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 החברה הישראלית והר הבית: הלכה ואידיאולוגיה

 30168/01מס' הקורס: 

 ד"ר יצחק הרשקוביץהמרצה: 

 הרצאה סוג הקורס:

 

 : תשע''ז    שנת לימודים

            '        ב: סמסטר

 ש"ש 1:  היקף שעות

   
 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורס .א

הסטודנטים יכירו במעמדו המורכב של הר הבית בעיני החברה הישראלית במאה 

 השנים האחרונות.

הסטודנטים יעמדו על תמורות מהותיות שהתחוללו ביחס כלפי הר הבית בעשורים 

 בן.האחרונים, ויבינו את מהותן וטי

הסטודנטים יכירו את מגוון הפונקציות הפילוסופיות שמסמל הר הבית בעיני 

טריטוריה, -חלקים מהחברה הישראלית: מקדש, סמל לאומי, אזור מלחמה, אקס

 ועוד.חלום, 

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

מיום שגלו ישראל מארצם היתה בקרבם כמיהה מוחשית וממשית, שעוגנה 

ית, באמנות ובסיפורת, לירושלים ולמקדש. עם זאת, ככל שחלף בליטורגיקה דת

להשגה -ניתן-הזמן הפכה כמיהה זו מתשוקה אל הממשי לתשוקה אל הבלתי

המופשט. החזרה הדרמטית של עם ישראל להיסטוריה ולארצו, גרמה למפגש טעון 

פוליטית, האסתטית והדתית -עם קדשי העבר, שזהרם הועם והמציאות הריאל

בה לא הלמה את החזון העתיק. בקורס נעמוד על טיבו של מפגש טעון זה, שנעטפו 

על תרומתן של מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים ליצירת סמלי דת ולאום, על 
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ודה ושומרון ביחס להר הבית, של תנועת ההתיישבות ביההאמביוולנטי תפקידה 

ית בעשורים על מורשת הלח"י והמחתרת היהודית, ועל תנועות העלייה להר הב

 האחרונים

 

 )שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים( מהלך השיעורים:

השיעורים יורכבו מקריאת טקסטים מרכזיים, כמו גם מחשיפה לחומרי מחקר 

רבים ברשת המקוונת )בלוגים, מאגרי מידע משפטיים והסטוריים, ספריות 

 מקוונוות בנושא המקדש, ועוד(.

 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(ורטת לכל השיעורים: תכנית הוראה מפ

 הערות קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1 
הר הבית בתודעה ההיסטורית היהודית 

 האם היתה עלייה מסודרת להר? –בגלות 
  

   אנשי העלייה השניה ויחסם להר הבית 2

3 
מאבק הכותל, ומקומו של הר הבית 

 המדינהבתודעה היהודית ער הקמת 
  

4 
העיר העתיקה והר הבית במלחמת 

 בין דחייה לתשוקה –השחרור 
  

   מלחמת ששת הימים כתופעה תיאולוגית 5

6 

הקמת מקדש חדש? על הפולמוס של 

התחולל בעולם הדתי בעקבות מלחמת 

 ששת הימים

  

7 
עולי הר הבית בשנות השבעים והשמונים 

 ההר כמבוע להשקפות קצה –
  

8 
לכתי של הר הבית בעיני מעמדו הה

 מהות ופוליטיקה –המיינסטרים הרבני 
  

9 
על התמורה  –ראשית ההתמרכזות 

 הדמוגרפית של נאמני הר הבית
  

10 

על התמורות במעמדו  –משוליים לעיקר 

האונטולוגי של הר הבית בעיני הציונות 

 הדתית

  

11 
טקטיקה ואסטרטגיה במאבק הנוכחי על 

 הר הבית
  

   הסדר ומהותם הרעיונית מתווי 12
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   מגמות עתידיות בהר הבית 13

 

 :חובות הקורסג. 

 השתתפות ועבודה )כולל פרזנטציה קצרה(. חובות הקורס:

 

 .100%עבודה  –ציון מספרי  :מרכיבי הציון הסופי

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

 חובה

 .25/8/1967נתן אלתרמן, "פולמוס הכותל", מעריב  .1

ד, "מעמדם המשפטי של המקומות הקדושים", בתוך: אורה אחימאיר יצחק אנגלר .2

 .9-4)עורכת(, ירושלים: היבטים משפטיים, ירושלים תש"ם, עמ' 

חיים ארלוזורוב, "הדין וחשבון של ועדת החקירה", בתוך: כתבי חיים ארלוזורוב, כרך  .3

 .אביב תרצ"ד-א )חומה של זכוכית(, תל

הבית: מוגש לוועדת המשנה של ועדת הפנים והגנת שירי בן ארי, עליית יהודים להר  .4

הבית, הכנסת: מרכז מחקר ומידע, ירושלים -הסביבה בנושא עליית יהודים להר

 תשע"ד.

 .183-179אביב תשי"א, עמ' -גוריון, בהלחם ישראל, תל-דוד בן .5

כל כתביו, כרך ב  –דן מירון )עורך(, אורי צבי גרינברג אורי צבי גרינברג, בתוך:  .6

 .163-162ם חלק שני(, ירושלים תשנ"א, עמ' )שירי

ישראל על שביתת נשק כללית", בתוך אתר הכנסת -"הסכם ממלכת הירדן ההאשמית .7

(http://www.knesset.gov.il/process/docs/armistice_jordan.htm 

הכהן מראדין, מאמר "תורה אור", בראש אסיפת זקנים למסכת זבחים, ישראל מאיר  .8

 . 16-5ווארשא תרס"ב, עמ' 

יפה, "קדושת ירושלים במסורת האסלאם", בתוך: אלי שאלתיאל )עורך(, -חוה לצרוס .9

 .131-117פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש, ירושלים תשמ"א, עמ' 

יר עמדה: 'דרישה לעליית יהודים להר הבית' כמסווה למהלך לאומני קיצוני לשינוי "ני .10

http://www.ir-) 3/4/2014קוו", עמותת עיר עמים, -הסטטוס

amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%

http://www.knesset.gov.il/process/docs/armistice_jordan.htm
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20030414_0.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20030414_0.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20030414_0.pdf
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D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20

%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%94%%D7%A2%D7

D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%20

%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20030414_0.pdf) 

ישראל קולת, "ארץ ישראל במחשבת תנועת העבודה", בתוך: אביעזר רביצקי )עורך(,  .11

 .441-399ארץ ישראל בהגות היהודית במאה העשרים, ירושלים תשס"ה, עמ' 

12. Sarina Chen, "Visiting the Temple Mount: Taboo or Mitzvah," Modern 

Judaism 34, 1 (2014), 27-41. 

 

 רשות

אתגר: בין הסבך  –ישראל ואריה אלדד, "ואין מנורה בהר...", בתוך: ירושלים  .1

 .246-242, עמ' 1978והמזבח, ירושלים 

מה", בתוך: יצחק רייטר )עורך(, עמיקם אלעד, "הר הבית בתקופה המוסלמית הקדו .2

ריבונות האל והאדם: קדושה ומרכזיות פוליטית בהר הבית, ירושלים תשס"א, עמ' 

109-57. 

אליהו, " 'להקים בניין חדש?': הרב קוק, הרב הירשנזון והרצל על בניין -אייל בן .3

 .112-101)תשס"ח(, עמ'  128המקדש וחידוש הקרבנות", קתדרה 

( למלחמת יום 1967ל הכותל המערבי בין מלחמת ששת הימים )דורון בר, "המאבק ע .4

אריה ואחרים )עורכים(, חקר ירושלים -(", בתוך: יהושע בן1973הכיפורים )

 .346-318לתקופותיה: חומר ודעת, ירושלים תשע"ה, עמ' 

יהודה -יהושע ברזילי, ה"'מקום' ", פרויקט בן .5

(http://benyehuda.org/barzilay/hamakom.html) 

שמואל ברקוביץ', "הצעות להסדר מעמדם של המקומו הקדושים במסגרת הסכם  .6

 שלום", בתוך: אורה אחימאיר )עורכת(, ירושלים: היבטים משפטיים, ירושלים תש"ם.

ראל בשאלת ירושלים, מוטי גולני, "ציונות ללא ציון? עמדת הנהגת היישוב ומדינת יש .7

, ירושלים 1967-1948", בתוך: אבי בראלי )עורך(, ירושלים החצויה: 1949-1947

 .52-30תשנ"ה, עמ' 

http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20030414_0.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20030414_0.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20030414_0.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%20030414_0.pdf
http://benyehuda.org/barzilay/hamakom.html
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כוריאל, ירושלים לאן? הצעות בדבר עתידה של העיר, -משה הירש ודבורה האוסן .8

 .ירושלים תשנ"ד

שלים חיה הראל, "יחסו של הרצל לירושלים", בתוך: חגית לבסקי )עורכת(, ירו .9
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 157-133תשס"ג, עמ' 
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106-99 . 
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(2006), 193-212 
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