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 11.5.2022האגודה הגאוגרפית הישראלית -עדכוני

לכל חברי וחברות האגודה הגאוגרפית שלום
 .1קול קורא להגשת הצעות לתקצירים לכנס בנושא :טבע וסביבה בגיל
זקנה  -אתגרים והזדמנויות בעידן הקיימות
An invitation to the third online lecture in the series: Big data, .2
AI and Urban Future 12th May

קול קורא להגשת הצעות לתקצירים לכנס בנושא :טבע וסביבה בגיל
הזקנה  -אתגרים והזדמנויות בעידן הקיימות
מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזִ קנה באוניברסיטת חיפה ,החוג לגאוגרפיה ולימודי
סביבה ,הפקולטה למדעי החברה ,מכון שמיר ורשות הטבע והגנים מזמינים אתכם.ן להגיש
הצעות לתקצירים לכנס בנושא:
טבע וסביבה בגיל זקנה :אתגרים והזדמנויות בעידן הקיימות
Nature and Environment in Old Age: Challenges and Opportunities in the Era of
Sustainability
אשר יתקיים ב 22-בנובמבר  2022במצפור באוניברסיטת חיפה.
אורכם של התקצירים המבוקשים הוא בין  200ל 300-מילים ,התאריך האחרון למשלוח התקציר
הוא 30 :ביולי 2022
להגשת תקצירים ולשאלות יש לפנות להדס אוסי פישר בטלפון  04-8240870או במייל:
hossi@staff.haifa.ac.il | mcia@univ.haifa.ac.il
לפרטים נוספים ולsave the date -
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Data, AI and Urban Future, 12th May
TAD Urban Planning & Smart Cities community in Collaboration with TAU City Center
are Inviting you to Join the Third Lecture of the Series on:
Big Data, AI and Urban Future
The series will bring together TAU and worldwide experts to discuss the impact of data
science and AI on urban life and its management. The series will host four meetings.
Upcoming event:
A lecture by Toshihiro Osaragi | May 12th, 12:00 IL time, via Zoom
Professor, Dr. Eng., School of Environment and Society, Tokyo Institute of Technology,
Japan
Title: Simulating high-resolution spatio-temporal distribution of urban population
and activities for the earthquake response
To read the abstract, please view the attached invitation.
To receive a Zoom link, click here to register >
For further information, contact:
Yael Bulis & Adva Sahar, TAU City Center | urban@tauex.tau.ac.il
Dr. Shiri Stempler, TAD Center | shiristemp@tauex.tau.ac.il
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