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 2018 يوم مقدسي: يوم الآخر

13.5.2018-12 

يدعوكم "يوم مقدسي: يوم الآخر" ويدعوكن أن تظهروا للجميع مقدسيتكم الحقيقية، تلك التي 

في قلوبنا يومياً. تلك التي تلازمنا طوال حياتنا. هذا العام سنصمم يوم القدس من جديد بواسطة 

 نسيج من نشاطات في أنحاء المدينة والتي ستملأ المدينة نوراً, وسنثبت للجميع أن القدس هي

درات لمقدسيين، عن المقدسيين، من أجل اعاصمة التسامح العالمية! هذا هو المكان لخلق مب

 . المقدسيين ولتصدح أصواتنا المتنوعة في أنحاء المدينة

------------------------------------------ 

الاحد / مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف !/ أساف أهارون / مجموعة من  -السبت 

النشاطات تتم فيها استضافة مقدسيين في بيون مقدسيين آخرين ، لسرد حكايات 

 وقصص مقدسية متنوعة . تفاصيل عن كل لقاء في القائمة هنا.

 kfpz92https://tinyurl.com/ya لتفاصيل إضافية:

اليوم / أطفال من أجل السلام / وجهات نظر مختلفة عن القدس : الاحد / طوال  -السبت 

أنحاء  -حملة خاصة لقصص شخصية من الديانات الثلاث في القدس  -مسح شخصي 

 المدينة وشبكات التواصل الإجتماعي

/ دنبرت / دان ينوفيتش / جولة في مسار التعددية ، طوائف وتعددية  12:00السبت / 

سنة خرجت المدينة خلالها  400انية : استمرت الفترة العثمانية حياتية في القدس العثم

من القرون الوسطى نحو العصر الحديث وتحولت لمركز اهتمام القوى العظمى من جهة 

والحركة الصهيونية من جهة أخرى . سنخرج من السور في أعقاب المستوطنين الأوائل 

خلال الجولة سنزور متحف تاريخ  ونزور القشلة ) هو متحف برج داود أو قلعة القدس( .

 القدس ونلخص التغيرات التي حلت بها على مر الأجيال .

الجولة مجانًا ) يمكن اعطاء إكرامية( لا يشمل دخوليات للمواقع . للتفاصيل والتسجيل : 

dan.yanovich@gmail.com 

  نقطة اللقاء : باب الخليل

 https://tinyurl.com/y9f8ohyp لتفاصيل إضافية :

/ التراث المخفي / عيمق شافيه / جولة في المقبرة الإسلامية  18:00 - 16:00السبت / 

 في مأمن هللا ) ماميللا(

 نلتقي في شارع أغرون ، تحت " محطة تكسيات رحافيا " في حديقة الاستقلال

 https://tinyurl.com/ybb6cmbq لتفاصيل إضافية :

/ مقَدَسة / تعددية الحديث / ترحب مقَدَسة بالجميع لأمسية  23:00 - 21:00السبت / 

  .111وأدب مرتبطة بتعدد ية الحديث شارع أغريباس  شعر

Power Coffeeworks, 111 Agripas St. 

 https://tinyurl.com/y7wxtngo لمعلومات اضافية :

 -ببث مباشر  2018/ بث لامع / مسابقة الغناء الأوروبية الأورفيزيون  21:00السبت / 

مشروبات حدث احتفالي لمناسبة مسابقة الأورفيزيون . بث المنافسة مباشرًة ، بار و 

  بمرافقة فرقة دراغ المقدسية
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 https://tinyurl.com/y8qdo5f8 لتفاصيل إضافية :

 7شارع بتسالئيل  -نوكتورنو 

/ مدينة السماء / عرض كله أغنية حب للمدينة الأزلية . عرض مبني مثل  21:00السبت/ 

  فسيفساء ملونة من الثقافات والديانات والقصص والناس . -المدينة نفسها 

 https://tinyurl.com/ybcvydr -لشراء تذاكر 

 20ة ميكرو ، مسرح القدس ، شارع ماركوس قاع

/ القدس : كما أراها / شانيا كوفلر / لمناسبة يوم المرأة التلودية  22:30 - 21:15السبت / 

الدولي ويوم القدس، تعالوا لتتعلموا التلمود عن القدسمن نساء مقدسيات . ثلاث 

ن القدس كما يرينها سيحدثننا ع -مثقفات يهوديات مختلفات يعشن ويعملن في المدينة 

ه لهن . بيت ديانا ، شارع هراكيفيت    16، مستخدمات التلمود كموج ِّ

 https://tinyurl.com/y8muurkq لمعلومات إضافية :

تمار بار لافي ، التي مرت بأزمة  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف !  21:30السبت / 

 نفسية وعضوة في نادي " كلاب هاوس" ، ستحكي قصتها .

الفعالية جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، حيث يتم اسضافة مقدسيين 

  لمقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة . بيت

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية:

 في القطمون 16صالون نوعه وناتان ، شارع هوركانيه 

ام يوسي كلار، نائب مدير ع -/ مقدسي في صالوني: تعالوا نتعرف !  21:30السبت / 

 مؤسسة نخرج للتغيير التي تعمل من أجل الحريديم الخارجين للسؤال،

سيتحدث عن الانتقال من القدس المتدينة الحريديه الى القدس غير المتدينة ،في مركز 

 جماهيري نايوت.

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

  دسية متنوعةمقدسيين آخرين لسرد قصص مق

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

 66فرع مركز جماهيري نايوت 

ساره تاتل سينغر، صحفية في  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف!  21:30السبت / 

تايمز أوف اسرائيل التي أل فت كتابًا بعد أن عاشت سنة في أربعة حارات في البلدة 

 الإنجيزية .القديمة ، ستحكي قصتها ، الفعالية باللغة 

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

  26مركز نلتقي )نفغاشيم ( شارع بن يهودا 

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

ة / دولة القدس / ترزح القدس تحت ثقل الرموز الدينية والوطني 22:00السبت / 

والسياسية . لكنها مدينة يعيش فيها الناس قبل ان تكون رمزاً . سلسلة الشبكة " دولة 

القدس " تعرض في كل حلقة شخصية أخرى مع قصة تثير الفضول تمت او تحدث الان 

רח'  3في هذه المدينة . سيتم عرض جزء في هذا المساء في المعصره شارع شوشان 

 3שושן 

 https://tinyurl.com/ya6pprcq لتفاصيل اضافية :
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/ ما بعد المدينة والساحة / عير عاميم )مدينة الشعوب( / جولة في  13:00-9:00الأحد / 

جولة على الأقدام للتعرف على واقع الحياة السياسية واليومية في  -المدينة القديمة 

 المدينة القديمة . للمشاركة يجب التسجيل مسبقاً 

  نقطة اللقاء : كيكار تساهل

 https://tinyurl.com/y7cchsqt لتفاصيل اضافية :

/ روت كريستينا فاسيلليفا /  2الحديث ، قهوة وشاي الجزء &  التلمود /9:30الاحد /

  -جبل الزيتون  -مجموعة تعتمد على التلمود والحديث 

 https://tinyurl.com/ycuu8m9k:للتفاصيل 

/ الستاتو كو والتسامح / نافذة على جبل صهيون / جولة في جبل  13:00-10:00الاحد : / 

قصص منسية وستاتوس كو حساس يعيش جنباً الى بين الأماكن المقدسة ، و -صهيون 

جنب رهبان وتلاميذ مدارس دينية يهودية وفنانون ورجال اعمال . تعالوا للتعرف على 

عقائد السكان والزوار في جبل صهيون ، والحياة المشتركة والتعاون الدقيق والمذهل 

عام مدرسة الشتات الذي يتم فيه اليوم . خلال الجولة سنلتقي مع إلي دان نائب مدير 

اليهودية الدينية والأب دانيال راهب من كنيسة العشاء الأخير . الجولة مجانًا لكن يجب 

  التسجيل مسبقًا .

  نقطة اللقاء : باب النبي داود )باب صهيون (

 https://tinyurl.com/y8d4wquz لتفاصيل إضافية:

ختلفة تحضير رسائل بلغات م -/ أرواح / أرواح ظاهرة في القدس  17:00- 11:00الأحد / 

 ومع أناس من كل الأنواع في الفعالية المركزية ليوم القدس في متحف برج داود .

  متحف برج داود

 https://tinyurl.com/y8k8p75q لتفاصيل إضافية :

أب  -/ شركاء بالطريق / سيتي باص القطار الخفيف / بوب  17:30 - 13:00الاحد / 

 .تسامح في محطات القطار الخفيف محنيه يهودا ، الدافيدكا ، البلدية 

 s://tinyurl.com/y89ltvlchttp تفاصيل اضافية :

هي جوقة دينية نسائية إسرائيلية /  Born&Raisedرييسد &  / بورن 15:00 13:00الاحد / 

 مغنية وتنفذ أغان اسرائيلية وأجنبية بروح العاطفة والدافعية . 15تتكون من 

أب تسامح في محطات القطار  -بوب  -هذا النشاط جزء من نشاطات " شركاء بالطريق 

 ف "الخفي

  الدافيدكا -محطة القطار 

 https://tinyurl.com/y89ltvlc لتفاصيل اضافية :

لغات في المجال العام / جمعية إسمع ومدرسة الصم كياح /  15:00-13:00الأحد / 

  حلقات للتحدث بالعربية والعبرية ولغة الإشارة .

أب تسامح في محطات القطار  -بوب  -هذا النشاط جزء من نشاطات " شركاء بالطريق 

 الخفيف "

  البلدية -محطة القطار 

 https://tinyurl.com/y89ltvlc لتفاصيل إضافية :

اء  15:00-13:00الأحد /  / بوب أب تجسير في الشارع / كوزايكا / أدوات عملية لتواصل بن 

اء  - مركز المصالحة موزايكا يخرج للشارع ليلتقي معكم ويمنحكم أدوات للتواصل البن 
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  للمقدسيين .

أب تسامح في محطات القطار  -بوب  -هذا النشاط جزء من نشاطات " شركاء بالطريق 

  محطة القطار محنيه يهوداالخفيف " 

 https://tinyurl.com/y89ltvlc لتفاصيل إضافية :

يقوم  -ندعم سكان وتجار البلدة القديمة  -/ مسيرة الورود / تاغ مئير  13:30الأحد / 

أعضاء تاغ مئير بتوزيع الورود للسكان والتجار في البلدة القديمة حيث تمر مسيرة الأعلام 

 . يجب ال ا يمس  عيدنا بعرب البلدة القديمة .

  نقطة اللقاء : ساحة سفرا

 https://tinyurl.com/y84lcg8u لتفاصيل إضافية :

/ نرقص دبكة / بين السماء والأرض / فرقة "ماحياه " نرقص دبكه  16:00 -14:00الأحد / 

ماحياه ) عرق بالمغربية( ، فرقة خريجي " كل عظامي تقول " ، تدعوكم للانضمام  -

  بالقفز والحماسة .للدبكة في ساحة سفرا / وهي رقصة عربية تقليدية مفعمة 

أب تسامح في محطات القطار  -بوب  -هذا النشاط جزء من نشاطات " شركاء بالطريق 

  البلدية -محطة القطار  -الخفيف " 

 https://tinyurl.com/y89ltvlc لتفاصيل إضافية :

/ غاي كوهن / تعتنق التسامح / مجال ملون ومفعم بالسعادة  17:30 - 14:30الأحد / 

ِّق ، داخل التنوع المقدسي يوجد خلاف  لصناعة أعلام " أخرى " ، شخصية د ولا تفر  توح ِّ

ويوجد جمال ودهشة أيضاً . تعالوا نخلق معًا القدس التي نريد أن نحيا فيها على الأعلام . 

 ما هي هديتك للمدينة ؟ ما الخاص في القدس في عيونك .

ى البلدية  -ستنتظركم الأعلام والألوان على العشب الذي يقابل محطة القطار  وكل ما تبق 

  أن تأتوا مع قلب منفتح .

أب تسامح في محطات القطار  -بوب  -هذا النشاط جزء من نشاطات " شركاء بالطريق 

 الخفيف "

 https://tinyurl.com/y89ltvlc لتفاصيل إضافية :

  / المسيرة المقدسية / الحركة المقدسية 15:30الأحد / 

  متنزه السكة

 https://tinyurl.com/y7cr3ldg لتفاصيل إضافية :

مجموعة من طلاب معاهد الربانوت من مختلف  -/ " معاً أيضاً "  18:00-16:00الأحد / 

التيارات الدينية في القدس / حلقات تعليم في موضوع مكانة رجل الدين في المجال 

 الجماهيري الإسرائيلي

  4المحطة الأولى ، شارع دافيد ريمز 

 https://tinyurl.com/y8orxen3 لتفاصيل إضافية :

/ لكل واحد توجد مدينة اسمها القدس /ساحة الاستيطان القديم /  18:00-16:00الأحد / 

دوا القدس واكتشفوا كل محبيها : القدس  مدينة الأزل والقداسة والحروب . تعالوا  -أسعِّ

في عيون شعرائها ومحبيها الذين سيقرأون للاستماع لوجهات نظر مختلفة لمدينة القدس 

  قصائدهم . يدير اللقاء : الشاعران هرتسل وبلفور حقق .

بالامكان أن نلتقي في باب الخليل )يافا( والمرور بجولة قصيرة في المتحف قبل بداية 

  الفعالية
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 6276319-02للتفاصيل والتسجيل :

 الحي اليهودي ، 6متحف ساحة الاستيطان القديم,شارع أور هحاييم 

/ حي الكرتون / أرضي شوكي / فعالية خاصة بالخردة والتدوير : سنبني  16:30الأحد / 

معاً من كل مواد التدوير في أكوام الخردة التي في حينا ، التلة الفرنسية ، كما كنا نريد أن 

  نراها ونحلم بها .

 التلة الفرنسية . 19نادي الأرضي شوكي ، شارع ههغناه 

/ ثقافة / القدس ليست أبيض أسود : جولة في أحياء المتدينين  18:30 - 16:45 /الأحد 

نقطة اللقاء :  -تعالوا لنكتشف هل الحريديم هم طائفة واحدة  -الحريديم المقدسية 

  الدافيدكا

 https://tinyurl.com/y8tgvmh8:لتفاصيل إضافية 

لفن / معرض نتاج / شيء من الصحراء / أهرون كريتسر وملجأ ا 21:00-17:00الأحد / 

ورشة تصوير اشترك فيها مصورون هواة من الحريديم ذوي خلفيات متنوعة في القدس 

ر أسلوباً فنياً ذا طابع ديني يهودي لتعليم  . أدار الورشة الفنان أهرون كريتسر الذي طو 

  مصادر الدين اليهودي والتعبير بصيغة فنية آني ة عن الالمواد الدينية بواسطة التصوير

 , מקור ברוך6יהודה המכבי مكور باروخ  6لجأ الفن ,شارع يهودا همكابي م

 https://tinyurl.com/yc26tth4 لتفاصيل إضافية :

مجموعة من طلاب معاهد الربانوت من مختلف  -/ " معاً أيضاً "  19:00-17:00الأحد / 

التيارات الدينية في القدس / حلقات تعليم في موضوع مكانة رجل الدين في المجال 

 سرائيليالجماهيري الإ

 2في محطة القطار ، شارع دافيد ريمز 

/ المدينة التي ُرسمت معاً / مركز جيوغلي / القدس هي كل شيء عدا أنها  17:30الأحد / 

مدينة عادية يداعبها النعاس . ما بين أسوار قديمة وأحياء جديدة يصطف كافة أبطال كل 

  تيار في المجتمع الإسرائيلي.

كة الإسرائسلية القدس بأشكال مضحكة رائعة متنوعة ويومية تصف أفلام الرسوم المتحر 

  ونااقدة . انضموا لورشات متنوعة وعروض افلام رسوم متحركةاحتفالية .

 3مركز جينوغلي ، طوفيا 

حوار مع فنانة رسم الجداريات على إسم  -/ مسار البيارة / ستوديو ملكك  17:30الأحد / 

  للمجتمع . في الفعالية قصة للأطفال أيضُا !إليشع بن أفوياه ، وإعادة الآَخر 

 26حديقة أنتيغبنوس قرب البوتكه ، شارع أنتيغنوس 

Sunday | 17:45-19:30 | Black and White Jerusalem? | Tarbus | A tour in Haredi 

Jerusalem - Let's discover the diversity of the Haredi population. The tour 

will take place in English 

Meeting Point: Recruitment Office on Rashi Street. 

For more info: https://tinyurl.com/ybjvjfx4 

/ بيت عغنون / قراءات من قصائد شا"ي عغنون . تحاضر : نوريت برنهايم .  18:00الأحد / 

  شيكل 10الدخولية 
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 16بيت شا"ي عغنون شارع كلاوزنر 

 https://tinyurl.com/yaladsgy لتفاصيل إضافية :

/ ننفذ التسامح : وجهة نظر مقدسية / مدرسة رعوت / مؤتمر التسامح  18:30الأحد / 

التابع لمدرسة رعوت بمشاركة مجتمع المدرسة من طلبة وأهالي ورجال جمهور 

  مقدسيين . المؤتمر مفتوح للجمهور

 4ارع إلعيزر هغدول مدرسة رعوت ، ش

 https://tinyurl.com/y7wbtkam لتفاصيل إضافية :

/ عن أبداعات الشباب الفنية / تمول شلشوم / فنان الكلمة المحكية يونتان  19:00الأحد / 

بلومنفلد ، وفنانة افنانةى التعبيرية المسرحية يوآنه بليكمان والدي جي داني ) دانييله 

كيفية تضمين عمل فني ما  -القدس  بريتشنايدر( عن الالإبداعات الشبابية المسرحية في

يتقاطع مع كل الأوساط وتدخل أسوار وحدود المدينة ، فماذا يوجد في هذه المدينة 

 ليجذب إليها فنانين معينين وليهرب منها آخرون ؟

 شيكل تستخدم كوبوناً للمطعم . 30تذكرة الدخول : 

  5יואל משה סלומון  5شارع يوئيل موشي سلومون  -تمول شلشوم 

 s://tinyurl.com/ydcrarhphttp لتفاصيل إضافية :

جبل صهيون / أمسية صلوات متعددة الديانات מאמינים / / مؤمنون  19:30الأحد / 

  للمدينة المقدسة . بمشاركة فرقة علما وفرقة جماعة تحرير

  4المحطة الأولى ، شارع دافيد ريمز 

 https://tinyurl.com/ydbnq5qr لتفاصيل إضافية :

ف / أندرو بيكو / إنترفيست هي فرصة / إنترفيست عقائد وثقافات وطوائ 19:30الأحد / 

تنوع العقائد والثقافات والطوئف . عشاء ونقاش عن  -للاحتفال بالتنوع في القدس 

  المدينة المقدسة وما تعنيه لنا . يجب التسجيل مسبقاً .

  بيت في نحلاؤوت ، سيتم إرسال العنوان للذين تسجلوا

 https://tinyurl.com/yd9gkkd8 لتفاصيل إضافية :

  حل القدس / جوقة المغنيات " ضوء الخطر " بقيادة شوش نغيل // سوا 20:00الأحد / 

ترسو السفن للقدس في كنيسة الفادي ، تنزل بضائع وكنوز موسيقية نادرة الجمال من 

إثيوبيا وإسبانيا وأرمينيا وإيران وداغستانوإسرائيل وحتى من غرب أروبا . لقاء موسيقي 

راء والملحنين . نشيد الإنشاد وطه متميز ، يتحدث ويعني عن الحب مع أفضل الشع

حتى الوصول لتناول أنواع متنوعة … محمد علي وأجزاء من التهيليم وأشعار عمر الخيام 

  بيانو -تعزف الدودوك ، شاحر بورك  -للباذنجان وارتشاف الراكي . إيليه معازيه 

  كنيسة الفادي ، الموريستان ، البلدة القديمة

 https://tinyurl.com/yasd2jrw لتفاصيل إضافية :

حديث في  -هذا أيضاً ممكن / هيكل سليمان / كيف نرى الآخر في داخلنا  /20:00الأحد / 

معرض " هذا أيضاً ممكن " ، الذي شاركت فيه فنانات يهوديات وعربيات ، وبعد ذلك 

سيكون نقاش تتم دعوة الجمهور للمشاركة في خلق لوحة فنية مشتركة في الموضوع . 

ذاتنا والنظر الى الآَخر وللمجتمع الذي ننتمي إليه  يفسح المعرض المجال للنظر في

ل مجموعات الحوار ولبرامج في  خاصة ما يفر قنا والذي قد يجمعنا ويكون تورية يمث 

  موضوع الآَخر .
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyd9gkkd8&h=ATP0f_sO7ScQKTML4XjlzoiYnTC3Rz3X3EdoBMWFjbs1rVcvNLENT568rbc5oMo9_n6zD1WIb7gXA670js3hW1P52sKVLPHd-w5BuXXb4PMAVFhSDOiE1PjeAwRFGVyb9Iz76Bg
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 شيكل ، من أفضل التسجيل مسبقاً  20التذكرة بقيمة 

 3الطابق  58متحف هيكل سليمان ، شارع الملك جورج 

تغني في القدس ، / نغني في الحديفة وفي النفوس / أمسية / نفوس  20:00الأحد/ 

 أغان للسلام والقدس مع عرض مسرحي أصيل للمواجهة النفسية .

  الأحفور في متحف برج داود

 https://tinyurl.com/y79q99y6 لتفاصيل إضافية :

يواليش كرويس ، الذي يسمى أحيانًا "  -الأحد / مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف! 

الحرسديه" ، يتحدث في بيت لورا فورتون، عضوة المجلس البلدي ضابط عمليات الطائفة 

  عن حزب ميرتس.

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

  أ ، بيت هكيرم46شارع هحالوتس 

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

يوني فادعي ، مؤسس "  -ي في صالوني : تعالوا نتعرف! / مقدس 20:00الأحد / 

الأرجوحة " والناشط في كفاخ أطفال اليمن والكفاءة الجماهيرية ، يتحدث  -الكاروسيللا 

  في بيت أورلي جاكسون كوهن .

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 قدسية متنوعةمقدسيين آخرين لسرد قصص م

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

 ، القطمون 6، شقة  3، الطابق  6صالون أورلي ، صالون أورلي ، شارع حزكياهو هميلخ 

إلداد بوستن يتحدث في بيت  -مقدسي في صالوني :تعالوا نتعرف!  20:00الأحد / 

 "شيكل" عن المبادرة المقدسية .

صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

 2התקופה  2صالون شقة "شيكل " ، شارع هتكوفاه 

غلعاد نتان ، نشيط في مجموعو  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف !  20:00الأحد /

  اة مشتركة للعرب واليهود ، سيحكون قصصاً ياحد في التلة الفرنسية من أجل حي -معاً 

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

دينا لفينشتاين ، نشيطةفي  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف !  20:00الأحد / 

  مجال الثقافة في القدس ، ستتحدث في البوتكه ، مقهى جماهيري في القطمون

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 :tinyurl.com/ya92kfpz//https تفاصيل إضافية :ل

 26البوتكه في القطمون نشارع أنتيغنوس 
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شموئيل ديرلمن ، يعمل في  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف !  20:00الأحد / 

مجال التكنولوجيا المتقدمة وناشط حريدي ، يتحدث عن الحريدية بمقابل التقدم في نادي 

  ي التلة الفرنسيةناد اجتماعي ف -الأرضي الشوكي )أرتي شوك ( 

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

 التلة الفرنسية 19ه نادي أرتي شوك، شارع ههغنا

رييتشيل غربر من المركز  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف!  20:00الأحد / 

 المجتمعي للأفارقة تتحدث في بيت بولينه .

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 m/ya92kfpzhttps://tinyurl.co ة :لتفاصيل إضافي

 166صالون بولينه ، شارع بيت لحم 

إلداد فايل ، مستشار رئيس  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف !  20:00الأحد /

  البلدية سابقًا ، مدير مركز جماهيري المصراررة

  ومدير شبان في المركز ، سيحكي قصته .

يستضيف فيها مقدسي هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

 29עזה  29باب اليمن, شارع غزة ׳באב אל ימן׳ البار الجديد بأسلوب يمني 

مردخاي بن أفرهام ، مسلم  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف !  20:00الأحد / 

   ، سيسرد قصته ، الفعالية باللغة الإنجليزيةأمريكي سابقًا وإسرائيليحريدي حالياً 

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

 نادي الصحفيين في القدس ، مشكنوت شأننيم

دافيد مزراحي ، من مؤسسي  -ا نتعرف! / مقدسي في صالوني : تعالو 20:00الأحد /

  لافاميليا ومن مشجعي التسامح وتقبـُّل الآَخر في البلاد ، يتحدث عن قصته .

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

 42حلاؤوت ، هدرتا ، شارع أوهل موشي مركز جماهيري ن

محمد أبو غنام ، من سكان الطور  -/ مقدسي في صالوني :تعالوا نتعرف  20:00الأحد /

 وناشط ، يتحدث في السنة التحضيرية المقدسية .

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 ية متنوعةمقدسيين آخرين لسرد قصص مقدس

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

 31السنة التحضيرية المقدسية شارع برازيل 
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مة سيدات  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف!  20:00الأحد / ِّ يوخي ربابورت منظ 

 المبكى تسرد قصتها .

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 لسرد قصص مقدسية متنوعة مقدسيين آخرين

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

نتان موشي ، كاتب قصة ومفكر  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف!  20:00الأحد /

سنة . سيتحدث نتان عن حياته وكيفية  30وشاعر ، يواجه مرضاً نفسياً ويعايشها منذ 

 مواجهاته للحياة في المجتمع .

ت " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي هذا النشاط هو جزء من نشاطا

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

مديرة لواء  -حاغيت عسور  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف!  20:00الأحد /

لمصرارة وتد " للشبان في خطر ، التي تربت في عائلة تبنتها في ا -القدس لبرنامج ":ييتد 

، ستسرد قصتها . هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي 

 يستضيف فيها مقدسي مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

صادق اسماعيل لاجئ من دارفور  -/ مقدسي في صالوني : تعالوا نتعرف!  20:00الأحد /

سيتحدثون عن أسباب هجرتهم من بلادهم ، وعن الرحلة التي مروا ولاجئون أفارقة آخرون 

بها حتى وصلوا للقدس ، وعن حياتهم اليوم في ظل التهديد بطردهم والمستقبل 

المجهول . ستنضم للحديث إليشيفع ميليكوفسكي ، الناشطة من أجل اللاجئين الأفارقة 

 ام في هذا الموضوع .في العقد الأخير والتي ستحتلننا عن الوضع في هذه الأي

هذا النشاط هو جزء من نشاطات " مقدسي في صالوني " ، التي يستضيف فيها مقدسي 

 مقدسيين آخرين لسرد قصص مقدسية متنوعة

 https://tinyurl.com/ya92kfpz لتفاصيل إضافية :

 2الطابق  16صالون ديانا ، شارع هركيفيت 

. عرض مبني مثل  / مدينة السماء / عرض كله أغنية حب للمدينة الأزلية 20:00الأحد / 

  فسيفساء ملونة من الثقافات والديانات والقصص والناس . -المدينة نفسها 

 https://tinyurl.com/ybcvydr -لشراء تذاكر 

 20قاعة ميكرو ، مسرح القدس ، شارع ماركوس 

/ حكواتي في نادي المسخ / إتمار فرحي / حكواتي ليوم القدس : القدس أم  21:00الأحد/ 

  تل أبيب

  8تشيلي  نادي ليلي المسخ ، شارع

 https://tinyurl.com/ycrmfc65 لتفاصيل إضافية :

/ أفراهام هوستل / نتواصل بمساعدة الأغاني ، أمسية منصة  OpenMic/  21:00الأحد / 

 Joiningمفتوحة ، تعالوا نغني أغاني التسامح والاحتواء مع أناس من كل العالم . 

together through song in an Open Mic Night, come sing with people from 

all over the world songs of acceptance and tolerance 

 .HaNevi'im st 67شارع هنفيئيم 
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/ على غضب عارم : كباريه نساء يتحدثن من البطن / بشمت حزان / كباريه  21:00الأحد / 

لنساء تتحدى ما فرضوه عليهن، على ما يتم تخيله كأمر واقع ويجدن مفاتيح وبوابات 

نساء  -ية ، نساء يحملن الإحساس بالفراغ ويكتشفن أنهن مفعمات بالحياة للتغيير والتنم

  بطلات مع غضب عارم .

  2مسرح الخان ، شارع دافيد 

 https://tinyurl.com/yb3rdgxt لتفاصيل إضافية :

/ نادي كويز / نادي أرتي شوك / هل تعتقدون أنكم تعرفون القدس؟  21:30الأحد / 

بة وخاصة ل"يوم نقدسي " ! جوائز لنراكم تثبتون ذلك في نادي كويز في أمسية صاخ

 وجهات نظر من القدس . - 0202قي مة برعاية 

  التلة الفرنسية 19نادي أرتي شوك ،شارع ههغناه 

الأحد /طوال اليوم / آثار قدمين بالألوان / موسلاله وكفار شمعون / معرض رسومات 

قرية لأناس  - تفتح نافذة للعالم المتنوع ، الغني والخاص لرسامين من كفار شمعون

 -على مضمار التوحد . تم المعرض بالتعاون بين كفار شمعون وغالري الفنون الاجتماعية 

 معهد التربية المستدامة في كلية دافيد يلين .

 97شارع يافا  -شرفة موسلاله ، بنيان كلال 

الأحد / طوال النهار / قصة على الطريق / قصة هجرة الأثيوبين في صالونات متعددة 

  ي أنحاء المدينة .ف

تفاصيل إضافية في موقع " قصة على الطريق 

- http://www.sipur.org.il/index.php 

 فعاليات مغلقة للجمهور ==== 

 في القدس .וثانوية درور / حلقات حوار ، جولات ، تعليم مدرسي عن التعدد الثقافي

مدرسة زيف / سيعقد تلاميذ مدرسة زيف ماركوس مقابلات للجيل الذهبي عن الحياة 

 القدس في الماضي واليوم . في

 بيت هكيرم . -ويتعلمون عن المدينة التي يعيشون فيها 

  مدرسة آدم / محاضرة لضيف حريدي مقدسي في مدرسة آدم

 النشاطات بالتعاون مع صندوق القدس ، و ائتلاف التسامح و"هذه القدس "
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