
 

 מינהל תרבות חברה ופנאי

 המטה לפיתוח מנהיגות קהילתית

 יוני  -למאיהצעה מיוחדת 

 "נשים וסיפורים בירושלים"מפגשים עם  -  יום ירושלים ויום העצמאות

בה משתתפות , הינה יוזמת תיירות חברתית של עיריית ירושלים" נשים וסיפורים בירושלים"

 ,דתיות לאומיות וערביות, חרדיות, לוניותחי: נשים מכל קשת החברה הירושלמית 03

ליום ירושלים ויום  ,הצעתנו לשלב אירוח ביתי. המארחות בביתן לסיפורי חיים וכיבוד קל

, רוח הביתי פועל לאורך כל השנהיהא .הנשים שלנו עם ביקור בירושלים אצל ,העצמאות

. או בטל nashim.Jerusalem@gmail.comבהזמנה מראש במייל , לקבוצות

 jerusalem.com-www.women: פרטים נוספים 3520033250

אנו ממליצים לככם , בנויה מודולריתמיועדת לקבוצות בתאום מראש והיא ההצעה שלנו 

 :לשלב עם האירוח הביתי סיור בשבילי יער ירושלים או ביקור בגבעת התחמושת

 

 רוח ביתי וסיור בשבילי יער ירושליםיהצעה מיוחדת לא

יוצרים שבילים ומשקמים . מרכז ציפורי יחד עם קרן קיימת לישראל מחדשים את יער ירושלים

אנו . טראסות בפינות קסומות של היער

מזמינים קבוצות גדולות וקטנות לסיורים 

. ביער לפעילות של חידוש הנוף החקלאי

הליכה נוחים ממרכז ציפורי לעין  מסלולי

ניתן לשלב . הר הרצל ונחל שורק, כרם

את הסיורים עם ארוחים ביתיים בשכונת 

 .בית וגן ועוד, עין כרם

 

 

 

 

 

שילוב 

עם ביקור  'נשים וסיפורים בירושלים'מפגשים אצל של 

 בגבעת התחמושת

אתר להנחלת מורשת המערכה על ה ,גבעת התחמושתב

בשילוב עם אירוח ביתי  ,ימיםם במלחמת ששת הירושלי

בגבעת . במחירים מיוחדים לבקרניתן אצל הנשים שלנו 

הקרנות , סיורי עששיות ליליים, סיורים מודרכיםהתחמושת 

  .הרצאות ועוד, מודל אורקולי
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מורת דרך ומארחת בביתה בעין כרם –אפרת גיאת   

 01 –המאה ה  סיור בעקבות סיפור עלייתם המרתק של יהודי תימן  לירושלים  החל מסוף

נכיר את כמיהתם לציון ונתגלגל בעקבות  .והתיישבותם באזורים  שונים ברחבי העיר

מר ומתוק משמשים  .בית שלום ועמק התימנים, בתי גורל, סילוואן -תלאותיהם ברחבי העיר

המקורי עדין " טעמן"סיור במקומות ש .בערבוביה

בבתים המשמרים את אותו  נבקרנותר ובמסגרתו 

הסיור כולל ביקור בשתי השכונות בתי גורל ...ניחוח

שבנחלאות ובעמק התימנים שבעין כרם ואירוח 

 .בבית משפחת גיאת לטעימות של גבינות עיזים

 

 
 
 קלין חביליו'ז

עתיק ואוטנטי של הציירת  בבית אבן  אירוח ביתי
  .קלין חביליו'ז

.נופי הארץ מקור השראתה של ציוריה הצבעונים ומוארים  
קלין תספר לכם מה המשמעות עבורה 'ז

אחרי נדודים רבים , רץשל עצמאות הא
עין כרם כמו ניתן לשלב סיור ב .בעולם

שלפני יום עצמאות ועין כרם שאחרי יום 
.עצמאות  

 
 

 רות חביליו אריחים מספרים
מקורות השראה בחיים  עלאירוח  

וביצירה שלי המחוברים למקום הייחודי 
שבו אני יוצרת ולשורשי משפחתי 

  .הירושלמית הוותיקה
, אספר ויום העצמאות שליםלכבוד יום ירו
על הסבתא הספרדייה ועל , על הסבתא האשכנזייה, את סיפורי משפחתי, מזווית אישית

התחתנו בירושלים , הורי לחמו בתפקידי פיקוד בכירים במלחמת העצמאות .כמובן, הורי
 .בדיוק עם פרוץ המלחמה

אבי קיבל את אות . ח"אימי פרסמה ספר ובו אוסף זיכרונות של הלוחמות בירושלים בתש
 .ח"יקיר ירושלים על תרומתו לשחרור העיר בתש

האירוח יכלול סיפורים פיקנטיים 
על חיי המשפחה בעיר העתיקה 

על מלחמת , ובשוק מחנה יהודה
ועל התרבויות השונות , העצמאות

האשכנזי )שספגתי מבית הורי 
המהולות בהוואי ( והספרדי

 .ירושלמי של פעם
, אספר על עין כרם, בחזרה להווה

המועמדת להכרזה כאתר מורשת 
כמקור השראה  ,עולמי של אונסקו

 .לאמנות וכאוצר נדיר לעיר כולה
 



 

  רוח אצל האמנית זיוה אילון בבית הכרםיא

בשילוב התנסות ביצירה בקרמיקה המשלבת 

 .ציור ויצירה, עיצוב, הנאה של לישה

 

 

 

 

 

 

 

 ל התימניות בעין כרםרוח אציא

סיפורים של יהודי תימן על הכמיהה  ,תימני אירוח

  .לירושלים וארץ ישראל

וצילומים עם , ריקודים, טעימות. הכלה התימנית וגם הלבוש, סיפורים על הנישואים בתימן

 מתובלת  חריפה  כולל סדנה. תלבושות מקוריות

וארוחה  בסיפורי ילדות משנות החמישים בעין כרם

 .הקל

 

 

 

 

 

 

 

 

  כורדיה בעמק התימנים –רוח אצל דליה חרפוף יא

סדנא להכנת קובה כולל  ,בכורדית סיפורי סבתא

עם אישה , חינני, מפגש מצחיק .או סדנת פתות כורדיות על גחלים במדורה בחצר טעימות

  .מקסימה ומחויכת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מסע אל השורשים 

חווית אירוח בבית העתיק בכפר ומפגש 
עם המשוררת ומספרת  שירה ופולקלור

 הסיפורים שושנה קרבסי

ממשיכה מסורת של מספרות , שושנה קרבסי
אותן נשים אשר קולן הושתק עם , סיפורים

, הסיפור הישראלי של עליה. העליה ארצה
כור ההיתוך והמסע אל שורשיה מביא את 

לספר את  המשוררת במפגש בבית העתיק 
שושנה מעשירה את   .ןסיפורן של אימותיה

, מסיבות אהבה, המפגש בסיפורי חתונות
, תכשיטים עתיקים, שפת סתרים של נשים

ומעגלי תמיכה בחברות , קמעות ולחשים
 .המפגש מתאים לגברים ולנשים .מסורתיות

סיפוריה מתחברים להפליא עם סיפורה של 
 רה לקליטת עוליםשהיתה מעב, עין כרם

הביקור בבית העתיק הוא  .סיפור ישראלי. סיפוריה הם הסיפור של כולנו, ממרוקו ומתימן
מגת היין בתחתית ועד , באחד הבתים המרתקים בירושלים" בתים מבפנים"בבחינת , חוויה

 .ניתן להזמין כיבוד ברמות עלות שונות .לגגות לתצפית
 

 היי מלכה ליום אחד אצל אווה בטלביה 
ביקור . בוא ולהירגע במרכז הצבעוניםאתן מוזמנות ל

המביא השראה שתלווה אתכן , מרגיע בעיר הקודש

 .בדרככן

לעיתים טוב . אנו מיוחדות כמו פרחים מלבבים ביופיים

ליהנות במקום שקט ומשרה , לקחת פסק זמן לעצמנו

, תפילה לשלום ,מדיטציה ודימיון מודרך. יופי ושלווה

 וכיבוד הגוף והנפש

 

 
אירוח, אוכל, מנותא –עתליה   

 
, מוזמנים לחוות את צדה המערבי ביותר של העיר

השינוי הדרמטי שחל בכפר עם ', 80-סיור המשלב את סיפור העלייה ב. שכונת עין כרם
נסייר עם ילידת העיר המפגישה את . השונים בעין כרם שחרור ירושלים ועל רבדי העדות
 .ור לימי עילית הגסטרונומיה המקומיתתנ-מימי האש. ירושלים העתיקה עם זו המודרנית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



מורת דרך  –מלכה אליהו קוסוביץ 
 ירושלמית

מדריכה בחברה להגנת הטבע ובמועצה 
 לשימור אתרים

עם  -סיורים בשכונות ובחצרות בירושלים 
אפשרות אירוח בחצר החרדית בה היא 

ביקור בחצרות . מתגוררת בשכונת מקור ברוך
ים ומקובלים מפגשים עם רבנ, ובבתי כנסת

המשלבים הסברים על מנהגי העדות ושל 
וכן שילוב הדרכה עם . החסידויות השונות
 אירוח בבתי הנשים

  במרחבי השכונות בהן גרות

 

 מפגש אצל ענהאליה בנחלאות –הקול המשמח הקול המרפא 

ועד  ספרימהסיפור המרתק של אישה שעברה מסע פיזי ורוחני 

על ארץ ישראל ועיר  ווי שירים מקורייםבלי .לגאולהלות גמ, ירושלים

  .הקודש

עלתה מפריס לירושלים . שנה 05חלאות תושבת נ, ענהאליה בן דוד
.בחיפוש אחרי הקול שלה והתרבות המוזיקלית היהודית  

.בביתה בשכונת נחלאות, בואו ליהנות מסיפוריה ושיריה  
 

 רוח אצל ברכה כהןיא

 

מים שמחים וחשובים יב ןברכה האומנית החרדית תשמח לארח אתכ
קשר היסטורי בעלת , אלו

הכותל מיד רחבת להרחבת 
  .אחרי מלחמת ששת הימים

ביחד באחדות נפלאה  תשירו
 .וארץ ישראל את שירי ירושלים

יורים של עיר הקודש צתיהנו מ
, סיפור חיים, השצוירו על יד

בסדנת  תסיימוו מאור פנים
.מטבחאומנות ה  

 
  בית מלאכות עתיקות" בחפץ כפיה"הדר קליידמן 

הוקם במטרה לשמר " בחפץ כפיה"בית המלאכות 
במקום מתקיימות סדנאות . וללמד מלאכות מסורתיות

סריגה , קליעת סלים, אריגה -וקורסים במגוון מלאכות
  .רוקחות טבעית ועוד

סדנת ליקוט והכירות עם ליום ירושלים מומלץ להזמין 
בית המלאכות הכולל צמחים מסלול הליכה מיער ירושלים ל. צמחי המרפא של ירושלים

ונופים , סודות עתיקים, רפואיים
ליום  .כשעה -משך הסיור .מרהיבים

 סדנה העצמאות מומלץ להזמין
שעה כמשך הסדנה  .רקמת מגן דוד

 .ציוח



 אקו בית בעין כרם – אוריה עמית

: שיח והתנסויות שונות בשדה הקיימות , ועקרונות החיים הירוקים, הכרת הבית האקולוגי
ייצור מוצרים ידידותיים , עקרונות מנחים

,   טיפוח ופינוק טבעיים תוצרת בית, לסביבה
נשימה עמוקה ודמיון , משחק, טיפים ירוקים

מודרך. לעולם של הרמוניה בינינו לבין 
.סביבתנו  

 

 

בית חרדי בשכונת מקור  -אהובה גוטרמן 
 ברוך

ולנט הטעים 'זוכה במקום ראשון בתחרות הכנת הצ, מורה לבישול ולכלכלת בית, סבתא רבה
 .ביותר של שוק מחנה יהודה

. וחייה רוח בביתה תשמעו את סיפור משפחתהיבא
אהובה תספר לכם מנקודת מבטה על מלחמת 

על החיים בקהילת כן ו מצור על ירושלים השחרור וה
 . חסידות גור

 

 

 רוח אצל ציפורה וינגרטןיא

שה כריזמטית ירוח בבית חרדי אצל איחווית א
סיפורה האישי של סופרת ומשוררת . ומלהיבה

ת עם משפחה הכרו, הצצה לחדרי חדרים. חרדית
 .קל כיבודכולל . דורות בירושלים 1, דורות בארץ ישראל 00 .ירושלמית ייחודית

  

 

                                          

 

  סדנת בישול אינטואיטיבית –תמי תמוז 

 

בהומור ובחן של תמי " בישול אינטואיטיבית סדנת "

איך עושים , תגלה לנו את רזי הבישול האינטואיטיבי

נה ראשונה ועד ממ -ארוחת מלכים ממה שיש במקרר 

 .אחרונה כולל טעימות

, אנטי פסטי -לכבוד יום העצמאות תמי תנחה סדנת בישול אינטואיטיבית של מנגל בריא

 . בשילוב תבלינים ישראליים וירושלמיים

 
 

. 
   


