ניוזלטר | אוקטובר 1028
קולות קוראים מטעם האגודה האנתרופולוגית
ימי עיון :בדומה לשנים הקודמות ,גם השנה תציע האגודה האנתרופולוגית הישראלית תמיכה בימי עיון וכנסים .אחת
המטרות המרכזיות לשמה הוקמה האגודה הינה קידום האנתרופולוגיה הישראלית בארץ ובעולם באמצעות יצירת מסגרות
דיון לאנתרופולוגים מתחומים שונים .לפיכך ,האגודה תקצה בכל שנה עד  ₪ 0333לטובת ארגון כנסים ,סדנאות וימי עיון
שנועדו לקדם את הדיסציפלינה בקרב העמיתים ,הסטודנטים והציבור הרחב .הסכום המקסימלי שיוקצה לאירוע אחד הינו
עד  0033ש”ח .מועדי הגשה 1 :באוקטובר  11 – 8112בדצמבר 8112

פרטים נוספים והגשת בקשות לתמיכה בימי עיון
מפגש קהילה ראשון :קהילות המתגבשות תחת המטריה של האגודה האנתרופולוגית הישראלית מוזמנות להגיש בקשה
לתמיכה בסכום של עד  033ש"ח להוצאות ארגון המפגש הראשון (כיבוד ,נסיעות וכדומה(.

פרטים נוספים והגשת בקשות לתמיכה במפגש קהילה
תמיכת  EASAבהחלטת האגודה האנתרופולוגית הישראלית
במליאה של כנס האגודה האירופאית לאנתרופולוגיה חברתית )(EASA
שהתקיים בשטוקהולם באוגוסט  ,8302קיבלה מליאת האגודה החלטה
התומכת בהחלטתן של האגודות האנתרופולוגית והסוציולוגית הישראליות
לגנות את הכללתם של המוסדות האקדמיים בשטחים הכבושים במל״ג
ולהימנע משיתוף פעולה עם המוסדות הללו .ההחלטה ,שהתקבלה פה
אחד ( 061חברים הצביעו בעד 02 ,נמנעו ואיש לא התנגד) ,תועבר בקרוב
לחברי האגודה האירופית להצבעת אשרור אלקטרונית בצירוף איגרת
ברכה ותמיכה מאת נשיא האגודה הישראלית פרופ’ ניר אביאלי.
קישור ל החלטה שהתקבלה על ידי האגודה האנתרופולוגית הישראלית

בקרוב :פסטיבל הסרטים
האנתרופולוגי ה7-
 88 – 81בנובמבר בסינמטק י-ם





קישור למכתב מאת נשיא האגודה פרופ' ניר אביאלי

חדשות האגודה :לינקים לקולות קוראים מלגות ואירועים:
קול קורא למאמרים :כתב עת לאנתרופולוגיה כלכלית
קול קורא :בלוג סוציולוגי חדש




 00סרטים משובחים
הפינה הקלאסית" עם סרטו של
דיויד מקדוגלTo Live with :
Herds
מפגש עם פיטר קרופורד ,מנהל
פסטיבל הסרטים הנורדי NAFA
אנתרופולוג וקולנוען
סרט פתיחה :אמריקה על סקטים
ועוד ועוד...

קול קורא לכנס”Weaponized Volunteering“ :
בקשה להשתתפות במחקר על אתיקה :ד"ר דן גבע
אירוע :פסטיבל “מנופים” בי-ם :מיצב סאונד של נדב עשור
קול קורא לכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית – חיפה 1022

בחברת האדם
הצטרפו לדף ה-
מבחר פוסטים מספטמבר :נתליה גוטקובסקי ושליטה באמצעות זמן; מירב אהרון-גוטמן על המפגש שבין הסוציולוגיה לציבוריות
הישראלית; ספא אבו רביעה על למה היא חזרה לארץ; רז שרבליס מציין  03שנה של מחקר והדרכה בפפואה ניו גיני; יוסי לוס על
הדמיון והשוני בין אנתרופולוגיה ומיינדפולנס; הדס נצר דגן בחשיבה מחודשת על השעמום של ילדים; מלכה שבתאי עם בני שבט
הלמבה בזימבבווה; ראיון עם גיא שלו על מחקריו; טלי פרידמן על דבקות אוהדי כדורגל בקבוצתם ועוד ועוד ...קישור לדף
נשיא האגודה :פרופ' ניר אביאלי
אתר האינטרנט שלנוwww.isranthro.org :

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

