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סיורים בירושלים

' 16:00בין ליפתא לשייח באדר'
יום חמישי ,ו' בחשון ,תשע"ד )(10.10.13

" 16:00שחרחורת תקראוני"...
)((13.2.14
יום חמישי ,י"ג באדר א' ,תשע"ד 13.2.14

מסלול שכונת רוממה
מפגש בנייני האומה )משמאל לחניה(
מדריכה תמר הירדני

מסלול שכונות התימנים :נחלת צבי ,שערי פינה,
בתי גורל ונחלת אחים
מפגש מוניות גאולה  -רחוב שטראוס
מדריכה שרית פרי

' 16:00ופניו מפני צפונה"
יום חמישי ,כ"ז בחשון ,תשע"ד )(31.10.13
מסלול השכונות הצפוניות  -סנהדריה ומחניים
מפגש צומת בר אילן )ליד הכניסה לבית הקברות סנהדריה(
מדריך דורון אורן

' 16:00בין הפילבוקס לבית הנשיא'
יום חמישי ,י"ח בכסלו ,תשע"ד )(21.11.13
מסלול שכונת קריית שמואל ושכונת מרחביה
מפגש מוזיאון האיסלם -רחוב הפלמ"ח
מדריך ד"ר ראובן גפני

" 16:00ויקרא שמה רחובות"...
יום חמישי ,ט' בטבת ,תשע"ד )(12.12.13
מסלול שכונת רחובות הבוכרים ,בית סלם וסביבותיהן
מפגש רחוב דוד פינת רחוב יחזקאל -שכונת הבוכרים
מדריך ד"ר ראובן גפני

 16:00על דרך שכם...
יום חמישי ,א' בשבט ,תשע"ד )(2.1.14
מסלול משכונת נחלת שמעון ושכונת שמעון הצדיק לבתי ניסן
בק
מפגש בכניסה למלון עץ הזית
מדריך שמואל בהט

" 16:00בסוף מערב"...
יום חמישי ,כ"ב בשבט ,תשע"ד )(23.1.14
מסלול שכונות מערב רחוב יפו :אבו בסל ,יגע כפיים,
מחנה יהודה ועוד
מפגש 'הדוידקה' ברחוב יפו
מדריך ד"ר ראובן גפני

" 16:00לייסד שכונה עברית בקרבת ירושלים"
יום חמישי ,ד' באדר ב' ,תשע"ד )(6.3.14
מסלול שכונת גבעת שאול
מפגש גבעת שאול פינת בית שערים
מדריך ד"ר ראובן גפני

" 16:00הרחיבי מקום אוהלך"
יום חמישי ,כ"ה באדר ב' ,תשע"ד )(27.3.14
מסלול שכונות פסגת זאב ונווה יעקב
מפגש רחובות שמחה הולצברג ושדרות נווה יעקב )תחנה
אחרונה של קו (22
מדריך ד"ר יוסי שפנייר

" 16:00מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה"
יום חמישי ,כ"ד בניסן ,תשע"ד )(24.4.14
מסלול רמת רחל  -כעין שכונה בירושלים
מפגש בכניסה למלון רמת רחל
מדריך משה חרמץ

 16:00תנועות בשכונת הקטמונים
יום חמישי ,ט"ו באייר ,תשע"ד )(15.5.14
מסלול שכונת הקטמונים היא גוננים
מפגש רחוב אליעזר הגדול פינת בן זכאי
מדריכה טליה זיסקין

 16:00שכונת הרווחה
יום חמישי ,י"ד בסיון ,תשע"ד )(12.6.14
מסלול שכונת טלביה
מפגש כיכר סלמה
מדריכה תמר כהן

