יהדות מקוונת

 קהילת:אנתרופולוגיה של חינוך רגשי
אנתרופולוגיה בחינוך

עלייה לישראל בעידן של טכנולוגיה דינאמית
) רופין,אביב-ד"ר רוית תלמי כהן (תל

) עצמאית, האו"פ,HIT(  ד"ר הדס נצר דגן:יו"ר

:ציונות נוצרית ומרחב קדוש ביהודה ושומרון
ארגון היובל
) אריאל,אילן-ד"ר גדעון אלעזר (בר

 הצטלבויות של השיח הרגשי:""זה לא בא מהלב
ושיח החברּות בבית הספר היסודי
)אביב-טליה טרזה אסן (תל

)מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (טמ"ת
בפיתוח יכולות עצמיות לקידום מענים לצורכי
מידע של נשים חרדיות
)גוריון-מלכה שחם (בן

/ דאגה לרווחה הנפשית:לילה טוב דוד הליקופטר
רגשית של סטודנטים באוניברסיטה אמריקנית
)גוריון-שליט (בן-ד״ר תמר קנה
: ללמוד ״לדבר טראומה״,ללמוד אקטיביזם
התנועה נגד אלימות מינית בקמפוסים כמקרה של
מוסדית-תנועה חברתית תוך
)USC( יעל פינדלר

 הפסקת קפה15:15-15:00
3  מושבים מקבילים16:45-15:15
Special session: Eating
Religiously - Part 2

 על התפתחותו של החינוך לחוסן:מסיכונים לחוסן
במערכת החינוך בישראל
)גוריון-ד״ר גליה פלוטקין עמרמי (בן

Chair: Prof. Fran Markowitz (BenGurion)

Cyborgs and Exploitations: Effects
of Technology on Human-Animal
Relations

Doctrine at the Table: Alimentary
Dignity and Essentilized Fare in
Santiago de Cuba
Dr. Hanna Garth (UCSD)

Chair: Orit Hirsch-Matsioulas
(Ben-Gurion)

Eating Religiously, Dancing
Religiously: Polynesian Zumba and
Women’s Testimony
Dr. Jessica Hardin (Pacific)

WhatsApp with all these Dogs? Negotiating
Animalness and Humanness on Social Media
Dr. Dafna Shir-Vertesh (Achva)
This is not Kosher: The performance of
Religion in Israeli vegan activism
Limor Chen (Ben-Gurion)

Gendering Food and Faith: Food
Preparation as Religious Ritual
Prof. Susan Sered (Suffolk)

It makes your body shiver: Morality and
‘Cultural Technologies’ of Slaughtering
Animals
Anat Ben-Yonatan (Bar-Ilan)

Discussant: Dr. Stavroula Pipyrou (St.
Andrews)

רפואה וטכנולוגיה

 ייצוגי מוח והתקבלותם,טכנולוגית הדמיה מוחית
הגנטיציסטית בקרב מומחים ללקויות למידה
)ד"ר עופר קצ'רגין (אורנים

Intimate killing: Tech-eschewal, touch
and accountability among Australian
hunters and foragers
Dr. Catie Gressier (Western Australia)

From software to uncanny: Physicians,
electronic medical recording (EMR) and
agency in a hospital ward.

Revisiting Technologies of the
(Embodied) Self: Creatively
Producing New Body-Subjects and
Worlds

 ד"ר אסתר בריינין+ )ד"ר דמיטרי סקולסקי (רופין
(רופין) ואחרים
 מסורת ונטורליזציה, חידוש:ֶאבל (לא) טבעי
בשיח על הפריה לאחר המוות בישראל
דולב- פרופ' יעל השילוני+ )גוריון-אורי כץ (בן
)יפו-(האקדמית ת"א

Chair: Dr. Carol A. Kidron (Haifa)

Paradoxes in Israeli Medicine: Is Life
Expectancy Really So High?
Zev Kalifon (Bar-Ilan)

Anthropology and Social Media
Reading the history of sciencecities with cultural maps of “urban
brainscapes"
Dr. Birgit Ruth Buergi
(National University of Singapore)

“Will the Key Open the Door? Spanish
Memorial Law, DNA and Facebook in
Recovering Sephardic Ancestry”
Prof. Joëlle Bahloul (Indiana)
Post-Trauma: Healthcare Practitioners’
Social Media Use during Times of
Political Tension
Dr. Ariela Popper-Giveon (David Yellin) +
Prof. Yael Keshet (Western Galilee)

"היבטים אתנוגרפיים ויישומיים על
"קהילות יהודיות בנות זמננו

 ד"ר מלכה+ )גוריון- אלעזר בן לולו (בן:יו”ר
)שבתאי (משרד החינוך

 מצטרפים,קהילות יהודיות מגוונות – חוזרים
ובעיקר נאבקים
)ד"ר מלכה שבתאי (משרד החינוך
הגישה השיווקית לחקר הדת וביטוייה בפעילותה
/אביבית בתחום טקסי בר-של קהילה רפורמית תל
בת מצווה
)ד"ר עינת ליבל הס (אשקלון
 נשים עושות תיקון:תיקון ט"ו בשבט רפורמי
מגדרי
)גוריון-אלעזר בן לולו (בן
ניצחון החומר על הרוח? יזמות עסקית חרדית
כמשא ומתן על פרקטיקות של היפתחות
והסתגרות
)גוריון-בהרב (בן-לירון מייזלס

 הפסקת קפה11:00-10:30
 מליאת פתיחה12:30-11:00
Opening Remarks
Prof. Nir Avieli, The President of The
Israeli Anthropological Assosiation
Futural Orientations in a Time of
Technology
Dr. Daniel Knight (St. Andrews)

 הגוף כסוכן שינוי:דיאלקטיקה של כאב ושחרור
והתהוות ביוגה
)ד"ר מיה גורנוסטייב (חיפה

Lifetime Achievement Award of The IAA
Prof. Alex Weingrod

 דמיון וגוף, על דימויים:חיבור ניתוק בחוויית הפרט
בתהליך פנומנולוגי של יצירת עולמות
)חגית קוריאל (חיפה

 ארוחת צהריים13:30-12:30
2  מושבים מקבילים15:00-13:30

Holocaust Descendant 'Sritot' ('Scratches'):
Transforming Transmitted Trauma into an
Embodied Badge of Honor
Dr. Carol A. Kidron (Haifa)

Special session: Eating Religiously
- Part 1
Chair: Prof. Fran Markowitz (BenGurion)

Social hierarchies and food colors:
how are spirits and ancestors fed in
Mongoloia
Prof. Isabelle Bianquis
(Université de Tours)

 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית47-הכנס ה

Popularizing potatoes: technology and
tradition in the creation of a national
Chinese staple
Dr. Jakob Klein (SOAS)
Esoteric and Exoteric Caodaism At the
Table: Hierarchies of Restrictions and
Hierarchies of Spirituality
Prof. Janet Alison Hoskins (USC)
Edenic Veganism and Righteous Black
Bodies in the Kingdom of Yah
Prof. Fran Markowitz (Ben-Gurion)

2019  במאי26 יום ראשון
1  מושבים מקבילים10:30 - 9:00

Technopolis: Smart Cities,
Innovation and Their Effect on
Human Environments
Chair: Dr. Avigail Ferdman
(Freie Universität Berlin)

Emplacing the Canonization Process
of Urban Models: Richard Florida’s
Creative Class Theory and the City of
Toronto
Noga Keidar (Toronto)
Community based surveillance under
the gaze of mass surveillance – the
case of Gonenim Park, Jerusalem
Ronen Eidelman (Technion)
Life in the Smart City: Two
Phenomenological Models for Techdominated Urbanism
Dr. Avigail Ferdman
(Freie Universität Berlin)
Creative infrastructures in a contested
city: the challenges of high-tech
entrepreneurship in East Jerusalem
Dr. Nufar Avni (The Hebrew University)
Discussant: Hadas Zur (Tel-Aviv)

Digitized Cultures: From the Digital
to “the Real” (and back) –
Chairs: Dan Kotliar (The Hebrew
University) + Dr. Liron Shani (The
Hebrew University + MIT)

Coding Against Culture: On the
Datafied Constitution of the NonEuropean Other
Dan Kotliar (The Hebrew University)
Do We Expect More from Technology
and Less from Each Other? The Case of
Computerized Psychotherapy
Shai Satran (The Hebrew University)
A Digital Doorstep? From the Airbnb
platform to Cohabitating with Members
of the Household
Prof. Nurit Bird-David (Haifa)
The Privacy Settings of The House and
the Architecture of Social Networks: A
Case Study from Urban Ghana
Elad Ben Elul (Tel-Aviv)

 מבט על מופעים:רוסיה מזרח תיכונית
מזרחית בדור החדש-של תרבות רוסית
)גוריון- ד"ר יוליה לרנר (בן:יו"ר

מזרוח הרוסיות בתרבות הפופולרית בישראל
)ד"ר אנה פראשיצקי (גליל מערבי
 פעולה של:פואטיקה-ערספואטיקה ורוס
השירה הביקורתית האתנית החדשה
)גוריון-ויקי אשכנזי (בן
 מופעים רוסים ומזרחיים של:""שטיח מעופף
דין בישראל-דמותו של נאסר א
)גוריון-ד"ר נרמינה עבדולאייב (בן
אתניים- מופעים מגדריים:אוריינטליזם אינטימי
במפגשים בין נשים רוסיות לגברים מזרחים
)זאיקה (אשקלון-ד"ר יאנה פלדמן

)פדר (העברית- עדנה לומסקי:מתדיינת

:בתמיכת

2019 , במאי27 – 26

 באר שבע,פארק קרסו למדע

:תודה מיוחדת לחברי הוועד המנהל של האגודה ונוספים שסייעו בארגון הכנס

,דנן- מרסי ברינק, חיים נוי, זאב קאליפון, הילה נחושתן,דגן- הדס נצר, גילי המר, אריקה וייס,אינה לייקין
. עפרה גולדשטין גדעוני וקרול קדרון, עזרי עמרם,ניר אביאלי

Absolute numbers, uncertain
realities: the role of numerical
indicators in shaping the universe
of health and welfare

Chairs: Dr. Inna Leykin (The Open
University) + Dr. Anat Rosenthal (Ben)Gurion
Predicting the Crisis: Population
Forecasting in Post-Soviet Russia
)Dr. Inna Leykin (The Open University
From Side-note to turning point:
the evolving meaning of numerical
indicators in Va’adat Sal Hatrufot
)Yael Assor (UCLA
Counting to save lives: numerical
indicators and the next phase of HIV
care in Southern-Africa
)Dr. Anat Rosenthal (Ben-Gurion
)Discussant: Dr. Tsipy Ivry (Haifa

Weaponized volunteerism:

ממשקי ביטחון והתנדבות בישראל
יו"ר :ד״ר ניר גזית (רופין)

עלייתו של קומפלקס צבאי-תעשייתי-
התנדבותי? התנדבות מגוייסת בארגוני חברה
אזרחית בישראל
ד"ר איתמר שחר (אמסטרדם)

יום שני  27במאי 2019

 10:30-9:00מושבים מקבילים 4

Being where? Sacred space and
sacred images in an age of digital
circulation

)Chair: Prof. Jackie Feldman (Ben-Gurion
Sacred Searches: Mining and Modeling
the Globalization of a Religious Cultural
Icon based on Online Data
Thien-Huong Ninh (Cosumnes River
)College, Sacramento, California
Mecca Selfies and Images of
Jerusalem: Indonesian Pilgrims’ Online
’Performances of ‘Having Been There
Dr. Mirjam Lücking (The Hebrew
)University
"To breathe and break down":
Technology, artifact and performance at
Yad Vashem
)Eliza Frenkel (Ben-Gurion

Perceptions of patient-provider
interactions: views from a global
perspective
Chair: Dr. Anita Nudelman (Ben-Gurion,
)MSIH

בדרך אל השירות המשמעותי :שיח ההתנדבות
והמעורבות החברתית בבית הספר התיכון
הישראלי
ד״ר תמי הופמן (סמינר הקיבוצים)

?Medicalization or culture-sensitivity
Choices of maternal health services in
an African setting
)Dr. Anita Nudelman (Ben-Gurion, MSIH

״השומר החדש״ :התנדבות ומיליטריזם אזרחי
בישראל
ד״ר ניר גזית (רופין)  +ד״ר אראלה גרסיאני
(אמסטרדם)

What disasters can teach about
childbirth: Japanese women’s stories
of birth during the 11 March, 2011
earthquake
)Dr. Tsipy Ivry (Haifa

מתדיינת :פרופ׳ עמליה סער (חיפה)

מחשבות דיספלינריות על
אנתרופולוגיה יישומית

כשלונות בטכנולוגיה תעשייתית אוטומטית עקב
מוסריות ירודה של מנהלים "קפצנים"
ד"ר ראובן שפירא (גליל מערבי)
מה בין אנתרופולוגיה למיינדפולנס?
ד"ר יוסי לוס (עצמאי)
אנתרופולוגיה ,ארכאולוגיה  :דיסציפלינות
"אחיות" -עולמות נפרדים
ד"ר טליה שי (טכניון)
אנתרופולוגיה ישומית; מצוי מול רצוי או ראוי
כאובייקט עבודת שדה
פרופ' גדעון קרסל (המכון לחקר הנגב ,מדרשת
בן-גוריון)

 18:30-17:30ארוחת ערב חגיגית
 19:45-18:30סיור רגלי בעיר העתיקה
סיורים אנתרופולוגיים בעיר העתיקה
של באר שבע
באר שבע :העיר הבדואית הראשונה בתקופה
העותומאנית
פרופ’ עארף אבו-רביעה (בן-גוריון)
סיור בשכונת “העיר העתיקה” בעיניו של תושב
פרופ’ נתי אוריאלי (בן-גוריון)

 21:30-20:00ערב מיוחד
זהויות בזליגה :על אנתרופולוגיה
טכנולוגיה ושינויי מגדר

Medicalised Representations of the
Functioning Heterosexual Feminine
Body: A Vestibulitis-Centred
Investigation of Women’s Struggle
)Sharon Orshalimy (Ben-Gurion
Parallel universes: the professional
gap between doctors and nurses and
its impact on human dignity in Israel's
health system
)Assaf Gefen (Hebrew University
)Discussant: Dr. Hedva Eyal (Haifa

יחסים בין-תרבותיים בחברה הישראלית

יו"ר פרופ' עפרה גולדשטיין גדעוני (תל-אביב)

מאתגרים את גבולות הזהות הלאומית :משפחות
יהודיות-ערביות בישראל
אליס גאיה (בן-גוריון)
"תגידי לאבא שבכפר שלו לא תלבשי את זה,
אבל כאן בעיר  -כן" :דפוסי התמודדות של נשים
יהודיות החיות במשפחות מעורבות יהודיות-
ערביות בישראל עם חוקי הצניעות המוסלמים
ד"ר שלומית אוריין (אורנים)

יו"ר :אוראל ב .עמנו (העברית  +האקדמית ת"א-יפו)
סמלים תרבותיים ,אמצעים ויזואליים ורגש
קולקטיבי במחאת יוצאי אתיופיה 2015
עומר קינן (בר-אילן)
השפעת הטוויטר על הגדרות של ידע ובורות:
המקרה של notpee#
ליאור בסרמן-נבון (העברית)
המיקרו פוליטיקה מאחורי גילוייה של
'הפרעה נפשית' חדשה :לגיטימציה בשיח של
אינדיבידואלים הסובלים מיתר חלימה בהקיץ
אורית ברשטלינג (חיפה)  +אלי זומר (חיפה)
אתגרים ופרקטיקות בהוראת יהדות בבתי ספר
המשלבים תלמידים דתיים ,חילונים ומסורתים
איתי ארצי (תל-אביב)

 11:00-10:30הפסקת קפה
 12:30-11:00אסיפה כללית
•הענקת פרס מקס גלקמן לעבודת המאסטר
המצטיינת לשנת 2019
•אישור הדוח הפיננסי ל2018-
•הצעות לסדר היום

 13:30-12:30ארוחת צהריים
 14:00-13:30סיור בתערוכות התצלומים והספרים
 15:30-14:00מושבים מקבילים 5
Ethical Styles of Giving and Getting
(in) Medical Care
Chair: Prof. Michele Rivkin-Fish (UNC +
)Hebrew University

Weight loss surgeries as ‘Anti- Diet’:
bariatric professionals’ boundary work
and negotiation of pleasure and control
)Hilla Nehushtan (The Hebrew University
Between Paternalism and Autonomy:
GP’s Professional Role in the Internet Era
)Dr. Leeor Shachar, MD (Tel-Aviv
“Divisions of ethical labor in reproductive
medicine: who can afford to take
moral responsibility over termination
”?decisions
)Dr. Tsipy Ivry (Haifa
"Whoever saves a single soul (...of
Israel?)": Ethical styles of blood donation
in Israel
Dr. Ben Belek (Buber Fellow, Hebrew
)University
Discussant: Prof. Michele Rivkin-Fish
)(UNC + Hebrew University

טכנולוגיה והתאמות תרבותיות

מדיקּולטּוריזציה'  -התאמות תרבותיות של
פרקטיקות וטכנולוגיות רפואיות לתפיסות
תרבותיות
נטע גלבוע פלדמן (בר-אילן)

הערות אנתרופולוגיות על האבולוציה
הטכנולוגית של המציאות המדומה
פרופ' יוני מזרחי (עמק יזרעאל)

שיתופיות אדם-רובוט :הבניית תרבות בפיתוח
רובוטים
יעקב קורן (תל-אביב)
מה יפנים מדמיינים כשהם מדמיינים את ה"סטארט-
אפ ניישן"? דימיּון תרבותי של "ישראליּות" בחממת
סטארט-אפ יפנית במרכז תל-אביב
תמר שיין-פז (תל-אביב)

הנפש מחפשת תרבות :משמעות  ,רגש
והבניית העצמי בעידן הפוסטמודרני

יו"ר :ד"ר הגר חג'ג' ברגר (חיפה והמכללה למינהל)
מולטיטופיה :חיפוש אחר העצמי בעידן מרובה
משמעויות
ד"ר הגר חג'ג' ברגר (חיפה והמכללה למינהל)
אכפתיות ואמפטיה ישראלית באימון לחיים
()life coaching

ד"ר תמר קנה-שליט (בן-גוריון)
שוק האושר בישראל :המפגש בין הפרט
לתרבות בתהליך צריכת אושר
שרית ברן (בר-אילן)
בין המגדל לעמק :על תיקוף של "מדע" מחוץ
לאקדמיה
אוראל ב .עמנו (העברית  +האקדמית ת"א-יפו)

מתדיינת :פרופ' טובה גמליאל (בר-אילן)
Security and Defence

)Chair: Dr. Inna Leykin (The Open University
Confessions and Tweets: Social Media
and Everyday Experience in the Israel
Defense Forces
)Dr. Nehemia Stern (Ariel
Corruption Talk as Intra-Class
Struggle: Ethnographic Journeys in the
American Empire
)Eilat Maoz (Chicago
The Israeli Security Fair and its Global
Politics
)Dr. Erella Grassiani (Amsterdam

 15:45-15:30הפסקת קפה
 17:00-15:45מיני מליאת סיום א
ידע אנתרופולוגי בחברה הישראלית:
רלוונטיות ,שימוש ופוטנציאל :מושב
בשיתוף "בחברת האדם" לכבוד השקת
גליון מיוחד 'מגמות' בעריכת חן ברם
והרווי גולדברג
יו"ר :ד"ר לירון שני (העברית)

דברי פתיחה :תחום דעת הוליסטי בעידן
ההתמקצעות
פרופ' הרווי גולדברג (העברית)
טכנולוגיות ‘מיטיבות’ וטכנולוגיות ‘מזיקות’
בעיצוב מרחבי למידה :יישומים אנתרופולוגים
במפגש בין חינוך לעיצוב
ד"ר הדס נצר דגן ( ,HITהאו"פ ,עצמאית)

"גברת ,זה טוויטר כאן! את לא אמורה לכתוב שאת
שמחה" :חווית השימוש בטוויטר בקרב אנשים
המתמודדים עם דיכאון
סופיה חייטין (חיפה)  +ד"ר ארן ליביו (חיפה)

טופוגרפיה חברתית :כיצד טכנולוגיה מתקדמת
מאפשרת לידע חברתי להיות "על המפה"
ד"ר מירב אהרון גוטמן (הטכניון)

"היה נחמד" – "עמימות קונסטרוקטיבית" באתר
לאומי הקסטל
ד"ר ענת מדמוני (בית ברל)

"לא רוצה להיות עורך הדין של הקדוש ברוך
הוא" :אסטרטגיות מוסריות של דתיים המטפלים
בהומוסקסואלים בישראל
עינת בר דרור (העברית)

אתנוגרפיה יישומית על קבוצת הוואטסאפ
המשפחתית :אינטרס שיווקי נפגש עם
מורכבות תרבותית
אלעד בן אלול (תל-אביב)

חשיבה מחודשת על יחסי אדם ,טבע
וטכנולוגיה :אנתרופולוגיה מקומית של
האנושי והלא-אנושי

נוף המטבח המשתנה – על טכנולוגיה ושימור
מסורת במטבחי שפלת יהודה
גילי טופר־טייב (בן-גוריון)

אנתרופולוגיה ומעשה :יישום ,מעורבות
ומחוייבות  -עם טכנולוגיה ומעבר לה

מתדיין :ד"ר חן ברם (הדסה  +מכון טרומן)

אקטיביזם דיגיטאלי ופעולה פוליטית
במרחב המקוון

 17:00-15:30מיני מליאת סיום ב

"להיות חלק מהחברה הישראלית"  -להיכנס
לנעליו של האחר
נגה גלעד (חיפה)

חציית קווים מגדרית מוסללת תרבות -
פרפסקטיבה אנתרופולוגית
רז שרבליס (אנתרופולוג ומדריך טיולים)

יו"ר :ד"ר טליה פריד (בר-אילן)  +ד"ר לירון שני
(העברית)

היבטים רפואיים פיזיולוגיים של שינוי מגדרי
ד”ר אלון לירן (מנתח להתאמה מגדרית ,היחיד
בישראל שמבצע ניתוחים לשינוי מגדר)

בעקבות הגביע הקדוש :יינות ילידיים ,מדע
והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית
ד"ר אריאל הנדל (תל-אביב)  +פרופ' דניאל מונטרסקו
(האוניברסיטה המרכז אירופאית)

עולמה של טרנסג'נדרית
מאיה עוראבי

אנתרופולוגיה לשונית וסמיוטיקה :על
טכנולוגיה רב-לשונית

תעשייה וקדמה בראי האנתרופולוגיה

בארץ החפצים החופשיים; במקום בו ישנם יחסי
אובייקט אובייקט
פרופ' תמר אלאור (העברית)
מלאכות קדומות כטכנולוגיות עכשוויות :שומרי
הגן והחזרה למלאכות "מחברות" באנתרופוקן
אריאל אפל (חיפה)
שכירי חרב פרוקי רגלים – פשפשים ציוניים
וחקלאים גלובליים בערבה
ד"ר לירון שני (העברית)

יו"ר :שירה ריבנאי בהיר (בן-גוריון)

מהסלקטיביזם לאקטיביזם" :אל-חראּכ אל-
שבאבי" וצעירי החברה הערבית בישראל
ד"ר האמה אבו-קשק (תל-אביב)
לבייש ולא להתבייש :פעולות כוחניות אזרחיות
בנושא פגיעות מיניות ברשת החברתית פייסבוק
ד"ר מתן אהרוני (אריאל)
פעילות ,זהות ומשמעות בקרב התומכים
הדיגיטליים של דאעש ברשתות החברתיות
אדם הופמן (העברית)
תיאוריה של אנונימיות קולקטיבית :נראות והיעדר
נראות בשדה האקטיביזם הדיגיטאלי כפרפורמנס
תרבותי והתנגדות פוליטית
שירה ריבנאי בהיר (בן-גוריון)

מתדיין :ד"ר נועם תירוש (בן-גוריון)

אנתרופולוגיה ,טכנולוגיה ותעשייה
יו"ר :פרופ' יוני מזרחי (אנתרופולוג ויזם
הייטק)

מה היה קורה אם כל הנהגים היו מספרים לנו
מה הם רואים?
טל בביוף (סגן נשיא מיפוי ולוקליזציה ,מובילאיי)
לאן נעלמה הערמה שלי? הופכים ערימות
פסולת לא חוקית למשאב בעל ערך לסביבה
ולחברה.
עדי מגר (יועצת לתכנון עירוני מקיים ויזמות ירוקה)
ממיזם אזרחי ליוזמה לאומית לשינוי תרבות
הנהיגה
חי סוקולוב (מנהל מיזם שומרי הדרך ,הרלב"ד)

