כ"ה-כ"ו בכסלו תשע"ג 11-9 ,בדצמבר 2012

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

תכנית הכנס

 | 2הכנס ה 53-של האגודה הגאוגרפית הישראלית :גאוגרפיה ללא גבולות

יום א’ | תכנית שלדית :מבנה הכנס ומיקום המושבים*
9:00-8:00
10:20-9:00
מושבים מקבילים א’

התכנסות והרשמה
חדשנות במחקר
גאוגרפי-הסטורי (א)  -גאוגרפיה צבאית
מחקרים מחוץ ליישוב חדר 202
היהודי

נושאים במחקר
תחבורה

חישה מרחוק של
הצומח בתחום
התרמי

סביבה ובריאות
חדר 206

חדר 205

חדר 203

חדר 201

10:30-10:20
11:50-10:30
מושבים מקבילים ב’

הפסקת קפה | לובי בניין 98

חדשנות במחקר
גאוגרפי-הסטורי (ב):
חדשנות מתודולוגית

תהליכים איאוליים חישה מרחוק
ושינויי אקלים
חדר 203

תיירות
חדר 204

חדר 202

חדר 201

13:10-11:50
ארוחת צהריים
התיישבות ,קק"ל
ובניין הארץ (א)
חדר 201

הצגת פוסטרים

גיאומורפולוגיה -
מושב לזכרו של
אשר שיק (א)

סיורים באוניברסיטה | לובי בניין 98

ממ"ג ומודלים
מרחביים

יחסי פריפריה
ומרכז

חדר 203

חדר 204

חדר 202

15:50-15:40
17:30-15:50
מושבים מיוחדים ב’

חדר 205

חדר 206

חדר 207

מושב פתיחה חגיגי | אודיטוריום בניין 98

14:00-13:10
15:40-14:00
מושבים מיוחדים א’

היבטים מרחביים
של ארועי טבע
קיצוניים

זכויות במרחב
הבדואי  -מבט
מחודש

שימור נוף
ונכסי תרבות

תפילת מנחה | אודיטוריום בניין 98

הג"ג הפוליטית של
ישראל/פלסטין -
לאן?

הוראת הגאוגרפיה
(א)

גאוגרפיה
וגילנות

חדר 206

חדר 207

אודיטוריום בניין 98
הפסקת קפה | לובי בניין 98

התיישבות ,קק"ל
ובניין הארץ (ב)
חדר 201

גיאומורפולוגיה -
מושב לזכרו של
אשר שיק (ב)
חדר 202

שיטות גיאו-
אינפורמטיקה
לניטור הנוף
הצמחי חדר 203

ביטויים גאוגרפיים
מודלים
ותכנוניים של יחסי
מרחביים-
עירוניים מבוססי ישראל והרש"פ
חדר 205
סוכנים חדר 204

הוראת הגאוגרפיה
(ב)
חדר 206

היסטוריה
של המים
בישראל
חדר 207

18:00-17:30

הפסקת קפה :הדלקת נר שני של חנוכה והענקת פרס האגודה לנציג החינוך | לובי בניין 98

20:20-18:00

מושב מליאה :גאוגרפיה ללא גבולות? משולב בשירי גבולות וגאוגרפיה עם תזמורתו של נחומי הר-ציון | אודיטוריום בניין 98
מושב הוקרה לפרופ’ דן באומן ולפרופ’ חיים צוער לפרישתם לגמלאות

* כל החדרים ,אלא אם צויין אחרת ,ממוקמים בבניין 97

תכנית הכנס :מושבים והרצאות
יום א'  09.12.2012כ”ה בכסלו תשע”ג
 09:00-08:00התכנסות והרשמה

 10:20-09:00מושבים מקבילים א’ |

בניין 97

 .1חדשנות במחקר גאוגרפי-היסטורי א' :מחקרים מחוץ ליישוב היהודי |

ח201 .

יו"ר :ירון בלסלב
עלייתה ונפילתה של ההתיישבות הבהאית בעמק הירדן 1954-1880
שי רוזן

ספקולציות והסכמי מקרקעין סודיים כקובעי גבולות :המקרה של המיסיון הגרמני
והציונים בביר סאלם ()1906
גיל גורדון

התהוות גבולות איחוד האמירויות הערביות
מורן זגה

שפרעם ,שינוי במרחב הגיאוגרפי בשלהי התקופה העות'מאנית 1775-1914
טארק בסול

 .2גאוגרפיה צבאית |

ח202 .

יו”ר :יואל רסקין

יישומים בגאוגרפיה צבאית כמכפיל הכוח המבצעי בצבאות מערב
איתן אהרוני

איתור וחיזוי התפתחות האיום הבליסטי הערבי בעזרת חישה מרחוק בסוף שנות ה70-
אלי דקל-דליצקי

השפעות גיאוגרפיות על התפתחות מנהרות ההברחה מצרים-עזה ומנהרות התופת
והחטיפה ברצועת עזה
יואל רסקין
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 .3חישה מרחוק של הצומח בתחום התרמי |

ח203 .

יו"ר :ארנון קרניאלי

צילומים תרמים לזיהוי עצי תמר הנגועים בחדקונית הדקל
עופרי גולומב ,ויקטור אלחנתי ,יפית כהן ,ויקטוריה סורוקר ,יובל כהן

חישה מרחוק תרמית לאפיון עמידות ליובש בזני חיטה
נועם קנרש ,ויקטור אלחנתי ,יהושע סרנגה ודוד בונפיל

השוואת שיטות למיפוי מצב המים בכותנה באמצעות צילומים תרמיים מוטסים
אורי רוזנברג ,יפית כהן ,ויקטור אלחנתי ויהושע סרנגה

מיפוי התפרוסת המרחבית של קרומי קרקע ביולוגיים באמצעות חישה מרחוק בתחום
התרמי
עופר רוזנשטיין וארנון קרניאלי

 .4נושאים במחקר תחבורה |

ח205 .

יו"ר :אלי שטרן

איזה כלי מדיניות קודם? שימוש בתאוריית רשת לניתוח מדיניות
משה גבעוני ,רנה באנאראס-אלקנטארה ואראז תאהיא

בין מרכז לפריפריה :הרכבת ופיתוח הפריפריה בישראל
דור גפן ואורית רותם -מינדלי

תהליך התחרות בתחבורה ציבורית בישראל
גנאדי בירפיר

"או הם או אנחנו" :תפיסות ,רגשות והתנהגות של נהגים ורוכבי אופניים החולקים את
הכביש בישראל
סיגל קפלן וקרלו פראטו

 .5סביבה ובריאות |

ח206 .

יו"ר :יונתן לרון

ניתוח עתי של  PM10בסביבה אורבאנית צחיחה בהקשר לחשיפה לסופות אבק מדברי
ומחלות נשימה כרוניות
הלנה קרסנוב ,אלינה וודונוס ,יצחק קטרה ,ויקטור נובאק ומיכאל פריגר

חיזוי זיהום אוויר ע"י בנזן באמצעות  NOXוהקשר למצבים מטאורולוגיים וטופוגרפיים
בערים ת"א וחיפה
לאה אדלר ,שלומית פז ולבנה קורדובה-ביז'ונר

מטאורולוגיה ואיכות האוויר במרחב רמת חובב
ניצה חייקין

תפיסת הנוחות התרמית לאדם בשטחים עירוניים פתוחים באקלים ים תיכוני
פנינית כהן ,עודד פוצ'טר ,ירון יעקב ואנדראס מאצאראקיס

 10:30-10:20הפסקת קפה
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 11:50-10:30מושבים מקבילים ב’ |

בניין 97

 .1חדשנות במחקר גאוגרפי-היסטורי ב' :חדשנות מתודולוגית |

ח201 .

יו"ר :יוסי בן ארצי

זיהוי תפרוסת נזק מרעידות אדמה היסטוריות :רעידת האדמה של  1927בתמונות
עתיקות של ירושלים
מוטי זוהר ,ריכב רובין ,ועמוס סלמון

תשתית ,כרטוגרפיה ותנועה :תפיסות מרחב בגרמניה של המאה ה19-
זף סגל

חדשנות מתודולוגית בהדגמה על ניתוח התאמת תוכנית גדס לתל אביב ()1925
לסביבה הפיסית
ירון בלסלב

מעבר ושימור :ארץ הקודש בנוף התרבותי בגרמניה
חיים גורן

 .2תהליכים איאוליים ושינויי אקלים |

ח202 .

יו"ר :חיים צוער

מקורות אבק בסהרה :חשיבות דיונות חול
און כרובי ,קרסטין שפנסקי ,רבקה אמית ,אלן גילספי ויהודה אנזל

הקטנה בגודלי הגרגר של החול לאורך ים החולות של צפון-סיני  -צפון-מערב הנגב
יואל רסקין ,יצחק קטרה ודן בלומברג

שימוש באינדיקטורים גיאוכימיים בניתוח לס ראשוני בנגב לזיהוי מקורות אבק
בפלייסטוקן העליון
מיכל בן-ישראל ,יגאל אראל ,יהודה אנזל ורבקה אמית

 .3חישה מרחוק |

ח203 .

יו"ר :יפית כהן

חישה מרחוק מלוויינים של חומר מרחף בים המלח
רוני נהוראי ,איתמר לנסקי ,נדב לנסקי וליאור הוכמן

שימוש בסדרות זמן של תמונות לוויין לזיהוי עננים
שילה שיף ואיתמר לנסקי

נרמול תמונות  RGBבעזרת סדרות זמן של תמונות לוויין
טל ירחי ואיתמר לנסקי

אנליזה ספקטרוסקופית של עקת-מים בגפנים
טל רפפורט ,אורי הוכברג ,ארנון קרניאלי ,שמעון רחמילביץ’
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 .4תיירות |

ח204 .

יו"ר :אלון גלבמן

חופשה ביעד מוכה טרור :תפיסות סיכון ורציונליזציות של תיירים
נתי אוריאלי ,גליה פוקס ,אריה רייכל ודרי מעוז

התמודדות מרחבית של תיירים במע"ר תל-אביב-יפו
יצחק שמש ואורית רותם

רקע כישורים ועמדות של עובדי הקבלה בבתי מלון בישראל -ניתוח אזורי
שרון טייטלר -רגב ואוקסנה גוזיקר

"אם 'השם' רוצה צונאמי  -יהיה צונאמי" תפיסות סיכון בקרב תיירים חרדים בישראל
עליזה יונס ,לי כהנר ויואל מנספלד

 .5היבטים מרחביים של אירועי טבע קיצוניים |

ח205 .

יו"ר :משה ענבר

אסונות טבע בישראל במאה העשרים ואחת
משה ענבר

בצורת ושיתוף פעולה באזור מועד לקונפליקט
עמית טובי וערן פייטלסון

הערכת האפיצנטר של רעידת האדמה שאירעה ב 1927-באמצעות פיזור מרחבי של
עוצמות סייסמיות
מוטי זוהר ושמואל מרקו

הערכת הסיכון הסייסמי מרעידת אדמה הרסנית במרחב העירוני
רון אבני

 .6זכויות במרחב הבדווי  -מבט מחודש |

ח206 .

יו"ר :אורן יפתחאל

אתגור הלכת 'הנגב המת'
אורן יפתחאל וסנדי קדר

הבדווים כקבוצה ילידה?
בתיה רודד

מדיניות מרחבית ,זכויות אדם והבדווים בנגב
ראוויה אבו-רביעה

אי-הלימות בייצור המרחביות הבדווית
יובל קרפלוס ואבינועם מאיר

 .7שימור נוף ונכסי תרבות |

ח207 .

יו"ר :עירית עמית-כהן

שטחים פתוחים ומכלולי מורשת במרחב הכפרי  -היווצרותו של מרחב שימורי
עירית עמית-כהן ואיתמר בן דוד
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קו רכבת יפו ירושלים  -שימור הזיכרון וההשלכות על הנוף
רון שפיר

מורשת תרבות ורנקולרית  -המקרה של בתי אריזה ובתי באר במרחב הארץ-ישראלי
ותהליך העברת הידע
יוסי ויטריאול

אוכלוסיות המושבים והקיבוצים בעידן של תמורות ויחסן למורשת הבנויה
יעקב אלון

 13:10-11:50מושב פתיחה |

אודיטוריום בניין 98

יו"ר :אבינועם מאיר

ברכות:
רקטור אוניברסיטת בן גוריון  -פרופ' צבי הכהן
דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה  -פרופ' דיויד ניומן
ראש המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי  -פרופ' פועה בר
מנהל חבל דרום ,קק”ל  -מר עמי אוליאל
יו"ר האגודה הגיאוגרפית הישראלית פרופ' יאיר גולדרייך

ההתחממות הגלובלית כנושא רב תחומי
פרופ’ יאיר גולדרייך

ירושלים ללא גבולות בעת החדשה
פרופ’ יהושע בן אריה

 14:00-13:10ארוחת צהריים
ובמחלקה לגאוגרפיה ופיתוח

הצגת פוסטרים | לובי בניין 98
סביבתי | יציאה מלובי בניין 98

 15:40-14:00מושבים מיוחדים א’ |

סיורים בקמפוס

בניין 97

 .1התיישבות ,קק”ל ובניין הארץ (חלק א’) | ח201 .
מושב בחסות מכון קק”ל לחקר תולדות הציונות וההתיישבות
יו”ר :יחיאל לקט

מעמדו ותרומתו של רענן וייץ בעיצוב המפה ההתיישבותית אחרי הקמת המדינה
יחיעם וייץ

השפעת ארגון בני ברית על היישוב היהודי בצפת בשלהי השלטון העות’מאני וראשית
תקופת המנדט הבריטי
אופירה גראוויס -קובלסקי

מקומה של קק”ל בהחייאת ההתיישבות היהודית בסביבת צפת בתקופת המנדט
דותן גורן

פעילות הקרן הקיימת בתל אביב  - 1945-1939כישלון דו צדדי
רמי איטינגון
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 .2גיאומורפולוגיה  -מושב לזכרו של אשר שיק

(חלק א’) | ח202 .

יו”ר :נעם גרינבאום

אגן המחקר נחל יעל  -פרקים בהתקדמות חקר הגיאומורפולוגיה המדברית
יהודית לקח

קצבי התחתרות נחלים באבני חול באזור מכרות נחושת עתיקים בבקעת תמנע
ינאי שלומי ,חנן גינת ,טל מרון ויובל הולצר

ריכוזי רחופת חריגים ושינויים מורפולוגיים בערוצי אגן היקוות י”ת :השפעת השינויים
בכסות ושימושי קרקע
רועי אגוזי

משמעות פליאו-אקלימית ,פליאו-הידרולוגית וטקטונית של אגמים קדומים בדרום
ישראל וירדן
חנן גינת ,לינה אבבנה ,סטיבן מישקה ובטי סקאראט

שינויים בכמויות הסחף באגן נחל אורן בעקבות שריפת  2010בכרמל
נעם גרינבאום ולאה ויטנברג

 .3מערכות מידע גיאוגרפיות ומודלים מרחביים |

ח203 .

יו”ר :טל סבוראי

הערכת איכות קרקע חקלאית בקנה מידה רחב
ענבר חסיד ,טל סבוראי ופטר מ .אטקינסון

השפעות שינויים בכיסוי קרקע על יחסי גשם-נגר :אגן ניקוז ירקון-איילון
נעה אוחנה וארנון קרניאלי

ניתוח מרחבי ועיתי של השפעת קרומי קרקע פיזיקליים על שטפי אידוי :תובנות
חדשות על תהליכי מדבור באזור חצי צחיח
שי סלע ,טל סבוראי ושמואל אסולין

מודל “נקודות חמות” באירועי איכות חיים
יונתן אילן ואמיר בלכר

 .4יחסי פריפריה ומרכז |

ח204 .

יו”ר :יהודה גרדוס

משבר בליבה ושגשוג בפריפריה? על השינויים במפה החברתית-כלכלית העולמית
בעקבות המשבר הקפיטליסטי והשינוי בדפוסי הגלובליזציה
אפרים דוידי

פוליטיקה של ניוד כפוי לקראת חברה פריפריאלית :המקרה של הנגב
בתיה רודד

השתתפות האוכלוסייה הערבית בישראל בשוק העבודה  -בחינה מרחבית ברמת
היישוב הבודד
אילן שדמה

האקדמיה לאן? מיפוי מקום המגורים של העובדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל
יגאל צ’רני וערן רזין
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יו"ר :בקי קוק

בכל זאת  -שתי מדינות לשני עמים
יצחק שנל

עת לשינוי שיח בסכסוך הישראלי /פלסטיני  -משתי מדינות אתניות למדינה
דמוקרטית אחת
אסעד ג'אנם

בין אחת לשתיים  -לקראת קונפדרציה ישראלית-פלסטינית
אורן יפתחאל

עתידים גיאופוליטיים על רקע הטלטלה האזורית
שלמה חסון

 .6הוראת הגאוגרפיה

(חלק א’) | ח206 .

יו”ר :דליה פניג

גאוגרפיה ללא גבולות?! סוגיות בהוראת הגאוגרפיה
פנינה גזית

תכנית הלימודים החדשה בגאוגרפיה לכיתות ה-ט
דגנית שדה ודלית לן

“הסיור הלימודי” בביה”ס לטבע סביבה וחברה תל אביב-יפו
שמעון בקלצ’וק

גישור ונוף תרבות :הקונפליקט ,ההסכם וההשלכות החינוכיות-חברתיות
ריקי חלמיש-לשם ועירית עמית-כהן

מפות אינטראקטיביות כסביבות למידה
חגית מישר-טל

 .7גאוגרפיה וגילנות |

ח207 .

יו"ר :טובי פנסטר

בית  -כתובת ,הגירה ופליטות :נשים מהגרות וילידות בנות + 70
טובי פנסטר

גמלאים מגודרים או גמלאים מתגדרים?
רוית גולדהבר

גילנות וגורמים סביבתיים הקשורים להשתלבות חברתית של קשישים בהוויה
השכונתית
עדי ויטמן -שור ,אסתר יקוביץ ונורית אלפסי

בין ממסדיות לחתרנות :שני דפוסים של פוליטיקה ואקטיביזם מרחבי במרכז הגאה
בת"א
חן משגב

גיל וגילנות :הזווית הגיאוגרפית
אורנה בלומן

תכנית הכנס :יום א' | 11

 15:50-15:40הפסקת קפה

 17:30-15:50מושבים מיוחדים ב’ |
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 .1התיישבות ,קק”ל ובניין הארץ (חלק ב’) | ח201 .
מושב בחסות הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה
יו”ר :יוסי כץ

שליחי הקרנות הציוניות בסין
נעמה פרוסטיג

נבדלות ומעורבות בחיפה המנדטורית וכיצד זה בא לידי ביטוי בנוף
ענת קדרון

חברה וים -פעולות ‘ועדת המים’ להנחת היסודות לתרבות ימית-ציונית בארץ ישראל
בראשית המנדט
קובי כהן-הטב

תרומתו של דב יוסף כמושל צבאי בעת המצור על ירושלים 1948
צבי תדמור

יזמות חקלאית פרטית לאחר קום המדינה :מטעי עמק הארזים כמקרה מבחן
שי לביא

 .2גיאומורפולוגיה  -מושב לזכרו של אשר שיק

(חלק ב’) | ח202 .

יו”ר :משה ענבר

ספקטרוסקופיה של קרקעות שעברו שריפה :בחינת השינויים בתכונות הספקטראליות
של הקרקע והשפעתם הסביבתית
רחל לוגסי ,איל בן-דור וגיל אשל

המחקר הפליאו-גאוגרפי כעזר להבנת תחומי נחלת שבט זבולון
מיכה קליין

השפעות קצרות טווח וארוכות טווח של שריפות יער על דחיית מים בקרקעות הכרמל
נעמה טסלר ,נעם גרינבאום ולאה ויטנברג

סחף קרקעות בעקבות שריפות יער :סקלות זמן ומרחב
לאה ויטנברג ודן מלקינסון

תהליכי האצה בבליית סלעים בעקבות השריפה בכרמל (דצמבר )2010
נורית שטובר-זיסו ,נעמה טסלר ,אלכסנדר צצקין ונעם גרינבאום

 .3שיטות גיאואינפורמטיקה לניטור הנוף הצמחי |

ח203 .

יו”ר :איתמר לנסקי

תנועת עדרי צאן במרחב :אחידות ותגובה לתכונות הנוף באזור הנגב הצפוני
מאיה זהבי ,יוג’ין דוד אונגר וטל סבוראי

השפעה של גורמים מרחביים ואנושיים על הצלחת נטיעות בפסים באזור בצפון הנגב
גל כגן
 | 12הכנס ה 53-של האגודה הגאוגרפית הישראלית :גאוגרפיה ללא גבולות

מחלת קיפול העלים בכרם  -צעדים ראשונים במדעי הנבואה
תמר סוקולסקי ,יפית כהן ,תרצה זהבי ורקפת שרון

הערכת טמפרטורת חופת העץ בעזרת נתוני MODIS
משה בלום ,איתמר לנסקי ודוד נסטל

 .4מודלים מרחביים-עירוניים מבוססי סוכנים |

ח204 .

יו”ר :דניאל פלזנשטיין

התאוששות עירונית לאחר אירועים בלתי צפויים :סימולציה דינמית באמצעות מודל
מבוסס-סוכנים
דניאל פלזנשטיין ויאיר גרינברגר

שימוש במודלים  PARKFITלניתוח חניה בעיר
נדב לוי

מודל מבוסס סוכנים לבחינת שיווי המשקל במערכת שיתוף אופניים עירונית
נמרוד סרוק ואפרת בלומנפלד-ליברטל

Simulating land-use degradation in West Africa with the ALADYN model
יוליה גרינבלט ,גיורא קידרון ,ארנון קרניאלי ויצחק בננסון

 .5ביטויים גיאוגרפיים ותכנוניים של יחסי ישראל והרש"פ |

ח205 .

יו"ר :ראסם ח'מאיסי

תכנון דה-פקטו מאתגר
ראסם ח'מאיסי

Map-Making for Palestinian State-Making
Christine Leuenberger

נופי שמיעה ומגע בגדה המערבית וברצועת עזה :גבולות מדיניים ,גבולות הגוף וגבולות
הגאוגרפיה
אריאל הנדל

הסכסוך הישראלי-פלסטיני עולה לגוגל ארץ
חגית מישר-טל

גבולות היישום של חילופי מידע ונתונים במסגרת ניהול המים המשותפים
לפלשתינאים ולישראלים
יובל זיו

 .6הוראת הגאוגרפיה

(חלק ב’) | ח206 .

יו”ר :פנינה גזית

“הסברת ההווה”  -התרחשויות בעלי ערך חדשותי ללימודי הגאוגרפיה
יעל סנה

הסמארטפון ככלי עזר לשדרוג הוראת הגאוגרפיה
ארנון מדזיני

תכנית הכנס :יום א' | 13

הוראת גאוגרפיה עכשווית  -שימוש באפליקציות של טלפון חכם ומפות גוגל לניתוחים
גיאוגרפיים
זהבי אברהם

קמפוס קיץ למורים לגאוגרפיה  -הצגת השתלמות מורים מתוך סל הפעילויות
החינוכיות של הקק”ל
מנחם גילה

פתולוגיות של המידע במרחב דיגיטאלי :מנקודת מבט גיאוגרפית
יוסף גוטליב

 .7היסטוריה של המים בישראל |

ח207 .

יו"ר :ערן פייטלסון

קשרי הגומלין בין שינויי הנוף למשאבי המים בישראל 1970-1920
ערן פייטלסון ,אסף זלצר ורם אלמוג

מבט מעבר לנהר :דו"ח איונידס ( )1939על מקורות המים בעבר הירדן ואפשרויות
פיתוחם ,והשפעתו.
עבדול רחמן חאג' איברהים ואורי ביתן

מעורבות אמריקאים ומעורבות ארה"ב בראשית תכנונו של המוביל הארצי :חתירה
לקדמה או להגמוניה?
דן ביתן

כשהנוף נוטש אותך :השפעת היעלמות אגם החולה על קיבוץ חולתה
מיה דואני ועמנואל כהן-שחם

 18:00-17:30הפסקת קפה והדלקת נר שני של חנוכה והענקת פרס האגודה
לנציג החינוך

 20:20-18:00מושב מליאה  -גאוגרפיה ללא גבולות |

משולב בשירי גבולות וגאוגרפיה ,עם תזמורתו של נחומי הר-ציון

מושב הוקרה לפרופ’ דן באומן ולפרופ’ חיים צוער עם פרישתם לגמלאות
יו"ר :שאול קרקובר

גאוגרפיה ללא גבולות? האם מתחייב שינוי פרדיגמתי?
שאול קרקובר

לוויינים ואיסוף מידע  -חידושים אחרונים
דן בלומברג

מידע פורץ גבולות בעידן האינטרנט
אהרן קלרמן

תהליכים איאוליים בארץ ובמאדים  -השוואה
חיים צוער
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זיהום מים חוצה גבולות  -הפוטנציאל של שיתוף פעולה בינלאומי בין ישראל
לשכנותיה
אלון טל

אינטרמצו מוסיקלי :שירי גבולות וגאוגרפיה
גלובליזציה בתנועה :מסע סביב הגלובוס של סחורות ,שירותים ,הון ,אנשים ,מפגעים
ומחאה
ברוך קיפניס

תהליכים גלובליים והשפעתם על תנועות תיירים על פני הגלובוס :מקבעים קריטיים
יואל מנספלד

בני אדם חוצים גבולות מאז ומעולם
ארנון סופר

גבולות בעידן גלובאלי
יצחק שנל

קרשנדו מוסיקלי :שירי גבולות וגאוגרפיה

תכנית הכנס :יום א' | 15

