
8:45-9:15                   רישום והתכנסות      אודיטוריום בנין נגל 507: 

9:00-10:30                 סדנה בחישה מרחוק וממ״ג  מנחה: שילה שיף             בניין דאהן )505( כיתה 204            
9:15-10:45                מושבים מקבילים 1

אקלים:
הדס סערוני
כיתה 001

מעברי אנרגיה:
עומרי כרמון

כיתה 006

גאוגרפיה עירונית:
דוד בורג
כיתה 003

היבטים של תכנון ובנייה:
שלומית פלינט

כיתה 004

תיירות מורשת א׳:
נגה קולינס קריינר

כיתה 105

המרחב הכפרי:
 מיכאל סופר

005

תחבורה:
ערן בן-אליא

102

גאוגרפיה וחינוך:
נתי קרנות

002

10:45-12:15         אודיטוריום בנין נגל 507
מושב מליאה1: ברכות רקטור האוניברסיטה פרופ' מרים פאוסט, ראש המחלקה פרופ' איתמר לנסקי

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

 שולחן עגול- תחבורה חכמה בערים חכמות: ד"ר איל יניב ראש בי"ס למנע"ס בר-אילן, אורלי דהאן ראש תחום  התחבורה החכמה במכון הישראלי לחדשנות , 
יוסי מרגלית סמנכ"ל טכנולויות נתיבי איילון, גיא שר סמנכ"ל פיתוח עסקי VIA, בהנחיית ד"ר אורית רותם

12:15-13:45        מושבים מקבילים 2  

היבטים יישומיים באקלים  
וסביבה:

עודד פוצ'טר
כיתה 001

גיאומורפולוגיה 
וארכיאולוגיה:

נורית שטובר-זיסו
כיתה 006

גאוגרפיה הסטורית:
דותן גורן
כיתה 003

עמירם גונן גאוגרף 
חברתי:

שלמה חסון
כיתה 004

תיירות מורשת ב׳:
שאול קרקובר

כיתה 105

היבטים חברתיים 
בתחבורה :

גלית כהן-בלנקשטיין
כיתה 102

גבולות:
זאב זיוון

כיתה 002

חישה מרחוק וחקלאות 
מדייקת:
יפית כהן

בנין דהאן 505 כיתה 204

קיימות מערכות מזון א׳:
מידד קיסינג'ר

כיתה 106

                              המרחב הכפרי         )כיתה 005(          שולחן עגול א׳ -  "חקלאות-בין כלכלה לסביבה" יוקדש לזכרו של ד"ר חיים צבן ז"ל  מי שהיה מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ואחד הכלכלנים החקלאים החשובים

13:45-14:45         ארוחת צהריים   
14:45-16:15        סדנת GEE חישה מרחוק וחקלאות מדייקת, מנחים: שילה שיף, פרנוטי גוגומלה      בניין דאהן )505( כיתה 204           

14:45-16:15         מושבים מקבילים 3

סינופטיקה וסביבה:
אורי דיין
כיתה 001

שריפות:
לאה ויטנברג

כיתה 006

לקראת עיר צודקת? גיאוגרפיה 
עירונית בעידן הנוכחי:

אורן יפתחאל ונופר אבני
כיתה 004

חינוך:
פנינה גזית
כיתה 002

תיירות:
ערן כתר
כיתה 105

גיאוגרפיה של ניידות:
ניר כהן

כיתה 003

אקולוגיה:
 ישי ויינשטיין

כיתה 103

קיימות מערכות מזון ב׳:
אלון שיפון
כיתה 106

המרחב הכפרי      )כיתה 005(          שולחן עגול ב׳  "חקלאות-בין כלכלה לסביבה"

16:15-17:45         אודיטוריום בנין נגל 507
מליאה 2: נואם מרכזי  פרופסור דוד פסיג: "מגמות העל של המאה ה- 21 בישראל ובעולם"

הדלקת נרות – פרופ' משה ברור,  מקים החוג לגאוגרפיה באוניברסיטת בר-אילן.

9.12.2018  א' טבת תשע"ט, בנין מורשת ישראל )507( ע"ש נגל

תכנית כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה--59 

 חדשנות במרחבי אי וודאות
יובל שנים למחלקה לגאוגרפיה וסביבה בבר-אילן

הפקולטה למדעי החברה
המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

Faculty of Social Sciences
Department of Geography and Environment



9:15-9:45               רישום והתכנסות          אודיטוריום בנין פלדמן

9:00-12:00             סדנת GEE בסיסית בתחום החקלאות מנחה: הראל  גרינבלט )בניין דהאן 505 כיתה 201(

9:45-11:15              מושבים מקבילים 4

הסביבה העירונית כמקור לסיכוני 
בריאות:

יצחק שנל
אקסודוס 001

קרקע ומים:
אופיר כץ
אקסודוס 

שימוש בטכנולוגיות לניתוח 
השפעות העולם המעוייר:

סיגל קפלן
אקסודוס 003

גאוגרפיה ומיניות 
בישראל מחקר 

עכשווי א׳:
חן משגב

אקסודוס 004

המרחב החרדי 
בישראל:  שימור, 
שינוי ותכנון – א׳:

לי כהנר
אקסודוס 005

החתירה ליצירת תחושת 
מקום:

יוני איילון
אקסודוס 006

שימור המורשת הנעלמת בגרעינים העירוניים 
ההיסטוריים:
שלי-אן פלג

כיתה 102 )בנין 301(

הקונפליקט בין האדם לחיי 
הבר:

שירי צמח שמיר
אולם וייספלד )בנין 301(

11:15-12:00         אודיטוריום בנין פלדמן 
מושב מליאה 3: אסיפת האגודה הגיאוגרפית

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה: "ממשק תוכנית יישום בממשלה" 
הרצאה מיועדת לתלמידי מחקר המעונינים לשנות את איכות החיים בישראל )הארוע מתרחש בכיתת וייספלד(

פנינה גזית –מפמ"רית גאוגרפיה אדם וסביבה ומולדת חברה ואזרחות, אורלי רכטמן מטח: פיתוח חשיבה מרחבית – הסייבר הגאוגרפי פורץ לכיתות

12:00-13:00         ארוחת צהריים

13:00-14:30        מושבים מקבילים 5

השפעות של הסביבה העירונית 
על הבריאות:
קרן אגאי-שי
אקסודוס 001

השפעת פעילות אנושית 
על הסביבה:

שרה פריאנטה
אקסודוס 002

שימור:
עירית עמית כהן

אקסודוס 003

גאוגרפיה כלכלית 
מחירי דירות: 

דניאל פלזנשטיין
אקסודוס 004

חישה מרחוק:
אנה ברוק

אקסודוס 005

גאוגרפיה ומיניות בישראל 
מחקר עכשווי ב׳:

זאביק גרינברג
אקסודוס 006

המרחב החרדי בישראל:  שימור, שינוי ותכנון – ב׳:
שי שטרן

אולם וויספלד בנין 301

היסטוריה פוליטיקה וסביבה:
אלדד ברין

כיתה 102 בנין 301

14:30-16:00         אודיטוריום בנין פלדמן 
מושב מליאה 4:  טקס הוקרה של המחלקה לגאוגרפיה וסביבה בבר-אילן

הרצאת אורח: עלמא מנצור-רביבו מתכננת בכירה עיריית ת"א: "ערים בעידן הרכב האוטונומי"

10.12.2018 ב' טבת תשע"ט, בנין פלדמן 301 + 6 כיתות בבנין אקסודוס )105(

הפקולטה למדעי החברה
המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

Faculty of Social Sciences
Department of Geography and Environment

 http://geoenv.biu.ac.il/node/1839 לרישום לסיורים ולכנס 

תכנית כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה--59 

 חדשנות במרחבי אי וודאות
יובל שנים למחלקה לגאוגרפיה וסביבה בבר-אילן

http://geoenv.biu.ac.il/node/1839 
http://geoenv.biu.ac.il/node/1839 

