
  
  
  

  

 

  הר הזיתים
  "ההר אשר מקדם לעיר"
  צופה אל העתיד,  חווה את ההווה,צופן את העבר

 

מבני קבורה מרשימים , ספור בית העלמין היהודי העתיק, תצפיות מרהיבות על ירושלים וסביבותיה
  ..ספור כיבוש ירושלים במלחמת ששת ומסורות עתיקות הקשורות לאחרית הימים,החצובים בסלע

 

  
למעלה משלשת אלפים שנה משמש למעלה משלשת אלפים שנה משמש למעלה משלשת אלפים שנה משמש למעלה משלשת אלפים שנה משמש 

    . . . . הר הזיתים כשדה קבורה הר הזיתים כשדה קבורה הר הזיתים כשדה קבורה הר הזיתים כשדה קבורה 
המצבות העתיקות שבהר שוזרות יחד המצבות העתיקות שבהר שוזרות יחד המצבות העתיקות שבהר שוזרות יחד המצבות העתיקות שבהר שוזרות יחד 

כל כל כל כל , , , , את תולדות חייו של העם היהודיאת תולדות חייו של העם היהודיאת תולדות חייו של העם היהודיאת תולדות חייו של העם היהודי
מצבה מספרת סיפור חיים אישי יהודי מצבה מספרת סיפור חיים אישי יהודי מצבה מספרת סיפור חיים אישי יהודי מצבה מספרת סיפור חיים אישי יהודי 

ולאומי ומלמדת אותנו פרק נוסף ולאומי ומלמדת אותנו פרק נוסף ולאומי ומלמדת אותנו פרק נוסף ולאומי ומלמדת אותנו פרק נוסף 
 ....בתולדות עם ישראל ומדינת ישראלבתולדות עם ישראל ומדינת ישראלבתולדות עם ישראל ומדינת ישראלבתולדות עם ישראל ומדינת ישראל

    
 נערך תצפיות על העיר העתיקה  נערך תצפיות על העיר העתיקה  נערך תצפיות על העיר העתיקה  נערך תצפיות על העיר העתיקה בסיורבסיורבסיורבסיור

 נתחקה אחר גלגוליו של בית  נתחקה אחר גלגוליו של בית  נתחקה אחר גלגוליו של בית  נתחקה אחר גלגוליו של בית . . . . והחדשהוהחדשהוהחדשהוהחדשה
נכיר את  מנהגי נכיר את  מנהגי נכיר את  מנהגי נכיר את  מנהגי , , , , העלמין במהלך הדורותהעלמין במהלך הדורותהעלמין במהלך הדורותהעלמין במהלך הדורות

ונפקד את מצבותיהם ונפקד את מצבותיהם ונפקד את מצבותיהם ונפקד את מצבותיהם , , , , הקבורה הירושלמיםהקבורה הירושלמיםהקבורה הירושלמיםהקבורה הירושלמים
, , , , ריםריםריםרים""""רבנים ואדמורבנים ואדמורבנים ואדמורבנים ואדמו, , , , של מנהיגים ולוחמיםשל מנהיגים ולוחמיםשל מנהיגים ולוחמיםשל מנהיגים ולוחמים
בניה ובוניה של מדינת בניה ובוניה של מדינת בניה ובוניה של מדינת בניה ובוניה של מדינת , , , , אנשי חזון ואנשי מעשאנשי חזון ואנשי מעשאנשי חזון ואנשי מעשאנשי חזון ואנשי מעש
    . . . . ישראל והעיר ירושליםישראל והעיר ירושליםישראל והעיר ירושליםישראל והעיר ירושלים
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