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ירושלים לדורותיה 
הייחודי  נופה  עם  ומפגש  ירושלים  הבירה  ועיר  המצודה  של  המרתק  סיפורן 

והקסום של העיר.
ועם  העיר  עם  להיכרות  שער  הם  ירושלים  לתולדות  והמוזיאון  העיר  מצודת 
ודמויות  מנהיגים  על  נשמע  הסיור  במהלך  בה.  שהתרחשו  מרכזיים  אירועים 
הדתות  לשלוש  להתקדשותה  הרקע  על  נלמד  עליה,  והשפיעו  בעיר  שפעלו 
המונותיאיסטיות הגדולות ונבין את תהליך הפיכתה לעיר בירה ואת חשיבותה 

כמרכז דתי ותרבותי.

מעברה  נבחרות  דמויות  המגלמים  שחקנים  לשלב  ניתן   // שעתיים  הסיור:     משך 
של ירושלים.

מארמון הורדוס לבית העצורים 
וגילויים  ייחודיים  ארכיאולוגיים  שרידים  בעקבות  המצודה  במתחם  סיור 
מן  בעיר.  הורדוס  של  ולארמונו  ירושלים  של  והעושר  הפאר  לימי  מרתקים 
חומת  שרידי  אל  הארמון  ויסודות  העמודים  בסיסי  המים,  ברכות  המגדלים, 
חזקיהו, החומה החשמונאית, הקירות העות'מאניים ומבנה הקישלה ש בתקופת 
המנדט שימש כתחנת משטרה וכבית סוהר, ובין השאר נכלאו בין כתליו אסירי 
האצ"ל. בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו במקום בעשור האחרון התגלה "סרגל 
בורסקאי  ומפעל  הורדוס  ארמון  שרידי  ראשון,  בית  מימי  ירושלים-  של  הזמן" 

מימי הביניים ועד לאסירי המחתרות. 

  משך הסיור: שעתיים

שיגעון בארמון 
שנודע  במחלוקת  שנוי  מלך  היה  היהודית,  בהיסטוריה  הבנאים  גדול  הורדוס, 
בעיקר בזכות מפעלי הבנייה המפוארים שלו, ששרידיהם עומדים על ִתלם גם 
בימינו. למרות גאונותו היה הורדוס שליט אכזר שסבל מפרנויות ודמיונות אשר 
וגרמו לו לרצוח את בני משפחתו, ובראשם את אשתו,  העבירו אותו על דעתו 

מרים החשמונאית. 
בסיור שבהשתתפות שחקן נתחקה אחר דמותו המרתקת והרבגונית של הורדוס, 
נכיר את שרידי המבנים שהקים ונלמד את סיפורה של העיר ירושלים בתקופת 

שלטונו, כפי שהוא מוצג במוזיאון ובמתחם הקישלה.

  משך הסיור: שעתיים 

דוד המלך חוזר למגדל 
מגדל דוד הוא אחד הסמלים המוכרים ביותר של העיר ואחד מציוני הדרך של 

ירושלים וסביב דמותו של דוד התפתחו מסורות יהודיות, נוצריות ומוסלמיות.
דוד  אודות  שהתפתחו  השונות  המסורות  בעקבות  דוד  ובמגדל  ציון  בהר  סיור 

המלך, בקרב שלוש הדתות, והאתרים שהתקדשו ויוחסו לדוד.

  משך הסיור: שעתיים וחצי
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