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מה אנחנו יודעים על סביבה וחברה בישראל?

הודעות

תוכנית הכנס שיתקיים ב  20בנובמבר  2014בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש
פורטר ,אוניברסיטת תל אביב.
קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית עורכת את כנס היסוד שלה.
בכנס זה נבקש לקדם את הדיון והידע המחקרי העוסק בחברה וסביבה ולבססם
במדעי החברה הישראליים בכללותם ובתחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה בפרט.
נבקש לדון בקידום הידע ובמיסוד התחום בארץ ולבסוף נקיים סיור מודרך ב"בניין
הירוק" של בית הספר ללימודי הסביבה.
הכנס אינו כרוך בתשלום אך נדרש רישום מראש בקישור זה עד ל6.11.2014 :

* זהו הניוזלטר הראשון של האגודה .בתחילת
כל חודש יתפרסם ניוזלטר ובו מרוכזים קולות
קוראים ,כנסים ,הודעות ופרסומים רלוונטים
לאנתרופולוגים בישראל.
אנא שלחו אלינו הודעות לפרסום ונרכז את
כולן בניוזלטר הקרוב.
בקרוב מאוד יוקם אתר חדש ומחודש לאגודה
ובו גם ניתן יהיה למצוא ריכוז של כל חדשות
האגודה.

דור בא ודור הולך :שנוי והמשכיות בקהילת יוצאי אתיופיה
בישראל
קול קורא להגשת מאמרים.
האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ,ארגון סנגור המתמקד בקידום זכויותיהם
של ישראלים ממוצא אתיופי ויצירת חברה צודקת בישראל ,מזמינה חוקרים
וחוקרות ,פעילים ופעילות ,אנשי ונשות מקצוע מתחומי עניין וידע רלוונטיים ,להגיש
מאמרים ומסות בנושא "דור בא ודור הולך :שנוי והמשכיות בקהילת יוצאי אתיופיה
בישראל" ,לשם פרסומם באסופת מאמרים ,שהארגון יוציא לאור בקרוב ,בעריכתה
של פרופ' אסתר הרצוג .המעוניינים להציע מאמרים לאסופה יגישו תיאור קצר של
המאמר באורך של  500מילה עד לתאריך .05.12.2014

גוף בהתהוות :כח ,רגש והגוף הממוגדר
אנו מזמינות דוקטורנטים ודוקטורנטיות להצטרף לקבוצת דיון שהקמנו במסגרת
פרויקט לימוד בחברותא באוניברסיטה העברית ,העוסקת בנושא גוף ,כוח ,רגש
ומגדר.
תלמידות ותלמידי מחקר לתואר שלישי העוסקים או מתעניינים בנושא מוזמנים
ליצור עמנו קשר בהקדם  .המפגשים יערכו אחת לשלושה שבועות בקמפוס הר-
הצופים בירושלים .יהיה מעניין ללא ספק!
פרטים נוספים הנוגעים בנושא ,באופי ובסוג הפעילויות המתוכננות במסגרת
הקבוצה תוכלו למצוא בקישור זה.
נשמח לשמוע מכן/ם,
הילה נחושתן ותאיר קרזי-פרסלר

* בימים אלו האנתרופולוגיה האמריקאית
נחלקת סביב הדיון בחרם האקדמי על ישראל.
לאחר שהופצה עצומת אנתרופולוגים בעד
החרם התעוררה בתגובה גם עצומת
אנתרופולוגים נגד החרם.

פסטיבל הקולנוע האנתרופולוגי
השלישי
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של
האוניברסיטה העברית בשיתוף עם סינמטק
ירושלים גאים להציג:
פסטיבל הקולנוע האנתרופולוגי השלישי .בין
ה  18-20לנובמבר ,יוקרנו בסינמטק 21
סרטים נדירים שחלקם ילוו בהרצאות ושיחות
עם בימאים .בואו להיות איתנו  -הבטיחו
כרטיסים מראש !!
תוכנית הפסטיבל
דף הפייסבוק של הפסטיבל

נשיא האגודה :פרופ' הרווי גולדברג

אתר האינטרנט שלנוwww.isranthro.org :

מזכיר האגודה :גיא שלו

צרו קשרisranthro@gmail.com :

עוד על אנתרופולוגיה
בישראל בדף הפייסבוק
בחברת האדם

מלפורד ספירו – (1920-2014) Melford Spiro

מאת :יורם בילו

ב 18-באוקטובר נפטר בסן דייגו פרופסור מלפורד ספירו ,מל בפי מכריו,
מחשובי האנתרופולוגים האמריקאים במחצית השנייה של המאה העשרים וידיד
אמת של האנתרופולוגיה הישראלית .ספירו נולד במיניאפוליס ,קיבל חינוך יהודי
ואף הכשיר עצמו לרבנות קונסרבטיבית ,לפני שפנה לאנתרופולוגיה והשלים את
הדוקטורט שלו באוניברסיטת נורת'ווסטרן בהדרכת אלפרד הלוואל
) .(Hallowellהוא לימד במחלקות לאנתרופולוגיה באוניברסיטאות שיקגו,
קונטיקט ,וושינגטון )סנט לואיס וסיאטל( וקליפורניה ,סן-דייגו .את המחלקה
האחרונה הקים ב 1968 -ובה הגיע לדרגת  .Presidential Professorעבודות
השדה שערך בישראל ,בתאילנד ,בבורמה ובמיקרונזיה הולידו למעלה מתריסר
ספרים וזיכוהו במוניטין בינלאומיים .ספירו נמנה על מכונני תחום
האנתרופולוגיה הפסיכולוגית ובעבודותיו חתר לאתר את המבנים הביו-
פסיכולוגיים והכלל-תרבותיים שביסוד השונות התרבותית העצומה של המין
האנושי .מתוך מגמה זו – שנשענה על גישות פסיכואנליטיות ואתולוגיות – הוא
הפך לבר פלוגתא מרכזי לגישות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות,
פוסט-מודרניות ופמיניסטיות .ספירו הפגין את כישוריו האנליטיים במאבקים
אינטלקטואליים מבריקים כנגד אדמונד ליץ' ,קלוד לוי-שטראוס וקליפורד גירץ.
מאמריו הפולמוסיים במסגרת וויכוחים אלה הפכו לנכסי צאן ברזל של
האנתרופולוגיה.
ספירו קנה לו שם גם בחקר הבודהיזם ובחקר הקיבוץ ,אך תרומותיו העיקריות
אינן אתנוגרפיות אלא תיאורטיות ,בשאלות הגדולות אודות טבע האדם ומקום
התרבות בעיצוב היצור האנושי .ההערכה העצומה לה זכה בעולם האקדמי
הקנתה לו חברות הן באקדמיה הלאומית למדעים והן באקדמיה האמריקאית
של האומניות והמדעים בארצות הברית .ספירו שלט בעברית ,התעניין מאד
בנעשה בישראל ,וחקר את הקיבוץ לאורך קרוב ליובל שנים מאז עבודת השדה
הראשונה שלו ב"קרית ידידים" היא בית-אלפא ) .(1950-51ספריו הראשונים
על הקיבוץ  ,Kibbutz: Venture in Utopiaו- Children of the Kibbutz -
הפכו לקלסיקה אנתרופולוגית .ספרים אלה ,וכן הספר המאוחר יותר על נשים
בקיבוץ ,מדגימים יפה את תרומותיו למדעי החברה .ספירו ראה בקיבוץ
השיתופי מעבדה חברתית לבחינת שאלות גדולות לגבי הטבע האנושי ומידת
האלסטיות התרבותית שלו .מסקנותיו המחקריות לגבי השינויים במנגנוני
סוציאליזציה ,תפקידי המינים ותכונות אישיות בקיבוץ מהוות תרומה חשובה
במחלוקות הגדולות שרווחו אז סביב תורשה-סביבה או טבע-תרבות.
להתעניינותו של ספירו בקיבוץ היה צד אישי :אחיו הצעיר ,אשל ספירו ,היה
ממייסדי קיבוץ השומר הצעיר סאסא .ספירו הרבה לבקר בישראל ובתקופות
שונות התארח במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובמכון טרומן באוניברסיטה
העברית ובאוניברסיטת בן-גוריון.
מעבר להישגיו המדעיים ,ספירו היה אוהב אדם ,איש חם ,נדיב וסקרן ,שהונחה
על ידי יושרה ומצפן מוסרי חסרי פשרות .הוא יחסר מאד לאוהביו ומכריו.

)Melford Spiro (1920-2014

)Children of the Kibbutz (1958
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