הכנס ה 38-של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

"בחזרה לזמן :אנתרופולוגיה של זמן ,זמניות ואל-זמניות"
האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה 28-29 ,באפריל 2010

תוכנית הכנס
יום רביעי 28 ,באפריל 2010
9:00-9:45

הרשמה

9:45-11:15
מושב ראשון

רצועת מושבים ראשונה
זמן ,זיכרון והשכחה
יו"ר :שלי שנהב )מכללת בית  -ברל(
 חמי שיף )אוניברסיטת תל אביב( ,היכל הספר :תפיסות משתנות פרדיגמות
קבועות .הבניית הזמן ההיסטורי כתגובה לשינויים חברתיים
 נאוה ט .ברזני )מכללת בית  -ברל( ,שואה "במידה קטנה" :ילדות יהודי לוב
במחנות הריכוז
 כלנית צאלח )אוניברסיטת בן-גוריון( ,סרט אילם? שימושים של זיכרון והשכחה
באוטו-אתנוגרפיה של אחרוּת מזרחית

מגיבה :שלי שנהב )מכללת בית  -ברל(
מושב שני

"בשם התרבות" :מבט אנתרופולוגי משתאה על שימושים צדקניים בתרבות
בזירות של כוח
יו"ר :עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(
 עמליה סער )אוניברסיטת חיפה( ,היעדרותן של נשים פלסטיניות מכוח העבודה
הישראלי ,מה הקשר לתרבות?
 ציפי עברי )אוניברסיטת חיפה( ,הרפואה הכשירה והמדיקאליזציה של ההלכה :נשים
דתיות מטופלות פוריות ,רופאים ,ורבנים.
 יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית( ,לנהוג באחרים על פי דרכם? ההבניה של
"תרבות" בהתערבויות רגישות-תרבות
מגיבה :ציפי עברי )אוניברסיטת חיפה(

מושב שלישי

זמן בהגירה
יו"ר :ארז כהן )המכללה למנהל(
 הדס ירון )המכללה האקדמית תל אביב יפו( ,זמן שאול :הוויית הזמן של מבקשי
מקלט אפריקאיים בישראל
 ארז כהן )המכללה למנהל( ,ההגירה בראי הזמן :ניתוח התכתבויות אינטרנטיות של
מהגרים ישראלים לאוסטרליה וניו זילנד
 רוית כהן )אוניברסיטת תל אביב( ,עלייה בזמן  -הזמן בהגירה
 דיון

11:15-11:30

הפסקה
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11:30-13:00
מושב רביעי

רצועת מושבים שנייה
העידן הפסיכולוגי במרחבים חדשים
יו"ר :תמה חלפין )אוניברסיטת בן גוריון(
 יוליה לרנר )אוניברסיטת בן גוריון(` ,אהבה` `ועבודה-עצמית` :מפרוזה פסיכולוגית
רוסית לטלוויזיה תרפויטית פוסט-סובייטית
 תמה חלפין )אוניברסיטת בן -גוריון( ,בית הילדים כמעבדה :כיצד פסיכולוגים חוקרים
קיבוץ וכיצד קיבוצניקים קוראים פסיכולוגיה?
 נילי בר סיני )מכללת בית-ברל( ,תירוצים ,שקרים וז`רגון טיפולי בבית הסוהר" או "טיפול
כזה כאילו"
מגיבה :קרול קידרון )אוניברסיטת חיפה(

מושב חמישי

אתנוגרפיה ומדיניות ,אתנוגרפיה של מדיניות
יו"ר :מלכה שבתאי )המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין(
 אריאלה שטורם )אוניברסיטת חיפה( ,זמן ו"א-זמן" ברפלקציה של אנשי מקצוע –
עובדים סוציאליים שכותבים על עבודתם
 מלכה שבתאי )המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין( ,שלושים
השנים הראשונות :קליטתם של בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל
 שרון רמר ביאל )אוניברסיטת תל-אביב( ,מזמן מרובה לזמן מעובה :הבניית זמן-
מרחב בזקנה המופלגת
 גדי נסים )אוניברסיטת תל-אביב( ,מחקר על ועדי עובדים :כיצד לנתח את נוכחות
העבר ב"כאן והעכשיו" האתנוגרפי

מושב שישי

הזמן כמושג אנאליטי רב-תרבותי
יו"ר :טליה שי )המרכז האוניברסיטאי אריאל(
 תמר קנה שליט )אוניברסיטת חיפה(IETV - Israeli Ethiopian Television ,
 קרן אבהר )אוניברסיטת בר-אילן( ,מפגשי משפחות תימניות :בין מסורתיות לפוסט
מודרניות
 טליה שי )המרכז האוניברסיטאי אריאל( ,מחקרים "בזמן" של קבוצות אחווה
 ג`רלד סאק )המכללה האקדמית צפת( ,סיפורי קרקעות והחוק העותומאני

13:00-14:00
14:00-15:30
מושב שביעי

ארוחת צהרים

רצועת מושבים שלישית
פתרון קונפליקטים במזרח התיכון :לזכרו של פרופ' יוסף גינת
יו"ר :עמנואל מרקס )אוניברסיטת תל-אביב( ,מאיה מלצר-גבע )מכללת כנרת(
פתיחה :גב' דליה גינת ועמנואל מרקס
 מאיה מלצר-גבע )מכללת כנרת( ,הקשבה כערך :גישה נרטיבית לבניית אמון במפגש
בין ערבים ליהודים
 Aref Abu-Rabia (Ben-Gurion University), Paternity Suits in Bedouin
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Society
 David Wesley,(Independent Researcher ) Politically Engaged
Anthropology in the Israeli Case
מושב שמיני

מעבדים את השדה :מחשבות תיאורטיות ומתודולוגיות על עבודת השדה
שאבדה
יו"ר :תמיר ארז )אוניברסיטת בן-גוריון(
 תמיר ארז )אוניברסיטת בן-גוריון( :Mission Not Accomplished ,על יחסי כוח,
פגיעות ואמת בקרב היהודים המשיחיים
 נועה לויכטר )אוניברסיטת בן-גוריון( ,קווי דמיון :מחשבה מחודשת על עבודה בשדה
`בלתי-נראה`
 אילנה גולדברג )אוניברסיטת בר-אילן( ,החפרפרת הנעימה :מסילות תת-קרקעיות
אל שדה הסיוע במזון )הרצאה מאוירת(

מגיב :זלי גורביץ` )האוניברסיטה העברית(
מושב תשיעי

זמן יהודי
יו"ר :בת-ציון עראקי קלורמן )האוניברסיטה הפתוחה(
 נעמי סילמן )המכללה האקדמית אשקלון( ,השימוש בסמל "יין" ליצירת הבחנות של
זמן ומרחב במחשבה התרבותית היהודית
 אבריאל בר-לבב )האוניברסיטה הפתוחה( ,הזמן של המתים בתרבות היהודית
 הרוי גולדברג )האוניברסיטה העברית( ,זמן בציר הקדושה וחילון הידע :הרהורים על
משיחיות ואנתרופולוגיה של היהודים

15:30-16:30

מליאה – אספת חברים

16:30-16:45

הפסקה

16:45-17:45

מליאה – תחרות עבודות מ.א .וחגיגת ספרים

17:45-19:15

מליאה
ברכות
הרצאת אורח הכנס:
פרופ' מטי בונזל ) ,(Matti Bunzlאוניברסיטת אילינוי ,ארה"ב
Franz Boas's Judaism Reconsidered

19:30

ארוחת ערב חגיגית

20:30

סרט :קול באישה תפילה
מנחה :תמר אלאור ,האוניברסיטה העברית
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יום חמישי 29 ,באפריל 2010
9:00-9:30

הרשמה

9:30-11:00

רצועת מושבים רביעית

מושב עשירי

ילדות ,נעורים ,מקום וזמן
יו"ר :דוד לוין )המכללה למנהל(
 דליה לירן אלפר )המכללה למינהל( ,אורלי צרפתי )המכללה האקדמית עמק
יזרעאל( ,ייצוגי ילדים וילדות בפרסומות המשודרות בערוצי הטלוויזיה המסחריים
בישראל
 דוד לוין )המכללה למנהל( ,אוהדי כדורגל מתבגרים בעיר קטנה
 רנית גרוס אוג )המכללה למנהל( ,זו ילדותי השנייה
 מתת בוניס )האוניברסיטה הפתוחה( ,מה באמת מספרת המעשייה שמלת השבת של
חנה`לה?

Herstory: women anthropologists and local histories

מושב אחד עשר

Chairs: Esther Hertzog (Beit Berl College); Herta Noebauer (University of
)Vienna

מושב שנים עשר

Esther Hertzog (Beit Berl College), Marginalized female
anthropologists and the history of Israeli Anthropology



Herta Noebauer (University of Vienna), Continuous discontinuities:
Some critical anthropology in Austria from feminist perspective



Dina Siegel (Utrecht University), Women in the `dangerous` fields



Ofra Greenberg (Western Galilee Academic College): Historical
perspective in the study of women prisoners by a female anthropologist



ייצוגי תרבות בזמן
יו"ר :ברכה אלפרט )מכללת בית ברל(
 אריה סובר )המכללה האקדמית אשקלון והאוניברסיטה הפתוחה( ,הזמן  -היסוד
ליצירת הומור
 שירלי פינצי לב )אוניברסיטת בר אילן( ,זמן וטכנולוגיה עכשווית – השתקפות
ספרותית
 דיון

11:00-11:15

11:15-12:45
מושב שלושה עשר

הפסקה

רצועת מושבים חמישית
זמן מרחב ומאבק א`
יו"ר :דני רבינוביץ` )אוניברסיטת תל אביב(
 לירון שני )האוניברסיטה העברית( ,בין סביבה לאדמה  -הפרשנות לטבע במאבק בין
הכתומים לירוקים בהתיישבות בלכיש
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 ריקי חלמיש לשם )אוניברסיטת בר אילן( ,תפיסת הזמן ביישום פתרון לקונפליקט
חברתי-סביבתי
 מסעוד אגבריה )מכללת בית ברל( ,שינוי בכפר ערבי תחת שלטון יהודי דומיננטי:
סיפורו של כפר מוסמוס
 הילה צבן )אוניברסיטת בן גוריון( ,זמן ירושלים :ג`נטריפיקציה ,הגירה גבוהה ומאבק
בשכונת בקעה בירושלים
מושב ארבעה עשר

אנתרופולוגיה והמדינה
Chairs: Eyal Ben-Ari, (Hebrew University); Herta Noebauer (University of
)Vienna
 Orit Abuhav (Beit Berl College), Anthropology and the Pre-State of
)Israel: Brauer and His Generation (Film+
 Herta Noebauer (University of Vienna), The power of the written paper:
Dis-Connecting Anthropology and the State
 Eyal Ben-Ari (Hebrew University), Anthropology, Research and State
Violence: Some Observations from an Israeli Anthropologist
 Discussion

מושב חמשה עשר

ידע /פרקסיס /סובייקטיביות
יו"ר :מיכל פגיס )האוניברסיטה העברית(
 מיכל פגיס )האוניברסיטה העברית(,
From Abstract Concepts to Experiential Knowledge: Embodying
Enlightenment in a Meditation Center
 סיגל גולדין )האוניברסיטה העברית(,
Negotiating Anorexic Subjectivity in an Era of Elusive Normalcy
 חאלד פוראני )אוניברסיטת תל אביב(,
The Freedom in Submission: how traditional Arab poets mastered their
rhythms

מגיב :חיים חזן )אוניברסיטת תל אביב(

ארוחת צהרים

12:45-14:00
14:0015:30
מושב שישה עשר

רצועת מושבים שישית
זמן ,מרחב ומאבק ב`
יו"ר :דפנה הירש )האוניברסיטה הפתוחה(


שימי פרידמן )אוניברסיטת בן -גוריון( ,דור ההיפים וחבורות נוער בדרום הר-חברון;
משמעויות שונות לזמן ולמרחב



רעות שליב )אוניברסיטת חיפה( ,על זמן ועל )ה(מקום בימי ה“התנתקות" מגוש קטיף
ואחריהם



נגה גלעד )אוניברסיטת תל-אביב( ,גירוש"" ,פינוי"" ,עקירה"" ,התנתקות"? מחקר
ביוגרפי בפנומנולוגיה של ההתנתקות

מגיבה :הדס וייס )האוניברסיטה העברית(
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מושב שבעה עשר

Time-out-of-time, or Time-in-time?: Timely Implications of LongTerm Fieldwork
)Chair: Nir Avieli (Ben Gurion University
Fran Markowitz (Ben Gurion University) How Post-War is Post-War
?Sarajevo



Dafna Shir Vertesh (Ben Gurion University), From Baby to VacuumCleaner



Nir Avieli (Ben Gurion University), Changing Foodways in Hoi An:
Anthropology and the Rite of Return



)Discussant: Matti Bunzl (University of Illinois
מושב שמונה עשר

שינוי ,זהות ודת
יו"ר :יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(
 רחל ורצברגר )האוניברסיטה העברית( ,זיכרון ,מקום וזהות :נרטיבים של העבר
והארץ בהתחדשות הרוחנית היהודית.
 רינה נאמן )המכללה האקדמית של ת"א-יפו( ,תפילה תל-אביבית :בית תפילה ישראלי
בתל-אביב
 אביבה קפלן )המכללה האקדמית נתניה( ,רחל שרעבי )המכללה האקדמית
אשקלון( ,קייסים במנהרת הזמן :דיפרנציאציה תפקודית בתהליכי מודרניזציה בישראל

מגיב :יהודה גודמן )האוניברסיטה העברית(
מושב תשעה עשר

עבודת גבולות בזירות חינוך – מבט אתנוגרפי
יו"ר :עדנה לומסקי-פדר )האוניברסיטה העברית(
 אורית יפה )האוניברסיטה העברית( ,תמר רפופורט )האוניברסיטה העברית( ,מהי
חילוניות? קבלת שבת בגני-ילדים ממלכתיים בישראל
 יוספה טביב-כליף )האוניברסיטה העברית( ,גבולות אתניים:בין נוכחות לנפקדות
בזירת בית הספר
 יעל נתיב )האוניברסיטה העברית(" ,גראנד ג`טה אל האושר" – הבלט הקלאסי
בפריפריה

מגיבה :עדנה לומסקי-פדר )האוניברסיטה העברית(

15:30-15:45

הפסקה

15:45-17:15

רצועת מושבים שביעית

מושב עשרים

פרספקטיבות היסטוריות ודתיות באתנוגראפיות של קומונות
יו"ר :ראובן שפירא )המכללה האקדמית הגליל המערבי(
 ראובן שפירא )המכללה האקדמית הגליל המערבי( ,אתנוגרפיה א-היסטורית :חקר
הפרטת קיבוץ שכשל בחשיפת מצג-השווא שיצרו מפריטיו
 אפרת קנטור )מכללה אקדמית כנרת(" ,בעצמם הם כותבים להם שיר" להתבוננות
כלכלית בזיכרון הקולקטיבי
 גדעון מ .קרסל )אוניברסיטת בן-גוריון( ,אקלימים פוליטיים שזימנו התפתחות קהילות
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יעוד :מבחן החברה האופפת ומבחן השנים בקומונות
 דיון
מושב עשרים ואחד

Timing and Time
יו"ר :אסף חזני )האוניברסיטה העברית(
 עינת בר-און כהן,

Timing Creativity of Repetition in Japanese Archery – Kyūdo
 קרן מזוז )אוניברסיטת בן גוריון( ,קיפול של זמן :מעשה האוריגאמי בקרב מהגרות
העבודה מהפיליפינים בישראל
 אסף חזני )האוניברסיטה העברית( ,הזמן הוא שונאם היותר גדול

מגיב :דון הנדלמן )האוניברסיטה העברית(
מושב עשרים ושנים

"עמידה בזמנים" בין הצבאי לחברתי :על צבא ,מעמד ,וסטאטוס
יו"ר :חן ברם )האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר(


דגנית מנור )אוניברסיטת בן גוריון( ,הפואטיקה של גאוות היחידה` :תעשיית
המורשת` ביחידה שולית בצה"ל



אייל בן-ארי )האוניברסיטה העברית( ,עדנה לומסקי-פדר )האוניברסיטה העברית(,
ניהול שונות בצבא ההגנה לישראל



חן ברם )האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר( ,שלמה פישר )האוניברסיטה העברית
ומכון ון ליר( ,מעמידה בזמנים ל"בין הזמנים" :מעמד ודת בקרב נגדים בצה"ל

מגיב :יגיל לוי )האוניברסיטה הפתוחה(
מושב עשרים ושלושה שולחן עגול :הוראת מבוא לאנתרופולוגיה
יו"ר :אורי דורצ`ין )המכללה האקדמית צפת(
 עמליה סער )אוניברסיטת חיפה(" ,גודל האחריות" – להנחיל את חוכמת השבט
לדורות הבאים בשנים עשר מפגשים
 דפנה שיר-ורטש )אוניברסיטת בן גוריון( ,התאמת קורס "מבוא לאנתרופולוגיה" לצרכי
תלמידים בתארים שונים
 אורי דורצ`ין )המכללה האקדמית צפת( ,הוראת "מבוא לאנתרופולוגיה" בכתה רב-
תרבותית

מגיב :ג`קי פלדמן )אוניברסיטת בן גוריון(

17:15-17:30

הפסקה

17:30-18:30

מליאה – מושב מסכם
יו"ר :עפרה גולדשטיין גדעוני )אוניברסיטת תל אביב(
 חיים חזן )אוניברסיטת תל אביב( ,מכונת הזמן האנתרופולוגית – מייצוג
ליצור :הערות על דיסציפלינה בתנועה
 דיון
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