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חברות וחברים יקרים,
בשעת כתיבת שורות אלה ,התבשרנו בחדשות מארה״ב כי הסנאט האמריקני דחה בהצבעה דרמטית ומפתיעה את הצעתו
של הנשיא טראמפ לבטל עוד אחת מתכניות ממשל אובמה שנועדו להתמודד עם שינוי האקלים .פעילי הסביבה חגגו
ברשתות החברתיות את הניצחון וייחסו אותו ,בין היתר ,לתסיסה בקרב פעילי ״תנועת האקלים״ ()climate movement
נגד מדיניותו הדורסנית של הנשיא בענייני איכות הסביבה .גם בישראל ,בעיתוי מתואם ולראשונה גם במספרים
משמעותיים ,ראינו חבירה של פעילי סביבה לקולגות בארה״ב ובמקומות רבים אחרים בעולם ,שצעדו בצעדת האקלים
( )Peoples Climate Marchבמחאה על מדיניות טראמפ ומינוייו מעוררי המחלוקת .השטח רוחש בפעילות של יחידים
וקבוצות המביעים דאגה למול המתרחש .גם בקהילה שלנו הפעילות ענפה .חודש מאי מזמן מגוון אירועים בארגון,
השתתפות או תמיכה של קהילת חברה וסביבה.
ראשית ,בימים רביעי וחמישי בשבוע הבא ( )17-18.5.17יתקיים כנס האגודה האנתרופולוגית הישראלית בכפר קאסם.
הקהילה תשתתף בכנס ,במושב שכותרתו "סביבת עבודה – השדה המשתנה של מומחים ,פעילים וחוקרים ביחסים בין
חברה לסביבה בישראל" .בפאנל יציגו מספר חברי קהילה ,כולל פרויקט העצמה חברתי-סביבתי מקומי בכפר קאסם.
כאן תוכלו לקרוא את תכנית הכנס .המושב שלנו יתקיים ביום חמישי ,בין המושבים המקבילים שייערכו בשעות 09:00
עד .10:30
ביום חמישי ה 25-במאי תיערך סדנת הכתיבה השנייה של הקהילה לחוקרים צעירים בתחומי חברה וסביבה .בסדנה
יוצגו שישה מחקרים בשלבים שונים של כתיבה ומחקר ,וילוו במשוב מחוקרים בכירים יותר ודיון של המשתתפים
האחרים .הסדנה פתוחה להשתתפות הציבור ,בהרשמה מראש כאן .פרטי הסדנה ,שתתקיים באוניברסיטה העברית,
בקובץ המצורף.
יום לאחר מכן ,בשישי ה 26-במאי ,יתקיים אירוע חגיגי נוסף :השקת גיליון מיוחד של כתב העת "סוציולוגיה ישראלית"
בנושא יחסי חברה-סביבה .הגיליון ,בעריכת רפי גרוסגליק ,נתליה גוטקובסקי ולירון שני ,הרכזים-המייסדים של
הקהילה ,נולד ונהגה במסגרת קהילת סביבה וחברה .ברכות לעורכים על השקת הגיליון .ההשקה תתקיים באוניברסיטת
ת"א בשעות  .13:00-11:00פרטים נוספים בדף האירוע בפייסבוק.
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