
קבוצת השחזור ההיסטורי ''ממלכת ירושלים'' עוסקת בשחזור של התרבות 
החומרית והרוחנית של הלבאנט בשתי תקופות:

א. ממלכת ירושלים הצלבנית במאה ה-12, כנושא עיקרי.

ב. יהודה תחת השלטון הרומי במאות הראשונה והשניה לספירה.

פעילות הקבוצה כוללת חקר ושחזור של הווי, מלאכות קדומות, אומנויות 
לחימה, תרבות, חיי יום-יום, ואירועים היסטוריים.

הקבוצה מארגנת מיזמי היסטוריה חוויתית ( Living History ) בארץ, 
ומשתתפת באירועים דומים בחו''ל.

הציוד מיוצר בעבודת יד בשיטות ומחומרי גלם אותנטיים  לתקופת השחזור, 
בהסתמך על מקורות היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים.

אנו מציעים גם מגוון הרצאות והדגמות לכל הגילאים, סדנאות חד פעמיות 
וסדרות של מפגשים וטעימות.

אנחנו נותנים ידע רחב על מלאכות קדומות, אומנות לחימה, פוליטיקה ואורח 
חיים של תקופת ימי הביניים ובית השני. 

Regnum Hierosolymitanum 
 ממלכת ירושלים 



3 מיזמי ההיסטוריה החווייתית השנתיים שלנו:

שלושת המיזמים הם למען הקהילה, פתוחים לכל 
מי שרוצה להשתתף בהם בהתאם לקוד הלבוש 

התקופתי, וכוללים שעות פתוחות והסברים 
למבקרים.

שחזור קרב קרני חיטין

הדרך לירושלים אחוזת האביר



השתתפות 
באירועי 

היסטוריה חיה 
בחו''ל

פסטיבל היסטורי 'מעשה המלחמה' בסמרה, רוסיה

.פסטיבל היסטורי ''מבצר צרסק'', פולין .פסטיבל היסטורי ''זמנים ועידנים'', במוסקבה, רוסיה

פסטיבל היסטורי “טוסטאן” מחוז לבוב. אוקראינהפסטיבל היסטורי “אוקק” סרטוב, רוסיה



רשימת פעילויות המתאימות למסגרת פסטיבל כאירוע הומוגני או כתחנות נפרדות

דו קרב רגלי.●
דו קרב פרשים: ●
תרגילי שליטה בחרב ורומח במהלך ●

הרכיבה. ירי רכוב בחץ וקשת, הטלת כידון. 
הדגמה של דו קרב פרשים. ●

טורנמנט ( דו קרב) אבירים.  לזירה עולים אחד אחרי השני  זוגות 
של אבירים מצוידים בשריון ונשק  היסטורי, כל אחד עם סיפור 
אישי. הנשקים עשויים  מפלדה (אבל לא מושחזים).  הדו קרב 

מלווה בהסברים של הכרוז ו- "משפט הגבירות". בהפסקות בין 
הקרבות תפעל בזירה הפעלה של ריקודים מדיאבליים או דו קרב 

של אורחים בנשקי ספוג.



"דרכו של אביר"
תצוגה של שריון וציוד היסטורי. הסבר, צילומים. 

הרצאה והדגמה  על חיי אבירים, חינוך והתפתחות שיטות לחימה. מלווה בתצוגה של ציוד לחימה וחיי 
יום יום אותנטיים. אורך ההרצאה נע בין  30-90 דקות. לאחר מכן יש אפשרות למדוד ציוד ולהצטלם. 

אופציה להפעלה של  דו קרב בנשק ספוג  (קסדה, חרב ומגן) . 



"דרכו של לגיונר"
הרצאה והדגמה על חיי לגיונר רומי, חינוך והתפתחות שיטות לחימה. מלווה בתצוגה של ציוד 

לחימה וחיי יום יום אותנטיים . אורך ההרצאה נע בין  30-90 דקות. לאחר מכן יש אפשרות 
למדוד ציוד ולהצטלם. אופציה להפעלה של  דו קרב בנשק ספוג  (קסדה, חרב ומגן) . 



נפחייה  היסטורית
הדגמת עבודה, טעימה והסבר  על עבודה של חרש הברזל בתקופות קדומות. חלק קטן מהצופים 

יוכלו לקבל מוצר מוגמר ו/או להשתתף בסיום תהליך היצירה. מתאים לתנועה זורמת של קהל 
ולקבוצות.



 "סיפורים סביב הצמר" 
טוויה ואריגה בנול שולחן 

הדגמה ,הסבר וטעימה של תהליך יצירת בד צמר החל מחומר הגלם. כולל אריגה 
בנול מותניים ונול שולחן, טוויה בפלך ועוד. מתאים לתנועה זורמת של קהל 

ולקבוצות.



סדנת יצירת חרוזי זכוכית 
הדגמה ,הסבר וטעימה של תהליך יצירת חרוזי זכוכית מעל כבשן 

מסורתי. מתאים לתנועה זורמת של קהל ולקבוצות.



מטבעה היסטורית
הדגמת עבודה, טעימה והסבר על יציקה והטבעה של מטבעות עתיקים בכלים 

 אותנטיים.  המטבעות הם שחזור מדויק של שקל ישראל שנה ב’ של המרד הגדול, 
דירהם עבאסי מאה 9, דניה צלבני מאה 12 .



סדנת משחקים עתיקים:
התנסות חווייתית במעל 20  משחקי לוח מתקופות שונות, סקירה של המקורות בתחום (ממצאים 
ארכיאולוגיים,  טקסטים ואיורים), היסטוריה של תרבות הפנאי. הסבר על שיטות ייצור שונות של 

לוחות וכלי משחק, הסבר על חוקי המשחקים, על ההתפתחות שלהם ואופן שיחזורם. 

הסדנה כוללת מפות לשולחנות, לוחות וכלי משחק מעץ, אבן, זכוכית, מתכת ועוד, וחוברת מודפסת 
עם חוקי המשחקים. הסדנה מיועדת לעד כ- 30 משתתפים בו זמנית, בגילאים 7  עד 99



הדפס על בד
הדגמת עבודה והסבר  על מלאכת הדפס 

ותורת הגיוון בתקופות קדומות, הפעלת 
קבוצה,  הדפס. מתאים לקבוצה. ניתן לקבל 

מוצר מוגמר. 

גיוון בד בצבעים 
הדגמת עבודה, והסבר על מלאכה בתקופות 
קדומות. הדגמת צבע נעשית בצבע אינדיגו. 

לבוד והכרת צמר
 הדגמת עבודה והסבר  על מלאכת לבוד 

בתקופות קדומות, הפעלת קבוצה,  לבוד חרוזים 
מצמר. ניתן לקבל מוצר מוגמר. מתאים לקבוצה 

עד 20 איש וגם לתנועה זורמת של קהל.



סדנת יצירת שריון טבעות.
הדגמת עבודה והסבר  על מלאכה בתקופות קדומות. מתאים לזרם 

ולקבוצה.

 .

סדנת יצירת נייר. 
מתאים לקהל זורם וגם לקבוצה עד 20 איש. ניתן לקחת הביתה נייר 

בתוצרת עצמית.

 .



סדנת סייף היסטורי 
 עם נשקי ספוג, מגינים וקסדות רכות. 

מתאים לכל הגילאים.

מתאים לזוגות מתחלפים ולקבוצות. לכל זוג 
מתחרים מפעיל אחד.

סדנת ומטווח  ירי 
סדנת הטלת כידוןבחץ וקשת מסורתי



הקמת מחנה היסטורי תצוגתי
כולל אוהל אביר מאובזר עם רהיטים כגון: מיטה, ארון, 

שולחן, כלי יום יום, ציוד ונשק אישי, אוהל של נושא כלים.

ניתן לסנכרן את כל הפעילויות, למקם אותן כאירוע הומוגני 
או כתחנות נפרדות. הכל ניתן לשינוי בהתאם לאירוע ספציפי.



השכרת ציוד היסטורי 
תקופה רומיתתקופת ימי הביניים



השתתפות בסרטים ייעוץ היסטורי 
בתפקידי דמויות 

היסטוריות

הפקה בפועל וניהול תוכן 
אומנותי של פסטיבלים 

היסטוריים



כותבים עלינו
פרסומים נבחרים:

פצ'ה קוצ'ה תל אביב 2017 (כתבת וידאו)

"הארץ" 27.11.2016

ערוץ  10  - 07.2015 (כתבת וידאו)

ערוץ 24 - 11.2017 (כתבת וידאו)

אוסף כתבות על קרב קרני חטין עד שנת 2018

הפרויקט הגדל שלנו שחזור קרב בקרני חטין
www.horns-hattin.com

צור קשר:
cynocephalus@gmail.com

0525696037 גנאדי ניז’ניק

https://www.youtube.com/watch?v=BOeHw8JVAzA%0D&feature=youtu.be
https://www.haaretz.co.il/gallery/.premium-MAGAZINE-1.3133962?fbclid=IwAR1Lo5frfhgjzx0VLai8W38-d6VArp7B53zIKwI7BAKm_zEfBhTS3Y-ewdo
https://www.youtube.com/watch?v=WUrRA_6SsaU
https://www.youtube.com/watch?v=BOeHw8JVAzA%0D&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WUrRA_6SsaU
https://www.youtube.com/watch?v=pgwS9b-OrSM
https://www.youtube.com/watch?v=pgwS9b-OrSM
https://www.avivapr.co.il/historicalreenactment.html
http://www.horns-hattin.com

