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  :בנושא 54-ה הישראלית הגאוגרפיה האגודה כנס

  בגאוגרפיה אופקים מרחיבים
  2013  דצמבר 2-1, ד"תשע כסלו ט"כ-ח"כ

  
  הכנס אודות

  

 בכנס להשתתף להזמינכם שמחה  אילן בר באוניברסיטת וסביבה לגאוגרפיה המחלקה

-ח"כ בתאריכים אילן בר באוניברסיטת השנה שיתקיים הישראלית הגאוגרפית האגודה

  .2013 דצמבר 2-1, ד"תשע כסלו ט"כ

כמידי שנה הכנס יהיה פתוח למגוון הנושאים המשקפים את המחקר הגאוגרפי בישראל 

    איכותיים מחקרים בברכה מקדמים אנחנו .ומצביעים על תמורות, התפתחויות וחידושים

 כל של להשתתפות מצפים אנו. לגאוגרפיה המשיקים דעת בתחומי גם כמו בגאוגרפיה

 הצעות להציע אתכם ומזמינים וסטודנטים מרצים, חוקרים, גאוגרפים, האגודה חברי

  .לכנס ומושבים להרצאות

 סיורים, מליאה מושבי, הרצאות יתקיימו שבהם גדושים ביומיים מרוכז יהיה הכנס

 ביום נוסף סיור ויתכן סיורים שלושה יתקיימו היומיים במהלך. חברתיות ופעילויות

  . משתתפים למספר בכפוף שלישי

  

  

  

  : הכנס מארגני אל לפנות ניתן והצעה שאלה בכל

  amitcoi@biu.ac.ilכהן, -עמית עירית' פרופ
  Steve.Brenner@biu.ac.ilברנר,  סטיב' פרופ

  soferm1@biu.ac.ilפרופ' מיכאל סופר, 
 rit.Rotem@biu.ac.ilOרותם,  אורית' דר
  Nir.Cohen@biu.ac.ilכהן,  ניר' דר
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  : הכנס מבנה

  )3.12יום ג' ( )2.12יום ב' (שעה )1.12יום א' (	שעה

   התכנסות ורישום 09:30 – 08:30 התכנסות ורישום 09:30 – 08:30
  
רמת סיור 

  גן 

  
  

  סיור
  מקווה ישראל

 מושבים מקבילים 11:00 – 09:30 מושבים מקבילים 11:00 – 09:30
 הפסקת קפה 11:30 – 11:00 הפסקת קפה 11:30 – 11:00
מושב מליאה: "מרחיבים  13:00 – 11:30

 אופקים בגיאוגרפיה"
 מושבים מקבילים 13:00 – 11:30

  ארוחת צהריים 14:00 – 13:00 ארוחת צהריים 14:00 – 13:00
  מושבים מקבילים 15:30 – 14:00

+  
 גנים בבר אילןסיור 

: אסיפת אגודה 15:00 – 14:00
בחירות לאגודה 

 הגיאוגרפית

  
  
  

 סיור בת ים

  

 מושבים מקבילים 16:30 – 15:00 הפסקת קפה 16:00 – 15:30
: "אנרגיה מושב מליאה:  17:30 – 16:00

מפגשים בין מחקר, 
 "כלכלה וחברה

מושב מליאה  18:30 – 16:30
המרחב מסכם: "

 "הכפרי לאן?
  הדלקת נרות 18:30 הדלקת נרות 18:00 – 17:30

  

  

   סיורים:

  

  )01.12.2013(ביטוי נופי למפגש בין מדע, תרבות וחברה  -אילן בר באוניברסיטת גניםה: 1 סיור

  )02.12.2013( גני הפסגות ברמת גן   -רמת גן: 2 סיור

   )02.12.2013( ישראלית ביניים לעיר כמודל ים-בת: באמצע?) טוב( מקום -ים בת סיור: 3 סיור

  )03.12.2013( בה עירוניתיריאה ירוקה ונכסי מורשת בל של מארג נופי : מקווה ישראל: 4 סיור
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  : )1310.13. עד הגשה מועד(  ותקצירים נושאים הגשת
 עוברת האחרונות בשנים .בגאוגרפיה אופקים מרחיבים הוא ד"תשע לכנס הנבחר הנושא

 לשיתופי יותר רבה בפתיחות היתר בין המתבטאים מהותיים שינויים בישראל הגאוגרפיה
 למחקרים בנוסף, לפיכך. וחיים טבע, רוח, החברה במדעי אחרות יפלינותצדיס עם פעולה

 שיתופי המקדמות בעבודות השנה הכנס יתמקד, הקלאסית הגאוגרפית בליבה הנוגעים
 מוזמנים עבודתם את להציג המעוניינים. נוספים דעת תחומי עם פעולה
  .להרצאה נושא לשלוח

:    ל"דוא לכתובת והתקצירים ההרצאות נושאי את לשלוח יש
geogcon2013@gmail.com 

  

  )9.1315. ספטמבר אמצע עד הגשה מועד( מושבים לארגון קורא קול

 הועדה אל הצעתם את להעביר מוזמנים מאורגנים מושבים לקיים המעוניינים משתתפים
 את, הראשוני בשלב לשלוח נא. מרצים ארבעה יכלול מושב כל. המארגנת

:   ל"דוא לכתובת 10.9.2013 תאריך עד הרצאתם ונושאי כתובתם ,המרצים שמות
geogcon2013@gmail.com  

  

  :  תקצירים להגשת הנחיות

  . מילים 250 יעלה לא תקציר אורך. אחר עמוד גבי על  העברית בשפה ייכתבו התקצירים
  : הבא המידע את יכלול התקציר
 ההרצאה כותרת 
  המרצים שמות 
  מוסדי שיוך 
 ההרצאה על האחראי של ל"דוא כתובות 
 המחקר עבודת תיאור 
 .מפתח מילות חמש 

  

  מצורף WORD כמסמך התקציר את להגיש יש

  שוליים בהערות להשתמש אין
  . החלטה לאחר תישלח הודעה. שיפוט יעברו התקצירים

 

  geogcon2013@gmail.com לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות :התקציר משלוח אופן

  



  הפקולטה למדעי החברה
 הבהמחלקה לגאוגרפיה וסבי

Faculty of Social Sciences 
Department of Geography and 
Environment 

 

Tel: 03 531 8222 :טל  Fax: 03 738 4033 :פקס  geogdept@mail.biu.ac.il  http://geoenv.biu.ac.il 

Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ישראל, 52900רמת גן , אילן- אוניברסיטת בר  
 

  הרשמה טופס

      הישראלית הגאוגרפית באגודה ולחברות לכנס הרשמה דמי

 מחיר 
  רגיל

מחיר 
  מורים/פנסיונרים

 מחיר
  חיילים/סטודנטים

  ח"ש 100  ש"ח 150  ח"ש 200  יומיים  השתתפות בכנס

  ח"ש 60  ש"ח 90  ח"ש 120   השתתפות בכנס יום אחד 
  ח"ש 30  ש"ח 30  ח"ש 30  השתתפות בסיור 
דמי חבר באגודה 

   הגאוגרפית הישראלית 
  ח"ש 50  ש"ח50  ח"ש 100

 כנס לפקודת( בהמחאה כ"סה
  )הגיאוגרפית האגודה

  
_______  

  
________  

  
________  

  ארוחות צהריים יוגשו למשתתפים בכנס; מחירן כלול בדמי ההרשמה *

  .סטודנט תעודת בהצגת לסטודנטים ההנחה *

 בגאוגרפיה אופקים העת כתב של שנתי במינוי מזכה באגודה חברות חידוש* 

  

  __________________אקדמי תואר_________________ , משפחה ושם שם

  . אחרת צוין אם אלא, האגודה בכנס תימסר הקבלה

  ___________________ל"דוא_________________, הקבלה למשלוח כתובת

  )X  לסמן נא(בסיור להשתתף ברצוני

 וחברה תרבות, מדע בין למפגש נופי ביטוי -אילן בר באוניברסיטת הגנים: 1 סיור 
    גן ברמת הפסגות גני  - רמת גן סיור: 2 סיור 
  ישראלית ביניים לעיר כמודל ים-בת :באמצע?) טוב( מקום  - ים בת סיור: 3 סיור 
יתקיים ( עירונית בהיבל מורשת ונכסי ירוקה ריאה של  נופי מארג :מקווה ישראל: 4 סיור 

  כפוף למספר נרשמים)ב 03.12.2013ביום ג' 
  

    אופן העברת התשלום
  : אל , הגיאוגרפית האגודה כנסלפקודת  ההמחאה בצירוף, הטופס את לשלוח יש 

  
   וסביבה לגאוגרפיה המחלקה

  הגאוגרפית האגודה כנסעבור 
  אילן בר אוניברסיטת

  .52900 גן רמת
  




