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לכל חברי וחברות האגודה הגאוגרפית שלום,

Geodesigning Our Future - Urban - 1. קול קורא לפרק בספר
Development Dynamics in Israel

2. קורס לתואר שני/שלישי בנושאים מתקדמים- במיפוי
וגיאו-אינפורמציה

3. הצעת עבודה- סטודנדט/ית לתואר שני/שלישי לניתוח מידע תחבורתי

4. קול קורא להגשת תקצירים לוועידה השנתית למדע וסביבה

5. דרושים עוזרי מחקר על האקולוגיה הפוליטית של מטרופולין תל
אביב

6. שינויים באתר האגודה

 

Geodesigning Our Future - Urban :קול קורא לפרק בספר
Development Dynamics in Israel

 
לחצים חברתיים וסביבתיים גדלים מעלים את הדרישה לשימוש יעיל ובטוח בקרקע. מתכננים

וקובעי מדיניות נדרשים להתמודד עם אינטרסים מנוגדים ברמה המקומית, האזורית והלאומית. 
הספר שלפנינו עוסק בסוגיות תכנוניות עירוניות בישראל ויתפרסם כאסופת מאמרים בעריכת דר'

שלומית פלינט אשרי. הספר אמור לצאת באוגוסט 2023.
 

פניה זו מאפשרת לחוקרות ולחוקרים לשלוח הצעות מחקר מקדמיות בשפה האנגלית (ולא רק
כתבי יד שלמים). כתיבת פרק עשויה להתאים למי שרוצה לפרסם חומר על סמך עבודת תזה או
דוקטורט בתחומים של ניהול מי נגר בערים, אנרגיה, תעשיה ומסחר, עירוב שימושים ונושאים
קרובים. על הצעה מקדמית לכלול את תקציר המחקר ומועד משוער להגשת כתב היד השלם.

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל:
shlomit.flint-ashery@biu.ac.il
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קורס לתואר שני/שלישי בנושאים מתקדמים -מיפוי
וגיאו-אינפורמציה

 
סילבוס הקורס

 
 

הצעת עבודה - סטודנט/ית לתואר שני/שלישי לניתוח מידע
תחבורתי

 
דרוש סטודנדט/ית לתואר שני/שלישי לניתוח מידע תחבורתי בשוטף.

שליטה באקסל חובה. עדיפות לבעלי/ות ידע בממ"ג.
זמינות מיידית כפרילנס.

יש לעבודה תרומה בקבלת החלטות וגם יכולה לשמש בסיס לפרסומים אקדמיים.
fabio_s@tel-aviv.gov.il 053-5271102 ליצירת קשר והעברת קו"ח: פביו שיינקמן שחר

 

קול קורא להגשת תקצירים לוועידה השנתית למדע וסביבה
 

הכנס יתקיים בתאריכים 6-7 ביולי 2022, הגשת התקצירים עד 24.2.22 באתר

 

דרושים עוזרי מחקר על האקולוגיה הפוליטית של מטרופולין תל
אביב

 
שלום רב,

אני מחפש עוזר/ת למחקר על האקולוגיה הפוליטית של מטרופולין תל אביב. 
הפרויקט עוסק במגוון רחב של סוגיות סביבתיות שיש להן היבטים תכנוניים, חברתיים

ופוליטיים (מים, אנרגיה, מזון, צדק סביבתי ועוד).
בשלב ראשון, מדובר בעבודה מרוכזת (חצי מלגה או מלגה מלאה, בהתאם לזמינות המועמד/ת)

לתקופה של כחצי שנה החל מהסמסטר הקרוב (מרץ-ספטמבר).
מוזמנים לפנות סטודנטים/יות בעלי תואר שני ומעלה, כולל פוסט-דוקטורנטים, עם תואר במדעי

הסביבה, תכנון עירוני, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, קיימות ועוד. 

https://mcusercontent.com/76d1682be566edc95a7c4a73e/images/e5027743-6474-ed89-3540-a411cbc04c8b.jpg
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גם ״אורבניסטים״ שמתעניינים במימדים חברתיים ופוליטיים של מדיניות עירונית (במובנה
הרחב) בישראל יתקבלו בברכה.

אשמח לענות על שאלות או בירורים.
בברכה,

ד״ר נתי מרום
בית הספר לקיימות,

המרכז הבינתחומי הרצליה
nathan.marom@idc.ac.il

 

שינויים באתר האגודה
 

 בימים אלו מתעדכן אתר האגודה בתכנים חדשים - מוזמנים להתרשם
 
 

בברכה,
 
 

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

IsraelGeographicalSociety@gmail.com :דוא"ל
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