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 לכל חברי וחברות האגודה הגאוגרפית שלום

1. הנחה לחברי האגודה הגיאוגרפית בהרשמה מוקדמת לוועידה
השנתית למדע וסביבה

2. הכנס השנתי של האגודה הגאוגרפית הישראלית - קול קורא להצעת
מושבים

3.  קולות קוראים

הנחה לחברי האגודה הגיאוגרפית בהרשמה מוקדמת לוועידה השנתית
למדע וסביבה

אנחנו שמחים להזמין אתכם לוועידה השנתית ה-50 למדע ולסביבה, שתתקיים ב6-7 ביולי
במתחם "אקספו" שבגני התערוכה בתל אביב!

הוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה היא הפורום הרחב ביותר
בישראל לדיונים בנושאי מדע, מחקר ומדיניות סביבתית. היא מהווה מקום מפגש למיטב מומחי

הסביבה בישראל, ומספקת במה לשיח ציבורי פורה בין גופי ממשל, חוקרים ומומחים, אנשי
תקשורת, ארגוני חברה אזרחית והציבור הרחב. 

הוועידה היא הכנס האקדמי בנושאי סביבה ואקולוגיה הגדול ביותר בישראל. השנה, יתקיימו
במסגרת הוועידה למעלה מ- 150 הרצאות של חוקרים מכלל האוניברסיטאות ומכוני המחקר

בארץ ובחו"ל.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ואל מיטב החוקרים והמרצים בתחומי הסביבה בישראל,

/https://conference.isees.org.il :ולהירשם לוועידה בקישור הבא
שימו לב שניתן ליהנות ממחירי הרשמה מוקדמת עד ל-17 ביוני!

חברי האגודה הגיאוגרפית יהנו מ-20% הנחה בדמי רישום לוועידה. אנא שימו לב שהמחיר כרגע
הוא בתעריפי הרשמה מוקדמת. ב-17 ליוני המחיר יעלה. המעוניינים יפנו אלינו במייל חוזר

עם שם מלא ושיוך מוסדי על מנת לקבל קוד הנחה אישי.
 

לפרטים נוספים
 

הכנס השנתי של האגודה הגאוגרפית הישראלית - קול קורא להצעת
מושבים
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המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים תארח את הכנס השנתי של האגודה
הגאוגרפית הישראלית שיתקיים במהלך חג החנוכה, 22-23 לדצמבר 2022.

הכנס יכלול מושבי מליאה, מושבים מקבילים עם הרצאות אורחים מחו"ל, מושבים מקצועיים
שייצגו את תחומי המחקר הגאוגרפיים השונים, סדנאות בתחום הגיאואינפורמטיקה, תחרות

ניווט ספורטיבי ותחרות מפות. מושבי ההרצאות יתקיימו ביום חמישי ה 22 בדצמבר 2022 (כ"ח
כסלו תשפ"ג, נר חמישי של חנוכה). 

הצעה למושב תכלול את שם המושב, שם המארגנ/ת, שם היו"ר, שמות המרצים, השתייכות
מוסדית, כותרות ההרצאות. המעוניינים להציע מושב, מתבקשים להעביר את הצעותיהם

iga2022huji@gmail.com :למושבים עד סוף יולי 2022 לכתובת המייל

אנו מבקשים ממארגני מושבים לדאוג לגיוון ולכך שבמושב מאורגן ישתתפו מציגים מכמה
מחלקות/אוניברסיטאות/מוסדות.

 

 

קולות קוראים 
 
Call for papers for Geography Research Forum's special issue on agricultural labor 
migration   

The special issue will investigate various aspects of agricultural labor migration, while
highlighting three main domains: 1. Rights of migrants in the agricultural sector; 2.
temporary low-skill migration programs in the agricultural sector; and 3. Climate change
and its effect on agriculture labor migration.
Prospective authors are required to send an abstract (300-500 words) by June 15,
`2022 to the guest editors: Zeevik Greenberg(greenbrg@telhai.ac.il) and Yahel Kurlander
(yahelkur@m.telhai.ac.il).

For more information
 

Call for abstracts for the 6th MedCLIVAR conference

The 6th MedCLIVAR conference will take place in Marrakesh, Morocco, 4-8 October, 2022.
It will focus on the effects of climate change in the Mediterranean Region that are already
threatening human societies and ecosystems.

The conference's website: https://www.medclivarconf.eu/2022/  and list of
sessions: https://www.medclivarconf.eu/2022/index.php/list-of-sessions

mailto:iga2022huji@gmail.com
mailto:greenbrg@telhai.ac.il
mailto:kelly.shannon@kuleuven.be
https://mcusercontent.com/76d1682be566edc95a7c4a73e/files/c920b4f6-2958-4159-5623-83590ecceb12/GRF_Call_for_papers_on_agricultural_labor_migration_5.22.pdf
https://www.medclivarconf.eu/2022/
https://www.medclivarconf.eu/2022/index.php/list-of-sessions
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Abstracts should be submitted by June 22nd, 2022 (20€ fee)
 

 

Call for abstracts for the 5th Asian Conference on Geography (5th ACG)

The submission deadline for abstracts for the conference has been extended
to to 15th July, 2022.
For more information visit the conference website http://acg2021.tnu.edu.vn/, contact the
conference secretariat: acg2021@tnu.edu.vn 
or see the brochure
 

קול קורא לכתיבת מאמרים לספר מחקרי עירוניות בישראל/פלסטין: מגמות עכשוויות
Urban Research in Israel/Palestine: Recent Trends

 

חוקרים וחוקרות מוזמנים/ות לשלוח תקצירים וחמש מילות מפתח כהצעה למאמר מלא עד
1.7.2022. היקף התקציר לא יעלה על עמוד אחד. הגשת התקציר תיעשה דרך

.keywords 5-בציון השער אליו מיועד המאמר ו FORMS מערכת

לרשימת נושאי הספר ופרטים נוספים  

בברכה,
 
 

האגודה הגיאוגרפית הישראלית
http://geographyil.org :אתר

IsraelGeographicalSociety@gmail.com :דוא"ל
 

You can update your preferences or unsubscribe from this list

http://acg2021.tnu.edu.vn/
mailto:acg2021@tnu.edu.vn
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https://forms.gle/AecSzoFc2GnVvDKUA
https://mcusercontent.com/76d1682be566edc95a7c4a73e/files/fb933b58-34ed-ae49-e069-30933fb48cff/%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90_%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F._%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA.01.pdf
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mailto:IsraelGeographicalSociety@gmail.com
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https://www.facebook.com/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-116068988479299/
https://www.youtube.com/channel/UCQ4PZaqhYA2pxbVEO09UEvg
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