הכנס ה–27
מחקרי יהודה ושומרון
כנס מדעי רב–תחומי
יום חמישי ,כ"א בסיון תשע"ז 15 ,ביוני 2017
אוניברסיטת אריאל בשומרון
קמפוס תחתון ,בניין השער ( )51קומה 4
סיור נלווה לכנס
יום שישי כ"ב בסיון תשע"ז 16 ,ביוני 2017

יו"ר ומארגנת הכנס
פרופ' מרים ביליג ,מנהלת מדעית מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
חברי ועדת ההיגוי
ד"ר יעקב אנקר ,ד"ר עוזי בן שלום ,ד"ר חנה גנדל–גוטרמן ,פרופ' יוסי גולדשטיין,
פרופ' דוד בן שלמה ,ד"ר אלישיב דרורי ,ד"ר אייל לוין ,ד"ר ישי נצר ,ד"ר יצחק שי,
חנניה היזמי

הכנס נערך בסיוע
משרד המדע והטכנולוגיה ,מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות,
קמ"ט ארכאולוגיה במנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ,מרכז מורשת בגין,
עיריית אריאל ומועצה אזוריות שומרון ,מטה בנימין ,גוש עציון ,הר חברון ומועצת קריית ארבע ואפרת
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תכנית הכנס
 9:00–8:30הרשמה וכיבוד קל ( )53.4.60
 10:45–9:00מושב פתיחה ))51.4.55
יו"ר הכנס :פרופ' מרים ביליג ,מנהלת מדעית המו"פ האזורי
ברכות :פרופ' יהודה דנון ,נשיא אוניברסיטת אריאל בשומרון
ח"כ ציפי חוטובלי ,סגנית שר החוץ
דני עטר ,יו"ר קרן קיימת לישראל
תא"ל אחוות בן -חור ,ראש המנהל האזרחי
פרץ וזאן ,מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה
אלי שבירו ,ראש העיר אריאל
אבי רואה ,ראש מועצה אזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע
יוסי דגן ,ראש המועצה האזורית שומרון
הרצאת פתיחה :פרופ' אהוד וייס ,אוניברסיטת בר אילן
ארץ ישראל כערש החקלאות – תגליות חדשות מגנום ארכאולוגי של שעורה וגפן

 12:45–11:00מושבים מקבילים (א)
מושב א :חיי היום יום ביהודה ושומרון ,מבט ארכאולוגי ()51.4.52
יו"ר :חנניה היזמי ,קמ"ט ארכאולוגיה ,המנהל האזרחי
ד"ר אורית שמיר ,ד"ר נעמה סוקניק ,רשות העתיקות
אריגי פשתן מקומראן מערה  11בהשוואה לאריגים ממערות מדבר יהודה
ד"ר רם בוחניק ,המכון לארכיאולוגיה גלילית -המכללה האקדמית כנרת
חיי היום יום ומנהגים דתיים בכנסיות ביזנטיות ממבט ארכאוזואולוגי
ד"ר לי-היא חבס ,המכון לארכאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מחול לקודש ברצפות הפסיפס של ארץ הקודש
ד"ר מוטי היימן ,רשות העתיקות
גפן ,דגן וצאן ביישובים בתקופה הביזנטית ובראשית התקופה המוסלמית
מושב ב :חוק ההסדרה בהיבטיו השונים ( )51.4.55כיתת אודיטוריום

יו"ר  :ח"כ בצלאל סמוטריץ
פרופ' אבי בל ,אוניברסיטת בר אילן ,אוניברסיטת קליפורניה סן דייגו
חוק ההסדרה בראי המשפט הבינלאומי – היבט חיובי
פרופ' עמיחי כהן ,הקריה האקדמית אונו ,המכון הישראלי לדמוקרטיה
חוק ההסדרה בראי המשפט הבינלאומי – היבט שלילי
ד"ר הראל ארנון ,משרד עו"ד הראל ארנון ושות'
תכלית ראויה ומידתיות בחוק ההסדרה
ד"ר אביעד בקשי ,ראש המחלקה המשפטית ,פורום קהלת
סמכות הכנסת לחוקק ביהודה ושומרון
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מושב ג :צמחי המרפא בשדרת ההר המרכזית ()51.4.51
יו"ר :ד"ר יוסי קאליפא ,משרד המדע והטכנולוגיה
ד"ר ענת אלמן ,מכון וולקני
הפוטנציאל התרפויטי של פיטוכימיקלים מאכיליאה ריחנית למחלות נוירודגנרטיביות
ד"ר ציונה בן גדליה ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
אלצהיימר – טיפול מותאם אישית :סריקת פעילות צמחי רפואה מאזור יהודה
ד"ר זוהרה יניב ,מכון וולקני
מדע ומסורות על צמחי המרפא ביהודה ושומרון
חיה טאוב ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
הפוטנציאל הרפואי הטמון בצמחי אזור יהודה
ד"ר לודמילה ירמולינסקי ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
חומרים פעילים של שלהבית דביקה

 14:00–13:00ארוחת צהריים
 15:45–14:00מושבים מקבילים (ב)
מושב ד :מרקם החיים ביהודה ושומרון התמודדות עם טרור וביטחון ))51.4.52
יו"ר :הרצל מקוב ,מנהל מרכז מורשת בגין
ד"ר גדי חיטמן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
הציבור הפלסטיני ביו"ש – בין צרחה לצריכה
רינת משה ,ד"ר רוני מש ,ד"ר עוזי בן שלום וד"ר עמית דביר ,אוניברסיטת בר-אילן,
המכללה האקדמית אשקלון ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
הצעת מתודולוגיה לניתוח של אירועי טרור
ד"ר עמית דביר ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
אני יודע במה צפית אתמול בלילה בYouTube-
פרופ' מלי שחורי ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
השפעות חשיפה למתח ביטחוני מתמשך על הורים וילדיהם ביישובי יו"ש
ד"ר עוזי בן שלום ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
תגובות הציבור הישראלי לאיומים של 'אינתיפאדת הסכינים' בשנת 2016

מושב ה :תכנון בצבת הגאופוליטיקה – חלק א ()51.4.55
יו"ר :ניר פפאי ,סמנכ"ל שמירת טבע בחברה להגנת הטבע
ברכות :פרופ' אדריכל גלעד דובשני ,ראש בית הספר לארכיטקטורה אוניברסיטת אריאל בשומרון
עמיחי נעם ,מנהל המכון לחקר ארץ יהודה ,בית ספר שדה כפר עציון
ד"ר יהושע שקדי ,מדען ראשי ,רשות הטבע והגנים
מצב סביבתי ביו"ש ,בעיות והצלחות
יצחק (איצ'ה) מאיר ,מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה
שומרון ,התכנון הסביבתי ביו"ש בתנאי קונפליקט גיאו-פוליטי
מרקו בן שבת ,מנהל יחידת הפיקוח במנהל האזרחי
תכנון סביבתי מוביל לעיצוב המרחב ,היעדר תכנוני מוביל למרחב עצוב
ד"ר ירון עובדיה ,מורה דרך ,עצמאי
שבט הג'האלין ,מקרה מבחן לתכנון סביבתי אפשרי אל מול קונפליקט גיאופוליטי
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ניר פפאי ,אריאל פילבר ,סמנכ"ל שמירת טבע בחלה"ט ,רכז שמירת טבע יו"ש ומנהל ביס"ש עפרה
שמירת טבע בתכנון – איך מצמצמים את הפערים שמשני צדי הקו?

מושב ו :טכנולוגיות חדשניות ביישומים חקלאיים ()51.4.51
יו"ר :פרופ' דן איזיקוביץ ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר בת חן לובין ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
השפעות מיצוי מטיון דביק על תמותת תאי סרטן מסוג CLL
גב' קטיה שפירא ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
שיפור נביטת זרעים באמצעות טיפול בקרינת פלזמה קרה
דרור דותן ,יאיר היאט ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
אתגר ההשקיה באזור גידול יין יובשני
שראל מוניץ  ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
כמה מים צמח שותה – כימות המרכיבים המשפיעים על הגפנים

 16:00–15:45הפסקת קפה
 17:45–16:00מושבים מקבילים (ג)
מושב ז :סוגיות היסטוריות ביהודה ושומרון בראי הזמן – מושב תלמידי מחקר ))51.4.52
יו"ר :ד"ר מוטי פרידמן ,יו"ר המכון לחקר הקק"ל
יאיר אלמקייס ,המחלקה למורשת ישראל ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
עקרונות המלחמה של "ישראל הקדום" ,הקרב על העיר שומרון כמקרה בוחן
עמיחי שוורץ ,המחלקה למורשת ישראל ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
בין חברון לשכם – קבר יוסף בתקופה הממלוכית
שמואל בהט ,המחלקה למורשת ישראל ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
מדוע נהרסה שכונת המוגרבים שעל יד הכותל
אלונה הורנשטיין ,המחלקה למורשת ישראל ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
השיח על יהודה ,שומרון והעיר העתיקה בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים
אבנר מושניק ,המחלקה למורשת ישראל ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
בעיית גבולות ארץ ישראל בשיח הפוליטי בישראל

מושב ח :תכנון בצבת הגיאופוליטיקה –חלק ב ()51.4.55
יו"ר :פרופ' אדריכל גלעד דובשני ,ראש בית הספר לארכיטקטורה אוניברסיטת אריאל
אדריכל ישראל גודוביץ' ,מתן פרס גודוביץ' לחוקר מצטיין בתחום חקר האדריכלות הארץ ישראלית
ברכות :בני אלבז ,קמ"ט מים איכ"ס והמעברים
נעמי צור ,יו"ר המרכז הביו-אזורי ומייסדת קרן ירושלים ירוקה
אדריכלית נטליה אברבוך ,יו"ר מועצת התכנון העליונה המנהל האזרחי
תכנון ביו"ש בהיבטים סביבתיים
שוני גולדברגר ,מנהל מחוז ירושלים המשרד להגנת הסביבה
רגולציה בפיצול ,חוק התכנון וחוקים סביבתיים בשטחי ההתיישבות
גרשון הכהן ,אלוף (במיל')
ארץ ישראל כיחידה אקולוגית אחת
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אדריכל איציק רוזנברג ,אדריכל המועצה האזורית גוש עציון בעבר
הרשות המקומית ,ההתמודדות הסביבתית באתגרים גיאו-פוליטיים
ירון רוזנטל ,מנהל בית ספר שדה כפר עציון
כמו מראה? שני צידי הקו הירוק כפי שמשתקפים בפניו של ואדי פוכין
אדריכל מיכאל רונה ,אוניברסיטת אריאל
מחשבות על התמודדות אדריכלית עם קונפליקטים במרחב

מושב ט :היבטים של שימור ופיתוח איכות הסביבה באזור יו"ש ()51.4.51
יו"ר :ד"ר ולדימיר מירליס ,התחנה לחקר הסחף
תשתית נתונים למודל כמותי של זרימת מי תהום
ד"ר נפתלי גולדשלגר ,ד"ר אורי בסון התחנה לחקר הסחף ,אוניברסיטת אריאל ,חברת גאוסנס
איתור נזילות מצינורות הביוב באמצעות כלים של חישה מרחוק
טלי דולגוב ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
השפעת יישום חיפויי קרקע על מילוי חוזר למי תהום
אירנה ליטבק ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
מדידה רציפה של איזוטופים יציבים באתר הדגימה
אדריכל דוד מועלם ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
פיתוח מערכת לייצור פחם ללא זיהום אוויר
אתי סוויט ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
ניטור רציף של מזהמים ממערכות אקולוגיות לייצור פחם

שעת סיום משוערת 18:00

יום שישי ,כ"ב בסיוון תשע"ז 16 ,ביוני 2017
סיור נלווה לכנס מחקרי יהודה ושומרון
הנושא :מורשת נוף -אדם בנחל המעיינות
החקלאות ההררית ,הארכאולוגיה והמורכבות הסביבתית
בהדרכת עמיחי נעם ,מנהל מכון ארץ יהודה ,בית ספר שדה גוש עציון
8:45
9:30-12:30
13:30

איסוף בבנייני האומה בירושלים
סיור בנחל המעיינות
חזרה משוערת לבנייני האומה בירושלים

מספר המקומות מוגבל ותלוי בהרשמה מראש
פרטים והרשמה טלפון02-9935133 :
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