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 שלום לכל חברי האגודה הגאוגרפית,

1. כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית- בימי ראשון-שני בשבוע הבא
במכללת תל חי.

Handbook on Cities and Complexity  .2 של פרופ' יובל פורטוגלי.

3. קול קורא להגשת תקצירים לסימפוזיון השנתי ה-4 בהיסטוריה
ותרבות אדריכלית.

4. תחרות פרס בהט לשנת תשפ"ב-2022.

כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית – בימי ראשון-שני בשבוע הבא
במכללת תל חי! 

באתר הכנס תוכלו למצוא תוכנית מפורטת של מושבי והרצאות הכנס
ושל הסיורים. שימו לב שחלק ממושבי הכנס ישודרו דרך הזום .

נציין שוב שהכנס (כולל הסיורים וההסעות לכנס) ללא תשלום, מותנה
רק בהרשמה מראש.

 
תכנית מפורטת של הכנס: לחץ/י כאן

רישום להסעות לכנס: לחץ/י כאן

אתר הכנס: לחץ/י כאן
 

כולכם מוזמנים להשתתף בכנס, נשמח לראותכם.
 

בברכת חג חנוכה שמח,
צוות האגודה הגאוגרפית

 
 

 

https://conferences.telhai.ac.il/sites/default/files/programs/A5_Booklet_All.pdf
https://conferences.telhai.ac.il/sites/default/files/programs/A5_Booklet_All.pdf
https://docs.google.com/forms/d/11oWzdkgQTafLylo3NgWYtxHsggpNdDdXeSA76jXO5kM/edit
https://conferences.telhai.ac.il/he/content/%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%A7-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91
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Handbook on Cities and" ספר חדש בעריכת פרופ' יובל פורטוגלי

"Complexity

For details see: https://en-
urban.tau.ac.il/news/Book_presentation_Handbook_on_Cities_an
d_Complexity
 
 
The book:
Juval Portugali Ed. (2021). Handbook on Cities and
Complexity. Edward Elgar Publishing.
Book information page: https://www.e-
elgar.com/shop/gbp/handbook-on-cities-and-complexity-
9781789900118.html
The official online e-book:
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781789900118/9781789
900118.00006.xml?rskey=7sXDfT&result=1
 
 

קול קורא להגשת תקצירים לסימפוזיון השנתי ה-4 בהיסטוריה ותרבות
אדריכלית

FICTITIOUS CAPITALS
Postmodernism and the Built Environment

האירוע יתקיים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ובתל
אביב.

בתאריכים 25-24 במרס 2022.

מועד הגשת התקצירים: 26 בדצמבר 2021.
כל הפרטים בקובץ המצורף.

ספר חדש בעריכת פרופ' יובל פורטוגלי

קול קורא לסימפוזיון השנתי

https://en-urban.tau.ac.il/news/Book_presentation_Handbook_on_Cities_and_Complexity
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-on-cities-and-complexity-9781789900118.html
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781789900118/9781789900118.00006.xml?rskey=7sXDfT&result=1
https://mcusercontent.com/76d1682be566edc95a7c4a73e/files/b0d03f6d-a240-f5ac-3a02-6760875ddcb0/You_are_cordially_invited_to_a_book_presentation_organized_by.pdf
https://mcusercontent.com/76d1682be566edc95a7c4a73e/files/ed1cadb1-157e-8dfa-0c19-2a0e6083b6d7/BHRC_Call_for_Abstracts_FICTITIOUS_CAPITALS_2022.pdf
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תחרות פרס בהט לשנת תשפ"ב 2022
 

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה שמחה להציג
בפניכם את תחרות פרס בהט לשנת תשפ"ב-2022.

מצורפים בזאת תקנון הפרס וכרזת קול-קורא המובאת גם להלן.

המועד האחרון להגשת כתבי היד לתחרות הוא ה-2 בינואר 2022.
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בברכה,
 
 

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

IsraelGeographicalSociety@gmail.com :דוא"ל
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תחרות פרס בהט תשפ"ב 2022
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