כנס היסוד של הקהילה המקצועית לחקר סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית
מה אנחנו יודעים על סביבה וחברה בישראל?
 02בנובמבר  ,0202בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ,אוניברסיטת תל אביב
קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית עורכת את כנס היסוד שלה .בכנס זה נבקש לקדם את הדיון והידע
המחקרי העוסק בחברה וסביבה ולבססם במדעי החברה הישראליים בכללותם ובתחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה בפרט.
נבקש לדון בקידום הידע ובמיסוד התחום בארץ ולבסוף נקיים סיור מודרך ב"בניין הירוק" של בית הספר ללימודי הסביבה.
הכנס אינו כרוך בתשלום אך נדרש רישום מראש.
על מנת שניערך בהתאם אנא הירשמו בקישור זה עד לתאריך .4....11.6

תכנית הכנס
03:1-0311

התכנסות והרשמה

03.9-0311

ברכות (אודיטוריום)
טלי כץ-גרו ,יו"ר הקהילה המקצועית לחקר סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית
דני רבינוביץ ,ראש בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ,אוניברסיטת תל-אביב

03.9-.1369

מושבים מקבילים
מושב 0א :מגמות ותהליכים בתנועה הסביבתית בישראל (אודיטוריום)
יו"ר 3נח עפרון ,התכנית למדע טכנולוגיה וחברה ,אוניברסיטת בר אילן

השיח המשתנה על האסבסט ועליית התנועה הסביבתית בישראל ()0421-0200

מירב כץ-קמחי ,בית הספר לקיימות ,המרכז הבינתחומי הרצליה

הסביבה בתנועה :תהליכי מיסוד וגיוון של ארגוני התנועה הסביבתית בישראל

איתי גרינשפן ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית

מאבקים סביבתיים בישראל -היבטים תרבותיים ופוליטיים

בני פירסט ,המשרד להגנת הסביבה

זירת המשילות של התנועה הסביבתית – הופעתה של "הרשת"
מיכל לרון ,מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

מושב 0ב  :בין טבע לבין תרבות במרחב הלאומי – ישראלי (כיתה ).19
יו"ר 3טליה פריד ,התכנית למדע טכנולוגיה וחברה ,אוניברסיטת בר -אילן

הגנת הטבע והגנה על נשים הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

עדנה גורני ,החוג ללימודי מגדר ,אוניברסיטת חיפה

מלחמת החרמה "בעשבים הרעים" בגינות העירוניות בין טבע עיר וחקלאות

גלית סמואל ,בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ,אוניברסיטת תל-אביב

ייצוגי חיות הבר בשמורות 'החי בר' בעיתונות העברית

אביבית אגם-דאלי ,המוסד האקדמי נצרת

פרות ,נשים ,ועקרות אחרות :על מחקר סביבה ופוריות בישראל/פלסטין 0492-0491

תמר נוביק ,מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה ,אוניברסיטת תל-אביב
.1369-..311

הפסקת קפה

..311-.13:1

מושבים מקבילים
מושב 0א :גיבוש עמדות והתנהגות סביבתית (כיתה ).1.
יו"ר 3טלי כץ-גרו ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

שיחים במרחב  -שיחים על המרחב :תפיסת הטבע אצל בני נוער באמצעות ממ"ג איכותני
חגית זמרוני ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון

רציונאליות ,מודרניזם ותרבות מקומית – פרספקטיבה סוציולוגית על שימוש בתחבורה ציבורית

נטע דונחין ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית

אמידת הקשר שבין עמדות כלפי הסביבה והתנהגות

ברית שי ואופיר רובין ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ניתוח עמדות הציבור הישראלי לגבי צריכה וחיסכון באנרגיה

טלי זהר ,החוג לניהול משאבי טבע וסביבה ,אוניברסיטת חיפה

מושב 0ב :תכנון ,מרחב וביקורת השיח אודותיהם (כיתה ).19
יו"ר 3רונן שמיר ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

צדק מרחבי והמרחב החברתי בשסע שבין עיר לפרבריה

אמנון פרנקל ואמיל ישראל ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון

הכפרים הבדואים הלא מוכרים – אדם ומרחב – מערך איזונים חליפי לזה הנהוג בישראל של שנות ה0222-
יערה רוזנר ויודן רופא ,המכונים לחקר המדבר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

משחקי חוץ בקרב ילדים משכונות בסגנון עירוני ופרברי

מיקה מורן ,בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה ופנינה פלאוט ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,
הטכניון

"הזמן והאחר " בתכניות פיתוח בבית נטופה /סהל אלבטוף

נתליה גוטקובסקי ,בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,מרכז אדמונד י' ספרא
לאתיקה אוניברסיטת תל אביב
.13:1-.:3:1

ארוחת צהריים קלה וצעידה לבניין מדעי החברה (נפתלי)

.:3:1-.63.1

שולחן עגול" :קידום הקהילה המקצועית לחקר סביבה וחברה" (חדר  ,915קומה  ,9בניין נפתלי -מדעי החברה)
יושבות ראש 3טלי כץ-גרו ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
נתליה גוטקובסקי ,בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,מרכז אדמונד י' ספרא
לאתיקה אוניברסיטת תל אביב

.63.9-.9369

מושב מליאה :אורח חיים סביבתי ואתיקה ירוקה בישראל (אולם אפטר ,קומת כניסה ,בניין נפתלי -מדעי החברה)
מושב משותף לסמינר המחלקתי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולכנס היסוד של הקהילה המקצועית לסביבה וחברה
יו"ר 3רפי גרוסגליק ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב

מקומיות כלל עולמית :תפיסות של התמקמות והיבטים סביבתיים אתיים בתפישת המפשטים מרצון

עינת זמבל ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן
פרמקלצ'ר בישראל :יישום פרקטיקות לניהול אורח חיים אקולוגי
רינה קסם ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
מעבר לקיימות בעזרת "יוזמת הטרנזישן ",המקרה של עין הוד
יואב אגוזי ,בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ,אוניברסיטת תל-אביב

אזרחות-צרכנות?  :אוכל אורגני ותרבות גלובלית בישראל

רפי גרוסגליק ,מלגאי פוסט דוקטורט ע"ש יונתן שפירא ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב
.53:1 -.43.9

סיור ב"בניין הקפסולה" ,בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר המיועד להיות המבנה הראשון בישראל
שיזכה לדירוג הגבוה ביותר של התקן האמריקאי לבנייה ירוקה  LEED Platinum -ולדירוג הגבוה ביותר של התקן
הישראלי החדש לבנייה ירוקה  -910.דרגת יהלום

כנס היסוד של הקהילה המקצועית לסביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית אינו כרוך בתשלום.
על מנת שניערך בהתאם למספר המשתתפים נא להירשם בקישור זה עד לתאריך .4....11.6
לפרטים או שאלות ,ניתן ליצור קשר בכתובת הדוא"ל envsocsection@gmail.com
ועדת ההיגוי של כנס היסוד 3טלי כץ-גרו ,נתליה גוטקובסקי ,טליה פריד ,רפי גרוסגליק ,לירון שני ,דני רבינוביץ
*
הצטרפו לקהילה המקצועית לסביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית בהרשמה כאן .עקבו אחרינו בפייסבוק.

דרכי הגעה לביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר3
הבניין נמצא ברחוב ג'ורג' וייז ,מול שער  .6של האוניברסיטה – ניתן למצוא אותנו בקלות בוייז או במפות גוגל – בהקלדת "בית
הספר ללימודי הסביבה" .כמו כן ,מצורפת מפת האוניברסיטה עליה מסומן הבניין .החניון הקרוב ביותר הוא חניון "אחוזת
החוף  -עבודה סוציאלית  /הנדסה" (מופיע על המפה המצורפת כחניון ג'ורג' וייז) .אנו ממליצים להגיע בתחבורה ציבורית.
רכבת 3תחנת רכבת האוניברסיטה ,הליכה לאורך הטיילת לכיוון הקמפוס עד הבניין (או בשילוב עם כל אחד מקווי האוטובוס
העולים לקמפוס מתחנת הרכבת) .קווי האוטובוס הבאים עוצרים ליד הבניין3
אגד156 ,151 ,15., 111 ,959 ,951 3
דן100 ,69 ,19 ,5 3
קווים911 ,656 ,646 ,696 ,.:5 ,09 ,06 3
מטרופולין416 3

