עוד על אנתרופולוגיה
בישראל בדף הפייסבוק
בחברת האדם
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מכתב מהרווי גולדברג לקראת סיום תפקידו כנשיא
קראו את מכתבו של הרווי כאן.

אסיפה מיוחדת של האגודה
האנתרופולוגית הישראלית
יום חמישי ,ה 7-ביולי בשעה 17:00

פרס גלקמן לעבודת דוקטורט מצטיינת לשנת 2016
כפי שפורסם לקראת הכנס השנתי ,לירון שני הוא הזוכה בפרס האגודה )פרטים
נוספים כאן( .צפו בוידאו ששלח לירון ממקום מושבו בבוסטון לכבוד הזכייה כאן.
קראו גם את המכתב ששלח פיטר ,בנו האמצעי של מקס גלקמן ,לכבוד הענקת
הפרס בשם משפחת גלקמן כאן.

אות "הגלובוס הירוק" על מפעל חיים הוענק לדני רבינוביץ
ברכות לדני רבינוביץ על זכייתו בפרס היוקרתי.
מדברי ועדת הפרס בראשות השופטת דליה דורנר:
"פרופ' רבינוביץ נחשב לדובר הבקיא והרהוט ביותר בישראל בנושא משבר
האקלים וההתחממות הגלובלית ,ואחד המומחים המובילים במחקרי מדיניות
בתחומי אקלים וחברה בישראל ובעולם ] [...בכך הנגיש את מדע האקלים על
היבטיו השונים  -המדיניים ,הכלכליים והחברתיים  -לציבור רחב ומגוון".

הכנס השנתי בנושא שפה ,זהות וקונפליקט בישראל
הכנס יתקיים במכללת בית ברל ביום ראשון ,ה 3-ביולי.
את תוכנית הכנס ניתן למצוא כאן.

בהתאם להחלטת החברים באסיפה
שהתקיימה בכנס השנתי תתקיים אסיפת
חברים "שלא מן המניין" בביה"ס פורטר
ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב.
קראו את הזימון לאסיפה וסדר היום כאן.
אנא עשו מאמץ להגיע ולהשתתף בדיון.
באסיפה תידון גם הצעתו של פרופ' דני
רבינוביץ .לקריאת נוסח ההצעה כאן.

חידוש חברות באגודה
פעילות האגודה – שהיא הארגון המקצועי
של הקהילה שלנו – ממומנת רק מדמי
החברות .כדי לאפשר את המשך הפעילות
נשמח אם גם אלו מכן/ם שהיו מעוניינות/ים
להגיע לכנס אבל נבצר מהן/ם עקב
מחויבויות אחרות יחדשו את דמי החברות
באמצעות הטופס כאן.
ולמי שפספס/ה ,תמונות מהכנס ניתן למצוא
בדף הפייסבוק "בחברת האדם" – כאן.

Taking Stock:
Cultures of Enumeration in Contemporary Jewish Life
ברכות לרגלת צאת הספר החדש
בעריכת מיכל קרבאל-טובי ודבורה דש מור בהוצאת אינדיאנה .פרטים נוספים על הספר כאן.

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