הכרת ירושלים  -במאה ה־19
נסייר בירושלים של המאה ה־ ,19אז חלו בה התפתחויות רבות שעיצבו את נופה ואת גורלה עד היום .הסדרה
משלימה את קורס ההרצאות 'הכרת ירושלים' ,הנערך במקביל (בזום)  -לפרטים ,לחצו כאן.
ארבעה סיורים | בימי רביעי מדי שבועיים* | 17:00-20:00
*הסיור השני ( )2.6יתקיים ביום חמישי; הסיור השלישי ( )29.6ייערך בשעות 18:00-15:00

רכזת הקורס :נעמה ניסני | רמת הקושי :נמוכה
מועד הפתיחה :יום רביעי ,י' באייר11.5 ,
הטבה מיוחדת 5% :הנחה לנרשמים לשלושה  /ארבעה קורסים 10% ,הנחה לנרשמים לחמישה
קורסים (או יותר) .למימוש בהרשמה טלפונית בלבד02-5398855 :
יום רביעי ,י' באייר11.5 ,
סודותיו של רחוב הנביאים
סיור לאורך אחד הרחובות הראשיים והחשובים של ירושלים ,אשר אסף אליו מבני ציבור ,אנשי מעשה ורגעים
היסטוריים .נגלה מניין שמו המיוחד של הרחוב ,למה הוא עובר דווקא בתוואי זה ,מדוע נבנו בו כל כך הרבה בתי
חולים ,וכיצד קרה שדווקא בו התגוררו כל ה'מי ומי' של ירושלים?
מדריכה :תמר הירדני
נקודת מפגש :כיכר הדוידקה
יום חמישי ,ג' בסיוון2.6 ,
'אם תרצו אין זו אגדה'  -הרצל בירושלים
פעם אחת בלבד ביקר הרצל בירושלים  -בסוף שנת  .1898מה הביא אותו לארץ דווקא אז ,כיצד התרשם מעיר
הקודש ,ובאיזו מידה ביקורו השפיע על חזונו בדבר המדינה היהודית והעיר ירושלים?
בין האתרים :תחנת הרכבת הישנה ,משכנות שאננים ,ממילא ,ביה"ס אורט הנביאים.
מדריך :אוריאל פיינרמן
נקודת מפגש :תחנת הרכבת הישנה  -בכניסה למתחם התחנה .מכיוון כיכר דוד רמז
סוף המסלול :רחוב הנביאים

יום רביעי ,ט"ז בסיוון15.6 ,
"הרי זה נווה במדבר"  -המושבה הגרמנית
מכפר חקלאי לנדל"ן יוקרתי :בתים יפים וסודות נסתרים ,תנועה משיחית ורוח לאומנית ,בית קברות עלום וקולנוע
קסום ,מאה גמלים ועולים דלים ,והיכן תעבור הרכבת?
בין האתרים :בית הקהילה ,בית פרנק ,קולנוע סמדר ,בית אימברגר ,פארק המסילה.
מדריך :ניר אורטל
נקודת מפגש :גן הפעמון  -ליד תחנת הדלק סונול אשר ליד גן הפעמון
סוף מסלול :עמק רפאים פינת רחל אמנו
יום רביעי ,ל' בסיוון* | 29.6 ,שעות18:00-15:00 :

הגרמנים הלותראנים כובשים את העיר
המלך פרידריך וילהלם ה־ 4ביקש להקים בירושלים אחיזה גרמנית פרוטסטנטית ,וכך צמחו בעיר בית חולים ובית
ספר גרמניים ,אכסניה וספריה .נכיר כמה מהמוסדות ומהדמויות הפעילות ונשמע עם מי הקימו הגרמנים בישופות
משותפת ,ולמה היא פורקה?
בין האתרים :כנסיית המשיח ,כנסיית הגואל ו'ההוספיץ היוהניטי' .
מדריכה :ד"ר שירלי גרץ
נקודת מפגש :שער יפו
נקודת סיום :שער יפו

