יד יצחק בן־צבי

עולים לירושלים בחג הסוכות
ומסיירים עם יד בן־צבי

הצטרפו אל מיטב המדריכים של יד בן־צבי ובואו לחגוג עמנו במגוון סיורים בירושלים ובסביבותיה.
סיורים למשפחות ,סיורי טבע ונוף לצד סיורים בהם נכיר מנהגים ,אמונות וסיפורים מרתקים מחיי העיר...
יום שלישי ,ט"ז בתשרי
( 10:00 ,)18.10עד 13:00

יום רביעי ,י"ז בתשרי
( 17:00 ,)19.10עד 20:00

'היינו חברים וזה היה
מזמן'… בעקבות יוסי
בנאי ומשפחתו

'ושמחת בחגך ...והיית הכפר הציורי עין כרם
במבט אישי ,אמנותי
אך שמח'
נסייר בשכונות החרדיות
ומוסיקלי

בעקבות זיכרונות וגעגועים
במחוזות ילדותו של יוסי בנאי
ממרכז העיר לביתו בשוק מחנה
יהודה ,דרך האתרים המוכרים
משיריו ומספריו :בית הספר
אליאנס ,בית הדפוס שבו עבד,
בתי הקולנוע שאהב ועוד .בליווי
קטעי קריאה ושירים.
מדריכה נורית בזל
תשלום ₪ 100
יום שלישי,
ט"ז בתשרי ()18.10
 10:00עד 13:00

מ סיור
שפחות

של ירושלים בחג הסוכות,
זמן שמחתנו .נבקר בסוכות
שנבנו במקומות מקוריים
ממגוון חומרים ונצפה בשמחה
העולה לעת ערב בחסידיות
השונות בשמחת בית השואבה
שאליה נצטרף לריקוד ,לשירה
וללפידי האש.
מדריכה אסתר סעד
תשלום  | ₪ 90לבוש צנוע
(נשים בחצאיות)
יום רביעי,
י"ז בתשרי ()19.10
 10:00עד 12:00

מ סיור
שפחות

סטף  -כפר בצלע הר

סוכה לשבטי ישראל

בפאתי ירושלים בין בוסתנים
ונוף עוצר נשימה לבין טראסות
חקלאיות ,נצא לסיור 'ירוק'
המשלב היסטוריה ,צמחייה ומים
חיים ,בעקבות שבעת המינים
שבהם התברכה הארץ .נרד
במורדות ההר ,נשתכשך במי
המעיין הקרירים ונלמד על
חקלאות קדומה.
מדריכה רעות אוחיון
תשלום ₪ 50

פעילות אייפדים 'מדליקה'
במתחם צריף הנשיא שפתח
את שעריו לכל שבטי ישראל
והפך לסמל לצניעות ולמנהיגות.
נצא לגלות מנורות חבויות,
נחפש את סמלי שבעת המינים,
נכיר נשיא שחי בצריף ועוד
שלל סיפורים מעניינים בפעילות
המשלבת ישן וחדש לכל
המשפחה.
מדריכה אביב אחיפז
תשלום  ₪ 40למבוגר ₪ 20 ,לילד

יום חמישי ,י"ח בתשרי
( 15:00 ,)20.10עד 18:00

יום שישי ,כ"ו בתשרי
( 09:00 ,)28.10עד 12:00

מ סיור
שפחות

מלחה זה לא (רק)
קניון

פסיפס ירושלמי
בשכונות לב העיר
סיור-משחק בעקבות עדות,
מסורות וזיכרונות בשכונות לב
העיר ,המכונות ‘נחלאות’ .בין חצרות
הבתים וסמטאות השכונה נכיר
פסיפס אנושי מרתק :מנהגים,
אורחות חיים ,אגדות וסיפורים.
נבקר בפאתי שוק מחנה יהודה,
נשמע צלילים ,נריח ריחות ונחווה
את אווירת המקום הכי ססגוני בעיר.
מדריכה רעות אשכנזי
תשלום ₪ 50

לפרטים ולהרשמה02-6286288 :

סיור 'באור אחר' באווירה
ירושלמית בעקבות סיפורים
ואגדות ,בפינות נסתרות
ובאתרים המוכרים .נצעד
ממשכנות שאננים אל הר ציון,
בחצרותיו אור נרות המאיר
מסורות ,אמונות ותפילות .נטייל
בסמטאות הרובע היהודי ודרך
אתרים המספרים את סיפורה
של ירושלים בעבר הרחוק.
מדריכה רינת פשין
תשלום ₪ 90

פנינים לאורך רחוב
דוד המלך

עיר קסומה

סיור בכפר המשלב יהדות ,אסלאם
ונצרות בתוך חורש של עצי זית,
ברושים וצריחי כנסיות .בסמטאות
הציוריות נקיים מפגשים אישיים
עם אמנים מקומיים ,נאזין לשירת
אופרה ,נשמע סיפורים על אוצרות
אבודים ,על 'גן העדן החבוי' ונהנה
מתצפיות מרהיבות אל 'ירושלים
הרים סביב לה'.
מדריך עודד אמיתי
תשלום ₪ 110
יום שישי,
י"ט בתשרי ()21.10
 09:00עד 12:00

יום חמישי ,כ"ה בתשרי
( 18:00 )27.10עד 21:00

יום שבת  ,כ"ז בתשרי
( 15:00 ,)29.10עד
18:00

בואו לגלות יחד את
צפונותיה של שכונת מלחה.
האם היא מנחת המקראית? מי
מכר בה מי ורדים? מדוע פורק
מושב העובדים מלחה ומדוע פנו
תושביו לבן-גוריון ולגולדה מאיר?
מי היה השייח' עבד אל-פתח
דרויש שביקש לחזור לכפרו
בראשית ימי המדינה?
מדריך דב נוטקביץ
תשלום ₪ 90

| act.ybz.org.il

בית מלון מפואר ,שכונה
חלוצית ומומיה יחידה
במינה מרכיבות פסיפס
של סיפורים מרתקים
לאורך הרחוב שהיה מאז
בנייתו 'מרכז העצבים'
של ירושלים .נפגוש את
תוצאותיו של 'הרומן'
המורכב בין הציונים ובין
הבריטים שתחילתו בפריחה
והתחדשות ,וקריסתו עם
פיצוץ מלון המלך דוד ,נסייר
בחצר המערביים ובפינות
חמד נוספות.
מדריך עידו וינטר
מחיר ₪ 90

