יד יצחק בן-צבי

תמיד
משהו חדש
ללמוד עליו

סיורים וכנסים בירושלים וברחבי הארץ
תשע"א 2010/11

תוכן העניינים

"קוּם ִה ְת ַה ֵּל ְך
ָּב ָא ֶרץ ְל ָא ְר ָּכ ּה
ו ְּל ָר ְח ָּב ּה"

כנסים
קורסי סיורים

5
יציאה מחיפה

7

יציאה מתל אביב

9

)בראשית יג(

יציאה מירושלים

15

כמדי שנה פותחת יד יצחק בן-צבי את שעריה בפניכם – אוהבי ארץ
ישראל וירושלים.

יציאה מנס ציונה

29

אנו מזמינים אתכם להשתתף במגוון הסיורים והכנסים המוצעים לשנה"ל
תשע"א.

קצר וקולע וקצרצרים בירושלים

31

עם פתיחתו של בית הספר ללימודי ירושלים ע"ש חיים קוברסקי ביד
יצחק בן-צבי ,והתחדשות התוכניות של המרכז ללימודי ארץ ישראל אנו
מציעים בפניכם מגוון תוכניות והצעות של קורסים חדשים.

תנאי תשלום ,הנחות והטבות

47

מדריכים מן השורה הראשונה יצאו אתכם לסיורים מרתקים ויביאו בפניכם
את חידושי המחקר העדכניים במגוון נרחב של תחומי הידע הרלוונטים.
בשונה משנים קודמות ,ריכזנו בחוברת זו את קורסי הסיורים והסיורים
הבודדים ,ואילו בחוברת השנייה ריכזנו את קורסי ההרצאות ברחבי הארץ.
מצפים לכם ושמחים לקראתכם,
להתראות
יעקב יניב  -מנכ"ל
וכל צוות
המרכז ללימודי ארץ ישראל
ובית הספר ללימודי ירושלים ע"ש חיים קוברסקי

2

3

כנסים

מהי יד בן-צבי?

במהלך שנת תשע"א נקיים מגוון כנסים )כולל לינה( וימי עיון ,סיור וחוויה.
יד יצחק בן-צבי הינה הגוף המוביל בתחומי המחקר והלימוד של תולדות
ארץ ישראל ושל קהילות ישראל במזרח ,פועלת על-פי חוק מיוחד
של הכנסת משנת  ,1969ונושאת את שמו של נשיאה השני של
מדינת ישראל.
בבית הנשיא בן-צבי ,בשכונת רחביה בירושלים ,נמצאים מכוני המחקר,
הספרייה והוצאת הספרים ,המוציאה לאור עשרות ספרים בשנה
ואת כתבי העת "קתדרה"" ,פעמים" ו"עת-מול" .לצידם פועלים
בית הספר ללימודי ירושלים ,המקיים קורסים ,סיורים ,סדנאות
והשתלמויות לקבוצות נוער ,חיילים ,מבוגרים ,ועולים חדשים
והמרכז ללימודי ארץ -ישראל ,המקיים עשרות קורסים ,סיורים וכנסים
ברחבי הארץ המיועדים לציבור הרחב.

כ"ט באייר-ב' בסיוון תשע"א )(2-4.6.2011

כ"א-כ"ב בכסלו תשע"א )(28-29.11.2010

נזירות ומנזרים בתקופה הביזנטית מרתון סיורים בירושלים
האירוע השנתי לרגל "יום ירושלים"
יום הרצאות בירושלים ויום סיור
סוף שבוע של סיורים ומופעים
במנזרי מדבר יהודה
מיוחדים ,ימים חמישי-שבת
דצמבר 2010

אסרו חג שבועות ,ז' בסיוון תשע"א9.6.2011 ,

עם אחד  -פנים רבות

אמנות ,לבוש ותכשיטים בקהילות ישראל מפעלי המים הקדומים של ארץ
יום עיון וסיור בתערוכה במוזיאון ישראל
יום עיון ,חוויה וסיור בעקבות ספרו
ישראל המתחדש
של צביקה צוק על מפעלי המים
הקדומים ,בהוצאת יד בן-צבי
ינואר 2011
הכישוף היהודי  -סודות ,כשפים
ומאגיה בתרבות היהודית
יום עיון וחוויה במוזיאון ארצות
המקרא ,ירושלים

יולי 2011

ימי עגנון
הכנס השנתי על יצירת עגנון,
ירושלים

פברואר 2011

אוגוסט 2011

עיירות הפיתוח
יום עיון וחוויה בשדרות לזכרו של
לובה אליאב

נשים בשינוי בחברה הישראלית
יום עיון וחוויה ,ירושלים,
ספטמבר 2011

מרץ 2011

מבט מבפנים על נצרת -
חדש וישן באתרים בשומרון
במסגרת ימי העיון על ארכיאולוגיה היסטוריה ,חברה ודת
יומיים של עיון ,סיור ומפגשים
ותרבות
בנצרת באמצע השבוע
אפריל 2011

201

סובב כנרת
יומיים של טבע ,מורשת ,נופים
וחוויה באמצע השבוע בעקבות
הספר החדש "הכנרת וכל
נתיבותיה" ,בהוצאת יד בן-צבי
מאי 2011

ואף על פי כן ...טורקיה
היסטוריה ,שירה ותרבות
יום עיון וחוויה בירושלים ,בעקבות
הקהילה היהודית בטורקיה

לתוכן העניינים

לתוכן העניינים

1

כנסים ואירועים נוספים יפורסמו
בהמשך.
5

מתנה

שלא נגמרת

פה ושם בארץ ישראל
טבע ומורשת בנתיבי הארץ
שבעה סיורים בימי רביעי )אחד בן יומיים( במשך כל היום

הקורס פתוח למשתתפי הסדרות
הקודמות וגם למשתתפים חדשים.

תנו ליקריכם מתנה מקורית ומיוחדת:
רשמו אותם לקורסי הרצאות וסיורים ,כנסים
וימי עיון של יד יצחק בן-צבי

כולל קטעי הליכה בדרגת
קושי קלה.

יציאה מחיפה

ממשיכים לטייל ,זו השנה
החמישית! נטייל באזורים שונים
בארץ ,נצא לחוויה של נופים
ואתרים ,נכיר דמויות וישובים
ונתפעם מן הטבע העשיר
המתחלף מעונה לעונה וצובע את
הנוף בשלל צבעים.

בין הסיורים :מעיינות ונחלאות -
מהטבע בהרי ירושלים אל ליבה
התוסס של העיר • נופים ואנשים
בהר מירון • אור גנוז ביער ברעם
• אלפי שנות היסטוריה בשפלת
יהודה • פריחה ביער בית קשת,
שקדיות בכפר תבור  -טבע
ומורשת בארץ האיכרים
• אל שולי הארץ הנושבת -
פריחה ועתיקות ביער יתיר,
הכפר דרג'את ,נבטים במדבר
ו"עיר אבודה" בסמוך למשכנו
של 'הזקן' • "כצוק נשרים" -
גמלא וסביבותיה

למעלה מ 60-תוכניות ב 12-מרכזים בארץ.
אנו נצרף ברכה ונעביר לנמען.
אפשרות הזמנה לקבוצות ,למבוגרים ולמשפחות
בין המדריכים :מורן גלאון ,ירון עובדיה,
שרית פרי ,שי רוזן

פרטים ביד בן-צבי

שכר הלימוד 1650 :ש"ח
)עבור הלינה בסיור בן היומיים יגבה תשלום נפרד(

טל' 02-5398855

 64שעות שנתיות )לצבירה לגמול השתלמות(

פקס' 02-5636449

לתוכן העניינים

לתוכן העניינים

 7לרישום באתר

מועדי הסיורים:
י"ט בחשוון )(27.10
י"ז בכסלו )(24.11
כ"ב בטבת )(29.12
כ"א בשבט )(26.1
י"ט באדר א' )(23.2
כ"ד-כ"ה באדר ב'
)(30-31.3
ז' באייר )(11.5

עם התנ"ך ביד
סיפורי המקרא ,האירועים והדמויות בנוף התרחשותם

אל הסיפורים ואל הדמויות
היוצאים מספר הספרים ונגלים
לעינינו במרחבי ארץ המקרא

המרכז לתולדות ירושלים
בימי בית ראשון ,יד בן-צבי

בואו לחוות את ירושלים
של ימי המקדש הראשון

"הרוח שבחומר"

מיצג מרגש המאיר את
סוד קסמה של העיר בימי
המלכים והנביאים.

דגם בנוי של ירושלים
על בתיה ,חומותיה ובית
המקדש.

תערוכה

בין הסיורים :שמש בגבעון דום -
מנבי סמואל לבית שמש ,מימי
ההתנחלות עד ראשית המלוכה
• בעקבות גולית מגת פלישתים
• בארות חימר ושמן המור  -אל
בקעת ים המלח וכרמי עין גדי
• על גיזת צמר וגורן  -מפגש
בספר
מרתק בין רועה לפלאח ְ
יהודה בתקופת המקרא
• ירושלים בימי הבית הראשון -
מתחדשת ללא הרף • אחים
רחוקים  -אל השומרונים בהר
גריזים • עם אליהו הנביא בהר
הכרמל • חידות בסביבות ירושלים -
הממצא מרמת רחל ,רגמים
בשכונות העיר החדשה וגם ירמיהו
איש ענתות

ובה ממצאים ,המחשות
ודגמים המאפשרים הכרות
חוייתית עם ירושלים
בתקופת המקרא.

הדרכה פעילה למשפחות ,קבוצות ויחידים

שעות פתיחה :ימים א'-ה' בין השעות 16:00-9:00
מומלץ לתאם ביקור מראש
רח' בוני החומה פינת רח' פלוגת הכותל ,הרובע היהודי ,ירושלים

בין המדריכים :חיליק אברג'ל ,גלי נחום,
אפרת נתן ,אוריאל פיינרמן ,ד"ר דורון שר אבי
שכר הלימוד 1590 :ש"ח

טל' 02-6286288
 degem@ybz.org.ilפקס' 02-6288593

 64שעות שנתיות
)לצבירה לגמול השתלמות(

פרטים באתר יד יצחק בן-צביwww.ybz.org.il :
לתוכן העניינים

לתוכן העניינים
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יציאה מתל אביב

שמונה סיורים בימי שלישי ,במשך כל היום

מועדי הסיורים:
כ"ה בחשוון )(2.11
כ"ג בכסלו )(30.11
כ"א בטבת )(28.12
כ"ז בשבט )(1.2
כ"ה באדר א' )(1.3
א' בניסן )(5.4
כ"ט בניסן )(3.5
כ' באייר )(24.5

עיר ואם

נופים

על ערים נבחרות בישראל  -מבט על עבר ,הווה ועתיד

לאוהבי לכת

יציאה מתל אביב

"ושוב נצאה אל הדרך"...
ונטייל באזורים שונים בארץ,
נצא לחוויה של נופים ואתרים,
נכיר דמויות וישובים ונתפעם מן
הטבע העשיר המתחלף מעונה
לעונה וצובע את הנוף בשלל
צבעים.

כולל קטעי הליכה בדרגת
קושי בינונית.

מועדי הסיורים:
י"ב בחשוון )(20.10
י' בכסלו )(17.11
ט"ו בטבת )(22.12
כ"א בשבט )(26.1
כ"ו באדר א' )(2.3
כ"ד באדר ב' )(30.3
ל' בניסן )(4.5
כ"א באייר )(25.5

הספר
בין הסיורים :ארצות ְ
שבמזרח הגלבוע • מואדי פוכין
אל הר גיורא  -חקלאות הררית
ומעיינות בהרי ירושלים
• אור גנוז ביער ברעם • מים רבים
במעיינות ואדי קלט
• רועה ועדרו ,איכר וצמדו בשולי
הר חברון • נגב ָאדום  -בין
ביתרונות רוחמה ל"מכתש" בארי
• מירמות לקייפא  -היסטוריה
נחבאת בין גבעות השפלה
• בין גמלא לעין גב  -מים ,עמים
ומורשת בדרום רמת הגולן

מסע בין ערי הארץ ,כל עיר ועברה,
כל עיר וסיפורה .על המרחב בו
היא מתקיימת ,הדמויות והאירועים
שעיצבו את אופיה ,על ההווה ביחס
לעבר ,ומחשבות על עתיד

בין המדריכים :ד"ר שמעון גת ,ד"ר זאב זיוון,
גלי נחום ,ד"ר חגי עמיצור ,ניר קינן  ,ד"ר אבי ששון

בין המדריכים :ירון עובדיה ,ניר קינן,
שי רוזן ,ד"ר דורון שר אבי

שכר הלימוד 1590 :ש"ח

שכר הלימוד 1590 :ש"ח
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)לצבירה לגמול השתלמות(
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בין הסיורים :רמלה  -עיר שעלתה
מן החול • צפת עיר קסומה
• פסיפס היסטורי בעכו  -עולי
רגל יהודים ויורדי ים צלבנים,
סוחרים מוסלמים ועוד
• נצרת  -כפר גלילי שהפך ללב
העולם • באר שבע  -עיר אבות
ובנים ,התורכים ואלנבי ,בירת
הנגב והמרחב הבדואי
• טבריה  -מהורדוס עד דונה
גראציה ,מהסנהדרין עד דאהר אל
עומר ,ומה לקבר רחל בטבריה?
• אשקלון  -כנענים ופלישתים,
רומאים ושיעים ,וגם בתי הזיקוק
והעלייה הגדולה • חיפה שלא
הכרתם

לתוכן העניינים

לתוכן העניינים

 11לרישום באתר

יציאה מתל אביב

שמונה סיורים בימי רביעי ,במשך כל היום

שמונה סיורים בימי חמישי ,במשך כל היום

מועדי הסיורים:
כ' בחשוון )(28.10
י"ח בכסלו )(25.11
כ"ג בטבת )(30.12
כ"ב בשבט )(27.1
כ' באדר א' )(24.2
כ"ה באדר ב' )(31.3
א' באייר )(5.5
כ"ט באייר )(2.6

עיר חולות וכחול שמיים
אשכול סיורים בתל אביב-יפו
מהנמל העתיק של יפו ועד מגדלי עזריאלי ,מיפו הקדומה לעיר העברית הראשונה,
נסייר בעקבות ההיסטוריה והדמויות הססגוניות ,האירועים המשמעותיים והפינות
הקסומות ,בלימוד מעמיק ומרתק של תולדות יפו ותל אביב.
באשכול שתי סדרות בנות שישה סיורים כל אחת.
הסיורים יתקיימו בימי שישי ,משעה  8:30עד .13:00
ניתן להירשם לכל סדרה בנפרד .מחיר מיוחד
לנרשמים לאשכול מלא.

יציאה מתל אביב

שישה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לשבועיים בסתיו

הכרות מעמיקה
עם יפו יפת ימים.
תולדותיה ואתריה
של העיר ייפרשו
לפנינו בסדרת סיורים
יסודית ומרתקת.

מועדי הסיורים:
כ"א בחשוון )(29.10
ה' בכסלו )(12.11
י"ט בכסלו )(26.11
ג' בטבת )(10.12
י"ז בטבת )(24.12
ב' בשבט )(7.1

בין הסיורים :הגרעין הקדום של יפו  -גבעת יפו
העתיקה ואתריה מפרעה ועד נפוליאון • יפו יפת
ימים  -הקרנטינה ,הנמל ואתריו ומבט לעג'מי
• יהודים ביפו  -מבית הקברות היהודי לרחוב
יפת • הרכבת )כמעט( נוסעת  -הבתים והדמויות
מכיכר השעון לרחוב בוסטרוס ותחנת הרכבת
המתחדשת • הבתים שעלו מן הים  -התיישבות
האמריקאים והגרמנים ביפו • נווה צדק ונווה
שלום  -השכונות שהולידו את תל אביב

תל אביב בראשיתה

שישה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לשבועיים באביב

בין הסיורים" :אחוזת בית"  -עיר
אל העיר שנולדה מן החולות,
האתרים בהם התרחשה ההיסטוריה עברית קמה בחולות • הרחובות
שהולידו את תל אביב  -נחלת
ופינות החמד הקטנות של העיר
בנימין ושכונת אפ"ק ,מגדל
שלום ,הפסיפס של גוטמן ושריר
ותערוכת הצילומים • שפת רחוב -
קירות ובתים מספרים את סיפורה
של העיר עד שנות הארבעים
• תיאטרון ותרבות בתל אביב
המתפתחת • עיר על החול  -חוף
הים מכיכר אתרים והנמל ,יריד
המזרח ושפך הירקון • יצירה תל
אביבית  -רחוב ביאליק וגן מאיר,
הפנתיאון בבית הקברות הישן
בטרומפלדור

מחיר מיוחד לאשכול מלא:
 1050ש"ח
 60שעות שנתיות לאשכול
)לצבירה לגמול השתלמות(

מדריך :יעקב ינון

מדריכה :עדינה רינת-בנבנישתי

שכר הלימוד 590 :ש"ח

שכר הלימוד 590 :ש"ח

 30שעות שנתיות
)לצבירה לגמול השתלמות(
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 30שעות שנתיות
)לצבירה לגמול
השתלמות(

לתוכן העניינים

יציאה מתל אביב

זוהי יפו

מי יבנה בית

לתוכן העניינים

 13לרישום באתר

מועדי הסיורים:
כ"א באדר א' )(25.2
ה' באדר ב' )(11.3
י"ט באדר ב' )(25.3
ד' בניסן )(8.4
ב' באייר )(6.5
ט"ז באייר )(20.5

ירושלים של אמצע

בדרך למדינה
התיישבות ומאבק בשנות הארבעים

על חולמים ולוחמים שסללו
את הדרך  -בהתיישבות ,בהעפלה
ובהגנה בשנות הסער שקדמו
להקמת המדינה

מועדי הסיורים:
י"ד בחשוון )(22.10
י"ט בכסלו )(26.11
ב' בשבט )(7.1
כ"ח באדר א' )(4.3
כ"ו באדר ב' )(1.4
ב' באייר )(6.5

בין הסיורים :לפקודה תמיד
אנחנו  -הפלמ"ח ביערות מנשה
• ליל כל המטוסים  -המבצע הלא
ידוע של לוחמי האצ"ל והלח"י
• סיפורו של "כפר עברי" בצפון
ירושלים • נגב החלוצים  -שלושה
מצפים וי"א נקודות • התיישבות,
העפלה וגבורה בחולות ניצנים
• חומה ומגדל ,גשר ושיירה -
הגליל המערבי בטרם מדינה

בין המדריכים :ד"ר זאב זיוון ,אבי משה-סגל ,ניר קינן,
ענת שטיינמץ ,ד"ר יוסי שפנייר

בין הסיורים:
ירושלים של דוד ,שלמה וחזקיהו  -עיר דוד" :ארמון המלך דוד",
שטח “ ,Gפיר וורן" ומפעלי המים • ירושלים של מלכי בית חשמונאי
והורדוס  -דגם בית שני ,אמת המים בארמון הנציב • חפירות הכותל,
הרובע ההרודיאני והבית השרוף • "נאסף אל אבותיו" :קברים ומנהגי
קבורה  -קברי בית ראשון ובית שני • בתוככי ירושלים  -מנהרת הכותל,
מוזיאון מגדל דוד • איליה קפיטולינה ,העיר הרומית  -שער "שכם"
הרומי ,מנזר האחיות ציון ,כנסיית אלכסנדר נייבסקי • צלב מעל
ירושלים ,העיר הביזנטית  -כנסיית הקבר ,הקרדו ,כנסיית פטר אין
גליקנטו • הר הזיתים בתקופה הביזנטית :כנסיות העלייה ,דומינוס
פלוויט ,גת שמנים וקבר מרים • סהר בשמי ירושלים ,העיר המוסלמית
 הר הבית ,מוזיאון רוקפלר • הצלבנים באים  -מגדל טנקרד ,חפירהמצודה ,השווקים ,כנסיית סט.מריה לטינה • מיהו ממלוכ? ירושלים
בימי הביניים  -מדרסות ,שוק הכותנה ,בית כנסת הרמב"ן ,חדר
הסעודה האחרונה

בין המדריכים :מרוה בלוקה ,דב נוטקביץ
שכר הלימוד 870 :ש"ח

שכר הלימוד 1020 :ש"ח

 64שעות שנתיות
)לצבירה לגמול השתלמות(

 30שעות שנתיות
)לצבירה לגמול השתלמות(
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יציאה מירושלים

יציאה מתל אביב

שישה סיורים בימי שישי ,עד כשעה וחצי לפני כניסת השבת

שמונה סיורים בימי רביעי ,אחת לשבועיים ,משעה  9:00עד 16:00

מועדי הסיורים:
כ"ו בחשוון )(3.11
כ"ד בכסלו )(1.12
כ"ט בטבת )(5.1
ה' באדר א' )(9.2
ג' באדר ב' )(9.3
ב' בניסן )(6.4
י"ד באייר )(18.5
י"ג בסיוון )(15.6

בנוף הבתים הישנים...
סדרת סיורים בשכונות ירושלמיות

שלושה אשכולות סיורים
בירושלים
בימי שישי בבוקר

יציאה מירושלים

"עשרה קבין שכונות ירדו
לעולם...תשעה נטלה
ירושלים"...

תריסר סיורים בסדרה חדשה,
ייחודית ומעמיקה בשכונותיה
הפחות מתויירות של ירושלים.

נצא למסע מרתק בין דמויות
וסיפורים ירושלמים אשר
רובם עוד לא סופרו ברבים ,אל
שכונות נעלמות ואל ארועים
נשכחים  -בנוף הבתים
הישנים...

מועדי הסיורים:
כ' בחשוון )(28.10
י"א בכסלו )(18.11
ב' בטבת )(9.12
כ"ג בטבת )(30.12
ט"ו בשבט )(20.1
ו' באדר א' )(10.2
כ"ז באדר א' )(3.3
י"ח באדר ב' )(24.3
י' בניסן )(14.4
א' באייר )(5.5
כ"ב באייר )(26.5
י"ד בסיוון )(16.6

מזה עשרים שנה ויותר מתקיימות סדרות הסיורים
בירושלים אשר הפכו לשם דבר .אנו ממשיכים לגלות
איתן בכל פעם מחדש את העיר ואת סביבותיה.

בין הסיורים:
'לייסד שכונה עברית בקרבת
ירושלים'  -סיפורן של קרית משה
ושכנתה גבעת שאול • "ויחפור באר
אחרת ...ויקרא שמה רחובות'  -על
שכונת הבוכרים ,שכונת בית סאלם
וסביבותיהן • על דרך בית צפאפא
 בקעה ומקור חיים • על דרך שכם מבתי ניסן בק ועד לשכונות נחלתשמעון ושמעון הצדיק • השכונות
התימניות הסמוכות למאה שערים
 נחלת צבי ושערי פינה • אל מערתהשד השחור  -ניות ,נווה שאנן
וגבעת רם • ברומה של עיר -שכונת
רוממה • אל "כפר עברי נווה יעקב"
אשר בתוככי שכונת פסגת זאב
• כעין שכונה בירושלים  -סיפורו של
קיבוץ רמת רחל • שכונות העמק
הנשכחות  -בית יוסף ,שכונת
שמעא ,ג'וראת אל ענב וממילא,
חשיפה לצפון  -סנהדריה ומחניים
• הרחיבי מקום אהלך  -קריית
שמואל ומרחביה

השנה אנו מציעים לכם את התכניות הוותיקות
והמחודשות במערך חדש :לפניכם שלושה
אשכולות סיורים מגוונים ,בכל אשכול  -שני קורסים
ובכל קורס  -שישה סיורים .הסדרות נותנות לכם
את האפשרות ללימוד שיטתי וחווייתי ומאפשרות
היכרות מעמיקה עם העיר ותולדותיה ,תוך ביקור
באתרים מגוונים ,שכונות ומוזיאונים בירושלים
ובסביבתה.
* למעוניינים בלמידה רציפה ובחוויה שיטתית
לאורך השנה אנו ממליצים להירשם לאשכול מלא
ולזכות במחיר מיוחד.
בין המדריכים :ניר אורטל ,דורון אורן,
מרוה בלוקה ,דרור ברק ,אמיר חשין ,תמר כהן,
איילת הלל כהן-אורגד ,סיגל מנור-בנגה,
דב נוטקביץ ,נועם סרי לוי ,ערן צדקיהו,
אפרת קמפניינו ,עופרה רגב

בין המדריכים :ראובן גפני ,ד"ר יוסי שפנייר ,משה
חרמץ ,ניר אורטל ,שרית פרי ,דורון אורן ,תמר הירדני
שכר הלימוד 990 :ש"ח
 48שעות שנתיות
)לצבירה לגמול השתלמות(
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יציאה מירושלים

 12סיורים בימי חמישי ,אחת לשלושה שבועות ,מ 16:30-עד 19:30

שלושה אשכולות סיורים בירושלים

העת העתיקה וימי הביניים

העת העתיקה וימי הביניים

קורס א' :ירושלים מתקופת
הבית הראשון ועד חורבן הבית השני

קורס ב' :בין הצלב לסהר -
ירושלים מחורבן הבית השני ועד ראשית
התקופה העות'מאנית

שישה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לשבועיים בסתיו

שישה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לשבועיים באביב

בין הסיורים :ירושלים של דוד ,שלמה וחזקיהו  -עיר דוד" :ארמון
המלך דוד" ,שטח “ ,Gפיר וורן" ומפעלי המים • ירושלים של מלכי בית
חשמונאי והורדוס  -דגם ירושלים בימי הבית שני ,אמת המים בארמון
הנציב • חפירות הכותל ,הרובע ההרודיאני והבית השרוף
• "נאסף אל אבותיו" :קברים ומנהגי קבורה  -קברי בית ראשון ובית שני
• בתוככי ירושלים  -מנהרת הכותל ,מוזיאון מגדל דוד

בין הסיורים :איליה קפיטולינה ,העיר הרומית  -שער "שכם" הרומי,
מנזר האחיות ציון ,כנסיית אלכסנדר נייבסקי • צלב מעל ירושלים,
העיר הביזנטית  -כנסיית הקבר ,הקרדו ,כנסיית פטר אין גליקנטו
• הר הזיתים בתקופה הביזנטית :כנסיות העלייה ,דומינוס פלוויט ,גת
שמנים וקבר מרים • סהר בשמי ירושלים ,העיר המוסלמית  -הר הבית,
מוזיאון רוקפלר • הצלבנים באים  -מגדל טנקרד ,חפיר המצודה,
השווקים ,כנסיית סט.מריה לטינה • מיהו ממלוכ? ירושלים בימי
הביניים  -מדרסות ,שוק הכותנה ,בית כנסת הרמב"ן ,חדר הסעודה
האחרונה

שכר הלימוד 670 :ש"ח

שכר הלימוד 670 :ש"ח

 30שעות שנתיות )לצבירה לגמול השתלמות(

 30שעות שנתיות )לצבירה לגמול השתלמות(

מועדי הסיורים:
י"ד בחשוון )(22.10
כ"ח בחשוון )(5.11
י"ב בכסלו )(19.11
ג' בטבת )(10.12
י"ז בטבת )(24.12
ב' בשבט )(7.1

מועדי הסיורים:
כ"א באדר א' )(25.2
ה' באדר ב' )(11.3
י"ט באדר ב' )(25.3
יום רביעי ב' בניסן )(6.4
כ"ה בניסן )(29.4
ט' בניסן )(13.5

מחיר מיוחד לאשכול הראשון:
 1,150ש"ח )סה"כ  12סיורים(.
 60שעות שנתיות לאשכול )לצבירה
לגמול השתלמות(
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שלושה אשכולות סיורים בירושלים

ירושלים בעת החדשה

ירושלים בעת החדשה

קורס ג'" :עיר בראי תקופה" -
ירושלים במאה התשע עשרה

קורס ד' :ירושלים במאה העשרים

שישה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לשבועיים בסתיו

בין הסיורים :הרובע היהודי הישן בית כנסת ה'חורבה' ,ארבעת בתי
הכנסת הספרדיים ,הח'וש ,בית חולים ביקור חולים )הישן(
• פעילות המעצמות והכנסיות בירושלים כנסיית המשיח ,הפטריארכיה
היוונית ,הפטריארכיה הלטינית ,המנזר הפרנציסקני • היציאה היהודית
מהחומות משכנות שאננים ,ימין משה ,מחנה ישראל ,נחלת שבעה,
בית דוד • היציאה הנוצרית מהחומות מנזר נוטראדם ,מגרש הרוסים,
הכנסייה האתיופית • סיפורי בתים ברחוב הנביאים בית משפחת טיכו,
בית רחל המשוררת ,בית חולים רוטשילד • שכונות ועדות בלב העיר
שכונת אבן ישראל ,משכנות ישראל ,מזכרת משה ,אוהל משה ,כנסת
ישראל • שכונות דרום העיר המושבה הגרמנית ,המושבה היוונית
 30שעות שנתיות )לצבירה לגמול השתלמות(

שישה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לשבועיים באביב

בין הסיורים :הבנייה בתקופת המנדט כנסיית סט .אנדריוז הסקוטית,
ימק"א ,מלון המלך דוד ,מלון פלאס • בתים מספרים ב"שכונת הגנים"
וב"שכונת הרווחה" )רחביה וטלביה( ביתם של דב יוסף ,תלמה ילין,
יצחק בן-צבי ,גרשום שוקן ,קונסטנטין סלמה )הקונסוליה הבלגית(
בישארת וג'לאט • מלחמת העצמאות בירושלים שכונת קטמון ,מנזר
סן סימון ורמת רחל • העיר החצויה והקו העירוני טיילת ארמון הנציב,
שכונת אבו תור ,הר ציון • שכונת ספר שכונת מורשה )מוסררה(
ומעבר מנדלבאום • ירושלים החדשה בנק ישראל ,קמפוס גבעת רם,
שכונת רמות וקטע מתוואי הרכבת הקלה
 30שעות שנתיות )לצבירה לגמול השתלמות(

שכר הלימוד 600 :ש"ח

שכר הלימוד 600 :ש"ח

 30שעות שנתיות )לצבירה לגמול השתלמות(

 30שעות שנתיות )לצבירה לגמול השתלמות(

מועדי הסיורים:
כ"א בחשוון )(29.10
ה' בכסלו )(12.11
י"ט בכסלו )(26.11
י' בטבת )(17.12
כ"ד בטבת )(31.12
ט' בשבט )(14.1

מועדי הסיורים:
כ"ח באדר א' )(4.3
י"ב באדר ב' )(18.3
ד' בניסן )(8.4
ב' באייר )(6.5
ט"ז באייר )(20.5
א' בסיוון )(3.6

מחיר מיוחד לאשכול השני:
 1,050ש"ח )סה"כ  12סיורים(.
 60שעות שנתיות לאשכול )לצבירה
לגמול השתלמות(
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שלושה אשכולות סיורים בירושלים

אשכול שלישי

ׁשם"...
"ואסור לנו ָ

ׁשם"...
"ואסור לנו ָ

קורס  -העיר האסורה )א(

קורס  -העיר האסורה )ב(

שישה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לשבועיים בסתיו

פינות רבות ושכיות חמדה
מיוחדות מפוזרות בירושלים
ואנו נסייר באלה מהן שאינן
נגישות בדרך כלל לציבור
הרחב.

בין הסיורים' :בית אבינו' ,מנזר יוחנן
במדבר באבן ספיר ו'גורני' -המתחם
הרוסי בעין כרם • הכנסייה הרומנית,
'דום פולסקי' )תצפית( הקתדרלה של
סנט ג'ורג • הפטריארכיה האתיופית,
דיר א-סולטאן ,סנט אנטוניוס
בפטריארכיה הקופטית ,בית מרון,
מנזר סיידנאיה היווני אורתודוכסי •
השגרירות הנוצרית ,מנזר מר אליאס,
מנזר סנט קלייר • כנסיית בית פאגי,
אוגוסטה ויקטוריה ,המנזר הבנדקטיני
בהר הזיתים • רטיסבון ,טרה סנטה,
המנזר הקפוצ'יני

שישה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לשבועיים

פינות רבות ושכיות
חמדה מיוחדות
מפוזרות בירושלים
ואנו נסייר באלה מהן
שאינן נגישות בדך כלל
לציבור הרחב.

שכר הלימוד 790 :ש"ח )ללא הנחות(
 30שעות שנתיות
)לצבירה לגמול השתלמות(

מועדי הסיורים:
י"ד בחשוון )(22.10
כ"ח בחשוון )(5.11
י"ב בכסלו )(19.11
ג' בטבת )(10.12
י"ז בכסלו )(24.12
ב' בשבט )(7.1
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בין הסיורים :רובע מוסלמי :ח'אלדיה,
סראיה ,מגורי האפריקאים והאוזבקים
• אתרים משניים בהר הבית בדגש צלבנים
וממלוכים וביקור בבית ספר
• רובע מוסלמי :צוּפים ,צוענים ,הודים -
תושבי הרובע המוסלמי בימי הביניים ובימינו
• השכונות הערביות בדרום-מזרח ירושלים -
ג'בל מוכבר,אום טובא ,צור באהר,
אל עזריה )כולל מפגש( • עין כרם  -בנושא:
היסטוריה וזיכרון ,יחסי עיר-כפר,יחסי נוצרים-
מוסלמים ,פולחן ומקומות קדושים
• שכונות מזרח העיר :מסעודיה,
באב א-סהירה ,ואדי ג'וז ,שיח' ג'ארח
שכר הלימוד 790 :ש"ח )ללא הנחות(

שלושה אשכולות סיורים בירושלים

אשכול שלישי

 30שעות שנתיות
סתיו :מועדי הסיורים:
)לצבירה לגמול השתלמות(
כ"א בחשוון )(29.10
ה' בכסלו )(12.11
י"ט בכסלו )(26.11
יום ה' ,ט' בטבת )(16.12
כ"ד בטבת )(31.12
מחיר מיוחד לאשכול השלישי:
ט' בשבט )(14.1
 1,390ש"ח )סה"כ  12סיורים(
אביב :מועדי הסיורים:
 60שעות שנתיות לאשכול
כ"ח באדר א' )(4.3
השתלמות(
)לצבירה לגמול
י"ב באדר ב' )(18.3
יום ה' ,ג' בניסן )(7.4
יום ה' ,ב' באייר )(6.5
ט"ז באייר )(20.5
א' בסיוון )(3.6

לתוכן העניינים
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"מעיין ידעתי בין עשבי הבר"...

אי ירוק בי-ם

סדרת טיולים אל מעיינות ,מערות ,פריחה ומיני הפתעות
בסביבות ירושלים
שבעה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לחודש ,מ 9:00-עד 13:00

ירושלים

מועדי הסיורים:
ל' בתשרי )(8.10
כ"ח בחשוון )(5.11
ג' בטבת )(10.12
ב' בשבט )(7.1
ל' בשבט )(4.2
כ"ח באדר א' )(4.3
כ"ו באדר ב' )(1.4

בין הסיורים:
לאורך נחל רחביה  -התחנה
לחקר ציפורי ירושלים ,עמק
המצלבה ועמק הצבאים
• מגוון המינים  -סיור בגן הבוטני
בהר הצופים ובסביבותיו
• יער בעיר  -הפתעות ביער
ירושלים • 'גינה לי חביבה'
 על פרויקט הגינות הקהילתיותבירושלים • הכפר הירוק -
מעיין ,בוסתן וכפר בליפתא
• גבעה ירוקה ובריכה ...ריקה -
מבריכת ממילא לגבעת התנ"ך
• מעיין פועם בהר -
מדרגות הר ומעיינות בעמק לבן

בין הסיורים:
מיד קנדי לעין אל באלד ולעין
חיניה • אל עינות הסטף -
עין אל באלד ועין ביכורה
• מנביעות ליפתא ובתי הכפר
הציורי ועד לעינות תלם
• במורד ציר המעיינות  -מעיין
סעדים לעינות עוזי ולעין חינדק
• עין מטע ,עין תנור ,חורבת חנות
ודרך הקיסר • טעימה ממעיינות
גוש עציון עין חובלה ,עין סג'מה
ועין צורים • נחל מערה עליון -
עין חוד ומערות הרועים
• נחל קטלב ומעיינותיו

כולל קטעי הליכה בדרגת קושי
קלה עד בינונית.

כולל קטעי הליכה בדרגת קושי
קלה עד בינונית.

בין המדריכים :עמיר בלבן ,רננה זר-כבוד,
בני פירסט ,גלי שבת-ברזני

בין המדריכים :חיליק אברג'יל ,עדנה אשר,
רננה זר כבוד ,אהרל'ה מייטליס ,אפרת נתן ,גבי סרור

שכר הלימוד 750 :ש"ח

שכר הלימוד 890 :ש"ח

 35שעות שנתיות
)לצבירה לגמול השתלמות(
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 40שעות שנתיות
)לצבירה לגמול השתלמות(
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ירושלים

נצא לסייר באיים ירוקים המציצים
מבין האבן הירושלמית .נפגוש
ציפורים וצבאים ,גינות ויערות,
בריכות ומעיינות וגם כמה משוגעים
לדבר ,הפועלים לשמירה על כל
אלה בעיר ובסביבותיה.

שמונה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לחודש ,מ 8:30-עד 12:30

מועדי הסיורים:
י"ד בחשוון )(22.10
י"ב בכסלו )(19.11
י"ז בטבת )(24.12
ט"ז בשבט )(21.1
י"ד באדר א' )(18.2
י"ב באדר ב' )(18.3
י"א בניסן )(15.4
ט' באייר )(13.5

משוט בארץ

מנוחת עולם בעיר הנצח
זווית לא שגרתית על ההיסטוריה של ירושלים דרך
בתי העלמין העוטרים אותה סביב
שמונה סיורים בימי שישי בבוקר ,אחת לחודש ,מ 8:30-עד 12:30

ירושלים

מסע מרתק אל עבר מפואר חקוק
באבן ,בין דמויות מופת ,מערות
אפלוליות וסיפורים מסתוריים...

מועדי הסיורים:
כ"א בחשוון )(29.10
י"ט בכסלו )(26.11
כ"ד בטבת )(31.12
כ"ג בשבט )(28.1
כ"א באדר א' )(25.2
י"ט באדר ב' )(25.3
כ"ה בניסן )(29.4
ט"ז באייר )(20.5

בין המדריכים :דורון אורן ,יעד בירן ,שרה ברנע,
טליה זיסקין ,רננה זר כבוד ,איילת הלל כהן-אורגד,
אפרת קמפניינו

בין הסיורים :מסע הרבנים בארץ ישראל :חדרה ,שפיה ,חצר מרחביה,
רכבת העמק ,פוריה • חבל לכיש :עם חלוצי העלייה ההמונית בראשית
שנות המדינה ,מושבים ,מרכזי קהילה וקריית גת כעיר תעשיה
• עם גנרל אלנבי בחזית הדרום :קרבות חבל עזה ,בארי ,נחל הבשור
וכיבוש באר שבע • עם גנרל אלנבי בחזית המרכז :גבעת מרר ,עמק
אילון ,לטרון ,מעלה בית חורון נבי סמואל • משפחות הכהונה בגליל:
חורבת עמודים ,כפר חנניה,דיר חנא,תל צלמון • חוף הכרמל :חוות
משמר כרמל ,מצפור לימור -מצודה צלבנית ,קברים קדומים וכתובת
פיניקית ,מחנה המעפילים בעתלית )מיצג חדש( טנטורה  -מוזיאון
המזגגה • בנימינה  -בירת היסמין ,מאיר שפיה ,רמת הנדיב ,זיכרון
יעקב ,בית חורי• נחל אלקסנדר ,גשר הצבים ,חוף בית ינאי ,בית טיאן,
בית טרזין

בין המדריכים :גיל ברנר ,עמית דגן ,חנוך ויזר,
ד"ר זאב זיוון ,שי רוזן ,ערן תירוש
שכר הלימוד 1590 :ש"ח

שכר הלימוד 740 :ש"ח

 64שעות שנתיות
)לצבירה לגמול השתלמות(

 40שעות שנתיות )לצבירה לגמול השתלמות(
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ירושלים

מי העז לקבור אדמו"ר בחצר?
היכן נקבר ראשו של הארכאולוג
הראשון של ארץ ישראל? מיהו
'אשר על הבית' ,ואיזו קללה
רובצת על קברו? ומי שמע על בית
הקברות הסמבוסקי?

בין הסיורים:
הדרך אל הגהנום  -כתף הינום,
חקל דמא ,בית הקברות הקראי
וקברי הקדרון • לאורך דרך שכם
 ממערת שמעון הצדיק לקברהגן • נעים זמירות ,חסיד אומות
ופרש בלי ראש  -על בתי הקברות
בהר ציון • שורה ראשונה לגאולה
 בעקבות אנשי שם בהר הזיתים• בשכונת סנהדריה  -על הסנהדרין,
יהודה עמיחי והרב אריה לוין
• מעל פסגת הר הצופים  -אל
אוסישקין ,פינסקר וניקנור ואל
בית הקברות הבריטי • בתי
הקברות הנשכחים בשיח באדר
וליד שערי צדק הישן
• רוחות רפאים לאורך
עמק רפאים

שמונה סיורים בימי שלישי ,ברחבי הארץ ,כולל קטעי הליכה קלים

מועדי הסיורים:
י"א בחשוון )(19.10
ט' בכסלו )(16.11
י"ד בטבת )(21.12
י"ג בשבט )(18.1
י"ח באדר א' )(22.2
ט"ז באדר ב' )(22.3
כ"ב בניסן )(26.4
כ' באייר )(24.5

מעגלים של קדושה

".."איך הכל התחיל

 מהנגב עד הגליל,בנתיבי עלייה והתיישבות
קורס סיורים בצרפתית

LA NAISSANCE DU SIONISME
suivons les traces du début du sionisme
du Néguev jusqu’en Galilee

-  כשהמזרח פגש את המערב:בין הסיורים
כנסיות ומנזרים קטנים בירושלים
 ראשית פועלו של האיש,• גליל גויים
 טבחה וכפר נחום, הר האושר- מנצרת
, אתר הטבילה על גדות הירדן- • בדרך יריחו
 המנזר הפעיל הנמוך ביותר- דיר חג'לא
בעולם ואתרי נזירות במדבר • קיבוץ בית
 מנזרים ופעילות, כנסיות,אל בזיכרון יעקב
 שליחות דתית בבית לחם,קהילתית בחיפה
 מבצר בעמק- הגלילית • מאז הצלבנים
 כנסיה באבו, חווה חקלאית בעין חמד,איילון
גוש ונזירות שרות בבית ג'ימאל • בדרכים
-  כנסיות קדומות וקהילה מודרנית- שונות
' כנסיית סנט ג'ורג,"בני האושר" באמאוס
-  יהודים משיחיים ביפו • דיאלוג,בלוד
 חינוך ותרבות במוסדות,דתיים-מפגשים בין
נוצריים בירושלים

בעקבות הנצרות בארץ
ישראל מראשיתה ועד
, במבט היסטורי,היום
.ארכיאולוגי ואקטואלי
ביקורים ומפגשים עם
,אנשי דת בקהילות
מנזרים וכנסיות ברחבי
.הארץ

בשיתוף הקתדרה העממית נס ציונה

:מועדי הסיורים
(22.10) י"ד בחשוון
(19.11) י"ב בכסלו
(24.12) י"ז בטבת
(18.2) 'י"ד באדר א
(25.3) 'י"ט באדר ב
(29.4) כ"ה בניסן
(27.5) כ"ג באייר

 כולל קטעי הליכה קלים, אחת לחודש,שמונה סיורים בימי רביעי
Huit excursions en Français, les
mercredis, dans les magnifiques
paysages d’Israël, des randonnées
faciles sont inclues.Visites dans les
sites d`implantation et rencontres
avec les personnages et les récits
qui ont fait l’histoire.
Parmis les excursions:
“Il était une fois…” la colonisation
en Israël précédent la Alya sioniste:
Jaffa et Mikvé-Israël • “Ah, si j’étais
Rothschild…” – l’époque de la
première Alya: Zikhron Yaakov et le
musée de la première Alya, la cave
à vin, les jardins du “Donateur”, la
moshava (village) Bat Shelomo. • “Oh,
Kineret, ma bien-aimée...“– l’époque
de la deuxième Alya: La ferme
Kineret, Degania, marche à pied
depuis le bois des eucalyptus vers
le cimetière de Kineret, le cimetière
de Kineret. • “Voici mon pays et ses
champs, voici la vallée de Jezréel…”:
Panorama depuis le mont Gelboé et

vue sur le début de la colonisation
dans la vallée – Beit Hankin, les
villages de type “enceinte et tour
– homa oumigdal” dans le Kibboutz
de Nir David • “Elle vaut quand meme
quelque chose…”:Visite de TelAviv, sur les traces de la quatrième
et cinquième Alya – depuis la
maison des rêves jusqu’au Style
international. • “Vive les navires en
chemins…
” l’ Alya Bet [ l’Alya
illegale] et la delivrance: le projet
de “Massada au Carmel”, Stella
Maris, le camp des immigrés illégaux
à Atlit. • “Vers l’arbre solitaire…”
– sur les traces de la colonisation
de Gush Etzion. • “Oh, Néguev, me
voilá… ”: la colonisation du Néguev:
L’abri de Ben Gourion et le Kibbutz
de Sde Boker, Mitzpe Ramon – vue
sur le machtesh, le projet des points
d’observation du Néguev – Revivim,
eGvoulot et Beit Eshel.

נוצרים-בשיתוף מרכז ירושלים ליחסי יהודים

ירושלים

יציאה מנס ציונה

 עד כשעה וחצי לפני כניסת השבת,שבעה סיורים אחת לחודש בימי שישי

Dates:
6 Octobre 2010
3 Novembre 2010

 גלילה, חנה בנדקובסקי:בין המדריכים
 נחמה שפרן, אפרת נתן, בתצי זיו,בנדל

Parmi les Guides: Adina Benbenichti,
Ouriel Feinerman, Dany Sebban

15 Décembre 2010

 ש"ח1050 :שכר הלימוד

Coût du séminaire? 1,590 shequels

16 Février 2011

Gmoul ichtalmout: 64 heures annuelles
Pris en compte comme jours de formation professionelle

13 Avril 2011

2 Mars 2011

 שעות שנתיות35
()לצבירה לגמול השתלמות
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11 Mai 2011

ספרים חדשים מהוצאת
יד יצחק בן -צבי
כסות ומסר:
לבושם של יהודים
בארצות האסלאם

מ"נאות מדבר"

מאת אביבה מולר-לנצט

יוצאות לאור בלווית מבוא וביאור
מאת רחל חיטין-משיח ותמר לביא

הספר הוא קובץ מאמרים
הנשענים על אוספי מוזיאונים
ואוספים פרטיים ובעיקר על
מידע שנאסף בעבודת שדה
מפי מידענים שהכירו את
פריטי הלבוש ואת שימושם
המקורי.

הכישוף היהודי הקדום
מחקר | שיטה | מקורות

איגרות מחורזות מאת רבי רפאל
אהרן מונסיניגו

ספר זה מתמקד באיגרות המחורזות
שחיבר .לספר שני חלקים :בחלקו הראשון
נידונים מאפייני האיגרות המחורזות כז'אנר
ספרותי בכלל ומאפייני איגרותיהם של
חכמי מרוקו בפרט .בחלקו השני מובאות
כל האיגרות שנשתמרו ב'נאות מדבר'
בלוויית ביאור ומקורות.

אסתטיקה של הצער

תרבות הקינה של
נשות תימן בישראל

יובל הררי

טובה גמליאל

בספר דיון נרחב במקורות
שהותירו בידינו בעלי הכשפים:
קמעות ,קערות לחש ,אבני
חן וגולגלות מאגיות ,מרשמי
כישוף וחיבורים מאגיים .אלף
שנים ויותר של עיסוק יהודי
בכישוף ,בכשפים ובמכשפים.

זהו סיפור אתנוגרפי המתאר תופעה
תרבותית שהתקיימה במשך מאות שנים
בארץ תימן והשתמרה עד לעשור האחרון
בישראל.

תפארת בחורים

מדריך החתנים הראשון

מאת רוני ויינשטיין
הספר מתאר את החידוש
שבתפארת בחורים לצד
האלמנטים המסורתיים מן
המסורת היהודית-איטלקית
ששימשו לו מקור השראה.
הנחיות מסודרות בתחום המיני
הן ביטוי נוסף לפיקוח חברתי
גובר ,על חיי גברים ונשים
צעירים לפני נישואיהם .הספר
מעיד על השפעתן המתרחבת
של המסורות הקבליות ,גם
בחיים הפרטיים והאינטימיים.

קצר וקולע וקצרצרים בירושלים
קחו לכם שעתיים  -שלוש ,ובואו לגלות פינות ,סיפורים וטעמים ירושלמים
שלא הכרתם .לבחירתכם -סיורי 'קצר וקולע' הוותיקים הממשיכים להאיר לכם
פנים ירושלמיות חדשות ומפתיעות ,או סיורי 'קצרצרים' החדשים  -סיורים קצרים
במיוחד בימי שישי המיועדים גם למשפחות.
קצר וקולע  -מחיר למשתתף  75ש"ח.
בחלק מן הסיורים ישנה תוספת תשלום.
קצר וקולע

קצרצרים  -מחיר למשתתף  40ש"ח.
קיום הסיורים מותנה במספר נרשמים.

יום חמישי ,ט' באלול תש"ע ) 20:30 (19.8.2010עד 23:30

ימי אלול וחגי תשרי

עם סיומה של שנה ותחילתה של אחרת ,נעסוק במעגלים ירושלמיים של סיום
והתחלה .נפגוש חוטאים ומתקני דרך בסימטאות ירושלים ונסיים עם אומרי הסליחות
בכותל המערבי .נסייר במשכנות שאננים ,גיא בן הינום ,ברובע היהודי ובכותל.
מדריכה :תרצה רבינוביץ
קצר וקולע

יום שלישי ,כ"א באלול תש"ע ) 19:00 (31.8.2010עד 22:30

סיפורי סליחות

לילה של סליחות ,בקשות וזיכרונות עם הסופר דן בניה סרי ,בשכונת הבוכרים
וסביבותיה .מסע אל עברן של השכונות ואל ימי ילדותו של הסופר ,בשכונות שידעו
ימי פאר ורחובות שעדיין משמרים את ירושלים של פעם.
מדריך :דן בנייה סרי
תוספת  10ש"ח
לבוש צנוע חובה .הקפדה מלאה על לשרוול ארוך.
קצר וקולע

יום חמישי ,כ"ג באלול תש"ע ) 20:30 (2.9.2010עד 23:30

ימי אלול וחגי תשרי

ספר הודו ג

אברהם בן יִג ּו סוחר ויצרן בהודו,
תעודות מגניזת קהיר

מאת שלמה דב גויטיין ז"ל
ומרדכי עקיבא פרידמן
החוקר הראשון ששם לב לתעודות
אלו היה פרופ' ש"ד גויטיין ז"ל .ההכרה
בחשיבותן הרבה היא שדחפה אותו ,עוד
בשנת  ,1950להתמסר לחקר הגניזה.
לאחר מותו קיבל עליו תלמידו פרופ'
מ"ע פרידמן לערוך ולהשלים את הספר.

עם סיומה של שנה ותחילתה של אחרת ,נעסוק במעגלים ירושלמיים של סיום
והתחלה .נפגוש חוטאים ומתקני דרך בסימטאות ירושלים ונסיים עם אומרי הסליחות
בכותל המערבי .נסייר במשכנות שאננים ,גיא בן הינום ,ברובע היהודי ובכותל.
מדריכה :טליה זיסקין
קצר וקולע

יום שישי ,כ"ד באלול תש"ע ) 09:00 (3.9.2010עד 12:00

"קול גלגל"

קבלה בירושלים :כיצד מופיעה ירושלים בספר הזוהר? מי היו מקובלי ירושלים במאה
ה 16-ומהי זיקתם למקובלי צפת? ומיהם העוסקים בקבלה בירושלים היום? נסייר
בקבר דוד ,מוזיאון חצר הישוב הישן ,תצפית גגות ,ישיבת בית אל ,ובכותל המערבי.
תוספת  16ש"ח
מדריכה :יעל קריא
קצרצרים

יום שישי ,כ"ד באלול תש"ע ) 10:00 (3.9.2010עד 12:00

"הרחיבי מקום אוהלך"

חנות הספרים של 'יד יצחק בן-צבי' פתוחה בימים א-ה בין השעות 8:00-15:30

רכישות באמצעות כרטיס אשראי ו/או הזמנת קטלוג ספרים
ניתן לבצע בטלפון ,02-5398833 :בפקס02-5398838 :
או בדוא"לbookstore@ybz.org.il :

לתוכן העניינים

לקראת השנה החדשה ובסימן התחלות חדשות ,נצא עם היוצאים מן החומות
לנטוע נטיעת קבע בשכונות היהודיות הראשונות ,בעיר ההולכת וצומחת לה אל
מעבר לחומותיה.
המסלול :משכנות שאננים ,מחנה ישראל ,נחלת שבעה.

לתוכן העניינים

31

קצר וקולע

יום רביעי ,ז' בתשרי תשע"א ) 19:00 (15.09.2010עד 22:30

סיפורי סליחות

יום שלישי ,כ' בתשרי תשע"א ה' ד'חול המועד סוכות
) 17:00 (28.9.2010עד 20:00

מבוגרים

גשר על גיא בן הינום

לילה של סליחות ,בקשות וזיכרונות עם הסופר דן בניה סרי ,בשכונת הבוכרים
וסביבותיה .מסע אל עברן של השכונות ואל ימי ילדותו של הסופר ,בשכונות שידעו
ימי פאר ורחובות שעדיין משמרים את ירושלים של פעם.
מדריך :דן בנייה סרי
תוספת  10ש"ח
לבוש צנוע חובה )כולל שרבולים ארוכים(

סיור מוסיקלי מחוץ לחומות לתוככי העיר פנימה .נצא ממשכנות שאננים,
דרך גיא בן הינום ,וננסה לעמוד על סוד קסמה ומשמעותה של העיר .הסיור ילווה
בניגוני חליל ,קלרינט וגיטרה.
מדריך :הלל מאלי

יום שלישי ,י"ג בתשרי תשע"א )  17:30 (21.9.2010עד 20:30

יום רביעי ,כ"א בתשרי תשע"א ,ו' ד'חול המועד סוכות
) 09:00 (29.9.2010עד 12:00

קצר וקולע

לא תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב ...בקטמון

על רצח רוזן ,שוד שעונים ,ניאופים במשפחה מכובדת וידועה ,מכירת משחקי
כדורגל ,שוחד באמצעות בקבוקי ויסקי וביזה  -כל זאת ועוד בשכונת קטמון הישנה.
מדריכה :תמר כהן

סיורים בסוכות

הסיורים למבוגרים 75 :ש"ח
הסיורים למשפחות 40 :ש"ח לאדם

מבוגרים

עין כרם  -מסע אל הכפר הציורי...

במורדותיה המערביים של ירושלים ,בתוך חורש ים תיכוני ועצי זית עתיקים ,מתחבא
לו הכפר הקטן עין כרם ,משופע בצריחי כנסיות ,אדריכלות ערבית וסיפורים מרתקים.
על יוחנן המטביל ,על האוצר האבוד ,על עמק התימנים ,על גנרל גורדון ועץ התות.
הסיור בליווי זמרת אופרה
תוספת  15ש"ח
מדריך :עודד אמיתי
קצר וקולע

יום חמישי ,כ"ט בתשרי תשע"א ) 17:000 (7.10.2010עד 20:00

"יחפה עם כתר של זהב"

מבוגרים

יום שישי ,ט"ז בתשרי תשע"א ) 09:00 (24.9.2010עד 12:00

בסוף מערב  -מערבו של רחוב יפו

על מוסדות חסד וסעד ,שעון שמש ,מצודת משמר תורכית ובית ספר לעבודה
ומלאכה .עולם הולך ונעלם במערבו של רחוב יפו .כולל ביקור בשוק מחנה יהודה :שכונת
אבו-בסל ,בית חולים שערי-צדק הישן ,בתי סעידוף ,מצבת אלנבי .לבוש צנוע חובה.
מדריך :אלון תמרי
משפחות

יום ראשון ,י"ח בתשרי תשע"א ,ג' ד'חול המועד סוכות
) 16:00 (26.9.2010עד 19:00

סוכות של חג ,סוכות של חול

סיור באווירת ימי החג בשכונות "הנחלאות" בלב ירושלים .מי הם שבנו סוכות לכל
ימות השנה? משכנות ישראל ,בתי גורל ,אוהל משה ,מזכרת משה ,נחלת ציון,
שכונת הפחים.
מדריך :אלון תמרי
משפחות

יום שני ',י"ט בתשרי תשע"א ,ד' ד'חול המועד סוכות
) 10:00 (27.9.2010עד 13:30

מעיין וכפר בצלע הר

ליפתא :בית בד ובוסתן ,נוף כפרי ונקרת מעיין ,ובין העצים ,הנופים והסלעים נמצא
אף את פירות שבעת המינים .הסיור מתאים לגדולים ולקטנים וכולל הליכה בנקבה.
יש להצטייד בנעלי הליכה ,בגדים נוחים ,פנס ,כובע ושתייה.
מדריכה :גלי שבת ברזני
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לתוכן העניינים

בעקבות נשים ובעקבות דימויים נשיים בירושלים .אל בת שבע של דוד ומלכת שבא,
תהילה של עגנון וירושלים הנשית בשירת יצחק שלו ,רחל של רבי עקיבא ו"ירושלים
של זהב" :גיא בן הינום ,הר ציון ,הרובע היהודי
הסיור ילווה בקטעי שירה ,סיפורים ומדרש.
מדריכה :תרצה רבינוביץ
קצר וקולע

יום שישי ,ל' בתשרי תשע"א ) 09:00 (8.10.2010עד 12:00

בעקבות "תהילה" של ש”י עגנון ברובע היהודי

תהילה ,גיבורת סיפורו של עגנון ,כמוה כמלאכית הנעה בין עולמות של קודש
לעולמות של חול ,בין עולם החיים לעולם המתים .במהלך הסיור נתחקה אחר
המאבק בין החסידים והמתנגדים העומד בלב הסיפור ונתחבר אל האווירה
הירושלמית המיוחדת המלווה אותו.
המסלול :קבר דוד ,הר ציון ,הרובע היהודי ,בית כנסת החורבה ,תפארת ישראל ,הכותל.
תוספת  25ש"ח
מדריכה :אפרת קמפנינו
קצרצרים

יום שישי ,ל' בתשרי תשע"א ) 10:00 (8.10.2010עד 12:00

"לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים"

סיור בעקבות מקומה המיוחד של ירושלים בתודעתם של בני שלוש הדתות.
המסלול :הר ציון ,קבר דוד ,כנסיית הדורמציון ,חדר הסעודה האחרונה.
קצר וקולע

יום חמישי ,ו' בחשוון תשע"א ) 17:00 (14.10.2010עד 20:00

סבי אברהם סורמלו

בעקבות האיש והאגדה .סיפורי הבוהמה הירושלמית בשנות החמישים והשישים:
נחלת שבעה ,רחוב בן יהודה ,נחלאות ,מחנה יהודה
מדריך :דביר סורמלו

לתוכן העניינים
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קצר וקולע

יום שישי ,ז' בחשוון תשע"א ) 09:00 (15.10.2010עד 12:00

עיר עם שיק

קצר וקולע

יום שישי ,כ"א בחשוון תשע"א ) 09:00 (29.10.2010עד 12:00

בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו

קונרד שיק הגיע לירושלים כמיסיונר נוטה למות וסיים בה את חייו כעבור
יובל שנים כמהנדס ,אדריכל וחוקר עטור הישגים .נסייר במבנים שתכנן ,בביתו
הפרטי ונסיים בקברו.
המסלול :רחוב הנביאים ,דרך שכם ,הרובע הנוצרי ,כנסיית המשיח והר ציון
תוספת  10ש"ח
מדריך :ניר אורטל

זיכרונות וגעגועים במסלול הילדות של יוסי בנאי ממרכז העיר לביתו בשוק מחנה
יהודה ,דרך האתרים המוכרים משיריו ומספריו :בית הספר אליאנס ,בית הדפוס בו
עבד ,בתי הקולנוע שאהב ועוד .בליווי קטעי קריאה ושירים.
תוספת  10ש"ח
מדריכה :נורית בזל

יום שישי ,ז' בחשוון תשע"א ) 10:00 (15.10.2010עד 12:00

יום שישי ,כ"א בחשוון תשע"א ) 10:00 (29.1.2010עד 12:00

קצרצרים

נתיבים של מילים

קצר וקולע

אגדה של עיר

במלאת  44שנים להענקת פרס נובל לספרות לסופר ש"י עגנון ,נצא בעקבות יצירתו -
"תהילה" ,בה מתגלה מורכבותה של ירושלים ,עיר ששוכנים בה זה לצד זה ,ישן
וחדש ,קודש וחול ,הוד ותפארת למול עוני ודלות.
המסלול :אתרים ברובע היהודי

בעקבות סיפורים ואגדות בסמטאות הרובע היהודי .בינות לבתים ולכיכרות ,לחומות
ולשערים ,לגגות ולאבנים העתיקות ולבתי הכנסת המספרים סיפורי עבר ,הווה ועתיד.
המסלול :כיכר בתי מחסה ,הגלעד ,תפארת ישראל ,החורבה ועוד.

יום חמישי ,י"ג בחשון תשע"א ) 15:00 (21.10.2010עד 17:30

יום חמישי ,כ"ז בחשוון תשע"א ) 20:00 (4.11.2010עד 23:00

קצר וקולע

לא על הלחם לבדו

מוזיאון רוקפלר

אל המטמונים הארכיאולוגיים הצפונים במוזיאון רוקפלר .מבנה ארכיטקטוני המהווה
ציון דרך באדריכלות הירושלמית מתקופת המנדט ובו מוצג אוסף מרשים מעתיקות
ארצנו .סיור במכוניות פרטיות.
תוספת  10ש"ח
מדריכה :מרוה בלוקה
קצרצרים

יום שישי ,י"ד בחשון תשע"א ) 10:00 (22.10.2010עד 12:30

מסתרי נבי סמואל

מהגבעונים עד הצלבנים ,מהחשמונאים עד אלנבי ומה הקשר לנביא שמואל?
סיור במכוניות פרטיות.
מדריכה :אפרת נתן
קצרצרים

קצר וקולע

יום שישי ,י"ד בחשוון תשע"א ) 10:00 (22.10.2010עד 12:00

מסע חוזה לעיר חזון

סיור לילי מלא בניחוחות וטעם .ביקור במגוון מאפיות מיוחדות בירושלים הנחבאות בין
הסימטאות ,מלווה בסיפורים ירושלמים על אופים ,תפיחה ואפיה המקופלים בבצק.
המסלול :שוק מחנה יהודה ,מקור ברוך  ,זיכרון משה ,בתי אורנשטיין ,גאולה ,בית ישראל.
לבוש צנוע חובה
מדריכה :אסתר סעד
קצר וקולע

יום שישי ,כ"ח בחשוון תשע"א ) 17:00 (5.11.2010עד 20:00

הרודיון

ארמון מבוצר ועיר תחתית ,מחילות מסתור ומאגרי מים .ושאלת השאלות :האומנם
נקבר הורדוס בהרודיון?
תוספת  60ש"ח
המדריך :דב נוטקביץ
קצרצרים

יום שישי ,כ"ח בחשוון תשע"א ) 10:00 (5.11.2010עד 12:00

אירופה בלב ירושלים

נסייר לאורך נתיב ביקורו של הרצל בירושלים .נתוודע אל ניסיונו לקבל זיכיון להקמת
המדינה היהודית ופגישותיו עם הקיסר וילהלם השני .מה חשב הרצל אודות העיר
ותושביה וכיצד השפיע עליו ביקורו בירושלים?
המסלול :תצפית ממשכנות שאננים לעבר העיר העתיקה ,בית שטרן במתחם
ממילא ,מתחם אורט נביאים.

במהלך המאה ה 19-נעורה ירושלים מתרדמתה ארוכת השנים .מעיר שולית
באימפריה העות'מאנית הפכה ירושלים לעיר מרכזית רבת חשיבות אשר הרחיבה את
תחומיה ואת מספר תושביה .על "התעוררות" העיר ועל התפתחותה מאז ועד היום.
המסלול :מנזר נוטרדאם ,מגרש הרוסים ,בית החולים האיטלקי.

יום חמישי ,כ' בחשון תשע"א ) 17:00 (28.10.2010עד 20:00

יום חמישי ,ד' בכסלו תשע"א ) 17:00 (11.11.2010עד 20:00

קצר וקולע

ספרים רבותי ,ספרים

מסע קסום ונוסטלגי במרכז ירושלים ,בעקבות סופרים ,ספרים ואספנים ,ספריות
שהיו ואינן וחנויות לספרים משומשים שפעלו בירושלים במאה השנים האחרונות.
המסלול :מבניין טרה סנטה ,דרך רחוב המלך ג'ורג' ורחוב בן יהודה עד לרחוב
שלומציון המלכה.
מדריך :ראובן גפני
34
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קצר וקולע

ראיתי עיר עוטפת אור

לילה "באור אחר" באווירה ירושלמית בעקבות סיפורים ואגדות .משעות בין ערביים
לחשיכה ,בסימטאות שיובילו אל פינות נסתרות ואתרים מוכרים ,שהלילה שופך
עליהם אור מרתק וקסום.
המסלול :משכנות שאננים ,גיא בן הינום ,הר ציון ,הרובע היהודי ,הכותל
מדריכה :חדווה אבו חצירה

לתוכן העניינים

35

קצר וקולע

יום שישי ,ה' בכסלו תשע"א ) 09:30 (12.11.2010עד 12:30

ספרדים ומקובלים בשכונת הבוכרים

קצר וקולע

יום שישי ,י"ט בכסלו תשע"א ) 09:00 (26.11.2010עד 12:00

ממנדט למדינה

סיפורה של שכונת רחובות הבוכרים ותושביה אז והיום .ישיבות ומקובלים ,שורשיה
של תנועת ש"ס ומציון תצא תורה  -באמצעות הלוויין...
לבוש צנוע חובה.
מדריכה :תמר כהן

נסייר בעקבות ההשלכות של החלטת האו"ם שהתקבלה בכ"ט בנובמבר .מהצתת
המרכז המסחרי בממילא שסימנה את פריצת המלחמה בירושלים ,דרך שכונת ימין
משה אשר נאבקה על קיומה ,ועד לאבו-תור שהפכה לגבעת חנניה.
מדריך :דורון אורן

יום שישי ,ה' בכסלו תשע"א ) 10:00 (12.11.2010עד 12:00

יום שישי ,י"ט בכסלו תשע"א ) 10:00 (26.11.2010עד 12:00

קצרצרים

ככה לא בונים חומה

מה ראתה חומת ירושלים במהלך הדורות? אלו שרים ומלכי ארץ פקדו את שעריה,
ולאילו כובשים נמסרו מפתחותיה? נשמע את סיפורה של חומת ירושלים על
אגדותיה ,שעריה ,מגדליה ובוניה .מכיכר צה"ל ,דרך שער יפו ועד לשער ציון.
קצר וקולע

יום חמישי ,י"א בכסלו תשע"א ) 17:00 (18.11.2010עד 19:30

נוסח ירושלים

סיור מפתיע ומעורר געגועים ,בין סימטאות ציוריות ובתי כנסת חבויים ,בעקבות
סיפוריהן של קהילות ועדות נשכחות באזור השכונות מחנה יהודה ומקור ברוך :על
בולגרים-ירושלמים ,דמשקאים וחלבים ,מונסטירים ,בבלים ,מוגרבים ורבים אחרים.
לבוש צנוע חובה.
מדריך :ראובן גפני
יום שישי ,י"ב בכסלו תשע"א ) 09:00 (19.11.2010עד 12:00

קצר וקולע

בני תימן בירושלים

סיפורה של העדה התימנית במאבקה לעלות לירושלים ולחיות בה חיי קהילה ,חיים
של יצירה רוחנית בצל קשיי היום-יום.
המסלול :נחלת צבי ושערי פינה ,בתי גורל ,בצלאל ונחלת אחים.
מדריכה :שרית פרי
תוספת לטעימות 30 :ש"ח
לבוש צנוע חובה.

ד"ר מול ד"ר גר  -סיפורי בתים בשכונת רחביה

על ביתו של הנשיא בן-צבי ועל קיסר אתיופי אמיתי ,על מלומדים ,סופרים ,ראשי
מדינה ו...גם אנשים מן השורה.
קצר וקולע

יום חמישי ,כ"ה בכסלו תשע"א ) 15:30 (2.12.2010עד 18:30

על קו התפר  -שכונת מוסררה

שכונת פאר מנדטורית ערבית שהפכה לשכונת ספר בעיר החצויה ובה צמחה
תנועת הפנתרים השחורים .נספר את סיפורה הייחודי של השכונה ,נעמוד על
הפסיפס האנושי המיוחד לה ועל מצבה היום בעקבות פרויקט השיקום.
מדריך :יובל מרקוס
קצר וקולע

יום שישי ,כ"ו בכסלו תשע"א ) 09:00 (3.12.2010עד 12:00

"הבריטים באים!" ירושלים תחת המנדט הבריטי

שנות המנדט הן ראשיתה של התקופה המודרנית בירושלים .בפעם הראשונה חווה
העיר תכנון אורבאני מסודר ,ונקבעים בה כללי בנייה המשמשים עד היום .באותן
שנים מתרחשים אירועים כבירים במאבק להקמת המדינה שבדרך והם אינם
פוסחים על ירושלים.
המסלול :נחלת שבעה ,שכונת ממילא ,בניין ימק"א ומלון המלך דוד.
מדריכה :תמר הירדני

יום שישי ,י"ב בכסלו תשע"א ) 10:00 (19.11.2010עד 12:00

קצרצרים

"הרצל וכל האדונים הנכבדים"

מי הם גדולי האומה? מי מהם מעטר את שטרות הכסף שלנו? ומדוע לא כולם קבורים
בהר הרצל? על אלו ועוד בסיור בעקבות דמויותיהם של גדולי האומה בהר הרצל.
קצר וקולע

קצרצרים

יום חמישי ,י"ח בכסלו תשע"א ) 16:00 (25.11.2010עד 19:00

שינקין של מטה

מסע לעומקה של הבוהמה הירושלמית בו נפגוש אמנים ומוסדות תרבות שכמותם
ניתן למצוא רק באזור שוק מחנה יהודה ונחלאות .גלריה לאמנות מודרנית הנמצאת
בתוך שכונה מסורתית ,גלריית הצילום "שודד ים" בלב דוכני הירקות וירושלמים
'אסליים' שנראה כאילו זה עתה הגיעו מרחוב שינקין בתל אביב.
מדריכה :תמי צדוק
36
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סיורי חנוכה
משפחות

הסיורים למבוגרים 75 :ש"ח
הסיורים למשפחות 40 :ש"ח לאדם

יום שישי ,ב' חנוכה ,כ"ו בכסלו תשע"א(3.12.2010) ,
 10:00עד 12:00

אל המנורה והאור

מה הביא את המנורה להפוך לסמלה של מדינת ישראל? מה משמעותו של עץ הזית
לאורך הדורות? סיור בעקבות מוטיב המנורה והאור במורשת ישראל ובסמל המדינה.
המסלול :מנורת הכנסת ,בית הבד ,עמק המצלבה

לתוכן העניינים

37

משפחות

יום ראשון ,ד' חנוכה ,כ"ח בכסלו תשע"א(5.12.2010) ,
 16:30עד 19:30

עיר האורות  -ירושלים שבין החומות

לילה "באור אחר" באווירה ירושלמית ,בעקבות סיפורים ואגדות ברוח ימי החג.
משעות בין ערביים לחשכה ,בסימטאות שיובילו אל פינות נסתרות ואתרים מוכרים,
שהערב שופך עליהם אור מרתק וקסום ,ובימי החנוכה מתווסף אורן של החנוכיות
בסמטאות הרובע היהודי.
המסלול :הר ציון ,הרובע היהודי ,הכותל.
מבוגרים

יום ראשון ,ד' חנוכה ,כ"ח בכסלו תשע"א )(5.12.2010
 16:30עד 19:30

חנוכה  -מחג של נס לחג של גבורה

הסיור יעסוק בחג החנוכה כחג בעל שתי פנים :חג של נס וחג של גבורה.
נסייר באתרי הרובע היהודי בין ניסים של יום-יום וגבורה ירושלמית :תצפית גגות,
תצפית בתי ראנד ,הקרדו ,בית הכנסת "תפארת ישראל" ,כיכר בתי מחסה ,תצפית
לכותל.
יום שני ,ה' חנוכה ,כ"ט בכסלו תשע"א )(6.12.2010
 16:30עד 19:30

משפחות

מעורב ירושלמי

לאור נצנוצי נרות החנוכה הדולקים בפתחי הבתים ,נכיר פסיפס אנושי מרתק
ומגוון של דמויות ססגוניות ,אישים שהטביעו חותם בתולדות העיר ,עדות ,מנהגים
ואורחות חיים .ב בשכונות לב העיר :משכנות ישראל ,בתי גורל ,מזכרת משה ,אוהל
משה ,בתי ברוידא ,זיכרון טוביה.
משפחות

יום שני ,ה' חנוכה ,כ"ט בכסלו תשע"א )(6.12.2010
 16:30עד 19:30

איזהו גיבור?!

ק מצ בר ו וגקר וי לםע

יום רביעי ,ז' חנוכה ,א' בטבת תשע"א )(8.12.2010
 12:00עד 15:30

ירושלים של מלכי בית חשמונאי  -סיור צהריים

סיור בעקבות מערכות המים והביצורים של ירושלים בתקופה החשמונאית .נבקר
בתעלת המים החשמונאית שבמנהרות הכותל  ,נמשיך לאורכו של הכותל המזרחי,
נגיע אל מקומה המשוער של מצודת החקרא ונסיים בגילויים החדשים ובשרידי
תוספת תשלום  25ש"ח
החומה החשמונאית בהר ציון.
ש ופ קח וו לתע
קמצ ר

יום רביעי ,ז' חנוכה ,א' בטבת תשע"א )(8.12.2010
 16:30עד 19:30

עיר האורות  -ירושלים שבין החומות

לילה "באור אחר" באווירה ירושלמית בעקבות סיפורים ואגדות ברוח ימי החג.
משעות בין ערביים לחשכה ,בסמטאות שיובילו אל פינות נסתרות ואתרים מוכרים
שהערב שופך עליהם אור מרתק וקסום ובימי החנוכה מתווסף עליו אורן של
החנוכיות בסמטאות הרובע היהודי.
המסלול :הר ציון ,הרובע היהודי ,הכותל.
קצר וקולע

יום שישי ,ג' בטבת תשע"א ) 09:00 (10.12.2010עד 12:00

ויה דולורוזה

דרכו האחרונה של ישו :היכן פגש את אימו המתייסרת? היכן נפל והיכן ניגבה ורוניקה
את פניו? נלך ממקום המשפט עד כנסיית הקבר.
מדריכה :מרוה בלוקה
תוספת  15ש"ח
לבוש צנוע חובה.
קצרצרים

יום שישי ,ג' בטבת תשע"א ) 10:00 (10.12.2010עד 12:00

"לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים"

על גבורה והנהגה במהלך הדורות בסיור ממשכנות שאננים לרובע היהודי
נשמע על מעשי גבורה קטנים ויומיומיים ,אשר בנו נדבך חשוב בדרך לתקומת ירושלים.

סיור בעקבות מקומה המיוחד של ירושלים בתודעתם של בני שלוש הדתות) .טקסט
דל  -להרחיב(.
המסלול :הר ציון ,קבר דוד ,כנסיית הדורמציון וחדר הסעודה האחרונה.

יום שלישי ,ו' חנוכה ,ל' בכסלו תשע"א )(7.12.2010
 16:30עד 19:30

יום שלישי ,ז' בטבת תשע"א ) 16:00 (14.12.2010עד 19:00

משפחות

עיר האורות  -ירושלים שבין החומות

לילה "באור אחר" באווירה ירושלמית בעקבות סיפורים ואגדות ברוח ימי החג.
משעות בין ערביים לחשכה ,בסמטאות שיובילו אל פינות נסתרות ואתרים מוכרים
שהערב שופך עליהם אור מרתק וקסום ובימי החנוכה מתווסף עליו אורן של
החנוכיות בסמטאות הרובע היהודי.
המסלול :הר ציון ,הרובע היהודי ,הכותל.
מבוגרים

יום שלישי ,ל' בכסלו תשע"א ) 16:00 (7.12.2010עד 19:00

קצר וקולע

שוק זה לא רק פירות וירקות

סיפורי שוק "מחנה יהודה" ,שעבר במהלך השנים תהפוכות .משוק מאולתר בשטח
פתוח לשוק בנוי בו ניתן למצוא לצד הדוכנים המסורתיים גם חנויות אופנה ,חנויות
אתניות ומוצרים יוקרתיים מהארץ והעולם .נהנה מן המראות ,הצבעים הריחות
והמטעמים של שוק שמח זה.
תוספת לטעימות  30ש"ח
מדריכה :נורית בזל
קצר וקולע

יום שישי ,י' בטבת תשע"א ) 09:00 (17.12.2010עד 12:00

יד ושם  -אמנות ,עיצוב וזיכרון

חנוכיות ,אורות ומנורות

לרגל חג החנוכה נסייר בעקבות סמל המנורה וגלגוליו .מנורות ,מסורות ,פסיפס
עתיק של מנורה בצריף הנשיא יצחק בן-צבי ,כמו גם אישיותו ,אשר שפעה מאורה
על סביבותיה .סיור אורות מאיר עיניים בין חנוכיות ומנורות בשכונות רחביה ושערי
חסד :ביה"ס בצלאל הישן ,מועדון מנורה ,שערי חסד ,הגימנסיה העברית ,יד בן-צבי.
38
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התבוננות בעיניים חדשות על אתר יד ושם ,דרך בחינת יצירות האמנות בו  -מפסלי
ענק לעבודות אמנות קטנות ,יד לילד ויצירות אחרות .סיפור השואה ,התקומה
והזיכרון שנחקק בסלע ,אבן וברונזה ,אמנות שציירה חושך בצבע ואור) .הסיור אינו
כולל את המוזיאון המרכזי(
מדריכה :חדווה אבו חצירה

לתוכן העניינים

39

קצרצרים

יום שישי ,י' בטבת תשע"א ) 10:00 (17.12.2010עד 12:00

"צום העשירי...יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה למועדים טובים"

עשרה בטבת הוא היום בו החל המצור על ירושלים .כעבור כחצי שנה ,בט' באב,
חרבה העיר .עם קום המדינה נקבע העשרה בטבת גם כ"יום הקדיש הכללי" .נסייר
באתרים השוזרים בתוכם חורבן ותקומה ,גלות וגאולה ,ובעיקר  -תקווה לימים
טובים שעוד יבואו :הר ציון ,מרתף השואה ,כיכר בתי מחסה ותצפית להר הבית.
תוספת  6ש"ח
קצר וקולע

יום חמישי ,ט"ז בטבת תשע"א ) 16:00 (23.12.2010עד 19:00

עוד רגע נולד

חג המולד בפתח והרובע הנוצרי בירושלים לובש חג .איפה נמצא בירושלים בובות
סנטה קלאוס ,עצי אשוח ואצטרובלי שוקולד? ומדוע בונים בכנסיות הקתוליות
מערה? מדוע יש בה שור חמור ומהו כוכב בית לחם? נסייר בין סמטאות הרובע
הנוצרי המקושט באורות החג ,ונבקר בכנסיות.
תוספת  10ש"ח
מדריכה :אסתר סעד
קצר וקולע

יום שישי ,י"ז בטבת תשע"א ) 09:00 (24.12.2010עד 12:00

מסע תענוגות לארץ הקודש

"אם נרצה לשחזר את מראה סמטאותיה )של ירושלים( אין לנו אלא להפוך כלוב
עופות על פיהו ולתלות לפני חלון בסמטת בתים אמריקאית" .כיצד נראתה ירושלים
בעיניו של מרק טווין האמריקאי? מה ראה ומה לא רצה לראות? בעקבות ספרו של
מארק טווין נבקר בממילא ,כנסיית הקבר ,הכותל הקטן ובסמטאות העיר העתיקה.
לבוש צנוע חובה.
מדריכה :חנה בנדקובסקי
קצרצרים

יום שישי ,י"ז בטבת תשע"א ) 10:00 (24.12.2010עד 12:00

אירופה בלב ירושלים

במהלך המאה ה 19-נעורה ירושלים מתרדמתה ארוכת השנים ,מעיר שולית
באימפריה העות'מאנית הפכה ירושלים לעיר מרכזית רבת חשיבות אשר הרחיבה
את תחומיה והגדילה את מספר תושביה .במהלך הסיור נשמע על "התעוררות"
העיר ועל התפתחותה מאז ועד היום.
המסלול :מנזר נוטרדאם ,מגרש הרוסים ,בית החולים האיטלקי.
קצר וקולע

בסוף מערב

על מוסדות חסד וסעד ,שעון שמש ,מצודת משמר תורכית ובית ספר לעבודה
ומלאכה .עולם הולך ונעלם במערבו של רחוב יפו :שכונת אבו בסל ,בית החולים
לבוש צנוע חובה.
שערי צדק הישן ,בתי סעידוף.
קצר וקולע

יום חמישי ,א' בשבט תשע"א ) 15:00 (6.1.2011עד 18:00

סודות מן החומה

מדוע ישב מנזר לזרוס הצלבני מחוץ לחומות העיר? איך התגלגלה אבן של הלגיון
הרומי העשירי לחומת ירושלים העות'מאנית? מדוע בכה המלך צדקיהו במערת
צדקיהו? והאומנם מצפון תיפתח הרעה? על אלה ועוד ,נשיב בסיור המתחקה אחר
החומה בתוואי לא מוכר :שער יפו ,כיכר צה"ל ,השער החדש ,מנזר נוטרדם ,שער
שכם ,מערת צדקיהו ,ועוד.
תוספת  30ש"ח
מדריכה :תמר הירדני
קצר וקולע

יום שישי ,ב' בשבט תשע"א ) 09:00 (7.1.2011עד 12:00

ירושלים של זנב

הולכי על ארבע והשפעתם על חיי ירושלים .אריה יודע ספר ,צבי טוחן קמח ,שור
נגח בוועדת שביתת הנשק ,נזיר שהיה לחתול ממשלתי ,עכבר אמיץ ,ציד אריות
במושבה הגרמנית וגם חרדון אחד ומיוחד ...המסלול :רחוב יפו ,רח' המלך דוד,
משכנות שאננים ,גיא בן-הינום והמושבה הגרמנית.
מדריך :ניר אורטל
קצרצרים

יום שישי ,ב' בשבט תשע"א ) 10:00 (7.1.2011עד 12:00

"הנני כאן"  -בעקבות יוצרים חולמים ומשוררים על ירושלים

נצא למסע בעקבות סיפורים ,אגדות ושירים אודות ירושלים ,נלמד על ההתייחסות
לירושלים ביצירה לאורך הדורות ונעקוב אחר פועלם של אנשי רוח בעיר המתחדשת,
ובהם ש"י עגנון ,יצחק שלו ,יהודה עמיחי ועוד.
המסלול :ימין משה ,הרובע היהודי ,הכותל
קצר וקולע

יום חמישי ,ח' בשבט תשע"א ) 16:00 (13.1.2011עד 19:00

מה מסתתר בצד השני של החומה  -מעמק רפאים לגיא בן הינום

יום חמישי ,כ"ג בטבת תשע"א )  17:00 (30.12.2010עד 20:00

סיור אל אתרים קטנים ולא מוכרים ואל סיפורים מרתקים המתחבאים בשולי
העיר העתיקה בין הדרכים המוליכות אל העיר ,בשדות הקבורה שלה ובשכונותיה
החדשות ,מסע מיוחד החל מימי התנ"ך ועד ימינו .בין האתרים :מזרקת האריות,
תחנת הרכבת ,גבעת התנ"ך ,הכנסייה הסקוטית ,קברי כתף הינום ,גיא בן הינום,
בריכת הסולטן ,אמת המים התחתונה ,טחנת הרוח ,קבר בית הורדוס.
מדריך :יעד בירן

יום שישי ,כ"ד בטבת תשע"א ) 09:00 (31.12.2010עד 12:00

יום שישי ,ט' בשבט תשע"א ) 09:00 (14.1.2011עד 12:00

סבי אברהם סורמלו

בעקבות האיש והאגדה ,סיפורי הבוהמה הירושלמית בשנות החמישים והשישים
בנחלת שבעה ,רחוב בן יהודה ,נחלאות ומחנה יהודה.
מדריך :דביר סורמלו
קצר וקולע

קצרצרים

יום שישי ,כ"ד בטבת תשע"א ) 10:00 (31.12.2010עד 12:00

בית אשל בירושלים

סיפורה של העיר במאה הי"ט ,כפי שמשתקף בבתי מלון קטנים בעיר העתיקה :קזה
נובה ,מלון גלוריה ,מלון אימפריאל ועוד.
תוספת  20ש"ח
מדריך :בני פירסט
40
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קצר וקולע

אך בבואי היום לשיר לך  -הסיפורים שמאחורי השירים

סיור בעקבות שירי ירושלים וסיפוריהם מלווים בקטעי נגינה :בגבעת התנ"ך ,הר ציון
מדריכה :טליה זיסקין
והרובע היהודי.
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קצרצרים

יום שישי ,ט' בשבט תשע"א ) 10:00 (14.1.2011עד 12:00

עיר גנים

לקראת ט"ו בשבט נצא לסיור בירושלים המוריקה בעיתות לבלוב ופריחה .מגיא
בן הינום אשר הפך לגן מוריק אל הגנים הסובבים את החומה ,נראה את הצומח
המציץ בין אבניה ,נמשיך לגן דניאל ,הגן הציבורי הראשון בירושלים ולחצר סרגיי,
חצר חקלאית בלב העיר.
יום חמישי ,ט"ו בשבט תשע"א ) 15:30 (20.1.2011עד 17:30

קצר וקולע

"זו לא שכונת פאר ,ולא שכונה של עוני"  -חברה וקהילה בנחלאות

בסיור זה נתבונן בתהליכים החברתיים שהפכו את השכונה משכונת מצוקה לשכונה
מבוקשת ואופנתית .נשמע אודות השיקום הקהילתי שעברה השכונה ,נצפה בסרט
אודות תהליך זה ונבקר במתחמים קהילתיים-חברתיים ייחודים.
המסלול :בית וינר ,גלריה חברתית "ברבור" ומיזם "תמונה באבן".
תוספת תשלום  15ש"ח
מדריך :אלון תמרי
קצר וקולע

היום שישי ,ט"ז בשבט תשע"א ) 09:00 (21.1.2011עד 12:00

סוד הגן הנעלם

בלב אזור הומה מסתתרות פינות חמד ירוקות רגועות ושקטות ,עצי פרי לצד עצי נוי,
פרחים אמיתיים לצד יצירות אומנות פרחוניות .גן עדן אבוד ולצידו עץ החיים .סיור
ט"ו בשבט באווירה אחרת.
המסלול :גן השושנים ,בית החולים למצורעים ,חורשת הירח ,הכנסייה הסקוטית,
מזרקת האריות ,בוסתן אברהם ,מלון המלך דוד
מדריכה :אפרת קמפניינו

יום שישי ,כ"ג בשבט תשע"א ) 09:00 (28.1.2011עד 12:00

קצר וקולע

רמת רחל  -מבצר על הגבול

קיבוץ רמת רחל הוקם על גבעה נישאה ,כמגן לשכונות הדרומיות של ירושלים
בתקופת המנדט והיה עמדה ישראלית בתקופת ירושלים המחולקת .חפירות
ארכיאולוגיות חשפו שרידים של ארמונות ,מצודות ,כנסיות ואתרי יישוב מתקופות
שונות החל מימי הבית הראשון .נסייר בקיבוץ ,באתר החפירות ,בנקודות התצפית
המרהיבות ונצפה על פסלי עצי הזית.
מדריך :משה יגור
יום שישי ,כ"ג בשבט תשע"א ) 10:00 (28.1.2011עד 12:00

קצרצרים

בונים וחולמים  -בעקבות היוצאים מן החומות

נצא יחד עם היוצאים מן החומות אל עבר השכונות היהודיות הראשונות מחוץ לחומות
העיר העתיקה .נשמע על העיר ההולכת וצומחת לה מחוץ לשער יפו ועל האנשים
המיוחדים שהילכו ברחובותיה .סיור במשכנות שאננים ,מחנה ישראל ,נחלת שבעה.
יום חמישי ,כ"ט בשבט תשע"א )  16:00 (3.2.2011עד 19:00

קצר וקולע

בין סופר לעירו -בעקבות עמוס עוז בירושלים

ירושלים של סוף תקופת המנדט וראשית ימי המדינה כפי שהיא משתקפת מעיניו
התמימות של ילד ומעיניו המפוקחות של מבוגר .הסיור ילווה בקריאת קטעים
מספריו של עמוס עוז :מיכאל שלי ,הר העצה הרעה ,סיפור על אהבה וחושך ועוד.
סיור במקור ברוך וכרם אברהם.
מדריכה :אורית צביאלי
יום שישי ,ל' בשבט תשע"א ) 09:00 (4.2.2011עד 12:00

קצר וקולע

מנזרים לא מוכרים

יום שישי ,ט"ז בשבט תשע"א ) 10:00 (21.1.2011עד 12:00

בין סמטאות העיר העתיקה מסתתרים מאחורי דלתות ברזל חצרות של מנזרים
קטנים ולא מוכרים .בסיורנו נבקר בכנסיית סנט ג'ורג' של בית החולים ,בכנסיית
יוחנן המטביל ,במנזר סנט ניקולאס ובעוד מנזרים המספרים את סיפורן של העדות
מדריכה :חנה בנדקובסקי
הנוצריות השונות וחייהן בעיר.

בעקבות ט"ו בשבט נצא לסיור ביער ירושלים .נשמע על מפגש בין עץ ואבן ,הצומח
של הרי ירושלים ,הקרן הקיימת לישראל ועל מדרשי צומח וחי כל אלה בינות
לטרסות ועצי שקד.

יום שישי ,ל' בשבט תשע"א ) 10:00 (4.2.2011עד 12:00

קצרצריםה

"אצא לי אל היער"  -מהר הרצל לעין כרם

קצר וקולע

יום חמישי ,כ"ב בשבט תשע"א ) 15:30 (27.1.2011עד 17:30

הספרותי ,הפוליטי והאישי -
בעקבות הרומנים של חיים באר ברחובות ירושלים

בעקבות לדר האוטופיסט המשוגע מ"נוצות" ,נחום גבירץ ,החייל הדתי מ"עת
הזמיר" ,משפחתו של חיים באר עצמו מ"חבלים" ,ו ...אף נגיעות מן הרומן האחרון
"לפני המקום"  -סיור קסום בעקבות ספריו של חיים באר הנטועים בירושלים של
שנות החמישים מגן העצמאות לשכונת זכרון משה.
מדריך :יעד בירן
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קצרצרים

יש נשים ויש ...ירושלמיות

סיור ברחוב הנביאים לציון ימי פטירתן של המשוררות רחל וזלדה שחלים בשבוע זה.
נצא בעקבות נשים יחידות במינן אשר הטביעו את חותמן בתולדות העיר ,וירושלים,
מצידה ,התוותה את נתיב חייהן וטוותה את גורלן .לאורך רחוב הנביאים נפגוש את
הציירת אנה טיכו ,את ד"ר כגן הממהרת להעניק מרפא לילדי העיר החולים ,את רחל
המשוררת ואת לאה  -אהובתו של איתמר בן יהודה.
קצר וקולע

יום חמישי ,ה' באדר א' תשע"א ) 15:30 (10.2.2011עד 18:30

הבונים החופשיים

נתהה על קנקנם של הבונים החופשיים :מה הם? אגודה סודית? כת מיוחדת? דת
ייחודית? ניכנס לעולם של טקסים ,סמלים ושל חברים מפורסמים .נבחן כיצד עולם
מסתורי זה משתלב במרחב הירושלמי במזרח העיר.
המסלול :מערת צדקיהו ,הרובע הנוצרי ,הרובע היהודי והר ציון.
תוספת  30ש"ח
מדריכה :תמי צדוק

לתוכן העניינים

43

קצר וקולע

יום שישי ,ז' באדר א' תשע"א ) 09:00 (11.2.2011עד 12:00

קופטים ואתיופים בעיר העתיקה

שתי תרבויות נוצריות קדומות התפתחו לאורך הנילוס .נכיר את הנצרות האתיופית
והקשר שלה לירושלים ואת נזירות המדבר המערבי במצריים ונדון במתחים עתיקי
היומין בין שתי הקהילות .נבקר בפטריארכיה הקופטית ובור הלנה ,דיר א-סולטן
והפטריארכיה האתיופית.
לבוש צנוע חובה.
מדריך :בני פירסט
יום חמישי ,י"ג' באדר א' תשע"א ) 15:00 (17.2.2011עד 18:00

קצר וקולע

בנתיב האריחים הכחולים  -בעקבות הקרמיקה הארמנית

נסייר בנתיב הפרחים והציפורים של הקרמיקה הארמנית בירושלים ,בעקבות
עבודותיהם של אמני הקרמיקה הארמנית -דוד אוהנסיאן ומשפחות בליאן וקרקשיאן
שעדיין פועלים בירושלים ,ובעקבות בתי המלאכה הנוספים וסגנונותיהם .נבקר
בכנסיית סנט ג'יימס ,בית הקברות הארמני ,בית אות המוצר והכנסייה הסקוטית.
מדריכה :סיגל מנור בנגה
יום שישי ,י"ד באדר א' תשע"א ) 09:00 (18.2.2011עד 12:00

קצר וקולע

גלגולו של חטא

מחדר הסעודה האחרונה לכנסיית סנט פטר גליקנטו  -ביתו של הכהן הגדול קייפא
ומקום חטאו של פטרוס ,לגיא בן הינום ,בו הוקרבו ילדים למולך ועד 'שדה הדם' -
'חקל דמא' שנקנתה בכספו של יהודה איש קריות.
תוספת 25 :ש"ח
מדריך :דב נוטקביץ'
קצר וקולע

יום חמישי ,כ' באדר א' תשע"א ) 15:30 (24.2.2011עד 18:30

אירופה בלבנט  -פעילות המעצמות בירושלים

ירושלים נעורה מתרדמתה :מעיר שולית באימפריה העות'מנית הפכה ירושלים
לעיר מרכזית רבת חשיבות אשר הרחיבה את תחומיה והגדילה את מספר תושביה.
מהו החותם הייחודי שהשאירו המעצמות בירושלים? סיור בדגש אדריכלי במגרש
הרוסים ,סנט לואי  ,נוטרדאם ,בית החולים האיטלקי ועוד.
מדריך :נועם סרי לוי
קצר וקולע

יום שישי ,כ"א באדר א' תשע"א ) 09:00 (25.2.2011עד 12:00

מי מכיר את האיש שבקיר? בעקבות ציורי הקיר של ירושלים

מסורת ציורי קיר על חזיתות בתים היא מסורת רבת שנים באירופה בפרט ובעולם
בכלל .בשנים האחרונות הצטרפה ירושלים לערים המפארות את חזיתות בתיהן
בציורי קיר .נסייר בינות לציורי הקיר המעטרים את רחובות ירושלים במרכז העיר.
מדריכה :אילת הלל כהן -אורגד

קצר וקולע

יום ה' כ"ז אדר א' תשע"א ) 16:00 (3.3.2011עד 19:00

מעורב ירושלמי ,עדות ומאכלים

אורפלים ,כורדים ,תימנים ,ספניולים ,אשכנזים ופרסים ...עדות ,זכרונות,
טעמים והרבה קסם בשכונות הנחלאות  -שכונות החצר הירושלמיות הציוריות.
בין סמטאות ,בורות מים ,בתי כנסת ,וכמובן בשוק מחנה  -יהודה הצבעוני והססגוני
נספר את סיפורו של המטבח הירושלמי האותנטי.
נפגש עם בשלנים ובשלניות מהעדות השונות ,נשמע את סיפורם האישי – אנושי
וכמובן נטעם מן האוכל הירושלמי המגוון שאין שני לו.
תוספת 20 :ש"ח
מדריך :עודד אמיתי
קצר וקולע

יום ו' כ"ח אדר א' תשע"א ) 09:00 (4.3.2011עד 12:00

סודות עמק המצלבה

על צלב קדוש בין יוונים לגאורגים ,על "חימו מלך ירושלים" ועל קבורה בעיר הנצורה.
תוספת  10 :ש"ח
מדריך :גדי וקסלר
קצרצרים

יום ו' כ"ח אדר א' תשע"א ) 10:00 (4.3.2011עד 12:00

"בדרכו" -סיור בעקבות יצחק רבין

במלאת  89שנים להולדתו של יצחק רבין ז"ל נסייר בעקבות דמותו  ,המאורעות
המשמעותיים בחייו ודרכם נתחקה אחר המאורעות המשמעותיים בחיי הישוב והמדינה.
מסלול :הקסטל ,הר הרצל ,קבר רבין
קצר וקולע

יום ה' ד' אדר ב' תשע"א ) 16:00 (10.3.2011עד 19:00

בעקבות נשים וספורי אהבה ברחוב הנביאים וסביבתו

בסביבתו של רחוב הנביאים נשמע סיפורים על אוהבים ,על נשים ,על בינו לבינה
ועל מה שנמצא במסתרי הסמטה וגם על אוהבי אדם ואוהבי ירושלים שזה  -מעניין
כפליים!
המסלול :חצר סרגי ,בית ד"ר כגן ,צריף רחל המשוררת ,בית טיכו ,בית דר' פיגנבאום,
הכנסייה האתיופית ,בית תבור ,בית בן יהודה ,ועוד
מדריכה :אילת הלל
קצר וקולע

יום ו' ה' אדר ב' תשע"א ) 09:00 (11.3.1011עד 12:00

הנחלאות במבט אישי בעקבות 'תמונה באבן'

סיור גלריה בשילוב סיפורי משפחות ואנשים בהיבט אישי :כולל ביקור בבית וינר,
מנהל קהילתי לב העיר.
תוספת  15 :ש"ח
מדריכה :עדה פרידמן
קצרצרים

יום ו' ה' אדר ב' תשע"א ) 10:00 (11.3.1011עד 12:00

לדמותו של מנהיג – סיור בעקבות מנחם בגין בירושלים

במלאת  19שנים לפטירתו של מנחם בגין נצא לסיור לאורכן של אבני דרך ירושלמיות
בפעילותו של מנחם בגין מן התקופה הסוערת של המדינה שבדרך ולאורך שנות
פעילותו כראש ממשלה של מדינת ישראל.
המסלול :מלון המלך דוד ,מוזיאון אסירי המחתרות ,הכנסת הישנה
תוספת תשלום 15 :ש"ח )מינימום  25משתתפים(
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קצר וקולע

יום ה' י"ח אדר ב' תשע"א ) 16:00 (24.3.2011עד 19:00

"ללכת שבי אחריו "...בעקבות חייו ,אהבתו ושירתו של יהודה עמיחי
בסיור פיוטי זה ,נכיר את ירושלים של המשורר יהודה עמיחי .מימין משה ,שם קבע
את ביתו מעל גיא בן הינום אל הר ציון ואתרים נוספים בעיר העתיקה .סיור זה מטייל
בתוך השירים ,בזכרונות ,ומתגעגע אל אהבתו הגדולה של עמיחי לאדם הפשוט,
ללחם ,למים ,ולעיר בלתי אפשרית שהיא תמיד שתיים ...ירושלים.
מדריכה :חדווה אבו חצירא
קצר וקולע

יום ו' י"ט אדר ב' תשע"א ) 09:00 (25.3.2011עד 12:00

מכרם זיתים לגבעת אורנים

שתי שכונות סמוכות ושני עולמות שונים :קרית שמואל וקטמון .קורותיהן בתקופת
המנדט ובמערכת תש"ח ,רצח הרוזן ברנדוט ,גבעת שאהין ומלון סמירס ,הקרב על
המנזר וגם יונה ונער.
מדריך :גדי וקסלר
קצרצרים

יום ו' י"ט אדר ב' תשע"א ) 10:00 (25.3.2011עד 12:00

"כי שמך צורב את השפתיים"  -משוררים על ירושלים
לציון יום פטירתם של אהוד מנור ונעמי שמר ,נצא לסיור בעיר שעושה )כמעט( כל
ישראל...משוררים .נשמע על "עיר ובליבה חומה" ,על רבי שלום שבזי ש"בא לתפילה
בירושלים" ,על דמויות שחיו "ברחובנו הצר" ועל דמויות שונות שלכל אחת מהן יש
"ירושלים שלי".
המסלול :הר ציון  -שער ציון  -ארבעת בתי הכנסת הספרדיים  -ישיבת המקובלים -
תצפית גגות  -תצפית לכותל.

ספרים חדשים מהוצאת
יד יצחק בן -צבי
החורבה

ירושלים וכל נתיבותיה

 600שנים של התיישבות יהודית
בירושלים

מהדורה חדשה ומעודכנת

עורכים :ראובן גפני ,אריה מורגנשטרן,
דוד קאסוטו.

לסייר עם יד בן-צבי

מהדורה מעודכנת של מדריך
הסיורים המקיף והמעמיק
ובו שלושים ושבעה מסלולים
הבנויים על-פי תקופות
בתולדות העיר ויוצרים יחדיו
את תמונת הרצף ההיסטורי
של ירושלים.

מגילות מדבר יהודה

החיבורים העבריים

אלישע קימרון
מגילות מדבר יהודה כוללות
רבבות קטעי כתבי-יד קרועים
ומפוררים של חיבורים יהודיים
מן המאה השלישית לפסה"נ
ועד סמוך לחורבן הבית השני,
ומאז גילויים עוררו עניין רב הן
בקרב החוקרים והן בקרב ציבור
המשכילים בעולם המערבי.
בספר זה ניתנת לראשונה
מהדורה כוללת ואמינה
המבוססת על הישגי המחקר.

מדרש נעמי

נעמי שמר ,המקורות
היהודיים בשירתה

אברהם זיגמן
ספר זה אינו ספר מחקר
במובן הרגיל של המילה ,אלא
ציוני מקורות ,בסדר כרונולוגי
של כתיבת השירים ,בתוספת
הערות קטנות .פה ושם נוספו
על המקורות המפורשים
בשיר ,גם כאלו המתקשרים
לנושא מתוך המשנה ,התלמוד
והמדרש .בלוויית ציורים
מופלאים של רות צרפתי.

ספר זה מהווה מסע מרתק בזמן בעקבות
קורותיו ודמותו של בית הכנסת 'החורבה',
מאז ימי 'חצר האשכנזים' לפני כשש
מאות שנים ,ועד להקמתו מחדש בשנים
האחרונות .לצד המאמרים המגוונים מופיעים
בו גם שפע של איורים ,תמונות ,תרשימים
ותעודות היסטוריות ,היוצרים כולם תמונה
עשירה ומגוונת להפליא של בית הכנסת
וסביבתו במאות השנים האחרונות.

הקיבוץ

מאה השנים הראשונות

עורכים :אביבה חלמיש,
צבי צמרת .סידרת עידן
הקובץ פרי עטם של טובי החוקרים מציע
התבוננות רחבה על מגוון היבטים של
הקיבוץ ועולמו ,ומתאר את אחד ההישגים
המרשימים ביותר של הציונות ,הישג
אנושי ,חברתי וכלכלי שרישומו ניכר לא
רק בישראל ,אלא גם ברחבי העולם.

המדונה של שיח הצבר

מסורת וחידוש בציור הנוצרי בארץ
במאה ה 19-וה ,20-כנסיית הביקור
בעין-כרם וכנסיית הבשור בנצרת

נורית כנען-קדר
הדיון בכנסיות המאה ה 19-וה ,20-המוצע
לראשונה בספר זה ,מבקש לגשר על
הפערים בין התרבות הישראלית ,לבין
הקהילות הנוצריות ולהכליל את היצירות
הכנסייתיות בתולדות האמנות בישראל.
לספר תיעוד ויזואלי עשיר החושף
ארץ לא נודעת.

חנות הספרים של 'יד יצחק בן-צבי' פתוחה בימים א-ה בין השעות 8:00-15:30
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רכישות באמצעות כרטיס אשראי ו/או הזמנת קטלוג ספרים
ניתן לבצע בטלפון ,02-5398833 :בפקס02-5398838 :
או בדוא"לbookstore@ybz.org.il :

• ניתן לשלם בתשלום אחד או ב 6-תשלומים שווים ל 15-בכל חודש
החל מספטמבר .2010
•  50%הנחה לצעירים עד גיל .30
•  10%הנחה לגמלאים ,לבני זוג וללומדים ביותר מקורס אחד מהקורס
השני ואילך ,הזול מבין השניים.
אין כפל הנחות

תנאי תשלום והנחות לפעילויות בתשע"א
הסיורים וקורסי הסיורים מיועדים לציבור הרחב מעל גיל ) 15אלא אם כן
צוין אחרת(
לסטודנטים ולמורים
כל הסיורים מתאימים לשומרי מסורת
הסיורים מאובטחים לפי הצורך

דרכי תשלום:
לרישום באתר

באתר האינטרנט www.ybz.org.il

בטלפון באמצעות כרטיסי אשראי טל'02-5398855:
בהמחאות בדואר לכתובתנו רח' אברבנאל  ,12רחביה ,ת"ד ,7660
ירושלים 91076
דוא"לhad@ybz.org.il :

המשרד פתוח לקבלת קהל ולפניות טלפוניות בימים א' עד ה'
בשעות  8:00עד 16:00
רק תשלום בפועל מבטיח את מקומם של המשתתפים!
הטבות והנחות) :לא כולל סיורי "קצר וקולע" ו"קצרצרים"(
• לנרשמים באתר האינטרנט הנחה של  30ש"ח.

• הנחה מיוחדת של  15%למשלמים את מלוא שכר הלימוד
עד .15/9/2010
• חבר מביא חבר  -משתתף ותיק שיצרף חבר אשר לא השתתף בעבר
בפעילות כלשהי ביד בן-צבי ,יזכה להנחה נוספת של  70ש"ח בקורסי
הערב וימי שישי.

לרישום באתר
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חברי האגודה הפדגוגית של ארגון המורים העל-יסודיים :הארגון יסבסד
השתתפות בקורסים בני  40שעות שנתיות ומעלה.
מורים בשנת שבתון לא יוכלו לזכות בהנחה זו.
מבצע בלעדי למשלמים בישראכרט 50 :ש"ח הנחה בכל קורס תמורת
 360כוכבים
)כפוף לתקנון "יותר מתנות בישראכרט" .המלאי מוגבל(.

גמול השתלמות
• למורים ולעובדי הוראה  -הקורסים מוכרים לצבירה לגמול השתלמות
באישור משרד החינוך.קבלת הגמול כרוכה בנוכחות מלאה בכל סדרת
הסיורים ובתיאום מראש .למורים בשנת שבתון הקורסים מוכרים
על-ידי קרן ההשתלמות )כלימודי חובה או רשות( .שכר הלימוד יוחזר
למשתתפים על-ידי הקרן.
• למגזרים אחרים  -ההכרה בקורסים לגמול מותנית באישור מקום
העבודה )באחריות המשתלמים(.

נוהל ביטול השתתפות:
כל הודעה על ביטול השתתפות חייבת להימסר בכתב בלבד .למשתתף
שיודיע על ביטול
לימודים עד שבוע לפני פתיחת הקורס יוחזר שכר הלימוד בניכוי  30ש"ח.
משבוע לפני פתיחת הקורס ועד תאריך פתיחתו יוחזר לו שכר הלימוד
ששולם בניכוי  10%ממחיר הקורס  30 +ש"ח דמי ביטול .מתאריך פתיחת
הקורס ועד  3חודשים לאחר מכן  -ביטול יחוייב בתשלום  10%מעלות
הקורס  +מחיר המפגשים שכבר קויימו .לאחר מכן אין החזרים.

לתוכן העניינים
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קורס להכשרת
מדריכי טיולים
במערכת החינוך

)'תו תקן'(

חדש ביד בן-צבי

קורס מורי דרך

במסגרת ההכשרה נלמד ונכיר את
הארץ לאורכה ולרוחבה בדרך
חווייתית ומעמיקה.
בין הנושאים :היסטוריה,
גיאולוגיה ,ארכיאולוגיה,
יהדות ,נצרות,
אסלאם ועוד...

 420שעות  -שני אזורי התמחות  -ימי שני במשך כשנה

יד בן-צבי פותחת קורס נוסף להכשרת מדריכי טיולים בירושלים,
בהרי יהודה ובשפלה ומזמינה אתכם להצטרף לקורס מעמיק ,מרתק ומחכים
ימי שני משעה  9:00עד 18:00
מתי?
הקורס יתקיים ביד בן-צבי בירושלים
היכן?
יום שני ,י' בחשוון תשע"א18.10.10 ,
הפתיחה
אזורי התמחות אזור ירושלים ואזור הרי יהודה והשפלה
תעודת בגרות מלאה ,מילוי שאלון ומפגש אישי
הדרישות
ממיטב מדריכי יד בן-צבי ומדריכי ירושלים וממיטב המרצים והחוקרים
המרצים
הכרות מעמיקה עם ירושלים ,וגם גיאולוגיה ,היסטוריה,
הקורס כולל ...
ארכיאולוגיה ,בוטניקה ,זואולוגיה ,דידקטיקה ומתודיקה ,בטיחות
בטיול ,עזרה ראשונה ,ניווט ועוד
ו ...שני בונוסים!!! המשתתפים בקורס יוכלו להשתתף באחד מקורסי הערב של 'יד
בן-צבי' ) 15מפגשים( ללא תשלום ולזכות במנוי חינם לכתב העת
'עת-מול' למשך שנה
 6,800ש"ח )ניתן לשלם בעשרה תשלומים(
שכר הלימוד

משך הקורס :שנה וחצי
המרצים :אקדמאים בכירים
וטובי המדריכים
היקף 580 :שעות

בחיפה

מתי? הלימודיים העיוניים יתקיימו
בימים ראשון וחמישי,
משעה  17:30עד 22:00
הסיורים יתקיימו בימי שלישי
היכן? הקורס יתקיים בבית הכט,
שדרות הנשיא  ,142חיפה
התמחות בהדרכה בגליל -
בתוספת לתכנית משרד התיירות
פתיחה :ינואר 2011

בירושלים

מתי? הלימודים העיוניים יתקיימו בימים
שלישי וחמישי ,משעה  17:30עד 22:00
הסיורים יתקיימו בימי שני
היכן? הקורס יתקיים ביד יצחק בן-צבי,
רחוב אברבנאל  ,12רחביה ,ירושלים
התמחות בהדרכה בירושלים -
בתוספת לתכנית משרד התיירות
פתיחה :פברואר 2011

בסיום הקורס יקבלו העומדים בדרישות תעודת 'מדריך טיולים במערכת החינוך'
)'תו תקן'( ממשרד החינוך .הקורס מוכר לגמול השתלמות .לבוגרי צבא ושרות לאומי -
אפשרות לתשלום על חשבון הפיקדון .פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים

דרישות :מבחן פסיכומטרי )מציון  550ומעלה( או תואר  , B.Aיום מיון וראיון אישי
בתום הקורס ייערך מבחן רישוי מטעם משרד התיירות
לקבלת רישיון מורה דרך ארצי
שכר הלימוד 22,900 :ש"ח )לא כולל ההתמחות(
לבוגרי צבא ושרות לאומי – אפשרות לתשלום על חשבון הפיקדון
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

לפרטים ולהרשמה  -יד יצחק בן-צבי

לפרטים ולהרשמה  -יד יצחק בן-צבי

02-5398855 | 02-5398864
had@ybz.org.il

www.ybz.org.il
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02-5398855 | 02-5398864

לפרטים :יעל גודמן

yaelg@ybz.org.il

www.ybz.org.il
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יד יצחק בן-צבי

המרכז ללימודי ארץ ישראל
בית הספר ללימודי ירושלים
רח' אברבנאל  ,12רחביה,
ת"ד  ,7660ירושלים 91076

טל'02-5398855 :
פקס'02-5636449 :

המשרד פתוח לקבלת קהל או לפניות טלפוניות
בימים א'-ה'בשעות  8:00עד 15:30

www.ybz.org.il
had@ybz.org.il

כל פעילות יד בן-צבי )ימי עיון ,כנסים ,קורסים
ופרסומים חדשים(
מתפרסמת באתר האינטרנט שלנו.
לקבלת דיווח תקופתי הירשמו באתר

www.ybz.org.il
)תחת 'צור קשר'(

