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2103 
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2105 
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2104 
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2104 
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ובגולן
2103 

מחקרי פטריות בגליל, 
תחום מחלות צמחים

2105 

ממצאי מחקרים מושב ה'18:00-16:30
חדשים של מוקד 

המחקרים באגמון 
החולה
2103 

הכללה ושייכות 
בהתיישבות השיתופית

2104 

מחקרי אקולוגיה 
וביוטכנולוגיה של 

פטריות
2105 
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ללימודי ארץ ישראל

2103 

מערכת אגן-אגם 
הכנרת: הצורך בראיה 

אינטגרטיבית

2104 

סטטוסים שונים 
ביישובים כפריים, 

דילמות ואתגרים
2105 

ביכורי מחקר מושב ז'12:15-10:45
מעבודות תלמידי 

התוכנית לתואר שני 
בלימודי גליל

2103 
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צפון הארץ

2104 

סטטוסים שונים 
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2105 

הקשר בין ישראל מושב ח'14:00-12:30
לנוצרים בלבנון

2104 

הגליל וארץ ישראל 
בין רומא לביזאנטיון 

- עיונים חדשים 
במקורות ההיסטוריים 

והארכאולוגיים
2103 

זכיון החולה. סיפור 
רכישת אזור הביצות 

דרך מפות
2105 

שלטון, קרקע וזהות מושב ט'16:00-14:30
בעיירות גליליות

2103 
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הכנס ה-21: מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו 

המכללה האקדמית תל-חי, קמפוס לוואן )מזרח(

יום רביעי ה-3 באפריל

יום חמישי ה-4 באפריל

כ"ז-כ"ח באדר ב' תשע"ט 

ועדה מדעית: דר' זאב גרינברג, פרופ' ציונה גרוסמרק, דר' טלי גולדברג, 

דר' מיה דואני, דר' יצחק מרטינז

ועדת מארגנת: דיאנה רחמים, ספיר בכר
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התכנסות 

 מושב א' 

מושב א'. 1 הגולן כמודל לשותפות של אקדמיה וקהילה 
יו"ר: דר' אורלי גנני-דגן,  מכון שמיר למחקר

 כיתה 2103
 הגולן כמודל לשותפות אקדמיה-קהילה: תהליכי שינוי בית ספריים, 

עירית ששון, מכון שמיר למחקר, המכללה האקדמית תל-חי
 העמדות בתנועות הקיבוציות בנוגע להתיישבות בגולן בין השנים 1967-69, 

אורי הייטנר, מכון שמיר למחקר
 קשר למקום של דרוזים בגולן: בין ישראל לסוריה, 

רג'אח עמאשה, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה
 Transition to Retirement of 1990s Immigrants from the FSU in Israel: 

 ,Municipal Responsiveness in Northern and Southern Localities
דניס גרובטקין, מכון שמיר למחקר

מושב א'. 2 המרכז היהודי הנודד מיהודה לגליל ולגלות
יו"ר: נילי בן ארי, חוקרת עצמאית

 כיתה 2105
 מעבר המרכז היהודי מיהודה לגליל, מיבנה לאושא, 

אפרים יצחקי, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אורות ישראל
 רבי יהודה הנשיא והשלטון הרומי – לאור סיפורי הידידות בין רבי לאנטונינוס, 

נילי בן ארי, חוקרת עצמאית
 סופה של כורזים היהודית: מי? מתי? כמה ולמה?, 

אחיה כהן תבור, ׳דגש׳ ארכאולוגיה תיירותית

מושב א'. 3 ביוטכנולוגיה של צמחים
יו"ר: פרופ' רחל אמיר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2104
 מברישים את האבק: עידן הארכיאו-גנומיקה מתחיל, 

שריאל היבנר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 סוד של תפוחים, 

מרטין גולדווי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 הגלוי והנסתר ביצירת החומרים הפעילים ברימון, 

רחל אמיר ורידא חבשי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 קצת על חיים, על מוות ועל הרבה מלח, 

יהורם לשם ווויווק אמבסטה, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

הפסקה

יום רביעי ה-3 באפריל

09:00 – 08:30

10:30 – 09:00

10:45 – 10:30
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12:30 – 12:15

12:15 – 10:45

14:00 – 12:30

 מושב ב' 

מליאת הכנס
 כיתה 2103

ברכות: פרופ' יוסי מקורי, נשיא המכללה האקדמית תל-חי
הענקת פרס הקרן הקיימת לישראל לעבודות סמינריון מצטיינות

 טבריה כמקרה מבחן ליחסי יהודים-ערבים בתקופת המנדט,

המכללה  עבאסי,  מוסטפא  ופרופ'  הפתוחה  האוניברסיטה  חלמיש,  אביבה  פרופ' 
האקדמית תל-חי

הפסקה

 מושב ג' 

מושב ג'. 1 נצרות בגליל
יו"ר: דר' סופיה כץ, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103
 הגליל הנוצרי-אירופי במאה ה-19: דתות, מיסיון, אינטרסים והתיישבות, 

חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי
 ישו היהודי מהגליל בזיכרון ובמחקר, ברברה מאייר, אוניברסיטת תל אביב

הכנסייה  של  בבנייתה  כנסייתית  ופנים  דתית  בין  דינמיקה   - סחנין"  של  "מריה 

האורתודוכסית החדשה של סחנין, יסכה הרני, חוקרת עצמאית
 יחסי יהודים-נוצרים בגליל, פיידרה שפירו, המכללה האקדמית תל-חי

מושב ג'. 2 מחלות טפיליות וזואונוטיות וחשיבותן בצפון הארץ
יו"ר: פרופ' ערן דביר,  המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2104
 נגיעות במיני לישמניה בחיות בישראל – תמונה מסובכת עם השלכות לגבי המצב 

בגליל, גד בנעט, האוניברסיטה העברית בירושלים
בכלבים  הנגיעות  בין  ההבדל  הפארק:  בתולעת  כלביים  נגיעות  של  סקירה   

 ,)Spirocerca vulpis( לעומת שועלים )Spirocerca lupi(
אליסיה רוג'ס, בית הספר לווטרינריה ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית ירושלים 

 מעורבות הלב במחלת הבבזיוזיס בכלבים, ערן דביר, המכללה האקדמית תל-חי
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מושב ג'. 3 שימור המורשת הנעלמת בגרעינים העירוניים ההיסטוריים בגליל 
מושב המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מילות ברכה: עמרי שלמון, מנכ״ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
יו"ר: דר' שלי-אן פלג, אוניברסיטת חיפה

 כיתה 2105
 מצב השימור בערים ההיסטוריות בגליל, 

אורי בן ציוני, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
ותפקודן  בעבר  תפקידן   - בגליל  היסטורית  בסביבה  הבריטית  המשטרה  מצודות   

העכשוי, יאיר ורון, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת אריאל ואיקומוס ישראל
 התכנון העירוני של טבריה בתקופת המנדט: בין תכנון לביצוע, 

אסתי ינקלביץ, אוניברסיטת חיפה
 הממשק בין התושבים לבין תהליכי השימור והפיתוח המתרחשים במרחב ההיסטורי 

העירוני בעכו, שלי-אן פלג, אוניברסיטת חיפה

הפסקת צהריים

  מושב ד' 

מושב ד'. 1 מחקרי חרקים בגליל
יו"ר: דר' עדי יונס-לוי, המכללה אקדמית תל-חי

 כיתה 2104
 גישה מתמטית חדשה לחזות תנאים סביבתיים אופטימליים בגידול רימות זבובים, 

תמר צמח, המכללה האקדמית תל-חי
 שימוש בקמח-חרקים עני בקוטיקולה כמקור חלבון והשפעתו על מדדי גידול של 

משקל גוף, בניית חלבון ויעילות המרת חלבון תואמים לשימוש בקזאין בדיאטה של 
 ,C57BL/6 עכברי

רואי גוטמן, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 זבוב 'החייל השחור' ותוצרי גידולו והשפעתם על עיכוב נביטת צמחים, 

רונה ביבר, המכללה האקדמית תל-חי
 ריפוי עצמי בחרקים: האם קיים ריפוי עצמי )self-medication( בחגבים 

)Acridoidea(?, חן בר-לי נהור, המכללה האקדמית תל-חי
 ,Schistocerca gregaria ,תמותה ורמות ביטוי של קוטלי חרקים בארבה המדבר 

מרטינז,  יצחק  ג'אן-ג'אק  בגליל,  מדעי  למחקר  מכון  מיגל,  גונזלס-קרלסון,  אדריאה 
המכללה האקדמית תל-חי

מושב ד'. 2 חינוך ותרבות בגליל ובגולן 
מושב תלמידי התואר השני בחינוך במכללה האקדמית תל-חי

יו"ר: פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי
 כיתה 2103

 14:45-14:00

 16:15-14:45
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 16:30-16:15

 18:00-16:30

 עבודה בארגון מרובה תרבויות )מרכז מעשה( ביישובים הערביים בגליל מנקודת 

מבטם של העובדים ושל ההנהלה, גלית בוקריס, המכללה האקדמית תל-חי
 הגולן והחרמון, הירדן והכנרת בזמר הישראלי לאורך השנים, 

תמר צואלה וסיגלית קטן, המכללה האקדמית תל-חי
 רפורמת הסייעת השנייה בגנים בצפת, 

עדי פרץ-שחרור, המכללה האקדמית תל-חי
עם  תלמידים  של  האישית  ולרווחתם  הרגשית  לאינטליגנציה  הספורט  תרומת   

הפרעת קשב וריכוז בבתי ספר בגליל העליון, 
ייטב שוורץ ויפעת בן-יצחק, המכללה האקדמית תל-חי

מושב ד'. 3 מחקרי פטריות בגליל, תחום מחלות צמחים
יו"ר: דר' אופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2105
 תופעת האסקה בגפן, בחינת שימוש בחיידק אנדופיטי כאמצעי להדברה ביולוגית, 

ורד נאור, מכון שמיר למחקר
 Harpophora maydis ל-   Macrophomina phaseoilina בין  הגומלין  יחסי   

כגורמי מחלה בתירס ובכותנה, 
שלומית דור ואופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 הפחתת נזקי מחלת העובש הלבן באגוזי אדמה ועגבניות על ידי שילוב של כנות 

או זנים עמידים למחלה ושימוש בתכשירי הדברה, 
מרי דפני ילין, מו"פ צפון, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 Allium( הגורמים למחלת ריקבון עוגת הבצל Fusarium spp בידוד ואפיון של מיני 

cepa( בצפון ישראל, בן קלמן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל ואוניברסיטת בר-אילן

הפסקה

  מושב ה' 

מושב ה'. 1  ממצאי מחקרים חדשים של מוקד המחקרים באגמון החולה
יו"ר: דר׳ און רבינוביץ׳, מו״פ צפון, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2103

 בחינת גידול טף בעמק החולה: גרגר קטן עם פוטנציאל גדול, 

שירן בן זאב, האוניברסיטה העברית בירושלים 
 כיצד מוצא העטלף את העץ? דגמי תנועת שיחור מזון של עטלפי פירות בעמק 

החולה, דוד שהמי, האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון למדעי החיים ומרכז מינרווה
באמצעות  החולה  בעמק  אספסת  בשדות  מכרסמים  נזקי  ואומדן  מעקב  ניטור,   

רחפנים, דור קשת, אוניברסיטת חיפה
ביטוי  אופן  בין  )Halcyon smyrnensis(: הקשר  לבן-חזה  וצבע בשלדג  שירה   

סיגנלים להצלחת הרבייה, דנה קליין, המכללה האקדמית תל-חי 
 אגנים ירוקים בתעלות ניקוז חקלאיות לצמצום תנועת זרחן משדות חקלאיים אל 

דרכי המים, 

עידן ברנע, האוניברסיטה העברית בירושלים, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
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מושב ה'. 2 הכללה ושייכות בהתיישבות השיתופית 
יו"ר: דר' ארנה שמר, האוניברסיטה העברית בירושלים ויד טבנקין

 כיתה 2104
 מודל לליווי משפחות לילדים עם מחלה ומוגבלות בשנה הראשונה וקישורו למודל 

הקהילתי הקיבוצי, אילנה שריג היוז, בוגרת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

 השפעתה של יזמות מכילה על קהילת יעוד קיבוצית, 

אורלי גנני דגן, מכון שמיר למחקר 

 מהכללה לכאורה להכללה בפועל: מה זה להיות בית ספר מכליל? 

מיכל ראזר, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

מושב ה'. 3 מחקרי אקולוגיה וביוטכנולוגיה של פטריות
יו"ר: פרופ' סגולה מוצפי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2105

 Phanerochaete chrysosporium ייצור האנזים ליגנין פראוקסידאז ע"י הפטרייה 

ברמה תעשייתית ליישום קוסמטי, 

פאולה פיטשני, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 עיכוב התפתחות עובש בסביבת זבוב החייל השחור, 

עדי יונס-לוי, המכללה האקדמית תל-חי

 פטריות קדומות )כיטרידים( בכנרת תפוצתן ותפקידן האקולוגי, 

תמר לשם, המעבדה לחקר הכנרת ואוניברסיטת חיפה
 השפעת טיפולי דילול יער על הרכב אוכלוסיית הפטריות בקרקע היער, 

סגולה מוצפי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

ערב חגיגי לכבוד השקת הספר השלישי בסדרת ׳מחקרים חדשים של  הגליל׳
 אודיטוריום זרנגין

התכנסות וכיבוד קל

 20:00-18:15
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יום חמישי ה-4 באפריל

התכנסות

 מושב ו' 

ישראל  ארץ  ללימודי  המחלקה  חוקרי  של  חדשים  מחקרים    ו'.1  מושב 
במכללה האקדמית כנרת

יו"ר: פרופ' חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת 
 כיתה 2103

 חפירות חדשות בחמש כנסיות בגליל המערבי, 

אחיה כהן תבור, ׳דגש׳ ארכאולוגיה תיירותית
ממצא  לאור  העתיקה  העת  בשלהי  הגלילי  הכפרי  במרחב  וכלכלה  חברה  דת,   

הכתובות מהכנסיות, יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת
 ניסיון שלא צלח: הנוכחות היהודית בנצרת בתקופת המנדט, 

ראובן גפני, המכללה האקדמית כנרת
 אדמות ה'מושע' בכפרים הערביים: נחלת כלל כהשראה לקיימות מודרנית, 

ראמז עיד, המכללה האקדמית כנרת 

מושב ו'. 2 מערכת אגן-אגם הכנרת: הצורך בראיה אינטגרטיבית 
יו"ר: דר' גדעון גל,  המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל 

 כיתה 2104
 סלניום בכנרת - שונות רב שנתית ומקורות פוטנציאליים באגן ההיקוות, 

ירון בארי-שלוין, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל
 השפעות אפשריות של עמק החולה על האקולוגיה של הכינרת, 

עמי נשרי, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל
 השפעת אגן ההיקוות על אוכלוסיות החיידקים בכינרת, 

שירה ניניו, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל
 גשם בצפון, דגים בכנרת והקשר ביניהם, 

איל אופיר, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל

מושב ו'. 3 סטטוסים שונים ביישובים כפריים, דילמות ואתגרים
יו"ר: שלמה גץ, המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי באוניברסיטת חיפה

 כיתה 2105
 של מי הישוב הזה? המאבק על שליטה בישוב הקיבוצי, 

שלמה גץ ומיכל פלגי, המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, אוניברסיטת חיפה
 סטטוסים, מעמדות וריבוד בקיבוץ: מפיזור להתכנסות )דיון(, 

מירב ניר, התנועה הקיבוצית ואוניברסיטת חיפה

 10:30-09:00

 09:00-08:30
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הפסקה

 מושב ז' 

מושב ז'. 1 ביכורי מחקר מעבודות תלמידי התוכנית לתואר שני בלימודי גליל
יו"ר: פרופ' ציונה גרוסמרק, המכללה האקדמית תל-חי 

 כיתה 2103
 על חורבות אל-באסה ألبصة – כפר ערבי שהיה, 

עידית ארז, המכללה האקדמית תל-חי
 תושבי הכפר ברעם משרטטים את מפת הכפר מחדש, 

סנאא חדאד ואמל דאהר, המכללה האקדמית תל-חי
 Jordan( דייג מהאתר האפי-פליאוליתי מדרגות הירדן  ושחזור של קרסי  מחקר   

River Durijat-JRD(, כריס טלסמית, המכללה האקדמית תל-חי

מושב ז'. 2 השפעת הבצורת על צפון הארץ
יו"ר: דר' טלי גולדברג, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2104
 כנרת אחרת, משה גופן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 ההשפעה ההידרו-אקולוגית של ירידת מפלס המים במקורות הירדן, 

עדי וייס, אוניברסיטת תל אביב
חישה  באמצעות  יובש  מעקת  כתוצאה  הנגרמות  בשדה  שונויות  וניטור  זיהוי   

מרחוק, עודד לירן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

מושב ז'. 3 סטטוסים שונים ביישובים כפריים, דילמות ואתגרים 
)המשך דיון(

יו"ר:שלמה גץ 
 כיתה 2105

פאנל בהנחיית ד"ר אורית דגני דיניסמן 
בהשתתפות: 

ירון לינדמן, מנהל קהילה בלהבות הבשן 
נורית אשל, מנהלת מחלקת צמיחה דמוגרפית בגליל העליון 

אייל בראליה, מנהל קהילה בדן ורכז הצמיחה הדמוגרפית בנאות מרדכי 
נורית ברקאי, יו"ר קיבוץ ראש הנקרה

הפסקה 

 מושב ח' 

מושב ח'. 1 הקשר בין ישראל לנוצרים בלבנון
המושב בשיתוף הארגון הארצי של חברי ההגנה

יו"ר: דר' דורון גולדברג,  המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 כיתה 2104

 12:30-12:15

 12:15-10:45

 14:00-12:30

 10:45-10:30
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 14:30-14:00

 16:00-14:30

 ישראל והמרונים בלבנון - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?, 
אייל זיסר, אוניברסיטת תל אביב

 הקמת הקשרים בין מדינת ישראל והנוצרים בדרום לבנון, 

יאיר רביד, לשעבר ראש השלוחה המבצעית של המוסד בביירות
 משפחות צד"ל בישראל לאחר הנסיגה מלבנון, 

פאדי נמור, נציג משפחות צד"ל בישראל

חדשים  עיונים   - לביזאנטיון  רומא  בין  ישראל  וארץ  הגליל    ח'.2  מושב 
במקורות ההיסטוריים והארכאולוגיים

מושב לזכרו של מייק לבנה ז"ל
יו"ר: דר' ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת ומלח"ם

 כיתה 2103
 הגליל במרד בר כוכבא - עיון ביקורתי במקורות ובחינת העדויות החדשות במחקר 

מערכות המסתור ומערות המפלט, ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת ומלח"ם 
 גגות רעפים בבתי כנסת מהגולן בתקופה הרומית והביזנטית, מיכאל אזבנד, המכון 

לארכאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה, המכללה האקדמית תל-חי ומכללת אוהלו
 כתובת קונסטנטינוס הגדול מהכפר מג'אר בגליל, יוסי סטפנסקי, רשות העתיקות

 קונסטנטינוס הגדול וניצורה של ארץ ישראל: היבטים חדשים, 

עודד עיר-שי, האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב ח'. 3 זכיון החולה. סיפור רכישת אזור הביצות דרך מפות
יו"ר: פרופ' סנאית תמיר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל 

 כיתה 2105
 התכנית העות'מאנית להבראת עמק החולה וגלגוליה עד לרכישת הזיכיון, 

אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל-חי
 ההתיישבות ממזרח לחולה, 'דרדרה אייל' לאורן של מפות תש"ח - 1948, 

שלום טרמצ'י, המכללה האקדמית תל-חי
 תולדות זכיון החולה: נסיונות התנחלות יהודית בעמק-החולה מאמצע המאה ה- 

19 ועד לרכישתו של "זכיון-החולה" בשנת 1934,
 יצחק ציטרין, המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

 הפער בין מחקר היסטורי וקרטוגרפי לבין עיצוב הזיכרון: האגדה על פקיד קק"ל 

ואדמת הכבול הציוני, מיה דואני, המכללה האקדמית תל-חי

הפסקת צהריים

  מושב ט' 

מושב ט'. 1 שלטון, קרקע וזהות בעיירות גליליות
יו"ר: פרופ' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103
 חצור - מישוב חסר מעמד מוניציפאלי למועצה מקומית נפרדת, 

שמחה גואטה בוקובזה, אוניברסיטת תל אביב
 גרעינים תורניים, שלטון והבניה חברתית: תיאוריית הממשל העירוני בהדגמה על 

עכו, יצחק )איציק( דהן, אוניברסיטת חיפה
 צדק חלוקתי בין קריית-שמונה למועצה אזורית הגליל העליון – מבט היסטורי, 

אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי
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תודה לעוזרים לנו בהפקת הכנס:

המכללה האקדמית תל-חי

הקרן הקיימת לישראל

מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

המועצה לשימור אתרים

מכון שמיר למחקר

מועצה אזורית הגליל העליון

מועצה אזורית מבואות החרמון
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