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בקרוב! כל הפרטים על הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית...
קהילת אנתרופולוגיה יישומית
מתוך עניין לענות על צרכי אוכלוסיית האנתרופולוגיות/ים היישומיות/ים ,לתת ביטוי לעשייה בתחום זה ולאפשר מסגרת
להתארגנות לפעולה לשם קידום מטרות משותפות הוקמה באגודה האנתרופולוגית קהילה מקצועית של אנתרופולוגיה
יישומית .אנא הירשמו אליה או הפנו את מי שקהילה זו רלוונטית לעיסוקם כדי שנוכל לאתר צרכים משותפים ,להגדיר
מטרות משותפות ולפעול להשגתן.
ניתן להירשם בלינק הבא :קהילות האגודה  .לשאלות ופרטים נוספים נא לפנות לנציגת האנתרופולוגים היישומיים באגודה,
ד”ר הדס נצר דגן hadasnd@gmail.com -

ההרשמה לקהילות נוספות נמשכת  -פרטים נוספים :כאן הצטרפו :כאן

ברכות לארכיון הסיפור העממי על הכרזתו כאתר מורשת תרבות עולמי
האגודה האנתרופולוגית הישראלית מברכת על החלטת אונסק”ו להכריז על ארכיון הסיפור העממי ע”ש דב נוי כאתר
מורשת תרבות עולמי .פרופ’ דב נוי הוא מייסד לימודי הפולקלור בארץ וחתן פרס ישראל .פרטים נוספים כאן

הזמנה לכינוס שנתי רב-תחומי המוקדש לנושא “זמן” – להרשמה ופרטים
קולות קוראים :פרטים נוספים בתוך הלינקים:

הצטרפו לדף ה-

בחברת האדם

כנס האגודה לחקר הדתות – הצעות עד ה25.12-
הכנס הישראלי ה 9-לחקר רוחניות עכשווית – הצעות עד ה14.12-
הזמנה להגשת מועמדות לפוסט-דוקטורט בUCLA-
מדור אנתרופולוגי חדש באתר “העוקץ” – קול קורא למאמרים
מאמרים בעבור ספר לאקדמיית המדעים הרוסית
יום עיון :מעבר להתנגדות ולדיכוי :פרספקטיבות חדשות בחקר היומיום
“Israel in the Making: Stickers,
Stitches, and Other Critical
“Practices
ספרה החדש של פרופ’ הגר סלמון
מהאוניברסיטה העברית – פרטים נוספים

נשיא האגודה :פרופ' ניר אביאלי
אתר האינטרנט שלנוwww.isranthro.org :

מבחר פוסטים מהחודש
החולף:
פסטיבל האנתרופולוגי השישי,
ציפי עברי ואלי תימן
באתנוגרפיה של הריון
ופונדקאות ,אדם קלין-אורון על
אימה והשראה בנבואה
ובתקשור ,קול קורא למאמרים
אנתרופולוגים ב"העוקץ",
מיכאל פייגה על רצח רבין
והשוליים האתניים של הציונות
הדתית ,המשמעויות
הסוציולוגיות של חג הסיגד,
ליאורה גביעון על הגמוניה
והדרה ב”מאסטר־שף" ,ברכות
לחוג לאנתרופולוגיה בחיפה,
אונסק"ו הכריז על ארכיון
הסיפור העממי בישראל ע"ש
דב נוי כאתר תרבות מורשת
עולמית ,אלעזר בן לולו על
רבות רפורמיות ועוד ועוד ועוד

מזכיר האגודה :עזרי עמרם
צרו קשרisranthro@gmail.com :

