האגודה האנתרופולוגית הישראלית
הכנוס השנתי ה37-
"צר עולמי? – אנתרופולוגיה של משפחה שארות ויחסים"
המכללה האקדמאית כנרת 22-23.4.2009

תוכנית הכנוס

יום רביעי22.4.2009 ,
 10:00 – 9:30הרשמה

 10:00 -11:30רצועת מושבים ראשונה:
שם המושב :דרכון ,כתובה ומשפחה :משפחות והמדינה
יו"ר :יפה מושקוביץ )מכללת כנרת(:
Uri Davis, (AL-QUDS University) Family, Nationality, State: Case Study of One

10:20- 10:00

)Hybrid Palestinian Family (the Author`s
10:40 -10:20

זאב קאליפון )אוניברסיטת בר אילן(,
Polygyny as symbol: the Requst to Legalize Polygyny for Sepharadi Jews

11:00 -10:40

נועה לויכטר )אוניברסיטת בן-גוריון(" ,הדרכון האירופי שלי הוא ציוני" :על היבטים לאומיים של רכישת
אזרחות נוספת

11:20 -11:00

מגיבה  :יפה מושקוביץ )מכללת כנרת(

11:30 -11:20

דיון

שם המושב :זיכרון משפחתי
יו"ר :רבקה איזיקוביץ ) אוניברסיטת חיפה(
10:20- 10:00

צפרירה שחם )סמינר הקיבוצים( ,אימהות כואבת בחשאי  -יומני גידול ילדים של נשות הדור הראשון בקיבוצים

10:40 -10:20

חן ברם )האוניברסיטה העברית( ,לצ`ורטקוב ובחזרה :ילידי א"י המנדטורית במסע שורשים משפחתי

11:00 -10:40

מאיה מלצר-גבע )מכללת כנרת( ,בת ,נכדה ,אנתרופולוגית – אוטו-אתנוגרפיה משפחתית

11:20 -11:00

מגיבה :רבקה איזיקוביץ ) אוניברסיטת חיפה(

11:30 -11:20

דיון

11:45 -11:30

אתנחתא

13:15 -11:45

רצועת מושבים שנייה:

שם המושב :ייצוגים חדשים של הקיבוץ הישן
יו"ר :תמר אלאור )האוניברסיטה העברית(
11:55 -11:45

קרן פרידמן-פלג )האוניברסיטה העברית בירושלים( ,הערות פתיחה

12:15 -11:55

רן טל )במאי( "ילדי השמש" )סרט תיעודי ,הד-ארצי(2007 ,
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12:35 -12:15

טלי תמיר )אוצרת(" ,לינה משותפת :קבוצה וקיבוץ בתודעה הישראלית" )תערוכה קבוצתית ,ביתן
הלנה רובינשטיין.(2005 ,

12:55 -12:35

הלית מיכאלי) ,במאית ושחקנית ,החוג לאומנות התיאטרון ,אוניברסיטת תל-אביב(" ,השכבה" )הצגה,
.(2009

13:15 -12:55

מגיבה :תמר אלאור )האוניברסיטה העברית בירושלים(

שם המושב :העצמי והמשפחה-דיאלוג או עימות?
יו"ר :טליה שי )המרכז האוניברסיטאי אריאל(
12:05 -11:45

ג`רלד סאק )מכללת צפת( ,יחסי יחיד וקבוצה :עסקאות בנישואין ושארות בקרב שבטים דרום אפריקאים

12:25 -12:05

שלומי דורון )המכללה האקדמית אשקלון( ,פוריות ,משפחה ויחסים בקרב 'חוזרות בתשובה' בעולם החרדי

12:45 -12:25

טליה שי )המרכז האוניברסיטאי אריאל( ,האם אוכל להיות יחד וגם לחוד? מחקר משווה של קבוצות תיאטרון

13:05 -12:45

מגיב :זאב קאליפון )אוניברסיטת בר-אילן(

13:15 -13:05

דיון

שם המושב :זקנה מופלגת :זיכרון ,משפחה ואמהות
יו"ר :טובה גמליאל) ,אוניברסיטת בר אילן(
12:05 -11:45

ירון יבלברג – )אוניברסיטת תל אביב( ,זיכרון וטראומה בזקנה מופלגת  :אתנוגרפיה בקבוצת "עמך"

12:25 -12:05

שרון רמר ביאל )אוניברסיטת תל אביב( ,משפחה בזקנה המופלגת :מסגרת משמעות נעדרת תפקוד

12:45 -12:25

אילנה מזרחי )אוניברסיטת תל אביב( ,זהות אימהית בזקנה מופלגת ) (+80בקיבוץ שיתופי-משתנה

13:05 -12:45

מגיבה :טובה גמליאל) ,אוניברסיטת בר אילן(

13:15 -13:05

דיון

 – 14:15- 13:15ארוחת צהרים
– 15:15- 14:15

מליאה  -אסיפת חברים

– 16:00- 15:15

מליאה  -תחרות עבודת מ.א .מצטיינת
יו"ר :קרול קידרון )אוניברסיטת חיפה(

– 17:45- 16:15

מליאה חגיגית
יו"ר :אורית אבוהב
ברכות  :פרופ' רחל לוי שיף ,הראש האקדמי ,מכללת כנרת
דר' זאב דרורי ,מנכ"ל ,מכללת כנרת
""Kinship as Gift and Theft: Acts of Succession in Mayotte

פרופ' מייקל למבק ,אוניברסיטת טורונטוProf. Michael Lambek, University of Toronto -

 – 19:30- 18:00רצועת מושבים שלישית:
שם המושב :לחלוק את הבלתי-רגיל :גילום וסיפור של טראומה ,מחלה והעל-טבעי במעגלי משפחה
יו"ר :יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(
לפרטי והרשמה :אתר האגודה , www.anthropology.org.il :דואר אלקטרוניiaa@beitberl.ac.il :
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18:20 -18:00

18:40 -18:20

19:00 -18:40

קרול קדרון )אוניברסיטת חיפה(,
Embodying the Traumatic-Past: Holocaust-Descendant Embodied `Knowledge` of the
Genocide Past
יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(,
Married to a Devil-Woman? Familial Contested Narratives of Extraordinary Illness
Experiences
מיכל פגיס )אוניברסיטת תל אביב(
Inner-Worldly Equanimity: Meditation ,Emotional Autonomy and Family Life

19:20 -19:00

מגיבMichael Lambek, (University of Toronto) :

19:30 -19:20

דיון

שם המושב :ילדות וילדים
יו"ר :איל בן ארי )האוניברסיטה העברית(
18:20 -18:00

תמר ערב )האוניברסיטה העברית( ,משחק ילדים? ביטוי ועיצוב יחסי כוחות בקרב ילדים באמצעות המשחק
הסוציו-דרמטי

18:40 -18:20

סמדר בראק )האוניברסיטה העברית( ,הבנייה של גוף דתי אצל ילדים בתנועות אוונגליסטיות :בין גוף אקסטאטי
למוסר?

איל בן ארי )האוניברסיטה העברית(,
19:00 -18:40
Transnational Similarities, Ethno-theories and Child Development: Early Childhood Education in Japan
19:20 -19:00

מגיבה :ברכה אלפרט )מכללת בית ברל(

19:30 -19:20

דיון

שם המושב : :המשפחה והבניית הזהות הנשית
יו"ר :תמר אלאור )האוניברסיטה העברית(
18:20 -18:00

גילי המר )האוניברסיטה העברית (" ,אהבה ממבט ראשון?" זוגיות ואינטימיות בקרב נשים עיוורות

18:40 -18:20

רות פרסר )אוניברסיטת בר אילן( ,משפחות שבוחרות ואלו שלא בסיפורי חיים של נשים נשואות שבחרו לחיות
כלסביות

19:00 -18:40

נגה בובר בן-דוד )האוניברסיטה העברית( ,נשים צועניות בירושלים – פרדוקס של השכלה ושוליות

19:20 -19:00

מגיבה :תמר אלאור )האוניברסיטה העברית(

19:30 -19:20

דיון

שם המושב : :הורות בקהילות חרדיות
יו"ר :יורם בילו )האוניברסיטה העברית(
18:20 -18:00

אורנה שני )חוקרת עצמאית( ,הורות חרדית :ילדים של קהילה

18:40 -18:20

שרה זלצברג )האוניברסיטה העברית( ,השיח על המיניות בחברה החרדית כבבואה לשינויים ביחסי
הורים-ילדים במשפחה החרדית

19:00 -18:40

סימה זלצברג )המרכז האוניברסיטאי אריאל( ,מקומם של הורים בקבוצה חסידית קיצונית בתהליך
ההשתדכות של ילדיהם

19:20 -19:00

מגיב :יורם בילו )האוניברסיטה העברית(

19:30 -19:20

דיון
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ארוחת ערב חגיגית ותוכנית לילה

19:30

יום חמישי23.4.2009 ,
9:30 -9:00

 -הרשמה

11:00-9:30

– רצועת מושבים רביעית:

שם המושב :נדודי משפחה :על משפחה ונישואין בהקשר של הגירה
יו"ר :נטשה זילברג – )מכללת כנרת(
09:50 -09:30

סיגל רון )אוניברסיטת בן גוריון( "יש לי משפחה יפה ,נהדרת" -מגדר ושיח מזרחיּות/ישראליּות בקרב נשים
מזרחיות בנות הדור השני

10:10 - 09:50

ליליאן אבו-טביך )אונ` בר אילן( ,נשים פלסטיניות בישראל מסבירות את הגירתן עם הנישואין לביתם
של בני זוגן

10:30 -10:10

פאולינה צלניק )מכללת בית ברל( ,המשפחה בעלת הזהויות המסוכנות  -עולי ברית המועצות לשעבר
בסבך הביורוקרטיה

10:50 -10:30

מגיבה :נטשה זילברג – )מכללת כנרת(

11:00 -10:50

דיון

שם המושב :משפחה ,נישואין והדרה
יו"ר :ענבל סיקורל )מכללת אשקלון(
09:50 -09:30

מיכל רום )אוניברסיטת בר אילן ומכללת אשקלון(" ,שם אחד למשפחה אחת" :על סוגיית שם
המשפחה לאחר הנישואין בישראל

10:10 - 09:50

ענבל סיקורל )מכללת אשקלון( ,רחל שרעבי )מכללת אשקלון ואוניברסיטת בר אילן( ,מרעיה טמאה
לאישה דתייה :מנהגי נידה בקרב עולות מאתיופיה

10:30 -10:10

יונינה דור )מכללת אורנים( הסיפור על גירוש הנשים הנוכריות כאמצעי לגיבוש הקהילה היהודית בימי
שיבת ציון
הילה צבן )אוניברסיטת בן גוריון(" ,המשפחה לא יכולה להתגרש ממך" :אתגרים סביב נישואים
מעורבים בין ישראלים-יהודים לזרים

10:50 -10:30
11:00 -10:50

דיון

שם המושב :היחיד ,החבורה והרעות :המשפחה בדור תש"ח ומקורות השראתה
יו"ר :אפרת קנטור )מכללת כנרת(
09:50 -09:30

סמדר סיני )אוניברסיטת בר אילן( ,יחסי ושארות במחנה החלוצי" -השומר" כמשל

10:10 - 09:50

מנחם קנדלשיין )אוניברסיטת בר אילן( ,היחיד והחבורה – בין הבניית זהות להבניית מציאות

10:30 -10:10

גבריאלה ספקטור-מרזל )אוניברסיטת בן -גוריון( ,גבר צבר לא מזדקן :ייצוג המשפחה בסיפורי חיים
של קציני תש"ח

10:50 -10:30

מגיבה :אפרת קנטור )מכללת כנרת(

11:00 -10:50

דיון
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12:45- 11:15

– רצועת מושבים חמישית:

שם המושב :המשפחה והמחשב :אינטרנט ,ניו מדיה וטכנולוגית הזיכרון
יו"ר :יוני מזרחי )מכללת עמק יזרעאל(
 11:35 – 11:15רבקה שטטפלד ) מכללת בית ברל( ,הכרויות ,זוגיות ובגידות באתרי הכרויות באינטרנט
11:55 – 11:35

דניאל הורביץ ) ,(Jewish Family research Association Israelתהליכים וכלים גנאלוגיים
לאנתרופולוגים

12:15 -11:55

מיכל אדר )יועצת תקשורת( ' - 'Second Lifeבריחה מהמציאות או כלי תקשורתי ?

12:35 -12:15

מגיב :יוני מזרחי )מכללת עמק יזרעאל(

12:45 -12:35

דיון

שם המושב :אתרים של כוח ,מרחבים של פרקסיס
יו"ר :ג`קי פלדמן )אוניברסיטת בן-גוריון(
11:35 - 11:15

אורי שוורץ )אוניברסיטה העברית( ,לעצום עיניים ולצפות :צילום במקום הקדוש מבעד לעדשת
תיאוריית הפרקסיס

11:55 -11:35

אייל כץ )אוניברסיטת בן-גוריון( ,כולנו באותה סירה :הפוליטיקה של האין-מרחב

12:15 -11:55

ג`קי פלדמן )אוניברסיטת בן-גוריון( ,ברוכים הבאים לארץ ישוע :האמריקניזציה של ארץ הקודש

12:35 -12:15

מגיב :דני רבינוביץ )אוניברסיטת תל אביב(

12:45 -12:35

דיון

שם המושב :האח הגדול  -האמנם? :מבט "מלמטה" על המשפחה המגויסת ,המולאמת ,הממוגדרת ,והמדומיינת
יו"ר :אסתר הרצוג )מכללת בית ברל( ,קרול קדרון )אוניברסיטת חיפה(
11:35 - 11:15

קרן פרידמן פלג )האוניברסיטה העברית( ,גבר ,אישה ,הפרעה :בין המשפחה הפרטית ללאומית

11:55 -11:35

קרול קדרון )אוניברסיטת חיפה( ,קשרי משפחה מגויסים באתרי הנצחת השואה :הבניה הגמונית או
סוכנות בין-דורית?

12:15 -11:55

אבי שושנה )אוניברסיטת בר -אילן( ,סדרי משפחה-מדינה וביוגרפיות אלטרנטיביות  :בוגרי
"הפנימייה -למחוננים-טעוני-טיפוח" ואחיהם

12:35 -12:15

מגיבה :אסתר הרצוג )מכללת בית ברל(

12:45 -12:35

דיון

שם המושב :דתיים אך רווקים :פרקטיקה ,קהילה וייצוגים אמנותיים
יו"ר :הרווי גולדברג )האוניברסיטה העברית(
11:35 - 11:15

ארי אנגלברג )האוניברסיטה העברית( ,חיים דתיים ללא משפחה :אתגרים רעיוניים ומעשיים

11:55 -11:35

רינה רוטלינגר ריינר )מכללת תלפיות( ,רווקות אורתודוקסית כמערערת נורמות חברתיות :יצוג
ה"ביצה" בתיאטרון ובטלביזיה

12:15 -11:55

אורית הירש )אוניברסיטת תל אביב( ,היכוני לביאת המשיח/הגבר  -נשים חילוניות ורווקות בקהילת
חב"ד המשיחית

12:35 -12:15

מגיב :הרווי גולדברג )האוניברסיטה העברית(
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הכנוס השנתי ה37-
"צר עולמי? – אנתרופולוגיה של משפחה שארות ויחסים"
המכללה האקדמאית כנרת 22-23.4.2009
12:45 -12:35

דיון

– 13:45- 12:45

ארוחת צהרים

– 14:45- 13:45

מליאה  -חגיגת ספרים
יו"ר :ניר אביאלי )אוניברסיטת בן גוריון(

14:05 -13:45

ספרה של גבריאלה ספקטור-מרזל )אוניברסיטת בן -גוריון(" :צברים לא מזדקנים" ,סוקרת :עדנה
לומסקי-פדר )האוניברסיטה העברית(

14:20 -14:05

ספרו של ראובן שפירא )מכללת הגליל המערבי(Transforming Kibbutz Research: Trust and :
Moral Leadership in the Rise and Decline of Democratic Cultures
סוקרת :אסתר הרצוג )מכללת בית ברל(

14:40 -14:20

ספרו של יוסף גינת )המכללה האקדמית נתניה( – " "Bish'ah Justice Bedouinסוקר :עמנואל
מרקס )אוניברסיטת תל אביב(

– 16:15- 14:45

רצועת מושבים שישית:

שם המושב :שארות כתהליך :עוגנים תרבותיים וכינון משמעות במתח בין אידיאלים למציאות
יו"ר :חן ברם )האוניברסיטה העברית( ,עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(
15:05 - 14:45

עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(,
Low-Income "Single Moms" in Israel: Reformulating the Gender Contract

15:25 -15:05

חן ברם )האוניברסיטה העברית( ,אקסוגמיה בתנאי בידוד :שארות ,תרבות ,והשתנות בקרב
הצ`רקסים בישראל

15:45 -15:25

מגיבה :ציפי עברי )אוניברסיטת חיפה(

16:05 -15:45

דיון

שם המושב :אנתרופולוגיה כסיפור עם פואנטה :לזכר השנינות והחכמה בדרכו של שמואל בן-דור ז"ל
יו"ר :אלכס ויינגרוד )אוניברסיטת בן גוריון(
15:05 - 14:45

חגית פרס )אוניברסיטת בן גוריון( ,האמת האנתרופולוגית של ד"ר שמואל בן דור ז"ל

15:25 -15:05

ניר אביאלי )אוניברסיטת בן-גוריון( ,על החיים ועל המוות :היארצייט הווייטנאמי

15:45 -15:25

פרן מרקוביץ )אוניברסיטת בן-גוריון(,
Sarajevo`s City Hall and the Golden Fish: Spiteful Tales from the Balkans

16:10 -15:45

דיון

שם המושב :גידול ילדים :הוראות הפעלה ,אינטימיות ואידיאולוגיה
יו"ר :דפנה הירש )האוניברסיטה הפתוחה(
15:05 - 14:45

עדנה בר -רומי פרלמן )סמינר הקבוצים( ,הצגת מקרה של משפחה בקבוץ באמצעות ניתוח של
צילומים באלבומי המשפחה

15:25 -15:05

סמדר גונן )מכללת כנרת( ,חוסר אינטימיות במשפחה בקיבוץ

15:45 -15:25

עפרה טנא )האוניברסיטה העברית( ,גידול ילדים :אידיאולוגיה ,ידע ופרקטיקה 1924-1948

16:05 -15:45

מגיבה :דפנה הירש )האוניברסיטה הפתוחה(

לפרטי והרשמה :אתר האגודה , www.anthropology.org.il :דואר אלקטרוניiaa@beitberl.ac.il :
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האגודה האנתרופולוגית הישראלית
הכנוס השנתי ה37-
"צר עולמי? – אנתרופולוגיה של משפחה שארות ויחסים"
המכללה האקדמאית כנרת 22-23.4.2009
16:15 -16:05

דיון

שם המושב :שולחן עגול – קהילה וסולידאריות חדשה
יו"ר :יו"ר :גבריאל בר חיים )מכללת בית ברל(

 - 18:00 -16:30רצועת מושבים שביעית:
שם המושב :בין סמל ,טקסט וטקס ביהדות בת זמננו
יו"ר :ניסים ליאון )אוניברסיטת בר אילן(
16:50 - 16:30

ניסים ליאון )אוניברסיטת בר אילן( ,אל מול מציאות סדוקה -טקסים וטקסט אצל המטיף ההדיוט

17:10 -16:50

אסף שרעבי )אוניברסיטת בר אילן( ,תנועת התשובה :בין חרדיות ספרדית לציונות דתית

17:30 -17:10

מירב עמרן )חוקרת עצמאית( ,הפצת תורה באינטרנט ,היתרונות מול האיומים שמציבה המודרניזציה
בפני קבוצה מתבדלת ושמרנית

17:50 -17:30

שלמה גוזמן -כרמלי )אוניברסיטת בר אילן( ,מיהו החסיד? על טקסט ,טקס והבניית גבולות חברתיים

18:00 -17:50

דיון

שם המושב :המשפחה בצג ובדף :ייצוג המשפחה בתקשורת
יו"ר :גלעד פדבה )מכללת בית ברל(
16:50 - 16:30

אורלי צרפתי )מכללת עמק יזרעאל( ,דליה לירן-אלפר )המכללה למנהל ומכללת בית ברל( ,ביטויים
של שיח פמיניסטי במגזינים המסחריים לנשים/למשפחה בחברה החרדית בישראל

17:10 -16:50

חוה תדהר )מכללת כנרת( ,מירי גל-עזר )מכללת עמק יזרעאל ומכללת כנרת( ,הרחם הלאומי:
המאבק על הפוריות בין ערביה ויהודיה בסטירה הטלוויזיונית "עבודה ערבית"

17:30 -17:10

תמר קנה )אוניברסיטת חיפה( ,המשפחה בראי ערוץ הטלוויזיה הישראלי האתיופי IETV

17:50 -17:30

מגיב :גלעד פדבה )מכללת בית ברל(

18:00 -17:50

דיון

שם המושב :שולחן עגול – הוראת מבוא לאנתרופולוגיה
יו"ר :ג'קי פלדמן )אוניברסיטת בן גוריון(
משתתפים :תמר אלאור )אוניברסיטה העברית( ,ציפי עברי )אוניברסיטת חיפה( ,ניר אביאלי )אוניברסיטת בן גוריון(,
טובה גמליאל )אוניברסיטת בר אילן( ,תמר ארז

19:00- 18:00

 מליאה – מושב מסכםאנתרופולוגים בעת סערה :משמעויות מקומיות בשעת חירום

יו"ר :עפרה גולדשטין-גדעוני
משתתפים :מייקל למבק )אוניברסיטת טורונטו( עמליה סער )אוניברסיטת חיפה( ,איסמעיל נאשף )אוניברסיטת בן גוריון(,
יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(.

Anthropologists in Stormy Days: Local Meanings of Times of Emergency
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האגודה האנתרופולוגית הישראלית
37-הכנוס השנתי ה
""צר עולמי? – אנתרופולוגיה של משפחה שארות ויחסים
22-23.4.2009 המכללה האקדמאית כנרת
Chair: Ofra Goldstein-Gideoni (Tel Aviv University)
Participants: Michael Lambek (University of Toronto), Amalya Saar (Haifa University), Ismail Nashif
(Ben Gurion University), Yehuda Goodman (The Hebrew University).
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