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 ~~ 1.6 ~~ שבת
 

 יובל בקרית השוויוני המניין  |סובלנית לירושלים ומסמנים מתפללים

 ממרכז אביאל עם יחד נלמד התפילה לאחר. בירושלים לשלום נתפלל גם בה השבת לתפילת נתכנס

 הסימנים בשפת" זהב של ירושלים" השיר את יובל בקרית לחרשים שמע

 1 שרון אברהם רח - יובל קריית השוויוני המניין  |9:30  |שבת

  

 אלימן באב|  בפרהסיה ירושלים על מספרים

 ירושלים מסיפורי לספר לקהל והזדמנות, באהבה ירושלים על מבט נקודות ארבע, סיפורים ארבעה

 חברתית פעילה ירושלמית, גידניאן יעל של בהנחייתה. ן. שלהם

 29 עזה, אלימן באב|  13:00|  שבת

 

 פרחי איתמר|  ח"הפלמ( על) גיבורות

 פמיניסטי הכי לרחוב שלהן והקשר גבורה על רק, נשים על רק. ח"בפלמ ומסתיים ח"בפלמ שמתחיל סיור

 . בירושלים

 2 ח"הפלמ, האסלאם לאומנות המוזיאון מרחבת יציאה|  17:30|  שבת

 

 ותחנות הקריאה במסריק ובית צפאפא ירושלים שלום שאלו|  המערבית לעיר ירושלים ממזרח ביקור

בשבת פרשת במדבר, עם יום ירושלים בפתח, בואו לשמוע את שכנינו, תושבי שייח' ג'ראח, מספרים על 

 חייהם תחת איום פינוי מבתיהם. 

 ומתאימה לשומרי שבת )ללא הגברה(. בואו בשלום! התוכנית תתקיים בשפה העברית

האירוע נערך מטעם "שאלו שלום ירושלים", פעילים דתיים הדורשים את שלום העיר, ובכלל זה, את 

 שלומן של קהילות פגיעות במזרח ירושלים.

האירוע מתקיים בשיתוף פעולה עם תחנות הקריאה במסריק ובבית צפאפא. לכבוד יום ירושלים יחודש 

מלאי הספרים בערבית בתחנת בית צפאפא, לרווחת ולהנאת הציבור הרחב. אתם מוזמנים להינות 

 מספרים אלו וגם לתרום מספריכם לתחנה )גם ספרים בשפה הערבית וגם בשפות אחרות(.

 (והרכבת מסריק פינת) המסילה על הקריאה תחנת|  18:00|  שבת

 

 



  

 | שבאתי שבאתי יום ירושלים!

אתגרים  -לשיחה על המגזר החרדי  –הרב חנוך רוגוז'ינסקי, איש חינוך חרדי ישראלי מפגש מרתק עם 

 .והזדמנויות

 מתאים לשומרי שבת

 10| אבן גבירול  18:15שבת | 

 

 ומרכז המפלצת פאב קואופרטיב | בעיר ונוצרים יהודים ביחסי אתגרים? בירושלים הנוצרים הם מי

 ולדיאלוג לחינוך רוסינג

 בין ביחסים האתגרים על, הירושלמי במרחב הנוצריות הקהילות מגוון על בנדקובסקי חנה של הרצאה

 בעיר היהודית לחברה פלסטינית-הנוצרית החברה ובין, הנוצריים והמוסדות המדינה

 יובל קרית 8 ילה'צ, המפלצת פאב|  20:45  |ש"מוצ

 

 להכיר נעים | רחוב משחק! להכיר נעים

 להכיר בואו. הירושלמי ברחוב זרים בין ועמוקות קצרות אישיות שיחות דרך אנשים בין המפגיש משחק

 .הכרתם שלא סיפורים ולשמוע בעיר איתכם שגר מי את

 אפ סובלנות" ברכבת הקלה-אירוע זה הינו חלק מאירועי "פופ

 העירייה רכבת תחנת   |21:00 - 23:00|  ש"מוצ
 

 'רובנוביץ ואסתר חמו בן ירין  |ירושלמיות פנים

 ירושלים ברחובות שלכם הפנים את לצייר בואו. ירושלים את מרכיבות רבות פנים

 אפ סובלנות" ברכבת הקלה-אירוע זה הינו חלק מאירועי "פופ

 הפתוח השוק מול הפרחים רחבת|  21:00-00:00|  ש"מוצ
 

 רינת לוינסון וינאי גורליק|  "דרך" בגישת - אחרת מכירים

 נגלה" דרך" של במפגש. ועוד מחשבות, שיפוטיות, דעת הסחות - רקע רעשי ישנם שלנו השיחות ברוב

 אחרים ולארח, אחרים של בעולמם אורחים להיות נלמד. לאומנות להפוך יכולה פשוטה שיחה שגם

 בעולמנו

  13 המערבים רחוב, אפריקה צפון יהדות מורשת מרכז של החצר  |21:15 | ש"מוצ
 

  | "מעלה" בית ספר לקולנוע קולנוע מעלה

של הקרנת  סרטי בוגרים של בית הספר מעלה. סרטים מגוונים המראים את העולמות מרתון  לילי 

השונים המתקיימים כאן בירושלים. באולם מוקרנים הסרטים החדשים של השנה האחרונה. ביתר 

  .הכתות סרטים מהשנים האחרונות

 20| בית הספר לקולנוע מעלה, שבטי ישראל  02:00 - 22:00מוצ"ש | 



  

 ~~ 2.6 ~~ ראשון
 

 סיטיפס אפ סובלנות ברכבת הקלה |-ך: פופבדר שותפים

 והעירייה הדוידקה, יהודה מחנה: הקלה הרכבת בתחנות סובלנות אירועי אפ-פופ

 היום במהלך|  הרכבת תחנות  |ראשון
 

 'רובנוביץ ואסתר חמו בן ירין  |ירושלמיות פנים

 ירושלים ברחובות שלכם הפנים את לצייר בואו. ירושלים את מרכיבות רבות פנים

 אפ סובלנות" ברכבת הקלה-אירוע זה הינו חלק מאירועי "פופ

 הפתוח השוק מול הפרחים רחבת  |8:00-18:00|  ראשון

 

 | תיכון דרורברה לה יחדיו ועיר שח -ירושלים 

 הצטרפו אלינו לחגיגות לתפילה, למפגש ולשיח בנושא: בין אחדות לאחידות

 , קריית משה7קוסובסקי | תיכון דרור,  8:30ראשון | 

 
 ציון להר חלון  |ציון בהר סיור - וסובלנות קוו סטטוס

 אמנים, ישיבה תלמידי, נזירים זה לצד זה חיים עדיין, קוו וסטטוס נשכחים סיפורים, קדושים אתרים בין

 ואת המשותף הקיום את, ציון בהר והמבקרים הדיירים של עולמם תפיסת את להכיר בואו. עסקים ובעלי

 היום בו שמתקיימים והמרתקים העדינים הפעולה שיתופי

 ציון שער   |10:00 - 13:00 | ראשון

  
 | מינהל קהילתי גבעה צרפתית ובתי הספר בשכונה שבט אחים ואחיות

 "שירת המונים בסגנון קולולם של בתי הספר השונים בשכונה, עם השיר: "שבט אחים ואחיות
 , גבעה צרפתית7יצירתית, לוחמי הגטאות | אולפנת צביה  11:00ראשון | 

 
 מאיר תג | הפרחים מצעד

 העתיקה העיר בסוחרי ולתמוך פרחים לחלק ויוצאים ירושלים ביום יחד נפגשים

  ספרא כיכר מפגש נקודת|  12:00  |ראשון

 
 הישן הישוב חצר מוזיאון | בירושלים תימן יהודי בעקבות - הדסה אהבת

 החינה טקס הדגמת כולל, התימנית הנשים שירת על שיחה. קוסוביץ אליהו מלכה הדרך מורת עם סיור

 לירושלים תימן יהודי של הקשר על היהודי וברובע הישן הישוב חצר במוזיאון וסיור שרעבי שרה עם

 ספרא בכיכר הסיור תחילת|  19:00 - 15:30|  ראשון

 



  

 השלישית החומה שכונת תושבי|  ביחד כולנו 
 בשכונה ד"צמי ילדי עם יחד פעילה לחצר מזמינים השלישית החומה שכונת תושבי

 השיכונים חצר - 9 השלישית החומה|  15:30  |ראשון

  

 שווה עמק | והגיא הרכבל

 את, הגיא של התרבותי עושרו את יחשוף הסיור. המתוכנן הרכבל תוואי בעקבות הינום בן בגיא רגלי סיור

. בו שנקשרות בעיר הקיימות התרבויות של המגוונות העתיקות המסורות ואת העיר בתולדות חשיבותו

 והכלכליים הפוליטיים והאינטרסים, ורכבל חבלים גשר: ההווה תכניות את הסיור יציג, כן כמו

   שמאחוריהם

 (הקיוסק ליד) הפעמון גן חניון|  16:00  |ראשון

  

 גשר|  רשמיים הבלתי: קולנוע מדרש

 ומנחות מנחי בהנחיית שיח למעגלי והתכנסות לקולנוע גשר קרן של" רשמיים הבלתי" בסרט צפייה

 שהיא במה ונתעמק נדון. שלנו במדינה ומעניינת מורכבת, יפה הכי העיר, ירושלים על נדבר". גשר"

 בה הגרים וכיחידים כחברה עבורנו מייצגת

 אליאנס בית|  19:00|  ראשון

  

 לבן כחול אדם זכויות | רחל במעבר סיור

 אתגרים מספר מספק הסכסוך. הפלסטינית הרשות תושבי אלפי עשרות עבור חיים מרכז מהווה ירושלים

 בחופש הפגיעה ומידת הביטחון על שמירה, הדדיים כלכליים אינטרסים של במונחים זו למציאות

 והשבים העוברים של היומיומית במציאות הקיימים האתגרים את נפגוש בסיור. התנועה

 רחל מעבר|  16:00|  ראשון

  

 | נפשות נפשות גלויות

 מיזם נפשות מזמין אתכןם לכתוב/לצייר ברכה לעיר המיוחדת ולאנשים המגוונים הבונים אותה

 | צומת אורנים 16:00ראשון | 

 

 הירושלמית התנועה | המשפחות צעדת - הירושלמית הצעדה

 דונדורמה מארש להקת של מוסיקלי בליווי, המגוון של בחגיגה ירושלמיות קהילות

 התחנה במתחם חגיגי הפנינג :18:00|  אורנים בצומת התכנסות :16:30ראשון | 

  

 

 



  

 ל"שק  |ירושלמיות סדנאות

 בניחוח בישול וסדנת יהודית אומנות סדנת נקיים בו, ל"שק של המתמודדים מועדון של בסלון אירוח

 להם ומעניקה שונות מגבלות עם אנשים בתוכה המשלבת, ל"שק במכללת יתקיים האירוע. ירושלמי

 הפנאי בשעות ותרבות קורסים

 9 האומן רחוב, ל"שק מכללת|  19:00 – 16:30  ן |ראשו

  

 ציפורי מרכז  |ירושלים ביער שונות מסורות

 לכל ומשחק תצפיות סיור דרך, ירושלים ביער ביטוי לידי הבאות השונות והמורשות ההיסטוריה את נכיר

 הרשמה. יחד חוות שהן המיוחדות הפעילויות ועל כאן הנפגשות האוכלוסיות מגוון על נספר. המשפחה

  yehielmikeleiter@gmail.com: מראש

 "ירושלים יער – ציפורי מרכז" בחניית נפגשים|  19:00 – 16:30  |ראשון

  

 מוזאיקה  |מגשרים סיפורים

 ומעניינים מרגשים לסיפורים להיחשף ואתכן אתכם מזמין הירושלמית בקהילה הגישור מרכז - מוזאיקה

 gmail.com8gi.mor@: במייל מראש בהרשמה ההשתתפות. טוב סוף עם רובם, הגישור מחדר

 (4 קומה) 32 קניג פייר רחוב, מרים בית, מוזאיקה|  17:00-19:00  |ראשון

  

 תרבות עושים חרדים  –' תרבות | התקומה בשביל סיור

, לעומתיים וציבורים לאומיים מוסדות בין ירושלים העיר את נפגוש בו ופלורליסטי ירושלמי חווייתי סיור

 בקהילה פעיל, מושקוביץ וגרשון, חברתי-חינוכי יזם, אולמן אריה בהדרכת. וחרדי ממלכתי - כפול במבט

 מודרנית החרדית

 ל"קק פינת' ורג'ג קינג רחוב, היהודית הסוכנות/ ל"קק בניין מול נפגשים|  17:30-19:00  |ראשון

  

 להכיר נעים | רחוב משחק! להכיר נעים

 להכיר בואו. הירושלמי ברחוב זרים בין ועמוקות קצרות אישיות שיחות דרך אנשים בין המפגיש משחק

 .הכרתם שלא סיפורים ולשמוע בעיר איתכם שגר מי את

 אפ סובלנות" ברכבת הקלה-אירוע זה הינו חלק מאירועי "פופ

 העירייה רכבת תחנת  | 21:00-18:00|  ראשון

 

 פיקו אנדרו|  הזולת עם מפגש - פתוחה ובמה סיפורים סיפור ערב

 תוכלו וגם ומרגשים מרתקים סיפורים תשמעו בו, האחר את שפגשנו הראשונה הפעם על סיפורים ערב

 בעצמכם ולספר

 5 קומה 4 יפתח, חנה של הבית|  18:30|  ראשון



  

 דרילמן שמואל|  בירושלים חרדית סובלנות 

 בעקבות מגזרית הבין והשותפות החידוש, השיקום על נוף הר בשכונת תורה בני קהילת עם להכרות סיור

 2014 בשנת אדם בני שישה נרצחו בו הטרור פיגוע

 43 קצנלבוגן ברחוב, נוף הר קהילתי מינהל ברחבת נפגשים|  18:30  |ראשון

  

 | בית לוי אשכול על רוח פיוס וסובלנות בבית לוי אשכול

הצטרפו אלינו לסיור מיוחד בעקבות סובלנות ורוח פיוס במורשתו של לוי אשכול. נבקר בבית ראשי 

הממשלה ההיסטורי ונלמד על תקופות סוערות בירושלים, על מלחמת ששת הימים ועל הסבלנות ורוח 

 .הפיוס של ראש הממשלה השלישי, לוי אשכול

 02-6313091ש"ח למבוגר. בהרשמה מראש בלבד:  25ש"ח לאזרח ותיק וסטודנט,  20

beiteshkol@spni.org.il 

 44| בית לוי אשכול, בן מימון  21:00 - 19:00ראשון | 

 

 יחד גם|  השעה לאתגרי הנענה ערכי כגורם היהדות: רבנות תלמידי פאנל

 המדרש בתי בין ההבדלים אף-על. השונים מהזרמים רבנות מתלמידי המורכבת קבוצה היא" יחד גם"

 . יחד איתנו לדון בואו. השעה לאתגרי הנענה ערכי כגורם היהדות - המשותף חזון ישנו

   6הגינה הקהילתית במוזיאון הטבע, הרב שמואל מוהליבר |  19:00|  ראשון
 

َعال - מדוברת ערבית סדנת
َ
رِدش ت

َ
 דרדש | דרדש תעאל - د

לספר על עצמנו בערבית מדוברת ואיך להגיב נכון לומדים לדבר ערבית, ממש מההתחלה! בסדנה נלמד 

, לבטא נכון את המילים ונקבל 0-לסיטואציות שונות עם דוברי השפה. נלמד איך להתחיל לדבר ממש מ

טיפים מקצועיים ללימוד מהיר וקל של השפה הערבית. לא צריכים שום רקע בערבית. לא צריכים להביא 

 .שום דבר. הכל עלינו

 לערבית מדוברת! 1, המורה מספר מנחה: מרסל דבאח

 (49 יפו) 2 ץ"יעב סמטת, מדוברת לערבית ספר בית - דרדש|  20:00, 19:00: סדנאות שתי  |ראשון

 

 בירושלים עגנון בית | ירושלמי טיפוס

 מתוך ציטוט איתו להביא מוזמן הקהל. עגנון כתב עליהם הירושלמיים והטיפוסים הדמויות בעקבות מפגש

 והשונות האחרות הפנים על ונדבר יחד נקרא המפגש במהלך. ירושלמי" טיפוס" המתאר עגנון כתבי

 ירושלים העיר את המרכיבות

 תלפיות 16 קלאוזנר רחוב, בירושלים עגנון בית|  19:00  |ראשון

 

 



  

 הלפרין לילי|  סובלנות ללמד כדי סבלנות דרושה

 יותר סובלני להיות לאדם המסיעיים ישומיים כלים שני על, הלפרין לילי הסובלנות לקידום אמת מרכז ר"יו

 . הציבורי ובמרחב האחר עם, עצמו עם

 הצרפתית הגבעה 4 קניה גולי מבוא רחוב', 4 קניה' המוזיקה מרכז|  19:00|  ראשון
  

 שלם האקדמי המרכז|  אברהם דתות בשלוש ירושלים של חשיבותה -? להיות או לחיות

 את ומציג השונות הדתות שלוש בנות ירושלמיות נערות שלוש אחר העוקב", ירושלים" הסרט הקרנת

 חשיבותה בנושא ושיח קצרות הרצאות יתקיימו ההקרנה לאחר. אומנותית בייחודיות הירושלמי הפסיפס

 ארצי ואלעד בנדקובסקי חנה מפי וביהדות באיסלם, בנצרות ירושלים של

 ירושלים פלנט יס|  19:30  |ראשון

  

 שלשום ותמול אלול מדרש בית, מקורוק|  פטרסבורג סנט-ירושלים מקורוק

 סדנה בתום שנוצר מופע. התרבותית והבריגדה אלול עמותת מבית מקורוק פרוייקט של פעולה שיתוף

 מ"מברה ישראלים יוצרים בין ומפגיש ההגירה בחווית העוסק,  מנדלבום ואלכסנדרה שביב מיקי בהנחיית

 מופע ויצרו לשנייה האחד מקוריים ולחנים טקסטים כתבו היוצרים. אחרים וממקומות צברים ישראלים עם

 השונות מחוויותיהם משולב

 ש"ח המוחזרים לשימוש במסעדה 20כניסה: 

 5 סולומון משה יואל, שלשום תמול|  19:30|  ראשון
  

 ירושלים בעיריית נשים וקידום מנהיגות לפיתוח המחלקה | ירושלים לך

 אחלה מזה תוציא וגם בירושלים הנשים דורות בין שתחבר, קיגל מרינה עם מסוגה ראשונה כתיבה סדנת

  gi.mor8@gmail.com: במייל או http://tiny.cc/vvjr6y: בקישור מראש הרשמה. סיפור

 9 יוחאי בר, נשית למנהיגות הירושלמי הבית|  19:30  |ראשון

 

 שור ברקאי ש"ע חברתי מדרש בית | חברים ישראל כל שעושה עיר - ירושלים

 ומתחים חיבורים על לימוד למעגלי נעבור", ירושלים יקיר" פרס זוכת אליהו בן נחמה עם לשיחה נפגש

 ירושלים צעירים מרכז ל"מנכ, וייל אלדד עם בנושא הרצאה ונשמע ירושלים בעיר

 12 רפאים עמק' רח, העיר גינות קהילתי מנהל|  20:00-22:30  |ראשון
  

 גייגר עומרי | סובלנות יוצרת כתיבה

 האחר על והתבוננות אחרות גילוי בעקבות כתיבה סדנת

 15 הערבה בית, עומרי של הבית | 20:00|  ראשון
 

 

http://tiny.cc/vvjr6y


  

 כץ גלי|  האחר רישום סדנת

 קצוות את נחווה ודרכן שונות טכניקות נלמד. רישום של בדרך באמת בשני אחד ונתבונן נכיר בסדנא

 לנו ובדומה בשונה, בירושלים החיות בנפשות להתבונן כיצד נלמד, גווניה כל על הירושלמית האוכלוסייה

 28 הלל, הניסויי הספר בית|  20:00|  ראשון
  

 | מכון הרטמן, שרים בגינה ונפשות שאלו על לב ירושלים 

פלטפורמה  -ולאחריו ערב שירי ירושלים עם "שרים בגינה" רב שיח על חידוש הספר "שיח לוחמים", 

 -ירושלמית למפגש באמצעות שירה בציבור בשילוב יצירה מקורית על התמודדות נפשית עם "נפשות" 

 .מיזם הפועל למען העלאת מודעות לבריאות הנפש במרחב הציבורי, באמצעות אירועי תרבות ואמנות

 11גדליהו אלון  | מכון הרטמן, רחוב 20:00ראשון | 
 

 "הולגאב" אתיופי ישראלי תאטרון|  רציני לקשר נחמדה לא

 בחייה' ב פרק לפתוח אתיופית אישה מנסה בה", רציני לקשר נחמדה לא" ההצגה את יעלה התיאטרון

 של האמיתיים מחייה לקוחה להצגה ההשראה. הומוריסטית בצורה גזעניים בהיבטים ונוגעת

 ה עם השחקנית תהילה ישעיהו אדגה השחקנית עם שיחה תתקיים ההצגה אחרי. השחקנית

 8086544-054ש"ח בטלפון  20כרטיסים במחיר 

 12 בוטה אמיל' רח, הקונפדרציה בית|  20:30|  ראשון
  

   גריילסאמר מיכאל|  הבר על דיבור

 העברית שפות שילוב ועל בעיר דתי-בין ספר בבית כהורה חוויותיו על יספר הירושלמי והכנר הזמר

 הבא הדור של לסובלנות החינוך ועל, בירושלים והיצירה החיים על. והערבית

 7 לחם בית דרך, סילו קפה|  20:30|  ראשון
  

 ירושלים סינמטק|  מוסקו של ירושלים - ופעמונים, משוגעים, אבנים

 הקהל את וישתף ירושלים אודות מכתבותיו קטעים יציג הוא בה, עיתונאי, מוסקו יגאל עם שיחה

 שמרימות הציפורים, מהכותל שזינקה האבן על, במדבר שנעלם המשיח על: הקלעים מאחורי בסיפורים

 . הקודש בעיר הומלס היה עצמו שהוא הימים ועל תפילות

 ירושלים סינמטק|  20:30|  ראשון
 

 תרבות עושים חרדים –' תרבות  |ירושלמי היידפארק 

 שמעסיק מה על ידברו, ויין גבינות באווירת. ומדברים גיגית על עולים וחילונים דתיים, חרדים ירושלמים

 שלמה המלומד בהנחיית האירוע. לליבם וקרוב שחשוב דבר כל או חברתיות, אמנות, יצירה, תורה - אותם

 טיטלבוים

 34 יפו רחוב, ג"אצ בית|  20:30  |ראשון



  

 ציון קהילת  |مؤمنون מאמינים 

 בירושלים ציון קהילת בהובלת הקודש עיר על דתית-בין תפילה ערב

 התחנה מתחם|  20:30  |ראשון

 

 ירושלים מדינת|  עין קשר

. ברחוב לידם חולפים רק אנחנו וחלק, ומכירות מכירים אנחנו מהם חלק. בה שחיים האנשים היא ירושלים

, עין״ ״קשר הרשת בסדרת בעיר השונים לפרצופים במה נותנת ירושלים מדינת ירושלמי״ ״יום לכבוד

 לערבית בתרגום גם לראשונה שתוצג

  ירושלמי ביום האחרון בפרק ולצפות אחרינו לעקוב מוזמנים, 26.5-ב החל לרשת תעלה הסדרה

 ירושלים מדינת של הפייסבוק בעמוד|  21:00|  2.6 ראשון

   


