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 קטעים נבחרים מתוך הספרים הבאים: - החומר קריא

 .1,2,8,10צבי(: פרקים -)יד יצחק בן ירושלים בתקופה הצלבנית והאיובית / פראוור .1
 )אריאל(. כיפת הסלע ואבן השתיה / אלי שילר .2
 )מאגנס(: עבר והווה / נמרוד לוז –אסלאם, חברה ומרחב בירושלים  .3

 מאמריהם של אלעד, דרורי, פרנקל, פרי, גרבר, תמרי ועמירב.
 ריאל(.)א תולדות ירושלים מחורבן בית שני ועד לתקופה העות'מאנית / אלי שילר .4
 צבי(:-)יד יצחק בן פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש / אלי שאלתיאל .5

 יפה, אלסברג, פעיל ובריצ'ר.-מאמריהם של לצרוס
 )מכון ירושלים לחקר ישראל(: עיר בסבך / אמנון רמון .6

 .386, 213, 205, 200המאמרים שבעמודים: 
 )מאגנס(: והווה / נמרוד לוזאסלאם, חברה ומרחב בירושלים עבר  –המזרח החדש כרך מ"ד  .7

 משה עמירב. –קדושה ופוליטיקה בהר הבית 
 )מכון ירושלים לחקר ישראל(.יונים בשמי ירושלים / קליין  .8
 )ידיעות אחרונות(. במרחק נגיעה / גלעד שר .9

 )מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום, אונ' ת"א(.תהליך אנאפוליס / עומר צנעני  .10
  ה שם? רובינשטיין, מאלי, אגא, ברק ומוריס., מה באמת קר2000דיוויד -קמפ .11

 )ידיעות אחרונות(.
 )מכון ירושלים לחקר ישראל(./ ליאור להרס  1993-2011משא ומתן על ירושלים  .12
 אדוני ראש הממשלה: ירושלים! / משה עמירב )כרמל(. .13
 )עם עובד(:מיתוסים פוליטיים ערביים / עמנואל סיון  .14

 פרק שלישי.
 )מכון ירושלים לחקר ישראל(:יצחק רייטר  ריבונות האל והאדם / .15

 .2,5,7פרקים 
 )מכון ירושלים לחקר ישראל(.היבטים משפטיים / רות לפידות  –ירושלים  .16
 / הלל כהן  1967-2007עלייתה ונפילתה של ירושלים הערבית  –כיכר השוק ריקה  .17

 )מכון ירושלים לחקר ישראל(.
 )כתר(.כהן  ערבי / הלל-שנת האפס בסכסוך היהודי –תרפ"ט  .18
 )מכון ירושלים לחקר ישראל(.המאבק הפלסטיני על ירושלים / משה עמירב  .19
 )כרמל(.כך קרסה המדיניות לאיחוד ירושלים / משה עמירב  –סינדרום ירושלים  .20
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 )ידיעות אחרונות(: אין גבול / זוביידה וליפשיץ –עצור  .21
 : ירושלים: עיר ללא גבול / משה עמירב.9פרק 

 / נמרוד לוז )פלורסהיימר(.אלחרם אלשריף בשיח הציבורי הערבי הפלסטיני בישראל  .22
23. Jerusalem Syndrome:  

The Palestinian-Israeli Battle for the Holy City / Moshe Amirav  
(Sussex Academic Press). 

24. The Jerusalem Problem 1917-1992 / Moshe Amirav  
(University of Stockholm). 

25. Shared Histories – A Palestinian Israeli Dialogue: 

Chapter 7 – Articles by Amirav and Tamari. 

 

 תיאור הקורס:

מימי באסלאם ירושלים הדתי והפוליטי של העיר  ומעמדה מיקומה ההיסטוריעם  כרותיה

 הצלבנים ועד ימינו.

הדיון הפוליטי וההיסטורי על ה. לסוגי של מדינות ערב והעולם המוסלמי גישותה הקורס יבחן את

ירושלים אינו רק בין ישראל והפלסטינים, וקשורות אליו מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות; 

למשל, ירדן, הנהנית ממעמד מיוחד בהר הבית, ומלך מרוקו, בתפקידו כיושב ראש ארגון ארצות 

 האסלאם.

תרון הסוגיה במשאים ומתנים בין ישראל הקורס יבחן גם את הניסיונות השונים והיצירתיים לפ

 לפלסטינים.

והשיעורים הבאים יתבססו על הרצאה מחקר ל םנושאימספר בשיעור הראשון יוצגו לסטודנטים 

 ודיון בהם.

  

 דרישות הקורס:

סטודנט נושא מחקר אשר יציג  בתחילת הקורס יבחר כלעל התלמידים לנכוח בכל השיעורים. 

על הסטודנטים לקרוא  בתורו במהלך השיעורים בכיתה כטיוטא לעבודת הגמר עליה יקבל הערות.

 את החומר הרלוונטי לנושא שבחרו מתוך רשימת הקריאה המצוינת לעיל.

העבודה עצמה תוגש למרצה כחודש לאחר סוף הקורס והציון עליה יהווה את הציון הסופי 

 בקורס.

  

 : ביבליוגרפיה

 .ראה רשימת קריאה

 

 


