ד"ר עמירם אורן  -השתתפות בימי עיון וכנסים
 16בינואר 2011

ערב עיון של הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב ,בנושא האם
נמגן את עצמנו לדעת ,לכבוד התערוכה :ארץ מקלט – התגוננות אזרחית
בנויה ,הרצאה בנושא תשתיות מיגון אזרחיות כחלק משימושי קרקע
צבאיים

 5בדצמבר ,2010

הכנס השנתי של האגודה הגיאוגרפית ,מעמדה התכנוני של מערכת
הביטחון על פי הצעת חוק התכנון והבניה תש"ע 2010 -

 18בנובמבר 2010

ערב עיון מרכז האקדמי ירושלים – מכון לנדר בנושא מרחב וביטחון,
הירושה המנדטורית של צה"ל

 27במאי 2010

ערב עיון של האגודה הגיאוגרפית הישראלית בנושא השינוי בחוק התכנון
והבנייה ,עיגון מעמדה הסטאטוטורי המיוחד של מערכת הביטחון על פי
הצעת חוק התכנון והבנייה תש"ע – 2010

 16במרס 2010

ערב עיון של מכון קרן קיימת לתולדות הציונות והיישוב ,צבא ,קרקע
ומרחב לרגל פרסום הספר "השטחים המגויסים"

 15בדצמבר 2009

כנס היובל של האגודה הגיאוגרפית הישראלית ,בין ביטחון ובין טריטוריה
– סדר יום לדיון ולמחקר.

 2בספטמבר 2009

יום עיון המכללה האקדמית נתניה ,החברה בישראל והביטחון הלאומי,
המימד הטריטוריאלי של הביטחון והשלכותיו על דמות הארץ

 29ביולי 2009

העברת יום עיון במסגרת השתלמויות מורי דרך משרד התיירות ,הממד
הטריטוריאלי של הביטחון בישראל

 8ביולי 2009

דיון מיוחד לכבוד הוצאת הספר ארץ בחאקי באוניברסיטת בן גוריון
שאורגן במשותף על ידי מכון המפרי לחקר חברתי ומרכז חיים הרצוג
לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה

 25ביוני 2009

הכנס השנתי למחקרי הגליל במכללה האקדמית תל-חי" ,צה"ל בגליל –
עבר ,הווה ועתיד

 11ביוני 2009

הכנס השנתי של מחקרי יהודה ושומרון במרכז האוניברסיטאי אריאל"
"הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל – השלכות ומשמעויות בלתי
מכוונות של מדיניות מכוונת".

 3ביוני 2009

Association for Israel Studies25th Annual Conference "Israel in
2009: Center and Periphery", Sapir College, Sha'ar Hanegev, (with
Yagil Levy and Erez Tzfadia) "The Symbolic Meanings of
"Relocating Military Bases in Israeli Peripheral Region

 25במאי 2009

הכנס השנתי של העמותה ללימודים בין לאומיים )עיל"ב( בנושא כלכלה,
פוליטיקה וביטחון" :החברה האזרחית ויחסי לשימושי הקרקע הביטחוניים
בישראל

 21במאי 2009

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה )עמותה ישראלית
לחקר הפוליטיקה( ,הדומיננטיות התכנונית של מערכת הביטחון – האם
לעולם חוסן?

 3במאי 2009

ערב עיון מרכז תמי שטנימץ למחקרי שלום ,אוניברסיטת תל אביב בנושא:
יחסי צבא-חברה והשלכותיהם על קבלת החלטות בנושאי ביטחון ושלום:
"ישראל שטח צבאי! האמנם לנצח?
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 20באפריל 2009

ערב עיון ,מכון ירושלים לחקר ישראל ,צבא שיש לו מדינה?  -מבט מחודש
על יחסי התחום הביטחוני והאזרחי בישראל ,בעקבות פרסום הספר
בהוצאת כרמל" ,ההגמוניה הטריטוריאלית הביטחונית ממד נוסף של יחסי
צבא וחברה בישראל

 5במרס 2009

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל" ,ההגמוניה התכנונית של
מערכת הביטחון – מבט מהעבר דרך ההווה אל עתיד"

 9בפברואר 2009

יום עיון בנושא העברת מחנות צה"ל מהמרכז לנגב ,האוניברסיטה
הפתוחה בשיתוף קהילת צבא של האגודה הסוציולוגית הישראלית" ,צה"ל
בנגב – עבר ,הווה ועתיד"

 7בינואר 2009

כנס מחקרי המכון הישראלי לחקר מדיניות קרקעית ושימוש יקרקע של
הקרן הקיימת לישראל לשנת ) 2009יחד עם אמנון קרטין(" ,מדיניות
מקרקעין וביטחון לאומי -סקר השוואתי"

 6בינואר 2009

ערב עיון במכון ון ליר להשקת הספר "ארץ בחאקי – קרקע וביטחון
בישראל"" ,הממלכה הטריטוריאלית של הביטחון בישראל – ערעורים
והרהורים"

 29בדצמבר 2008

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשס"ט" ,האם מתערער מעמדה
התכנוני )החוקי( המיוחד של מערכת הביטחון?"

 19במרס 2008

יום עיון של מכון דש"א )דמותה של ארץ( ,החברה להגנת הטבע ואיגוד
המתכננים בישראל ,בנושא פינוי מחנות צה"ל" :פינוי מחנות צה"ל
מהערים – הרהורים וערעורים"

 9במרס 2008

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל ,גלגולו של הרעיון להעברת
מחנות הדרכה ממרכז הארץ וריכוזם במתחם אחד בנגב.
הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל) ,יחד עם ארז צפדיה ויגיל לוי(
דרמת ההדרמה  -העברת מחנות הצבא אל מטרופולין באר שבע מנקודת
מבט אזרחית

 9בדצמבר 2007

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשס"ח" ,התפתחות הנגב כמרחב
אסטרטגי מאז מלחמת העצמאות"
כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשס"ח) ,יחד עם ארז צפדיה ויגיל
לוי( דרמת ההדרמה – העברת מחנות הצבא אל מטרופולין באר שבע
מנקודת מבט אזרחית

 13ביוני 2007

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה,
מעורבות מערכת הביטחון בתכנון האזרחי ברמה הארצית ,בהדגמה על
תמ"א ,35

 30במאי 2007

כנס עיונים בכלכלה האגודה הישראלית לכלכלה" ,ההשלכות הכלכליות
של האחזקה והשימוש בקרקע על ידי מערכת הביטחון" )עם ד"ר זלמן
שיפר(

 16בינואר 2007

כנס ועדת שימור אזור ירושלים של המועצה לשימור מבנים ואתרי
התיישבות" ,הצבא הבריטי בירושלים בשלהי תקופת המנדאט :משימות,
סדר כוחות ותשתית ופריסה"

 3באפריל 2006

יום עיון שנתי להצגת מחקרי המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע
ע"ש בן שמש ,קרן קיימת לישראל " ,שימושי קרקע לצורכי ביטחון
בישראל"
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 2פברואר 2006

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל "שימושי קרקע ביטחוניים
בישראל -צרכים השלכות"

 1בינואר 2006

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשס"ו ,ביטחון וטריטוריה בישראל –
שילוב מאחורי הפרגוד

 29נובמבר 2005

ערב עיון קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה" :המחיר"
המרחבי של הביטחון – שימושי הקרקע הביטחוניים בישראל – צרכים
והשלכות"

 20בנובמבר 2005

מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב המכון
למורשת בן גוריון ונוספים ,צה"ל בנגב – השלכות יישוביות וסביבתיות –
עבר הווה ועתיד" :התפתחות הנגב כמרחב אסטרטגי ממלחמת העצמאות
ועד היום

 26במאי 2005

הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה בנושא דמוקרטיה
במבחן" :ביטחון וטריטוריה בישראל – שילוב המוסתר מאחורי הפרגוד

 24מאי 2005

יום עיון במכון ון ליר בירושלים בנושא צבא ,פוליטיקה וחברה בישראל –
לקראת התנתקות? "הממד הטריטוריאלי של יחסי צבא וחברה"

 13באפריל 2005

מפגש חוקרים בתוכנית כלכלת הביטחון הלאומי ,מוסד שמואל נאמן
למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה ,טכניון" :ביטחון וטריטוריה בישראל –
שילוב מוסתר מאחורי הפרגוד"

 13בדצמבר 2004

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשס"ה" ,המימד הטריטוריאלי של
הביטחון בישראל האם  Terra Incognitaאו שמא "תיבת פנדורה"?

 10בנובמבר 2004

כנס שטחים פתוחים בנגב לאן? ,המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי,
אוניברסיטה בן גוריון בנגב" ,צה"ל בנגב – האם אויב או אוהב"

 29יוני 2004

כנס מלחמת העצמאות מחקרים חדשים ,יד יצחק בן צבי ,המכון לחקר א"י
ויישובה" :התשתית הפיסית של צה"ל בשלוש הערים הגדולות"

 14ביוני 2004

כנס השנתי הבין לאומי ה 20-של האיגוד למחקרי ישראל )" ,(AISצבא
ומרחב בשנותיה הראשונות של המדינה "1956 – 1948

 11במרס 2004

כנס חוקרים ה 14-לתולדות כוח המגן ,העמותה לחקר כוח המגן ע"ש י.
גלילי ,העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל אביב
ויד טבנקין" "שימושי הקרקע של צה"ל "1956 – 1948

 26בפברואר 2004

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית ,החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם
והחוג לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל אביב בנושא נופים ישראלים  -ייצוגיים
הדדיים של תרבות ונוף" :המימד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל –
סוגיה בתחום הנוף צבאי"

 22בדצמבר 2003

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשס"ד" :עימות על משאבי הקרקע
בין מערכת הביטחון ובין הגורמים האזרחיים בהדגמה על מטרופולין
חיפה"

 20במאי 2003

כנס חוקרים בנושא החברה האזרחית במלחמת העצמאות ,יד יצחק בן
צבי ,המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ,המרכז לחקר הציונות אוניברסיטת
תל אביב ,גנזך המדינה והעמותה לחקר כוח המגן" :המקרקעין האזרחי
כמסד לקביעת התשתית הצבאית בתל אביב ויפו במלחמת העצמאות
ואחריה )(1949 – 1948
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 3בדצמבר 2002

כנס חוקרים בנושא ירושלים החצויה ,1967 – 1949 ,יד יצחק בן צבי,
המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה" :הנוכחות הצבאית בירושלים עם
הכרזתה כבירת ישראל".

 2בדצמבר 2002

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשס"ג" ,מערך שימושי הקרקע של
צה"ל – כרונולוגיה התפתחותם ,אמות מידה למיונם ,וקונפליקטים עם
צורכי המערכת האזרחית במרחב".

30

במאי

 2002כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשס"ב ,כנס מיוחד בנושא הגיאוגרף
בשרות הציבור" :הגיאוגרף בשירות התכנון הפיזי הצבאי"

 12בדצמבר 2001

כנס האגודה הגיאוגרפית ישראלית תשס"ב" ,מחנות הצבא הבריטי בארץ
ישראל ערב מלחמת העצמאות"

 10במאי 2001

כנס מלחמת העצמאות מחקרים חדשים ,יד יצחק בן צבי ,המכון לחקר א"י
ויישובה בשיתוף עם העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי:
"התשתית הקרקעית לבניינו של צה"ל במלחמת העצמאות"

 6בדצמבר 1999

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשנ"ט" ,שימושי הקרקע של צה"ל
בין מלחמת העצמאות ובין מבצע קדש".

 9בדצמבר

 31ביולי 1980

 1985כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשמ"ו" ,צורת הארגון הכלכלי של
היישובים שהקימו עולי גרמניה בני המעמד הבינוני בתקופת העלייה
החמישית".
כנס ירושלים בתקופת המנדט ,יד יצחק בן צבי "התפתחות המרכז
המסחרי בירושלים בתקופת המנדט"
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