
     

 סטוריה סביבתיתיכנס השישי להה פרא

לפברואר ט"ו בשבט  10יום שני    
 בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב

 התכנסות 9:00-8:30

  תל אביב 'מוסנזון, ראשת ביה"ס להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ, אונ-פתיחה וברכות, פרופ' מירי שפר 9:15-9:00

 

 

 

 

 

 

 

 שירה שמואלי  יו"ר:  יליזציהוהפרא והציו מושב ראשון

 

10:30-9:15 
 עבר, הווה ועתיד   –הציביליזציה לנוכח הקטסטרופה ביקורת  , מכון ון ליר עפרי אילני

 אלטרנטיבה לתפיסה האנתרופוצנטרית  –היעשות חיה  , אוניברסיטת חיפה מוסקוביץ' ואבישי מוסקוביץ' -מאי  סשני 
 1945-1970עלייתה ונפילתה של הפרוגרמה הסביבתית הגלובאלית,   דריכלים בעידן האנתרופוקן:א , אוניברסיטת חיפה שירה וילקוף

 ה פהפסקת ק           10:45-10:30

 מיה דואני  יו"ר:  הצגת הפרא מושב שני

12:00-10:45 
 שהתפרעטבע ה :'ספרות האסון' הוויקטוריאנית , אוניברסיטת תל אביב משה אלחנתי

 ( 1953ומהן מאפייניה ומשמעויותיה? מקרה מבחן: תערוכת "כיבוש השממה" )ירושלים,    מהי שממה  , אוניברסיטת חיפהאסף זלצר 
 יחסי אדם וסביבה כמשתקף בפרסומות מישראל האוניברסיטה הפתוחה , אביבית אגם דאלי

 ה פהפסקת ק         12:15-12:00

 דוד שור   יו"ר:  ביות הסביבה לישימושב ש

13:30-12:15 
 נזיר ורפורמטור בארץ ישראל –אנטוניו ברלוצי  , טכניון יואב אוריון 

 בסין  15-האיך להנדס סביבה טבעית? גידול סוסים במאה  נעה גרס 
 מאמצים לבניית והרגעת האדמה  בצלאל ואוניברסיטת וואסדה, טוקיו , סולומון  ארז גולני

 ארוחת צהרים          14:30-13:30

 מליאהמושב 

  הענקת פרס למאמר מצטיין  15:30-14:30
 הפרא בעיר  , הטכניון וזסמ  -טל אלון 

 קפה פסקת ה         15:45-15:30

 מוזס   -אלון טל  יו"ר:  הפרא בנוף ירביעמושב 

17:00-15:45 
 

 זיהויה והתקדשותה של גולגותא החדשה  –סגידה בנוף הפראי , טכניון מיכל ביטון
 השפעת התנאים הסביבתיים על התפתחות הנרטיב ההתיישבותי הציוני: מפרץ עכו בתקופת המנדט  , המכללה האקדמית אוהלו ענת קדרון 

 מכללת אורנים ומכללת בית ברל  ,אשכנזיאלי 
 האוניברסיטה העברית בירושלים  ,יונה חן

 המכון הגיאולוגי  ,יואב אבני

במערכות חקלאיות עתיקות   1948עצי פרי תרבותיים בבוסתנים נטושים אשר ניטעו לאורך הדורות עד שנת 
 בהר הנגב המרכזי 

 זילברשטיין  ירון יו"ר:  תכנונייםהיבטים  (מקביל) חמישי מושב

17:00-15:45 
 

 ם פרא בלב המדינה: חירייה וסביבתה בשנות החמישי , הטכניון גליה לימור שגיב
 וינברג - "המועיל עם היפה" תאוריה ומעשה בתכנון הגינות הפרטיות של שלמה אורן  , הטכניון עמית תימן
 בישראל: בין "משק הילדים" לגן החיות העירוני  י בעלי חייםפ התפתחות גני החיות ואוס , האוניברסיטה העברית שי בן עמי

 

זילברשטיין  ירון, מוזס -אלון   טל ,דוד שור , מיה דואני ,שירה שמואלי :תהועדה המארגנ   

 המסלול בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ
 לאדריכלות נוף
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