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תודה רבה לכל באי הכנס – נתראה בשנה הבאה
בכנס הוכרזה הקמתן של קהילות האגודה האנתרופולוגית:

ברכות לזוכי אותות האגודה האנתרופולוגית
הישראלית לשנת :2018

אנתרופולוגיה של דת; אנתרופולוגיה דיגיטלית; גוף ובריאות;
אוכל ,חקלאות וסביבה; חינוך; אנתרופולוגיה לשונית; תרבות
חומרית; אנתרופולוגיה של המוסיקה; אנתרופולוגיה של מתנדבים
ומתנדבות; חקר יחסי אדם-חיה; זהות ,זרות ואזורי גבול;
אנתרופולוגיה של ארגונים ומוסדות; אנתרופולוגיה פסיכולוגית
ואנתרופולוגיה ותיאוריה.

פרס מקס גלקמן לעבודת דוקטורט מצטיינת לד"ר נתליה
גוטקובסקי :שיקולי הוועדה

ההרשמה נמשכת :פרטים :כאן הצטרפו :כאן

כותרת העבודה:

אות מפעל חיים לפרופ' דון הנדלמן על תרומתו
המשמעותית לאנתרופולוגיה הישראלית :שיקולי הוועדה

Timely Cultivation: Sustainable Agriculture Policy,
Temporality and the Palestinian-Arab Citizens of
Israel

גלריית תמונות:

תערוכת התצלומים " -אתנוגרפיה נוודית בהודו"
מאת פרופ' פנינה מוצפי-האלר
ותמונות נוספות מהכנס
הצטרפו לדף ה-

תודה מיוחדת לחברי הוועד של האגודה על
תרומתם הרבה לארגון והצלחת הכנס :פרופ' חיים
נוי ,ד"ר אינה לייקין ,ד"ר אריקה וייס ,ד"ר זאב
קאליפון ,ד"ר מרסי ברינק דנן ,ד"ר הדס נצר דגן,
ד"ר ציפי עברי והילה נחושתן
קולות קוראים ואירועים:
השבוע :סדנת פרפורמנס באוניברסיטת חיפה
הצעות לדוקטורטים בסטוקהולם ומילאנו
קול קורא לספר :אתגרים ומגמות בחברה הישראלית
תכנית ל MA-בהגירה ושילוב חברתי ברופין

בחברת האדם

מבחר פוסטים מהחודש החולף :יעלה להב רז על צריכת זנות במרחב המקוון; ההרצאות של מייקל פישר ברחבי הארץ; על עבודתה של נתליה
גוטקובסקי ,זוכת פרס מקס גלקמן לעבודת הדוקטורט המצטיינת; שלמה גוזמן-כרמלי ואסף שרעבי על רפואה מותאמת אישית בעזרת טקסטים דתיים;
אוסף של קורסים רשת פתוחים ובחינם מהאוניברסיטות המובילות בעולם; בן בלק על רגישות חושית ,גוף ואוטיזים; סראב אבו רביעה־קווידר על "טשטוש
הקו הירוק בחקר נשים פלסטיניות"; קרן מזוז עם מבט אנתרופולוגי על רובוטים וזיקנה ביפן; שגיא גינוסר על דון הנדלמן והטיפוס הסימבולי;
אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של אוכל ,תרבות ויחסי כוח; שיחה עם פרופ' ג'קי פלדמן על צליינות בארץ הקודש; אנתרופולוגיה של אי שיווין עולמי וביטויים
מקומיים ; ברכות לאווה אילוז וחנה הרצוג ,על זכיתן בפרס א.מ.ת; מה הקשר בין חג שבועות לתרבויות הפגאניות שהיו באזור? אוולין פוקס קלר על הטיות
מגדריות במדע על 'ג'נדרסייד'  -רצח בנות ברחבי העולם; האם זהו סופו של המחקר האיכותני?; על יום המגבת הבינלאומי ועוד ועוד ועוד

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

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

