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ניתן כבר להירשם לכנס :כאן  -לממהרים להירשם הנחה של 10%
פרופ' ג'והן ג'קסון ,האורח המיועד לכנס ,מונה לדיקן ונאלץ לבטל את השתתפותו .לשמחתנו ,פרופסור מייקל
פישר ,מן האנתרופולוגים הבולטים בעולם ,הסכים להיות הדובר המרכזי בכנס אשר יערך במאי בדימונה.
מייקל פישר הוא פרופסור במחלקות לאנתרופולוגיה ולימודי מדע וטכנולוגיה ) (STSבמכון הטכנולוגי
של מסצ'וסטס ) (MITוכן במחלקה לבריאות גלובלית בבית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד.
פישר נחשב כיום לאחד האנתרופולוגים המובילים בחקר הממשק שבין אנתרופולוגיה למדע
ולטכנולוגיה ,בדגש על מדעי החיים ומערכות בריאות גלובליות .לאורך השנים הוא פרסם כעשרה
ספרים ועשרות מאמרים על מגוון נושאים כגון הדת הזורואסטרית ,המהפכה האסלאמית והקולנוע
באירן; פוליטיקה ונרטיבים בישראל; סרטים ,אמנות ואנתרופולוגיה ויזואלית; שפה ומשחקי שפה;
טכנולוגיות ברפואה; ביו-טכנולוגיה וביולוגיה מולקולרית בסינגפור ובארה"ב; תאוריה אנתרופולוגית
ודרכים חדשניות לביצוע מחקרים אתנוגרפיים .עבודות השדה של פישר התקיימו במגוון אזורים ,כולל
אירן ,ישראל והמזרח התיכון ,האיים הקריביים ,ארה"ב ,סינגפור ודרום מזרח אסיה .פישר הוא גם
עורך שותף של סדרת ספרים בהוצאת אוניברסיטת דיוק המתמקדת באתנוגרפיות חדשניות על מדע,
טכנולוגיה ופוליטיקה.
במהלך שנות השמונים פישר היה חלק מקבוצת האנתרופולוגים אשר ניסו להתמודד עם משבר הייצוג והשפיעו מאוד על
האנתרופולוגיה עד היום דרך אסופות המאמרים " , “Writing Cultureו - "Anthropology as Cultural Critique" -אותה ערך יחד
עם ג'ורג' מרקוס .מאז עוסק פישר בניתוח ההתמודדות של האנתרופולוגיה והכתיבה האתנוגרפית עם סביבות משתנות .ספרו
האחרון  Anthropology in the Meantime,אשר עומד לצאת בסוף השנה בהוצאת אוניברסיטת דיוק ,עוסק בניסיונות ליצירת
אתנוגרפיות ניסיוניות לאורך העשורים האחרונים ,ובמפגשים בין האנתרופולוגיה ומדעי הרוח מחד ,ועם הביולוגיה והעולם הדיגיטלי
מאידך.

לינקים נוספים:
קול קורא  -סדנה
לחוקרות בנושא חפצים
וייצוגים חזותיים – דרכים
לשימור ולעיצוב זיכרון
דד-ליין 15.6.18 :

פרס ע"ש ד"ר מיכאל
פייגה על הצעת מחקר
לתואר שלישי בחקר
החברה בישראל
דד-ליין2.4.18 :
צפו בסרטון לכנס

הצהרה בנוגע להחלטת הממשלה בנוגע לאונ' אריאל ,מכללת הרצוג ומכללת אורות ישראל
ביוני  2015פרסמה האגודה האנתרופולוגית הישראלית גילוי דעת הקורא לקידום דיאלוג בין ישראלים
לפלסטינים ולסיום הכיבוש.
החלטת הממשלה להכפיף את אוניברסיטת אריאל ,מכללת הרצוג ,ומכללת אורות ישראל למועצה
להשכלה גבוהה מעוררת בנו דאגה רבה .מדובר במהלך נוסף שמטרתו טשטוש הגבול המדיני
והמנהלי שבין מדינת ישראל לשטחים הכבושים תוך הענקת זכויות אזרחיות לישראלים מעבר לגבולות
המדינה וללא כל הכרה בזכויותיהם של הפלשתינים החיים במרחב זה .מהלך זה מעורר חשש כי
לישראל ,בניגוד למחויבויותיה ולעמדתה הרשמית ,אין כל כוונה או רצון להגיע לשלום על בסיס פתרון
שתי המדינות (ע”ע נאום בר אילן של ראש הממשלה נתניהו) או לפי כל מתווה אחר.
וועד האגודה האנתרופולוגית קורא לממשלת ישראל לחזור בה מהחלטתה המזיקה .אנו קוראים
למל”ג למלא את תפקידה ולהבהיר לממשלה ולכנסת כי למל”ג יש סמכות אך ורק בשטחי מדינת
ישראל הריבונית וכי אין לה כל מעמד פורמלי מעבר לגבולות המדינה.
ברצוננו להבהיר כי קריאתנו אינה מכוונת כנגד עמיתינו המועסקים במוסדות הנ”ל ,או כנגד
הסטודנטים הלומדים במוסדות אלו ,אלא מופנית כלפי ממשלת ישראל ,שר החינוך והמל”ג.
פרופ’ ניר אביאלי ,נשיא האגודה וחברי וועד האגודה
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