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פרוט פעילויות שהתקיימו השנה במסגרת הקהילה:
מושב בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית :ב 30-בינואר  2017קיימה הקהילה
מושב בכנס השנתי של האגודה הישראלית לסוציולוגיה" ,על קו התפר :שיח על גבולות של
סביבה ,חברה ומרחב" .המושב דן ביחסי כוח ויצירת הגמוניה ,ובתהליכי היבדלות ו/או שיתוף
פעולה בין שחקנים במרחב המשפיעים על הסביבה הטבעית ,החקלאית ,והחברתית ומושפעים
ממנה .הציגו במושב:
 יעקב גארב ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,המכונים לחקר המדבר ע״ש בלאושטיין" ,מערכתהפסולת האלקטרונית הישראלית-פלסטינית :תמונת מצב ותובנות".
 שלי כהן ,אוניברסיטת תל-אביב ,המעבדה לתכנון סביבה וקהילה והחוג לגיאוגרפיה וסביבתהאדם" ,התנגדויות למדיניות התכנון בשטח ."C
 שלומית תמרי ,המכללה האקדמית ספיר ,המחלקה ללימודים רב-תחומיים" ,שבטיותאורבנית בנגב כתפיסה של מרחב חברתי".
 שחר שלוח ,אוניברסיטת תל אביב ,בית ספר פורטר ללימודי הסביבה" ,טריטוריה וניקיון:חקלאים יהודים ,בדואים וסביבה בעמק יזרעאל".
יו"ר המושב ד"ר איתי גרינשפן ,מתדיין ד"ר יעקב גארב.
פעילויות צפויות נוספות במסגרת הקהילה:
סדנת כתיבה :קהילת סביבה וחברה ,בשיתוף עם בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה
חברתית והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית ,תקיים סדנת כתיבה
לחוקרים צעירים ביום ה' ה 25-במאי  15:00–9:30) 2017בקירוב(.הסדנה תיערך באוניברסיטה
העברית בירושלים .זוהי סדנת הכתיבה השנתית השנייה של הקהילה .מטרתה לשמש כבמה
לקידום מחקריהם של המשתתפים וכהזדמנות לקבלת משוב מעמיתים ומחברי סגל .בסדנא
ישתתפו  7מציגים 7 ,מגיבים ,והיא פתוחה גם לקהל הרחב.
מושב בכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית :ב  18במאי הקהילה תקיים
מושב בכנס השנתי ה 45-של האגודה האנתרופולוגית הישראלית'" ,סביבת עבודה'  -השדה
המשתנה של מומחים ,פעילים וחוקרים ביחסים בין סביבה ובין חברה בישראל" .יציגו במושב:
 שחר שלוח ,ביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר ,אוניברסיטת ת"א" ,החומרים שמהם בנויההסביבתנות :התנדבות ,פסולת אורגנית וסיפורה של 'חבורת הזבל'".
 ד"ר ראמז עיד ,אוניברסיטת ברן ,שוויץ" ,לגלות את סוד הקיימות :על חשיבותם של מחקריםסביבתיים מרובי-אתרים בעידן הניאו-ליברלי".
 טליה פריד ,דוקטורנטית ,התוכנית למדע ,טכנולוגיה וחברה ,אוניברסיטת בר-אילן“The ,”.Invisible Work of Tracking and Planning Household Waste
 צפוואת טאהא ,נארימן סרסור וסוזאן טאהא ,נציגי פרויקט "דיוקן מקומי" ,כפר קאסם" ,חקרמקרה :העצמה באמצעות פעילות בתחומי סביבה ,קיימות ומורשת".
וכן...
 יום עיון משותף עם קהילת בריאות מושב בכנס האגודה לאקולוגיה וסביבה -ועוד...

