
הכנס הישראלי השנתי החמישי להיסטוריה סביבתית
2019בינואר  21| ט "ו בשבט תשע"ט| יום שני 

אביב-אוניברסיטת תל ,שטיינהרדטש "מוזיאון הטבע ע

(איגוד ערים דן לתברואה)ריבה ולדמן : ר"יו

(צבי-אביב ויד בןאוניברסיטת תל ) בלסלבירון –היסטורית -זווית גיאוגרפית: המנדטורית היא גם במקווה ישראלאביב -תל

(בירושליםהעברית האוניברסיטה )אסף נתיב  –ארכיאולוגית זווית : המנדטורית אינה במקווה ישראלאביב -תל

(האוניברסיטה העברית בירושלים)תמר אלאור –אנתרופולוגית זווית : המנדטורית אינה במקווה ישראלאביב -תל

'מושב א

המזבלה הישנה  

אביב-של תל

(אוניברסיטת תל אביב)' דני רבינוביץ: ר"יו 

(אוניברסיטת בר אילן)שלמה לוטן –הטבטוניםמסדר נחלת בשטחי הגליל העליון בתחום החקלאות : בימי הצלבנים

 (אוניברסיטת תל אביב)מלך ניצן בן  –השפעת האדם על הנוף במאות השנים האחרונות בהרי יהודה

 (פוטסדםאוניברסיטת ) עומר אלוני–המוקדם מגיפות מתפשטות וסכנות סביבתיות במשפט הבינלאומי

'במושב 

משטור הטבע  

והסביבה

הפסקה  15:00-14:45

נורית  | אוניברסיטת תל אביב , לנגוטדפנה | אוניברסיטת תל אביב , בלסלבירון |  פוטסדםאוניברסיטת , עומר אלוני: (ב"א)המארגנת הועדה 

גוריון   -בןאוניברסיטת , דן תמיר| אביב אוניברסיטת תל , מוסנזון-מירי שפר| אוניברסיטת תל אביב , דוד שור| האוניברסיטה הפתוחה , קירש

מושבים מקבילים–10:30–9:00

והפורום הישראלי להיסטוריה סביבתית שטיינהרטש "נציגי מוזיאון הטבע ע: ברכות

 מאת הפורום להיסטוריה סביבתיתסביבתית להיסטוריה המאמר המצטיין הענקת אות

שפי-סלערקפת ' עפרון ופרופנח ' פרופ, מוזסטל אלון ' פרופ: ועדת הפרס     

ברכות והענקת  

אות המאמר  

המצטיין

(תל אביבאוניברסיטת ) לנגוטדפנה : ר"יו 

 (שטיינהרטש "מוזיאון הטבע ע)יעל גבריאלי –מוזיאוני טבע כתשתית למחקר היסטוריה סביבתית

 (אוניברסיטת תל אביב)יוסף -ברדניאלה –טורקיה , מצ׳טאלהויוקדוגמה : סביבת אתר בעזרת רכיכותשחזור

(אוניברסיטת תל אביב) גלמורשירד –מבחן אתר אחיהוד כמקרה : שביניהםחקלאים ומה , ציידים

'גמושב 

מוזיאון הטבע  

כבסיס למחקר  

היסטורי סביבתי

מושב מליאה–13:00–11:00

(אוניברסיטת תל אביב)בני ארבל : ר"יו

 (אוניברסיטת תל אביב)שמואלי שירה –ויקטוריאני נטורליסט וצייד על ידי אורנגאוטן אימוץ : וואלאסהתינוק של אלפרד

(אוניברסיטת תל אביב) סלעאורלי –1955-1917היחס לציפורי הבר בחקיקה המקומית : מה אכפת לציפור

 (מכללת סמינר הקיבוצים)ונירית אסף  (מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת אורנים)שמואלי  מרוה– מרגוליןיהושע , לטבעהמורה

'דמושב 

,  החי בעיני חוקרים

מחוקקים ומחנכים

(אוניברסיטת תל אביב) רוזיןאורית : ר"יו 

 (צבי-אוניברסיטת חיפה ויד בן) השרוניגליה – 20-וראשית המאה ה 19-בשלהי המאה הי "לילדים באכמרחב פנאי הים

(הטכניון) 'אלכסנדרוביץאור –בישראל  ביו־אקלימיתאדריכלות שורשיה התרבותיים של : האומהובניין בריאות , אקלים

(אוניברסיטת חיפה) זלצראסף –1988-1955המקומיות לשינויים במופע נחל הירקון התגובות –? צועקים או שותקים

'המושב 

תפיסות  

סביבתיות ביישוב  

ובמדינת ישראל

(אוניברסיטת תל אביב, אוצרת הגן הבוטני)טל לבנוני  הגן הבוטני

הפסקת צהרים–13:00-14:00

(הטבע המכון לארכיאולוגיה ומוזיאון, ארכיאובוטנייםראש המעבדה לחקר הסובב הקדום ואוצרת אוספים ) לנגוטדפנה  מוזיאון הטבע

(מספר המקומות מוגבל–בהרשמה מראש )סיורים מודרכים –14:45–14:00

מושבים מקבילים–  16:30– 15:00

:   רישום מראש לסיורים במייל
israelenvtlhist@gmail.com 
מי שלא יירשם מראש יוכל להשתתף  

.  'כל הקודם זוכה'ב "בסיור ע

הפסקה  11:00-10:30

mailto:israelenvtlhist@gmail.com

