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הליכות ג’יין התקיימו בארץ לראשונה בשנה שעברה ,במאי  ,2011בתל אביב .בכך
הצטרפה תל אביב לעשרות ערים ברחבי העולם אשר לוקחות חלק באירוע לזכרה
של ג’יין ג’ייקובס ( ,)2006-1916אחת המנסחות המקוריות ורבות ההשפעה של
החשיבה העכשווית אודות עירוניות ותכנון ערים .הליכות ג’יין הראשונות התקיימו
ב– 2006בטורונטו ,במהלך סוף שבוע אחד בתחילת מאי ,לציון יום הולדתה של
ג’ייקובס ,החל ב– 4במאי .מאז ,מצטרפות מדי שנה ערים נוספות לאירוע ,תוך שהן
משמרות את הרעיון הבסיסי שעליו מושתתות הליכות ג’יין :הליכות המספרות את
סיפורה האחר של העיר ,הסיפור הלא כתוב ולעיתים גם הלא מדובר.
הליכות חיפה התקיימו לראשונה באוקטובר  ,2011במהלך ארבעה סופי שבוע,
כחלק מהתערוכה קו שנוצר על ידי הליכה שהוצגה במוזיאון חיפה לאמנות.
התערוכה ביקשה להפנות את תשומת הלב לעוצמה הגלומה בהליכה ,הן כאקט
אמנותי והן כאקט פוליטי ,מחאתי ,אקולוגי וידידותי לסביבה.
ברוח זו חברו הפעם הליכות חיפה  2להליכות ג’יין הבינלאומיות ,והן מתקיימות
בסוף השבוע הראשון של מאי  ,2012בחיפה ,בתל אביב ובירושלים ,ואגב כך מהוות
גם הרחבה לתערוכה חיפה–ירושלים–תל אביב המוצגת עכשיו במוזיאון חיפה

לאמנות (עד ה– 2ביוני) .בבסיס הליכות ג’יין רעיון זהה לזה שהוליד את הליכות
חיפה :אנשים הולכים ברחבי עירם ומספרים לכל מי שמעוניין להקשיב סיפור הקשור
בשכונה ,ברחוב ,בבית ,בחדר מדרגות ,בגינה ,בחצר או בעץ — ובאנשים שחיו או עודם
חיים לצד כל אלה ,ולמעשה מספרים את סיפורה של העיר כפי שאינו נרשם בספרי
ההיסטוריה.

السنة الماضية ،في أيار
مسريات المشي مع جني �ُأجريت في البالد ّ
ألول ّ
مرة في ّ
انضمت إلى عشرات المدن في مختلف
 ،2011في تل أبيب .وبذلك ت�كون تل أبيب قد
ّ
أنحاء العالم التي تشارك في حدث لذكرى جني جاكوبس ( ،)2006-1916وهي واحدة
المديني الجديد وعميقات الت�أثري في هذا المجال.
األصليات للتفكري
من الواضعات
ّ
ّ
مسريات المشي مع جني األولى أجريت عام  2006في تورونتو ،خالل نهاية أسبوع
أيار .منذ ذلك
واحدة في بداية أيار،
احتفاء بعيد ميالد جاكوبس ،الذي يصادف في ّ 4
ً

األساسية
إضافية إلى هذا الحدث ،مع الحفاظ على الفكرة
مدن
كل سنة
الحني،
ّ
ٌ
ّ
ّ
تنضم ّ
القصة األخرى
التي قامت عليها مسريات المشي مع جني :مسريات مشي تحكي
ّ
أيضا.
القصة غري
القصة غري المكتوبة ،وأحيا ًنا
للمدينة،
المحكيةً ،
ّ
ّ
ّ

األول  ،2011خالل أربعة
ألول مرة في تشري�ن
ّ
مسريات المشي في حيفا أجريت ّ
تمت استضافته
نهايات أسبوع ،كجزء من المعرض
ّ
“خط ينشأ بواسطة المشي” الذي ّ
القوة الكامنة في
في متحف حيفا للفنون .سعى المعرض إلى لفت االنتباه إلى
ّ
ي أو كفعل ٍ
ي للبيئة.
إيكولوجي
احتجاجي،
سياسي،
ّ
وود ّ
ّ
ّ
ّ
المشي ،سواء كفعل ف ّن ّ

المرة مسريات المشي في حيفا  2مع مسريات المشي
بهذه الروح التقت هذه
ّ
مع جني
أيار  ،2012في
الدولية ،وهي ستجرى في نهاية األسبوع
ّ
األول من شهر ّ
ّ
توسيعا للمعرض
حيفا ،في تل أبيب وفي القدس ،وبالمناسبة فإنها تش ّكل بذلك
ً
حيفا-القدس-تل أبيب المعروض حال ًّيا في متحف حيفا للفنون (حتى الثاني من
إن مسريات المشي مع جني كفكرة مشابهة في جوهرها للفكرة التي
حزي�ران)ّ .
أنتجت مسريات المشي في حيفا :أشخاص يمشون في مختلف أنحاء مدينتهم
بالحي ،بالشارع ،بالبيت ،بمطلع الدرج،
قصة مرتبطة
ويحكون،
لكل َمن يعنيه اإلصغاءّ ،
ّ
ّ

بالحديقة ،بالساحة أو بالشجرة — وباألشخاص الذين عاشوا أو ال يزالون يعيشون

دون في كتب التاري�خ.
قصة المدينة كما لم ُت َّ
إلى جانب ذلك ك ّله ،وعمل ًّيا ّ

Jane’s Walks were held for the first time in Israel in May 2011, in Tel
Aviv. The city has thus joined dozens of other cities all over the globe, in
commemorating Jane Jacobs - one of the most original and influential
figures in contemporary urban thought. Jane’s Walks were first held
in Toronto during a single weekend at the beginning of May 2006, to
mark the birthday of Jacobs, which falls on the 4th of that month. Since
then, every year has seen additional cities joining the events, while
preserving the basic tenant behind Jane’s Walks: guided walks that tell
the unwritten and often untold stories of a city.

Haifa walks were first held in October 2011 during four weekends,
as part of the exhibition Lines Made by Walking that was on
display at the Haifa Museum of Art at the time. The exhibition sought
to draw attention to the power inherent in walking, as an act that
is at once artistic as well as political, provocative, ecological and
environmentally friendly.
Keeping with the same spirit, the second Haifa Walks have joined
the international Jane’s Walks, and will be held concurrently in Haifa,
Tel Aviv and Jerusalem on the first weekend of May 2012. In so doing, the
walks shall provide an extension to the exhibition Haifa—Jerusalem—

Tel Aviv that is currently showing at the Haifa Museum of Art (until
June 2nd). The concept at the heart of Jane’s Walks is the same as the
one that gave rise to Haifa’s: people walk around their city and tell
whoever would like to listen, a story of a neighborhood, of a street, a
house, a stairwell, a garden, a yard or a tree — and of the people who
have lived, or still live, in and around them; stories that in fact tell the
tale of the city as it has never been recorded in the annals of history.
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הליכות ג'יין ניסן אלמוג
הליכות חיפה והליכות בכלל רותי דירקטור

ג'יין ג'יקובס משנה היסטוריה
אדר' עינת קליש–רותם

על מורשתה של ג'יין ג'ייקובס ועל האופן שבו
היא שינתה את דפוס החשיבה של אורבניסטים
לסוגיהם השונים
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1
 17:00קריית אליעזר
נק' מפגש :שער ביה"ס רעות ,רח’ צה”ל
נק' סיום :ביה"ס דרור ,רח’ המעפילים 18

» מדריך הסיור :יונתן שוורץ ,שחקן ,במאי ,מנהל תיאטרון
» משך הסיור :שעה ורבע

 20:30העיר התחתית
נק' מפגש :התחנה הסופית של הכרמלית ,כיכר פריז
נק' סיום :נק' ההתחלה

מוזיקה ואמנות עם ודים
Music and art with Wadim
وفن في البلدة التحتا مع فاديم
موسيقى
ّ
סיור בעקבות חיי המוזיקה והאמנות באזור
הנמל והעיר התחתית מנקודת מבטו של ודים
נמירובסקי ,מוזיקאי ואמן .ביקור בגלריה
 DBOSCHומוזיקה של להקת שי טן ,ביקור
בסטודיו נמלה ומוזיקה של צבי פטרקובסקי,
ביקור בגלריה האגף ,והמשך לפאבים בשכונה -
אליס וסינקופה  -עם מוזיקה חיה.

שישי الجمعة

 9:30הדר
נק' מפגש :מתנ”ס שלוחת הדר ,רח’ טבריה 15
נק' סיום :שוק תלפיות ,סירקין 53

» מדריכים :חברי מ.ק.ס
» משך האירוע :כשעתיים וחצי (סיור  +ארוחה)

 9:45ואדי סאליב ,המושבה הגרמנית
נק' מפגש :רח' הקטר פינת נתיבי המפרץ במגרש החניה
נק' סיום :היציאה מחיפה אל–עתיקה ,דרך יפו 142

5

פנטזיה על העיר התחתית
The lower city fantasy
فانتازيا البلدة التحتا
המסלול יתחיל בעיר תחתית מזרח ,ימשיך דרך
שוק הפשפשים והמושבה הגרמנית ויסתיים
עם הפתעה בחיפה אל–עתיקה .תוך כדי
הליכה לאורך מרחבים עירוניים תעשייתיים
ומחוספסים ,או רומנטיים ומתפוררים ,תתנהל
שיחה על העיר שעדיין איננה ,זו המוחמצת,
המחכה לנו מעבר לסיבוב .תוך כדי שיחה ידובר
על ערים רבות וטובות בעולם שהצליחו לעשות
את המעבר הזה ולקפוץ אל העתיד.
» מדריכות הסיור :עינת קליש–רותם ,אדריכלית
וניצן קלוש ,אדריכלית
» משך הסיור :כ– 3שעות

 10:00ואדי ניסנס
נק' מפגש :חדד  ,6פינת שביל אמיל תומא
נק' סיום :רח’ הואדי פינת קיסריה

אצל טוני בחנות Wadi Nisnas
عند طوني في الدكان
טוני אשקר הוא מוסד חיפאי ידוע ,דור שלישי
לקליעת קש ולשחזור רהיטים עתיקים בואדי
ניסנס .טוני יוביל מסלול בשבילים הפתלתלים
של הואדי ,ויספר סיפורים אישיים הקשורים
בהיסטוריה של המקום ,באמנות ובאדריכלות
של הואדי.
» מדריך הסיור :טוני אשקר
» משך הסיור :כשעה
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10
 13:00הדר
נק' מפגש :רחבת התיאטרון העירוני ,הצד הפונה לגן בנימין
נק' סיום :נק' ההתחלה

4
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 11:00חיפה מערב
נק' מפגש :רחבת המוזיאון הימי ,רח’ אלנבי
נק' סיום :על שפת הים ליד הרכבל בשכונת בת גלים

סיור  +ארוחת בוקר קהילתית
Walk + communal breakfast in
Talpiot Market
جماعي
فطور
جولة في الهدار +
ّ
הסיור יתחיל במתנ”ס טבריה  15ויתנהל
ברחובות הדר ,תוך התעכבות על מקומות שבהם
פעלו חברי קבוצת מ.ק.ס .בתום הסיור ,הקהל
מוזמן לקחת חלק בארוחת בוקר קהילתית
בשוק תלפיות ,השביעית במספר שמקיימים
חברי מ.ק.ס בשוק .הארוחות הקהילתיות
מורכבות ממוצרים שנקנו בשוק והן נועדו לעורר
מודעות לערכו האדריכלי וההיסטורי של מבנה
השוק.

ואדי ניסנס — מילדות לבגרות
From childhood to adulthood
وادي النسناس – من الطفولة إلى البلوغ
וליד כרכבי יוביל מסלול העוקב אחרי תחנות
בחייו :מרח’ יבנה  3לבית ילדותו ,שם גרים
הוריו עד היום ,ומשם לרח’ יוחנן הקדוש,
לבית הספר היסודי יוחנן הקדוש ,לכיכר
הקומוניסטים ,לסנט לוקס ולשד’ הציונות.
» מדריך הסיור :וליד כרכבי ,אדריכל ,ראש צוות שימור
עירית חיפה
» משך הסיור :כשעתיים

» מדריך הסיור :ודים נמירובסקי ,מוזיקאי ואמן
» משך הסיור :שעה וחצי
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 10:30הדר
נק' מפגש :משרדי ארגון אישה לאישה ,רח’ ארלוזורוב 118
נק' סיום :תחנת הרכבת מרכז–השמונה

2

זיכרון ילדות Childhood memory
ذاكرة الطفولة
זהו סיור אישי אל תוך הזיכרון המוקדם ביותר
שלי .לאחר שבגיל  15אבדתי את הזיכרון ,אני
חוזר לראשונה ,יחד עם הקהל ,לנופי ילדותי —
לבית הספר היסודי ,לגן המשחקים — בתקווה
לגלות אוצר נסתר שאולי חבוי במעמקי הזיכרון.
המשתתפים בסיור מתבקשים להביא צעיף -
צעיף אחד לכל זוג משתתפים.

» מדריכי הסיור :דודו ברקת ,אמן פירמידה ואיש חינוך
יעל בלבן ,אמנית ,סגן יו”ר פירמידה
» משך הסיור :כשעתיים

 10:00ואדי ניסנס
נק' מפגש :רח’ יבנה 3
נק' סיום :בית הגפן

03 - 05

חמישי الخميس

 10:00ואדי סאליב
נק' מפגש :קולנוע רון ,רח’ החלוץ 67
נק' סיום :פירמידה ,אבן גבירול 6

 20:00רח' מאז"ה  ,9תל אביב

אירוע פתיחה במאז"ה  :9חמישי3-5-2012 ,

6

לרדת לסוף הדבר
Getting to the bottom of it
بلوغ عمق األشياء
האם הסביבה משתקפת בעבודתם של אמנים?
זוהי השאלה אותה יבקשו לברר חברי פירמידה,
ותיקת הגלריות השיתופיות בארץ .בדרך יתקיים
איסוף ממשי או וירטואלי של חפצים ואלמנטים
מעניינים (יש להצטייד בשקיות איסוף!).
בפירמידה יחכו למבקרים שני אמנים נוספים —
ישראל ורטמן ויובל פייגלין  -ויחד ינסו לענות
על השאלה :האם וכיצד נוכח המקום הגיאוגרפי
בעבודות של חברי הקבוצה? מתישהו במהלך
הדרך יהיה גם קונצרט קטן.

בעקבות החברה האזרחית בחיפה
Following the civil society in Haifa
المدني في حيفا
في أعقاب المجتمع
ّ
סיור בעקבות ארגונים של החברה האזרחית,
הפועלים לקידום זכויות אדם ואזרח ,לקידום
זכויות נשים ,למען צדק חברתי וסביבתי,
ועוד .מסלול ההליכה יתחיל במשרדי המרכז
הפמיניסטי הוותיק אישה לאישה וארגון כיאן
לקידום האישה בחברה הערבית ,וימשיך
למפגשים עם נציגי ארגונים שונים ,ביניהם
קיבוץ המחנכים ,מרכז אלכרמל — מיסודם של
מרכז מוסאוא והעמותה להכוון לימודי ,החברה
להגנת הטבע ,עדאלה ,שתי”ל .הסיור יסתיים
במפגש עם פעילים נגד חשמול הרכבת.
» מדריכת הסיור :רולי רוזן ,רכזת תוכנית חיפה
עיר משותפת ,ארגון שתי”ל
» משך הסיור :כשעתיים וחצי

מחווה לח’ייריה
Homage to my mother, Hirriah
تقديرا لخريية
ً
עבד עאבדי יוביל סיור באזור מערת אל ח’דר
(אליהו הנביא) ,בעקבות סיפוריה וזיכרונותיה
של אמו ,ח’ייריה .לפי האמונה ,במערה זו ריפא
אל ח’דר חולים ולכן הפך המקום לאתר עלייה
לרגל למוסלמים ,דרוזים ,נוצרים ויהודים.
הסיור ימשיך לרחבת הרכבל ולשפת הים .ליד
הרכבל ייעשה אקט של פיזור לחם כמחווה
למסורת שהייתה נהוגה בקרב תושבי העיר,
ואשר משמעותה  -הבעת תודה .הקהל מוזמן
להשתתף בטקס.
» מדריך הסיור :עבד עאבדי ,אמן ומרצה לאמנות
» משך הסיור :שעה וחצי

בין התיאטרון העירוני למדע–טק —
עוני ורב תרבותיות
Between the Theatre and The Science
Museum — poverty and
multi-culturalism
بني المسرح البلدي والمداعتك — الفقر
الثقافية
والتعددية
ّ
הסיור בשכונת הדר יעבור דרך גן בנימין ,תוך
התוודעות לתושביו  -בעלי הכלבים ,שחקני
השח ,שחקני הקלפים ,ההומלסים ,הקשישים
ועוד  -וימשיך ברח' מסדה העשיר בתרבות
אלטרנטיבית  -יהודית וערבית ,בפארק המדע–טק
ורח’ ירושלים .במהלך הסיור יועלו שאלות לגבי
ההווה של השכונה והעתיד האפשרי שלה ,תוך
שימוש במושגים סוציולוגיים ,תכנוניים ורב–
תרבותיים.
» מדריך הסיור :עמית פרלסון ,איש חינוך,
תושב השכונה ופעיל חברתי פוליטי
» משך הסיור :כשעה וחצי
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 14:30הדר
נק' מפגש :קפה מסדה ,רח’ מסדה  ,16תחת עץ אלת המסטיק
נק' סיום :גן משחקים בסמוך לרח’ אבן גבירול

» מדריכות הסיור :לילך ובר ורחל לוריא ,משוררות
וחברות ב”אלת המסטיק” ,כתב עת לשירה ואמנות
» משך הסיור :כשעתיים
» ליווי בסוף הסיור לתחבורה ציבורית ברח' החלוץ

 16:00ואדי ניסנס
נק' מפגש :רחבת מוזיאון חיפה לאמנות ,שבתאי לוי 26
נק' סיום :הכנסיה היוונית קתולית ברח' עין דור 23
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 11:00עיר תחתית ,ואדי סאליב
נק' מפגש :כיכר פריז
נק' סיום :שוק הפשפשים

קולות מהואדי
Voices from the Wadi
أصوات من الوادي
הסיור בואדי ניסנס יתחיל בגלריה של טוני
ויתמקד בסיפורי השכונה .בדרך יתקיים מפגש
עם זוזו הקטן ,יליד השכונה ופעיל שכונתי בולט,
ויוקראו קטעים משיריהם של שלושה משוררים
חיפאים שנולדו וחיו בואדי לפני  ,1948או פעלו
אחרי  .1948נקודות ציון נוספות בדרך :מאפיית
השכונה ע”ש אבו אנטון; ויקטור הדייג ,ראש ועד
השכונה; הכנסייה היוונית–קתולית; ומפגש עם
ראש הכנסייה בחיפה ,האב אגאפיוס.

 10:00בת גלים
נק' מפגש :תחנת הרכבל העליונה 10:15 ,מפגש בתחנה התחתונה
נק' סיום :מרכז רפואי רמב”ם
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מסטיקים ומדרגות Chewing gums & stairs
شجر المست�كة والدرجات
הטיול יתרכז בשתי תמות — עצי אלות המסטיק
הגדולים ברחובות הדר ,ושירה .לאורך הסיור יהיו
מספר תחנות ,כל אחת מהן מתחת לעץ אלת
המסטיק .ההליכה תבקש לגלות טבע עירוני ולשלב
אותו בשירה של משוררות ומשוררים שישתתפו
בסיור .בדרך נעבור ליד הבתים שלנו ,שבקרבתם
צומחות אלות מסטיק ונפגוש את תום סופר ,מייסד
הטכנודרים ,את המשוררים ג’וני ספקטור ,מיטל
נסים ,א.ס .שופרא ואת רון ריכטר ,שחקן ה”חיפאית”.
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 16:00נווה שאנן
נק' מפגש :מגדל המים בכיכר ברח’ טרומפלדור פינת רח’ הבריכה
נק' סיום :בריכת הילדים בשכונת זיו ,כיכר זיו

» מדריכת הסיור :גילה זמיר ,מעצבת תקשורת חזותית
ופעילה חברתית ,ילידת השכונה
» משך הסיור :כשעה וחצי

 16:30הדר
נק' מפגש :רחבת התיאטרון ,פבזנר 50
נק' סיום :מוזיאון חיפה לאמנות ,שבתאי לוי 26

» מדריך הסיור :שלומי מנגר ,יזם בתחומי האמנות והתרבות
» משך הסיור :כשעתיים

05 - 05
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 16:00אחוזה
נק' מפגש :פינת הרחובות מוריה ונחשון
נק' סיום :פינת הרחובות ליטניס ומוריה

חלום העיר השניה — הדר כמרכז תרבות
The other city's dream - Hadar as a
cultural center
ثقافي
حلم المدينة الثانية — الهدار كمركز
ّ
בשנות ה– 80היתה תחושה שזה יכול לקרות —
מרכז עיר ומרכז תרבותי .ההליכה תעקוב אחרי
חלום שהתנפץ והשאיר זיכרונות נפלאים וטעם
של החמצה .הסיור יעבור ליד קמרה אובסקורה
חיפה ,דווקא קפה תיאטרון ,העיר השנייה —
מועדון ותיאטרון רוק ,סיטי הול — מועדון ואולם
מופעים ,וג’אז קפה ,זיכרונם לברכה .מוזמנים
להביא מצלמות.

 12:00הדר
נק' מפגש :רח' החלוץ פינת שפירא
נק' סיום :דרך יפו ,מול תחנת "מרכז השמונה"

היה היה פנס בודד
Childhood in the 1960s and 1970s
كان يا ما كان مصباح وحيد
המסלול ישרטט את המאפיינים של ילדות
בשנות ה– 60וה– 70בנווה שאנן ,שכונת פועלים,
שרחובותיה נקראו בשמות המכילים את
המיתוסים של ערכי העבודה והציונות .היום
נדמית השכונה כמו נכס היסטורי שיש להגן עליו
מפני כוחות נדל”ן ותופעות אחרות אשר נוגסות
בערכים שעל בסיסם הוקמה .המסלול ילווה
בהקראת קטעים מתוך ספרים ושירים שנכתבו
אודות נווה שאנן ואודות שכונות טיפוסיות
אחרות של אותם ימים.

 16:00העיר התחתית
נק' מפגש :כיכר פריז
נק' סיום :בית העם הטמפלרי (מוזיאון העיר חיפה)
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» מדריכי הסיור :ז’ק קנו ,סופר ומחזאי
צבי שקולניק ,אדריכל ומתכנן ערים
» משך הסיור :כשעתיים
»  ₪ 16עלות נסיעה ברכבל לכיוון אחד ₪ 22 ,הלוך ושוב

 6הערות על חורבות חיפאיות
6 comments on ruins in Haifa
حيفاوية
مالحظات على أنقاض
ّ
מה הופך חורבה לראויה לשמירה ומדוע נידונה
חורבה אחרת למחיקה? דרך  6תחנות/הערות
יתמקד הסיור במבט אדריכלי על חורבות בעיר
התחתית .תוך כדי הליכה והתבוננות ייבחנו
תהליכים של מחיקת נוף והבניית זיכרון עירוני,
ממסדי ואישי במאה האחרונה.
» מדריכת הסיור :ד”ר זיוה קולודני ,אדריכלית נוף
» משך הסיור :כשעתיים

» מדריך הסיור :ג’וני מנסור ,מרצה
» משך הסיור :כשעתיים

18
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שכונה על הים
Neighborhood on the beach
حي على البحر
ّ
הסיור בבת גלים יתמקד באספקטים
האדריכליים וההיסטוריים של השכונה ,אשר
מקפלת בתוכה ,בין השאר ,את תולדות השיכון
הציבורי בארץ .במקביל אפשר יהיה לראות
כיצד בת גלים שימשה מקור השראה לכתיבתם
של סופרים (ש”י עגנון ,בנימין אלקובי ,אורה
מורג ,נתן זך ועוד) .את הסיור יובילו שני תושבי
השכונה מזה עשרות שנים ,אשר יספרו על עברה
של השכונה וגם על ההווה והעתיד שלה.

שבת السبت

 9:30מרכז הכרמל
נק' מפגש :רחבת האודיטוריום במרכז הכרמל ,ליד קופת הסינמטק
נק' סיום :רח’ הביכורים ,מרכז הכרמל

» מדריך הסיור :יורם מארק–רייך ,עיתונאי וסופר
» משך הסיור :כשעה וחצי

» מדריך הסיור :גיל בר ,צלם
» משך הסיור :כשעה

דרך יפו Jaffa Road
شارع يافا
טיול מכיכר פריז דרך רח' יפו ועד לשדרות בן
גוריון .סיפורם של רח' יפו המסחרי והשוק
התורכי“ ,מעיין הבירה” ,ובנק אנגלו–פלסטיין של
האדריכל ברוולד .בדרך יסופר על ייבוש הים על
ידי הבריטים ( ,)1927-34על אדריכלות בתי
המידות הערבים ובתי המלון בתקופת המנדט
ועוד .מסלול הליכה קצר יחסית המכיל תקופות
היסטוריות רבות.
» מדריך :יורם פופר ,אדריכל
» משך הסיור :שעה וחצי

שלווה כפרית באמצע העיר  -ביקור בשמבור
Rural serenity in the middle of the
city — visiting Shambour
سكينة قروية في وسط المدينة —
زيارة في الشمبور
היכרות עם שכונת שמבור ,בצידי ציר מוריה,
שאינה מוכרת גם לרבים מתושבי חיפה .הסיור
יכלול התוודעות להיסטוריה של השכונה
ולאנקדוטות מעברה ,וכן יעלה לדיון סוגיות
שונות כמו שמירת הטבע והנוף ,אדריכלות וערך
נדל”ני ,מאבקים נגד תוכניות בנייה מסיבית
שעלולות לשנות את פני השכונה ,בעיות תחבורה
וגם הצעות לפתרונות .בדרך יתקיימו מפגשים
עם תושבים ותיקים של השכונה .המסלול כולל
עליות וירידות.
» מדריך הסיור :אביאל קורן ,תושב השכונה
» משך הסיור :כשעה וחצי
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 17:30המושבה הגרמנית ,הדר
נק' מפגש :שד .בן גוריון 35
נק' סיום :שבתאי לוי 26

געגועים לכרמל של פעם
Longing to the old days of the Carmel
مرة
حنني إلى الكرمل الذي كان
ً
געגועים לכרמל של פעם הם למעשה געגועים
למחוזות הילדות .דרך זיכרונות אישיים תצטייר
תמונה של החיים באזור מרכז הכרמל בשנות
ה– 60וה– :70הואדי שהפך לרח’ הביכורים ,האיש
התלוי שהפחיד את ילדי הצופים ,התנים שהגיעו
בלילות אל מתחת לחלונות ,קולנוע שביט
שהיה מוקד הפעילות התרבותית והקינקית,
ושנשרף עד היסוד בלילה נורא אחד .החברים
שמתו ,התאבדו או נהרגו במרוצת השנים .לול
התרנגולות באמצע העיר .שבט צופית...

בתים נטושים בחיפה
Deserted houses in Haifa
بيوت مرتوكة في حيفا
ההליכה תתחיל בשכונת הדר ,סמוך לבית
הקרנות ,ומשם תמשיך למתחם ואדי סליב ,דרום
ואדי ניסנס וכיכר פריז המחודשת ,ותסתיים
בדרך יפו .מה ההשפעה שיש לנוכחות כה גדולה
של בתים נטושים על החוויה העירונית? כיצד
הדברים הגיעו לידי כך ,ומה התוכניות לעתיד.

אחד קילומטר
One Kilometer
كيلومرت واحد
אורית ישי ,צלמת ,תוביל מסלול שאורכו
קילומטר ,אשר יתחיל בדוזאן ,מסעדה הממוקמת
בבית טמפלרי בשד .בן גוריון  ,35ויסתיים
במוזיאון חיפה לאמנות ,ברח’ שבתאי לוי .26
הצועדים ילכו זה אחר זה ,כשהם לובשים חולצות
עליהן מודפסת מפת המסלול .סיפורם של
שני המבנים ,בתחילת המסלול ובסופו ,יהווה
את הציר של הסיור ,לצד סיפורה האישי של
האמנית ,שהגיעה לחיפה כעובר בבטן אמה .בין
המשתתפים בהליכה :אסף אבוטבול ,ענת אהובי,
דרור אוסלנדר ,מיכל בן נפתלי ,יעל בלבן ,מרב
דביש בן משה ,מלי דה–קלו ,הדס חסיד ,אביטל
כנעני ,אסי משולם ,רונה סלע ,טולה עמיר ,קרן
ענבי ,רותי פלג ,יעל קייני ,ישראל קייני ,ד”ר יוחאי
רוזן.
» מדריכת הסיור :אורית ישי ,אמנית
» משך הסיור :כשעה

והקיוסק הראשון שהוקם בשדרה .בדרך נשוחח
עם השף ישראל אהרוני על מסעדת יין יאנג -
המסעדה הראשונה שנפתחה בשדרה ,ונבקר
במסעדת “שולחן” של השף עומר מילר.
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» מדריך הסיור :דביר בר ,דובר ערוץ האוכל ועורך מגזין הלייף
סטייל לגייז  .F/O/Dבשלן חובב וקומבינטור של מסעדות
» משך הסיור :שעה וחצי
» הסיור מתועד על ידי משתתפיו .המשתתפים מוזמנים
להצטייד במצלמות ומכשירים סלולאריים ,לצלם ולפרסם את
התמונות ברשתות החברתיות.

הליכות תל אביב
04 - 05

 13:00לב העיר ,דרום העיר
נק' מפגש :בית לודג’יה ,רח' נחמני  , 43פינת גולדברג
נק' סיום :התחנה המרכזית חדשה

צווארון כחול ,לבנים אדומות:
זכויות עובדים בתל אביב
Blue collar, Red Bricks:
Labor Rights in Tel Aviv
ياقة زرقاء بيضاء حمراء:
حقوق العمال في تل أبيب
הליכה שתתמקד במעמד העובדים בעיר :נעבור
בין מקומות הקשורים למאבקי עובדים ונבחן את
האופן בו חוקי העבודה מקבלים ביטוי במרחב
העירוני .בדרך נספר את סיפור מאבק עובדי
תדיראן ומאבק העובדים במפעל לודג’יה ברחוב
נחמני ,נתבונן בבית הדין לענייני עבודה ברחוב
שוקן ,נבקר ב”קו לעובד” ברחוב לוינסקי ,ונשוחח
על בעיותיו של עולם העבודה בישראל מול סניפי
הסופר פארם ,ארקפה ומקדונלדס בשד .רוטשילד.
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 13:00לב העיר
נק' מפגש :שד' רוטשילד/נחמני ,תחנת קו 5
נק' סיום :התחנה המרכזית החדשה

» מדריכת הסיור :שרון מלכי ,חברת מועצת העיר תל אביב
מטעם סיעת עיר לכולנו
» משך הסיור :שעה וחצי

 13:30מרכז העיר
נק' מפגש :רחבת מתחם באזל ,מול ארקפה
נק' סיום :כיכר מסריק

הליכה בעקבות חלונות ראווה
Window shoping tour
المشي في أعقاب واجهات العرض
הליכה לאורך רחוב דיזנגוף  -ציר האופנה
המרכזי בעיר ,במהלכה נעצור מול חנויות אופנה
מובילות ,חנויות בוטיק קטנות וחנויות ותיקות
של בעלי מלאכה .בדרך נתבונן בחלונות ראווה,
ונבחן כיצד הם משמשים כמדיום אינטראקטיבי
וכלי להעברת מסרים חזותיים המשפיעים על
חוויית השיטוט בעיר וחווית הקניות.
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 14:00שכונת התקוה
נק' מפגש :קהילת ניו יורק פינת ההגנה
(גשר רכבת ההגנה) .נק' סיום :האצ"ל ההגנה
 14:00מתחם ביאליק
נק' מפגש :רחבת ביאליק ,ליד הכניסה לבית העיר
נק' סיום :קפה שלג ,רח' אלנבי פינת גאולה

לגור במתחם ביאליק
Living in Bialik street
السكن في منطقة بياليك
רחוב ביאליק סומן בשנים האחרונות כמתחם
לתרבות ישראלית–עירונית בליבה של תל
אביב .תושבי הרחוב בהווה ובעבר יובילו הליכה
שתעבור בין מספר נקודות עניין ברחוב :בית
העיר ,בית ביאליק ,מרכז פליציה בלומנטל ,בית
הכנסת ,ה” ”town-houseהחדש במרכז הרחוב,
קפה ביאליק וקפה שלג .כיצד הפך הרחוב
למתחם? אילו סוגיות עולות מהשילוב של אתר
תיירות ואזור מגורים? כיצד השימור השפיע על
החיים ברחוב? ומדוע הצומת של גאולה–אלנבי–
ביאליק היא הצומת העירונית הכי טובה בתל
אביב?
» מדריך הסיור :אסף פרנסס ,בית העיר

העורף החקלאי של העיר הלבנה
The white city agricultural home front
الجبهة الزراعية للمدينة البيضاء
הליכה בין אתרים שנראים לנו היום כאילו היו
כאן מאז ומעולם ,אבל עד לא מזמן היו פרדסים,
שדות ,או סתם חולות .נתחיל בתצפית לכיוון
המושבה שרונה ממתחם השוק הסיטונאי לשעבר
ברחוב קרליבך ,משם נמשיך לאתר בית הקברות
הטמפלרי שנעלם ,לשרידי חוות רוהם ,לעץ
שיקמה סודי ולמעונות העובדים א ,ב ,וג' ונסיים
בהר התקווה ,היום ביה”ס מופת–שבח שמסתיר
סיפור על אמונה ,שבר והתחדשות מפתיעה.

גן השבילים המתפצלים
The Garden of Forking Paths
المتفرعة
بستان المسارات
ّ
הליכה בעקבות סיפורו של הסופר ח.ל בורחס “גן
השבילים המתפצלים” בין השבילים והסמטאות
ברחבי שכונת עמידר בבת ים .בשכונה למעלה
מ– 30שבילים להולכי רגל אשר מעולם לא סומנו
במפה ונותרו מחוץ לתודעה ולרצף הזמן העירוני.
במהלך הדרך ננסה לחשוף נרטיבים אישיים
המופיעים לאורך השבילים ולנסח מחדש את
היררכיית התנועה בשכונה באמצעות קריאה
בסיפורו של בורחס.

היא הייתה לי מדינה אחרת
It was a different country
هي كانت لي مدينة أخرى
הליכה לפנות ערב במדרחוב נווה שאנן השוקק.
במהלך הדרך נתבונן בחיי הרחוב בשכונה ונשוחח על
מורכבות החיים במקום .נתייחס להיסטוריה ,למבנים,
ולתכנון העירוני הייחודי של השכונה ,ונשוחח על
האתגרים עמם מתמודדים התושבים והארגונים
החברתיים על רקע ההזנחה של המרחב הציבורי
בשכונה.
» מדריכי הסיור :יונתן ה .משעל ,אמן ,נעמה ריבה ,אדריכלית
חברי ההתארגנות “ ctlv.org.ilתל אביב דרום סיורים”
» משך הסיור :שעתיים

העיר הסמויה מן העין :הליכה עם מצלמה
photography workshop
المدينة الخفية عن األنظار :المشي مع كامريا
הליכה עם מצלמה סביב כיכר מגן דוד  -אחד
המקומות השוקקים ביותר בתל אביב ,באחד הרגעים
היפים של הכיכר :שישי אחר הצהריים ,רגע לפני
שהשוק מתקפל והאוטובוסים עוצרים .במהלך הדרך
נחפש את הפרטים הנסתרים מהעין ונבחן במבט אחר,
דרך המצלמה ,את האנשים ,הבתים ואולי נגלה דרכם
דבר מה חדש על עצמנו.
» מדריכת הסיור :שרית חיימיאן ,במאית ויוצרת דוקומנטרית,
מטפלת באמצעות צילום
» משך הסיור :שעתיים
» יש להצטייד במצלמה מכל סוג .התמונות תוצגנה בתערוכה.
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 14:30שדרות רוטשילד
נק' מפגש :בכניסה להבימה
נק' סיום :רוטשילד פינת הרצ

 22:00כיכר המצבה ,בת ים
נק' מפגש :שד' העצמאות פינת רח' רוטשילד
נק' סיום :קולנוע בת ים

6

סיור קולינרי Culinary walk
جولة طهو
כיצד הפכו שדרות רוטשילד מרחוב מגורים עם
קיוסק לאטרקציה קולינרית?
הסיור יתחיל בארקפה החדש בתיאטרון הבימה
ויסתיים באספרסו בר בפינת הרחובות הרצל
ורוטשילד .בדרך נעצור ליד מטבח המחאה
שפעל במחאת האוהלים ,מסעדות שף ,בתי קפה

11
 17:00אלנבי  /נחלת בנימין
נק' מפגש וסיום :כיכר מגן דוד
צומת אלנבי פינת נחלת בנימין

5

» מדריך הסיור :גיא זּוזּות ,מארגן קהילתי ותושב השכונה
» משך הסיור :שעתיים

 17:00נווה שאנן
נק' מפגש :רח' נווה שאנן פינת רח' סלומון והר–ציון
נק' סיום :התחנה המרכזית החדשה

4

» מדריך הסיור :יואב גולדרינג ,מארגן הפגנות ותיק וחבר
מועצת העיר מטעם תנועת עיר לכולנו
» משך הסיור :שעתיים

» מדריך הסיור :אלון שוובה ,אמן ומייסד DREAMFIELDS
URBAN INNOVATORS
» משך הסיור :שעתיים

» מדריכת הסיור :גלית ריסמן ,יזמת אופנהTLVstyle ,
Boutique Tour
» משך הסיור :שעתיים

הרגע הכי יפה של השבוע
The best time of the week
اللحظة األجمل في األسبوع
הליכה בין הסיפורים ,האתגרים והמקומות
המיוחדים בשכונת התקווה ,רגע לפני כניסת
השבת .בדרך נעבור במתחם התרבות בבית דני
ובמגרש בני יהודה ,נבקר בשוק התקווה ,נספר
על עפרה חזה ועל תיאטרון דוהל ונבקר בסטודיו
למשחק של יורם לוינשטיין .נסיים את ההליכה
ברחוב האצ”ל — רחוב המסעדות של השכונה.

בעקבות מרחבי הדמוקרטיה בעיר
Spaces of Democracy
المشي بني الساحات المدنية
היכן מתקיימות אסיפות והפגנות בעיר? מה
הופך מקומות מסויימים למתאימים יותר
לאסיפות והפגנות? מה תפקידן של המשטרה
והעירייה בשמירה על החיים הדמוקרטיים
בעיר? מסע בעקבות הזירות הדמוקרטיות של
העיר ,בין הניסיונות להרחבתן ומול המזימות
לצמצומן.

» מדריך הסיור :גיא נרדי ,אדריכל ,מנהל קהילת תל אביב של
החברה להגנת הטבע
» משך הסיור :שעתיים

 16:00שכונת עמידר ,בת ים
נק' מפגש וסיום :קולנוע העצמאות
שד' העצמאות  62בת ים

3

הליכה בין פרסומות ותחנות אוטובוס
Billboards and Bus stops
ومحطات باص
المشي بني إعالنات
ّ
הליכה בין תחנות אוטובוס במרכז העיר ובדרומה,
במהלכה נתבונן בצורות שונות של תחנות שהפכו
לשלטי פרסום .במהלך הדרך נדון במעמדם של
הולכי הרגל בעיר ונתבונן בתחנות עמוד ,תחנות
שקופות ,וסוגים שונים של מידע .נסיים במגה
תחנה :התחנה המרכזית החדשה.

8
 16:00שרונה
נק' מפגש :מול הכניסה למגדל הממשלה.
קפלן פינת מנחם בגין

» מדריך הסיור :אלון–לי גרין ,ממובילי המחאה החברתית,
הוביל את מאבק העובדים ברשת קופי בין
» משך הסיור :שעתיים

7
 15:00מרכז העיר
נק' מפגש :כיכר רבין ,ליד עץ הזית
נק' סיום :כיכר מגן דוד  -אלנבי פינת נחלת בנימין

1

שישי الجمعة

סינמה סיטי :הליכה לילית בין בתי קולנוע נטושים
Deserted cinemas by night
الليلي بني دور سينما مهملة
سينما سيتي :المشي
ّ
הליכה בעקבות סצנת בתי הקולנוע העירוניים בגבול
יפו ובת ים ,במהלכה נתבונן במה שנותר מבתי הקולנוע
“סביון”“ ,העצמאות” ו”בת ים” ונקרין קטעי וידאו
אהובים על קירותיהם .במהלך הדרך נשוחח על תהליכי
ההתחדשות העירונית המתרחשים בכיכר העצמאות
(“כיכר המצבה”) והתכניות לשימשּוב ( )re-useקולנוע
סביון.
» מדריך הסיור :ניסן אלמוג ,עירונאי ומייסד DREAMFIELDS
URBAN INNOVATORS
» משך הסיור :שעתיים
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 10:00רמת אביב
נק' מפגש :דרך נמיר פינת ש”י עגנון
נק' סיום :רח' ג’ורג’ וייז
שער  14של אוני' תל אביב

הליכה בקריית המוזיאונים
The museums campus
المشي في منطقة المتاحف
סיור לאורך קריית המוזיאונים ברמת אביב,
הכוללת מוסדות אזרחיים וצבאיים ,שרידים
ארכיאולוגיים ונופים ,ומבט מן ההווה על
ההיסטוריה הנוכחת והנפקדת של המקום.

 11:00מרכז העיר
נק' מפגש וסיום :שד' שאול המלך ,מוזיאון תל אביב
בכניסה לבנין המרכזי

קונספירציה תל אביבית :הליכה בעקבות
הבונים החופשיים בתל אביב
Urban conspiracy:
the story of the Freemasonry
أبيبية :المشي في أعقاب البناة
مؤامرة تل
ّ
األحرار في تل أبيب
היכל הבונים החופשיים בתל אביב חיבר
בין היסטוריה למיסטיקה ,בין אגדות עמים
לפרקטיקות של שלטון .אמנם הבונים החופשיים
כבר אינם (או שזה רק מה שהם רוצים שנחשוב),
אך הם השאירו שלל סימנים הניתנים בקלות
לזיהוי ,אם רק יודעים על מה להסתכל .בהליכה
נפענח את הסימנים ונשפוך אור על האנשים
האמיתיים שמנהלים פה את העניינים בעיר,
ואולי בעולם כולו.

 11:00שכונת שפירא
נק' מפגש :מתנ”ס שפירא ,רח' ישראל מסלנט פינת
שד' חכמי ישראל
נק' סיום :רח' סלמה פינת מסילת ישרים

» מדריכים :אילת קסטלר ,אמנית ומנהלת תחום שיתוף
ציבור בתכנון בעיריית בת–ים ,תושבת שכונת שפירא
לביא היציג ,תסריטאי ומנהל תחום קשרי הקהילה
וההדרכות במסגרת הביאנלה לאדריכלות הנוף בת–ים,
תושב שכונת שפירא

 11:00דרום העיר
נק' מפגש :הגדוד העברי 5

» מדריך הסיור :רועי פביאן ,אדריכל ואמן
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 16:00נחלת בנימין
נק' מפגש :כיכר מגן דוד ,אלנבי פינת נחלת בנימין
 15:00נווה צדק
נק' מפגש :הכניסה למתחם התחנה ,ליד השומר
נק' סיום :קפה סוזאנה ,רח' שבזי

קו התפר :נווה צדק כמשל עירוני
The story of Neve Tzedeq & Manshiya
مديني
خط التماس :نافيه تسيدك كمثال
ّ
ّ
סיור בין מבני ציבור ,בתי עסק ושטחים פתוחים
לאורך שכונת נווה צדק .נדון ביתרונותיו של
התכנון העירוני הוותיק על פני זה של התכנון
המודרני ,נפגוש תושבים נוספים ונחשוב יחד
על הבעיות החברתיות והסביבתיות שנוצרו
בעקבות תכניות הפיתוח המודרני של השכונה
וסביבתה.
» מדריך הסיור :יובל כהן ,אדריכל ובן השכונה
» משך הסיור :כשעתיים

 16:00גן העצמאות
נק' מפגש :גן העצמאות,
ליד “"פסל השלום" של פייטרו קטאללה
נק' סיום :נק' ההתחלה

בחזרה לגן העצמאות
Back to the Independence Park
عودة إلى حديقة االستقالل
שיטוט בגן העצמאות המחודש :פסלי חוץ,
המדשאה הגדולה ,מלון הילטון ,בית העלמין
המוסלמי ואנדרטת הטייסים .במהלך הדרך
נשוחח על תפקידו ההיסטורי של הגן בחיי
הקהילה הלהט”בית ,ונשאל האם לגנים ציבוריים
יש בימינו עדיין תפקיד כאתרי קרוזינג .ההליכה
מיועדת לכל מי שיש לו עניין בגן ,בכל גיל.
המשתתפים מוזמנים להביא עמם זיכרונות
אישיים מהגן ,תמונות ישנות ,שתייה וחברים.
» מדריך הסיור :רועי חפץ ,אמן

5

6
 16:00מוסררה
נק' מפגש :כיכר ספרא ,עיריית ירושלים ברח' יפו .ליד הדקלים
נק' סיום :מקלט  ,751רח' הע”ח

19

» מדריכי הסיור :אופיר זינטי ,אדריכל
יואב גולדרינג ,חבר מועצת העיר תל אביב מטעם תנועת
עיר לכולנו
» משך הסיור :שעה וחצי

4

 16:00מוסררה
נק' מפגש :כיכר ספרא (בניין העירייה) ,מתחת לעצי הדקל

18

יש מקום :שוטטות בין מבנים נטושים
There is a place
المشي بني بيوت مهملة
מסע שוטטות בעקבות מבנים נטושים באזור נחלת
בנימין .חלקם מיועדים לשימור ,חלקם נמצאים
בתהליך תכנון ,וחלקם רחוקים מזה .במהלך הדרך
נלמד שיטות ריגול אחר בניינים נטושים ונשרטט
מפה של חללים ריקים במרחב העירוני שאולי היו
יכולים לשמש כמקומות מגורים ומסחר.

3

 14:00בקעה
נק' יציאה :גינה קהילתית בקעה ,רח' נחום ליפשיץ
נק' סיום :רח' דרך בית לחם

התארגנויות עצמאיות של אמנים בדרום העיר
Independent artists organizations
تنظمات فنانني مستقلة في جنوب تل أبيب
ّ
נבחן כיצד תכנים חתרניים המקדמים חלופות
לזרם המרכזי בתחומי המוזיקה ,התאטרון,
האמנות הפלסטית והמלאכה ,משמשים
כנקודות עוגן בדרום להתחדשות עירונית
מבוססת קהילה .כיצד מושפעות השכונות
מהימצאותם של אמנים אלו בחיקן? כיצד
מושפעת האמנות?

2
 14:00מזרח העיר
נק' מפגש :שיח’ ג’ראח,
תחנת הדלק ליד מלון אמריקן קולוני

מרחבים רב תרבותיים :שכונת שפירא
Multicultural spaces
حي شبريا
مجموعات شعبية جديدة في ّ
הליכה לאורך שד' חכמי ישראל ורח' מסילת
ישרים ,במהלכה ננסה לבחון את היתרונות ואת
הבעיות הגלומים במרחב שלנו .שכונת שפירא
היא שכונת מגורים עירונית בעלת מאפיינים
כפריים ורב–תרבותיים .ביחד נחשוב איך היינו
רוצים שהמרחב יתעצב ,אלו אלמנטים היינו
משמרים ,ומה היינו משנים בשכונה.

1

 10:00עין כרם
נק' מפגש :מעמותה ,מדרגות הביקור 58

16

04 - 05

» מדריכת הסיור :תמר ברגר ,חוקרת תרבות וסופרת
» משך הסיור :כשעה וחצי

» מדריך הסיור :יונתן משעל ,אמן
» משך הסיור :שעה וחצי

15

הליכות ירושלים

 11:00המושבה הגרמנית
נק' מפגש :בסטודיו של הדס ,רח' דידס 8
נק' סיום :פארק הרכבת בפינת רח' מסריק
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02

שבת السبت

שישי الجمعة

רחוב שיש לו שכונה או שכונה שיש לה רחוב?
a street with a neighborhood or a
?neighborhood with a street
حي لديه شارع؟
حي أم ّ
شارع لديه ّ
הליכה במושבה הגרמנית ,שכונה שהרחוב
המרכזי מחלק אותה ואינו מקנה לה מרכז .בדרך
נעבור בסמטת ג’ימי (הכלב של השכנים שעל
שמו קרויה הסמטה) ,ליד משתלת ראובן,
הפילבוקס ,פארק הרכבת ועוד .נתבונן בתצלומי
אויר ,במפות ובציורים של המושבה כדי להדגים
את השינויים שחלו בשכונה לאורך השנים.
» מדריך הסיור :הדס עפרת ,אמן בין תחומי
» משך הסיור :כשעה וחצי

זכויות אדם ,התנחלויות והעיר
Human rights, settlements & the city
حقوق اإلنسان ،المستوطنات والمدينة
הליכה בין התנחלויות בסילוואן ,שיח’ ג’ראח
והעיר העתיקה תוך התוודעות לסיפורם של
התושבים והפעילים במאבק נגד הריסות בתים,
והיכרות עם כמה מהצדדים הלא מוכרים של
העיר ירושלים.
» מדריך הסיור :מאיר מרגלית ,חבר מועצת העיר ירושלים
» משך הסיור :שעתיים

סיור רב–קולי
Audio Tour
جولة صوتية في عني كارم
סיור רב–קולי המפגיש דוברים שונים ,המציגים
את ההיסטוריה של עין כרם מנקודות מבט
שונות .ההאזנה לנרטיבים המקבילים ממחישה
את המורכבות של המקום ועושרו התרבותי ,תוך
התייחסות לשינויים שעבר לאורך השנים.
» מדריכי הסיור :לאה מאואס ודייגו רוטמן ,אמנים ומנהלי
מעמותה  -המרכז לאמנות ומדיה על שם דניאלה פסל,
וחברי קבוצת sala-manka
» לפרטים נוספיםhttp://mamuta.org :

קהילה בונה שכונה
Community builds a neighborhood
مجموعة شعبية تبني ح ًّيا
סיור לבקעה של פעם ושל היום .נעבור בגינה
הקהילתית ,בפארק “משוגעבקעה” ,במתחם
היוקרה תמר רזידנס ,ובין דירות רפאים ודירות
לשימור .במהלך ההליכה נבחן כיצד תהליכי
השימור ,לחצי הפיתוח ,ושינויי האוכלוסייה
מעודדים את יצירתה של השכונה בידי תושביה.
» מדריכי הסיור :אדר' אייל בן שושן ,מתכנן קהילתי ,בקעה
» דניה ואקנין ,מתכננת אורבנית ,נולדה וגדלה בבקעה
» משך הסיור :שעתיים

דרך הפנתרים השחורים
After the Black panthers trail
طري�ق الفهود السود
דרך הפנתרים השחורים קיבלה את שמה בארוע
לציון  40שנה לתחילת מאבקם של הפנתרים.
למרות ההכרה בפועלם ,שמם של הפנתרים טרם
הונצח באופן רשמי בשכונת מוסררה ,ממנה
יצאו .שם הרחוב ניתן לכל הסמטאות חסרות
השם בשכונה שהתחברו למסלול ארוך ,מפותל
ומקסים .אל ההליכה יצטרפו פנתרים שחורים
תושבי השכונה ,אלה שבחרו להשאר במרחב
עליו נלחמו בנעוריהם.
» מדריך הסיור :מתן ישראלי ,אמן ותושב מוסררה,
ממקימי קבוצת מוסללה שיזמה את הקמת דרך הפנתרים
השחורים.
» משך הסיור :שעתיים

הזמנה למשחק בשכונה עם היסטוריה מורכבת
Invitation for play
معقد
حي ذي تاري�خ
ّ
دعوة إلى اللعب في ّ
באמצעות משחקים ופעולות ברחובות (הליכה
בתור ,בעיניים עצומות ,ללא שמיעה ,התגנבויות
יחידים ועוד) אנחנו רוצות לייצר קבוצה פעילה.
הקבוצה תבחן את הכוח שבהליכה מודעת
באמצעות מפות ,אטמי אוזניים ,כיסויי עיניים,
מחברות רישום ועוד.
» מדריכים :עירית מנור ,מורת דרך במקצועה וחברת קבוצת
“מוסללה” שבמוסררה ,אמנית מיצג.
תום בוקשטיין ,צלמת העוסקת במרחב הציבורי והעירוני
» משך הסיור :שעתייים

מומלץ להצטייד במצלמה ,בנעליים נוחות
להליכה ,במשקפי שמש ובחברים

אנא הגיעו לנקודות
המפגש בזמן

הסיורים מתקיימים ללא תשלום,
ועל אחריותם של המשתתפים

תוכנית הסיורים נתונה לשינויים,
אנא התעדכנו באתר www.janewalk.net

מוזיאון חיפה לאמנות

JANE’S W A L K
JANE’S
W
AALLKK
W
S
’
E
N
A
J

ניהול אמנותי ניסן אלמוג ,רותי דירקטור
תיאום והפקה מיכל רובינשטיין ,גילי קרז'בסקי
עיצוב גרפי אביגיל ריינר the-studio.co.il
מיפוי אלון שוובה
ערבית רואא תרגום והוצאה לאור
אנגלית נדב רובינשטיין
צילום טלי שאול ,שרית חיימיאן ,דבורה סיני פרסום רן שקד

האירוע מתקיים במסגרת

www.hms.org.il | 1-599-50-22-11

