
יום שישי 6/5
                  נעמה ספיר12:00 | העיר העתיקה- אז מה חדש?

 *רחבת עשן הזמן ותיאטרון הפרינג', אנילביץ' 17

                  משכית הודסמן12:00 | בין קודש לחול- בין מדבר לעיר
 *חנות "סיפור חוזר" רח' רמב"ם 1

'                  אדר' בת-אל יוסף רביד16:30 | מהקו במפה אל הקו במציאות                           
*בית כנסת הכוכב, רחוב מונטיפיורי

 Jane's walk פסטיבל הליכות
מתקיים במקביל ביותר מ- 300 ערים בעולם

ההשתתפות בהליכות היא ללא תשלום, ומומלצת לכולם
פרויקט ההליכות קורא להתבוננות חדשה, ביקורתית, אמנותית ומקורית במרחבים 

העירוניים ושואף ליצור הזדמנויות חדשות למפגש ושיח בין אנשים

www.janeswalk.co.il  :לפרטים

בואו להכיר את העיר באר שבע, בסוף שבוע של הליכות עירונית
Janè הבינלאומי s Walk פסטיבל

4-7 במאי 2016

הליכות באר שבע
יום רביעי 4/5

                 ארנון בן ישראל  18:00 | מרחב שבין זיכרון ושכחה, הולכים את ד'
*מכללת קיי, יהודה הלוי 33

יום חמישי 5/5
              ארנון בן ישראל17:00 | בירת האקספרימנטים האדריכליים בנגב

 *רחבת הקונסרבטוריון, הספרייה העירונית

                  העירונית של שכונה ג- שבועת האדמה 17:30 | תתחדשו? בעקבות תוכנית ההתחדשות
 *רחוב גוש עציון 22 

                  תור המדבר, נעמי אפרת 19:00 | שכונה ד'- בין שינוי לשימור
*קפה רינגנבלום, רינגלבלום 86

יום שישי 6/5
             קריאת שירה דרומית ובכלל בתחנות יפות ללב09:00 | "מחוזות אהבותי"

                  שולמית בת אור
*סיטי פארק - חוף הים של ב"ש בשד' רגר פינת דרך המשחררים 

                  שיר יפה, החברה להגנת הטבע09:30 | פליאה מהטבע
 *גינת "הבית הלבן" בר גיורא 12

יום שבת 7/5
                  שלמה בן שושן09:00 | ממשק עזר לנווה נוי

 *חניון באר אברהם

                   ד"ר זאב זיוון09:00  | באר שבע העברית לקודמתה בית אשל
*חניון שוק הבדואי- רח' דר' בנימין יהודה בן אסא

                  גואל דרורי11:00  | העוְֹת'מַנוֹבְִּריִטים בבאר שבע
*בית הנתיבות של מתחם 70414



מרחב שבין זיכרון ושכחה - הולכים את ד'
4.5 יום רביעי , 18:00

*ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

במרחב העירוני פועלת פוליטיקת הנכחה/מחיקה של זיכרון והיסטוריה 
מקומית - בשמות הרחובות, במוקדי הנצחה, בתכנון/אדריכלות, באתרי זיכרון 

אישיים וביצירה תרבותית מקומית. 
נבקש לחוות ממד זה בשכונה ד', הפריפריה העירונית.

על מוביל ההליכה:
ד“ר ארנון בן ישראל- גיאוגרף תרבותי

ראש 'מקום – מרחב משמעותי ללמידה' - מכללת קיי

נק' מפגש: 
שער כניסה למכללת קיי- יהודה הלוי, 33

טלפון של איש הקשר:
ארנון בן ישראל 052-369-4453





תתחדשו!? 
בעקבות תוכנית ההתחדשות העירונית של שכונה ג'

5.5 יום חמישי, 17:30

זו תהייה השנה השלישית בה נוביל הליכת ג'יין ואנו מקווים שיהיה מעניין לפחות כמו 
בשנים קודמות. השנה ההליכה תתקיים בסימן התחדשות עירונית.

בימים אלו נכתבת תוכנית מתאר לשכונה ג', התקיימו מספר מפגשים של שיתוף ציבור 
סוערים, הפרויקט הראשון של פינוי בינוי בעיר כבר יצא לדרך בשכונה, הכותרות מדברות 

על שינוי והתחדשות.
האם גם התושבים מרגישים בשינוי? מה עתיד להיות פניה של שכונה ג'?

במהלך הסיור נענה על שאלות אלו ונוספות תוך הכרות עם תוכנית המתאר.

על מובילי ההליכה:
שבועת האדמה פעולת לקידום חקלאות עירונית ופיתוח קהילתי מקומי. בסיס פעילות 

העמותה בשכונה ג' בה היא מפעילה רצועת הדגמה של חקלאות עירונית הכוללת את גינת 
קלישר, יער מאכל עירוני והחווה עירונית. שבועת האדמה מקדמת את המהלך תוצרת ג', 
הקורא למעורבות תושבים ומעודד יצרנות בעיר אליו שותפים עשרות תושבים, בני נוער 

ושכנים.

נק' מפגש: 
רחוב גוש עציון 22 (פרויקט פינוי בינוי )

נקודת סיום:
החווה העירונית, שכונה ג' (נסיים עם תה ועוגיות)  

טלפון של איש הקשר:
מורן 054-833-9449





קריאת שירה דרומית ובכלל בתחנות יפות ללב"מחוזות אהבותי"
6.5 יום שישי , 09:00 

שולמית בת אור תקרא משיריה ומשירי משוררות אהובות עליה בתחנות רבות יופי 
ומשמעות לגביה.

כותבות מוזמנות לקרוא משיריהן בנושא - גווני אהבה. (לבני אדם, מקומות, חפצים, 
"המקום" ועוד.) כתריסר משוררות תוזמנה לקרוא משיריהן. הן תקבלנה על כך, 

הודעה  מראש, במייל. 
shva77@gmail.com המעוניינות להשתתף מוזמנות לשלוח שירים ל

במהלך הסיור נחנה במספר תחנות הטענה אנרגטית פואטית, גם משתתפות תקראנה 
משיריהן בכל תחנה.

ב" עשן הזמן" תתקיים תחרות השיר "אהוב הקהל", ושולמית בת אור תתן פרס לשיר 
האהוב עליה, כל פרס ע"ס 250 ש"ח.

הסיור ימשך כשלוש שעות. 
* כל הפניות בלשון נקבה, מתיחסות גם ללשון זכר.

על מובילת ההליכה:
בהדרכת המשוררת שולמית בת אור, חוקרת מקורות השראה ומקומות שובי נפש.

בת אור עברה מן המרכז הסואן למחוזות השקט המדברי לפני קרוב לעשור, ומאז היא 
תחת כנפי המוזות הדרומיות.

נק' מפגש: 
"סיטי פארק" - חוף הים של ב"ש בשד' רגר פינת רח' המשחררים. 

(מול המשכן לאמנויות הבמה)

טלפון של איש הקשר:
שולמית 050-781-1064



פליאה מהטבע
6.5 יום שישי , 09:30 

למה לראות עץ עושה לנו טוב בלב? איך זה, שאפשר לדמיין בצורה מוחשית 
לגמרי, את הצליל של קונכייה שהצמדנו לאוזן בתור ילדים?

חוויות של טבע מטביעות בנו חותם חושי ועשויות לייצר בנו פליאה.
למפגש שלנו עם הטבע יש כוח רב לעורר בנו רגשות שונים, לייצר מחשבות 

ותהיות ואולי גם כמה תובנות מפעם לפעם.
מהיכן מגיע הקשר הזה והאם הוא יכול לבוא לידי ביטוי בסביבה העירונית 

הבנויה והמלאכותית? בסיור "פליאה מהטבע שבעיר" תהיה הזדמנות להחליט 
בעצמכם. אנחנו נתמקד בחוויות של פליאה שעשויות לעורר תחושות של שלווה 

והנאה, מחזקות את הסקרנות הטבעית, מגבירות את היצירתיות, מחזקות את 
השייכות שלנו לסביבתנו הטבעית ואפילו מגבירות אושר.

מובילת ההליכה:
שיר יפה, רכזת חינוך סביבתי בקהילת באר שבע של החברה להגנת הטבע, מסיימת 

תואר בחינוך בלתי פורמאלי וסביבה במסלול שבילים, חוקרת את הקשר בין הסביבה 
הטבעית לסביבה האורבנית ומתמקדת בחוויה של האדם בתוך המפגש שנוצר במרחב 

הזה. בדגש על פליאה, פסיכולוגיה חיובית , גרפיטי ושוטטות. 

נק' מפגש: 
גינת "הבית הלבן" בר גיורא 12

טלפון של איש הקשר:
שיר יפה 054-5698175







מהקו במפה אל הקו במציאות, שכונה א'
6.5 יום שישי , 16:30

מה מספרות התמונות שבאלבום? מי אלו האנשים שבתמונות? איפה נמצא הקו 
שמסומן במפה- במציאות?

שכונה א' נבנתה כשכונה חדשה בעיר באר שבע במהלך שנות החמישים, במהלך 
הסיור נשמע על התכנון העירוני של השכונה, נגלה את מגוון צורות המגורים 

הקיימות בשכונה, נסתכל ביחד בתמונות היסטוריות של השכונה אל מול מצבה 
הנוכחי.

במהלך הסיור תשתמש בת-אל במושגים מעולם התכנון העירוני באמצעות מפות 
ושרטוטים, ותנסה להנגיש את מושגים אלו אל הקהל הרחב.

על מובילת ההליכה:
בת-אל יוסף רביד, בוגרת המחלקה לאדריכלות בבצלאל. נולדה וגדלה בעיר באר 

שבע. 
בת-אל אוצרת את הליכות ג'יין בדרום זאת השנה השלישית ברציפות, במטרה לגלות 

את היופי והריבודיות שקיימים במרחב העירוני.

נק' מפגש: 
רחוב מונטיפיורי, רחבת בית כנסת הכוכב

טלפון של איש הקשר:
בת-אל יוסף רביד 050-761-3107





באר שבע העברית לקודמתה בית אשל
7.5 יום שבת , 09:00

ניפגש במגרש החניה של השוק הבדווי, נלך לגשר התורכי הישן ממסילת 
הרכבת לסיני, נגלוש לאפיק נחל באר שבע ונלך לאמפיפארק.

משם למצפה בית אשל המשוחזר בידי קק"ל. 
הליכה של שעה לכל כיוון ושעה להסברים.

יש להביא: כובע, מים וכסא מתקפל לישיבה בתחנות ההסבר.

מוביל ההליכה:
ד“ר זאב זיוון, ד"ר זאב זיוון מלמד, חוקר , כותב ומטייל בנגב

נק' מפגש: 
חניון שוק הבדווי- רח' דר' בנימין יהודה בן אסא

טלפון של איש הקשר:
זאב זיוון 050-862-5111



ִריִטים בבאר שבע העֹוְת'ַמנֹוְבּ
סיפורה של העיר בשתי מלחמות עולם, סופן של שתי אימפריות ולידתה של עיר

7.5 יום שבת , 11:00
יום שבת בבוקר, רחובות באר שבע שקטים, נצא להליכה ולסיפורים המתארים שתי 

תקופות משמעותיות בתולדות העיר באר שבע. 
פתיחת תעלת סואץ בשנת 1869 הביאה להתעניינות השלטון העות'מני במרחב זה ולהכרה 
בחשיבותו האסטרטגית. בשנת 1900 מחליטים הטורקים לייסד את מחוז באר שבע שהפך 

לחיץ בין צבאות בריטניה שחנו במצרים לבין צבאות טורקיה וגרמניה ששלטו בארץ 
ישראל. 

ב-31 באוקטובר 1917 נערכו צבאות הברית להתקפה חזיתית של יחידת הפרשים הקלים 
(אנז"ק) מול מערכות חפירות הגנה מאוישות היטב של הטורקים וסללו את הדרך לכיבוש 

ארץ ישראל.

על מוביל ההליכה:
גואל דרורי, יקיר העיר באר שבע, אמן, אוצר וחוקר העיר באר-שבע. הוא חוקר וסותר 

אירועים היסטוריים מהתקופות השונות של העיר, באמצעות צילומים שהוא מגלה. בימים 
אלה הוא מקים את בית "הצלמנייה- העמותה לצילום ותיעוד מורשת באר שבע" שיכיל: 

מכון למחקר מידע ותיעוד מורשת באר-שבע, מרכז לוגיסטי של ישראל נגלית לעין, 
פרויקט תיעוד מורשת ותיקי באר שבע, ארכיון גואל דרורי, מוזיאון למצלמות וצלמניות, 

בית ספר ללימודי צילום, ספרייה, גלריה לצילום, מרכז קונגרסים וביאנלה לצילום 
ועוד.

כיום מוצגת במתחם הקטר 70414 "תערוכתו של גואל דרורי - תולדות באר-שבע 
1900-1948" התערוכה מציגה את  סיפורה של העיר מהתקופה העות'מאנית ועד הקמת 

המדינה.

נק' מפגש: 
בית הנתיבות של מתחם 70414 

תחנת הרכבת הטורקית, ככר הרמב"ם פינת עלי דיוויס באר שבע

טלפון של איש הקשר:
גואל דרורי 052-276-7113


