
 

 

 

 

 

 
 
 

 2018ניסן תשע"ח | מרץ                      בס"ד
 

 שלום רב,

 

 בירושליםמסובסדים סיורים  –תכנית "חוויה ירושלמית"  :הנדון

 ועצרת תפילה להקמת המדינהשנה  07בסימן 

 16/04/2018  | א' אייר תשע"ח 

 

של ובאתרי המופת עיר העתיקה ה באגןהקרן למורשת הכותל שמחה להזמין אתכם לבקר 

לסיורים  קבוצות להבאתהקרן הינה חברה ממשלתית ופועלת מטעם מדינת ישראל  ירושלים.

  בבירת ישראל.

 

ולחזק את הקשר לירושלים, בירת ישראל,  'מחברת'ליצור אווירה מנסים אנו  הסיוריםבאמצעות 

לחזק את הקשר למורשתה העשירה של מקווים בכך אנו  .לשרשרת הדורות של העם היהודי

 ירושלים, בירת ישראל.

 שנה למדינת ישראל. 70הסיורים יסתיימו בעצרת תפילה כללית בכותל המערבי לכבוד 

 הצעות למסלולים חווייתיים מהן תוכלו לבחור. שתי לפניכם

 סעים.ימעלות הה %100ווכוללים הדרכה, כניסה לאתרים בסבסוד ניתנים  הסיורים

 פרטים בהמשך.  –קשרעמנו במידה וברצונכם להשתתף בתכנית, יש ליצור 

 ."כל הקודם זוכה"על בסיס  –מספר הקבוצות מוגבל 

 

 www.thekotel.orgלקבלת מידע מפורט אודות הסיורים ולהיכרות עם התכניות: 

 

 . 19:30-22:00בשעות  16/4/18הסיורים המסובסדים יינתנו בתאריך 

: לחצו כאןלרישום 

https://www.thekotel.org/mesobsad/sof_shanah/tzrachim_sof_shanah/?_atscid=2_3411_40359007_3159507_

0_Tet3fjttjwha28hh8 

 

 שמח לעמוד לשירותכם,נ

 האגף לחינוך והדרכהצוות 

 הקרן למורשת הכותל המערבי

6271333-02    |5958  | *Talmidim@thekotel.org 
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 נהלי השתתפות בתכנית

 כמה קבוצות ניתן להביא?

. 100%אוטובוסים בסבסוד של  4ועד  קבוצות מודרכות 6עד  יאושרו / ארגון לכל מוסד

  )ללא היסעים(. בלבד,מעבר לכמות זו, יינתן סבסוד עבור  ההדרכה וכניסות לאתרים 

 משתתפים לזכאות להחזר הסעים. 40משתתפים לקבוצה , מינימום  20מינימום 

 מה כולל הסבסוד?

 ללא עלות. (שעות 2.5) הדרכה מקצועית בירושלים 

 ( כניסה לאתרים )ללא עלות.במידה ויתאפשר 

 100%  סעים.יההחזר 

 מה כולל הליך ההרשמה?

עמכם קשר ויבקשו את פרטי המוסד המלאים. בנוסף, ימלאו עמכם את  ינו ייצרונציג

יש להחזירו  –הטופס יישלח אליכם לחתימה . המבוקשטופס ההזמנה בהתאם לסיור 

רק לאחר החזרת הטופס החתום ואישור קליטתו על ידנו  שעות כשהוא חתום. 24בתוך 

 . יטופלו לאחר החג( 31.3-7.4)טפסים שיישלחו החל מתאריך  ישובצו מדריכים לסיור

 

 !חשוב לדעת

לא נוכל לתת  ,. לצערנו"כל הקודם זוכה"ע"ב נציגינו יחזרו לפניות על פי סדר הרישום 

שאלות ובירורים יש לשלוח באמצעות המייל בלבד:  –מענה טלפוני בשל העומסים 

Talmidim@thekotel.org 

 

 אנו מודים לכם ומאחלים סיור מהנה בירושלים

 צוות אגף החינוך

 הקרן למורשת הכותל המערבי
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 הסיור מסלולי

 חלומות מתגשמים -1סיור 

בסיור זה נפגש עם הדמויות המפורסמות ועם הדמויות הנעלמות שבנו  תיאור מקוצר:

והרחיבו את ירושלים במהלך ההיסטוריה רבת השנים של העיר: מדוד המלך, דרך הרמב"ן 

המשך הסיור ברובע יקשור אותנו  ומשה מונטיפיורי ועד לחיילי צה"ל במלחמת ששת הימים.

"ארבעת בתי בנבקר  ,חמת השחרורסיפורם של תושביה והלוחמים בימי ראשית מלל

. המקום האחרון בו התכנסו תושבי הרובע לפני גירושם מהעיר העתיקה הספרדיים" הכנסת

 את הסיור נסכם ."הבית"נספר על האוכלוסייה שגרה בעיר וההתמודדות שלה עם הקרב על 

 .מעלות 360סיור וירטואלי בבית המקדש השני באמצעות טכנולוגית  "מבט אל העבר"ב

 

  שעות 2-3 משך הסיור

 חניון משכנות שאננים. נקודת מפגש

אתרים 

 מרכזיים

בית  ,VRמשקפי  ו/או ארבעת בתי הכנסתמשכנות שאננים, קבר דוד, 

 כנסת הרמב"ן, חורבת ר' יהודה החסיד, הכותל המערבי ועוד. 

 (.מקום העצרתהכותל המערבי ) נקודת סיום

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 "ירושלים של זהב"  -2סיור 

 .סיור בעקבות הכיסופים אל העיר ושחרורה במלחמת ששת הימים תיאור מקוצר:

נפתח הימים. בסיור זה ניגע בסיפורה המופלא של ירושלים עם שחרורה במלחמת ששת 

אל התקופה בה ירושלים הייתה  נתייחסתצפית אל משכנות שאננים, בברחבת שער יפו 

שמשקיפה על העיר  היפיפיילטיילת ונעלה העתיקה  על חומות העיר סיירנ .חצויה לשניים

 בתש"ח נבקר באתר ההנצחה לחללי הרובע . ברובע היהודיהחדשה אל מול העיר העתיקה

נסיים בתצפית בית  לסיפור שחרור העיר בידי הצנחנים ולוחמי החטיבה הירושלמית.נתוודע ו

סיור  "מבט אל העבר"נסכם את הסיור ב שטראוס המשקיפה לעבר הכותל המערבי. 

בביקור במיצג שרשרת או  מעלות 360וירטואלי בבית המקדש השני באמצעות טכנולוגית 

 .בסיור בגן הארכיאולוגי הסמוך אוהדורות 

 

  שעות 2-3 משך הסיור

 שער יפו נקודת מפגש

אתרים 

 מרכזיים

תצפית  אתר ההנצחה ללוחמי הרובע,  , הרובע היהודי,טיילת החומות

או שרשרת הדורות או גן ארכיאולוגי   VRמשקפי  בית שטראוס או

  והכותל המערבי

 (.מקום העצרתהכותל המערבי ) נקודת סיום

 

 

 

 

 


