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 ירושלמים יוצרים את יום ירושלים –יום ירושלמי: יום האחר 
 אירועים לקידום סובלנות ביום ירושלים 80

12-13.5.18 
 

זאת "יום ירושלמי: יום האחר" מזמין אתכם ואתכן להראות לכולם את הירושלמיּות האמיתית, 
יום, זאת שמלווה אותנו כל חיינו. ביחד, נעצב מחדש את יום ירושלים באמצעות מארג -שבקרבנו יום

אירועי סובלנות ברחבי העיר שימלאו את העיר באור אחר, ונוכיח לכולם שירושלים היא בירת 
הסובלנות העולמית! זה המקום ליצור יוזמות של ירושלמים, על ירושלמים, בשביל ירושלמים 

 קולות המגוונים שלנו ברחבי העיר.להדהד את הו
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ראשון | ירושלמי בסלון: בואו נכיר! | אסף הורן | מגוון אירועים בהם ירושלמים מתארחים -שבת

 בבתים של ירושלמים אחרים, לספר סיפורים ירושלמים מגוונים. 
 2kfpzhttps://tinyurl.com/ya9פרטים על כל מפגש בנפרד בהמשך הרשימה ובאירוע: 

 
 

קמפיין מיוחד  -פיס | נקודות מבט שונות על ירושלים: מיפוי אנושי 4ראשון | כל היום | קידס-שבת
 רחבי העיר והרשתות החברתיות -של סיפורים אישיים משלושת הדתות בירושלים 

 
 

קיום בירושלים העות'מאנית: -' | סיור בעקבות זרמים, עדות ורב| דנברט | דן ינוביץ 12:00שבת | 
שנים שבמהלכם יצאה מהעיר מימי הביניים אל  400התקופה העות'מאנית בירושלים נמשכה 

העת החדשה והפכה למוקד התעניינות של מעצמות אירופה מחד והתנועה הציונית מאידך. נצא 
שלה )הלוא הוא מוזיאון מגדל דוד(. במסגרת מהחומות בעקבות ראשוני המתיישבים ונבקר בקי

 הסיור נבקר במוזיאון לתולדות ירושלים ונסכם את השינויים שחלו בה לאורך הדורות. 
הסיור בחינם )טיפים יתקבלו בברכה( לא כולל כניסות לאתרים. לפרטים והרשמה: 

dan.yanovich@gmail.com 
 נקודת מפגש: שער יפו 

 https://tinyurl.com/y9f8ohypלפרטים נוספים: 
 
 

 | מורשת מוסתרת | עמק שווה | סיור בבית הקברות המוסלמי בממילא 16:00-18:00שבת | 
 נפגשים ברח' אגרון, מתחת ל"מוניות רחביה" בגן העצמאות

 https://tinyurl.com/ybb6cmbq לפרטים נוספים:
 
 

Saturday | 21:00-23:00 | Jerusalism | Speaking Diversity| Jerusalism welcomes all to 
an evening of prose and poetry connected to the theme of diversity. 
Power Coffeeworks, 111 Agripas St. 
For more info: https://tinyurl.com/y7wxtngo 
 
 

 -| עיר שמיים | מופע שכולו שיר אהבה לעיר הנצח. מופע שבנוי כמו העיר עצמה  21:00שבת | 
פסיפס צבעוני של תרבויות, דתות, סיפורים ואנשים. מערבולת היסטורית שמפגישה על במה אחת 

וסתם אנשים תמימים שנקלעו לעיר. מחול ומולטימדיה, מוסיקה נביאים ומצביאים, משוגעים וזונות 

http://www.facebook.com/jerusalemtolerance
http://www.jerusalemtolerance.org/
mailto:info@jerusalemtolerance.org
https://tinyurl.com/ya92kfpz
https://tinyurl.com/y9f8ohyp
https://tinyurl.com/ybb6cmbq
https://tinyurl.com/y7wxtngo
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כל האמצעים כשרים על מנת לנסות לספר בשעה ורבע את תולדותיה של  -מקורית וספוקן וורד
 ירושלים.-עיר שמיים -העיר הכי משוגעת, פיוטית, אכזרית, רחמנית ומלאת ניסים ונפלאות 

 https://tinyurl.com/ybcvydr -לרכישת כרטיסים 
 20אולם מיקרו, תיאטרון ירושלים, מרכוס 

 
 

ארוע גלאם חגיגי לכבוד גמר האירוויזיון. הקרנת  - 2018| הקרנה נוצצת | אירוויזיון  21:00שבת | 
 מנצנץ בליווי מוקשה מלכת הדראג הירושלמית התחרות בשידור חי, בר שתיה ואוכל, וגלאם

 7נוקטורנו, בצלאל 
 https://tinyurl.com/y8qdo5f8פרטים נופים: 

 
 

Saturday | 21:15-22:30 | Jerusalem: Through My Eyes | Shayna Kovler | In honor of 
International Women's Talmud Day and Jerusalem Day, come learn Talmud about 
Jerusalem from the women of Jerusalem. Three different women - Jewish educators 
who live and work in the city - will tell us about Jerusalem through their eyes, using 
the Talmud as their guide. 
Diana's Home, 16 Harakevet Street 
For more info: https://tinyurl.com/y8muurkq 
 
 

תמר בר לוי, שעברה משבר נפשי וחברה  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  21:30שבת | 
 ב"קלאבהאוס", תספר את סיפורה.

ושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים האירוע הוא חלק מאירועי "יר
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpzפרטים נוספים באירוע: 
 , קטמונים16הסלון של נועה ונתן, הורקניה 

 
 

יוסי קלאר, סמנכ"ל ארגון יוצאים לשינוי הפועל למען  -ון: בואו נכיר! | ירושלמי בסל 21:30שבת | 
יוצאים לשאלה מהמגזר החרדי, מדבר על המעבר מירושלים החרדית לירושלים החילונית, במינהל 

 קהילתי ניות.
האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 

 סיפורים ירושלמים מגוונים. אחרים כדי לספר 
 https://tinyurl.com/ya92kfpzפרטים נוספים באירוע: 

 66שלוחת המינהל הקהילתי, ניות 
 
 

שרה טאטל סינגר, עיתונאית בטיימס אוף ישראל  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  21:30שבת | 
נה בה גרה בארבעת הרובעים בעיר העתיקה, תספר את סיפורה. האירוע שכתבה ספר בעקבות ש

 יתקיים באנגלית.
האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 

 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.
 https://tinyurl.com/ya92kfpzפרטים נוספים באירוע: 
 26מרכז נפגשים, בן יהודה 
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| מדינת ירושלים | ירושלים נמעכת תחת משקל הסמלים הדתיים, הלאומיים  22:00שבת | 
והפוליטיים. אבל לפני שהיא סמל, היא עיר שאנשים חיים בה. סדרת הרשת ״מדינת ירושלים״ 

קרן שהתרחש או מתקיים בעיר הזו. בערב במזקקה מציגה בכל פרק דמות אחרת עם סיפור מס
 יוקרן פרק שכבר יצא לאור, פרק חדש שעוד לא נחשף, וחומרים אחרים מחדר העריכה. 

היוצרים, נתן אודנהיימר, תומר זמורה ואור דרורי ידברו על הסדרה ועל יצירה ירושלמית בעת 
 הדיגטלית 

 3מזקקה, רח' שושן 
 https://tinyurl.com/ya6pprcqלפרטים נוספים: 

 
 

סיור רגלי להכרות  -| מעבר לעיר ולכיכר | עיר עמים | סיור בעיר העתיקה  9:00-13:00ראשון | 
 עם מציאות החיים הפוליטית והיום יומית בעיר העתיקה. הסיור כרוך בהרשמה מראש.

 נק' מפגש: כיכר צהל 
  https://tinyurl.com/y7cchsqt לפרטים נוספים:

 
 

Sunday | 9:30 | Talmud & Hadith, Coffee & Tea. Vol. 2 | Ruth Kristina Vasileva | A 
group scriptural reasoning in the Talmud and Hadith 
Mt. of Olives - location upon request 
Details: https://tinyurl.com/ycuu8m9k 
 
 

בין אתרים קדושים,  -| סטטוס קוו וסובלנות | חלון להר ציון | סיור בהר ציון  10:00-13:00ראשון | 
בה, אמנים ובעלי עסקים. סיפורים נשכחים וסטטוס קוו עדין חיים זה לצד זה נזירים, תלמידי ישי

בואו להכיר את תפיסת עולמם של הדיירים והמבקרים בהר ציון, את הקיום המשותף ואת שיתופי 
הפעולה העדינים והמרתקים שמתקיימים בו היום. במהלך הסיור נפגש עם סמנכ"ל ישיבת 

 להירשם מראש.התפוצות אלי דן, ונזיר מקהילת הדורמיציון, האב דניאל. הסיור ללא תשלום אך יש 
 נק' מפגש: שער ציון

 https://tinyurl.com/y8d4wquzפרטים נוספים: 
 
 

הכנת גלויות בשפות שונות ועם  -| נפשות | נפשות גלויות בירושלים  17:00 – 11:00ראשון | 
 ל דודאנשים מכל הסוגים באירוע המרכזי של יום ירושלים במגד

 מגדל דוד
 https://tinyurl.com/y8k8p75qפרטים נוספים: 

 
 

אפ אירועי סובלנות בתחנות הרכבת -| שותפים בדרך | סיטיפס | פופ 13:00-16:00ראשון | 
 עירייה -הדוידקה  -הקלה מחנה יהודה 

 https://tinyurl.com/y89ltvlcפרטים נוספים: 
 
 

הוא אנסמבל גוספל נשי ישראלי  Born&Raised  |Born&Raised|  13:00-15:00ראשון | 
 זמרות נשמה ומבצע עיבודים לשירים ישראלים ולועזיים ברוח הנחמה והעוצמה. 15-המורכב מ

 סובלנות בתחנות הרכבת הקלה" אפ-פופ -האירוע הינו חלק מאירועי "שותפים בדרך 
 תחנת רכבת הדוידקה

 https://tinyurl.com/y89ltvlcפרטים נוספים: 

http://www.facebook.com/jerusalemtolerance
http://www.jerusalemtolerance.org/
mailto:info@jerusalemtolerance.org
https://tinyurl.com/ya6pprcq
https://tinyurl.com/y7cchsqt
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שפות במרחב הציבורי | שמע וכי"ח | מעגלי שיח בערבית, עברית ושפת  13:00-15:00ראשון | 

 הסימנים. 
 אפ אירועי סובלנות בתחנות הרכבת הקלה"-פופ -"שותפים בדרך האירוע הינו חלק מאירועי 

 תחנת רכבת העירייה
 https://tinyurl.com/y89ltvlcפרטים נוספים: 

 
 

מרכז  -| פופ אפ גישור ברחוב | מוזאיקה | כלים מעשיים לתקשורת בונה  13:00-15:00ראשון | 
 של מוזאיקה יוצא לרחוב לפגוש אתכם ולתת כלים לתקשורת בונה לירושלמים. הגישור 

תחנת  -אפ סובלנות בתחנות הרכבת הקלה" -פופ -האירוע הינו חלק מאירועי "שותפים בדרך 
 רכבת מחנה יהודה

 https://tinyurl.com/y89ltvlcפרטים נוספים: 
 
 

תג מאיר  -תומכים בתושבי וסוחרי העיר העתיקה  -| מצעד הפרחים | תג מאיר  13:30שון | רא
מחלקים פרחים לתושבים ולסוחרים בעיר העתיקה בהם יעבור מצעד הדגלים. החג שלנו לא צריך 

 לפגוע בערביי העיר העתיקה. 
 נקודת התארגנות: כיכר ספרא

 
 

 -בין שמיים לארץ | קבוצת "מאחיה" רוקדים דבקה | רוקדים דבקה |  14:00-16:00ראשון | 
ַמאְחָיה )עראק במרוקאית(, קבוצת בוגרי "כל עצמותי תאמרנה", מזמינים אתכם להצטרף ולרקוד 

 דבקה בכיכר ספרא, ריקוד ערבי מסורתי, מקפיץ וסוחף.
נת תח -אפ סובלנות בתחנות הרכבת הקלה" -פופ -האירוע הינו חלק מאירועי "שותפים בדרך 

 רכבת העירייה
 https://tinyurl.com/y89ltvlcפרטים נוספים: 

 
 

| גיא כהן | דוגלים בסובלנות | מרחב צבעוני ושמח ליצירת דגלים  17:30 – 14:30ראשון | 
ת ויש גם יופי ופלא. "אחרים", אישיים, מחברים ולא מפרידים. בתוך המגוון של ירושלים יש מחלוק

בואו ניצור יחד על הדגלים את ירושלים שהיינו רוצים לחיות בתוכה. מה המתנה שלך לעיר? מה 
מיוחד בעינך בירושלים. הדגלים והצבעים יחכו לכם בדשא שמעל תחנת "העירייה" של הרכבת 

 הקלה וכל מה שנשאר זה לבוא עם לב פתוח.
 אפ סובלנות בתחנות הרכבת הקלה"-פופ -רך האירוע הינו חלק מאירועי "שותפים בד

 https://tinyurl.com/y89ltvlcפרטים נוספים: 
 
 

 | הצעדה הירושלמית | התנועה הירושלמית 15:30ראשון | 
 פארק המסילה

 https://tinyurl.com/y7cr3ldg: לפרטים נוספים
 
 

קבוצה של תלמידי רבנות מהזרמים השונים בירושלים | מעגלי  -| "גם יחד" 17:00-19:00ראשון | 
 לימוד בנושא מקומו של איש הדת בציבוריות הישראלית

 4התחנה הראשונה, דוד רמז 
 3orxen8https://tinyurl.com/yפרטים נוספים: 

http://www.facebook.com/jerusalemtolerance
http://www.jerusalemtolerance.org/
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ם,  16:00-18:30ראשון |  ישּו ֶאת ְירּוָשַליִׂ | לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים | חצר הישוב הישן | שִׂ
ילּו ָבּה ָכל אֹוֲהֶביָה: ירושלים  עיר הנצח, קדושה ומלחמות. בואו לשמוע זוויות ראיה שונות של  -גִׂ

 הביה שיקריאו משיריהם. מנחים: המשוררים הרצל ובלפור חקק. העיר ירושלים בעיני משורריה ואו
 בשער יפו כדי לעבור סיור קצר במוזיאון לפני תחילת האירוע 16:00ניתן להיפגש בשעה 

 052-4002478, 02-6276319לפרטים והרשמה: 
 , הרובע היהודי6מוזיאון חצר הישוב הישן, רח' אור החיים 

 
 

ארטישוק | פעילות גרוטיאדה מיוחדת :'שכונקרטון' ונבנה יחד!  | שכונקרטון | 16:30ראשון | 
מכל חמרי המיחזור שבגרוטיאדה את השכונה שלנו, הגבעה הצרפתית, כפי שהיינו רוצים לראות 

 ולחלום אותה.
 הגבעה הצרפתית 19מועדון הארטישוק, ההגנה 

 tps://tinyurl.com/yc39ku4lht פרטים נוספים:
 
 

בואו  -| תרבות' | ירושלים לא שחור לבן: סיור שכונות חרדי ירושלמי  18:30 - 16:45ראשון | 
 נק' מפגש: הדוידקה -לגלות האם החרדים מקשה אחת 

 https://tinyurl.com/y8tgvmh8 לפרטים נוספים:
 
 

| דבר מן המדבר | אהרל'ה קריצר ומקלט לאמנות | תערוכה שהיא היא  21:00 - 17:00ראשון | 
צילום בה השתתפו קבוצה של צלמים חובבים חרדים בעלי רקע מגוון בירושלים. -פרי סדנת מדרש

את הסדנה העביר האמן אהרון קריצר אשר פיתח גישה אמנותית צילומית מדרשית העוסקת 
 יהודיים ובהבעת אמירה אמנותית עכשווית על הטקסטים באמצעות צילום.בלימוד מקורות 

 , מקור ברוך6המקלט לאמנות, יהודה המכבי 
 https://tinyurl.com/yc26tth4פרטים נוספים: 

 
 

יר על שם אלישע בן שיחה עם אמנית ציור הק -| שביל הפרדס | סטודיו משלך  17:30ראשון | 
 אבויה, והחזרת האחר לחברה. באירוע גם סיפור לילדים!

 26גינת אנטיגנוס ליד הבוטקה, אנטיגנוס 
 
 

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 
 
 

יְסֵבט ֶניי | בית עגנון | קריאה קווירית  18:00ראשון |  יֵמי ְשָפָמּה ֶשל לִׂ ברומן שירה של ש"י | נִׂ
 ש"ח 10עגנון. מרצה: נורית ברנהיים. כניסה: 

  16בית ש"י עגנון רח' קלאוזנר 
 https://tinyurl.com/yaladsgy לפרטים נוספים:

http://www.facebook.com/jerusalemtolerance
http://www.jerusalemtolerance.org/
mailto:info@jerusalemtolerance.org
https://tinyurl.com/yc39ku4l
https://tinyurl.com/y8tgvmh8
https://tinyurl.com/yc26tth4
https://tinyurl.com/ybjvjfx4
https://tinyurl.com/yaladsgy


  
 

 www.jerusalemtolerance.orgבפייסבוק |  סובלנית ירושלים

 info@jerusalemtolerance.org 

 
 

של תיכון רעות | עושים סובלנות: מבט ירושלמי | בית הספר רעות | כנס סובלנות  18:15ראשון | 
 בהשתתפות קהילת בית הספר, אנשי ציבור ויזמים חברתיים ירושלמיים. הכנס פתוח לציבור הרחב

  4בית הספר רעות, אליעזר הגדול 
 https://tinyurl.com/y7wbtkamפרטים נוספים: 

 
 

| יצירה צעירה בירושלים | תמול שלשום | אמן הספוקן וורד יונתן בלומנפלד,  19:00ראשון | 
איך  -אמנית הפרפורמנס יואנה בליקמן ודיג'יי דני )דניאלה ברטשניידר( על יצירה צעירה בירושלים 

משלבים יצירה פורצת מגזרים וגבולות בעיר עם חומות, מה יש בעיר הזו שמושך אליה אמנים 
 סוימים ומבריח אחרים? מ

 ש"ח המשמשים כקופון למסעדה. 30מחיר כניסה: 
  5יואל משה סלומון  -תמול שלשום 

 https://tinyurl.com/ydcrarhpפרטים נוספים: 
 
 

על עיר הקדש,  קהילת ציון | ערב תפילה בינדתיתمؤمنون | | מאמינים  19:30ראשון | 
 בהשתתפות להקת עלמא והג׳מעה של תחריר

 4התחנה הראשונה, דוד רמז 
 https://tinyurl.com/ydbnq5qrפרטים נוספים: 

 
 

 -| אינטרפיסט | אנדרו פיקו | אינטרפיסט היא הזדמנות לחגוג את הגיוון בירושלים  19:30ראשון | 
גוונה של תפיסות, תרבויות ועדות. ארוחת ערב ודיון לגבי העיר הקדושה ומשמעותה עבורנו. יש מ

 להירשם מראש.
 בית בנחלאות, כתובת תישלח לנרשמים.

 https://tinyurl.com/yd9gkkd8לפרטים נוספים: 
 
 

 סבל הזמרות "סירנות" בניצוח שוש לגיל || חופי ירושלים | אנ 20:00ראשון | 
הספינות לירושלים עוגנות בכנסית הגואל, פורקות מטענים ואוצרות מוזיקליים נדירים ביופים 
מאתיופיה, ספרד, ארמניה, פרס, דאגאסטן, ישראל ואף ערבות אשכנז. מפגש מוזיקלי מיוחד, 

השירים, טהא מוחמד עלי, פרקי המדבר ושר על אהבה בעזרת מיטב המשוררים והמלחינים. שיר 
דודוק, שחר  -תהילים, משירת עומאר כאיים ואפילו מתכוני חצילים ושתיית ראקי. איליה מעזיה 

 פסנתר. -בורק 
 כנסיית הגואל, מוריסטן, העיר העתיקה

 https://tinyurl.com/yasd2jrw פרטים נוספים:
 
 

שיח גלריה בתערוכה  -| גם זה אפשרי | היכל שלמה | היבטים של האחר בתוכנו  20:00שון | רא
"גם זה אפשרי", בה השתתפו אמניות יהודיות וערביות, ולאחריו דיון שבסופו יוזמן הקהל ליצור 

יצירה משותפת בנושא. התערוכה מאפשרת הזדמנות להתבוננות על עצמנו, על האחר ועל 
אנו שייכים ובעיקר על מה שמפריד ושעשוי לחבר ומשמשת פלטפורמה לקבוצות הקהילה שאליה 

 שיח ולתכניות בנושא האחר.
 ש"ח, מומלץ להירשם מראש 20הכניסה בעלות 

 3, קומה 58מוזיאון היכל שלמה, המלך ג'ורג' 
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| נפשות שרות בירושלים | שרים בגינה ונפשות | ערב שירי שלום וירושלים  20:00ראשון | 
 בשילוב יצירה מקורית על התמודדות נפשית

 החפיר במגדל דוד
 https://tinyurl.com/y79q99y6 פרטים נוספים:

 
 

יואליש קרויס, שלעיתים נקרא "קמב"ץ העדה  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 ורטון, חברת מועצת העיר מטעם מרצ. החרדית", מדבר בביתה של לורה

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 א46החלוץ של לורה,  הסלון

 
 

יוני ודעי, מייסד "הקרוסלה" ופעיל במאבקים של ילדי  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 תימן ושל כשרות קהילתית, מדבר בביתה של אורלי ג'קסון כהן.

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.אחרים 

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 , קטמון6, דירה 3, קומה 6הסלון של אורלי, חזקיהו המלך 

 
 

שק""ל על יזמות אלדד פוסטן מדבר בדירה של  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 ירושלמית.

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpzפרטים נוספים באירוע: 
 2סלון של דירת שק"ל, רח' התקופה 

 
 

יחד בגבעה הצרפתית -גלעד נתן, פעיל בקהילת מען -ון: בואו נכיר! | ירושלמי בסל 20:00ראשון | 
 למען חיים משותפים של ערבים ויהודים, יספר את סיפורו.

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 
 

דינה לוינשטיין, אקטיביסטית בתחום התרבות  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 בירושלים, מדברת בבוטקה, בית קפה קהילתי בקטמונים.

ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 .26הבוטקה בקטמונים, אנטיגנוס 
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טקיסט ואקטיביסט חרדי, מדבר -רילמן, היישמואל ד -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 מועדון חברתי בגבעה הצרפתית. -על החרדיות מול המודרנה במועדון הארטישוק 

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 הגבעה הצרפתית 19מועדון הארטישוק, ההגנה 

 
 

רייצ'ל גרבר מהמרכז לקהילה האפריקאית מדברת  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 בבית של פולינה.

ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים  האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 166הסלון של פולינה, דרך בית לחם 

 
 

ד וייל, יועץ ראש העיר לשעבר, מנהל מינהל אלד -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 קהילתי מוסררה ומנהל צעירים במרכז, יספר את סיפורו. 

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 29עזה باب اليمن, הבר החדש בסגנון תימני ׳באב אל ימן׳ 

 
 

מרדכי בן אברהם, אמריקאי מוסלמי לשעבר וישראלי  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 יים באנגלית.חרדי היום, יספר את סיפורו. האירוע יתק

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 משכנות שאננים מועדון העיתונאים בירושלים,

 
 

דוד מזרחי, ממקימי לה פמיליה וממקדמי סובלנות  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 וקבלת האחר בארץ, מספר את סיפורו.

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 .אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 42הדרתא, מינהל קהילתי נחלאות, אהל משה 

 
 

טור ואקטיביסט, מדבר -מוחמד אבו ע'נם, תושב א -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 במכינה הירושלמית

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים. 

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 31המכינה הירושלמית, ברזיל 
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 יוכי רפפורט מארגון נשות הכותל תספר את סיפורה. -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 

 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.
 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:

 
 

סופר, יוצר, הוגה, כותב שירה, אדם.  -נתן משה  -| ירושלמי בסלון: בואו נכיר!  20:00ראשון | 
 שנה. נתן יספר על חייו והתמודדות כאדם החי בקהילה. 30מתמודד עם מחלה נפשית וחי לצידה 

בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 
 

תד לצעירים בסיכון, מנהלת מחוז ירושלים של תוכנית י -| בואו נכיר! חגית עשור  20:00ראשון | 
שגדלה במשפחת אומנה במוסררה, תספר את סיפורה. האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי 

בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים 
 מגוונים.

 tinyurl.com/ya92kfpzhttps//: פרטים נוספים באירוע:
 
 

ומבקשי מקלט אפריקאים  | בואו נכיר! סאדיק איסמעיל, מבקש מקלט מדרפור 20:00ראשון | 
נוספים יספרו לנו על הסיבות שהובילו אותם לעזוב את ארצם, על המסע אותו עברו שהביא אותם 

לירושלים, ועל חייהם כיום בצל איום הגירוש והעתיד הלא ידוע. אל השיחה תצטרף אלישבע 
 ושא זה. מיליקובסקי, פעילה למען מבקשי המקלט בעשור האחרון שתעדכן על המצב כיום בנ

האירוע הוא חלק מאירועי "ירושלמי בסלון", בהם ירושלמים מתארחים בבתים של ירושלמים 
 אחרים כדי לספר סיפורים ירושלמים מגוונים.

 https://tinyurl.com/ya92kfpz פרטים נוספים באירוע:
 2קומה  16הסלון של דיאנה, הרכבת 

 
 

 -| עיר שמיים | מופע שכולו שיר אהבה לעיר הנצח. מופע שבנוי כמו העיר עצמה  20:00ראשון | 
פסיפס צבעוני של תרבויות, דתות, סיפורים ואנשים. מערבולת היסטורית שמפגישה על במה אחת 

יקה נביאים ומצביאים, משוגעים וזונות וסתם אנשים תמימים שנקלעו לעיר. מחול ומולטימדיה, מוס
כל האמצעים כשרים על מנת לנסות לספר בשעה ורבע את תולדותיה של  -מקורית וספוקן וורד

 ירושלים.-עיר שמיים -העיר הכי משוגעת, פיוטית, אכזרית, רחמנית ומלאת ניסים ונפלאות 
 https://tinyurl.com/ybcvydr -לרכישת כרטיסים 

 20לם מיקרו, תיאטרון ירושלים, מרכוס או
 
 

| סטורי טלר בפאב המפלצת | איתמר פרחי | סטורי טלר ליום ירושלים: ירושלים  21:00ראשון | 
 או תל אביב 

 8פאב המפלצת, צ'ילה 
 https://tinyurl.com/ycrmfc65לפרטים נוספים: 
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 www.jerusalemtolerance.orgבפייסבוק |  סובלנית ירושלים

 info@jerusalemtolerance.org 

| אברהם הוסטל | מתחברים בעזרת השירים, ערב במה פתוחה,  OpenMic|  21:00ראשון | 
 Joining together through song in anבואו לשיר שירי סובלנות והכלה עם אנשים מכל העולם. 

Open Mic Night, come sing with people from all over the world songs of acceptance 
and tolerance 

 .HaNevi'im st 67רח' הנביאים 
 
 

| על בטן מלאה: קברט נשים מדברות מהבטן | בשמת חזן | קברט של נשים  21:00ראשון | 
שקוראות תיגר על מה שהכתיבו להן, על מה שנדמה כמציאות חד משמעית ומוצאות מפתחות 

יבורות עם בטן נשים ג -ופתחים לשינוי וצמיחה, נשים שמרגישות ריקות ומוצאות שהן מלאות 
 מלאה. 

 2תיאטרון הח'אן, דוד רמז 
 https://tinyurl.com/yb3rdgxtפרטים נוספים: 

 
 

| פאב קוויז | מועדון הארטישוק | חושבים שאתם מכירים את ירושלים? נראה  21:30ראשון | 
 - 0202ומיוחד ל"יום ירושלמי"! פרסים שווים בחסות אתכם מוכיחים את זה ב'פאב קוויז' מטורף 

 נקודות מבט מירושלים.
 הגבעה הצרפתית 19מועדון הארטישוק, ההגנה 

 https://tinyurl.com/yc39ku4lפרטים נוספים: 
 
 

אשר פותחת חלון לעולמם  ראשון | כל היום | עקבות בצבע | מוסללה וכפר שמעון | תערוכה
כפר לאנשים על הרצף האוטיסטי. התערוכה  -המגוון, העשיר והייחודי של ציירים מכפר שמעון 

המכון לחינוך לקיימות  -נוצרה כחלק משיתוף פעולה בין כפר שמעון והגלריה לאמנות חברתית 
 במכללת דוד ילין. 

 97יפו  -מרפסת מוסללה, בניין כלל 
 
 

ם | סיפור על הדרך | סיפורי עלייתם של חברי קהילת יוצאי אתיופיה בסלונים שונים ראשון | כל היו
 http://www.sipur.org.il/index.php -ברחבי העיר. פרטים נוספים באתר "סיפור על הדרך" 
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