
 

  

 מינהל תרבות חברה ופנאי  

 המטה לפיתוח מנהיגות קהילתית  

 5102יולי 
 הצעה ייחודית לסיורי סליחות
 רוח ביתי בסיורי סליחותי"נשים וסיפורים בירושלים" מזמינות אתכם לשלב א

"נשים וסיפורים בירושלים" הינה יוזמת תיירות חברתית של עיריית ירושלים, בה משתתפות 
, ותהחברה הירושלמית: חילוניות, חרדיות, דתיות לאומיות וערבי קשתנשים מכל  40

 מיוחדסיור לילי רוח ביתי עם ילשלב א הצעתנו .המארחות בביתן לסיפורי חיים וכיבוד קל
עם נשים ירושלמיות נפלאות המארחות פיוטים ותפילות טיול המפגיש  - בחודש הסליחות

קיימת אפשרות לקיים סיור בלבד או אירוח . אורח חייהןל הצצה נדירהמאפשרות ו בביתן
 ת מהנשים שלנו, הפרוט באתר האינטרנט שלנוביתי בלבד אצל כל אח

 jersalem.com-www.women 
 
ועד ליום  '(02באוגוסט  01) מא' באלולתפילות הסליחות מתקיימות  מנהגי הספרדים לפי 

. ראש השנה שבת של החל ממוצאי מנהגי האשכנזים לפיאילו ו '(02בספטמבר  50) כיפור
נשמעים החל מחצות ועד לאשמורת ליחה והכפרה עם פיוטים תפילות הסלאורך התקופה 

האווירה בלילות הללו נוסכת קדושה, מפעמת את הלב,  .הבוקר בכל בתי הכנסת בירושלים
מרגשת ומחזירה אותנו לימי הילדות ולבית אבא. בסיורים נספר על מנהגי חודש אלול ועל 

 תפילות תוך האזנה לקול השופר.התהוות הפיוטים וה
מורות דרך מוסמכות, המשלבות כל אחת בדרכה את הסליחות בשכונות  4להלן הצעות של 

 השונות של העיר. 
 
 

  :פרטים נוספים על אפשרויות הסיורים והביקורים השונים
nashim.jerusalem@gmail.com   1256011520אצל אלונה או 

 
 רוח ביתי:יבשילוב אע"י מורת הדרך מלכה אליהו קוסוביץ', אפשרויות הטיול המומלצות 

 
 אירוח ביתי אצל ענהאליה, ובשכונת נחלאותוסליחות בשוק תשובה  – טיול בנחלאות

 
נגיע אל ביתה של ענהאליה,  תחילה

לסיפור בשכונת נחלאות. שם נתוודע 
ב בתוכו המשלעלייתה ארצה, 

מוזיקה של תפילה ומזמור הפותחים 
  את הלב וממלאים את הנשמה.

 
משם נמשיך לסיור לאור חיי הלילה 

  בשוק:
 ותמגיע כשסוגרים את הבאסטות

  המוזות ונפתחים הברים
 מזכרת משהת וובחצות בשכונ

 מפייטים ומבקשים סליחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.women-jersalem.com/
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בעיר אפרת חלמיש אירוח ביתי אצל ו דציון קבר דוד לעירו של דו -מהר: דוד בעירטיול 
 דוד

בעיר העתיקה נלמד מדוד המלך בציון הקבר מהו חטא ומהי סליחה. נעבור ברובע היהודי 
המערבי בו נחוש את בכותל היהודי ונצטרף להמונים לאמירת סליחות  ונחשף לחיי הרובע

 הוד שבימי הסליחות.הוהקדושה 
של אפרת  בביתהנתארח  לאחר הסיור

המשפחות  11 מתוך אחת ,שחלמי
את  שם תחושו המתגוררות בעיר דוד.

אורחים באירוח חם ולבבי הכנסת ה
המשלב את סיפורן האישי מימיהן 
הראשונים בעיר דוד ועד ההתמודדות 
היומיומית בחיי משפחה גדולה במקום 

  מיוחד זה, בו נכתב רוב התנ"ך כיום. 
 
 
 

 
בשכונת מקור  אירוח אצל אהובה גוטרמןו חותסיור סלי :והשוק מקור ברוךטיול בשכונת 

 ברוך
ל אהובה גוטרמן, אישה תחילה נתארח בביתה ש

 חסידות גור.חרדית מ
בעבר הייתה מורה לכלכלת בית, נשואה לתלמיד 
ישיבה, אמא לשבעה ילדים וסבתא רבא להמון 

החסידות.  לנכדים. בביקור תספר אודותיה וע
ה ומשם אהובה תערוך בביתה טקס להפרשת חל

ובשוק מחנה סיור בשכונת מקור ברוך נמשיך ל
ה לבתי הכנסת וסיפורי הוצאת הצצהכולל  .יהודה

 רע.העין 
 
 

 
 עלות:

₪  111עלות הארוח הביתי  ,₪ 001עלות ההדרכה  .שעות 4-כ ביתיהאירוח והמשך הסיור 
  האירוח כולל שתייה וכיבוד קל. .משתתף נוסףלכל ₪  61איש,  51עד  לקבוצה

 ארוח ביתי ללא סיור או סיור ללא אירוח ביתי.ן לתאם נית
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 ע"י מורת הדרך אורית שיוביץ: הצעות לסיורי סליחות
 ספרותי–מוסיקלי  סיור 

סיור סליחות מלווה בנגן. הסיור 

מתחיל בחצר מוזיאון "דוד 

עמר" שבשכונת מחנה ישראל, 

בליווי פיוטי סליחות והסברים 

 ופת הסליחות.על משמעות תק

המסלול עובר דרך שולי שכונת 

 "ימין משה", חוצה את "גיא בן

זור "מזרקת טדי" הינום" בא

ציון, שם נעסוק בין -לכיוון הר

השאר בדמותו של דוד המלך 

משם  .כבעל התשובה הקלאסי

 נסייםמשיך לרובע היהודי, ונ

בלילה,  10:11בכותל בשעה 

 .תחילת זמן אמירת הסליחות

 ב בקטעי ספרות ישראלית, המעניקים מבט מחודש על נושא הסליחות והתשובה.הסיור משול

 משפחת חלמיש בעיר דוד.ניתן לשלב אירוח וכיבוד קל בבית *

 :סיור סליחות בשכונת מוסררה

הסיור מתחיל ליד מוזיאון אסירי המחתרות )שבצמוד לכיכר ספרא( בהצגת דמותו וסיפור חייו 

רב האסירים". המסלול ממשיך דרך שכונת מוסררה, שעָברה " –המרתק של הרב אריה לוין 

 וסיפורים נוספים( מעורר חשבון נפש חברתי. ם השחורים"המיוחד )"הפנתרי

במהלך הסיור, ישנה אפשרות להביא כיבוד קל למתנ"ס השכונתי, ומשם להיכנס לעיר 

בלילה, תחילת  10:11העתיקה דרך "השער החדש" לעבר הכותל, לאמירת סליחות בשעה 

 זמן אמירת הסליחות.

 לא כולל כיבוד/אירוח ביתי/נגן. הצעות מחיר יועברו בנפרד.₪,  0011עלות ההדרכה 

 רכים ע"י מורת הדרך אדית לוי נוימרד:סיורי סליחות מוד

במשך הסיורים נטעם מהאווירה המיוחדת של ירושלים בתקופת ימי 

ימי הדין והרחמים. נעבור דרך סמטאות  - הסליחות, הימים  הנוראים

נדבר על קסומות של העיר, נראה תצפיות יפות ופינות מיוחדות.  

הסמלים  משמעות התשובה והסליחה, על תפקיד התפילה, על

שונים. הסגנונות הביהדות כגון השופר, על בתי הכנסת השונים עם 
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 סיור בקריית משה
בפינת הרחובות קריית משה והרצל. נתחיל בסיור  50:11ניפגש  בשעה 

נדבר על השכונה, המאפיינים שלה ונראה מספר מקומות שבה. נלך  ,בשכונה
ע"י הרב קוק, הגדולה של הציונות  0254לישיבת מרכז הרב: הישיבה שנוסדה ב

הדתית ושנחשבת כ"אם הישיבות הציוניות". נדבר על מגדל המים והסיפור המיוחד 
לאחר מכן נלך למכון מאיר בו לומדים מאות תלמידים בעלי רקע שונה:  ,שלו

נבקר באחד מהם  ,עבור ליד בתי כנסת בשכונהנחילוניים, מסורתיים ודתיים. 
 .על ידי רב ונשיר יחד פיוטים וסליחות   ""התשובה מה היא ל : ונשמע הסברים ע

 
  51.8.02תאריך ב  היהודי ומנהרות הכותל הרובע

וירה וכדי להרגיש את הא  בשער יפו. נעבור דרך  הרובע היהודי 51.61-ניפגש ב
סמטאות הקסומות של העיר העתיקה ליד , נעבור דרך ה ללוהמיוחדת של הימים ה

קרדו, החורבה ועוד ....נבקר במנהרות הכותל: נוכל לראות את ה  -בתי כנסת
, את שרידי בית  השרשרת הרצופה של היסטוריה מימי החשמונאים ועד ימינו

לסיום נשתתף   .המקודש ביותר ליהדותמקדש שהורדוס בנה ולהתקרב למקום ה
  .בסליחות בכותל

  
  משכנות שאננים, ימין משה, רובע יהודי והכותל

נסייר במשכנות , ליד תחנת הרוח של מונטפיורי במשכנות שאננים 51.61בניפגש 
נראה תצפית נהדרת על העיר העתיקה ונספר על התפתחות   שאננים, ימין משה

כדי להרגיש את   נעבור דרך  הרובע היהודי .02 -הירושלים מחוץ לחומה במאה 
ת של העיר , נעבור דרך הסמטאות הקסומוווירה המיוחדת של הימים האלוהא

הקרדו, החורבה ועוד ....ולסיום נשתתף  בסליחות  -העתיקה , ליד בתי כנסת 
  .בכותל

 
  סיור על החומות, רובע יהודי והכותל

הנות מנופים יהעיר העתיקה ונוכל ל  נעלה  על חומות, בשער יפו 51:61ניפגש ב
האוירה  את   נעבור דרך הרובע היהודי. יפים, מתצפיות נהדרות על דרום העיר

 המיוחדת של הימים האלה , נעבור דרך הסמטאות הקסומות של העיר העתיקה,
ניכנס לבית של משפחה שגרה ברובע, ועוד. ליד בתי כנסת , הקרדו, החורבה 

לסיום   .ונשיר יחד פיוטים וסליחות   ""התשובה מה היא ונשמע הסברים על 
  נשתתף  בסליחות בכותל

 
   מקור חיים והסביבה

נדבר על המושבה . בפינה רחובות רחל אמנו ועמק רפאים 51:61ש  בניפג
נבקר ברחובות הקסומים  של המושבה ועל הקהילה של הטמפלרים,   הגרמנית

לסיום ניכנס לבית . ונספר את סיפור השכונה  ניכנס לשכונת מקור חיים, היוונית
סליחות   בית יוסף " נשמע הסברים על הסליחות ויחד נשיר" הכנסת התוניסאי

 ופיוטים. 
 לקבוצה. עלויות לבודדים יועברו בנפרד₪  0011עלות: 
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 סליחות עם טעם של פעם בשכונת הבוכרים

מדוע אוכלים ראש של דג בראש השנה? למה בעדות המזרח קוראים סליחות חודש 

 שלם? מי היה השמש שדפק על חלונות הבתים? באיזה עדה לובשים קיטל?

 זור?ת מיוחדים יש בשכונת הבוכרים והאסאיזה בתי כנ -וגם

הסליחות בשכונת הבוכרים משלבות ביקור בבית אישה חרדית תושבת השכונה, שהיא גם 

דולה וגם מנחת קבוצות, אשר תעניק לכם טעימות מהסימנים, מסליחות ומראש השנה 

לבקר, תספר על החיים על חודש אלול ועל הסיבה מדוע אומרים סליחות. לאחר האירוח נצא 

באוויר הלילה הטהור, בבתי כנסת שונים עם סיפורים מיוחדים ונתרגש באמירת סליחות. זהו 

 ביקור בניחוח מיוחד שלא הכרתם, שיותיר אתכם עם הרבה נקודות למחשבה וטעם של עוד.

 איש  52-61מיועד לקבוצות 

בוש צנוע הסיור בהפרדה מלאה גברים יוצאים עם מדריך ונשים עם מדריכה יש להגיע בל

 מלא: 

 : חצאית ארוכה, נעליים סגורות שרוולים ארוכיםנשים

 כיסוי ראש לבית הכנסת.

 : כיפה או כובעגברים

 ₪  011מחיר לאדם: 

 הסיורים יתקיימו במועדים הבאים: 

 ה' באלול  51/18יום ה' 

 י"ב באלול  50/18יום ה' 

 י"ט באלול  10/10יום ה' 

 00/10יום ה' ד' בתשרי 

 

 בערב ויימשך כשלוש שעות.  50:61תחיל בשעה הסיור י

 איסוף ופיזור ברחוב יחזקאל פינת רחובות הבוכרים.


