מציגים לפי א"ב שמות משפחה:

ד"ר אביאלי ניר
פרופ' אברמוביץ' הנרי
ד"ר אבוהב אורית
מר אבט עודד
ד"ר אביאלי ניר
גב' אחיטוב נטע
ד"ר אילון גלית
פרופ' אלאור תמר
פרופ' אלון-מוזס טל
ד"ר אנגלברג ארי
ד"ר אריאלי דניאלה
גב' באום טוני
פרופ' בירד-דוד נורית
גב' בן-דוד רחל
ד"ר בן-זאב אפרת
ד"ר ברם חן
מר גוזמן-כרמלי שלמה
גב' גוטקובסקי נתליה
פרופ' גולדברג הרווי
ד"ר גולדשטיין-גדעוני
עפרה
ד"ר גמליאל טובה
מר גרוסגליק רפי
פרופ' דה-סביליה הלנה
פרופ' דה שליט אבנר
ד"ר וינר-לוי נעמה
ד"ר ורצברגר רחל
ד"ר חסן מנאר
ד"ר טליה שי
ד"ר יונאי יובל
ד"ר ינאי-ונטורה גלית
גב' לביא נועה
פרופ' לוי אנדרה
פרופ' לוי ג'יי
ד"ר לרנר יוליה

האגודה
האנתרופולוגית
הישראלית

פרופ' מאיירס פרד ר.
ד"ר מוריס אביגיל
גב' מזרחי אילנה
פרופ' מרקוביץ פראן
ד"ר נאשף יסמעאיל
גב' נויגרטן תמר
ד"ר סלומון הגר
ד"ר סער עמליה
ד"ר עברי ציפי
ד"ר פלדמן ג'קי
ד"ר פופר-גבעון אריאלה
ד"ר פוראני חאלד
ד"ר פלוטקין-עמרמי גליה
פרופ' פרידמן ויקטור
ד"ר קדרון קרול
מר קלין-אורון אדם
גב' קרם נועה
פרופ' רבינוביץ דן
גב' רוטמן עמית
גב' רוזן רולי
גב' שגיא הילה
מר שלו גיא
ד"ר שמחאי דלית
ד"ר שנהב-קלר שלי
מר שני לירון
גב' שקד-לוי נעמה
ד"ר שרעבי משה

הכנס ה 40 -של האגודה
האנתרופולוגית הישראלית

"תרבות?"

יום שלישי3.7.2012 ,
8:00-9:00

התכנסות

9:00-10:40

מושבים :1-4

מושב 1

ייצוגי תרבות בין אתיקה ,פוליטיקה ,כמיהה,
ותועלתנות

חדר 1208

מבטים אנתרופולוגיים

דניאלה אריאלי וויקטור פרידמן :התמודדות
עם קונפליקטים בין תרבותיים ב"מרחבים
של מפגש טבעי".
משה שרעבי :משמעותה של העבודה דרך
הקונטקסט התרבותי של יהודים ומוסלמים
בישראל.

יו"ר ומתדיינת :עפרה גולדשטיין-גדעוני
רפי גרוסגליק :צרכנות אתית? :צריכת אוכל
אורגני ותרבות קוסמופוליטית בישראל.

מושב 4

גשרים בתוך ובין תרבויות

חדר 1222

יו"ר ומתדיין :חאלד פוראני

טליה שי :מבטים אנתרופולוגיים על תרבות
ו"ילידים" (.)Indigenous

טובה גמליאל :חליפי ידע וכבוד במפגש
טכנולוגי בין-דורי :תרבות ומעמד של
"ילידים דיגיטליים" בבי"ס יהודי ובבי"ס
ערבי.

רחלי בן דוד וניר אביאלי :למה מתכוונים
מדריכי תיירות ספארי כשהם אומרים
"תרבות"?

טוני באום"Worlds" and "Ways" in an :
.Israeli-Palestinian Social Network

נועה לביא ונורית בירד-דוד :משמעויות
ותמורות ב"ידע הילידי" בקרב הנאיקה
בדרום הודו.
מושב 2
חדר 1217

אילנה מזרחי :מקומה של התרבות בהבניית
זהות בזקנה המופלגת.

בין התרבות לטבע :פרשנויות שונות
לתרבות וסביבה

10:40-11:00

הפסקה

יו"ר ומתדיין :דני רבינוביץ

11:00-11:10

ברכות:

אודיטוריום
1220

פרופ' עליזה שנהר ,נשיאת האקדמית עמק
יזרעאל.

לירון שני" :תרבות השיטה"  -המאבק סביב
עצי השיטה והחקלאות בדרום הארץ.

ד"ר משה שרעבי ,ראש החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,האקדמית עמק יזרעאל.

טל אלון-מוזס :תפיסות סביבתיות משתנות
בתכנון פארק אריאל שרון.

יום שלישי 3 .7.2012
4 .7.2012
יום רביעי
קמפוס האקדמית עמק יזרעאל

הילה שגיא ואביגיל מוריס :תפיסות הסביבה
בתרבויות שונות בערבה הדרומית משני צידי
הגבול הישראלי-ירדני.
מושב 3
חדר 1218

דינמיקה של כינון זהות בסביבה מרובת
תרבויות

11:10-12:30
אודיטוריום
1220

הלנה דה-סביליה ועמית רוטמן :הדינמיקה של
יחסי הכוח בין נציגי רוב לנציגי מיעוט
במסגרת שותפות בין-ארגונית.

הרצאה של אורח הכבוד של האגודה:
Some thoughts about culture, 2012.
Prof. Fred R. Myers
Silver Professor of Anthropology,
NYU.

יו"ר ומתדיין :משה שרעבי
גלית ינאי-ונטורה :פמיניזם אורתודוקסי
בישראל :כינונה של זהות דיאלקטית בחברה
רב-תרבותית.

האגודה
האנתרופולוגית
הישראלית

פרופ' נורית בירד-דוד ,נשיאת האגודה
האנתרופולוגית הישראלית.

12:30-14:00

ארוחת צהריים

14:00-15:40

מיני מליאות :1-2

מיני מליאה 1

תרבות בשיחים של כוח

חדר 1217

יו"ר :עמליה סער

17:30-19:00
חדר 1218

נועה קרם" :נוודים חסרי קשר לקרקע" או
"בעלי אדמות" :ייצוגים של הקשר לאדמה
בחברה הבדואית בנגב בשיח המשפטי
בישראל.
רולי רוזן :חגיגות של רב-תרבותיות :על
השימוש בתרבות ובחגים לניהול היחסים
הבין-קהילתיים בחיפה.

מיני מליאה 2

יו"ר :נורית בירד-דוד
הצגת עמדות לדיון :עמליה סער ,אפרת בן
זאב.

19:00-20:00
לובי ,בניין 4
20:00
דשא

ערב אנתרופולוגים מספרים

Chair: Carol Kidron
Carol Kidron: Culturally Mediating
Differential Trauma Descendant
Legacies: Cambodian-Canadian and
Jewish-Holocaust Descendant
Accounts of Post-Genocide Distress
and Wellness.
Galya Plotkin-amrami: Situating the
Therapeutic Self: Religious and
Secular Cultural Constructions of
the Prototype of the Resilient
Subject.
Jay Levi :Deterritorializing
Indigeneity and the Holocaust:
Native American, Palestinian, and
Jewish Discourses of Suffering and
Redress.

15:40-16:00

הפסקה

17:50-18:20
אודיטוריום
1220

אסיפת חברים
סקירת מצב האנתרופולוגיה באוניברסיטאות
ובמכללות
הפסקה

מושב 7
חדר 1218

חדר 1208

מנהיגות וכריזמה בקהילות רוחניות
עכשוויות

אסמעיל נאשף" :תרבות" כמסך עשן.

יו"ר ומתדיינת :תמר אלאור

ג'קי פלדמן :מתרבות במוזיאון לתרבות
המוזיאון.

רחל ורצברגר :כריזמה ,רוחניות וטיפוסים
סימבולים בשתי קהילות של התחדשות
רוחנית יהודית בישראל.

חן ברם :האם השייח והמורידים יכולים
לבנות קהילה דמוקרטית? כריזמה ובניית
קהילה רוחנית חדשה בקולומביה הבריטית,
קנדה.

יום רביעי4.7.2012 ,
8:00-9:00

התכנסות

9:00-10:40

מושבים :5-8

מושב 5

יהדויות עכשוויות :מה בין רוחניות,
טקסטואליות וכוח

אורית אבוהב :סיפורים שסיפרו לי
אנתרופולוגים :על קריירה ,מוטיבציות,
מהלכי חיים.

אדם קלין-אורון :לפגוש מלאך בתל אביב:
קידוש העצמי בקורס תקשור.

הנרי אברמוביץ :מודעות אתית.

חדר 1208

מושב 8
חדר 1222

יו"ר ומתדיין :יובל יונאי

מושב 6
חדר 1217

עכשיו ולדורות הבאים :היבטים
אנתרופולוגים של תרבות ,נחלת הכלל,
וקיימות
יו"ר :לירון שני
מתדיין :אבנר דה שליט
דני רבינוביץ :החלל השיורי  -רכוש משותף
בבניני מגורים כנכס קולקטיבי.

יו"ר :אורית אבוהב

ניר אביאלי :אוכל כתרבות.
יוליה לרנר :על תרגום תרבות ואי-נחת.

10:40-11:00

הפסקה

11:00-12:45

מיני מליאות :3-4

מיני מליאה 3
חדר 1217

אנדרה לוי :על גבול התרבות.
12:45-14:00

הפסקת צהריים

14:00-14:20

תחרות עבודת מאסטר מצטיינת

אודיטוריום
1220

יו"ר :אפרת בן-זאב

14:20-16:00

נעמי וינר-לוי ואריאלה פופר-גבעון :כשאופקים
אינם נפגשים – מבוכה ,עמימות ובלבול
במפגש בין חוקר למרואיין.

שלמה גוזמן-כרמלי :מפגשים מסביב לטקסט:
מה בין הישיבה הליטאית לישיבה החילונית?
ציפי עברי :עקרות הלכתית"" ,הדרת נשים"
ומה שבניהן.

אנתרופולוגיה כפרופסיה

יו"ר :ניר אביאלי
פראן מרקוביץTalking about culture :

גיא שלו" :דרך הידע ודרך השלום" :משא
סּופי בגליל.
ומתן על הכריזמה במסדר ִ

Cultural Discourses of Suffering

חדר 1218

17:10-17:30

דיון בשולחנות עגולים

ארוחת ערב חגיגית

גלית אילון :חשיפת מחיר הרווח :על תפקידן
של אתנוגרפיות ארגוניות בעידן הפיננסי.
עמליה סער :תרבות ותרבותיזם בניתוח
אנתרופולוגי.

נתליה גוטקובסקי :הקו הירוק והקו המשווה:
קיימות ב"סחר ההוגן" המקומי בענף שמן
הזית.

מיני מליאה 4

תרבות "התרבות" בהוראת מ"א במגמה
לאנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון

אודיטוריום
1220

הצגת העבודה הזוכה
חגיגת ספרים
יו"ר :טובה גמליאל

16:00-16:15

הפסקה

16:15-18:00

מליאת נשיאים :מושב סיכום

אודיטוריום
1220

ארבעים שנות אנתרופולוגיה בישראל:
מבחר מבטים
יו"ר :נורית בירד-דוד
מתדיינת :תמר אלאור

The Craft of Nation Building:
Agents, Objects and Collections
Chair: Tamar Elor
Discussant: Prof. Fred R. Myers
Shely Shenhav-Keler: A Land and Its
Dolls –Israeli Souvenirs and
National Identity.

תמר נויגרטן :גינון קהילתי כמקרה מבחן
לניהול משאבים משותף בנחלת הכלל
העירונית.

Hagar Salomon: Embroidered
Palestine.

נטע אחיטוב ודני רבינוביץ :מהי קיימות -
אידיאל בינלאומי או מושג מרגיז?

Tamar Elor: Private Agent Artzi: A
Pioneer of style.

הרווי גולדברג :דמויות מהעבר ותהליכים
סמויים בגיבושה של האגודה הישראלית
לאנתרופולוגיה.
אנדרה לוי :בין מדינה לתפוצות :מספר
הערות על היתרון של האנתרופולוגיה.
דני רבינוביץ :האגודה האנתרופולוגית
והסכסוך.

