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Curriculum Vitae
תולדות חיים מדעי
פרופ' ארנון סופר
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פרטים אישיים
תאריך לידה:
מקום לידה:
נתינות:
מס' ת.ז:.
מצב משפחתי:
כתובת קבועה:
מס' טלפון בבית:
מס' פקס בבית:
כתובת באוניברסיטה:

24.12.1935
תל-אביב ,ישראל
ישראלית
00521996-9
נשוי
רח' בועז  ,18חיפה34407 ,
04-8389773
04-8379748
החוג לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת חיפה ,הר הכרמל,
חיפה 31905
04-8240146
052-866-6434
04-8249605

דואר אלקטרוני:

Soffer@geo.haifa.ac.il

טלפון באוניברסיטה:
טלפון נייד:
פקס באוניברסיטה:
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פרטים בדבר השכלה גבוהה:
תאריכים
1960-58
1964-61
1971-66
1966
1972

התואר בתום
שם המוסד ,כתובתו ,תחומי הלימודים
הלימודים
האוניברסיטה העברית ,גיאוגרפיה והיסטוריה ב.א.
מ.א.
 ,גיאוגרפיה
"
"
 ,גיאוגרפיה
"
"
Ph.D.
הטכניון בחיפה ,בינוי ערים

ביה"ס לכלכלה - L.S.E. ,בלונדון

לימודי השלמה לד"ר
פוסט-דוקטוראט
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דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה:
תאריכים

שם המוסד

דרגה

1965
1967
1970

מכון אוניברסיטאי חיפה
"
" "
אוניברסיטת חיפה

1971-73
1972-74
1971-72
1973
1975-78
1979
1980-82
1982-83

ביה"ס לפיקוד ומטה של צה"ל
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת לונדון
טכניון
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת יוטה ,ארה"ב
אוניברסיטת חיפה
"
"
מכללה לבטחון לאומי
האוניברסיטה העברית בירושלים
אוניברסיטת יוטה ,סולט לייק סיטי
אוניברסיטת פורטלנד )אורגון(

אסיסטנט
מדריך
מדריך ,מרצה אורח
אונ' באר שבע
מרצה
מרצה
מרצה
מרצה
מרצה בכיר עם קביעות
פרופסור אורח
מרצה בכיר עם קביעות
פרופ' חבר עם קביעות
" " " "
" " " "
פרופסור אורח
"
"
"
"

1984

אקדמיה צבאית  ,West Pointארה"ב
1985-86

1987-88
1988-90
1990-91

אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת ירושלים
מכללה לבטחון לאומי
אוניברסיטת חיפה
מכללה לבטחון לאומי
אוניברסיטת חיפה
West Point, School of Oriental and African

פרופ' חבר עם קביעות
פרופסור חבר
"
"
" עם קביעות
"
" " "
"
פרופסור מן המנין
פרופסור אורח

Studies, Univ. of London
אוניברסיטת חיפה ,מכללה לבטחון לאומי

1991-96
1993

University of Utahסמינר חורף

1995-96

 ,Fulbright Grantאונ .פורטלנד ,אורגון

אפריל 2005
1996-2013

פרופסור אמריטוס
אוניברסיטת חיפה ,מכללה לבטחון לאומי

פרופסור מן המנין

הרצאות אורח ביוטה,
יוג'ין ,וילאמט

פרופסור מן המניין
ב National Defence Univ., Washington West Point -הרצאות אורח
"
"
באוניברסיטאות צבאיות ומכונים :בריטניה; ארגנטינה;
"
"
הודו; ארה"ב; יפן; ספרד; קרואטיה
"
"
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תפקידים במינהל האקדמי של אוניברסיטאות:
ראש חוג לגיאוגרפיה בפועל ,אוניברסיטת חיפה
1966-70
ראש החוג לגיאוגרפיה
1970-71
ראש החוג לגיאוגרפיה
1973
חבר סינט ,וועדת חוקה ,וועדה מתמדת ,וועדת קבלה והנהלת ביה"ס לחינוך ,וועדת
1985-74
בניה של האוניברסיטה ,הנהלת קרן הכט ,הנהלת המרכז היהודי-ערבי ,הנהלת המדור
לתכניות לימודים ,מרכז פרוייקט לתכניות לימודים בגיאוגרפיה ,חבר בחבר-הנאמנים
של אוניברסיטת חיפה ,וועדת מינויים ומחקר של הפקולטה למדעי החברה ,הנהלת קרן
יד בן-צבי  -אוניברסיטת חיפה ,יו"ר וועדת הספורט ,וועדה-אקדמית של היחידה
ללימודי חוץ ,וועדת איכלוס.
יו"ר מרכז יהודי-ערבי והמכון לחקר המזה"ת  -אונ .חיפה
1982-83
 1984/5 - 1985/86יו"ר מרכז יהודי-ערבי והמכון לחקר המזה"ת ,אונ .חיפה ,חבר וועדת מינויים
אוניברסיטאית ,יו"ר ועדת חדרים.
דיקן הפקולטה למדעי החברה והמתמטיקה ,אונ .חיפה.
1986-89
מנהל תכנית הלימודים של צה"ל באונ .חיפה ,יועץ אקדמי של המכללה לבטחון לאומי.
1989-90
יו"ר פורום תלמידי כוחות הבטחון.
1991-92
חבר סינט ,ועדות מינויים.
1992-99
סגן יו"ר המרכז לחקר הביטחון ,אוניברסיטת חיפה.
1999-2003
ראש קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה.
2004-2013
ראש המרכז למחקר המכללה לביטחון לאומי ,צה"ל
2007-2013
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תפקידים ופעילויות מקצועיות אחרות מחוץ לאוניברסיטה
1976

חבר מועצת החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה.

1978-79

סגן נשיא החברה הגיאוגרפית הישראלית ,Scholar in Residence ,אוקלהומה

1974-79

חבר בוועדה העליונה לגיאוגרפיה  -משרד החינוך והתרבות; מרכז פרוייקט תכניות
לימודים בגיאוגרפיה ,אונ .חיפה  -משרד החינוך והתרבות.
ייעוץ ותכנון עבור משרד הפנים ,משרד האנרגיה ,משרד השיכון ,תכנון עבור חברת
"מבני תעשיה"  -משרד המסחר והתעשיה ,משרד ראש הממשלה ,משרד הבטחון ,משרד
המשטרה ,משרד החוץ ,מינהל מקרקעי ישראל.
קורסים ,סיורים ,השתלמויות והדרכה ,משרד החינוך והתרבות ,צה"ל ,משטרה ,משרד
ראש הממשלה והבטחון ,בנושאי גיאוגרפיה של א"י והמזרח התיכון.
חבר מערכת אטלס ישראל לנוער.
חבר ועדת היגוי ל'גליל שנת ) '2000בראשותו של פרופ' אפרים קציר(.

1967-2009

1964-2009
1982-95
1984-85
1985-89

חבר בוועדה העליונה של ה.Mountain Geography Commission – IGU-

1995-99

חבר מערכת .Water International
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חברות באגודות המדעיות:
 International Mountain Society International Geographic Union Association of American Geographers International Water Resources Assoc. אגודה גיאוגרפית ישראלית האגודה למדעי האזור החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה החברה המזרחית האגודה לתכנון סביבתי האגודה הבין לאומית לאקולוגיה של הנוף הועדה לשימור אתרים  -סניף חיפה מועצה לארץ ישראל יפה  -סניף חיפהמשמש כרפרנט בכתבי-העת:
 Water International The Professional Geographer Mountain Research and Development Political Geography QuarterlyAnnals of Association of American Geographers -

עיונים בחינוך
אופקים בגיאוגרפיה
עיר ואזור
מדינה ממשל ופוליטיקה
קתדרה
מחקרים בגיאוגרפיה
בטחון לאומי
עיונים בתולדות הציונות
מדינה וחברה

פרסים ומלגות יוקרתיות

פרס הורביץ של עבודת המ.א" .הכרם ותעשיית היין בישראל".1965 ,
מלגת הבריטיש קאונסול לשנת השתלמות בבריטניה.1971/2 ,
פרס רופין לשנת  1988על עריכת "אטלס חיפה והכרמל" )ביחד עם ב' קיפניס(.
פרס רופין לשנת  1993על הספר "נהרות של אש" ,בהוצאת עם עובד.
קרן פולברייט לשנת השתלמות בארה"ב.1996 ,
פרס המרכז למחקרים אסטרטגיים ע"ש צציק בעבור 'ישראל ,דמוגרפיה  2020–2000סיכונים ואפשרויות',
בהוצאת קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה.
תעודת הערכה והוקרה על תרומה ייחודית יוצאת דופן ורבת שנים .למכללה לביטחון לאומי 29.7.08 ,מוגש על ידי
ראש הממשלה ,הרמטכ"ל ,מפקד המכללות ,נשיא אונ' חיפה.
מצדיעים לארנון סופר  ,14.12.10אוניברסיטת חיפה ועמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי.
הענקת פרס על שם ארנון סופר לעבודה שנתית מצטיינת במכללה לביטחון לאומי-צהל 25-יולי -2012בנוכחות שר
הביטחון ,רמטכ"ל ,מפקד מכללות נשיא אוניברסיטת חיפה
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השתתפות בכנסים מדעיים

הכנס
כנס ישראלי-צרפתי על חברות חקלאיות

מקומו ומועדו
חיפה1973 ,

כנס חברה גיאוגרפית ישראלית

אונ .חיפה1973 ,

נושא ההרצאה
יו"ר ישיבה; מגבלות גיאוגרפיות ופוליטיות בארגון
מערכות אזוריות.
גורמים גיאוגרפיים לנסיגתה של חיפה.

כנס חברה גיאוגרפית ישראלית

אונ .ת"א1974 ,

היצע קרקעות לתעשיה כגורם חדש בפיזור האוכלוסיה.

סימפוזיון אוניברסיטאי על גיאוגרפיה
רגיונלית
כנס חברה לחקירת ארץ ישראל
ועתיקותיה
כנס חברה גיאוגרפית ישראלית

אונ .חיפה1975 ,

גיאוגרפיה רגיונלית ,אופנה וישראל.

חיפה1975 ,

חיפה  -עבר והווה.

אונ .עברית1976 ,

קפריסין  -מפה אורבנית חדשה.

קונגרס בינ"ל ה 23 -לגיאוגרפיה

מוסקבה1976 ,

כנס חברה גיאוגרפית ישראלית

אונ .באר-שבע1977 ,

קולוקויום ישראלי-צרפתי

ירושלים1977 ,

Planned Industrial Estates and Their Adaptation
to Israeli Policy.
הכפר הערבי הזעיר  -תופעה יוצאת דופן בסקטור הלא-
יהודי.
עיור בכפר הערבי בצפון ישראל.

כנס החברה הגיאוגרפית הישראלית

אונ .בר-אילן1978 ,

תהליכי התנחלות ערבית בישראל  -השלכות ומימדים.

Annual Meeting of the AAG

New Orleans, 1978

כנס רביעי מוקדש לתכניות לימודים
במשרד החינוך

אונ .תל-אביב1979 ,

The Metropolis of Nazareth - A New Urban
Model of Northern Israel.
ביקורת שיטת לימוד של אזורים "מן הקרוב אל
הרחוק".

Annual Meeting of the AAG

Louisville, Kentucky, 1980

Annual Meeting of the Utah
Academy

Ogden, Utah, 1980

The Mormon Region and Israel - A
Geographical Comparison.
Real and Imagined Similarities between Utah
and the Holy Land.

Annual Meeting of APCG

Reno, Nevada, 1980

כנס החברה הגיאוגרפית

האונ .העברית1980 ,

Annual Meeting of the AAG

Denver, Colorado, 1983

Mountain Geography - Back to the Regional
Approach.
הקניית ערכים לאומיים בגיאוגרפיה ,הרצאה במליאת
הכנס" .חידושים באטלס חיפה והכרמל".
Military Landscape.

Annual Meeting of the AAG

Washington, D.C., 1984

25th International Geographical
Congress

Alpes, 1984

כנס חברה גיאוגרפית ישראלית

חיפה1984 ,

The Gap Between Geographical Realities and
National Policy.
Man-Made Altitudinal Belts in the Mountains of
the Developed World as Result of Mountain
Interactions.
פתרון פוליטי ליהודה ושומרון  -מה לגיאוגרפיה
ולנושא?

כנס על ביזור וריכוזיות בישראל

באר-שבע1985 ,

המאבק הטריטוריאלי על ארץ ישראל.

כנס חברה גיאוגרפית ישראלית
כנס החברה המזרחית

ירושלים1985 ,
גבעת חביבה1986 ,

 18שנות תכנון  -גיאוגרף בוחן עצמו.
ערביי ישראל מכפר למטרופולין ומה הלאה?

חיפה1986 ,

A Note on the Demography of Arab
Settlements in the Coastal Plain of Palestine.
The Security Landscape - Ecology and
Management: The Case of Israel.

A Colloquium of Palestine 18401948: Population and Immigration
ירושלים1986 ,
The Third International
Conference: Environmental
Quality Ecosystem Stability
 International Ass. for the Study ofחיפה1986 ,
People and Their Physical
Surroundings
Jaca, Spain, 1986
Regional Conference on

Environment in Transition - The Galilee
Mountains.
Recent Development in the Israeli
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Mountains - A Geoecological Analysis.

Portland, Or, 1987

Mediterranean Countries (IGU)
Mountain Geographical
Commission
Regional Conference on
Mediterranean Countries (IGU)
Annual Meeting of the AAG

Eichstatt, 1988

Religion and Environment

1989 ,חיפה

War, Peace and Geography

Wilton Park, England,
1989
Toronto, 1990
Charlotte, 1990

Israel 42 years

The Phenomenon of the Megalopolis in the
Mediterranean Eastern Coast.
Historical Memory as a Factor in Shaping
Border.
Islamic and Jewish Fundamentalism in
Israel.
Reading Peace Signs as a Intelligence
Delemma.
The Significance of Demographic Change in
Eretz-Israel.
Terrorist Activities and the Landscape.
Terrorist Activities and the Reactive
Landscape.
Postwar Middle East.

Barcelona, Spain, 1986

Litani River, Plans and Myth.
The Water Resources of the Jordan
Catchment: Management Options?
Sinai: The Continental Bridge Between
Africa and Asia - Recent Development,
Plans and Impact
Scarcity of Water and its Geopolitical
Implications
Demographic Aspects of Return in Eretz
Israel.

Miami, 1991
Brismes, 1991

1991

Brismes, 1991

Jerusalem, 1991

Annual Meeting of AAG
Applied Geography Meeting,
AAG
Political Geography Tallahasse,
AAG
Annual Meeting of AAG
Annual Meeting of Brismes,
London
Annual Meeting of Brismes,
London

State, Nation and Water in the Middle East.

Jerusalem, 1992

Johnston Plan and what next?

London, 1992

The Relevance of Johnston Plan to the
Reality of 1993 and beyond.

Zurich, Swiss, 1992

Water Sharing Issues in the Middle East: An
Over View.

Kfar Blum, 1992

התפתחויות גיאוגרפיות במפרץ אילת ועתידה של
אילת
.ערביי ישראל קהיליה פוליטית בהתהוות

1992 ,באר שבע

The Hebrew Univ., Shasha
Seminar
Univ. of Amsterdam, Professors
for peace in the Middle East ‘The
Right of Return’
The Hebrew Univ. - Shasha
Seminar – Nation States and
Nationalism in the Middle East
Water in the Middle East Legal,
Political implications, School of
Oriental and Asian Studies
(S.O.A.S.) University of London
The First Israeli-Palestinian
international Academic
Conference on Water
Workshop on Economic Solution
to Water Sharing Issues in the
Middle East
כנס שנתי אגודה גיאוגרפית ישראלית

1993 ,ירושלים

 עברית. אונ,מכון טרומן

1993-1989 גרמני בשנים-הסרת הגבול הגרמני

1993 ,אילן-בר

כנס החברה הגיאוגרפית הישראלית

.עיבוי ההתיישבות היהודית במערב שומרון
Form of Coexistence and Transborder Cooperation in a Hostile Area - the Israeli Case.
The Impact of Peace on the Eilat-Aqaba

1994 ,אריאל
Basel, 1994

כנס מחקרי יו"ש
Political Boundaries and
Coexistence Conference
Neutrino, The International

Amsterdam, 1992

Eilat, 1994
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Gulf.
המרכיב הדמוגרפי בפרוץ האינתיפאדה ובבנית
.הבסיס לשלום

1994 ,ירושלים

Conversion of Former Military Sites: The
Dynamics of Erasing the German-German
Border of 1989-1993.

Praha, 1994

Israel/ Syria water issues.

1996Indiana Univ.,

Israel as a Mirror to changes in Former
USSR.
‘Geography and the peace process’; a
discussant on “The Water in the Middle East
peace process”
- פרוזדורים בין יהודה ושומרון לרצועת עזה
.המשמעות
Environment and National Security - The
Case of the Jordan River.
Natural Resources in the Middle East.
המים כמרכיב מרכזי בשיחות השלום בין ישראל
.לסוריה
From Conflict Resolution to Peace.

Conference on Neutrino Physics
and Astrophysics
 עברית. אונ,מכון טרומן
Geographical International
Congress

International Conference: ‘Water:
A Trigger for Conflict, A Reason
for Cooperation
Columbia South
Conference on the changes in
Carolina, 1996
Europe

Charlotte, North
Carolina, 1996

Assoc. of America Geographers
Annual Meeting

1997 ,אריאל

מחקרי יהודה ושומרון

Fort Worth, Texas, 1997
Halki, Greece, 1997

Asso. Of American Geographers,
Annual Meeting
Halki International Seminar

1997 ,ירושלים

 האוניברסיטה העברית,מכון טרומן

Haifa, Beer Sheva, 1998

Geopolitics and Globali- zation in
Post Modern World
מחקרי יו"ש

אופציית ההפרדה בין יהודים וערבים בא"י איננה
.קיימת עוד

1998 ,אריאל

Distribution of High-Tech Industry Sites in
Israel

1998 ,חיפה

כנס הל"ד של האגודה הישראלית
להנדסה כימית

. אמריקניזציה במקום הלא נכון,תופעת הפירבור

1998 ,אילן-בר

כנס החברה הגיאוגרפית הישראלית

 בדלנות ערבית- לקראת אוטונומיה חבלית בגליל
?בפתח

1998 ,אביב- בסיס אוטונומי אונ' תל:הישוב הערבי בישראל
?או דגם אינטגרטיבי

?מהו אזור

1998 ,חיפה

"כנס "הים התיכון כאזור

 שריפות וקץ הפארקים הלאומיים,פירבור
.בישראל

1999 ,ינואר

מחקרי כרמל

.תקופת הדמדומים או המחטף הגדול

1999 ,אריאל

מחקרי יו"ש

.מקזנצקיס ועד קוסטה דה סול

1999 ,חיפה

כנס הים התיכון

?הסכמי אוסלו האם הם בני יישום

1999 חיפה

כנס חברה אזרחית חברה צבאית

between Israel and Thee Water Agreement
the Kingdom of Jordan: Lessons Learned
Israel Border Urban Development

Melbourne 2000

Xth World Water Congress

London 2000

Urban Warfare II SMi

.דמוגרפיה והשלכות על עתידה של ישראל

2001 ,הרצליה

מאזן החוסן והבטחון הלאומי
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מאזן החוסן והבטחון הלאומי
World Economic Forum

הרצליה 2002
Davos, 29 -30 Jan, 2001

כנס העיר במאה ה  21והמלחמה
Annual Meeting Political Science
ASS
Counter Terrorism in
Democracies: Political and
Psychological Perspectives
מרכז בגין סאדת
אוניברסיטת בר-אילן

חיפה ,פברואר 2002
Boston 29.8.02

תהליכים מאיימים בחזית הפנימית
"A Glass Half Empty", "No Escaping the
"Connection
תהליכי עיור מודרניים – שינוי פני המערכה
Unilateral Separation

Haifa, Eilat
30 Dec-2 Jan 2003

אחד המארגנים ויו"ר ישיבה

27.11.2002
בר-אילן

תהליכי עיור וקרב היבשה

בין משפט לחברה
כנס שנתי של איגוד ישראלי למים

 ,6.12.2002מעלה החמישה
 ,19.12.2002תל-אביב

מדינה יהודית  -ההיית או חלמתי חלום?
היבטים גיאופוליטיים של אספקת מים וכמותם

ישראל החדשה 2000 -1977
אוניברסיטת ת"א ,המכון לחקר
הציונות
מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים

3.3.2003
בר-אילן

דטרמניזם הגיאוגרפי ביחסי יהודים-ערבים בא"י
הווה ועתיד

4.5.2003
תל אביב
ירושלים
11.6.03
19.6.2003
תל-אביב
חנוכה תשס"ד ,ישיבת
מליאה
10.11.2003
16.12.2003
חנוכה תשס"ה ,2004 ,חיפה
ירושלים1.1.06 ,

גדר ההפרדה ומרחב התפר

הבעלות על הקרקע-קרקע לאום-קרקע
מדינה?
עדיפות לאומית בתחום איכות
הסביבה
כנס האגודה הגיאוגרפית
הקונגרס הציוני הישראלי השני
כנס הרצליה
כנס האגודה הגאוגרפית
כנס החברה הגאוגרפית
Annual Meeting of the AAG
Towards a sustainable Water
Future
כנס באר שבע לשלום הילד
המכון לחקר מדיניות קרקעית
ושימושי קרקע
th
20 IPSA World Congress
כנס רופין להגירה ושילוב חברתי
Conflict between Israel and
Palestinian
הכנס לעתיד העם היהודי
Los Rios Tigris Eufrates
Core and Periphery
פנטסיה ומציאות
עיצוב המרחב בישראל
פונים אל המחר
ועידת נשיא ישראל 2008

מצוקת הקרקע במגזר הערבי :מיתוס או מצוקה
אמיתית
דמוגרפיה וסביבה
על גדר ההפרדה
על דמוגרפיה והפרדות
יו"ר ישיבת פתיחה
היום שאחרי ההתנתקות
כורח ההתנתקות

The Growing Importance of cities as Present
Denver, 9.4.05
and Future Battlefields
Resolution Mechanisms for Water Jodhpur, Rajasthan, India
Management: Policy implications
29-30.3.06
קצבאות ילדים והשד הדמוגרפי
13.2.06
ההשלכות הקרקעיות למהלך ההתנתקות
כנס ירושלים 9.1.06
Fukuoka, Japan
9-13 July 2006
המרכז האקדמי רופין
29.5.06
Turkey, Malteple Univ.
30.3.07
11-10-12. 07ירושלים
15-16.11.07 Spain,
Seville
25.11-2.12.07
Rehovot
אוניברסיטת חיפה
18-19.03.2008
אוניברסיטת עברית
13.4.2008
המכון לתכנון מדיניות
עם יהודי-ירושלים

Reconstructing territory: the case of
Palestine
עליה ,ריבוי טבעי גבוה וכושר הנשיאה של ישראל
– נושא ישן חדש
International symposium peace and security
in the Middle East
Jewish Identity, Identification and
demography
3er Dialogo Internacional DI Sobre la crisis
Mundial del Agua
The Rehovot Conference on Regional
Development
פנטסיה ומציאות :יוזמות בפיתוח
א"י 1900-1960
בארץ ישראל אין כל חדש-
מה שהיה הוא שיהיה
עתיד העם היהודי-פונים אל מחר
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קיום החברה הישראלית בעימות
ובמאבק מתמשך
המגעים עם סוריה
כנס המחקרים למדיניות קרקעית

השלכות הקמת מדינה פלסטינית על
היחסים בין ערביי ישראל למדינה
פלסטינית

12-13.5.2008
חצר מכללות
04.06.2008
המכללה האקדמית
נתניה 03.07.2008
המכון הישראלי לחקר
מדיניות קרקעית ושימושי
קרקע,
נווה אילן 07.01.2009
נתניה ,מכללה אקדמית
11.10.2009

בין שליטה במרחב התרבותי לשליטה במרחב
הפיזי
המגעים עם סוריה-הערות גיאופוליטיות
המלצות "ועדת גולדברג" לענין הבדואים בנגב

פתרון "שתי מדינות לשני עמים"

Oil, Water and Agriculture: Iraq
among its Neighbors,

Jerusalem, 16-18.3.2010

International Conference
Iraq Today

גיאוגרפיה ,דמוגרפיה וחזון

חיפה28.4.10 ,

* על חקלאות ,ביטחון ופריפריה
* משמעות העיר המודרנית למלחמה
* חלופות לפתרון משבר המים
בממלכת ירדן
* על חשיבותה של המכללה ותרומה
לאתגרי הביטחון הלאומי
* אני מצדיע לכם חקלאי ישראל
* על הגאופוליטיקה סביב
כביש סדום-יריחו
* Can Regional Identity Support

רביבים14.9.11 ,
לטרון5.10.10 ,
מלון ליד ים המלח בירדן,
25.11.10
-14.12.10צהל

מהי ציונות במאה ה?21-
יום עיון לזכרו של ד"ר הכט
כנס ארצי של תנועת המושבים
כנס לטרון הזרועי הבינלאומי הרביעי
כנס משותף לנציבות המים הירדנית והמכללה
האקדמית בנתניה
כנס הצדעה לפרופ' ארנון סופר ובוגרי המכללה
לביטחון – מב"ל
כנס איגודי המים
כנס ים המלח

כפר המכביה29.3.11 ,
12.4.11
עין גדי
Poznan, Polad, 23.5.11

The 5th World innovation Days

 6.12.11אוניברסיטת תל
אביב
 14.12.11כנרת

כנס המרכז למחקר וביטחון והצלב האדום
כנס כנרת

 15.12.11ים המלח
 12.1.12חיפה

כנס מרכז הבניה
כנס חייקין

21.2.12
אוניברסיטת ת"א
5.6.12
אוניברסיטת חיפה ביחד עם
אנטון ברקובסקי
7.2.12
אוניברסיטת בר-אילן
 24.9.12פוזנן-פולין

שיטות מחקר גיאוגרפיות בחקר המזה"ת

?Peaceful life in the Levant Region

על לוחמה בשטח בנוי
על האקדימי\זציה של המכללה
לבטחון בצה"ל
על אתגרי ישראל
שינויי אקלים וגאואסטרטגיה

הרצאה לדוקטורנטים בחוג למזה"ת
כנס אזורי לחקר המפרץ הפרסי,
הכנס השנתי של אילמ"א )האגודה
לחקר המזה"ת(
כנס בינלאומי על חידושים במאה ה21-
כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית
הרצאה בישיבת מלאה
כנס עמותת משפט ציבורי
הדיון בנוכחות שופטי בית המשפט
העליון ובנוכחות אהרון ברק יצחק
זמיר ודליה דורנר
כנס כנרת
כנס האגודה הסוציולוגית ,תחום
קהילת דמוגרפיה
כנס איגוד המים הישראל 24.4.13

 9.12.12באר שבע

הקשרים בגיאוגרפיה-כלכליים-אסטרטגיים בין
מפרץ פרסי לים סוף
האביב הערבי – היכן הגיאודמוגרפיה
האמת מאחורי האנרגיה הירוקה כתחליף
למסורתית לאור גילוי משאבי דלק פוסילי חדשים
עולם ללא גבולות

 22.12.12ים המלח

מדוע לעצור את מסתנני אפריקה

) 17.1.13מכללת כנרת(
 19.2.13מדרשת רופין

החקלאות אבן יסוד בביטחונה של ישראל
גיאודמוגרפיה – מכשיר חברתי בתכנון כלכלי-
חברתי-ביטחוני.

 24.4.13נתב"ג

יו"ר ישיבה
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הרצאות קולוקוויום והרצאות אורח אחרות בהזמנה

.7

Dep. Of Geography

“On the Geography of the
Middle East”

Dept. of Geography & Political Science Staff

“On the Geography of the
Middle East”

The Univ. of North Carolina,
Charlotte,
Oct. 1990
The Univ. of South Carolina,
Oct. 1990

Institute of International Studies
Colloquium Series
Dept. of Geography - Staff and student
seminar

An Israeli View of the
Crisis in the Gulf
“The Demographic
Argument in Israel”
“Review of the Gulf
Situation - An Israeli
View”

(S.O.A.S.) London,
23 Oct. 1990
(S.O.A.S.) London,
20 Nov., 1990
Royal United Services Institute
for Defense Studies, London
1991

“The Post War Middle
East: An Israeli
Perspective”
“The Politics of Water
Scarcity”

London Diplomats Group,
21/3/1991

סגל מורים וקצינים מצטיינים מכל חניכי
West Point
The Hebrew Studies Center
H.M. Jackson School of International
Studies
Brown Bag Lecture Series, Middle East
Center
Center of International Studies

The Water issues in the
50’s
“The Israeli/Palestinian
Question The
Demographic Dimension”
“The possibilities of a
Palestinian State”
“The Relevance of the
Johnston Plan”

16-17 April 1991
The Military Academy West
Point
Oxford, May 1991
The Univ. of Washington,
Seattle, 25 April 1991
Univ. of Utah,
11.2.93
Princeton University,
16.2.93

Staff

“The new Geopolitical
Map of the Middle East”

The Military Academy West
Point, USA, 19.2.93

National Defense College

“The Military Landscape
of Israel”
“The Declaration of a
Palestinian State in May 4,
1999”
13.11.2001

Washington 1997
(2 lectures)
Barnbury, March 1999

Chatam House
 מציאות בלתי פתירה-בעיית הפליטים
The Washington Institute for Near East
Policy
23.11.2002

The Unilateral Separation
in Eretz Israel
 בין אמת-משבר המים בארץ
למדומה

, אוניברסיטה העברית,מכון דיוויס
ירושלים בעיית הפליטים
הפלשתינים בתהליך השלום
Washington, March 2002
אבות ומייסדים מעלה החמישה
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מרכז בס"א ,אוניברסיטת בר-אילן רפורמות בהקצאת קרקע
התמודדות עם פיגועים רחבי היקף לשימוש בחומרים מסוכנים
12.1.2003
נציבות המים ,יד בן צבי
דמוגרפיה וטריטוריה מרכיבי
במת מכון טרומן
יסוד ביחסי יהודים וערבים
אוניברסיטה העברית
ישראל -היית או חלמתי
מחלקה לגיאוגרפיה
חלום?
אוניברסיטת בר-אילן
שעת חברה -פקולטה למדעי החברה היית או חלמתי חלום -האם
ישראל תחת איום קיומי?
אוניברסיטת חיפה
15.5.2003
אוניברסיטה העברית-
מרכז ציריק
יחסי יהודים ערבים בישראל
המרכז הבינתחומי הרצליה,
החברה הישראלית לאן?
22.6.2003
הסוכנות היהודית בארץ ישראל
מליאת חבר הנאמנים
 27.10.2004קיסריה
הסכמי ז'נווה )סופר -ביילין(
 9.12.2003ירושלים
הכנסת במסגרת אירועי הרצל
"הציונות חיינו"
 11.1.2004אוניברסיטת חיפה
כנס רב-תרבותיות
 20.1.2004חיפה
כנס שופטים מחוזיים בחיפה
 16.2.2004ירושלים
כנס חיילים יהודים משוחררים
 19.2.2004ת"א
כנס אריאל
 27.2.2004מוזיאון הארץ
שישי אסטרטגי
אוגוסט; דצמבר 2004
 2מסעות הרצאות בפני קהילות
יהודיות בארצות הברית
אחת ל  3חודשים 2005 -2002
מכללת הגליל לקציני ביטחון
מרחבי העולם
מאי 2005
סדרת הרצאות וסדנאות ב 2
אוניברסיטאות בבקו ,אזרביג'אן
 22 ,16מאי 2005
סדרת הרצאות במכון נאמן
 9ביוני 2005
 – 20.10.06מוזיאון ת"א
לבנון – אתנולוגיה ודמוגרפיה
 – 9.11.06חיפה
הנמל ,העיר והים
8.11.06
מכללת הגליל המערבי
 – 28.11.06אוניברסיטת חיפה
מפגש ראשי מכונים מצרפת
1.12.06
האוניברסיטה הפתוחה
Zagreb 17.11.07
War Veterans
חזון הנגב מול האתגר הבדווי
קונגרס ציוני רביעי
בימת ההיסטוריון
חדוות הדעת מועדון פילוסופי

דימונה 20.2.07
 14.5.07ירושלים
 16.5.07חיפה
 17.5.07גליל מערבי

כנס ירושלים השני לאיכות השלטון

 12.7.07ירושלים

ההוצאה לאור משרד הביטחון,
גל"צ-מב"ל
ועידת ישראל לעסקים
Demography Challenges for
the Next Decades
קונצרט מיוחד בשם
"אדם הוא תבנית הנוף מולדתו"

 ,22.7.07הרצליה

לשכות המסחר חיפה ותל אביב
אירוע מרכזי של הסוכנות
היהודית ונתיב
אירוע מרכזי של שגרירות

18.10.2002
בעיית המים במזרח התיכון
11.2.2003
16.2.2003
4.3.2003
צה"ל וההשכלה הגבוהה
28.5.2003
דמוגרפיה בישראל -סכנות והזדמנויות
קרן גרמניה-ישראל
על הדמוגרפיה והשלכותיה
יחסי יהודים ערבים
על הדמוגרפיה וסכנותיה
על הדמוגרפיה וסכנותיה
דמוגרפיה -מיתוס או איום קיומי
מלחמות מים בעבר ומה הלאה
)מטעם אוניברסיטת חיפה(
איכות סביבה וביטחון לאומי
קשרי הקווקז למזרח התיכון ולישראל
איכות סביבה ,חקלאות וביטחון
לבנון – אתנוגרפיה דינמית
תולדות נמל חיפה – שיחזור גיאופוליטי
ישראל – 2006-2020
על גדר ההפרדה
עתידה של ישראל
The connection between demography and
national security – the case of the E.U.
"שלטון החוק והתכנון מול האנרכיה"
"משימות ציוניות לדור הצעיר"
קנאות ולאומיות ,בין אידיאולוגיה לריאליה
המקרה של ישראל  2006ניתוח גיאו-פוליטי של
המזה"ת
מתדיין ,מנהיגות במשבר וקריסת מערכת
השלטון
סוגיות בגיאופוליטיקה של המזרח התיכון

 ,9.12.07תל-אביב
Jerusalem 20.11.07

מפקירים את השוליים
Israel News Makers Forum

 ,10.01.2008תזמורת רעננה

הרצאה" :אדם הוא תבנית מולדתו".

 ,28.03.2008אילת
 21.05.2008מוסקבה
בית הכנסת המרכזי
 ,23.05.2008סנט פטרסבורג

אתגרי ישראל בעשור קרוב
מפות-ייחודיות של ארץ ישראל מעבר להווה
מפות-ייחודיות של ארץ ישראל מעבר להווה
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ישראל ,סוכנות יהודית ונתיב

מוזיאון הפולקלור

כנס פרקליטים -משרד המשפטים

 02.07.2008אילת

אתגרי ישראל בעשור הבא

כנס סגל בה"ד 1

 ,11.08.2008שדה בוקר

החברה הישראלית-הסתכלות דמוגרפית

מליאת הסוכנות -היהודית

 ,16.11.2008ירושלים

אתגרי ישראל והעם היהודי

עכשיו ומה הלאה :בימה
הפורום לחשיבה מדינית
על שם הכט
הכנס העולמי של ויצו

 ,05.12.2008אוניברסיטה
פתוחה
 ,12.01.2009חיפה

האם החברה בישראל מתפרקת
האם ישראל הפסידה את הנגב הצפוני?

 ,15.01.2009תל אביב

אתגרי ישראל בעשור הקרוב

בימה לעניינים מדיניים וחברתיים

 ,06.02.2009אונ' פתוחה

ירושלים :עיר ללא פתרון

הפורום הישראלי למדיניות
קרקעית לאומית
בימה לעניינים מדיניים וחברתיים

 ,25.02.2009ירושלים
 ,06.03.2009אוני' פתוחה

על מסקנות ועדת גולדברג-האם ישראל
איבדה את הנגב?
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וגלי ההגירה הבלתי חוקית
על חשיבותן של תכניות לימודים
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