
גיאוגרפיה 
בעידן פוסט־קורונה

משמעות המרחק והמרחב

 יום ראשון, א׳ טבת תשפ"ב 5.12.2021←
המכללה האקדמית תל-חי

כנס 

סדר יום

הרשמה

מושב א‘

9:00-10:00

10:00-11:30

שולחן עגול 
מרחב כפרי

יו"ר: עו"ד דודו קוכמן

 אקלים והסתגלות לשינויי אקלים: 
מהרמה האזורית ועד העיר

יו"ר: פרופ' עודד פוצ'טר

נכסי מורשת תרבות במרחב כפרי 
פריפריאלי: זיכרון, שימור והשמשה

יו"ר: פרופ' עירית עמית

לקראת 
ג'נטריפיקציה דתית

יו"ר: פרופ' נמרוד לוז

שימוש במיקור 
המונים

יו"ר: מר רתם אלינסון

בין חירום לשיקום: היערכות לתקופת 
ה״דמדומים״ אחרי רעידת אדמה הרסנית

יו"ר: פרופ' דבורה שמואלי

 תיירות וסביבה 
פיזית וחברתית

יו"ר: פרופ' יניב פוריה

גאוגרפיה של חקלאות
יו"ר: פרופ' מרטין גולדווי

חינוך וגאוגרפיה 1
יו"ר: מר אלי דורי

סיור חדר מפות
יו"ר: ד"ר אלון מרגלית

מר שלום טרמצ'י

היבטים מרחביים 
של הגירה - 1

יו"ר: ד"ר ניר כהן

 כיתה 2105 כיתה 2104 כיתה 2103 כיתה 2204

אודיטוריום זרנגין כיתה 2203  כיתה 2108

חדר מפות כיתה 2106 כיתה 2107 כיתה 2102

קישור לשידור בזום

מושב ב‘

הפסקה

מפליאו-אקלים 
לאקלים אזורנו

יו"ר: פרופ' הדס סערוני

12:00-13:30

11:30-12:00

כלכלה וסביבה
יו"ר: פרופ' ערן רזין

גאוגרפיה תרבותית גלילית
יו"ר: ד"ר ניקולא יוזגוף-אורבך

 ייעור וסביבה 
מחקרים חדשים של קק"ל

יו"ר: ד"ר  עמרי בונה

צופים פני עתיד: חיים בעידן של צפיפות
 יו"ר: פרופ' נורית אלפסי

מושב זה הינו לזכרו של פרופ' משה גבעוני ז"ל

שולחן עגול
מרחב כפרי

יו"ר: עו"ד דודו קוכמן

חינוך וגאוגרפיה 2
יו"ר: מר אלי דורי

מחקר חברתי ברשות הטבע 
והגנים – הלכה ומעשה

יו"ר: ד"ר ליאור חן

תיירות- ניתוח ביקושים
ופלחי שוק

יו"ר: פרופ' עליזה פליישר

גאוגרפיה הסטורית 
ומיפוי

יו"ר: פרופ' חיים גורן

 היבטים מרחביים 
של הגירה - 2

יו"ר: ד"ר אמיל ישראל

 כיתה 2108 כיתה 2103 כיתה 2204

 כיתה 2102 כיתה 2107 כיתה 2104

 כיתה 2106 כיתה 2203

 כיתה 2105

חדר מפות

אודיטוריום זרנגין

מושב ג‘

הפסקה

סיום

16:15-17:45

16:00-16:15

18:00

שולחן עגול
חינוך ואקלים

יו"ר: מר אלי דורי

מרחב ובריאות
יו"ר: ד"ר עמית בירנבוים 

מגיב: פרופ' נדב דוידוביץ'

 שלובים זה בזה: 
הקהילה והרשות המקומית

יו"ר: פרופ' נורית אלפסי

 גאואינפורמטיקה 
וחישה מרחוק

יו"ר: ד"ר גד שפר

 המרחב הכפרי 
במאה ה-21

יו"ר: פרופ' מיכאל סופר

חידושים בחקר הגאוגרפיה 
ההיסטורית של לוד

יו"ר: ד"ר אלון שביט

גאוארכיאולוגיה
יו"ר: פרופ' יואל רסקין

אדם וים
יו״ר: ד״ר מוסטפה עספור

תיירות בעידן הקורונה
יו״ר: פרופ' נגה קולינס-קריינר

אנרגיה, גאוגרפיה 
וקבלת החלטות

יו״ר: פרופ' איתי פישהנדלר

סיור חדר מפות
ד"ר אלון מרגלית
מר שלום טרמצ'י

 כיתה 2204

 כיתה 2108

 כיתה 2107 כיתה 2106

 כיתה 2203

 כיתה 2104

 כיתה 2105 כיתה 2103

 כיתה 2102

חדר מפות

אודיטוריום זרנגין

מושב המליאה

מרחק ומרחב בעידן הפוסט-קורונה 

מנחים: פרופ' נורית אלפסי, פרופ' יצחק אומר
דברי פתיחה וברכות

הדלקת נר שמיני של חנוכה
חלוקת אותות האגודה הגאוגרפית

פאנל עם ד"ר רותי פרום אריכא, פרופ' אורן יפתחאל, פרופ' נדב דוידוביץ, 
ד"ר יואב לרמן ומר שחר סולר      

הפסקת צהריים

14:30-16:00

13:30-14:30

אודיטוריום זרנגין

https://telhai-ac-il.zoom.us/j/89066186962
https://telhai-ac-il.zoom.us/j/89066186962
https://telhai-ac-il.zoom.us/j/7969722237
https://telhai-ac-il.zoom.us/j/7969722237
https://telhai-ac-il.zoom.us/j/81633807508
https://telhai-ac-il.zoom.us/j/81633807508


גיאוגרפיה 
בעידן פוסט־קורונה

משמעות המרחק והמרחב

 יום שני, ב׳ טבת תשפ"ב 6.12.2021←
המכללה האקדמית תל-חי

התכנסות
חניית מרכז הטניס )שופרסל מצודות(

סיורים לבחירתכם:

סיום משוער

כנס 

0 9 : 0 0

0 9 : 3 0

1 5 : 3 0

סדר יום

קישור לטופס הרשמה

תיירות בגבולות, תיירות וקורונה ותיירות כפרית 
מבין האתרים בסיור: מטולה, בית הלל, הגושרים, דפנה, אזור שדה נחמיה

 שלטון המרחב הכפרי - יחסי גומלין, 
יישובים והמועצה האזורית

 סיור במועצה האזורית גולן, הגושרים - תצפית-סוגי הרחבות, 
מועצה אזורית גליל עליון

שימור אתרים
שימור אתרים באיילת השחר-טבעת המבנים הישנים והסנדלריה

הכפרים הדרוזים בגולן -  תולדות הכפרים, סוגיות 
הקשורות לפיתוח הכפרי, פרנסה וחינוך

מבין האתרי בסיור: בוקעאתא, מסעדה, מג'דל שמס, עין קיניה.

1

2

3

4

https://did.li/Qo6Hw


גיאוגרפיה 
בעידן פוסט־קורונה

משמעות המרחק והמרחב

5-6.12.2021 ←המכללה האקדמית תל-חי

מושבי הכנס

כנס 



 מושב א'    10:00-11:30
אקלים והסתגלות לשינויי אקלים: מן הרמה האזורית ועד העיר

יו"ר: פרופ' עודד פוצ'טר

 הסתגלות להסתגלות: התאמה מסדר שני לשינויי אקלים	 
אורי נחמני, עמית טובי

 הגירה כהסתגלות לאירועים אקלימיים: תפיסת הצלחה וכישלון בקרב מהגרים	 
עמית טובי, יעל ישראלי

 ניתוח אי החום העירוני לאורך הים התיכון בישראל באמצעות שיטות ניטור שונות 	 
משה מנדלמילך, מיכל פרנץ, יובל יחזקאלי,  איציק אומר ועודד פוצט'ר

 תחושת הנוחות התרמית והסתגלות של מהגרים מאקלימים קרים לאקלים חם וצחיח 	 
עודד פוצ'טר, פנינית כהן, לימור שעשוע-בר, יוסי תנאי ושבתאי כהן

גאוגרפיה של חקלאות
יו"ר: פרופ' מרטין גולדווי

איתור מקור הפלישה של חמנית הבר )Helianthus annuus( ותפוצתה בישראל בעזרת 	 
 רשתות חברתיות ומידע גנומי

שריאל היבנר, דנה סיסו, טלי מנדל, מרקו טודסקו, מאור מצרפי, חנן אייזנברג.

מה משפיע יותר על רמות החומרים המצויים בפרי הרימון  )Punica granatum L.( הגנטיקה 	 
 או תנאי בית הגידול ?

אורי יריץ, אלינור שוורץ, רחל אמיר

 חקלאות ומגוון ביולוגי בישראל	 
 תקינה פרטית וחקלאות אלטרנטיבית כאמצעים במדיניות  הציבורית

טליה שלום

 כיתה 2204

 כיתה 2203



תיירות וסביבה פיזית וחברתית
יו"ר: פרופ' יניב פוריה

מלונות יוקרה כמקרה בוחן לצרכנות ראוותנית: תפיסת ההשפעות הסוציו-פסיכולוגיות 	 
 המיוחסות לשהות במלונות יוקרה והשלכותיהן על דפוסי הביקוש

ליאורה דאום

 אומדן ערך שרותי התרבות של מערכות אקולוגיות תוך שימוש בשוק האטרקציות החקלאיות	 
שחר חתן, עליזה פליישר וענת צ'צ'יק

 	 Airbnb חיפוש עדויות לפערי שכר מגדריים בכלכלת שיתוף בקרב משכירי דירות ב 
איל ארט, דניאל קופולביץ, עליזה פליישר

 גבולות קונפליקט גיאופוליטיים בפריפריה כאטרקציה תיירותית	 
אלון גלבמן

 אפליית אורחים ערבים בבתי מלון בישראל: מחקר גישוש	 
רלי נג'אר, אמיר שני ויניב פוריה

אתגרים והזדמנויות בתכנון ופיתוח מיזמי אירוח ביתי בעיר ערד: חקר נקודת המבט של 	 
 המארחים

אנה סנדלר

היבטים מרחביים של הגירה )1(
יו"ר: ניר כהן

 בין קוסמופוליטיות לפרוכיאליות: ניידות והגירה חוזרת בקרב חוקרים צעירים 	 
ד״ר אמיל ישראל,  ניר כהן

 חקר הגירה גלובאלית- מתודולוגית ניתוח רשתות	 
עידן פורת, לוסיאן )ז'יל( בן גיגי

הפיכה צבאית? על יחסי הגומלין בין שכונה צבאית לשכונות אזרחיות, העיר יבנה כמקרה 	 
 בוחן

הדר אבניאל

מעבר בעקבות משרה מוּצעת 'Relocation' בקרב נשים ערביות-פלסטיניות בישראל בעלות 	 
 השכלה אקדמית 

טל מלר

 כיתה 2103

 כיתה 2105



בין חירום לשיקום: היערכות לתקופת ה״דמדומים״ אחרי רעידת אדמה הרסנית
יו"ר: פרופ' דבורה שמואלי

 בין חירום לשיקום: היערכות לתקופת ה״דמדומים״ אחרי רעידת אדמה הרסנית	 
אמוץ עגנון, אסנת ברנע, יניב דרבסי

 מיקום אתרי מגורים זמניים לאחר רעידת אדמה	 
ערן פייטלסון, עדי בן נון, יעל גורביץ

 שיקולים וכלים לבחירה והצבה של מגורים זמניים לעקורים נפגעי רעידת אדמה	 
ערן לדרמן, תומר שמי, מייק טרנר

שולחן עגול מרחב כפרי
יו"ר: עו"ד דודו קוכמן

השולחן העגול ה- 32 – תכנון הכפר העתידי: לאן פניו?	 

מושב חינוך 1 
יו"ר: מר אלי דורי

 בחינת כישורי אוריינות גאוגרפית בקרב תלמידי בית-ספר:  מקרה בוחן של מגפת הקורונה	 
דלית לן, אילת ברעם-צברי, שגיא דליות

 מבית ספר בעיר לעיר כבית ספר | העיר כמרחב למידה	 
שני גרנק עשבי

 להיות אזרחי העולם - לא בבית ספרנו	 
טל יער-ויזל

 כיתה 2108

 כיתה 2104

אודיטוריום זרנגין

https://telhai-ac-il.zoom.us/j/89066186962


נכסי מורשת תרבות במרחב כפרי פריפריאלי: זיכרון, שימור והשמשה
יו"ר: פרופ' עירית עמית כהן

 מורשת תרבות בנויה במושבים – המיקום, ההשמשה והתועלות הכלכליות 	 
עירית עמית כהן

 אתגרי שימור המורשת הייחודית של אילת השחר בתכנית המתאר	 
יעל אלף

 שיטת השקיה בהצפה "בימי קדם" )שנות החמישים של המאה העשרים(	 
דרור סגל

 בכיה לדורות – על מצבם של אתרים פרהיסטוריים בעמק החולה	 
גונן שרון

לקראת ג'נטריפיקציה דתית: דת, פוליטיקה ותכנון במרחב העירוני
יו"ר: פרופ' נמרוד לוז

 גרעינים תורניים בערים מעורבות: מעבר לג'נטריפיקציה מעמדית	 
יעל שמריהו-ישורון

 דת, מגוון דתי וג'נטריפיקציה דתית: התבוננות בשכונת בקעה בירושלים	 
הילה צבן

 ג'נטריפיקציה דתית והשפעותיה על התכנון העירוני: התבוננות בשכונה הדתית בעכו	 
נמרוד לוז

 כיתה 2102

 כיתה 2106



שימוש במיקור המונים
יו"ר: מר רתם אלינסון

מחקר השוואתי של אינטראקציות אנושיות עם הטבע ע״י שימוש באלגוריתמים של ראייה 	 
 ממוחשבת ותמונות במדיה חברתית: מקרה בוחן בשטחים הפתוחים של חיפה

אנדראה גרמנדי, יעלה דיפייטרי, מייקל סינקלייר 

תהליכים התנהגותיים בפרוייקטים של מידע גאוגרפי מנודב: המקרה של אירועי מיפוי 	 
OpenStreetMap-מאורגנים ב 

יאיר גרינברגר

 השפעת מדיניות COVID-19 על תנועת הולכי רגל ודפוסי הליכה בתל-אביב	 
אביטל אנגל,  אחיטוב כהן , פנינה פלאוט, שגיא דליות

 מידע גאוגרפי נתרם VGI ככלי לחקר תיירות ונופש בחיק הטבע באזור מכתש רמון	 
רתם אלינסון, נעם לוין

סיור חדר מפות
ד"ר אלון מרגלית  מר שלום טרמצ'י

 כיתה 2107

חדר מפות



 מושב ב'  12:00-13:30
מפליאו-אקלים לאקלים אזורנו

יו"ר: פרופ' הדס סערוני

 ימות החול של מרכז אסיה: הקשר בין הגאומורפולוגיה לפלאו-אקלים	 
מריאנה, ז.פ, אורלובסקי, ל, בלומברג, ג. ד, ממן, ש

 היווצרות שקע קפריסין בתוך אפיק ים-סוף	 
עדי אטקין, ברוך זיו, הדס סערוני, צבי הרפז

 אקלים כפר גלעדי	 
ברוך זיו, הדס סערוני

 תפרוסת גאוגרפית של מיני צמחים קוצניים בצומח ארץ-ישראל	 
אופיר כץ, מיכל רונאל, שמחה לב-ידון

ייעור וסביבה - מחקרים חדשים של קק"ל
יו"ר: ד"ר  עמרי בונה

 ההשלכות המעשיות של השינויים במדיניות הייעור על ממשק היער הנטוע בישראל	 
עמרי בונה

 מיפוי אלוני ישראל ע"ש מיכאל אבישי	 
עזרא ברנע

 ניתוח עלות-תועלת של מספר עגורים אופטימאלי באגמון החולה	 
ניר בקר, ינאי פרחה, עשהאל גרינפלד

 הבדלים בין-שנתיים במרחב הפעילות של עגור אפור )Grus grus( בעמק החולה	 
עידן טלמון, סשה פקרסקי ורן נתן 

 מרחב פנאי מותאם קהילה: דפוסי שימוש של הבדווים ביערות קק"ל בצפון הנגב	 
אמיר גלילי  וחבצלת יהל

 כיתה 2204

 כיתה 2203



תיירות - ניתוחי ביקושים ופלחי שוק
יו"ר: פרופ' עליזה פליישר

 גוגל מפות vs. טריפאדוויזר: השוואה בין-ממשקית של תגובות של תיירים 	 
חיים נוי

מיהו תייר? זיהוי תיירים בינלאומיים ביעדים אורבניים באמצעות למידת מכונה ונתוני עתק 	 
 )ביג דאטה(

מתן מור, שגיא דליות, יעל רם 

 תיירות התנדבותית זולתנית בישראל: מניעי ההתנדבות וחוויית התייר־מתנדב	 
נגה קולינס קריינר, נורית קליאוט, מרון דוקטורי

האם תמונות אטרקטיביות של היעד יכולות להקטין את השפעת החדשות השליליות? 	 
 השפעת התקשורת על תפיסות, רגשות וכוונות ביקור ביעד

גליה פוקס, מריה אלברז, שרה קמפו

 צעירים ומוזיאון: חוויה בירושלים 	 
יוני איילון                                             

ניהול מורשת יהדות אתיופיה- המניעים לביקור, והצפיות להשלכות הביקור במרכז מורשת 	 
 יהדות אתיופיה

עדן אליאס 

מושב היבטים מרחביים של הגירה )2(
יו"ר:  ד״ר אמיל ישראל

 האנשים שמאחורי מסעות ההגירה: קבלת החלטות של מבקשי מקלט במרחבי פעולה ועזיבה 	 
נטע משה

מובלעות אתניות בעיר ותעשיית ההגירה: למה אוכלוסיות ניידות מתיישבות היכן שהן 	 
 מתיישבות?

הילה צבן

״לא היו אשכנזים, אז למדתי מהשכנים שלי״: התמזרחות כנתיב היטמעות של הדור השני 	 
 להגירה מברה״מ בפריפריה הגיאו-חברתית

ניר כהן, אנה פרשיצקי

 כיתה 2103

 כיתה 2105



כלכלה וסביבה
יו"ר: פרופ' ערן רזין

 שילוב אופטימלי של מתקני מיון והשבת אנרגיה מפסולת עירונית בישראל	 
דניאל ג'ינו, הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, טכניון

מה הבעיה שלך?  יוזמות מדיניות סביבתיות מקומיות – מענה לבעיה מקומית עם פוטנציאל 	 
 השפעה ארצי

יונת ריין-ספיר

 משבר הקורונה כזרז לרפורמה בארנונה ולתמורות בפיתוח העירוני בישראל	 
ערן רזין וליהיא לוזון-ברנן

שולחן עגול מרחב כפרי - 2
יו"ר: עו"ד דודו קוכמן

השולחן העגול ה- 32 – תכנון הכפר העתידי: לאן פניו?	 

מושב חינוך 2 
יו"ר: מר אלי דורי

 חינוך )ב(בשביל המרחב: חינוך אידיאולוגי בשביל הגולן. )גיאוגרפיה וחינוך(	 
ענת קדרון

 הוראתה של מגפת הקורונה וביטוייה בלימוד "אסונות טבע"	 
יעל סנה

פעילויות פנאי  וזהויות בני/ות נוער: השפעתן על הבניית המרחב הפיזי והמקוון לפני 	 
 ובמהלך מגפת הקורונה

הגר דוויג'י

 כיתה 2108

 כיתה 2104

אודיטוריום זרנגין

https://telhai-ac-il.zoom.us/j/89066186962


גאוגרפיה תרבותית גלילית
יו"ר: ד"ר ניקולא יוזגוף-אורבך

מבית ההורים לבית הבעל: ניתוח פרויקטים לאמנות של סטודנטיות ערביות פלסטיניות 	 
 מהמכללה האקדמית צפת

שחר מרנין-דיסטלפלד טל מלר

 על נקבות, אמות ובורות - מפעלי מים בתת-הקרקע ומעליה בצפת ובסביבתה 	 
ינון שבטיאל

 נופי זיכרון	 
יעל ארנון

"צפת פתאום תזדעזעי" - רעשי האדמה, פוגרומים ומגפות בצפת כמשתקף בספרות העברית 	 
 במאות י"ט-כ'

ניקולא יוזגוף-אורבך

צופים פני עתיד: חיים בעידן של צפיפות
יו"ר: פרופ' נורית אלפסי

 מגמות עתידיות בניהול מידע מרחבי – חזון ל-5 עד 10 השנים הבאות	 
ערן קינן

 מתחמי עבודה עירוניים לצעירים כעוגן לחוסן קהילתי ולחיזוק אוכלוסיות הצעירים בתל-אביב	 
דלית הראל, סיגל קפלן

התפתחות מרכזי התעסוקה בישראל: מידול של צפיפות האוכלוסייה העירונית והשפעותיה 	 
 על הסביבה ובריאות הציבור

דוד בורג

 כיתה 2102

 כיתה 2106

https://telhai-ac-il.zoom.us/j/7969722237


מחקר חברתי ברשות הטבע והגנים – הלכה ומעשה
יו"ר: ד"ר ליאור חן

 מחקר חברתי ברשות הטבע והגנים	 
ליאור חן

 לאצור את המשחק – מודל לפיתוח גן משחקים בגן לאומי	 
שרית פלצ'י מיארה

 מפת"ח להמסרה – מחקר עיצובי ככלי לבניית מודל לתכנון תוכן וחוויה ברשות הטבע והגנים	 
אדר סטולרו מליחי 

 	his story או   history – ההיסטוריה של רשות הגנים הלאומיים 
ד"ר איל מיטרני

גיאוגרפיה היסטורית ומיפוי
יו"ר: פרופ' חיים גורן

 מדינת ישראל – 70 שנים של סטטיסטיקה - אטלס סטטיסטי היסטורי 2018-1948	 
אורן רז 

 תרומתו של נחמן אלכסנדרון להתבססות היישוב היהודי באזור אצבע הגליל 1934-1947	 
שלום טרמצ'י

 על קרטוגרפיה ואתיקה: מפת הנגב של ברגהאוס, 1839*	 
חיים גורן

 מושב ג'  16:15-17:45
שולחן עגול  - משבר האקלים ומקומו בתכניות הלימוד בגיאוגרפיה אדם 

וסביבה
יו"ר: מר אלי דורי

 כיתה 2107

חדר מפות

 כיתה 2204

"https://telhai-ac-il.zoom.us/j/81633807508"


מושב אדם וים
יו"ר: ד"ר מוסטפה עספור

 השפעת מגפת הקורונה על הפסולת בחופי ישראל	 
יעל סגל, גיא סיסמה ונטורה, ירון גרטנר, דרור צוראל, וברק חרות

הערכת השפעתם של זרמי כבידה של תמלחות ממתקני התפלה על שחלוף נוטריינטים 	 
 מהסדימנט

גיא סיסמה-ונטורה ואייל רהב 

מתכות קורט ואיזוטופים בשוניות צינורן בונה בים התיכון כסמנים לתהליכים טבעיים 	 
 ואנתרופוגניים 

צחי יעקבסון

 עלייה בקצבי המסת הקרבונאטים בשונית האלמוגים בצפון מפרץ אילת	 
אוריה מואב, יונתן ארז, בועז לזר ויעקב סילברמן

 השפעה של החמצת האוקיינוס והמליחות בים התיכון על עוצמת הברקים 	 
מוסטפה עספור ויעקב סילברמן

תיירות בעידן הקורונה
יו"ר: פרופ' נגה קולינס-קריינר

 לחיות ולעבוד ללא נסיעות: נשות ואנשי עסקים בימי קורונה	 
אורית אונגר, נתי אוריאלי 

אסטרטגיות שיקום תדמית וקמפיינים שיווקיים כתגובה למשבר התיירות שנגרם בשל 	 
 מגיפת הקורונה

אלי אברהם

 מגפת הקורונה והשפעתה על סנטימנט תיירותי של אירופאים	 
ערן כתר

 שובו של הברבור השחור? עלייה לרגל הנוצרית לארץ הקודש	 
שחר שילה, קולינס-קריינר נגה

 אסטרטגיות תיירות לאומיות במהלך מגפת הקורונה	 
קולינס-קריינר נגה, יעל רם

 כיתה 2203

 כיתה 2103



אנרגיה גאוגרפיה וקבלת החלטות
יו"ר: פרופ' איתי פישהנדלר

 כיצד מתעצבים משטרי הפעלה של טורבינת רוח: מקרה חוות רוח בראשית	 
עדי כהן, איתי פישהנדלר

  מה מעצב אזורי שירות אנרגטיים בעיר מחולקת?	 
בר רפפורט, איתי פישהנדלר 

 השפעת הזיכרון המוסדי על אימוץ אנרגיית רוח בישראל	 
יוסף ואן וייק ואיתי פישהנדלר

כיצד עלות חרטה מצמצמת את הגמישות של מגה-פרויקטים באנרגיה מתחדשת? המקרה 	 
 של המתקן התרמו-סולארי באשלים

אברי איתן, איתי פישהנדלר ואלפונז ואן מארוויק

 השפעתם של תנאי בטחון על אימוץ אנרגיות מתחדשות: המקרה של הגדה המערבית	 
אושרי מצווה, איתי פישהנדלר וליאור הרמן 

מרחב ובריאות
יו"ר: ד"ר עמית בירנבוים

מגיב: פרופ' נדב דוידוביץ'

 חשיבות פארקי טבע עירוני עבור תחושת השלומות )Well-being( של הקהילות המתגוררות סביבם	 
רומי צ'ילאג

 דפוסי הנסיעות וחסמים לנסיעות בקרב אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות	 
מתן סינגר

 בדידות, תת תזונה ושינוי בגיל סובייקטיבי בקרב זקנים בתקופת מגפת הקורונה	 
עדי ויטמן שור, איתמר יהודה, סנאית תמיר

 אלימות, בטחון ומשפחה: חלוקות מרחביות בגרסת המגיפה	 
רות פרסר

 כיתה 2105

 כיתה 2108



המרחב הכפרי במאה ה-21
יו"ר: פרופ' מיכאל סופר

 המרחב הכפרי בישראל במאה ה-21	 
מיכאל סופר 

 "מגורים הולמים" למהגרי עבודה בענף החקלאות לפני ואחרי פרוץ מגפת הקורונה	 
יהל קורלנדר

 מאפייני תחושת השייכות של להטב"ים החיים בקיבוצים	 
זאביק גרינברג

 הרצף בין רשתות למערכות ידע אזוריות 	 
עדי ויידנפלד, ניק קליפטון

 המושב והמועצה האזורית  - יחסי גומלין במציאות משתנה	 
דר' אורית דגני דיניסמן

גאוארכיאולוגיה
יו"ר: פרופ' יואל רסקין

דפוסי הנזק מרחביים ועיתיים מרעידות אדמה היסטוריות בירושלים וסביבתה במהלך 3000 	 
 השנים האחרונות

אלמוג ארד, מוטי זוהר

 אדם ומסלע-האם הקשר חד משמעי?	 
רֹתם אלינסון

 השפעת המסלע בהר הנגב על טיפוסי המערכות החקלאיות מהתקופה הביזנטית	 
אלי אשכנזי

 	PPSL/POSL שימושי מדידת גיל יחסי באתרים ארכיאולוגיים בשיטת הלומינסנציה הניידת 
יואל רסקין, יותם אשר, אורן אקרמן

 כיתה 2104

אודיטוריום זרנגין



חידושים בחקר הגאוגרפיה ההיסטורית של לוד 
יו״ר: ד"ר אלון שביט, מכון ישראלי לארכיאולוגיה

 לוד ורמלה ולא רמלוד:  פרנן ברודל ותיאורית המקומות המרכזיים	 
נמרוד לוז

 ג'נדאס והמרחב העורפי של לוד הערבית|	 
רועי מרום

 עיר ופרדס: בתי הבאר בעורפה החקלאי של רמלה ולוד	 
אברהם )אבי( ששון 

 תרומת מיזם הארכיאולוגיה-הקהילתית בלוד למחקר הגאוגרפי-ההיסטורי	 
אלון שביט

שלובים זה בזה: הקהילה והרשות המקומית
יו"ר: פרופ' נורית אלפסי

קהילות ייעוד של מבוגרים והשפעתן על המרחב העירוני: המקרה של קהילת "נרקיס" 	 
 בחריש 

ענת ברקאי נבו 

 הרשות המקומית החרדית בעידן הקורונה: פוליטיקה, מינהל וממשל	 
אריאל פינקלשטיין ולי כהנר

  אסטרטגיות של תהליכי התחדשות עירונית 	 
 המקודמים על ידי רשויות מקומיות 

אראלה המילטון 

שלוש קהילות של אוכלוסייה ערבית בערים מעורבות בישראל: גישה חדשה להבנת 	 
 השתלבות מול התבדלות בקבוצות מיעוט במרחב החברתי

אחמד בכר דיאב ויצחק שנל 

 כיתה 2102
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גיאואינפורמטיקה וחישה מרחוק
יו"ר: ד"ר גד שפר

ניתוח מרחבי בשימוש בקרקע חקלאית באזור יהודה מסוף האימפריה העות'מאנית ועד סוף 	 
 המנדט הבריטי

גד שפר

הערכת נזקי רעידת אדמה ואירועים משניים באמצעות שילוב נתונים מחיישנים אופטיים 	 
 ומכ"ם: בסביבה הכפרית והעירונית

חביבי, ש., ממן, ש., רוטמן, ס. ר., בלומברג, ג. ד.

 אפיון וכימות שיטות חישה מרחוק לאיתור אורניום בקרקעות	 
עדי ברמן, לוניה פרידלנדר דן בלומברג ויבחר גנאור 

 אפיון החתימה הטופוגרפית של קווי מדרון נשנים )RSL( במאדים	 
אדם אהרון, חביב איתי, ממן שמרית, בלומברג דן, מושקין עמית

סיור חדר מפות
ד"ר אלון מרגלית  מר שלום טרמצ'י

 כיתה 2107

חדר מפות


