בית הספר להיסטוריה
ע"ש צבי יעבץ

הכנס הישראלי השנתי השלישי להיסטוריה סביבתית
יום חמישי |  27באוקטובר  | 2016כ״ה בתשרי תשע"ז
יד יצחק בן-צבי ,רח׳ אבן גבירול  ,14ירושלים
 10:00-9:30התכנסות וברכות

מושב פתיחה
11:00-10:00

יו"ר – ערן פייטלסון ,האוניברסיטה העברית בירושלים


דוד שור ,אוניברסיטת תל אביב" :מזרח-מערב וסביבתנות אמריקאית"1950-1830 :

 11:15-11:00הפסקה
יו"ר – גליה השרוני ,אוניברסיטת חיפה

מושב א'
12:45-11:15
מדע ,ציונות
והסביבה



אביבית אגם-דאלי ,האוניברסיטה הפתוחה" :ייצוגים חזותיים של בעלי חיים ביצירתו של אוטה וליש"



טליה פריד ,אוניברסיטת תל אביב" :יש פסֹולֹות הפסּולֹות יותר מאחרות  :היסטוריה חברתית-חומרית של טיפול באשפה
ביתית בישראל"



נטע כהן ,אוניברסיטת אוקספורד" :אקלים של עתיד טוב יותר :תורת האקלים בעיניי יהודים וציונים במאות ה 18-וה"19-



גלית סמואל ,אוניברסיטת תל אביב" :הכתיבה הבוטנית-אקולוגית על צמחי-בר עירוניים בפלשתינה-א"י: 1944-1924 ,
בין מדע ,ציונות ,טבע ותרבות"

 13:30-12:45הפסקת צהרים | מפגש אקדמי לתכנון פעילות השנה הבאה

שולחן עגול

יו"ר – רקפת סלע-שפי ,אוניברסיטת תל אביב

15:00-13:30



מאיה דואני ,המכללה האקדמית תל-חי



גילה כחילה בר-גל ,מנהלת אוספי הטבע הלאומיים ,האוניברסיטה העברית בירושלים



טל לבנוני ,אוצרת הגן הבוטני ,אוניברסיטת תל אביב

אוספי טבע

והחינוך הסביבתי

 15:15-15:00הפסקה
יו"ר – אסף זלצר ,אוניברסיטת חיפה


מושב ב'
16:45-15:15

אבי ששון ,המכללה האקדמית אשקלון ,וטל קציר ,אדריכלית נוף" :השפעות נופיות וסביבתיות של העליה לרגל במישור

החוף בעת החדשה (מאות ") 20-19


זף סגל ,האוניברסיטה העברית בירושלים" :תהליכי התאקלמות של טכנולוגיה בטבע :ייצוגים ויזואליים של רכבות
ומסילות ברזל כתופעה טבעית בעולם הגרמני של המאה ה"19 -

שינויי נוף


רועי מרום ,אוניברסיטת תל אביב" :תפקידו של יער האלונים הגדול (אל-ע'אבה) בתהליכי ההתיישבות בשרון בשלהי
התקופה העוסמאנית"

 17:00-16:45הפסקה

מושב ג'
18:30-17:00

יו"ר – דן תמיר ,מכון הערבה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב


אסף זלצר ,אוניברסיטת חיפה ומוטי זהר ,האוניברסיטה העברית בירושלים" :התמודדות האוניברסיטה העברית עם

רעידת האדמה של שנת "1927

התמודדות האדם
עם משברים



גליה השרוני ,אוניברסיטת חיפה" :גם לירושלים ביצות משלה -מחלת המלריה בירושלים "1914-1860

סביבתיים



ירון בלסלב  ,אוניברסיטת תל אביב" :עיר עברית עם זיהום עברי :תל-אביב בתקופת המנדט"

 18:30סיכום ותודות

לכנס תצא הסעה ללא תשלום מתחנת רכבת מרכז
בתל אביב ובחזרה .להשתתפות בהסעה יש להירשם
מראש עד לתאריך  14באוקטובר  2016באמצעות כתובת
המיילisraelenvtlhist@gmail.com :
יש לציין במייל שם מלא ומספר טלפון נייד.
* קיום ההסעה מותנה במינימום משתתפים.

הועדה המארגנת (א"ב)
ירון בלסלב ,אוניברסיטת תל אביב | גליה השרוני ,אוניברסיטת חיפה |
אסף זלצר ,אוניברסיטת חיפה | ערן פייטלסון ,האוניברסיטה העברית
בירושלים | רקפת סלע-שפי ,אוניברסיטת תל אביב

