צילום :ארכיון המדינה

המנדטורים

החיים בתקופת המנדט ותרומתו לארץ
 11הרצאות | בימי שני מדי שבוע |  | 10:45-9:00בזום
המפגש מחולק לשני חלקים ,עם הפסקה ביניהם

רכז הקורס :דב נוטקביץ | שכר הלימוד 440 :ש״ח
יום שני ,3.1.22 ,א' בשבט תשפ"ב

המהלך שנשכח :קהילות יהודיות בערים ערביות בתקופת המנדט

מדוע נשכחה קהילה יהודי בית שאן? כיצד השפיעו המאורעות על יהודי עזה ובאר שבע? מה ביקשו יהודי נצרת
ויריחו מהמוסדות הלאומיים? תופעה התיישבותית ייחודית ,שנעלמה מהמפה ומן הלב.
מרצה :ד"ר ראובן גפני
יום שני ,10.1.22 ,ח' בשבט תשפ"ב

פיתוח תשתיות התחבורה בארץ ישראל המנדטורית

במשך  30שנות השליטה הבריטית פותחו מאוד מערכות התחבורה בארץ :מאות קילומטרים של כבישים ,מערכת
רכבות ,נמל עמוק מים בחיפה ,שדות תעופה ברחבי הארץ ועוד.
מרצה :פרופ' גדעון ביגר
יום שני ,17.1.22 ,ט"ו בשבט תשפ"ב

רון בלב? מדיניות הייעור של הממשל הבריטי בארץ

השלטון הבריטי פעל רבות לייעור הארץ החשופה בסיוע המחלקה לייעור ,איקלום עצים ,הקמת משתלות וכמובן
קק"ל .מיליוני עצים ניטעו ,יערות הוכרזו שמורות טבע וט"ו בשבט הוכרז חג לאומי.
מרצה :פרופ' גדעון ביגר
יום שני ,24.1.22 ,כ"ב בשבט תשפ"ב

פרשות האריסים :השינוי במדיניות הקרקעית בימי המנדט

הבריטים השתדלו לשמור על חוקים ונוהגים עות'מאניים ,אך במדיניות הקרקעית חל שינוי ,בעיקר ביחס למחוסרי
קרקע .פעולות השלטון המחישו את הפער המתרחב בין האוכלוסייה היהודית והערבית.
מרצה :ד"ר מיכל אורן
יום שני ,31.1.22 ,כ"ט בשבט תשפ"ב

ההיסטוריה הלא ידועה של נשים בריטיות במנדט

נבחן את נוכחותן של מאות נשים בריטיות בתקופת המנדט ואת מעורבותן הישירה והעקיפה במשימת השלטון
הבריטי בארץ – הנשים הנשואות (לבעלי תפקיד בממשל) ואלו הרווקות.
מרצה :ד"ר חגית קריק

לרשימת הקורסים
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צילום :ארכיון המדינה

המנדטורים

(המשך)

יום שני ,14.2.22 ,י"ג באדר א' תשפ"ב

החיים בעיר

איך נראו חיי היומיום בערי הארץ לפני מלחמת העצמאות? עד כמה השפיע העימות הציוני־פלסטיני על חיי היומיום?
כיצד השפיעה תקופת המנדט על עיצוב החיים העירוניים לאחר ?1948
מרצה :פרופ' מנחם קליין
יום שני ,21.2.22 ,כ' באדר א' תשפ"ב

מנדט לשכוח :ייצוגי תקופת המנדט בספרות ובתרבות הבריטית אחרי   1948

נבחן את התגובות לסיום המנדט ,את הרגשות הטעונים בציבור הבריטי ואת ייצוגיה של פלשתינה־א"י המנדטורית
בתרבות הבריטית אחרי  1948בספרות ,בקולנוע ובטלוויזיה.
מרצה :פרופ' איתן בר־יוסף
יום שני ,28.2.22 ,כ"ז באדר א' תשפ"ב

ספורט ותיאטרון :מוסדות חברה ותרבות בריטיים במרחב זר ומוכר

הבריטים יזמו התאגדויות תרבות ופנאי ,שיצרו תחושת שייכות וקהילתיּות בריטית .נתמקד בשתי מסגרות
ירושלמיות וכיצד שיקפו את היבדלות הבריטים מהמקומיים ואת ההיררכיה החברתית הפנימית.
מרצה :ד"ר חגית קריק
יום שני ,7.3.22 ,ד' באדר ב' תשפ"ב

איזהו גיבור? הגרדום כזירת מאבק יישובית-מנדטורית   

נבחן כיצד עונש המוות בתלייה ליהודים השפיע על היישוב היהודי בארץ ,על יחסי הגומלין הפוליטיים בתוכו ועל
עמדתו ביחס לשלטון הבריטי  -שנכרכו במחלוקות המרכזיות ביישוב בשנות ה־.40
מרצה :פרופ' אמיר גולדשטיין
יום שני ,14.3.22 ,י"א באדר ב' תשפ"ב

לתכנן את ערי פלשתינה־א"י

השלטון הבריטי הביא תפיסות חדשות על אודות העיר ,קהילותיה ותכנונה ,ואלו השתלבו בתפיסות דתיות
ורומנטיות של 'ארץ הקודש' .נבחן את השפעתן על ערי הארץ ,ובמיוחד ירושלים ותל אביב.
מרצה :ד"ר נועה הייזלר־רובין
יום שני ,21.3.22 ,י"ח באדר ב' תשפ"ב

העבר מתעורר :מחלקת העתיקות הבריטית בתקופת המנדט

על מחלקת העתיקות הבריטית ועיצובה מחדש של המורשת התרבותית של הארץ;
ההתפתחות המשונה של חוק העתיקות;
ועל הנוכחות הגוברת של העבר בחיי בני הארץ,
בצל סכסוך מחריף.
לרשימת הקורסים
מרצה :דותן הלוי
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