
    

 

 

 אקדמיה בכיכר

 ינואר( –סמסטר סתיו  )נובמבר  מועד :      "בשפתשנת לימודים: 

 שלום טרמצי, פרופ' מוסטפא עבאסי,  : ים המלמדמות ש

 איתן ישראלי, ד"ר אלון מרגלית, ד"ר זאביק גרינברג, פרופ' ינון שבטיאל, 

 פרופ' אמיר גולדשטיין.

  סיפורי מפות בגליל שם הקורס: 

 :חי  מכללת תל מיקום הקורס 

   :יום ושעה קבועים 

 18:00-20:00ימי שני בשעות 

 : תיאור הקורס 

עבר הווה ועתיד באזור אצבע הגליל, מבט מרתק וביקורתי על סוגיות יישוביות וחוקרים באמצעות מפות 

 . חי-הכרטוגרפי במכללה האקדמית תלממסד הידע 

 בעזרת הלימוד עם המפות נתבונן במציאות על הנגלה והסמוי מהעין. 

 

 :תאריך ונושא לכל מפגש  לימודי 

 1948--1934בין השנים זור אצבע הגליל היהודי באהתבססות הישוב תהליך   15.11 (1

 שלום טרמצי 

תיאור ואפיון היישוב היהודי בראשית המאה העשרים והתנאים שתרמו להתבססותו במרחב בשנים 

חי ומסמכים -רטוגרפי במכללה האקדמית תלקיעשה שימוש במפות ממסד הידע הבהרצאה   אלה.

 ראשוניים מארכיונים.

 "  ת של ח'אלסה לקרית שמונה, מה היה ומה השתנה?בין המפו"    22.11 (2

 פרופ' מוסטפא עבאסי 

תולדות העיירה ח'אלסה בהסתמך על מספר מפות ותמונות ותצלומי אוויר, ותנסה לציין שלבים בעסוק נ

 חשובים ומרכזיים בהתפתחות העיירה בימי המנדט הבריטי.

 

 לא יתקיים מפגש )חנוכה(  29.11** 

 העות'מאנית להבראת עמק החולה וגלגוליה עד לרכישת הזיכיוןהתכנית    6.12 (3

 ד"ר אלון מרגלית 

 ממצאים ומסקנות -מפת היישובים המבוצרים של יוסף בן מתתיהו בגליל   13.12 (4

    פרופ' ינון שבטיאל

בבואנו לבדוק את מפת היישובים שאותם ביצר, לטענתו, יוסף בן מתתיהו בגליל ערב מרד החורבן, 

מאות מערות טבעיות שהתפתחו בראשי צוקים תלולים ושימשו את תושבי היישובים מתגלות 

 כמקלטי מצוקים



    

 

 לא התקיים בגלל מזג אוויר סוער 20.12.21 **

 

 מה ניתן ללמוד ממפות תכנון  של קיבוצים בגליל   27.12 (5

 "ר זאביק גרינברגד

 

  קרקעי בגליל העליון-אשר נזרי ומאבקו לצדק חלוקתי   3.1.22 (6

 פרופ' אמיר גולדשטיין

המועצה הנבחר הראשון של קריית שמונה. נזרי, ההרצאה תעסוק בדמותו ובפועלו של אשר נזרי, ראש 

מנהיג מקומי שעלה מצפון אפריקה בחר לשלב בין פעילות ממסדית וביקורתית בניסיון לממש את 

התכנית המוצהרת להפיכת קרית שמונה למרכז אזורי. דרישותיו להרחבת שטחה של העיירה הביאה 

להקמת וועדת הגבולות הראשונה בישראל  , שנים ארוכות לפני שנולד המושג צדק חלוקתי,1959-ב

בין עיירת פיתוח למועצה אזורית. במפגש תנותח עבודת הוועדה ותוצאותיה על חלוקת המרחב ועל 

 מערכת היחסים הבין יישובית בגליל העליון.

 

 משק המים וחקלאות בני זמננו בעמק החולה". –"סקירה היסטורית   (7

      יתן ישראליא

 -ההרצאה תעסוק ותציג את השינויים שעברו על משק המים והחקלאות בעמק החולה ובהר לאורך כ
'מאנית, עבור בתקופת המנדט ותקומתה של מדינת תהשנים האחרונות משולי התקופה העו 140

 ישראל עד לעת הזו. 
פיתוח משק המים בהיבטים של מפעלים פרטיים, . 1:  ההרצאה תתחלק לשני נושאים עיקריים שהם 

ההשקיה שימוש במים בחקלאות באמצעות השתנות והתפתחות אמצעי . 2 אזוריים ומפעלי המדינה.
 והשימוש במים דבר המביא לפיתוח ושינוי מרכיבי החקלאות.

 

 :פרטי התקשרות עם המלמד/ת בקורס 

 shalomt@telhai.ac.il    8181918-04שלום טרמצ'י      

 

 

   חברתית כפרויקט מתמשך לאחר סיום הקורס  עשייה –לקורס  המשךתוצר 

חוקרים, סקרנים, חובבי מפות, היסטוריה, תכנון  –יצירת פורום של א.נשים מהקהילה ומהאקדמיה 

 . חי-רטוגרפי במכללה האקדמית תלקשבסיסה יהיה מסד הידע ההפורום יאפשר קהילת ידע   ועוד.. 

 החלטה של המשתתפים והמובילים שלוהפורום יוכל להיפגש באופן תקופתי, לפי 

 

 בהצלחה ובהנאה לכולנו!
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