
ערב בואה של השנה החדשה הנכם מוזמנים לערב חברתי באווירה ירושלמית אותנטית של 
סתיו. נסייר בעיר ונכיר אותה מזוויות בלתי שגרתיות לצד הפתעות בדרך,

עם מדריכים מעולים ובליווי אוטובוס צמוד.
בתום הסיור נתאסף כולנו למפגש חגיגי וצפייה בחזיון האורקולי במגדל דוד. 

לרשותכם מסלולים לבחירה: 

*מספר המקומות בכל סיור מוגבל. 

סיור מס‘ 1 - סיפורן של גינות וארמונות בירושלים
 סיורנו יתחיל באזור תחנת הרכבת הראשונה, וממנו נפליג אל שכונות היוקרה הירושלמיות שחלקן 

ארמונות של פעם וחלקן ארמונות של היום. בין לבין נגלה גינות קסומות, שמהן משתקף נוף יפהפה אל 

העיר העתיקה ומוטיב המים מככב בהן בתעלות ובמזרקות כשחקן ראשי.

נשמע את סיפורן של הגינות והשכונות ונכיר את עבודות האומנות המצויות בהן. 

סיור שכולו אסתטיקה ונינוחות.

סיור מס‘ 2 - סליחה בעתיקה

 אין כמו לעלות לירושלים בתקופת הסליחות 

ולחוות את אווירת הסליחות הלילית האופפת את העיר העתיקה.

נסייר בסמטאות הרובע היהודי הקסומות בעקבות אנשים גדולים מן החיים שעשו את ההיסטוריה של 

ירושלים. נסייר בין בתי הכנסת הספרדיים ונעלה על נס את זכרו וגבורתו של רבן יוחנן בן זכאי, 

נמשיך אל בית הכנסת ”החורבה“ ונסקור את תולדותיו מיום הקמתו לפני 300 שנה, 

נסייר על החומות וגם נקדיש זמן לתפילה אישית. 

סיור מס‘ 3 - אין עוד לילה שכזה...

נתחיל את הסיור שלנו בשכונת נחלאות, אחת השכונות הראשונות שנבנו מחוץ לחומות העיר העתיקה. 

נשמע את סיפוריה, האנשים שבה, הניחוחות והמראות.

משם נמשיך לסיור לילה מרתק 

ונכיר את חיי הלילה הירושלמים שכמותם יש רק כאן. 

אין עוד לילה כזה שבו בסטות של ירקות הופכות לברים תוססים. 

בר בבור מים? כן, רק בירושלים. עד שלא רואים קשה להאמין... 

במהלך הסיור תיהנו מצ'ייסר טוב, מאדרנלין גבוה ומהפתעה מרגשת...

*הסיורים מתאימים לכולם, הליכה קלה בלבד

17.9.14 
כנס העמותה להתפתחות הילד ושיקומו
תחת קורת גג אחת

בנייני האומה
ומלון קראון פלאזה ירושלים

 

תכנית חברתית
ערב ירושלמי

בברכה
חברי הוועדה המארגנת,

 

ד"ר מיכאל רוטשטיין יו“ר הכנס
ד"ר אילת הלוי

ד"ר חנוך קסוטו
גב' נאוה גלקופ

ד"ר מיטשל שערץ, יו"ר העמותה


