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                                    נסותרישום והתכ                                                15:9-8:45

9:15-10:45  
  מחברים  1 מושבים מקבילים    שם מושב ויו"ר 

  :אקלים
  הדס סערוני 

ב. זיו, ה. סערוני, צ. הרפז   מיון אובייקטיבי של אפיקי ים סוף
  פ. אלפרט

מבנה עונת הגשם בישראל והקשר בינו לבין משטר השקעים 
  הקפריסאיים

זיו, ה. ע. אטקין, ב. 
  סערוני, א. גזית

Factor Separation Analysis of the Diurnal Temperature 
Range Using the Weather Research and Forecasting Single 

Column Model 

רוזנשטיין, ד. רוקסטיר  
 אדלשטיין, פ. אלפרט

Eastern Mediterranean weather regimes in 21st century 
CMIP5 projections 

א. הוכמן, צ. הרפז, פ. 
 אלפרט, ה. סערוני

  :  אנרגיה ימעבר
  עומרי כרמון

Political Economy of Negotiating Renewable Energy 
Targets: The Israeli Case 

 ע. כרמון, א. פישהנדלר 

Title: Community–Private Sector Partnerships in Renewable 
Energy 

. פישהנדלר, ג. איתן, א .א
 הרמן. רוזן, ל

David vs. Goliath: The Shifting Meanings of Science, 
Expertise and Energy Democracy 

 ר. פרידמן, ג. רוזן

  א. פישהנדלר , ע. כהנא  קבלה חברתית של טורבינות רוח במושב יונתן

גאוגרפיה  
  :עירונית

  דוד בורג

Urban Allometry of Emissions: Does Air Pollution Scale 
with City Size? 

 ד.  בורג, א. יזקן, י. אומר

 נ. קפלן,  ד. בורג, י. אומר  הקשר בין הארגון המרחבי למבנה התפקודי בישראל

  י. אומר   הקשר בין צורת מפת ישראל למיפוי קוגניטיבי של המרחב היישובי  

היבטים של  
  : תכנון ובנייה

  שלומית פלינט

  א. שטרן  שימור והחייאת שווקים ההווה של העבר:

  מ. לוינסון, נ. אלפסי  מחקר בהתהוות -יעילות כלי תכנון חדשים בשימור שטחים פתוחים

מערכות היחסים בין ישויות גיאוגרפיות צבאיות ואזרחיות והבניית 
  בסיס חיל האוויר ברמת דוד כמקרה בוחן-המרחב בישראל

י. כנען, א. מאיר, א. 
  יפתחאל

כלכלי ויישומו במרחב -התוויית מודל מרחבי –פורמאלית -בלתיבניה 
  הבדואי 

  ת. דקל

תיירות מורשת  
  :א׳

נגה קולינס 
  קריינר

פיתוח וניהול גנים מקודשים בתנאים של תיירות יתר: הר האושר, 
  גת שמנים וגן הקבר

  ע. רון

אוניברסליות מתגוננת: ישראליות, מורשת ותיירות בספרי הדרכת 
  יוצאת בישראלתיירות 

  מ. מזור טרגרמן

המקרה של  -התפתחות אתרי תיירות מורשת במרחב של קונפליקט 
  עיר דוד

  ש. שילה

שמירה על נכסי התרבות של אחרים: פיתוח תיירות מורשת יהודית 
  במקדוניה

  קריינר-נ. קולינס

  ע. פליישר, ע. צ'צ'יק  אם החקלאות חשובה למושכני התיירות החקלאית?   :המרחב הכפרי



  ח. יהל   בעיר או בכפר: תוכניות להתיישבות הבדואים בנגב בראי הממסד  עליזה פליישר 

האם השיגו שכונות ההרחבה  -שכונות ההרחבה במבט רב שנים
  הקהילתיות את מטרתן?

  ז. גרינברג

  כפר בפריפריה בישראל-תמורות ביחסי עיר
מ. סופר, ל. אפלבום, ע. 

 עמית כהן, נ. כהן,  י.
  שאול

  :תחבורה
  אליא-ערן בן 

Transit users reactions to Applying affective event theory to 
explain service disruptions 

 ס. קפלן 

השוואת רכישת הידע המרחבי של נהגים בשטח, לאחר שימוש בעזרי 
  ניווט לווייניים, אל מול שימוש במפת נייר 

  ג. חביב ע. בן אליא 

ית כניסת רכב אוטונומי שיתופי כאמצעי תחבורה עתידי סימולצי
  במטרופולין ת"א

ג. בן דור, י. בננסון, ע. בן  
  אליא

ש. בן עציוני, י. שיפטן, י.    גישה מתקדמת למידול העדפות רכבים אוטונומיים שיתופיים
  בננסון, ע. בן אליא

גאוגרפיה  
  :וחינוך

  נתי קרנות

  . קרנותנ  איפה המורים? –הטיול השנתי 

  י. סנה  האם יש חדש תחת השמש?-יישומו של "הטיול הלימודי" 

    ה בחישה מרחוק וממ״גסדנ
  ברכות רקטור האוניברסיטה, ראש המחלקה : 1ב מליאהמוש             10:45-12:00

  חלוקת אותות האגודה  -נשיאת האגודה הגאוגרפית הישראלית                                   
 פרופ' שלמה חסון: דברים לזכרו של פרופ' עמירם גונן ז"ל                                   

  חדשנות/ערים חכמות -שולחן עגול
12:00-13:30     

  שם מושב ויו"ר 
  מחברים     2 מושבים מקבילים

היבטים 
יישומיים 
באקלים  

  :וסביבה
  עודד פוצ'טר 

היבטים מתודולוגיים, תפיסת הנוחות התרמית באזורים צחיחים: 
  אקלימיים, עונתיים ומגדריים במקרה המבחן של באר שבע-מיקרו

-פ. כהן, י. יעקב, ל. בר
-שעשוע, ר. קלר, ר. גיל
עד, ש. כהן, י. טנא, פ. 

  בר, ע. פוצ'טר-קותיאל

השפעת השינוי העתידי במשטר הטמפרטורה על עצי פרי נשירים, על 
  COSMO-CLM -בסיס מודלים אזוריים 

מ. קופרמינץ, ה. סערוני, 
  ב. זיו 

השוואה בין בתי ספר  -בחינת הנוחות התרמית בכיתות בבתי ספר
  ירוקים לבתי ספר בבנייה קונבנציונלית

ע. אשכנזי נרקיס, ע. 
שעשוע, י. -פוצ'טר, ל. בר

  אומר

גיאומורפולוגיה 
  :וארכיאולוגיה

-נורית שטובר 
  זיסו

רפיה: ליתולוגיה ותפוצת גיאומורפולוגיה בשירות הנקרוגיאוג
  הקברים בנקרופוליס של ירושלים בימי בית שני

  זיסו, ב. זיסו-נ. שטובר

נגר וסחף במדרונות טבעיים ומשוקמים במכרות הפוספטים אורון 
  וצין כרקע לשיקום מיטבי

  ג. למל, י. לרון, א. ארגמן

  י. אלף  מאפייני המידע לצרכי ניהול המורשת הארכאולוגית

Pedology of tells: Case studies from the western Judean 
foothills 

ד. איטקין, א. כרובי, ה. 
קורטיס מונגר, א. שאנן, 

 ח. גולדפוס

גאוגרפיה 
   :היסטורית
  יוסי כץ

  א. ברין  1967-1948להגדיל או להגביל? אכלוסה של ירושלים הישראלית, 

  כיאסי. מל  1953-1942האגודה העברית למען ירושלים 

  צ. תדמור  הציור כמסמך היסטורי

 עמירם גונן
  גאוגרף חברתי:

  שלמה חסון 

 ר. חמאיסי, נ. קליאוט, ד.  פרדיגמות בכתיבתו –עמירם גונן אדם ומדען 
  שמואלי

  ב. כהן   יפורסם בהמשך



  ש. חסון  גיאוגרף חברתי –עמירם גונן 

תיירות מורשת  
  :ב׳

  שאול קרקובר

  נ. לורנס קורן  לוגיה לניהול אתרי תיירות ארכאולוגייםמתודו -המחר של העבר 

  א. גלבמן  חדשנות ויצירתיות באירוח תיירותי: המקרה של 'אברם הוסטלז'

סינון אתרי תיירות: בהדגמה על אתרי תיירות מורשת יהודית 
  בסיציליה

  ש. קרקובר

הקונפליקטים בפיתוח התיירותי של עכו העתיקה ופתרונות 
  אפשריים

  א. פלג ש.

מי שהיה   לזכרו של ד"ר חיים צבן ז"ליוקדש   בין כלכלה לסביבה"-חקלאות"  -שולחן עגול א׳           המרחב הכפרי      
 מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ואחד הכלכלנים החקלאים החשובים

היבטים  
חברתיים 
  :בתחבורה 
-גלית כהן

  בלנקשטיין

הרגלי ניידות וצרכים תחבורתיים של אוכלוסיית הגיל השלישי 
  בישראל

גרא,  -ס. דייצ'מן, ה. בן
  ט. גרינשפון

Identifying Mobility Capital among Jewish Women in Israel  .ר. שליסברג, מ. גבעוני, ס
 קפלן

The Economic Impact of Marine Environmental Emission 
Reduction Policy on Ship-owners and Social Welfare – CBA 

Aspect   

א. חקון, י. שיפטן,  ו. ואן 
 וורד-דה

משפחות עם ילדים איך הם עושים את זה? למה הם עושים את זה? 
  ובלי רכב בבית

בלנקשטיין, נ.א. -ג. כהן
  פרידמן

  א. אבינרי, י. כהן  היבטי יישום בישראל –מערכות תחבורה אישית בגובה 

  :גבולות
  זאב זיוון 

  ז. זיוון  ירדן -מים וקרקע בהסכם השלום ישראל 

  ויזל -ט. יער  מודל לתכנון אזורי גבול

)  בין Borderlandsבאזורי הגבול (שינויים מרחביים וחברתיים 
  סודאן לדרום סודאן, בעקבות יצירת הגבול הבינלאומי

  א. זוהר

 חישה מרחוק 
וחקלאות 

  :מדייקת
  יפית כהן

Thermal UAV images and MS satellite images for precision 
irrigation in cotton 

פ.  , נ. גרף, י. כהן
  , י. סרנגהגוגומלה

Tractor mounted spectrometer system for characterizing 
Fusarium virguliforme infection and yield in soybean 

א. הרמן, ס. ווסברג, פ. 
ש.  רבינדרן, פ. טאונסנד, 

  קונלי

  ד. בונפיל  חישת חיטה, מרחוק ומקרוב

Using Time Series Satellite Images for Vineyard Water 
Status estimation: analysis in a GEE environment 

, ע. י. כהן ,פ. גוגומלה
גל, ו. -בהט, י. נצר, א. בן

י.  ,תי, א. לנסקינחאל
   מיכאל, ד. הלמן

קיימות 
מערכות מזון 

  :א׳
  מידד קיסינג'ר 

  ס. טפר   פיתוח אינדקס ישראלי לתזונה בריאה ומקיימת -בחירות תזונתיות 

וצרי מזון: מחקר על התנהגות לקראת צריכה בת קיימא של מ
  צרכנים תחת מקרה מבחן של קניות בסופר מרקט וירטואלי

ל. גרגוריאן, ג. רז, ע. 
  צ'צ'יק, מ. מינץ

זווית מבט שונה על קיימות מערכת המזון  –אזורים תפקודיים 
  הגלובאלית

  ד. פרידמן, מ. קיסינג'ר

Who wants my half eaten artisanal sandwich? -evidence from 
a food sharing platform 

 ת. מקוב

      13:30-14:30                                                     ארוחת צהריים

14:30-16:00    
  מחברים  3מושבים מקבילים    שם מושב ויו"ר 

סינופטיקה 
     :וסביבה

  אורי דיין

  א. דיין, א. לנסקי  2018לאפריל  26 –חקר התנאים האטמוספריים באסון נחל צפית 

Relationship between AOD and synoptic circulation over the 
Mediterranean Basin     

ש. בודנהיימר, ר. ניראל, 
 א. לנסקי, א. דיין



Characterization of Eastern Mediterranean dust storms by 
area of origin; North Africa vs. Arabian Peninsula  

ש. בודנהיימר, א. לנסקי, 
 א. דיין

Synoptic circulation impact on the near‐surface temperature 
difference outweighs that of the seasonal signal in the 

Eastern Mediterranean 

א. לנסקי, א. דיין, ד. 
 הלמן

 :שריפות
  לאה ויטנברג 

דקר -מדרונות תלולים בחורשת שז"ר שיקום גיאומורפולוגי של
  בעקבות השריפה בחיפה

נ. טסלר, א. ארגמן, ח. 
רווה, ד. קופל,  .בורגר, א
אלקבץ, . א א.ברוק,

ס.עבאס,  ב. ויג, ח. חמוד, 
א. לוי, ד. בראון, ל. 

  ויטנברג
Economic Assessment of Fire Damage to Urban Forest in the 

Wildland–Urban Interface Using Planet Satellites 
Constellation Images 

י.מיכאל, א.לנסקי, ס. 
ברנר, ע.צ'צ'יק, נ. טסלר, 

 ד. הלמן 

Wildland urban interface: new view of the "non-flammable" 
cities 

מ.פולינובה, ח. קותיאל, 
 ל. ויטנברג, א. ברוק

לקראת עיר 
צודקת? 

גיאוגרפיה 
עירונית בעידן 

  :כחיהנו
אורן יפתחאל  

  ונופר אבני

-עקירות ואזרחות עירונית מתגוננת: (אי) צדק עירוני בדרומזרח תל
  אביב

  א. יפתחאל, נ. כהן

   י. ג'בארין  יורק-תכנון ערי הסכנה: המקרה של לונדון וניו 

עלייתו ונפילתו של 'גורו' עירוני: ריצ'ארד פלורידה והתקבלותה של 
  בטורונטו תיאוריית המעמד היצירתי

   נ. קדר

בוושינגטון די סי כמקרה  11צדק? הפארק ברחוב -מגשרים על אי
  מבחן לתכנון הוגן

  נ. אבני

  :חינוך
  פנינה גזית 

שימוש במשחקים אינטראקטיביים באתר "על הגובה", ממשל זמין 
  לילדים בהוראת גאוגרפיה אדם וסביבה

  אבגנים-ה. רפפורט

  ד. נגב    למידה עצמית למורים במתכונת מקוצרת

  ח. סיון  למידה מתוקשבת מבוססת מפות ומידע מעודכן מהאינטרנט

  :תיירות
  ערן כתר 

השפעתם של איבה  -מחקר גישושי של יעדי תיירות באזורי קונפליקט
  וסיכון נתפס של טרור על הנכונות לבקר ביעד

ג. פוקס, מ. אלוורז, ש. 
  קמפו

From Socialist icons to Post-Socialist attractions: Iconicity 
and Flagshipness in Central and Eastern Europe 

 נ. נאומוב, ע. ויידנפלד

תרבותי-מבט מעמיק אל תוך השיח הגיאו – "חסן החביב" של  
התיירות הישראלית לתורכיה דרך כתבות מסע בעיתונות הישראלית 

 2008-2000 בין השנים
 ע. שמואל

Experience Marketing and Experience Economy in Tourism 
Marketing Campaigns  

 ע. כתר 

ש. טייטלר רגב, ש. הון   האם התייר מחפש את הדשא של השכן?
  שניר

  שולחן עגול ב׳                                    המרחב הכפרי     

גיאוגרפיה של 
  :ניידות

  ניר כהן

  א. אדמית  תקפות של משברי הגירה כפויה בטופונימיה היהודית של אירופההש

Return on Capital? Determinants of Counter-migration 
among Early Career Israeli STEM Researchers 

א. ישראל, נ. כהן, ד. 
 צ'מנסקי

The Role of Social Ties and Communication Technologies in 
Visiting Friends Tourism- A GMM Simultaneous Equations 

Approach 
 גפטר, ע. צ'צ'יק ל.מ.



  א. אשכנזי, י. חן,  י. אבני  בהתאם לעוגנים גיאוגרפיים במרחב  1948נוודות בדווית בנגב עד 

  :אקולוגיה
  ישי ויינשטיין 

איזוטופים למעקב אחרי הפשרה ולקביעת גילי קפיאה -שימוש ברדיו
  י.  ויינשטיין  פרמפרוסט באזור הארקטי של

An assessment of Visited Landscapes Using a Cultural 
Ecosystems Services Framework 

 י. רם, מ. ק. סמית'

ביוטים על עושר מיני צמחים ופרפרים בחמש -השפעה של משתנים א
  ערים במישור החוף בישראל

א. קרן, ע. בלבן, מ. 
  קינסוןדורמן, ד. מל

מדידת זיהום אור באמצעות מצלמה דיגיטלית על מנת להסביר את 
  , אוסטרליהHeron Islandהשכיחות של קינון צבי ים ב 

נ. לוין, ג'. אנדרסטין, ס. 
  קרק

  בחישה מרחוק וחקלאות מדייקת GEEסדנת 

קיימות 
מערכות מזון 

  :ב׳
  אלון שיפון 

  אקולוגייצירת ערך לחקלאות מקומית באמצעות מיתוג 
ד. אלרום, ת. כספי, א. 

פלדמן, ב. רונן, א. 
  אזולאי, ל. אמדור

Assessing the Effectiveness of Water Conservation 
Campaigns in Israel 

 ד. כץ

מעבר לממשק מעודד צמחייה טבעית בכרמי יין: מהשלכות  
 נ. טשנר, ד. אורנשטיין    אקולוגיות ועד למדיניות מחוללת שינוי

 קפההפסקת                                             16:00-16:15
 בישראל ובעולם" 21 -נואם מרכזי  פרופסור דוד פסיג: "מגמות העל של המאה ה: 2מליאה     16:15-18:00  

תוח חשיבה מפמ"רית גאוגרפיה אדם וסביבה ומולדת חברה ואזרחות, אופירה גל מט"ח: פי–פנינה גזית              
  הסייבר הגאוגרפי פורץ לכיתות,  –מרחבית 

 הדלקת נרות  
  



)105( כיתות באקסודוס 6) + 301בנין פלדמן (ב' טבת תשע"ט  12.201810.  
  רישום והתכנסות                                                     9:15-9:45

  )201כיתה  505ן דהאן בניי ( בסיסית בתחום החקלאות GEEסדנת   9:00-12:00

9:45-11:15            
  שם מושב ויו"ר 

  
   4 מושבים מקבילים

         
  כותבים

הסביבה 
העירונית 

כמקור לסיכוני 
   :בריאות

  יצחק שנל

  י. שנל  מדידה של ההשפעות הסביבתיות על הסיכון לבריאות של תושבי העיר

  ד. סעדי , י. שנל   ות זרות כסיכון לבריאות ביחסים בין יהודיות למוסלמי

  2060הערכת ההתחממות בבאר שבע עד לשנת 
שלום, ע. -בן-יצחק .ח

  פוצ'טר, פ. אלפרט

ניתוח תופעת "אי החום העירוני" באמצעות מיונה לאזורי אקלים 
  מקומיים, בהדגמה בבאר שבע 

נון,  ע. פוצ'טר, י. -ע. בן
  אומר

  :קרקע ומים
  אופיר כץ

ת עם תכולת חרסית שונה בהשפעת גשם סחיפה בקרקעות חרסיתיו
  בטמפרטורות שונות: ניסויים במדמה גשם 

ד.שקדי, א. זקס, ש. 
  פריאנטה 

השפעת שריפות יער על מוליכות הידראולית של קרקעות בעלות 
  מינרלוגיה שונה

  חור-ג'. סאייג, מ. בן 

  מיבשים את הכינרת זרימות והסטת חקלאות לא רק בצורת, אלא גם
ן, א. רימר, י. מ. ויי
  לרון 

תוספת עודפי עפר (קרקע לס) לשדה חקלאי והשפעתה על איכות 
  הקרקע ותהליכי נגר וסחף

ס. טנר, י. קטרה, א. 
  חור-ארגמן, מ. בן

שימוש  
בטכנולוגיות 

לניתוח 
השפעות 
העולם 
  :המעוייר

  אהרון קלרמן

  ע. בירנבוים  ניטור ניידות של חולים במחלות כרוניות באמצעות טלפונים חכמים

מתפיסה מופשטת לשימוש  –כלים לאומדני יוממות במשטרת ישראל 
  שוטף באסטרטגיה הארגונית

  י. אילן

  א. קלרמן  המכונית האוטונומית: חדשנות לצד אי ודאות

  ניתוח מרחבי של פיגועי הדריסה בישראל
ב. חסייסי, ס.פרי, מ. 

  וולפוביץ, י. אילן

גאוגרפיה 
ומיניות 

מחקר בישראל 
   :עכשווי א׳
  חן משגב

הקדמה לסדרת המושבים: גיאוגרפיה של מיניות: סקירה עכשווית 
  של מגמות וכיוונים במחקר

  ח. משגב,  ז. גרינברג

" אלא כשאתה הולך לחפש דבר אחד –לא כשאתה הולך לחפש משהו   
 שוטטות כזהות חורגת במרחב הטרונורמטיבי :"ומוצא דבר אחר

 ד. ברום, י. זריצקי 

הומואית חדשה ותיירות -אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית
  גאה לתל אביב

  לוי-ג. הרטל, א. ששון

רגעים של  :"לחשוף את עצמי במלוא 'עליבותי' ובפאר יצירתי"
 אמנספציה מינית ותרבות חזותית במרחב הבית ספרי והאקדמי

  גלזר-י. גיל

המרחב  
החרדי 

בישראל:  
שימור, שינוי 

  :א׳ –נון ותכ

מרחב מוגן? הקהילה החרדית ותביעותיה לאוטונומיה בראי המשפט 
  הישראלי

  ש. שטרן 

  . שנינ  עבודת המקום בעיר צפת: בין מרכז דתי לפריפריה מדינתית 

  ל. כהנר  המבנה המרחבי של האוכלוסייה החרדית בישראל בעידן של שינויים



  א. רגב, ג. גורדון  שוק הדיור החרדי  לי כהנר

החתירה  
ליצירת 

  :תחושת מקום
  יוני איילון

  י. איילון   נוער גרמני יהודי בסיור בישראל 

כרוניקה של פרקטיקת שיטוט  –הליכה בסמוך ללועו של הר געש 
  נואשת במרחב העירוני

  מ. דנן 

השתלבות מול התבדלות של שלוש קהילות של ערבים במרחב 
  החברתי של ישראל

   לא. באקר דיאב , י. שנ

הקונפליקט 
בין האדם לחיי 

שירי  :הבר
  צמח שמיר

  י. שקדי  יש מה לעשות? -אדם, שינויי אקלים ומחלות

  ד. מלקינסון  האם קיימת שקילות בחמידות? -חזיר העיר וחזיר הכפר 

  חדרה כמקרה בוחן -הקונפליקט בין האדם לכרישים
ז. זיו צמח שמיר, נ. 

בקר, ש. צמח שמיר, א. 
  ׳רנובשיינין, ד. צ

  ניתוח עלות תועלת, תוכנית הסניטציה בגולן והתן הזהוב
ר. אלדן, נ. גרינפלד, ש. 

  צמח שמיר
  אסיפת האגודה הגיאוגרפית: 3 מושב מליאה               11:15-12:00

  ".: "ממשק תוכנית יישום בממשלההאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה                 
  המעונינים לשנות את איכות החיים בישראל לתלמידי מחקרהרצאה מיועדת                                  

  ארוחת צהריים                                                       12:00-13:00

13:00-14:30    
  שם מושב ויו"ר 

  מחברים   5מושבים מקבילים 

השפעות של  
הסביבה 

העירונית על 
  : תהבריאו
  שי-קרן אגאי

Mean and Variance of Greenness and Pregnancy Outcomes in 
Tel-Aviv 

שי, י. מיכאל,  -ק. אגאי
ק. בסאגניה, א. 

סולנז, ד. -מרטינז
ברודאי, א.לנסקי,  מ. 

רודולף, ל. רובין, ר. 
קנט,  נ. לוי, צ. חקלאי, 

 א. גרוטו

זקנים בפריפריה  היבטים סביבתיים והשפעתם על רמת דיכאון בקרב
  הצפונית של ישראל

שור, ס. -ע. ויטמן
  תמיר, ש. שמאי 

שטחים ציבוריים פתוחים בעיר תל אביב: ניתוח מיקרו אקלימי, 
  נוחות תרמית ודפוסי התנהגות בעונת הקיץ  

מ. מנדלמילך, ר. קולר, 
  ע. פוצ'טר

השפעת 
פעילות 

אנושית על 
  : הסביבה

  שרה פריאנטה

Planning for the Unplanned: Improving Wastewater 
Sanitation in Informal Bedouin Settlements of the Negev 

 ע.ע. אינקלס 

השפעות ארוכות וקצרות טווח של ייעור באמצעות ׁשיחים על מגוון 
  למחצה-ביולוגי של צמחים באזור צחיח

א. כץ, א. סתוי, א. 
  ארגמן  

נגר עילי ותפוקות סחף באגן נחל השפעתן של שיטות לשימור קרקע על 
  חרוד

  נ. בקין, י. פרויס

   :שימור
עירית עמית 

  כהן

הוודאות בין ישן -מרחב אי –המקרה של בית העם המקורי בנהלל 
  וחדש

  ט. מילנר הוברמן

  ט. אברמוביץ   מסורת וחדשנות: נשים במרחב הציבורי במפנה המאה 

? דיון בסוגיות מה צופן העתיד למצודות המשטרה ההיסטוריות
  בתכנון ושימור ״טגארטים״ 

  י. ורון 



  ריםסיו

  גן רמת -התחדשות עירונית באזור הבורסה  12:15-14:00   9.12.2018: יום ראשון 1סיור 

  סיור בעיר בני ברק -בישראל צפופההתכנון עירוני בעיר     11:00-14:00  10.12.2018: יום שני    2סיור 

 
   

נכסי מורשת תרבות בנויה ושטחים  –ניהול שימורו של רצף ערכי 
  פתוחים 

  ע. עמית כהן

גאוגרפיה  
כלכלית מחירי 

דניאל : דירות
  פלזנשטיין

  ל. מיידניק  משפיעה על מחירי שכירות בתל אביב? Airbnbהאם תופעת 

  ד. אקייסר    אמידה הדונית מרחבית -על מחירי דירות  השפעת הנוף והנראות

  ש. זילברטל   זיהויים של שווקי דיור מרחביים

  דיור בר השגה מול היכולת להשיג דירה
Affordable housing versus housing affordability  

  ד. פלזנשטיין

גאוגרפיה 
ומיניות 

בישראל מחקר 
   :עכשווי ב׳

  זאביק גרינברג 

  דרורי-ע. מיכלזון  רי שלך? מבט על מיניות ומיקום של בני נוער בישראלמה הסטו

  הצד המואר של התכנון? נפילתו ועלייתו של המרחב הגאה בבאר שבע
ר. מנדלבאום, ח. 

  משגב, א. יפתחאל

טראומה קווירית אורבנית והפוליטיקה המרחבית של תנועות 
  אביב-חברתיות עירוניות בירושלים ותל

  ג, הרטלח. משגב, 

  א. בלומן  מגיבה לשני המושבים

המרחב החרדי 
בישראל:  

שימור, שינוי 
  :ב׳ –ותכנון 

  שי שטרן 

נקודות מפנה בזהות שכונתית: תפקיד המוסדות החברתיים 
  י. שחר  בהתחרדות שכונת קריית יובל בירושלים

 מודלים קהילתיים – "יציאה וירטואלית: שאלה מרחבית"
אי החברה החרדיתאלטרנטיביים של יוצ  

 מ. שנפלד

  א. אבניאל  תכנון מרחב "קו התפר" בין בני ברק לגבעת שמואל -חרדים לעתידם 

  א. צפדיה, ל. כהנר  השלטון המקומי והקהילה החרדית בערי הפיתוח

שימור המורשת  
הנעלמת 
בגרעינים 
העירוניים 
  :ההיסטוריים

  אן פלג-שלי

   א. ששון  בשימור המורשת באשקלוןדרכים ותהליכים  –להסתער על המורשת 

    ש. גילר  לאומית ביפו –שימור המורשת הדו 
   א. שביט  להציל את אתרי המורשת בעיר לוד

  ש.א. פלג  המנגנון לשימור המורשת בעכו העתיקה

היסטוריה  
פוליטיקה 

  :וסביבה
  אלדד ברין

מה יקרה עם הנחל? התמודדות הרשויות עם המופע המשתנה של נחל  
  )1965 – 1948אילון (

  א. זלצר

אקטיביזם ופרפורמנס במרחבי זיכרון כגורם מתריע נגד סיכונים 
  מקרה מבחן הירושימה פארק השלום –סביבתיים ואיומי התחמשות 

  ח. יפה

סגרגציה מכוונת או  –שליחת עולי צפון אפריקה לעיירות הפיתוח 
  תוכנית שהשתבשה

  א. פיקארד

ִשיּומה של שכונה בירושלים  –ת היובל" מ"בית מזמיל" ל"קריי
  כוחות פוליטיים-כשיקוף של יחסי

  א. ברין

  :רביבו מתכננת בכירה עיריית ת"א-עלמא מנצור :נואמת מרכזית  :4 מליאהמושב     0051:-00:71
  "ערים בעידן הרכב האוטונומי"

  תן" בהשתתפות נציגי אקדמיה ייושולחן עגול: "פרויקט ל
  הדלקת נרות


