חוג סביונים

ירושלים עיר הקודש
תאריך 6.09.22 :יום שלישי
 07:30יציאה ממרכז התרבות
** הפסקת בוקר ע"ח המטייל
**

**

ביקור בחאן שער הגיא  -המוכר גם בשם באב אל וואד ,אתר מורשת לאומי .החאן ,שנבנה כמלון דרכים
בתקופה העות'מאנית ,ממוקם במפתח הצר של נחל נחשון על הדרך המרכזית המחברת בין השפלה לירושלים.
על דרך זו התחוללו קרבות עזים במלחמת העצמאות ולזכרם של הגברים והנשים שלקחו בהם חלק ,הוקם בחאן
מרכז מורשת המוקדש למבקיעי הדרך אל העיר ירושלים.
ביקור במוזיאון יהדות צפון אפריקה – המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה על-שם דוד
עמאר שוכן ברחוב המערביים  13בשכונת מחנה ישראל בירושלים ,ופונה בצידו האחר לרחוב דוד המלך .16
המרכז מוקדש להיבטים שונים של ההיסטוריה ,התרבות והמורשת של יהדות צפון אפריקה ,הכוללת את
קהילות מרוקו ,אלג'יריה ,תוניסיה ,לוב ומצרים .

 13:00ארוחת צהריים במלון פרימה "בפטיו" (כשר ,במזנון חופשי)
**

ביקור בבית המשפט העליון –  -הבניין בנוי מאבן ירושלמית עם חצר פנימית שבמרכזה זורם נחל
קטן ,תאורת אולמות המשפט והמסדרונות תוכננה לשימוש באור טבעי מבחוץ ,אולמות המשפט עצמם
מעוצבים בגווני חומים ורכים שאמורים ליצור אווירה נינוחה בזמן הדיונים בבית המשפט.
"בתים מספרים" בשכונת טלביה – סיור רגלי קל
ביקור ב"בית המצורעים"  -בית הנסן נבנה ב 1887-כבית מחסה לחולי צרעת על ידי הקהילה
הפרוטסטנטית בעיר .מתכנן הבניין היה האדריכל הגרמני קונרד שיק.
כיום משמש המבנה למרכז לעיצוב  ,מדיה וטכנולוגיה .
וילה שרובר  -ביתם של הנדבנים המנוחים גיטה ומיילס שרובר ,ואחת הווילות המפורסמות והיקרות ביותר
בירושלים
ביתו המרשים של ראובן מס – קרמיקה ארמנית
וילת הארון א-רשיד  -בית מגורים מפואר .הווילה נבנתה בשנת  1926על ידי חנא אברהים בשאראת,
ונקראה על שמו של הח'ליף העבאסי הארון א-רשיד ,שעל פי המסורת היווה את ההשראה לסיפורי אלף לילה
ולילה

**

נסיעה חזרה הביתה

**

מחיר למשתתף  ₪ 220 :לתושב סביון
 ₪ 250שאינו תושב סביון
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