מושבי הכנס ופירוט ההרצאות יום  - 1הבנין ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
חדר 105

אולם 001

חדר 106

חדר ישיבות 302
הרשמה; מבואה קומת כניסה

מודלים וצמיחה עירונית; יו"ר דוד בורג

אירגוני חברה אזרחית וייצור המרחב;
יו"ר אבינועם מאיר

ספקטרוסקופיה וחישה מרחוק -יישומים
סביבתיים א'; יו"ר אנה ברוק

מ08:30 -

גאוגרפיה ומזרחנות; יו"ר מורן זגה

כיתת הקפסולה 221

חדר 101

קרקע ,ייעור וצמחיה– השפעת שינויים
אקלימיים ואנתרופוגניים; יו"ר אופיר כץ

מדיניות תחבורה; יו"ר משה גבעוני

ענבל ריבלין -מרכיבי תרבות במיתוג חולון עיר
ילדים ותרומתם לצמיחה העירונית

תומר דקל ,אבינועם מאיר ונורית אלפסי -רשתות
חברה אזרחית כסוכני ייצור המרחב החדשים

Anatoly A. Gitelson- A convergence on a narrow
range of light use efficiency in C3 and C4 crops

גדעון ביגר -האם הסכם סייקס-פיקו קבע את
חלוקת המזרח התיכון למדינות המודרניות
שקיימות בו כיום

מני בן -חור -השפעת ביעור ונטיעות יערות על
מבנה ותכונות הידראוליות של
קרקע בתנאי אקלים שונים

ערן פייטלסון -תחבורה ציבורית בישראל :עבור מי
מיועדות ההשקעות?

דוד בורג ,הילה אלרובי-
דינמיקה של התפתחות ערי ישראל

בני פירסט -ניסוח ,גיוס והשפעה -על האפקטיביות
של מאבקים סביבתיים בישראל

איתמר לנסקי ,דוד הלמן ,ירון מיכאל ודוד בונפיל -מיזם
החיטה הישראלי -טמפרטורה ,צריכת מים וקיבוע
פחמן ברזולוציה גבוהה מהיתוך נתוני לוויין

ניר בומס -הגבול כגורם מחבר :הפעולות
ההומניטריות בגבול ישראל-סוריה

אהרן יאיר ,נפתלי גולדשלגר ויוסי שחר -מאפייני
קאטנות בגבעות הלס באזור צחיח למחצה

Hillel Bar-Gera- Monitoring the level of service of
primary roadways in Israel

עדי אשכנזי ,יצחק אומר ואורלי רונן-
תרומתם של שווקים לקיימות בעיר

מתן סעד ורני מנדלבאום -ה"רשת" בבאר שבע
כמעצבת עירונית

רונן זיידל -ההפרדה הטריטוריאלית בין סונים,
שיעים וכורדים בעיראק -הלכה ומעשה

עידן קופלר ,ניר הר ,משה ראובני ,דן מלקינסון ומרי
דפני-ילין -התייבשות ותמותה של עצים בעומדי
האלונים ברמת הגולן

אדם הופמן -ארגונים שמשנים מרחב:
השינויים המרחביים בעקבות עליית ארגון
"המדינה האסלאמית"

אסף חן ,יצחק בננסון ,גיורא קדרון וארנון קרניאלי-
ערכת הקיימות של מערכות חקלאיות בצפון
מערב הנגב כתלות בהשקייה ובשינוי אקלים

מורן זגה-
שינויים במשמעות הגבול בעולם הערבי

אופיר כץ -שמירה על המגוון הביולוגי לאחר
האדם ,לקחים מהעבר הגיאולוגי

סיורים

גן זאולוגי
יציאה ב .9:15 -פגישה
בכניסה לבנין פורטר

Kira Hyldekær Janstrup, Thomas Kjær Rasmussen,

מושבים
מקבילים

10:45-9:15
מלי שר ,שי עמרם והילה מזון -מודל מרחבי למיקום
עמדות אכיפה אלקטרונית אוטומטית [א]3 -
בתחום העירוני

בתיה רודד -אקטיביזם בשכונת יעלים בערד-
שינוי תודעה מרחבי

מיכאל אדלמן ומיכל דיין -מודל נקודות חמות
בעבירות אלימות במשפחה

רווית אוחיון ,נורית אלפסי ואבינועם מאיר -מירחוב
פעילות ארגון מגזר שלישי והשפעתו על המקום:
ירוחם והסוכנות היהודית

עידו ליבנה -אוטומציה ואתגרים ביישומי
חישה מרחוק מסחריים
סיון איזיקסון ,יונתן אפרת ,שמעון רחמילביץ ,שמרית ממן
ודן בלומבר -דפוסים מרחביים של עצי שיטה מנתוני
חישה מרחוק כאינדיקטור לשינויים בתוואי הזרימה
השיטפונית באזור צחיח קיצון
Gil Gilad, Atzmon Ben-Binyamin and Anna BrookGoogle TANGO for 3-D analysis of c-shaped
cavities
רן רזניקוב ,אנה ברוק ואמציה פלד-
מיפוי שינויי מרחב-זמן בסביבת חוף

הפסקת קפה; מבואה קומת כניסה

11:15-10:45
מליאה

Maria Polinova, Anna Brook and Mashor HoushBenefits of common use UAV and portable
spectrometer in agriculture

ברכות :סגן הרקטור ,דיקן ,ראש בית הספר למדעי כדוה"א ,ראשת החוג ,נשיא האגודה
מושב מליאה -מחקר ותכנון גאוגרפי בעיצוב המרחב בישראל  ,לזכרם של אריה שחר וברוך קיפניס; יו"ר עמירם גונן
עמירם גונן -האם ניתן לׂשדד את הרשת המטרופולינית הקיימת בישראל
שמאי אסיף -מסר נשכח של תמ"א 35
אליהו שטרן -גיאוגרפיה ועיצוב המרחב – כיוונים ואתגרים
שלמה חסון -ישראל  2048חשיבה אסטרטגית לתכנון ופיתוח מרחבי

12:45-11:15

הפסקת צהריים; מבואה קומת כניסה

13:45-12:45
עמידות עירונית במצבי חירום;
יו"ר דניאל פלזנשטיין
יונתן שחם -פיתוח מודל להתפשטות אש בערים
ים-תיכוניות ומזרח-תיכוניות

מושבים
מקבילים

15:15-13:45

מושב לזכרו של ברוך קיפניס  -פרויקטים
ומחקרים בנושאים של מרחב ,תכנון והחברה
בישראל ,בשיתוף החוג לגאוגרפיה ולימודי
סביבה אונ' חיפה; יו"ר דבורה שמואלי

ארנון מדזיני ולילך בן ארי -גלובליזציה לעומת שמירה
על מדינות הלאום:
האם בניית מחסומים ,גדרות וחומות יכולים להוות
פתרון אמיתי לבעיות ההגירה העולמית?

יעל רם-
גן לאומי או פארק עירוני -מה הקהל אומר?

עדו קליין ,ערן בן אליא ונדב לוי-
המלצות מסלול למשתמשי דרך ככלי להגעה
לאופטימום חברתי ברשתות תחבורה

יציאה ב .13:45 -פגישה
בכניסה לבנין פורטר

יובל כנען ,אבינועם מאיר ואורן יפתחאל-
מערכות היחסים בין ישויות גיאוגרפיות צבאיות
ואזרחיות והבניית המרחב בישראל

איל מטרני-
"למה שאני ארים?" שינוי התנהגות מבקרים

עדי ויטמן שור ,ליאת איילון ורביע חלאילה-
נגישות סובייקטיבית של סביבת המגורים בקרב
זקנים בפריפריה

אורית שטיינפלד-
מיתוג רשות הטבע והגנים -למה זה אחרת?

Yoram Shiftan- Travel Behavior
Implication of Automated Vehicles

הבניין הירוק של בית הספר ללימודי
הסביבה ע"ש פורטר נבנה על פי
עקרונות הבנייה הירוקה ,הוא מדורג
כאחד מ 17-המבנים המובילים
בעולם בבנייה ירוקה והינו המבנה
הראשון בישראל שקיבל את הדירוג
הגבוה ביותר של התקן האמריקאי
לבנייה ירוקה והדירוג הגבוה ביותר
של התקן הישראלי החדש לבנייה
ירוקה.

יורם פריד -הגיאוגרפיה של ההגנה:
המטה הכללי של צה"ל וסוגית הגנת הגבולות
לאחר מלחמת העצמאות

כרמית רפפורט -מודל להערכת יכולת ניהול
העיר במצבי חירום

יצחק שנל ,החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם,
אוניברסיטת תל אביב

נעם לוין ונעמה טסלר -הגורמים הפיזיים והאנושיים
המסבירים שרפות בישראל

יאיר גרינברגר ודניאל פלזנשטיין -דינמיקה ארוכת
טווח של עמידות עירונית :המקרה של שוק
העבודה בעקבות רעידת אדמה

יהודה חיות ,מרכז נאמן ,טכניון

Anna Brook and Nir Sahar- Spectroscopy and
Hyperspectral Remote Sensing as Practical Tools
for Quantitative Mapping of Charcoal Dust near
Power Station

דורון בלשה

עדו מסד ושגיא דליות -מיקור המונים של תצפיות
קרקעיות שמקורן בחיישני  A-GPSבסמרטפונים
ליצירת מודלים טופגרפיים דיגיטליים

זאב זיוון -ייצוגו של הסכסוך האתני בבלקן
על גבי בולים

יהונתן גולני

חן מגד ,שמרית ממן ,מייקה איסרמן ודן בלומברג-
מאפיינים ספקטרוסקופיים של חוליות (דיונות) באי
אמרום ,צפון גרמניה

אמיר גלילי -גבולות בתפיסת המרחב הבדווי-
תפיסה חדשה או שימור הקיים?

ראסם חמאיסי ,החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה,
אוניברסיטת חיפה

לוטם רובינס ,אנה ברוקEstrella Olmedo, Marie ,
 Drevllionוחיים קותיאל -שימוש בנתוני לווין SMOS
בכדי לאפיין את מליחות פני הים התיכון

נורית קליאוט ,החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה,
אוניברסיטת חיפה

אביב כהן-זדה ,שמרית ממן ודן בלומברג-
מיפוי פסי רוח באמצעי חישה מרחוק ככלי לאימות
מודלים אקלימיים

תכנון עירוני ואזורי; יו"ר יודן רופא

גיאגרפיה חברתית ,מושב לכבוד מיכאל
רומן; יו"ר יובל פורטוגלי

מחקר וחידושים מתקדמים בטכנולוגית
החישה מרחוק על ידי סטודנטים;
יו"ר איל בן דור

בניין פורטר

הפסקת קפה; מבואה קומת כניסה
בין מרכז לשוליים :תל-אביב ויפו בתקופת
המנדט; יו"ר ארנון גולן

גיאוגרפיה תרבותית; יו"ר מידד קיסינגר

מודלים תחבורתיים ; יו"ר ערן בן אליא

ענת בר כהן ורחל אלתרמן-
השוואת התפתחות הבסיס המנהלי והמשפטי של
תכנון מרחבי בין ישראל לירדן

אורן יפתחאל -דרום מול צפון גלובאלי–
לקראת פרדיגמה אורבנית חדשה

עמיחי גרנות -שימוש בספקטרוסקפיית שדה
בתחום הנראה והאינפרא אדום הקרוב והקצר
( 350-2,500ננומטר) לצורך חיזוי רמת
הידרופוביות של קרקע בלתי מופרת בשדה

תמיר גורן -תוכניות לפיתוח יפו בשלהי תקופת
המנדט :החזון ושברו

עמירם גונן -הפרדה מרחבית לפי מגדר בבתי
עלמין יהודיים

Tomer Toledo- Modeling driving behavior in

צעירה מרואני -מעקפים במערכת התכנון

יצחק שנל -התבדלות ואינטגרציה של מיעוטים
במרחב החברתי :ערבים בישראל

נמרוד כרמון -אפיון כמותי של מקדמי חיכוך
כבישים באמצעות חישה מרחוק היפרספקטרלית

ירון בלסלב -תוצאות סביבתיות של פיתוח עירוני
מואץ :מקרה תל-אביב בתקופת המנדט

מאור כהן ,אבינועם מאיר ומידד קיסינגר-
הבניית מקום מקיים בתוך מרחב כלוא אצל מיעוט
אתני ילידי -מקרה הכפרים הלא מוכרים ואדי אל
נעם ואל פורעה

אילן שחורי -מתל אביב ליפו ובחזרה:
פרשת כהונתו הקצרה של מאיר דיזנגוף כמ"מ
ראש עיריית יפו

עופר בהרל וסיגל סירואה -קונפילקטים בין האדם
בעמק החולה ביצירתם של פטר מירום וידידיה
פלס -שירת האגם הגווע

ארנון גולן -אבו כביר :גיאוגרפיה היסטורית של
שוליים עירוניים

רות אברהם ,מאיה חושן וליאור רגב-
תרבות חרדית נשית בירושלים

אביגיל דולב -הפרקטיקה של התכנון
העירוני ברמה המקומית

ראסם חמאיסי -מעיור אצור וקטום לסלקטבי
במרחבים עירונים משותפים; תמורות ומגמות
בעיור האוכלוסייה הערבית

יואב לרמן -לקראת תכנון מבוסס ידע

ניקולא יוזגוף -אורבך -הגירה ,תפרוסת והתיישבות
ערבים בבת-ים בשני העשורים האחרונים

גדעון אורון ,דרור דובדבני ,ליטל שניידרמן ומיכאל
בורט -הרחבת המרחב ההתיישבותי באזורים
צפופי אוכלוסין על ידי בניית איים מלאכותיים
בים ,שיקולים ותובנות

מליאה

ליאור שוימר-
תיירות לאתרי חרותות סלע בהר הנגב

Bin Jiang- A Topological Representation for
Predicting Human Activities Using Big Data

חברה ,גבולות וביטחון; יו"ר גדעון ביגר

אמנון פרנקל ,הפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים,
טכניון

15:45-15:15

מושבים
מקבילים

ספקטרוסקופיה וחישה מרחוק -יישומים
סביבתיים ב'; יו"ר אנה ברוק

בין תיירות לשמירת טבע ומורשת ,מושב
רט"ג; יו"ר איל מטרני

התנהגות תחבורתית; יו"ר יצחק בננסון

Arie Rubin- Spectral Analysis Demo

דניאל פלזנשטיין ופלג שמואלס -היכן נמצאת
האוכלוסיה באירועי חירום? גישה חדשה
להקצאה מרחבית של נתונים חברתיים כלכליים

17:15-15:45

 Sigal Kaplan, Yoram Shiftan and Otto Anker Nielsenהגן למחקר זואולוגי באוניברסיטתExistence, relatedness and personal growth as
תל אביב הוא מרכז מחקרי מוביל
motivators to participation in the Danish
וייחודי מסוגו בישראל .הגן מחזיק
bike-to-work campaign
את האוסף הגדול בעולם של בעלי
רינה מגן ,יצחק אומר ויודן רופא-
חיים מקומיים :כ 40-מיני יונקים100 ,
תנועה מקיימת בעיר -כיצד נעודד תנועת הולכי מיני עופות ו 80-מיני זוחלים ודו-חיים.
רגל והפחתה בתלות ברכב הממונע
בגן מתקיימים פרויקטים רבים
לשמירת טבע ופעילויות חינוכיות
להנחלת הידע המדעי לציבור
הרחב.

יצחק אומר ,מיכאל רומן וראסם חמאיסי-
מערים מעורבות לאזורים מעורבים

Shahar Weksler and Gila NotescoAn Automated Procedure for Reducing
Atmospheric Features in Hyperspectral
Longwave Infrared (LWIR) Images
אלון אלירן -חישה ממרחק קצר של תכולת
הרטיבות של הקרקע תחת קרום מבני באמצעות
גלים מילימטריים
ירון עוגן -מיפוי קרקעות באמצעות חישה מרחוק
היפרספקטרלית

לי כהנר ועירית זאבי -שפת הפרסומת החרדית
לנדל"ן כמייצגת את תפיסת המקום

17:45-17:15

הפסקת קפה וחלוקת סופגניות; מבואה קומת כניסה

19:15-17:45

הדלקת נרות
מושב מליאה -גיאופוליטיקה אירופה -רוסיה; יו"ר יצחק שנל
Vladimir Kolossov- Russian world geopolitical vision: between East and West
Shlomo Hasson- Israel's geopolitical dilemmas and the upheaval in the Middle East

הסיורים מותנים בהרשמה מוקדמת .להרשמהhttps://configa2016.tau.ac.il/tours :
לפרטים אודות רשימת הסדנאות המתקיימות בימים ב' -ד' (https://configa2016.tau.ac.il/workshop ,)26-28/12/2016

presence of autonomous vehicles

גן בוטני
יציאה ב .15:20 -פגישה
בכניסה לבנין פורטר

הגן הבוטני של אוניברסיטת תל
Nadav Levy- Emergence and equality of
אביב הוקם בשנת  .1973הגן
System Optimum: a Simple Route Choice ABM
משתרע על פני כ 34-דונם ובו
Simulation
תצוגה של צומח ארץ ישראל
ושכנותיה ,ותצוגות של אוספי
 Andrey Shabalov, Itzhak Benenson and Eran Ben Eliaצמחים מיוחדים מרחבי העולם .הגןDesigning Adaptive Public Transport Network
משמש כמרכז להוראה ולמחקר ,וכן
כמעבדה לחקר מינים של צמחי בר
Nir Fullman and Itzhak Benensonנדירים ובסכנת הכחדה ,ומשמש כגן
Modeling heterogeneous parking prices
מקלט לאותם צמחים במטרה לשמר
את מגוון המינים של צמחי ישראל.
כיום מצויים בגן כ 3800-מיני צמחים
מהארץ ומהעולם.

