קהילת צבא ובטחון :סיור מקצועי במרחב התפר – קול קורא ופתיחת ההרשמה
חברי/ות האגודה שלום רב!

ב  5/9/2018ייערך סיור של קהילת צבא ובטחון למרחב התפר מרכז ,בתוואי שבין
הישובים קציר/חריש בצפון ועד בואכה מודיעין.
הסיור נועד להכיר ולחוות מקרוב ובאופן בלתי אמצעי את מאפייניו הייחודים של מרחב התפר ,את דפוסי
החברתית
הביטחונית,
על המציאות
השפעתו
ואת
השנים
לאורך
התפתחותו
והאנושית הנרקמת סביבו .מטבע תחומי העניין של הקהילה ,הסיור יתמקד בעולמות הידע הנוגעים לזיקה
בין בטחון וצבא לבין החברה וכן לדינמיקה המתהווה של מושג הגבול בעת הנוכחית.
הסיור ינוע בין ארבעה לחמישה מוקדים מרכזיים .בכל מוקד נכיר את הגיאואסטרטגיה הייחודית של
המרחב ,נערוך תצפית וניפגש עם תושבי המרחב ,ישראלים ופלסטינים ,במטרה לשמוע מפיהם על חייהם.
בנוסף נכיר סוגים שונים של מעברי גבול שהתפתחו בתוך מרחב התפר ובאמצעות מפגש עם מפעילי אחד
ממעברי הגבול נלמד על השיקולים הביטחוניים והאחרים שהביאו לאימוץ תצורות מבניות שונות.
כפי שבוודאי ראיתם בסיורים הקודמים שקיימה הקהילה ,אנו משתדלים לקבוע את אזורי הסיורים בהתאם
לתחומי העניין המרכזיים אותם חוקרים חברי הקהילה ואשר הנגישות העצמאית אליהם בעייתית ואינה
זמינה לרובנו .זוהי הזדמנות יוצאת דופן לצאת אל המרחב הנחקר ,להתרשם ולשמוע את קולותיו ובכך
לתרום להעמקה ולהרחבה של התובנות המחקריות .
על מנת לאפשר לנו להיערך כראוי לעלויות הכרוכות בסיור אנו זקוקים לדעת בהקדם האפשרי את כמות
המשתתפים הצפויה.
עלות ההשתתפות לאדם היא  100ש"ח וכוללת שכירת אוטובוס ,סידורי אבטחה כמתחייב והדרכה .אנא
הירשמו לסיור בשבועיים הקרובים (עד ל  )05/08באמצעות מייל חוזר לרינת משה או לדר' עוזי בן שלום.
מספר המשתתפים מוגבל ל 45-איש .כל הקודם/ת זוכה.
שעות הסיור( 08:00-17:00 :יציאה וחזרה מאזור המרכז).
מצפות ומצפים לראותכם.
(הצוות המארגן :דר' עוזי בן שלום ,דר' עפרה בן-ישי ,דר' עמירם אורן ,דר' ניר גזית וגב' רינת משה)
רינת משה – rinatmoshe70@gmail.com
עוזי בן שלום uzibs@ariel.ac.il -

המלצה:
1

דר' עמירם אורן מסייע לנו בתכנון הסיור ובהדרכתו .על מנת להעמיק את הידע בתחום אנו ממליצים
להיכנס לאתר של דר' עמירם אורן" ,עמירם במשעולי ישראל" ( ,)/https://amiramorenbikes.comהכולל
מפות מפורטות של מרחב התפר וכן מתווה לסיור באזורים בהם נבקר.
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