
 תוכנית המושבים של כנס האגודה הגאוגרפית התשע"ו
יום ראשון 13 בדצמבר 2015

סיור על 
תולדות

האוניברסיטה
העברית 

(אסף
זלצר)

שולחן עגול: 
עתיד

הגאוגרפיה 
ההיסטורית

(ירון בלסלב)

סדנת ממ"ג תלמידי
מחקר: ניתוח 

תופעות מרחביות 
באמצעות איסוף 

מתקדם של מידע 
ברמת הפרט

(יאיר גרינברגר)

הרשמה
מ - 08:30  

יום א'
09:15-10:45

מושב בוקר
מושבים 
מקבילים

תיירות ותרבות 
פנאי 

(נורית אלפסי)

פרוייקטים ארוכי
טווח ביערות 

קק"ל
(מיכאל ספרינצין)

תולדות
האוניברסיטה

העברית (יהושע 
בן‐אריה)

יום א'
13:30-15:00
מושב צהריים

מושבים 
מקבילים

ממ"ג היסטורי 
(ריכב רובין)

הברית לחיזוק
ירושלים ושמירה
על ההרים סביב

לה (דנה מרגליות)

יום א'
15:30-17:00
מושב אחה"צ

מושבים 
מקבילים

‐ "Landscape"
תמורות ביחסי

שימור תכנון
ופיתוח מורשת

טבעית ותרבותית
(רועי אגוזי)

ירושלים ‐ שותפות
וקונפליקט

(מלכה גרינברג)

גאוגרפיה תרבותית
והיבדלות מרחבית

(ליאורה ביגון,
עדנה לנגנטל)

אקלים 
(הדס סערוני)

אקלים ‐ מושב
לכבודם של

ברוך זיו ואורי דיין 
(אפרת מורין)

מחקרי ים המלח
(נדב לנסקי)

גאוגרפיה
עירונית 

(גלעד רוזן)

גאוגרפיה של
ניידות 

(אבינועם מאיר)

מדיניות 
תחבורה

ותשתיות 
לעתיד

(משה גבעוני)

ארכיאולוגיה
(איל מטרני)

גאוארכיאולוגיה
(אורן אקרמן)

צבא מרחב
וקרקע 

(יואל רסקין)

גאוגרפיה 
בלשכה

המרכזית
לסטטיסטיקה 

(אורן רז)

חישה מרחוק ‐ 
א'

(אנה ברוק)

חישה מרחוק ‐ 
ב'

(איתמר לנסקי)

הסביבה 
העירונית 

והאדם: עבר 
והווה (ירון 

בלסלב, יצחק
שנל)

שרותי המערכת
האקולוגית –

מתאוריה ליישום
ובחזרה (דניאל

אורנשטיין)

בריאות ומרחב:
שיטות ניתוח

חדשות 
(בוריס פורטנוב)

מרחב כפרי
(מיכאל סופר)

שולחן עגול על
המרחב הכפרי ‐
א' (דודו קוכמן)

גאוגרפיה
עירונית בין קודש
לחול - אוכלוסייה

חרדית וחילונית 
(יוסף שלהב
ועמירם גונן)

שולחן עגול על
המרחב הכפרי ‐
ב' (דודו קוכמן)

סיור לדגם
טופוגרפי חדש

של ירושלים
במחלקה

לגאוגרפיה
(נעם שובל)

יום א' ימק"א
  17:45-19:30
הדלקת נרות, 
ומושב מליאה 

באולם 
הקונצרטים

מושב מליאה
באנגלית 

בנושא
העבר – 
האקלים

וסביבת האדם
(רוני אלנבלום)

יום א'
11:15-12:30

מליאה ראשונה
דברי ברכה של 
מארגני הכנס, 

נשיא
האוניברסיטה,
נשיא האגודה 

הגאוגרפית 
הישראלית

מושב מליאה 
באנגלית בנושא:

  The New
 Science of

Cities
(דני פלזנשטיין)

הפסקת קפה
10:45-11:15

הפסקת צהרים
12:30-13:30

הפסקת קפה
15:00-15:30

הסעה לימק"א
17:00-17:45
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 תוכנית המושבים של כנס האגודה הגאוגרפית התשע"ו
יום שני 14 בדצמבר 2015

סיור בגן 
הבוטני

(מני נוימן)

סדנת ממ"ג
למורים: שימוש

בכלי ממ"ג מבוססי‐
רשת בהוראת

הגאוגרפיה (יאיר
גרינברגר)

מושב מליאה בעברית
בנושא תחבורה ופיתוח
ירושלים הרב‐תרבותית
(גלית כהן‐בלנקשטיין)

ברכות, חלוקת פרסים,
הרצאת הפרס לזכרו של

פרופ' דב ניר

 Citizen סדנת
Science - א' 
(מוקי חקלאי)

 Citizen סדנת
Science - ב' 
(מוקי חקלאי)

הרשמה מ - 08:30  

יום ב'
09:00-10:30

מושב בוקר
מושבים מקבילים

מערות ופעילות
תת קרקעית
קדומה ‐ א' 

(עמוס פרומקין)

גאוגרפיה
היסטורית 

(אמיר גלילי)

קרטוגרפיה של
תרבויות מקום
בעולם היהודי

(מנחם בלונדהיים)

יום ב'
13:15-14:15
ישיבת מליאה

מועצת האגודה

מערות ופעילות
תת קרקעית
קדומה ‐ ב' 

(עמוס פרומקין)

התמודדות עם
אסונות טבע

בישראל (משה
ענבר וכרמית

רפפורט)

מערות ופעילות
תת קרקעית

קדומה ‐ ג' 
(עמוס פרומקין)

גאוגרפיה ומשפט 
(רות קרק)

יום ב'
16:15-17:45
דברי ברכה של

דיקנית הפקולטה 
למדעי החברה, 

חלוקת אותות
האגודה, מושב 

מליאה מסכם

ש בוגרים
מפג

יום ב'
14:15-15:45
מושב אחה"צ

מושבים מקבילים

ישיבת מליאת
האגודה הגאוגרפית

(טל סבוראי)

ספירת הקלפיות

מודלים של
עירוניות
בישראל 

(איציק אומר)

גאומורפולוגיה
 ‐ א 

(טל סבוראי)

גאומורפולוגיה 
‐ ב 

(און כרובי)

מושב קמג"י ‐
הרצאות 
ואסיפה

כללית (יואל
רסקין)

היבטים
מרחביים של

שוק הדיור
(דניאל פלזנשטיין)

 New Advances in
Agent Based
Modeling
(Michael Batty)

 Applied Urban
Modeling and
Geosimulation
(Danny Czamanski)

ערים מקיימות
(ענת בר‐כהן)

פוליטיקה,
קונפליקטים

ואנרגיה (איתי
פישהנדלר)

תכנון שטחים
פתוחים 

(אלי שטרן)

אקולוגיה 
(דן מלקינסון)

חינוך והנגשת
מידע גיאוגרפי
לציבור הרחב

(יוני שטרן)

הוראת
גאוגרפיה

(פנינה גזית)

ניווט 
ספורטיבי
בקמפוס 

יום ב' 
  18:00-18:45

מפגש בוגרים של 
המחלקה לגאוגרפיה

יום ב' 
  18:45-19:30

מפגש בוגרים של 
המחלקה לגאוגרפיה

יום ב'
11:00-12:30
מושב צהריים ‐

מושבים מקבילים

הפסקת קפה
10:30-11:00

הפסקת צהרים
12:30-13:30

הפסקת קפה
15:45-16:15

ארוחת ערב לתלמידי 
ובוגרי המחלקה 

לגאוגרפיה
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 תוכנית ההרצאות של כנס האגודה הגאוגרפית התשע"ו
יום ראשון 13 בדצמבר, מושב בוקר - מושבים מקבילים, 9:15-10:45

אולם המליאה,  11:15-12:30
דברי ברכה של מארגני הכנס, נשיא האוניברסיטה, נשיא האגודה הגאוגרפית הישראלית 

מושב מליאה באנגלית בנושא: The New Science of Cities (דני פלזנשטיין)
Michael Batty הרצאתו של

 The Science of Cities: Size, Shape, Scale & Performance

 הפסקת צהריים (קומה 2) 12:30-13:30

 הפסקת קפה (קומה 2) 10:45-11:15

קבלת החלטות בנושא 
פנאי ונופש, צחי תבור 

ושרון טייטלר רגב

ניטור ארוך טווח 
בפרויקט החולה, עידן 
ברנע, דידי קפלן, דורון 
מרקל, איתן ישראלי, 
אבירם צוק ועמרי בונה

על מיקום הקמפוסים של
האוניברסיטה העברית: 
גבעת רם בהשוואה להר 

הצופים, ערן פייטלסון

פרוייקטי טורבינות 
רוח - שימור קרקע. 

סקירה כללית 
ופתרונות אפשריים, 
דניאל זמלר, שחר 

רוני, מנינגר דוד

פלישה עירונית – 
פעילות עצמאית 
יצירתית במרחבים

נטושים בתל אביב, 
חיפה וירושלים, רות 

אברהם, גלעד רוזן

לשאלת זיהויו של תל 
קסילה בתל אביב, 

דרור בן-יוסף

בחינת שינויים באופי 
החברתי-כלכלי של 
האוכלוסייה ביחידות
גיאוגרפיות קטנות 

בין מפקדי 1995 ו -2008 , 
יונתן נוטקין

האם תל-אביב הפנתה את 
גבה אל הים? שחזור אקלים 

העיר בתקופת המנדט הבריטי
ובחינת התאמת תכנית גדס

לאקלים התקופה, ירון בלסלב

חינוך ממרחב- מרחב 
מלמד: חינוך כמנוע 
הגירה ושינוי במרחב 

הכפרי, ניצן שריג

הקשר שבין כמות ההליכה
בשכונה לבין תחושת ביטחון

ושייכות בה, בקרב נשים
קשישות, נעה רוף אבשקין,

נורית אלפסי, יודן רופא

חלקות השבחה 
ואינטרודוקציה

ארוכות-טווח בקק"ל, 
איילון כלב

"הקמפוס הנעלם"
 האוניברסיטה העברית
של העירוני   -  במרחב 
 ירושלים 1948-1954

אסף זלצר 

זיהום אוויר מחלקיקים 
נשימים במפרץ חיפה – 

תפרוסת מרחבית-עיתית 
והקשרה לתנאים הסינופטיים 
ולעוצמת ה"עומס האקלימי" 
בעונת הקיץ, אלדד לוי, הדס 
סערוני,ראובן גבעתי, ברוך זיו

שילוב חברתי-מרחבי 
של קשישים בארבעה 

סוגי ישוב בישראל, 
אסתר יקוביץ, עדי

ויטמן שור ונורית אלפסי

מפעל המים הכנעני 
הגדול בעולם בתל 

גזר - עדות מרשימה 
להתמודדות אנושית, 

צביקה צוק

מרחקי נסיעה למקום 
העבודה ודפוסי 

תעסוקה- היבטים
מגדריים, עינת אלון

יחסי הגומלין בין שינויי אקלים
ואקלים העיר: ניתוח אקלימי
היסטורי של העיר הישראלית

במהלך המאה ה- 20 , 
עודד פוצ'טר

מאפייני יזמות נשים 
בפריפריה בהדגמה על 
הפריפריה הצפונית של 
ישראל, זאביק גרינברג, 

אלי גימון, ינאי פרחה

דרכי תיירות כמוצר 
בהשוואה למוצרים 

קודמים, אלעד אלמוג,
שאול קרקובר

השפעת גורמי סביבה 
אביוטיים על התפתחות 
היער המחטני בישראל: 

ממצאים ראשונים ממערך 
ניטור ארוך טווח ביערות 
הארץ, יגיל אסם, טיילור 
ווילסון, ז'וזה גרינצוויג, 

ג'ייסון ווגל אירה מור, ז'ניה 
דניסיוק, חיים פרג'ון, 
שימעון מסס, ארקדי 

ליטמן, גריגורי בלום, מריוס 
ליינוובר ומיכאל ספרינצין

נכס, ריבונות וקדושה – 
האוניברסיטה העברית 
ובית הקברות הבריטי 
במובלעת הר הצופים, 

וייס יפעת

מיון סינופטי-סביבתי לעונת
הקיץ באזורנו המבוסס על

נתונים בסקאלה סינופטית,
עמית סביר, ברוך זיו, 

והדס סערוני

עבודה קהילתית 
בהתחדשות עירונית: 

מודל חדש ליזמות
חברתית-קהילתית, 

ינון גבע וגלעד רוזן

מאגר מים ענק ואמת 
מים מרשימה 

מהתקופה הרומית
שנחשפו לאחרונה בגן 
הלאומי בבית שערים, 

יוסי בורדוביץ',
צביקה צוק

שימושי קרקע 2014 , 
אפרת אברהם, איל מהריאן

ההשפעות של הביקורים
בפארק על מתח ובריאות

בקרב אמהות ערביות במדינת
ישראל, דיאנא סעדי

יזמות במרחב הכפרי 
כמנוף לפיתוח מקומי 
ואזורי, מיכאל סופר, 
לביאה אפלבום, עירית

עמית-כהן, אורית רותם

אי-שוויון בנגישות ל"חדרי 
כושר בשטח פתוח": האם 
מדיניות ייעודית לבריאות 

עירונית היא הכרחית, 
אורטל קרן

 Assessing and
 Predicting Forests

Phenology from
 MODIS-derived

Vegetation Indices by
,Time Series Analysis
 Alexandra Shtein,

Arnon Karnieli

הדיונים בשאלת מובלעת 
הר הצופים ( 48-67 ) – 

בין שיקולים מדעיים 
לשיקולים מדיניים,

 יאיר פז

מצלמות במרחב הציבורי
בהיבטי תכנון משטרתי, 

רז וייס/ מיכאל אדלמן

מתחיל מבפנים 
ומתגלגל החוצה: על 
היווצרות פני השטח

בתלים, מקרה הבוחן 
של תל עיטון, יאיר 

ספיר, פריאנטה שרה, 
יובל ספיר, חיה כץ,

אברהם פאוסט

מיפוי מסדי נתונים עם רמות
שונות של דיוק גיאוגרפי,

בהדגמה על תאונות דרכים,
אורן רז

טיפוסי סביבות עירוניות
כיצרניות של עקות סביבתיות,

יצחק שנל

קידום שכונות בריאות
וידידותיות גיל דרך מחקר פעולה 

משתף, נטע הגני, מיקה מורן,
פרלה ורנר,איסי דורון, יעל 

 Abby King, Sandra, בנבנישתי
 Jane Winter, Jylana L. Sheats

רנדי גרבר, הדס מוטרו, דב 
שוגרמן, שלומית ערגון

אופטימיזציה של מערכת
היסעים מבוססת מידע

גיאוגרפי במשטר ישראל,
יבלוביץ יאיר, קטיה 

יז'מסקי, רז וייס

לצאת מהבוץ: אנליזת 
לבני-בוץ והשלכותיה 

על הסטרטיגרפיה
והבנת תכנון המרחב 
ב"בית המושל" בתל 
עיטון, אסף אברהם, 

יאיר ספיר, אברהם
פאוסט

התגובה של קשישים לסביבות
עירוניות נבחרות, לימור דור

תיירות ותרבות פנאי 
(נורית אלפסי)

פרוייקטים ארוכי טווח ביערות 
קק"ל (מיכאל ספרינצין)

תולדות האוניברסיטה 
העברית (יהושע בן‐אריה)

גאוגרפיה עירונית אקלים (הדס סערוני)
(גלעד רוזן)

ארכיאולוגיה
(איל מטרני)

גאוגרפיה בלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה (אורן רז)

הסביבה העירונית והאדם: עבר 
והווה (ירון בלסלב, יצחק שנל)

מרחב כפרי
(מיכאל סופר)
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תוכנית ההרצאות של כנס האגודה הגאוגרפית התשע"ו
יום ראשון 13 בדצמבר, מושב צהריים - מושבים מקבילים, 13:30-15:00

 הפסקת קפה (קומה 4) 15:00-15:30

לסרטבה, ומסרטבה' 
- הצעה חדשה 

לזיהוי מקומה של 
התחנה השנייה בקו 
המשואות מירושלים 
לבבל, מיטיה פרומין

 על דחיית תכנית ספדיה 
והחלטה היסטורית 

לחיזוק ירושלים פנימה,
 נעמי צור, יו"ר הפורום

הישראלי לעירוניות והמרכז 
הביו-אזורי ירושלים, 

 עמדת עיריית ירושלים 
בנושא התרחבות העיר, 
תמיר ניר, עיריית ירושלים

על הסף- בגבולה של 
היבדלות מרחבית,

 עדנה לנגנטל

הקדמה למושב, 
יוחנן קושניר

בין תיחום לפיזור: 
ניידות מרחבית ויכולת 

פעולה של ילדים 
במרחב הבית ספרי,

חגית זמרוני

טכניקות ושיטות 
מתקדמות לחישה 
מרחוק של מזהמים

באטמוספרה באמצעות 
חישה מולטי 

והיפר-ספקטרלית, 
איל אגסי, איתן הירש

הפרויקט הלאומי 
להערכת שירותי 

המערכות האקולוגיות
בישראל: כוונות, הישגים

ותובנות, אלון לוטן

סיור על תולדות 
האוניברסיטה

העברית, 
אסף זלצר

השולחן העגול 
למרחב הכפרי -

עתידו של המשק 
החקלאי

המשפחתי?
 דודו קוכמן

סדנת ממ"ג 
לתלמידי-מחקר:
ניתוח תופעות 

מרחביות באמצעות 
איסוף מתקדם של 
מידע ברמת הפרט, 

יאיר גרינברגר

בחינת רמת הדיוק 
של מפות המדידה 

הראשונות של 
ירושלים, אנא-אל 

דבח

פיתוח ירושלים ושימור 
ההרים סביב לה - 
החשיבות שבשימור

תכנון ארוך טווח, דנה 
מרגליות

קברי שיח' בהרי 
ירושלים, הר-טל 
אילנה ורובין ריכב

Extreme limestone
weathering rates 

at the Western Wall, 
Simon Emmanuel

Walking out: 
women walkers in 

the city, Elissa 
Rosenberg

Calcretisation in 
tells (archaeological 

mounds) - A case 
study of Tell

Maresha, Israel , 
Danny Itkin, 

Haim Goldfus, H.
Curtis Monger

Rock surface 
modelling using 

micro-topography
and mineral

spectroscopy as a 
tool to assess the 

morphology of inland 
notches, Atzmon 

Ben-Binyamin, 
Anna Brook, 

Nurit Shtober-Zisu

הבדלות מרחבית של 
קהילות דתיות בעידן 

האינטרנט והטלפון החכם: 
הלכה ומעשה בקהילה 

ההוטרית בצפון אמריקה 
בהשוואה לקהילה 

החרדית, יוסי כץ

חקר שקעי הים 
התיכון, ברוך זיו

משך מירבי של שקט 
סייסמי לפי שלושת 

אלפים שנה של
קרעים במיצד עתרת, 

אמוץ עגנון

חישה מרחוק בננו 
לוויינים – כשהגאוגרפיה 

פוגשת את הנדסת 
החלל, אבירן סדון,

שמרית ממן, איציק 
אוגוסט, דן בלומברג

היבדלות טופונימית 
ולשונית – לבחינת (אי) 

ההסדרה הלשונית 
שהנהיגו ראשי מועצות 
מקרב החברה היהודית 

ומוסדות השלטון 
ביישובים הערביים, 

עאמר דהאמשה

מה עוזרת חכה, אם אי 
אפשר להגיע לים': 

תודעה חברתית וניידות 
מרחבית בפריפריה
הצפונית, ניר כהן 
ומירב אהרון-גוטמן

חומרי גלם ויצור כלי 
חרס ביישובים בגולן 
בתקופה הרומית, 

מיכאל אזבנד, 
דוד אדן-ביוביץ, 

חיים בן דוד

ניתוח הרכב הקרקע 
והצומח בנוף העירוני 
תוך שימוש בשיטות 

ספקטרליות לזיהוי
מרכיבים, דניאלה קופל, 

דן מלקינסון, לאה 
ויטנברג, אנה ברוק

הערכת שרותי תרבות ככלי
לאפיון הקשר בין אדם 
וסביבה: מהערבה ועד 

סקוטלנד, דניאל אורנשטיין

התנאים האטמוספריים
המשפיעים על פיזור 
והסעת מזהמי אוויר 
מעל מזה"ת בקיץ, 

אורי דיין

פיתוח ירושלים ושימור 
ההרים סביב לה - 
שמירת טבע נוף 

ומורשת, זאב הכהן

טבריה לאחר רעידת 
האדמה של 1837 : 

שימוש בממ"ג
היסטורי לשחזור 
הנזק, מוטי זוהר

משרון עד שרון: עיצוב 
משטר ההפרדה 
בישראל/פלסטין, 

אורן יפתחאל

דרך כמקום-מרחב 
חברתי: כביש 31 וערד 
בין חיבור לניתוק, בתיה 

רודד, אבינועם מאיר 
וארנון בן-ישראל

שלמות אקולוגית ושרותי
מערכת, אלי גרונר

Anti-racial spatial
segregationists in 

British colonial West 
Africa: The unwritten 

chapter of British 
colonialism in Africa

, Ambe J. Njoh

E�ciency of 
chlorophyll in gross 
primary productivity
, Anatoly A. Gitelson, 
Yi Peng, Andrés Viña,
Timothy Arkebauer,
James S. Schepers

Ecosystem Services
 - Evolution of a 

Concept and 
Discourse, 

Yael Gavrieli

הרי ירושלים 2015 – 
מערכת בהפרעה, 

ליאור כוריאל

מגפות זיהומיות
 והפרדה גזעית 

באפריקה העירונית, 
ליאורה ביגון

שילוב מבוסס ממ"ג 
של מודל הידרולוגי 

ומידע גאו-ארכיאולוגי
להערכת יבול מי נגר 
בטרסות חקלאיות 
ובורות קדומים בהר
הנגב, הודיה גדג'-
ביתן, טל סבוראי, 

הנדריק ברוינס

השפעת גורמים אישיים,
חברתיים ומצביים על 
תחושת בטחון מפני 

טרור בעת נהיגה
מחוץ לתחומי הקו 
הירוק, אורית רותם-

מינדלי וניר כהן

האנתרופוקן הקדום 
בישראל – תנ"ך 

וגיאוארכיאולוגיה, 
אורן אקרמן

אינדקס הפרדה/שילוב 
גלובלי ושילוב ערבים 
בשוק (GSI) העבודה 
בישראל, אילן שדמה

ויצחק שנל

ממ"ג היסטורי
 (ריכב רובין)

הברית לחיזוק ירושלים
 ושמירה על ההרים סביב לה

 (דנה מרגליות)

גאוגרפיה תרבותית
 והיבדלות מרחבית 

(ליאורה ביגון, עדנה לנגנטל)
אקלים - מושב לכבודם

של ברוך זיו ואורי דיין
(אפרת מורין)

גאוגרפיה של ניידות
(אבינועם מאיר)

גיאוארכיאולוגיה 
(אורן אקרמן)

חישה מרחוק - א' 
(אנה ברוק)

שרותי המערכת האקולוגית
מתאוריה ליישום ובחזרה

 (דניאל אורנשטיין)

מרחב כפרי
(מיכאל סופר)

סדנת ממ"ג 
לתלמידי מחקר 
(יאיר גרינברגר)

סיור - תולדות
האוניברסיטה 
(אסף זלצר)
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תוכנית ההרצאות של כנס האגודה הגאוגרפית התשע"ו
יום ראשון 13 בדצמבר, מושב אחה“צ- מושבים מקבילים, 15:30-17:00

ימק"א, הדלקת נרות ומושב מליאה באולם הקונצרטים, 17:45-19:30
דברי ברכה:  מנכ"ל רשות הטבע והגנים 

 מושב מליאה באנגלית בנושא: העבר – האקלים וסביבת האדם (רוני אלנבלום)
 Yochanan Kushnir, Mordechai Stein  Solar Forcing of East Mediterranean Droughts in the Early Medieval Era 

Jürg Luterbacher  2000 years of palaeoclimatic evidence in the Mediterranean

פני המחקר וההוראה של 
הגאוגרפיה ההיסטורית 
בישראל - הווה ועתיד, 
ירון בלסלב, פרופ' ריכב 
(בוני) רובין, פרופ' יוסי 

כץ, פרופ' יוסי בן-ארצי, 
ד"ר אמיר גלילי

תפקיד המרחב 
המקוון בקרב 

קהילות מוחלשות 
באזורי סכסוך 

מתמשך: 
הפלסטינים 

בירושלים המזרחית 
כמקרה בוחן, מאיה 

דה פריס

מדרגות החוף בים המלח 
כתגובה לסופות ושינויי 

מפלס מודרניים, 
יהודה אנזל

ההשלכות של רכב 
אוטונומי על השקעות 

בתשתיות ומדיניות
תחבורתית, יורם שיפטן

חיזוי טמפרטורת 
קרקע ברזולוציה 

גבוהה משילוב נתוני 
מודל ולוויין, איתמר 
לנסקי, שילה שיף, 
גלעד קוזקרו, ירון 
מיכאל, דוד הלמן, 

יונתן פאלק, 
סטיב ברנר

שימוש ב-AOD מבוסס לווין 
להערכת התפלגות 

  PM2.5 גיאוגרפית יומית של
במקסיקו סיטי

אלן גסט, בוב וריט,אלקסי 
ליופסטין, גואל שוורץ

 ואיתי קלוג

 הנגשת תוצרי חישה 
מרחוק בעזרת 
 Google Earth

Engine, ירון מיכאל, 
איתמר לנסקי

 kernel שימוש בשיטת
 density כפול (DKD)
לניתוח מסדי נתונים 

נקודתיים נטולי מאפיינים, 
דני ברויטמן, מרינה זוסמן, 

בוריס א. פורטנוב

 הערכת זיהום אויר 
מ-PM2.5 באמצעות זיהום 
קרקע כתשתית להערכת 

חשיפה במחקרים 
המתבססים על מידע 
בריאותי, מרינה זוסמן, 

בוריס א. פורטנוב

סיור לדגם 
טופוגרפי חדש 

של ירושלים 
במחלקה 
לגאוגרפיה ,
נעם שובל

השולחן העגול 
למרחב הכפרי -

עתידו של המשק 
החקלאי

המשפחתי?,
 דודו קוכמן

דילמות תכנוניות 
לאוכלוסייה חרדית, 

יוסף שלהב

נחל עירוני – קרוב לבית, 
רחוק מהלב, 
צעירה מרואני

Smart Adaptive 
Public Transport: 
The Idea and �rst 

steps for a solution,
Itzhak Benenson, 

Eran Ben Elia, 
Andrey Shabalov

Does Arti�cial-
Light-At-Night 

(ALAN) Contribute to 
Worldwide Obesity

Pandemic?, Nataliya A. 
Rybnikova, Abraham 

Haim, Boris A. Portnov

Thinking urban 
sovereignty 

outside of the 
‘Western 

Ecumene’,
Olivier Legrand,

The in�uence of 
�ash�oods on 

subsidence rates in 
sinkholes sites along the 
Dead Sea: Insights from 
high resolution InSAR, 

Shviro M. Baer 
G. Haviv I.

Sharing knowledge 
via new technology, 

Aya Greenfeld

קולגות בעל כורחם: 
יהודים ופלסטינים 

במרחבי עבודה
משותפים 

בירושלים, מריק 
שטרן

שימושים גיאוגרפיים
וגיאומורפולוגיים 

לאיתור נעדרים וחללי 
מערכות ישראל 

שמקום קבורתם לא 
נודע, יואב סטולר

שימוש בנתוני מודל 
חיזוי לשיפור זיהוי 
עננים מתמונות 

לוויין , שילה שיף, 
איתמר לנסקי

הגורמים להאצה בקצב ירידת 
מפלס ים המלח בעשורים 
האחרונים , נדב לנסקי, 

אלעד דנטה

חומת הים הדרומית 
בעכו – מתיעוד 
לתכנון של נוף 

היסטורי עירוני, יעל 
אלף, ערן מורדכוביץ

משא ומתן על 
ירושלים , ליאור 

להרס

הגורמים השולטים על 
התרבות בולעני ים המלח, 
מאיר אבלסון, יוסי יחיאלי, 
אייל שלו, גדעון בר, רני קלבו

מה קורה כאשר מי שיטפון 
פוגשים בולענים? הדגמה

ממניפת נחל צאלים, יואב 
אבני, ערב, ר. דנטה, א. שבירו, 

ג. בר, ג. פילין, ש. לנסקי, נ. 
גבריאלי, א. יחיאלי, י. אבלסון, 

מ. לוצקי, ה. חביב, א.

הדיפוזיה של מכוניות 
חשמליות במרחב העיר 
– מודל מרובה סוכנים, 

יובל פורטוגלי, אפרת
בלומנפלד-ליברטל, איל 

אופק, ליאת צבי, ורד 
בלאס

התפרשות האוכלוסייה 
החרדית-האשכנזית 

על פני המרחב הארצי, 
עמירם גונן

קהילות חרדיות בערי 
פיתוח, לי כהנר 

וארז צפדיה

מיפוי ובחינת התמורות 
בפעילות התרבות 

בסופי שבוע
בירושלים, רות 

אברהם ועומר יניב

מדעים גיאו-צבאיים 
– סקירת מצב 

בעולם המערבי, יואל 
רסקין

השפעות בריאותיות שונות, 
עקב חשיפה למזהמים על 
,NO2 - וSO2: סביבתיים 
תחלואת אסטמה כרוניות, 

בקרב מתבגרים צעירים 
במדינת ישראל, נ. גרינברג, ר. 
כראל, א. שמחוני- דרזנה, ד. 
צור, מ. שפריץ, ב. א. פורטנוב

הצורך בניהול אגני 
משולב לפתרון בעיית 

זיהום נחל הפולג ממקור 
חקלאי, רועי אגוזי, 
עירית עמית-כהן, 

צעירה מרואני, אלון פרץ

עיצוב שייכות 
במרחב מסוכסך: 
פרקטיקות לבוש 

של נשים 
פלסטיניות ויהודיות, 
מלכה גרינברג-רענן

המסגרת העיונית 
לדיון בשילוב בין 

ביטחון המדינה ובין 
גאוגרפיה ומרחב, 

עמירם אורן

השפעת שינויים 
בתוואי הירדן 

והירמוך על גבולות 
המקרקעין

והגבול הבין-לאומי, 
חיים סרברו

הנזקים לקרקעות 
החקלאיות ביישובי 

עוטף עזה ודרכי
שיקומם, 
מנחם אגסי

יישומים גיאוגרפיים 
בעידן הכטב"ם (כלי 
טיס בלתי מאויש), 

ארז ביטון

שיתוף פעולה במערכות
תחבורה ככלי לניהול 
עומסי תנועה, עדו 
קליין, ערן בן-אליא

חשיבה מחדש על הערך 
ארוך הטווח של תשתיות 
תחבורה, משה גבעוני, 

אנתוני פרל

שולחן עגול: עתיד
הגאוגרפיה ההיסטורית

(ירון בלסלב)

"Landscape" - תמורות 
ביחסי שימור תכנון 
ופיתוח (רועי אגוזי)

ירושלים - שותפות
וקונפליקט (מלכה

גרינברג)

מחקרי ים המלח 
(נדב לנסקי)

מדיניות תחבורה
ותשתיות לעתיד 

(משה גבעוני)

צבא מרחב וקרקע 
(יואל רסקין)

חישה מרחוק - ב'
(איתמר לנסקי)

בריאות ומרחב: שיטות
ניתוח חדשות 
(בוריס פורטנוב)

שולחן עגול על 
המרחב הכפרי - ב' 

(דודו קוכמן)

גאוגרפיה עירונית בין 
קודש לחול (יוסף 
שלהב ועמירם גונן)

סיור - לדגם 
טופוגראפי

(נועם שובל)
Drone-derived 

biophysical 
variables 

for precision 
agriculture, Ittai 
Herrmann, Eyal 
Bdolach, Arnon 
Karnieli, Yogev 

Montekyo Shimon 
Rachmilevitch

אירועיםחדר 505חדר 504חדר 503חדר 502חדר 501חדר 405חדר 404חדר 403אולם המליאה
נוספים

 חדר 314
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 תוכנית ההרצאות של כנס האגודה הגאוגרפית התשע"ו
יום שני 14 בדצמבר, מושב בוקר - מושבים מקבילים, 9:00-10:30

 הפסקת קפה (קומה 4) 10:30-11:00

שימור מערת איילון ותגובת
המערכת האקולוגית 
לשינויים הסביבתיים, 

ישראל נעמן, דוד
צרפתי, עמוס פרומקין

הנגב הדרומי בעשור 
השני למדינת ישראל: 
מעשור מכונן לעשור 

של קבע, זאב זיוון

השקיית עצים באמצעות מי 
נגר בסוואנות-פטנט, יצחק 

זינגר, עמיר מוסרי

השלכות הפרסום של 
בחינות המיצ"ב על שוק 
הדיור, ניר פוגל, לריסה 

פליישמן, ישראלה
פרידמן, יפה שיף

הובלת מהלכים 
אסטרטגים

להפיכת שכונה 
ליצרנית

ומקיימת, טל פרי

השפעות שינויי אקלים ושינוי
ייעודי קרקע על הפצת מחלות

המועברות על ידי וקטורים,
היבטים תיאורטיים בהדגמה

על לישמניה טרופיקה
(Leishmania tropica)., יוני
וייץ, דן מלקינסון, שלומית פז

ודוד מאיר

סדנת ממ"ג למורים:
שימוש בכלי ממ"ג 

מבוססי-רשת בהוראת
הגאוגרפיה, יאיר

גרינברגר

מיפוי צנירים יבשתיים 
בישראל: מאפיינים 

ליתולוגיים ומשמעויות 
אקלימיות, נורית

שטובר-זיסו, האני 
עמאשה, עמוס פרומקין

מאורעות תרפ"ט ועיצוב 
המפה היישובית היהודית, 

ראובן גפני

השכונות היהודיות של יפו
ושאלת הסיפוח לתל-אביב
1947-1940 , תמיר גורן

תנועה וסיכון לתאונות 
דרכים במרחב עירוני: 
המקרה של תל אביב, 
ניר קפלן ויצחק אומר

ממשק יער לאחר שריפה
והשפעתו על סחף קרקע
ותכונותיו, בהדגמה על 

הכרמל, רמי זיתוני

השפעת טמפרטורת טיפות
הגשם על סחף קרקעות , 
איל זקס, פריאנטה שרה

השפעת נפילות 
הרקטות מעזה על שוק 

הדיור בישראל, יעל 
אלסטר, אסף זוסמן, 

נעם זוסמן

דיור בר השגה במגדלי 
מגורים– משימה 
אפשרית, ענת 

בר כהן

שינויים בשטפי פחמן ומים
במערכות צומח מורכבות של

חורש ויערות טבעיים ונטע אדם
- בכרמל, דוד הלמן, איתמר
לנסקי, יגיל אוסם, דן יקיר,

נעמה טסלר

ניתוח הפעילות האנושית
במערות מורכבות בחבל 

ההר בשלהי הפרהיסטוריה
בזיקה לתהליכי הווצרות

הולוקניים במערות, 
אורי דוידוביץ'

The Achilles' Heel of 
Land-Use Cellular 

Automata Modeling, 
Yulia Grinblat, Michael 

Gilichinsky and
Itzhak Benenson

Citizen Science: theory, 
practice and policy 

(including case studies 
from UK & Germany)

Muki Haklay

Urban Dynamics in 
Israel: a Case of Center 

vs. Periphery, David 
Burg, Zinaida Ilatov, 

Itzhak Omer

חסמים על צד ההיצע 
בשוק הדיור הישראלי – 

השפעת קרקעות 
המדינה, זיו רובין

עצמאות תזונתית ?! 
בחינת מרכיבי בטחון 

המזון הלאומי של 
מדינת ישראל לאורך

השנים, ענבר 
שטוטמן, מידד

קיסינגר, טל סבוראי

ניצול הקרקע בעיר 
מודיעין, אסף זנזורי

יישום אזורי חיץ סביב ישובים
מהלכה למעשה– מקרה בוחן

מ.מ. קרית טבעון, נעמה 
טסלר, ישראל טאובר, חנוך 

בורגר, ג'ון וודקוק, נעמה 
ארבילי-לוריה, אריק רוזנפלד

יער נטע אדם בצפון הנגב
לצורכי שימור מים וקרקע –
צורך בבחינה מחדש, קארין

מור ליברמן, רועי אגוזי, 
מרסלו שטרנברג

קואבולוציה של מכוסי-הזרע
הקדומים עם אוכלי-עשב
בקרטיקון המאוחר כהסבר

אפשרי לתפוצתם של
פיטוליתים במכוסי-הזרע,

אופיר כץ

אפיון פטרוגרפי ואיזוטופי 
של חתך משטחי זרימה

ששימש לחציבה 
(�owstone)

במערת התאומים ושחזור
מגמות אקלימיות, יעל 

אמיד, עמוס פרומקין, מירה 
בר-מטיוס, אבנר איילון, 

בועז זיסו

שינוי פני העיר: מרכיב
החדשנות בהתפתחות
הסביבה העירונית, יונתן
אלמגור, יצחק בננסון 

ונורית אלפסי

הערך של נגישות: 
השפעת כביש חוצה 

ישראל על מחירי
דירות והתחלות בניה, 
מיכאל בינסטוק, דניאל 

פלזנשטיין, דן פלדמן

גישה משולבת לדיור 
בר השגה בסביבה 
בת קיימא, דפנה
מישורי רוזנברג

שפני סלע כגורמי התפרצות
תחלואת "לשמניה טרופיקה"-
סקר בתי גידול בשולי שכונות
בצפון-מזרח ירושלים, דניאל
זמלר, כץ דורי, ומנינגר דוד

שיחזור אקלים וסביבה
בהתבסס על מחקר

ספלאוטמים בישראל, 
מרים בר-מטיוס, אבנר 

איילון, אנטון ווקס,
עמוס פרומקין

התחלקות הסיוע 
בשכר-דירה בין שוכרים 
ומשכירים: המקרה של 

סטודנטים במרכז 
ירושלים, דורון סייג, 

נעם זוסמן

בקע הירדן התחתון:
גיאומורפולוגיה

ומורפוטקטוניקה - ניתוח
מרחבי וזמני באמצעות 

מערכת מידע גאוגרפית  
(GIS), אייל מרדר, רויטל 

בוקמן, שגיא פילין

מערות ופעילות תת
קרקעית קדומה - א'

(עמוס פרומקין)

גאוגרפיה היסטורית
(אמיר גלילי)

מודלים של עירוניות
בישראל (איציק אומר)

גאומורפולוגיה - א 
(טל סבוראי)

היבטים מרחביים של
שוק הדיור (דניאל

פלזנשטיין)

ערים מקיימות 
(ענת בר-כהן)

 סדנת  Citizen Science אקולוגיה (דן מלקינסון)
 - א' (מוקי חקלאי)

סדנת ממ"ג למורים 
(יאיר גרינברגר)

חוות המחשביםחדר 505חדר 503חדר 502חדר 501חדר 405חדר 404חדר 403
המרכזית רוח, כיתה 1
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 תוכנית ההרצאות של כנס האגודה הגאוגרפית התשע"ו
יום שני 14 בדצמבר, מושב צהריים - מושבים מקבילים, 11:00-12:30

 הפסקת צהריים (קומה 2) 12:30-13:30
(ספירת הקלפיות)

 trade בין סלי שירותי 
�o מערכת אקולוגית 

תחת ממשקים שונים, 
ביערות קק"ל - בצפון 

הנגב, גילי חכימה 
קוניאק, חיים קיגל

חידושים במערות הגדולות
בנגב, בועז לנגפורד

מפה מרובת ממדים: תוכן,
רעיון ויישום של מפת דעת
המקום, ג�וזף שפרינצק 

ואדווין סרוסי

השפעת ממשקים חקלאיים 
על פליטת אבק ואובדן 

קרקע בסחיפה איאולית, 
סמדר טנר, יצחק קטרה, 

אברהם חיים, אלי צעדי

פעילות הוועדה 
הארצית לתכנון

ולבניה למתחמים 
מועדפים

לדיור (הותמ"ל), 
אסף זנזורי,

איתמר בן דוד

מיזם להנגשת ידע מדעי
 גיאוגרפי לבני נוער - 
עולםON תמר עמר, 

אסנת פוקס

סיור בגן הבוטני, 
מני נוימן

מכרות נחושת קדומים 
בנחל עמרם, עוזי אבנר, חנן 

גינת, בועז לנגפורד

כל מקדש שביעי": לחן 
נודד” כמפה תרבותית, 

נעמי כהן צנטנר

רשתות בינלאומיות של
תקשורת הלכתית על פי
"המאסף" הירושלמי, 
1895- 1914 , זף סגל

�בכל הארץ יצא קוום":
הטלגרף והרישות המרחבי 

של האורתודוכסיה היהודית, 
מנחם בלונדהיים
ויונתן פיאלקוב

שטפון נחל חדרה 
ב-2013, איל יפה

אפיון אגרגציה בקרקע לס
בהקשר לסחיפה איאולית

ופליטת אבק לאטמוספירה,
ניצן סווט, יצחק קטרה

המהות והתפיסה של 
נופים אסוציאטיביים, 

נדב שדה
ואליהו שטרן

השימוש במפות ככלי 
לחיזוק הזהות הלאומית 
במאבקים טריטוריאליים, 

ארנון מדזיני

חידושים במחקר תעשיית
הנחושת בבקעה והשגות

ראשוניות בנוגע למעבר בין
הברונזה המאוחרת לברזל
בדרום הנגב, עמרי יגל, 

ארז בן- יוסף

From Agent-Based 
to Game-Based 

modelling, Itzhak 
Benenson, Eran

Ben-Elia

Using Activity-Based 
Models and the Capability 

Approach to evaluate 
equity  considerations in 
transportation projects, 
Bat-hen Nahmias–Biran, 

Yoram Shiftan

Notions of time, 
networks and 

innovation - toward a 
new ABM of cities, 

Danny Czamanski, Dani 
Broitman

Information adaptation 
and urban dynamics:
Implications to agent 

based urban simulation 
modeling, Juval 

Portugali

Citizen Science: theory, 
practice and policy 

(including case studies 
from UK & Germany)

Muki Haklay

Multi-stage growth of 
a late Pleistocene 

linear dune dam at the 
southern fringe of the 
northwestern Negev 

desert dune�eld,
Joel Roskin, Revital

Bookman, Kobi Vardi

Decadal-scale soil
redistribution along

hillslopes in the Mojave 
Desert, Onn Crouvi, 

Viktor O. Polyakov, Jon 
D. Pelletier, Craig

Rasmussen

אפיון שימושי קרקע 
וערכיות נופית 

בהר-הנגב מבעד 
לנקודת מבטם של 
בעלי-עניין: לקראת

ניהול מרחבי משותף?, 
פביו שיינקמן, יודן 

רופא ונעה 
אבריאל-אבני

קהילה מקצועית לומדת 
של מורים לגאוגרפיה, 

חנה סיון

תמורות ותהליכים 
מקדמי למידה 

משמעותית ב"גאוגרפיה
– אדם וסביבה", 

פנינה גזית

התחתרות והשקעה 
בעקבות שטפונות במכרות 

נחושת עתיקים בתמנע 
ובעמרם, חנן גינת, עוזי 

אבנר, בועז לנגפורד,
ינאי שלומי

הסופה "הגדולה"- 
סערת חוף בחורף 

2010 - ניתוח 
פיסיוגרפי ומשמעות 

סוציו-כלכלית, 
איאד עאמר

שיטפון בירמוך - נזקי 
ה- 13 בפברואר 

1931 במפעל
החשמל בנהריים, 

אלון לב

מה נלמד מאסון 
הקומראן, נועם אלדן

אסונות טבע בישראל: 
מגמות במאה העשרים 

ואחת, משה ענבר

הערכת ומיפוי 
הכבישים הנופיים 

בישראל, דור פרידמן
ופרופ' אליהו שטרן

אמרתם אטלס – 
אמרתם גאוגרפיה, 

אופירה גל,
 משה חוטר

פריצת אגם הקרח לונדון, 
דרום אונטריו: מיפוי ומידול 
הידראולי, נתנאל ברגמן, 

מרקו ואן דה וויל, 
סטיבן היקוק

מערות ופעילות תת
קרקעית קדומה - ב'

(עמוס פרומקין)

קרטוגרפיה של תרבויות
מקום בעולם היהודי
(מנחם בלונדהיים)

התמודדות עם אסונות
טבע בישראל (משה

ענבר וכרמית רפפורט)

גאומורפולוגיה - ב 
(און כרובי)

New Advances in 
Agent Based Modeling 

(Michael Batty)

תכנון שטחים פתוחים
(אלי שטרן)

הוראת גאוגרפיה
(פנינה גזית)

  Science Citizen  סדנת 
 - ב' (מוקי חקלאי)

סיור בגן הבוטני 
(מני נוימן)

 ישיבת מליאת האגודה הגאוגרפית (טל סבוראי) 
13:15-14:15

ניווט ספורטיבי בקמפוס 13:15-14:15

 אירועיםחדר 505חדר 503חדר 502חדר 501חדר 405חדר 404חדר 403
נוספים
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 תוכנית ההרצאות של כנס האגודה הגאוגרפית התשע"ו
יום שני 14 בדצמבר, מושב אחה“צ - מושבים מקבילים, 14:15-15:45

 הפסקת קפה (קומה 2) 15:45-16:15

מערות כלואות במדבר יהודה
וביטויין באטלס המערות
החדש, עמוס פרומקין

בין שלוש מערכות חוק: עיצוב
המרחב הבדווי בנגב לאור חוק
המדינה, חוק האיסלאם והחוק

המנהגי, אמיר גלילי

מיניפלקטים – אמצעי להצגת
ידע מדעי ותופעות טבע

לציבור, ירון פינצי, חנן גינת, יוני
שטרן, קרן ספיר

גיבוש דיני קרקעות ועקרונות
המיפוי בשלהי התקופה

העות'מאנית ובתקופת המנדט:
גאוגרפיה היסטורית ומשפט,

חבצלת יהל

מירי-מולכ והפרטת קרקעות
בארץ-ישראל בשלהי התקופה
העות'מאנית, נדב סולומונוביץ

ורות קרק

תהליכי הפרטה סמויים וגלויים
במקרקעי ישראל, חיים זנדברג

לקראת גאוגרפיה משפטית
ביקורתית משווה , אלכסנדר קידר

בחינת השפעת תרחישי גשם
על דינמיקת זמן-מרחב קצרת
טווח של התפתחות ערוצונים
זמניים באגני היקוות חקלאיים
בעזרת מודל התפתחות נוף,

דודי הובר, טל סבוראי ושגיא כהן

הנגשת מידע דיגיטלי על
מאובנים נפוצים בישראל,

שרית אשכנזי-פוליבודה, זאב 
לוי, יוני שטרן, רבקה רבינוביץ, 

זיו דניאלי, חנן גינת

מעיינות נקבה בשדרת ההר
המרכזי, ארץ ישראל- בהיבט

כרונולוגי, עזריאל יחזקאל

ההסתתרות במערות בזמני
מצוקה, ינון שבטיאל

The Geopolitics of
Transboundary Electricity

Grids: the Israeli Arab
Case, Itay Fischhendler,

Lior Herman, Jaya
Anderman

Energy and Foreign
Policy: Israel’s Foreign

Policy towards the
Palestinians, Lior

Herman, Itay Fischhendler

The construction of
urgency discourse around
mega-projects: the Israeli

case, Josef van Wijk &
Itay Fischhendler

CC-VISAGES. GIS
modelled faces of Climate
Change in Brazil, Canada

& Germany, Götz
Kaufmann

Exploring the Plug in
Electric Vehicles

promoting Policies and
their impact on Vehicle

Purchase, Travel
Behavior, and Charging

Behavior, Gil Tal

The Emergence of a
Power Law in Residential

Development, Jonatan
Almagor, Itzhak Benenson

Building Operational
Urban Models, Michael Batty

A simulation model for 
intra-urban movements, Efrat 
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הכרת הסביבה מבעד משקפים
של מערכות חברתיות-

אקולוגיות מצומדות, נעה
אבריאל אבני

"נדידת העמים החדשה":
סביבות לימודיות עכשוויות

וגלובליות , יעל סנה

בחינה מחודשת של מקורות
"כלי בהט" מחפירות

ארכיאולוגיות בארץ-ישראל
לאור גילוי מחצבת אלבסטר-
קלציט קדומה בהרי ירושלים,

אילה עמיר

החתימה המורפו-טקסטורלית
של ערוצים ושרטונות חלוקיים

בדגמי נחלים שונים, יעל סטורץ-
פרץ, יונתן לרון

עבודות גמר בבית ספר במדעי
כדור הארץ כמסייע פדגוגי
ללמידה ולהוראה, חנן גינת

מערות ופעילות תת
קרקעית קדומה - ג'

(עמוס פרומקין)

גאוגרפיה ומשפט
 (רות קרק)

מושב קמג"י - הרצאות
ואסיפה כללית 

(יואל רסקין)

פוליטיקה, קונפליקטים ואנרגיה 
(איתי פישהנדלר)

Applied Urban Modeling 
and Geosimulation
(Danny Czamanski)

חינוך והנגשת מידע
גאוגרפי לציבור הרחב

(יוני שטרן)

מושב מליאה מסכם, 16:15-17:45
דברי ברכה של דיקנית הפקולטה למדעי החברה

חלוקת פרסים של האגודה
מושב מליאה: תחבורה ופיתוח ירושלים הרב-תרבותית, בחסות משרד התחבורה, יו"ר גלית כהן-בלנקשטיין

פאנל בהשתתפות: נדב מירוז, דרור גנון, דלית זילבר, עומאר אל ח'טיב, שלמה רוזנשטיין

מפגש הבוגרים והתלמידים של המחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית 
ברכות, חלוקת פרסים, הרצאת הפרס לזכרו של דב ניר, 18:00-18:30

ארוחת ערב לתלמידי ובוגרי המחלקה לגאוגרפיה, 18:30-19:15
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