צילום :רן בר־יעקב

הכרת ירושלים :הממלוכים והעות׳מאנים
פני העיר ומרקם החיים

 11הרצאות | בימי ראשון מדי שבוע |  | 19:00-18:00בזום
רכזת הקורס :נעמה ניסני | שכר הלימוד₪ 385 :

נוסף להרצאות ,נקיים קורס סיורים בנושא זה  -ראו עמ' 25

יום ראשון ,2.1.22 ,כ"ט בטבת תשפ"ב

עבדים כי ימלוכו :הממלוכים בירושלים

באמצע המאה ה־ 13קמה אימפריה חדשה במזרח התיכון .ה"ממלוכים" ,שהחלו את דרכם כעבדים,
יצרו שיטת ממשל ייחודית והותירו מבנים מרשימים בתחומי שלטונם.
מרצה :ד"ר שמעון גת
יום ראשון ,9.1.22 ,ז' בשבט תשפ"ב

המסדר הפרנציסקני וארץ הקודש

הקדוש פרנציסקוס מאסיזי דיבר עם האיכרים ועם הציפורים ,עם האפיפיור ועם הסולטן האיובי.
המסדר שייסד פעיל עד היום בארץ הקודש ונזיריו דואגים לצליינים ,למבקרים ולנוצרים המקומיים.
מרצה :חנה בנדקובסקי
יום ראשון ,16.1.22 ,י"ד בשבט תשפ"ב

היישוב היהודי בירושלים הממלוכית

נדון בביקורו של הרמב"ן בירושלים בראשית התקופה ונדבר על בית הכנסת ועל המקומות הקדושים
החדשים והמתחדשים ,על הרכב הקהילה ועל יחסיה עם השלטונות ועם השכנים.
מרצה :ד"ר משה יגור
יום ראשון ,23.1.22,כ"א בשבט תשפ"ב

אמנות הבנייה והעיטור בירושלים הממלוכית

נכיר את מפעלי הבנייה :מסגדים ,מדרסות ללימוד ,בימארסתאנים (בתי חולים) ,ח׳אנקות למיסטיקנים,
סבילים לאספקת המים ,וכאלות למסחר ותורבות לקבורה ,ואת אמנות העיטור המרשימה.
מרצה :ד"ר חוסני שחאדה
יום ראשון ,30.1.22 ,כ"ח בשבט תשפ"ב

פני ירושלים בתקופה הממלוכית

איזו עיר מצאו הממלוכים בבואם לירושלים ,וכיצד נראתה העיר בסוף ימיהם? נכיר כמה מעולי הרגל
החשובים בתקופה ונדון בחיי היומיום של התושבים ובפעילותם של השליטים הממלוכים בעיר.
מרצה :פרופ' דן בהט

לרשימת הקורסים
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צילום :רן בר־יעקב

הכרת ירושלים

(המשך)

יום ראשון ,13.2.22 ,י"ב באדר א' תשפ"ב

העות'מאנים מגיעים לירושלים

על מעמדה הדתי של ירושלים באסלאם ועל מעמדה הפוליטי ,המנהלי והדיפלומטי במערכת האימפריאלית
העות'מאנית; ועל החיים בעיר במשך  400שנה ,מבעד לעיני בני דתות שונות.
מרצה :פרופ' מירי שפר־מוסנזון
יום ראשון ,20.2.22 ,י"ט באדר א' תשפ"ב

מבט אחר על היהודים בירושלים העות'מאנית

באמצעות תעודות בית הדין השרעי שנשמרו בארכיונים ,נחשוף את חיי היומיום של בני הקהילה ואת פניה
המגוונים והמפתיעים – לא רק לימוד ותפילה.
מרצה :פרופ' ירון בן־נאה
יום ראשון ,27.2.22 ,כ"ו באדר א' תשפ"ב

ירושלים בין המאה ה־ 16למאה ה־18

נבחן את ירושלים בהקשר האזורי והאימפריאלי ואת המגמות שהשפיעו עליה :מה נשתנה בתנאי החיים בעיר
ובסדרי השלטון? כיצד נראתה העיר מאיסטנבול ,וההיפך? ומה קרה בעיר במאה ה־?17
מרצה :ד"ר אבנר וישניצר
יום ראשון ,6.3.22 ,י' באדר ב' תשפ"ב

ירושלים במפנה המאות ה־ 18וה־19

כיצד התבטאה שקיעת האימפריה העות'מאנית בירושלים? האם השפיע עליה מסע נפוליאון?
נתמקד בשלהי המאה ה־ ,18בשינויים באוכלוסייה היהודית ,ונבדוק מתי החלה בה "העת החדשה".
מרצה :ד"ר מיכל אורן
יום ראשון ,13.3.22,י"ז באדר ב' תשפ"ב

ימי מוחמד עלי והתנט'ימאת :ראשית העת החדשה?

ימי השלטון המצרי בירושלים ( )1840-1831שינו את העיר ,מעמדה ומרקם תושביה .נכיר את פני העיר
המשתנים ואת גורמי השינוי ,ונבדוק איך השפיעה חזרת השליטה לעות'מאנים ב"תקופת הרפורמות".
מרצה :ד"ר מיכל אורן
יום ראשון ,20.3.22 ,כ"ד באדר ב' תשפ"ב

סיור וירטואלי בירושלים העות'מאנית

סיור מקוון בירושלים העות'מאנית :נבין מדוע ביצר הסולטן סולימן המפואר את העיר ,מה חידש באספקת
המים ,ואיך בהמשך הזניח השלטון את העיר
עד השליש האחרון של המאה ה.19-
מרצה :תמר הירדני
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