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 "הגיע הזמן: מדעי האדם והזמן המודרני"
 תחומית-סדנה בין

 אוניברסיטת בר אילןחדר האירוח ע"ש וייספלד, בניין פלדמן, 

 2019ביולי  10יום רביעי, 

 

 קבוצת המחקר "הגיע הזמן: מדעי האדם והזמן המודרני" 

 בתמיכת רקטור אוניברסיטת בר אילן, פרופ' מירי פאוסט

 לסוציולוגיה תרבותית, אוניברסיטת בר אילןובמסגרת המרכז 

 

 התכנסות וכיבוד 9:00

 

 מרחבים של זמניות :מושב ראשון 9:30-11:30

 יו"ר: מירי רוזמרין )אוניברסיטת בר אילן(

 

 :)אוניברסיטת בר אילן( ניר כהן

‘There goes the temporhood’: Contested social times in Southern Tel Aviv 

 :)האוניברסיטה הפתוחה( גיא מירון

 של יהודי גרמניה תחת המשטר הנאציִמְקַצב הזמן בעולמם 

 :)אוניברסיטת בר אילן( יאיר ברלין

התורה ב"עולם  עם איזה זמן לומדים תורה? דיון מושגי בקטגוריזציה הטמפורלית של תלמוד
 הישיבות" המודרני

 :)אוניברסיטת בר אילן( חיים נוי

 וזיאוני היסטוריה ומורשת יהודיתותצפיות זמניות במ מוזיאון הזמן: טקסטים

 

 הפסקת קפה 12:00 – 11:30

 

 פרקטיקות של זמן: שנימושב  12:00-13:30

 )אוניברסיטת בר אילן(דרור ינון יו"ר: 

 

 :)אוניברסיטת בר אילן( וייס-מישל שיר

Scripts of time: How free is “free” time? 

 :)אוניברסיטת בר אילן( יובל דולב

 הגיע זמן

 :)אוניברסיטת בר אילן( חזקי שוהם

It’s about Time: Birthdays as Modern Rites of Temporality 

 

 )"גרג", בניין משפטים, בר אילן( ארוחת צהרים  13:30-14:30
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 זמן פוליטי: מושב שלישי 14:30-16:30

 )אוניברסיטת בר אילן(ענת לייבלר יו"ר: 

 

 מירי רוזמרין )אוניברסיטת בר אילן(:

 תפגיעּו על זמניות ופוליטיקה מבוססת

 :)אוניברסיטת בן גוריון( אגט קראוס

"It will be better than before": the practices of future hope in the constituting of 
Personalized Medicine 

 :)אוניברסיטת תל אביב( כנרת להד

Singlehood and the violent effects of temporal normativity 

 שבט אילת )אוניברסיטת תל אביב(:

"Just forget about it and move on": Jewish-Israeli mothers re-eventing their stillbirth 

 

 הפסקת קפה 16:30-17:00

 

 : זמנים מתפצליםרביעי מושב 17:00-18:30

 )אוניברסיטת בר אילן(חזקי שוהם יו"ר: 

 

 :)אוניברסיטת בר אילן( ביטון-סתיו שופן

 השבת וסוף השבוע בישראל כחלון לבחינת משמעות הזמן החולף

  :)אוניברסיטת בר אילן( עמי-ציפי בן

 פרויד: רב זמניות מהיבט של "אנתרופולוגיה סימטרית"

 דרור ינון )אוניברסיטת בר אילן(:

 למדעי האדםרך? על יחס ההיסטוריה האם לזמן יש ע


