צילום :מוטי דגן

זום על ירושלים :העיר המחולקת 1967-1948
 11סיורים מקוונים | בימי חמישי מדי שבוע |  | 19:00-18:00בזום
רכז הקורס  :דב נוטקביץ | שכר הלימוד₪ 385 :
יום חמישי ,6.1.22 ,ד' בשבט תשפ"ב   

כשטאלביה ובקעה הפכו ל'קוממיות' ו'גאולים'

מטאלביה ועד מוסררה ,מקטמון ועד בקעה :נגלה כיצד בוצע וכיצד השפיע תהליך איכלוסן מחדש בידי פליטים,
עולים ,פקידים וחיילים משוחררים ,ונכיר את הדמויות המרכזיות ,את שיקוליהן ואת תוצאותיהם.
מרצה :ד"ר אלדד ברין
יום חמישי ,13.1.22 ,י"א בשבט תשפ"ב  

עיר חצויה  -הקו העירוני בירושלים1967-1948 ,

במשך  19שנים הייתה ירושלים עיר מחולקת .כיצד "נולד" הקו העירוני? מהו "עובי הקו"? מה עושים עם כדורי
הרגל? סיור מקוון בעקבות תוואי הגבול ,התפתחותו והדמויות שהיו חלק בלתי נפרד מהווייתו.
מרצה :אריאל בן־גד
יום חמישי ,20.1.22 ,י"ח בשבט תשפ"ב  

מגבעת רם לקריית הלאום

הפיכתה של ירושלים לבירת מדינת ישראל חייבה עיצוב של מוסדות הלאום .סיור מקוון בקרית השלטון הלאומית,
ממשכן הכנסת אל משרדי הממשלה וגן הוורדים' ,בנייני האומה' ומוזיאון ישראל.
מרצה :ד"ר מיכל אורן
יום חמישי ,27.1.22 ,כ"ה בשבט תשפ"ב  

איכלוסם מחדש של כפרים ערביים בסביבות ירושלים

חמישה כפרים ערביים באזור ירושלים סופחו לעיר לאחר  1948ונושבו בידי עולים חדשים .נכיר את הקשיים של
הרשויות והתושבים בניסיונות ליישוב הכפרים ולהפיכתם לחלק מירושלים הישראלית.
מרצה :ד"ר אלדד ברין
יום חמישי ,3.2.22 ,ב' באדר א' תשפ"ב

במקום הר ,קמפוס

נעקוב אחר השטח בגבעת רם מ־ 1948ועד חנוכת קמפוס האוניברסיטה בעשור למדינה .נבקר וירטואלית בכמה
מבנים ומעבדות ,נראה את עיצוב הקמפוס ונסיים באצטדיון הלאומי האוניברסיטאי.
מרצה :ד"ר אסף זלצר
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יום חמישי ,17.2.22 ,ט"ז באדר א' תשפ"ב  

הר ציון – המקום הקדוש היהודי החשוב בישראל

בשנים  1967-1948היה "קבר דוד" בהר ציון תחליף לכותל המערבי ,שמעבר לגבול .נראה כיצד היה הר ציון
לאתר עלייה המונית לרגל ,נכיר את אתריו החשובים ונדון בקידוש "מערת האריה" וקברי הסנהדרין.
מרצה :פרופ' דורון בר
יום חמישי ,24.2.22 ,כ"ג באדר א' תשפ"ב

הר של זיכרון – קדושה לאומית ועליה לרגל אזרחית

על עיצובו של הר הרצל למוקד זיכרון לאומי :קבורתם בשנית של הרצל ,ז'בוטינסקי וחנה סנש; הפיכת בית
הקברות הצבאי למוקד זיכרון; והקמת "יד ושם" להנצחת הנספים בשואה ,במכלול "הר הזיכרון".
מרצה :פרופ' דורון בר
יום חמישי ,3.3.22 ,ל' באדר א' תשפ"ב

יורדים העירה :היסטוריה והתחדשות במרכז העיר

לִ ּבה של ירושלים הישראלית ,שכן לא רחוק מהגבול אך הצליח להשתקם לאחר  .1948משרדי הממשלה עלו
לעיר ,האוניברסיטה ירדה אליה ,אמנים וסופרים ישבו בבתי הקפה ו"צומת האיקסים" המה אדם.
מרצה :ד"ר אמנון רמון
יום חמישי ,10.3.22 ,ז' באדר ב' תשפ"ב    

איזהו גדול? שורשיו של "בית הכנסת הגדול" בירושלים

מאז המאה ה־ ,19יש ויכוח מיהו "בית הכנסת הגדול" של ירושלים .נצא מבתי הכנסת הגדולים של העבר,
ברובע היהודי ,אל המרכזים הדתיים בעיר החדשה" :היכל שלמה" הלאומי ו"בית הכנסת הגדול".
מרצה :ד"ר ראובן גפני
חופשת פורים
יום חמישי ,24.3.22 ,כ"א באדר ב' תשפ"ב  

קריית היובל חוגגת !70

היא הייתה גם בית מזמיל וגם קריית היובל ,גם שכונה וגם מעברה .נבדוק למי היובל; נבקר בשרידי מעברת
האזבסטונים וב"שיכון עולים"; ונפגוש את בניה ובוניה של השכונה ואת המפלצת שהייתה לסמל.
מרצה :תרצה רבינוביץ
יום חמישי ,31.3.22 ,כ"ח באדר ב' תשפ"ב

"אני לא אזוז מפה!" המובלעת הישראלית בהר הצופים

הר הצופים היה מובלעת בשטח הירדני ,במשך  19שנה .ניסע בשיירה להר עם ה"שוטרים" המוסווים ,נראה
איך מיגנו את ההר למלחמה ,נשמע את חוויות החיילים ונסיים בקו  9החוזר להר ב־.1967
מרצה :שמוליק לנגר
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