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ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה

סיורים בירושלים

' 8:30שכונות הגנים' ו'שכונות הרווחה'-
רחביה וטלביה
יום שישי ,י"ב באדר ב' ,תשע"ד )(14.3.2014

 8:30מעיר חצויה לעיר מאוחדת  -ירושלים בין
מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים
יום שישי ,כ"ה בניסן ,תשע"ד )(25.4.2014

מפגש בניין המוסדות הלאומיים )המלך ג'ורג' (48
מסלול רחביה  -המוסדות הלאומיים ובתיהם של דב יוסף,
תלמה ילין ויצחק בן־צבי
טלביה  -בתי משפחות בישארת ,ג'לאט וסלמה
סיום שכונת טלביה
חניה מומלצת חניון יד בן־צבי
מדריכה תמר כהן

מפגש שער ציון
מסלול הרובע היהודי בתש"ח ,השער החדש ,נוטרדאם,
מוזיאון רוקפלר ושער האריות
סיום שער האריות
חניה מומלצת חניון ממילא ,חניון 'שולחן דוד' בהר ציון
מדריך שמואל בהט

 8:30תרבות חברה ופנאי  -ספריות ,בתי קולנוע
ובתי קפה במרכז העיר
יום שישי ,כ"ו באדר ב' ,תשע"ד )(28.3.2014
מפגש כיכר צרפת )מלון המלכים ,טרה סנטה(
מסלול היכל שלמה ,קפה חרמון ,בית כנסת וספריית ישורון,
קפה טעמון ,בתי הקולנוע במרכז העיר ,קפה וינה ,קפה פת
וספריית בני ברית
סיום רחוב שטראוס
חניה מומלצת חניון יד בן־צבי
מדריך ד"ר ראובן גפני

 8:30דילמות על קו התפר -
שכונת מוסררה וסביבותיה
יום שישי ,ט' באייר ,תשע"ד )(9.5.2014
מפגש כיכר ספרא ,מתחת לדקלים
מסלול בתי שכונת מוסררה ,אמנות רחוב ,סמטת 'הם לא
נחמדים' ,מצפה תומר ,מוסררה הערבית ,רח' שבטי ישראל,
'עמדת תורג'מן' ושער מנדלבאום
סיום מוזיאון 'קו התפר'
חניה מומלצת כיכר ספרא ,רחוב שבטי ישראל
מדריך משה יגור

 8:30דילמות בעיצוב העיר במאה ה21-
מהולילנד לרכבת הקלה
יום שישי ,כ"ג באייר ,תשע"ד )(23.5.2014
מפגש פינת רחוב קק"ל ואוסשיקין
מסלול פרוייקט הולילינד ,גשר המיתרים ,הרכבת הקלה
ושכונות הלווין
סיום גן הפעמון
חניה מומלצת חניון יד בן־צבי ,חניון האומה
מדריך נועם סרי לוי

