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 שפר גד –  קורות חיים

 ון תש"ףחש -  2019 אוקטוברתאריך:   

 

 פרטים אישיים        .א

o  :שפר גד שם 

o ישראל :ארץ לידה 

o :כתובת דוא"ל  gad.schaffer@mail.huji.ac.il 

  

 השכלה גבוהה: .ב

2006-2003  Oxford Brookes University, department of Social Sciences, school of

  International Relations and Built Environment. Degree received 2006.  

BSc with honors in International Relations and Environmental Policy 

 

   םהאוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה, החוג ליחסים בינלאומיי 2009-2006

בתכנון,   ומיים והתמחותנלא( ביחסי ביMAתואר שני ). 2009וגיאוגרפיה. קבלת תואר 

   ניהול ומדיניות הסביבה

 

 גיאוגרפיה. קבלת ליברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה, החוג ונ הא 2015-2010

היסטוריות ושימור הנוף -ות( במערכות מידע גיאוגרפי.Ph.Dתואר דוקטור ). 2016התואר 

 פרופ' נעם לוין דוקטורט:המנחה  הטבעי.

 

     במנהל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה:  ות ותפקידיםדמידרגות אק .ג

ממ"ג, בשמירת הטבע והמגוון -, מתאם פרויקט ואחראי כנסים, בהיסטוריהעוזר מחקר 2013 – 2010

האוניברסיטה העברית  , הפקולטה למדעי החברה, החוג לגיאוגרפיה, הביולוגי בישראל

   בירושלים

 תחומיים, מכללת תל חי  -ה, החוג ללימודים רבחבר, הפקולטה למדעי המרצה מן החוץ  2016

 תחומיים ולימודי גליל,  -, הפקולטה למדעי החברה, החוג ללימודים רבמרצה עמית  2017

 מכללת תל חי 

     , מכללת תל חיתחומיים-החוג ללימודים רב, הפקולטה למדעי החברה, נאמן הוראה הווה – 2017

לימודי גליל,  ותחומיים -הפקולטה למדעי החברה, החוג ללימודים רב, מרצה מן המניין הווה  – 2018

 מכללת תל חי

 מכללת הרצוגהחוג לגיאוגרפיה אדם וסביבה,  , מרצה מן החוץ הווה – 2018

 היסטורי, מכללת תל חי -של המרכז למחקר קרטוגרפי ראש האקדמי הווה – 2019
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       קבלת מענקי מחקר:

בשיתוף  - ₪ 10,000 – חי-תלמכללת מענק פנימי של   –ים וסכסוכים סביבתיים כהתנגשות ער 2019

 עם ד"ר תמר אריאלי 

 

 :     פרסים ומלגות .ד

 Konrad-Adenauer-Stiftungקרן   2008

 אשכול-קרן מכון לוי 2011

 קרן יד בן צבי  2012

 

 רשימת פרסומים   .ה

  , תאריך קבלת התואר()הנושא, המוסד, המנחה/ים  מוסמךעבודת  .1

Thesis for the degree of MA (January 2009) "What are the Potential Effects of  

Securitization on the Sustainable Development Discourse?", under the supervision of 

Dr. Galia Bar-Natan  and Dr. Itay Fischhendler, The Hebrew University of Jerusalem. 

 

 )כנ"ל(  טעבודת דוקטור .2

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy (January 2016) "Landscape  changes in 

Palestine from 1871 to 2010 based on historical maps", under the supervision of Prof. 

Noam Levin, Submitted to the Senate of The Hebrew University of Jerusalem.  

 

 .(מס' כרך, שנה, עמודיםמאמרים בכתבי עת עם שיפוט )הנושא, כתב עת,  .3

 

Schaffer, G., Levin, N. (2014) "Mapping human induced landscape changes in Israel between 

the end of the 19th century and the beginning of the 21st century". Journal of 

Landscape Ecology, 7:1, pp.109-144.  

Schaffer, G., Levin, N. (2015) "Challenges and possible approaches for using GIS as a tool in 

historical geography landscape research: a meta-analysis review". e-Perimetron, 

10:3. 

Schaffer, G., Levin, N. (2015) "Reconstructing 19th century landscapes from historical maps – 

the Survey of Western Palestine as a case study". Landscape Research, 

DOI:10.1080/01426397.2015.1078454. 

Salit K., William J. S., Shanas, U., Klass, K., Achisar, H., Dayan, T., Gavrieli, Y., Justo-

Hanani, R., Mandelik, Y., Orion, N., Pargament, N., Portman, M., Reisman-

Berman, O., Safriel, U.N., Schaffer, G., Steiner, N., Tauber, I., Levin, N. (2016) 

" Priority Questions and Horizon Scanning for Conservation: A Comparative 

Study". PLoS ONE, 11:1. 
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Schaffer, G., Peer. M., Levin, N. (2016) "Quantifying the completeness of and correspondence 

between two historical maps: a case study from 19th century Palestine". 

Cartography and Geographic Information Science, 43:2, pp. 154-175. 

 

 ללא שיפוט או בקבצים(.  מאמרים אחרים )בכתבי עת .4

Schaffer, G. (2009) "Are security concerns taking over the International Sustainable 

Development discourse". Journal of the European Forum, Hebrew University 

of Jerusalem.  

Schaffer, G. (2018) “Mirroring Reality”. Yad Vashem Jerusalem, 87, pp. 18-19.  

 

 מאמרים בהכנה. .5

Schaffer, G. (under review) “The transformation of an urban brownfield land into a unified 

park in a divided city” 

Schaffer, G. (under review) “Land cover changes in the Sharon Plain (Israel): a historical-

geographic perspective” 

Schaffer, G., Petricevic, V. (in preparation) “Demographic changes in two divided cities - 

Jerusalem and Sarajevo” 

Schaffer, G., Arieli, T. (in preparation) “Identity in a Trap: Conflict Awareness and 

Commitment to Environmental Values among the Political Right: Case Study - 

Environmental Education in Judea and Samaria” 

 

 

 השתתפות פעילה בכנסים. ו

הלאומית והמחלקה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית, סדנא בנושא  ההספריי – 2013ינואר 

-Reconstructing Palestine's land מערכות מידע גיאוגרפיות ככלי למחקר היסטורי, "

cover from the PEF (1880) mapם ", האוניברסיטה העברית בירושלי 

 

הכנס הישראלי הראשון להיסטוריה סביבתית,  ריה סביבתית,הפורום להיסטו – 2014אוקטובר 

 ", יד יצחק בן צבי PEFמיפוי שינויי הנוף בישראל במאה שנים האחרונות על סמך מפת ה "

 

שיחזור נופה האגודה הישראלית לאקולוגיה, הוועדה השנתית למחקר וסביבה, " – 2015דצמבר 

", כמקרה בוחן PEF-מפת ה  -ריות בהסתמך על מפות היסטו 19-ה המאב ישראל-של ארץ

 אביב -אוניברסיטת תל

 

, "השוואה בין : מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו19-הכנס המכללת תל חי,  – 2017אפריל 

 תל חימכללת  ,"19-טוריות של הגליל מהמאה השתי מפות היס

 

 , ירושלים"השואה מתקופתיד ושם, "מפות ן יויד ושם, פעילות אגפית של הארכ – 2018מרץ *
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 Palo Alto University, “Yad Vashem Holocaust Museum”, San Francisco 2018צמבר ד*

(CA), USA (lecture was invited) 

 פארק רכבת מפרידים למפסי  –טרנספורמציה עירונית ישראל, " ודיימללהאגודה  – 2019יוני 

 , מכללת כנרת"מאוחד    

 International Society for Cultural History, “From a dividing railway to a   -   2019יוני 

unified park in a divided city”, Tallinn University, Estonia 

 University College Dublin, “The transformation of space in a divided     – 2019ספטמבר  

city: the Jaffa-Jerusalem railway track”, Dublin, Ireland  

 

 שונות ז. 

 . רים בתחום המקצועים ציבוריים אחפעילויות ותפקידי •

 ;Cartography and Geographic Information Science: (Peer Reviewerמאמרים אקדמאים )  שופט

Transactions in GIS; International Journal of Geography and Geography Education 

 

 חברות באגודות  •

 Society for Conservation GIS 2013אז מ

2019  The Association for Israeli Studies 

2019  Society for Cultural History 

 

 ארגון כנסים •

 עבודה בנושא: שאלות המחקר החשובות למדיניות שמירת הטבע   בסדנתמתאם פרויקט   2011

 והמגוון הביולוגי בישראל וסקירת אופקים, קיבוץ צובה 

 

 חקר היסטורי, האוניברסיטה העברית ת ככלי לממארגן סדנא בנושא: מערכות מידע גיאוגרפיו 2013

 בירושלים 

 

 חי -להיסטורי, מכללת ת-רפייוזם ומארגן כנס הקמה ראשון של המרכז למחקר קרטוג 2019

 


