תוכנית הכנס האנתרופולוגי 2013
מרחב ,מקום וגבול :מבט עכשווי על שימור ופירוק
בימים רביעי וחמישי כ-כא בסיון תשע"ג 30-29 ,במאי 2013
בימים רביעי וחמישי ,כ-כא בסיון תשע”ג 30 – 29 ,במאי  ,2013במכון ון ליר בירושלים
לוח זמנים ליום רביעי כ בסיון תשע"ג 29 ,במאי 2013
שעות

מושב א

9:00—8:00

רישום והתכנסות

מושב ג

מושב ב

מושב ד

מושב ה

Opening lecture: Prof. Ruth Behar (University of Michigan, Ann Arbor), Traveling Heavy

10:00—9:00
אולם ישיבות

12:00—10:30
רצועת מושבים ראשונה

לראות ולהיראות:
מבטים עכשוויים על מרחב
הנראות

מבטים על הנצרות:
אסיה ,אמריקה,
אפריקה

חדר 323

13:45—12:15
רצועת מושבים שנייה

חדר 325

15:15—13:45
16:45—15:15

Bureaucratic in Israel:
Complex Relationships

חדר 324

מרחבים פלסטיניים

חדר 323

Multiple Sites

אולם ישיבות

נשים ,גוף ,שוליים

אודיטוריום

חדר 324

המוות כזירת
מאבק
אולם ישיבות

ארוחת צהריים ופגישת דוקטורנטים/ות
אנתרופולוגיה ופסיכולוגיה

רצועת מושבים שלישית

סדנה – דילמות אתיות
בעבודת השדה:
האזורים האפורים

אולם ישיבות

18:30—17:00

אודיטוריום

 The Organic andמרחבים קולוניאליים

חדר 325

אנתרופולוגיה של
הרפואה והגוף

 Anthropologistsאנתרופולוגיה
 and Informants inויזואלית

חדר 325

זיכרון לאומי במרחב
המקומי
חדר 323

חלוקת פרס לעבודת תזה מצטיינת

מרחבים ,גבולות ,מפות

חדר 324

Keynote lecture: Prof. Bruce Kapferer (University of Bergen), Anthropology and the State

אודיטוריום

20:00—19:00

סיורים בירושלים

21:30—20:00

ארוחת ערב
1

לוח זמנים ליום חמישי כא בסיון תשע"ג 30 ,במאי 2013
שעות

מושב א

9:00—8:00

רישום והתכנסות

רצועת מושבים רביעית

הפלסטינים בישראל :בין
מרחבי פיקוח לזירות של
התנגדות והסתגלות

10:30—9:00

מושב ב

חדר 323

12:30—11:00
רצועת מושבים חמישית

מושב ג
סיפור של עיר ,קהילה,
בית

פרשנות אלטרנטיבית
למרחב המקומי

חדר 324

חדר 325

 Mobilizing Shameתנועה במרחב ועיצובה
של זהות
חדר 324

מרחבים ביתיים של
סיכון ואי־ודאות

חדר 325

13:15—12:30

ארוחת צהריים

14:00—13:15

הפגישה השנתית של חברי/ות האגודה

אודיטוריום

מושב ד
פריצת גבולות בשדה
הדתי בישראל
אולם ישיבות

על גבריות
אולם ישיבות

מושב ה
הקיבוץ במאה העשרים
ואחת :הלוקלי עם
הגלובלי
אודיטוריום

האם הגלובלי הוא
המקומי החדש?
חדר 323

אולם ישיבות

15:30—14:00

מושב "חגיגת ספרים"
אולם ישיבות

17:00—16:00

מושב מחווה לפרופ' מקס גלקמן ,חלק א:
פרופ' רוברט גורדון (אוניברסיטת ורמונט) ,פרופ' ברוס קפפרר (אוניברסיטת ברגן) ,פרופ' דון הנדלמן (האוניברסיטה העברית בירושלים)

Homage to Max Gluckman part A:
;)Prof. Robert Gordon (University of Vermont); Prof. Bruce Kapferer (University of Bergen
)Prof. Don Handelman (Hebrew University of Jerusalem

אודיטוריום

17:30—17:00

הפסקת קפה ועוגה

18:30—17:30

מושב מחווה לפרופ' מקס גלקמן ,חלק ב:
פרופ' משה שוקד (אוניברסיטת תל־אביב) ,מר פיטר גלקמן ,פרופ' עמנואל מרקס (אוניברסיטת תל־אביב)

Homage to Max Gluckman part B:
)Prof. Moshe Shokeid (Tel Aviv University); Mr. Peter Gluckman; Prof. Emanuel Marx (Tel Aviv University

אודיטוריום

•הכנס מתקיים בתמיכתן של המחלקות לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל־אביב ,באוניברסיטת בן־גוריון בנגב,
באוניברסיטה העברית בירושלים ובמרכז האקדמי רופין.
•הכניסה למושבי הכנס בתשלום.
•מושב המחווה למקס גלקמן ביום חמישי  30.5.2013בשעות  18:30—16:00פתוח לציבור בלא תשלום.
מכון ון ליר בירושלים ,רחוב ז’בוטינסקי  43ירושלים ,טל’ www@vanleer.org.il ,02-5605222
תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות
לא תתאפשר חניה בשטח המכון (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים)
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רצועת מושבים ראשונה – יום רביעי כ בסיון12:00—10:30 ,29.5.2013 ,
שם המושב

הרצאה 1

הרצאה 2

הרצאה 3

יו"ר

לראות ולהיראות:
מבטים עכשוויים
על מרחב הנִ ראות

גילי המר
נראות ופרפורמנס של הגוף
העיוור

תמר רפפורט ודניאל רגב
נראות של נשים בשדה האהדה:
המקרה של אוהדות קבוצת
הכדורגל הפועל קטמון ירושלים

נילי ברויאר
גילוי ,הסתרה ומסכה :גבולות
שמובנים על ידי המבט
ְ
גופניים

יו"ר:
גילי המר
מגיבה:
עדנה לומסקי־פדר

גדעון אלעזר
נצרות מיסיונרית בפריפריה
הסינית :מרחב ,זהות ואתניות
במחוז יונאן

מגיב:
ג'קי פלדמן

חדר 323

מבטים על נצרות:
אסיה ,אמריקה,
אפריקה
חדר 325

אנתרופולוגיה של
הרפואה והגוף
אודיטוריום

Anthropologists
and Informants
in Multiple
Sites
אולם ישיבות

אנתרופולוגיה
ויזואלית
חדר 324

Alisa Fainberg
Internal and External
Borders in Religious
Life of African
American Community

ציפי עברי
במרחבי הגוף הפנימי :או
כיצד תאי רבייה זעירים
משתיקים סיפור אנושי גדול
Marcy Brink-Danan
Luck, Love and LongDistances: Turkish
Emigration Stories and
the Question of Home

Smadar Brack
A Process of Becoming:
The Making of Kinship
in Christian Conversion
amongst Orphans in
Northern Ghana

עפרה גרינברג
טשטוש הגבולות :המקרה של
השתלת איברים מסחרית

קרן מזוז
כאב כרוני כתופעה גופנית חוצה
גבולות :מקרה באנתרופולוגיה
רפואית

Ofra Goldstein Gidoni
Space, Place and
Boundary in Fieldwork:
E-conversation as a
Reflexive Ethnographic Tool

Liora Sarfati
Vernacular Dialectics
between Locational,
Imagined and Online
Veneration of Tsaddik Graves

מתן אהרוני
מקולנוע קהילתי־חרדי לקולנוע יהודי־דתי:
התבדלות והיטמעות של סרטים חרדיים בישראל
במושב זה יוקרנו קטעי סרטים להדגמה
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Chair:
Ofra Goldstein
Gidoni
Discussant:
Ruth Behar

רצועת מושבים שנייה – יום רביעי כ בסיון13:45—12:15 ,29.5.2013 ,
שם המושב
The Organic and
Bureaucratic in
Israel: Complex
Relationships
חדר 325

מרחבים קולוניאליים

הרצאה 1

הרצאה 2

Einat Bar-On Cohen
The State Abducts the
Body: The Cases of IDF
Close Combat Training and
Holocaust Survivor Training

ליאורה ביגון ולוס ביקמנס
החגורה הסניטרית במערב
אפריקה לאורך הדורות :מרחב של
סגרגציה?

הרצאה 3
Asaf Hazani
Birkenau as
Playground

Discussant 1:
Don Handelman
Discussant 2:
Bruce Kapferer

ירדן ענב
תנועה חסומה :חציית
גבולות באזור התפר של
ישראל/פלסטין

מוחמד סואעד
נישואי ערבים משני עברי
הגבול וחוק האזרחות
והכניסה לישראל

אייל פרידמן
עמימות גבולות במרחב
הפיזי והשפעתה על
ביטחונם של ילדים ערבים
בישראל

אריאלה פופר־גבעון ונעמי
וינר־לוי
על מסעות ועל תמורות
בזהות :מרפאים משלימים
פלסטינים בישראל

נשים ,גוף ,שוליים

מיכל שטיין ופרן מרקוביץ'
לוקחות בעלות מחדש על גופן:
נשים מקועקעות "הארד קור"
בישראל

הילה נחושתן
אתגור גבולות הנורמטיביות
במאבקן של נשים לעזוב
את הזנות

יעלה להב רז
על שפתרבות ומיניות
לשונית בקרב נערות
המעורבות בזנות

המוות כזירת מאבק

עמירם גונן
זהות ובחירת קבורה :תחרות ומאבק
בין זהויות

זהר גזית
למה ,מי מת? הבלטת חיים
בעמותות העוסקות במוות

ניצן רותם
התאבדות ומחויבות
במודרנה המאוחרת:
מהקרבה עצמית ועד לחוזה
הסטנדרטי

חדר 324

מרחבים פלסטיניים
חדר 323

אודיטוריום

אולם ישיבות

Afnan Masarwah,
Omri Grinberg,
Tamar Rapoport
The Footpath to “Spatial
Literacy”: Palestinian
Women Read Patriarchy

יו"ר
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יו"ר:
מוחמד סואעד

יו"ר:
זהר גזית

רצועת מושבים שלישית – יום רביעי כ בסיון16:45—15:15 ,29.5.2013 ,
שם המושב

הרצאה 1

הרצאה 2

הרצאה 3

אנתרופולוגיה ופסיכולוגיה

עדנה כצנלסון
אבחון ילדים אתיופים
ועיוורון תרבותי

תמר קנה־שליט
אימון ()Coaching
ישראלי :פסיכולוגיה
חיובית "דוגרי"

אריאל ינקלביץ' ויהודה גודמן
פסיכולוגיזציה של היומיום:
פרקטיקות ופרדוקסים
בהתערבויות חוסן בישראל

אולם ישיבות

סדנה – דילמות אתיות בעבודת השדה :האזורים האפורים

מגיב/ה ויו"ר

הנרי אברמוביץ'

חדר 325

זיכרון לאומי במרחב
המקומי

Carol Kidron
Glocal Spaces Lost
in Translation: An
Ethnographic Reading
of Deserted Communal
Genocide Monuments
in Cambodia

דפנה גולן ,סאמי ארשיד,
צביקה אור
מרחב ,שימור ועבודת
זיכרון בכפר ליפתא

דבי בביס
דינמיקה של ארגונים
וולונטריים בקרב ילידים:
המקרה של "Kallawayas
 — "sin Fronterasארגון
של רופאים אינדיאנים
בבוליביה

מרחבים ,גבולות ,מפות

Adoram Schneidleder
Lebanese in the
Galilee: Practicing and
Producing the IsraelLebanon Border

חגית זמרוני
מפות של תנועה ,מפות
בתנועה :חקר ניידות
מרחבית באמצעות מיפוי
דיגיטלי

טלי יפה־דקס
"מקום לפרשנות" :ירושלמים
תופסים מקום דרך מפות –
מיצג

חדר 323

חדר 324
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הרצאה 4

ניר גזית ואפרת בן־זאב
בין גבול להיעדרו:
"הספר החדש" בגבול
ְ
ישראל־מצרים

רצועת מושבים רביעית – יום חמישי כא בסיון10:30—9:00 ,30.5.2013 ,
שם המושב

הרצאה 1

הפלסטינים בישראל:
בין מרחבי פיקוח לזירות
של התנגדות והסתגלות

בני נוריאלי
צבירה כבסיס לפיקוח
מרחבי :הממשל הצבאי
בלוד1949—1948 ,

פרשנות אלטרנטיבית
למרחב המקומי

רינה נאמן
דת אזרחית אורבנית:
קדושה ומעורבות חברתית־
לאומית בתל אביב

טליה שי
"חג החגים" בחיפה :משא ומתן
מתמשך על המרחב העירוני
תרבותי

סיפור של עיר ,קהילה,
בית

הילה צבן
ארכיאולוגיה של כתובת:
סיפורה של שכונת בקעה
בירושלים דרך סיפורו של
בית בתוכה

Marina Epstein-Pliouchtch
and Anastasia Moscaliuc
Jewish Architecture
without Borders: Kishinev
in the First Half of the
20th Century

פריצת גבולות בשדה
הדתי בישראל

יורם בילו וצבי מרק
בין צדיק למשיח :קווי מתאר להשוואה בין חב"ד לברסלב

חדר 323

חדר 325

חדר 324

הרצאה 2
Andreas Hackl
The City as a Function,
not a Place – How
Palestinian Israelis Use
Tel Aviv to Transgress
Boundaries While
Experiencing New Ones

הרצאה 3

יו"ר

נתליה גוטקובסקי
חקלאות ערבית פלסטינית
בישראל בצומת בין
לאומיות לקיימות

יו"ר:
נתליה גוטקובסקי
מגיבה:
ספא אבו־רביעה

רבקה נריה־בן שחר
יום בחייה של אישה
מקהילת האמיש :רשמים
ראשונים מיומן שדה

מגיבים:
נסים ליאון ,רחל ורצברגר

אולם ישיבות

הקיבוץ במאה העשרים
ואחת :הלוקלי עם
הגלובליֿ
אודיטוריום

ניר אביאלי
המק'דונלדיזציה של חדרי
אוכל קיבוציים ותוצאותיה
הלא צפויות

יפה מושקוביץ ויובל אשוש
בין שימור לפירוק :חקר המקרה
של המפעל הקיבוצי "מילניום
תעשיות"
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אילנה מזרחי
החיפוש אחר "המקום
הקטן" בזִ קנה המופלגת

הרצאה 4

גיא פייל
גידור בקהילה המגודרת:
בחינת תהליכי גידור הבית
הפרטי במושב ובקיבוץ

רצועת מושבים חמישית – יום חמישי כא בסיון12:30—11:00 ,30.5.2013 ,
הרצאה 2

הרצאה 3

שם המושב

תמר כתריאל ויפעת
גוטמן
על המאבק נגד הגדר:
תיעוד ועיצוב של
נוף הזיכרון בסרטים
אקטיביסטיים

רגב נתנזון
מרחבים של דו־קיום
ודו־קיום במרחב :ניתוח
אנתרופולוגי של סיורים
היסטוריים בחיפה

תנועה במרחב
ועיצובה של זהות

רעות בנדריהם
"סיפור של מקום":
רבי־שיח ציבוריים כזירת
מאבקים של זהויות

רולי רוזן
על סרטוט וטשטוש של
גבולות הלאום במרחב
העירוני בחיפה :ארבעה
מודלים של יחסים
בתנועה

אורטל דרך
קפיצת זהות :פרקטיקת
הפארקור כזירת כינון
זהות של צעירים מהגרים
בפריפריה הישראלית

מרחבים ביתיים של
סיכון ואי־ודאות

עידו צוק
החזית האזרחית של הבית

גיא פייל
(ה)בניית האדם היזמי:
כינון הבונה כיזם
בתוכנית הליווי של
מרכז הבנייה הישראלי

נורית בירד־דוד ולימור
סמימיאן־דרש
בית וביטחון :הלאומי,
הכלכלי והאסתטי בחדר
אחד

אדם כהן
מרחב גבריות פסאודו־
צבאי בתנועות גבריות
בישראל

סיגל אופנהיים שחר
עבודת גבולות ביחס
למושג הגבריות :מבט
ראשון

סטס סגין
עבודת גבולות ביחס
למושג הגבריות :מבט שני

אורית הירש
פה קבור הכלב – זהו עצם
העניין?
פחי מחזור ,כלבים מתים
ופוליטיקת זהויות בין
המקומי לגלובלי באי יווני

מיכל אסא־ענבר
מרחב מרובה־מקומות:
המקרה של בית ספר
בין־לאומי בדרום סין

הגר חג'ג'־ברגר
השתהות בלולאת מוביוס:
טיולי זהות בין מרחב
גלובלי למרחב פנימי
בשדה של מחאה חברתית

Mobilizing Shame
חדר 324

חדר 325

הרצאה 1
Brian Callan
Something’s Wrong
Here: Transnational
Dissent and the
Unimagined
Community

אודיטוריום

על גבריות
אולם ישיבות

האם הגלובלי הוא
המקומי החדש?
חדר 323
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הרצאה 4

הדס וייס
ביטחון לעומת
השקעה :רכישת
דירה בשוק נדל"ן
ממונף

יו"ר

יו"ר:
נורית בירד־דוד
מגיב:
דון הנדלמן

יו"ר:
מיכל אסא־ענבר
ואורית הירש
מגיב:
אורי רם

מושב "חגיגת ספרים" :יום חמישי כא בסיון ,15:30—14:30 ,30.5.2013 ,באולם ישיבות
יו"ר :שלמה גוזמן כרמלי
•משה שוקד מציג את ספרו
מסע אנתרופולוגי :תצפית מרחוק ומקרוב (הוצאת רסלינג)
•אילנה מזרחי סוקרת את ספרו של ראובן שפירא
האמת על הקיבוץ (הוצאת פרדס)
•ראובן שפירא סוקר את ספרה של אסתר הרצוג

)Patrons of Women: Literacy Projects and Gender Development in Rural Nepal (Berghahn

•פנינה מוצאפי־הלר מציגה את ספרה
בקופסאות הבטון :נשים מזרחיות בפריפריה הישראלית (הוצאת מאגנס)
•שלומי דורון מציג את ספרו
המהלכים בין העולמות :חזרה בתשובה וחזרה בשאלה בישראל (הוצאת הקיבוץ המאוחד)
•אריאלה פופר־גבעון מציגה את ספרה
מעשה בקמע :מרפאות מסורתיות ערביות בישראל (הוצאת אוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס)

מושב מחווה לפרופ' מקס גלקמן ()Homage to Max Gluckman
יום חמישי כא בסיון ,18:30—16:00 ,30.5.2013 ,באודיטוריום
16:00—17:00

Lecture 3

Lecture 2

Lecture 1

Prof. Don Handelman
)(Hebrew University of Jerusalem

Prof. Bruce Kapferer
)(University of Bergen

Prof. Robert Gordon
)(University of Vermont

TBA

Max Gluckman: A (Once) Africanist
and the Development of his Thought in
the Context of the Rhodes-Livingstone
)Institute (temporary title

How the Guinea-Pig Burnt His Bridge:
And a Good Thing It Was, Too

Prof. Emanuel Marx
)(Tel Aviv University
Max Gluckman and Israeli
Anthropology: An Exercise in MythMaking

Peter Gluckman

17:00—17:30: Coffee and Cake
17:30—18:30

TBA

Prof. Moshe Shokeid
)(Tel Aviv University
Max Gluckman as Supervisor and His
Role in Our Professional Records

לאורך כל הכנס תוצב בקומת הכניסה למכון ון ליר בירושלים התערוכה "צילומים מהשדה" שהוכנה במיוחד עבור הכנס.
כל התמונות בה צולמו במהלך עבודת שדה.
התערוכה מתקיימת בתמיכת המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר־אילן.
אוצרי התערוכה :אדם כהן וגלית גובזנסקי.
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