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 :יומטרותתיאור הקורס ו .א

ת שמונה: הקמתה כמעברה, התמודדות עם ילהקנות היכרות ראשונית עם ההיסטוריה של קרי

התנאים המאתגרים בשנותיה הראשונות, התפתחות יחסי הגומלין עם היישובים השכנים בגליל 

 , ראשית ההתמודדות עם סוגיות ביטחון ותהליכי הצמיחה של העיר.העליון

הקורס יתבסס על מקורות ראשונים כמו מכתבים, פרוטוקולים של דיונים ועל קטעי עיתונות 

 משנות החמישים והשישים.

ת שמונה הממוקם בפארק יהקורס יהווה גם מהלך תומך בהתחדשות המוזיאון לתולדות קרי

כנית המוזיאון החדש יגבשו המשתתפים בקורס, על בסיס הלמידה הזהב. לקראת גיבוש ת

 המשותפת, מסרים ונושאים שישמשו את אוצר/ת המוזיאון המתחדש:

 ת שמונה?ימהו סיפורה הייחודי של קרי

 מהן נקודות החוזק של הקהילה המקומית בעבר ובהווה?

 ר ואם בישראל?עם אילו אתגרים מרכזיים הצליחה העיר להתמודד כשהפכה ממעברה לעי

 

 מטלת הסיום של הקורס: .ב

המטלה תהיה קבוצתית. תלמידי הקורס יגבשו בסדנאות שיסכמו כל אחד מהמפגשים )בחצי 

יסוד לבניית -ת שמונה' שיהווה אבןיהשעה האחרונה של כל מפגש( את מסמך 'סיפורה של קרי

ש הממשלה מהלך שנמצא בעיצומו בתמיכת משרד רא –ת שמונה יהמוזיאון המחודש של קרי

 התוכנית לאתרי מורשת לאומיים(. –)תמ"ר 
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 ביבליוגרפיה: .ג

 1491ומעברות  עולים מ. נאור )עורך(, בתוך ,החלומות שהיו לעריםברוצקוס אליעזר, ' .1

 .191- 111עמ'  .1411, ירושלים 1491-

סוגיות גיאוגרפיות ופוליטיות בתהליך קביעת גבול הצפון של ארץ  ביגר גדעון, ' .1

אבשלום שמואלי, ואחרים, )עורכים(, ארצות הגליל,   :ישראל בתקופת המנדת, בתוך

 .911-991, עמ' 1411 אוניברסיטת חיפה

ת תוצאת מלחמה :השטחים הערביים לשעבר במדינ -שינוי מרחבי , גולן, ארנון .1

 .111-119(, עמ' 1111, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון, שדה בוקר )1491-1491ישראל 

בתוך מ.  , 'עובדות, פרטים וזכרונות: שנים ראשונות בקריית שמונה'ן אריה, ליברמ .9

, מקורות, סכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר :1411-1411אצבע הגליל, נאור )עורך(, 

 .114-144, עמ' 1441יד בן צבי, ירושלים 

, העלייה הגדולה בשנות החמישים: כישלונו של כור ההיתוך, הוצאת ליסק משה   .9

 .1-91עמ' , 1444 וסד ביאליקמ

מבצע כושל ומיתוס מכונן,  -יציאת יהודי תימן  אסתר, ,גליצנשטיין-מאיר .1

 .119-119, עמ' 9-44, עמ' 1111 ,רסלינג

 ומערב במפגש מזרח — 'ומזלג סכין עם אוכלים גליצנשטיין אסתר, 'כאן-מאיר .1

וטווין דניאל . בתוך: בראלי אבי, ג119-199ישראל', עמ'  במדינת תרבותי–הבין

ועכשווי, ירושלים  היסטורי מבט:בישראל וכלכלה ופרילינג טוביה )עורכים(, חברה

 .1119ושדה בוקר 

 14ם אלפיי', , המרוקאים ותמורה בבעיה העדתית בישראלאימת הקרנבלרון, 'ור, יצ  .1

 .11-119(, עמ' 1111)

 .119-191( 1111) 11 אלפיים', (1491פרשת התימנים מעמקה ), 'צמרת, צבי .4

חלמיש , ' "מי ומי ההולכים": איכלוסן של עיירות הפיתוח', בתוך: אבי פיקאר .11

)עורכים(, עיירות הפיתוח, יד בן צבי, אסתר גליצנשטיין -מאיראביבה, צמרת צבי ו

 .149-111, עמ' 1114ירושלים 

והורות של עולים מארצות האסלאם בעיני  היגיינה :תנאים של סלידה, 'אוריתרוזין  .11

 .111 – 149(, עמ'  1111) 11', עיונים בתקומת ישראל, ם בשנות החמישיםותיקי


