ניוזלטר | אוקטובר 7102
קול קורא לקבלת מימון מהאגודה האנתרופולוגית

הישראלית:

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
 ₪ 0555לטובת ארגון כנסים ,סדנאות וימי עיון שנועדו לקדם את הדיסציפלינה בקרב
העמיתים ,הסטודנטים והציבור הרחב .הסכום המקסימלי שיוקצה לאירוע אחד הינו עד  0055ש"ח .
לצורך בקשת המימון יש לפנות בכתב למזכיר האגודה (  .)isranthro@gmail.comבבקשה יש לכלול
תיאור קצר של האירוע והסבר תמציתי של תרומתו לקידום הדיסציפלינה .בנוסף ,הנכם מתבקשים לציין
עבור אלו הוצאות המימון מיועד (עד  005מילה) .פרטים נוספים :באתר האגודה
עד כה זכו לתמיכת האגודה :יום עיון לדוקטורנטים ודוקטורנטיות ,ינואר ; 0502סדנה בינלאומית
לאנתרופולוגיה רפואית ,יולי 0502
שני מועדי הגשה :אוקטובר  0 – 7102בינואר  / 7102מאי  0 – 7102ביולי ( 7102בהתאם לנותר בתקציב השנתי)

תחרות פרס בהט לספר העיון המקורי לשנת  – 7102פרטים נוספים :כאן
חדש באתר :רשימות מלגות ופרסים לתלמידי מחקר :כאן יש לכם עוד? שילחו אלינו ונוסיף

קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת "אנתרופולוגיה כלכלית" – פרטים :כאן
טרם נקבע התאריך לכנס ייסוד קהילות האגודה ,אך ההרשמה נמשכת :פרטים :כאן הצטרפו :כאן
רשימת הקהילות המוצעות:

הצטרפו לדף ה-

בחברת האדם

קהילת אנתרופולוגיה של הדת (הצעתו של אלעזר בן לולו )elazar.benlulu@gmail.com -

מבחר פוסטים מהחודש החולף:

אנתרופולוגיה דיגיטלית (הצעתה של יעלה להב רז )aayeela@gmail.com -
גוף ובריאות (הצעתה של הילה נחושתן )hillalala1@gmail.com -
אוכל וחקלאות (הצעתו של רפי גרוסגליק )grosglik@brandeis.edu -
חינוך (הצעתה של הדס נצר דגן )hadasnd@gmail.com -
אנתרופולוגיה לשונית (הצעתו של אוראל בני עמנו )orelbenny@gmail.com -
תרבות חומרית (בראש הקהילה  -פרופ' תמר אלאור ,הצעתה של תמר ערב -
)tamararev@gmail.com
מוסיקה (הצעתו של יעקב הולצמן )holzman746@gmail.com -
אנתרופולוגיה של מתנדבים והתנדבות (הצעתה של כרמית אלעד )carmit63@gmail.com -
חקר יחסי אדם-חיה (הצעתה של ענת בן יונתן )anat.ben-yonatan@biu.ac.il -
זהות ,זרות ואזורי גבול (הצעתה של יעל שגב )nanajane13@gmail.com -
ארגונים ומוסדות (הצעתה של תאיר קרזי-פרסלר )tairkar@gmail.com -
אנתרופולוגיה פסיכולוגית (בראש הקהילה  -פרופ' טובה גמליאל ,הצעתה של הגר חג'ג' ברגר -
)hagarhazazberger@gmail.com
אנתרופולוגיה ותיאוריה (הצעתם של אדם קלין אורון וניצן רותם )nitzan.courses@gmail.com -
נשיא האגודה :דר' ניר אביאלי
אתר האינטרנט שלנוwww.isranthro.org :

העבר האפל של המחלקה
לאנתרופולוגיה בברקלי; על
הוראה מקוונת
ואנתרופולוגיה; מישל למונט
על מיקרו אגרסיה; אדריאנה
קמפ ונלי כפיר על הפוליטיקה
וההשפעה של ארגוני סיוע
למהגרי עבודה בישראל
וסינגפור; יורם בילו ,אדם
קלין-אורון ורחל ורצברגר על
תנועות דתיות חדשות;
אריקה וייס על הנתק בין
פעילי זכויות אדם לפעילי
זכויות בעלי חיים; ספר חדש
לאורנה ששון-לוי ועדנה
לומסקי-פדר על חיילות
ואזרחות בישראל; אינה לייקין
על תפקיד הבבושקה ברוסיה
הפוסט סוביטית; מבט
אנתרופולוגי על 'כל נדרי' ועוד
הרבה...

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

