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מי אנחנו
מכון מגלי"ם מבית "עיר דוד" הוא מרכז למידה וחקר רב תחומי המרחיב ומעמיק את 

הידע אודות ירושלים הקדומה ומתמחה בהנגשתו לקהל הרחב. 

אנו מציעים מגוון רחב של תכנים ותכניות המחברים עבר והווה ויוצרים מפגש 
מרתק בין התרבות וההיסטוריה היהודית ובין הממצאים הארכיאולוגיים אשר 

נחשפים כל העת בירושלים.   

המכון מוביל עבור משרד החינוך ומוסדות האקדמיה תהליכי פיתוח של כלים 
טכנולוגיים חדשנים וייחודיים כדי להעשיר את חווית הלמידה ולהעביר את הידע 

המחקרי והעיוני בצורה מוחשית, ויזואלית ומרתקת.

תוכניות מכון מגלי”ם מסובסדות על ידי הגופים הבאים:

משרד התרבות 

מכון מגלי"ם הינו ספק תוכן רשמי של משרד התרבות אשר נותן תקציב לספריות 
להזמנת הרצאות ללא תשלום )על ידי "פמי פרימיום"(. 

החברה למתנ"סים

במסגרת פרויקט "היתרון לגודל" מתנ"סים יכולים להזמין הרצאות וסיורים בהנחה 
דרך החברה למתנ"סים.
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קורסים



ירושלים בנויה שכבות על גבי שכבות. שכבות  ארכיאולוגיות, 
שכבות היסטוריות ושכבות אנושיות אשר יצרו את דמותה 

של העיר. בקורסים של מכון מגלי”ם ננסה לקלף את 
השכבות. נעמיק בתקופות השונות החל מהעת העתיקה 

ועד העת החדשה. תוכן  הקורסים עומד על בסיס הממצאים 
הארכאולוגיים האחרונים מעולם המחקר הנוגעים לסוגיות 

היסטוריות ועל הספרות המקראית.

קורסים

הרצאה 
בקהילה

 משך כל הרצאה
כשעה וחצי

 בשפות: 
עברית, רוסית, 
אנגלית, צרפתית 
וספרדית

Ag
Béא

מרצים 
בכירים

ניתן לקצר 
ולהאריך כל 
סדרת הרצאות
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עלייתה ונפילתה של מלכות בית דוד
ירושלים בימי בית ראשון

שנים רבות עמד בית המקדש הראשון על תילו. אירועים מסעירים ומשמעותיים 
התרחשו בתקופה זו. בסדרת הרצאות זו נשמע על אירועים אלו החל מכיבושה של 

העיר על ידי דוד המלך, דרך חזקיהו וחציבת הנקבה וכלה בחורבנה של ירושלים 
בימי הנביא ירמיהו. 

מפגש 1: מלכותו של דוד המלך: כיבוש ירושלים וביסוס הממלכה לאור 
הממצאים הארכיאולוגים החדשים

מפגש 2: עימות גורלי: סנחריב נגד חזקיהו המלך מול חומות ירושלים
מפגש 3: חץ בודד נורא: יאשיהו מלך יהודה והמהפכה הדתית
מפגש 4: סופה של מלכות בית דוד: ירמיהו ואחרוני מלכי דוד
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מתפארת לחורבן
ירושלים בימי בית שני

תקופת בית שני מתחילה "ברעה גדולה ובחרפה" כפי שמתואר בספר נחמיה 
ומסתיימת בחורבן גדול. אך בדרך זורחים ימי הזוהר של החשמונאים והפאר הגדול 

שאפיין את תקופתו של הורדוס ושל הבאים אחריו.

בקורס נכיר את החלקים השונים בתקופת ימי בית שני וננסה להבין את התהליכים 
שהובילו לשינויים בתקופה. 

מפגש 1: ימי שיבת ציון: עזרא ונחמיה 
מפגש 2: מלחמת החשמונאים על ירושלים 

מפגש 3: ירושלים בתפארתה: מהחשמונאים ועד הורדוס
מפגש 4: החורבן שלפני החורבן: התהליכים החברתיים במחצית השנייה של ימי 

בית שני 
מפגש 5: המרד הגדול וחורבן ירושלים

מפגש 6: מרד בר כוכבא
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"על מקלע ורימון בשערייך" 
המאבק על ירושלים לאורך הדורות

מאבקים רבים התחוללו סביב ירושלים. בכל שנותיה ניסו רבים לכבוש את העיר 
ולשלוט בה. בסדרה זו נכיר את המאבקים הגדולים החל מימי דוד בעת העתיקה 

וכלה בשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים. 

העת העתיקה
מפגש 1: כיבוש ירושלים על-ידי דוד המלך

מפגש 2: עימות גורלי: סנחריב נגד חזקיהו מול חומות ירושלים
מפגש 3: החורבן הבבלי

מפגש 4: מלחמת החשמונאים על ירושלים
מפגש 5: המרד הגדול

מפגש 6: המאבק על ירושלים בימי הביניים

העת החדשה
מפגש 1: סיפור המחתרות והמאבק במנדט הבריטי. 

מפגש 2: הרובע היהודי בתש"ח 
מפגש 3: קרב סן-סימון במלחמת השחרור

מפגש 4:"כעיר שחוברה לה יחדיו": ירושלים במלחמת ששת הימים
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הר הבית לאורך הדורות
הר הבית הוא מוקד של פעילות דתית בירושלים. בקורס נתחקה אחר הרקע 

ההיסטורי, הארכיאולוגי והתרבותי הנוגעים בהר ובבית המקדש מתוך נקודת המבט 
של העולם היהודי. נעסוק במקורות מקראיים, חז"ליים ומקורות מאוחרים יותר 

הדנים בהר ועוסקים במקדש - בתקופות קיומו ובתקופות חסרונו.

מפגש 1: הר הבית מבראשית ועד סוף ימי הבית הראשון 
מפגש 2: הר הבית מימי שיבת ציון ועד לימי הורדוס

מפגש 3: מפעלי הורדוס בהר הבית 
מפגש 4: המקדש בעיני החכמים – מהי מגמת מקורות חז"ל?

מפגש 5: הר הבית בימי הביניים – מבט יהודי 
מפגש 6: הר הבית בנצרות ובאסלאם  
מפגש 7: הר הבית והתנועה הציונית  

מפגש 8: פרויקט סינון העפר מהר הבית 
מפגש 9: פעילות בירושלים - סינון ארכיאולוגי של עפר מירושלים הקדומה
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מנהיגות בעם ישראל  
בסדרת הרצאות זו נעסוק במנהיגים ובדרכי ההנהגה השונות שהיו לעם ישראל 
לאורך הדורות. בכל תקופה נוצר אופי ההנהגה המיוחד לה, עם החסרונות שבו 
ועם הפתרונות לצורכי השעה. שמות תפקידי ההנהגה התחלפו, אך התפקודים 

הבסיסיים במנהיגות ישראל נשמרו.

מפגש 1: מנהיגות לפי אידיאל  בתקופת התורה - ממשה ועד הכניסה לארץ
מפגש 2: בימים ההם אין מלך בישראל - תקופת השופטים ועד דוד

מפגש 3: מלך ונביא - תקופת המלוכה בבית ראשון
מפגש 4: ניסיון חידוש ההנהגה בתקופת שיבת ציון

מפגש 5: חכם עדיף מנביא - מתקופת החשמונאים עד חורבן בית המקדש
מפגש 6: משבר ההנהגה –מחורבן הבית עד בר כוכבא

מפגש 7: ההנהגה בזמן פיזור עם ישראל בגלות 
מפגש 8: ההנהגה בימינו
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סיפורן של עדות בירושלים
מימי הביניים ועד ימינו

לאורך שנים רבות הייתה ירושלים מוקד משיכה ליהודים רבים בתפוצות. יהודים 
 ממוצאים שונים פקדו את העיר. אך מתי לראשונה נוצרה בירושלים קהילה 

 המורכבת מכמה עדות שונות? מה הייתה מערכת היחסים בין העדות? האם הייתה 
 עדה מרכזית ושולטת? נישואים בין-עדתיים, מנהגים שונים... על זאת ועוד נשמע 

בקורס ייחודי המספר את סיפורן של העדות השונות שהתיישבו בירושלים.

מפגש 1: העדות הראשונות שמתיישבות בירושלים לאחר התקופה הצלבנית
מפגש 2: היעלמותה של העדה הגדולה ביותר בירושלים 

מפגש 3: סיפורה של עליית יהדות פרס ועדות המזרח בסוף המאה ה-19
מפגש 4: עליית יהודי עיראק לירושלים וסיפור ההנהגה התורנית החדשה בירושלים

מפגש 5: עליית הייקים לירושלים והשפעתה על הצביון התרבותי בירושלים

יהודים ספרדים בירושלים לפני 1899
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 הרצאות ירושלמיות 
במעגל השנה



לוח השנה צופן בתוכו תאריכים משמעותיים. בהרצאות 
ננסה להכיר את הסיפורים שמאחורי זמנים אלו החל מימי 

התנ”ך עד ימינו אנו. 
חנוכה, יום האשה, יום ירושלים, שבוע הספר ועוד... נחווה 
ימים אלו בנגיעה ירושלמית מתוך דמויות וסיפורים מרתקים 

העולים מבין אבני ההיסטוריה של העיר.

 הרצאות ירושלמיות 
במעגל השנה

הרצאה 
בקהילה

 משך כל הרצאה
כשעה וחצי

אמצעי 
המחשה 

מגוונים

 בשפות: 
עברית, רוסית, 

אנגלית, צרפתית 
וספרדית

Ag
Béא

מרצים 
בכירים
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מגלים את ירושלים 
תגליות חדשות בירושלים הקדומה 

ירושלים - רבדים רבדים לה. בשנים האחרונות נחפרים בירושלים אתרים חדשים 
רבים. בחפירות אלו מתגלים ממצאים מפעימים ומרתקים אשר מזמנים לנו מבט 

חדש על עברה של ירושלים.

בהרצאה זו נכיר את הממצאים החדשים שהתגלו בשנים האחרונות:

הבולות הייחודיות שנמצאו בעיר דוד	 

בריכת השילוח הגדולה מימי בית שני	 

הרחוב המפואר שעלה אל הר הבית 	 

תעלת הניקוז שהחביאה בתוכה גילויים מפתיעים 	 

מצודת החקרא שעל זיהוי מקומה התווכחו החוקרים במשך שנים רבות 	 

נספר כיצד והיכן התגלו הממצאים, נראה את הקשר בינם ובין המקורות הקדומים 
וננסה לשפוך אור על העבר בעזרת ממצאי ההווה. 
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מלחמת החשמונאים על ירושלים

הרצאה מרתקת המספרת את סיפורם של החשמונאים מראשית המרד ביוונים ועד 
לימי הזוהר של מלכות בית חשמונאי. 

נגלה כיצד ומדוע הפכה ירושלים מעיר מקדש למרכז תרבותי, רוחני ולאומי.

ההרצאה מתפרסת על פני שלוש תקופות:

הרקע למרד – נלמד על התבססות התרבות היוונית בארץ.

ימי המרד – ננתח את הגורמים שהובילו לפרוץ המרד. 

בניין ירושלים – נכיר את מפעלי החשמונאים בירושלים.

סיפור חנוכה בשיחה ובמשחק
הרצאה חווייתית המספרת את סיפורם של מלכות בית חשמונאי ומשלבת משחק 

ידע חווייתי ומאתגר.

ההרצאה מתאימה לנוער מכיתה ט’ ומעלה ולמבוגרים.
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עיר שחוברה לה יחדיו
שחרור ירושלים ואיחודה

בהרצאה נצא למסע בין ירושלים החצויה של מלחמת השחרור ובין ירושלים 
המאוחדת של מלחמת ששת הימים, ונגלה את הקשר שבין השתיים לעברה של 

העיר, בימי דוד ובימי החורבן.

נעקוב אחרי חיילי החטיבה הירושלמית, חטיבת הצנחנים וחטיבת הראל.

ההרצאה מתאימה לנוער מכיתה ט’ ומעלה ולמבוגרים.

ההרצאה משולבת במסמכים, סרטים והקלטות 
מימי הקרבות על ירושלים.

אפשרות להזמנת הרצאות נוספות ליום ירושלים.
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שבת ירושלמית בהר הזיתים  
שבתות אירוח לקבוצות במלון ‘שבע הקשתות’ מול נופה המרהיב של ירושלים.

השבתות כוללות סיורי איכות, הרצאות מרתקות ואירוח מלא.

הר הזיתים 
מנפילת העיר העתיקה בתש"ח ועד החזרה אל ההר

בעיצומה של מלחמת העצמאות, ימים מספר לאחר הקמת המדינה, ננטש בית 
הקברות בהר הזיתים. במהלך תשע עשרה שנות השלטון הירדני בהר חולל בית 

הקברות בשיטתיות וכ-70% מהמצבות נהרסו.

בבוקרו של יום רביעי, כ"ח אייר תשכ"ז, שבנו אל הר הזיתים. על פסגת ההר עמד 
מוטה גור וממנו קרא לכל הכוחות להיכנס  ולכבוש את העיר העתיקה. בשעה 

10:00 הר הבית היה בידינו. לאחר ששוחרר, נחשפו ממדי החורבן בהר הזיתים 
והחלה עבודת שיקום יסודית שממשיכה עד היום.

את סיפור הר הזיתים נביא באמצעות ספורים אישיים,  קטעי עיתונות, תמונות 
ומסקנות וועדת חקירה. 
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תנ"ך וארכיאולוגיה 
הילכו שניהם יחדיו?

בשנים האחרונות עומד התנ"ך תחת מתקפה הולכת וגוברת של גישות בחקר 
הארכאולוגיה הטוענות שהמקרא אינו משקף מציאות היסטורית ממשית. לעומתם 

ניצבים חוקרים הטוענים שההיפך הוא הנכון, ושהממצאים הארכאולוגיים דווקא 
מאששים את התיאור המקראי.

בהרצאה נציג את הפולמוס הסוער המתחולל בין מצדדי שתי הגישות בקרב חוקרי 
ארכיאולוגיה ומקרא, וננסה להבין את השיח המתנהל על טיב היחסים שבין התנ"ך 

לארכאולוגיה.

נבחן את הטיעונים של שני הצדדים לאור 150 שנות מחקר הארכאולוגיה 
הישראלית, עם דגש על הממצאים החדשים שנחשפו לאחרונה בעיר דוד 

ובמקומות נוספים בארץ ישראל.

ההרצאה מלווה באמצעי המחשה מגוונים 
ובהם תמונות, סרטונים והדמיות.
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עימות גורלי 
מפגש בין ספר הספרים והכתבים האשורים

בשנת 701 לפנה"ס אירעה אחת הדרמות הגדולות בתנ"ך – נפילת צבא סנחריב 
לפני חומות ירושלים. 

ההרצאה משלבת בין הסיפור התנ"כי לבין המקורות  שנתגלו בארמונו של סנחריב, 
מלך אשור, בנינוה ובחפירות בעיר דוד וסביבותיה. במהלך ההרצאה נתוודע אל 

הרגעים עוצרי הנשימה שעברו על ירושלים עם עליית 
צילה המאיים של האימפריה הגדולה אשור, נגלה 

כיצד התמודד חזקיהו מלך יהודה מול האיום 
של הממלכה האשורית ונכיר את שני מפעליו 

הגדולים: החומה הרחבה ונקבת השילוח.

ההרצאה מלווה במצגת המשלבת 
קטעי אנימציה וסרטוני המחשה.
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הטוב הרע והחלש ה
מלכי יהודה האחרונים וחורבן ירושלים 

ההרצאה עוקבת אחר הדרמות שהתרחשו בירושלים בשלהי ימי הבית הראשון, 
מספרת את סיפורם של אחרוני מלכי יהודה ומנסה לגלות מדוע חרב הבית.

בין אבניה של ירושלים והתעודות שנמצאו באשור ובבבל מסתתר סיפורם של 
אחרוני מלכי יהודה. 

ממלכת יהודה, הנתונה בין השפעתה של מצרים מדרום ולחצה של בבל מצפון, 
נאלצת לקבל החלטות קשות. קולם של הנביאים קורא, מנסה למנוע את החורבן 

הקרב ובא, ומלכי יהודה מיטלטלים בין נביאי השקר לנביאי האמת, בין השרים 
לסופרים, בין פוליטיקה למוסר.

w

ההרצאה מלווה במצגת חווייתית הכוללת סרטונים ואנימציות ומציגה את המקורות 
והממצאים הארכיאולוגיים שנתגלו לאחרונה בעיר דוד וסביבותיה. 
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מתפארת לחורבן
ירושלים בימי בית שני

בהרצאה זו נצא למסע אל ירושלים של בית שני – מימי התפארת בתקופה 
החשמונאית וההרודיאנית, דרך מלחמת האחים וחורבן העיר ועד לקרב האחרון 

בתעלת המסתור שנתגלתה לאחרונה בעיר דוד.

נחבר בין הסיפור ההיסטורי, ספרות חז"ל והממצאים הארכאולוגיים החדשים 
שנתגלו בשטח: נשחזר את מראה העיר בתפארתה, נלמד אודות החברה היהודית 
שהתגוררה בה, ננתח את השבר במנהיגות שהוביל אל מלחמת האחים ערב חורבן 

הבית, וננסה להבין האם היו למלחמה זו סימנים מוקדמים.
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קבר רחל במשך הדורות
כמו כותל קטן, מוקד משיכה לדורות, עמד על אם הדרך קברה של האם - קבר רחל.

בהרצאה נשמע על המאורעות והשינויים שפקדו את קבר רחל וסביבתו במשך 
1700 שנה. 

נפתח צוהר אל עולם הזיכרונות, ההווי, המנהגים, הפיוטים, התפילות, יומני הקבר, 
השמשים שכיהנו בו וכוחם הנסתר של המפתחות.

ההרצאה מלווה במצגת 
וקטעי שירה.

ההרצאה מתאימה לנוער 
מכיתה ט’ ומעלה ולמבוגרים.
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נשים מטביעות חותם 
"עולם חסד יבנה"  – נשים פורצות 

דרך בישוב הישן
ההרצאה פותחת בפנינו צוהר אל חיי היום יום הקשים 

בירושלים במאה ה-19 ואל הנשים אשר עיצבו את פניה 
של העיר באותה תקופה על ידי גמילות חסדים מופלאה.

נשים ירושלמיות בימים הסוערים של קום המדינה
בהרצאה נפגוש בסיפוריהן של  נשים ירושלמיות  בתקופת הקמת המדינה. 

הבחורה שחילצה את האחיין ב"פיצוץ בן יהודה", השבויה הצעירה ביותר במערכות 
ישראל, הכלה שקיבלה מתנה אישית מהמופתי ועוד.

סיפורן של הלוחמות הירושלמיות
הרצאה בעקבות הלוחמות במערכה על העיר העתיקה בתש"ח. הבחורה 

שהטילה את אימתה על הערבים, הצעירה שקברה את שני הוריה, הלוחמת 
שחיפשו הערבים במהלך הכניעה ועוד…

ההרצאות מלוות במצגת ואמצעי המחשה מגוונים
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סיפור המים בירושלים
 הבאת המים לירושלים היתה מאז ומעולם סוגייה מאתגרת ולא מובנת מאליה. 

בכל תקופה נמצא לה פתרון יצירתי שונה.

בהרצאה נלמד על הפתרונות הטכנולוגיים היצירתיים שנמצאו בכל תקופה החל 
ממערכת המים הכנענית בת ה-3800 שנה, דרך ניקבת השילוח מתקופת חזקיהו 
המעוררת השתאות עד היום, אמות המים החשמונאיות והרומיות, בריכות המים 

השונות ועד למפעלי המים הבריטיים, משמעת המים במצור בתש”ח והמים בימינו. 

בהרצאה נראה איך נושא המים משפיע ומושפע מאוד מן השלטון, הדת והמלחמות 
שבכל תקופה וכיצד ניתן לספר את סיפורה של ירושלים דרך סיפור המים.
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 ירושלים הקדומה מגיעה אליכם 

עם פעילות חינוכית מלהיבה ומרגשת!

הפעילות משלבת:

מיצג תלת מימד המביא את ירושלים הקדומה אליכם.	 

סיפורה המרגש של חשיפת עיר דוד והממצאים הייחודיים שנתגלו בה, 	 
בשילוב מצגת וסרטונים. 

חידון אינטראקטיבי עם ַשלטים אלקטרוניים. 	 

שירי ירושלים בשיתוף הקהל.	 

אורך הפעילות: כשעה וחצי. 

הפעילות מתאימה לילדים בכיתות ד’- יב’ 
וכפעילות להורים ולילדים / לסבים ולנכדים.
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סיורים בירושלים
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משך הסיורים 
1.5-3 שעות

הדרכה 
במגוון 
שפות

Ag
Béא

סודותיה של ירושלים הולכים ונחשפים לאיטם על ידי חופרים וחוקרים. 
בסיורים השונים נלך במקומות בהם התרחשו אירועי העבר וננסה להכיר את הסיפורים השונים 

דרך הממצאים והתגליות. 
סיורים תת קרקעיים בירושלים הקדומה, מיצגי לילה מרהיבים, סיור סליחות, טיולים מסובסדים 

לקייטנות, עששיות בחנוכה, סיור תאטרלי ועוד... 

סיורים בירושלים

מדריכים 
מנוסים
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סיו גן לאומי עיר דוד
בואו לגלות את סודותיה של ירושלים המקראית; ללכת בעקבות מלכים ונביאים 

במקום בו התרחשו רבים מסיפורי התנ”ך, לעבור במעברים תת-קרקעיים דרכם 
נכבשה העיר, לרדת אל המעיין הנסתר שבו הומלכו מלכים וללכת במימי נקבת 

חזקיהו לאור פנסים. 

הצטרפו למסע קסם מסתורי בין פירים חומות וביצורים קדומים בעיר דוד, המקום 
בו נולדה ירושלים.

 סיורים נוספים בירושלים הקדומה: 
עיר דוד פינת הכותל, האמה החשמונאית ומצבות הפאר בנחל הקדרון.
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עם רדת הערב, עוטפת את עיר דוד אווירה קסומה.
 סיפור שיבת ציון והחזרה אל ירושלים מוקרן בטכנולוגיה חדשנית 

על גבי עתיקות עיר דוד. 
 שילוב של תסריט מרתק, אנימציה מפעימה ופס קול מרגש, 

יעניק לכם חוויה רב חושית בלתי נשכחת!
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סיו  חווית הסינון הארכיאולוגי 
בגן לאומי עמק צורים 

בואו להיות ארכיאולוגים ליום אחד ולהשתתף בפרויקט של חשיפת ממצאים 
מירושלים הקדומה.

המשתתפים עוברים הדרכה מרתקת ומצטרפים לצוות המסננים של העפר.

במהלך השנים נמצאו אלפי מטבעות, בולות, אבני פסיפס, ראשי חץ, תכשיטים 
ועוד עשרות פריטים מכל תולדותיה של ירושלים.

האתר נימצא מול אוניברסיטת הר הצופים.

ניתן לשלב משחק ניווט סלולארי, בין עצי העמק, עם חידות מתולדותיה של העיר.

סיור סליחות
לקראת החגים, עיר דוד מזמינה אתכם לחוויית סליחות בירושלים הקדומה. 

הפעילות כוללת צפייה במיצגי לילה מרהיבים המוקרנים על גבי עתיקות עיר דוד 
והאזנה לניגוני פיוטים. פעילות מרגשת ובלתי נשכחת!
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טיול סגווי סיו
רכב העתיד בשבילי העבר

עיר דוד מזמינה אתכם לסיור סגווי קסום עם תצפיות מרהיבות בנופי רכס ארמון 
הנציב.

סיור רכוב חוויתי ומרתק שייקח אתכם בשבילי הטיילות בארמון הנציב. שילוב 
מנצח של טכנולוגיה, נופים עתיקים וזוויות מבט בלתי שגרתיות על ירושלים.

מסלול: נצא מיער השלום  אל טיילת האז ואל טיילת גולדמן. נערוך תצפית 
מרשימה מזרחה אל מדבר יהודה וניסע מערבה אל טיילת שרובר. מסלולנו נע 
בדרכים צדדיות ויפות ללא כלי רכב בין הטיילות שלאורך הרכס. הטיול מלווה 

בהדרכה היסטורית וכן בהדרכה מקצועית לשימוש נכון בכלי התחבורה החדיש.

משך הסיור: כשעתיים
רכב מיני גולף - כחלופה לנשים בהריון ולאנשים השוקלים מעל 115 ק"ג.

מתאים לגילאי 16 ומעלה. 
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 למידע נוסף 
ולהזמנת הרצאות וסיורים: 

 נירה ירון 
nira@cod.org.il  |  052-7752000

megalim.org.il 


