
 סיפורים ואמנים בהרי ירושלים
 בישובים הפסטוראלים נטף ואבו גוש השוכנים בשלום זה לצד זה

 
מעיינות חבויים ואבנים המספרות סיפורם של  מגוון תרבותי אנושי , טבע, בהרי ירושלים נמצא

עם הנוף המרהיב הנשקף ממנו, בבתים  נטףתקופות וחיים מהעבר ומהווה. נבקר בישוב היחודי 
ונחשף להסטוריה המפוארת  אבו גושהשכן ישוב ל נקפוץנפגוש אנשים ויוצרים יחודיים.  בהם

שבו נפגוש נזירים במנזר הצלבני  סיפורי ארון הברית.דרך התקופה הכנענית מ שלווהמיסתורית 
 במסגד העותמני החדש והמפואר.. האימאםואת שנה  0111 בניציורי קיר 

 
  ninoherman.blogspot.co.il      מןמסע צילום עם  נינו )חנניה( הר

סיפורו של אמן צלם בן אדם שצילומיו משקפים את תולדותיו 
האישיים ותולדותיה של המדינה , בהרצאה מרתקת  מעביר האמן 

שנות יצירה , בו  01חוויה  דרך דימויים מארג ויזואלי מגוון מתוך 
שולבים כמה מסיפורי חייו ומסיפורי חיינו אנו. האומץ להעז  מ

לפתוח  את הלב ולגעת באנשים ובחיים מקרוב הוא שמייחד את 
ההרצאה מתקיימת בביתם של נינו ותחיה הרמן בישוב  עבודתו.

 .נטף שבהרי ירושלים שהם ממקימיו
 

 
 badihi.com-www.yael      .יעל בדיחי, זמרת ומספרת סיפורים

בנטף שבמבואות ירושלים, ובכל רחבי הארץ במגוון  המופיעה בבית

בהגשה מיוחדת ומרגשת של שירי ארץ  מתמחה רב של מופעים.

שחיים בה, על האהבות, על יופייה   ישראל, על האנשים והנשים

המדהים, ועל הכאב והתקווה השזורים בכל רגב, ובכל רגע של 

פתוח לקראתכם למופעי זמר, על המרפסת  ה של יעלבית  קיומה...

 אל מול נוף השפלה המשגע, חורף וקיץ. 

 
ניתן לאכול ארוחת צהריים : במסעדה נקיה, טעימה ומומלצת באבו גוש או במטבח של רמה בנטף 

 בנטף או באירוח בייתי
 

     www.tour4change.com    על המדריך: אלעד ואזנה
 מורה דרך מוסמך, מנחה קבוצות, מגשר, אמן ומאמן.

בחרתי ללמוד ולהדריך טיולים בארץ הזו כי המקומות ואנשים המופלאים פה "
מסקרנים ומרתקים אותי שנים רבות. אני אוהב לגלות ולפגוש אותם, להיזכר בכל 

האוצרות המופלאים ויכולת היצירה  פעם מחדש כמה מורכבים החיים, לחשוף את
הטמונים באדם ולהפגיש בין בני אדם ותרבויות בכדי ללמוד על החיים מנקודות 

 "מבט מגוונות ולהפוך את האחר לאנושי יותר בעיננו
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