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סיורים בירושלים

" 9:00סובו ציון והקיפוה"
יום שישי ,כ"א בחשוון ,תשע"ד )(25.10.13

" 9:00כמה נאים מעשיהם של אומה זו"
)(14.2.14
((14.2.14
יום שישי ,י"ד באדר א' ,תשע"ד 14.2.14

בין מערות נסתרות למצבות פאר
מסלול לאורך גיא בן הינום והקדרון
מדריך פרופ' בועז זיסו
מפגש בכניסה למרכז מורשת בגין

האם אכן בנה הדריאנוס קיסר בירושלים?
ואילו הפתעות טומנת בחובה רחבת הכותל המערבי?
מסלול חפירות רחבת הכותל
מדריכה שלומית וקסלר-בדולח
מפגש רחבת הכותל ,בסמוך לברזיה

" 9:00מערבה מכאן"...
יום שישי ,י"ט בכסלו ,תשע"ד )(22.11.13
תגליות במורד המערבי של עיר דוד והר הבית
מסלול ביקור בחניון גבעתי ובחפירות החדשות
במערב מנהרות הכותל
מדריכים ד"ר דורון בן-עמי ,יאנה צ'חנוביץ ושמואל בהט
מפגש מרכז המבקרים בעיר דוד

 9:00מעבר לחומה...
יום שישי ,י"ז בטבת ,תשע"ד )(20.12.13
על הממצא הנחבא מעבר לחומות מתחמים הנוצריים
על דרך שכם
מסלול סנט אטיין ,בית ספר שמידט ,קבר הגן ועוד
מדריך פרופ' גבי ברקאי
מפגש כיכר ספרא

" 9:00מתחת לסלע צומחת לפלא"
יום שישי ,ט"ז בשבט ,תשע"ד )(17.1.14
על עולם תת קרקעי תחת הרובע המוסלמי
מסלול שער שכם הרומי ,מערת צדקיהו ,בריכות וכיכרות
מדריך פרופ' עמוס קלונר
מפגש כיכר ספרא

" 9:00הדברים החשובים באמת סמויים מן העין"
יום שישי ,י"ב באדר ב' ,תשע"ד )(14.3.14
חומה בבית כלא ,בית מרחץ תחת גשר ,קברים בדשא
ואפילו אמפיתיאטרון נעלם
מסלול חפירות הקישלה ,חפירות מתחם ממילא,
מערות קבורה ,אמת המים ובריכת הסולטן
מדריך פרופ' עמוס קלונר
מפגש שער יפו

" 9:00הרוצה שיעשיר – יצפין"
יום שישי ,כ"ה בניסן ,תשע"ד )(25.4.14
קברי החברה הגבוהה בצפון ירושלים
מסלול נחל צופים ,מערות רמות אשכול וקברי הסנהדרין
מדריך פרופ' בועז זיסו
מפגש תחנת הרכבת הקלה בצומת הגבעה הצרפתית

 9:00שמואל א' ושמואל ב'
יום שישי ,כ"ג באייר ,תשע"ד )(23.5.14
סיפורו של אתר נבי סמואל לאורך התקופות
וסיפורו של פרוייקט סינון העפר מהר הבית
מסלול נבי סמואל ועמק צורים
מדריך בני הר-אבן ופרופ' גבי ברקאי
מפגש בנייני האומה

