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סיורים בירושלים

 09:00מטיילים בפוקוס עם ברוך גיאן
יום שישי ,י"ד בחשוון ,תשע"ד )(18.10.13

 09:00מסנטיגו ועד סנט ג'יימס
יום שישי ,ג' בטבת ,תשע"ד )(6.12.13

ירושלים דרך עין העדשה .מי היו ראשוני הצלמים של העיר
ירושלים? מה חיפשו בה ומה מצאו? נלך בעקבותיהם אל
אתרים היסטוריים בעיר ,בין שחור ללבן ובין אור וצל
מפגש כיכר ציון
מסלול רחוב החבצלת ,מגרש הרוסים ,הנוטרדם ,שער יפו ועוד
מדריך הצלם ברוך גיאן

נלך לאורכו של רחוב יפו ,בואכה הכניסה לעיר עם צילומים
של פעם ונעמת את המציאות עם התמונות .מה נוסף
ומה השתנה ,מה קיים ומה נהרס?
מפגש רחוב יפו ,מול הכניסה לתחנה המרכזית
בתחנת הרכבת הקלה
מסלול לאורך רחוב יפו
מדריך הצלם ברוך גיאן

 09:00בין אמונה ואמנות
יום שישי ,כ"ח בחשוון ,תשע"ד )(1.11.13

 09:00בין המקומי לאוניברסאלי
יום שישי ,י"ז בטבת ,תשע"ד )(20.12.13

על אמנות יהודית וישראלית :נבקר בבית הכנסת הגדול ,ביצירת
וויטראז' מרהיבה ובאוסף מזוזות מיוחד .נמשיך לבצלאל של
בוריס שץ ,שם נפגוש באמני יודאיקה מודרנית עכשווית
מפגש בחזית בית הכנסת הגדול ברחוב המלך ג'ורג'
מסלול בית הכנסת הגדול ,בית האמנים ,בית שץ וגלריות
בית אות המוצר הירושלמי )יתכנו שינויים בהתאם לאמנים
שנמצאים בארץ בזמן הסיור(
מדריכה חדווה אבו חצירא מרש ן תוספת תשלום ₪ 30

בירושלים פעלו אדריכלים בעלי שם שהטביעו חותמם
בהיסטוריה הבנויה של העיר .נצא לסיור בין המקומי לאוניברסלי,
בעקבות אדריכלים ומבנים שמביעים רעיון ,רוח ותקופה
מפגש תחנת הדלק בצמוד לגן הפעמון
מסלול המושבה הגרמנית ,בית המצורעים ,שכונת טלביה,
ספריית שוקן ,טרה סנטה ורחביה
מדריך האדריכל נעם סרי לוי

 09:00התחדשות מרכז העיר
יום שישי ,י"ב בכסלו ,תשע"ד )(15.11.13

 09:00פסלים מספרים בירושלים
יום שישי ,ב' בשבט ,תשע"ד )(3.1.14

נשרטט קווים לייחודה הארכיטקטוני של העיר ושל מרכז
העיר המתחדש .עבר ,הווה ועתיד כפי שהם משתקפים
מחזיתות הבניינים
מפגש כיכר ספרא ליד הדקלים
מסלול כיכר ספרא ומתחם העיריה ,מגרש הרוסים ,ממילא,
חצר המוגרבים ,מלון פאלאס ,שכונת נחלת שבעה וכיכר ציון
מדריך האדריכל נועם סרי לוי

נלך בעקבות פיסול ישראלי צעיר ובועט ,ונכיר פסלים הנוגעים
בשאלות של שלום בין מזרח ומערב ,בזהות ובקשר למקום .נבחן
את הפמיניזם בדמות מפלצת ילדותית ,ומדרגות אל השמים
מפגש בנייני האומה
מסלול פסל 'עמודי הזית'  -רן מורין' ,אמונה'  -מקס ליברמן,
'המעלות'  -עזרא אוריון ו'המפלצת/הגולם'  -ניקי דה סנט פאל
מדריכה חדווה אבו חצירא

