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 חי-, המכללה האקדמית תל61 -קול קורא לכנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה

 

 13-14חי, בימים -אנו מזמינים אתכם לכנס האגודה הגאוגרפית השישים ואחד שיתקיים במכללה האקדמית תל

נרחיב את מסורת הכנסים גם למכללות המקיימות מחקר והוראה בתחומי הגאוגרפיה. כמדי שנה . בכך 2020בדצמבר 

 הכנס יהיה פתוח למגוון הנושאים המשקפים והמצביעים על התפתחויות וחידושים במחקר הגאוגרפי.

של השפעות עניינו , פוסט קורונהמחשבים מרחק מחדש: מרחב ומרחק בעידן  הנושא המרכזי של הכנס השנה,

מרחק ומרחב בדגש על השינויים האחרונים המתרחשים כעת ואשר עוד צפויים להתרחש בעקבות מגפת הקורונה. 

מגפת הקורונה ש'נפלה' עלינו שינתה לחלוטין את עולמנו ודרכנו. הדרישה לבידוד של רבים מאיתנו מקנה למרחק 

אישיים, מפגש, תעסוקה, תנועה, התארגנות משמעויות חדשות בהקשרים חדשים ולא מוכרים לנו, דוגמת יחסים בינ

ועוד. לכן נבקש בכנס המתוכנן להתייחס למרחק בהיבטים של צפיפות, התנהגות מרחבית, סביבה, פוליטיקה של ניהול 

 המרחב, קבוצות חברתיות במרחב, תכנון עירוני ואזורי, ומיפוי.

ים הגדולות, מאתגר אף הוא את החשיבה על חי הממוקמת הרחק ממרכזי הער-של הכנס במכללה האקדמית תל ומוקי

 משמעות המרחק בין מרכז לפריפריה ומעלה שאלות על משמעות המרחק בעידן וירטואלי.

 בגאוגרפיה כמו גם בתחומי דעת המשיקים לגאוגרפיה העוסקים בנושאים אלה. איכותיים מחקרים נקדם בברכה

 בדצמבר יום סיורים. 14יום ב' ; ליאה ומושביםבדצמבר, יום מ 13יום א'  הכנס יתפרש על פני יומיים:

אנו מזמינים אתכם להגיש הצעות למושבים ולהרצאות. הצעה למושב תכלול את שם המושב, שם המארגן/נת, שם 

  היו"ר, שמות המרצים, השתייכות מוסדית וכותרות ההרצאות.

 בברכה, 

 שפר, ד"ר תמר אריאלי הוועדה המדעית: ד"ר זאביק גרינברג, פרופ' חיים גורן, ד"ר גד
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 להרצאה הנחיות להגשת תקצירים

  למייל  התקצירים כקובצי וורדיש להגיש אתtc@gmail.com2020iga 

  מילים 300אורך התקציר לא יהיה מעל ל 

 רקע תאורטי מתומצת, שיטת המחקר ותיאור הממצאים העיקריים של המחקר :תקציר ההרצאה יכלול 

  14כותרת התקציר בפונט דיוויד 

  12שמות המגישים ושיוך אקדמי בפונט דיוויד 

  12התקציר יוגש בפונט דיוויד 

 גוף התקציר יהיה מיושר לשני הצדדים 

 יש להימנע מהכנסת תרשימים וטבלאות לתקציר 

 אליו מיועד תקציר ההרצאה.  ושבאנא ציינו מהו המ 

  15.08.2020המועד האחרון לשליחת התקצירים הוא  

 

  הגשה של מושב מלא:הנחיות ל

  ואת שמות כל המציגים בו. אנו מבקשים שלא יהיו יותר מארבע הרצאות  שם המושבאת יש לשלוח למייל

 במושב. 

 גאו גאוגרפיה היסטורית ומיפוי, המפורטים:אליו ישתייך המושב מבין המסלולים מהו המסלול  אנא ציינו-

אקלים  מצבי חירום ואסונות, ניידות ותחבורה, תיירות, גאוגרפיה תרבותית, אינפורמטיקה וחישה מרחוק,

תכנון עירוני  גאוגרפיה עירונית, המרחב הכפרי, גאוגרפיה וחינוך, גאוגרפיה פיזית, וסביבה,

 קהילות עירוניות ייעור וסביבה )מושב קק"ל(, יאות,מרחב ובר כלכלה וסביבה, מיניות, ואזורי,

 שם המרצה, שיוך יצוינו הפרטים הבאים: שם ההרצאה, הרצאה של כל ר יתקצה שאאנא הקפידו על כך שבר

כל אנו ממליצים להכין את אקדמי של המרצה, כתובת מייל של המרצה, תקציר ההרצאה כפי שנדרש. 

 במרוכז. אחד ל מייבההרצאות כקובץ וורד אחד ולשלוח 

 

 תקצירים:אנו מבקשים לציין במפורש את הקריטריונים לקבלת 

 יתקבלו רק תקצירים המציגים עבודה מקורית שבוצעה על ידי מחברי התקציר 

 )יתקבלו עבודות מדעיות בלבד )לא הרצאות סקירה 

 אין להגיש יותר מתקציר אחד למחבר 

  שני להרצות בכנסאנו מזמינים תלמידי דוקטורט ותלמידים לתואר 

 לאתר הכנס לחץ כאן                                                               

 tc@gmail.com2020iga מייל לשליחת ההצעות:
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