מושבי הכנס ופירוט ההרצאות יום  - 2בנין יד אבנר
החל מ8:30 -

מושבים
מקבילים

10:30-9:00

חדר 013

ספריה

מעברים בין תפיסות סיכון ,גיאוגרפיה של
פחד ומשברי תיירות; יו"ר יואל מנספלד

גיאוגרפיה היסטורית; יו"ר זאב זיוון

אלי אברהם -אירוח אירועים כמכשיר לשיקום
תדמית של יעדי תיירות במשבר

ראובן גפני -בין גבולות ובין זהויות ,הקהילה
היהודית בצמח בתקופת המנדט

ערן כתר -שימוש בפייסבוק לשיקום דימוי לאחר
משבר  -מקרה הבוחן של נפאל

שחר רודריג ואבי ששון -תפיסת ההבראה ומרגוע
לעובד בראשית המדינה  -המקרה של אשקלון

אסנת ברושי -חן -יצירתיות וחדשנות בניהול
משברי-ביטחון בתיירות –פרפסקטיבה
אסטרטגית של המקרה הישראלי

אלון פאוקר -אתוס ההתיישבות של הקיבוץ –
מקור מוקדם ,השפעות מאוחרות

Aliza Fleischer, Anat Tchetchik and Tomer ToledoThe Effect of Fear of Flying and Safety
Information on Flight Choice

חדר 232

חדר 115
הרשמה; מבואה קומה 1

אולם 120

חדר 012

סדנא; חדר 213

אירועי קיצון והקשרם הסביבתי;
יו"ר עודד פוצ'טר

התנהגות מרחבית ורשתות חברתיות;
יו"ר פנינה פלאוט

מגמות חדשות בחינוך הגיאוגרפי;
יו"ר לאה ויטברג

שולחן עגול -סיכויים וסיכונים לשאלת צביונו
של המרחב הכפרי;
מנחה :דודו קוכמן

New Russian Geopolitics: Between Europe
and Asia; Chair: Noam Shoval

ינאי שלומי ,אודי ברוך ,ערן מאירי וחנן גינת-
אירוע גשם קיצוני בנחל נחושתן בבקעת תמנע
והשלכותיו ההידרולוגיות
יוסף גוטליב -המלחמה האזרחית בסוריה ואירוע
האקלים החריג בלבנט בספטמבר 2015
דפנה אוני ויצחק קטרה -השפעת ייעור באזור צחיח-
למחצה על הסעת חלקיקים במהלך סופות אבק
אילנית הלפמן-הרצוג וחיים קותיאל -השפעה של
פרמטרים מטאורולוגים על גרגרי אבקה דשאיים
הגורמים לאלרגיה בין  4אזורי מחקר :ירושלים ,ת"א
קורדובה שבספרד וטולסה שבאוקלהומה – ארה"ב

זאב זיוון-
גלי ההתיישבות שקדמו לי"א הנקודות בנגב

עודד פוצ'טר -תפיסת הנוחות התרמית באזורי
אקלים שונים :גישות ,שיטות וכימות

נחום ברוכי -התיישבות הקיבוץ הדתי בנגב
בשנים 1947- 1943

עידו שניצר -הקשרים שבין רשתות חברתיות,
דפוסי ניידות והתנהגות נסיעה בקרב קשישים

חן אלמוג -שילוב מטלת כתיבה בוויקפדיה
כמטלה חינוכית ואקדמית

דלית שך פינסלי -הערכת מידת הביטחון
וההליכות במרחב הבנוי על בסיס ניתוח רשתות
של קהילות חברתיות מקומיות

משה חוטר ונטע ברגהאוס -יחידות לימוד גולן
ומלואו -תכנית על הגולן ,בגולן ולמען הגולן

אורית רותם -הזכות לעיר:
לראות ולהעריך את מורכבות הנגישות בעיר

דלית לן -הגאוגרפיה הרגיונלית בישראל-
בין האקדמיה ומערכת החינוך בישראל

דוברים:

שבילים והליכה בישראל;
יו"ר נורית קליאוט ונגה קולינס-קריינר

סובב קדום; יו"ר דפנה לנגוט

אקלים; יו"ר הדס סערוני

דניאל וקנין -למשמעותו של המושג ידיעת הארץ

רתם אלינסון ואיל בן דור -השפעת הסביבה
הפיסית על בניית טרסות לחקלאות בהרי
ירושלים במבט מחודש :בניה ,שימוש והרס

דוריטה רוסטקייר -אדלשטיין -הטמעת תצפיות
קרקע במודל  WRFבחיפה

רון שני  -ראש מועצה אזורית משגב
ח"כ איתן ברושי  -הכפר המשתנה
לירון אמדור -ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס
להסכמות בממשק חקלאות קהילה

מיכל דמסקי-
שביל ישראל :ביקוש ופוטנציאל תיירותי

יובל גדות ,אורי דוידוביץ ,יואב אבני ,גדעון אבני ,ילנה
אלגרט ונעמי פורת -בין טבעי לאנושי :ראשית
חקלאות הטרסות ותהליך השתנות הסובב הקדום

12:30-11:00
נורית קליאוט ונגה קולינס -קריינר -תיירות שבילים:
פריקטיולריזם מול אוניברסליזם

תמר הרמן -שביל באמצע :ההליכה בשביל ישראל
והישראליות החדשה -ישנה

אורן אקרמן,י צחק פז ,יואב אבני ,מיכל בירקנפלד ,מני
בן חור ,אהוד וייס ,דפנה לנגוט ,סיון מזרחי ונעמי פורת-
שדות חקלאיים עתיקים במרחב של תל ירמות

ניר קפלן -מודל התנהגות מרחבית מבוסס סוכנים

חידושים וחדשנות בחינוך הגיאוגרפי;
יו"ר פנינה גזית

ברוך זיו ,הדס סערוני וצבי הרפז -אלגוריתם לסיווג
היווצרות שקעי בן ככלי לזיהוי תרחישי היווצרות
של שקעים באגן הים התיכון

מרק קוונה ,ארז בן-יוסף ודפנה לנגוט-
התמעטות הצמחייה בבקעת תמנע בשל השימוש הדס סערוני ,ברוך זיו וצבי הרפז -מיון סינופטי סמי-
בעצה להפקת נחושת מבט מן העבר ,מאות  11-9אובייקטיבי של אירועי יובש בעונת החורף באזורנו
לפנה"ס

מיכאל בירנהק ולטם פרי -חזן -מצלמות חינוכיות?
על אבטחה ומעקב בבתי הספר בישראל

פנינה גזית -חידושים וחדשנות ב"גאוגרפיה -
אדם וסביבה" במערכת החינוך בישראל -
פדגוגיה דיגיטלית

טלי חתוקה וערן טוך -להיות גלוי במרחב ציבורי:
הנורמליזציה של הנראות הא-סימטרית

אופיר אלמוג -מתצפיות להבנה מרחבית-
תכנית לימודי הסייבר הגאוגרפי

ערן טוך -טלפונים חכמים ושיתוף מיקום:
איומי פרטיות ופתרונות אפשריים

Vladimir PopovRussian Mortality Crisis Revisited: Evidence
from Cross Regional Comparisons

שולחן עגול -סיכויים וסיכונים לשאלת צביונו
של המרחב הכפרי

;"Distancing "Near Abroad

Samuel Barnai?CIS –an instrument of civilized divorce

דיון פתוח בהשתתפות הקהל

רז אליה ,רמי מיכאלה ונדב שמגר -סייבר גאוגרפי -
הטמעת מערכות מידע גאוגרפי במסגרת תכנית
הלימודים ב"גאוגרפיה אדם וסביבה"

סאני כלב -פרטיות ילדים במרחב הדיגיטלי

Oleksii Haran- Ukrainian-Russian conflict and
the future of Minsk agreements

הפסקת צהריים; חדר 104

מליאה

14:00-13:30

מועצת האגודה; אולם 120

;Geopolitics and Nationalism

מליאה

15:15-14:00

חלוקת אותות האגודה; נעם שובל ,נשיא האגודה; אולם 120
מושב מליאה -גיאוגרפיה קוגניטיבית -כשחקר המוח וחקר הסביבה נפגשים; יו"ר יצחק אומר
יובל פורטוגלי ומתי מינץ -חוקרים את המוח כמו שהמוח חוקר את הסביבה

Mikhail Ilyin- Propensity relinquished. Current
mishandling of the structural patterns for
Russo-European cooperation
Yitzhak Brudny- Russian Nationalist
Preoccupation with Geopolitical Thought in
the Post-Communist Era

15:45-15:15

מושבים
מקבילים

הכתובת על הקיר :קונפליקטים בהתחדשות
עירונית; יו"ר טובי פנסטר

גיאוגרפיה ומשפט; יו"ר חבצלת יהל

זיהום אוויר; יו"ר אלכסנדרה צודנובסקי

טובי פנסטר -מיקרו גיאוגרפיה כמתודה מחקרית
במחקר קונפליקטים אתנו עירוניים

נעמה פרוסטיג וגדי (גרד) קרמר -הנעדרים שרכשו
את רגבי הארץ :היבטים שונים לאיתור קרקעות

דוד אבישר ,רן פלטה ,אלכסנדרה צודנובסקי ודוריטה
רוסטקייר אדלשטיין -סימולציות -WRFעירוני
ברזולוציה גבוהה למטרופוליטן תל-אביב

רונן בן אריה -בין אגוניזם להשתתפות בעיצוב
המרחב העירוני – רח' שבטי ישראל  58ביפו
כמקרה בוחן

דוד האן -תמורות במדיניות האפוטרופוס הכללי
בשמירה על קרקעות נעדרים :מפאסיביות
לאקטיביות

יארה סעדי -אותנטיות ,טמפורליות ותכנון:
מחקר "בית ערבי"

יוסי כץ -קרקע ,לאומיות ומדינה :הגבלת חוקת
קק"ל על החכרת קרקעות ללא יהודים-
הלכה ומעשה

חמי שיף -חדש-ישן? השימור בעידן הניאו-
ליבראלי כאמצעי לשכפול של דיכוטומיות
חברתיות ופוליטיות – מקרה המבחן של בית
המכס הצפוני בנמל יפו

חיים סרברו -הביטוי הגיאוגרפי של התקדמות
הסדר המקרקעין בישראל

שיטות איתור ורשתות חברתיות;
יו"ר נעם שובל

קולות חדשים בגיאוגרפיה  -מושב גיאוגרפים
צעירים; יו"ר רות אברהם

המרחב הכפרי; יו"ר מיכאל סופר

נעם שובל ועמית בירנבוים-
שימוש בשיטות איתור בתכנון עירוני

לוטם רובינס ,חיים קותיאל ואנה ברוקEastern -
Mediterranean SST anomalies effect on major
rain events along the coast line of Israel

נינה להמן ,בוריס א .פורטנוב ,שקד גלבוע -תדמית
האזור הכפרי במדינות מתפתחות ככלי לצמצום
הגירת צעירים מהאזור הכפרי אל העירוני

Alina Svechkina and Boris Portnov- Spatial
Identification of Potential Health Hazards
Associated with Adverse Birth Outcomes in a
Major Metropolitan Area

טל סבוראי ,מיכאל דורמן ,איתי קלוג -פיזור מרחבי
של תחושות בשימושי קרקע שונים בעיר מתוך
נתוני הרשת החברתית Flickr

Maya Tapiero and Eran Razin- Converting the
Foreign to the Local: The Political Integration
of Immigrants in Israeli Local Governments

זאביק גרינברג -שיזור של בעלי עסקים באזורים
כפריים מרוחקים ברשתות פעילות עסקיות,
מאפייני השיזור ,סוגי רשתות ודרכי פעילות

Smadar Egert, Leenes Uzan and Pinhas Alpert- The
6-13 September extreme dust downfall over
the East Mediterranean- A ceilometer study

איל פדר -מודל למדידה של שינויים ומגמות
עירוניות בעזרת הנגשת מידע דיגיטלי לתושבים

אביב אופנהיים ,רות קרק ונעם לוין-
התפתחות החקלאות בנגב1948 – 1799 ,

מיכאל סופר ,לביאה אפלבום ,עירית עמית-כהן ואורית
רותם -יזמות במרחב הכפרי -מאפיינים ,עמדות,
זרזים וחסמים

Alexandra Chudnovsky, Alexei Lyapustin and Yujie
Wang- Air quality estimates in Mediterranean
cities using high resolution satellite
technologies

איתן בהיר -חיזוי ומעקב אחר אירועים
באמעות רשתות חברתיות

דיון  -EGEAגיאוגרפים צעירים בישראל

חבצלת יהל -הפרטת קרקעות בנגב? שבטים,
שייח'ים ומשפט במאות ה 19-וה20-

מליאה
ומפגש
בוגרים

19:15-17:45

מפגש בוגרים 19:45-19:15

המושבה הטמפלרית של תל אביב שהפכה
בשנתיים האחרונות לאחד ממקדי התיירות של תל
אביב .הסיור יכלול את קרות המקום מאז ימי
הטמפלרים ,תקופת המנדט והשלטון הישראלי.
את הסיפור ההיסטורי ,אדריכלי ,אומנותי של
המקום וגם הצצה לשרונה מרקט.

נווה שאנן :המימד האנושי -אסף
פרנסס ושרה אוסלנדר

סיור מזווית אתנוגרפית  -הצגת הקונפליקטים
והמורכבויות הכרוכים בחיים של קהילות מגוונות
החולקות מרחב עירוני אחד אשר סבל במשך
עשורים מהדרדרות והזנחה .הסיור יעבור במספר
מוקדים בשכונה ביניהם :גינת לוינסקי ,המרכז
הקהילתי העתידי בהגר"א  ,28מדרחוב נווה שאנן,
חממה לחדשנות חברתית שתוקם בשכונה ועוד.

יפו -עודד פוצ'טר
יציאה ב .11:00-פגישה בכניסה לבנין
יד אבנר
יפו ,עיר בעלת היסטוריה רציפה של  5,000שנה
מציגה כיום תהליכים אורבניים עכשוויים סותרים,
שימור מול פיתוח מסיבי ,שיקום עירוני,
ג'נטריפיקציה ,כל זאת על רקע היסטורי מהיר
וקיצבי .הסיור ידגים תופעות אלה ויציג קונפליקטים
סביבתיים שלהם השלכות על המשך פיתוח וגידול
העיר ,תוך הדגמה על שכונות לב יפו ,שכונת הדואר
ומתחם נגה.

הפסקת קפה; חדר 104

17:15-15:45

17:45-17:15

יציאה ב .8:45-פגישה בפינת רחוב
הארבעה פינת ארניה ,בכניסה
למגדלי המלניום ,ליד ארק קפה

יציאה ב .11:00-פגישה בכניסה לבנין
יד אבנר

אסף זלצר-
מקומו של שביל ישראל בתרבות ידיעת הארץ

13:30-12:30

שרונה -אילן שחורי

מגיבים:
אורית דגני -דיניסמן -תושבת הרחבת קיבוץ שניר

גיאוגרפיה של הפרטיות; יו"ר טלי חתוקה

Assaf Hochman, Hadas Saaroni, Felix Abramovich
and Pinhas Alpert- Reconstruction of winter
temperature in Jerusalem and the probability
of Wavelet Analysis to detect periodicities in
climatic time series

Natalia ZubarevichRegional dimension of the new Russian crisis

רותי פרום -אריכא ,משנה למנהל הרשות לתכנון-
הצגת מסמך מדיניות לחקלאות ולכפר

הפסקת קפה; חדר 104

11:00-10:30

מושבים
מקבילים

דליה דומברובסקי -היבטים מרחביים של רשתות
חברתיות מקוונות :מקרה מבחן של אירועים
בפייסבוק והתנהגויות נסיעה

יעל סנה -הוראת גיאוגרפיה כיום :מקומם של
מורים בהסברת עימותים אתניים ומשברים
במדינות ,אזורים וסביבות שונות

דברי פתיחה :מיכאל סופר ,המחלקה לגיאוגרפיה
וסביבה ,אוניברסיטת בר אילן

סיורים

הפסקת קפה וקבלת פנים לבוגרים; חדר 104
מושב מליאה -גיאוגרפיה  :2016בין תיאוריה למעשה; יו"ר הדס סערוני; אולם 120
אבי דגני -התורה הגיאוקרטוגרפית ותרגומה למודלים יישומיים בתכנון אורבני ,כלכלה ,שיווק וחברה
משה גבעוני -איזה מחקר דרוש כדי לתמוך במדיניות תחבורה בת קיימא?
הרמת כוסית וכיבוד קל; חדר 104

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

עירית עמית כהן -ערך מוביל שימור – תמורות
ביחסי תכנון שימור וחברה במרחב הכפרי

;Old/New Rivals/Allies

שכונת אפקה -ירון בלסלב
Aleksey Maslov- Chinese dimension of Russian
foreign policy and its alternatives

Yuri Teper- Kremlin's Foreign Policy in the
Middle East after 2012 as a Mobilizing Media
Event

טל יער -ויזל -תכנון ופיתוח אזורים כפריים
הסמוכים לגבול -האם ישראל יכולה ללמוד
מאירופה?

;"?Roundtable "Russia – Quo Vadis
Moderator: Samuel Barnai

יציאה ב .15:20-פגישה בכניסה לבנין
יד אבנר
הסיור יצא מבניין יד-אבנר אל הגן שמאחורי
הבניין ,בו נמצא שרידי נוף שנותרו מהסביבה
הכפרית שקדמה לתל אביב .משם נמשיך
בהליכה קלה לסיור קצר באפקה ,במהלכו נדון
בסיבות להקמת השכונה בשנות החמישים,
אופייה המשתנה ומקום השטח הציבורי בתכנון
ובפועל .בהמשך ,נדון בשאלה מדוע הוקם בניין
"יד-אבנר" בראש גבעה בלב שכונת "אפקה",
וכיצד תותח ,תיאטרון ,ופארק קשורים לחוג
לגיאוגרפיה? הדיון ילווה בהצגת התכניות
המקוריות של הבניין .בהתאם למזג האוויר ,הסיור
יסתיים בתצפית מגג הבניין.

מושבי הכנס ופירוט ההרצאות יום  - 2בנין יד אבנר
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