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Coordinators: Prof. Edwin Seroussi and Dr. Ruthie Abeliovich  

In collaboration with members of the ATOM (Arts, Technologies, Science and 

Media) Research Group at the School of the Arts: Dr. Hava Aldouby, Dr. Joseph 

Sprinzak, Dr. Diego Rotman, Dr. Omri Ruah-Midbar, and Dr. Danny Schrire. 

 פרופ' אדוין סרוסי וד"ר רותי אבליוביץ מרכזים: 

: בבית הספר לאמנויות קבוצת אטו"ם )אמנות, מדע וטכנולוגיה(חוקרים מבשיתוף 
ד"ר ג'וזף ד"ר דייגו רוטמן, ד"ר דני שרירא, ד"ר עמרי רוח מדבר, ד"ר חוה אלדובי, 

 שפרינצק.

 

 לוח המפגשים, המרצים והתכנים

 חוקר אחראי  מיקום המפגש נושא תאריך

20.81 
20:88 

ערב פתיחה: מופע במסגרת 
 הביאנלה לרישום.

הסמינר  על מהלך הסבר **
וחלוקת משימת תיעוד 

 המפה

מרכז מעמותה, בית 
 האנסן

 ואדוין סרוסי דייגו רוטמן

10.81 
20:88 

מבוא למחשבה ביקורתית על 
 קרטוגרפיה 

במסגרת הביאנלה שני מופע 
 לרישום.

מרכז מעמותה, בית 
 האנסן

 בוני רובין )החוג לגיאוגרפיה(

  דני שרירא הר הצופים "מפות ומציאות" 80.80

חווה אלדובי, יהודית קפלן  הר הצופים "מיפוי בענן" 22.80
 )מוזיאון ישראל(

 דייגו רוטמן הר הצופיםקרטוגרפיה: אמנות ויזואלית  10.80



 ופרפורמנס

82.80 Soundscape maps ג'וזף שפרינצק ואדוין סרוסי הר הצופים 

מבט ביקורתי על מבנה  10.80
 הקמפוס: הרצאה וסיור

 דיאנה דולב הר הצופים

הכנה לקראת סיור בקמפוס  81.80
לקראת  הר הצופים: הנחיות

בניית המסלול/ מדריך אודיו 
 ומדריך מצולם בקמפוס

הרצאה וסיור בגן הבוטני: רן 
 מורין

 אדוין סרוסי, דני שרירא הר הצופים
 ג'וזף שפרינצק, דייגו רוטמן

 רן מורין

 

 חגית קיסר הר הצופים מיפוי קהילתי: סדנא 20.80

הרצאת עוגן וסיור בקמפוס  20.80
 הר הצופים

פרופ' אירית רוגוף  הר הצופים
)גולדסמית', אוניברסיטת 

 לונדון(

פרזנטציות של סטודנטים  18.80
 בנוכחות פרופ' אירית רוגוף

הר הצופים/ מרכז 
 מעמותה, בית האנסן

 אדוין סרוסי

 

 

 לפי מפגשים רשימת החומר לקריאה

מיקום  נושא תאריך
 המפגש

 קריאה

מבוא  80.80
למחשבה 

ביקורתית על 
 קרטוגרפיה

הר 
 הצופים

Catherine Delano-Smith, “Maps as Art and Science: Maps 

in Sixteenth Century Bibles,” Imago Mundi, 42 (1990), pp. 

65-83. 

 

Anne Godlewska, “The Idea of the Map”, Susan Hanson 

(ed.), Ten Geographical Ideas That Have Changed the 

World, New Brunswick N.J. 1997, pp. 15-39. 

 

Brian J. Harley, “Deconstructing the map”, Cartographica, 

Vol. 26, 2 (1989), pp. 1-20. 

 
הר  "מיפוי בענן" 22.80

 הצופים
Mark B.N. Hansen, New Philosophy for New Media. 

Cambridge, MA: MIT Press, 2004, 161-196 (What's Virtual 

about VR? "Reality" as Body-Brain Achievement) 

 

Mark B.N. Hansen, Bodies in Code. New York: Routledge, 

2007,107-137 (Embodying Virtual Reality: Tactility and 

Self-Movement in the Work of Char Davies)  
 



קרטוגרפיה:  10.80
אמנות 

ויזואלית 
 ופרפורמנס

הר 
 הצופים

1880, אוקטובר 0ם וסובנירים" הערת שוליים, גיליון "מפות, דרכי  

http://no-org.net/pdf/issue-00000008.pdf 

 

82.80 Soundscape 

maps 

הר 
 הצופים

 חובה: 

R. Murray Schafer, The Soundscape: Our Sonic 

Environment and the Tuning of the World. Rochester, Vt., 

1994. pp. 3-12 (Introduction),  pp. 123-132 (Chap 8) 
 מומלץ: 

R. Murray Schafer, The Soundscape: Our Sonic 

Environment and the Tuning of the World. Rochester, Vt., 

1994. pp. 133-150 (Chap 9) 

 

Andra McCartney. “Soundwalking: creating moving 

environmental sound narratives.” Forthcoming in The 

Oxford Handbook of Mobile Music Studies, edited by 

Sumanth Gopinath and Jason Stanyek. Expected publication 

2013. 

http://soundwalkinginteractions.wordpress.com/2010/09/27/

soundwalking-creating-moving-environmental-sound-

narratives/ 

 

מבט ביקורתי  10.80
על מבנה 
 הקמפוס

הר 
 הצופים

Diana Dolev, 'Academia and Spatial Control: the Case of 

the Hebrew University Campus on Mount Scopus, 

Jerusalem' in Haim Yacobi (ed.), Constructing a Sense of 

Place; Architecture and the Zionist Discourse, Ashgate  

Pub., 2004, pp. 227-246. 

 

הכנה לקראת  81.80
בקמפוס סיור 

הר הצופים: 
הנחיות 

לקראת בניית 
המסלול/ 

מדריך אודיו 
ומדריך 
מצולם 
 בקמפוס

הרצאה וסיור 
 בגן הבוטני

הר 
 הצופים

 רן מורין

מיפוי  20.80
קהילתי: 

 סדנא

הר 
 הצופים

http://publiclab.org/wiki/jerusalem  

https://micromag.evidenceandinfluence.org/article/mapmaki

ng-in-jerusalem/  
אירית רוגוף:  20.80

הרצאת עוגן 
הר 

 הצופים
 

http://no-org.net/pdf/issue-00000008.pdf
http://soundwalkinginteractions.wordpress.com/2010/09/27/soundwalking-creating-moving-environmental-sound-narratives/
http://soundwalkinginteractions.wordpress.com/2010/09/27/soundwalking-creating-moving-environmental-sound-narratives/
http://soundwalkinginteractions.wordpress.com/2010/09/27/soundwalking-creating-moving-environmental-sound-narratives/
http://publiclab.org/wiki/jerusalem
https://micromag.evidenceandinfluence.org/article/mapmaking-in-jerusalem/
https://micromag.evidenceandinfluence.org/article/mapmaking-in-jerusalem/


וסיור 
בקמפוס הר 

 הצופים

 


