קול קורא לחוקרים ,סטודנטים ומתעניינים במחקר:

מפגש חוקרים ותלמידי מחקר  -מזון וכלכלה מקומית מקיימת
אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,בניין  47חדר 103
הקשר בין גידול וצריכת מזון ,כלכלה ,סביבה וקהילה נמצא בחזית העשייה החברתית-סביבתית בעולם .מגמות
גלובאליות של השנים האחרונות העלו מודעות לקשר בין מזון למשבר האקלים ,בין נגישות למזון וביטחון
תזונתי ,לפיתוח כלכלי מקומי ,ובין אלו למזון בריא.
המחקר המתפתח כיום בין היתר באירופה עוסק בשאלות הרחבות ובהמשגה של הפרקטיקות החדשות
המתעוררות סביב נושאי המזון .גישה של כלכלה מקומית מקיימת למזון תעסוק בין השאר בקשר שבין מזון
לפיתוח מקומי ,באלטרנטיבות מקומיות לשרשראות מזון ארוכות ,ובשאלות של השפעות חברתיות וסביבתיות
סביב צריכה ויצור מזון.
בדצמבר הקרוב תתארח בישראל  Dr. Roberta Sonninoבסדנת קבוצת המחקר ( WealthRכלכלה
מקומית מקיימת) וכ אורחת קונגרס כלכלה מקומית מקיימת .כחלק מאירועי הקונגרס יתקיים ביום רביעי
 11/11מפגש במטרה להכיר מגמות מחקר מזון בעולם ,להציג ולפתח כיווני מחקר רלוונטיים במציאות
הישראלית.
אנחנו מזמינים תלמידי מחקר וחוקרים לקחת חלק במפגש .השתתפות במפגש דורשת הרשמה מראש כדי
שנוכל להערך בהתאם .חוקרים ותלמידי מחקר המבקשים לשתף בכיווני מחקר מוזמנים לשלוח פיסקה קצרה
המתארת את המחקר ,ואת השאלה העיקרית אותה מבקשים להציג.
המפגש יתקיים באוניברסיטת בן גוריון ,בניין  ,47חדר  101ביום השלישי לקונגרס כלכלה מקומית מקיימת -
 11/11בשעות  .11:00-11:10להרשמה היכנסו לטופס המקוון/-/https://ncrd.wufoo.com/forms :
לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם:
ד"ר מיה נגב ,בית ספר לממשל ומדיניות ע"ש הרטוך ,אוניברסיטת ת"א mayane@tau.ac.il
איריס טרסמן ,מרכז הנגב לפיתוח אזורי ,טלncrd@bgu.ac.il ,00-1741011 .
אסף רז ,תוכנית כלכלה מקומית מקיימת בשתילasafr@shatil.nif.org.il ,
פרטים נוספים אודות תוכנית כלכלה מקומית מקיימת ,קבוצת המחקר  ,WealthRוקונגרס כלכלה מקומית מקיימת-
http://www.kamam.org.il/
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