רביעי תרבות במכללה – תשע"ט

ירושלים בראי הדורות
כשתורה היסטוריה וארכיאולוגיה נפגשים בירושלים
קורס ייחודי המשלב הרצאות פרונטאליות ,הדגמות וירטואליות וסיורים מודרכים.
הקורס מוכר לאופק חדש 2 ,ש"ש
מרכזת הקורס :רחלי חדד ,מורת דרך ,מנהלת מח' ההדרכה בקרן למורשת הכותל

מועד פתיחת הקורס :ט"ו חשוון ,תשע"ט ()24.10.18
פירוט התכנית **
תאריך

נושא

שעה

נקודת מפגש

ירושלים בתנ״ך לאורך הדורות
-9:00
מפגש 10:30 1

הרצאה "כאן הכל התחיל  -כאן הכל קורה"
בהרצאה זו המלווה בתצלומים ואילוסטרציות נסקור את
ההקשר ההיסטורי-אמוני בין אירועים מכוננים ,הלכות,
ארכיטקטורה ומנהגים ובין הר הבית  -ממנו הכל התחיל על פי
המסורת היהודית.
הרצאה שיקוף ירושלים בעיני "רגלי המרכבה"  -מאברהם עד דוד

10:4512:15
סיור  -עיר דוד – בית ספר למנהיגות
מפגש 2

סיור בעיר דוד – בית ספר למנהיגות
סיור
-9:00
נטייל בעיר דוד ונראה בה ארכיאולוגיה מדהימה והיסטוריה
12:30
חיה .נעשה זאת יד ביד עם משורר התהילים ובד בבד ניתן
הצצה למסכת חייו המופלאה של דוד המלך.
ימי הבית השני בירושלים  -מפאר לאפר

מפגש 9:00-10:30 3
10:4512:15

מפגש 4

-9:00
12:30

הרצאה סקירה על ימי הבית השני  -ניתוח התקופות השונות יוונית /
חשמונאית  /רומאית מוקדמת תוך התמקדות באורח החיים
היהודי בירושלים
הרצאה סיור " וירטואלי" בירושלים של ימי הבית השני ,בהרצאה
נכיר את ירושלים על כל מבניה ופארה בסוף ימי הבית השני.
סיור

בית שני -
בעקבות עולי הרגלים – חוויה חושית מול הבנה פנימית
ניפגש בגיא התנכי 'גיא בן הינום' ,שם ניכנס לנעליהם של עולי
הרגלים ,יחד איתם נטפס לכיוון הר ציון וממנו נרד לכותל
הדרומי של הר הבית ,נצעד על רחוב בן  2000שנה ,נעבור ליד
חנויות מתקופת בית המקדש השני ונסיים במדרגות המובילות
לשערי חולדה של הר הבית

להרשמה 02-6750723 :

מכללה

מכללה

שער האשפות

מכללה
מכללה
שער יפו

ימים א-ה ,8:00-15:30 :או במיילbslh@michlalah.edu :

רביעי תרבות במכללה – תשע"ט

הכיסופים לירושלים  -מחורבן בית שני ועד ימינו
 10:30 -9:00הרצאה הכיסופים לירושלים והכמיהה לקשר למקום מחורבן בית שני
ועד ימינו
מפגש 5
הרצאה כיצד הופכת ירושלים לעוגן בחיי האומה לאורך ההיסטוריה
10:45– הכרות עם קהילות שונות בעולם אשר התמודדו עם אתגרים
12:15
שונים בהתאם למקום המגורים ולשלטון המקומי ,במהלך
ההרצאה נבין כיצד ירושלים היוותה מכנה משותף לכל יהודי
בכל מקום באשר הוא.

מכללה

הרצאה על התקופה מהמאה ה  ,18תקופת רבי יהודה החסיד ,ועד סוף
המאה ה 19

מכללה

מפגש 9:00-12:15 6

ירושלים בזווית אחרת
מפגש  10:30 -9:00 7הרצאה נבואות הקשורות לירושלים שהתגשמו  -מעקב היסטורי אחר
התממשותן של נבואות התנ״ך לגבי ירושלים ,לאחר כתיבתן
הרצאה "ירושלים של זהב "  -סיור כורסא ייחודי ומרתק בעקבות
10:45מילותיה הקסמות של נעמי שמר בשיר ירושלים של זהב
12:15
מפגש  12:30 -9:00 8סיור

 12:30 -9:00סיור
מפגש 9

מפגש
10

מפגש
11

מפגש
12

9:00-12:15

בתי כנסיות בעיר העתיקה -סיור ברובע היהודי המתמקד
בבתי הכנסת המגוונים המשמשים את יושבי המקום מאות
שנים -בית כנסת הרמב"ן ,החורבה ,תפארת ישראל ,אהל יצחק
ועוד
לגעת בלב של כולנו – סיור במנהרות בכותל
לאחר תצפית מרהיבה על הר הבית מגג אש התורה ,נרד לתוך
המנהרות המגלות תקופות על גבי תקופות .כמו גלידי בצל נקלף
שיכבה ועד שיכבה ,עד שנגיע אל הלב ,המקום הקרוב ביותר
לקודש הקודשים.

הרצאה ירושלים ומלחמת העצמאות ,שנות 12948-1967

"סיפורים" ירושלמים....
 10:30 -9:00הרצאה דמויות ירושלמיות /ירושלים במוזיקה ובשיר לאורך הדורות
10:4512:30
9:0012:30

מכללה

מכללה
מכללה
שער יפו

רחבת הכותל

מכללה

מכללה

הרצאה "הסיפור הירושלמי" מאחורי שמות אתרים/רחובות
סיור

יוצאים מן החומות – נחלאות והשכונות החדשות
בסיור זה נערוך היכרות עם השכונות החדשות שנבנו מחוץ
לחומות העיר העתיקה .לצד אנשי הישוב הישן שיצאו לקיים
את מאמר הנביא 'פרזות תשב ירושלים' הגיעו עולם חדשים מן
הפזורה היהודית ברחבי העולם .בתי כנסת בעלי ניחוחות
ומאפיינים שונים נבנו אלו לצד אלו .נשמע מסיפורי המקום
וניתן הצצה לבתי הכנסת הקסומים שבשכונה.

כיכר
הדוידקה

**יתכן שינוי קל בסדר המפגשים

להרשמה 02-6750723 :

ימים א-ה ,8:00-15:30 :או במיילbslh@michlalah.edu :

