הכנס ה–29
מחקרי יהודה ושומרון
כנס מדעי רב–תחומי
יום חמישי ,י"ז בסיון תשע"ט 20 ,ביוני  | 2019אוניברסיטת אריאל בשומרון | קמפוס תחתון ,בניין השער ) (51קומה 4

סיור נלווה לכנס בשיתוף מרכז סיור ולימוד שומרון
יום שישי י"ח בסיון תשע"ט 21 ,ביוני 2019
יו"ר ומארגנת הכנס
פרופ' מרים ביליג ,מנהלת מדעית מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
חברי ועדת ההיגוי
ד"ר אורן אקרמן ,חנניה היזמי ,יצחק )איצ'ה( מאיר ,ד"ר יונתן גורליק ,ד"ר אלישיב דרורי ,ד"ר ישי נצר,
ד"ר יובל ראובני ,ד"ר נמרוד ענבר ,ד"ר יעקב אנקר ,בנימין שוורץ ועידית מילר

הכנס נערך בסיוע
משרד המדע והטכנולוגיה ,מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות ,איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון,
קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ,עיריית אריאל ,מועצות אזוריות :שומרון,
מטה בנימין ,גוש עציון ,הר חברון ,בקעת הירדן ,מועצות מקומיות :קריית -ארבע ,אפרת,
עמותת רגבים ומרכז סיור ולימוד שומרון

תכנית הכנס

תכנית הכנס
8:30-9:00
9:00-10:45

11:00–12:45

הרשמה וכיבוד קל )(53.4.60
מושב פתיחה )(51.4.55
יו"ר הכנס :פרופ' מרים ביליג ,מנהלת מדעית המו"פ האזורי
ברכות:
פרופ' מרים ביליג ,מנהלת מדעית המו"פ האזורי
מר אליהו שבירו ,ראש העיר אריאל
מר ישראל גנץ  ,ראש המועצה האזורית מטה בנימין
ד"ר יוסי קאליפא ,סגן מדען ראשי ,משרד המדע והטכנולוגיה
מר יגאל כהן אורגד ,נגיד אוניברסיטת אריאל בשומרון
ח"כ זאב אלקין ,השר להגנת הסביבה ,לירושלים ולמורשת
הרצאת פתיחה
פרופ' יגאל לוין ,אוניברסיטת בר אילן
עתליה :נסיכה ישראלית בממלכת יהודה
מושבים מקבילים )א(
מושב א :שלהי התקופה הביזאנטית וראשית התקופה המוסלמית הקדומה
בשילה וסביבתה ) (51.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר :חנניה היזמי ,קמ"ט ארכיאולוגיה ,המנהל האזרחי
אייל פריימן ,יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה
"מיין לזית" – הסתגלות אזורי תעשייה במעבר בין התקופה הביזאנטית לתקופה
המוסלמית הקדומה
דותן טראובמן ,יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה
התקופה המוסלמית הקדומה בנבי סמואל
יבגני אהרונוביץ ,יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה
"בזעם תצעד ארץ – "...עדויות לרעש אדמה בשלהי התקופה האומיית בח'רבת כפר מר
יודן פלייטמן ,יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה
חידת המבנה הציבורי למרגלות תל שילה ותרומתו להבנת תכנית האתר בתקופה
הרומית עד המוסלמית הקדומה
רעות בן אריה ,יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה
שינויים במבני דת ,בתי מגורים ומתקני תעשייה בשילה במעבר מהתקופה הביזנטית
לתקופה המוסלמית הקדומה
מושב ב :איכות הסביבה ביהודה ושומרון ) (53.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר  :יצחק )איצ'ה( מאיר ,איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון
ד"ר ניצן לוי ,איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה,
יו"ר איגוד מנהלי איכות הסביבה בישראל ,האוניברסיטה העברית
מדיניות ניהול פסולת חוצה גבולות ביהודה ושומרון

לתקופה המוסלמית הקדומה
מושב ב :איכות הסביבה ביהודה ושומרון ) (53.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר  :יצחק )איצ'ה( מאיר ,איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון
ד"ר ניצן לוי ,איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה,
יו"ר איגוד מנהלי איכות הסביבה בישראל ,האוניברסיטה העברית
מדיניות ניהול פסולת חוצה גבולות ביהודה ושומרון
שמוליק ידוב ,החברה להגנת הטבע; עמוס סבח ,רשות הטבע והגנים
עטלפים ביהודה ושומרון -חשיפת המסתורין
בני אלבז ,קמ"ט איכות הסביבה ותשתיות זורמות -איו"ש ,עזה והמעברים במנהל האזרחי
שתוף פעולה להצלת הקידרון
אתי אנקונה וד"ר יעקב אנקר,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
אפיון של התרכובות הגזיות הנפלטות במהלך תהליך ייצור פחם ואפיון התמיסה
המימית המתקבלת מעיבוי גזי הפליטה בשיטת ייצור פחם ידידותית לסביבה
עמוס סבח ,רשות הטבע והגנים
ממצאי סקר טבע בבקעת הירדן
מושב ג :מדור לדור בהתיישבות ביהודה ושומרון )(51.4.52
יו"ר :פרופ' אשר כהן ,אוניברסיטת בר אילן
דקלה בר אורין ,אוניברסיטת בר אילן
עיצובה של מתנחלת -נשים בגל ההתנחלויות הראשון 1979 - 1967
ד"ר יעל רויטמן -דוקוב ,אוניברסיטת בר אילן
משימתיות לאומית :המשכיות ושינויים בהעברת ערכים בין דורית :תנועת ההתיישבות
ביהודה ושומרון
ד"ר רעות דריי -דיאמנט ,אוניברסיטת בר אילן
פערים בין דוריים :מקרה הבוחן של דור ההורים מול ילדיהם בישובים יהודיים ביהודה
ושומרון
ד"ר יעקב אופיר ,האוניברסיטה העברית; ד"ר חננאל רוזנברג ופרופ' מרים ביליג,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
קשרים בין אנשי סגל טיפולי ונוער בסיכון באמצעות רשתות חברתיות בבנימין ושומרון
13:00–14:00
14:00–15:45

ארוחת צהריים
מושבים מקבילים )ב(
מושב ד :פסקת ההתגברות -החזרת האיזון לדמוקרטיה או פגיעה במערכת המשפט
) (51.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר :ד"ר יהודה יפרח ,הפרשן המשפטי של מקור ראשון
פתיחה :ח"כ בצלאל סמוטריץ ,סגן יו"ר הכנסת
ד"ר חגי ויניצקי ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט וראש מכון בגין למשפט וציונות

13:00–14:00
14:00–15:45

ארוחת צהריים
מושבים מקבילים )ב(
מושב ד :פסקת ההתגברות -החזרת האיזון לדמוקרטיה או פגיעה במערכת המשפט
) (51.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר :ד"ר יהודה יפרח ,הפרשן המשפטי של מקור ראשון
פתיחה :ח"כ בצלאל סמוטריץ ,סגן יו"ר הכנסת
ד"ר חגי ויניצקי ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט וראש מכון בגין למשפט וציונות
הצעת חוק יסוד השפיטה – פסילת חוק יסוד וחוק רגיל -מודל משאל העם
עו"ד שמחה רוטמן ,התנועה למשילות ודמוקרטיה
התאמתה של פסקת ההתגברות במודל הבריטי למדינת ישראל
ד"ר אביעד בקשי ,המחלקה המשפטית בפורום קהלת
מנגנוני איזון נדרשים לביקורת שיפוטית על חקיקה בישראל
ד"ר שוקי פרידמן ,המכון הישראלי לדמוקרטיה והמרכז האקדמי פרס
חוק הלאום ,ההתגברות והזכות לשייכות
מושב ה :ייעול השימוש במים בסביבה הררית :מחקרי שדה בגיאופיסיקה,
חקלאות וסביבה )רחבת האמפי -תיאטרון ,מתחם המעונות(
יו"ר :פרופ' משה ענבר ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר אלישיב דרורי וד"ר ישי נצר,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
פיתוח תשתית ללימוד חקלאות הררית מודרנית
ד"ר יעקב אנקר ושרין מור,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
הצגת מערך בעצימות נמוכה לטיפול והשבת שפכים להשקיה
ד"ר נמרוד ענבר וד"ר אורן אקרמן,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
אפיון תהליכי זרימה בטרסות עתיקות
קובי גוזלן וד"ר יובל ראובני ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן,
אוניברסיטת אריאל בשומרון
שימוש ברחפנים לצורך פיתוח ממשק מקיף לניטור מצב הכרם
מושב ו :הקנאביס הרפואי מהחממה אל הקליניקה ) (53.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר :בועז אלבו ,היחידה לקנאביס רפואי )היק"ר(  -לשעבר
ד"ר אילנה שטיין ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
טריכומות בקנאביס -מערכת הגנה מכאנית וכימית מרובת משתנים
שריה קוך ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן והאוניברסיטה העברית
האינטראקציה בין כימיה ומורפולוגיה בקנאביס רפואי
ד"ר יעקב וקסמןMabsutLife ,

שימוש ברחפנים לצורך פיתוח ממשק מקיף לניטור מצב הכרם
מושב ו :הקנאביס הרפואי מהחממה אל הקליניקה ) (53.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר :בועז אלבו ,היחידה לקנאביס רפואי )היק"ר(  -לשעבר
ד"ר אילנה שטיין ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן
טריכומות בקנאביס -מערכת הגנה מכאנית וכימית מרובת משתנים
שריה קוך ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן והאוניברסיטה העברית
האינטראקציה בין כימיה ומורפולוגיה בקנאביס רפואי
ד"ר יעקב וקסמןMabsutLife ,

מעורבות החיידק והנמטודה האובליגטוריים באבולוציה של צמחי הקנאביס
והכשותנית -היבטים סביבתיים
פרופ' חננית קולטאי ,מנהל המחקר החקלאי  -מרכז וולקני
מחקר מולקולרי בקנאביס לפיתוח תרופות חדשות
ד"ר איליה רזניק ,מ.ר.נ.א - .מכון רפואי לנוירופסיכיאטריה אבחנתית ,כללית ומשפטית;
הפורום הישראלי לחקר ולטיפול קנאבינוידים
טיפול באמצעות צמח קנאביס ומוצריו כמודל רפואה מותאמת אישית
15:45–16:00
16:00–17:45

הפסקת קפה
מושבים מקבילים )ג(
מושב ז :מבט בינתחומי על יהודה ושומרון :דתות ,חברה ודיפלומטיה )(51.4.52
יו"ר :פרופ' מיכאל קוצ'ין ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אסף מלאך ,המכללה למדינאות והמרכז האקדמי שלם
עדה דתית או אומה? 'יהד מדינתא' ואופיה של שיבת ציון בתקופה הפרסית
ד"ר גדעון אלעזר ופרופ' מרים ביליג,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
'ועמדו זרים ורעו את צאנכם' :ציונות נוצרית אוונגליסטית ביהודה ושומרון
בנימין שוורץ ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ואוניברסיטת אריאל בשומרון
עתיד יהודה ושומרון מנקודת מבט של אנשי השלום הדתי
ד"ר אסף לייבוביץ' ופרופ' מרים ביליג,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ואוניברסיטת אריאל בשומרון
אסטרטגיות של זהות מקום :להיות סטודנטים ערביים באוניברסיטת אריאל
שי אטיאס ,מרכז בגין -סאדאת למחקרים אסטרטגיים ,אוניברסיטת בר אילן
תפיסות דיפלומטיות של יהודה ושומרון בעידן ה :BDS -דו"ח מצב
מושב ח :אדם ,נוף וארכיאולוגיה ) (51.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר :פרופ' עמוס פרומקין ,האוניברסיטה העברית
ד"ר דביר רביב ,אוניברסיטת בר אילן
אחוזות בית חשמונאי ובית הורדוס בצפון יהודה ובמערב השומרון

תפיסות דיפלומטיות של יהודה ושומרון בעידן ה :BDS -דו"ח מצב
מושב ח :אדם ,נוף וארכיאולוגיה ) (51.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר :פרופ' עמוס פרומקין ,האוניברסיטה העברית
ד"ר דביר רביב ,אוניברסיטת בר אילן
אחוזות בית חשמונאי ובית הורדוס בצפון יהודה ובמערב השומרון
עמרי עבאדי ופרופ' בועז זיסו ,אוניברסיטת בר אילן
עולי רגל וקברים בדרך לירושלים בימי הבית השני
ד"ר מוטי היימן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
מערכות החקלאות בשוליים המערביים של הרי השומרון :אבחונים פונקציונליים ואתניים
ד"ר ענת אביטל' ,מטיילים עם ענת'
חידת תיאורי העופות בפסיפסים מהתקופה הביזנטית ביהודה ושומרון
ד"ר אורן אקרמן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
הפלאואנתרופוקן בשומרון וביהודה – פעילות האדם בעבר מעצבת הנוף הנוכחי
מושב ט :מהמחקר אל היישום בכרם וביקב ) (53.4.55כיתת אודיטוריום
יו"ר :ד"ר יוסי קאליפא ,משרד המדע והטכנולוגיה
ד"ר אלישיב דרורי ,אניה פינקוס ,דניאל ימיני וניר חן,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
זני הגפן העתיקים -מאמצי השבתם לתעשיית היין
שראל מוניץ ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,האוניברסיטה העברית; פרופ' אמנון
שוורץ וד"ר ישי נצר ,מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
כימות הגורמים המשפיעים על צריכת מים של ענבי יין כבסיס לפיתוח מודל השקיה מדייקת
שונמית וולברג ,ד"ר אילנה שטיין ,שראל מוניץ ,ד"ר טובית רוזנצוויג וד"ר ישי נצר,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
השפעת משק המים על התפתחות המערכת ההידראולית בגפני יין
אודי גליקסמן ,שיקי ראוכברגר ,יקב טפרברג ושמעון בטר ,כרמי מבוא חורון
 - SAYMמערכת הדליה ניסיונית חדשה בכרם יין
ד"ר בת חן לובין ,ד"ר ישי נצר ,ד"ר מריה סטנבסקי וד"ר אלישיב דרורי,
מו"פ אזורי מזרח :יו"ש ובקעת הירדן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
ממיקרו לננו -פיתוח שיטות לביצוע תסיסות יין בנפחים זעירים

יום שישי ,י"ח בסיוון תשע"ט 21 ,ביוני 2019

סיור נלווה לכנס מחקרי יהודה ושומרון ה29 -
בנושא דתות במערב השומרון :יהודים ,שומרונים ונוצרים
בהדרכת יאיר אלמקייס מנהל מרכז סיור ולימוד שומרון
ובשיתוף ד"ר אורן אקרמן
8:00

13:30

יציאה לסיור מרחבת קניון 'מגה -אור' באריאל
דיר קלעה -המנזר הגדול והמפואר במערב השומרון
ח'ירבת חמד -מצודה ביזאנטית אדירה על אם הדרך
ח'ירבת כורכוש -קברים יהודים מפוארים מימי בית שני
חזרה משוערת לאריאל

מספר המקומות מוגבל ותלוי בהרשמה ותשלום מראש
הסיור כולל :אוטובוס ממוגן ירי ומדריך צמוד
לפרטים נוספים:
MidShomron@gmail.com
09-8841359/623

