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 קול קורא להשתתפות בסמינר חוקריםהזמנה ו

 ,וחברי הסגל העוסקים בעיר ועירוניות שלום , תלמידי מחקרלחוקרים

מתוכנן "מרכז העיר", , הבמסגרת הקמתו של המרכז החדש לחקר העיר ועירוניות באוניברסיט

נושאי עיר, מדי חודש לדיון משותף במחקרים המתקיימים באוניברסיטה ב שיתקייםסמינר מחקרי 

מטרת הסמינר היא לבחון את הפנים הרבות של העיר כפי שהם  עיור, תכנון ערים ועיצוב עירוני.

וליצור שיתוף פעולה והפריה הדדית  באוניברסיטהנעשים מגוונים הבאים לידי ביטוי במחקרים ה

    בין החוקרים מן התחומים השונים.

 אחת לחודש בימי ראשון יתקיימו, אשר בהקרו הכוונה היא להתחיל בסמינרים כבר בסמסטר

בעקבות ההרצאות ו, עדכנייםמחקרים ציגו שניים או שלושה חוקרים יכל סמינר ב .16:00בשעה 

  יתקיים דיון משותף.

ויוקדש ל"ערים  ,כיתות הנדסהבניין , 011חדר ב ,2015.517. יתקיים ביום א הראשוןהסמינר 

"חיזוי תנועה בעיר, ידבר על  (אוגרפיה וסביבת האדםהחוג לגי) ריצחק אומ 'פרופ :"הותנוע

"תפעול ידבר על  ן החוג להנדסהמ ד"ר טל רביב .ייצוג קוגניטיבי של מרחק ומה שביניהם"

ידבר על  (החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם) ד"ר משה גבעונימערכות שיתוף אופניים". 

  בת כנקודה אסטרטגית בעיר".: תחנת הרכעירונית-"אינטגרציה בין תחבורה עירונית ובין

העיר " לנושא ויוקדש ,להנדסהוולפסון בניין , 206חדר ב ,614.הסמינר השני יתקיים ביום א' 

היסטוריה עירונית, זהות קהילתית ומעמד חברתי בתהליכי התחדשות   -ושאלות של צדק 

שיתוף  -עירוניות והעצמה קהילתית " )הפקולטה למשפטים( תדבר על פרופ' נטע זיו: "עירוניים

)החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם(  טובי פנסטר פרופ'". דיירים במיזמי התחדשות עירונית ביפו

  .התחדשות עירונית: הכרה ויכולת אזרחית של תושבי העיר" -"היסטוריה עירונית  תדבר על

 

 http://bit.ly/1LGRWyzמחקר הראשונים:. הרשמה לסמינרי החים לקהל אך מותנים בהרשמה מראשהסמינרים פתו
 

זמינך להשתתף הפונים אליך ולכלל החוקרים העוסקים בתחום באוניברסיטה, במטרה לאנו 

 . , השנה ובמהלך השנה הבאההבאיםסמינרים אסוף הצעות ורעיונות לול  פורום המחקרימפגשי ב

 taucitycenter@gmail.comקשר:  לפרטים נוספים ויצירת

 

 ,בברכה

 יובל פורטוגלי וצוות ההקמה 'פרופ
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