


איור  מתחם 
שושן

22:00-20:00 | 'שאריות' תערוכת 
אמני וידאו על אוכל שנתקע בין 
השיניים לתודעה. אוצרת: מאיה 

יבין

לונץ 3

ביג אפל פיצה]06[

23:00-20:00 | אליפות החורף 
בשש בש - דאבל ירושלמי מגיעים 
 לבולינט. גביעים וחגיגות. יהיה חם.
האירוע בתמיכת הקרן לירושלים 

וקרן פראט.

דורות ראשונים 6

בולינט]08[

22:30-20:00 | פרפורמנס דרמטי 
על כלות שאיבדו את החופה. 

משתתפות: סיוון אמיר ויעלה כהן 
אגמון 

דורות ראשונים 3-4

גזית והדרדלוקס]10[

המציאון]09[

20:30 , 21:40 | מתי פעם אחרונה 
שלחתם גלויה למישהו? האמנית 
לי לוריאן מלווה אתכם בתהליך 

הכתיבה ועד השליחה לנמען. 

דורות ראשונים 5

בירמן]07[
דורות ראשונים 8

21:15 | שמואל זלצר במופע 
'שירי ברזל' שנסונים רוסיים 

וצרפתיים בתרגום לעברית

22:15 | דורי בן זאב במיטב 
להיטיו בלווי תומר מזמר 

בפסנתר, פטר ורטהיים בכלי 
נשיפה ודן בירון באקורדיון

יפו 40

אכסניית ירושלים]01[

23:00-20:00 | שיט יש פה 
זומבים!!

השנה - 2070, זומבים 
תל אביבים השתלטו על 

ירושלים. התרופה היחידה 
נמצאת בחדר 23 בג'רוזלם 

הוסטל. שאון חורף מציג 
את אם כל האטרקציות. 

מבוך פחד פוגש לייזר 
טאג וחדר בריחה, בשיתוף 
הקרייזי מרי וספייס לייזר. 

30 קבוצות של שלושה 
 חברים יזכו להשתתף.

 להרשמה להגרלה:
www.young-city.co.il

כיכר ציון]02[

22:00-21:00 | 'מספרה של איש' 
אחד: אמן עיצוב השיער אלעד 

בלישע בסשן תספורות חינם 
לקהל הרחב!

22:30-20:00 | חרא זה לא 
בושה - אבירם דורון מציג ספינת 
פיראטים אקולוגית על גלגלים - 

בואו לגלות את אוצר החיים!

בן יהודה 14

סם בייגלס]11[

20:15 | עודד פוירשטיין )הסטוריה 
גדולה, בקטנה( מספר על ג'ק המרטש

21:30 | צרי בריקנר )מדע גדול, 
בקטנה( על דמות הרוצחת 

הסדרתית טיפואיד מרי

הלל 23 )בפאסֿז'(

בלייז]16[

20:45 | מוריס והאזבסטונים - רוק 
ים תיכוני על קרקס החיים בישראל

21:45 | הנוקמים 2 - הילה רוח 
ורייסקינדר בדואט רוק מפוקפק

יעבץ 3

19:30, 20:15 | סדנת תיפוף חוויתי 
של רונן ג'מבה בתוף ירושלמי - 

 סטודיו לאמנות התיפוף. 
הסדנה ללא עלות אך בהרשמה 

 ronenjembe@gmail.com :מראש
או בטלפון: 054-5901061

23:00-21:30 | קפה טהרן - 
שגרירות איראן בירושלים בחוויה 
מוזיקלית-מיסטית סביב המעגל 
הסופי: Payam Feili, מור יוסף, 
משפחת רפואה, משה מנשהוף, 

תמר גוב ארי ולינוי נחמיאס

ג'מבה בר]12[

]הי לכם[
שאון חורף הוא כרטיס הכניסה אל המבוך התרבותי-חברתי 

של העיר ירושלים.

ורגעים  טעמים  צלילים,  של  בליל  תמצאו  הבאים  בעמודים 
ייחודיים המתאפשרים רק כאן, בכל יום שני של חודש פברואר.

מוזיקאים,  משוררים,  אמנים,  ממאות  המורכב  עצום  עדר 
ודמויות ידהר אל מקומות שונים ומשונים שרקחנו עבורכם 
מקום  תרבות,  של  פורמלי  בלתי  רבה.  תמהיל  בקפידה 
החורף  באמצע  דווקא  הסדרה  את  לקיים  החלטנו  וחברה. 
הירושלמי על מנת לתת מקום של כבוד למקומות הקטנים 
האינטימיים  למפגשים  השנה,  כל  העיר  ואת  בעיר  שחיים 
אספנו  אותם  העניין  ותחומי  לסדנאות  למבצע,  קהל  בין 

מהשוליים אל מרכז הבמה.

שאון חורף חי דרככם ובשבילכם.

באהבה,
צוות שאון חורף

 

בן יהודה פינת לונץ

21:15, 22:00, 22:30 | "הירושלמית" 
- מופע ריקוד מתוך פרויקט "מדינת 

ירושלים" של קולקטיב המבול. מפגש 
נשי משולש מהמגזרים החרדי, הערבי 

והחילוני.

בן יהודה פינת לונץ

]04[

מלון אייל]05[
שמאי 21

23:00-19:00 | שגרירות סוריה 
בירושלים בתערוכת "דיוקן עצמי 

מחנה פליטים". רישומי נשים 
סוריות. אוצרת: מאיה יבין

21:00 | יואב יבין ושיבי פרומן 
בהרצאה מרגשת על פרויקט 

"סורים על הגדרות"

אופטיקל סנטר]03[
כיכר ציון 

21:00, 22:00 | זהות אופנתית- 
תצוגת אופנה יוקרתית מאת 
מעצבי העתיד של המחלקה 

לאפנה וצורפות בבצלאל ושנקר

Part C | 22:00-21:30 - מיצג 
תנועה מאת תמר בנימיני

]13[Workspace
יעבץ 2

19:00 | ״יאללה נחכי- סמולטוק 
 בערבית״

20:00 | "מין אלף לליא-לומדים 
לקרוא ערבית״

עם המורים סואייד איאד, גרייס 
נאשץ ושואהדה נאסמה.

ההשתתפות באירועים בהרשמה 
מראש בלבד: 0747038958

19:00, 20:00 | מצלפונים - לקחת 
את הצילום הסלולרי שני צעדים 

קדימה. סדנא לשיפור הצילום 
מהטלפון הסלולרי. 

טיפים והדרכה: איתי נדב. 
כניסה 15 ש"ח. הרשמה מראש 

בטלפון: 026248271

בן הלל 14 קומה 2

23:00 | רח הורקנוס הופך למפלצת פוטו שוורץ]14[
אפטר פארטי עם 3 ראשים:

הורקנוס פינת הלני המלכה

מפלצת של אפטר]17[

איליה גורוביץ מתקלט גרוב 
מולכלך והיפ הופ מהמחתרות

הקסטה

די ג'יי יוס'לה  )אללה נש( - 
במסיבת פופ דאנס ולהיטי דראג

וידאו

$$Low Life High Cla -קומרשל 

היפ הופ, טראפ ובלינג בלינג 

התקליט

]6.2.17[
שושן-ינאי-כורש

]6.2[
שושן-ינאי-כורש

///////////////////////

///////////////////////

///////////////////////

]13.2.17[
הלל-שמאי

]20.2.17[
שלומציון-בן שטח

]27.2.17[
מדרחוב

דאבלין]15[
שמאי 4 פינת סמטת דרום

17:30 | סדנת יין כולל טעימות - 50 ש"ח

 הסדנאות בהרשמה מראש בטלפונים: 
052-8365323 ,02-6223612

19:00 | סדנת ג'וני ווקר - 50 ש"ח  

מוזיקו- קואופרטיב אומנות 
ירושלמי מפרקים את הדאבלין

electric zoo 21:30
great machine 22:45

בשיתוף זאזא - אוטו אמנות של 
המחלקה לאמנות פלסטית



איור  מתחם 
שושן

22:00-20:00 | 'שאריות' תערוכת 
אמני וידאו על אוכל שנתקע בין 
השיניים לתודעה. אוצרת: מאיה 

יבין

לונץ 3

ביג אפל פיצה]06[

23:00-20:00 | אליפות החורף 
בשש בש - דאבל ירושלמי מגיעים 
 לבולינט. גביעים וחגיגות. יהיה חם.
האירוע בתמיכת הקרן לירושלים 

וקרן פראט.

דורות ראשונים 6

בולינט]08[

22:30-20:00 | פרפורמנס דרמטי 
על כלות שאיבדו את החופה. 

משתתפות: סיוון אמיר ויעלה כהן 
אגמון 

דורות ראשונים 3-4

גזית והדרדלוקס]10[

המציאון]09[

20:30 , 21:40 | מתי פעם אחרונה 
שלחתם גלויה למישהו? האמנית 
לי לוריאן מלווה אתכם בתהליך 

הכתיבה ועד השליחה לנמען. 

דורות ראשונים 5

בירמן]07[
דורות ראשונים 8

21:15 | שמואל זלצר במופע 
'שירי ברזל' שנסונים רוסיים 

וצרפתיים בתרגום לעברית

22:15 | דורי בן זאב במיטב 
להיטיו בלווי תומר מזמר 

בפסנתר, פטר ורטהיים בכלי 
נשיפה ודן בירון באקורדיון

יפו 40

אכסניית ירושלים]01[

23:00-20:00 | שיט יש פה 
זומבים!!

השנה - 2070, זומבים 
תל אביבים השתלטו על 

ירושלים. התרופה היחידה 
נמצאת בחדר 23 בג'רוזלם 

הוסטל. שאון חורף מציג 
את אם כל האטרקציות. 

מבוך פחד פוגש לייזר 
טאג וחדר בריחה, בשיתוף 
הקרייזי מרי וספייס לייזר. 

30 קבוצות של שלושה 
 חברים יזכו להשתתף.

 להרשמה להגרלה:
www.young-city.co.il

כיכר ציון]02[

22:00-21:00 | 'מספרה של איש' 
אחד: אמן עיצוב השיער אלעד 

בלישע בסשן תספורות חינם 
לקהל הרחב!

22:30-20:00 | חרא זה לא 
בושה - אבירם דורון מציג ספינת 
פיראטים אקולוגית על גלגלים - 

בואו לגלות את אוצר החיים!

בן יהודה 14

סם בייגלס]11[

20:15 | עודד פוירשטיין )הסטוריה 
גדולה, בקטנה( מספר על ג'ק המרטש

21:30 | צרי בריקנר )מדע גדול, 
בקטנה( על דמות הרוצחת 

הסדרתית טיפואיד מרי

הלל 23 )בפאסֿז'(

בלייז]16[

20:45 | מוריס והאזבסטונים - רוק 
ים תיכוני על קרקס החיים בישראל

21:45 | הנוקמים 2 - הילה רוח 
ורייסקינדר בדואט רוק מפוקפק

יעבץ 3

19:30, 20:15 | סדנת תיפוף חוויתי 
של רונן ג'מבה בתוף ירושלמי - 

 סטודיו לאמנות התיפוף. 
הסדנה ללא עלות אך בהרשמה 

 ronenjembe@gmail.com :מראש
או בטלפון: 054-5901061

23:00-21:30 | קפה טהרן - 
שגרירות איראן בירושלים בחוויה 
מוזיקלית-מיסטית סביב המעגל 
הסופי: Payam Feili, מור יוסף, 
משפחת רפואה, משה מנשהוף, 

תמר גוב ארי ולינוי נחמיאס

ג'מבה בר]12[

]הי לכם[
שאון חורף הוא כרטיס הכניסה אל המבוך התרבותי-חברתי 

של העיר ירושלים.

ורגעים  טעמים  צלילים,  של  בליל  תמצאו  הבאים  בעמודים 
ייחודיים המתאפשרים רק כאן, בכל יום שני של חודש פברואר.

מוזיקאים,  משוררים,  אמנים,  ממאות  המורכב  עצום  עדר 
ודמויות ידהר אל מקומות שונים ומשונים שרקחנו עבורכם 
מקום  תרבות,  של  פורמלי  בלתי  רבה.  תמהיל  בקפידה 
החורף  באמצע  דווקא  הסדרה  את  לקיים  החלטנו  וחברה. 
הירושלמי על מנת לתת מקום של כבוד למקומות הקטנים 
האינטימיים  למפגשים  השנה,  כל  העיר  ואת  בעיר  שחיים 
אספנו  אותם  העניין  ותחומי  לסדנאות  למבצע,  קהל  בין 

מהשוליים אל מרכז הבמה.

שאון חורף חי דרככם ובשבילכם.

באהבה,
צוות שאון חורף

 

בן יהודה פינת לונץ

21:15, 22:00, 22:30 | "הירושלמית" 
- מופע ריקוד מתוך פרויקט "מדינת 

ירושלים" של קולקטיב המבול. מפגש 
נשי משולש מהמגזרים החרדי, הערבי 

והחילוני.

בן יהודה פינת לונץ

]04[

מלון אייל]05[
שמאי 21

23:00-19:00 | שגרירות סוריה 
בירושלים בתערוכת "דיוקן עצמי 

מחנה פליטים". רישומי נשים 
סוריות. אוצרת: מאיה יבין

21:00 | יואב יבין ושיבי פרומן 
בהרצאה מרגשת על פרויקט 

"סורים על הגדרות"

אופטיקל סנטר]03[
כיכר ציון 

21:00, 22:00 | זהות אופנתית- 
תצוגת אופנה יוקרתית מאת 
מעצבי העתיד של המחלקה 

לאפנה וצורפות בבצלאל ושנקר

Part C | 22:00-21:30 - מיצג 
תנועה מאת תמר בנימיני

]13[Workspace
יעבץ 2

19:00 | ״יאללה נחכי- סמולטוק 
 בערבית״

20:00 | "מין אלף לליא-לומדים 
לקרוא ערבית״

עם המורים סואייד איאד, גרייס 
נאשץ ושואהדה נאסמה.

ההשתתפות באירועים בהרשמה 
מראש בלבד: 0747038958

19:00, 20:00 | מצלפונים - לקחת 
את הצילום הסלולרי שני צעדים 

קדימה. סדנא לשיפור הצילום 
מהטלפון הסלולרי. 

טיפים והדרכה: איתי נדב. 
כניסה 15 ש"ח. הרשמה מראש 

בטלפון: 026248271

בן הלל 14 קומה 2

23:00 | רח הורקנוס הופך למפלצת פוטו שוורץ]14[
אפטר פארטי עם 3 ראשים:

הורקנוס פינת הלני המלכה

מפלצת של אפטר]17[

איליה גורוביץ מתקלט גרוב 
מולכלך והיפ הופ מהמחתרות

הקסטה

די ג'יי יוס'לה  )אללה נש( - 
במסיבת פופ דאנס ולהיטי דראג

וידאו

$$Low Life High Cla -קומרשל 

היפ הופ, טראפ ובלינג בלינג 

התקליט

]6.2.17[
שושן-ינאי-כורש

]6.2[
שושן-ינאי-כורש

///////////////////////

///////////////////////

///////////////////////

]13.2.17[
הלל-שמאי

]20.2.17[
שלומציון-בן שטח

]27.2.17[
מדרחוב

דאבלין]15[
שמאי 4 פינת סמטת דרום

17:30 | סדנת יין כולל טעימות - 50 ש"ח

 הסדנאות בהרשמה מראש בטלפונים: 
052-8365323 ,02-6223612

19:00 | סדנת ג'וני ווקר - 50 ש"ח  

מוזיקו- קואופרטיב אומנות 
ירושלמי מפרקים את הדאבלין

electric zoo 21:30
great machine 22:45

בשיתוף זאזא - אוטו אמנות של 
המחלקה לאמנות פלסטית



איור  מתחם 
מדחוב בן 

יהודה

פוסט הוסטל]01[
כורש 3

20:00 | "פעימת מרים" בשירת 
נשים ונגינה על תוף מרים בליווי 

זוהר פרסקו

21:30 | נטע אלקיים ועמית חי כהן 
בהופעה 

22:30 | נרקיס בהופעת בכורה 
אורח : צח דרורי. קולות וצלילים 

המספרים את מסע החיים של 
נשים חזקות

00:00-19:00 | תך נסתר )חדר 
פנימי בהוסטל(

וידאו ארט מאת נטלי דביר. 
מחקר נשי ויזואלי שהופך 

למשחק גלוי ונסתר בזהויות 
מתחלפות 

00:00-19:00 | כתבן א' )בכניסה 
לפוסט הוסטל( 

אתם מדברים והכתבן מקליד את 
המכתב שמעולם לא כתבתם. 

אמן: אמיר חרש

21:00 | מוזאיקו הרכב המתיך 
ג'אז קלאסי ואתני בהופעה חיה. 
דביר שדה: פסנתר, ליאב ברוך: 
עוד, שמרי אחיעם: כלי הקשה, 

דרור טובול: קונטרבס

כורש 4

המרקייה]02[

23:00-19:00| רחוב ינאי הופך 
לממלכה של אוכל ואמנות. 

לאורך הרחוב ייפרסו 15 דוכנים 
של אמנות בעבודת יד. על הדרך 

אפשר לאכול תבשילים ביתיים 
מפנקים, ליהנות מתפריט 

מתוקים, סדנאות אלכוהול 
למתקדמים, טעימות יין, סטריט 

פוד שיעשה לכם קרקס בחיך 
ודוכן "נגב זאת בעצמך", כי בכל 

זאת, החומוס מטמטם.
עסקים: קפה שבע, עץ קפה, אר 

אנד אר, עולם הקפה, שרגא, 
ורד אנד ווייט. 

רחוב ינאי

יריד אמנות ואוכל רחוב]12[

00:00:19:00 | פימפ מיי האט - הכובע 
הישן שלכם מקבל טוויסט בעלילה. 

תביאו כובעים ישנים )באמת(.

בשיתוף המחלקה לאמנות פלסטית 

רחוב שושן

זאזא אוטו אמנות]13[

21:00 | סדנת ציור-זכרון 
אינטראקטיבית בהנחיית נעם 

ונקרט

20:00, 21:00, 22:00 | חסר )בית( 
סיור לילי. הולכים לאיבוד בסיור 
פרפורמנס אחר עולמם של אלו 

שעבורם הרחוב הוא הבית. 
 אמנית: רותם וולק. 

הרשמה בעמדת המודיעין בכורש חסון

20:00 | מה נסגר עם כורש 
14? הסיפור שמאחורי הבניין 

והפרויקט
מרצה: ורד חדד

כורש 14

חלל לאמנות עכשווית]06[

Les Dynamites | 23:00 בסרף 
רוק ים תיכוני

21:00 | רוק אנד רול מערב תיכוני
I Was A Bastard מפיצים את 

הטריפ בהופעה חיה

שושן 2

]07[BASTARDS

22:00 | חפלה של מוסיקה ערבית 
מסורתית 

Ali-Chive 23:00 | אפטר
שאון חורף מתכנס לאפטר פארטי. 
צלילים איזוטריים מהמרחב הקרוב 

בין חיפה לירושלים

21:00 | "פעימת מרים"
שירת נשים ונגינה על תוף מרים 

בליווי זוהר פרסקו

שושן 3

המזקקה]08[

shtuby | 1:00-23:00: סט שהוא 
גליץ׳ אלקטרוני פסיכדלי בשילוב 

כלים חיים

 - deep house | 1:00 והלאה
 vinyl בועט אל תוך הלילה בשילוב 

Momechko-Maor Mamo

Gio | 23:00-21:00: סט שהוא כולו לב

שושן 4

קקטוס 9]09[

23:00-19:00 | כמה פנינים 
 שתמצאו ברחבי רחוב שושן:

סיי פון | טלפון הרחוב של בזק 
)טלכרט( הופך למשחק

Vision Dojo | מסיבת רחוב 
עם חיישנים שהופכים את 
התנועות שלכם לאמנות 

ויזואלית חיה
דיגר על בניין | משחק 

הארקייד האגדי בהקרנת ענק. 
אתם משחקים, ג'יימס בר-און 

מקריין. אמן: אריק פוטרמן

 22:00 | מארש דונדורמה
התזמורת כובשת את הרחוב 

בגרוב חסר מעצורים

21:00-20:00 | תקלוט רחוב
Gio מקים עמדה בכניסה לפאב 

הטוביה )תנצב"ה(

 21:00 | סאביר
שישה נגנים בגרוב ים 

תיכוני על מצע של ביטים 
אלקטרוניים - כניסה לטוביה 

רחוב שושן

חפשו אותי בשושן]10[

22:30-21:00 | שרים ובוכים את 
הזמרים שמתו לנו ב2016 עם גיא 

חג׳ג׳. שר ומנגן: אורי דרור 

מועדון 2016

]11[SOBAR

23:00 ועד הלילה המאוחר | ג'אם 
 live-2016 ב
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]11[

]12[

]4[

]3[]21[

]14[

]13[

]2[

]1[

]15[

]5[

]שלומציון[

19:00-23:00 | היומיומולדת 
-תיאטרון ריאליסטי

שחקנים: נטע שפיגלמן, רותם 
גולדברג ורם מזרחי. 

בחלון הראווה של מטבחי רגבה, 
הצצה לשיחות נפש של שלשה 

שותפים. מתנחמים ומתקטננים. 

כורש 6

]03[Regba

שרלוט עתיקות]04[

23:00-19:00 | מאגר זכרונות
מפעל אנושי לשימור,ליקוט 

וגיבוי זכרונות אישיים. אמנית: 
רות חוף. בהרשמה במקום

כורש 4

20:00, 21:30 | דרך חדשה
דרך חדשה - המתופף הוירטואוז 

יוגב שטרית )קולולוש( בהופעה עם 
הטריו שלו. יוגב שטרית: תופים, 

לחנים והפקה, סתיו גולדברג: 
פסנתר ואברי בורוכוב: בס

כורש פינת חסון

כורש פינת חסון]05[

22:15 | הראפר Sayaf בהופעה

21:00-20:00 | מארש דונדורמה

]27.2[
מדרחוב

איור  מתחם 
מדחוב בן 

יהודה

פוסט הוסטל]01[
כורש 3

20:00 | "פעימת מרים" בשירת 
נשים ונגינה על תוף מרים בליווי 

זוהר פרסקו

21:30 | נטע אלקיים ועמית חי כהן 
בהופעה 

22:30 | נרקיס בהופעת בכורה 
אורח : צח דרורי. קולות וצלילים 

המספרים את מסע החיים של 
נשים חזקות

00:00-19:00 | תך נסתר )חדר 
פנימי בהוסטל(

וידאו ארט מאת נטלי דביר. 
מחקר נשי ויזואלי שהופך 

למשחק גלוי ונסתר בזהויות 
מתחלפות 

00:00-19:00 | כתבן א' )בכניסה 
לפוסט הוסטל( 

אתם מדברים והכתבן מקליד את 
המכתב שמעולם לא כתבתם. 

אמן: אמיר חרש

21:00 | מוזאיקו הרכב המתיך 
ג'אז קלאסי ואתני בהופעה חיה. 
דביר שדה: פסנתר, ליאב ברוך: 
עוד, שמרי אחיעם: כלי הקשה, 

דרור טובול: קונטרבס

כורש 4

המרקייה]02[

23:00-19:00| רחוב ינאי הופך 
לממלכה של אוכל ואמנות. 

לאורך הרחוב ייפרסו 15 דוכנים 
של אמנות בעבודת יד. על הדרך 

אפשר לאכול תבשילים ביתיים 
מפנקים, ליהנות מתפריט 

מתוקים, סדנאות אלכוהול 
למתקדמים, טעימות יין, סטריט 

פוד שיעשה לכם קרקס בחיך 
ודוכן "נגב זאת בעצמך", כי בכל 

זאת, החומוס מטמטם.
עסקים: קפה שבע, עץ קפה, אר 

אנד אר, עולם הקפה, שרגא, 
ורד אנד ווייט. 

רחוב ינאי

יריד אמנות ואוכל רחוב]12[

00:00:19:00 | פימפ מיי האט - הכובע 
הישן שלכם מקבל טוויסט בעלילה. 

תביאו כובעים ישנים )באמת(.

בשיתוף המחלקה לאמנות פלסטית 

רחוב שושן

זאזא אוטו אמנות]13[

21:00 | סדנת ציור-זכרון 
אינטראקטיבית בהנחיית נעם 

ונקרט

20:00, 21:00, 22:00 | חסר )בית( 
סיור לילי. הולכים לאיבוד בסיור 
פרפורמנס אחר עולמם של אלו 

שעבורם הרחוב הוא הבית. 
 אמנית: רותם וולק. 

הרשמה בעמדת המודיעין בכורש חסון

20:00 | מה נסגר עם כורש 
14? הסיפור שמאחורי הבניין 

והפרויקט
מרצה: ורד חדד

כורש 14

חלל לאמנות עכשווית]06[

Les Dynamites | 23:00 בסרף 
רוק ים תיכוני

21:00 | רוק אנד רול מערב תיכוני
I Was A Bastard מפיצים את 

הטריפ בהופעה חיה

שושן 2

]07[BASTARDS

22:00 | חפלה של מוסיקה ערבית 
מסורתית 

Ali-Chive 23:00 | אפטר
שאון חורף מתכנס לאפטר פארטי. 
צלילים איזוטריים מהמרחב הקרוב 

בין חיפה לירושלים

21:00 | "פעימת מרים"
שירת נשים ונגינה על תוף מרים 

בליווי זוהר פרסקו

שושן 3

המזקקה]08[

shtuby | 1:00-23:00: סט שהוא 
גליץ׳ אלקטרוני פסיכדלי בשילוב 

כלים חיים

 - deep house | 1:00 והלאה
 vinyl בועט אל תוך הלילה בשילוב 

Momechko-Maor Mamo

Gio | 23:00-21:00: סט שהוא כולו לב

שושן 4

קקטוס 9]09[

23:00-19:00 | כמה פנינים 
 שתמצאו ברחבי רחוב שושן:

סיי פון | טלפון הרחוב של בזק 
)טלכרט( הופך למשחק

Vision Dojo | מסיבת רחוב 
עם חיישנים שהופכים את 
התנועות שלכם לאמנות 

ויזואלית חיה
דיגר על בניין | משחק 

הארקייד האגדי בהקרנת ענק. 
אתם משחקים, ג'יימס בר-און 

מקריין. אמן: אריק פוטרמן

 22:00 | מארש דונדורמה
התזמורת כובשת את הרחוב 

בגרוב חסר מעצורים

21:00-20:00 | תקלוט רחוב
Gio מקים עמדה בכניסה לפאב 

הטוביה )תנצב"ה(

 21:00 | סאביר
שישה נגנים בגרוב ים 

תיכוני על מצע של ביטים 
אלקטרוניים - כניסה לטוביה 

רחוב שושן

חפשו אותי בשושן]10[

22:30-21:00 | שרים ובוכים את 
הזמרים שמתו לנו ב2016 עם גיא 

חג׳ג׳. שר ומנגן: אורי דרור 

מועדון 2016

]11[SOBAR

23:00 ועד הלילה המאוחר | ג'אם 
 live-2016 ב
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]16[

]18[

]19[

]17[

]20[

]7[

]8[
]6[

]9[

]10[

]11[

]12[

]4[

]3[]21[

]14[

]13[

]2[

]1[

]15[

]5[

]שלומציון[

19:00-23:00 | היומיומולדת 
-תיאטרון ריאליסטי

שחקנים: נטע שפיגלמן, רותם 
גולדברג ורם מזרחי. 

בחלון הראווה של מטבחי רגבה, 
הצצה לשיחות נפש של שלשה 

שותפים. מתנחמים ומתקטננים. 

כורש 6

]03[Regba

שרלוט עתיקות]04[

23:00-19:00 | מאגר זכרונות
מפעל אנושי לשימור,ליקוט 

וגיבוי זכרונות אישיים. אמנית: 
רות חוף. בהרשמה במקום

כורש 4

20:00, 21:30 | דרך חדשה
דרך חדשה - המתופף הוירטואוז 

יוגב שטרית )קולולוש( בהופעה עם 
הטריו שלו. יוגב שטרית: תופים, 

לחנים והפקה, סתיו גולדברג: 
פסנתר ואברי בורוכוב: בס

כורש פינת חסון

כורש פינת חסון]05[

22:15 | הראפר Sayaf בהופעה

21:00-20:00 | מארש דונדורמה

]27.2[
מדרחוב

איור מתחם 
הלל שמאי

שיפודי התקווה]13[
שלומציון 4

20:30 | תזמורת פירקת אל 
נור בקונצרט מוסיקה קלאסית 

מזרחית, עם הלהיטים הגדולים 
של המוסיקה הערבית

אנטיק פטיק]14[
שלומציון 4-6

20:00, 21:00 | "חרב" - צלילה 
לסרט ופסקול מלחמה באמצעות 

אוזניות אישיות וכיסויי עיניים. 
אמן: יאיר יונה

קדוש]15[
שלומציון 6

20:00 | בית הקפה האגדי חוגג 
50 שנה בתפריט קינוחים מיוחד

גורן פסנתרים]16[
שלומציון 7

21:30 | מני גרוס בהופעת יחיד 
על פסנתר אקוסטי

החומוס הסורי]18[
שלומציון 11

20:30 | ירון שניידר מחדשות 2 על 
המתרחש בסוריה

גלן]20[
שלומציון 18

the birdecage | 20:30
הרצאה על משחק המחשב מבוסס 
המוסיקה הראשון מסוגו, על ידי 

חברת הגיימינג הגדולה בירושלים

הקיר של הרמוני
רחוב שלומציון

23:00-19:00 | משחקים במשחק 
"Space Invaders" על כל הקיר 

 - PlanktOn :של הרמוני. אמן
אריק פוטרמן

חורקו]11[
בן סירא 3

Alaska snack time | 21:00 בהופעה

רובע 5]12[
הלל 35

20:30 | בוגי מחממים מנועים 
עם הבוגי לקראת הלילה

22:30 | סיסטם עאלי בהיפ 
הופ חי בארבע שפות

23:50 | זנוביה - הליין 
הירושלמי במסיבה מארחים 

Kalbata + Mixmonster  את

שופרא]19[
שלומציון 18

20:30 | להקת Beta Zinq בהופעת 
בכורה בירושלים )אחרי סין, צ'כיה 

ועוד..(

גילי'ז סקייט שופ]17[
שלומציון 11

20:00 | הקרנות לסרטי סקייטבורד

21:30 | פישי הגדול בא לתת 
הופעה, הסקטיירים באים לתת 

ווייב +dj דולב פחימה

]21[

בן שטח פינת בן סירא]08[
בן שטח פינת בן סירא

 | 23:00-19:00 
טורניר טניס רגל שיכורים לזכר 
פרינס - המשחק שיטריף לכם 
את הלילה עם תחרות נושאת 

פרסים. בואו חמים.

קפוארה | המרכז הישראלי 
לקפוארה במעגל קפוארה בועט

תזמורת הפיראטיות | קולקטיב 
שמרקיד את הרחוב בצלילי כלי 

נשיפה ושירי מחאה.

פאב הסירה]09[
בן סירא 4

22:00 | הרכב הסטונר 
הפסיכדלי הינום בהופעה חיה

ההוא עם החולצות]10[
בן סירא 3

23:00-19:00 | בואו להחליף 
פנים בסנאפ צ'אט ולהדפיס על 

כוס חרסינה ב20 ש"ח

]05[Yasas
בן שטח 2

20:30 | ההרכב הירושלמי מנגאס 
במוזיקה יוונית חיה. 

מיד אחרי dj עידן קוויתי בתקלוט 
שובר צלחות

תל אביב]07[
בן שטח 2

20:30 | סלינקי הליצן עושה 
קסמים, חוגג יומולדת לבן של 

דיוויד בקהאם, ושורף את הזמן 
עם משחקי יומולדת נוסטלגיים

ז'בוטינסקי]06[
בן שטח 1

 )f( 20:00 | בנהאל כוכב הרשת
מגיע לירושלים )בטרמפים( ונותן 

לכם הופעה חצץ. יהיה מצחיק רצח!

21:30 | רדיו מרכז העיר 
 The מרים מסיבה ומארח את

.Mountain Dudes

הבית הפתוח]03[
הסורג 2

20:30 | הקרנת סרטי סטודנטים 
בנושאים להטבי"ם

ג'נט]01[
רבלין 13

20:30 | סדנאות לימוד סלנג 
בשפת הסימנים- עמותת שמע

22:30 | רות דולורס וייס 
בהופעה אינטימית, חורפית 

וחד פעמית

בלווד]02[
ריבלין 5

20:30 | תומר ישעיהו )מלהקת 
Isiah( בפופ פסיכדלי חדש

22:00 | להקת ארמון בגרוב 
מזיז ובלדות צבעוניות

גבריאל]04[
בן שטח 5

19:00 | סדנת יין, הדרכה 
וטעימות יין של יקב גבעות 

21:00 | מכשפי הפלמנקו אופיר 
עטר ושוקי שוויקי בהופעה 

כורש
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יפו

יפו
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שלמה המלך
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איור מתחם 
הלל שמאי
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־איור מתחם שלו
מציון

ערן זמיר]07[
הלל 21, מתחת לברטה

20:30 | מופע סולו סינתזות 
לכלים מן המזרח

גטסבי]08[
הלל 18

21:30 | ערב הקראת שירי זימה 
ושירי אהבה שיכורים בליווי 

נגני ג'אז אפלוליים.

פוקאצ'ה]09[
רבי עקיבא 4

 Mule + 20:45 | יעל לביא
Driver בהופעה המשלבת קאנון 

וביטים. בסוף: תקלוט של 
 Little Y

זול סטוק]10[
הלל 22

20:15, 21:15 | "סטודנט, כך 
תאבזר ביתך בשקל וחצי": סיור 

מודרך עם מעצבות פנים

אורחה]13[
הלל 31

20:30 |  אקספדישן בבוליביה
אנשי האורחה בהרצאה על 

מקומות שאפילו גוגל לא יודע 
לספר עליהם

קריוקי רחוב]15[
הלל פינת סמטת דרום

23:00-20:00 |  מלך הקרקס 
עושה קריוקי ואתם מוזמנים 

להפגין כישורים

בלו הול]17[
משה סולמון 12

AFTER|AFRICA  | 23:00
יוסי פיין והפרוייקט החדש 

שלו "מוסיקה מהמדבר 
הכחול" באים להרים. 

אורחת מיוחדת: הגר סמיר
ממשיכים לאפטר עם קולות 

DJ+VJ - מאפריקה

כיכר הירח]11[
הלל 25

21:00 | מעגל פריסטיילינג 
פתוח עם איציק פצצתי על 

הביט והצליל

22:00 | הופעה של אשפי ההיפ 
הופ פלא אוזן

בר החבית]14[
הלל 33

21:00 |  אלו הם חייה - שושקה 
אנגלמאיר בסיפור ושקופיות על 
חייה הנוצצים של נסיכת הזוהר

22:15 | פריצת דיסק מפיחים 
חיים בצלילים המוכרים של הגאון 

טרנטינו 

נחמן]16[
כיכר נחמן, מבוא בית דוד 12

19:30 |  סדנת פיצה מבית היוצר 
 של רשלה. 

עלות למשתתף 15 ש"ח בהרשמה 
מראש בטלפון 02-9920540

20:15 | צ'יזבט ירושלמי עם רבקה 
ויסמיניש - סיפורים על ירושלים 

שלנו מאת רבקה ויסמין ברוש 
כוכבות "מייקל'' 

מוזיאון יהדות איטליה]12[
הלל 25

20:00 |  טריו מאת המחלקה 
המזרחית באקדמיה למוזיקה 
ולמחול. נגנים: פראס עודה 

- כינור, סעיד עבאסי - עוד, 
ריעאן עיסאמי - קאנון.

21:00 | מורין נהדר בהופעה 
קסומה במוזיאון האיטלקי

התו השמיני]18[
שמאי 16

21:00 |  כיתת אמן עם רב 
האמן שם טוב לוי

פישנזון]19[
שמאי 12

23:00-21:00 |  ברמן שהוא 
קוסם שהוא ברמן

שש נעליים]01[
הלל 6

21:00-20:00 | שושקה 
אנגלמאיר, הדיווה הבלתי 

מעורערת מבית היוצר של זאב 
אנגלמאיר, מגיעה לצייר את 

עצמה על כל מי שחפץ. 

סמטת הסדנאות]02[
הלל 5-11

יעלא

הפינה הקטנה של ויצו

חליטת'ה

23:00-19:30 | שלושה מקומות, 
מלא סדנאות, DJאית אחת - 

טלי בן יצחק

19:30, 20:30 | סדנת סטיילינג 
בת 30 דקות בחנות אקססוריז

23:00-19:30 | או עד גמר 
המלאי | סדנת "עשה זאת 

 Steam Punk בעצמך"  ברוח ה
עם יעל צ'יפמן

22:30-20:00 | הרצאות 
וטעימות אלכוהוליות מעולמות 

אחרים, כל שעה עגולה

סטודיו אלבז]03[
הלל 14

23:30-22:15 | אפטר הווארס 
בסטודיו - ריקוד מושחת.  

מסיבה מושחתת לחלוטין עם 
הבום בום בויז, רקדני סטודיו 

אלבז ואתם!

פנטיקו]05[
הלל 17, מעל הברטה

23:00-20:00 | מתנסים בכלי 
נגינה ייחודיים תוצרת ירושלים

]06[Neo-Malox
הלל 21, מתחת לברטה

 MALOX 21:30 | ההרכב
בשידרוג המקלדות של אסף 

 Mejadra .תלמודי בהופעה
Eyes על הויז'ואל

מספרת שמפו]04[
הלל 13

22:30-19:30 |  אילתור 
בתנועה ומוסיקה, תספורות 

פרי סטייל 

הלל

הלל

יואל משה סלומון

שמאי

ההסתדרות

רבי עקיבא
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שלומציון-בן שטח

־איור מתחם שלו
מציון

ערן זמיר]07[
הלל 21, מתחת לברטה

20:30 | מופע סולו סינתזות 
לכלים מן המזרח

גטסבי]08[
הלל 18

21:30 | ערב הקראת שירי זימה 
ושירי אהבה שיכורים בליווי 

נגני ג'אז אפלוליים.

פוקאצ'ה]09[
רבי עקיבא 4

 Mule + 20:45 | יעל לביא
Driver בהופעה המשלבת קאנון 

וביטים. בסוף: תקלוט של 
 Little Y

זול סטוק]10[
הלל 22

20:15, 21:15 | "סטודנט, כך 
תאבזר ביתך בשקל וחצי": סיור 

מודרך עם מעצבות פנים

אורחה]13[
הלל 31

20:30 |  אקספדישן בבוליביה
אנשי האורחה בהרצאה על 

מקומות שאפילו גוגל לא יודע 
לספר עליהם

קריוקי רחוב]15[
הלל פינת סמטת דרום

23:00-20:00 |  מלך הקרקס 
עושה קריוקי ואתם מוזמנים 

להפגין כישורים

בלו הול]17[
משה סולמון 12

AFTER|AFRICA  | 23:00
יוסי פיין והפרוייקט החדש 

שלו "מוסיקה מהמדבר 
הכחול" באים להרים. 

אורחת מיוחדת: הגר סמיר
ממשיכים לאפטר עם קולות 

DJ+VJ - מאפריקה

כיכר הירח]11[
הלל 25

21:00 | מעגל פריסטיילינג 
פתוח עם איציק פצצתי על 

הביט והצליל

22:00 | הופעה של אשפי ההיפ 
הופ פלא אוזן

בר החבית]14[
הלל 33

21:00 |  אלו הם חייה - שושקה 
אנגלמאיר בסיפור ושקופיות על 
חייה הנוצצים של נסיכת הזוהר

22:15 | פריצת דיסק מפיחים 
חיים בצלילים המוכרים של הגאון 

טרנטינו 

נחמן]16[
כיכר נחמן, מבוא בית דוד 12

19:30 |  סדנת פיצה מבית היוצר 
 של רשלה. 

עלות למשתתף 15 ש"ח בהרשמה 
מראש בטלפון 02-9920540

20:15 | צ'יזבט ירושלמי עם רבקה 
ויסמיניש - סיפורים על ירושלים 

שלנו מאת רבקה ויסמין ברוש 
כוכבות "מייקל'' 

מוזיאון יהדות איטליה]12[
הלל 25

20:00 |  טריו מאת המחלקה 
המזרחית באקדמיה למוזיקה 
ולמחול. נגנים: פראס עודה 

- כינור, סעיד עבאסי - עוד, 
ריעאן עיסאמי - קאנון.

21:00 | מורין נהדר בהופעה 
קסומה במוזיאון האיטלקי

התו השמיני]18[
שמאי 16

21:00 |  כיתת אמן עם רב 
האמן שם טוב לוי

פישנזון]19[
שמאי 12

23:00-21:00 |  ברמן שהוא 
קוסם שהוא ברמן

שש נעליים]01[
הלל 6

21:00-20:00 | שושקה 
אנגלמאיר, הדיווה הבלתי 

מעורערת מבית היוצר של זאב 
אנגלמאיר, מגיעה לצייר את 

עצמה על כל מי שחפץ. 

סמטת הסדנאות]02[
הלל 5-11

יעלא

הפינה הקטנה של ויצו

חליטת'ה

23:00-19:30 | שלושה מקומות, 
מלא סדנאות, DJאית אחת - 

טלי בן יצחק

19:30, 20:30 | סדנת סטיילינג 
בת 30 דקות בחנות אקססוריז

23:00-19:30 | או עד גמר 
המלאי | סדנת "עשה זאת 

 Steam Punk בעצמך"  ברוח ה
עם יעל צ'יפמן

22:30-20:00 | הרצאות 
וטעימות אלכוהוליות מעולמות 

אחרים, כל שעה עגולה

סטודיו אלבז]03[
הלל 14

23:30-22:15 | אפטר הווארס 
בסטודיו - ריקוד מושחת.  

מסיבה מושחתת לחלוטין עם 
הבום בום בויז, רקדני סטודיו 

אלבז ואתם!

פנטיקו]05[
הלל 17, מעל הברטה

23:00-20:00 | מתנסים בכלי 
נגינה ייחודיים תוצרת ירושלים

]06[Neo-Malox
הלל 21, מתחת לברטה

 MALOX 21:30 | ההרכב
בשידרוג המקלדות של אסף 

 Mejadra .תלמודי בהופעה
Eyes על הויז'ואל

מספרת שמפו]04[
הלל 13

22:30-19:30 |  אילתור 
בתנועה ומוסיקה, תספורות 

פרי סטייל 

הלל

הלל

יואל משה סלומון

שמאי

ההסתדרות

רבי עקיבא
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־איור מתחם שלו
מציון

ערן זמיר]07[
הלל 21, מתחת לברטה

20:30 | מופע סולו סינתזות 
לכלים מן המזרח

גטסבי]08[
הלל 18

21:30 | ערב הקראת שירי זימה 
ושירי אהבה שיכורים בליווי 

נגני ג'אז אפלוליים.

פוקאצ'ה]09[
רבי עקיבא 4

 Mule + 20:45 | יעל לביא
Driver בהופעה המשלבת קאנון 

וביטים. בסוף: תקלוט של 
 Little Y

זול סטוק]10[
הלל 22

20:15, 21:15 | "סטודנט, כך 
תאבזר ביתך בשקל וחצי": סיור 

מודרך עם מעצבות פנים

אורחה]13[
הלל 31

20:30 |  אקספדישן בבוליביה
אנשי האורחה בהרצאה על 

מקומות שאפילו גוגל לא יודע 
לספר עליהם

קריוקי רחוב]15[
הלל פינת סמטת דרום

23:00-20:00 |  מלך הקרקס 
עושה קריוקי ואתם מוזמנים 

להפגין כישורים

בלו הול]17[
משה סולמון 12

AFTER|AFRICA  | 23:00
יוסי פיין והפרוייקט החדש 

שלו "מוסיקה מהמדבר 
הכחול" באים להרים. 

אורחת מיוחדת: הגר סמיר
ממשיכים לאפטר עם קולות 

DJ+VJ - מאפריקה

כיכר הירח]11[
הלל 25

21:00 | מעגל פריסטיילינג 
פתוח עם איציק פצצתי על 

הביט והצליל

22:00 | הופעה של אשפי ההיפ 
הופ פלא אוזן

בר החבית]14[
הלל 33

21:00 |  אלו הם חייה - שושקה 
אנגלמאיר בסיפור ושקופיות על 
חייה הנוצצים של נסיכת הזוהר

22:15 | פריצת דיסק מפיחים 
חיים בצלילים המוכרים של הגאון 

טרנטינו 

נחמן]16[
כיכר נחמן, מבוא בית דוד 12

19:30 |  סדנת פיצה מבית היוצר 
 של רשלה. 

עלות למשתתף 15 ש"ח בהרשמה 
מראש בטלפון 02-9920540

20:15 | צ'יזבט ירושלמי עם רבקה 
ויסמיניש - סיפורים על ירושלים 

שלנו מאת רבקה ויסמין ברוש 
כוכבות "מייקל'' 

מוזיאון יהדות איטליה]12[
הלל 25

20:00 |  טריו מאת המחלקה 
המזרחית באקדמיה למוזיקה 
ולמחול. נגנים: פראס עודה 

- כינור, סעיד עבאסי - עוד, 
ריעאן עיסאמי - קאנון.

21:00 | מורין נהדר בהופעה 
קסומה במוזיאון האיטלקי

התו השמיני]18[
שמאי 16

21:00 |  כיתת אמן עם רב 
האמן שם טוב לוי

פישנזון]19[
שמאי 12

23:00-21:00 |  ברמן שהוא 
קוסם שהוא ברמן

שש נעליים]01[
הלל 6

21:00-20:00 | שושקה 
אנגלמאיר, הדיווה הבלתי 

מעורערת מבית היוצר של זאב 
אנגלמאיר, מגיעה לצייר את 

עצמה על כל מי שחפץ. 

סמטת הסדנאות]02[
הלל 5-11

יעלא

הפינה הקטנה של ויצו

חליטת'ה

23:00-19:30 | שלושה מקומות, 
מלא סדנאות, DJאית אחת - 

טלי בן יצחק

19:30, 20:30 | סדנת סטיילינג 
בת 30 דקות בחנות אקססוריז

23:00-19:30 | או עד גמר 
המלאי | סדנת "עשה זאת 

 Steam Punk בעצמך"  ברוח ה
עם יעל צ'יפמן

22:30-20:00 | הרצאות 
וטעימות אלכוהוליות מעולמות 

אחרים, כל שעה עגולה

סטודיו אלבז]03[
הלל 14

23:30-22:15 | אפטר הווארס 
בסטודיו - ריקוד מושחת.  

מסיבה מושחתת לחלוטין עם 
הבום בום בויז, רקדני סטודיו 

אלבז ואתם!

פנטיקו]05[
הלל 17, מעל הברטה

23:00-20:00 | מתנסים בכלי 
נגינה ייחודיים תוצרת ירושלים

]06[Neo-Malox
הלל 21, מתחת לברטה

 MALOX 21:30 | ההרכב
בשידרוג המקלדות של אסף 

 Mejadra .תלמודי בהופעה
Eyes על הויז'ואל

מספרת שמפו]04[
הלל 13

22:30-19:30 |  אילתור 
בתנועה ומוסיקה, תספורות 

פרי סטייל 

הלל

הלל

יואל משה סלומון

שמאי

ההסתדרות

רבי עקיבא
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איור מתחם 
הלל שמאי

שיפודי התקווה]13[
שלומציון 4

20:30 | תזמורת פירקת אל 
נור בקונצרט מוסיקה קלאסית 

מזרחית, עם הלהיטים הגדולים 
של המוסיקה הערבית

אנטיק פטיק]14[
שלומציון 4-6

20:00, 21:00 | "חרב" - צלילה 
לסרט ופסקול מלחמה באמצעות 

אוזניות אישיות וכיסויי עיניים. 
אמן: יאיר יונה

קדוש]15[
שלומציון 6

20:00 | בית הקפה האגדי חוגג 
50 שנה בתפריט קינוחים מיוחד

גורן פסנתרים]16[
שלומציון 7

21:30 | מני גרוס בהופעת יחיד 
על פסנתר אקוסטי

החומוס הסורי]18[
שלומציון 11

20:30 | ירון שניידר מחדשות 2 על 
המתרחש בסוריה

גלן]20[
שלומציון 18

the birdecage | 20:30
הרצאה על משחק המחשב מבוסס 
המוסיקה הראשון מסוגו, על ידי 

חברת הגיימינג הגדולה בירושלים

הקיר של הרמוני
רחוב שלומציון

23:00-19:00 | משחקים במשחק 
"Space Invaders" על כל הקיר 

 - PlanktOn :של הרמוני. אמן
אריק פוטרמן

חורקו]11[
בן סירא 3

Alaska snack time | 21:00 בהופעה

רובע 5]12[
הלל 35

20:30 | בוגי מחממים מנועים 
עם הבוגי לקראת הלילה

22:30 | סיסטם עאלי בהיפ 
הופ חי בארבע שפות

23:50 | זנוביה - הליין 
הירושלמי במסיבה מארחים 

Kalbata + Mixmonster  את

שופרא]19[
שלומציון 18

20:30 | להקת Beta Zinq בהופעת 
בכורה בירושלים )אחרי סין, צ'כיה 

ועוד..(

גילי'ז סקייט שופ]17[
שלומציון 11

20:00 | הקרנות לסרטי סקייטבורד

21:30 | פישי הגדול בא לתת 
הופעה, הסקטיירים באים לתת 

ווייב +dj דולב פחימה

]21[

בן שטח פינת בן סירא]08[
בן שטח פינת בן סירא

 | 23:00-19:00 
טורניר טניס רגל שיכורים לזכר 
פרינס - המשחק שיטריף לכם 
את הלילה עם תחרות נושאת 

פרסים. בואו חמים.

קפוארה | המרכז הישראלי 
לקפוארה במעגל קפוארה בועט

תזמורת הפיראטיות | קולקטיב 
שמרקיד את הרחוב בצלילי כלי 

נשיפה ושירי מחאה.

פאב הסירה]09[
בן סירא 4

22:00 | הרכב הסטונר 
הפסיכדלי הינום בהופעה חיה

ההוא עם החולצות]10[
בן סירא 3

23:00-19:00 | בואו להחליף 
פנים בסנאפ צ'אט ולהדפיס על 

כוס חרסינה ב20 ש"ח

]05[Yasas
בן שטח 2

20:30 | ההרכב הירושלמי מנגאס 
במוזיקה יוונית חיה. 

מיד אחרי dj עידן קוויתי בתקלוט 
שובר צלחות

תל אביב]07[
בן שטח 2

20:30 | סלינקי הליצן עושה 
קסמים, חוגג יומולדת לבן של 

דיוויד בקהאם, ושורף את הזמן 
עם משחקי יומולדת נוסטלגיים

ז'בוטינסקי]06[
בן שטח 1

 )f( 20:00 | בנהאל כוכב הרשת
מגיע לירושלים )בטרמפים( ונותן 

לכם הופעה חצץ. יהיה מצחיק רצח!

21:30 | רדיו מרכז העיר 
 The מרים מסיבה ומארח את

.Mountain Dudes

הבית הפתוח]03[
הסורג 2

20:30 | הקרנת סרטי סטודנטים 
בנושאים להטבי"ם

ג'נט]01[
רבלין 13

20:30 | סדנאות לימוד סלנג 
בשפת הסימנים- עמותת שמע

22:30 | רות דולורס וייס 
בהופעה אינטימית, חורפית 

וחד פעמית

בלווד]02[
ריבלין 5

20:30 | תומר ישעיהו )מלהקת 
Isiah( בפופ פסיכדלי חדש

22:00 | להקת ארמון בגרוב 
מזיז ובלדות צבעוניות

גבריאל]04[
בן שטח 5

19:00 | סדנת יין, הדרכה 
וטעימות יין של יקב גבעות 

21:00 | מכשפי הפלמנקו אופיר 
עטר ושוקי שוויקי בהופעה 

כורש

כורש

יפו

יפו

שושן

שלמה המלך

שלומציון המלכה

בן סירא

ינאי

סון
 ח

ל)
קא

חז
 (י

וזי
ע

]1[
]2[

]4[

]5[

]7[

]8[

]9[ ]10[

]11[

]13[

]6[

]12[

]כורש-שושן[

]13.2[
הלל-שמאי

איור מתחם 
הלל שמאי

שיפודי התקווה]13[
שלומציון 4

20:30 | תזמורת פירקת אל 
נור בקונצרט מוסיקה קלאסית 

מזרחית, עם הלהיטים הגדולים 
של המוסיקה הערבית

אנטיק פטיק]14[
שלומציון 4-6

20:00, 21:00 | "חרב" - צלילה 
לסרט ופסקול מלחמה באמצעות 

אוזניות אישיות וכיסויי עיניים. 
אמן: יאיר יונה

קדוש]15[
שלומציון 6

20:00 | בית הקפה האגדי חוגג 
50 שנה בתפריט קינוחים מיוחד

גורן פסנתרים]16[
שלומציון 7

21:30 | מני גרוס בהופעת יחיד 
על פסנתר אקוסטי

החומוס הסורי]18[
שלומציון 11

20:30 | ירון שניידר מחדשות 2 על 
המתרחש בסוריה

גלן]20[
שלומציון 18

the birdecage | 20:30
הרצאה על משחק המחשב מבוסס 
המוסיקה הראשון מסוגו, על ידי 

חברת הגיימינג הגדולה בירושלים

הקיר של הרמוני
רחוב שלומציון

23:00-19:00 | משחקים במשחק 
"Space Invaders" על כל הקיר 

 - PlanktOn :של הרמוני. אמן
אריק פוטרמן

חורקו]11[
בן סירא 3

Alaska snack time | 21:00 בהופעה

רובע 5]12[
הלל 35

20:30 | בוגי מחממים מנועים 
עם הבוגי לקראת הלילה

22:30 | סיסטם עאלי בהיפ 
הופ חי בארבע שפות

23:50 | זנוביה - הליין 
הירושלמי במסיבה מארחים 

Kalbata + Mixmonster  את

שופרא]19[
שלומציון 18

20:30 | להקת Beta Zinq בהופעת 
בכורה בירושלים )אחרי סין, צ'כיה 

ועוד..(

גילי'ז סקייט שופ]17[
שלומציון 11

20:00 | הקרנות לסרטי סקייטבורד

21:30 | פישי הגדול בא לתת 
הופעה, הסקטיירים באים לתת 

ווייב +dj דולב פחימה

]21[

בן שטח פינת בן סירא]08[
בן שטח פינת בן סירא

 | 23:00-19:00 
טורניר טניס רגל שיכורים לזכר 
פרינס - המשחק שיטריף לכם 
את הלילה עם תחרות נושאת 

פרסים. בואו חמים.

קפוארה | המרכז הישראלי 
לקפוארה במעגל קפוארה בועט

תזמורת הפיראטיות | קולקטיב 
שמרקיד את הרחוב בצלילי כלי 

נשיפה ושירי מחאה.

פאב הסירה]09[
בן סירא 4

22:00 | הרכב הסטונר 
הפסיכדלי הינום בהופעה חיה

ההוא עם החולצות]10[
בן סירא 3

23:00-19:00 | בואו להחליף 
פנים בסנאפ צ'אט ולהדפיס על 

כוס חרסינה ב20 ש"ח

]05[Yasas
בן שטח 2

20:30 | ההרכב הירושלמי מנגאס 
במוזיקה יוונית חיה. 

מיד אחרי dj עידן קוויתי בתקלוט 
שובר צלחות

תל אביב]07[
בן שטח 2

20:30 | סלינקי הליצן עושה 
קסמים, חוגג יומולדת לבן של 

דיוויד בקהאם, ושורף את הזמן 
עם משחקי יומולדת נוסטלגיים

ז'בוטינסקי]06[
בן שטח 1

 )f( 20:00 | בנהאל כוכב הרשת
מגיע לירושלים )בטרמפים( ונותן 

לכם הופעה חצץ. יהיה מצחיק רצח!

21:30 | רדיו מרכז העיר 
 The מרים מסיבה ומארח את

.Mountain Dudes

הבית הפתוח]03[
הסורג 2

20:30 | הקרנת סרטי סטודנטים 
בנושאים להטבי"ם

ג'נט]01[
רבלין 13

20:30 | סדנאות לימוד סלנג 
בשפת הסימנים- עמותת שמע

22:30 | רות דולורס וייס 
בהופעה אינטימית, חורפית 

וחד פעמית

בלווד]02[
ריבלין 5

20:30 | תומר ישעיהו )מלהקת 
Isiah( בפופ פסיכדלי חדש

22:00 | להקת ארמון בגרוב 
מזיז ובלדות צבעוניות

גבריאל]04[
בן שטח 5

19:00 | סדנת יין, הדרכה 
וטעימות יין של יקב גבעות 

21:00 | מכשפי הפלמנקו אופיר 
עטר ושוקי שוויקי בהופעה 

כורש

כורש

יפו

יפו

שושן

שלמה המלך

שלומציון המלכה

בן סירא

ינאי

סון
 ח

ל)
קא

חז
 (י

וזי
ע

]1[
]2[

]4[

]5[

]7[

]8[

]9[ ]10[

]11[

]13[

]6[

]12[

]כורש-שושן[

]13.2[
הלל-שמאי

איור  מתחם 
מדחוב בן 

יהודה

פוסט הוסטל]01[
כורש 3

20:00 | "פעימת מרים" בשירת 
נשים ונגינה על תוף מרים בליווי 

זוהר פרסקו

21:30 | נטע אלקיים ועמית חי כהן 
בהופעה 

22:30 | נרקיס בהופעת בכורה 
אורח : צח דרורי. קולות וצלילים 

המספרים את מסע החיים של 
נשים חזקות

00:00-19:00 | תך נסתר )חדר 
פנימי בהוסטל(

וידאו ארט מאת נטלי דביר. 
מחקר נשי ויזואלי שהופך 

למשחק גלוי ונסתר בזהויות 
מתחלפות 

00:00-19:00 | כתבן א' )בכניסה 
לפוסט הוסטל( 

אתם מדברים והכתבן מקליד את 
המכתב שמעולם לא כתבתם. 

אמן: אמיר חרש

21:00 | מוזאיקו הרכב המתיך 
ג'אז קלאסי ואתני בהופעה חיה. 
דביר שדה: פסנתר, ליאב ברוך: 
עוד, שמרי אחיעם: כלי הקשה, 

דרור טובול: קונטרבס

כורש 4

המרקייה]02[

23:00-19:00| רחוב ינאי הופך 
לממלכה של אוכל ואמנות. 

לאורך הרחוב ייפרסו 15 דוכנים 
של אמנות בעבודת יד. על הדרך 

אפשר לאכול תבשילים ביתיים 
מפנקים, ליהנות מתפריט 

מתוקים, סדנאות אלכוהול 
למתקדמים, טעימות יין, סטריט 

פוד שיעשה לכם קרקס בחיך 
ודוכן "נגב זאת בעצמך", כי בכל 

זאת, החומוס מטמטם.
עסקים: קפה שבע, עץ קפה, אר 

אנד אר, עולם הקפה, שרגא, 
ורד אנד ווייט. 

רחוב ינאי

יריד אמנות ואוכל רחוב]12[

00:00:19:00 | פימפ מיי האט - הכובע 
הישן שלכם מקבל טוויסט בעלילה. 

תביאו כובעים ישנים )באמת(.

בשיתוף המחלקה לאמנות פלסטית 

רחוב שושן

זאזא אוטו אמנות]13[

21:00 | סדנת ציור-זכרון 
אינטראקטיבית בהנחיית נעם 

ונקרט

20:00, 21:00, 22:00 | חסר )בית( 
סיור לילי. הולכים לאיבוד בסיור 
פרפורמנס אחר עולמם של אלו 

שעבורם הרחוב הוא הבית. 
 אמנית: רותם וולק. 

הרשמה בעמדת המודיעין בכורש חסון

20:00 | מה נסגר עם כורש 
14? הסיפור שמאחורי הבניין 

והפרויקט
מרצה: ורד חדד

כורש 14

חלל לאמנות עכשווית]06[

Les Dynamites | 23:00 בסרף 
רוק ים תיכוני

21:00 | רוק אנד רול מערב תיכוני
I Was A Bastard מפיצים את 

הטריפ בהופעה חיה

שושן 2

]07[BASTARDS

22:00 | חפלה של מוסיקה ערבית 
מסורתית 

Ali-Chive 23:00 | אפטר
שאון חורף מתכנס לאפטר פארטי. 
צלילים איזוטריים מהמרחב הקרוב 

בין חיפה לירושלים

21:00 | "פעימת מרים"
שירת נשים ונגינה על תוף מרים 

בליווי זוהר פרסקו

שושן 3

המזקקה]08[

shtuby | 1:00-23:00: סט שהוא 
גליץ׳ אלקטרוני פסיכדלי בשילוב 

כלים חיים

 - deep house | 1:00 והלאה
 vinyl בועט אל תוך הלילה בשילוב 

Momechko-Maor Mamo

Gio | 23:00-21:00: סט שהוא כולו לב

שושן 4

קקטוס 9]09[

23:00-19:00 | כמה פנינים 
 שתמצאו ברחבי רחוב שושן:

סיי פון | טלפון הרחוב של בזק 
)טלכרט( הופך למשחק

Vision Dojo | מסיבת רחוב 
עם חיישנים שהופכים את 
התנועות שלכם לאמנות 

ויזואלית חיה
דיגר על בניין | משחק 

הארקייד האגדי בהקרנת ענק. 
אתם משחקים, ג'יימס בר-און 

מקריין. אמן: אריק פוטרמן

 22:00 | מארש דונדורמה
התזמורת כובשת את הרחוב 

בגרוב חסר מעצורים

21:00-20:00 | תקלוט רחוב
Gio מקים עמדה בכניסה לפאב 

הטוביה )תנצב"ה(

 21:00 | סאביר
שישה נגנים בגרוב ים 

תיכוני על מצע של ביטים 
אלקטרוניים - כניסה לטוביה 

רחוב שושן

חפשו אותי בשושן]10[

22:30-21:00 | שרים ובוכים את 
הזמרים שמתו לנו ב2016 עם גיא 

חג׳ג׳. שר ומנגן: אורי דרור 

מועדון 2016

]11[SOBAR

23:00 ועד הלילה המאוחר | ג'אם 
 live-2016 ב

יפו

רא
סי

בן 

כורש

הלל

רג
סו

ה

שלומציון המלכה

יוסף ריבלין שמעון בן שטח

ין
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רי
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וס
י

]16[

]18[

]19[

]17[

]20[

]7[

]8[
]6[

]9[

]10[

]11[

]12[

]4[

]3[]21[

]14[

]13[

]2[

]1[

]15[

]5[

]שלומציון[

19:00-23:00 | היומיומולדת 
-תיאטרון ריאליסטי

שחקנים: נטע שפיגלמן, רותם 
גולדברג ורם מזרחי. 

בחלון הראווה של מטבחי רגבה, 
הצצה לשיחות נפש של שלשה 

שותפים. מתנחמים ומתקטננים. 

כורש 6

]03[Regba

שרלוט עתיקות]04[

23:00-19:00 | מאגר זכרונות
מפעל אנושי לשימור,ליקוט 

וגיבוי זכרונות אישיים. אמנית: 
רות חוף. בהרשמה במקום

כורש 4

20:00, 21:30 | דרך חדשה
דרך חדשה - המתופף הוירטואוז 

יוגב שטרית )קולולוש( בהופעה עם 
הטריו שלו. יוגב שטרית: תופים, 

לחנים והפקה, סתיו גולדברג: 
פסנתר ואברי בורוכוב: בס

כורש פינת חסון

כורש פינת חסון]05[

22:15 | הראפר Sayaf בהופעה

21:00-20:00 | מארש דונדורמה

]27.2[
מדרחוב



איור  מתחם 
מדחוב בן 

יהודה

פוסט הוסטל]01[
כורש 3

20:00 | "פעימת מרים" בשירת 
נשים ונגינה על תוף מרים בליווי 

זוהר פרסקו

21:30 | נטע אלקיים ועמית חי כהן 
בהופעה 

22:30 | נרקיס בהופעת בכורה 
אורח : צח דרורי. קולות וצלילים 

המספרים את מסע החיים של 
נשים חזקות

00:00-19:00 | תך נסתר )חדר 
פנימי בהוסטל(

וידאו ארט מאת נטלי דביר. 
מחקר נשי ויזואלי שהופך 

למשחק גלוי ונסתר בזהויות 
מתחלפות 

00:00-19:00 | כתבן א' )בכניסה 
לפוסט הוסטל( 

אתם מדברים והכתבן מקליד את 
המכתב שמעולם לא כתבתם. 

אמן: אמיר חרש

21:00 | מוזאיקו הרכב המתיך 
ג'אז קלאסי ואתני בהופעה חיה. 
דביר שדה: פסנתר, ליאב ברוך: 
עוד, שמרי אחיעם: כלי הקשה, 

דרור טובול: קונטרבס

כורש 4

המרקייה]02[

23:00-19:00| רחוב ינאי הופך 
לממלכה של אוכל ואמנות. 

לאורך הרחוב ייפרסו 15 דוכנים 
של אמנות בעבודת יד. על הדרך 

אפשר לאכול תבשילים ביתיים 
מפנקים, ליהנות מתפריט 

מתוקים, סדנאות אלכוהול 
למתקדמים, טעימות יין, סטריט 

פוד שיעשה לכם קרקס בחיך 
ודוכן "נגב זאת בעצמך", כי בכל 

זאת, החומוס מטמטם.
עסקים: קפה שבע, עץ קפה, אר 

אנד אר, עולם הקפה, שרגא, 
ורד אנד ווייט. 

רחוב ינאי

יריד אמנות ואוכל רחוב]12[

00:00:19:00 | פימפ מיי האט - הכובע 
הישן שלכם מקבל טוויסט בעלילה. 

תביאו כובעים ישנים )באמת(.

בשיתוף המחלקה לאמנות פלסטית 

רחוב שושן

זאזא אוטו אמנות]13[

21:00 | סדנת ציור-זכרון 
אינטראקטיבית בהנחיית נעם 

ונקרט

20:00, 21:00, 22:00 | חסר )בית( 
סיור לילי. הולכים לאיבוד בסיור 
פרפורמנס אחר עולמם של אלו 

שעבורם הרחוב הוא הבית. 
 אמנית: רותם וולק. 

הרשמה בעמדת המודיעין בכורש חסון

20:00 | מה נסגר עם כורש 
14? הסיפור שמאחורי הבניין 

והפרויקט
מרצה: ורד חדד

כורש 14

חלל לאמנות עכשווית]06[

Les Dynamites | 23:00 בסרף 
רוק ים תיכוני

21:00 | רוק אנד רול מערב תיכוני
I Was A Bastard מפיצים את 

הטריפ בהופעה חיה

שושן 2

]07[BASTARDS

22:00 | חפלה של מוסיקה ערבית 
מסורתית 

Ali-Chive 23:00 | אפטר
שאון חורף מתכנס לאפטר פארטי. 
צלילים איזוטריים מהמרחב הקרוב 

בין חיפה לירושלים

21:00 | "פעימת מרים"
שירת נשים ונגינה על תוף מרים 

בליווי זוהר פרסקו

שושן 3

המזקקה]08[

shtuby | 1:00-23:00: סט שהוא 
גליץ׳ אלקטרוני פסיכדלי בשילוב 

כלים חיים

 - deep house | 1:00 והלאה
 vinyl בועט אל תוך הלילה בשילוב 

Momechko-Maor Mamo

Gio | 23:00-21:00: סט שהוא כולו לב

שושן 4

קקטוס 9]09[

23:00-19:00 | כמה פנינים 
 שתמצאו ברחבי רחוב שושן:

סיי פון | טלפון הרחוב של בזק 
)טלכרט( הופך למשחק

Vision Dojo | מסיבת רחוב 
עם חיישנים שהופכים את 
התנועות שלכם לאמנות 

ויזואלית חיה
דיגר על בניין | משחק 

הארקייד האגדי בהקרנת ענק. 
אתם משחקים, ג'יימס בר-און 

מקריין. אמן: אריק פוטרמן

 22:00 | מארש דונדורמה
התזמורת כובשת את הרחוב 

בגרוב חסר מעצורים

21:00-20:00 | תקלוט רחוב
Gio מקים עמדה בכניסה לפאב 

הטוביה )תנצב"ה(

 21:00 | סאביר
שישה נגנים בגרוב ים 

תיכוני על מצע של ביטים 
אלקטרוניים - כניסה לטוביה 

רחוב שושן

חפשו אותי בשושן]10[

22:30-21:00 | שרים ובוכים את 
הזמרים שמתו לנו ב2016 עם גיא 

חג׳ג׳. שר ומנגן: אורי דרור 

מועדון 2016

]11[SOBAR

23:00 ועד הלילה המאוחר | ג'אם 
 live-2016 ב

יפו
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בן 
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שלומציון המלכה
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]16[

]18[

]19[

]17[

]20[

]7[

]8[
]6[

]9[

]10[

]11[

]12[

]4[

]3[]21[

]14[

]13[

]2[

]1[

]15[

]5[

]שלומציון[

19:00-23:00 | היומיומולדת 
-תיאטרון ריאליסטי

שחקנים: נטע שפיגלמן, רותם 
גולדברג ורם מזרחי. 

בחלון הראווה של מטבחי רגבה, 
הצצה לשיחות נפש של שלשה 

שותפים. מתנחמים ומתקטננים. 

כורש 6

]03[Regba

שרלוט עתיקות]04[

23:00-19:00 | מאגר זכרונות
מפעל אנושי לשימור,ליקוט 

וגיבוי זכרונות אישיים. אמנית: 
רות חוף. בהרשמה במקום

כורש 4

20:00, 21:30 | דרך חדשה
דרך חדשה - המתופף הוירטואוז 

יוגב שטרית )קולולוש( בהופעה עם 
הטריו שלו. יוגב שטרית: תופים, 

לחנים והפקה, סתיו גולדברג: 
פסנתר ואברי בורוכוב: בס

כורש פינת חסון

כורש פינת חסון]05[

22:15 | הראפר Sayaf בהופעה

21:00-20:00 | מארש דונדורמה

]27.2[
מדרחוב



איור  מתחם 
שושן

22:00-20:00 | 'שאריות' תערוכת 
אמני וידאו על אוכל שנתקע בין 
השיניים לתודעה. אוצרת: מאיה 

יבין

לונץ 3

ביג אפל פיצה]06[

23:00-20:00 | אליפות החורף 
בשש בש - דאבל ירושלמי מגיעים 
 לבולינט. גביעים וחגיגות. יהיה חם.
האירוע בתמיכת הקרן לירושלים 

וקרן פראט.

דורות ראשונים 6

בולינט]08[

22:30-20:00 | פרפורמנס דרמטי 
על כלות שאיבדו את החופה. 

משתתפות: סיוון אמיר ויעלה כהן 
אגמון 

דורות ראשונים 3-4

גזית והדרדלוקס]10[

המציאון]09[

20:30 , 21:40 | מתי פעם אחרונה 
שלחתם גלויה למישהו? האמנית 
לי לוריאן מלווה אתכם בתהליך 

הכתיבה ועד השליחה לנמען. 

דורות ראשונים 5

בירמן]07[
דורות ראשונים 8

21:15 | שמואל זלצר במופע 
'שירי ברזל' שנסונים רוסיים 

וצרפתיים בתרגום לעברית

22:15 | דורי בן זאב במיטב 
להיטיו בלווי תומר מזמר 

בפסנתר, פטר ורטהיים בכלי 
נשיפה ודן בירון באקורדיון

יפו 40

אכסניית ירושלים]01[

23:00-20:00 | שיט יש פה 
זומבים!!

השנה - 2070, זומבים 
תל אביבים השתלטו על 

ירושלים. התרופה היחידה 
נמצאת בחדר 23 בג'רוזלם 

הוסטל. שאון חורף מציג 
את אם כל האטרקציות. 

מבוך פחד פוגש לייזר 
טאג וחדר בריחה, בשיתוף 
הקרייזי מרי וספייס לייזר. 

30 קבוצות של שלושה 
 חברים יזכו להשתתף.

 להרשמה להגרלה:
www.young-city.co.il

כיכר ציון]02[

22:00-21:00 | 'מספרה של איש' 
אחד: אמן עיצוב השיער אלעד 

בלישע בסשן תספורות חינם 
לקהל הרחב!

22:30-20:00 | חרא זה לא 
בושה - אבירם דורון מציג ספינת 
פיראטים אקולוגית על גלגלים - 

בואו לגלות את אוצר החיים!

בן יהודה 14

סם בייגלס]11[

20:15 | עודד פוירשטיין )הסטוריה 
גדולה, בקטנה( מספר על ג'ק המרטש

21:30 | צרי בריקנר )מדע גדול, 
בקטנה( על דמות הרוצחת 

הסדרתית טיפואיד מרי

הלל 23 )בפאסֿז'(

בלייז]16[

20:45 | מוריס והאזבסטונים - רוק 
ים תיכוני על קרקס החיים בישראל

21:45 | הנוקמים 2 - הילה רוח 
ורייסקינדר בדואט רוק מפוקפק

יעבץ 3

19:30, 20:15 | סדנת תיפוף חוויתי 
של רונן ג'מבה בתוף ירושלמי - 

 סטודיו לאמנות התיפוף. 
הסדנה ללא עלות אך בהרשמה 

 ronenjembe@gmail.com :מראש
או בטלפון: 054-5901061

23:00-21:30 | קפה טהרן - 
שגרירות איראן בירושלים בחוויה 
מוזיקלית-מיסטית סביב המעגל 
הסופי: Payam Feili, מור יוסף, 
משפחת רפואה, משה מנשהוף, 

תמר גוב ארי ולינוי נחמיאס

ג'מבה בר]12[

]הי לכם[
שאון חורף הוא כרטיס הכניסה אל המבוך התרבותי-חברתי 

של העיר ירושלים.

ורגעים  טעמים  צלילים,  של  בליל  תמצאו  הבאים  בעמודים 
ייחודיים המתאפשרים רק כאן, בכל יום שני של חודש פברואר.

מוזיקאים,  משוררים,  אמנים,  ממאות  המורכב  עצום  עדר 
ודמויות ידהר אל מקומות שונים ומשונים שרקחנו עבורכם 
מקום  תרבות,  של  פורמלי  בלתי  רבה.  תמהיל  בקפידה 
החורף  באמצע  דווקא  הסדרה  את  לקיים  החלטנו  וחברה. 
הירושלמי על מנת לתת מקום של כבוד למקומות הקטנים 
האינטימיים  למפגשים  השנה,  כל  העיר  ואת  בעיר  שחיים 
אספנו  אותם  העניין  ותחומי  לסדנאות  למבצע,  קהל  בין 

מהשוליים אל מרכז הבמה.

שאון חורף חי דרככם ובשבילכם.

באהבה,
צוות שאון חורף

 

בן יהודה פינת לונץ

21:15, 22:00, 22:30 | "הירושלמית" 
- מופע ריקוד מתוך פרויקט "מדינת 

ירושלים" של קולקטיב המבול. מפגש 
נשי משולש מהמגזרים החרדי, הערבי 

והחילוני.

בן יהודה פינת לונץ

]04[

מלון אייל]05[
שמאי 21

23:00-19:00 | שגרירות סוריה 
בירושלים בתערוכת "דיוקן עצמי 

מחנה פליטים". רישומי נשים 
סוריות. אוצרת: מאיה יבין

21:00 | יואב יבין ושיבי פרומן 
בהרצאה מרגשת על פרויקט 

"סורים על הגדרות"

אופטיקל סנטר]03[
כיכר ציון 

21:00, 22:00 | זהות אופנתית- 
תצוגת אופנה יוקרתית מאת 
מעצבי העתיד של המחלקה 

לאפנה וצורפות בבצלאל ושנקר

Part C | 22:00-21:30 - מיצג 
תנועה מאת תמר בנימיני

]13[Workspace
יעבץ 2

19:00 | ״יאללה נחכי- סמולטוק 
 בערבית״

20:00 | "מין אלף לליא-לומדים 
לקרוא ערבית״

עם המורים סואייד איאד, גרייס 
נאשץ ושואהדה נאסמה.

ההשתתפות באירועים בהרשמה 
מראש בלבד: 0747038958

19:00, 20:00 | מצלפונים - לקחת 
את הצילום הסלולרי שני צעדים 

קדימה. סדנא לשיפור הצילום 
מהטלפון הסלולרי. 

טיפים והדרכה: איתי נדב. 
כניסה 15 ש"ח. הרשמה מראש 

בטלפון: 026248271

בן הלל 14 קומה 2

23:00 | רח הורקנוס הופך למפלצת פוטו שוורץ]14[
אפטר פארטי עם 3 ראשים:

הורקנוס פינת הלני המלכה

מפלצת של אפטר]17[

איליה גורוביץ מתקלט גרוב 
מולכלך והיפ הופ מהמחתרות

הקסטה

די ג'יי יוס'לה  )אללה נש( - 
במסיבת פופ דאנס ולהיטי דראג

וידאו

$$Low Life High Cla -קומרשל 

היפ הופ, טראפ ובלינג בלינג 

התקליט

]6.2.17[
שושן-ינאי-כורש

]6.2[
שושן-ינאי-כורש

///////////////////////

///////////////////////

///////////////////////

]13.2.17[
הלל-שמאי

]20.2.17[
שלומציון-בן שטח

]27.2.17[
מדרחוב

דאבלין]15[
שמאי 4 פינת סמטת דרום

17:30 | סדנת יין כולל טעימות - 50 ש"ח

 הסדנאות בהרשמה מראש בטלפונים: 
052-8365323 ,02-6223612

19:00 | סדנת ג'וני ווקר - 50 ש"ח  

מוזיקו- קואופרטיב אומנות 
ירושלמי מפרקים את הדאבלין

electric zoo 21:30
great machine 22:45

בשיתוף זאזא - אוטו אמנות של 
המחלקה לאמנות פלסטית

איור  מתחם 
שושן

22:00-20:00 | 'שאריות' תערוכת 
אמני וידאו על אוכל שנתקע בין 
השיניים לתודעה. אוצרת: מאיה 

יבין

לונץ 3

ביג אפל פיצה]06[

23:00-20:00 | אליפות החורף 
בשש בש - דאבל ירושלמי מגיעים 
 לבולינט. גביעים וחגיגות. יהיה חם.
האירוע בתמיכת הקרן לירושלים 

וקרן פראט.

דורות ראשונים 6

בולינט]08[

22:30-20:00 | פרפורמנס דרמטי 
על כלות שאיבדו את החופה. 

משתתפות: סיוון אמיר ויעלה כהן 
אגמון 

דורות ראשונים 3-4

גזית והדרדלוקס]10[

המציאון]09[

20:30 , 21:40 | מתי פעם אחרונה 
שלחתם גלויה למישהו? האמנית 
לי לוריאן מלווה אתכם בתהליך 

הכתיבה ועד השליחה לנמען. 

דורות ראשונים 5

בירמן]07[
דורות ראשונים 8

21:15 | שמואל זלצר במופע 
'שירי ברזל' שנסונים רוסיים 

וצרפתיים בתרגום לעברית

22:15 | דורי בן זאב במיטב 
להיטיו בלווי תומר מזמר 

בפסנתר, פטר ורטהיים בכלי 
נשיפה ודן בירון באקורדיון

יפו 40

אכסניית ירושלים]01[

23:00-20:00 | שיט יש פה 
זומבים!!

השנה - 2070, זומבים 
תל אביבים השתלטו על 

ירושלים. התרופה היחידה 
נמצאת בחדר 23 בג'רוזלם 

הוסטל. שאון חורף מציג 
את אם כל האטרקציות. 

מבוך פחד פוגש לייזר 
טאג וחדר בריחה, בשיתוף 
הקרייזי מרי וספייס לייזר. 

30 קבוצות של שלושה 
 חברים יזכו להשתתף.

 להרשמה להגרלה:
www.young-city.co.il

כיכר ציון]02[

22:00-21:00 | 'מספרה של איש' 
אחד: אמן עיצוב השיער אלעד 

בלישע בסשן תספורות חינם 
לקהל הרחב!

22:30-20:00 | חרא זה לא 
בושה - אבירם דורון מציג ספינת 
פיראטים אקולוגית על גלגלים - 

בואו לגלות את אוצר החיים!

בן יהודה 14

סם בייגלס]11[

20:15 | עודד פוירשטיין )הסטוריה 
גדולה, בקטנה( מספר על ג'ק המרטש

21:30 | צרי בריקנר )מדע גדול, 
בקטנה( על דמות הרוצחת 

הסדרתית טיפואיד מרי

הלל 23 )בפאסֿז'(

בלייז]16[

20:45 | מוריס והאזבסטונים - רוק 
ים תיכוני על קרקס החיים בישראל

21:45 | הנוקמים 2 - הילה רוח 
ורייסקינדר בדואט רוק מפוקפק

יעבץ 3

19:30, 20:15 | סדנת תיפוף חוויתי 
של רונן ג'מבה בתוף ירושלמי - 

 סטודיו לאמנות התיפוף. 
הסדנה ללא עלות אך בהרשמה 

 ronenjembe@gmail.com :מראש
או בטלפון: 054-5901061

23:00-21:30 | קפה טהרן - 
שגרירות איראן בירושלים בחוויה 
מוזיקלית-מיסטית סביב המעגל 
הסופי: Payam Feili, מור יוסף, 
משפחת רפואה, משה מנשהוף, 

תמר גוב ארי ולינוי נחמיאס

ג'מבה בר]12[

]הי לכם[
שאון חורף הוא כרטיס הכניסה אל המבוך התרבותי-חברתי 

של העיר ירושלים.

ורגעים  טעמים  צלילים,  של  בליל  תמצאו  הבאים  בעמודים 
ייחודיים המתאפשרים רק כאן, בכל יום שני של חודש פברואר.

מוזיקאים,  משוררים,  אמנים,  ממאות  המורכב  עצום  עדר 
ודמויות ידהר אל מקומות שונים ומשונים שרקחנו עבורכם 
מקום  תרבות,  של  פורמלי  בלתי  רבה.  תמהיל  בקפידה 
החורף  באמצע  דווקא  הסדרה  את  לקיים  החלטנו  וחברה. 
הירושלמי על מנת לתת מקום של כבוד למקומות הקטנים 
האינטימיים  למפגשים  השנה,  כל  העיר  ואת  בעיר  שחיים 
אספנו  אותם  העניין  ותחומי  לסדנאות  למבצע,  קהל  בין 

מהשוליים אל מרכז הבמה.

שאון חורף חי דרככם ובשבילכם.

באהבה,
צוות שאון חורף

 

בן יהודה פינת לונץ

21:15, 22:00, 22:30 | "הירושלמית" 
- מופע ריקוד מתוך פרויקט "מדינת 

ירושלים" של קולקטיב המבול. מפגש 
נשי משולש מהמגזרים החרדי, הערבי 

והחילוני.

בן יהודה פינת לונץ

]04[

מלון אייל]05[
שמאי 21

23:00-19:00 | שגרירות סוריה 
בירושלים בתערוכת "דיוקן עצמי 

מחנה פליטים". רישומי נשים 
סוריות. אוצרת: מאיה יבין

21:00 | יואב יבין ושיבי פרומן 
בהרצאה מרגשת על פרויקט 

"סורים על הגדרות"

אופטיקל סנטר]03[
כיכר ציון 

21:00, 22:00 | זהות אופנתית- 
תצוגת אופנה יוקרתית מאת 
מעצבי העתיד של המחלקה 

לאפנה וצורפות בבצלאל ושנקר

Part C | 22:00-21:30 - מיצג 
תנועה מאת תמר בנימיני

]13[Workspace
יעבץ 2

19:00 | ״יאללה נחכי- סמולטוק 
 בערבית״

20:00 | "מין אלף לליא-לומדים 
לקרוא ערבית״

עם המורים סואייד איאד, גרייס 
נאשץ ושואהדה נאסמה.

ההשתתפות באירועים בהרשמה 
מראש בלבד: 0747038958

19:00, 20:00 | מצלפונים - לקחת 
את הצילום הסלולרי שני צעדים 

קדימה. סדנא לשיפור הצילום 
מהטלפון הסלולרי. 

טיפים והדרכה: איתי נדב. 
כניסה 15 ש"ח. הרשמה מראש 

בטלפון: 026248271

בן הלל 14 קומה 2

23:00 | רח הורקנוס הופך למפלצת פוטו שוורץ]14[
אפטר פארטי עם 3 ראשים:

הורקנוס פינת הלני המלכה

מפלצת של אפטר]17[

איליה גורוביץ מתקלט גרוב 
מולכלך והיפ הופ מהמחתרות

הקסטה

די ג'יי יוס'לה  )אללה נש( - 
במסיבת פופ דאנס ולהיטי דראג

וידאו

$$Low Life High Cla -קומרשל 

היפ הופ, טראפ ובלינג בלינג 

התקליט

]6.2.17[
שושן-ינאי-כורש

]6.2[
שושן-ינאי-כורש

///////////////////////

///////////////////////

///////////////////////

]13.2.17[
הלל-שמאי

]20.2.17[
שלומציון-בן שטח

]27.2.17[
מדרחוב

דאבלין]15[
שמאי 4 פינת סמטת דרום

17:30 | סדנת יין כולל טעימות - 50 ש"ח

 הסדנאות בהרשמה מראש בטלפונים: 
052-8365323 ,02-6223612

19:00 | סדנת ג'וני ווקר - 50 ש"ח  

מוזיקו- קואופרטיב אומנות 
ירושלמי מפרקים את הדאבלין

electric zoo 21:30
great machine 22:45

בשיתוף זאזא - אוטו אמנות של 
המחלקה לאמנות פלסטית

עבץיפו
י

בן יהודה

רג�
ג�ו

ג 
ינ

ק

יואל משה סלומון

הרברט סלומון

שמאי

ההסתדרות

]14[

]11[

]04[

]05[

]15[

]16[

]10[

]07[
]08[

]09[

]12[

]06[

]01[
]02[]03[

 ]יוזמה, ניהול אמנותי וניהול הפרוייקט[
אגף תרבות ואמנויות: עינת גומל, יונתן סטריאר

 ]הפקה וניהול אמנותי מתחמים[
 מתחם שושן - הדס בלאס

 מתחם הלל שמאי - נועה וזאנה מלמד
 מתחם שלומציון - רם מזרחי שפינוזה וענבל דקל גולדברג

מתחם המדרחוב - ברכי ויינשטיין ומתן קרלוס פינקס

 ]תיאום הפקה והפקה בפועל[
 סקופוס שיווק והפקה בע"מ

 מפיקה בפועל: מאיה טימסיט
מתאמת הפקה: איילת גבעוני

 ]איור[ קובי ווגמן
]עיצוב[ מירית אפי, סטודיו דוב אברמסון

 ]תודה לכל הלבבות שעזרו ולקחו חלק בחשיבה ובתכנון של אירועי שאון חורף[
תודה לכל השותפים שלנו, העסקים הירושלמים, המוסדות והאמנים שבלעדיהם כל 

זה לא היה קורה.

]*[ התוכנייה כוללת פירוט חלקי בלבד.

 ]לפרטים נוספים[ 
young-city.co.il | אפליקציית חיי הלילה JLM |     שאון חורף

 הכניסה לכל האירועים חופשית אלא אם כן צויין אחרת. 
בחלק מהמקומות עשויה להיות עלות הזמנה מינימלית לאורח.

]מדרחוב[



JLM NIGHTGUIDE :לפרטים המלאים הורידו את אפליקציית תרבות הלילה של ירושלים 
young-city.co.il |  שאון חורף


