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1  חברה, תכנון ופוליטיקה במרחב העירוני
תכנון עירוני 

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר פרופ' ערן רזין

יישום תכניות מתאר בתל-אביב-יפו – מקרה מבחן תכנית B יפו
רינת מילוא, ד"ר שלומית פלינט, ד"ר ענת צ'צ'יק

איזונים ובלמים במערכות תכנון ריכוזיות ומבוזרות: אונטריו ובריטיש קולומביה )קנדה(, ישראל ורשמים גם מניו סאות וולס 
)אוסטרליה(

ערן רזין

תכנון במשבר: השפעת שיח ההורדה על עיצוב המרחב והדמוקרטיה התכנונית
רני מנדלבאום, טליה מרגלית

עירוניות וצבא – הילכו השניים יחדיו?
אמיל ישראל

התחדשות עירונית
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר פרופ' גלעד רוזן

טיפולוגיה של התחדשות עירונית בישראל
קובי אוחיון, נורית אלפסי

התנגדויות ושינויי מדיניות- תמ"א 38 ברמת גן
לירן יהודה שוקרון, טליה מרגלית

)Urban Diversity or Spatial Segregation: An Examination of Israel’s Flagship Urban Renewal Plan )TAMA 38
משה שמאי, רווית חננאל

עירוב חברתי-כלכלי בחידוש מגורים בישראל – ממצאים ממחקר הערכה
נאוה קיינר-פרסוב, נעמי כרמון

דברים שרואים מכאן: התהוותן של המינהלות המוניציפליות להתחדשות עירונית
ינון גבע, גלעד רוזן

אתגרים של קבוצות אתניות במרחב משותף
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר פרופ' יצחק שנל

השתלבות ערבים בערים מעורבות
אחמד באקר דיאב, יצחק שנל

בחירת מקום המגורים: העדפות המגורים של הצעירים הפלסטינים בישראל
היבה בוארדי

עקה הורית בבית: השוואה בין אמהות מוסלמיות ליהודיות
יצחק שנל, דיאנא סעדי, עמנואל תירוש, קרן אגאי שי

 Accommodation sharing of diverse ethnic groups in a migrant neighbourhood: the case of Whitechapel
 London

Erez Hatna ,שלומית פלינט אשרי

הגאוגרפיה שבין הפוליטי לחברתי
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר ד"ר אורית רותם

גאוגרפיה עירונית של פחד מטרור: המקרה של אינתיפאדת הסכינים בירושלים 
אורית רותם, שירה גולדרייך, ניר כהן

מובלעת הר הצופים: קמפוס האוניברסיטה העברית כמרחב פוליטי, בטחוני, אקדמי
עודד לוונהיים

הפוליטיקה המרחבית של טראומה קווירית עירונית
חן משגב, גילי הרטל

מדיניות תרבות ציבורית וזהות מקומית: מחקר השוואתי של שלוש ערי ביניים בישראל
נוגה ראב"ד



2  המרחב הכפרי במציאות משתנה
נופים ומרחבים במרחב הכפרי

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר ד"ר זאב גרינברג

שינוי הנוף של במרחב הכפרי בעמק יזרעאל מתחילת המאה ה-20 ועד היום: ישובים בתכנונו של ריכרד קאופמן כמקרה 
בוחן

גד שפר

גדרות אידיאולוגיות, גדרות חברתיות וגדרות גאוגרפיות-כלכליות
מיכל פלגי, יגאל צ'רני

משמעותם המרחבית והתפקודית של מרחבים פתוחים בין היישוב הוותיק לשוכנה הנבנית בצמוד להם ביישובים כפריים
זאב גרינברג

קיימות החקלאות הערבית בצל העיור: "אזור המשולש הקטן" כחקר מקרה
נועמאן גנאיים

ישובים כפריים במרחבים משתנים
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר פרופ' מיכאל סופר

תמורות בתפישת המרחב הכפרי: מבט דרך יחסי עיר-כפר בפריפריה בישראל
מיכאל סופר, לביאה אפלבום, עירית עמית-כהן, ניר כהן, ירדנה שאול, עירית שמואל

הרישות הדו-רובדי והשפעתו על קידום עסקים קטנים במרחב הכפרי בישראל
זאב גרינברג, אלי גימון, ינאי פרחה

עובדים קבועים מאחורי הבית: העסקת מהגרי עבודה תאים בחקלאות במרחב הכפרי
יהל קורלנדר, מתן קמינר

אתגרי המשילות בניהול היישוב הכפרי לאור המציאות המשתנה
אורית דגני דיניסמן

שולחן עגול המרחב הכפרי
מושב ג'-ד, 14:00–17:30 – יו"ר פרופ' מיכאל סופר ודודו קוכמן

מפגש 26: מורשת כפרית כמנוף לפיתוח מקומי ואזורי

ברכות המארחים
אהרון קלרמן

מגמות חדשות בתפיסת תיירות מורשת במרחב הכפרי
עירית עמית-כהן

התכנון ככלי לפיתוח ו/או שימור- מגמות חדשות
אורי אילן

מורשת כפרית או זהות יישובית
רותי פרום-אריכא

מגיבים:
מלכה כרמל
אסנת קמחי

איתמר בן דוד 



3  היסטוריה של תכנון והתיישבות
היסטוריה של התיישבות ותכנון 1

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר פרופ' תמיר גורן

בוסתני עצי פרי ברמת ברנע עד 1948: הגורמים הגאוגרפיים שהובילו לנטיעתם במידה הרבה ביותר בהשוואה ליתר 
האזורים בהר הנגב

אלי אשכנזי, יונה חן, יואב אבני

בין עמק הארזים למגדל עדר: ביטחון, כלכלה ופוליטיקה בהיעלמות הפריפריה החקלאית היהודית של ירושלים לאחר 
תרפ"ט

ראובן גפני

ִטְבהֹון – קק"ל וההון הפרטי – יסודה של טבעון כמקרה בוחן
לילך ברק

הפער בהתפתחות בין הערים יפו ותל אביב והשפעתו על היחלשותה של יפו בתקופת המנדט
תמיר גורן

היסטוריה של התיישבות ותכנון 2
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר פרופ' מעוז עזריהו

העיר בעלת השטח הגדול ביותר במזרח התיכון: הנסיון לסיפוח הקריות לחיפה לאחר קום המדינה ותוצאותיו
נדב היידקר

פוליטיקה או אידיאולוגיה, כלכלה או קיבעון תכנוני: מדוע נבנתה שכונת גונן בצפיפות כה נמוכה?
אלדד ברין

כיצד נוצרה רצועת עזה? בין חלוקה לפשרת שעה 1950-1947
ארנון גולן

האזור המפורז בפתחת ניצנה 1957-1949
זאב זיוון

היסטוריה של התיישבות ותכנון 3
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר פרופ' רן אהרנסון

אהרן אהרנסון והתחדשותה של א"י
רן אהרנסון 

בין שתי אימפריות: מסראיית ג'יפתליק למשטרת הג'יפתליק -1890 1948, בראי שינויי ממשל
רבקה ירמיאס, רות קרק

המחלקה להתיישבות חקלאית והמאבק על תכנון הגליל המערבי 1953-1948
גיא ג'מו

גני חיות בישראל: התבוננות עירונית ולאומית
שי בן עמי

110 שנה לתל אביב
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר פרופ' ארנון גולן

מאיר דיזנגוף ימים מוקדמים – עלייתו ונפילתו של בית החרושת לזכוכית ב טנטורה מבט אחר
אילן שחורי

חצרות חסידיות בתל-אביב 1940-1965
מיכל גלטר

מעבר לגבולות העיר: השטחים האקס-טריטוריאליים של עיריית תל-אביב בקום המדינה
ירון בלסלב

עיצוב הגבול של תל אביב בעקבות מלחמת העצמאות
ארנון גולן

העיר האסורה – יחסי הגומלין בין גבולות הקריה לסביבתה, בראי השנים
שרי מרק



4  תרבות ונוף
סיפורו של מקום בתמונות

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר פרופ' דן מלקינסון

שינויי נוף באזור פרדס חנה – כרכור והשפעתן על הצפות: מבט היסטורי-גאוגרפי
גד שפר

פרישה, צילום וגאוגרפיה של היומיום
סטנלי ווטרמן

עין חרדלית לאורך השנים
רתם אלינסון

מגוגל-ארץ לביקור-ארץ: מסע מצולם בעקבות הגבולות של איחוד האמירויות הערביות
מורן זגה

תפיסת המרחב בספרות ובאומנות
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר ד"ר ניקולא יוזגוף-אורבך

פרחי-בר בתרבות החזותית בישראל: ייצוגים של אדמה מסוכסכת
שחר מרנין-דיסטלפלד

גן העצמאות בספרות העברית הלהט"בית
ניקולא יוזגוף-אורבך

מנקרת הצור למערכת מסתור – על חללים תת-קרקעיים בתרבות ישראל
ינון שבטיאל

מרחב וחברה: תובנות לשיח הגלובליזציה בספרות חז"ל
תמר אריאלי

מינרטים בשמי הגליל סגנון ומשמעות
יעל ארנון

סצנת הפאבים בתל אביב – מוסיקה דיוניסית
רתם לוז

גאוגרפיה של זיכרון
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר ד"ר ענת קדרון

כורסי, מאתר נס החזירים לאתר הַספסל המכושף – המצאת מסורת רוחנית-אלטרנטיבית סביב אתר נוצרי בחסות רשות 
הטבע והגנים

מריאנה רוח-מדבר שפירא

אתרי מורשת במרחב הכפרי כמנגנון לשימור והנחלת הזיכרון ההיסטורי והלאומי בחברה הערבית בישראל: המקרה של 
באקה אל ע'רביה

עודד שי

מעין חוד לעין הוד: פולקלור ערבי בנופו של כפר האמנים העברי הראשון
שולי לינדר ירקוני

גבורה הגנה והתיישבות בין זיכרון מקומי ומנגנון לגיוס כספים: טרומפלדור ותל חי בגליל העליון
ענת קדרון 

על גבולות וזיכרון גבולות שהיו בארץ ישראל
טל יער

שירה, זמן ומקום: מעזבונו של חוקר החברה הבדווית ששון בר צבי
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר ד"ר אמיר גלילי

השירה הבדואית בנגב בהקשריה המרחביים
קובי פלד

קרקע ושיח'ים בשירה הבדואית
חבצלת יהל

המילה והחרב: גאוגרפיה של שירת המלחמה הבדווית 
אמיר גלילי

ֶהִביאו מסמרים וֶהִפיצּונו – מ'על-מקום' ל'אי-מקום' בשירה הבדואית
ארנון בן ישראל



5  גאופוליטיקה
היסטוריה של מים

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר ד"ר אסף זלצר

באר המישור המשופע, באר רגיונאלית: טכנולוגיה, גאוגרפיה ותפוצה 
אבי ששון

אף טיפה לים ממתולה עד אילת – שליחותו של מהנדס המים לפי דב קובלנוב
מיה דואני, עודד מיוחס

מים רבים מחקר ומעש בתחום המים בקרב האוכלוסייה היהודית בתקופת המנדט 
אסף זלצר, רותי ברמן

למה קראת אפס? מפלס פני הים בארץ ישראל מימי המנדט ועד היום ביחס לנקודת האפס ברשתות הגבהים הארציות
אילת טוקר, עודד פוצ'טר, חנה לנדמן

המיפוי ככלי לחקר קשרים חברתיים במרחב
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר פרופ' גדעון ביגר

מפות קוגניטיביות, זהות אתנית ועמדות פוליטיות
שחר שגיא, יצחק אומר

מדיה מרחבית חדשה, מיפוי שכנגד ואקטיביזם של זיכרון: דיון במפות הנכבה של זוכרות
אורנה ועדיה

מיפוי דיגיטלי בשירות המחקר ההיסטורי
מורן זגה

Mapping the Rabbinic "Oligarchy" of Letters
אלי פישר, משה שור

היבטים מרחביים של הגירה
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר ד"ר ניר כהן

תל-אביב ומנילה כמרחבים טרנס-לאומיים של גיוס מהגרי עבודה: תעשיית ההגירה בענף הסיעוד
רבקה רייכמן, נונה קושנירוביץ

מדיניות כלפי הגירה כפויה באירופה ובישראל: האם גדרות גבול וחומות הן האפשרות היחידה?
לילך לב ארי, ארנון מדזיני

skills mismatch and the migration paradox of Israeli life scientists
ניר כהן, נורית איל

אזרחות מלנכולית: מחאת תושבי דרום תל-אביב כנגד ההגירה הגלובלית
טל שמור

 Working Hand or Humans? Temporary Migrants in Israel and Germany: Between Acceptance and Rejection in
the Social and Legal Spheres

Hani Zubida ,דני קרנץ

גאופוליטיקה וגבולות
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר פרופ' יוסי בן-ארצי

גבולות מדיניים בעבר והשפעתם האפשרית על העתיד
גדעון ביגר

ישראל-פלסטין: גבול אופטימאלי
שאול אריאלי

מנהרות חוצות-בגול בין לבנון לישראל: גאוגרפיה, גאולוגיה ואסטרטגיות התקפיות תת-קרקעיות 
יואל רסקין, דפנה ריצ'מונד-ברק

נמל חיפה ויוזמת החגורה והדרך של סין
אהוד גונן



6  חדשנות בתיירות
תיירות מורשת, עירונית וקהילתית

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר פרופ' יואל מנספלד

מורשת כבסיס לפיתוח תיירות או תיירות כבסיס לשימור מורשת בנוף העירוני ההיסטוריות בישראל
שלי-אן פלג

תגובת סוחרים בשווקים עירוניים לתהליכי פיתוח תיירותי: הדגמה בשוק מחנה יהודה בירושלים
רותם משקוב נעם שובל

תיירות קהילתית" הלכה למעשה: שכונת "עין הים"/"ואדי ג'מאל" בחיפה 
יואל מנספלד, עליזה יונס

האתר הפך לאקס-טריטוריה – עמדות תושבים בתהליכי ניהול של אתרי תיירות ארכאולוגיים
נירית קורן-לורנס, נגה קולינס-קריינר, חזי ישראלי

מגמות עכשוויות בתיירות
מושב ב', 11:00–12:30 –ד"ר ערן כתר

התייר ההיברידי
נתן אוריאלי

התייר החרדי משנה פניו? מגמות בתיירות החרדית היוצאת
לי כהנר

)GenY( תיירות מילניאלס
ערן כתר

תיירות יתר: מיתוסים ותפיסות שגויות
יואל מנספלד

האינטראקציה בין תיירים ובין מוזיאונים
חיים נוי

מתיירות דתית לתיירות רוחנית
נגה קולינס-קריינר

מגה שדות תעופה 
נעם שובל

הקפיטליזם הגלובלי ותעשיית התיירות
אמיר שני 

מושב רט"ג מחקרי תיירות
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר ד"ר יעל רם

גנים לאומיים – הערות היסטוריות עם תובנות עתידיות
איל מטרני

היה נחמד – "עמימות קונסטרוקטיבית" באתר לאומי הקסטל 
ענת מדמוני, ניר אביאלי

התמודדות עם קבוצות ועצמאיים על גבי תשתיות משותפות – רשות הטבע והגנים
גלעד גבאי

ההמסרה ככלי ניהולי באתרי רשות הטבע והגנים
עדנה שלו

תל + אשקלון = גן לאומי? מחקר אורך על עמדות בעלי עניין בגן לאומי )תל( אשקלון
יעל רם 

מושב משותף תיירות וממ"ג: תיירות, נופש וטיילות
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר רתם אלינסון

 Nature-based recreation in Israel's protected areas: A country-wide analysis of georeferenced social media
data

Edna Fichtman, Michael Sinclair, Lyan Wolovelsky ,אנדראה גרמנדי

חישוב מסלולי הליכה תיירותיים מבוססי תמונות ברשתות חברתיות
מתן מור, שגיא דליות

איך רותמים קהילה לפרוייקט מיפוי פתוח
גיא שחר, הראל מזור, זאב שטדלר

מיפוי עסקים על ידי הקהילה לטובת תיירות פנים וחוץ
ליאור קפלן

שימוש בנתוני עתק לבחינת התנהגות משתמשים בשטחים פתוחים
שגיא אלוני

ניתוח של עמוד ענן-פלטפורמה ייחודית של מידע גאוגרפי נתרם )VGI( לחקר נופש וטיילות בטבע בישראל
רתם אלינסון

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



7  סוגיות נבחרות בתיירות
תיירות, קונפליקטים וטרור

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר פרופ' אלי אברהם

השפעתם של איבה צרכנית וסיכון נתפס של טרור על קבלת החלטות לביקור ביעדי תיירות באזורי קונפליקט 
גליה פוקס, מריה אלברז, שרה קמפו

אסטרטגיות חדשניות לטיפול רב-מימדי בסוגיות חדשות ועכשוויות )תיירות-יתר( ובסוגיות חוזרות ונישנות )משברי ביטחון( 
– מודל ארבעת המצבים

אסנת ברושי-חן
החוג לג"ג ולימודי סביבה, המרכז לחקר התיירות, הצליינות והנופש, אוניברסיטת חיפה

תיירות משתתפת והבנייה תרבותית של זכרונות: תיירים ישראלים בפולין מדברים אונליין
מיה מזור טרגרמן

אסטרטגיות בשיקום תדמית של אתרי תיירות באירופה לאחר אירועי טרור
אלי אברהם

תיירות אופל
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר פרופ' חזי ישראלי

ההדרכה כמרכיב בניהול אתרי מורשת המנציחים את שואת העם היהודי.
יעל שטאובר, ז., גרוס, י. פוריה 

המסע לפולין ככלי לניהול המשאב האנושי בארגונים ציבוריים
טלי אפלבוים-חזן, יניב פוריה, אביעד רז

אוניברסיטת בן גוריון

עבודה רגשית באתרי תיירות אופל: מדריכים במוזיאון אושוויץ כמקרה בוחן
גילה אורן, אמיר שני

תיירות אופל: תעשיית תיירות בעקבות זוועות ואלימות 
יאיר ורון, דנה אריאלי

סוגיות נבחרות בתיירות
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר פרופ' עליזה פליישר

מיתוג ושיווק תיירות מדברית בעולם אל מול המקרה של הנגב בישראל
שחר שילה

מה משפיע על ביקורי ישראלים בשמורות הטבע המובילות בארץ
שרון טייטלר רגב, רחל רוסלנה פלטניק

שינויים בפלטפורמת AIRBNB כחלק מאסטרטגית התחרות שלה מול בתי המלון
עליזה פליישר, איל ארט, זיו בר נחום

קרוואנים בישראל כתופעה חברתית וכתופעה תיירותית
עמוס רון



8  ניידות ותחבורה
היבטים קוגנטיביים של ניידות ותחבורה

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר ד"ר שגיא דליות

חשיבות הנראות של נקודות ציון במרחב על בנייה של מפה מנטלית וידע מסלול בתהליך ניווט ברגל
חן שכטר, שגיא דליות, דפנה פישר גבירצמן

התפלגות נגישות במרחב היישובי של ישראל – היבטים מורפולוגיים, גאופוליטיים וקוגניטיביים 
יצחק אומר

עקרון האנרגייה החופשית, תנועה ומיפוי קוגניטיבי
אדווה סהר, יובל פורטוגלי, איציק אומר

הבנת תהליך בחירת מקום חניה בעיר באמצעות משחק ומציאות מדומה
שרון גבע, ערן בן אליא

תחבורה חכמה: ניידות כשירות
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר ד"ר עמית בירנבוים

ההשפעות המרחביות של רכב-אוטונומי-שיתופי במטרופולין תל-אביב בבחינת שירות "דלת-אל-דלת" אל מול שירות 
בתחנות אוטובוס

גולן בן-דור, ערן בן-אליא ויצחק בננסון

שירות תחבורה שיתופית גמיש כאמצעי משלים לרכבת
אוקסנה סביניק, הלל בר-גרא, טל רביב

Switch or Stay: service-based and goal-based motivators for switching from yearly transit ticket to Mobility-
 )as-a-Service )MAAS

?vehicle use changes with today’s partially automated cars
 Scott Hardman ,גיל טל

תכנון ומדיניות תחבורה וניידות
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר ד"ר ענת צ'צ'יק

גורמים המשפעים על פיזור תיירים ברמה הארצית: המקרה של טזמניה, אוסטרליה
Anne Hardy, Martha Wells ,עמית בירנבוים

ניתוח נגישות בתחבורה הציבורית לאתרי תיירות בישראל, כבסיס להכנת תכנית שיפורים
איתמר שטרן, יעל ויטנברג

חשיפת התנהגות חיפוש החניה של נהגים באמצעות משחק רציני
ניר פולמן, ערן בן אליא, יצחק בננסון

היבטים תכנוניים של הפרדה מפלסית של מערכות תחבורה בגובה
מיכאל אוליצקי, אראל אבינרי

ִתיחּות לְסִגירּות של מדינות: תמורות בניידות של בני אדם דרך גבולות בין ְפּ
יהודה גרינפילד-גילת

מושב משותף: תחבורה וממ"ג במסלול ממ"ג 
ראו מסלול 9, גאו-אינפורמטיקה, מושב ג', 14:00–15:30: גאו-אינפורמטיקה במחקרי תחבורה

התנהגויות תחבורתיות ובחירת אמצעי תחבורה
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר פרופ' אראל אבינרי

 The joint effects of driving hedonism and trialability on the choice between internal combustion engine,
 hybrid, and electric vehicles

ענת צ'צ'יק, ליאת צבי, סיגל קפלן, ורד בלס

אימוץ הרכב האוטונומי השיתופי במשחק מתמשך ורב משתתפים
מור קולינס, ערן בן אליא

יצירת הליכתיות באזורי התחדשות עירונית – לה גרדיה ת"א כמקרה בוחן
מרים אייל-מונדרי אראל אבינרי

שילוב נתוני רשת חברתית ונתוני תחבורה ציבורית בזמן אמת, להערכת שביעות רצון נוסעים – חקר אירוע בסן פרנסיסקו
אליה צרפתי, ערן בן אליא, דן וילנצ'יק



9  גאו-אינפורמטיקה
יישומי ממ"ג במחקר הגאוגרפי 

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר ד"ר יאיר גרינברגר

GIS ניתוח נגישות מערכת ניהול אשפה של קצרין לתושב בעזרת
ויטלי אוסיאטינסקי

שימוש בפונקציות Cost לשחזור 'דרך הבשמים' בין פטרה לעזה ולאפיון דפוסי המסחר
מוטי זוהר, טלי אריקסון-גיני

שימוש ב-GIS לניתוח אזורי סיכון בנחל צפית בעקבות האסון בשנת 2018
עוז שורר, יוליה בלוז

נתוני ָעֵתק סינתטיים ככלי להבנת דינמיקות עירוניות לאחר אסון
יאיר גרינברגר

סוגיות ומקרי בוחן בממ"ג היסטורי
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר רועי מרום

מיפוי מפקד 1948
אורן רז

שינויי יער ועיור במערב ירושלים ב-150 שנים האחרונות
Mulugeta Sisay Abebe ,גד שפר

מיפוי מערך הדרכים בא"י בשנות השלושים של המאה ה-19 על ידי קצין של המטה הכללי של צבא רוסיה פיוטר לבוב
מיטיה פרומין

מושב משותף תחבורה וממ"ג: גאו-אינפורמטיקה במחקרי תחבורה
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר פרופ' יצחק אומר

נגישות מרובת קני מידה בישראל
ניר קפלן, יצחק אומר

הפקת ידע גאוגרפי על פעילות מרחבית בעידן נתוני הָעֵתק: המקום של תאוריה גאוגרפית במחקר מבוסס־נתונים
יאיר גרינברגר

מודלים מבוססי למידת מכונה ונתוני OpenStreetMap לחישוב צפיפות הולכי רגל במרחב
אחיטוב כהן, שגיא דליות

 When and where do people meet and potentially integrate? Spatiotemporal mixing and segregation at various
.spatial scales using mobile phones

John Östh, Ian Shuttleworth, Jan Amcoff ,מרינה טובר

Patterns and Dynamics of Place-to-place Migration in Israel
דוד בורג, ניר קפלן, יצחק אומר

חישה מרחוק
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר ד"ר אנה ברוק

הערכת נזקי רעידת אדמה באזור עירוני מול כפרי באמצעות שילוב נתונים מחיישנים אופטיים ומכ"ם
שירן חביבי שמרית ממן, סטנלי רוטמן, דן בלומברג

 Irrigation Optimization Under a Limited Water Supply by the Integration of Modern Approaches into
Traditional Water Management on the Cotton Fields

מריה פולינובה, Keren Salinas, Antonello Bonfante, אנה ברוק

שימוש ברחפן למיפוי ובחינת התפוצה המרחבית של עשבים בגידול בצל
גל רוזנברג, ישי וינשטיין, רפי קנט, ליאור בלנק

Monitoring and Mapping of Trace Metal Mining Contamination by Field Spectroscopy and Remote Sensing
Lonia Friedlander, Shimrit Maman, Ira Dayan, Dan Blumberg

 Enhancing Spectral Resolution of Panchromatic VIIRS-Provided Night-Time Imagery: Data Fusion with
Multispectral Images and Elastic Maps Approach

Alexander N. Gorban ,נטליה ריבניקוב, אנה ברוק, בוריס פורטנוב

מושב משותף: תיירות וממ"ג במסלול תיירות
ראה מסלול 6, חדשנות בתיירות, מושב ד', 16:00–17:30: תיירות, נופש וטיילות



10  היערכות למצבי חירום ואסונות
שלטון מקומי וחוסן עירוני במצבי חירום

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר פרופ' מיכל שמאי

חוסן עירוני – מדידה וחקר גורמים להתפתחותו
איה דולב

מודל רב ממדי לעבודה עם קהילות נפגעות אסון
שי בן יוסף

מנגנונים חברתיים וקהילתיים בקרב אוכלוסייה עקורה בעלת מאפיינים מסורתיים קולקטיביסטיים
עינב לוי, כרמית רפפורט

פיתוח חוסן קהילתי-עירוני ברשויות המקומיות ותכנון המרחב העירוני במצבי חירום בהדגמה על חיפה: מחקר רב-תחומי 
משווה בין היערכות לתנאי מזג אוויר קיצוני מול היערכות למצב מלחמתי

שלומית פז, חני נוימן, מוטי זוהר, חגי לוין, תמר זוהר, מיה נגב

חיזוי והתראה על רעידות אדמה והיערכות לצונאמי
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר פרופ' נורית קליאוט

שימוש בטוויטר להתראה הקרובה לזמן אמת ולניתוח נזק של אסונות טבע בישראל וסביבתה
מוטי זוהר, אביגדור גל, לאה ויטנברג, אפרת מורין, רן נוף, בר גנוסר, עוז שורר

חיזוי אזורים בסיכון גבוה לאחרזועים )aftershocks{ לאחר רעידת אדמה חזקה
Amotz Agnon, Yaniv Darvasi ,אסנת ברנע

תווי פניך יצילו את חייך
Hillel Aviezer, Tomer Shemi ,ערן לדרמן

מילוט אוכלוסייה באזור המועד להצפה מצונאמי: בת גלים כמקרה בוחן
אמרי בריקנר, מישל פורטמן, עמוס סלמון ופנינה פלאוט

ניהול סיכונים, משילות והערכות למצבי חירום
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר פרופ' דבורה שמואלי

Strategic Planning for Acute Adverse Multi-Site Events: An Info-Gap Analysis
שירה דסקל, Yakov Ben-Haim, Ronnen Avny, אדר בן אליהו

סיכונים מוסריים וסיכונים טבעיים: מדוע משקי בית נוטים להסתכן בתת-כיסוי ביטוחי? 
דניאל פלזנשטיין, מאשה ורניק

תנאי סף באירועי קיצון במגזר החקלאי
אביגיל ניומן, איתי פישהנדלר

ניהול אומה ואזרחיה בעת משבר: מבחן יחסי הגומלין בין ממשל וציבור בשעת חירום
רותם מילר-מור אטיאס, אדר בן-אליהו, אורי הרץ, ערן ויגודה-גדות, ניסים כהן, שלמה מזרחי

לקראת דוקטורינה להסדרה חוקית-רגולטורית של ההתמודדות עם מצבי חירום בישראל 
עלי זלצברגר, שלמה מזרחי

חיזוק מבנים לרעידות אדמה: מתמ"א 38 לחיזוק מותאם מקום
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר ד"ר מיה נגב

חיזוק מבנים לרעידות אדמה: מתמ"א 38 לחיזוק מותאם מקום
ערן פייטלסון, יונת ריין ספיר, ערן רזין, מיה נגב, אהוד סגל

מתדיינים
מנחה: אמיר יהב 

גיא טננבאום
מיכל סופר

שני אלדן
ירון אופיר



11  אקלים וסביבה
אקלים עירוני, סביבה ובריאות

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר פרופ' שלומית פז

ניתוח תופעת "אי החום העירוני" בעיר באר שבע באמצעות שימוש בשיטת אזורי אקלים מקומיים מותאמת 
משה מנדלמילך, עומר בן-נון,Annemarie Bäthge, איציק אומר ועודד פוצט'ר

מורכבות המאפיינים התרמיים של אזור תעסוקה אינטנסיבי הבנוי בצפיפות גבוהה, בהדגמת מתחם הבורסה ברמת-גן
ענבל גדיש, הדס סערוני, דויד פרלמוטר

 Not all outdoors created equal: a field experiment on women’s physiological and psychological responses of
visits at different urban environments compared to their indoor home environment

Agay-Shay Keren ,דיאנא סעדי, יצחק שנל, עמנואל תירוש 

השפעתם של פרמטרים מטאורולוגים על גרגרי אבקת ברושיים )Cupressaceae( ואלוניים )Quercus( הגורמים לאלרגיה 
בירושלים ובת"א 

אילנית הלפמן-הרצוג, צילה חפר

האם פארקים עירוניים תורמים לביטחון האישי של תושבים? ממצאים מ-11 ערים באמריקה הלטינית
Daniel A Rodriguez, Andrea Cortinez-O'Ryan, Jaime J Miranda ,מיקה מורן

מחקרים חדשים באקלים. מושב לזכרם של פרופ' אריה ביתן, ד"ר יוסי ברקן ופרופ' אברהם זנגוויל
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר פרופ' חיים קותיאל

דברים לזכרם של פרופ' אריה ביתן, ד"ר יוסי ברקן ופרופ' אברהם זנגוויל

שלג אדום במזרח אירופה – ניתוח אירוע קיצון מתאריך 23.3.2018
פנחס אלפרט, יוסי ברקן

אפיק ים סוף פעיל – ניתוח קלימטולוגי סינופטי
ברוך זיו, הדס סערוני, רן שימר, צביקה הרפז, רוני דרורי, פנחס אלפרט

הערכת עודף המים באמצעות מודל יומי של מאזן המים בקרקע
יעקב אביעד, חיים קותיאל

שיחזור תנאי האקלים על סמך עדויות ארכאולוגיות והסטוריות
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר פרופ' עודד פוצ'טר

נתיבי שיט עתיקים: פרשנות חדשה למושג 'רוחות אוהדות' על בסיס סימולציות שיט עם נתוני הרוח ברזולוציה גבוהה
דיויד גל, הדס סערוני, דבי צויקל

עדויות ארכאולוגיות לגידול כבשים בנגב ובסיני
מוטי היימן

המשמעות ההידרולוגית והאקלימית של המשקעים הלמינריים בים המלח – ממצאים חדשים
רויטל בוקמן

עדויות ארכיאולוגיות, גאומורפולוגיות וקרטוגרפיות לעליית מי הים בחוף הארץ ישראלי במאתיים השנים האחרונות
עודד פוצ'טר, אילת טוקר, קובי שרביט, יוסי מלצר, משה פישר

מושב בשיתוף עם משרד המדע: השלכות אפשריות של שינויי האקלים
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר פרופ' פנחס אלפרט וד"ר משה בן ששון

השפעות אפשריות של שינויי האקלים על הביטחון הימי של ישראל
סמיון פולינוב

הגירה כתגובה לבצורת: הסתגלות או החרפת פגיעות?
יעל ישראלי, עמית טובי

תנאי אקלים, מחירי מזון, יציבות פוליטית ומהגרים במדינות שמדרום לסהרה
טל אולוס, רוני אלנבלום

מגמות ארוכות טווח של טמפרטורה וגשם בישראל 2017-1950, המבוססות על מערך נתונים הומוגני 
יצחק )איציק( יוסף, אנריק אגילר, פנחס אלפרט



12  ייעור ואקולוגיה
שריפות יער

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר פרופ' לאה ויטנברג

ynamics and patterns of wildfire spread in Mediterranean urban areas
מריה פולינובה, חיים קותיאל, לאה ויטנברג, אנה ברוק

ניטור השפעות שריפה על כיסוי צומח במערב נגב ע"י חישה מרחוק
תמיר קרס גיא רותם

הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים
נעמה טסלר, חנוך בורגר, נעמה לוריה ארבילי, ענת צ'ציק, ירון מיכאל

האם שריפה היא אסון לחברת פרוקי הרגליים? מחקר בשמורת נחל כפירה לאחר גל השריפות ב-2016
כרמל הרולד, איתי רנן, תמר דיין

 Exploring fire effect and habitat on species composition in semi-arid ecosystem
ענת צפריר, אודי קולומבוס, צליל לבין, גיא רותם

שירותי מערכת אקולוגית
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר ד"ר אלון לוטן

מיפוי מרחבי של שירותי ויסות בשמורה הביוספרית הר הכרמל
אלון לוטן, יואב פלד, לאה ויטנברג, דוד חקוקי, עדו יצחקי

הערכת שירותי התרבות בשמורה הביוספרית הר כרמל 
הילה שגיא, דניאל אורנשטיין, מיה נגב, אורנה רביב, אלון לוטן, האני עאמשה, שירי צמח-שמיר, יוסף חסן, יואב פלד, נסרין פארס, 

עדו יצחקי, לאה ויטנברג

הערך הכלכלי של שירותי המערכת האקולוגית בפארק הכרמל כמקרה למידה של שמורה ביוספרית
שירי צמח שמיר, אלון לוטן, אורנה רביב, עדו יצחקי

שימושי קרקע והשפעתן על תכונות הקרקע מקרה מבחן- קרקעות פרטיות של הקהילה הדרוזית בכרמל
האני עמאשה, לאה ויטנברג, דן מלקינסון

 DMulti-disciplinary assessment of cultural ecosystem services supplied by Mediterranean pine and mixed
forests

דניאל אורנשטיין

אקולוגיה
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר פרופ' דן מלקינסון

השפעות שליליות הירארכיות של ייעור בעצי אשל הפרקים בסביבת דיונות חול על מבנה הצמחיה ועל מגוון הצומח
אופיר כץ, אילן סתוי

השפעה של אקליפטוס נטוע על מבנה הקרקע ועל הרכב חברת החי הצומח בבתי גידול חוליים במרכז הארץ
אביב אבישר, תמר דיין, ג'יימס אהרונסון, ויואל רסקין

השפעה של תכונות קרקע שונות על היווצרות וגודל של מעגלי צומח באזור יובשני
פועה בר )קותיאל(, יאיר חירותי, חזי יצחק, אופיר כץ

מודלים כלכליים ותכנוניים לתמרוץ ולניהול מרעה עזים באזור הרי ירושלים
לירון אמדור, אורי רמון, סוהיל זיידן

מושב מחקרי קק"ל
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר 

דוברים
עמרי בונה
חיים סהר
יהל פורת

ירון צ'רקה
גיל סאקי



13  גאומורפולוגיה והידרולוגיה 
גאוארכאולוגיה

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר ד"ר יואל רסקין

הפליאולית העליון הקדום בדרום מדבר יהודה: תגליות חדשות ממחסה הסלע נחל רחף 2
נמרוד מרום, עומרי ברזילי, מעין שמר, אמיל אלג'ם, רמי זיתוני, נעם גרינבאום

התפתחות מערכות חקלאיות בין-יישוביות בסגנון שקע וסוללה בחולות מישור החוף בתקופה האסלאמית הקדומה והפצתן 
באגן ים התיכון 

יואל רסקין, איתמר טקסל

ליתולוגיה ותפוצת הקברים בנקרופוליס של ירושלים בימי בית שני
נורית שטובר זיסו, בועז זיסו

יש מוצא בהרי יהודה – בעירת הסלעים הניאוליטיים
אורן אקרמן, יואל רסקין, חמודי חאלילה, דימטרי יגורוב, יותם אשר, קובי ורדי

מחקר ארכאולוגי תת-ימי חשף קיר ים מהתקופה הניאוליתית, העדות הקדומה בעולם למיגון יישוב חוף מפני עליית מפלס 
הים

אהוד גלילי

גאומורפולוגיה
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר פרופ' נעם גרינבאום

תדירות הסעת בולדרים במהלך שטפונות גדולים באיזור צחיח קיצון – נחל חצרה, מכתש קטן
ri Schwartz, Paul Carling, Nati Begman, Amit Mushkin, Rami Zituni, Rafi Halevi, Gerardo Benito, Naomi Porrat ,נעם גרינבאום

שיחזור שטפונות עבר Palaeofloods בדרום מדבר יהודה – נחל רחף ונחל צאלים
רמי זיתוני, נעם גרינבאום, עזרא זילברמן

השפעת תהליכים איאוליים-פלוביאליים על התפתחות הנוף באזור צחיח – שדה הדיונות בצפון-מערב הנגב
לטם רובינס, יואל רסקין, נעם גרינבאום

הסעת גרופת באפיק בזלתי גס-גרגר: נחל משושים, צפון מזרח הכנרת
נתנאל ברגמן, נעם גרינבאום, לביא קורן, הלל גלזמן, ירון בארי-שלוין, אלון רימר

קצב הבליה, זמן השהות ומאזן הסחף בנחל משושים
רתם רוטשטיין, נעם גרינבאום, ירון בארי- שלוין, ארי מטמון

הידרולוגיה
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר פרופ' מיכה קליין

הידרולוגיה וכניסת רחופת מנחל משושים לכנרת
נתנאל ברגמן, נעם גרינבאום, הלל גלזמן, ירון בארי-שלווין, אלון רימר

 Linking frequency of rainstorms, runoff generation and sediment transport across hyperarid talus-pediment
 slopes

יובל שמילוביץ, אפרת מורין, יאיר רינת, איתי חביב, גנאדי כרמי, עמית מושקין, יהודה אנזל

שקיעת קרקע כתוצאה מהורדת מפלס מי התהום
מיכה קליין

שיטפונות בישראל 1948 עד 2018 – ניתוח מרחבי ופלוביומורפולוגי
משה ענבר

מושב מיוחד: Integrated Watershed Management ודיון על קמ"גי
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר ד"ר מוטי זוהר



14  סביבה, חברה וים
הסביבה הימית 1

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר ד"ר דב צביאלי

ניתוח פעולות הזנת חול בחופי ישראל בשנים 2017-2011: תוצאות ומסקנות
מנשה ביתן, דב צביאלי

השינויים בגובה פני הים התיכון בעשורים האחרונים. 
מיכה קליין 

גלים ארוכים במזרח הים התיכון — אל עבר הבנה כוללת יותר לצורך בניה ימית בת קיימא
Teodor Vrecica, Nir Haim, Rotem Soffer, Sara Nauri, Andrey Zavatsky and Eliezer Kit ,ירון טולדו

Coastal Geomorphological Monitoring in Haifa Bay
ברי גרינקר

הסביבה הימית 2
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר ד"ר מוסטפה עספור

למה הברקים מעל האוקיאנוסים חזקים יותר מאשר היבשה?
מוסטפה עספור

The impact of desalination brine discharge on benthic nutrient fluxes in Israeli Mediterranean coastal waters
.Biton E., Galanti B, Wood J ,יעקב סילברמן

The effect of sea state on the rate of Fresh Groundwater Discharge in the Hanikra sea cave
mustafa asfur and jack silverman ,שירן שטרויך

השפעת אור מלאכותי מתשתיות על סביבת החיים החופית והימית
דוד אילוז

השפעות האדם על הסביבה
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר ד"ר עמית טובי, המושב יתקיים בשפה האנגלית

The case against local food policy
Pierre Desrochers

Population and climate change
Joanna Desrochers

Dissolving the controversy through concertation. Using the territory to establish a pipeline
Brice Auvet

Spaces of knowledge and ignorance: Geographic aspects of critical bibliometrics applied to e-waste studies
Nelly Leblond, Yaakov GARB

Big problems, small places: Toward a micro-geographic approach to e-waste burn sites
Yaakov Garb, Nelly Leblond and John-Michael Davis

ניהול משאבים במחסור
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר ד"ר דוד כץ

גישה אינטגרטיבית למיטוב תאורה של מרחבים ציבוריים בשיתוף תושבים
תמר טרופ, בוריס פורטנוב

עידוד חיסכון במים – מחירים מול קמפיינים
דוד כץ

Challenges in assessing the spatial and temporal trends of oil spills in the Mediterranean Sea
סמיון פולינוב, רויטל בוקמן, נועם לוין

זיהוי וניתוח סגנונות החיים כגורם המשפיע על צריכת החשמל הביתית
דיאנה בוגין, מידד קיסינגר, אביתר אראל

The Territorial Delineation of Flow: Revisiting the Regional Planning and Settlement of the Lachish Region
זיו לייבו



15  גאוגרפיה של חינוך ותכנון
הגאוגרפיה באקדמיה ומחוץ לה

מושב א', 09:00–10:30 – יו"ר פרופ' ראסם חמאיסי

מאפייני ההוראה בלמידה חוץ כיתתית במרחב גאוגרפי בצפון הארץ בנושאי שמירת טבע וסביבה
אלי אשכנזי, תום ביאליק, טלי טל

התרחשויות אקטואליות והשפעתן על בחירת נושאים רלוונטיים להוראת גאוגרפיה באקדמיה 
יעל סנה

חישה מרחוק ככלי להעצמה: She Space International תוכנית מחקרית חינוכית בינלאומית
לוניה פרידלנדר, סיון איזיקסון, חן מגד, ענבל רונאי, שירן חביבי, שמרית ממן ודן בלומברג

הדור הראשון של המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית – התבססות ועיצוב אופי
יאיר פז

הוראת הגאוגרפיה – מקצוע פורץ דרך
מושב ב', 11:00–12:30 – יו"ר פנינה גזית

עבודות עם תלמידים בשילוב מיפוי סייבר גאוגרפי
מיכל פלג

NEW-MEDIA הסכת ולמד – הוראה ולמידה בשלוב
יוני אלבז

האבולוציה של השימוש במפות בהוראת הגאוגרפיה – אדם וסביבה
חנה סיון

פעילות למידה בתחום מחקר מבוסס סייבר בגאוגרפיה
אריאלה שטיינברג

מדע אזרחי – פדגוגיה חדשנית מקדמת חקר גאוגרפי
דלית לן, אילת ברעם צברי

קהילות משימה עירוניות
מושב ג', 14:00–15:30 – יו"ר פרופ' נורית אלפסי

הגורמים המשפיעים על בחירת מקום ההשתכנות של קהילות עירוניות
חלי זכריה, אבינועם מאיר, נורית אלפסי

השפעת קהילות על המרחב האורבני הסובב
הילה שלומי, נורית אלפסי ואבינועם מאיר 

עיר וקהילה
ענת ברקאי נבו

תכנון בצפון הארץ
מושב ד', 16:00–17:30 – יו"ר ד"ר ירדנה שאול

התכנון העירוני של טבריה בתקופת המנדט: בין תכנון לביצוע
אסתי ינקלביץ

טרנספורמציה עירונית בעיר התחתית בחיפה: בין "מצב חירום" להרס עירוני
רונן בן-אריה

כרמיאל – מעיירת פיתוח לעיר מרכזית בגליל המרכזי
ירדנה שאול

Do Urban Redevelopment Incentives Promote Asset Deterioration? A Game-Theoretic Approach
רוני גולן



16  פוסטרים
מפות מנטליות של קשישים- כלי לבחינת ההבדלים בקשר למקום בין קשישים המתגוררים בעיר לעומת הכפר

עדי ויטמן שור, ליאת איילון

Large Scale Sensor Information Fusion Applied to Object Recognition in Multidimensional Imaging
שמרית ממן, Alon Tairy, דן בלומברג, סטנלי רוטמן

סינתזה של מקורות מידע מרחביים לשיפור דיוק מיפוי תצורות צומח ים-תיכוני בישראל
הראל דן, רפי קנט, רון דרורי

אפיון ומיפוי דרכים רומיות באמצעות חישה מרחוק בין פארן ליוטבתה
נועם שלו, שמרית ממן, פטר פביאן

זיהוי השפעת עשבייה על גידולי תירס באמצעי חישה מרחוק
ענבל רונאי, דן בלומברג, יהונתן אפרת, חנן אייזנברג, שמרית ממן

 Amiaz Playa and Makhtesh Ramon , Southern Israel, as Vicarious Calibration Sites for spectral imaging
orbital sensors

דניאלה הלר פרלשטיין, איל בן דור

אוכלוסייה לפי דת
אורן רז

היכן עמד פרדריק הניקר כאשר צייר את ירושלים? ניתוח מרחבי באמצעות ממ"ג 
איגור גולדברג, חיים חן, גון עודד, מוטי זוהר, יסמין טל


