מרתון הסיורים
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כ"ח באייר – ב' בסיוון תשע"ז
24-27.5.2017

במלאת  50שנה לאיחוד העיר

השנה ה-

21

כמיטב המסורת של יד בן-צבי אנו מקיימים ,זו השנה ה ,21-את מרתון הסיורים השנתי  -סוף
שבוע של סיורים בירושלים ובסביבותיה בהדרכת מיטב המדריכים.
 4ימים ,כ 100-מסלולי סיורים ב 8-מקצים.
סיורים מוכרים וחדשים ,קצרים וארוכים ,רגליים וממונעים ,בליווי נגנים ,טעימות משובחות,
באתרים נודעים ובפינות חבויות ,בסמטאות העיר הציוריות .כמדי שנה בשנה אנו מזמינים
אתכם להצטרף אלינו ,לסייר ,לגלות ולחוות את ירושלים בסיורי המרתון המרתקים.
		
יעקב יניב
			
מנכ"ל

			
אריק וירצבורגר
			
סמנכ"ל חינוכי

גיא אביחן
רכז המרתון

מקרא:
לבוש צנוע (חולצות עם שרוולים,
מכנסיים ארוכים)

הגעה ברכב פרטי

שעות חריגות בסיור

כדאי להצטייד במצלמה ובחצובה

סיורים ייחודיים לציון
 50שנות איחוד ירושלים

הסיור כולל אטרקציה טכנולוגית

לבוש חם

סיור קולינרי הכולל טעימות

נעליים נוחות

סיור מוזיקלי/תאטרלי

כובע ושתייה

סיור אווירה לילי

כיסוי ראש לגברים ולנשים

מתאים גם למשפחות

פנס

סיור כולל נסיעות באוטובוס צמוד

הרשמה דרך אתר המרתון  act.ybz.org.ilובטלפון 02-5398855
תנאי תשלום ונהלים בעמוד 19
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ירושלים
סינדרום
אירוע הפתיחה של מרתון 2017

בהרשמה
מוקדמת

צילום דפנה ארמוני :ראובן חיון | צילום יוסי אלפי :אילן בסור

ללא
תשלום

יום רביעי ,כ"ח באייר תשע“ז ()24.5.17
אודיטוריום יד יצחק בן צבי רח' אבן גבירול  14רחביה ירושלים

17:00-13:00

צריף הנשיא פותח שעריו

בית פתוח ביד יצחק בן-צבי ,סיורים בצריף
הנשיא ובבית החלוצות מדי שעה עגולה,
בהדרכת עדנה עסיס

18:30-17:30

פגישה בצריף

21:00-20:00

נוסטלגיה רגעית  -דפנה ארמוני
מופע מיוחד עם שירי הלהקות הצבאיות
ושיריה האהובים של דפנה ארמוני
21:00
טקס פתיחת מרתון הסיורים השנתי,
השנה ה.21-

'מופע-סיור' בו נפגוש דמויות מימי ראשית
המדינה בדרכן לפגישה עם נשיא המדינה .עם
השחקנים צביה מרגליות ודורון פוקסמן

חווית לילה ירושלמית

סיפורי ירושלים  -יוסי אלפי

הסיורים בתשלום ₪ 50 :לאדם

19:45-18:45

מופע סיפורים משעשע ומרגש

23:30-21:30

סיורי לילה בירושלים :לא על הלחם לבדו,
חיי הלילה בשוק מחניודה ,מדרחוב ירושלמי
בשיתוף 'זאת ירושלים' ומינהל קהילתי גינות העיר
3

מסלולי הסיורים
יום רביעי  //כ ”ח בא י יר תש ע”ז 2 4. 5.2017 //
ִמ ְק ֶצ ה פ תיחת המ רת ון 24: 00- 21 :30
 / 1לא על הלחם לבדו
סיור לילי עתיר ניחוחות וטעם אל מאפיות הנחבאות בין
הסמטאות ,מלווה בסיפורים ירושלמיים המקופלים בבצק  -על
אופים ,על תפיחה ועל אפייה .בין טעימה לטעימה יתובל הסיור
במידע פולקלוריסטי ,בסיפורי לחם מהמקורות היהודיים וכמובן
בחשיפת חלק מהסודות השמורים של העוסקים בשמרים.
		
מדריכה אסתר סעד
אתרים בסיור מאפיית טלר ,מאפיית אביחיל ,בית ישראל

מחיר  | ₪ 55מחיר באתר ₪ 50

 / 2שוק ללא הפסקה

 / 3מדרחוב ירושלמי  -לא מה
שהכרתם
מרכז העיר ירושלים  -מרכז עסקים רגיל או שמא הוא טוען
בחובו אוצרות וסודות? במסע אל מרכז העיר ו’המשולש’
הירושלמי נפגוש את מתתיהו שבא לפגוש קיסר ,נמשיך
דרך ציורי קיר ייחודיים אל התחנה המרכזית הירושלמית,
נשמע סיפורי מחתרות ,נציץ אל בתי הקולנוע בעיר ונסיים
מול ‘הפרלמנט’.
		
מדריך אביחי אברהם
אתרים בסיור כיכר הדוידקה ,מלון קמניץ ,צומת האיקסים,
היכל הבונים החופשיים ,קולנוע ציון ,בית פרומין
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סיור להכרת חיי הלילה בשוק מחנה יהודה בשעה בה הבסטות
הופכות לפאבים שוקקי חיים .ניהנה מאווירה מיוחדת ,נטעם
בירה ישראלית ,נשמע סיפורים ואגדות מאז ומהיום.
		
מדריך ניר אורטל
אתרים בסיור סמטאות השוק ,הבניין המקולל ,קבר האדמו”ר
מגור ,בית החתן המת ,בית הכנסת אורחים
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יום חמישי ,כ” ט בא י יר תש ע”ז ( )25.5. 201 7
ִמ ְק ֶצ ה ראש ון משעה  9:00ע ד 12: 00
 / 4הר הבית – היסטוריה,
דת ומאמינים
הר הבית המקודש לשלוש הדתות מושך אליו רגשות
עזים :מהסיפור על עקדת יצחק ,דרך אבירי ‘היכל שלמה’
הצלבנים ועד ימינו .בסיור זה נחשף לסיפורי המקום
הייחודי שטיפח מיתוסים וסיפורים מרתקים.
לבוש צנוע – חובה :ברכיים ומרפקים מכוסים ,בית חזה
מכוסה ,כובעים  -לגברים ולנשים
שימו לב :לא נוכל לאפשר השתתפות בסיור למי שלא
יכבד כללי לבוש אלה ,גם אם הגעתם במיוחד ומרחוק.
אנא ,הימנעו מאי נעימות.
מדריכה עופרה רגב | אתרים בסיור מדרסת מנגכיה,
מדרסת אל אשראפיה ,סביל ,קאיתבאי ,מדרסות החומה
הצפונית
10:30-07:15
4
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 / 5הר הבית – אמנות ואדריכלות
בסיור זה נכיר את הר הבית ונייחד מקום להיכרות עם
מוטיבים אמנותיים ועם פריטים ארכיטקטוניים בהר
מהתקופה הרומית ועד לתקופה המוסלמית הקדומה.
נחשף לסיפורי המקום הייחודי שהצמיח מיתוסים וסיפורים
מרתקים ,נכיר כתובות עתיקות ונלמד על הקשרן להר הבית.
לבוש צנוע – חובה :ברכיים ומרפקים מכוסים ,בית חזה
מכוסה ,כובעים  -לגברים ולנשים
שימו לב :לא נוכל לאפשר השתתפות בסיור למי שלא
יכבד כללי לבוש אלה ,גם אם הגעתם במיוחד ומרחוק.
אנא ,הימנעו מאי נעימות.
מדריך פרץ ראובן | אתרים בסיור ממצאים ברחבת
המוזאון המוסלמי ,שער הרחמים ,מדרסת אל אשראפיה ,סביל,
קאיתבאי
10:30-07:15
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 / 6מסגדים כפריים על אם הדרך -
מעין נקובה לאבו גוש
נבקר במסגד בכפר עין נקובה על אם הדרך לירושלים,
נשוחח עם אחד מבני המקום ,ניסע לאבו גוש ונתוודע
לתרומת הצ’צ’נים לבניית אחד המסגדים המפוארים
במדינת ישראל.
		
מדריך ד"ר ירון עובדיה
		
אתרים בסיור אבו גוש ,עין נקובה

 / 10אל אתר הטבילה
אל ערבות יריחו ,שם זורם נהר הירדן ,חוט חיים בלב
המדבר .נסייר בעקבות צליינים ועולי רגל היורדים לטבול
בנהר ,ונֵ ָחשף לעולמם של הנזירים המתבודדים במדבר
יהודה שהיה זרוע מנזרים ותאי התבודדות( .כפוף להוראות
הביטחון).
		
מדריכה אפרת נתן
אתרים בסיור אתר הטבילה קסר אל-יהוד ,דיר חג’לא
12:30-8:30
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מחיר  | ₪ 100מחיר באתר ₪ 95

 / 7השתקפות החברה הישראלית
בשבילי הר הרצל

 / 11ראשית המלונאות

מה הם הנרטיבים המכוננים שעליהם בנויה החברה
הישראלית ,כיצד ומתי נוצרו? בסיור זה נתרכז במשמעות
ההנצחה והזיכרון כפי שהם באים לידי ביטוי בהר הזיכרון.
נעסוק בשאלה מה אנו כחברה בוחרים לזכור או לשכוח,
וכיצד אנו מנציחים.
		
מדריכה תרצה רבינוביץ
אתרים בסיור קבר הרצל ,קבר ז’בוטינסקי ,חלקת הצנחנים,
אנדרטאות בהר ,בית הקברות הצבאי

במחצית המאה ה 19-הציפו עולי רגל נוצרים את העיר.
העדות הנוצריות וגופים שונים הקימו בתי אירוח ובתי מלון
קטנים הפעילים עד היום והם מספרים את סיפור העיר
המתפתחת .נבקר בחוץ ,ולעתים בפנים.
		
מדריך ד”ר בני פירסט
אתרים בסיור מלון נוטרדאם ,אכסניית קאזה נובה ,מלון ניו
		
אימפריאל ,מלון פטרה
14:00-11:00
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 / 8חדר משלך
הרחוב הירושלמי הקדום שקק נשים  -אוהבות ,דואגות,
צוחקות ובוכות וגם מחזרות ומפלרטטות .סיור מהלב הפועם
של העיר אל תוך נבכי לבה של האישה שבו נאיר את חייה
כבוגרת ונשואה חרף המגבלות בתוך המסגרת הפטריאכלית.
		
מדריכה ד”ר אביבית שוויקי
אתרים בסיור סמטאות וחצרות בעיר העתיקה ,עיר דוד
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 / 9בעקבות לוחם – הסיפור על בנו
של רב הכותל ,הרב גץ

 / 12בית המשפט העליון -
היסטוריה וארכיטקטורה
מתכנני בית המשפט העליון הגדירו כך את ה’אני מאמין’
שלהם‘ :הבניין צריך להתייחס לירושלים כמו ששופט
מתייחס לצדדים באולם המשפט’ ,כלומר גבוה והדור ,אבל
לא כוחני .נסייר ונכיר את סודותיו של המבנה המרשים
אשר נחנך ב 1992-ובמהרה הפך לאתר מרכזי למבקרים.
אין להיכנס עם תיקים ומצלמה .מותר טלפונים ניידים וארנק.
בהדרכת צוות קשרי חוץ של בית המשפט העליון
אתרים בסיור בית המשפט העליון
11:00-09:00
מחיר ללא תשלום | מחיר באתר ₪ 0

סיפורו של גדוד  28בקרב על שחרור ירושלים במלחמת
ששת הימים .הסיור מנציח אירועים ואנשים אשר חירפו
נפשם בלחימה במזרח העיר ,והוא משלב את הסיפור
האישי של הלוחם אבנר גץ ,בנו של רב הכותל ,אשר
בעקבות נפילת בנו העביר את משכנו מהגליל לירושלים.
		
מדריך יפתח גץ
אתרים בסיור משרד החינוך ,סמטת הגמול ,שמעון הצדיק,
קברי המלכים ,אנדרטת גדוד  ,28סמטת המוות ,גן הקבר,
		
שער שכם
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 / 13רמת שלמה  -שכונה חרדית
מודרנית
כיצד מתכננים שכונה לאוכלוסייה חרדית ,ובמה היא
שונה משכונות אחרות בירושלים? בסיור ייחודי זה נשמע
על גמ”ח להחזרת ילדים אבודים ,נכיר העתק מדויק של
ה ,’770’-בית המדרש המפורסם של הרבי מלובביץ’,
נפגוש כמה מאנשי השכונה ונקבל הצצה נדירה לחיים
בשכונה חרדית מודרנית.
נשים  -חצאיות ארוכות ושרוולים ארוכים .גברים  -מכנסיים
ארוכים ,ללא גופיות ,עם כיפות.
שימו לב :לא נוכל לאפשר השתתפות בסיור למי שלא
יכבד כללי לבוש אלה ,גם אם הגעתם במיוחד ומרחוק.
אנא ,הימנעו מאי נעימות.
		
מדריכה יולי מלכא
אתרים בסיור העתק בית הרבי מלובביץ' ,תלמוד תורה ,גמ”ח
ייחודי *כפוף לשינויים
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ִמ ְק ֶצ ה שני משעה  1 6:00ע ד 19 : 0 0
 / 14הבדווים במדבר יהודה

 / 16בעקבות תחנות בחייו של הרב גורן

עם חוקר החברה הבדווית במדבר יהודה נשוחח על
החברה הבדווית שחיה בשולי העיר ,על ההשפעות
והתמורות של העיר ושל החיים המודרניים על חברה
מסורתית ‘סגורה’ ונבקר בבית ספר ובבית פרטי( .הסיור
כולל מעט הליכה)
		
מדריך ד”ר ירון עובדיה
אתרים בסיור מאהל בדווי ליד כפר אדומים

לקראת יום העצמאות תשכ”ז ( )1967יצא הרב גורן
לאוסטרליה ,שם שמע על סגירת מיצרי טיראן .בנאומיו שם
הצהיר כי יתפלל בכותל המערבי עוד לפני חג השבועות,
והקדים את שובו ארצה .כשפרצה המלחמה היה מן
הראשונים שהגיעו לכותל המערבי .בסיורנו נשמע סיפורים
על דמותו המרתקת והייחודית של האיש.
		
מדריכה תרצה רבינוביץ
אתרים בסיור הר הרצל ,הרובע היהודי ,תצפית להר
הבית
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19:30-16:00
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 / 15טעמים וריחות בנחלאות
נסייר בהדרכת חוקרת קולינריה בבתי הכנסת ,בחצרות
ובבורות המים ונספוג את תרבות העדות השונות כשאנו
נהנים מניחוחות מטבחיהן .מה בין חצר אשכנזית לחצר
חאלּבית ,כורדית או פרסית? על זהות וזיכרונות התושבים
ִ
נלמד מן המאכלים :חמין ,קוגל ,קובה וגּונדי.
		
מדריכה עדנה עסיס
אתרים בסיור סמטאות וחצרות שכונות נחלאות ,ביה”כ עדס,
		
התנור השכונתי ,הבוסתן הספרדי
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 / 17מטנטור לגבעת הארבעה
נבקר במתחם שמהווה מרכז אקומני-נוצרי ,במנזר אליאס
נבדוק את הקשר בין אליהו ,משה ויוחנן המטביל ,נעלה
לגבעת הארבעה לתצפית עוצרת נשימה על ירושלים
ונסיים בשרידי כנסיית הקתיסמה ,מקום מושבה של מרים
בדרכה ללידה בבית לחם.
		
מדריך דב נוטקביץ
אתרים בסיור מנזר אליאס ,גבעת הארבעה ,כנסיית
		
הקתיסמה
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 / 18המלחמה על הבית
נבקר באתרי הקרבות של החטיבה הירושלמית במלחמת
ששת הימים שקורותיה כמעט נשכחו מהלב .סיפורה של
החטיבה שבה לחמו סטודנטים ,סוחרים ,משוררים והרבה
ירושלמים טובים בהגנה על ביתם.
		
מדריך דורון אורן
אתרים בסיור ארמון הנציב ,גבעת האנטנה ,מוצב הפעמון,
		
אבו תור ,רובע יהודי

 / 22בעקבות תחנות בחייו של

הרב גץ

בעקבות דמותו ופועלו של רב הכותל ,פעיל הציונות וראש
ישיבת המקובלים בית אל בעיר העתיקה בירושלים  -הרב
גץ .בסיור נעבור דרך ‘ציוני הדרך’ שהטביע ,נכיר את
החותם שהשאיר בעיר העתיקה :בישיבה ,בביתו הפרטי
וכמובן בכותל המערבי.
		
מדריך יפתח גץ
אתרים בסיור שער יפו ,גגות גליציה ,ישיבת המקובלים בית
אל ,בית הרב גץ ,הכותל המערבי

מחיר  | ₪ 100מחיר באתר ₪ 95

 / 19ערבסקה – קסם האמנות המוסלמית
נצלול לעולמה המרתק של האמנות המוסלמית ,אל
מקורותיה ואל סוד עושרה דרך האדריכלות ,עיטורי
הקבורה ,הקליגרפיה באבן ,הקרמיקה והאמנות הזעירה.
		
מדריכה חדווה אבו-חצירה
אתרים בסיור בית הקברות בממילא ,מלון פאלאס ,מרכז
מורשת יהדות צפון אפריקה		

מחיר  | ₪ 100מחיר באתר ₪ 95

 / 20בעקבות מארק טווין בירושלים
במלאת  150שנה למסע התיירותי
של גדול הסופרים האמריקנים
לאחרונה נוצר סרט דוקומנטרי על ביקורו של מארק טווין
בירושלים בספטמבר  .1867נעקוב אחר ביקורו בעיר ,נאזין
להרצאה ונצפה בסרט במלון שבו שהה .ביקורו הניב את
ספרו הראשון  The Innocence Abroadשהפך לספר
המסעות הפופולרי ביותר בעולם.
		
מדריך יוני שפירא
אתרים בסיור שער שכם ,מלון ה–( Mediterraneanבית
ויטנברג) ,תחנות בוויה דולורוזה ,כנסיית הקבר ,שער יפו
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 / 21תהפוכות וסיפורים בציר הבירה
מה אנו יודעים על כביש מספר  1לאחר הפיתוח האדיר
שלו זכה ומהן התכניות להמשך? נצא לסיור מרתק לאורך
הכביש ,נצפה על מחלף שער הגיא ,נכיר יצירה אדריכלית
שזיכתה את יוצרה בפרס יוקרתי ,נצפה על הכביש
מכנסיית ארון הברית ונסיים בביקור בעמק הארזים.
		
מדריך חיליק אברגיל
אתרים בסיור מצפור שער הגיא ,פרויקט הרכבת המהירה
החדשה ,כנסיית גבירתנו של ארון הברית
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 / 23חידת מקום החקרה הסלבקית
בירושלים וחידושים במנהרות
הכותל
מזה  150שנה מחפשים הארכאולוגים את מקום החקרה
בירושלים ולאחרונה התפרסמה ידיעה על גילוייה בחפירות
‘חניון גבעתי’ .נעמוד על משמעות הקמת החקרה ,על
הקשיים לאתר את מקומה ,ונבדוק האם נפתרה החידה.
נמשיך לגילויים החדשים במנהרות הכותל ולהפתעה
טכנולוגית חדשה.
כולל פעילות עם משקפות תלת מימד
		
מדריך שמואל בהט
אתרים בסיור מנהרות הכותל ,חניון גבעתי – עיר דוד
19:30-16:30
מחיר  | ₪ 140מחיר באתר ₪ 130

 / 24סודות מאחורי השער בנחלת
שבעה
בין סמטאות השכונה נגלה פינות קסם חבויות ובהן
אמנים נדירים ,גלריית צילום נסתרת של אמן
בין-לאומי ,בית מגורים עתיק עם ‘ריצוף בצלאל’
ועמדת שירת סולו בכיכר החתולות .נבקר בנקודת
תצפית יפהפייה ומפתיעה על העיר ובמוזאון החדש
בכיכר המוזיקה המציג אוספים של כלי נגינה
עתיקים ומקוריים ,באמצעים טכנולוגיים חדישים.
		
מדריכה תמר הירדני
אתרים בסיור נחלת שבעה
כולל סיור טכנולוגי במוזיאון המוזיקה החדש

מחיר  | ₪ 100מחיר באתר ₪ 95
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ִמ ְק ֶצ ה ש ל ישי משעה  20:00ע ד 23 : 00
 / 25מרוסיה באהבה

 / 28יורדים העירה ,שותים עוד בירה

במאה ה 19-החלו מעצמות אירופה לגלות עניין בארץ
הקודש .הרוסים היו בין הראשונים שרכשו קרקע בירושלים
שמחוץ לחומות ובנו עליה מבנים שנמצאים היום בלבה
של העיר .נבקר במבני הכנסייה הפרובוסלבית ונפגוש את
נציגי הכנסייה.
		
מדריך רומן גולטייב
אתרים בסיור מגרש הרוסים ,הקתדרלה הרוסית השילוש
הקדוש ,בית המשלחת הדתית הרוסית

סיור בעקבות חיי הלילה של ירושלים של פעם ושל כאן
ועכשיו .נפגוש דמויות שעיצבו את הבוהמה הירושלמית
והארץ ישראלית ונשמע סיפורים על המקומות שבהם
ישבו ,בילו ,אכלו ושתו ונתוודע גם אל חיי הלילה של ימינו.
		
מדריך דביר סורמלו
אתרים בסיור חצר בתי פיינגולד ,תמול שלשום ,מדרחוב בן
		
יהודה ,שוק מחנה יהודה
24:00-21:00
מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75
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 / 29ירושלים של קצוות

 / 26איזה מין נשים?
על הזנות ככלי נשק במאבקים הפוליטיים בירושלים
העות’מאנית והמנדטורית ,על פרוצה שגורשה מן העיר כי
ביישה את הקהילה החרדית ,על המאבק סביב השאלה
האם מותר לקבור זונה בעיר ,על הקמת ‘רובע אורות
אדומים’ על ידי המושל הבריטי ועל התארגנות של שכונות
להוציא את הזנות מתחומן.
		
מדריך אורי קציר
אתרים בסיור מרכז העיר :מזכרת משה ,אבן ישראל ,כיכר
		
ציון ,נחלת שבעה
22:00-19:00
מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75

 / 27לא על הלחם לבדו
לחם וחלה ,עוגות ומאפיות הם נושא הסיור .בשעות הלילה
של יום חמישי נלך בעקבות הניחוחות של מוצרי המאפה
המבשרים את בוא השבת ,נבקר במאפיות ירושלמיות
ותיקות שבהן אב לבן יביע לחם בשיטות מסורתיות ועל פי
מנהג הירושלמים ,ונבקר במקור ברוך ובבית ישראל.
		
מדריכה אסתר סעד
אתרים בסיור מאפיית טלר ,מאפיית אביחיל ,בית
ישראל

על חוזרים בתשובה ויוצאים בשאלה .מאז ומתמיד הייתה
ירושלים מוקד מפגש של אמונות ודעות ,נשמות משתוקקות
לרוח ושואלי שאלות וספקנים .נסייר בעקבות אנשים אשר
נטשו את תרבותם ומורשתם ויצאו לחפש חיים חדשים.
		
מדריך מוטי בר לב
אתרים בסיור ישיבת גור ,הולצר ספרים ,חצר בתי
פיינגולד ,מוסררה ,ישיבת תולדות אהרון ,שכונת החומה
השלישית

מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75

 / 30שערוריות ,רומנטיקה ודם כחול
בעקבות סיפורי אהבה של קיסרים ,של סולטאנים ושל
משפחות מלוכה הקשורים לירושלים ולאתריה .נספר על
שידוכים ,על אהבות ועל מה שביניהן.
		
מדריכה תמר כהן
אתרים בסיור רחוב שלומציון המלכה ,שער יפו ,רחבת כנסיית
		
הגואל ,תפארת ישראל

מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75

 / 31נוסח ירושלים
מחיר  | ₪ 90מחיר באתר ₪ 85

מסע ייחודי בין סמטאות מקור ברוך ,מחנה יהודה ו’אבו
בסל’ בעקבות עדות עלומות ,בתי כנסת זעירים ושכונות
שנשכחו מלב :זיכרונות מיהודי מונסטיר ,ישיבת יהודי
בולגריה ו’רחוב בתי הכנסת’.
•נשים מתבקשות להגיע בחצאיות
		
מדריך ד”ר ראובן גפני
אתרים בסיור מקור ברוך ,אבו בסל ,מחנה יהודה

מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75
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 / 32צר לי המקום

 / 34בעקבות העדה הפרסית

ההתיישבות היהודית ברובע המוסלמי החלה באמצע
המאה ה 19-ופסקה באמצע המאה ה .20-זהו פרק
היסטורי קצר ,ייחודי ומרתק .נעקוב אחר תולדותיו של פרק
זה ,ומה קורה שם היום?
		
מדריך ד”ר אייל דוידסון
אתרים בסיור חצר רייסין ,בית המערבים ,חצר דיסקין,
בית ראנד ,ישיבת תורת חיים		

סיפורים מרתקים על עדה קסומה :האיש שקם לתחייה
שנה לאחר מותו ,הרב שלימד דרמה ומשחק את בני
משפחת בנאי ,המנקה שלצדה נקבר הרב שרעבי וכמובן
טעימות מהמטבח העשיר של העדה.
		
מדריך טל חניה
אתרים בסיור בית כנסת פתחיה  -בית הכנסת הפרסי
הראשון בירושלים ,בית כנסת אוהבי ציון של הבנאים ,שכונת
הפחים ,בית כנסת בית יצחק ,חצר מולא מלמד

מחיר  | ₪ 90מחיר באתר ₪ 85
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 / 33בעקבות צלילי העלייה לרגל
נצעד בנתיבות צלילי העלייה לרגל ונבדוק מה מקורו של
המנהג ומה פשר המושג? נכיר עולי רגל מפורסמים ונעמוד
על ההבדלים בין הדתות השונות .נכיר את אכסניות עולי
הרגל הנוצרים ,נתחקה אחר הצלילים של העלייה לרגל:
’הגוספל‘ האפריקני ,מזמורי תפילה רוסיים ושירי המעלות
של הלוויים במקדש.
הסיור כולל הדרכה על כלים מסורתיים בליווי נגנים
		
מדריך אביב הרצליך
אתרים בסיור קזה נובה ,סנט סלוודור ,מגרש הרוסים

מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75

 / 35תאטרון חוצות בלב ירושלים
קבצנית ,עולת רגל ,בת כוהנים ,אשת הנציב הרומי  -לכל
אחת מהן יש ירושלים אחרת .נפגוש בירושלים דמויות
ססגוניות ונשמע מהן את סיפורה של העיר מנקודת מבטן
האישית ,הנוקבת ומלאת ההומור .עם השחקנית ומורת
הדרך צביה מרגליות.
		
מדריכה צביה מרגליות
אתרים בסיור הרובע היהודי ,גגות גליציה

מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75
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ִמ ְק ֶצ ה רב י ע י משעה  08 :30ע ד 11:30
 / 36טעימה מהמזרח בעיר העתיקה

 / 37קטמונים או גוננים?

סיור בעיר העתיקה הכולל ביקור במגוון מקומות הידועים
רק ליודעי ח”ן שבהם מכינים ומוכרים מאכלים ייחודיים:
מאפיית בייגלה ,חומוס ,מוטבק ,קפה ,חלבת דלעת ,כנפה
ועוד ...שלל צבעים וריחות ,כולל טעימות.
		
מדריכה אסתר סעד
		
אתרים בסיור השוק בעיר העתיקה

בשיכוני הקטמונים שנבנו בשנות ה 50-התיישבו עולים מכל
קצווי תבל והתפתחו חיי קהילה תוססים .בסיור ייחודי זה
נפגוש יזמות קהילתיות וחברתיות שצמחו בשכונה ואף היו להן
הדים בכל העיר .נסייר בעקבות בתי הכנסת ,תנועת האוהלים,
המאבק על עמק הצבאים ,הקמת פארק המסילה ועוד.
		
מדריכה טליה זיסקין
אתרים בסיור אוהל יוסף ,פארק המסילה ,לשון
בצבעים ,ביה”כ זכות אבות ,הבוטקה בקטמונים

13:00-10:00
מחיר  | ₪ 110מחיר באתר ₪ 105
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‘ / 38היינו צעירים וזה היה מזמן’ -
בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו
זיכרונות וגעגועים במסלול ילדותו של יוסי בנאי ממרכז
העיר לביתו במחנה יהודה ,דרך אתרים המוכרים משיריו
ומספריו :בית ספר ‘אליאנס’ ,בית הדפוס שבו עבד ,בתי
הקולנוע שאהב ועוד ...בליווי קטעי קריאה ושירים.
		
מדריכה נורית בזל
אתרים בסיור בית ספר ‘אליאנס’ ,בית הדפוס ,בית
האמן

 / 42אמנות ואמנים בעין כרם
אמנים רבים חיים ויוצרים בכפר הציורי עין כרם לצד
הכנסיות השונות שבהן יצירות אמנות מגוונות .נסייר בין
סמטאות הכפר ,נכיר את הבנייה הערבית-הכפרית ואת
ארמונות האפנדים ,וניכנס לבתים מיוחדים שבהם יוצרות
תושבות הכפר.
		
מדריכה חדוה אבו-חצירה
אתרים בסיור בית הגלריה ,אמנות בכנסיית יוחנן בהרים,
		
בחפץ כפיה
12:00-8:30

מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75

 / 39על גדר ההפרדה
גדר ההפרדה בירושלים חורצת את גורל העיר .מהם
גבולות ירושלים? מהו מעמד האוכלוסייה במזרח העיר?
מהו גורל האנשים משני עברי הגדר? אילו תהליכים עברו
תושבי העיר והמרחב העירוני מאז  ?1967נסייר בדרום
העיר ובמזרחה.
		
מדריך אמיר חשין
אתרים בסיור מצפה שכונת גילה ,טיילת גולדמן ,גדר
		
ההפרדה

מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75

 / 43חדשות בעתיקות
סיור עם הארכאולוג שחשף את שרידי ארמון הורדוס
באתר במגדל דוד .נמשיך לקבר דוד ששופץ לאחרונה
בהר ציון ,ונשאל מי קבור שם ומה האמת באגדות
שמסופרות על המקום.
		
מדריך הארכאולוג עמית ראם
אתרים בסיור קבר דוד ,מגדל דוד – חפירות הקישלה

מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75
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 / 40רגלינו בנִ קבה וראשנו במקדש
מה בין ‘בור ירמיהו’ ל’צינור יואב בן-צרויה’ ,ומהם ה’עופל’,
ה’מילוא’ ,ה’סביב’ ו’מצודת ציון’? על כל אלה ועוד ננסה
לענות בסיור בעיר דוד בדגש על החידושים הארכאולוגיים
(ללא הליכה בנִ קבת חזקיהו).
		
מדריך שמואל בהט
		
אתרים בסיור עיר דוד
12:00-8:30

 / 44זעזועים במגדל השן
התפתחויות ודרמות בשנותיה הראשונות של
האוניברסיטה העברית מזמנות סיפורים מרתקים .נכיר את
המהפכים ואת המאבקים הפנימיים דרך רחובות ,אתרים
ומוסדות בשכונות האליטה של ירושלים :רחביה וטלביה.
		
מדריך עידו וינטר
אתרים בסיור בית המוסדות הלאומיים ,בית הכנסת ישורון,
רטיסבון ,משרדו של בן-גוריון ,בית פרופ’ דוד צבי בנעט
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 / 41אל שכונת בקעה
בין בתי פאר ואורנים עתיקים נחבאת שכונת בקעה
היפהפייה והמסתורית .נגלה מי קרא לבקעה ‘עמק
רפאים’ ,מה זכר עמוס עוז מהשכונה ,האם גרו בה יהודים
לפני  1948ועוד.
		
מדריכה תמר הירדני
אתרים בסיור בית גאורגין ,מפעל הפח של זלצמן ,בית
אנסטס דמיאנוס ,בית המוכתר
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 / 45הנה באה הרכבת - ...מתחם
התחנה הראשונה ומושבה גרמנית
בואה של הרכבת שינה את חיי העיר :מי הילל ומי קילל?
על שימושם של הפסים מאז המאה ה 19-ועד ‘פארק
המסילה’ ,המתקנים המשונים ושחזור המתחם ,ועל חייהם
של השכנים לתחנה אז והיום.
		
מדריך ניר אורטל
אתרים בסיור תחנת הרכבת המחודשת ,המושבה הגרמנית,
		
פארק המסילה

מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75

‘ / 46ממעמקים קראתיך’ – היכרות
עם העדה הקראית
בירושלים חיו לאורך מאות שנים זו לצד זו קהילה קראית
וקהילה רבנית .לרגל פתיתת מרכז חדש לעדה נבקר
באתר ,נפגוש קראי שיספר על אורח חייה של הקהילה מול
המודרניזציה כיום ,נשמע על יחסי הקראים והרבנים ,על
עולי הדרך שפקדו את העיר ,על ‘אבלי ציון’ ועוד.
		
מדריכה עדנה עסיס
אתרים בסיור מרכז המבקרים הקראי ,ביה”כ הקראים,
		
בית הקברות הקראי

 / 50תבלין של שבת
נעקוב אחר הניחוחות וההכנות לשבת מהדלקת הנרות
ועד לפיוטים ,נבקר במאפייה ביתית ונפריש חלה לשם
מצווה ,כמובן שלא נישאר בלי הצ’ונט וסיפוריו ,ונתווכח
האם אומרים קוגל או קיגל עם או בלי חמוצים.
		
מדריכה חוה יוסף-שטיין
אתרים בסיור אוהל משה ,זיכרון משה ,גאולה ,מאפיית אביחיל
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 / 51מוסדות נוצריים במרכז העיר

 / 47הראל בין תש”ח לתשכ”ז
ב 1967-סגרו לוחמי חטיבת ‘הראל’ מעגל שהחל
במלחמת העצמאות והסתיים כעבור  19שנים עם כיבוש
רכס נבי סמואל והר אדר .סיור בעקבות סיפוריהם של
לוחמי חטיבת הראל מתש”ח לתשכ”ז.
		
מדריך ישורון פישר
אתרים בסיור שיח עבד אל עזיז ,הר אדר ,נבי סמואל

במרכז העיר ,בין בתי קפה ומשרדים ,פועלים מזה שנים
רבות מוסדות נוצריים שונים .בסיורנו נכיר אותם ואת
פעלם :הקהילה הקתולית דוברת העברית ,מגדל התפילה,
כנסיית האליאנס ועוד.
		
מדריכה חנה בנדקובסקי
אתרים בסיור הקהילה הקתולית דוברת העברית ,מגדל
התפילה ,כנסיית האליאנס
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 / 52השכונות הנעלמות מן העין
 / 48סודות גלויים
על קו התפר בין העיר העתיקה והעיר החדשה ,במקומות
שמרבים להלך בהם ,מסתתרות יצירות אמנות נחבאות
של יהודים ,של נוצרים ושל מוסלמים .היצירות מבטאות
את היחס לירושלים לאורך ההיסטוריה החדשה של העיר.
		
מדריך מירי לובנברג
אתרים בסיור בית הדואר ,רחוב כורש ,רחוב שושן ,גן דניאל
אוסטר ,בית החולים הצרפתי ,השער החדש

מסע בנופיו הקסומים של גיא בן-הינום ובברכת הסולטן
בעקבות השכונות הנשכחות שהתקיימו במקום בעבר.
תולדותיהן של אותן שכונות עוקב אחר סיפורה הנפתל של
ירושלים כולה :בניין ,מאבק לאומי ,חלוקה ואיחוד מחודש.
		
מדריך ד”ר ראובן גפני
אתרים בסיור תצפית לשכונת בית יוסף ,גיא בן-הינום ,שכונת
שמאע ,ברכת הסולטן ,חוצות היוצר ושכונת גו’רת אל ענאב,
שכונת ממילא	 
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 / 49איש העם  -בעקבות סיפור חייו
של יצחק בן-צבי
בעקבות סיפור חייו ומנהיגותו הייחודית של הנשיא השני,
יצחק בן-צבי ,הקשר המיוחד שלו לירושלים שהביא
להקמת בית הנשיא בעיר וקברו בהר המנוחות.
		
מדריכה תרצה רבינוביץ
אתרים בסיור צריף הנשיא ,בית החלוצות ,הר המנוחות
12:00-08:30

 / 53בעקבות משפחת סלומון
בית הקפה הראשון מחוץ לחומות ,הקצין שפרץ את הדרך
לחילוץ שיירת הר הצופים ,המשורר שכתב לכבודו של
הקיסר הגרמני ,בית דפוס ראשון בעיר החדשה (ניכנס
ונראה) ,חנות התרופות הראשונה ברחוב יפו  -כל זאת
ועוד בסיפורה של משפחת סלומון בירושלים.
		
מדריך טל חניה
אתרים בסיור נחלת שבעה ,חצר בית הרב קוק,
סדנת הדפס בשכונת מוסררה ,בית המשפט המחוזי
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 / 54מעל פסגת הר הצופים:
ירושלים – פרופיל רפואי
הצצה יוצאת דופן לפרקי היסטוריה ולסיפורים מתוך עולם
הרפואה באתרים לא מוכרים על פסגת הר הצופים; נשמע
אודות מקרים מרתקים ומצחיקים שהתרחשו בין כותלי
מוסדות הרפואה ,נגלה מהי המחלה הייחודית שקשורה
לירושלים ומה המרפא – אולי – אצטרובל של ברוש מצוי,
מיהו ויליאם שייקספיר הקבור בהר הצופים ועוד...
בהדרכת אנשי רפואה ירושלמיים
אתרים בסיור בית הקברות הבריטי ,הגן הבוטני ,מתחם האונ’
העברית ,בי”ח הדסה ,אוגוסטה ויקטוריה
13:00-10:00
מחיר  | ₪ 110מחיר באתר ₪ 105

ִמ ְק ֶצ ה חמ י שי משעה  1 3:00ע ד 16 : 00
 / 55שירים לאורך הקו העירוני
צלילים ומילים לאורך הגבול שחצה את ירושלים במשך
 19שנים .נשמע על החיים משני עברי הגבול ועל המרקם
העירוני שנוצר בעיר המחולקת דרך עיניהם ומילותיהם
של היוצרים השונים שהפכו את אבני העיר לשירה.
		
מדריכה ענת הופמן
אתרים בסיור משכנות שאננים ,ימין משה ,גן קברי הורדוס,
מלון המלך דוד ,ממילא ,כיכר ספרא ,מנזר נוטרדם

 / 57בין הספר לכיכר ספרא –
סיפורה של שכונת מוסררה
מסע אל שכונה ובה סיפורים של קצוות :בין ‘הפנתרים
השחורים’ לכיכר העירייה ,בין סטודנטים לאמנות לחסידי
ברסלב ובין השכונה הקטנטנה לשכנתה מאה שערים,
בין בתי שכונת היוקרה הערבית שהפכה בשנות ה50-
לשכונת עולים.
		
מדריכה נעמה ניסני
אתרים בסיור יד לקשיש ,בית סדנת הדפוס ,סמטת
גולדה
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 / 56דברים שלא ידעתם על היציאה
מהחומות
היכן עומדת טחנת הרוח – בימין משה או במשכנות
שאננים? איזה סטארט-אפ הפך את מונטיפיורי למיליונר
ואף זיכה אותו בתואר ‘סר’? למה מופיעים צבים על סמל
משפחתו? סיור משעשע מלא בסודות שיוכיחו שגם
במקום הכי ‘בנאלי’ בירושלים מחכות שפע הפתעות.
		
מדריכה תמר הירדני
אתרים בסיור משכנות שאננים ,ימין משה ,מחנה ישראל,
ברכת ממילא		
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 / 58שכונת הבוכרים עם הסופר דן
בניה-סרי
סיור ייחודי ומרגש בהדרכת הסופר דן בניה-סרי במחוזות
ילדותו .עם עין אחת צוחקת והשנייה בוכה נשמע על
המשיח שכמעט בא ,על אהבת השחרית של חייו ,על
חוויות מבית הכנסת ותמונות מחיי המשפחה ,על בקשות
וזיכרונות בשכונה שידעה ימי פאר וברחובותיה עדיין מצוי
הניחוח של ירושלים של פעם.
		
מדריך דן בניה-סרי
אתרים בסיור שכונת התימנים בית שלום ,הבניינים
המפוארים ,בית הארמון ,בית דודידוב ,בית מוסייב ,בתי כנסת
כמו תפארת ירושלים ,השוק הנשכח
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 / 59מרגלים ובוגדים
במוקד הסיור  -הקרבות הנסתרים בירושלים ,דמויות
אפורות וססגוניות שפעלו בעיר ,גלוי ונסתר ,פרשיות ריגול
עתיקות וחדשות .נכיר דמויות כמו מקס ומוריץ ,נשמע על
רשתות הריגול הגרמניות ,על ינאי המרגל ,האריה ,הבונים
החופשיים והפרשה בימק”א .נספר על ריגול ובגידה
בירושלים בתקופת המנדט וקום המדינה.
		
מדריך אברהם אביחי
אתרים בסיור מלון המלך דוד ,ימק”א ,המעון של פסח ,כיכר
		
ציון ,בית המעלות

 / 63שכנים – שכונה ,קיבוץ
וכפר ערבי
הסופר והעיתונאי אליעזר יערי ,מחבר הספר ‘מעבר להרי
החושך’ ותושב שכונת תלפיות ,מזמין אותנו למסע על
יחסי שכנות ,על קשר ותלות :שכונת תלפיות ויחסיה עם
הכפרים הערביים בסביבה; קיבוץ רמת רחל ויחסיו עם
שכניו היהודים והערבים; הכפרים הערביים צור באהר ואום
טובא שמשתייכים לירושלים מאז מלחמת ששת הימים.
		
מדריך אליעזר יערי
אתרים בסיור תלפיות ההיסטורית ,הקו הירוק ,התל
		
הארכאולוגי רמת רחל והכפרים
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 / 60טלביה  -לא מה שחשבתם!
בסיור בשכונה היפה והמרשימה נשמע את קורותיה
מתש”ח עד מלחמת ששת הימים :כיצד אוכלסה מחדש? מי
קבע את זהות המשתכנים? מדוע נפתח בשכונה בית חולים
פסיכיאטרי וכיצד שכנעה גולדה את המשתכנים להתגבר
על הפחד ולהתגורר בשכונה היוקרתית?
מדריך אלדד ברין
אתרים בסיור וילה שרובר ,וילה הארון אל-רשיד,
		
המנזר הקפוציני
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‘ / 61שטעטל’ בלב ירושלים
סיור בשכונות החרדיות המוצנעות בלב העיר באווירה של
ערב שבת – ממונקטש בהונגריה עד הרב ברוידא מוורשה,
מבתי ראנד וכנסת ישראל עד שערי חסד.
מדריך גדי וקסלר
אתרים בסיור כולל מונקטש ,אוהלי יעקב ,בור המים ושעון השמש
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 / 62לה קוסינה דה לוס ספרדים
יהודים ספרדים גרו בירושלים כבר בימי הרמב”ן .בהדרכת
חוקרת קולינריה נעקוב אחר תולדות דוברי הלדינו ,אחר
תרבותם ומטבחם ,נבקר בבתי הכנסת שלהם ונספר על
ניגוניהם ועל שפתם ,וכמובן על הבורקס ,האגריסטדה,
הממולאים ,וואבוס חמינדוס ועוד .נקנח בטעימה מהמטבח
העשיר של בני העדה.
מדריכה עדנה עסיס | אתרים בסיור ביה”כ הרמב”ן ,מוזיאון
		
חצר היישוב הישן ,פינות נסתרות

 / 64על קמעות ,שיקויים ועין הרע
סיור בחצר האחורית של שוק מחנה יהודה בין קברי
צדיקים ומקובל נסתר .נשמע על ברכות לזיווג ולרפואה
שלמה ,על ְמגרשי שדים ודיבוקים ,על קמעות נגד עין הרע,
על עושי צדקה ומחזירים בתשובה ועל בתים מבורכים
ומקוללים.
		
מדריכה שרה פרי
אתרים בסיור סמטאות השוק וסביבותיו ,הבניין המקולל ,קבר
האדמו”ר מגור ,בית החתן המת ,בית כנסת זהרי חמה
18:00-15:00
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 / 65הישן יתחדש והחדש יתקדש
סיור קבלת שבת בבתי הכנסת על גבול ַּבקעה והמושבה
הגרמנית .נבקר בקהילות שמנסות לצקת משמעות אישית
ועכשווית ליהדות ודוגלות בססמה ‘תבואו איך שאתם’,
נשמע על מקורות ההשפעה ועל ההשתלבות החברתית
ונשתתף בחוויה המגוונת של קבלת השבת בשירה,
במדיטציה ,בתפילה ובריקוד.
		
מדריכה מירי לבנברג
אתרים בסיור המושבה הגרמנית ,בית כנסת כל הנשמה,
		
קהילת ציון ,קהילת ידידיה
20:30-17:30
מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75
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 / 66עין כרם שלא הכרתם

 / 69בתי כנסת ‘נודדים’ בירושלים

הכפר עין כרם טומן בחובו היסטוריה של אלפי שנים .יופיו
וקדושתו משכו אליו ,ועודם מושכים ,מסדרים נוצריים,
דמויות מרתקות ,מחפשי רוחניות ועוד .נבקר באתרים
ליודעי ח”ן.
למיטיבי לכת
		
מדריך אביב הרצליך
אתרים בסיור הכנסייה הרוסית – המוסקובייה ,גג המעיין ,בית
מארי אלפונסין ,הישיבה החילונית ,כנסיית יוחנן בהרים

חוקר בתי כנסת מזמין אתכם למסע בעקבות בתי כנסת
קטנים ועדתיים המשמרים את נדודיהן של אוכלוסיות
שעברו ממקום למקום בעיר בעקבות מלחמות ונסיבות
חברתיות ייחודיות.
		
מדריך ד”ר ראובן גפני
אתרים בסיור קטמון הישנה ,בית ישראל החדשה ,צעקת
הדל ,בית הכנסת ההררי ,שערי פינה

17:00-13:00
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 / 67עולם צמחי הרפואה והתבלין
של ארץ ישראל – בישול בטבע /
טיול משפחות
סיור רגלי בטבע באזור נס הרים ,חורבת בית עיתאב ועין
חוד .נתוודע לצומח הים תיכוני של ארץ ישראל ולמערות,
נכיר צמחי מרפא וצמחי תבלין ואת שימושיהם ונבשל יחד
ארוחה בטבע.
		
מדריכה גלי שבת ברזני
אתרים בסיור נס הרים ,חורבת בית עיתאב ,מערות ,עין חוד

17:00-13:00
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 / 68מלחה זה לא (רק) קניון
נשוטט במלחה החדשה ונבדוק האם היא מנחת
המקראית? מי מכר בה מי ורדים לפני שנכבשה בתש”ח?
מדוע פורק מושב העובדים מלחה? באיזה עניין פנו תושביו
לבן-גוריון ולגולדה מאיר ,ומי היה השיח’ שביקש לחזור
לכפרו? נסיים בתצפית עוצרת נשימה על ירושלים ועל
נחל רפאים.
		
מדריך דב נוטקביץ
אתרים בסיור אנדרטת לוחמי האצ”ל ,בתי הכנסת של
		
העולים מטוניס ומעיראק ,בית השיח’
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 / 70בנתיב האריחים הכחולים
ברובע הרומנטי
נבקר בכנסייה הסקוטית סנט אנדריוז ,בבית אות המוצר
ובבית הקברות הארמני .נתוודע לרזי הרובע הארמני ,נבקר
בסדנאות קרמיקה ,נאזין לתפילה בכנסיית סנט ג’יימס,
נכיר את הקולינריה המיוחדת של הארמנים ,ניפגש עם
דמויות מהעדה ונאזין לליטורגיקה ארמנית.
•כניסה לכנסיות בלבוש צנוע בלבד
(חובה  -בגדים ארוכים לשני המינים)
•הסיור כולל הליכה מרובה ועלייה להר ציון
		
מדריך עודד אמיתי
אתרים בסיור הכנסייה הסקוטית סנט אנדריוז ,בית אות
המוצר ,בית הקברות הארמני ,הרובע הארמני ,כנסיית סנט
		
ג’יימס
16:30-13:00
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 / 71ירושלים ,סרט שלא הכרת -
ירושלים בראי הקולנוע
כשצילמו את הסרט ‘אקסודוס’ בירושלים הייתה כל
העיר כמרקחה .מאז צולמו בה סרטים רבים ואף סדרות
טלוויזיה .סיור חדש בעקבות ‘מיכאל שלי’‘ ,מישהו לרוץ
אתו’‘ ,סרוגים’‘ ,שטיסל’ ועוד ,באתרים ששימשו רקע
ותפאורה לסיפור הירושלמי.
		
מדריכה נורית בזל
אתרים בסיור נחלת שבעה ,רחוב יפו ,מחנה יהודה
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 / 72מאחורי חומות האבן
בסיור זה נפתח צוהר נדיר וחד-פעמי אל עולמם המרתק
של הנזירים בירושלים .נכיר את סדר יומם ,את חדרי
האוכל ,את הספריות ואת שכיות החמדה והאוצרות
השמורים בין המסדרונות הארוכים והחצרות הפנימיות.
		
מדריך דב נוטקביץ
אתרים בסיור סן סלווטורה  -המנזר הפרנציסקאני  -טרה
		
סנטה ,מנזר סנט אטיין
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 / 73שינקין של ירושלים
סיור עם אדריכל ברחובות הציוריים והתוססים של
המושבה הגרמנית ושל שכונת בקעה .נכיר את סגנון
הבנייה הכפרית של המושבה הטמפלרית ואת בתי המידות
של הבנייה הערבית ,נשמע מה עלה בגורלן בשנות ה50-
ומה קורה בהן עכשיו.
		
מדריך נעם סרי לוי
אתרים בסיור קולנוע אוריאנט ,בית מתאוס פראנק ,בית
		
תיאודור זנדל
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 / 74יידישלנד/הולילנד
בסיור אודות היידיש נברר מי תיעב יידיש ומי הספרדי
שהעז לפרסם עיתון דווקא בשפה זו? נספר על משוררת
שהזדהתה עם מרכבת מונטיפיורי המוזנחת ,על סופר
שכתב באוטובוסים ועל יידישיסט שקרא לנקוש על
הדלתות ולהאזין לסיפורי העדות כולן ,ונברר מתי בעצם
העבירו את הכותל לקוני איילנד שבאמריקה.
		
מדריך יעד בירן
אתרים בסיור בית האמנים  -בצלאל הישן ,בית פרומין -
הכנסת הישנה ,נחלאות

 / 75רופאות ורופאים ברחוב
הנביאים
בעקבות בתי החולים הרבים שהוקמו בסוף המאה ה19-
ע”י מעצמות העולם :אנגליה ,איטליה ,גרמניה ,צרפת
ורוסיה ,והמרפאות בהן פעלו מיטב הרופאים :ד”ר כגן,
ד”ר טיכו ,ד”ר טרוי ,ד”ר פייגנבאום .בהדרכת שני רופאים
בכירים נסייר בעקבות דמויות וסיפורים סוערים מתחום
הרפואה בירושלים.
בהדרכת אנשי רפואה ירושלמיים
אתרים בסיור בי”ח האיטלקי ,בי”ח מאיר-רוטשילד ,בי”ח
אביחיל ,מעבדות היסוד של הפקולטה לרפואה ,בית הרופא,
בי”ח משגב לדך ,בי”ח של המיסיון הבריטי
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 / 76מסיפורי ‘הקו הירוק’
1967-1948
עמדת בית תורג’מן ,ה’אוריינט האוס’ ומסיבת התה לקיסר
גרמניה‘ ,אמריקן קולוני’ וימי שיקגו הלא כל-כך עליזים,
החרש ,הספרייה המוסלמית
מסגד שיח’ ג’ראח והמואזין ֵ
שהיא מחנה פליטים מודל המאה העשרים ,סיפור השיירות
להר הצופים והשיירה שלא הגיעה מעולם .לתשומת
לבכם :אין שירותים במסלול!
		
מדריך אמיר חשין
אתרים בסיור עמדת תורג’מן ,ה’אוריינט האוס’ ’,אמריקן
קולוני’ ,מסגד שיח’ ג’ראח ,הספרייה המוסלמית ,שכונת
		
שמעון הצדיק
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 / 77עיסוקים ייחודיים בשוק העיר
העתיקה

 / 80בית צפאפא  -הכפר שחולק לו
יחדיו

בדרכנו בסמטאות השוק בעיר העתיקה נבקר בעלי
עסקים מיוחדים :יבואן בדים המיועדים לתפירת גלימות
וכיסוי ראש לאנשי דת ,סטודיו של משפחה ארמנית
המצלמת את ירושלים כבר  100שנים ,חנות תבלינים
ומוצרים מן הצומח ,מפעל טחינה גולמית הפועל בשיטה
מסורתית ועוד ...נטייל ,נתרשם ונטעם.
		
מדריך ראדי עמר
		
אתרים בסיור שוק עיר העתיקה

לכפר בית צפאפא היסטוריה עתיקה וסיפור ייחודי בהווה.
נסייר בסמטאות הגרעין הקדום של הכפר ,נשמע על
החיים בכפר שחולק בין ישראל וירדן עד  1967ועל סוגיות
אקטואליות בחיי התושבים בשנים האחרונות.
		
מדריך משה יגור
אתרים בסיור פת – ברל לוקר ,פארק המסילה ,גרעין הכפר,
רחוב איחוד הכפר ,אזור תעשייה תלפיות ,בונקר ירדני בכפר
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 / 78עמק לבן ומעיין לבן

 / 81הארי פוטר בירושלים

היכרות עם נופי טבע בלב שטח עירוני ,בהם נגלה טרסות
קדומות ,חקלאות בעל וחקלאות שלחין ,גתות ,מערות
קבורה ,מעיין ובוסתן עצי אגוז  -עדות להתיישבות כפרית
קדומה .נספר את סיפורו המרתק של פארק ירושלים
המשמר טבע בשולי נוף אורבני וחושף שכיות חמדה.
		
מדריכה גלי שבת ברזני
אתרים בסיור רוג’ום חזקיה ,נחל רפאים ,נקבת מים ,גתות

הכל כבר נכתב על מסעו האחרון של ישו בירושלים ,אבל
כמה מאתנו שמו לב לדמיון המדהים בין סיפורו של האיש
מנצרת לבין הקוסם הצעיר והממושקף? סיור מרנין לב
ומסקרן המציע מבט מכושף על אירועי הצליבה.
		
מדריך אורי קציר
אתרים בסיור מערת צדקיהו ,כנסיית גברתנו הדואבת
(התחנה הרביעית בוויה דולורוזה) ,כנסיית יוחנן המטביל
		
(בעיר העתיקה) ,כנסיית הקבר

לאוהבי לכת!
מחיר  | ₪ 80מחיר באתר ₪ 75
מחיר לילד (מתחת לגיל  | ₪ 50 )14מחיר באתר לילד ₪ 45

 / 79נצרות אפריקנית בירושלים -
קופטים ואתיופים משני עברי הנילוס
בלב הרובע הנוצרי שוכנות זו לצד זו שתי קהילות קטנות,
וביניהן שורר מתח רב זה עשרות שנים סביב הבעלות על
חצר קטנטנה בלב העיר העתיקה .הסכסוך הירושלמי
משקף מתיחות גדולה בין אתיופיה ומצרים ,השוכנות משני
עברי הנהר המרתק בעולם ,הנילוס.
		
מדריך בני פירסט
אתרים בסיור הפטריארכיה האתיופית .הפטריארכיה
הקופטית (הכנסייה והחפירות התת-קרקעיות) ,דיר
אל סולטן ,הקפלות האתיופיות ,קפלת הלנה ,החאן
הקופטי
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 / 82חיים בסטטוס קוו – סיור עומק
בהר ציון
בהר ציון מתקיים מרקם חיים עדין וייחודי ,ובין אתריו חיים
זה לצד זה נזירים ,תלמידי ישיבה ,אמנים ובעלי עסקים.
האירועים ההיסטוריים מעצבים את תפיסת עולמם של
הדיירים ומשפיעים על שיתוף הפעולה ביניהם .נפגוש את
אחד מדיירי ההר ונשמע על החיים באתר קדוש והיסטורי.
		
מדריכה מירב שטיין
		
אתרים בסיור הר ציון
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 / 83אצ”לי או אצלח”י

 / 87רחביה מטחנה לתחנה

נשוב לימי המחתרות ונאזין לסיפורים שלא נחשפו עד
היום :כיצד ליוו כל תושבי הנחלאות את המחתרת ,איפה
הנפיקו ‘רישיונות צייד’ נגד חברי המחתרת ,מה עלה בגורל
מועדון הקצינים‘ ,איה הנער’? – על זאת ועוד בסיור שבסופו
נדע יותר מדי.
		
מדריך דביר סורמלו
אתרים בסיור המוסדות הלאומיים ,גימנסיה רחביה,
נחלאות

רבים חושבים שבירושלים יש רק טחנת רוח אחת -
במשכנות שאננים ,אך לא כך הדבר .נשמע סיפורי אנשים
ובתים בין רחביה למושבה הגרמנית – טחנה נסתרת
ואדריכל גאוותן ,עסקת טננבאום בטלביה ,פלאות באבני
ימק”א ,של מי הכרכרה במשכנות שאננים ועוד.
		
מדריך ניר אורטל
אתרים בסיור טחנת רוח רחביה ,וילה לאה ,ימק”א ,קבר בית
		
הורדוס ,הכרכרה ,שביל מילטון

19:30-16:00
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 / 84גנים נעולים והריונות נסיים
סיור עם אדריכלית גנים שחקרה את תחום הגנים בדתות
השונות והרבתה לעסוק בנושא פוריות ועקרות ,היריון
ולידה .נבקר במנזרים ובכנסיות בעין כרם מנקודת מבט
מגדרית ,תוך עיסוק בנס של פריון ,היריון ולידה.
		
מדריכה אדריכלית נוף מיכל ביטון
אתרים בסיור כנסיית יוחנן בהרים ,מנזר אחיות ציון,
		
כנסיית הביקור
18:00-15:00
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 / 85ירושלים בספרות הפלסטינית
הספרות העברית והספרות הפלסטינית מרבות לעסוק
בירושלים ,בהיותה עיר מעורבת ,עיר קדושה ,עיר שבלבה
סכסוך .היצירה הפלסטינית ,כמו היצירה העברית ,לא שכחו
אותה ויצירות רבות מדגישות את העיר בהיבטים שונים.
נכיר יצירות אלו בז’אנרים שונים :יומנים ,שירים וסיפורים.
מומלץ להביא כיסאות מתקפלים
		
מדריך ד”ר ירון עובדיה
אתרים בסיור שיח’ ג’ראח ,מוסררה ,השער החדש והעיר העתיקה
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 / 88סוד הגן הנעלם -  מזרקות מים
בגינות נסתרות
בסיורנו נפתח שערים לגנים נעלמים ובהם עצים גבוהים,
פרחים ריחניים ,מזרקות וברכות מים צוננים .בין סמטאות
וגדרות אבן נחבאות גינות מטופחות ,צבעוניות ,ומפתיעות.
נגלה את סוד הגן הנעלם ,נעלה לתצפיות מרגשות וניהנה
מפינות חמד חבויות.
		
מדריכה אסתר סעד
אתרים בסיור כפר דוד ופארק טדי  ,משכנות דוד ,כתר
		
דוד ,בוסתן אברהם גוזלן
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 / 89הכפר שראפת – רואים קרוב,
רואים רחוק
נצפה על ירושלים מאתר הקבר של סת בדריה שליד
שכונת גילה ,נלך לאלון הענק בבית מוסא אל-עלמי,
נשמע על פגישותיו עם בן-גוריון ועם טדי קולק ,על פעולת
התגמול בכפר ונסיים בבתי הנוצרים בכפר .בסוף הסיור יש
עלייה חזרה לנקודת המפגש.
		
מדריך דב נוטקביץ
אתרים בסיור סת בדריה ,בית מוסא אל-עלמי ,הכפר
שראפת ,בתי הפטריארכיה הלטינית

 / 86בעקבות עמוס עוז
עמוס עוז מרבה לתאר את ירושלים בספריו ,והעיר
משמשת לא אחת רקע לעלילה .הדמויות פועלות בין אתרי
העיר הידועים ,והאירועים מתרחשים לצד מבנים הקיימים
כיום וכאלה שאינם עוד .במהלך המסלול נפגוש דמויות
מ’סיפור על אהבה וחושך’ ומהספר ‘מיכאל שלי’.
		
מדריך מנה חלפון
אתרים בסיור טרה סנטה ,שכונת כרם אברהם ,רטיסבון,
קולנוע אדיסון		
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 / 90אבירים ,חרבות ומגדלי
פעמונים :אדריכלות בממלכת
ירושלים הצלבנית

 / 93אבו תור היהודית  /א-תורי
הערבית

כיבוש ירושלים על ידי הצלבנים הוא פרק עקוב מדם
בהיסטוריה של העיר ,אבל המבנים היפים שבנו נותרו
לא מוכרים .נתבונן בכנסיות שבהן חללי פולחן מרהיבים
ונספר על כיבושה הדורסני של העיר .נשחזר ריחות,
צלילים ,תהלוכות ,שווקים סואנים ואפילו זיכרונות של
אוכל מפוקפק ב’רחוב הבישול הרע’...
		
מדריכה ד”ר נטע בודנר
אתרים בסיור מגדל דוד ,הר ציון ,כנסיית הקבר ,כנסיית
		
הגואל ,תצפית גגות

סיפורה של השכונה החצויה מימי צלאח א-דין ועד
עידן ‘יס פלאנט’ משתי נקודות מבט שונות – הישראלית
והפלסטינית .סיור דו-נרטיבי על ההיסטוריה ועל המציאות
העכשווית ,המבקש לבחון במבט לעתיד האם יש סיכוי
לחיים משותפים בירושלים?
בסיור זה חובה כובעים
		
מדריך תאמר סעיד
אתרים בסיור רחוב נעמי (מבחוץ) – רחוב עשהאל ,הרחוב
שחוצה את שכונת אבו תור ,בהמשך הסיור תצפית לעבר הר
הבית/מסגד אלאקצא
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 / 91הקו העירוני  -מבט מהזווית
הפנים-ישראלית

 / 94מנזרים ברובע הנוצרי

לאורכו של הקו העירוני :השיקולים ,התככים הפנימיים,
החשדנות ודרכי הפעולה של הרשויות לאחר תש”ח
מספרים את קורות העיר הקרועה והמחולקת עד מלחמת
ששת הימים .בסיור נתייחס בהרחבה לחוות הלימוד של
רחל ינאית בן-צבי ולקולג’ הערבי למורים שפעל סמוך
לארמון הנציב ,שמעטים יודעים על קיומו.
		
מדריך אלדד ברין
אתרים בסיור אבו תור ,טיילת ארמון הנציב ,המדפיס
הממשלתי ,גבעת התנ”ך ,שרידי הכנסייה הביזנטית
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 / 92בנתיב דגלי הקונסוליות:
מטלביה למושבה היוונית
השכונות טלביה ,קטמון הישנה והמושבה היוונית נודעו
בעבר כ’שכונות הקונסוליות’ ,וכעשרים מבנים ברחבי אותן
שכונות שימשו משכן לנציגויות זרות .רבים מהמבנים,
מהיפים ומהמפוארים בעיר ,סגורים ונסתרים .בסיורנו נצא
לגלות אותם ולספר את סיפוריהם המשתלבים בהיסטוריה
של העיר ובפוליטיקה שלה.
מדריך רן בר יעקב
אתרים בסיור וילה קונסנטין סלמה ,וילה ג’לאט ,השגרירות
		
הנוצרית
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בין סמטאות הרובע הנוצרי פועלים לא מעט מנזרים קטנים
וחבויים .באחדים מהם גרים נזירים ,באחרים פועלים
מוסדות חינוך ובמיעוטם גרות משפחות .בסיורנו נבקר
במנזרים שונים של הקהילות הנוצריות בעיר :מנזר סנט
ג’ורג’ הקופטי ,מנזר יוחנן המטביל האורתודוכסי ,בית ספר
קתולי ועוד...
		
מדריכה חנה בנדקובסקי
אתרים בסיור מנזר סנט ג’ורג’ הקופטי ,מנזר יוחנן המטביל
		
האורתודוכסי ,בית ספר קתולי
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 !95 / The British are comingסיור דובר אנגלית

The Brits are Coming! Architecture in the Mandate
Period.
The British were responsible for Jerusalem’s biggest
building boom since King Herod. Museums, hotels,
public buildings, residential buildings - they laid the
foundations for the Jerusalem we know today. On this
tour we’ll see how Jerusalem developed during the
Mandate period, tell some of the stories from that time,
and enjoy an atmospheric walk through Jerusalem’s
past.

Guide Alex Stein
King David Hotel, YMCA, Jewish Agency/Keren HaYesod
)Building, Rehavia Gymnasium, Windmill (Ramban Street
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24-27.5.17

כ”ח אייר – ב’ סיוון תשע”ז

תנאי תשלום ונהלים
•עלות הסיור נקבעת בהתאם למחירי הכניסה לאתרים
ולעלויות של הפקת סיור כמו טעימות ,שחקנים ,נגנים,
אוטובוס ועוד.

24-27.5.17

•אין כפל הנחות

כ”ח אייר – ב’ סיוון תשע”ז

•מחירים מיוחדים לחברי העמותה הפדגוגית מייסודו של
ארגון המורים ,בהרשמה טלפונית ובהצגת תעודת חבר
ארגון המורים.
•נוהל ביטול השתתפות :משתתף שיבטל את הרשמתו
עד יום כ"א באייר תשע"ז ,17.5.17 ,יזכה בהחזר ,בניכוי
 10ש”ח דמי ביטול למשתתף לסיור .לאחר מועד זה אין
החזרים.

מידע כללי לנרשמים
•הסיורים מיועדים לבני  14ומעלה (למעט טיולי
משפחות).
•אין לצרף בעלי חיים לסיורים.
•רצוי לתכנן שעת הפסקה בין סיור לסיור.
•יש להגיע לסיור רבע שעה לפני מועד ההתחלה.
הסיורים יצאו בזמן ולא ניתן יהיה להתקשר אל
המדריך/ה מרגע שהחלה ההדרכה .חשוב להיות
מודעים לבעיות הפקקים והחניות ולהקדים להגיע
לפני שעת ההתחלה הרשומה .האחריות להגיע
בזמן לסיור מוטלת על המסייר.
•הסיורים אינם כרוכים בחילול שבת.
•הסיורים מאובטחים לפי הצורך.

לינה בירושלים
במחירים מיוחדים למשתתפי המרתון
באמצעות ‘אשת טורס’
טלפון02-6228206/9 :
פקס02-6236661 :
דוא”לyehudal@eshet-tours.co.il :

•מקומות המפגש ונקודות הסיום בכל סיור יימסרו
לאחר הרשמה.
•מספר המקומות מוגבל ומשתנה מסיור לסיור.
•סיורים שההרשמה אליהם נסגרה יעודכנו מדי יום
באתר האינטרנט.
•בירורים טלפוניים יש לבצע לפני מועד תחילת
המרתון .02-5398855
•קיום כל סיור מותנה במספר הנרשמים.
•יד בן-צבי שומרת לעצמה את הזכות
לשינויים ולביטולים.
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רכז המרתון :גיא אביחן
לפרטים ולהרשמה
act.ybz.org.il | 02-5398855
יד יצחק בן-צבי
בית הספר ללימודי ירושלים
רח' אבן גבירול  ,14רחביה
ת"ד  ,7660ירושלים 9107601
פקס'02-5636449 :
דוא"לhad@ybz.org.il :

