הכרת ירושלים לתקופותיה  -סיורים
בפרק זה בסדרה נסייר בירושלים של הממלוכים והעות'מאנים ונכיר את המדרסות והמסגדים ,את הח'אנקות
והסבילים ,את המתחמים הפרנציסקניים שהחלו להתפתח באותם הימים ,ואת השכונה היהודית שהחלו
להתפתח באותם הימים ,ואת עולי הרגל שעשו דרכם לירושלים.
*סדרת סיורים זו משלימה את קורס ההרצאות 'הכרת ירושלים'.
ארבעה סיורים | בימי רביעי מדי שבועיים | 17:00-14:00

מועד הפתיחה ,12.1.22 :י' בשבט תשפ"ב
רכזת הקורס :נעמה ניסני
דרגת קושי :קלה־בינונית
הטבה מיוחדת 5% :הנחה לנרשמים לשלושה או ארבעה קורסי חורף 10% ,הנחה לנרשמים לחמישה קורסים
(או יותר) .למימוש בהרשמה טלפונית בלבד02-5398855 :

יום רביעי ,12.1.22 ,י' בשבט תשפ"ב
אל ירושלים הממלוכית
מעטות התקופות שהותירו חותם עז כל כך בנופה של ירושלים ,כמו התקופה הממלוכית .בסיורנו נכיר כמה מן
המבנים היפים שנותרו לאורך רחוב השלשלת ,המשובץ במדרסות ,ח'אן ומבני קבורה מהודרים .אם יתאפשר,
נגיע עד שער השלשלת ונלמד את סיפורו המיוחד .נמשיך ברחוב הגיא ,רחובה הראשי של העיר הממלוכית,
ניכנס אל סוק אל כתאנין ונמשיך בכמה מהסמטאות היפות ברובע המוסלמי .נעמוד ליד ארמון ענק ,שהוא
סיפור פמיניסטי מרתק ,ונסיים במפגש בין העולם המוסלמי לזה הנוצרי.
מדריך :ד"ר שמעון גת
נקודת המפגש :שער יפו

יום רביעי ,26.1.22 ,כ"ד בשבט תשפ"ב
הקהילה היהודית ועולי הרגל בירושלים הממלוכית
נתחיל בהר ציון ,שם ככל הנראה היתה השכונה היהודית בראשית התקופה הממלוכית ,סביב היכל דוד  -אתר
מקודש יהודי שהיה נתון במחלוקת מול הנוצרים .נסייר ברובע היהודי שהחל להתפתח בשלהי התקופה ,נספר

את סיפורו של הרמב"ן ושל בית הכנסת הנקרא על שמו ,ונסיים בתצפית לכותל המערבי  -שאף הוא נזכר
לראשונה בשלהי תקופה זו.
מדריך :ד"ר משה יגור
נקודת המפגש :שער ציון

יום רביעי ,9.2.22 ,ח' באדר א' תשפ"ב
המסדר הפרנציסקני מגיע אל ירושלים
המסדר מקיים נוכחות רצופה בארץ הקודש מ־ ,1333ושימש נציג הנצרות הקתולית בארץ הקודש עד לעת
החדשה .הפרנציסקנים שמרו את אתרי הקודש  ,סייעו לעולי הרגל הנוצרים ולקהילה הנוצרית המקומית
והביאו ארצה שיטות מתקדמות בתחחומים שונים .נסייר במתחם ה"קוסטודיה" ,בחדר האוכל ,בחדר מלבושי
הכמורה ובכנסייה הגדולה; משם נמשיך לחלקים הפרנציסקניים של כנסיית הקבר.
מדריך :דב נוטקביץ'
נקודת המפגש :כיכר צה"ל

יום רביעי ,23.2.22 ,כ"ב באדר א'
בעקבות יהודי ירושלים העות'מאנית
היהודים ראו ברכה תחת האימפריה העות'מאנית המתפשטת במאה השש־עשרה ,וכך גם העיר ירושלים.
משער העיר ,ניכנס לעיר העתיקה ולרובע היהודי ,שם נראה את בתי הכנסת שהתפתחו בתקופה זו ונסקור את
תרומתם של מגורשים מספרד ,עולים מתימן ,מקובלים ממרוקו ושבתאים מאשכנז ,ונדבר על ציפיות משיחיות
לצד חיי היום־יום.
מדריך :ד"ר משה יגור
נקודת המפגש :שער יפו

*רמת קושי נמוכה :יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני.

