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  בנושא: מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום מתכבד להזמינכם ליום עיון 

  פלסטיני-קרטוגרפיה ושיח מפות בסכסוך הישראלי

  
)12:00�10:30( 
  שימוש באמצעי� קרטוגרפיי� להבעת עמדה פוליטית   – מושב ראשו

  מבט תיאורטי –ת גבולות טריטוריאליות ובקביע בסוגיות                                                   
  

  אביב) (אוניברסיטת תל פרופ' יצחק שנל :יו"ר

 (אוניברסיטת קורנל) לנדנברגרד"ר קריסטי
  –רטוריי� בעיצוב תודעה �כוח� של כלי� קרטוגרפיי •

 אביב)�פרופ' יובל פורטוגלי (אוניברסיטת תל –המפה כייצוג של מציאות  •
 גוריו
)� וויד ניומ
 (אוניברסיטת ב
יופ' דפר –הגבול בעיד� הגלובלי וייצוגו במפות  •
 ברו (מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל)רד"ר חיי� ס –במפות בעלות משמעויות פוליטיות  סוגיות קרטוגרפיות •
  
  ממסדיות לתיחו� גבולות ישראל: ניתוח ביקורתי�הצעות חו% –מושב שני ) 13:30�12:00(

  אביב) (אוניברסיטת תליו"ר: ד"ר אפרי� לביא 

 )מרכז הבינתחומי הרצלייה(הד"ר שמואל בר  –וז הצעות המיפוי שעלו במו"מ ע� הפלסטיני� ריכ •

 )טחו
יהמועצה לשלו� ולב(אריאלי מר שאול אל"מ (מיל.)   –מפות יוזמת ז'נבה  •

 (האוניברסיטה העברית) פרופ' יהושע ב
 אריה – פלסטיני הקשר� בסיוע לפתרו� הסכסו  הישראליוגבולות ומפות  •
   ד"ר עודד פוצ'טר (אוניברסיטת תל אביב)     המקרה הרוויזיוניסטי ואש"! –כלי לביטוי מאבקי� פוליטיי� מפה כ •

 אוניברסיטת חיפה)ואיל
 � קובלסקי (הקתדרה ללימודי קק"ל באוניברסיטת בר�וד"ר אופירה גראוויס        

 
   ת צהריי�הפסק 14:30�13:30

  
  ה ושיח המפות בישראל: ניתוח כרונולוגי וביקורתיקרטוגרפי  –מושב שלישי) 16:00�14:30(

 אביב) (אוניברסיטת תליו"ר: פרופ' גדעו
 ביגר 

 אביב)� (אוניברסיטת תלשנל  יצחקפרופ  – 1967ממסדי בישראל אחרי  שיח המפות החו" •
 פרופ' נורית קליאוט , קריינר�ד"ר נגה קולינס  – 20001980מפות ומשמעות: ניתוח ופרשנות מפות ישראל  •

 (אוניברסיטת חיפה)ופרופ' יואל מנספלד         

  אביב)�פרופ' משה ברוור (אוניברסיטת תל –ממסדיות  ייצוגה של ישראל במפות פלסטיניות וערביות רשמיות וחו" •
 

  הפסקת קפה 16:30�16:00

  

  יניות: ניתוח משווה ייצוג העבר במפות ישראליות, ערביות ופלסט  –מושב רביעי ) 18:00�16:30(

 
  אביב) (אוניברסיטת תליו"ר: פרופ'  מוטי תמרקי

 עאר+ שוקרי ד"ר  –ידי הרשות הפלסטינית ייצוג העבר במפות על •
 איל
)� יוסי שלהב (אוניברסיטת בר פרופ' –והפלסטיני� במפות ירושלי�   ייצוג ירושלי� והגבול בי� ישראל •
 ) תל אביבפרופ' גדעו
 ביגר (אוניברסיטת  –יתוח משווה ייצוג העבר במפות ישראליות וערביות: נ •
 ד"ר ארנו
 מדזיני (המכללה האקדמית לחינו,, אורני�) –המפה והאטלס ככלי� אידיאולוגיי�: ישראל  לעומת הרשות הפלסטינית •

 ד"ר מתי שטיינברג   – מה קוד� למה: המקרה הפלסטיני  מפה פיזית ומפה קוגניטיבית  •
  

 
  שפטיםלמ, בניין טרובוביץ 2, קומה  209בחדר , 2010ביוני  7כ"ה בסיון, , שניים ביום יום העיון יתקי

   קריית האוניברסיטה, רמת אביב
  

 הציבור מוזמן. מספר המקומות מוגבל. 


