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Call for Applications: Femicide across Europe
More information here (Second Call for Year 3).
Deadline: January 3, 2016.

CfP: Anthropology, Weather and Climate Change
The Royal Anthropological Institute’s conference will be held 27 to 29
May 2016 at the British Museum.
Call for Papers here.
Deadline: January 8 2016.

Call for Applicants - Films Studies at U Virginia
The Department of Middle Eastern and South Asian Languages and
Cultures at the University of Virginia seeks to hire a scholar of Middle
Eastern and/or South Asian film at the rank of Assistant Professor.
More information here.

לקראת ההצבעה ב :AAA
תמיכה ב ADIP
דני רבינוביץ מ :ADIP
"בעקבות ההצעה בעד החרם שעברה ברוב
קולות באסיפת החברים של  AAAבדנבר
בנובמבר האחרון ,אמורים עתה כלל חברי ה
AAAלהצביע בהצבעה אלקטרונית )בין ה 15
באפריל ל  15במאי( האם לאשרר את
החלטת החרם או לדחותה.
אנחנו ב  ADIPמנהלים קמפיין כנגד אישרור
ההחלטה ,וזקוקים לכל עזרה שנוכל לקבל.
אלה מכם שמוכנים להרים תרומה כספית
לקמפיין שלנו ,ניתן לעשות זאת כאן בפשטות
ובמהירות"

משה שוקד סופד לנעמי נבו ז"ל
קשה עלי הפרידה הסופית מנעמי למרות שנעלמה מהעין הציבורית זמן רב לפני פטירתה .הכרתי את נעמי בשנות ה 60-עת
הייתה סוציולוגית חבל הנגב במחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית .החלפתי אותה כאשר עברה לחבל פרוזדור ירושלים
ולבסוף לחבל המרכז משם פרשה לגמלאות .הצוות כלל את חלוצי האנתרופולוגיה היישומית בישראל אשר עסקו בבעיות
החברתיות שהתעוררו בתהליך ההתיישבות של העולים )רובם מארצות המזרח( במושבים ברחבי הארץ .נעמי ,אשר גדלה
ולמדה סוציולוגיה בלונדון ,התמקדה בקריירה של מחקר ,ייעוץ ומעקב בפרויקטים חדשים של ההתיישבות .לצד זה ,השלימה
דוקטורט באוניברסיטת תל אביב בעבודת שדה אתנוגרפית מרתקת במושב נהלל שהתפרסם בתולדותיו וחבריו .מקומה
ותרומתה יזכרו בהיסטוריה של החברה הישראלית ובמיוחד בשל מאבקה העיקש לשינוי מעמדן של נשים במסגרות התעסוקה,
בביטול חובת גיל פרישה מוקדם יותר משל גברים .מאבקה הממושך שהגיע לבתי המשפט הסתיים בניצחון ובחוק מדינה
הנושא את שמה .נעמי הייתה פמיניסטית גאה זמן רב לפני שגל מחאת וזהות הפמיניזם חדרו לתאוריה ולמציאות חיי היום יום,
כולל באקדמיה .היא הייתה דמות אהובה על כל מי שפגש בה ,בנועם הליכותיה ,היקף ידיעותיה ,נחישותה בנושאים של צדק
חברתי והעדר שמץ של התנשאות .על אף הזמן שעבר מאז שמחלתה נתקה בינינו שמורים דמותה וקולה צלולים בזיכרוני כפי
משה שוקד
שוודאי חשים גם חברי אגודה אחרים שזכו להכירה.
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