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 פוליטיקה"-ע בין קרטוגרפיה לגיאותעת"הקו המ - שגריר ישראל לשעבר מר' רם אבירם

תקציר: מפות מייצרות "מציאות". "המציאות" הזו מבטאת את תפיסת העולם של יצרן המפות אך בעיקר 

את האינטרס שלו. לפיכך ששימוש מושכל במפה איננו תלוי רק בהבנת הסימנים  נועדה לשרת

אלא גם )ופעמים רבות בעיקר כך( בפענוח  –קו גובה, כביש או צבע כחול של מים  –המופיעים בה 

האינטרס המוכמן של היצרן. בעבר יוצרו מפות על ידי ממשלות או בשם ממשלות כך היה מספר מצומצם 

ים ששרתו קהל רחב של משתמשים. המהפכה הדיגיטלית הרחיבה את מספר היצרנים יחסית של יצרנ

וגיוונם וכך גם מספר המשתמשים שגדל לאין שיעור. נשאל את עצמנו כמה שאלות על דרכי הייצוג של 

 האינטרסים של יצרני המפות ועל הדרך בה אנו יכולים לפענח אותם.

לאומי על פי מחקר -השינוי בתוואי הירמוך והירדן על הגבול הבין  השפעת" - ד"ר חיים סרברו

 "קרטוגרפי היסטורי

בנהרות הירדן והירמוך. כך גם הגבול  1922-תקציר: הגבול המנדטורי המזרחי של ארץ ישראל נקבע ב

. המחקר מציג את השפעת השינויים בירדן ובירמוך 1994-ירדן ב-לאומי בהסכם השלום ישראל-הבין

קר במפות, בתצלומי אוויר ובהדמאות לוויין ממאה השנים לאומי בהתבסס על מח-על הגבול הבין

 האחרונות.

"בין רש"י להגדת אמסטרדם: שתי תפיסות יסוד של המפה  -  פרופ' אמריטוס בוני )ריכב( רובין

 העברית של ארץ ישראל"

תקציר: בספרות היהודית תופסות שאלות גיאוגרפיות מקום משמעותי: גבולות הארץ, נחלות השבטים, 

צת ערי המקלט, מצוות התלויות בארץ, תחום עולי בבל ועוד. למרות זאת, ובניגוד לתרבויות המזרח תפו

ההרצאה  .רומית, ולעולם הנוצרי והמוסלמי, לא היו מפות עבריות קדומות-הקדום, לתרבות היוונית

וס הראשון הטיפ .תבחן ראשית ממתי יש מפות עבריות, ותציג שני טיפוסים השונים זה מזה באופן קוטבי

והועתק תוך שינויים מסוימים שוב ושוב כמעט עד  11-יה של המאה הינוצר על ידי רש"י במחצית השנ

הטיפוס  .ובדרך כלל ללא כל מרכיב אומנותי תייםמסכהעת החדשה. מפות אלה היו שרטוטים מלבניים 

אלה נדפסו החל  השני נוצר על ידי יהודים שהושפעו ממפות שנוצרו על ידי נוצרים באירופה. מפות

עשרה, הן היו מורכבות מבחינת צורתן, והציגו את מראה הארץ כפי שהיה מקובל -באמצע המאה השש

 באירופה של אותה תקופה. הן כללו מרכיב אומנותי משמעותי ויוצריהן התאימו אותן לקהל היעד היהודי.

 "אטלס ישראל לדורותיו"    - גב' תמי סופר 

לאומי של ישראל בשנותיה הראשונות של המדינה. יוזמו היה פרופ׳ דוד  ״אטלס ישראל״ נוצר כאטלס

עמירן, מייסד המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בשלוש מהדורותיו הראשונות של 

האטלס באו לידי ביטוי הגישות המחקריות שהיו מקובלות באותה תקופה, הנושאים שתיארו את 

פוי, גאומורפולוגיה, גאולוגיה, אקלים, הידרולוגיה, צומח, חי, היסטוריה, המדינה בתחומי תולדות המי

עם השנים נדרש הצורך ע״ מערכת  .אוכלוסין, יישובים, החקלאות, תעשיה ומסחר, תחבורה ושירותים

החינוך באטלס לימודי להוראת הגאוגרפיה והאטלסים האחרונים שנבנו על בסיס האטלס המקורי, 

אית ודידקטית, והותאמו לתכנית הלימודים של משרד החינוך בגאוגרפיה של ארץ עודכנו מבחינה נוש

ההרצאה באה לתאר את תהליך היצירה הנושאית והקרטוגרפית בבניית אטלס ישראל  .ישראל

 לדורותיו.

, בהדגמה על מפות הגליל העליון 19-"על הליכי מיפוי הארץ במאה ה - פרופ' אמריטוס חיים גורן 

 הגולן"המזרחי ורמת 

תקציר: תהליך מיפויו של חבל ארץ בלתי מוכר ליווה כמעט בכל המקרים את גילויו הגיאוגרפי וחשיפתו 

בפני העולם, המדעי, הפוליטי, הכלכלי, הצבאי. כך היה הדבר גם בארץ ישראל וסביבתה, כאשר 



רחוקים  . הגליל העליון המזרחי ורמת הגולן,19-תהליכים אלו החלו מעשית רק בראשית המאה ה

ופחות נגישים, אפילו פיגרו אחרי חלקים אחרים בארץ. בסיוע הצגת מספר מפות, שמסתמכות לפחות 

חלקית על ביקור ומדידה בשטח, אני מבקש להציג את התקדמותו של המיפוי שפרושה התקדמות 

'תפיסת הכרתו והידע עליו. חשוב גם לבדוק את הנושאים בהם עסקו הממפים ואותם הדגישו, להיווכח ב

המרחב' של הממפים ולבדוק את מקורותיה. עד כמה באו לביטוי במפותיהם הנוף הטבעי, עד כמה נצא 

נגישותו של האזור, יש בידנו מפות רבות -מעשה ידי האדם? על אף ריחוקו ואי –את 'הנוף התרבותי' 

דסי נפוליאון יחסית שלו. מפאת קוצר הזמן, אוכל להתרכז רק במספר קטן של מפות, החל במפת מהנ

מתוך 'אטלס ז'קוטן', ועד למיפוי הגולן והחוראן בידי המהנדס הטמפלר גוטליב שומאכר, תקופה בת 

 יותר משמונים שנה.

 " 20-"ממ"ג היסטורי לניתוח התפתחות הדרכים בנגב במהלך המאה ה - ד"ר מוטי זוהר

סקרה ומיפתה את הנגב,  משלחת מיפוי בראשות סרן סטיוארט ניוקומב 20תקציר: בראשית המאה ה 

סיני ומערב ירדן. מטרתה העיקרית של המפה שהופקה הייתה צבאית ולכן הכילה מידע אודות רשת 

הדרכים ועבירותם כמו גם מידע הנוגע למקורות המים ואיכותם. המחקר המוצג עושה שימוש במפה זו 

ות רשת הדרכים בנגב למן על מנת לבחון את שינויי הנוף והתפתח 20ומפה מודרנית משלהי המאה ה 

תקופת המנדט הבריטי ועד לעשור החמישי למדינת ישראל. נמצא כי דיוקה של מפת ניוקומב עומד על 

מ"מ בקנה המידה של המפה ומקנים לה דיוק העומד בסטנדרטים מודרניים.  0.8מטר השווים ל  100.3

(. ממצאי polylinesטעים קווים )בנוסף, במסגרת העבודה פותחה מתודולוגיה מרחבית להשוואה בין מק

ההשוואה שנעשתה בין מפת ניוקומב לזו המודרנית מעלים כי אין שינוי גדול בפריסת הדרכים בנגב 

 מעבר להרחבתם והתאמתם לכלי הרכב המודרניים.

  

 לפי מקור קרטוגרפי" 1772 -"המצור הרוסי על ביירות ב - ד"ר מיטיה פרומין

בזמן המלחמה שהתנהלה בין האימפריות הרוסית והעות'מאנית הוטל  ,1773-ו  1772תקציר: בשנים 

פעמיים מצור על העיר ביירות על ידי הכוחות הרוסיים. משתי המערכות הרוסיות נגד ביירות, עד כה 

אחת מספינות  -נחקר פחות אף על פי ששרד יומנה של ֵשֵבַקה "ְגֵרִציה"  1772המצור הקצר של שנת 

במצור. למרות העובדה שיומן הספינה מספק את המסגרת הכרונולוגית  הקרב שלקחו חלק פעיל

הטובה ביותר לאירועי המצור, ההבנה הנכונה שלהם הייתה בלתי אפשרית ללא מסמך קרטוגרפי ייחודי 

בן זמנו שהיה כנספח ליומן. מפת התרשים חיונית להבנת הרכיבים המרחביים של המצור ומספקת 

 ת מדויקת יותר של המקורות הכתובים.יסוד הכרחי לפענוח ופרשנו

  

 ”גאוגרפית-שינויי קרקע במישור השרון )ישראל(: נקודת מבט היסטורית“ - ד"ר גד שפר

כרכור אשר מושפע מדי שנה מהצפות בתקופת החורף.  –תקציר: מחקר זה התמקד באזור פרדס חנה 

הקרקע בשתי תקופות זמן  סיתבטכ. לשחזר את השינויים 1שתי המטרות העיקריות של מחקר זה היו: 

השנים  150. לתאר ולנתח כיצד שינויים אנושיים של כיסוי הקרקע על פני 2וההווה;  1881שונות, 

האחרונות הגדילו את הסיכון של הצפות באזור זה. המחקר מתבסס על השוואה בין מפה היסטורית 

ן למקורות כתובים אחרים. התוצאות מהווה וכ ליוויןלמפות ולתצלומי  Palestine Exploration Fundשל 

השנים האחרונות, מאזור של  150משחזור הנוף מראות כי הנוף השתנה באופן משמעותי במהלך 

( לאזור הנשלט על ידי קרקע חקלאית 13%( ודיונות )28%(, יערות צפופים )59%שטחים פתוחים )

כיצד שינוי אינטנסיבי של האדם (. יתר על כן, מחקר זה גם מתאר 26%( ושטחים בנויים )50%)מעל ל

בנוף האזור כגון יבוש ביצות, הטיית מים לנחלים באזור ושתילת עצי אקליפטוס לאורך השנים רק 

 הגבירו את הסיכון של הצפות באזור ולא פתרון את הבעיה. 

 


