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 שלום לכל חברי האגודה הגאוגרפית,

1. כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה-61.

2. קול קורא לאותות האגודה (מועד ההגשה הוארך עד לתאריך
(28.11.2021

3. כנס בעידן הבינה המלאכותית: לקראת חזון משותף
לאקדמיה, גופי הממשל והסקטור העסקי.

4. כנס ל"צדק סביבתי בתחבורה" שיערך בבית גבריאל.
 

 

כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה-61
 

כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית – בעוד שבועיים במכללת תל חי!
 

הכנס מהווה הזדמנות למפגש (סוף סוף באופן פיסי) בין חברי האגודה
וכל מי שעוסק בחקר הגאוגרפיה והסביבה. זאת גם כמובן הזדמנות

להיחשף למחקרים עכשוויים בתחומים מגוונים, כולל מחקרים
הקשורים למגפת הקורונה.

 
שימו לב שהכנס (כולל הסיורים וההסעות לכנס) ללא תשלום, מותנה

רק בהרשמה מראש.
 

כולכם מוזמנים להשתתף בכנס, נשמח לראותכם.
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בברכה,
יצחק אומר, נשיא האגודה הגאוגרפית

קול קורא לאותות האגודה (מועד ההגשה הוארך עד
(לתאריך 28.11.2021

 
ועדה בראשות פרופ' ברוך קיפניס ז"ל, שכללה תשעה חברים בכירים

באגודה הגאוגרפית, המליצה לפני שבע שנים על מיסוד חמישה אותות
מקצועיים לחברי האגודה שיינתנו בכל שנה. האותות יוענקו בכנס

השנתי של האגודה בתאריך 05 לדצמבר 2021 במושב המליאה שיתקיים
ביום זה.

 

אות לגאוגרף איש אקדמיה על תרומה ייחודית בתחום המחקר  .1
והעשייה האקדמית.

אות לגאוגרף מבין אנשי העשייה הגאוגרפית היישומית על תרומה  .2
ייחודית, בתחומי התכנון/המנהל, העבודה הציבורית וכד'.
אות לגאוגרף מתחום החינוך הגאוגרפי על תרומה ייחודית  .3

ומתמשכת לחינוך הגאוגרפי.
אות למאמר מצטיין של תלמיד דוקטורט.  .4

אות למאמר של תלמיד לתואר מוסמך.  .5

 
את מסמכי הגשת המועמדים יש לשלוח עד ה28.11.2021 לכתובת

הדואר האלקטרוני של האגודה הגאוגרפית
israelgeographicalsociety@gmail.com :הישראלית

כנס בעידן הבינה המלאכותית: לקראת חזון
משותף לאקדמיה, גופי הממשל והסקטור העסקי.

 

ברושור כנס האגודה ה61

קול קורא לאותות האגודה

mailto:israelgeographicalsociety@gmail.com
https://mcusercontent.com/76d1682be566edc95a7c4a73e/files/3b41cecc-a7f7-9e51-2550-dde2005d5741/%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%92%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_%D7%94_61.pdf
https://mcusercontent.com/76d1682be566edc95a7c4a73e/files/b13ccb5c-3765-d0d4-6c34-15a864dadd7c/%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90_%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_1.pdf
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הכנס יתקיים בעברית ויהיה מונגש לקהלים שאינם בקיאים
בטכנולוגיות למידת מכונה. אחת ממטרות הכנס היא לבחון את שיתוף

הפעולה בין האקדמיה הישראלית למגזר הציבורי בעולמות התכנון,
חדשנות עירונית והרשויות המוניציפליות בהקשר של טכנולוגיות בינה

מלאכותית מתפתחות כגון עיבוד שפה טבעית, למידה באמצעות
חיזוקים וראייה ממוחשבת וסדנה ייחודית תוקדש לנושא זה. 

קישור לכנס- הסבר תכנית, והרשמה:
/https://mlis-tce2021.net.technion.ac.il/he

כנס על "צדק סביבתי בתחבורה" שיערך בבית
גבריאל

הכנס יכלול שני מושבים העוסקים בסוגיות תחבורתיות.
 

- מושב ראשון תחבורה ומשבר האקלים
- מושב שני תחבורה כבסיס לשוויון הזדמנויות

בכנס יציגו אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע, בניהם פרופ' קרל מרטנס
מהטכניון. הכנס מאורגן במשותף על ידי המכללה האקדמית כנרת

וארגון תחבורה היום ומחר אשר מקדם תחבורה ברת קיימא.
 

קישור להרשמה לכנס ותוכנית הכנס:
https://lp.landing-page.mobi/index.php?

page=landing&id=459145&token=04b955884871df5b00f46fb01a6a
20f8

 
 
 

בברכה,
 
 

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

IsraelGeographicalSociety@gmail.com :דוא"ל
 
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://mlis-tce2021.net.technion.ac.il/he/
https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=459145&token=04b955884871df5b00f46fb01a6a20f8
http://geographyil.org/
mailto:IsraelGeographicalSociety@gmail.com
https://geographyil.us14.list-manage.com/profile?u=76d1682be566edc95a7c4a73e&id=1ad171305d&e=%5BUNIQID%5D&c=2aee681902
https://geographyil.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=76d1682be566edc95a7c4a73e&id=1ad171305d&e=%5BUNIQID%5D&c=2aee681902
https://www.geographyil.org/
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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