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  בראי הדורותירושלים 

 כשתורה היסטוריה וארכיאולוגיה נפגשים בירושלים

 קורס ייחודי המשלב הרצאות פרונטאליות וסיורים מודרכים בירושלים.

 (8/11/17) י''ט חשון תשע''ח פתיחת הקורס:                                                         

 : פירוט התכנית *:* 

הרצאה /  שעה תאריך 
 סיור

 נושא 
  

   1מפגש 
 
 
 
 
 
 

 ירושלים בתנ״ך לאורך הדורות
ביום זה נבנה את הציר ההיסטורי של ירושלים מימיו של אברהם אבינו, הראשון שפוגש 

 של חגי הנביא.את ירושלים בתנ״ך, ועד סוף תקופת התנ״ך בימיו 
 

 - "רגלי המרכבה"ירושלים בעיני  שיקוף -תקופה א הרצאה 10:30 -9:00
 מאברהם עד דוד

  

בין הציר ההיסטורי של ירושלים בתנ"ך  -תקופה ב' הרצאה 10:45-12:15
 שדותיו של דוד לצריפו של חגי

  

 2מפגש 
 

 בית ספר למנהיגות  - סיור בעיר דוד
יד ביד עם  . נעשה זאתבה ארכיאולוגיה מדהימה והיסטוריה חיה נראהנטייל בעיר דוד ו

הצצה למסכת חייו המופלאה של דוד משיח השם. בנוסף  ניתןמשורר התהילים ובד בבד 
 התמודדות מול לחצים ממלכי בית דוד.בנלמד כללים בהעצמה אישית ו

 3מפגש 
 

 מפאר לאפר  -ימי הבית השני בירושלים  
 

9:00-12:15 
  

 הרצאה
  

ניתוח התקופות השונות יוונית  / חשמונאית / רומאית 
 מוקדמת תוך התמקדות באורח החיים היהודי בירושלים

 

 4מפגש 
 

   סיור   
  -בית שני 

 חוויה חושית מול הבנה פנימית –בעקבות עולי הרגלים 
ניפגש בגיא התנכי 'גיא בן הינום', שם ניכנס לנעליהם של עולי הרגלים, 

איתם נטפס לכיוון הר ציון וממנו נרד לכותל הדרומי של הר הבית, יחד 
שנה, נעבור ליד חנויות מתקופת בית המקדש  2000נצעד על רחוב בן 

 השני ונסיים במדרגות המובילות לשערי חולדה של הר הבית
  

 5מפגש 
 

 ועד ימינו הכיסופים לירושלים  מחורבן בית שני 
  

הכיסופים לירושלים והכמיהה לקשר למקום מחורבן בית  הרצאה 10:30 -9:00
 שני ועד ימנו

כיצד הופכת ירושלים לעוגן בחיי האומה לאורך  הרצאה 10:45-12:15
 : ההיסטוריה

הכרות עם קהילות שונות בעולם אשר התמודדו עם 
אתגרים שונים בהתאם למקום המגורים ולשלטון 

משותף לכל  נבין כיצד ירושלים היוותה מכנה. המקומי
      יהודי בכל מקום באשר הוא.

 ההרצאה כוללת הדגמה וירטואלית
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 9:00-12:15  6מפגש 
 

 ,רבי יהודה החסיד, תקופת 18מהמאה ה  -ירושלים   הרצאה
  19עד סוף המאה ה ו
  

 7מפגש 
 

 
 סיור

  
 בתי כנסיות בעיר העתיקה

  

 8מפגש 
 

  ירושלים בזווית אחרת 
 

מעקב  - שהתגשמוהקשורות לירושלים נבואות  הרצאה 10:30 -9:00
לגבי היסטורי אחר התממשותן של נבואות התנ״ך 

 לאחר כתיבתןירושלים, 
  

הממשק בין ירושלים  - ירושלים במעגל השנה הרצאה 10:45-12:15
 והמועדים מבית שני ועד ימינו.

  

 9מפגש 
 

 
 סיור

 סיור במנהרות בכותל –לגעת בלב של כולנו 
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.

 10מפגש 
 

 1948-1967ת ושנ , מלחמת העצמאותירושלים ו הרצאה 9:00-12:15
   

 11מפגש 
 

  

 דמויות ירושלמיות הרצאה 10:30 -9:00

 מאחורי שמות אתרים/רחובותש הסיפור הירושלמי"" הרצאה 10:45-12:30

 12מפגש 
 

   
 סיור

  
 נחלאות והשכונות החדשות –יוצאים מן החומות 

בסיור זה נערוך היכרות עם השכונות החדשות שנבנו מחוץ לחומות 
שיצאו לקיים את מאמר הנביא העיר העתיקה. לצד אנשי הישוב הישן 

'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.

  
יתכן שינוי קל בסדר המפגשים**  

 המרצים בתכנית:

מנהלת מח' ההדרכה בקרן למורשת הכותלרחלי חדד,   

מרצה, מלווה סיורים בארץ ובחו''ל, עוסק בהסברת יהדות לקהלים הרב זאב קצנלבוגן, 
 רחבים

מרצה, מלווה סיורים בארץ ובחו''ל, עוסק בהסברת יהדות לקהלים רחבים הרב נתן רוזן,  

ודוקטורנט לתולדות עם ירושלים הקדומה,  –רכז ההדרכה בעיר דוד מורה דרך,  ,אסף מילס
 ירושלים בתקופת הישוב הישן. - ישראל

מורת דרך, מדריכה בכירה במגדל דוד, בקרן למורשת הכותל ובבית כנסת  ,רחל כהן
 החורבה.

מנהלת ההדרכה במדרשת רת דרך, וסופרת, מו ,תושבת העיר העתיקה ,רעות אודם
 .מתמחה בהדרכה בירושלים, ירושליםראשית 

 

 

mailto:e_studies@macam.ac.il

