זה האיש
מבט מעמיק אל האתרים הנוצריים החשובים והנסתרים בירושלים ,בעקבות ישוע והזרמים הנוצריים השונים
*לבקשת הקהל  -מחזור נוסף של הקורס המקיף על הנצרות בירושלים*
שמונה סיורים | ימי שישי מדי שבועיים | 12:30-8:30
מועד הפתיחה :יום שישי ,11.3.22 ,ח' אדר ב'
הטבה מיוחדת 5% :הנחה לנרשמים לשלושה או ארבעה קורסי חורף 10% ,הנחה לנרשמים לחמישה קורסים
(או יותר) .למימוש בהרשמה טלפונית בלבד02-5398855 :
רכז הקורס :דב נוטקביץ
רמת קושי :נמוכה

יום שישי ,11.3.22 ,ח' באדר ב' תשפ"ב
כנסיית הקבר וכנסיית מאר יעקב.
מדריכה :חנה בנדקובסקי
המפגש :השער יפו
חניה מומלצת ,:חניון עיריית ירושלים
המסלול :רובע נוצרי וכנסיית הקבר וכנסיית מאר יעקב.
סיום :במקום המפגש

יום שישי 25.3.22 ,כ"ב באדר ב'
הר הזיתים  -ההר אשר מנגד
מסגד העלייה השמיימה ,פאטר נוסטר ,דומינוס פלביט ,גת שמנים.
מדריך :דב נוטקביץ
המפגש :רחוב אוסישקין ,פינת רחוב קק"ל
חניה מומלצת :חניון יד בן-צבי
נקודת איסוף :מול בנייני האומה
)חניה מומלצת :חניון בנייני האומה(
המסלול :מסגד העליה  ,מנזר הפטר נוסטר ,כנסיית הדומינוס פלביט  ,גת שמנים

הסיום :במקום המפגש
(הסיור עם אוטובוס צמוד(

יום שישי ,8.4.22 ,ז' בניסן תשפ"ב
הר ציון
כנסיית כייפא הארמנית ,דורמיציון ,קבר דוד ,סט .פטר אין גליקנטו ,בית הקברות הקתולי ,הגן היווני.
מדריך :ניר אורטל
המפגש :שער ציון
חניה מומלצת :חניון הר ציון ,חניון ממילא
המסלול :כנסיית כייפא הארמנית ,דורמציון ,קבר דוד ,סט .פטר אין גליקנטו ,בית הקברות הקתולי ,בית הקברות
הפרוטסטנטי ,הגן היווני.
הסיום :במקום המפגש

יום שישי ,29.4.22 ,כ"ח בניסן תשפ"ב
הקבוצות המזרחיות
ארמנים וסיריאנים ,קופטים ואתיופים.
מדריכה :איילת אורפז
המפגש :שער יפו
חניה מומלצת :חניון ממילא
המסלול :סנט ג'יימס הארמנית ,סנט מרק הסיריאנית ,סנט פילפוס האתיופי ,גג כנסיית הקבר וכנסיית סנט אנטוניוס
הקופטית
הסיום :במקום המפגש

יום שישי ,13.5.22 ,י"ב באייר תשפ"ב
הקתולים בירושלים
תת-הרובע הפרנציסקני ,הפטריארכיה הלטינית והפטריארכיה היוונית-קתולית.
מדריכה :חנה בנדקובסקי

המפגש :שער חדש
חניה מומלצת :חניון עיריית ירושלים
המסלול :הרובע הפרנציסקני -חדר האוכל ,הפטריארכיה הלטינית ,והפטריארכיה היוונית -קתולית
הסיום :במקום המפגש

יום שישי ,27.5.22 ,כ"ו באייר תשפ"ב
הכנסייה היוונית־אורתודוכסית והפרובוסלאבית
הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית ,מנזר יוחנן המטביל ,כנסיית אלכסנדר נייבסקי.
מדריך :ניר אורטל
המפגש :שער יפו
חניה מומלצת :חניון ממילא
המסלול :הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית ,מנזר סנט ניקולאוס ,מנזר יוחנן המטביל ,כנסיית אלכסנדר נייבסקי
הסיום :במקום המפגש

יום שישי ,10.6.22 ,י"א בסיוון תשפ"ב
*היציאה בשעה *8:00
ויה דולורוזה
תחנות ה"ויה דולורוזה" ,ממקום המשפט ועד מקום נפילתו השלישית של ישוע.
מדריכה :איילת אורפז
המפגש :ככר צה"ל
חניה מומלצת ,:חניון עיריית ירושלים
המסלול :אחיות ציון וקשת האקה הומו ,תחנות הויה דולורוזה ממקום המשפט ועד מקום נפילתו השלישית של
ישו
הסיום :במקום המפגש

יום שישי ,24.6.22 ,כ"ה בסיוון תשפ"ב
עין כרם
כנסיית יוחנן בהרים וכנסיית הביקור ,כנסיית יוחנן היוונית־אורתודוכסית ,מנזר האחיות ציון.

מדריך :דב נוטקביץ
המפגש :במרכז הכפר  ,ליד מסעדת כרמא
חניה מומלצת :חניון עין כרם
המסלול :כנסיית יוחנן בהרים וכנסיית הביקור הפרנציסקניות ,כנסיית יוחנן היוונית אורתודוכסית ,מנזר האחיות
ציון
הסיום :במקום המפגש

ייתכנו שינויים בסדר הסיורים.
נא לבוא בנעליים נוחות להליכה ובלבוש צנוע.

