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 לכל חברי וחברות האגודה הגאוגרפית שלום

1. כנס האגודה הגאוגרפית תשפ"ג 22-23.12.2022, הר-הצופים,
ירושלים

2. קולות קוראים לתלמידי מחקר ודוקטורנטים

3. וובינר בנושא שיקום התיירות העירונית לנוכח משבר הקורונה.

Online One day Workshop - Women in Geomorphology .4
 

 

רשמו ביומנים: כנס האגודה הגאוגרפית תשפ"ג 22-23.12.2022, הר
הצופים, ירושלים

 
כנס האגודה הגאוגרפית תשפ"ג ייערך ע"י המחלקה לגאוגרפיה בהר הצופים. ההרצאות

והמושבים המקבילים יתקיימו ביום חמישי ה 22 בדצמבר 2022, והסיורים ייערכו ביום שישי
ה-23 בדצמבר. פרטים נוספים בהמשך.

 

קולות קוראים לתלמידי מחקר ודוקטורנטים

קול קורא - דוקטורנט.ית או מאסטרנט.ית 
הפרויקט "Learning from the Past to re-think the Anthropocene", בראשות ד"ר עמית טובי

(גיאוגרפיה) וד"ר לי מרדכי (היסטוריה) מהאוניברסיטה העברית בירושלים מחפש לצרף
דוקטורנט.ית או מאסטרנט.ית מצטיינ.ת לקבוצת מחקר העוסקת בנושא (התחלה לא יאוחר

מאוקטובר 2022).

הפרויקט מתמקד בלמידה מהתנסויותיהן של חברות עבר עם אירועים סביבתיים, על מנת לשפר
את התמודדותנו עם אתגרים סביבתיים במאה ה-21. הפרויקט יבחן מקרים של חברות

היסטוריות שהושפעו באופן משמעותי מגורמים סביבתיים, כגון איי הפסחא, תרבות המאיה,
האימפריה הרומית, ועוד. בין השאר, הפרויקט יתמקד בשיח האקדמי והציבורי סביב הלמידה
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ממקרים אלו, תהליכי הלמידה עצמם באקדמיה ובחוגי מדיניות והתוצרים שהניבו – הן ברמת
קידום הידע הנוגע להתמודדות עם שינויים סביבתיים בהווה, והן ברמת תגובות קונקרטיות

לשינויים סביבתיים בני זמננו.

לפרטים נוספים

דרוש.ה תלמיד.ת דוקטורט מצטיין.ת
לפרויקט בנושא פיתוח "כלי יישומי להערכת התפתחות היער לאחר שריפה" במסגרת מענק
מחקר במימון קק"ל דרוש.ה תלמיד.ת דוקטורט בחוג לגיראוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה

למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה.

לפרטים נוספים

וובינר בנושא שיקום התיירות העירונית לנוכח משבר הקורונה,
  17:00-19:15 ,22.3

החוג לתיירות במכללה האקדמית אשקלון מזמין את חבר האגודה הגיאוגרפית לוובינר פרקטי
ותמציתי בנושא שיקום התיירות העירונית. האירוע מאורגן בשיתוף האוניברסיטה היישומית של

זלצבורג, וישתתפו בו נציגים מארגון התיירות העולמי, ישראל ואוסטריה. 
הוובינר יתקיים ב-22.3 בין השרות 17:00-19:15, יש להרשם מראש על מנת להשתתף. ההרשמה

בחינם.

פרטים להרשמה נמצאים בברושור המצורף. 
 

 Online one day workshop Women in Geomorphology
 

The workshop will take place on Monday 8 March 2022, 09:00 am UTC.
 

Learn more

בברכה,
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