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סיור במוזיאון לטבע 10:00-09:00
האדם בסביבה קדומה

מושב 11:30-10:00 – 1
מושב 1א

יו"ר :דפנה לנגוט
מיקי בן דור -הקשר הסיבתי בין היכחדות החיות הגדולות באירופה ב  MIS 3והיכחדות הניאנדרטל
ילנה אלגרט-שרון ויובל גדות -נוף צובר :זיהוי ותיארוך פעילות אנושית בנוף וראשית חקלאות הטרסות בהרי ירושלים
רתם אלינסון ,איל בן דור ויובל גדות -מדוע לבנות טרסות? מבט מחודש על השיקול הסביבתי בבחירה
לבנות טרסות לחקלאות בעל בהרי ירושלים
יונית קריסטל -שימוש בצמחי מים במלאכות המסורתיות המקומיות

ציונות וסביבה

מושב 1ב

יו"ר :אסף זלצר
שרינה חן -ברושים ומתיישבים ציונים בארץ ישראל
אבי ששון וטל קציר -דרך אגבה  -היסטוריה ומשארים של גידול האגבה בצפון הנגב בימי ראשית המדינה
זאביק גרינברג -זיכרון חברתי והבניות המרחב – המקרה של ברעם-בירעם

הפסקה 11:45-11:30
אתגרים סביבתיים בישראל
מושב 13:15-11:45 - 2
מושב 2א

יו"ר :אביבית אגם דאלי
עודד היילברונר -רעשי וריחות המודרניות .זוהמה ,רעש ולכלוך בעיר הישראלית
אסף זלצר -הוא עדין זורם אבל נשלט )ואולי יותר מכך( – סיפורו של נחל איילון
דינה צ'אק מוריס ,רוני הולר ואיתי גרינשפן -צמיחתה של התנועה לזכויות בעלי חיים בישראל :שלושה עשורים של שינוי

Environmental Knowledge
Chair: Haim Goren

מושב 2ב

Michelle Mart- Nostalgia and food: Rethinking what Americans eat
Leore Joanne Green- Women in the ﬁeld: Female naturalists' environmental
perceptions at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries
)Na'ama Shefﬁ and Anat First- "For as the days of a tree shall be the days of my people" (Isaiah 65:22

 :14:00-13:15הפסקה
מושב  3מליאה15:00-14:00 -

יו"ר :נורית קירש
רם אייזנברג -זמןמקום :גן קרית ספר בתל-אביב
Industrialization, Urbanization, Environment

מושב 4א 16:30-15:00 -

Chair: David Schorr
Ihediwa Nkemjika Chimee-Understanding the impact of environment and urbanization on access to
portable water supply: Focus on Enugu metropolis, Southeastern Nigeria
Omer Aloni- Forests, timber production, and fears of deforestation in the League of Nations
during the interwar period
Benny Furst-A green voice: the beginning of Israeli environmental rhetoric

תפיסות סביבתיות בכתבים קדומים

מושב 4ב

יו"ר :מירי שפר מוסינזון
ירון סרי" -מַאדַ ּת א ְל ַ ּבקַאא"  -השמירה על איכות הסביבה בחיבורו של אלתמימי ,רופא ירושלמי בן המאה העשירית
ירון זילברשטיין -מהי 'ארץ ישראל שלי' בתקופה הביזנטית :עיון בדרכי עריכת סוגיית הירושלמי שביעית )ו ,א(
יעקב דולגופולסקי גבע -ידע מרחבי והיכרות מרחבית בסיפורי דוד

הפסקה 16:45-16:30
17:00-16:45
18:00-17:00 Researchers Workshop

טקס חלוקת הפרס למאמר המצטיין
Chair: Dan Tamir
Prof. Lisa M. Brady, Editor in Chief, Environmental History

