ניוזלטר יולי-אוגוסט 6102
קהילת חברה וסביבה ,האגודה הסוציולוגית הישראלית

שלום לחברי קהילת חברה וסביבה באגודה הסוציולוגית הישראלית .בניוזלטר הקרוב אנחנו
שמחים לעדכן ב:

·

שינויים בהרכב וועדת ההיגוי של הקהילה המקצועית

·

הזמנה להיות שותפים בתפקידים בקהילה ,וביוזמות אקדמיות בשנה הקרובה

·

עדכון והזמנה למושב הקהילה בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית שיתקיים

בינואר  7102ובמוקדו יעמוד הנושא של חמישים שנה ל.0621-

 )0שינויים בהרכב וועדת ההיגוי של הקהילה  -מאז פעילות הקהילה בסדנת המחקר שנערכה
באוניברסיטת חיפה בחודש נובמבר  7102והכנס הסוציולוגי שנערך בינואר  7102חלו שינויים
מרגשים רבים בקרב חברי ועדת ההיגוי .למעשה ,מרבית חברי ועדת ההיגוי והצוות המייסד של
הקהילה לא יהיו בארץ בשנה הקרובה .פרופ' טלי כץ-גרו תחל לכהן כחברת סגל במחלקה
לסוציולוגיה באוניברסיטת מנצ'סטר (אנגליה) וטליה פריד ,מסיימת את הדוקטורט
באוניברסיטת בר אילן (ברכות) .צוות וועדת ההיגוי של הקהילה גם הוא נמצא רובו ככולו
במשרות ומחקרים בחו״ל :נתליה גוטקובסקי תחל פוסט-דוקטורט במחלקה לאנתרופולוגיה
באוניברסיטת הרווארד ,ד"ר לירון שני מסיים פוסט-דוקטורט במחלקה לאנתרופולוגיה ו STS-ב-
 ,MITומתחיל פוסט-דוק נוסף באוניברסיטת ברנדייס וד"ר רפי גרוסגליק מסיים פוסט דוקטורט
במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת ברנדייס ויישאר במחלקה כעמית הוראה .בהצלחה לכולם.

אנחנו מברכים את ד"ר איתי גרינשפן מבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית
באוניברסיטה העברית שנאות לכהן כיו"ר הקהילה החל מיולי  .7102איתי עוסק במחקריו
בהיבטים ארגוניים הקשורים לסביבה וחברה (פילנתרופיה סביבתית ,התנועה הסביבתית בישראל
והתפתחותה) ,ובהיבטים שונים של התנהגות סביבתית במבט השוואתי בינלאומי .בנושא זה הוא
חוקר בשיתוף עם פרופ׳ טלי כץ-גרו ושותפים נוספים את הגורמים השונים (אישיים ,משפחתיים,
ומערכתיים) המסבירים מדוע אנשים מאמצים התנהגויות יומיומיות שונות בעלות השלכות על
הסביבה.

 )7מעורבות בקהילה :הצטרפות לוועדת ההיגוי  -אנו מזמינים תלמידי מחקר וחברי סגל
אקדמי – חברי וחברות הקהילה או כאלה שטרם הצטרפו – להצטרף אל וועדת ההיגוי של
הקהילה ,או כרכזי הקהילה המקצועית.

מה כוללת ההצטרפות לוועדת ההיגוי? כחבר/ה בוועדת היגוי ,ו/או כרכז/ת הקהילה תוכל/י
לקחת חלק בעיצוב העשייה והשיח על מחקר סביבה-חברה בישראל ,וליזום מפגשים ,כנסים וימי
עיון העוסקים בתכנים אלו .תלמידי מחקר וחברי סגל המעוניינים לקחת חלק בוועדת ההיגוי ו/או
לרכז את פעילותה מוזמנים לפנות בדוא"ל ליו״ר הקהילה הנכנס (במייל )itaygree@mail.huji.ac.il
להציג את עצמם ואת עבודתם ובמה יהיו מעוניינים או יכולים לתרום לפעילות הקהילה
המקצועית .כל פנייה תתקבל בברכה.

 )3קצת רקע על פעילות הקהילה וועדת ההיגוי שלה בשנתיים האחרונות :בשנת הפעילות
הראשונה של הקהילה ,שנת  ,7102-7102ארגנה וועדת ההיגוי את כנס ייסוד הקהילה המקצועית
בו השתתפו כמאתיים איש .כמו כן אירגנו מספר מושבי מחקר בכנסים שונים של אגודות
מקצועיות ,כולל בכנס האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה ,בכנס האגודה האנתרופולוגית
הישראלית ,וכמובן בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית .באותה שנה נפתח גם עמוד פייסבוק
לקהילה המקצועית המעדכן בידיעות חדשותיות ,משרות ומלגות רלוונטיות וכן נוסד ניוזלטר
היוצא מידי עת בדוא"ל לחברי הקהילה.
בשנת הפעילות השנייה של הקהילה (בה כבר החלו מספר חברי וועדת ההיגוי מגוון תפקידים
באוניברסיטאות בחו"ל) ,אירגנו סדנת מחקר לתלמידי מחקר העוסקים בסביבה וחברה (נובמבר
 ,7102באוניברסיטת חיפה) וכן אירגנו מושבי מחקר של הקהילה בכנס האגודה הסוציולוגית
הישראליתובכנס האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
עם הפנים קדימה ,יחסי חברה-סביבה עומדים במרכזם של סוגיות אזרחיות רבות בלב השיח
הציבורי בישראל .אנו בקהילה שואפים לבחון את ההתפתחויות הללו – ההיסטוריות
והעכשוויות .תובנות סוציולוגיות ,תיאורטיות ופרקטיות ,על הלכי הרוח בציבור ,בקרב מקבלי
החלטות ,ובקבוצות אוכלוסייה שונות בישראל הן קריטיות לגבי הדרך שבה תיבחר ישראל ללכת
באמצה מדיניות סביבתית ,בהתמודדותה עם אתגרי האנרגיה בישראל ,שינויי האקלים והמדבור,
ובפתרון בעיות הקשורות באי-צדק סביבתי-חברתי .מכיוון שיותר ויותר חוקרים בישראל
מתעניינים בסוגיות אלה ,הקהילה מבקשת להמשיך ולשמש אכסניה להחלפת רעיונות ,תובנות,
ושיתוף פעולה מקצועי .השתתפות ותרומה שלכם לקהילה תגביר את כוחה ותאפשר להפיק ממנה
את המקסימום .לכן כל רעיון ,יוזמה ,ונושא – יתקבלו בברכה .הכנס השנתי של האגודה
הסוציולוגית הישראלית הוא הזדמנות מצוינת עבור כולכם להציג את עבודתכם לקולגות ולחדש
את הקשר עם הקהילה.

 )4הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית6101 ,
הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית לשנת  7102יתקיים בתאריכים 31-
 30.0.7102בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה .הנושא המרכזי של הכנס השנה הינו ״21
שנים ל0622-״ .הקהילה נערכת לארגן מושב במהלך הכנס.

במושב הקהילה נשמח לדון בעבודות העוסקות במגוון תכנים הנותנים ביטוי להיבטים סביבתיים-
חברתיים של נושא הכנס .למשל :השלכות סביבתיות חברתיות של גדר ההפרדה ,חקלאות
וצרכנות אורגנית משני צידי הקו הירוק ,היבטים חברתיים ותרבותיים של טיפול במשאבים חוצי
גבולות ,זהות ואזרחות סביבתית והקו הירוק ,סביבה-חברה וההתנחלויות או נושאים אפשריים
נוספים שיועלו על ידי חברי הקהילה.

לוח הזמנים להגשת תקצירים לכנס:
פתיחת מערכת הגשת התקצירים באתר האגודה הסוציולוגית – 0.0.6102
רישום והגשה בלינק הבאhttps://registration.israel-sociology.org.il/2017 :

כל ההנחיות להגשת תקציר מפורטים בלינק זה .המעוניינים להגיש תקציר למושב הקהילה יציינו
זאת עם ההגשה במקום המיועד בטופס.
מועד אחרון להגשת תקצירים – .60.01.6102
תשובות תשלחנה עד ה.10.06.6102-
מקווים לראות בכנס רבים מכם!

פרטי התקשרות של הקהילה:
אתר הקהילהhttp://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=2409 :
דף הפייסבוק של הקהילהhttps://www.facebook.com/isseco/ :

ועדת ההיגוי של הקהילה:
טלי כץ-גרו  ,tkatz@soc.haifa.ac.ilיו״ר הקהילה היוצאת
איתי גרינשפן  ,itaygree@mail.huji.ac.ilיו״ר הקהילה הנכנס
נתליה גוטקובסקי
טליה פריד
רפי גרוסגליק
לירון שני

