
המכללה האקדמית
תל-חי

הכנס ה-18

מחקרים חדשים 
של הגליל וסביבותיו

13-14.4.16
ה'-ו' בניסן תשע"ו

קמפוס לוואן )מזרח(
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הכנס ה-18: מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו 

המכללה האקדמית תל-חי, קמפוס לוואן )מזרח(

יום רביעי ה-13 באפריל

יום חמישי ה-14 באפריל

ה'-ו' בניסן התשע"ו 

מוסטפא  פרופ'  גרוסמרק,  ציונה  פרופ'  גורן,  חיים  פרופ'  מדעית:  ועדה 
עבאסי, דר' זאב גרינברג, דר' יאיר זלטנרייך, דר' משי אורי, דר' טלי גולדברג

ועדת מארגנת: דיאנה רחמים, יעל תמיר
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מליאה חגיגית- 120 שנים למטולה
מושב הקתדרה לחקר הציונות וההתיישבות, אוניברסיטת בר-אילן

יו"ר: פרופ' יוסי כץ, אוניברסיטת בר-אילן
 אולם המופעים של מטולה

ברכות:
מר דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה 

מר אלי כהן, מנכ"ל המכללה האקדמית תל-חי

הרצאת פתיחה: 
 מטולה ויחסיה עם השכנים הערבים 1948-1896

מוסטפא עבאסי, המכללה האקדמית תל-חי
 סקירה בהיבט בטחוני על מטולה לאורך השנים 

אהוד יערי, עיתונאי ופרשן לענייני המזרח התיכון, האסלאם והערבים
 המים במטולה, אהוד ניינשטיין, יליד מטולה ותושב המקום

  22:00 – 20:00

יום שלישי ה-12 באפריל

 ניטור החומר המשוקע באגמון החולה ,2009-2007, 

אברי קדמון, קרן קיימת לישראל
 אפריקה במרחק שעתיים נסיעה מתל אביב - שיקום מוצע למכלול 

עמק החולה, ליאב שלם, חוקר עצמאי

מושב א'. .2 מושב המכללה האקדמית כנרת
המכללה  גלילית,  לארכיאולוגיה  כנרת  מכון  אביעם,  מרדכי  דר'  יו"ר: 

האקדמית כנרת
 כיתה 2105

 'בין תל-חי ובין כפר גלעדי גבעה אחת, על ראשה קברים בודדים': 
בית קברות "השומר", אפרת קנטור, המכללה האקדמית כנרת 

ימי הבית השני: תצפיות על שרידי   דפוסי צריכת הבשר בשלהי 

בעלי חיים מירושלים ויודפת, רם בוכניק, המכללה האקדמית כנרת
 פעולות הכתר והחיפוש של הצבא הבריטי בכפר גלעדי ובתל-חי 

אוקטובר 1945 ויוני 1946, גיורא גודמן, המכללה האקדמית כנרת
 תעשיית נרות השמן בשיחין בתקופה הרומית, 

מרדכי אביעם, המכללה האקדמית כנרת

מושב א'. .3 משאבי טבע בגליל ובגולן 
המכללה האקדמית תל-חי והמעבדה לקרור  יו"ר: דר' טלי גולדברג, 

ואיסום פירות
 כיתה 2104

 תנאים ליצירת מערכות נפט בדרום רמת הגולן - פרויקט בהתהוות, 

יובל ברטוב, חברת אפק נפט וגז    
 מים גיאותרמים – תוספת למחזור המים השנתי, 

עמוס נאור, המכון לחקר הגולן, מו"פ צפון ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי
 הפקת ביוגז באתר הטמנת פסולת תאנים, 

נמרוד חלמיש, "אפיק" הנדסת סביבה והידרולוגיה
 מפה גיאוכימית של הגליל העליון המזרחי, 

משה שירב, המכון הגיאולוגי

הפסקה 10:45 – 10:30

יום רביעי ה-13 באפריל

 מושב א' 

מושב א'. .1 שיקום תפעול אדמות החולה
יו"ר: דר' עמרי בונה, קרן קיימת לישראל

 כיתה 2103
 'לחבר בין הטיפות': פרויקט שיקום אדמות החולה כפרויקט מרובה 

מטרות, מיה דואני, המכללה האקדמית תל-חי
והחינוך,  התיירות  בתחום  החולה  אגמון  פרויקט  הישגי  הערכת   

שתים עשרה שנים מהקמתו,  עמרי בונה, קרן קיימת לישראל

10:30 – 9:00
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 12:30 – 12:15

 מושב ב' 
מושב ב'. 1 שמירת טבע בגליל

יו"ר: דר' עמית דולב, רשות הטבע והגנים

 כיתה 2103

 ממשק אוכלוסיות יתר של תנים ברמת הגולן – מתיאוריה למציאות, 

עמית דולב, רשות הטבע והגנים
 – בישראל  חמורה  הכחדה  בסכנת  הנמצאת  הלוטרות  אוכלוסיית   

תהליכים דמוגרפיים וחשיבות הקישוריות ואיכות בתי הגידול, 

בן- אוניברסיטת  בן-גוריון,  מדרשת  המדבר,  לחקר  המכון  שחל,  רוני 

גוריון בנגב 
 השפעה של רעיית בקר בשמורת הר מירון: תוצאות ראשוניות, 

טליה אורון, רשות הטבע והגנים

מושב ב'. 2 מקורות המים בגליל 
יו"ר: גב' נילי בן ארי, המכללה האקדמית צפת

 כיתה 2104

תקופת  של  בארכיאולוגיה  הדרומי  והירדן  הכנרת  כינרות':  כל  'ואת 

המקרא, אחיה כהן תבור, חוקר עצמאי
'ָאמֹון ְמׁשּוַלת ַמִים':  מ'בורות המים' ועד 'ארץ נחלי מים', פיענוח של 

מטפורה אחת, משה מיה, אוניברסיטת חיפה

 הירדן והכינרת במעשה חכמים, נילי בן ארי, המכללה האקדמית צפת

מושב ב'. 3 חקלאות מים בישראל: נקודות מבט מבעלי עניין 
מרובים

מיגל  וסביבה,  לבריאות  יחידה  ראשית,  חוקרת  יו"ר: דר' שירה פרימן, 

מכון למחקר יישומי מדעי ומכון רקנאטי ללימודי הים

 אודיטוריום זרנגין

 גידול דגים בגליל – היסטוריה, הווה ואתגרים, 

יוסי יעיש, ארגון מגדלי הדגים בישראל

 יעדי הפיתוח של חקלאות המים הפנימיים בישראל, 
ניר פרוימן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 דגי בורי - בהיבט של גידול בר קיימא: מהעבר אל העתיד, 

דרור אנג'ל, אוניברסיטת חיפה 
 שירותי הסביבה של חקלאות מים פנימיים בישראל – המועמדת 

הטבעית לניהול בר קיימא, עיינה בנט, אוניברסיטת חיפה

אנפות הלילה ובריכות הדגים בעמק בית שאן – קונפליקט וחלופות,   

תל-חי  האקדמית  המכללה  בקר,  ניר  חיפה,  אוניברסיטת  כהן,  יובל 
ואברהם חיים, אוניברסיטת חיפה

 בדיקת סיכון תועלת צריכת דגים בקרב האוכלוסייה הישראלית, 

מכון  מיגל  פרימן,  ושירה  תל-חי,  האקדמית  המכללת  שלש,  סארא 

למחקר יישומי מדעי

 מושב ג' 
מושב ג'. 1 פיתוח ומודרניזציה בגליל בשלהי התקופה העות'מאנית

יו"ר: פרופ' רן אהרנסון, האוניברסיטה העברית בירושלים
 כיתה 2104

 מכפר לעיר - התפתחות שפרעם בשלהי התקופה העות'מאנית, 

טארק בסול, מכללת נצרת

 כניסת גגות רעפים לגליל – האם סמל קולוניאלי או צורך הנדסי?, 

גיל גורדון, האוניברסיטה העברית בירושלים
 תרומת המהנדס יוסף טריידל לפיתוח ההתיישבות היהודית בגליל, 

צבי שילוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

 טכנולוגיה והתחדשות יישובית בגליל בעיני אהרן אהרנסון, 

רן אהרנסון, האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב ג'. 2 מה נלמד מבית ספר גלילי אחד
יו"ר: פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103

פנים  מאינטגרציה  לברנקו-וייס;  מקוהלברג   – פרנק'  אנה  'פינת 
קיבוצית לאינטגרציה אזורית, 

סער הראל, אוניברסיטת תל אביב ומשרד החינוך

לפעילותו,  הראשון  והעשור  בגן-שמואל  החינוכי  המוסד  הקמת   

1957-1947, זוהר בן שימול, אוניברסיטת תל אביב
'פינת אנה פרנק' והמוסד החינוכי בגן שמואל - במחקר המשווה 

האקדמית  והמכללה  אביב  תל  אוניברסיטת  דרור,  יובל  והבין-לאומי, 
תל-חי

מושב ג'. 3 חידושים בחקר הארכיאולוגיה בגליל
יו"ר: אורי ברגר, רשות העתיקות

 כיתה 2105

 תעשיית השמן בחורבת דנעילה - עדות לשיא ולדעיכה של כלכלת 

שמן הזית הקדומה, נמרוד גצוב, רשות העתיקות

14:00 – 12:30

מושב ב'. 4 בין גיאוגרפיה לכלכלה- ניצול משאבים טבעיים10:45 – 12:15 
יו"ר: פרופ' ניר בקר, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2105

 מרבצי הברזל ברכס מנרה, משה ענבר, אוניברסיטת חיפה

 השימוש במים גיאותרמיים )מי קידוח שמיר( לחקלאות מים בגליל, 

אבשלום הורוביץ, המכללה האקדמית תל-חי וגיל רביץ, מו"פ צפון

 מפה גיאוכימית של הגליל העליון המזרחי, 

משה שירב, המכון הגיאולוגי

הפסקה
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18:00-16:30

 מבט מחודש על הרצף הגיאוארכיאולוגי של עברון, 

מעיין שמר, רשות העתיקות

 חורבת עשה - חפירות בגבול לחימה, אנו ברון, רשות העתיקות

הברונזה  בתקופת  ההתיישבות  על  אור   - ורדים  כפר   חפירות 

הביניימית בגליל, קארן קובאלו, רשות העתיקות

 מושב פוסטרים 
תצוגת פוסטרים - 

מחקרים של תלמידי ובוגרי המכללה האקדמית תל-חי
יו"ר: דר' משי אורי, המכללה האקדמית תל-חי

 מבואה, אודיטוריום זרנגין

הפסקת צהריים

מליאת הכנס
 אודיטוריום זרנגין

ברכות: פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

הציונות  לתולדות  קק"ל  מכון  יו"ר  לקט,  יחיאל  מר  מלגות:  חלוקת 

וההתיישבות, דר' יאיר זלטנרייך ופרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית 
תל-חי

הרצאת מליאה: 
לבחינת  בנאו:  ומי  במירון  רשב”י  קבר  שעל  הבניין  נבנה  מתי   

על  ובמזרח  ישראל  בארץ  היהודית  בתודעה  מירון  של  משמעותה 

סף העת החדשה, פרופ' אלחנן ריינר, אוניברסיטת תל אביב

 מושב ד' 

מושב ד'. .1 מושב סטודנטים לימודי הגליל
יו"ר: פרופ' מוסטפא עבאסי, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2104

 כפר ע'ג'ר-זהות מפוצלת, עלי שמאלי, המכללה האקדמית תל-חי, 

שמואל שמאי, המכללה האקדמית תל-חי והמכון לחקר הגולן
פליטי  של  המקרה  מוצלחת":  לקליטה  מתגלגלת  "מפליטות 

קדיתא בג'יש, עופר בהרל, המכללה האקדמית תל-חי
אולריך יספר זטצן במקורות הירדן ועמק החולה, 1806, 

יוסי אלון וחיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

 מושב ה' 

מושב ה'. 1 הגליל במלחמת העולם הראשונה
יו"ר: פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2105

הלחימה  של  הרפואיים  ההיבטים  המחלות-  הן  האמיתי  האויב   

בגליל- סתיו 1918,  ערן דולב, המכללה האקדמית תל-חי 
 משחקי ריגול: מודיעין וסיכול בצפון ארץ-ישראל, 1918-1914,

 יגאל שפי, המכללה האקדמית תל-חי
 טבריה לאחר מלחמת העולם הראשונה: מבט מ-1934, 

אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

מושב ה'. 2 היבטים רגשיים וחברתיים ביחסי יהודים-ערבים 
בגליל: תפיסות של סטודנטים ותלמידי בתי ספר

יו"ר: דר' עפרה ולטר, המכללה האקדמית תל-חי
 כיתה 2103

 אמפתיה אתנית: חקר הבדלים בין אורחות חיים, קהילות ותרבויות 

שונות, מירב חן, המכללה האקדמית תל-חי
 השילוב הוא לכולם: הערכת תכנית תמיכה ראשונית לסטודנטים 

ערבים לקויי למידה, יונתן קסלר, המכללה האקדמית תל-חי 
 השפעת אמפתיה וחרדה בין קבוצתיות על יחסי בני נוער יהודים 

וערבים בישראל, ורד האס, אוניברסיטת חיפה
 ערכים אישיים ואמפתיה בין קבוצתית,

אלכס זיבנברג, המכללה האקדמית תל-חי 

19:30-18:15

 16:00 – 15:00

 14:30 – 14:00

 15:00 – 14:30

מושב ד'. 2 חדשנות פדגוגית בבתי ספר בגליל
יו"ר: דר' יערה גיל-גלזר, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103

ביוזמות  המקצועית  ותמיכתו  לנוער  האקדמי  המרכז  תפקידי   

חינוכיות של מורים, מאירה שנק, המרכז האקדמי לנוער תל-חי
 שותפות אזורית כתשתית המאפשרת יזמויות מורים - מקרה גליליום, 

טלי בארי, בית הספר התיכון 'עמק החולה'
 פרויקט PBL - פתרון בעיות בתחומי מדע וטכנולוגיה בבתי ספר 

בצפון הארץ, עידית מני-איקן, מכון סאלד

מושב ד'. 3 מעברות - בשיתוף מכון לוי אשכול לפיתוח קהילות
יו"ר: דר' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2105

 מאפיינים מרכזיים של מעברות בטבעון ובקריית עמל

1951 – 1966, תמר הולצמן, אוניברסיטת חיפה 
חצור   - פינה  ראש  )יחסי  מושבה-מעברה-עיירה  גלילי:  משולש   

בשנות ה-60-50(, שמחה גואטה בוקובזה, אוניברסיטת תל אביב
על   ?1956 במאי  בקריית-שמונה  המחאה  להתפרצות  גרם  מה   

קליטה, עבודה ופיתוח בשנות החמישים, 
דר' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי
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 מושב ו' 

מושב ו'. .1 מורשת יסוד המעלה
יו"ר: עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 כיתה: 2103

 מזח חולתה, נטלי מסיקה, חוקרת עצמאית 

 חיבור קהילה למורשת ביסוד המעלה,

יעל אלף, רשות העתיקות ואוניברסיטת בר-אילן 
 אתרי יסוד המעלה- מיפוי ומשמעות, 

אורי בן ציוני, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מושב ו'. 2 מודלים של עירוניות בגליל
יו"ר: דר' דוד בורג, המכון לחקר הגולן ואוניברסיטת חיפה

 כיתה 2105

 ההתפתחות הדינמית של ערי הגליל, 

הילה אלקובי, הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר-אילן
בעשור   - צפונית  בפריפריה  פיתוח  מעיר  צעירים  עזיבת  מגמות   

2015-2006, זינאידה אילטוב, המכון לחקר הגולן ואוניברסיטת חיפה 
ייחודיים בגליל,  קידום אשכולות כלכליים חברתיים סביב נכסים   

יונתן ווינברג, מכון ראות
 האלומטריה של ערי הגליל,

דוד בורג, המכון לחקר הגולן ואוניברסיטת חיפה

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

יישומי מדעי
 אודיטוריום זרנגין

 כיצד צמחים חשים ומודדים קור המשפיע על תהליכים פיזיולוגיים 

בסיסיים כדוגמת תרדמה, השראת פריחה והתפתחות פרי, 
דורון הולנד, מרכז מחקר נווה יער

 אלגוריתם גנטי לאיתור גנים בצמחים, 

יעקב )קובי( תדמור, מרכז מחקר נווה יער
 ייצור חלבון קולגן אנושי בצמחי טבק מותמרים, 

נדב אור, חברת קולפלנט בע"מ
 חקר המטבוליזם הסמוי לשיפור איכות התוצרת החקלאית, 

אפרים לוינסון, מרכז מחקר נווה יער

10:30 - 9:00

יום חמישי ה-14 באפריל

21:30-19:45

מושב ה'. 3 בין האישי והקולקטיבי בכתיבה הגלילית
יו"ר: דר' תמר הגר, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2104

בתקופת  המגויסת  בחברה  רגשות  כמשקפי  ומכתבים  יומנים   

המנדט, יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי
 איש "השומר" – בין מיתוס למציאות בעקבות מכתביהם של מנדל 

וטובה פורטוגלי, אביבה אופז, המכללה האקדמית לחינוך אורנים  
 הגלוי והסמוי בכתיבה קולקטיבית. מקרה חקר: שבועון "הקשר", 

נבט שקד- מלמד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

והענקת  החדש  הגליל  מחקרי  ספר  השקת   - חגיגי  מפגש 
פרס יהבי שגיב

 כיתה 2103

התכנסות והרמת כוסית
ברכות: 

פרופ' שירה הנטמן, סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים
עוד' שמי כהן, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל

דברי פתיחה לספר החדש
הענקת הפרסים על שם יהבי שגיב

הרצאה: 'הגלילה הגליל', מוקי צור, חוקר והיסטוריון
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10:45 - 10:30

12:15 - 10:45

מושב ו'. 4 גבולות מטושטשים בהקשריהם הגליליים
יו"ר: דר' יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2104

ואזוריות: האשכולות האזוריים בגליל כמדיניות מרחבית,  גבולות   

תמר אריאלי, המכללה האקדמית תל-חי
ביקורי מהגרים פלסטינים בכפרי מוצאם וקווי החלוקה בין כפרי   

לעירוני בתקופת המנדט, 
נעמה בן זאב, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים

 הקהילה היהודית בבית שאן בתקופת המנדט: מקומיות, הזדהות, 

לאומיות, ראובן גפני, יד יצחק בן-צבי והמכללה האקדמית כנרת
העירונית  היהודית  החברה  גבולות  של  מחודשת  להגדרה  ניסיון   

הגלילית בארץ ישראל בימי מלחמת העולם הראשונה, 
ענת קדרון, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית אוהלו

הפסקה

 מושב ז' 

מושב ז'. 1 התיישבות וביטחון - היבטים היסטוריים
יו"ר: דר' אלון גן, סמינר הקיבוצים

 כיתה 2104

 התיישבות הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן, נחום ברוכי, חוקר עצמאי 

 קצרין בירת הגולן,

אורי הייטנר, המכון לחקר הגולן ומכון בן-גוריון בשדה בוקר
 פעילות חברת סולל בונה בגליל בין השנים 1948-1936, 

דורון רוזן, האוניברסיטה הפתוחה

שפתן  ומודרניזם:  לחידוש  נוצרית  מסורת  בין    ז'.2  מושב 
החזותית של כנסיות הבשורה הקתולית והאורתודוקסית בנצרת 

מושב מיוחד לזכרה של פרופ' נורית כנען-קדר

האוניברסיטה הפתוחה, המכללה למנהל ראשון  יו"ר: דר' עינת סגל, 

לציון והמכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2105

התפתחות  בנצרת:  אורתודוקסית  היוונית  הבשורה  כנסית   

אדריכלית אמנותית מאז התקופה הביזנטית ועד ימי דאהר אל עומר 
במאה ה-18, שריף שריף ספדי, חוקר עצמאי, עיריית נצרת

 השליחים וכנסיית הבשורה: תפישות פוליטיות ומסורות חזותיות 

בין התקופה הצלבנית למאה ה-20, 

גיל פישהוף, אוניברסיטת תל אביב
 היבטים סגנוניים, מטפוריים ותיאולוגיים של דימויי הפרח בלוחות 

המדונה שבכנסיית הבשורה הקתולית בנצרת,

נירה טסלר, המכללה האקדמית לחינוך תלפיות
 כנסיית הבשורה המודרנית בנצרת: מסורת וחידוש, 

לציון  ראשון  למנהל  המכללה  הפתוחה,  האוניברסיטה  סגל,  עינת 

והמכללה האקדמית תל-חי

מושב ז'. 3 בעלי חיים בשירות האדם
ומיגל מכון למחקר  המכללה האקדמית תל-חי  גוטמן,  רואי  יו"ר: דר' 

יישומי מדעי

 אודיטוריום זרנגין

 דבורי בומבוס להאבקת עצי תפוח במטעי הגליל והגולן, 

רפי שטרן, המכללה האקדמית תל-חי ומו"פ צפון
 השפעת ממשק רעייה על המהלך השנתי של איכות מנה של עדר 

בקר לבשר במרעה, יאן לנדאו, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 זבוב החייל השחור- כלי ביוטכנולוגי לפירוק פסולת ולקבלת חומרי 

הזנה לבע"ח, עדי יונס לוי, המכללה האקדמית תל-חי

 גידול דגים ואיכות הסביבה באצבע הגליל, 

אבשלום הורוביץ, המכללה האקדמית תל-חי

מושב ז'. 4 חידושים בארכאולוגיה בגליל ובגולן 
מושב לזכרו של מייק לבנה

יו"ר: פרופ' ציונה גרוסמרק, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103

 חפירתה של מערכת מסתור חדשה בגליל התחתון – מה בינה 

למרד בר כוכבא, ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת, מלח"ם
 החפירה באתר מג'דוליה - בית כנסת חדש בגולן, 

מיכאל אזבנד, אוניברסיטת חיפה
 לשאלת זיהויה של חרושת הגויים – מקום מחנה סיסרא בקרב מול 

דבורה וברק בן אבינועם, דרור בן-יוסף, רשות הטבע והגנים
 מחידושי החפירות בסוסיתא: פולחן, ביצורים וקבורה, 

מיכאל איזנברג, אוניברסיטת חיפה

הפסקה 12:30 - 12:15

 מושב ח' 

מושב ח'. 1 עומדות בשורה ראשונה
מושב משותף למרכז מחקר יד טבנקין ולמכון לחקר הקיבוץ

יו"ר: יונה פריטל, מנהלת מרכז מחקר יד טבנקין

 כיתה 2104

 מפנסיון בצפת לרשת מלונות דן - היזמית קטה דן,

אסתר חכים, אוניברסיטת חיפה
 משפטה של ציפורה זייד, סמדר סיני, מרכז מחקר יד טבנקין

 מעמד הנשים בקיבוץ המתחדש, 

מיכל פלגי, המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה

14:00 - 12:30

*בשעה זו מתחילה גם 
ועידת אצבע הגליל
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14:30 - 14:00

16:00 - 14:30

הפסקה

 מושב ט' 

מושב ט'. 1 מחקרי פטריות בגליל
מכון  ומיגל  תל-חי  האקדמית  המכללה  מוצפי,  סגולה  פרופ'  יו"ר: 

למחקר יישומי מדעי
 כיתה 2103

 Harpophora הורמוני גדילה צמחיים המדכאים את התפתחות 

maydis, הגורם למחלת הנבילה המאוחרת בתירס, 
אופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי

אנדופיטים  בחיידקים  שימוש  בחינת   – בגפן  האסקה  תופעת   

כאפשרות להדברה ביולוגית, ורד נאור, המכון לחקר הגולן 
Coniella Granati  פתוגן חדש בישראל התוקף רימונים במטע 

ולאחר הקטיף, אוהד נריה, המכללה האקדמית תל-חי
אנטגוניסט  חיידק  ע"י  פטריות  עיכוב  פטריות:   - חיידקים  יחסי   

כפוטנציאל להדברת מחלות צמחים, 

סגולה מוצפי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי
 - בישראל  ב"קניוני אבולוציה"  קהילות של מיקרופטריות קרקע   

הבדלים קיצוניים בקנה מידה אזורי, 

איזבלה גרישקן, אוניברסיטת חיפה
נבטי  של  התבססות  על  נבגים  של  מרחבי  פיזור  של  השלכות   

אורנים, סתיו ליבנה-לוזון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

ועידת אצבע הגליל השנייה
מושב הפתיחה של 'ועידת אצבע הגליל' השנייה וחלוקת מלגות 

ע"ש אלעד ארליך ז"ל
 אודיטוריום זרנגין

 ממשבר לצמיחה - סיפורה של ירוחם,

מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם 

 מושב מרכזי 
שר האוצר - משה כחלון

עו"ד שמי כהן, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל
אורי אילן, מנהל מחוז צפון משרד הפנים

ראשי רשויות

מושב י' 

מושב י'. 1 "למי שייכת האדמה הזאת?"
 כיתה: 2103

ויו"ר הועדה  מנהל מחוז צפון משרד הפנים  יו"ר המושב: אורי אילן, 
המחוזית לתכנון ובניה 

מושב י'. 2 קהילות צעירים כמשאב לפיתוח אסטרטגי
 כיתה: 2104

יו"ר המושב: נטעלי ביז'אוי, יו"ר אגודת הסטודנטים תל-חי

מושב י'. 3 מהפכת המזון בגליל
 כיתה: 2105

יו"ר המושב: אופיר יחזקאלי, מנהל מרכז צעירים ק"ש ופרויקט תמ"ר

14:00 - 12:30

16:00 - 14:00

18:00 - 16:30

מושב ח'. 2 צורות התיישבות חדשות בישראל לקידום הפריפריה
יו"ר: פרופ' מירים ביליג, אוניברסיטת אריאל, מו"פ שומרון ובקעת הירדן

 כיתה 2105

 גרעינים תורניים, 

ז'נט כהן, אוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית צפת 
 כפרי סטודנטים, דניאל בן, "איילים" והאוניברסיטה העברית בירושלים

 הקהילות המשימתיות - חולמים ומגשימים "התישבות חברתית" 

בפריפריה, צביקה ויסברוד, יועץ ניהול ואסטרטגיה

מושב ח'. 3 חיות בר בעמק החולה
למחקר  מכון  ומיגל  תל-חי  האקדמית  המכללה  מרטינז,  יצחק  ד"ר  יו"ר: 

יישומי מדעי
 כיתה 2103

 פיענוח חידת החיים המסתוריים של מאובן חי – העגולשון שחור 

הגחון בעמק החולה, שריג גפני, המרכז האקדמי רופין
 "החוליה הלא חסרה" - זנב הנוטריה וברירה טבעית, 

יוני וורטמן, המכללה האקדמית תל-חי
 בחירת בית הגידול ותנאים להצלחת הקינון של השדמית אדומת 

הכנף בעמק החולה, לירז כברה, אוניברסיטת חיפה
 השפעת מליחות המים הנצרכים על ציפור שיר בנדידה, 

רון אפרת, האוניברסיטה העברית בירושלים
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