הכנס הישראלי השנתי ה 2-להיסטוריה סביבתית
09:15-08:30

התכנסות וברכות

מושב 1
10:45-09:15

יו״ר  -אסף זלצר ,אוניברסיטת חיפה
 אורלי סלע ,אוניברסיטת ניו-יורק :״למה התהפך הנרטיב של שפע מקורות המים בא״י ערב קום המדינהלמוטו ׳חבל על כל טיפה׳ בעשור הראשון להקמת המדינה? ההיבט המשפטי״
 ריקי לוי ודניאל מישורי ,אוניברסיטת תל-אביב :״מסורות איסוף ושימור מים בראג'הסטאן -פילוסופייתהמים של אנופם מישרה והוויכוח ההיסטורי״
 דוד שור ,אוניברסיטת תל-אביב :״השפעות אנכיות ואופקיות בעיצוב חקיקה מקומית בנושא המיםבתקופת המנדט״

מים רבים?

11:00-10:45

הפסקה

מושב 2
12:30-11:00

טוהר וסכנה

יו״ר  -תמר נוביק ,אוניברסיטת תל-אביב ומכון מקס פלאנק להיסטוריה של המדע
 צפריר ברזלי ,אוניברסיטת קולומביה :״משברים סביבתיים ורדיפת מיעוטים ,סיבה ותוצאה? מקרה המבחן של מזימתהרעלת הבארות בשנת 1321״
 ירון בלסלב ,אוניברסיטת תל-אביב :״בין זיהום לטיהור :ביוב וים בתולדות תל-אביב״ -נעמה מישר ,אוניברסיטת תל-אביב :״שמירת טבע ,לאומיות וחיי יומיום בשיח המאבק נגד ייבוש חוף יפו1988 - 1985 ,״

13:30-12:30

הפסקת צהריים

מושב 3
15:00-13:30

יו״ר  -דן תמיר ,מכון הערבה ללימודי הסביבה
 גליה השרוני ,אוניברסיטת חיפה :״בריכות ,לטאות וקני צרעות :משחקי טבע וסביבה של ילדים בארץישראל 1914-1882״
 נעמי יובל-נאה ,אוניברסיטת תל-אביב :״צמחים כ׳יצורי מחמד׳ בבריטניה במאה ה19-״ -אריאל צבל ,האוניברסיטה הפתוחה :״ייצוג היסטורי של חיות כריזמטיות על סף הכחדה״

פאונה ,פלורה ותפקידו
של הלא-אנושי
15:15-15:00
מושב 4
16:45-15:15

הפסקה

מומחים ומומחיות
סביבתית

יו״ר  -ראובן גפני ,המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה
 איתי גרינשפן ונוגה פיטובסקי ,האוניברסיטה העברית :״העלייה הסביבתית :על הקשר בין מהגריםאנגלו-סכסים ,תנועת יהודה הצעיר ,והתפתחות התנועה הסביבתית בישראל״
 נורית קירש ,האוניברסיטה הפתוחה :״סיוריהם של חוקרי האוניברסיטה העבריתבא"י וסביבותיה 1967-1925״
 חגית זמרוני וטל אלון מוזס ,הטכניון :״באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל על ראשית התכנון לנופשבחיק הטבע בארץ"

17:00-16:45

הפסקה

מושב 5
18:15-17:00

הקרנת הסרט ״פתלתל  -סיפורו של נהר״ ,סרטם של אבי בלקין ואבי לוי.
זוכה פרס הסרט התיעודי הישראלי ,פסטיבל הסרטים חיפה2014 ,

בכוונת הוועדה המארגנת להפעיל הסעה ביום הכנס
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז.
לצורך השתתפות בהסעה יש להירשם מראש (שם ומספר טלפון נייד)
עד לתאריך  24בספטמבר  2015למייל israelenvthist@gmail.com

בית הספר להיסטוריה
ע"ש צבי יעבץ
אוניברסיטת תל אביב

המכון לחקר א"י וישובה
יד יצחק בן-צבי

ALCEA LAVATERAEFLORA ׂ DC

הועדה המארגנת
דן תמיר  -מכון הערבה ללימודי הסביבה  /אסף זלצר  -אוניברסיטת חיפה
 /טל אלון מוזס -הטכניון  /תמר נוביק  -אוניברסיטת תל-אביב ומכון מקס
פלאנק להיסטוריה של המדע

WILD FLOWERS OF THE HOLY LAND Fifty four plates printed in colours, drawn and painted after nature by Mrs. Hannah Zel, London, James Nisbet and Co. 1883.
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