בית הספר ללימודי ירושלים

פונים'
ימים
'בטרם
סיורי יד בן־צבי לקבוצות ולמשפחות
במהלך
חודש אלול
וחגי תשרי

בימי אלול ,ימים של סוף והתחלה ,של התבוננות וחשבון נפש,
נצא לסיור בירושלים ובתוכנו .נהלך בין ארץ ושמים ,בין קודש
וחול וננסה לברר את משמעות התשובה מאז ועד היום.

'שוב נתחיל מחדש' 'אדם בתוך
סיור באווירת ימי אלול וחגי עצמו הוא גר'
תשרי ברובע היהודי

סיור סליחות
במרכז העיר

'אדם נברא ממקום כפרתו' -ימי אלול,
ימים של סוף והתחלה ,ימים של התבוננות
וחשבון נפש .נצא לסיור בירושלים ובתוכנו:
בסמטאות הרובע היהודי והר ציון נהלך בין
חורבן ותפארת ,בין ארץ ושמיים ,בין קודש
וחול וננסה לברר את משמעות הסליחה
והתשובה מאז ועד היום .סיור המשלב
סדנא ובוחן את מקומו של כל אחד מאיתנו
בתוך כל זה :מה ניקח על עצמנו לשנות
ולתקן ,במישור האישי והכללי?
הסיור מסתיים באמירת סליחות בכותל
המערבי.
ניתן להתחיל את הסיור בשכונת משכנות
שאננים או בהליכה על טיילת החומות.

עם התחדשות מרכז העיר ולק־
ראת בואה של השנה החדשה,
נסייר באשמורת אחרונה ,לפני
עלות השחר ,בין רחובות מר־
כזיים וסמטאות נסתרות .נגלה
מעט מסיפורה המיוחד ונרגיש
את אווירת ימי אלול לצלילי פיוטי
הסליחות בכמה מבתי הכנסת
החבויים בליבה של העיר.
סיור סליחות הכולל כניסה לבתי
כנסת ואמירת סליחות בשכונת
נחלת שבעה ורחוב יפו.

הסיור יערך בין השעות 24:00-21:00

הסיור יערך בין השעות
 07:00–04:00בבוקר.

לפרטים ולהזמנות | 02-5398815

פתח לנו שער
ֵ'עת ַׁש ֲע ֵרי ָרצֹון ְל ִה ָּפ ֵת ַח יֹום
ׁשֹוט ַח ָאּנָ א
ֶא ְהיֶ ה ַכ ַּפי ְל ֵאל ֵ
עֹוקד
הֹוכ ַח ֵ
זְ כֹר נָ א ִלי ְּביֹום ֵ
וְ ַהּנֶ ְע ָקד וְ ַה ִּמזְ ֵּב ַח'
לרגל ערב השנה החדשה נבקר בשערים
ייחודיים ברחבי העיר העתיקה שמאחורי
כל אחד מהם סיפור שונה :חלקם נסגרו
לפני שנים רבות ,חלקם עדיין נסגרים
מדי ערב וחלקם נשאר פתוח ולא נסגר
עוד ...נעסוק בגרסאות השונות של
סיפור העקדה בסמטאות הרובע הנוצרי
ובסמטאות הרובע היהודי .נסיים ברחבת
הכותל המערבי בשעה בה מתחילים מנייני
הסליחות הממשיכים אל תוך הלילה

הסיור יערך בין השעות
 | 24:00-21:00ניתן לקיים את הסיור
גם בשעות הבוקר

www.ybz.org.il bsly@ybz.org.il

| לבוש צנוע (גברים בכיסויי ראש ונשים בחצאיות)

מרכז 'אריאל' לתולדות ירושלים בימי התנ"ך
מזמין אתכם לשוב עימנו לאחור אל ימי התנ“ך ,בעקבות סיפורי סליחה
ומחילה .הקהל מוזמן לתצוגה ,מיצג וסיור לילי בין שרידים ארכאולוגיים.
בואו לפגוש את האנשים הפשוטים שעשו את ההיסטוריה ולחוש את
האבנים המספרות את סיפורה של העיר.

רחוב בוני החומה-
פינת רחוב פלוגות הכותל
טל02-6286288 .
052-8480161

