה השנתית ה 35-של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

אנתרו-גרפיה
המכללה האקדמית אחוה 9-10 ,במאי2007 ,

יום רביעי ה 9-במאי
 08:00-09:00הרשמה וקבלת פנים

 09:00-10:45מושבים מקבילים 1
שם המושב :סודות פומביים ,כיסוי וגילוי :עבודת שדה ,יומן ,אתנוגרפיה )אולם "סוד"(
יו"ר :יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(
 09:00-09:20יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(" ,אין לדעת" :סודות ,שליטה וכניעות בקהילה חסידית
 09:20-09:40יונתן ונטורה )האוניברסיטה העברית( ,בין הנגלה לנסתר ,בין הציבורי לפרטי :מימדים של סוד בתהלוכות
יווניות-אורתודוקסיות בישראל
 09:40-10:00אריאלה פופר-גבעון )אוניברסיטת בן-גוריון( ,סודות ושקרים :רטוריקה בשימושן של מרפאות מסורתיות
ערביות בישראל
 10:00-10:20חגית פרץ )אוניברסיטת בן-גוריון( מקומות של כאב וסבל :מומים מולדים ומחלות תורשתיות בקהילה הבדואית
בנגב
 10:20-10:40דיון
שם המושב:

גבולות הגוף – בין גוף לסביבה )אולם "פשט"(

יו"ר:

עינת בר-און כהן )האוניברסיטה העברית( ,אסף חזני )האוניברסיטה העברית(

 09:00-09:20אסנת רוזן-קרמר )הטכניון( ,קשרי גוף-מרחב הנולדים בדרך הריצה
 09:20-09:40לידיה גינזבורג )אוניברסיטת תל-אביב(" ,בנוכחות המצלמה"  -דימויים ויזואליים בעידן המדיה
 09:40-10:00אסף חזני )האוניברסיטה העברית(" ,כדי שיסתכלו בך ותזכה בגוף"...
 10:00-10:20עינת בר-און כהן )האוניברסיטה העברית( ,קיבדצ`י – שבירת מחסומים בתוך הגוף והעצמיות
 10:20-10:40דיון
שם המושב" :לחקור את טובי בנינו"  -סוגיות מתודולוגיות ואתיות במחקר איכותני של מערכת הביטחון )אולם "דרש"(
יו"ר :יעל מעוז-שי )אוניברסיטת טורונטו( ,ניר גזית )האוניברסיטה העברית(
 09:00-09:20שרי אהרוני )אוניברסיטת בר-אילן(" ,את שבאה עם התמימות שלך" :שיחות עם משתתפות/ים בתהליך השלום
 09:20-09:40דגנית מנור )אוניברסיטת בן-גוריון( ,מעבר לקווי האויב :על אנתרופולוגיה של צבא וצבאיות
 09:40-10:00ניר גזית )האוניברסיטה העברית(; יעל מעוז-שי )אוניברסיטת טורונטו(" ,אקדמיה צבאית" :מיקום ואתיקה
בחקר הביטחון בישראל
 10:00-10:20מגיב :איל בן-ארי )האוניברסיטה העברית(
 10:20-10:40דיון
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שם המושב :אתנוגרפיות על כתיבה ומחקר )אולם "רמז"(
יו"ר :טליה שי )המכללה האקדמית יהודה ושומרון(
 09:00-09:20טליה שי )המכללה האקדמית יהודה ושומרון(; מארק כצנלסון )המכללה האקדמית יהודה ושומרון(,
אתנוגרפיות על תאטרון נשים ועולים
 09:20-09:40ריקי לשם-חלמיש )אוניברסיטת בר-אילן( ,כתיבת אתנוגרפיה בחקר קבוצת אוכלוסיה בדוויות בגליל –
המציאות כטקסט
 09:40-10:00עינת ליבל )המכללה האקדמית אשקלון( ,מיקום האתנוגרפית ויחסי כוחות בקרב קהילה "מסורתית" בישראל
 10:00-10:20שלומי דורון )המכללה האקדמית אשקלון( ,אתנו-גרפיה של "חזרה בתשובה" מול "חזרה בשאלה"
 10:20-10:40דיון

 10:45-11:00הפסקה

 11:00-12:45מושבים מקבילים 2
שם המושב :לקראת אתנו-גרפיות של שתיקה  :כניסה ,תצפית ,וכתיבה על הנוכחות של שתיקה )אולם "סוד"(
יו"ר :קרול קדרון )אוניברסיטת חיפה(
 11:00-11:20קרול קדרון )אוניברסיטת חיפה( ,יחד בדממה :שיח הבעות ) (face workבין ניצולי טראומה וצאצאיהם
 11:20-11:40מיכל פגיס )אוניברסיטת שיקגו( ,היווצרות אינטר-סובייקטיביות בצל שתיקה – מדיטציה והשקטת העצמי
 11:40-12:00יוסי לוס )אוניברסיטת חיפה( ,שתיקה ודיבור בודהיסטים בישראל
 12:00-12:20מגיבה :ציפי עברי )אוניברסיטת חיפה(
 12:20-12:45דיון
שם המושב :עקבות הזמן ,הסיפור והגוף :עולי רגל ,שו)ט(טים קדושים ,וגולים מרצון )אולם "פשט"(
יו"ר :ג`קי פלדמן )אוניברסיטת בן-גוריון(
 11:00-11:20חביבה פדיה )אוניברסיטת בן-גוריון( ,הליכה :שרטוטים של עצמי ומקום בתוך המרחב
 11:20-11:40אורה לימור )האוניברסיטה הפתוחה( ,מסע ,מרחב וטקסט :סיפור העלייה לרגל של ויליבלד הקדוש )723-
(727
 11:40-12:00ג`קי פלדמן )אוניברסיטת בן-גוריון( ,להחיות את הטקסט ,להחיות את הגוף – שתי דרכים ללכת בעקבות
סיפור
 12:00-12:20מגיבה :תמר אלאור )האוניברסיטה העברית(
 12:20-12:45דיון
שם המושב :בין סטרוקטורות להבדלים )אולם "דרש"(
ארגון :האגודה האנתרופולוגית הישראלית
יו"ר :נסים ליאון )אוניברסיטת בר-אילן(
 11:00-11:20נעמי סילמן )המכללה האקדמית אשקלון( ,המפגש :בין מחשבה סטרוקטוראלית לבין מחשבת ההלכה
 11:20-11:40נסים ליאון )אוניברסיטת בר-אילן( ,יתרונה של שוליות עדתית
 11:40-12:00נגה גלעד )אוניברסיטת תל-אביב( ,מתנחלים ביש"ע :המטפורה של התמקמות במרחב כאופציה לפירוק
דיכוטומיזציה מושגית
 12:00-12:20מגיב :שלמה פישר )האוניברסיטה העברית(
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 12:20-12:45דיון
שם המושב :אנתרו-סיפורים :כתיבה כתיקון האדם ,תיקון החוקר/ת ,תיקון העולם )אולם "רמז"(
יו"ר :פרן מרקוביץ )אוניברסיטת בן-גוריון(
 11:00-11:20ספא אבורביעה )אוניברסיטת בן-גוריון( ,תיעוד נכבת הבדואים בנגב  -סיפור אתנוגראפי או תיקון ]עוול[
היסטורי?
 11:20-11:40דפנה שיר-ורטש )אוניברסיטת בן-גוריון( ,על כתיבת ה"מקף" בין אנשים וחיות
 11:40-12:00משה שוקד )אוניברסיטת תל-אביב( ,המסך יורד :סיפור הפרידה ממחקר בית הכנסת ההומוסקסואלי בניו-יורק
 12:00-12:20מירב השרוני ,השדה שבפנים – אתנוגרפיה של התבוננות
 12:20-12:45דיון

 12:45-13:45ארוחת צהריים

 13:45-14:45אסיפת חברים )אולם "פשט"(

 14:45-16:30מליאה מיוחדת )אולם "פשט"(
דברי פתיחה :אנדרה לוי ,יו"ר האגודה האנתרופולוגית הישראלית

Emiko Ohnuki-Tierney (University of Wisconsin),
Historicization of Anthropology
 16:30-16:45הפסקה

 16:45-18:30מושבים מקבילים 3
שם המושב :כתיבה עיתונאית כמקרה בוחן )אולם "סוד"(
יו"ר :דן כספי )אוניברסיטת בן-גוריון(
 16:45-17:05צבי רייך )אוניברסיטת בן-גוריון(" ,הולדת המחבר" בעמודי החדשות :המקרה של ה"ניו יורק טיימס"
 17:05-17:25קרולין ארוניס )האוניברסיטה העברית( ,מכתבים לא למערכת :פרסום מכתבי הורים לילדיהם המתים בעמודי
החדשות בעיתונים
 17:25-17:45יחיאל לימור )המכללה האקדמית יהודה ושומרון( ,על "הכסאח" ,האנגליזמים וה"אני"  -השינויים בשפת
העיתונות כמשקפים תמורות חברתיות
 17:45-18:05מגיב :חיים שיבי
 18:05-18:30דיון
שם המושב :אנתרו-גרפיה וגוף )אולם "פשט"(
יו"ר :מאירה וייס
 16:45-17:05דליה לירן-אלפר )המכללה למינהל והמכללה האקדמית בית ברל( ,לכתוב מחול  -מחקר בחוגי ריקוד לנערות
בישראל
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 17:05-17:25יוחאי חקק )אוניברסיטת בן-גוריון( ,איזהו גיבור? "הכובש את יצרו" פוגש גוף גברי חילוני
 17:25-17:45שרון רמר ביאל )אוניברסיטת תל-אביב(` ,על החיים ועל המוות` :מותם החשוף/חייהם הנסתרים של חולים
סופניים באינטרנט
 17:45-18:05מגיבה :מאירה וייס
 18:05-18:30דיון
שם המושב :חגיגת ספרים )אולם "דרש"(
יו"ר :אביגיל מוריס )אוניברסיטת בן-גוריון(
A Narrative Community: Voices of Israeli Backpackers, by Chaim Noy 16:45-17:05
המציג :יורם בילו )האוניברסיטה העברית(
 17:05-17:25מקומות שמורים :מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה ,מאת תמר אלאור
המציג :יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(
 17:25-17:45זיכרון בהגירה :חיילי הצבא האדום בישראל ,מאת סווטה רוברמן
המציגה :אפרת בן זאב )המרכז האקדמי רופין(
 17:45-18:05דרכים בכתיבת מחקר איכותני  -מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט ,מאת שמחה שלסקי וברכה אלפרט
המציגה :אריאלה גדרון )אוניברסיטת בן-גוריון(
 18:05-18:30דיון
שם המושב :אתנוגרפיה צבאית :ריבוי זהויות ויחסי כוח בשדה המחקר )אולם "רמז"(
יו"ר :ליאורה שיאון )אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית תל-אביב-יפו(
 16:45-17:05ליאורה שיאון )אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית תל-אביב-יפו( ,אתנוגרפיה ויחסי כוח :הצבא כשדה
מחקר
Debora Heifetz-Yahav (IDC Herzliya), West Bank travels of a “Berkeley hippy” 17:05-17:25
 17:25-17:45אפרת אלרון )המכללה האקדמית תל חי והאוניברסיטה העברית( ,מנגנונים של שיתופי פעולה צבאיים
בינתרבותיים :כוחות רב לאומיים
 17:45-18:05מגיבה :עדנה לומסקי-פדר )האוניברסיטה העברית(
 18:05-18:30דיון

יום חמישי ה 10-במאי
 08:30-10:15מושבים מקבילים 4
שם המושב :חוקרות-מורות לריקוד כותבות גוף )אולם "סוד"(
יו"ר :טל כוכבי )האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר(
 08:30-08:50תמר שר שלום )שלוחת אוניברסיטת לסלי בישראל( ,טקסט ,טקסטיל וטקסטורה; כתיבת גוף של נשים יוצרות
 08:50-09:10הודל אופיר )האוניברסיטה העברית( ,חתימת הגוף המתנועע :נשים ,כריזמה וכתיבה בסטודיו לריקוד
 09:10-09:30יעל )ילי( נתיב )האוניברסיטה העברית( ,רוקדות ונכנסות לתוך הגוף
 09:30-09:50מגיבה :טל כוכבי )האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר(
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 09:50-10:15דיון
שם המושב :כשאתנוגרפיה פוגשת היסטוריה )א( :שאלות של תפיסה וייצוג )אולם "פשט"(
יו"ר :הרווי גולדברג )האוניברסיטה העברית(
 08:30-08:50נח גרבר )האוניברסיטה העברית( ,בין השכלה לאתנוגרפיה :יעקב ספיר ויהודי תימן
 08:50-09:10שלמה פישר )האוניברסיטה העברית( ,מחקר ארוך טווח כמענה לשיח אוריינטליסטי :מקרה הציונות הדתית
הרדיקאלית
 09:10-09:30מאיה מלצר גבע )המכללה האקדמית כנרת(" ,אין אנטישמיות בגרוזיה" :דימוי ,היסטוריה וזהות
 09:30-09:50מגיב :עמנואל מרקס )אוניברסיטת תל-אביב(
 09:50-10:15דיון
שם המושב :שתיקה והשתקה )אולם "דרש"(
ארגון :האגודה האנתרופולוגית הישראלית
יו"ר :אסתר הרצוג )המכללה האקדמית בית ברל(
 08:30-08:50אראלה למדן )אחוה  -המיכללה האקדמית לחינוך( ,משתיקה לזעקה לדיבור  -שלושה דורות של אימהות
בקיבוץ
 08:50-09:10דליה גבריאלי נורי )אוניברסיטת בר-אילן( ,שתיקה וכתיבה אוטוביוגרפית :המקרה של שבויי מלחמת יום כיפור
 09:10-09:30אסתר הרצוג )המכללה האקדמית בית ברל( ,דברים ש"לא אומרים"  -סיפורה של אמי על השואה
 09:30-09:50רות לין )אוניברסיטת חיפה( ,עד כמה קולקטיבי הוא הזיכרון הקולקטיבי  -מקרה הבריחה מאושוויץ
 09:50-10:15דיון
שם המושב :מדידה והערכה של שאלות חברתיות/תרבותיות באמצעות כלים אנתרופולוגיים
)אולם "רמז"(
יו"ר :זאב קאליפון )אוניברסיטת בר-אילן(
 08:30-08:50מריה גקר )אוניברסיטת בן-גוריון( ,השתתפות נשים בתהליך בניית מבנה המגורים של הבדואים המתעיירים:
מגמות ותהליכים
 08:50-09:10יערית בוקק-כהן )המכללה האקדמית יהודה ושומרון( ,דרושה אישה פחות משכילה  -בררנות היפרגמית
בחברה הישראלית
 09:10-09:30זאב קאליפון )אוניברסיטת בר-אילן( ,שינוי קונצנזוס כמדד של הצלחת התערבות :ניסוי אנתרופולוגי
 09:30-09:50דנה שבח )הטכניון( ,היבטים תרבותיים בתכנון :בין מודרניזציה למסורת  -מקרה מבחן מושב גדיש בחבל
תענך
 09:50-10:15דיון

 10:15-10:30הפסקה

 10:30-12:15מושבים מקבילים 5
הקרנת סרט )אולם "סוד"(
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'תחנת הרכבת' ,בימוי :יוסף שאהין ,משחק :יוסף שאהין ,פריד שוקי ,הינד רוסתום )מצרים 76 ,1958 ,דקות ,כתוביות
בעברית(
78ب ا ,12134إ78اج=> ?@AB :ه;=> ?@AB :C;DEF ,(1958) :ه; ,GHA> IB7J ,:ه INر@KL
שם המושב :כשאתנוגרפיה פוגשת היסטוריה )ב( :לקרוא שיחות כתובות מהעבר )אולם "פשט"(
יו"ר :אורית אבוהב )המכללה האקדמית בית ברל(
 10:30-10:50טלי יריב-משעל )המכללה האקדמית בית ברל( ,אתנוגרפיה היסטורית של שיח האינטגרציה במערכת החינוך ,
1970-1980
 10:50-11:10אפרת רוזן-לפידות ,לכתוב בסנטימנטלית את העקירה מצפון-אפריקה
 11:10-11:30רוחמה ויס )היברו יוניון קולג`( ,אתנוגרפיה בתורה שבעל-פה :פרוש אנתרופולוגי לקודים המוצפנים בתיאורי
הסעודות התלמודיות
 11:30-11:50מגיב :הרווי גולדברג )האוניברסיטה העברית(
 11:50-12:15דיון
שם המושב :ולנו יש פלאפל? :אוכל וישראליות )אולם "דרש"(
יו"ר :ניר אביאלי )אוניברסיטת בן-גוריון(
 10:30-10:50ניר אביאלי )אוניברסיטת בן-גוריון(" ,על האש" :בשר ,זהות ,כוח וחולשה ביום העצמאות הישראלי
 10:50-11:10איריס קלקא ,על שוקולד אירופאי וטעם ישראלי בעידן הגלובאלי
 11:10-11:30ריקי שופר )אוניברסיטת בן-גוריון( ,על חומוס ואינטימיות :אשכנזיות ,ישראליות והמרחב המזרח תיכוני
 11:30-11:50מגיב :זלי גורביץ` )האוניברסיטה העברית(
 11:50-12:15דיון
שם המושב :כתיבת סובייקטיביות ופירוק הרגע האתנוגרפי )אולם "רמז"(
ארגון :האגודה האנתרופולוגית הישראלית
יו"ר :רוית כהן )האוניברסיטה העברית(
 10:30-10:50אילאיל הרציון-שני )אוניברסיטת בן-גוריון( ,אקזוטיות ומסתורין  -ריחוק וביקורתית; הרהורים על כתיבת
המחקר בקרב "פליטים טיבטים"
 10:50-11:10רוית כהן )האוניברסיטה העברית( ,לכתוב את /על הרגע הקפוא  -בין הזדהות לביקורתיות
 11:10-11:30אורי דורצ`ין )אוניברסיטת בן-גוריון(" ,הליכה לקיסריה" :שלום ושלמה מציגים :קווי גבול שיווקיים ,אמנותיים
ותיאורטיים
Shuki Shalev (Ben-Gurion University), Fused by Paradox: Interpreting Israeli Psychedelic 11:30-11:50
Electronic Dance Music Culture
 11:50-12:15דיון

 12:15-13:30ארוחת צהריים

 13:30-15:15מושבים מקבילים 6
הקרנת סרט )אולם "סוד"(
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'טרור וכבאב' ,בימוי :שריף ערפה ,משחק :עאדל אמאם ,יוסרא ,כמאל אל-שינאוי )מצרים 105 ,1992 ,דקות ,כתוביות
בעברית(
ا?ره7ب وا7:;4ب ,إ78اج=P :C;DEF ,(1992) OJ7P ?B7> :دل إﻡ=م7UB ,ا ,آ=Eل ا=NXYوي
שם המושב :הקשבה ודיבוב של קולות דוממים; על פרשנות של טקסטים כתובים או משוחקים )אולם "פשט"(
יו"ר :עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(
 13:30-13:50ברכה אלפרט )המכללה האקדמית בית ברל(; שמחה שלסקי )מכון מופ"ת( ,יצירת קולות בטקסט הכתוב
 13:50-14:10גיא ברוקר )אוניברסיטת חיפה( ,סקס שקרים וטייפ :המפגש בין אנתרופולוג וגברים ישראלים תיירי מין
בתאילנד
 14:10-14:30רגב נתנזון )אוניברסיטת תל-אביב( ,כובשים ]ו[מצלמים :בנאליות וביקורת באלבומי חיילים
 14:30-14:50עמליה סער )אוניברסיטת חיפה( ,האם המשמעות צריכה להישמע על מנת להתקיים?
 14:50-15:15דיון
שם המושב :היגיון בריא :בירוקרטיה ,אנשים ומדינה )אולם "דרש"(
יו"ר :קרן מזוז )אוניברסיטת בן-גוריון(
 13:30-13:50סוהאד דאהר-נאשף )האוניברסיטה העברית( ,ריבוי בירוקרטיות ,גופות והיעדר מדינה
 13:50-14:10נדב דוידוביץ` )אוניברסיטת בן-גוריון(; אביטל מרגלית )אוניברסיטת בר-אילן( ,התמודדות המדינה עם עבר
טראומטי :הטיפול בנפגעי ההקרנות כנגד גזזת כמקרה מבחן
 14:10-14:30קרן מזוז )אוניברסיטת בן-גוריון( ,לגופו של טופס :לגופתו של אדם
 14:30-14:50מגיב :יוסי יונה )אוניברסיטת בן-גוריון(
 14:50-15:15דיון
שם המושב :אנתרו-גרפיה של אתניות ולאומיות המיוצרת בין חוקרים ונחקרים ,ובין השדה האמפירי והכתיבה )אולם
"רמז"(
יו"ר :יוליה לרנר )האוניברסיטה העברית(
 13:30-13:50יוליה לרנר )האוניברסיטה העברית( ,כיצד לתרגם "אתניות" לרוסית? קטגוריה גלובאלית בשיח של מדעי
החברה הפוסט-סובייטיים
 13:50-14:10גליה פלוטקין עמרמי )אוניברסיטת תל-אביב( ,בין טראומה ללאומיות :על פרשנות טיפולית ,כתיבה
אתנוגרפית והזדהות
 14:10-14:30חן ברם )האוניברסיטה העברית( ,בין הרוסי לקווקזי ובין ה`ג`יגיט` ל`אבוריגן` :דיאלוג אנתרו-גרפי עם עוזר
המחקר
 14:30-14:50מגיבה :פרן מרקוביץ )אוניברסיטת בן-גוריון(
 14:50-15:15דיון

 15:15-15:30הפסקה

 15:30-17:15מושבים מקבילים 7
שם המושב :הקשר האפיסטמולוגי :תבניות לא-מהותניות לתפיסות אנוש בעולמות מודרניסטיים וילידיים )אולם "סוד"(
יו"ר :נורית בירד-דוד )אוניברסיטת חיפה(
 15:30-15:50איילת פלד )אוניברסיטת חיפה(" ,אורגים רגשות" :אפיסטמולוגיה של יחסים ורגשות בעבודת השחקן
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 15:50-16:30נורית בירד-דוד )אוניברסיטת חיפה(; דני נוה )אוניברסיטת חיפה( ,אפיסטמולוגיה של יחסים בקרב הנייקה,
חברת ציידים לקטים בדרום הודו
 16:30-16:50טל ישראלי )אוניברסיטת חיפה( ,מצבי צמח בהקשר של אפיסטמולוגיה רלציונלית
 16:50-17:15דיון
שם המושב" :אמת פיקטיבית" :הכותב והכתיבה )אולם "פשט"(
יו"ר :יורם בילו )האוניברסיטה העברית(
משתתפים:

אמנון רז-קרקוצקין )אוניברסיטת בן-גוריון(
זלי גורביץ` )האוניברסיטה העברית(
יורם בילו )האוניברסיטה העברית(

שם המושב :כתיבת מרחב מזרח תיכוני )אולם "דרש"(
יו"ר :יורם מיטל )אוניברסיטת בן-גוריון(
 15:30-15:50חיים יעקובי )אוניברסיטת בן-גוריון( ,ערביות ,מזרחיות והמרחב האדריכלי
 15:50-16:10אביבית אגם דאלי )האוניברסיטה העברית( ,דימוי המדבר והספר ) (frontierבפרסומת הישראלית
 16:10-16:30יורם מיטל )אוניברסיטת בן-גוריון( ,מרכז קהיר והמאבק על כינונו כ`מרחב ייצוג`
16:30-16:50מגיב :דן רבינוביץ )אוניברסיטת תל-אביב(
 16:50-17:15דיון
** מומלץ לצפות בסרט 'טרור וכבאב' ,שיוקרן בין השעות  13:30-15:15באולם "סוד" ,לפני מושב זה.
שם המושב :תרבות ,ייזום ,מיסוד )אולם "רמז"(
ארגון :האגודה האנתרופולוגית הישראלית
Nurit Zeidman (Ben-Gurion University), From Temples to Organizations: the Introduction and 15:30-15:50
Packaging of Spirituality
 15:50-16:10סיגלית בן-ציון )אוניברסיטת ברגן( ,הפוליטיקה של טשטוש האחרות אצל מהגרים "מצליחים" בקונטקסט
נורבגי
 16:10-16:30סווטה רוברמן )האוניברסיטה העברית(" ,צף עם הזרם – "...תעסוקה וחיי הפרט בעידן הפוסט-תעשייתי
 16:30-16:50מגיבה :עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(
 16:50-17:15דיון

 17:15-19:00הרמת כוסית ומליאה מסכמת )אולם "פשט"(
משתתפים :אנדרה לוי )אוניברסיטת בן-גוריון(
דן רבינוביץ )אוניברסיטת תל-אביב(
תמר אלאור )האוניברסיטה העברית(

** לאורך ימי הכנס יתקיים באולם "פרד"ס" יריד ספרים ,בו ינתנו הנחות משמעותיות על ספרים ממגוון הוצאות.

