
תוכנית הכנס השנתי ה- 44 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת
אתנוגרפיות בהווה מואץ: בין אנתרופולוגיה והיסטוריה

יום רביעי 8 ביוני 2016
10:00-10:30 ארוחת בוקר והרשמה

10:30-12:00 רצועת מושבים ראשונה 

חדר 808
הפוליטיקה והפואטיקה של פרופסיות

מתדיין ויו"ר: ד"ר יהודה גודמן (העברית)
אופוזיציה רגשית: המאבק הפוליטי על 

רגשות האזרחים
דן קוטליאר (העברית) 

מקצוע הרוקחות בעבר ובהווה: סיפורם של 
רוקחות ורוקחים ערבים

ד"ר אריאלה פופר גבעון (דוד ילין) ופרופ' יעל 
קשת (גליל מערבי)

"האמנם בנקאי הוא אדם חסר לב?": בין 
גישות ניהול היסטוריות לשיח האחריות 

החברתית של בנק ישראלי
ד"ר ריקי גליה (כנרת)

"אנחנו הרוק סטארים החדשים": גישות של 
מעצבים גרפיים להתמודדות עם שוק עבודה 

בשינוי מואץ
מיה ולנשטיין (תל אביב) 

12:00-13:30 הפסקת צהריים

13:30-15:00 רצועת מושבים שנייה 

חדר 808
יהדויות בתנועה

מתדיינת ויו"ר: ד"ר מיכל קרבאל (תל אביב)

סיפור על גיור: קורס גיור רפורמי כעיסוק 
מתמשך ביצירת שייכות וזהות

עינת ליבל הס (בר אילן)

"להעיז אבל לא לבטל"– על שינוי, שימור 
ודתיּות יצירתית בישראל

אופירה פוקס (אוני' אלינוי אורבנה שמפיין)

ִכיָנתֹו ְלִציון"; האומנם?! גלות  ֲחִזיר ְש� "ַהַמּ
רפורמית ישראלית אז והיום - נקודת מבט 

היסטורית-אנתרופולוגית
אלעזר בן לולו (בן גוריון) 

יהודים בעידן האותנטיות: העידן החדש 
היהודי בישראל

ד"ר רחל ורצברגר (תל אביב)

15:15-16:30 מליאה 

חדר 822

הרצאת אורח הכבוד
Keynote Lecture

מילות ברכה ופתיחה
פרופ' שמעון גפשטיין

נשיא המכללה האקדמית כנרת
Welcome and Opening Remarks
Prof. Shimon Gepstein
President of Kinneret College

פרופ' הרווי גולדברג
נשיא האגודה האנתרופולוגית הישראלית

Prof. Harvey Goldberg
President of the Israeli Anthropological 
Association

Prof. Yolande Cohen, Université du 
Québec à Montréal (UQAM), Canada
From Synagogue to Mosque: My 
Grandfather’s House in Meknes old 
Mellah
(Yolande Cohen and Nouredine 
Harrami)

חדר 828
לחשוב מחדש על כתיבה, רגש ופרפורמנס

מתדיינת ויו"ר: ד"ר קרול קדרון (חיפה)
כתיבת ההיסטוריה של קבוצה בתהליך 

הקמה: דילמות בחקר ההיסטוריה ההומואית 
בישראל

ד"ר יובל יונאי (חיפה) 

מדברים על ההורים: ביטויי רגש בין-דוריים 
במשפחות ממוצא אשכנזי

רותם לשם (תל אביב)

אני מרגיש, משמע אני חשוב': הפוליטיקה 
של הרגש בקרב פעילים חברתיים על רצף 

האוטיזם
ד"ר בן בלק (קיימברידג')

מחול משולב כמרחב של סתירות: מבט 
אנתרופולוגי על פרפורמנס של חושים, גוף 

ומוגבלות
ד"ר גילי המר (העברית)

16:30-17:00 הפסקה 
17:00-18:30 רצועת מושבים שלישית 

חדר 808
החוויה הדתית/לאומית לסוגיה

מתדיין ויו"ר: פרופ' יורם בילו (העברית)

17:00-18:30 סדנת כתיבת מאמרים
                 לדוקטורנטים 

חדר 821
בהנחיית ד"ר מרסי ברינק דנן וד"ר מיכל קרבאל

(סדנה סגורה שתתקיים במקביל לרצועת
המושבים השלישית)

19:00-20:30 אירוע חגיגי 

הבניה מחדש של הזהות החרדית בעקבות 
מגעים עם החברה החילונית בישראל 

אורלי ניטיס (חיפה) 

מיסיונרים וטיבטים: היסטוריה של עוינות
גדעון אלעזר (בן גוריון)

 Let my Soul Perish with the
 Philistine: Samson and Sacred Texts
 in Religious Zionist Thought and
Practice
Dr. Nehemia Stern (Bar Ilan)

12:30-14:00 הפסקת צהריים
14:00-15:30 רצועת מושבים חמישית

חדר 808

"לדעת על הכרומוזומים של התינוק זה לא 
להכיר את התינוק":  על סביבה ותורשה בצפון 

מזרח יפן אחרי פוקושימה ובצל הירושימה
ד"ר ציפי עברי (חיפה)

דילמות מוסריות של צוותים רפואיים 
בעקבות שינויי מדיניות: המקרה של הסחר 

באיברים להשתלה בישראל
צביקה אור (העברית)

הרטוריקה של העתיד והיומיום של ההווה: 
 HIV שיח ״סוף עידן האיידס״ והטיפול ב

במערכות בריאות דלות משאבים
ד"ר ענת רוזנטל (בן גוריון)

הווה אתנוגרפי בהילוך מהיר: שדות המחקר 
המשתנים של האנתרופולוגיה של הרפואה

יו"ר: ד"ר ענת רוזנטל (בן גוריון)
מתדיינת: ד"ר חגית פרץ (אשקלון)

15:45-16:15 חגיגת הספרים

בבניין הספרייה

16:15-17:30 אירוע סיום חגיגי 

בבניין הספרייה

יו"ר: ד"ר רוית תלמי-כהן, אוניברסיטת תל אביב

חדר 839

על אובדן הון סימבולי במעבר לאוניברסיטה 
חדשה

הילה נחושתן (העברית)

"מעברים בדוקטורט"
תאיר קרזי-פרסלר (בר- אילן)

ללכת על המים: בין האישי למקצועי 
בכתיבת דוקטורט

יהודית חסידה (תל אביב)

דוקטורט "באמצע החיים"
עזרי עמרם (בן גוריון)

על הכנס עמלו: דניאלה אריאלי, מרסי ברינק-דנן, 
שלמה גוזמן-כרמלי, הרווי גולדברג, אריקה וייס, אינה 

לייקין, ציפי עברי, ג'קי פלדמן, זאב קאליפון, מיכל 
קרבאל-טובי, גיא שלו, רוית תלמי-כהן

בשיתוף ובתמיכת:

שולחן עגול
לא לציטוט: מתחים, דילמות ומחשבות על 

מהלך הדוקטורט באקדמיה הישראלית
יו"ר: הילה נחושתן (העברית)

מתדיינת: ד"ר תמר קנה-שליט (אוני' קליפורניה דיוויס)

חדר 829

חדר 828

ההיסטוריה של שכונת התקווה מנקודת 
מבטם של תושביה הוותיקים – זהות, מרחב 

ודימוי ציבורי
טל שמור (חיפה)

מחברה שבטית לחברה עירונית: תמורות 
בחברה הבדווית בגליל

ד"ר מוחמד סואעד (כנרת וגליל מערבי)

פרקטיקות של מעבר (passing) וחליפת 
זהויות בהתמקמות של צעירים דוברי רוסית 

ממוצא יהודי מעורב בישראל
איילה קיסר שוגרמן (בן גוריון)

"יהודים-רוסים-ישראלים" –  מחקר על 
קבורה, זיכרון וזהות
ד"ר טליה שי (טכניון)

אתניות במעבר
יו"ר: ד"ר יוליה לרנר (בן גוריון)

חדר 828
הגוף האידיאלי בשינוי מהעבר להווה:  

שיח, מגדר, והגוף המתעצב
יו"ר: ד"ר מירי גל- עזר (כנרת)
מתדיין: פרופ' חיים נוי (אשקלון)

(Body of Work) גוף העבודה

סיור והרצאה
קדושה נוצרית, יוזמה יהודית וחורשת
האקליפטוס –  אתר הטבילה ירדנית 

ליאור חן, האוניברסיטה העברית

ארוחה חגיגית והרמת כוסית
במסעדת "על הנהר – בית אוכל ושיכר"

״הארץ שמעבר להרים״: בין ספרות, 
אנתרופולוגיה ואקטיביזם

מפגש עם הסופר ניר ברעם על ספרו החדש
בהנחיית ד"ר יעל ברדה, 

האוניברסיטה העברית

 12:00-12:30

תמונת מצב: תערוכת תצלומים מהשדה
אוצרת התערוכה: ד"ר שלי שנהב, 

מכללת בית ברל החינוך הגופני ושיח היופי: בין שיעתוק 
להתנגדות

אורנית רמתי (בר אילן) 

יוגה לנשים באיינגאר יוגה: גוף, מגדר 
ומסורת

אגי ויטיך (העברית)

שינוי גופני והעצמי הראוי בקרב נשים 
העוברות ניתוח לקיצור קיבה

הילה נחושתן (העברית)

כיצד נשים משנות את עולם אמנויות 
הלחימה?

ד"ר מאיה מאור (חיפה ובן גוריון)
חדר 829

בין מזרח למערב, דתיות ולאומנות: מחקר 
אתנוגרפי על ארגון להב"ה

ד"ר ארי אנגלברג (הדסה)

 Toward a Topology of Cultural
 Memory: Multiplicity, Process, and
Grassroots Acts of Memorialization
Chairs: Dr. Michele Martini (Haifa),
Dr. Matan Shapiro (Ben-Gurion)

 Post-conflict Grassroots Practices
 of Symbolic Neutralization: The Case
of Serbian Graveyards in Kosovo
Dr. Michele Martini (Haifa)

 From Oppression to Freedom? Gay
 and Lesbian Memorialization
Practices at the Passover Seder
Dr. Sibylle Lustenberger, University of 
Bern

 Beyond Power: A Topology of Memory
 in the Bumba meu Boi Festival,
Northeast Brazil
Dr. Matan Shapiro (Ben Gurion)

 Hazardous Concepts: The Anthropology
of Science and Technology in Israel
Chair: Talia Fried  (Bar Ilan)
Discussant: Dr. Inna Leykin (Open U)

 Social Movements and Social Media:
 The Case of the Ethiopian Protest
Movement
Omer Keynan (Bar Ilan)

 A Jewish Guide in the Holy Land: How
Christian Pilgrims Made Me Israeli
Dr. Jackie Feldman

 Thank You for Dying for Our Country:
 Commemorative Texts and
Performances in Jerusalem
Prof. Chaim Noy

 Child Soldiers in the Western
Imagination: From Patriots to Victims
Prof. David Rosen

 Marking Evil: Holocaust Memory in
the Global Age
Dr. Amos Goldberg and Prof. Haim 
Hazan (Eds.)

 Return to Casablanca: Jews, Muslims,
and an Israeli Anthropologist
Dr. Andre Levy

מכונית הסוסיתא בראי הזמן: כיצד מוצגת 
הסוסיתא בחברה הישראלית היום ומה 

הקשר בין דימוי זה לאובייקט המקור
Dori Oryan (Bar Ilan)

 We Have Never Been Green: Waste
 Treatment Technologies in Israeli
Policy and National Imagination
Talia Fried  (Bar Ilan)

טבע ואדם: על נרטיבים "מדעיים" מתחרים 
באזור יערות הכרמל

Dr. Ramez Eid (Sakhnin Academic College)

חדר 828
הווה היסטורי ועבר אתנוגרפי

מתדיינת ויו"ר: ד"ר אורית אבוהב (בית ברל)

סיפורי המפגש בין ר' יהודה הנשיא לקיסר 
אנטונינוס בתלמוד הבבלי: ייצורו של 

נארטיב אודות עליונות תרבותית, דתית 
ופוליטית בשעה של נחיתות לאומית

ד"ר שגית מור (בית ברל) 

מכירתה של פוקהונטס: כסף אינדיאני 
בראשית ההתיישבות האנגלית באמריקה

ד"ר דרור גולדברג (הפתוחה)

"דמות המאזין שבחרתי להיות שפכה אור 
חדש על העדות": חקירת זכר השואה דרך 

אתנוגרפיה
ד"ר לילך ניישטט בורנשטיין (סמינר הקיבוצים) 

השילוב בין אנתרופולוגיה חברתית 
והסטוריה גאוגרפית בחקר העבר החקלאי 

בגליל בין 1879 ו-1948
ג'רלד סאק (העברית וצפת)

חדר 829
מוזיאונים היסטוריים, מבט עכשווי

יו"ר: ד"ר אפרת בן-זאב (רופין)
מתדיין: פרופ' חיים נוי (אשקלון)
מי זוכר את המוזיאון הזוכר?

מוזיאונים לזיכרון: בין ידע היסטורי, הנצחה 
וחינוך לאזרחות

ד"ר ג'קי פלדמן (בן גוריון)

מוזיאונים אתניים : זהות, מקום וזיכרון
ד"ר שלי שנהב (בית ברל)

מוזיאונים של הפלמ"ח והתפוגגותו של הדור 
הקנוני

פרופ' עדנה לומסקי-פדר (העברית) וד"ר אפרת 
בן-זאב (רופין)

פוליטמפורליות וכיבוש הזמן: על עבודת 
הארכיב של ארגוני זכויות אדם בישראל

עמרי גרינברג (אוני' טורונטו)

בין ספרים לפוליטיקה: יריד הספרים 
הבינלאומי בקהיר כאירוע מכונן שדה

ד"ר עידו שחר (חיפה)

הייצוג הפילמוגרפי של טקסי התבגרות 
ודרך הלחימה של ישראל בז'אנר "סרטי 

לבנון"
ד"ר עוזי בן שלום וד"ר איתן אורקיבי (אריאל)

 Child Soldiers, Children's Agency
and the Politics of Oral History
Prof. David Rosen (Fairleigh Dickinson 
University)

יום חמישי 9 ביוני 2016
9:00-10:00 אסיפת חברים והענקת פרס

לעבודת הדוקטורט המצטיינת

10:00-10:30 הפסקה
10:30-12:00 רצועת מושבים רביעית

חדר 808

חדר 822

היסטוריה ואנתרופולוגיה נפגשות 
בפלשתינה-א"י המנדטורית

יו"ר: פרופ' דבי ברנשטיין (חיפה)
טקסי ילדות משפחתיים בתקופת המנדט הבריטי

ד"ר חזקי שוהם (בר אילן)

אוכל שאיננו במקומו? ממכר אוכל רחוב 
בתל-אביב המנדטורית כזירת מפגש בין 

יהודים לערבים
ד"ר דפנה הירש (הפתוחה)

החופים שלהם: יהודים וערבים בחופי 
הרחצה של שלהי התקופה העות'מאנית 

ותקופת המנדט
ד"ר בועז לב טוב (בית ברל)

חדר 828
אוכלוסיות על הגבול 

יו"ר: פרופ' אסתר הרצוג (בית ברל)
חקר פליטות והגירה בישראל ומחקר 

ארכיוני: תרומת פרספקטיבת הזמן
ד"ר הדס ירון מסגנה (מכללת תל אביב)

מחכה בגונדר, זוכר את הכפר וחולם על 
ישראל

ד"ר רוית תלמי כהן (תל אביב)

היד שאוחזת במחרשה: הגירת עבודה בחזית 
ההתיישבות בערבה

מתן קמינר (אוני' מישיגן)

 :Bordering Logics
בטחוניות, הומאניטריות וקרימינליזציה 

בגבול ישראל-מצרים
ד"ר ניר גזית וד"ר אפרת בן זאב (רופין)

חדר 839
עזרה-עצמית ישראלית: פסיכולוגיה, אימון

(Life Coaching ) ותקשור
יו"ר: ד"ר תמר קנה-שליט (אוני' קליפורניה דיוויס)

מתדיינת: ד"ר עמליה סער (חיפה)

אחוס"לים מאמנים לחיים ניאו-ליברליים: 
סיפור האהבה של "צאצאי תנועות הנוער" 

עם תרבות הקפיטליזם הרגשי
אריאל ינקלביץ (בן גוריון)

 Life) פרופסיונליזציה של העצמי: אימון
Coaching) בישראל

ד"ר תמר קנה-שליט (אוני' קליפורניה דיוויס)

לעזור לעצמך, לעזור לעולם – גאולה 
פרטית וקולקטיבית בתקשור

ד"ר אדם קלין אורון (ון-ליר וצפת)

"לא נכון! צריך גם כוח כדי ללכת, לא תמיד 
אפשר ללכת": מאבקים פרשניים קטנים על 

משמעות גדולה בקבוצה תמיכה טיפולית 
לנשים הנשואות לגברים פוסט-טראומטיים

ד״ר קרן פרידמן-פלג (המכללה למינהל)

חדר 829
מקומות למחשבה על טבע ותרבויות

מתדיינת ויו"ר: פרופ' נורית בירד דוד (חיפה)

המקום ינחם אתכם: בתי קבורה אזרחיים 
בישראל כהטרוטופיה חלופית

ד"ר זהר גזית (העברית)

זיכרונות גן החיות: הבניית הזיכרון וייצוג 
ההיסטוריה בגני חיות אירופאיים ואמריקניים

שי בן עמי (אוני' רייגנסבורג)

פני הדור הם כפני (היחסים עם) הכלב – 
'מקומיות', טמפורליות וקשרי אדם-כלב 

בפארוס
אורית הירש (בן גוריון)

חדר 829
סיפורים על מלחמה, זמן ושינוי חברתי

מתדיינת ויו"ר: פרופ' עדנה לומסקי פדר (העברית)


