בעקבות הצלבנים
מלך ואבירים ,ממלכה ומורשת
ממלכת ירושלים הצלבנית התקיימה בארץ כמאתיים שנים והותירה מבצרים וכנסיות ,כפרים וחוות -
וזיכרון היסטורי מהדהד .נסייר בעקבות התופעה הייחודית שבה הוקמה יישות פוליטית־חברתית
נוצרית אירופאית בלב המזרח התיכון.
ארבעה סיורים (מהם שלושה רכובים) | ימי שישי מדי שבועיים |  | 14:30-8:30ניתן להצטרף גם
מאזור המרכז
נא להגיע בלבוש מתאים (בהתאם למזג האוויר)
שעת סיום משוערת  14:30בנקודת הסיום
מדריכה :ד"ר אורית רמון
מועד הפתיחה :יום שישי ,4.2.2022 ,ג' אדר א' תשפ"ב
רכז הקורס :דב נוטקביץ
רמת קושי :קלה
יום שישי ,4.2.22 ,ג' באדר א' תשפ"ב
מסע הצלב הראשון :לטרון ,יאלו ,אבו גוש ,נבי סמואל (סיור רכוב עם אוטובוס צמוד)
בשנת  1095בוועידת הכנסייה בקלרמון קרא האפיפיור אורבן השני ליציאה למסע לשחרור הקבר
הקדוש בירושלים מידי המוסלמים .ארבע שנים ארך המסע ולקראת סופו ,כשעמדו בפסגת "הר
השמחה" ,התגלתה העיר הקדושה לעיני הצלבנים .נעקוב אחר התחנות האחרונות במסעם של
הצלבנים מטורון דה-שבליה (לטרון) אל הר השמחה (נבי סמואל).
הסיור רכוב ,נקודת מפגש וסיום :מגרש החנייה בכניסה להר הרצל
ירושלים  -בשעה  8:30מהכניסה להר הרצל ירושלים
לטרון  -בשעה  8:50ליד האלונית בתחנת הדלק
בתום הסיור האוטובוס ישוב ללטרון
יום שישי ,18.2.22 ,י"ז באדר א' תשפ"ב
ירושלים בירת הממלכה הפרנקית
המצור הצלבני על ירושלים היה ארוך ומיגע ,אך בסופו העיר נכבשה .מנהיגי המסע נאלצו להתאים
את עצמם ואת שאיפותיהם למציאות החדשה ולכונן מערכת חברתית ,דתית ופוליטית מתאימה
במזרח .ירושלים הייתה לבירתה של ממלכה פרנקית .באמצעות מקורות בני התקופה והשרידים
הארכיאולוגיים הרבים נתוודע בסיור זה למרחב העירוני של ירושלים הצלבנית.
נקודת מפגש וסיום :שער יפו 8:30 .מפגש בשער יפו – אין

הסעה.

יום שישי ,4.3.22 ,א' באדר ב' תשפ"ב
מצודות החוף והשפלה :אפולוניה ואפק (סיור רכוב עם אוטובוס צמוד)

אחת המשימות הראשונות שעמדו בפני שליטיה הפרנקים של ממלכת ירושלים הייתה השליטה
במרחב בכלל ובדרכים החשובות בו ,בפרט .חשיבות עליונה הייתה לשליטה במצודות החוף
ולהפקדתן בידי גורמים נאמנים .נבקר בשתיים ממצודות דרך הים ונכיר את תפקידיהן וקורותיהן.
הסיור רכוב ,נקודת מפגש וסיום :מגרש החנייה בכניסה להר הרצל
ירושלים  -בשעה  8:30מהכניסה להר הרצל ירושלים
לטרון  -בשעה  8:50ליד האלונית בתחנת הדלק
בכניסה לגן לאומי מגדל צדק 9:30
בתום הסיור האוטובוס ישוב למגדל צדק ,לטרון וירושלים
יום שישי ,18.3.22 ,ט"ו באדר ב' תשפ"ב
המרחב הכפרי :בית עיטאב ,חורבת תלם ,אקווה בלה (סיור רכוב עם אוטובוס צמוד)

במשך עשרות שנים הטענה הרווחת במחקר הייתה שהצלבנים ,שהגיעו מאירופה והיו זרים במרחב
הארצישראלי ,נאלצו לבצר את עצמם לשם הגנה מפני אוכלוסייה עוינת .המחקרים של העשור האחרון
הראו כי הפרנקים דווקא פיתחו בארץ מערך מרשים של התיישבות כפרית וחקלאות .נבקר בכמה
מהיישובים הכפריים שהקימו הצלבנים בהרי ירושלים.
הסיור רכוב ,נקודת מפגש וסיום :מגרש החנייה בכניסה להר הרצל
לטרון – בשעה  7:50ליד האלונית בתחנת הדלק
ירושלים  -בשעה  8:30מהכניסה להר הרצל
בתום הסיור האוטובוס ישוב ללטרון

*ייתכנו שינויים בסדר הסיורים.

ציוד נדרש :נעליים נוחות להליכה ,מזון ומים למהלך הסיור.

