ניוזלטר | ספטמבר 2018
חדשות האגודה :לינקים לקולות קוראים מלגות ואירועים:
קול קורא :קבוצת קריאה ,כתיבה ופעולה בתחום בריאות ורפואה
קול קורא :קהילת חקר יחסי אדם חיה – 2018
מלגות של המכון ללימודי ישראל :דד-ליין 13.9 -
הצעה לתכנית דוקטורט על ריצה והליכה בבלגיה
סדנה במחקר דיגיטלי :אוניברסיטת תל אביב 4 – 2 ,באוקטובר
קול קורא לכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הפורטוגלית
קול קורא לסדנה על זיכרון וזכויות אדם – דבלין ,פברואר 2019
קול קורא לכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית – חיפה 2019

תערוכת "סנדלים :אנתרופולוגיה של
סגנון מקומי" במוזיאון ארץ ישראל
פתוחה עד ל 13-אוקטובר
גלריית תמונות מהסיור המיוחד עם
תמר אלאור שהתקיים לחברי האגודה

עדכון פרופיל באתר האגודה
לכל חבר אגודה בשנת 2019 - 2018
נפתח דף חבר באתר האגודה.
המעוניינים להעשיר את הפרופיל (תחומי
מחקר ,פרסומים אחרונים ,תמונה ,דרכי
קשר למעט המייל שמצוין בדף) מוזמן
למלא את הטופס הבא:

פרטים נוספים על הכנס ותכנית מלאה :מסע בין כוכבים

עדכון דף חבר אגודה באתר

קול קורא :תמיכה במפגש הקמת קהילה
קהילות המתגבשות תחת המטריה של האגודה האנתרופולוגית הישראלית מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה בסכום של
עד  500ש"ח להוצאות ארגון המפגש הראשון (כיבוד ,נסיעות וכדומה(.
לצורך בקשת המימון יש לפנות במייל למזכיר האגודה ) ,(isranthro@gmail.comבבקשה יש לכלול את פרטי המפגש
(תאריך ,שעה ,מקום ונושאי המפגש); מארגני המפגש; שמות כלל החברים שביקשו להיות חלק בקהילה ורשימת
ההוצאות הצפויות (עד  250מילה).




על הקהילה לעמוד בתנאים שהוגדרו על ידי האגודה :רשימת קהילות האגודה ותנאים להקמתן
ניתן עדיין להצטרף לקהילות בטופס הבא :הצטרפו לקהילות האגודה
מועד אחרון להגשת בקשות 1 :בינואר 2019

בחברת האדם

הצטרפו לדף ה-
מפעיל דף הפייסבוק "בחברת האדם" ד"ר לירון שני יצא לחופשה קלה וישוב בקרוב .בינתיים ,להלן קישור לחגיגות ה 4000-חברים
ולינקים לעשרות מאמרים ופוסטים שעלו בדף בשנה החולפת .קישור לדף
*על אף שיתוף פעולה פורה לאגודה האנתרופולוגית אין קשר לדף ולמפעיליו
נשיא האגודה :פרופ' ניר אביאלי
אתר האינטרנט שלנוwww.isranthro.org :

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

