
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 סביבה וחברהקול קורא למושב קהילת 

 של האגודה הסוציולוגית הישראלית 54-הכנס ה

רק כסוגיות בעלות השלכות  בעשורים האחרונים נושאי סביבה ומשבר האקלים ממוסגרים לא
אקולוגיות )כגון צמצום המגוון הביולוגי, פגיעה בשירותי המערכת, התרחבות המדבור ועלייה במפלס 

תרבותיות בעלות השלכות רחבות היקף על חוסן כלכלי -האוקיינוסים(, אלא גם כסוגיות חברתיות
ועוצמתם של  י, צדק סביבתי וחברתיוקהילתי, בריאות האדם, דפוסי הגירה ובטחון לאומי, רווחה ועונ

 ם.לאומיי-תאגידים טרנס

יתר על כן, בימים אלה מתחדדת ההבנה שהסכנות שמציבים לאנושות משבר האקלים והמשבר 
הסביבתי הרחב הן עצומות, בלתי הפיכות בחלקן, ונמצאות מעבר לפינה. אכן, כמעט כל הממשלות 

מעבר חד, בטווח הקצר והבינוני, לכלכלה עולמית והארגונים הגדולים כבר מכירים בצורך לבצע 
, לפי רוב ההצהרות(. כוונות אלה מעלות שאלות דחופות וכבדות 2050נטולת פליטות גזי חממה )עד 

משקל למדעני ומדעניות חברה: האם ניתן לחולל שינוי חברתי כה עמוק בטווח כל כך קצר? כיצד 
יפגע? מהם סיכויי ההצלחה שלו ומה המכשולים הצפויים? בדיוק ייראה שינוי כזה? מי יהנה ממנו ומי י

האם וכיצד צפוי השינוי להחריף בעיות חברתיות, או לחילופין לייצר הזדמנות לפתרונן במסגרת מה 
השינויים המפליגים ביחסי חברה סביבה שבפניהם אנו  ?(”just transition“) שנקרא ״מעבר צודק״

של האגודה  54-ק בסוציולוגיה של שינוי, ככותרתו של הכנס העומדים, מציבים אותנו בחזית העיסו
 .2023לפברואר,  21-19הסוציולוגית הישראלית, שיתקיים באוניברסיטת תל אביב, בתאריכים 

חוקרים וחוקרות המעוניינים להשתתף במושב סביבה וחברה בכנס האגודה הסוציולוגית, מוזמנים 
באים או בנושאים אחרים הקשורים לתחומי העניין של להגיש תקצירים שיעסקו באחד מהנושאים ה

  :הקהילה

 השינויים החברתיים הצפויים בישראל בעולם בעקבות משברי האקלים והסביבה •
 שיתופי פעולה, רשתות וקואליציות לצמצום משבר האקלים והסתגלות אליו •
  מחקרים אינטרדיסציפלינריים בין סוציולוגיה למדעי הטבע והחיים •
 ליטים, הגירה ושינויים סביבתייםפ •
 יחסי כוח בשימוש במשאבים טבעיים •
 חברתי-צדק סביבתי ואי שוויון סביבתי •
 סביבה עירונית וערים חכמות •
 במחקר סביבתי (mixed methods) שילוב שיטות •
 שינויים בחברות חקלאיות על רקע משבר האקלים •
 בישראל ובעולם ההצטלבות בין משבר הקורונה ומשבר האקלים •

 



 

הכללים המפורטים הכנס, על פי מערכת ההרשמה הכללית של  את התקצירים יש להגיש ישירות דרך
יש לציין כי התקציר מוגש למושב קהילת סביבה וחברה במקום המיועד  בקול הקורא הכללי לכנס.

 ניתן ליצור אתנו קשר במיילנוספות לפרטים, שאלות או התלבטויות  .בטופס
envsocsection@gmail.com הקהילה. של הפייסבוק בדף או 

 ד״ר שותף(,-רמי קפלן )יו״ר ד״ר שותף(,-ד״ר איתי גרינשפן )יו״ר: צוות קהילת סביבה וחברה בברכה,
טליה  ד״ר, פרופ' טלי כץ גרו, ד"ר עינת זמבלשחר, -ד"ר אופיר וינשלד״ר רפי גרוסגליק,  שולה גולדן,

 לירון שני ד״ר שחר שלוח, פריד,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * הקול הקורא באחריותה של הקהילה. 

 ליצירת קשר עם הקהילה:
  ramikaplan@tauex.tau.ac.il|  רמי קפלן

  itaygree@gmail.com|  איתי גרינשפן
 ophirws@gmail.com|  שחר-אופיר וינשל

 taliafried@gmail.com | פריד טליה
  liron.shani@gmail.com |לירון שני 
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