
חייה:פסקול

וישרשמיארכיון

כילדיםייפתח
בו־נובסק*/ בו־נובסקי,יו

חינוךלבנייניכתבתנו

נעמיארכיוןייפתחלראשונה

בי־הלאומיתשםמפרייהשמר

רושלים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$לילדים.מיוחדיםלסיורים

סיורים,יתקיימוהגדולהחופשכמהלך

המשו־מורשתעלילמדושבמסגרתם

ררת

$TS1$המשוררת$TS1$

$DN2$המשוררת$DN2$הארכיון.פריטידרךהלאומית

הת־מעמודישמר,שלמשפחתה

ווך

$TS1$התווך$TS1$

$DN2$התווך$DN2$משוררת,הישראלית,התרבותשל

כשנ־לפנימסרהופזמונאית,מלחינה

תיים

$TS1$כשנתיים$TS1$

$DN2$כשנתיים$DN2$לספרייהוארכיונהעיזבונהאת

בירושלים.הלאומית

טקסטיםעטה,פריספריםבעיזבון

סקי־שירים,תוויוטיוטות,מוגמרים

צות

$TS1$סקיצות$TS1$

$DN2$סקיצות$DN2$,וכתבהשקיבלהמכתביםמוקלטות

ידכתביגםבעיזבוןישהשאר,ביןועור.

המק־דרכהמראשיתנדיריםופרסומים

צועית,

$TS1$,המקצועית$TS1$

$DN2$,המקצועית$DN2$,קטעילספריה,הגהותתקליטים

ועוד.הוקרהמכתביעיתונות,

הספרייהתקייםלמותהעשורלציון

״אור־הנקראיםסיוריםשלמיוחדמיזם

חים

$TS1$״אורחים$TS1$

$DN2$״אורחים$DN2$לי־חווייתי־לימודיסיורלקיץ״

לדים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$בכמהשחקניםבלווייתולהוריהם

עלבדגשהלאומית,בספרייהמוקדים

שכתבה.הרביםהילדיםשירי

באר־הילדיםיבקרוהסיורבמהלך

בע

$TS1$בארבע$TS1$

$DN2$בארבע$DN2$הלאומית:הספרייהברחביתחנות

הספרייה,אתיכירוהראשונהבתחנה

יפתחילדוכלהקריאהבאולמותיבקרו

מכן,לאחרעצמו.משלקוראכרטיס

עבורהחוברותיקבלוהשנייה,בתחנה

הקשורותמשימותשללעםויתמודדו

שמר.נעמישלביצירתה

הילדיםיפגשוהשלישיתבתחנה

מכתביםיד,כתביכגוןארכיוןפריטי

בהנחייתמשימותוישלימוותמונות,

והאחרונההרביעיתבתחנהמדריכים.

שמרנעמישלדמותהאתהילדיםיכירו

עםומפגשויראובקטעצפייהכריתוך

כחמישהפסנתרבליווישתבצעשחקנית

הסיוריםשמר.שלמהרפרטוארשירים

חמי־בימיםיתקיימו

שי

$TS1$חמישי$TS1$

$DN2$חמישי$DN2$במהלךושישי

הגדול.החופש
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מהשטחמדווחים

If3*07/07של

הספרניתכשבוניהתחילהכל

להצל־׳קריאהבפרויקטהמשלבת

חה׳

$TS1$להצלחה׳$TS1$

$DN2$להצלחה׳$DN2$שבמכ־רחלנעםהספרבבית

מש

$TS1$שבמכמש$TS1$

$DN2$שבמכמש$DN2$עודלספרדי־ה'לכיתותהגיעה

מרתק.סיפור

הנקהעלמספרופיט""הנקה

מלחמתכזמןשמסתתרת)חנה(

פיטשלבביתההשנייההעולם

בהולנד,הגריםנוצריםומשפחתה,

שמסכימיםעולםאומותחסידי

ולהסתירההנקהעםחסדלעשות

תמורה.כלללא

הבנותכתבוהפעילותבעקבות

כהן־לרןסקרנותמלאימכתבים

אהרונוב,

$TS1$,כהןאהרונוב$TS1$

$DN2$,כהןאהרונוב$DN2$ולאמוהספר,מחבר

הנקה.

ובעקבו־מרגשמכתבהחזיררן

תיו

$TS1$ובעקבותיו$TS1$

$DN2$ובעקבותיו$DN2$בספרייהעמולהיפגשהוחלט

רם.בגבעתהלאומית

המו־עםבנותדי־ה'כיתות

רות

$TS1$המורות$TS1$

$DN2$המורות$DN2$יצאושראל,ואתידהריטובה

גםזובהזדמנותמרתק.למפגש

הספריםבאוצרסיירו

בווראושלנוהלאומי

מאותמלפניפריטים

אותןחיברואשרשנים,

שרשרתאלחזקבאופן

הדורות.

במעשהבחרולסיום

לארוזוהתנדבוחסד

נעמי״.ב״חסדיירקות

התאפשרזאתכל

מה־להסעותתודות

חברה

$TS1$מהחברה$TS1$

$DN2$מהחברה$DN2$המעוד־לפיתוח

דות

$TS1$המעודדות$TS1$

$DN2$המעודדות$DN2$,ולפרו־התנדבות

יקט

$TS1$ולפרויקט$TS1$

$DN2$ולפרויקט$DN2$להצלחה׳'קריאה

בוני.והספרנית

הלאומיתבספרייהרחל""נעםתלמידות
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12ירושלים?לפיתוחברשותקורהמהנזנכ״ל:ואיויו״ראיו

רשות

ראש

ינובסקי71/1

מפעילהבעתידירושליםתיראהכיצדקובעתהיא

כשנהכבראבלשקליםמיליוניבמאותפרויקטים

מצליחיםלאמדועקברניטיםללאמתנהלת

ירושלים?לפיתוחלרשותומנכ״ליו״רלמצוא

ויאירבנטנפתליברקת,נירלמשולשקשורזהאיך

כולנו?עלישפיעזה•וכיצדלפיד?

ינובםקירועי

עלהאחראיתירושלים,לפיתוחהרשות

לפי־שקליםמיליונימאותשלפרויקטים

תוח

$TS1$לפיתוח$TS1$

$DN2$לפיתוח$DN2$,ללאמשנהיותרכברפועלתהעיר

מנכ״לללאשנהמחציויותרראשיושב

הגו־ביןפוליטייםמאבקיםהסיבה:בפועל.

רמים

$TS1$הגורמים$TS1$

$DN2$הגורמים$DN2$:ברקת,נירהעירייהראשהממונים

כשרגםהמשמשבנט,נפתליהכלכלהשר

לפיד.יאירהאוצרושרירושלים,לענייני

בקרובלהסתייםצפויאינוהנוכחיהמצב

הצדדיםביןהסכמותאיןשעהשלפימשום

הלשכותביןשימונה.ראשהיושבזהותעל

מו־שלשמותמספרלאחרונהעלוהשונות

עמדים

$TS1$מועמדים$TS1$

$DN2$מועמדים$DN2$איןלעכשיונכוןאךהיו״ר,לתפקיד

למינויהמכרזגםמהם.אחדאףעלהסכמה

תחולאםוגםבאופק,נראהאינומנכ״ל

יעברוהקרובבזמןמשמעותיתהתפתחות

יסתיים.המכרזשהליךעדארוכיםחודשים

ובעירייה,בהרל״יגורמיםפיעלהתוצאה:

לפי־הרשותעלהזההמצבשלההשלכות

תוח

$TS1$לפיתוח$TS1$

$DN2$לפיתוח$DN2$יכוללאכזה״ארגוןקשות.ירושלים

איניהול.שדירתללאזמןלאורךלתפקד

ארוך.לטווחתוכניתשוםעללעבוראפשר

בעירייהגורםאומרממתינה׳״,׳עלארגוןזה

״פרויקטיםהרל״י.עםשוטףבקשרהנמצא

לאהתקציביםגיוספוטנציאלתקועים,

עובריםבהרל״יולמעשהמעוף,איןממומש,

האחרו־בשניםשקודמופרויקטיםעלרק

נות״.

$TS1$.האחרונות״$TS1$

$DN2$.האחרונות״$DN2$״המצבמוסיף:לנושאהמקורבגורם

לקידוםחשוביםהכיהגופיםאחרשבוהזה

בושההואמשותקישראלבירתשלופיתוח

עלשחורתתממשלהמתנהלתכךוחרפה.

ירושלים?״שלפיתוחהאתרגלה

בלש־אין,ומנכ״ליו״רבעודכך,בתוך

כת

$TS1$בלשכת$TS1$

$DN2$בלשכת$DN2$להעבירלאחרונההחלוהעירייהראש

לגורמיםלהרל״ישהיווגופיםסמכויות

קידוםעלהאחריותלמשל,כך,אחרים.

לחברהעברה׳פינוי־בינוי׳שלתוכניות

בעירייהמוביליםוכעת׳מוריה׳,העירונית

האחראית׳עדן׳,חברתאתלהעבירמהלך

בכיכרהרל״י.מידיהעיר,מרכזלפיתוח

ארגו־בשינוייםמדוברכימצייניםספרא

ניים

$TS1$ארגוניים$TS1$

$DN2$ארגוניים$DN2$שהמבקריםאלאוהגיוניים,הכרחיים

היח־היתרונותאתתאבד׳עדן׳כיטוענים

סיים

$TS1$היחסיים$TS1$

$DN2$היחסיים$DN2$תקצי־לגיוסהקשורבכלהרל״ישל

בים

$TS1$תקציבים$TS1$

$DN2$תקציבים$DN2$פרויקטים.וקידום

הכספים

חיצוניגוףהיאירושליםלפיתוחהרשות

לצו־הממשלהלביןבינההמקשרלעירייה

רך

$TS1$לצורך$TS1$

$DN2$לצורך$DN2$לטובתפרויקטיםוייזוםתקציביםגיוס

חוקבמסגרת1988ב־הוקמההיאהעיר.

מטרו־למימושנרחבותסמכויותלהשנתן

תיה.

$TS1$.מטרותיה$TS1$

$DN2$.מטרותיה$DN2$לת־ליזום,הרשותשלתפקידיהבין

כנן

$TS1$לתכנן$TS1$

$DN2$לתכנן$DN2$שלהכלכלילפיתוחפעולותולעודד

הרשויותהממשלה,משרדיביןלתאםהעיר,

לייעץירושלים,לפיתוחהעושיםוהגופים

לתוכניותליוזמות,הקשורמידעולספק

בירושלים.הכלכלייםולמפעלים

פעילותנפחעלההאחרונותבשנים

בש־בעודמשמעותית.בצורההרל״י

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$2008הרשותהובילה2009ו־

מיליון90כ־שלבהיקףפרויקטים

תקציבעמד2013ב־בשנה,שקל

עלהרשותשקידמההפרויקטים

הפרויקטיםביןשקל.מיליון220כ־

בשניםהרל״ישקידמההמשמעותיים

מתחםפיתוחהאחרונות:

ופארקהתחנה

׳סובבהאופנייםשבילמלילתהמסילה,

תר־למרכזהנסן׳׳ביתהקמתירושלים׳,

בות

$TS1$תרבות$TS1$

$DN2$תרבות$DN2$העתיקה.העיראגןופיתוחוניו־מריה

במ־גויסוביותרהמשמעותייםהתקציבים

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$לפיתוחהממשלתיתמרוםתוכנית

בממשלהשאושרהבירושלים,הכלכלי

290כ־מקציבההתוכנית2010ביולי

לשורה1102-6102בשניםשקלמיליון

הסכוםבירושלים.פרויקטיםשלארוכה

5.541כ־הזה:באופןלהתחלקאמורהכולל

בעיר;התיירותפיתוחעבורשקלמיליון

בתחוםותעשייהלפיתוחשקלמיליון4.17

שקלמיליון5.07כ־ועודהביו־טכנולוגיה;

כלכלי.לפיתוחמשלימיםצעדיםעבור

שהוא)כגוףהרל״ישלהגדולהיתרון

עי־וגםממשלתיגםמסוימתבמידה

רוני(

$TS1$)עירוני$TS1$

$DN2$)עירוני$DN2$הכספיםתקציבים.בגיוסמתבטא

הםהרל״ילטובתמהממשלהשמגויסים

חשבוןעללבואאמוריםואינםייחודיים

ללאמגיעיםהםלעתיםעירייה.תקציבי

תקציביתתוספתכלומרב׳מצ׳ינג׳,צורך

שהיומיממשלתי.תקציבכלעלעירונית

בשניםירושליםלפיתוחהרשותקברניטי

והמנכ״לליאוןמשההקודםהיו״רהםאלו

לתפקידמונהליאוןחזן.מוטילאחרונהעד

בתפקידוכיהןאחריומונהחזן2008ב־

הודיע2013ביוליואולםשנים.כארבע

העירייהלראשותהתמודדותועלליאון

בהרל״יגורמיםפישעלדברברקת,מול

לרשות.העירייהביןלמשברגרם

קשההיההעירייהראשבלשכתכי״נראה

במנו־ולעתיםבנפרדשפועלגוףלראות

תק

$TS1$במנותק$TS1$

$DN2$במנותק$DN2$לירושליםפרויקטיםומקדםמהעירייה

נירנגדמתמודדהארגוןשלהיו״רופתאום

הסיפורללאגםהעירייה.ראשותעלברקת

העירייהביןנתקלהיווצרהתחילליאוןשל

לביןשבינובעירייהגורםאומרלהרל״י״,

רציף.ממשקמתקייםהרל״י

כפיפותאיןשלהרל״יהעובדהככלל,

עי־מחברותבשונהמלא,באופןלעירייה

רוניות,

$TS1$,עירוניות$TS1$

$DN2$,עירוניות$DN2$בעי־גורמיםמצדלטענותהביאה

רייה

$TS1$בעירייה$TS1$

$DN2$בעירייה$DN2$במקבילפרויקטיםוהובלתניתוקעל

בכיכרהמדיניותאתתואמיםתמידשלא

החיכו־פוטנציאלאתשהגבירמהספרא,

כים.

המחלוקות

ב־

$TS1$החיכוב$TS1$

$DN2$החיכוב$DN2$22שבהןהבחירותהתקיימובאוקטובר

לאחרוחצישבוענוספת.בכהונהברקתזכה

רצונועלובנטלברקתחזןמוטיהודיעמכן

במ־כחודשיים.בתוךהתפקידאתלעזוב

קביל

$TS1$במקביל$TS1$

$DN2$במקביל$DN2$מועמדיםלאתרוברקתבנטהחלו

הגיעושלאמחלוקותוהחלוהיו״רלתפקיד

הכספיםסמנכ׳׳למונהבינתייםפתרון.לירי

זמני.למנכ״לדרורבןאודיהעסקיוהפיתוח

בלשניקוב,אביאתלמנותביקשברקת

בישראללאודררוןהמיליארדרשלנציגו

בלשניקוב10ערוץיו״רולשעבר
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קו■^!

המזרחפופבתפלתומ:אום

המ־לזמרתהמוקדשמיוחדערב

צרייה

$TS1$המצרייה$TS1$

$DN2$המצרייה$DN2$בהש־כלתום,אוםהגדולה

תתפות

$TS1$בהשתתפות$TS1$

$DN2$בהשתתפות$DN2$שירצהעמיראליהסופר

למו־ותרומתהמעמדהחייה,על

זיקה

$TS1$למוזיקה$TS1$

$DN2$למוזיקה$DN2$הערבי,בעולםולשירה

משיריהשתשיראורחתוזמרת

ח׳שיבוןסמיהמוזיקאיםבליווי

נדאף.ועזיז

6245206סל'הקונפדרציה,בית

70(,4,5)שלוחות שקל.,00:02

המאהב

חדשבימתיעיבודהבימה.תיאטרון

עיבוד:יהושע;א.ב.שללספרו

מחברמצאונפשותששפנקס.שחר

מספ־הןוערב,שתיובמונולוגים,

רות

$TS1$מספרות$TS1$

$DN2$מספרות$DN2$מלחמתשלבישראלעצמןעל

יגאלעםואחריה.הכיפוריםיום

רןשלו,הילהפישמן,אסנתשדה,

בימוי:ואחרים.קיררדבורהדנקר,

גולדברג.שיר

טל׳20)מרכוסירושליםתיאטרון

5605755,)03:02

בממורתהקוראןמסיפורידמויות

ובאמנות

מנחה:הרמדאן.חודשלכבודערב

הלאומית.הספרייהיוקליס,רחלד״ר

מאוסףמאויריםידכתבישלתצוגה

00:02משעההחלהאסלאם

)האוניברסיטההלאומיתהספרייה

(,6585072טל׳רם,גבעתהעברית,

חופשית.כניסה00:02

קריאון

סופוקלסאוריפידס,פיעלטרגדיה,

שחקניםלשלושההצגהאנוי.וז׳אן

השאלותאתמחדששבוחנתובובות

שלבמיתוסוהאהבההחוקבנושא

שי־ביןלחברניסיוןתוךאנטיגונה

רה

$TS1$שירה$TS1$

$DN2$שירה$DN2$,ביןלמודרני,העתיקביןלפרוזה

וביןלטרגדיה,בובותתיאטרון

חייםבנימין,ברעםלתקווה.ייאוש

ועי־בימויעיבור,פקר.יצחקסופר,

צוב:

$TS1$:ועיצוב$TS1$

$DN2$:ועיצוב$DN2$ריננברג.יפים

רפאים)עמקהמרתףתיאטרון

office@martef.org.il'טל

שקל.03:0250(,5639975

ונדנברגשירין

אל-פאראביטריו

כנפות״.״מארבעהסדרהבמסגרת

ומודרנית.קלאסיתערביתמוסיקה

כינור,ח׳שיבוןסמיבהשתתפות

עור;מארוןמיכאלמוזיקלי;מנהל

זמרתהקשה;כלינראףעזיז

גנטוס.ג׳יאנאאורחת

6245206טל׳הקונפדרציה,בית

70(,4,5)שלוחות שקל.,03:02

ריאקציה

והשפעתההשואהמירנץ.ארזמאת

ומסיוטיםמחוויותכיום,חיינועל

ה״התנח־דרךשני,דורשלאישיים

לות״

$TS1$ה״התנחלות״$TS1$

$DN2$ה״התנחלות״$DN2$לימודיועדבברליןהישראלית

ישראליעו״דהילדים.בגניהשואה

מהעברמקרהחוקרעצמואתמוצא

הואהחומה.נפילתשלאחרבברלין

שלהמבולבלהגרמנילעולםנקלע

בת־בולהשתלבומנסה90ה-שנות

קווה

$TS1$בתקווה$TS1$

$DN2$בתקווה$DN2$גדהשחקןעםחדשים.לחיים

שרעבי.אלעדבימוי:נבו.

רפאים)עמקהמרתףתיאטרון

office@martef.org.il'טל

שקל.00:1204-06(,5639975

ונדנברגשירין
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האסלאםלאנונותהמוזיאון

דיא׳-ב',2/1921665טליהפלמ״ח

00:01-00:91היגי,00:01-00:51

00:01-00:61שבת00:01-00:41

התע־יצחק.נבטאקספרס.אוריינט

רוכה,

$TS1$,התערוכה$TS1$

$DN2$,התערוכה$DN2$המוזיאוןעבורבמיוחדשנוצרה

וידאועבודותמציגהובהשראתו,

רפ־תצלומיעלהמתבססותואנימציה

רודוקציה

$TS1$רפרודוקציה$TS1$

$DN2$רפרודוקציה$DN2$מתוךפריטיםשלצבעוניים

פטל־סאליהאוצרת:המוזיאון.אוסף

נוה.

$TS1$.פטלנוה$TS1$

$DN2$.פטלנוה$DN2$2014אוגוסטעד

חדשהתערוכההאםלאם.שלסיפורו

ויטד״רע״שהמחודשהתצוגהבאולם

9.2פתיחה:וילה

האםלאם.אמנותשלהקבעתצוגת

השעוניםאוסףהגנוב.הזמןתעלומת

סלומונס.דיוידסרשל

סקריבלע״שלארכיאולוגיהמוזיאון

פתוח6203333טלי13המלךדוד

חופשית.כניסהמראש.בתיאוםלקבוצות

שנחשפוממצאיםוערוער.גזר

היברושלהארכיאולוגיותבחפירות

התנ״ך.וביןביניהםוהקשרקולג׳יוניון

דודמגדלמוזיאון

wwwבאתרהמידעבל

towerofdavid.org.ilהפ״סבוק,ובדף

4882/3335626טלי
,*
פתיחה:שעות

ושבת:שישי00:9-00:61א׳-ת׳

ליחידיםמודרכיםסיורים00:9-00:41

זיבי,בעברית:ובתערוכהבמוזיאון

00:11א׳-ה׳באנגלית:03:01

ביתמתקופתשרידיםהמצודה.הצר

ואילך.ראשון

העתיקההעירלעברתצפית.מגדל

והחדשה.

צבעוניציורי,סיפוראנימציה.םרט

העיר.תולדותשלומחויך

במשךהעירתולדותקבע.תערוכת

שנותיה.000,4

ירו־העירשלסיפורההלילי.החיזיון

שלים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$שלמרהיביםענקבדימויי

תחתמתקייםהמופעמדומה.מציאות

ימיםמראשלברר)ישהשמיםכיפת

שקל.54-55ושעות(.

משהמוזיאון

טליאדומים,מעלההמוזיאוןכיכר

גי00:01-00:71ז׳-ה׳א׳-ב',5357000

,00:01-00:41חגוערבי,00:01-00:91

www.castelmuseum.co.il

יצירותקסטל.משהקבעתערוכת

ומאוסףקסטלבלההמאוסףהאמןשל

שיף.דובי

שלמיוחדקרמיקהעבודותאוטף

לאח־שהתגלועבודות27קםטל.משה

רונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$המוזיאון.בארכיון

לארכיאולוגיהרוקפלרמוזיאון

00:01-00:51ד׳-ה'א׳-ב',6282251טלי

00:01-00:41שבת

סגל,ינאיאוצרים:קבוצתית.תערוכה

"מנופים".במסגרתהפטל־נוה.סאלי

מופתיצירותומאמינים.אמונות

ראל.שלהארכיאולוגייםמאוספיו

וארכיאולוגיה.אתריםירושלים,

וגלריותטבעשדרותמוזיאון

ייאדמונדקרייתהעברית,האוניברסיטה

המכוןובנייןברמןבנייןרם,גבעתספרא,

כל6584709טליהארץ,בדורלמדעי

)לקבוצותבלבדמראשבתיאוםהשבוע

הולזת(.ולימי

סיוריםוטבע:מדעבנושאפעילויות

פריטיםשלתצוגותמשחקים,והדגמות,

הלאומיים.הטבעמאוספימרהיבים

בעלישלמבנהוגולגלות.שלדים

שונים.חיים

הים.מעולםסודותוהחיה.היפה

חורשהשלדונם16החורשה.לתוך

הקמפוס.בלב

שחזורוחברים.הישראליהדינוזאור

ישראלי.דינוזאורשלמלאבגודליחיד

העצים.עםמפגש

שוקןמבון

א׳-ה׳5631288טל'בלפור

חופשית.כניסה00:01-00:41

הזמןמעלית

פתי־שעותלבררישאגרון(,)בית37הלל

תה

$TS1$פתיתה$TS1$

$DN2$פתיתה$DN2$6248381בטלי

ירושליט.שלהיסטוריהשנות000,3

ומעלה.חמשלבניהכניסהחושי.רבמיצג

החומות״על"לבדתערוכת

בתש״חהיהודיהרובענפילתמיעוד

לשיקוםהחברההזמנותמחיטלי

היהודיהרובעולפיתוח

בירושליםהעתיקהבעיר

א׳-ה׳שקל.626590601-21

.00:9-00:31חגוערבי,00:9-00:71

www.rova-yehudi.org.il

שלהאחרוניםימיושלנדירתיעוד

באמצ־העצמאותבמלחמתהרובע

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$ג׳וןשלהדוקומנטרייםצילומיו

הכניעההביזה,ההרס,פיליפס:

המביאחדשוסרטלשבי,והיציאה

תש״ח.לוחמישלסיפורםאת

ירושליםלתולדותמרכזאריאל,

ראשוןביתבימי

הכותל,פלוגתפינתהחומהבוניבן־צביד

א׳-ה'6286288טליהיהודי,הרובע

00:9-00:61

האשורי.המצורסיפורבכלוב.בציפור

דגםקולי,אורמיצגשבחומר.הרוח

ותצוגה.ראשוןביתבימיהעירשל

התחמושת,גבעתההנצחהאתר

אשבולשדרות

00:9-00:71א׳-ה׳3/2939285טל׳

00:9-00:21חגערבי00:9-00:31

גםוטקסיםאירועיםלקייםאפשרות

הערב.בשעות

שחצההגבולקוהעירוני״.״הקודגמ

שנה.19במשךירושליםאת

לו־שלוהנצחהלתיעודהחינוכיהמרכז

חמים

$TS1$לוחמים$TS1$

$DN2$לוחמים$DN2$העולם.במלחמותיהודיםותיקים

אתרשלובבונקריםבתעלותסיור

הקרב.

ירושליםעלהמערכהעלמוזיאון

אורקולי.חיזיוןהבולל

במערבההראלהשריוןחטיבתנתיב

רישומיםלבני,דן1967ירושלים,על

האישימיומנוהימים.ששתממלחמת

אמן־לוחם.של

מידע.ומאגרארכיוןספרייה,

עציוןבפרההנצחהאתר

9938308טלי 0615399,

00:9-00:6100:9-00:21א׳-ה׳

שקל.21-51מראש(.)בתיאום

אתרעדות.וביתאורקוליחיזיון

היהודים,רחובהרובעללוחמיהנצחה

הקרדו.ליד

טל׳תשלום.ללא00:9-00:81א׳-ה',

106שלוחה6265900

היהודי.הרובעלחלליזיכרוןחדר

הכוחות.לחימתשלהזרימהתרשימי

הלאומיהספריםבית

אדמונדקמפוסהעברית,האוניברסיטה

6585027טלירם,גבעתספרא,

00:9-00:91א׳-ה׳

00:9-00:31

המראה.בארץאיינשטיץאלברט

צבעוניים.חלונותארדון,מרדכי

וברפופ.ידבכתביהתנ״ך

קוקהרבבית

א׳-ה׳6232560טל׳קוקהרב

00:11-00:71,00:11-03:41

תמו־ברגר,צבימשההתהלים.מוזיאון

נות

$TS1$תמונות$TS1$

$DN2$תמונות$DN2$תהלים.מספרפסוקיםהמתארות

יליןבית

הכנסתביתמאחורימוצא,סיבוב

בתיאוםקהללביקוריפתוחהישן.

5345443בטלימראש

ילין.יהושעשלמשוקםהיסטוריבית

במושבה.שהוקםהראשון

המרכזיהציוניהארכיון

6204800טלישזרזלמןשדי

חופשיתכניסה00:8-00:61אי-ה'

מודרכיםסיוריםהאוספים.הכרת

מראש.בתיאום

ומסמכים.תצלומים1948מרץ

בירושלים:הרצלעם

לביקורו.שנה110במלאות

דוויקגלריה

משכנותאדנאואר,ע״שהכנסיםמרכז

א׳-ה׳6292200טלימשה,ימיןשאננים,

00:01-00:02

Recover12פר־מעניקיםמאיירים

שנות

$TS1$פרשנות$TS1$

$DN2$פרשנות$DN2$אורחישללספריהםמקורית

במשכנותהבינ״להסופריםפסטיבל

32-81בתאריכיםשנערךשאננים,

אוריתבסיל,אביאלמשתתפים:במאי.

דברה,טימורברוך,גבריאלהברגמן,

מינצי,וליטפקין,איגורחברוני,דקל

רפאלי,גפןרנרט,איציקראובן,הדר

התערוכה:אוצרתשבי.וניבשייןלי

7.01עדסער.יובל
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לשלוחישלמדורומידעפרטים

לאי־מייל00:0ב־א'יוםעד

chronikot.achbar@gmail.com

|!l-np/7fW

,00:01-00:318בלפווזנגביל,

ללאהכלביתחפציספרים,בגדים,

ולוקחיםמ״ג׳אנק"נפטריםתשלום.

אוכליוגשאחרים.שלהג׳אנקאת

לה־לאנאמומלצת(.)תרומהצמחוני

ביא

$TS1$להביא$TS1$

$DN2$להביא$DN2$עור.חפציכגוןהחי,מןמוצרים

!גנויאל

יפו,שערדוד,מגדלמוזיאון

wwwובאתר6265333טלי

towerofdavid.org.il00:22כניסה

חופשית

הפנינגמארחבמוזיאוןהמצודהחפיר

עלהמונדיאלמשחקישלהקרנות

מסיבותאורחות,להקותענק,מסך

ומאכליםמשקאותהלילה,לתוך

00:22מהשעההכניסהירושלמיים.

00:32בשעהישודרוהמשחקים

)חצי7.5שברנמוצאיבתאריכים:

דייוטגמר(;)חצי7.8גייוטגמר(;

גמר(.)חצי7.9

uon13ninponn d'11p

אלי11אדריכלי-ויונטיולבעולם:

03:71טלישמואל,בית 3643026,

שקל80

הדנובהעלהעירשלהפיכתהוינה

האימפריהשלהמסורתיתמהבירה

עכשווית.אדריכליתלחדשנותלמוקד

שופמן.אלהמרצה:

הכוונתעלגברים

טלי44ג׳ורג׳המלךחי,אביבית

00:02 חופשיתכניסה,0095126

העב־בספרותגבריותועלגבריםעל

רית.

$TS1$.העברית$TS1$

$DN2$.העברית$DN2$:אליהו,בןבלההבהשתתפות

דודמכללתבירושלים,כרםמכון

האוני־הירשפלד,אריאלפרופ׳ילין;

ברסיטה

$TS1$האוניברסיטה$TS1$

$DN2$האוניברסיטה$DN2$.אסףמוזיקה:העברית

אמדורסקי.

00:91טליישראל,מוזיאון 3288076,

למוזיאוןהכניסהבמחיר

באמ־מכושף״חומרבתערוכהמפגש

נות

$TS1$באמנות$TS1$

$DN2$באמנות$DN2$אוצרתשפיר,דוריתעםאפריקה״

התערוכה.

וייןגבינותג׳אז,ערב

6344186טל'קוקהרבטיכו,בית

03:02

במסעדהגיאז.לצליליוייןגבינותערב

סלטים,גבינות,ובועשירמזנוןיוצע

ויין.פסטותמרק,לחמים,

ff>wגלויה

,00:11טליישראל,מוזיאון 3288076,

למוזיאוןהכניסהבמחיר

בא־חדש״אי-שקט״בתערוכהמפגש

מנות

$TS1$באמנות$TS1$

$DN2$באמנות$DN2$,אלוני-יערי.שירעםעכשווית

בעקבironהבריאה:חידת

באמנותבמקו־א,בריאה׳פווי

טונותובתרבויות

00:81טלישמואל,בית 3643026,

שקל80

הב־מסורותוהמוותהדעתהאשה,

ריאה

$TS1$הבריאה$TS1$

$DN2$הבריאה$DN2$מרצה:ובמסופוטמיה.במקרא

העברית.האוניברסיטהמזור,לאהד״ר

pM'Tirnהרצאה

m<1m5611066טל׳המקרא,ארצות

למוזיאוןהכניסהבמחיר00:91

בחלוםואותיותעמוקבורשליחים,

הנוצריתלמדינהארמניההפכהאיך

הראשונה

עלהארמניתהכנסייהשמרהוכיצד

מפיהסיכויים,כלכנגדעצמאותה

בע־העברית,האוניברסיטהלף,יואב

ברית.

$TS1$.בעברית$TS1$

$DN2$.בעברית$DN2$מראש.להירשםמומלץ

)האוניברסיטההלאומיתהספר״ה

(,6585072סלירם,גבעתהעברית,

חופשיתכניסה00:02

ד״רמנחה:הרמדאן.חודשלכבודערב

תצו־הלאומית.הספרייהיוקליס,רחל

גה

$TS1$תצוגה$TS1$

$DN2$תצוגה$DN2$האס־מאוסףמאויריםידכתבישל

לאם

$TS1$האסלאם$TS1$

$DN2$האסלאם$DN2$00:02משעההחל

טליכרם,עיןהבינתרבותהמרכז

03:02 חופשיתכניסה,9351246

בנושאפתוחהבאווירהלימודמפגשי

הזדמנותהשבוע.פרשתמתוך

שלהעמוקיםהרעיונותעםלהיכרות

לימי־שלהםהרלוונטיותועםהיהדות

נו

$TS1$לימינו$TS1$

$DN2$לימינו$DN2$.קל.כיבודאנו

6241610טליאיטליה,יהדותמוזיאון

00:71

ובתיאטרון:במוזיקהבאמנות,בארוק

המשלבתהרחבלקהלמפגשיםסדרת

בתוכנית:חיה.אמנותוקטעיהרצאות

ובאהויוואלדיהנדל,בארוק:צלילי

האקדמיהואמנימזרסוניהבהשתתפות

ירושלים.למוסיקה

nao!ouaו!ולroonnנ»ינו

n30n

id6החייםאורהישן,ה״שובחצר,

70טלי 00:81, שקל,9136726

וטעימותניחוחותעםקולינרימפגש

ביןבקשרשיעסוקהספרדימהמטבח

לאדינודוברותבקהילותלתרבותאוכל

פעם.שלבירושלים

טלינכוןש.א.בגין,מורשתמרכז

00:91 חופשיתכניסה,0202565

לשבתמתבוננתהבעלבוסטע

החייםאורהישן,היישובחצרמוזיאון

80טלי 51:91, שקל,9136726

הכו־הישן,היישובחצרבמוזיאוןסיור

לל

$TS1$הכולל$TS1$

$DN2$הכולל$DN2$שלממטבחהשבתשלטעימות

שיריעלוהתענגותהבעלבוסטע,

התורה״.ב״אששבת

הבוגריםתערובותפתיחת

הע״חנגר,ע״שמוסררההספרבית

03:91ל׳ 9156826,

שלהבוגריםתערוכתפתיחתאירוע

מדיהניוצילום,במחלקותמוסררה,

ובתע־הפתיחהבאירועחדשה.ומוזיקה

רוכה

$TS1$ובתערוכה$TS1$

$DN2$ובתערוכה$DN2$ופרפורמנססאונד,מופעייתקיימו

מהתערוכה.כחלק

טל!!״דוןנואהבה:באה

פורטונה

60טלייפו,שער 00:02, 3663156,

שקל

אמונותשיגעון,פסיק.תיאטרון

לי־לטיולמתמזגיםומסורותעממיות

לי

$TS1$לילי$TS1$

$DN2$לילי$DN2$שדכ־בואנו,פורטונהעםמסתורי

נית

$TS1$שדכנית$TS1$

$DN2$שדכנית$DN2$,סודותאתהחושפתומכשפה

למשפ־מתאיםירושלים.שלהאהבה

חות,

$TS1$,למשפחות$TS1$

$DN2$,למשפחות$DN2$מתחי־ההצגהוליחידים.לזוגות

לה

$TS1$מתחילה$TS1$

$DN2$מתחילה$DN2$ציוןבשערמסתיימתיפו,בשער

ורבע.כשעהונמשכת

6708811טל׳ישראל,מוזיאון

60 שקל,00:02-00:3

שלהמוזיאוןברחביסוערלילימפגש

וקהל.אמנותאמנים,

טלי44ג׳ורג׳המלךחי,אביבית

שקל621590003:0260

בהשתתפות:עמיחי.יהודהשררובםדני

קלדרון.ניסיםפרופ׳

התמקדות
ין

בסיסי

ידורוח,נפשגוף,לאיזוןאלמהמרכז

678147800:9-00:51טליחרוצים

3102.11.1ב־החללשבועיים,אחת

מאד,מעציםתהליךהיאהתמקדות

בעללהיותהיכולתאתבונהאשר

ול־שלך,הפנימייםלתהליכיםהבית

חייך

$TS1$ולחייך$TS1$

$DN2$ולחייך$DN2$.קשבעלמבוססתהשיטהבכלל

feltsenseמורגשתלתחושההמכוון

ומח־חוויםאנודרכהגופניתתחושה

זיקים

$TS1$ומחזיקים$TS1$

$DN2$ומחזיקים$DN2$,וקונפליקטים.חייםמצביקשיים

שסקין.דליתבהנחיית

4836004054ל׳54שחל

מוס־מורהרפאל,לירזבהדרכת03:8

מכת

$TS1$מוסמכת$TS1$

$DN2$מוסמכת$DN2$.ליוגהUrazrafael.co.il

2878821052טליהוורדים,גן

יאנג,בסגנוןצ׳יטאיקונג,ציי00:8

ויסמן.מארקעםועוד.ליןפאןצץסגנון

לנטי״וגה

20ניקנוראלטרנטיבית,ליוגההבית

212774200:9טליצדק,מרכז 050,

ניסיוןשיעורוממשיכות,מתחילות

ותיקה.מורהאישי,יחסיעל.עםחינם

הכרם.ביתביה״סשלהספורטאולם

9138247-050)רונית(טלי

המבו־תנועהשיטת03:02-03:12

ססת

$TS1$המבוססת$TS1$

$DN2$המבוססת$DN2$המ־מעולםשונותטכניקותעל

חול,

$TS1$,המחול$TS1$

$DN2$,המחול$DN2$ריפוי.ואמנויותלחימהאמנויות

דינמיגופניאימוןמשלבתהשיטה

פנימיוחיבורעצמיתהבעהעםומהנה

ייחו־מוזיקהלצליליומטעיןמרומם

דית.

$TS1$.ייחודית$TS1$

$DN2$.ייחודית$DN2$אפ־תשלום.ללאניסיוןשיעור

שרות

$TS1$אפשרות$TS1$

$DN2$אפשרות$DN2$.לכרטיסייה

עמוד 7



מדריך

הוליסלסיוענזמדיטציה

9181428077טליאסאשטרן,יוריבית

ההכנסותבירן.גיאעם00:02-03:12

הוליסטילסיועבמרכזלתמיכהקודש

לפרטים:סרטן.לחולי

info@yurishtern.co.il
hoצייiiuonnnאלהחיצונית

הפנימיתהתנועה

220254997-450ששןש״'

שיעוריגלאוןבתיה00:8100:02

הסגנונותולכלהרמות,לכלצ׳יטאי

נוספים:לפרטיםמוזמנים.כולם

batia.taiii@gmail.com

העירבמרכזיוגה

4836004054ל׳54שחל

מו־מורהרפאל,לירזבהדרכת03:81

סמכת

$TS1$מוסמכת$TS1$

$DN2$מוסמכת$DN2$.ליוגהlirazrafael.co.il

נשיםקונגציי

צדקפועליהלב,אלבית

www.elhalev.orgטלי 4671876,

תש־ללאניסיוןשיעור54:8-51:01

לום.

$TS1$.תשלום$TS1$

$DN2$.תשלום$DN2$בלצר.טניהבהדרכת

ונשינערותג׳ודו

צדקפועליהלב,אלבית

www.elhalev.orgל׳ 4671876,

תש־ללאניסיוןשיעור03:71-03:81

לום.

$TS1$.תשלום$TS1$

$DN2$.תשלום$DN2$סידיקמן.יהודיתבהדרכת

נשיםסאיקוונדו

ל',2צדקפועליהלב,אלבית

4671876,51:81-03:91

www.elhalev.org

בהדרכתתשלום.ללאניסיוןשיעור

שפירא.ליבה

העירבמרכזיוגה

4006384-450טל'

מו־מורהרפאל,לירזבהדרכת03:81

סמכת

$TS1$מוסמכת$TS1$

$DN2$מוסמכת$DN2$.ליוגהlirazrafael.co.il

עצםומשמרתבונההתעמלותחוג

10עליכםשלוםהאוסטרים,מועדון

)חנה(.6728846טלי

לגילבריאגוףטיפוח54:0154:11

מומחיתמדריכהעבורי,שחףהזהב

לאוסטאופורוזיס.

ליוגהחדשמרחב

תלפיות,חרוציםידאורגני,זמורה

8837844050טל׳

שטםל.ורדעםלנשיםיוגה,00:8103:8

בהריםדוג׳ו

2878821052ל׳הוורדים,גן

יאנג,בסגנוןצ׳יטאיקונג,ציי00:7

ויסמן.מארקעםועוד.ליןפאןצ׳ןסגנון

למבוגריםאנליטיקבוצתיטיפול

עיניתמראשכול,רמות45הגולןרמת

,346339503:91250טלילהמן,

הש־שלבשאלותהמתמקדתקבוצה

תייכות,

$TS1$,השתייכות$TS1$

$DN2$,השתייכות$DN2$,ועוד.אינטימיותאמון,זהות

בטיפולשהתנסו03-55בנילמבוגרים

למטפלים.וכןפרטני

פלדנקרייז

ציון,מבשרת34ארבללרוח,מקום

4448141054טלי

www.makom-laruach.co.il

שיטתהיאפלדנקרייזשיטת00:01

אתלשפרלאדםלאפשרהבאהלמידה

המודעותאתלשכללהגופנית,יכולתו

הנשימההיציבה,אתלשפרלתנועה

חוויתשלבדרךוהכלבמכאוביםולהקל

שינוישיוצרותקטנותתנועותהתנועה.

נפ־אתבתוכהשכוללתשיטהגדול.

לאות

$TS1$נפלאות$TS1$

$DN2$נפלאות$DN2$כאחדוהנפשהגוף

זאב.בןתמרבהנחיית

ציון,מבשרת34ארבללרוח,מקום

4448141054טלי

www.makom-laruach.co.il

מתעו־פתאוםאנחנוביוםפעמיםכמה

ררים

$TS1$מתעוררים$TS1$

$DN2$מתעוררים$DN2$היינו",ש״לאש״נעלמנו",ומגלים

במפג־אוטומטי?טיסאותנושהחליף

שים

$TS1$במפגשים$TS1$

$DN2$במפגשים$DN2$ובהתעו־ב״היעלמויות"נתבונן

ררויות

$TS1$ובהתעוררויות$TS1$

$DN2$ובהתעוררויות$DN2$,ובה־בעמידהבישיבה,האלה

ליכה,

$TS1$,ובהליכה$TS1$

$DN2$,ובהליכה$DN2$שופטתשאינהדמומההתבוננות

שיש.למהמתוודעתרקמבקרת,ואינה

שמתרחשמהלכלמתמסרתהתבוננות

אבש־עדהבהנחייתלנו.ומחוץבתוכנו

לום,

$TS1$,אבשלום$TS1$

$DN2$,אבשלום$DN2$תרומה.בסיסעלההשתתפות

אלנוהבמרכזאורגניתמקהלה

תלפיות,חרוציםידאלמה,מרכז

6781478טלי

לשירהמזמיןמרחב00:91-03:02

אחרות,ובשפותשלנובשפהמשותפת

מוזי־אחרות.ובתרבויותשלנובתרבות

קה

$TS1$מוזיקה$TS1$

$DN2$מוזיקה$DN2$לסימפוניההמחוברתאורגנית

הקוסמוס.שלהאינסופית

שיוביץ'.דבורהבהנחייתשירה,מעגל

מעלדניהכיכרהכום,ביתמסחרימרכז

3464882052הסופר,

טכני־ללימודסטודיו03:31-00:61

קות

$TS1$טכניקות$TS1$

$DN2$טכניקות$DN2$,זכוכית.ופסיפסויטראז׳בזכוכית

משתתפים.שישהעדקטנותקבוצות

ייחודיותבישולסדנאות

00:81טליו״נבך,גיורא 1776362-250,

שקל130

מפגשים,בעשרההכללבשללדעת

ויינבך.גיוראהשףבהדרכת

לנישואיםהבנהסדנת

טליל,שאגבעתספיר,מרכז

584224300:02050,

סדנאות,מעבירומשפחהנישואיםמנחה

קשר.לבנייתותוכנותכליםומקנה

נפשגוף,לאיזוןאלמהמרכז

00:01טליחרוציםידורוח, 8741876,

וייל.ברברהבהנחיית

eu>יפו>טלפוניייעוץ

בגבעתהבוטנימהגןברסיחיאלמפי

6791715טל׳00:9-00:01רם,

03:71הבוטני,הגן

חי־ניסיוןשיעוראראל,ענתבהדרכת

נם.

$TS1$.חינם$TS1$

$DN2$.חינם$DN2$0115075-450בטל׳פרטים

54:81גיורא,ברמושבציימבה,להמרכז

4514498054טלי

מוד־דמיוןבשילוביוגההאטהשיעור

רך

$TS1$מודרך$TS1$

$DN2$מודרך$DN2$הרמות.לכלששון.רוניבהנחיית

צ׳יאי

.03:02גיורא,ברמושבצ׳ימבה,להמרכז

3205588052טל׳

שיעורתשלום;ללאמבואשיעור

מסורתלפיקיסראיתיעםצ׳יטאי

צ׳ין.שווואליןפןצ׳ן

זיתבביתפסטורליתכפריתבאווירה

ולאלהלמגירהשכותביםלאנשיםקורס

לש־שרוצהלמילאור.להוציאשרוצים

פר

$TS1$לשפר$TS1$

$DN2$לשפר$DN2$דרורלתתבכתב,הביטוייכולתאת

כתיבה.מחסומיעלולהתגברלדמיון

5456654-450בטל׳פרטים

54:81בקעה,

הרעיוןעלהמתבססתלחימהאמנות

לסיטואציה.בתגובהמתמידשינוישל

ני־שיעורהנפש.ואתהגוףאתמחזקת

סיון

$TS1$ניסיון$TS1$

$DN2$ניסיון$DN2$.0115075-450בטל'פרטיםחינם

מינהלותנועה,למחולמרכזמוזה,

135דייןמשהשדיזאב,פסגתקהילתי

54:81-54:91

.0098485בטל׳פרטים

4949854054טלי22רפאיםעמקרח'

03:02-54:22

אותךמזמינהאדםהאמנותיתהמקהלה

לשורותיה.להצטרף

6439141טל׳ולמבוגרים.לנוער

טליהצעצוע,מתחםאלישו

5705216054

דראמ־המוזיקהבחנותרוזןעופרהעם

בייט.

$TS1$.דראמבייט$TS1$

$DN2$.דראמבייט$DN2$,'00:21-00:91א׳-ה

עגנוןבביתמדיטציהקבוצת

תלפיות,ארנונה,16קלאחנרעגנון,בית

00:91טלי 8946176,

סט־דניאלבהנחייתמדיטציהקבוצת

מבלר,

$TS1$,סטמבלר$TS1$

$DN2$,סטמבלר$DN2$לבודהיזם.ד״ר

ואימפרוביזציהתנועה

תמיכהמרכזתשקופת־מעגן,

למבריאיםמחלות,עםלמתמודדים

טלי14תיתלמשפחה,ולבני

3080136,03:01

גרוסמן.אגיוףחגיתעם

nv naap "talkcafE

שפותבמגוון

טליwww.talkcafe.co.ilלפרטים:

6232164054

ושיחשבועייםחברתייםמפגשים

לש־ללמוד,הזדמנותשפותבמגוון

מר

$TS1$לשמר$TS1$

$DN2$לשמר$DN2$בשיטההשפה,יכולותאתולשפר

אנ־נינוחה.ובאווירהפורמליתבלתי

גלית

$TS1$אנגלית$TS1$

$DN2$אנגלית$DN2$,עסקיתThe Hubשלומציון

בקפהצרפתית1800:71המלכה

03:61בית-לחם,דרךקאלו,

ויוגה,תנועהלריקוד,ביתבתנועה

,00:91-00:027המעגלהכרם,בית

דרךמרתקבמסעבהנאהריקוד

מתוךריקודוהנשמה.חלבהגוף,

ולתנוע־הפנימילריתמוסהקשבה

תיות

$TS1$ולתנועתיות$TS1$

$DN2$ולתנועתיות$DN2$בהדרכתהגוף.שלהטבעית

4185283-250יששכרדלית

האשהבריאותלטיפותקונגצ׳

nuאילה

03:8-00:01קהילתי,מינהלהכרם,בית

www.taoway.co.il
המ־הרמוניותתנועות7261555050

בוססות

$TS1$המבוססות$TS1$

$DN2$המבוססות$DN2$הסינית.הרפואהעקרונותעל

התחייבות.ללאניסיוןשיעור

4585029054טליהכרם,בית

ושי־מעמיקים-שיעורים00:9-00:21

טתיים

$TS1$ושיטתיים$TS1$

$DN2$ושיטתיים$DN2$אק־בהנחייתמים,בצבעיבציור

וורליסטית

$TS1$אקוורליסטית$TS1$

$DN2$אקוורליסטית$DN2$.ברי־ניסיוןלבעליותיקה

שום.

$TS1$.ברישום$TS1$

$DN2$.ברישום$DN2$קטנה.קבוצה

סםלקולנועהספרביתבנייןחרוציםיד

6888098050טל׳שפיגל,

חודשלנדאו.אליבהדרכת00:02

בשירותחיילים\ותחינם.ראשון

חינם.סדיר

www.aikidojo-jerusalem.com
ספורטאירועיdttיאללה

הציבוריבמרחב

זידנברג,פארקגילה,הירושלמית,התנועה

20 שקל,00:91

לכלהמתאימיםזומבה־לטינושיעורי

ולמתקדמים.למתחיליםגיל,

'/ג

טל'11בצלאלבכר,ז׳רארמרכז

571096305403:91

alexandra.matar@gmail.com

הסגור.באולםאלסנדרהעםיוגה

מרכז20ניקנוראלטרנטיבית,ליוגההבית

,681110700:81-03:91450טליצדק,

הרמות.לכלמתאיםלגבריםיוגה

דודו.עםחינםנסיוןשיעור

yogidudu@gmail.com
ליוגהחדשמרחב

תלפיות,חרוציםידאורגני,זמורה

7853477050טל׳

עםדינמיתיוגההאטה00:0100:81

פרג.רונית
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