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09:00 - 09:30 קבלת פנים: התכנסות והרשמה
בניין בית הסטודנט רחבת הכניסה לאודיטוריום 101

 
09:30 - 10:00 ברכות והצבת מסגרת תיאורטית לכנס 

(באנגלית)
בניין בית הסטודנט אודיטוריום 101

יו"ר: מיכל דליות-בול, אוניברסיטת חיפה
עמוס שפירא, נשיא אוניברסיטת חיפה

ארנית שני, ראש החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה

מיכל דליות-בול, אוניברסיטת חיפה
אורבניות, המרחב האורבני והתרבות אורבנית כמושגים מתודולוגיים 

ותיאורטיים

10:00 - 11:10 הרצאה מרכזית (באנגלית)
בניין בית הסטודנט אודיטוריום 101

יו"ר: רותם קובנר, אוניברסיטת חיפה

Shunya Yoshimi, Tokyo University
Visuality and City :Movie Theaters, Street Corner TV and 
Kamishibai in Postwar Tokyo

הפסקה

11:40 - 13:10 מושב I: אושימה נגיסה - נביא העירוניות 
היפנית לאחר המלחמה (באנגלית)

בניין בית הסטודנט חדר 225
יו"ר: אילת זוהר, אוניברסיטת תל אביב

כנרת נוי, האוניברסיטה העברית וסמינר הקיבוצים
רחובות של תקווה ואהבה? - אושימה נגיסה ויפן המודרנית

אילת זהר, אוניברסיטת תל אביב
סקס והעיר הגדולה: אושימה, פורנוגרפיה, טרור וקולנוע אוונגארדי 

בשינג'וקו של שנות ה -60

רותם קובנר, אוניברסיטת חיפה
האחר כמשל: התבוננות בדמות הזר האסיאני והמערבי בסרטיו של 

אושימה

11:40 - 13:10 מושב II: אורבניות כמרחב של מאבקי כוח 
סוציו-פוליטיים (בעברית)

בניין בית הסטודנט חדר 134
יו"ר: גיא פודולר, אוניברסיטת חיפה

אילה קלמפרר, אוניברסיטת תל אביב
בין טוקיו לפוקושימה: 90 שנה של פוליטיקה נשית במרחב האורבני 

היפני

ורד בן-שדה, אוניברסיטת חיפה
שיעור התביעות המשפטיות בעיר ובכפר ביפן המודרנית

יפתח רפאל גוברין, האוניברסיטה העברית
צבא עירוני: בסיסים צבאיים במרחב העירוני

13:10 - 14:30 הפסקת צהרים

14:30 - 15:10 האסיפה הכללית של חברי איל"י (בעברית)
בניין בית הסטודנט אודיטוריום 101

יו"ר: ניסים אוטמזגין, האוניברסיטה העברית

15:20 - 17:20 מושב III: פיתוח מושגים ותפיסות של אורבניות 
(באנגלית)

בניין בית הסטודנט חדר 225
יו"ר: אהוד הררי, האוניברסיטה העברית

בן-עמי שילוני, האוניברסיטה העברית
המעבר מאדו לטוקיו: לידתה של בירה קיסרית

ארז גולני סולומון, אוניברסיטת ווסדה והאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל
צעקות ולחישות: רעיונות אחרי מרץ 2011 או הייצור של מציאות 

אורבנית אימננטית
Christopher Pokarier, Waseda University
Imagined Contiguities: Three Decades of Tokyo beyond Tokyo

עינת כהן, אוניברסיטת חיפה
משחקים, מדיה חברתית, ושירותים מבוססי מיקום במרחב האורבני היפני

15:20 - 17:20 מושב IV: דימיון ודימויים של אורבניות יפנית 
(באנגלית)

בניין בית הסטודנט חדר 134
יו"ר: אירית אורבוך, אוניברסיטת תל אביב

Makiko Yamanashi, Waseda University and Hosei University
Cultural Formation and its Urban Poetics in Hibiya District during 
the 1930s: The Meaning of Kansai-Based Takarazuka Theatre’s 
Debut in Central Tokyo

רז גרינברג, האוניברסיטה העברית
עכבר העיר או עכבר הכפר? המרחב האידיאלי ביצירותיו של הייאו מיאזאקי

הלנה גרינשפון, האוניברסיטה העברית
אורבניות בתנועה: מבט על אתרים תת-קרקעיים ביפן 

רתם אילון, האוניברסיטה העברית
מונולוג בין השברים: השתקפותה של התרבות האורבנית ביפן לאחר 

המלחמה בכתיבתו של אואה קנזבורו

הפסקה

17:50 - 18:30 מושב V: מציאות מופרזת: פרויקט סרטי 
אנימציה  קצרים של סטודנטים (באנגלית)

בניין בית הסטודנט אודיטוריום 101

(TS12) 2012 תלמידי אולפן טוקיו
ליה כוכבי, האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל

ארז גולני סולומון, אוניברסיטת ווסדה והאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל

כרטיס כניסה 30 ₪
הכניסה חינם לכל חברי איל"י

http://www.japan-studies.org :למידע נוסף

 הכנס השנתי הראשון של האגודה הישראלית  ללימודי יפן

אורבניות, המרחב האורבני, תרבות אורבנית:
נקודות מבט על הכלכלה, הפוליטיקה

והתרבות היפנית בעבר ובהווה

אורבניות, המרחב האורבני, תרבות אורבנית:
נקודות מבט על הכלכלה, הפוליטיקה

והתרבות היפנית בעבר ובהווה

האגודה הישראלית ללימודי יפן החוג ללימודי אסיה מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה משרד החוץ של מדינת ישראל

5 מאי 2013, כ"ה באייר תשע"ג  -  אוניברסיטת חיפה


