תוכנית הכנס השנתי ה 43 -של האגודה האנתרופולוגית הישראלית
המכללה האקדמית אשקלון 10-11 ,יוני 2015

אנתרופולוגיה ,אחרות ,אחריות
יום רביעי  10יוני 2015
 9:00-10:30רצועת מושבים ראשונה
אוכל ,פסולת ,יער:
כינון "האחר" בתרבות ובמדיניות
הסביבתית בישראל
יו"ר :ד"ר דפנה הירש,
האוניברסיטה הפתוחה
אורית הירש )בן גוריון( וד"ר רפי
גרוסגליק )תל אביב(
"ההרצאה הכי חשובה שתשמעו
אי-פעם" :אחרות ,טבעונות
ואלימות תרבותית-פוליטית
בישראל
טליה פריד )בר אילן(
הפרדת פסולות ביתית למיחזור
בישראל :מקומן של פרשנויות
תרבותיות בעבודתם של מפקחי
איכות הפרדת פסולת
ד"ר ראמז עיד )ברן ,שוויץ(
היררכיה של חובות :הטבע ככלי
לעיצוב יחסם של תושבי הכפרים
הדרוזיים בכרמל למדינה
נתליה גוטקובסקי )תל אביב(
חלק כמו התמרתו של ענף שמן
הזית :טכנו-מדע ,מדינה ומקומיות
ישראלית/פלסטינית

האתיקה של הפרקטיקה
האנתרופולוגית
The Ethics of Anthropological
Practice
יו"ר ומתדיינת :ד"ר מאיה מלצר-
גבע ,מכללה אקדמית כנרת
Prof. Don Seeman (Emory
)University
Aristotle for Anthropologists:
Critical Notes on the Ethical
Turn in Contemporary
Anthropology
Sibylle Lustenberger (Bern,
)Switzerland
Surrogate Mothers and
Otherness
ד"ר אורית אבוהב )בית ברל(
אריך בראואר ורפאל פטאי :על
אחריותם של אנתרופולוגים
בתקופת היישוב
מתן אהרוני )חיפה(
מחיר החשיפה :כשיוצרי קולנוע
חרדים מבקשים הכרה מהציבור
הרחב בעזרת תיווכו של האתנוגרף
החילוני

נשים ופרקטיקות של אחריות

יו"ר :פרופ' ניסן רובין ,המכללה
האקדמית אשקלון
מתדיין :ד"ר שלומי דורון ,המכללה
האקדמית אשקלון
ד"ר סמדר נוי )אשקלון(
אקטיביזם באקדמיה )?!( :על
תפיסותיהן עולמן ופעולתן של
חברות-סגל אקטיביסטיות בישראל
ד"ר קרן אבהר-חן )אשקלון(
אחרות ,אחריות ונשיות משפחתית
ד"ר ענבל סיקורל )אשקלון(
"לא באנו לפה לנוח" – תרומה
נשית להקמת יישוב דתי-לאומי
ד"ר נעמי גל )אשקלון(
אחרות ואחריות נשית כלפי נשים
שנסחרות למטרות זנות

 11:00-12:30מליאת הפתיחה
מכללת אשקלון כדגם לאקדמיה בצומת חברתית
דברי פתיחה
יו"ר :פרופ' ניסן רובין ,המכללה האקדמית אשקלון
פרופ' רחל שרעבי
ד"ר סראב אבורביעה-קווידר
)אשקלון(
)בן גוריון(
פרדוקס השוליות המעמדית
בקרב אקדמאיים בחברה
הערבית בנגב

הגירה וזהות אתנית
דואלית
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ד"ר חנן שי )אשקלון(

פרופ' מוטי רגב )הפתוחה(

"צוק איתן" -מחיר
הלחימה ותפיסות
הביטחון של ישראל

קוסמופוליטיות
מוזיקלית וזהויות
מקומיות

 14:00-15:30רצועת מושבים שנייה
חי צומח דומם:
הרחבת מעגל האינפורמנטים
במחקר החברתי – אפשרויות
ומגבלות
יו"ר ומתדיינת :פרופ' תמר
אלאור ,האוניברסיטה העברית
פרופ' רונן שמיר )תל אביב(
נגמרה לי הבטריה :על מוני
חשמל ,מטענים ושקעים

אוֹכֶל וְ אֲ חֵ רוּת
Food and Othering

יו"ר :ד"ר ניר אביאלי ,אוני' בן גוריון
וד"ר עמוס רון ,המכללה האקדמית
אשקלון
מתדייןProf. Stanley Brandes, :
University of California, Berkeley
ד"ר עמוס רון )אשקלון( ודלן טימותי
)(Arizona State
"אוכל תנ"כי" כמגשר רוחני על אחרות
בקרב צליינים נוצרים בישראל

ד"ר תמר נוביק )תל אביב(
"ספר העדר״ כטכנולוגיה
מארגנת של דגמי אוכלוסיות
מתיישבות
לירון שני )תל אביב(
על עצים ,זבובים ואנשים  -יחסי
אדם וטבע בערבה
פרופ' דני רבינוביץ )תל אביב(
אנתרופולוגיה בלי הומו סאפיינס
סאפיינס? קפיצה אבולוציונית
בעקבות משבר האקלים

ד"ר ניר אביאלי )בן גוריון(
"חג האבטיחים" בקהילת העבריים
בדימונה :אוכל מחבר ומפריד
הילה פז )בן גוריון(
"חצי שחור – חצי כשר" :סול פוד כשר
ומבשלים יהודים – אפרו – אמריקאים
עזרי עמרם )בן גוריון(
שולחן האוכל  -שולחן המו"מ :סועדים
יהודים במסעדות ערביות בישראל
גילי טופר )בן גוריון(
קארדי ,קאדה וקובה :נשים מבשלות
אחר)ו(ת במושבי שפלת יהודה

התמודדות אנושית בעידן של
"אחריות אישית":
מבטים אתנוגרפיים על רגש,
מוסר ,בטחון והסדר הנכון של
הקוסמוס
יו"ר :ד"ר ציפי עברי ,ד"ר קרול
קדרון ,וד"ר עמליה סער,
אוניברסיטת חיפה
ד"ר קרול קדרון )חיפה
יזמות טיפולית קמבודית :סמכות
מוסרית והבניית ניבי מצוקה
גלוקליים
ד"ר ציפי עברי )חיפה(
על גרסאות של חלוקת העבודה
המוסרית בשדה רפואת האבחון
הטרום לידתי
ד"ר עמליה סער )חיפה(
מה בין העצמה כלכלית לדיבור על
רגשות? נשים בפריפריה מדברות
על אהבה בקורס על יזמות עסקית
פרופ' נורית בירד-דוד )חיפה( וד"ר
מתן שפירא )חיפה(
שיגרום :הבניית האונטולוגיה של
שגרה-חירום בבתים בישראל

 16:00-17:30מליאה
Keynote Lecture

הרצאת אורח הכבוד

Welcome and Opening Remarks
Prof. Harvey Goldberg, President of the Israeli
Anthropological Association

מילות ברכה ופתיחה
פרופ' הרווי גולדברג ,נשיא האגודה האנתרופולוגית
הישראלית

Prof. Stanley Brandes, University of California, Berkeley
The Animal-Human Divide Reexamined

 17:30סיור באשקלון ומפגש חברתי
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יום חמישי  11יוני 2015

 9:00-10:30רצועת מושבים ראשונה

"אני טקסט פוליטי":
דיון תיאורטי במפגש האתנוגרפי

חוויות ושיחים דתיים עכשוויים
Religious Discourse and
Experience

שקופים ומשקפים:
מבטים מהשוליים ומהמרכז

יו"ר :ד"ר מתן שפירא ,אוניברסיטת
חיפה

יו"ר ומתדיין :ד"ר ג'קי פלדמן,
אוניברסיטת בן גוריון

יו"ר ומתדיין :ד"ר חן ברם ,מכון
טרומן ,האוניברסיטה העברית

מתדיין :פרופ' דון סימןEmory ,
University

אורי מאוטנר )תל אביב(
הבודהה מתיישב בגדה המערבית:
דתיים-לאומיים בישראל מאמצים
את מדיטציית הויפאסנה באופן
יהודי-משיחי

ד"ר אילנה מזרחי-נאור )אשקלון(
"האחר האולטימטיבי" -הזקן
המופלג :מקומו של הקונטקסט
הסוציו-תרבותי בהבניית הזהות

ד"ר אורי דורצ'ין )צפת ועמק
יזרעאל(
בעד עצמם :על זכות הקיום של
תוצרי וחוקרי תרבות מעל ומתחת
לדיון הפוליטי
ד"ר לאה דוד )חיפה(
אל תסתכל בפורמט אלא במה
שבתוכו :פוליטיקה של דה
קונטקסטואליזציה וקיבוע סדר
היום
ד"ר ניצן רותם )העברית(
לחקור מעברים :שיבה משבי
ושיבה לון גנפ
ד"ר מתן שפירא )חיפה(
אוטוביוגרפיה של ישיבה על הגדר,
או :מורכבות אתנוגרפית היא אנחנו
)וגם הם(

גדעון אלעזר )חיפה(
ההיסטוריה המונותאיסטית של
סין :דרכם של נוצרים סינים
מאחרות למקומיות
ד"ר נחמיה סטרן )בר אילן(
Ritual Dilemma and Religious
Experience among Religious
Zionist Combat Soldiers in the
I.D.F
ד"ר דניאלה אריאלי )עמק יזרעאל(
ויעל סקורקוביץ' )עמק יזרעאל(
ממודרות למארחות :חגיגת הסיגד
ושינוי כללי המשחק בשיח
הבינתרבותי באקדמיה

 11:00-12:30סדנא )תתקיים במקביל לרצועת המושבים השנייה(

סדנא בין-דורית בהשתתפות משה שוקד
יו"ר :נועה ונה
בהשתתפות :פרופ' משה שוקד ,ד"ר רוית תלמי-כהן ,חוקרים וחוקרות מכל הדורות
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ד"ר דבי בביס )העברית(
"לא רק מטפלים שקופים":
מסיבות ותחרויות היופי בקהילה
הפיליפינית בישראל
איילה קיסר-שוגרמן )בן גוריון(
קטגוריות אתניות-לאומיות
בנרטיבים של הבניית זהות,
שייכות ואחרוּת
ד"ר שפרה קיש )בן גוריון(
Becoming professionals: from
the Naqab to Iasi and Back

 11:00-12:30רצועת מושבים שנייה

יחסי אדם-אובייקט
The Anthropo-Object
Relation

הגוף האחר ושאלת הבנייתו
החברתית והתרבותית
יו"ר :ד"ר מירי גל-עזר ,המכללה
האקדמית כנרת וליאת מילביצקי,
אוניברסיטת בן גוריון

יו"ר ומתדיינת :ד"ר דפנה ורטש-
שיר ,אוניברסיטת בן-גוריון
Dr. Ben Fulman (Religion and
Social Ethics Institute for
)Christian Studies, Canada
Ontology and Anthropology:
Aren’t we all nothing but
?Objects
Georgios Tsourous (University
)of Kent, UK
Icons: Agents of Choice
)Rachel Ben David (Ben-Gurion
The ‘Complete Other’: The
Savaged Human or the
?Humanized Animal
Prof. Chaim Noy (University of
)South Florida
Participation and Civic
Responsibility: Public Texts
and the Practices of Writing
in a Jewish Heritage Museum
in the United States

מתדיינת :פרופ' חווה תדהר,
המכללה האקדמית כנרת
ד"ר עמית קמה )עמק יזרעאל(
האחרה ,הגזעה והדרה ממוסדת
בכפייה של הגוף השחור
תמי ליברמן )פרייה אוניברסיטט,
ברלין(
כוחו של הקולנוע האתנוגרפי בייצוג
מהגרים אפריקאים הנתונים
במעמד של "אי-נראות"

טקסט וטקס:
מחווה לפרופ' ניסן רובין
יו"ר :פרופ' רחל שרעבי ,המכללה
האקדמית אשקלון
מתדיין :פרופ' הרווי גולדברג,
האוניברסיטה העברית
פרופ' הרווי גולדברג )העברית(
טקס ,טקסט וחברה :הרהורים על
החוט המשולש
ד"ר שמעון קופר )בר אילן(
תרבות וטקסט
ד"ר נעמי סילמן )אשקלון(
ההלכה כשדה חברתי :סוגיית
'חליבה בשבת'

ליאורה בינג-היידקר )משוררת,
סופרת ,מבקרת וחוקרת מחול
עצמאית(
המשטר הטוטליטרי מול המחול
הטוטאלי :הבניית ההתנגדות
הנאצית לגוף האחר במחול המודרני
ד"ר מירי גל-עזר )כנרת(
"גם אני עם דוד הנחלאווי":
חיילים אלמונים במחאת פייסבוק

 14:00-15:00מליאה

הענקת פרס מקס גלקמן לעבודת התזה המצטיינת
יו"ר :ד"ר מיכל קרבאל-טובי ,אוניברסיטת תל אביב וד"ר אינה לייקין ,האוניברסיטה הפתוחה
הצגת העבודה הזוכה
חגיגת ספרים
יו"ר :ד"ר רוית תלמי-כהן ,אוניברסיטת תל אביב
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 15:00-15:30מליאה

אסיפה כללית
הצבעות חברות וחברי האגודה

 16:00-17:30מליאה

Speakers' Corner: An Open Discussion on a Possible AAA Boycott Motion

Facilitator: Dr. Amalia Saar, Haifa University
Participants:
Dr. Yehuda Goodman, Hebrew University
Dr. Dafna Hirsch, Open University
Prof. Michele Rivkin-Fish, University of North Carolina at Chapel Hill
Dr. Ramez Eid, Bern University, Switzerland
Prof. Dan Rabinowitz, Tel Aviv University

 17:45-19:15מליאת סיום

דיון :אנתרופולוגיה מתעוררת? האנתרופולוגיה והציבור בישראל

יו"ר :לירון שני ,אוניברסיטת תל אביב ומנהל דף הפייסבוק 'בחברת האדם -אנתרופולוגיה בישראל ובעולם'
בהשתתפות:
ד"ר ניר אביאלי ,אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' פנינה מוצפי הלר ,אוניברסיטת בן־גוריון ופעילה חברתית
ד"ר רוית תלמי כהן ,אנתרופולוגית יישומית ומרצה באוניברסיטת תל אביב ובמרכז האקדמי פרס
ד"ר יובל דרור ,דקאן בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למינהל ,כתב ופרשן לנושאי טכנולוגיה
ד"ר נטע ליפמן ,סמנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומנהלת אתר זווית
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