עוד על אנתרופולוגיה
בישראל בדף הפייסבוק
בחברת האדם

ניוזלטר | אפריל 2016

האנתרופולוגיה הישראלית ב American Anthropologist

לקראת הצבעת החרם ב AAA

במסגרת הגליון החדש פורסמה במדור  World Anthropologyהתייחסות מיוחדת
לאנתרופולוגיה בישראל .עורכת המדור ,וירג'יניה דומינגז ,מי שהייתה נשיאת
האגודה האמריקאית וחקרה גם בישראל ,ביקשה מנשיאות/י האגודה בעבר
ובהווה את נקודת מבטן/ם על האנתרופולוגיה בישראל.
לגיליון – כאן .ולמידע נוסף בדף הפייסבוק בחברת האדם.

ב 15-באפריל  2016תתחיל ההצבעה
האלקטרונית של חברות וחברי האגודה
האנתרופולוגית האמריקאית בעניין החרם
האקדמי על ישראל.

יצירתו של המרחב האסיאני :עבר ,הווה ועתיד
בתאריכים  5-7באפריל יתקיים באוניברסיטת חיפה כנס היסוד של תכנית 'המרחב
האסיאני' .אירוע הפתיחה של הכנס צפוי להיות מעניין במיוחד לאנתרופולוגיות/ים.
פוסטר הכנס פורסם כאן ,ופוסטר אירוע הפתיחה כאן.

קול קורא לכנס לתלמידות ותלמידי מחקר אוני' תל אביב
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב מזמין תלמידות/י מחקר
מכלל האוניברסיטאות בארץ ומחוגים נוספים להגיש הצעות לכנס.
הקול הקורא כאן ובדף הפייסבוק של הכנס.
תאריך אחרון להגשה 7 :באפריל .2016

שני אתרים מרכזים מידע רב ופעילות סביב
ההתנגדות לחרם:
אתר  ADIPודף הפייסבוק כאן.
ואתר Against Anthro Boycott
בנוסף ,ניתן למצוא באתר האגודה דף חדש
ובו מרוכזים מאמרים שפורסמו ובהם נימוקים
לדחיית יוזמת החרם :חרם ה .AAA
ההצבעה פתוחה לחברים בלבד .עלות
ההצטרפות לאגודה האנתרופולוגית
האמריקאית היא  35$לסטודנטים לתואר
ראשון ו 60$ -למצהירים על משכורת שנתית
הנמוכה מ .20,000$
להצטרפות ל  AAAלחצו כאן.

הרצאה של ד"ר גילי המר באוניברסיטה העברית
בסמינר התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית תתקיים הרצאתה של
ד"ר גילי המר.
"אני עדיין רואה את הרקדן שבי" :אסתטיקה של מוגבלות בקרב פרפורמנס
משולב.
יום שלישי  5.4.2016בשעה  .12:30הזמנה להרצאה כאן.

CFP: Jewish Spirituality in the 21st Century
Call for abstracts for the Jewish Cultural Studies Series, Vol. 7, Littman
Library of Jewish Civilization. Deadline: July 1, 2016

נשיא האגודה :פרופ' הרווי גולדברג
מזכיר האגודה :גיא שלו

תוכנית הדוקטורט
באוניברסיטה העברית
קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית
הדוקטורט.
תלמידות/ים מצטיינות/ים יקבלו מימון
ארבע שנתי ללימודים בהיקף של עד 15
אלף דולר בשנה.
מועד אחרון להגשת מועמדות 8 :במאי
2016

אתר האינטרנט שלנוwww.isranthro.org :
צרו קשרisranthro@gmail.com :

