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אקלים משתנה:
הכנס הישראלי הראשון
לחקר משבר האקלים
במדעי הרוח והחברה
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כנס לזכרו של פרופ׳ רוני אלנבלום ז״ל
יום ד' 27.1.21

יום ה' 28.1.21

 | 18:30שולחן עגול
לאן נושבת הרוח? מקומם של מדעי הרוח והחברה
אל מול משבר האקלים

 | 10:00-9:00מושב בוקר
סערה על כוס תה
ד״ר דב חנין ופרופ׳ אלון טל בשיחה על פוליטיקה
ומשבר האקלים בישראל

משתתפים:
פרופ׳ אופירה אילון ,החוג לניהול משאבי טבע וסביבה,
אוניברסיטת חיפה ומוסד שמואל נאמן בטכניון
פרופ׳ יוסף ג'בארין ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,
הטכניון
פרופ׳ דני רבינוביץ ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
אוניברסיטת תל אביב
פרופ׳ רות רונן ,החוג לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל אביב

 11:15-10:00רצועה ראשונה של מושבים מקבילים
לינק לזום >>
רישומי פחם :ייצוגים של משבר האקלים
לינק לזום >>
אקלים גלובלי ,פוליטיקה לאומית

לינק לזום >>

אינטרמצו אמנותי :עינת גריף-גלנטי ,הליכה לאשקלון ,וידאו,
2018

 | 20:00מושב מיוחד לזכרו וברוחו
של פרופ׳ רוני אלנבלום ז״ל
מזון ,הגירה וחומות  -לקחים מהעבר על התגובות
למשברי האקלים
דברים לזכרו של אלנבלום:
פרופ' ערן פייטלסון ,המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
פרופ' גדעון אבני ,החוג לארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום,
האוניברסיטה העברית בירושלים
הקרנת הרצאתו של אלנבלום ״שבריריות האקלים וההיסטוריה״
(אוקטובר  16 ,2020דקות).
אקלים ,הגירה וחומות בימי הביניים ובסין ובמונגוליה
פרופ׳ גדעון שלח-לביא ,לימודי אסיה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
רומאים ונוודים :עוינות וגבולות
פרופ׳ בנימין איזק ,המחלקה ללימודים קלאסיים ,אוניברסיטת תל
אביב
זמינות מזון ,יציבות פוליטית ,מהגרים וחומות :בחינה אקלימית
של גלי ההגירה מאזור הסהאל בשני העשורים האחרונים
גב' טל אולוס ,המחלקה לגיאוגרפיה ,אוניברסיטה העברית בירושלים

און ברק ,החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב .שולה
גולדן ,החוג ללימודי הסביבה ,אוניברסיטת תל אביב .איתי גרינשפן ,בית הספר
לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית בירושלים .אבנר
וישניצר ,החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב .נעמה
טשנר ,המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב .מיה נגב,
ביה"ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה .אמירה עראף ,המרכז לצדק סביבתי
באגודת הגליל .ערן צין ואמנון קרן ,הקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי
החיים ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב .רמי קפלן ,החוגים לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ולימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב .לירון שני ,המחלקה לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
אוצר התערוכה האמנותית :ליאור זלמנסון ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב.

להרשמה >>

 11:30-11:15הפסקה
  
 12:45-11:30רצועה שניה של מושבים מקבילים

אינטרמצו אמנותי :עינת עריף-גלנטי ,עטיפה ,וידאו2019 ,
לינק לזום >>
גוף ראשון רבים :חוסן ועמידות קולקטיבית
לינק לזום >>
חיים בזבל :אשפה בעולם ובשפה
 14:00-12:45הפסקת צהריים
 15:15-14:00רצועה שלישית של מושבים מקבילים

אינטרמצו אמנותי :ניבי אלרואי ,תהום מריאנה ,טרילוגיה 2019-
2021
שעון חול/שעון מים :מבטים שונים על ניהול משאבים
לינק לזום >>
אקלים של ביטחון וצדק :קריאות לשידוד מערכות

לינק לזום >>

 15:30-15:15הפסקה

לינק לזום >>

הוועד ה המא רג נת

לינק לזום >>

 16:45-15:30רצועה רביעית של מושבים מקבילים

אינטרמצו אמנותי :ליאת דניאלי ,שירת הזכרים-
The Singing of Drones
לינק לזום >>
איך משנים מדיניות בתגובה למשבר?
אנלוגיות היסטוריות למשבר האקלים:
לינק לזום >>
האם ניתן ללמוד מהעבר?
 17:00-16:45הפסקה
 18:15-17:00רצועה חמישית של מושבים מקבילים
בחירות עירוניות :התמודדות והערכות ברמת העיר
מה אפשר לעשות? אקטיביזם (וחינוך?)
לינק לזום >>
אל מול משבר האקלים

לינק לזום >>

 18:30-18:15אינטרמצו אמנותי :ניבי אלרואי ומורן שוב ,תהום
מריאנה-הצפה

 19:45-18:30ההרצאה המרכזית וסיכום הכנס

Climate change isn't the problem,
?so what is
לינק לזום >>

פרופ׳ (אמריטוס) וויליאם אי .ריס
University of British Columbia
ממציא המושג ״טביעת-רגל אקולוגית״ ואנליסט מוביל של המעבר
לציוויליזציה בת קיימא

לתוכניה המלאהwww.changing-climates.org :

