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 לכל חברי וחברות האגודה הגאוגרפית שלום

1. סדרת הרצאות בינלאומית חודשית בנושא עירוניות משווה

2. קול קורא למאמרים לכתב העת עיונים של מכון בן גוריון בנושא דיור
ומגורים בישראל

3. גיאוגרפים וחזית המחקר בעיתונות
 

סדרות הרצאות בינלאומית חודשית בנושא עירוניות משווה
 

מרכז העיר לחקר ערים ועירוניות בשיתוף עם מרכז ס' דניאל אברהם ללימודים בינלאומיים
ואזוריים מתכבד להציג את סדרת ההרצאות המקוונת בנושא עירוניות משווה:

Comparative Urbanism: the local dimensions of cities

הסדרה הבינלאומית תתקיים מדי חודש ותחל ב-22 בחודש פברואר הקרוב. סדרת ההרצאות
תועבר באנגלית ותכלול מרצים ומרצות מישראל ומערים שונות בעולם. סדר הערים שיופיעו
- GBA ,(מאי) בסדרה: תל אביב-יפו (פברואר), מקסיקו סיטי (מארס), מדריד (אפריל), לאגוס

גואנגדונג; הונג קונג; מקאו (יוני).
 

למידע נוסף, אנא הכנסו למסמך המצורף למייל זה או לחצו כאן למעבר לאתר הסדרה >

סדרת ההרצאות פתוחה לקהל הרחב. נודה על הרשמה מראש לטובת שליחת לינק למפגש טרם
האירוע. להרשמה לאירוע, אנא לחצו כאן >

 
City Center, Tel Aviv university research center for cities and urbanism, in collaboration
with the S. Daniel Abraham Center for international and regional studies, are proud to
:launch a unique international series under the title of

Comparative Urbanism: the local dimensions of cities

< Click here to enter the series' website
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Starting February 22nd , five virtual meetings will present five different cities: Tel Aviv-Jaffa,
Madrid, Mexico City, Lagos and GBA (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area).
Each City will be introduced by a local scholar, followed by comments from collogues and a
 .discussion. For more information, please view the attached document

You are welcome to join us! Please register here and receive the meeting link prior to
< the event
 

קול קורא למאמרים לכתב העת, עיונים, של מכון בן גוריון
בנושא דיור ומגורים בישראל 

קול קורא להגשת מאמרים לגליון נושא של כתב העת ״עיונים״ של מכון בן גוריון לחקר ישראל
והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

הגיליון יעסוק בדיור ובמגורים בישראל בהקשרים רחבים ומנקודות ראות שיספקו בסיס לדיון
בתהליכים פוליטיים, כלכליים, חברתיים-תרבותיים ומרחביים בארץ ישראל ובמדינת ישראל.

לפרטים נוספים

 

גיאוגרפים וחזית המחקר בעיתונות
 
ד"ר אבנר גרוס, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - האקלימיסט

שחוקר איך להגן על עתיד הצמחייה בעולמנו

לכתבה המלאה מ"24 שעות"

בברכה,
 
 

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

IsraelGeographicalSociety@gmail.com :דוא"ל
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