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 30.3.2022האגודה הגאוגרפית הישראלית -עדכוני

לכל חברי וחברות האגודה הגאוגרפית שלום
 .1קול קורא לכתיבת מאמרים לספר :מחקרי עירוניות בישראל/פלסטין:
מגמות עכשוויות
A monthly lecture series on Big Data, AI and Urban Future .2
 .3אירוע מקוון :סביבה  -אנרגיה -מלחמה31/3/2022 ,
Webinar: Governing the Urban Night, 1/4/2022 .4

קול קורא לכתיבת מאמרים לספר :מחקרי עירוניות
בישראל/פלסטין :מגמות עכשוויות
Urban research in Israel/Palestine: Recent trends
אסופת המאמרים ביוזמת 'קהילת מחקרי עירוניות ישראל' מבקשת להמשיג ,לעדכן ,לתכלל,
לפתח ולנתח את הידע לגבי עיור ועירוניות בישראל/פלסטין במאה ה. 21-בכך הספר מבקש
לייצר מבט מחקרי רחב על הצורות העירוניות השונות שמתקיימות במרחב שבשליטת ישראל
וביחסי הגומלין ביניהן ,ובראשן העירוניות הישראלית והפלסטינית ,הפרברית והכפרית.
חוקרים וחוקרות מוזמנים/ות לשלוח תקצירים וחמש מילות מפתח כהצעה למאמר מלא בציון
השער אליו מיועד המאמר ו keywords 5-באמצעות הקישור הזה .היקף התקציר לא יעלה על
עמוד אחד .שליחת תקצירים עד .1.7.2022
לפרטים נוספים על שליחת התקצירים לספר

A monthly lecture series on Big Data, AI and Urban Future
TAD Urban Planning & Smart Cities community in collaboration with TAU City Center
are Inviting you to join a monthly lecture series during the 2nd semester on:
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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:

1. March 10th | John Östh, Oslo Metropolitan University
Pandemic related mobility changes in the greater Stockholm region, and the effects on
segregation
2. April 7th | Alex Hagen Zanker, University of Surrey UPCOMING EVENT!
Identifying a pan-European shift in urban growth dynamics over the period 1974 - 2014
using big data and dynamic modeling
This event will take place on Thursday, April 7th at 12:00 in room 101 at the Porter school
of Environmental Studies building, Tel Aviv University
Please register here.
3. May 12th | Toshihiro Osaragi, Tokyo Institute of Technology
Simulating high resolution spatio-temporal distribution of urban population and activities for
the earthquake response
4. June 2nd | Itzhak Benenson, Tel Aviv University
The near future of urban transport

You are all invited. Please register here
For further information and contact:
Yael Bulis & Adva Sahar, TAU City Center | urban@tauex.tau.ac.il
Dr. Shiri Stempler, TAD Center | shiristemp@tauex.tau.ac.il
For more details

 סביבה אנרגיה מלחמה:אירוע מקוון
אירוע מקוון ומיוחד בארגון קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית
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חברה-אקלים-אנרגיה- בנושא סביבה12:30-14:00  במרץ31-הישראלית יתקיים ביום חמישי ה
 ארבעה משתתפי הפאנל יחלקו מחשבות על המלחמה.על רקע המלחמה באוקראינה
 המפגש יכלול זמן לדיון והערות.באוקראינה מנקודת מבט של סביבה אקלים ואנרגיה
. קישור לזום בתגובות. הפאנל פתוח לכולם.המשתתפות והמשתתפים
|  האוניברסיטה העברית, המחלקה ליחסים בינלאומיים,'המפגש בהשתתפות ד"ר אור רבינוביץ
 המחלקה ליחסים, ראש המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בינלאומיים,ד"ר ליאור הרמן
, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,' האוניברסיטה העברית | פרופ׳ דני רבינוביץ,בינלאומיים
 מנכ"ל שותף של המרכז לשיקום האקלים ומומחה לביטחון,אוניברסיטת תל אביב | ויקטור וייס
. אוניברסיטת תל אביב, ד״ר שולה גולדן החוג ללימודי הסביבה:לאומי ושינויי אקלים | מנחה
- קישור לזום
/https://tau-ac-il.zoom.us/j
פרטים נוספים

Webinar: Governing the Urban Night - Local governance of
the urban night time
The IGU Commission Geography of Governance organizes a Webinar on 'Governing the
Urban Night', during the 6th edition of the Night of Geography
(https://www.geonight.net/442-2/ ), on 1st April 2022, 19:00 - 21:00 (GMT).
The program includes 6 talks by: Jess Reia (University of Virginia, USA); Marion Roberts
(University of Westminster, UK); Sara Ross (Dalhousie University, Canada); Silvia Grandi
(Università di Bologna, Italy) and Chiara Bernasconi (Università Cattolica di Milano, Italy &
School of the Art Institute of Chicago); Liora Bigon (Holon Institute of Technology, Israel);
and Hanan Peretz (Peretz Architecture Studio, Israel), followed by an open debate.
Participation is free and open to the public.
All information here: https://sites.google.com/view/geonight2022igucgog/program
Registration: https://sites.google.com/view/geonight2022igucgog/registration
Looking forward to seeing many of you there!

For further information

,בברכה
האגודה הגיאוגרפית הישראלית
http://geographyil.org :אתר
IsraelGeographicalSociety@gmail.com :דוא"ל
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