זום על ירושלים :פנינים ופינות סתר בעיר
נסייר מתוך הכורסה בפינות נשכחות" ,נציץ" אל אתרים הסגורים לקהל ,נספר על אתרים
שהיו ואינם אך מהווים חלק בפסיפס ההיסטורי של ירושלים ,ונספר את סיפורם של תושבי
העיר ,חייהם ואהבותיהם.
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רכז הקורס :דב נוטקביץ
מועד הפתיחה :יום חמישי ,12.5.22 ,י"א באייר תשפ"ב
הטבה מיוחדת 5% :הנחה לנרשמים לשלושה  /ארבעה קורסים 10% ,הנחה לנרשמים
לחמישה קורסים (או יותר) .למימוש בהרשמה טלפונית בלבד.02-5398855 :
יום חמישי ,י"א באייר12.5 ,
סודותיה של מנורת הכנסת
תיירים וישראלים רבים מגיעים להצטלם ליד מנורת הכנסת הניצבת מול משכן הכנסת ,אך
רק מעטים מכירים את סיפורה המדהים .נגלה מאין הגיעה המנורה ומי יצר אותה ,נצלול אל
מעמקי התבליטים החקוקים בה ונחשוף את הסדר וההיגיון המופלאים שבעיצובה.
מרצה :תמר הירדני
יום חמישי ,י"ח באייר19.5 ,
מצורעים והעיר הקדושה
לירושלים יש 'רומן' ארוך עם מחלת הצרעת ,וכמה דמויות חשובות בעיר ובסביבתה לקו
במחלה ונכנסו לדפי ההיסטוריה .אבל האם מחלת הצרעת של ימי קדם היא המחלה לה אנו
קוראים 'צרעת' כיום? מנין הגיעה המחלה לירושלים ,ובאילו נסיבות? כיצד טופלו החולים בה
(אם טופלו) והיכן שוכנו ברחבי העיר ,מימי הביניים ועד המאה ה־ ?20מה ניתן ללמוד מן
היחס הממסדי למחלה ולחולים בה על המודרניזציה שעברה ירושלים  -כמו גם על השסעים
הדתיים ,הלאומיים והחברתיים־כלכליים בין תושביה?
מרצה :ד"ר אלדד ברין
יום חמישי ,כ"ה באייר26.5 ,
בצלאל של שץ
מבט רענן ושונה על מפעל חייו של בוריס שץ ,הבוחן כיצד השתלב בית הספר לאמנות
יהודית 'בצלאל' במפעל הציוני ,מדוע הוא הציע פרשנות חדשה למושג "יודאיקה" ,ומה הביא
בסופו של דבר לקריסתו של החלום ולפינוי מקומו ל"בצלאל החדש".
מרצה :תמר הירדני

יום חמישי ,ג' בסיוון2.6 ,
צדפים בחוף ירושלים :קברים וסיפורים בהר ציון
בהר ציון נפגשים ,בשטח מצומצם למדי ,בני כל הדתות והעדות בירושלים  -אבל במאוזן...
בסיור מקוון נכיר סיפורי חיים מרתקים ,דמויות מגוונות ומצבות מסקרנות :ארמנים ופולנים,
קתולים ויוונים ,יהודים ומוסלמנים ,מכל המינים.
מרצה :ניר אורטל
יום חמישי ,י' בסיוון9.6 ,
קולות מן העבר :על חזנות ,וחזנים ברדיו ובבתי הכנסת
מסע נוסטלגי בעקבות עולם החזנות הירושלמי של שלהי המאה ה־ 19ותקופת המנדט ,בין
בתי כנסת ואולמות מופעים ,מקהלות ילדים וחזנות משודרת :משכונת שערי חסד לבית
הכנסת ישרון ,ומבתי הכנסת החינוכיים סביב שוק מחנה יהודה למרכז העיר ומלון "פאלאס".
מרצה :ד"ר ראובן גפני
יום חמישי ,כ"ד בסיוון23.6 ,
הריסתה של שכונת המוגרבים
בליל  11ביוני  ,1967הרסו רשויות מדינת ישראל את שכונת המוגרבים ששכנה ליד הכותל
המערבי והפכו סמטה צרה לרחבה הגדולה המוכרת כיום .נכיר את סיפור הריסת השכונה,
ששינתה לחלוטין את מראה הכותל המערבי ,וננסה להבין :מי נתן את ההוראה להרוס ומי
תכנן את ההריסה? מדוע היה פער בין התכנון לביצוע? כיצד הגיבו יהודים למראה הרחבה,
וכיצד השפיעו התגובות על עיצובה לאחר המלחמה?
מרצה :ד"ר שמואל בהט
יום חמישי ,א' בתמוז30.6 ,
סיפורי אהבה בירושלים
לא רק קבין של קנאה וחורבן נטלה ירושלים ,אלא גם מלוא החופן אהבה ורומנטיקה .נשמע
כמה מסיפורי האהבה המרגשים והמסעירים שידעה ירושלים :אהבתה האסורה של אלגרה,
הכלה שאיבדה את חתנה ,הצעיר שכתב מאות שירים לאהובתו ,האישה שידעה שלא תחיה
הרבה אחרי מות בעלה ,ועוד.
מרצה :תמר הירדני
יום חמישי ,ט"ו בתמוז14.7 ,
"מנוחה נכונה" בהר ציון
לאן נעלם בית הקברות האמריקאי? מי היה ג'ון ניקולייסון ומה תרם לירושלים? איזה יהודי
מכובד הספיד את המיסיונר קונרד שיק? למה מקס סנדרצקי היה 'ברוגז' עם שרלוטה פילץ,
ובכל זאת הם קבורים כמה צעדים אחד מהשני? נכיר את ראשי הקהילה הפרוטסטנטית
שהביאו את הקידמה לירושלים :גובאט וניקולייסון ,שיק ושנלר ,מקגוון וסנדרצקי,
ארכיאולוגים ובנקאים ,נזירות ומומרים  -כולם בבית קברות קסום אחד.
מרצה :ד"ר שירלי גרץ

יום חמישי ,כ"ב בתמוז21.7 ,
"וזו היא פתחה של גיהנום"
נרד לאורכו של גיא בן הינום ולעומק התופת :ירמיהו והארי פוטר ,צלם בוער ועץ הנביא ,שדה
היוצר ושדה הדמים ,קורבנות זועקים ושלדים עתיקים ,מנזר יווני ובית עצמות צלבני ,ברכת
כוהנים ונזיר עם שני מינים.
מרצה :ניר אורטל
יום חמישי ,כ"ט בתמוז28.7 ,
קיסרית על קו הרכס  -אוגוסטה ויקטוריה
הר הזיתים היה מאז ומעולם מקום קסום שאל פסגתו עלו על מנת לצפות על ירושלים
הקדושה .כך גם הרגישו הזוג הקיסרי וילהלם השני ואוגוסטה ויקטוריה ,ולאחר ביקורם
בירושלים בשנת  1898הם החליטו לבנות שם אכסניה מהודרת ,כנסייה ומכון ארכיאולוגי.
בכך הם שינו את קו הרקיע של ירושלים .נכיר את המתחם ,את האנשים המיוחדים שביקרו
בו ואת המכון הארכיאולוגי הגרמני  -שטומן בתוכו אוצרות רבים ומסקרנים מההיסטוריה של
ירושלים.
מרצה :ד"ר שירלי גרץ
יום חמישי ,ז' באב4.8 ,
הדקו חגורות :שדות התעופה של ירושלים
ירושלים ההררית מעולם לא הייתה צומת מרכזית עבור תחבורה אווירית ,אבל חשיבותה
הדתית ,מיקומה במרחב המזרח תיכוני והמלחמות שהתחוללו סביבה בעת המודרנית הביאו
לעיר כמה מנחתים ואף שדה תעופה בינלאומי אחד .על אף היותם בגדר הערות שוליים
היסטוריות ,המטוסים שנחתו בירושלים והמריאו ממנה ,והתשתית שאפשרה זאת ,מספרים
את סיפורה המרתק של העיר ,הכמיהה אליה והמאבקים סביבה.
מרצה :ד"ר אלדד ברין

