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ירושלים מציינת את חגי תשרי
 Posted on 20באוגוסט  by 2021שוש להב

החל מסוף אוגוסט ועד לסוף סוכות ,תתרחש בירושלים חוויה של רוח ותרבות בחודש הרחמים ,הסליחות והעלייה לרגל

 :Categoriesתיירות ,ראשי
 :Tagירושלים ,חגי תשרי

ירושלים ,בירת הרוחניות ותרבות הרוח של העולם ,היא תערובת נדירה של קודש וחול ,ויחד עם מזג אוויר מושלם עד
קריר )תביאו משהו חם!( ,מובטחים כמה שבועות של פיוטים ,סליחות ושירה בבתי הכנסת ואוויר הרים צלול כיין

מה בתוכנית?
מופעי סליחות גדולים יתקיימו בכיכר ספרא ,בבריכת הסולטן ,בבנייני האומה ובתיאטרון ירושלים ,בהשתתפות אמנים
כמו יצחק מאיר ,דודו פישר ,תזמורת חיבה ,איציק קלה וחיים ישראל ,תזמורת ירושלים מזרח מערב בניצוחו של
מאסטרו תום כהן ,המארח את זהבה בן ,קובי אוז ,נטע אלקיים ,משה גיאת וזיו יחזקאלי ,וכן מופעים של דוד דאור,
יהורם גאון ,שולי רנד ובארי סחרוף .לצד אלו יתקיימו סיורים רבים ע"י מורי דרך מקומיים .ההערכה היא שבסיום
המופעים והסיורים ,ימשיכו המשתתפים אל הכותל ,ובעירייה נערכים להסדרה ,הכוונה ותיגבור התחבורה הציבורית.
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ראש עיריית ירושלים באירוע בכיכר .צילום שלומי אמסלם

ומה עוד?
ממוצאי ראש השנה ,17.9.21 ,ועד  ,20.9.21יפעל בכיכר ולירו בשוק מחנה יהודה שוק ארבעת המינים הססגוני ,עם כ50-
דוכנים אשר יציעו את מרכולתם מ 9:00-בבוקר ועד ) 23:00מוצ"ש עד  .(24:00בימי חוה"מ סוכות יהפוך מרכז העיר
למרכז שוטטות עם הפנינג אירועי חוצות חינמיים במסגרת "פס תרבות" בסגנון רחוב הראמבלאס מברצלונה ובכיכר
ספרא תפעל סוכת ראש העיר .תושבי ירושלים ועולי הרגל מוזמנים להתארח בסוכה בימי חול המועד החל מהשעה
 11:00ועד שעות הערב .בתוכנית :מופעי מוסיקה עם מגוון אומנים ומפגשים עם ראש העיר ,וגם מוסדות התרבות
הירושלמים יקיימו תערוכות ,מופעים ואירועים לכל הגילאים והטעמים.
משה ליאון ,ראש העיר ירושלים" :לירושלים יש בשורה רוחנית תמיד ,ובשנה מורכבת שכזאת במיוחד ,לישראלים ולכלל
תושבי העולם .רובנו נחגוג השנה את תקופת העלייה לרגל בחיק המשפחה המורחבת ,כולנו יחד ,עם ישראל היושב
בציון והמוזמן לציון .עיריית ירושלים פורשת השנה כנפי רוח ,עם עושר של פעילות רוחנית ותרבותית ,ותעשה הכל על
מנת לייצר ודאות ולאפשר לכולם עלייה בטוחה לרגל ,עניין והנאה לכל אחד מתושבי מדינת ישראל .ירושלים ,במהותה
הרוחנית ,מאחדת בין כל הפלגים והזרמים ביהדות ובישראליות ,ואת המנגינה הזאת אי אפשר ואסור להפסיק .פשוט
בואו".
כל האירועים יתקיימו בכפוף להוראות תקנות הקורונה העדכניות ,ייתכנו
שינויים ,ולכן מומלץ להתעדכן באתר עיריית ירושלים ובפייסבוק עיריית ירושלים.
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