
 

  IV-הסדנת הכתיבה השנתית 

 של קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית

 9:00-16:30|  13.9.20 ,יום ראשון

 ** ,* האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

 וסדר יום כניתות

 

 התכנסות 9:00

 קהילת סביבה וחברה שותף, ד״ר איתי גרינשפן, יו״ר  :דברי פתיחה 9:30

 פרופ׳ מיכל פרנקל, ראשת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האונ׳ העברית

  

 1מושב  9:45

 דינאמיקה של שוליות? מקרה הבוחן של הופעת תחום הסביבתנות היהודית 

 מגיבה: פרופ' מיכל פרנקל|  שחר, האונ' העברית-אופיר וינשל

 

Host Community Compensation Usage for Renewable Energy Facility 
Siting: A Power Balance Perspective 

 : ד"ר יעל פרג, המרכז הבינתחומיהמגיב|  נמרוד שאולסקי, האונ' העברית

 

 הפסקה  11:15

 2מושב  11:30

 Green is the Enemy’s Color: Indigenous Amazonian Criticism of 
Western Environmentalism 

 דוד, אונ' חיפה-מגיבה: פרופ' נורית בירד|  אלירן ארזי, האונ' העברית

 

Human-Gecko Relations in the Terrarium 

 מגיב: פרופ' איתן וילף, האונ' העברית|  ד"ר ליסה קריג, אונ' בון/האונ' העברית 

 

 הפסקת צהריים 13:00

לפרסם את המחקר שלנו? שלבי תהליך כתיבה, הגשה איך הרצאה מיוחדת:  14:00

 גרו, המחלקה לסוציולוגיה, אונ׳ חיפה-פרופ׳ טלי כץ, ופרסום בכתבי העת



  

 3מושב  14:45

 תשתית להזנחה מתמשכת: המקרה של חירייה והשטחים סביבה 

 מגיב: פרופ' יעקב גארב, אונ' בן גוריון | שגיב, הטכניון -גליה לימור

 

 חומרים, פעולה חברתית אקולוגית: ׳מחקר פעולה׳ ועשייה אמנותית שלחילוף 
 קבוצת מרצים באקדמיה לאמנות ועיצוב

 מגיבה: ד"ר ארנה שמר, האונ' העברית |  רקפת כנען, אונ' תל אביב

 

 קהילת סביבה וחברהשותף, יו״ר  ,סיכום: ד״ר רמי קפלן 16:15

 

היא מקום מפגש לחוקרים צעירים ובכירים במטרה לשפר, לחדד וללמוד את סודות ויסודות הכתיבה  הסדנה* 

וחוקרות  פתוחה לחוקרים הסדנההאקדמית סביב רעיונות בליבת הפעילות של קהילת סביבה וחברה. 

הזדמנות להתייחסות  ספקתמו במדעי החברה והרוח, שונות מפרספקטיבותסביבתיות עוסקים בסוגיות ה

 מעמיקה לטקסט מחקרי ושיח על תהליך הכתיבה, בקרב עמיתים מתחומים קרובים ובאווירה קולגיאלית.

על . עדכונים ומותנים באישור לאור מגבלות הקורונה והנחיות התו הסגול יםסופי םאינ ומיקום הסדנהלו"ז  **

בלינק הזה  תתפות מותנית ברישום מראשההש. בכל מקרה, בהמשך מידת הצורךבמיקום מדויק יישלחו 

https://forms.gle/AYx42mDnM5sHudEA9  

 

  הוועדה המארגנת:

 רמי קפלןד״ר , )בר אילן( טליה פרידד״ר , )האונ׳ העברית( איתי גרינשפןד״ר , )אונ׳ ת״א( שולה גולדןד״ר 

 )האונ׳ העברית( לירון שניד״ר  ,)אונ׳ ת״א( שלוח, שחר )אונ׳ ת״א(

https://forms.gle/AYx42mDnM5sHudEA9

