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 SICR של הקצרה ההיסטוריה

ICRS  כארגון ללא מטרות רווח בעקבות יוזמות קודמות על ידי 1986הוקמה באאכן בשנת Berhard 
siepen ,םהתומכים  המוקדמים . 2000משנת שפועל באופן עצמאי , האדריכל 

 Cornel Renfertוהקונסול  terckenSans Hר"ד, היו חברי פרלמנט ותיקים  באאכן
 .Paris,רמניתג-כמו גם חברי לשכת המסחר הפרנקו

האחרון ,)מודלים ( ועקבו מספר דגמים 1997התחיל בשנת , Donjon of Coucyהראשון ) המודל(הדגם 
 ,בעוד המודלים לשעבר היו אטרות  צרפתית שמרות. מונטה דל מבצרהיה 

 .אז טירות  הצלבנים ובבזארים כמו גם ספינות מימי הביניים) donjons(או  מבוכים 
יש גם .  מאות שנים 12- ל 9 עובדת על יצירת מודלים של ארמונות טיפוסי של ICRSמאז כבר כמה זמן  

ו המבנים ההיסטוריים ,  לספירה 800משנת ,  תוכניות מודל של הארמון הקיסרי של קרל הגדול באאכן 

 .  בירושלים 
  

 

 ICRS של  פעילויות
 ICRS יועצים של וצוות  , יושב ראש  

  החיים הקלעים, ספינות, היסטורייםליצור מודלים של מבנים -
 להביא מודלים אלה לחיים הם מאכלסים עם דמויות מצוירות ביד-
 תוכניות טירות החשוב ביותר, מפרטים,  הנוכחי)מודלים(הדגמים-

 וביקורים של תערוכות   ומבנים היסטוריים קיימים,  מופעי מולטימדיה, הרצאות, סמינרים-
   על מחקר המבנים ההיסטוריים בבית הספר ובאוניברסיטהתמיכה ולארגן ללמוד קורסים-

  הכשרת צעירים מלאכה ביחס ליצירת מודלים-
 



 דגמים
   25 / 1טבעי ב )  קנה מידה(בגודל,  מבוסס על מקורות היסטוריים icrsדגמים שנוצרו על ידי 

 
 

 
  ) לספירה1339(צרפת , Courcyהעופל של 

6x6 תווים  500.2ג , מטר 40.2גובה , מטר 

 

 
 אבירים ל צרפתייטורניר  

2x2 תווים700.ג , מטרים   
 

  
 )  16-המאה ה ()Aleppo Bazzar(חלב בזאר   של 

4x4תווים750.ג ,  מטרים  
 
 
 

 
 ) לספירה1271(סוריה , )   Crac des Chevaliers(קראק דה שבלייה 

6x6תווים0002,ג ,  מטר302.גובה ,  מטר  



 
 
 

 
terbuchets  ו הערבי Mangonel 

1x,60תווים50.ג ,  מטרים  
 

 
 )  Crusader ships anchored in Akko harbour(בנים  העוגנות בנמל עכו  אניות  הצל

 ) לספירה1270 (
 3x2תווים600.ג ,  מטרים  

 

 
 ) Castel del Monte(מבצר דל מונטה

3x3תווים400.ג ,  מטרים  
 
 
 
 

  )Publications (פרסומים
   6-007776-00-3ISBN, 2002אאכן , Siepen ברנהרד ed,  צרפתי עופל-

   2-76-930036-3ISBN, 2002 ארוך eissbachW, יינץ מולרה, מגדלי מגורים-
 ISBN, 2005פולדה , Siepen אלטמן  והנס ברנהארד . עורכים,  בזארים של התקופה הצלבנית וטירות -

 )ספר תערוכות (1-046-865668-3
         ונינה   Kisza קרינה, Siepen אלטמן  וד . עורכים,  בזארים של התקופה הצלבנית וטירות -

Radermacher  )3-059-86568-3, 2005   פולדה )ספר ציורISBN  



 תערוכות
  ICRSיותר ממיליון אנשים הן באירופה ו בצפון אמריקה עד כה ביקרו  תערוכות    ל 

 

 הכותרת של התערוכה שנה מוזיאון העיר

Bonn LVR State Museum 2009 Models of Medieval Castles 

Washington D.C. 
National Geographic 
Museum 

2006 Castles of the Crusades. A view in miniature 

Omaha (Nebraska) Joslyn Art Museum 2006 
French Donjons: Castle of Coucy, Medieval 
Life in Miniature 

Frankfort on the 
Main 

Museum of Archaeology 2005/2006 Castles and Bazaars of Crusader Times 

Sully-sur-Loire 
Château de Sully-sur-
Loire 

2005 
In the Days of the Donjons (Au temps des 
donjons) 

Solingen / 
Wuppertal 

Schloß Burg 2005 Donjon of Coucy 

Düsseldorf Haus der Architekten 2004/05 Aleppo to Coucy – Orient to Occident 

Kulmbach Plassenburg 2004 French Donjons 

Frankfort on the 
Main 

Museum of Archaeology 2003 Medieval Skyscrapers 

Mönchengladbach Schloss Rheydt 2002 Coucy 1225 

Erfurt Runneburg 2001 French Castles 

Washington D.C. 
National Geographic 
Museum 

2001 French Donjons: Castle of Donjon 

Dresden Kriebstein Castle 2000 French Donjons 

Coburg Veste Coburg 2000 French Donjons – Mighty Castles 

Meissen Albrechtsburg 2000 French Donjons 

Soissons 
Musée de Soissons:  
St. Leger Abbey 

1999 Château de Coucy, Image et mémoire 

Strasbourg Hôtel du Département 1999 Les donjons français 

Loches Château de Loches 1998 Les donjons de l’ouest de la France 

 


