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הכנס השנתי ה 36-של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

אנתרופולוגיה של הידע
המכללה האקדמית בית ברל 21-22 ,במאי2008 ,

יום רביעי  21במאי
 9:00 – 8:00הרשמה וקבלת פנים

 09:00 -10:45פרק-זמן 1
שם המושב :ילדים .משחקים .מבוגרים; ילדוּת כהתאמה ,שכלול או אתגור החיים החברתיים
Child. Play. Adult ; Childhood as Reflection of Social Life
יו"ר :שלומית גיא )אוניברסיטת בן גוריון(
09:20- 09:00

הספר
שימי פרידמן )אוניברסיטת בן גוריון(" ,ילדים של החיים"; ילדות והתבגרות יהודית במרחבי ְ

09:40 -09:20

יואל טוויל )אוניברסיטת בן גוריון(" ,ילדים בלבן ,מבוגרים באפור" -חוויית הצפייה של אנשי רפואה במדיה
בידורי רפואי

10:00 -09:40

שלומית גיא )אוניברסיטת בן גוריון(" ,ילדים טובים משחקים כדורגל" :על תהליך ציוויליזציה בכדורגל
האנגלי מסוף המאה העשרים

10:20 -10:00

מגיב :צבי בקרמן )האוניברסיטה העברית(

10:40 -10:20

דיון

שם המושב :פרקטיקה חברתית כשלעצמה
Social Practice In-its-own-Right
יו"רים :עינת בר-און כהן )האוניברסיטה העברית( ,אסף חזני )האוניברסיטה העברית(
09:20 -09:00

עיינה סופר )האוניברסיטה העברית(" ,לעשות בית"  /לעשות מחקר

09:40 -09:20

קרן מזוז )אוניברסיטת בן גוריון( ,לגופו של טופס :לגופתו של אדם -סיבוב שני

10:00 -09:40

אסף חזני )האוניברסיטה העברית( :Noli me tangere ,רוכבים ומתים

10:20 -10:00

עינת בר-און כהן )האוניברסיטה העברית( ,אימון קרב מגע בצה"ל ,כשלעצמו

10:40 -10:20

דיון

שם המושב" :יש גבול לכל דבר" :על הבניית גבולות ,הגבלות ותנועה במרחב ישראלי-פלסטיני 1
Borders, Border Practices and Mobilities in the Israeli-Palestinian Space 1
יו"רים :ג`קי פלדמן )אוניברסיטת בן גוריון((CNRS) Cedric Parizot ,
09:20 -09:00

ניר גזית )האוניברסיטה העברית( ,היסוד הסוציו-מרחבי של ריבונות פרגמנטרית :המקרה של מחסומי
צה"ל בגדה המערבית

09:40 -09:20

Cedric Parizot (CNRS),Closure Policies and Border Economy on the West Bank/Negev
Border

10:00 -09:40

דגנית מנור )אוניברסיטת בן גוריון( ,הפרקטיקה הבטחונית והדמות המדומיינת של האויב ה`ערבי` בקרב
`חובבני בטחון` ישראלים

2
 10:20 -10:00מגיב :איל בן-ארי )האוניברסיטה העברית(
 10:40 -10:20דיון
שם המושב :הידע לפרש טקסט  -פרשנות חברתית של טקסטים ביהדות
The knowledge how to interpret text: Social interpretations of Talmudic texts
יו"ר :ניסן רובין )אוניברסיטת בר אילן(
09:20 -09:00

ניסן רובין )אוניברסיטת בר אילן( ,איך לסחוט טקסט?  -פרשנות אנתרופולוגית לטקסטים תלמודיים

09:40- 09:20

נעמי סילמן )המכללה האקדמית אשקלון( ,המתודה הסטרוקטוראלית בחקר הסמליות של יין בטקסטים
יהודיים מסורתיים

10:00 -09:40

שגית מור )המכללה האקדמית בית ברל( ,מסכת ברכות  -פרקטיקות טקסיות שיוצרות מיתוס מכונן
סם קופר )אוניברסיטת בר אילן(

10:20 -10:00
10:40 -10:20

דיון

Judaism as a Subject for Anthropological Research: Structure and Method

 11:00 -10:45אתנחתא

 12:45 -11:00פרק-זמן 2
שם המושב :עיניים שלי :ייצוגי תרבות בצילומים ובדימויים חזותיים
Presentations of Culture in Photographs and Visual Images
יו"ר :טל דקל )המכללה האקדמית בית ברל(
11:20 -11:00

עדנה בר-רומי פרלמן )מכללת סמינר הקבוצים( ,עיצוב זיכרון של קהילה :תיאור מקרה ארכיונאית בקבוץ

11:40 -11:20

מירי גל-עזר )מכללת עמק יזרעאל( ,אמניות בקנון האמנות בישראל בין הגוף הלא מובחן לגוף ההומולסבי

12:00 -11:40

הגר סלומון )האוניברסיטה העברית( ואסתר יוהס )האוניברסיטה העברית( ,כלות יהודיות בתוניסיה:
המבט הבוחן את גופן בין מזרח למערב

12:20 -12:00

אסנת רוזן-קרמר )הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון ,(,דילוג על פני מרחבי-זמן :פני ביתא
ישראל בבית בישראל

12:40 -12:20

דיון

שם המושב :ידע מסופר
Narrated knowledge
יו"ר :גבריאלה ספקטור-מרזל )המכללה האקדמית בית ברל(
11:20 -11:00

שרון רמר ביאל )אוניברסיטת תל אביב( ,התמרחבות הזמן:הבניית זמן במונחי מרחב בסיפורי החיים של
הזקנים ביותר בישראל

11:40 -11:20

גבריאלה ספקטור-מרזל )המכללה האקדמית בית ברל( ,הדיבר האחד עשר  -לא תזדקן :הזהות
הנראטיבית של קציני תש"ח

12:00 -11:40

נגה גלעד )אוניברסיטת תל אביב( ,מתנחלים במרחב שבין האידיאולוגיה והעצמי :ה`-סליל הכפול` של
הביוגרפיה

12:20 -12:00

מגיב :איל בן ארי )האוניברסיטה העברית(

12:40 -12:20

דיון

3
שם המושב" :יש גבול לכל דבר" :על הבניית גבולות ,הגבלות ותנועה במרחב ישראלי-פלסטיני 2
Borders, Border Practices and Mobilities in the Israeli-Palestinian Space 2
יו"רים :ג`קי פלדמן )אוניברסיטת בן גוריון((CNRS) Cedric Parizot ,
11:20 -11:00

אריאל הנדל )אוניברסיטת תל אביב( ,מרחבים של אי-ודאות :מסלולי תנועה וניהול חיי יומיום בגדה
המערבית וברצועת עזה
Pierre Renno (University Paris I – Sorbonne), The Wall, the Border and the

11:40 -11:20
Frontier
12:00 -11:40

ג`קי פלדמן )אוניברסיטת בן גוריון( ,לחצות את הגבול בארץ הקודש – בעקבות ישוע הישראלי וישוע
הפלסטיני

12:20 -12:00

מגיבה :עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(

 12:40 -12:20דיון
שם המושב :שלילת דעת
Avoiding knowledge
יו"ר :תמר אלאור )האוניברסיטה העברית(
11:20 -11:00

ריקי חלמיש  -לשם )אוניברסיטת בר אילן( ,הזכות לדעת ושלילת דעת בקרב אוכלוסייה בדווית בגליל

11:40 -11:20

מיכל לרון )אוניברסיטת תל אביב( ,הפוליטיקה של הידע  -מקרה מבחן של פוליטיקה סביבתית ברמת
חובב

12:00 -11:40

סימה זלצברג )אוניברסיטת חיפה( ,שלילת דעת וחסימת ידע כמנגנון לשמירה על "עולמן הרוחני" של
בנות חסידיות

12:20 -12:00

בתיה זיבצנר )המכללה האקדמית בית ברל( ,המרת דת כחסם דעת :מקרה ה`מתחזק` בתנועת ש"ס

12:40 -12:20

דיון

 13:45 -12:45ארוחת צהריים

 14:45 - 13:45אסיפת חברים

 16:15 -14:45מליאה
דברי פתיחה :אורית אבוהב ,יו"ר האגודה האנתרופולוגית הישראלית
אהרן זיידנברג ,ראש המכללה האקדמית בית ברל

Prof. H. Russell Bernard, University of Florida:
The Secret Life of Social Science:: How Social Science Runs Almost Everything
 16:30 -16:15אתנחתא

 17:15 -16:30עבודת מ"א מצטיינת
יו"ר :קרול קדרון )אוניברסיטת חיפה(
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 19:00 -17:15פרק-זמן 3
שם המושב :ידע ותקשורת :אפיסטמולוגיה בשגרה ובחירום
Knowledge and Mass Communication: Routine and Emergency Epistemology
יו"ר :דניאלה קורבס מגל )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(
17:35 -17:15

דניאלה קורבס מגל )אוניברסיטת בן גוריון( ,ידע בתקשורת במצבי חירום-סיכון-משבר

17:55 -17:35

דדי מרקוביץ )אוניברסיטת בן גוריון( ,אפיסטמולוגיה ופוסט טראומה בקרב כתבים מסקרי פיגועים

18:15- 17:55

טל סמואל-עזרן )אוניברסיטת בן גוריון( ,ידע וייצוגו בעיתונות בהתאם למקור וקונטקסט
מגיב :דן כספי )אוניברסיטת בן גוריון(

18:35 -18:15
18:55 -18:35

דיון

שם המושב :יהודים ויהדות מתחדשים :עיצוב מחדש של ידע ,אידאלים וטקסים בחברה הישראלית
Renewing Jewish Life: Refashioning Judaic knowledge, ideals and ritual in Israel today
יו"ר :הרווי גולדברג )האוניברסיטה העברית(
17:35 -17:15

ארי אנגלברג )האוניברסיטה העברית( ,למה הם לא מתחתנים כבר? הסברים ל"בעיית" הרווקות
המתמשכת בציונות הדתית

17:55 -17:35

נעמה אזולאי )אוניברסיטת בר אילן( ,בתי תפילה במרחב החילוני בישראל  -מאוקסימורון למציאות

18:15 -17:55

רחל ורצברגר )האוניברסיטה העברית( ,היהדות ככלי לריפוי העצמי -ריטואלים של ריפוי בקהילות
ההתחדשות הרוחנית היהודית

18:35 -18:15

אנה פרשיצקי )מכללת אשקלון וגליל מערבי( ,שבירת הכוס בחתונה יהודית :דינאמיות ,חזרה למקורות,
התחדשות ויצירה

18:55 -18:35

דיון

שם המושב :רטוריקה ופרקטיקה של ידע וכוח בהקשרים של מערכות חינוך והשכלה
Rhetoric and Practice of Knowledge and Power in Educational Contexts
יו"ר :אסתר הרצוג )המכללה האקדמית בית ברל(
17:35 -17:15

דורית טובין )אוניברסיטת בן גוריון( ונעם ליס )אוניברסיטת בן גוריון( ,הכיתה כזירה לשעתוק התרבות
הישראלית והיחס לסמכות

17:35-17:55

סמדר שרון )אוניברסיטת תל-אביב( ,השפעות גומלין בין שדות ידע :השיח החינוכי על העולים בשנות ה-
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18:15 -17:55

מאיה מלצר גבע )מכללת כנרת בעמק הירדן(" ,ראיינת אותם ראשונים והושפעת מהם"  -פוליטיקה
ואתיקה במחקר הערכה

18:35 -18:15

שרה זלצברג )האוניברסיטה העברית( ,הזיקה בין ידע לכוח בתחום המיני במסגרות חינוך לבנים חרדים
והשלכותיה על המתבגר החרדי

18:55 -18:35

דיון

שם המושב" :עצמי" בפעולה :לחשוב מחדש מושג קלסי באנתרופולוגיה תרבותית
"Self” in Action: Rethinking a Classic Cultural Anthropology Concept
יו"ר :יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(
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17:35 -17:15

יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית( ,ניהול העצמי הסטיגמטי :רגשות ומישטור הגוף הנורמלי במסגרת
שיקום חרדית בישראל

17:55 -17:35

תמה חלפין )אוניברסיטת בן גוריון( ,רע לתפארת :אוטופיה ודיסטופיה בנרטיבים של בוגרות הלינה
המשותפת

18:15 -17:55

קרן פרידמן-פלג )אוניברסיטת תל אביב( ,ה"עצמי" והסכסוך הישראלי-ערבי :טראומה בין בני ברק ,באר
שבע ודליית אל-כרמל

18:35 -18:15

מגיבה :קרול קדרון )אוניברסיטת חיפה(

18:55 -18:35

דיון

20:15 -19:15

ארוחת ערב חגיגית

21:30 -20:15

חגיגת ספרים
יו"ר :אביגיל מוריס )מכללת אילת(
שם הספר :משפחות בראייה סוציאלוגית ואנתרופולוגית
מחברת :מתת בוניס ,סוקרת :אפרת נוני-וייס
שם הספרAbove the Death Pits, Beneath the Flag :
מחבר :ג'קי פלדמן ,סוקר :אייל בן ארי
שם הספרLife, Death and Sacrifice: Women and Family in the Holocaust :
מחברת :אסתר הרצוג ,סוקרת :קרול קידרון
שם הספר:
State Practices and Zionist Images: Shaping Economic Development in Arab
Towns in Israel
מחבר :דוד א .וסלי ,סוקר :אורי דיוויס

יום חמישי  22במאי
 10:15 -08:30פרק-זמן 4
שם המושב :שפות השדה :שיח כשדה מחקר אתנוגראפי
The Languages of the Field: Discourse as an Ethnographic Field of Study
יו"ר :חיים נוי )( Research Fellow, University of Surrey, UK
08:50 -08:30

חיים נוי ) ,(Research Fellow, University of Surrey, UKהטקס של הטקסט/הטקסט של הטקס:
התרשמויות מספר מבקרים הנצחתי באתר "גבעת התחמושת"

09:10 -08:50

גונן הכהן )אוניברסיטת חיפה( ,השיח שמאחורי השיח :שיחות לפני הקלעים ומאחוריהם בתוכנית עם
מטלפנים ברדיו

09:30 -09:10

יוסי הרפז )אוניברסיטת תל אביב(" ,להשתחרר מהעול של הישראליות" :שיח הזהות סביב הוצאת הדרכון
האירופאי

09:50- 09:30

מגיבה :נירה רייס )מכללת גורדון לחינוך(

6
10:10 -09:50

דיון

שם המושב :חוזים מגדריים דינמיים כאתרים של כינון סובייקטיביות
Dynamic Gender Contracts as Sites of Subjectivation
יו"ר :עמליה סער )אוניברסיטת חיפה( וציפי עברי )אוניברסיטת חיפה(
08:50 -08:30

ציפי עברי )אוניברסיטת חיפה( ,הרי משמעות :גברים מנווטים באתגרי ההיריון המשותף

09:10 -08:50

עפרה גולדשטיין-גדעוני )אוניברסיטת תל אביב(` ,שומרים על הבית` :גברים כמפרנסים ונשים כעקרות
בית ביפן של היום

09:30 -09:10

עמליה סער )אוניברסיטת חיפה( ,נשים מעוטות הכנסה ויזמות זעירה :מסע רצוף אירוניות להיחלצות מן
השוליים

09:50 -09:30

מגיבה :תמר אלאור )האוניברסיטה העברית(

10:10 -09:50

דיון

שם המושב :ידע וכוח ,ידע בכוח
Knowledge and Power, Empowerment by Knowledge
יו"ר :מאיה מלצר גבע )מכללת כנרת בעמק הירדן(
08:50 -08:30

שושן ברוש-ויץ )אוניברסיטת תל אביב( ,על מצב האוריינות בישראל

09:10- 08:50

יעל קשת )המכללה האקדמית גליל מערבי( ,ידע ומאבק פרופסיונלי :הרפואה המשלימה" ,הרוח היתרה"
והשליטה על המקצוע

09:30 -09:10

זאב קאליפון )אוניברסיטת בר אילן( ,חינוך ללא השכלה :הדילמות התרבותיות של המכללה החרדית
בירושלים
David Wesley (independent researcher), Anthropology and Power: Studying

09:50 -09:30

Development Programs in a Postmodern World
10:10 -09:50

דיון

 10:30 -10:15אתנחתא

 12:15 -10:30פרק  -זמן 5
שם המושב :גבולות יצירת ידע וביקורת במרחב האקדמי
The Limitation of Knowledge Creation and Criticism in the Academic Discourse
יו"ר :טליה שי )המרכז האוניברסיטאי אריאל(
10:50 -10:30

שלומי דורון )המכללה האקדמית אשקלון( ,ישיבת שבעה על "חוזרים בשאלה" כביטוי להטרוטופיה
משולשת במרחב החרדי

11:10- 10:50

משה לוי )המרכז האוניברסיטאי אריאל( ,צדק על תנאי :סטודנטים ישראלים בעידן הסוציולוגיה הביקורתית

11:30 -11:10

טליה שי )המרכז האוניברסיטאי אריאל( ,האתנוגרפיה של הוראת הארכיאולוגיה

12:10 -11:50

דיון

7
שם המושב :פאות השדה :יחסי חוקר  -נחקר  -ידע
The Field: Discussing Methodological Issues
יו"ר :עפרה גולדשטיין-גדעוני )אוניברסיטת תל אביב(
10:50- 10:30

הדס ירון )המכללה האקדמית ת"א יפו(` ,תיקון` ,השדה ,והטקסט האנתרופולוגי – משמעויות

11:10 -10:50

אורית הירש )אוניברסיטת תל אביב(" ,לצאת משדה ללא מוצא" :עקרונות תיאורטיים ומתודולוגיים במחקר
אודות קהילת חב"ד

11:30 -11:10

רוית כהן )אוניברסיטת תל אביב( ,חזרה אל שדה המחקר

11:50 -11:30

מגיבה :עפרה גולדשטין-גבעוני )אוניברסיטת תל אביב(

12:10 -11:50

דיון

שם המושב :היאוש נעשה יותר נוח? שיח טיפולי בהקשר חברתי
Is There any Comfort for Despair? The Therapeutic Dialogue in Social Context
יו"ר :הנרי אברמוביץ )אוניברסיטת תל אביב(
10:50 -10:30

נורית נוביס דויטש )האוניברסיטה העברית( ,אופני התמודדות עם המפגש בין פסיכואנליזה ויהדות:
פסיכולוגים ופסיכואנליטיקאים דתיים בישראל

11:10 -10:50

מעין גולדהירש )אוניברסיטת תל אביב( ,ביקורת כפרקטיקה – תרגום של השיח הביקורתי לידע טיפולי
בתוכנית לנערות במצוקה

11:30 -11:10

נילי בר סיני )האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית בית ברל( ,היה או לא היה? מטמורפוזה של
מידע בסיפורי אסירים שהורשעו בגילוי עריות

11:50 -11:30

מגיב :הנרי אברמוביץ )אוניברסיטת תל אביב(

12:10 -11:50

דיון

שם המושב :ידע ודימוי בצומתי מפגשים בינתרבותיים
Knowledge and Image in Cultural Intersections
יו"ר :יוסף גינת )אוניברסיטת חיפה ומכללת נתניה(
10:50- 10:30

יפעת מעוז )האוניברסיטה העברית( ודן בר-און )אוניברסיטת בן גוריון(" ,הם מבינים רק כוח"  -שיח אלים
במפגש היהודי-ערבי

11:10 -10:50

מוחמד סואעד )המכללות האקדמיות כנרת וגליל מערבי( ,ידע ודימוי במפגש בין-תרבותי :העולם הערבי
והמערב בעקבות ה 11 -בספטמבר 2001

11:30 -11:10

הילה צבן )האוניברסיטה העברית( ,ידע ודימוי בקשרים בין-תרבותיים :מקרה הבוחן של נישואים מעורבים
בין ישראלים-יהודים לזרים

11:50 -11:30

יוסף גינת )אוניברסיטת חיפה ומכללת נתניה( ,חשיבותה של הבנה בין-תרבותית במהלך משא ומתן

12:10 -11:50

דיון

 13:30 -12:15ארוחת צהריים

 15:15 -13:30פרק-זמן 6
שם המושב :אנתרופולוגיה ביקורתית :המורשת של הנרי רוזנפלד
Critical Anthropology: Henry Rosenfeld`s Analytic Studies of Israeli Society
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יו"רים :אלכס וינגרוד )אוניברסיטת בן גוריון( ומייקל סולטמן )אוניברסיטת חיפה(
13:50 -13:30

מאיה רוזנפלד )האוניברסיטה העברית ,מכללת ספיר והמכללה האקדמית בית ברל( ,מחקר המשפחה
הערבית לביקורת הכלכלה המדינית הישראלית :היפוך הדגשים באנתרופולוגיה של הנרי

14:10 -13:50

יובל יונאי )אוניברסיטת חיפה( ,האנתרופולוגיה והשיח על מיניות :תרומות ואתגרים

14:30 -14:10

אלכס וינגרוד )אוניברסיטת בן גוריון( ,השינוי הרדיקלי :המפעל המחקרי של שולה כרמי והנרי רוזנפלד על
החברה הישראלית

14:50 -14:30

מייקל סולטמן )אוניברסיטת חיפה( ,כיווני מחקר ביקורתי נכונים גם לשנת 2008

15:10 -14:50

מאג'ד אלחאג' )אוניברסיטת חיפה( ,דפוסי זהות ומגמות לעתיד בקרב מהגרי שנות ה  1990מברה"מ
לשעבר בישראל

שם המושב :מופעים של חיקוי ,התחזות ואימות בשדות של טרנס-פורמציה
Mimicry, Imposture and Verification in the fields of trans-formation
יו"ר :יוליה לרנר )אוניברסיטת בן-גוריון(
13:50 -13:30

מיכל קרבאל טובי )האוניברסיטה העברית( ,לאמת את השקרים :הופעה ביוגרפית של השתנות בשדה
הגיור האורתודוכסי בישראל

14:10 -13:50

סווטה רוברמן )האוניברסיטה העברית( ,מתחזים לעצמם" :אנשים העובדים כיהודים אינם עובדים היום"

14:30 -14:10

יוליה לרנר )אוניברסיטת בן גוריון( ,מופעים של תרבות מימטית ברוסיה הפוסט-סובייטית

14:50 -14:30

מגיבה :יוליה לרנר )אוניברסיטת בן-גוריון(

15:10 -14:50

דיון

שם המושב :איך עושים את זה? על אומנות ייצור הידע האנתרופולוגי
On the Craft of Producing Anthropological Knowledge
יו"ר :אורית ברוור -בן דוד )אוניברסיטת בר אילן(
13:50 -13:30

דליה לירן-אלפר )בית הספר לתקשורת המכללה למנהל( ,על חוגי מחול לנערות בישראל וייצור יידע
אנתרופולוגי

14:10 -13:50

גדי נסים )אוניברסיטת תל אביב( ,על קשיים במחקר קונפליקט מעמדי

14:30 -14:10

עמנואל מרקס )אוניברסיטת תל אביב( ,כל נושא ושיטות המחקר שלו :דוגמת הברחת החשיש בדרום סיני

14:50 -14:30

אורי דורצ`ין )אוניברסיטת בן גוריון(" ,האמת של `הגנגסטא` ,או :כיצד מבצעים אותנטיות שחורה" :ניתוח
פרפורמנס

15:10 -14:50

דיון

שם המושב :אתרים של יצירת ידע
Loci of Knowledge Formation
יו"ר :סתיו קאופמן  -רביב )אוניברסיטת תל אביב(
13:50- 13:30

ליאור גלרנטר )אוניברסיטת בר-אילן( ,ויקיפדיה :תרבות אפיסטמית חדשה?

14:10 -13:50

סקיי גרוס )האוניברסיטה העברית( ,טקסי ידע בניתוח מח :אתנוגרפיה של חדרי ניתוח

14:30 -14:10

יונתן מזרחי )מכללת עמק יזרעאל( ,איך אומרים ממים בעברית? הקונטקסט ההיסטורי של תיאורית
הממטיקה

14:50 -14:30

סתיו קאופמן  -רביב )אוניברסיטת תל אביב( :Math in Action ,אנתרופולוגיה של תוצאה מתמטית

15:10 -14:50

דיון
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 15:30 -15:15הפסקה

 17:15 -15:30פרק-זמן 7
שם המושב :יצירת ידע על הודו והודים
The Production of Knowledge on India and Indians
יו"ר :שלוה וייל )האוניברסיטה העברית(
15:50 -15:30

שגיא גינוסר )האוניברסיטה העברית( ,גורו וידע בהימלאיה ההודית

16:10- 15:50

שלוה וייל )האוניברסיטה העברית( ,יצירת ידע על יהודי הודו בנובלות של אסתר דוד

16:30 -16:10

דריה מעוז )האוניברסיטה העברית( ,כשדימויים מתגשמים :חווית הטיול התרמילאי בהודו

16:50 -16:30

דניאלה אריאלי )מכללת עמק יזרעאל( ,מחקר בני המנשה" בישראל  :דילמות מתודולוגיות ואתיות

17:10 -16:50

דיון

שם המושב :אבות אבותינו :רגעים בהיסטוריה של אנתרופולוגיה
Our Ancestors: Moments in the History of Anthropology
יו"ר :עמנואל מרקס )אוניברסיטת תל אביב(
15:50 -15:30

רועי מאור )אוניברסיטת תל אביב( ,התהוותה הדיסציפלינרית של האנתרופולוגיה

16:10 -15:50

דני שרירא )האוניברסיטה העברית( ,רפאל פטאי והתקבלותו באקדמיה האמריקאית :מפולקלוריסט יהודי
לאנתרופולוג של המזרח-התיכון

16:30- 16:10

עמוס מוריס-רייך )מכון ןן ליר( ,פרנץ בועז ומושג ה`גזע`

16:50 -16:30

מגיב :הרוי גולדברג )האוניברסיטה העברית(

17:10 -16:50

דיון

שם המושב :רואים עולם :קטגוריזציות וידע אנתרופולוגי
Categorizations and Knowledge in Anthropology
יו"ר :גבריאל בר חיים )המכללה האקדמית בית ברל(
15:50 -15:30

טל טובי )אוניברסיטת בר אילן( ,האנתרופולוגיה ככלי לעיצוב אסטרטגיה צבאית

16:10 -15:50

חנניה ונדה )אוניברסיטת בן גוריון(` ,אמהריזציה` בחקר יהדות אתיופיה :יהודי תגראי במבט אתנו-
ארכיאולוגי

16:30 -16:10

ראובן שפירא )מכללה אקדמית הגליל המערבי( ,הסבר שגוי להערצת ברה"מ בקיבוצים ,הישרדות
מנהיגיהם האוליגרכית ו"תרומת" אנתרופולוגים למשגה

16:50 -16:30

חן ברם )האוניברסיטה העברית( ,לאן נעלמה השונות? עיצוב הידע על אודות המהגרים מברה"מ לשעבר
בשנות התשעים

17:10 -16:50

דיון

 19:00 -17:30הרמת כוסית ומושב סיכום
הכלכלה הפוליטית של האנתרופולוגיה בישראל :האקדמיה ,קרנות המחקר ,המדינה
The Political Economy of Israeli Anthropology: The Academia, Research Funds, the State
מנחה :יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(
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משתתפים:
חגית מסר ירון )אוניברסיטת תל אביב( ,הפוליטיקה של המדע
גד יאיר )האוניברסיטה העברית( ,על גועל הכסף ונחיצותו :הערות סוציולוגיות לאנתרופולוגים
עמנואל מרקס )אוניברסיטת תל אביב( ,מחקרי מחנות הפליטים הפלשתינים :חשבון וחשבון הנפש.

