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סיורים בירושלים

 8:30ההתיישבות היהודית בעיר העתיקה
במאה ה19-
יום שישי ,י"ד בחשוון ,תשע"ד )(18.10.13

 8:30פסיפס ירושלמי בנחלאות -
שכונות ועדות בלב העיר
יום שישי ,ג' בטבת ,תשע"ד )(6.12.13

מפגש שער ציון
מסלול החורבה ,מוסדות החינוך והבריאות ברובע היהודי,
חצר גליציה ,בית המערביים וההתפשטות היהודית לרובע המוסלמי
סיום שער יפו
חניה מומלצת חניון 'שולחן דוד' בהר ציון
מדריכה איילת הלל כהן-אורגד

מפגש בניין מרכז כלל ,רח' יפו 97
מסלול אבן ישראל ,משכנות ישראל ,מזכרת משה,
אוהל משה ,כנסת ישראל ונחלת ציון
סיום רח' בצלאל
חניה מומלצת חניון בניין כלל ,רח' כי"ח
מדריכה סיגל מנור-בנגה

 8:30אירופה בין החומות  -פעילות המעצמות
והכנסיות בתוך החומות
יום שישי ,כ"ח בחשוון ,תשע"ד )(1.11.13

 8:30אירופה בלב ירושלים  -פעילות המעצמות
והכנסיות בעיר החדשה
יום שישי ,י"ז בטבת ,תשע"ד )(20.12.13

מפגש שער יפו
מסלול הפטריארכיות היוונית-קתולית והלטינית,
כנסיית המשיח והמנזר הפרנציסקני
סיום שער יפו
חניה מומלצת חניון ממילא ,חניון 'שולחן דוד' בהר ציון
מדריכה סיגל מנור-בנגה

מפגש כיכר ספרא )כיכר העירייה(
מסלול נוטרדאם ,מגרש הרוסים ,רחוב שבטי ישראל,
הכנסייה האתיופית ורחוב הנביאים
סיום רח' הנביאים
חניה מומלצת חניון העירייה
מדריכה איילת הלל כהן-אורגד

 8:30חולמים ובונים  -בעקבות היוצאים מהחומות
יום שישי ,י"ב בכסלו ,תשע"ד )(15.11.13

 8:30בין גרמנים ליוונים –
המושבות בדרום ירושלים
יום שישי ,ב' בשבט ,תשע"ד )(3.1.14

מפגש טחנת הרוח במשכנות שאננים
מסלול משכנות שאננים ,ימין משה ,מחנה ישראל ,נחלת
שבעה ובית דוד
סיום שער יפו
חניה מומלצת חניון גן הפעמון
מדריכה איילת הלל כהן-אורגד

מפגש תחנת הרכבת הישנה
מסלול הרכבת והמושבה הגרמנית
סיום גן הפעמון
חניה מומלצת חניון גן הפעמון
מדריכה סיגל מנור-בנגה

