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סיור גלריות 
שני ורנר

יום שישי 16.9 בין השעות 11:00-12:30
קפה אלבי, הגדוד העברי 8

סיור אמנות בגלריות ששוכנות באזור 
שכונת נווה שאנן. בסיור נבקר בגלריות דביר 

וחזי כהן, נראה תערוכות של אמנים מהארץ 
ומהעולם העוסקים בתכנים שונים ופועלים 

בסוגי מדיה מגוונים. 

 ,talking art שני ורנר היא יוזמת ומקימת
חוקרת ומבקרת אמנות.
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אישה. רקמה. שפה
אסתר סקין

יום שישי 16.9 בין השעות 10:30-11:15
קפה אלבי, הגדוד העברי 8

תהליך ופעולת הרקמה טומנים בחובם היבטים תרבותיים, 
טקסיים וחברתיים. במפגש נחשף לאופן שבו הרקמה והבד 
הרקום הופכים לכלי או חפץ שמכילים תוכן מתועד ומופץ, 

נבחן מספר דוגמאות שבהן הרקמה משמשת כמרחב לסיפור 
אישי ונשוחח על האופן שבו רקמה עשויה להיות פעולה 

מדיטטיבית ומעצימה.

אסתר סקין היא אמנית, פסלת ורוקמת.

סדנת תיאטרון
לבני נוער

ברוריה רבינר
יום שישי 16.9 

בין השעות 10:30 - 12:00
מועדונית עמותת אליפלט,

סמטת הר ציון 128 

הסדנה תעניק למשתתפים הכרות חווייתית עם עבודת 
השחקן: בקבוצה, כיחידים בקבוצה ובזוגות, בדגש על 

ההומור בג'יבריש ובתנועה. הסדנה תכלול המחזת קטעים 
המבוססים על סיפורי השכונה והצגתם בקבוצות קטנות. 

כולנו שחקנים וקהל.

ברוריה רבינר היא שחקנית בתיאטרון קרוב, מחנכת, 
פסיכודרמטיסטית ויוצרת בשיתוף עם קהילות בשכונה.

פאריד אל-אטרש
צביה ביבי ועודד עמית

יום שישי 16.9 בין השעות 10:30-11:15
צ'לנוב 43 

השיעור יתמקד בחייו ויצירותיו של פריד אל-אטרש. נאזין יחד לשתיים מיצירותיו הידועות 
ביותר במטרה ללמוד  ולתרגל את השירה בסיוע דפי שירונים עם מילות השירים בערבית 

והתעתיק שלהן לעברית. 

צביה ביבי היא תושבת ותיקה המתגוררת בשכונה מזה 46 שנים. היא עלתה לארץ מבגדד 
עוד לפני קום המדינה וגדלה בירושלים. צביה מעבירה שיעורים על שירה ערבית בביתה לכל 

מי שרוצה ללמוד ברצון למסור הלאה את הידע שצברה כדי שלא יישכח. 

עודד עמית נולד בעיראק ומדריך חוגים ללימוד ערבית ספרותית וערבית "עירקית" 
המדוברת בפי יהדות בבל. מנחה ערבי שירה ערבית קלאסית, מחבר ומנגן שירים בעצמו. 
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יום שישי 16.9 בין השעות 10:30-11:15 ברחוב צ'לנוב 43 שיעור מספר 03 — פאריד אל-אטרש צביה ביבי ועודד עמית
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סדנת כריכה
חיים שושן

יום שישי 16.9 בין השעות 10:30-11:15
סטודיו בעלי המלאכה, י.ל פרץ 15

מיוחדת שבהם אנחנו משרבטים את כל הדברים המופרעים )או לא( 
שעוברים לנו בראש. הסדנה תעניק למשתתפים כלים ליצירת ספרי 
סקיצה מיוחדים והכרות עם טכניקות כריכה ותפירה ידנית בגישה 

חופשית ויצירתית עם דגש על מקוריות וביטוי אישי. 

חיים שושן הוא מעצב גרפי בוגר האקדמיה לעיצוב ויצ"ו חיפה, 
ובעליו של shushine-studio המתמחה בכריכת ספרים, עיצוב 

וכריכה של ספרי אמן ופורטפוליו למעצבים.   

הסדנה פתוחה לקהל מקצועי וחובב כאחד, 
אין צורך בידע או ניסיון קודמים.

הליכה אלגוריתמית
נדיה סמוליאניצקי 

מרינה קריסוב
יום שישי 16.9 בין השעות 10:30-13:30

ידידיה פרנקל 72

הליכה נסיונית חווייתית בעיר. בשעור נראה איך האזורים, רחובות 
והאנשים סביב מהדהדים מצבי תודעה ואת הפעולה האמנותית. 

המפגש יתחיל בסטודיו, שם נלמד מהו אלגוריתם ונתכננו. 
לאחר מכן נצא לסייר ברחבי העיר עם משימה אישית אלגוריתם

מיוחד שנועד רק לנו, דרכו נגלה מקומות חדשים ודרכים חדשות 
להתנעה ובסוף נפגש ונחקור את התוצאה. 

נדיה סמוליאניצקי היא חוקרת כוראוגרפיה ותנועה.

מרינה קריסוב היא בוגרת לימודי חינוך.  

מגיל 8 ומעלה

מארחים: סטודיו בעלי המלאכה
אנו מלמדים, מוכרים ובעיקר אוהבים דפוס 

רשת! הסטודיו מציע מגוון רחב של סדנאות 
חד-יומיות בטכניקות דפוס שונות, כריכת 

ספרים ועוד הרבה סדנאות אמן המתארחות 
בסטודיו. 

רחוב י.ל פרץ 15
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יצירת אלבום דיגיטלי אישי
טרייסי א׳צה
סיריל אבנום

יום שישי 16.9 בין השעות 11:00-12:30
קפה אלבי, הגדוד העברי 8

סדנה אינטראקטיבית שבה נלמד לערוך סרטון אלבום 
תמונות דיגיטלי בעזרת תוכנה מקוונת חינמית – 

youtube editop. כל משתתף יצא עם קליפ שיצר 
און-ליין. 

טרייסי א’צה נולדה בניגריה, בה עבדה בבית דפוס 
וכמורה למתמטיקה ואנגלית. עלתה לארץ לפני שנה 

ועוסקת 
בשיווק מדיה. בעלת תואר ראשון בשיווק. 

סיריל אבנום נולד בניגריה, בעל תואר במנהל עסקים,
כיום עוסק בעיצוב גרפי ובעריכת וידאו

· להשתתפות בסדנה חובה חשבון אימייל פעיל וידע   
  בסיסי במחשבים. מומלץ להביא תמונות וטלפונים 

   חכמים.
· הסדנה מתקיימת באנגלית 

· מיועדת לכל הגילאים

התבוננות כדרך פעולה
אברהם פסו

יום שישי 16.9 בין השעות 11:45-12:30
 י.ל. פרץ 31

המפגש יעסוק בתהליך עבודה שפיתח פסו בשם "זיכרון רגשי" – 
שיטה המאפשרת לאמן להפנים ולזכור כל פרט שעשוי לשמש אותו בתהליך 

היצירה תוך הישענות על זיכרון בלבד, ללא צורך להיעזר בתצלומים. 
במפגש יחלוק פסו את השיטה עם המשתתפים ויעניק להם כלים להתנסות בה.

אברהם פסו הוא צייר שהציג תערוכות רבות בארץ ובחו"ל.

המשתתפים מתבקשים להביא דף וכלי כתיבה

דרך האבנים 
הצהובות שלי

מיכל סבירוני
יום שישי 16.9 בין השעות 11:45-12:30

גלריית החנות, העליה 31

מאז שאני זוכרת את עצמי, יצרתי קטעי תאטרון לצד בדי 
ציור והמון בובות. במשך השנים יצרתי מגוון מופעים, 

בארצות שונות ועם יוצרים מתחומים שונים. במבט לאחור, 
אפשר לזהות את שפת התאטרון המתגבשת לה מיצירה 
ליצירה. אני מזמינה אתכם להתבונן בקטעים מהצגות, 

השראות, וכמובן – פנימה.

מיכל סבירוני היא יוצרת, שחקנית, בימאית וליצנית. 

מארחים: 
גלריית תאטרון החנות 31  

מרכז לתאטרון ולאמנות 
רב-תחומית בדרום תל 
אביב. החנות היא בית 

לאמנות עכשווית ולאמנים 
מתחומי תאטרון החפץ, 
תאטרון הבובות, ליצנות 

והמחול העכשווי. 
העליה 31
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על המושג ״עולם״
זלי גורביץ׳

וליהי תורג׳מן
יום שישי 16.9 בין השעות 11:45-12:30

וולפסון 48, כניסה ב' קומה ראשונה ) דלת אלומיניום (

דרך התבוננות בעבודותיה של האמנית ליהי תורג'מן 
נעיין במושג "עולם" – עולם במובנו הגיאוגרפי 

)טריטוריה, מפה, גבול(, עולם תרבותי כ"עולם האמנות" 
או "עולם הספורט" וכן עולם במשמעותו המקורית, 

המקראית:"נצח".

זלי גורביץ’ הוא משורר ופרופסור )אמריטוס( 
לאנתרופולוגיה. בעבר כיהן כראש המחלקה לסוצו׳ 

ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית.

ליהי תורג'מן, ציירת, בוגרת בצלאל הציגה תערוכות
בארץ ובעולם.

אמנות לקטנטנים - חוויית 
צבע וצליל לילדים בני 2-5

אלינה גלמבוצקי
מרינה קריסוב

יום שישי 16.9 בין השעות 11:15-12:45
סטודיו 3/4 , ידידיה פרנקל 72

שעור פתוח בפורמט של סטודיו-גלריה שבו כל חומר שמיש 
וניתן לתלישה, לצביעה ולנגינה. התמקדות במרקמים שונים 

ובצורות שונות שנוצרות מתנועה של צבע.

אלינה גלמבוצקי היא זמרת, פסיכולוגית ואשת חינוך.

מרינה קריסוב עוסקת בבניית תכניות חינוכיות בחינוך הלא 
פורמלי ובחינוך המיוחד. 
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סדנת כריכה
חיים שושן

יום שישי 16.9 בין השעות 11:45-12:30
סטודיו בעלי המלאכה, י.ל פרץ 15

ראה פירוט שיעור מספר 05.
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דברים אינם כפי שהם נראים -
סיור פרפורמטיבי בשכונה

רעות שייבה
יום שישי 16.9 בין השעות 13:00-13:45

קפה אלבי, הגדוד העברי 8

בתים ואנשים עשויים להיות מתעתעים: להראות כמו דבר אחד כשלמעשה 
הם משהו אחר, או להיות בדיוק מה שהם נראים אבל לעורר בנו את החשד 

שמשהו אחר שוכן מתחת לפני השטח. סוג של סיור בלשי שבו ננסה לפענח 
מבנים ולצייר קלסתרונים של מה עומד מאחורי המבנה באמת.

רעות שייבה היא פרפומרית, מנהלת הצגה, מפיקה ויוצרת. לומדת בבית 
הספר לתיאטרון חזותי בירושלים.

לכתוב את הכתיבה
אודי שרבני

יום שישי 16.9 בין השעות 13:00-13:45
הקונגרס 13

לא נלמד לכתוב, לא נדבר על כתיבה, לא נכתוב על הכתיבה. 
כן ננסה לכתוב את הכתיבה. נכתוב את המפגש. 

ננסה לעשות את זה עם היד והאונה החלשות.

אודי שרבני הוא כותב. ספרו האחרון "יש לך בשביל מה", 
יצא השנה בהוצאת הקיבוץ המיוחד-ספרית הפועלים.

על המשתתפים להביא איתם מחברת, עט או מחשב ומראה קטנה

בית אתיופי
יצחק חזקיהו

יום שישי 16.9 בין השעות 13:00-13:45
מסעדת טנאת, צ׳לנוב 27

השיעור יספק הצצה לחוויית האירוח בבית האתיופי. 
נלמד על מסורת קבלת הפנים והארוחה המוגשת באופן 

שיתופי וחברתי, מדוע מקובל לחלוק צלחת ומהם 
המרכיבים במטבח האתיופי.

חזקיהו הוא הבעלים של טנאת – מסעדה אתיופית 
בשכונת נווה שאנן.
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על אמנים וטפילים
שיראל הורוויץ

יום שישי 16.9 בין השעות 13:00-13:45
הקונגרס 12

טפיל או פרזיט הוא יצור שחי בתוך או על יצור אחר הקרוי "פונדקאי", 
וממנו הוא משיג מזון או חומרים אחרים החיוניים לקיומו התקין ולהתרבותו. 
ביוון העתיקה, היה "פרזיט" )פרזיטוס( תואר מכובד שניתן לעוזרי הכוהנים, 

אשר שמרו על התבואה הקדושה המיועדת לשירות המקדשים והאלים. ,
במפגש המשלב שיחה ופרפורמנס נכיר אמנות טפילית, נבחן את מושג 

הטפילות ביחס לתפקיד האמנים/יות בחברה הישראלית כיום )בין כהנים 
לפרזיטים( ונשחק עם האפשרויות של טפילות וטיפול. 

שיראל הורוויץ היא אמנית רב-תחומית המשתמשת בפיסול, וידאו, סאונד 
ופרפורמנס כדי ליצור סביבות, אירועים וכוריאוגרפיות אנושיות. 

פרסייט, פלטפורמה לייצוג וניהול אמנים, הוקמה בשנת 2010 ומנסחת מחדש 
את הזיקה המקובלת בין אמן, יצירה וחלל. פרסייט מציעה מודל עבודה 

המתמקד בניהול אישי של אמן, בייצוגו על ידי ליווי צמוד ופעיל אגב בניית 
תשתית, משאבים ומערך תמיכה בתוך שדה האמנות ומחוצה לו. 

על כל משתתף/ת להביא חפץ אישי שלא נמצא אצלו בתיק באופן קבוע
 

מלאכת החיים  - 
סיור תיאטרלי בשכונה

צפריר קורסיה
רענן לוי וסיגל יואל

יום שישי 16.9 בין השעות 13:00-13:45
קפה אלבי, הגדוד העברי 8

הסיור יתחקה אחר הייצוג של דרום תל אביב על הבמה הישראלית במחזותיו של חנוך לוין, 
שהיה תושב השכונה. זהו אינו עולמם של נסיכים ורוזנים, המלט או אגממנון – זהו עולמם 

של השכונה והשכנים, מפלטם של פליטים, מהגרי עבודה וסוחרים ותיקים.

צפריר קורסיה הוא מדריך סיורים , רענן לוי וסיגל יואל הם שחקנים המקיימים הדרכות 
ספרותיות ותיאטרון רחוב בדרום העיר. 

סלון התסרוקות האריתראי
לואם טלה

יום שישי 16.9 בין השעות 13:00-13:45
י.ל. פרץ 37

באריתריאה, הנשים מעטרות את ראשן בתסרוקת שונה לכל אירוע: לכלה ולשושבינה 
תסרוקות שונות, חגיגות דתיות מאופיינות בסידור שיער מסוים וכו'. 

לואם טלה, אשר מעצבת את שיערן של נשות השכונה בכל יום שישי, תספק למשתתפים 
הצצה אל העולם המגוון של מסורת עיצוב תסרוקות אריתראיות. 

השיעור יתקיים בשפה התיגרינית עם תרגום סימולטני לעברית
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שיעור גיטרה במעגל
אולריק גאנגה

יום שישי 16.9 בין השעות 15:00 -14:15
מועדונית עמותת אליפלט, סמטת הר ציון 12

כדי ללמוד לנגן על גיטרה צריך קודם כל להכיר את הכלי ולפתח תשוקה 
אליו. אולריק גאנגה, סולן להקת אפרו-פה, ילמד במעגל את השלבים 
הראשונים להכרת הכלי ולקינוח – שיר ילדים בסיסי. )לגילאי 10-14(.

אולריק גאנגה, אשר שוהה בישראל מזה שמונה שנים, הקים את להקת 
אפרו-פה לפני שלוש שנים עם חברים שפגש בלימודים. הלהקה מפגישה בין 
ישראלים ומבקשי מקלט ומקצבים משתי התרבויות. בין הנושאים השולטים 

בשירים: שלום, אהבה ושוויון. 

מתאים לגילאי 10-14
שיעור בצרפתית עם תרגום סימולטני לעברית

אבד בתרגום
עמית ואיילון קורח 
חברי "המפשעות"

יום שישי 16.9 בין השעות 15:00 -14:15
הקונגרס 4

להקת המפשעות מזמינה אתכם/ן לשיעור קצר בנושא תרגום שירים. 
מה לתרגם? איך לתרגם? ולמה?

ננסה לענות על שאלות אלה בשיחה משותפת של 45 דקות. 
זהו אתגר יומרני שבטוח שלא נעמוד בו אבל לפחות נהנה מהניסיון.

השיעור יתקיים בבית המפשעות ברחוב הקונגרס 4. 
המקום בסלון שלנו מוגבל ביותר, כל הקודם זוכה

ויפה שעה אחת קודם.

תינתן עדיפות למי שהגיע לגיל השתייה החוקי. 
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דברים אינם כפי שהם נראים -
סיור פרפורמטיבי בשכונה

רעות שייבה
יום שישי 16.9 בין השעות 14:15-15:00

קפה אלבי, הגדוד העברי 8

ראה פירוט בשיעור מספר 13
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שיעור הפקה ביתית
רם אוריון

יום שישי 16.9 בין השעות 15:00 -14:15
מולדת 9, דירה 9

השעור יעסוק במשמעות ההיסטורית, היתרונות והחסרונות של 
הפקה ביתית – ממכשירי ההקלטה על קסטות של סוף שנות 

השבעים ועד המהפכה הדיגיטלית של תחילת שנות האלפיים. 
המוזיקאי והמפיק רם אוריון ידבר על המרכיבים הבסיסיים של 

אולפן ביתי ויציג דוגמאות מההפקות הביתיות שלו עצמו.

רם אוריון הוא מוזיקאי ומפיק, בעבר גיטריסט ב"נושאי המגבעת" 
ו"הפה והטלפיים", הקים את "בתריי זוזיי". 

סדנת אדריכלות לילדים 
יום שישי 16.9 בין השעות 16:00 -14:15

ידידיה פרנקל 72
בסדנה נתמקד בתחושה דרך שהייה במרחב.

נלמד מהם תכנית, חתך, פרספקטיבה,  נלמד לתכנן 
ולעצב חדרים ונכין מודל של חדר אחד גדול ברחוב 

בו שוכן הסטודיו.
 

איילה מלדנברג וניקה זרטסקי הן אדריכליות 
בוגרות הטכניון. 

מגיל 8 ומעלה 

מארחים: סטודיו ¾ 

במשך סוף השבוע יקיים הסטודיו מספר 
שיעורים לילדים. 

אנחנו קהילה של אנשים שמגיעים מתחומי 
עיסוק ועניין שונים, שמאוחדים ברצון להעניק 

חינוך אלטרנטיבי לנו, להורינו ולילדינו. 
לא חשוב לנו מאין הגעת או איזו שפה אתה 

דובר, אנחנו נמצא איך לתקשר!
מנהלות הסטודיו: נדיה סמוליאניצקי ומרינה קריסוב

רחוב ידידיה פרנקל 72
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סדנת קפוארה
תמר לוי ו"נור" איברהים 
עדים מקבוצת קפוארה 

לוינסקי  
יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-11:15

ספריית גן לוינסקי, בתוך גינת לוינסקי,
הגדוד העברי פינת שדרות הר ציון

 
קפוארה היא אמנות לחימה אפריקנית שפותחה 
בברזיל על ידי דורות של עבדים שנלקחו בשבי 

ברואנדה ובאנגולה. העבדים שפיתחו אותה ביקשו 
להתחזק תחת אפו של אדון החווה מבלי לעלות את 
חשדו, ועל כן הקפוארה מורכבת מריקוד, משחק, 

לחימה ומוסיקה. בסדנה נלמד תנועות בסיסיות 
של קפוארה, באמצעותן נעבוד על היכולת לתקשר 

באמצעות תנועה ונכיר את כלי הנגינה המסורתיים של 
הקפוארה ואת המשמעות ההיסטורית של המשחק. 

25

טקסיות וגוף
אניסה אשקר

יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-11:15
קפה אלבי, הגדוד העברי 8

המפגש יעסוק בשאלות הקשורות למהות האמנות 
ולגבולות שבין היצירה לאמן. אניסה אשקר משתמשת 

בגופה ובפניה כבד ציור אותו מקשטת בקליגרפיה 
ערבית. במפגש היא תדבר על אמנות ככלי למחקר 

עיצוב הזהות הנשית בחברה הערבית והדרכים 
בהן נושאים וחומרים נשיים מתקשרים לטקסים 

ולפרקטיקות מקודשות בדת, בתרבות, במוסדות 
החברתיים ובמערכת האמונות של שני המגזרים – 

הערבי והיהודי. 

אניסה אשקר היא אמנית מיצג, מיצב וציור. 

סיור גלריות 
שני ורנר

יום שבת 17.9 בין השעות 11:00-12:30
קפה אלבי, הגדוד העברי 8

ראה פירוט בשיעור מספר 01

תמר לוי היא סטודנטית באוניברסיטת ת"א ותושבת השכונה מזה 
שנתיים. לוי התחילה ללמוד קפוארה מילדות ובעלת תעודת הדרכה 

באמנויות לחימה ממכון וינגייט. 
"נור" איברהים עדים הגיע לישראל מחרטום לפני חמש שנים. הוא עובד 
כספר בנווה שאנן כבר שלוש שנים. התחיל להתאמן בקבוצת הקפוארה 

של לוינסקי ביום פתיחתה, לפני שנה וחצי.

הסדנה מיועדת לכל המשפחה
נא להגיע בבגדים נוחים
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אריתראה: סיפור בתמונות 
ג'ון גויטיום

יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-11:15
וולפסון 53-55

ילדי הפליטים שנולדים בארץ לומדים מהגנן שלהם ג'ון על מולדתם 
המשותפת שבה הוא התחנך כילד – אריתראה. באמצעות תמונות של ילדים 

בני גילם, חיות טיפוסיות, דימויים של הבית האריתראי המסורתי ועוד, 
לומדים הילדים על ארץ שמעולם לא הכירו כדי לשמר את הזיקה והקשר 

אליה. ג׳וני פותח את הגן שלו לשיעור זה לכולם.

ג'ון גויטיום מנהל גן ילדים ברחוב וולפסון שאותו הקים לפני כשנה. 

סדנת סריגת סלים
קולקטיב קוצ'ינטה

יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-12:30
י.ל. פרץ 15

ציגרדה ראדה, אשוק אכו, סימרת סיום
בסדנה ילמדו נשות הקולקטיב טכניקה פשוטה לסריגת סלים מבד. זוהי 
טכניקה אפריקאית מסורתית אשר עברה שינוי מקומי משימוש בחוטים 

לסריגה באמצעות רצועות בד.
קולקטיב קוצ׳ינטה )"סריגה במסרגה אחת" בטיגרינית( הוא קולקטיב 

נשים אפריקאיות מבקשות מקלט בישראל הגרות ברחבי תל אביב 
ושותפות בסדנת עבודה בקריית המלאכה. בסדנה הן סורגות בטכניקת 

סריגה אפריקאית בחומרים זמינים מקומיים: בדי טריקו ממוחזרים 
ושאריות בד שונות הופכים למוצרים צבעוניים, סלים, שטיחים ועוד. 

הסדנה היא מרחב לשהייה ולעבודה משותפת ואפשרות לעבוד יחד 
ולהשתכר מעבודת יד ומסדנאות סריגה.

השיעור מיועד לכל הגילאים
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סדנה להכנת צעצועים 
מקרטונים

סגלית שלו  
יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-11:15

מועדונית עמותת אליפלט, סמטת הר ציון 12

בסדנה נשחק בדיוק כמו שילדים משחקים: נדמיין 
וניצור מציאות שלמה, נהפוך קרטונים למגרש 

משחקים, נלמד איך ליצור צעצועים מחומרי גלם 
בסיסיים, נבנה רכבות ואניות, נטייל בעולם דמיוני, 

נחצה יבשות וגבולות, נחלוף על פני טירות ובתי 
כפר. בדרך אולי אפילו נראה את הבית שלנו, אולי 

את כל השכונה. והכל מקרטון. 

סיגלית שליו היא בעלת הפעוטון "בית הילדים", 
יזמית ומטפלת לגיל הרך. שליו פיתחה תפיסה 

לחינוך וטיפול בגיל הרך.

מיועד למשפחות עם ילדים עד גיל 4.

סדנת וידאו
יניב פסקל ואיגור ברגובסקי

 יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-12:30
סטודיו ¾, ידידיה פרנקל 72

למשך מספר שעות בלבד נקים חברת הפקות מקצועית! נלמד להפיק, 
לצלם, לבנות תסריט ולערוך סרט קצר. בסדנה כל משתתף יתנסה 

בתפקיד התסריטאי, העורך והמפיק.

יניב פסקל הוא במאי, מפיק ובעלים של חברת הפקות פסקל, וארט 
דירקטור של פרסומות וסרטי אנימציה.

איגור ברגובסקי הוא אמן וידאו.

מגיל 13 ומעלה
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בית ספר לבישול
kitchen talks

מפגש 1: חנוך גל ואבטום מספין 
מפגש 2: גלעד ליברמן וחסן )מרה( שאקור  

 יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-12:00
מועדונית עמותת אליפלט סמטת הר ציון 12

אוכל משמש כמכנה המשותף הבסיסי בהיכרות 
ובאינטראקציה בין בני אדם. לכל חבל ארץ יש מאכלים 

מיוחדים לו, לכל דת יש את הארוחות הקבועות לחגים 
ולכל משפחה יש את המנה המיוחדת שרק אמא או אבא 

יודעים להכין כמו שצריך. 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לשני מפגשי שיח 
משולבים בלמידה מעשית. הראשון יעסוק במנהגי 

ומאכלי ראש השנה היהודי והאריתראי אשר נחגגים 
בסמיכות אחד לשני. המפגש השני יתמקד במרכיבים 
זהים שנמצאים בשימוש במטבח הטיוואני והסודני, 

בהם הם יוצרים עולמות טעם ותרבות שונים.

שיחות מטבח הוא פרויקט אמנות רב קהילתי שבמרכזו 
מבקשי מקלט מאפריקה משתפים בתרבות ובמסורת 

הקולינרית של ארצות מוצאם באמצעות סדנאות בישול 
לקהל הרחב על מנת לאפשר אינטראקציה חברתית 

ושיתוף תרבויות.
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הקנבס כעור באמנות ישראלית
יונתן הירשפלד

 יום שבת 17.9 בין השעות 11:45-12:30
קפה אלבי, הגדוד העברי 8

ההרצאה תעסוק ביחס אל המצע הציורי כגוף, נושא שעובר כחוט השני 
ביצירותיהם של אמנים ישראלים מראשיתה של האמנות הישראלית ועד 

היום. המפגש יציע הסברים ופרשנויות תוך סקירת יצירות ויוצרים.

יונתן הירשפלד הוא צייר, אוצר ומרצה הכותב בנושאי תרבות, אמנות 
ופילוסופיה בעיתונים ובכתבי עת.

לחם ושושנים 
דני בן שמחון ונטליה זורבובה

 יום שבת 17.9 בין השעות 11:45-12:30
העליה 45

במפגש נעסוק ביחס שבין נשים ועבודה בהקשר אמנותי דרך התערוכה "לחם 
ושושנים", אשר מאגדת מאות אמנים יהודים וערבים שתורמים את יצירותיהם 

למען קידום הזדמנויות תעסוקה לנשים, ודרך עשייתה של ציירת נטליה זורבובה 
התורמת רבות מזמנה לתערוכה ומשתתפת בה מדי שנה. מתוך התבוננות העבודות 

נדון בהיבטים של סולידריות חברתית ואחריות קהילתית. התערוכה "לחם 
ושושנים" היא יוזמה למכירת אמנות, לטובת פרויקט נשים ועבודה של ארגון 

העובדים מען ועמותת סינדיאנת הגליל. 

דני בן שושן הוא פעיל חברתי בארגון העובדים מען וסינדיאנת הגליל וממייסדי 
"לחם ושושנים". 

נטליה זורבובה - ציירת בוגרת לימודי אמנות באוני' לתיאטרון במוסקבה ובברלין 
תואר שני באוני' UDK הציגה במוזיאונים וגלריות בארץ ובעולם. ופילוסופיה 

בעיתונים ובכתבי עת.

כוחה של האחדות
האב סמואל דונלד 

 יום שבת 17.9 בין השעות 11:45-12:30
כנסיית faith spring ministries int, במרתף ברחוב וולפסון 55

במהלך השיעור יישא האב דונלד דרשה על הצורך באחדות. בכל מאבק לשינוי, 
כוחה של הקבוצה גובר על כוחו של היחיד. יכולתנו להגשים את עצמנו גדלה 

כשאנחנו חלק ממסגרת בין אם מדובר במסגרת דתית, משפחה, חברה או אומה. 

באנגלית עם תרגום סימולטני לעברית



יום שבת 17.9 בין השעות 11:45-12:30, כנסיית faith spring ministries int במרתף ברחוב וולפסון 55שיעור מספר 34 — כוחה של האחדות האב סמואל דונלד
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האזנה לרוק קלאסי
גיא גרינברג ואלעד איזנשטיין

 יום שבת 17.9 בין השעות 11:45-12:30
בחצר ברחוב י.ל פרץ 18

האזנה משותפת בקבוצה קטנה לתקליטים שהם הקו המוסיקלי האהוב על 
בעלי החנות: לד זפלין, דיפ פרפל, ביטלס, רולינג סטונס. תקליטים מוכרים 

ונדירים, השמעה רגועה וקצת מידע על התקופה והאמנים.

חנות התקליטים ביטניק נפתחה לפני כשנה על ידי גיא ואלעד. בחנות אוסף 
של 10,000 תקליטים בז׳אנרים שונים, בעיקר מוזיקה עברית ורוק קלאסי.

שיעור קרטה למשפחות 
ענבר הרקוני

 יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-11:30
סטודיו 3/4, ידידיה פרנקל 72

הורים וילדים, מגיל 5 עד 120 מוזמנים להשתתף. אלופת העולם בקרטה 
ללא מגע תלמד אותנו את יסודות הקרטה, הפילוסופיה והפרקטיקה שלו. 

נלמד מה עומד מאחורי התנועה ואיך לבצעה מבלי לגעת באדם שמולך.

ענבר הרקוני היא אלופת העולם בקרטה ללא מגע, ציירת ואמנית. 

37

בית ספר לבישול
kitchen talks

 יום שבת 17.9 בין השעות 12:45-14:15
מועדונית עמותת אליפלט סמטת הר ציון 12

ראה פירוט שיעור מספר 31.
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מסורת הנגינה 
על עוד בסודן
רודוואן אוסמן 

 יום שבת 17.9 בין השעות 13:00-13:45
ספריית גן לוינסקי, הגדוד העברי פינת שדרות הר ציון ) בתוך גינת לוינסקי (

בואו לגלות כיצד הגיע כלי המיתר הקדום מחצי האי ערב לצפון מזרח אפריקה, 
וללמוד על האלמנטים האפריקניים בנגינה הייחודית לסודן, שמתבססת על 

אלתורים ועל ניגונים שעוברים מפה לאוזן ונלמדים 
ללא דפי תווים. רודוואן, נגן עוד ותיק, ישפוך אור על סוגי עוד שהתפתחו 

בסודן ועל אבות העוד הסודנים שעלו לגדולה בשנות השמונים. 

רודוואן אוסמן הוא נגן עוד. 

38
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אמנות הצבע-אור
בתדרים שונים

נעמה בר-אור
 יום שבת 17.9 בין השעות 13:00-13:45

מולדת 13, קומה ראשונה דירה 4 

לצבעוניות פנים רבות. בעולם שבו תאורה מלאכותית מתחרה בתאורה 
טבעית, קשת הצבעים גדלה והאפשרויות הצבעוניות מתרבות. 

במפגש נחשף לאמנים עכשוויים החוקרים אור, חלל והתגלמויות שונות 
של צבע בעולם. השיעור ישלב חלק עיוני ופעילות השתתפותית 

)מפתיעה וטעימה(. יהיה צבעוני! 

נעמה בר-אור היא אמנית מיצב אשר חיה ועובדת בדרום תל אביב. 

הריקודים הטקסיים של תרבות הפור
מוסא סירי

 יום שבת 17.9 בין השעות 13:00-13:45
מרכז תרבות הפור, וולפסון 55

כל טקס דתי וחברתי בדארפור מלווה באחד משלושה ריקודים מסורתיים: 
הפראנגוויה, הקוסו והדידיס. במהלך השיעור ידגים מוסא כל אחד 

מהריקודים וילמד את המשתתפים והמשתתפות את צעדי הריקודים 
המסורתיים בחתונה ביחידים ובזוגות. 

מוסא סירי הוא חבר בלהקת "קולה סרה" )Kola Serah(. הלהקה, שמשמעות 
שמה בעברית הוא ים שקוף או נקי, פועלת מאז 2014 וכוללת 22 חברים. 

בשיריהם מנסים חברי קולה סרה להנציח את תרבות הפור ממנה הם באים, 
על הקבוצות האתניות השונות שבה. 

השיעור יתקיים בשפת הפור עם תרגום סימולטני לאנגלית



4142

ליצור דג משלך 
c.e.c  collection

אנג׳י רובלס, אמילי שני, אסתר אקבולוט,
מארי מארקס, ליסה אריינו, נועה אליזבט גורן,

אלחנדרה מאראסיאנה 
 יום שבת 17.9 בין השעות 13:00-15:00

סטודיו בעלי המלאכה, י. ל פרץ 15

בסדנה נלמד איך להכין בובות בד, משלב הרעיון ועד ליצירתה של בובה 
שלמה. המשתתפים יקבלו כלים בסיסיים לעבודה עם בד וילמדו 

איך להפעיל מכונת תפירה. נספר גם על הפעילות של קואופרטיב התפירה 
ועל העבודה עם חומרים ממוחזרים, ובסוף הסדנה כל אחד יחזור הביתה 

עם בובה פרי דמיונו.

מומלץ להביא בד מהבית )יכול להיות אפילו בגד ישן שלא בשימוש( 
וללמוד על העבודה עם חומרים ממוחזרים הנמצאת בבסיס העבודה 

של הקואופרטיב.

כך שודד המערב 
את העיצובים הילידיים

אורטל בן דיין
 יום שבת 17.9 בין השעות 13:00-13:45

קפה אלבי, הגדוד העברי 8

אורטל בן דיין תעסוק בסוגיות מתוך מאמרה* שעניינו ״הרידוד וההשטחה הברוטאלית 
שעושים בתי האופנה לשלל האמנויות שמוצאן ביבשת אפריקה... תרבויות של מיעוטים 

אתניים, עמים ילידים וקבוצות לא לבנות עוברות מיתוג וקומודיפיקציה, נדרסות תחת גלגלי 
מכונת הצריכה, לא פעם באופן מבזה ומשפיל״ )דומוס, 2016(. 

הדיון יכלול דוגמאות קונקרטיות מתוך מסלולי התצוגות של בתי האופנה המובילים בעולם.

אורטל בן דיין היא עיתונאית, סוציולוגית, בעלת חנות בגדי וינטאג' ומעצבת תכשיטים.
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פלוריסטיקה - 
זר פרחים לראש

אלונה שמואלי
 יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-12:00

ידידיה פרנקל 72

בסדנה נלמד על משמעות הפרחים, על הקשר בין אופי הפרח לאופי האדם 
ואיך לשלב בין פרחים שונים למטרות שונות. סדנה מעשית שבסופה נצא

עם זר אישי לראש.

אלונה שמואלי היא אמנית.

מגיל 8 ומעלה 

האישה כאובייקט – 
בין בובות למציאות 

ד"ר שרה מרקוביץ 
מוטי ברכר

 יום שבת 17.9 בין השעות 10:30-12:00
גלריית תאטרון החנות- העליה 31

המפגש יעסוק בהפחת חיים באובייקט הדומם. הפעלת בובה מציעה כלים להרחבת גבולות 
ופועלת כאלמנט המתווך בין אמנות ומציאות. המפגש ילווה בהרצאתה של ד"ר שרה 

מרקוביץ, בובה ומרצה למגדר, מחברת הספר: "האישה כאובייקט – על אובייקטיביזציה 
של נשים בתולדות האמנות".

פעילותו של האמן מוטי ברכר מתרכזת בנקודות המגע בין שדות האמנות, הבמה והמסך. 
בעבודותיו הוא מרבה להשתמש בבובות פרי עיצובו המבוססות על דמויות פיקטיביות.

מארחים: גלריית תאטרון החנות – מרכז לתאטרון ולאמנות רב-תחומית בדרום תל אביב. 
החנות היא בית לאמנות עכשווית ולאמנים מתחומי תאטרון החפץ, תאטרון הבובות, ליצנות 

והמחול העכשווי. 

גלריית תאטרון החנות – מרכז לתאטרון ולאמנות רב-תחומית בדרום תל אביב. 
החנות היא בית לאמנות עכשווית ולאמנים מתחומי תאטרון החפץ, תאטרון הבובות, 

ליצנות והמחול העכשווי.
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האורגן הסודני - בין גבוה לנמוך
אבדו סבון

 יום שבת 17.9 בין השעות 14:15-15:00
ספריית גן לוינסקי, הגדוד העברי פינת שדרות הר ציון ) בתוך גינת לוינסקי (

האורגן, שיובא ליבשת אפריקה על ידי הכובש הבריטי, הוא כלי שנוי במחלוקת עד עצם היום 
הזה. הכלי המייצג את התרבות הפופולרית המערבית מצטייר בקהילות מסוימות כזר למסורת 
ולתרבות המקומית. למרות זאת, במהלך השנים השתלב האורגן בהרכבים אפריקאים ואיפשר 

ליוצרים לחקור כיוונים מוזיקליים חדשים שמעשירים את העשייה התרבותית ביבשת. 

אבדו סבון הוא מוזיקאי המנגן על קלידים כבר עשור.

השיעור יתקיים בערבית עם תרגום סימולטני לעברית

שירה אפריקאית
אלדין אדם חמיס 

 יום שבת 17.9 בין השעות 14:15-15:00
מרכז תרבות הפור, וולפסון 55

סגנון השירה הפּורי )מלשון תרבות דארפור( מושפע ומוכתב מהשימוש בתופים. התוף, כלי 
עתיק ביבשת אפריקה שמוכן בעבודת יד, מלווה טקסים ואירועים דתיים וחברתיים כמו 

טקסי חתונה וטקסי מילה. הזמרים מחקים בקולם את צלילי התוף וכך הקול נשמע למרחוק. 
השיעור יציג את מסורת השירה ואת הטכניקות השונות הנהוגות בדארפור. 

אלדין אדם חמיס הוא חבר בלהקת "קולה סרה" )Kola Serah(. הלהקה, שמשמעות שמה 
בעברית הוא ים שקוף או נקי, פועלת מאז 2014 וכוללת 22 חברים. בשיריהם מנסים חברי 

"קולה סרה" להנציח את תרבות הפור ממנה הם באים, על הקבוצות האתניות השונות שבה.
 

השיעור יתקיים בשפת הפור עם תרגום סימולטני לאנגלית

התנסות בהקשבה ותרגול 
הקשרי סאונד ותמונה

דניאל סלבוסקי
 יום שבת 17.9 בין השעות 14:15-15:00

סלמה 103

במפגש ננסה לתרגם את דפוסי ההאזנה המוזיקלית הקונבנציונליים למושגים 
חווייתיים אלטרנטיביים כגון מרקם ודמיון ויזואלי.

דניאל סלבוסקי הוא מוזיקאי ואמן יליד ירושלים, היוצר על המנעד שבין פולק 
רוק למוזיקה אלקטרונית. הוא עוסק גם בצילום, ציור ובחיבור בין סאונד 

לתמונה חיה וחוויות אינטראקטיביות.

השיעור יתקיים בשפת הפור עם תרגום סימולטני לאנגלית

48

מלאכת החיים  - 
סיור תיאטרלי בשכונה

צפריר קורסיה
רענן לוי וסיגל יואל

יום שבת 17.9 בין השעות 14:15-15:00
קפה אלבי, הגדוד העברי 8

ראה פירוט שיעור מספר 17.


