תכנית הכנס ה 42-של האגודה האנתרופולוגית הישראלית
המכללה האקדמית תל אביב-יפו 14-15 ,במאי 2014

אנתרופולוגיה בעיר משתנית :יפו וערים אחרות
מושב

14.5.2014

8:00-9:00

התכנסות והרשמה

9:00-10:30

"הנדוניה המפוקפקת של
כלת הים" :אדריכלות
ואורבאניות – יפו

תופעות חברתיות בעיר:
משפחות דרוזיות ,רווקים
דתיים ,מוניות כמפגש
והופעות רחוב

חדר 126

חדר 026

10:30-11:00
11:00-12:30

עיר שסועה לה יחדיו:
אנתרופולוגיות של יפו –
חלק א'

שולחן עגול:
המפנה החייתי
באנתרופולוגיה

חדר 126

חדר 109

חדר 235

הפסקת קפה
נרטיב ,זיכרון וסיפורי
חיים
חדר 026

חדר 115

סדנא:
אתיקה במחקר
(הנרי אברמוביץ')
חדר 115

We Love Beer
Sheva
חדר 235

הפסקת צהריים

12:30-14:00

Welcome address:
Efrat Ben-Ze'ev, IAA; Gil Goldzweig, The Academic College of Tel Aviv Yaffo; Torunn Viste, the Norwegian Embassy

14:00-15:30
אודיטוריום

Keynote:
"?Thomas Hylland Eriksen: "How can anthropology make the world a better place

15:30-16:00
16:00-17:30

טקסט ,ביצוע ושינוי
תרבותי

הפוליטיקה של השפה וגבולות
חברתיים

עיר שסועה לה יחדיו:
אנתרופולוגיות של יפו –
חלק ב'

קריאות אתנוגראפיות
במדינת הרווחה הישראלית

חדר 126

חדר 026

הפסקת קפה
רב תרבותיות ,שפה וחינוך
חדר 235

סדנא:
מבט בין דורי
(הרווי גולדברג ואלכס וינגרוד)
חדר 115

17:30-19:00

סיורים ביפו לבחירה:
המאבק העממי על דיור ,עבד סטל; סיור ספרותי בנמל ,יוסי גרנובסקי ; על המקף – בין תל אביב ויפו ,דניאל מונטרסקו

19:00

ארוחת ערב בעיר

15.5.2014

מושב
8:00-9:00

העיר והקונפליקט הלאומי

אנתרופולוגיה רפואית

התכנסות והרשמה
אנתרופולוגיה ויזואלית והתערוכה

9:00-10:30
חדר 235

חדר 115

חדר 026

10:30-11:00
11:00-12:30

הפוליטיקה החברתית של
האנתרופולוגיה
חדר 026

דתיות ,עיר ושיח אזרחי
חדר 115

חגיגת הספרים

אודיטוריום

הפסקת קפה
פרס המאמר המצטיין על שם מקס גלקמן והצבעות חברים

15:40-16:00
16:00-16:45

אודיטוריום

16:45-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

חדר 129

הפסקת צהריים

12:30-14:00
14:00-15:40

הפסקת קפה
חומרים כפועלי תרבות

אודיטוריום

מפגש קהילות:
דוקטורנטים
חדר 126

הפסקה
הפוליטיקה שמתחת ומעל :ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה
בהשתתפות יורם בילו ,אלכס וינגרוד מיכאל פייגה ורפי גרינברג
מפגש קהילות:
מפגש קהילות:
מאסטרנטים
BA
חדר 115

חדר 109

הבניית מרחבי ילדות כפעולה אנטי
אורבאניות?
חדר 129

ערים וקהילות בישראל :אשקלון ,יפו,
צפת והקיבוץ
חדר 235

פירוט המושבים
רצועת מושבים ראשונה9:00-10:30 ,14/5/2014 :
שם המושב
הנדוניה המפוקפקת של
כלת הים :אדריכלות,
אורבניות ו'העיר הגדולה'
חדר 126
תופעות חברתיות בעיר:
משפחות דרוזיות ,רווקים
דתיים ,מוניות כמפגש
והופעות רחוב
חדר 026
טקסט ,ביצוע ושינוי חברתי
חדר 235
הפוליטיקה של השפה
וגבולות חברתיים

חדר 115

הרצאה 1
גיא שני
מגוון והעיר :אותנטיות,
חופש והמשיכה הליברלית
למגוון

הרצאה 2
הילה צבן
על ג'נטרפיקציה ואורבניות
בשכונת בקעה בירושלים

הרצאה 3
טולה עמיר
גבולות חברתיים במרחב:
המקרה של מתחם דנטה

הרצאה 4
עופר קצ'רגין ואיקי בר-
חיים
'עיצוב אוניברסלי' ובעיותיו
הפרטיקולאריות

ארי אנגלברג
ה"ביצה" והעיר :תפקיד
העיר בחברת הרווקים
הדתית

דניאלה אריאלי וינאי לב-
אור
הופעות רחוב :חוזים בלתי
כתובים ,ותהליכים של
הבניה ופירוק במרחב
העירוני

חגי איתן
אתנוגרפיה של יחסים
חברתיים במונית תל-
אביבית

נעמי וינר-לוי
מפסלות חיי משפחה:
התמודדותן של נשים
דרוזיות ובני משפחתן
שעברו לגור בעיר מעורבת

שלמה גוזמן-כרמלי
מטקסט שבוי למספרת
ממזרה

חזקי שהם
בר ובת מצווה של יהודים
בישראל :טמפורליזציה של
הזהות היהודית
Marcy Brink-Danan
Words in Motion: A
multi-sited study of the
global circulation of
linguistic strategies for
"managing" difference

רחל ורצברגר
הסידור הלא מוסדר של
ההתחדשות היהודית
בישראל
ג'וליה רסניק
חינוך לרב תרבותיות בבית
ספר בינלאומי – המקרה
של בית הספר הישראלי-
צרפתי בחולון

אסף שרעבי והגר שלו
משליט למרפא ושופט:
תפיסת האלוהות במערב
ההימלאיה

עמליה סער
איך מתרגמים diversity
לישראלית?

מגיב ויו"ר
יו"ר :טל שמור
מגיב :דניאל מונטרסקו

יו"ר :ניסים ליאון

רצועת מושבים שנייה11:00-12:30 ,14/5/2014 :

שם המושב
עיר שסועה לה יחדיו:
אנתרופולוגיות של יפו -
חלק א'
חדר 126
שולחן עגול :המפנה
החייתי באנתרופולוגיה
חדר 109
נרטיב ,זיכרון וסיפורי
חיים

הרצאה 1
הקדמה:
דניאל מונטרסקו
יפו כמעבדה עירונית:
מרחב מעמד ולאום

הרצאה 2
מרב קדר
מה אני יכולה לעשות?
פרספקטיבות של
תהליכים עירוניים
ופרקטיקות יומיומיות

רחלי בן דוד
:Humanimal Studies
מדוע לשלב בעלי חיים
במחקר על בני אדם?

תמר מרי
לימודי הקשר אדם-חיה
בעולם ובישראל

אילנה מזרחי-נאור
אנתרופולוגיה של קיבוץ
שיתופי משתנה :סיפור
המקום מנקודת מבט
של שתי קהילות זיכרון

טל שמור
בין תהליכי שינוי
אישיים ועירוניים:
הקשר בין הביוגרפיה של
התושבות הוותיקות
בשכונת התקווה לבין זו
של המקום

פרן מרקוביץ
באר שבע בין כמעט-
שלום לכמעט-מלחמה

יוליה לרנר
מאושרות מבאר שבע:
אנתרופולוגיה של הדת,
הפסיכולוגיה וההגירה
הרוסית

חדר 026
We Love Beer
Sheva\ Tel-Aviv is
 :too oldפניה
המשתנים של באר-
שבע
חדר 235
סדנא :אתיקה במחקר
חדר 115

הרצאה 3
יהודית אילני
להרוג אותנו ברכות:
ממאבק עממי רחב
למאבק מקצועי
מצומצם – מבט אישי
וביקורתי
ענת בן-יונתן
אקטיביזם חברתי
ואקדמיה :הילכו שניהם
יחדיו?
אדם רצון
מפגשים עירוניים
בסיפורי חיים של שתי
אחיות בעשור השמיני
לחייהן

הרצאה 4
מחמד ג'באלי
החזון הדו-לאומי של
יפו

הרצאה 5

מגיב ויו"ר
יו"ר :דניאל
מונטרסקו
מגיב :הישאם
שבאיטה

דפנה שיר-ורטש
יחסינו לאן? – על הקשר
בין אנתרופולוגיה לחקר
יחסי אדם-חיה

אורית הירש
מאתנוגרפיה
קלאסית
לאתנוגרפיה מולטי-
מינית

יו"ר :אורית הירש
וענת בן-יונתן

לאה דוד
טראומה בשירות
המדינה :עיצוב מחדש
של זיכרונות הוטרנים
בסרביה ממלחמות
שנות ה90-

ניר אביאלי
נווה מדבר :מקדונלד
בבאר שבע

סדנת התלבטויות אתיות במחקר
בהנחיית הנרי אברמוביץ'

יו"ר :אילנה מזרחי-
נאור
מגיבה :קרול קדרון

מגיב :אלכס וינגרוד

רצועת מושבים שלישית16:00-17:30 ,14/5/2014 :

הרצאה 1
שם המושב
דליה נחמן פרחי
עיר שסועה לה יחדיו:
אנתרופולוגיות של יפו  -חלק ב' בדרך לשימור ב'ש' קטנה:
המקרה של שכונת עג'מי

חדר 126
קריאות אתנוגראפיות במדינת
הרווחה הישראלית

חדר 026
שפה ,רב תרבותיות וחינוך

הרצאה 3
הרצאה 2
 Sabina Leonciniנטלי לוי ויוסי שביט
 Similarities and differences:כרוניקה של אכזבה:
 a research on mixedאינטגרציה בין ערבים ליהודים
בבית ספר יסודי
education in Jaffa

תמיר ארז
"ברית של ניכור" :על הכחשה,
הדרה וקונפליקט ביחסי
עובדות סוציאליות ואנשים
בעוני

נועה לויכטר
מרווחה לעבודה או עבודה
לרווחה :על מרחב השיפוט
המוסרי של עובדי המוסד
לביטוח לאומי

עבד אלרחמן מרעי
הדיוקן הלשוני של הערבית
המדוברת

מיכל טננבאום ודפנה יצחקי
חינוך רב לשוני ובחירות
ا..انا ...انا بالصف  -מבט על
לשוניות :יפו כמקרה מבחן לעיר תלמידים ערבים בבית ספר יהודי
מעורבת
ביפו .

עינת לביא
בין "אמהות נמרות" ל"אמהות
מקולקלות" :בחינת תמיכתן
של סוכנויות חברתיות
כמכניזמים של הכלה והדרה

יו"ר :נועה לויכטר
מגיבה :אסתר הרצוג

ערן חכים

מגיב :עבד אלרחמן מרעי

חדר 235
סדנא בין-דורית
חדר 115

מגיב ויו"ר
יו"ר :דניאל מונטרסקו
מגיב :יוסי לוס

סדנא בין-דורית
בהשתתפות הרווי גולדברג ואלכס וינגרוד

רצועת מושבים רביעית9:00-10:30 ,15/5/2014 :

שם המושב

הרצאה 1

הרצאה 2

הרצאה 3

העיר והקונפליקט הלאומי

רולי רוזן
דגל פלסטין על חנוכיית חג
החגים – או בין היומיום ללאום
במרחב העירוני בחיפה

אייל קליין
מודליטי בין לאומיות ומעמד
בקרב פלסטינים העובדים
במרחבים יהודים בירושלים

טל מלר
'הקוסמופוליטיות' – משפחות
עירוניות ומשכילות פלסטיניות-
ישראליות

גיא פייקובסקי
"הסטטוסקופ והחרב" :מבט
אנתרופולוגי על רפואה צבאית

עופר קצ'רגין
 10%מילדינו הם לקויי-
למידה?! :מבט ביקורתי על שיח
המומחים ללקויות

אריאלה פופר גבעון ,עידו
ליברמן ויעל קשת
שונות אתנית וכשירות
תרבותית :רופאים ערבים
במערכת הבריאות הציבורית
בישראל

חדר 235
אנתרופולוגיה רפואית
ואנתרופולוגיה של הרפואה

חדר 026
הבניית מרחבי ילדות כפעולה
אנטי אורבאניות?

חדר 126
סדנא :אנתרופולוגיה ויזואלית
חדר 115

חן יערי
הודו כמרחב של ילדות

הדס נצר דגן
מוזיאון הילדים הישראלי
בחולון – אי של ילדות ב"עיר
הילדים"

דבי גולדן ,אורה אביעזר ויאיר
זיו
חצר הגרוטאות – מבט חברתי-
תרבותי

אנתרופולוגיה ויזואלית ותערוכת הצילומים מהשדה
בהנחיית רגב נתנזון

מגיב ויו"ר

יו"ר :דבי גולדן
מגיבה :יעל דר

רצועת מושבים חמישית11:00-12:30 ,15/5/2014 :

שם המושב

הרצאה 1

הרצאה 2

הרצאה 3

הפוליטיקה החברתית של
האנתרופולוגיה

אייל קליין
בין האמי והאתי:
אתגרים מתודולוגיים
בחקר האנתרופולוגיה
של פרקטיקות
אקדמיות
עינת ליבל-הס
קהילות יהודיות
ליברליות בתל אביב:
האומנם מודל חדש
לבית כנסת תל אביבי?

אורית אבוהב
אנתרופולוגיה בונה אומה :מבט
השוואתי לתרומת
האנתרופולוגיה לבינוי אומה
בישראל ובטורקיה

איתמר שחר
מעשים טובים בעידן
הניאו-ליברלי :מבט
אתנוגרפי על קידום
'התנדבות' בישראל

רינה נאמן
דת אזרחית אורבאנית :קדושה
ומעורבות חברתית-לאומית בתל
אביב

merav mack
Arab Christian
Israelis: New
Religiosity in
Formation
שלי שנהב קלר
כרמלה אבדר
העלמה והלאמה:
מארגים תרבותיים
המקרה של משכית
ברקמות של יהודי
תימן :סדר חברתי גלוי
והתנגדות סמויה

נגה שני
'עבודת המקום' :חסידי ברסלב
בצפת

ראובן שפירא
ניקי דוידוב
האוטונומיה החברתית -תרבות העיר המעמדית
והאוטוקרטית והרס
תרבותית של
הבולגרים תרבות הקיבוץ
50
ה
ביפו בשנות
השוויונית
90
ובשנות ה-
והדמוקרטית

חדר 026
דתיות ,עיר ושיח אזרחי
בישראל

חדר 115
חומרים כפועלי תרבות

הגר סלומון
רקמות "גובלן":
לפיתוח קטגוריית "חפץ
מעבר" בחקר תרבות
חומרית

חדר 126
נעמי גל
ערים וקהילות בישראל:
אשקלון ,יפו ,צפת והקיבוץ אשקלון כמקרה בוחן
של פיתוח עירוני :האם
שיטת תכנון עיר של
"מילוי החללים"
תורמת לשילוב חברתי?
חדר 235

אסתר יוהס
תודעה וזיכרון בבגדים :דילמות
של זהות בבגדי נשים יהודיות
בקהילות מהגרות

הרצאה 4

הרצאה 5

מגיב ויו"ר

יו"ר:
רינה נאמן

תמר אלאור
פריצת גבולות
החומר בישראל
בין ,1967-73
ופעולותיו משני
עברי הגבול

מגיב:
סהר שלו

יו"ר:
ראובן שפירא

פירוט האירועים
סיורים ביפו
המאבק העממי על הדיור  -סיור עם עבד סטל
אכן מאבק למה?
הרי דיור הוא צורך בסיסי של כל אזרח במדינה וחובתה של מדינה לספק יחידותדיור לנזקקים .אך כשמדובר ביפו ובמיוחד בקהילה הערבית הפלסטינית ,הדבר הופך משמעותי יותר,
שונה .זה כבר לא רק צורך אלא מאבק על קיום ועל שימור על זהות.
על המקף ,בין תל אביב ליפו  -סיור עם דניאל מונטרסקו
הסיור יבחן את סוגיית הגבולות ביפו :הגבול בין עיר-האם ההיסטורית לעיר הלבנה המודרנית ,בין שכונות ותיקים ומהגרים ,בין פלסטינים ליהודים ,בין הזיכרון ההיסטורי להווה
הפוליטי ,ובין הים למרחב הבנוי .תוך כדי הליכה במרחב העירוני מצפון לדרום ניווכח כיצד הגיונות שונים מעצבים את העיר הקרועה בין הזכות לעיר לתהליכי ג'נטריפיקציה
והפרטה .
סיור ספרותי בנמל  -סיור עם יוסי גרנובסקי
נפגשים ב ,17:45-בנמל יפו ליד מחסן הדייגים ,בקצה הדרומי (יש חניה).

הפוליטיקה שמתחת ומעל :ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה
בהשתתפות יורם בילו ,אלכס וינגרוד מיכאל פייגה ורפי גרינברג
המודל הקלאסי של "ארבעת השדות" ,המפגיש אנתרופולוגים סוציו-תרבותיים ,אנתרופולוגים פיזיים ,ארכיאולוגים ובלשנים במחלקות לאנתרופולוגיה ,עודנו מקובל
באוניברסיטאות מובילות בארצות הברית ,על אף הקשיים הכרוכים בדו-קיום בצוותא .באקדמיה הישראלית אנתרופולוגיה וארכיאולוגיה ממוקמות במחלקות ובפקולטות נפרדות.
אחד המחירים האפשריים להפרדה זו במציאות הפוליטית בארץ הוא העיסוק בתרבויות הנחשפות מתחת לאדמה תוך התעלמות יחסית מרקמת חייהם ותרבותם של אלה שחיים
( תחומי
מעליה .הדיון ,בהשתתפות אנתרופולוג ,ארכיאולוג וסוציולוג ,יעסוק במודלים שונים של זיקה בין אנתרופולוגיה וארכיאולוגיה (ויינגרוד) ,בבחירות שעושים ארכיאולוגים
מחקר ,מקומות מחקר ,מתודות ,אופני פרסום) ומשמעותן בהווה (גרינברג) ובמעמדה המשתנה של הארכיאולוגיה בהקשר הלאומי (פייגה ).

מושב "חגיגת הספרים"
יום חמישי ,ט"ו אייר 15.5 ,בין השעות  15:40-14:00באודיטוריום
יו"ר :שלמה גוזמן כרמלי
סדר הדוברים:







יהודה גודמן מציג את ספרו:
"גלות הכלים השבורים ,חרדים בצל השיגעון".
ניר אביאלי סוקר את ספרה של שלומית גיא:
"ילדים טובים משחקים כדורגל ,פיקוח והכלה חברתית בכדורגל האנגלי".
לימור סמימיאן -דרש מציגה את ספרה של מאירה וייס:
"על גופתם המתה ,כוח וידע במכון הלאומי לרפואה משפטית".
נעמי סילמן אלגאוי מציגה את ספרה:
"המשמעות הסמלית של היין בתרבות היהודית".
אביבה קפלן מציגה את ספרה:
"מבוא לגן עדן ,חיים באתר עכשווי של זקנה".
שמחה שלסקי מציג את הספר בעריכתו ובעריכת ברכה אלפרט:
"הכיתה ובית הספר במבט מקרוב ,מחקרים אתנוגרפיים על חינוך".

"צילומים מהשדה"  -הכנס האנתרופולוגי ה42 -
אוצרים :גלית גובזנסקי ולירון שמעוני
במסגרת הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית ביקשנו ליצור תערוכת תצלומים שמטרתה לשמש במה להצגת המרכיב החזותי בשדה .הצילום הוא אמצעי המשקף
ממדים שונים של אורבניות ,מרחב ,מקום וחציית גבולות ,והוא גם כלי למחקר אנתרופולוגי על כל אלה.
במהלך החודשיים האחרונים נשלחו אלינו עשרות צילומים מאנתרופולוגים אשר לכדו במצלמתם תמונות משמעותיות במהלך עבודת השדה ומתוכם בחרנו את
המוצגים בתערוכה זו .מאחר ונושא הכנס הוא "עירוניות ויפו" ,בחרנו גם להציג את צילומיהם של שלושה צלמים מקצועיים אשר פעלו בעיר.
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על הכנס עמלו חברי ועד האגודה האנתרופולוגית הישראלית :דניאלה אריאלי ,יהודה גודמן ,שלמה גוזמן-כרמלי ,דבי גולדן ,נועה ונה ,ג'קי פלדמן ,זאב קאליפון (גזבר) ,מיכל
קרבאל–טובי ,רוית תלמי-כהן ,בן בורנשטיין (מזכיר) ,אפרת בן זאב (יו"ר).
למפת הסדרי חניה באזור הכנס:
http://www.isranthro.org/images/stories/parking.pdf

