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 שבוע העיצוב ירושלים 2018 – השמורה

אל מול תמורות טכנולוגיות יומיומיות אשר 

עוקפות כל תחזית פרועה של סופרי המד״ב, 

אל מול מצב כלכלי וגיאו־פוליטי המביס כל 

ניתוח של טובי המומחים, ואל מול הבטחות 

אידאולוגיות המתנפצות אל סלעי המציאות, 

נדמה כי העתיד הולך ויוצא משליטתנו. 

בסערת אי ודאות שכזו, אנו נוטים להסתכל 

יותר ויותר אל העבר, מחפשים עוגנים להיאחז 

בהם בעוד אנו מתקדמים אל הלא נודע. במערכת 

היחסים של ההווה עם העבר, והמקום בו 

הוא יתפוס בעתיד, השימור ככלי והשמרנות 

כאידאולוגיה, משחקים תפקיד מרכזי. אולם 

רוחות הזמן אינן מאפשרות למוכר להישאר 

סטטי, וכמו אי ודאות קוונטית, כל פעולה 

שאנו מבצעים כדי לשמור אותו נוכח בהווה, 

משנה אותו מהיסוד - בין אם במטענים 

שהעבר נושא עמו, בין אם בהקשרים אליהם 

הוא מתייחס, ובין אם בתפקיד הקונקרטי 

והחברתי שהוא משחק. כך, הדיאלוג שלנו עם 

העבר משפיע באופן עמוק על העתיד. והעתיד 

הוא המקום אליו אנו מבקשים להסתכל. שבוע 

העיצוב ירושלים 2018, תחת התמה ״השמורה״, 

מבקש לפרק את המושגים שימור ושמרנות לאבני 

היסוד שלהם ולהבין את נקודת הייחוס של 

עיצוב אליהם בשלל דיסציפלינות ותחת שלושה 

תתי נושאים מרכזיים - ״הגן״, המתעסק 

בשימור וסביבה, ״הספרייה״, שימור ותרבות, 

וה־״שוק״ - שימור וחברה. בתוך כך, מנסה 

שבוע העיצוב להבין - האם עיצוב מבקש להיות 

פורץ דרך ומהפכני כפי שאנחנו נוטים לדמיין? 

או האם הוא כלי לקיבוע ומתן צורה למוסכמות 

חברתיות קיימות? מהם המנגנונים דרכם אנחנו 

פועלים כדי לתחזק את העבר? ומעל הכל - 

מה אנחנו בוחרים לשמר, ובידי מי נמצאת 

בחירה זו?

השקת התערוכות ומסיבת פתיחה: ערב ה־7 ביוני, 19:30-23:00

שעות פתיחה: ה־8 ביוני 10:00-16:00 / ה־9 ביוני 10:00-22:00 / 10-14 ביוני 12:00-22:00

ההשתתפות בכל אירועים הינה ללא תשלום ופתוחה לקהל הרחב )למעט מוזיאון האסלאם ומוזיאון ארצות המקרא(

מודיעין ומרכז מבקרים: בית הנסן, רחוב גדליהו אלון 14 / דובנוב 2

jdw.co.il ,לפרטים נוספים, תכניה, דרכי הגעה וחניונים: אתר שבוע העיצוב ירושלים

התערוכות בשבוע העיצוב יונגשו לקהל הרחב. עם זאת, בשל אופי המבנים בהם מוקמות התערוכות,

ייתכנו מקומות נקודתיים בהם הנגישות תהיה מוגבלת, אנא עקבו אחר השילוט.

כל המידע בנושא נגישות מופיע באתר שבוע העיצוב ובפרסומים.

* להפקה שמורה זכות לערוך שינויים בתוכניה. אנא התעדכנו באתר שבוע העיצוב ודף הפייסבוק
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שבוע העיצוב ירושלים מתקיים מ־2011 בניצוח 

בית הנסן - מרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה. 

בית הנסן מקיים ומקדם עשייה רבה ומגוונת 

במהלך השנה לקידום תחום העיצוב בירושלים 

ומעצבים ישראלים בכלל. שבוע העיצוב הוא 

אירוע השיא של מארג הפעילות השנתי ומהווה 

את פרויקט הדגל של בית הנסן, כאירוע 

העיצוב הציבורי הגדול והמשפיע בישראל. 

בשנת 2016 התרחב שבוע העיצוב לאירוע 

בינלאומי המתפרס על שורת אתרים בירושלים 

ומכיל ערב רב של אירועים, מופעים ותערוכות 

עיצוב מקומיות ובינלאומיות. מדי שנה 

שבוע העיצוב מתמקד בתמה מרכזית אשר בוחנת 

סיטואציות ירושלמיות וישראליות ייחודיות 

בעלות רלבנטיות בינלאומית, מתוך מחשבה 

כי הנוף התרבותי הייחודי בישראל הופך 

אותה למעין מעבדה חיה של נושאים גלובליים 

בוערים, ומתוך אמונה כי על עיצוב להגיב 

לנושאים אלו.



  שבוע העיצוב ירושלים   2018

פרויקט השימור האנושי 

תערוכה מרכזית 

כיכר המהפכה 

פעולת השימור נוטה לא פעם לנקוט צעדים רדיקליים כדי להתמודד עם 

רוחות הזמן. אך רדיקלי מכולם, כך נדמה, הוא ניסיון האנושות לשמר 

את קיומה שלה - כמאמץ תרבותי וביולוגי כאחד. המנגנונים אותם 

אנו מתקינים כדי לתחזק ולהאריך את קיומנו הפיזי והתודעתי, במהלך 

חיינו ולאחר מותנו; המבנים החברתיים שנוצרו כדי לשמר את הצורך 

הביולוגי להתרבות; המאבק לתעד את ההיסטוריה האנושית ככלל, הן בחלל 

והן בזמן - כולן חלק ממבצע טכנולוגי, חברתי ותרבותי אדיר לשימור 

הקיום, ההמשכיות והזהות האנושית. לאורך ההיסטוריה, מטרה אנושית 

עליונה זו היוותה בית לניסויים ותחזיות פרועות. אך יותר מאי פעם, 

שינויים טכנולוגיים רחבים מעלים שאלות קשות ביחס למחירו ועומקו 

של פרויקט שימור זה. נדמה כי עכשיו אנו עומדים בפני אלטרנטיבות 

רדיקליות של ממש. ולא פעם, אנו מוצאים כי אנחנו כבר עמוק בעיצומן. 

התערוכה המרכזית של שבוע העיצוב בירושלים מבקשת למסגר דיון זה תחת 

חמש קטגוריות: תודעה; גוף; אנחנו; תודעה קולקטיבית, גוף קולקטיבי; 

ו־הכל. כל אחת מקטגוריות אלו תכלול פרויקטים חדשים כחלק מתכנית 

הצוותים הבינלאומית של שבוע העיצוב, בה צוותים של מעצבים ישראלים 

ובינלאומיים התבקשו לייצר עבודות חדשות עבור התערוכה, יחד עם 

עבודות קיימות של מעצבים ואמנים מישראל ומהעולם.

כיכר העיר הוא המקום בו נפגשים לחלוק את השגרה; לשתף זה עם זו 

ולחלוק זו על זה; המקום בו חווים ביחד את הימים, הלילות והרגעים 

המכוננים והבלתי נשכחים. גם בימים אלו, בעידן של רשתות החברתיות 

ושותפות וירטואלית, אין לכיכרות תחליף. אלה ממשיכות לתפקד כמקום 

המפגש בזמנים בהם צריך להתאחד ולחלוק רגעים משותפים בעלי משמעות: 

של שמחה, עצב, הזדהות או התנגדות.

גם בבניין בזק פעלה בעבר סוג של כיכר מרכזית. מרכזיית טלפונים 

אשר קישרה בין אנשים ואפשרה העברת אינפורמציה. שוק טכנולוגי של 

תקשורת אשר פעילותו שיקפה את שגרת היום, ימי החג ואת הימים בהם 

אירוע חריג הפר שגרה זו.

במתחם השוק תפעל כיכר – כיכר המהפכה. במהלך שבוע העיצוב יפעל 

בחלל מכניזם המייצר הפיכה יומיומית. המהפכות יקודדו לפי צבעים וכל 

תוכן נוסף )ולעתים עצם קיום ההפיכה חשוב מתכליתה( יוגדר על פי 

האסתטיקה שתיווצר ופעילות המעצבים שיעבדו בחלל. אלה יתפקדו במשך 

היום כ־'נותני שירותי עיצוב המתמחים בתחום המהפכות'. בשעות הערב 

יפעלו בכיכר 'אומני רחוב' אשר ינצלו את הכיכר כדי לומר את דברם.

משתתפים: דפנה איזנברג, תמרה אפרת, עדי זפרן, רועי מעין, גל נסים, ליאת סגל, 

טלי קושניר, לירון קרול, אליאור קרמני, נגה שמשון, גל ששון.

Gabriel Barcia-Colombo, BreadedEscalope, Debora Dax, Noortje de Keijzer, 

Sophie de Oliveira Barata, Alexandre Humbert, Alan Kwan, Lucy Mcrae,  

David O’reilly, Patricia Piccinini, Johanna Pichlbauer, Marion Pinaffo, 

Raphël Pluvinage, Sabine Roth.

 הפקה: נעמה בוקסנבוים / ייצור והקמה: בעז מנשרי ואור בנפלא 

 מעצבים: Anonymous X, שנית אדם, טל אריאל ונעה ריץ׳, תמר לוי וירדן מור, 

יוחאי עלוש ושחר קדם, נעם גור

בית הנסן 

ניהול אמנותי: טל גור   אוצרים: 

טל ארז וענת ספרן
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 A Commonplace 
 Book of Time

 Save or Delete

פרו ג'רוזלם 
100 שנים של שימור 

 אוצרות: 

אלכסנדרה טופז, הדר פורת, קרן קינברג

מחברת ה־commonplace היא מכשיר המעודד את 

האופן המבוזר בו אנו צורכים מידע. המתקן 

מורכב מערימת מחברות ריקות, מאוסף חפצים 

ומסדרה של מכונות המתמללות פיסות מידע בנושא 

המעסיק את כולנו: כיצד אנו מבינים את הזמן, 

תופסים אותו ומתמודדים עמו. האינטראקציה עם 

מתקן זה מאפשרת למבקרים לפרסם גילוי פואטי 

הנע בין הזמן העמוק לזמן האמתי, בין הפקת 

זמן ובין לקיחת זמן, לוחות זמנים, קפסולות 

זמן, זמן חלל ומכונות זמן. התוצאה היא ספר 

אישי שאינו מוצא לאור בשיטה המסורתית, כי אם 

כזה המורכב מגרסאות שונות רבות. אנו מזמינים 

אותך לחבר את מחברת ה־commonplace שלך, 

ולהקדיש כל עמוד שייתכן שהשארת ריק לתחומי 

העניין האישיים שלך.

Save or delete היא תערוכה משולשת פרי 

 Syfon, Traffic Design עבודתם של סטודיו 

ו־Zespół Wespół. בהסתכלות על התמה השנתית 

של שבוע העיצוב, ה"שמורה", התערוכה עוסקת 

בנושאים המבוססים על הפרקטיקות היומיומיות 

של מעצבים בפולין: המסורת של אסכולת הכרזה 

הפולנית, האסטטיקה של המרחב הציבורי בפולין 

ומבני הלמידה באקדמיות העיצוב במדינה. בשלוש 

גישות שונות, שלושת היוצרים מציבים שאלות על 

אופן ההתמודדות עם מסורת, על מה לשמר ומה 

לשכוח, ועל אופן ההתמודדות עם העברת הידע.

באביב 1918 הקים רונלד סטורס, המושל 

הבריטי הראשון של ירושלים, את "האגודה למען 

ירושלים" )Pro Jerusalem Society(. האגודה 

הבנתה, יצרה וקידמה את דמותה של העיר, 

והגדירה מתווה שימור עירוני שלא היה קיים בה 

לפני כן. כוחה והשפעתה נבעו ממגוון האישים 

שישבו בה: נציגי כל הדתות בעיר, אמנים, 

מתכננים, פקידי ממשל ואזרחים. פעולותיה באו 

לידי ביטוי בקני מידה שונים - מהאובייקט 

הקטן ועד תכנית המתאר הכוללת. בכך יצרה 

האגודה את ירושלים בהתאם לחזון המדומיין 

שלה, שהורכב לעתים מייבוא של רעיונות זרים 

ולעתים מהתבוננות על הקיים.

 החזון העיצובי של האגודה נוכח עד ימינו - 

הדימוי של ירושלים כפי שאנו תופסים אותה 

היום, הוא בן 100 שנים בלבד. התערוכה חושפת 

פרק לא מוכר בהיסטוריה של ירושלים, ומציעה 

מבט חדש על 100 השנים הבאות בעיר דרך 

עיניהם של שישה מעצבים, אשר מגיבים לפעולות 

עיצוביות שעשתה האגודה בעיר.

מציגים: עודד בן יהודה, סטודיו גרוטסקה, רמי טריף, 

עפרי ליפשיץ, סטודיו מג'נטה, סטודיו מייג'ור מייג'ור 

מייג'ור - יפתח גזית, אמיר ארגוב ושיר סניור, אליעד 

מיכלי ואביאור זאדה

בשיתוף: המרכז לעיצוב עירוני - בית המודל, צוות 

מדיניות השימור: מנהל התכנון ומחלקת השימור בעיריית 

י־ם, גרואג־הראל אדריכלים, רן וולף תכנון אורבני 

וניהול פרויקטים בע"מ

תודות: ארכיון אמריקן קולוני, ד"ר נירית שלו כליפא, 

ארכיון מוזיאון רוקפלר

 ,Commonplace Studio :מעצבים 

Jese Howard, Tim Knapen, Jon Stam

בית הנסן 

 Syfon Studio, Traffic Design, :מעצבים

zespół wespół

 Polish Institute פרויקט זה יצא אל הפועל בתמיכת

Adam Mickiewicz ומכון
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השדכן 

גיא קניגשטייןחרושת של זהב 

גורן 

ירושלים היא עיר של חדש מול ישן, שימור 

מול פיתוח. עיר רב תרבותית, עם אוכלוסיות 

שונות ומגוונות. כעיר עלייה לרגל, הקדושה 

לשלוש הדתות, פעלו בירושלים לאורך ההיסטוריה 

בעלי מלאכה רבים - סנדלרים, פחחים, נגרים, 

צורפים, וכורכים - אשר שירתו את באי העיר. 

בצלאל, בית הספר הראשון לאומנויות בירושלים, 

נוסד ב־1906 בכדי לשמר ולהכשיר למלאכות 

עתיקות. כיום, עם השתלטות הטכנולוגיה 

והאוטומציה, מקצועות העיצוב הופכים 

דיגיטליים, בעלי המלאכה נדחקים הצידה, 

והמלאכות המסורתיות הולכות ונעלמות. ״השדכן״ 

מחבר תשעה מעצבים ירושלמיים עכשוויים לתשעה 

בעלי מלאכה מסורתית בירושלים. חיבור בין 

דורי ואינטרדיסיפלינרי זה, הסתיים בתשעה 

מוצרים המוצגים בתערוכה. בנוסף, אתר עם מפה 

בקוד פתוח מנגיש את בעלי המלאכה למעצבים 

נוספים ומממשיך ולהדהד את הפרויקט. כך נוצר 

מסד נתונים הולך וגדל להחייאת מלאכות אלה 

דרך עיצוב עכשווי ותוך עידוד כלכלה מקומית 

ירושלמית.

לשם השאלה או ניכוס, לשם שיכפול או ריקון, 

לשם הנצחה או קיטלוג - בית המלאכה לבלונים 

הפועל לאורך שבוע העיצוב בפאטיו של בית 

הנסן אוסף מסמלי המקום הזה והזמן שהיה, 

ומפריחם נוצצים אל על. כך מתאפשר מבט מחודש 

אל הסיפורים והדמויות, האירועים והאגדות 

שאת זכרם וניסם אנו נושאים עמנו: על תהליך 

יצירתם, על ייצוגם הויזואלי, על תוכנם 

המוכר יותר או מזוהה פחות, על משמעויותיהם 

התרבותיות והפוליטיות, ועל תפקידנו אנו 

בהמשך שימורם או השכחתם לעתיד שיבוא.

דגן החיטה בוית באזורנו כבר לפני כ־10,000-

12,000 שנים והתפשט במהירות ברחבי העולם 

עד שהפך למרכיב המזון העיקרי בתרבויות 

רבות, כשהוא מהווה אחת מאבני היסוד למהפכה 

החקלאית, ולטרנספורמציה הדרמטית שזו חוללה 

על בני האדם. 

אולם הקשר בין אותה חיטה אשר ליוותה 

את האנושות במשך עשרות אלפי שנים, לחיטה 

שאנו צורכים כיום, רופף. התערבויות גנטיות 

מסיביות, יש שיטענו למטרות ייעול, ויש 

שיטענו שלמטרות רווח, שינו את החיטה מן 

היסוד - מהאופן בו היא נזרעת, מגודלת, 

מטופלת ומעובדת. אותם זרעים גנטיים, דיללו 

משמעותית את זני החיטה בהם אנחנו משתמשים. 

הזנים המודרניים ביצעו למעשה השתלטות יזומה 

ודחקו הצידה תעשיות חיטה עתיקות ויחד איתן 

את אותם זני חיטה מקומיים ומסורתיים שהתפתחו 

במשך אלפי שנים.

המיצב ״גורן״ מבקש מהמבקרים לגלות את 

אותם זנים מסורתיים אשר נקברו בין שיבולי 

החיטה המתועשת, ולתרום להפצתם ולהחזרתם אל 

השדות, כשיחד איתם מופצת שאלה פתוחה - האם 

אחרי אלפי שנים של חקלאות אנושית, באמת 

ניתן להגדיר מהי חיטה ״מהונדסת״ ומהי 

חיטה ״טבעית״?

מעצבים ובעלי המלאכה:

אביגיל רוביני ושושנה שטיין / אמיר צובל ואיתן 

גורן / בר הורוביץ ומפעל המטאטאים של אגודת העיוורים 

הערבים / גליה ששון ומוחמד עבדאלג'אני עבד אלג'וואד / 

דנה סבג והדר קליידמן / מיכל לויצקי ואיליה פלדמן / 

רן בלאו ודדי אוסדון / שאדי פרנסיס מג'לטון ואייל 

הופמקלר / שרון סידס חוטר ונישאן בליאן

ARAB BLIND ASSOCIATION :תודות

אוצר: דניאל נחמיאס

גיא משעלי ואדריכל נתי טונקלרוט 
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נדמה כי בתרבות הפופולרית - בקולנוע, 

טלוויזיה, וכמובן בעיצוב - גוברת נוכחותו 

של העבר כמוקד ייחוס, מקור השראה ופריזמה 

תרבותית דרכה נבחן ההווה ונבנה העתיד. אולם, 

בדומה לשימור, נדמה לא פעם כי התרפקות זו על 

העבר באה על חשבון המבט הפראי קדימה, המתנתק 

מהגבולות התוחמים את המוכר. במסגרת שיתופי 

הפעולה עם אקדמיות בשבוע העיצוב ירושלים 

2018, הוזמנו שורה של אקדמיות, המפעלים 

המייצרים את מעצבי העתיד ולפיכך את העתיד 

עצמו, להגיב על נקודת המבט החסרה קדימה. דרך 

סדרה של חמישה ״חדרי עתיד״ בגודל אחיד של 20 

מ״ר, נוצרים חמישה מבטים מהודקים ומזוהים אל 

עתיד אפשרי, כל אחד מובל על ידי דיסיפלינה 

אחרת באקדמיה מובילה אחרת לעיצוב.

מראות 
תערוכת קבע בבית הנסן 

חדרי העתיד / אקדמיות בשבוע 
העיצוב ירושלים 

 שדה ושֹוֵמַרה 
שימור, ניכוס ואחריות 

 אוצרי זירת הגן: 

קולקטיב אנייה: גיל הרבג'יו כהן, סמדר אריאל, 

אביגיל רוביני, שמוליק טוויג.

בית הנסן הוא תמונת מראה של עברו. ממתחם 

מסוגר אשר איכלס חולים במחלה שבינתיים עברה 

מהעולם, למרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה, 

המכוון את שלוש הדיסיפלינות להקשרים 

אוניברסליים ברורים, אשר תפקידם הוא חיבור 

ומטרתם היא פתיחות. אולם השתקפות זו אינה 

באה לידי ביטוי רק בפרוגרמת המבנה, אלא 

במבנה עצמו, אשר חי במתח שבין בניין לשימור 

מחמיר, לבין תפקידיו העכשוויים הדורשים 

תשתיות והתערבויות מסוג שונה. 

דרך התערבות הסאונד של האמנית ליאת סגל בבור 

המים המשתמש בהשתקפותו של הצליל - ההד; דרך 

המראה הפיזית והפרוגרמטית שמייצר המעצב אורי 

בן צבי בחלל התצוגה ההיסטורית של בית הנסן, 

המהדהד את הרהיטים הקיימים במקום ותפקידם 

בטכנולוגיות חדשות; עבור חדר הרופא אשר מציג 

שחזור של היסטוריית המקום כחלל מחוץ לזמן; 

עבודתו של האמן הטורקי ממו אקטן אשר משקפת 

חפצים יומיומיים כנופי פרא; וכלה במראות 

הדיגיטליות של סטודיו ריל טיים אשר נטמעות 

בשירותי המבנה ומעוררות את הצופה להתבוננות 

אחרת בהשתקפותו שלו - פרויקט ״מראות״ אשר 

יושק בשבוע העיצוב בבית הנסן ויוצג דרך קבע 

במקום, משחק על מוטיב השתקפות זה ומבקש 

לבחון את המתח בין המקום ובין דמותו ההפוכה.

מאז ומתמיד, לאנושות מערכת יחסים רבת־פנים 

עם הטבע, הכוללת מהלכים של גילוי, תיעוד, 

ואף ניכוס לצרכיה, לצד הרצון להרמוניה 

אוטופית עם הטבע, הגנה על נופו הבראשיתי ועל 

המגוון הביולוגי, והכרה בכוחו העל־טבעי של 

הטבע עצמו.

על טרסות בית הנסן נוצרו ארבע ״שדות״: 

הבית, הגן, הכרם והפרא. ארבעת מרחבים אלו 

מבטאים את מנעד נוכחותו של האדם בסוגי 

״טבע״ שונים. מרחבים אלו מתפקדים כ״מעגלי 

שייכות״ - מהמוכר והיומיומי, עד לאזורי הבר 

הרחוקים, בהם אנו מבקרים לעתים רחוקות בלבד.

״השומרה״ גם היא חלק בלתי נפרד מהשדה 

הקדום, אליה נאסף היבול בימי הבציר והיא 

שימשה תצפית שמירה עליו ועל התפר שבין האזור 

החקלאי למרחב הפראי. במסגרת שבוע העיצוב, 

השומרה הפכה ל״מזווה״ המנהל עודפי יבול 

ומייצר בנק ״זרעי מורשת״ עכשווי.

קולקטיב אנייה, יחד עם מעצבים נבחרים 

מתחומי פעולה שונים, מבקשים לבטא את מעגלי 

השייכות השונים המרכיבים את הטבע, לשאול 

אודותיהם ולתת פרשנויות חדשות לאופן שבו אנו 

חווים את המרחבים המוכרים והמרוחקים סביבנו.

 Muthesius Parallax / Muthesius :חדרי העתיד

 University of Art and Design, Industrial Design,

Kiel, Germany ¶ אלם העתיד / המחלקה לתקשורת חזותית, 

המרכז האקדמי ויצו חיפה ¶ דיגיטל קראפט / המחלקה 

לצורפות ואופנה, בצלאל ¶ משתנים / המחלקה לעיצוב 

תעשייתי, HIT מכון טכנולוגי חולון ¶ סדר יום: טקסטיל 

מאתמול למחר / המחלקה לעיצוב טקסטיל, שנקר

 מציגים: ליאת סגל, אורי בן צבי, 

ממו אקטן, סטודיו פור־ריל טים.

בית הנסן 

מעצבים משתתפים: קולקטיב אנייה, טליה דוידי ועדי 

יחזקאלי, Muslin Brothers - יען לוי ותמר לוית, נעמה 

.NAMA - בן משה

עיצוב ריהוט הגן: חן זלקינד

דולבי אור: דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ

זרעי מורשת: הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים, ״זרעי 

בר״ - בנק הגנים הלאומי, מכון וולקני, הראל וייס.

צינורות: נטפים
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על המשמר 

אוצרים: טל ארז וענת ספרןטבע יישומי 

סעודת מלחים 

התרבות העכשווית בנויה שכבות ידע חומרי 

ורעיוני מצטבר של אלפי שנים. אובייקטים 

ותפיסות שנשתמרו לאורך ההיסטוריה, בונים את 

הנרטיב של המין האנושי. תהליך השימור עשוי 

לקרות באופן מקרי, בו החזק והמתאים שורד 

במרוצת הדורות, או באופן יזום, אשר מטרתו 

לשמר כוחות שולטים ולעצב נרטיב מסוים. אילו 

מנגנונים פועלים בזירת השימור ומה מניע 

אותם? איזה נרטיב היה נוצר אם מה שהושמט היה 

נשמר? מי עומד על המשמר? מה תפקידו של הזמן 

בתהליכי שימור? ומה אני רוצה שיישאר אחריי?

"על המשמר" עוסקת במושג 'שימור' ובמנגנוני 

הכח השולטים בשימור תרבות. במבנה אשר נפתח 

לראשונה לקהל בבית הנסן, יוצרים בוגרי בצלאל 

יציגו עבודות אמנות ועיצוב החושפות מנגנוני 

שימור בתרבות, מתבוננות בתהליכי שימור של 

יופי ונעורים, מתעמתות עם 'אנשי המשמר' 

ושואלות מה היה קורה לו התבצעו חילופי 

משמרות. העבודות אינן מפחדות לגעת בנקודות 

רגישות ולדון בתרבות שהתגבשה בעבר, מתקיימת 

בהווה ולהציע אלטרנטיבה לגבי העתיד. כך, הן 

מאתגרות ואף סותרות את הנרטיב המוכר.

צוות האוצרות/ים: מיכל אביתר, גיא און, עדי אוריאן, 

אורלי כהן־אלורו, ליה ברוס, ענת גולן, עמרי פישר, 

ענבר פרים, אביגיל רוביני, עפר רותם והילה שמיר. 

במסגרת קורס אוצרות בהנחיית מיה דבש ומעיין פוס, 

מסלול 'אודות עיצוב', התכנית לתואר שני בעיצוב 

תעשייתי, בצלאל.

עבור מעצבים, לא פעם הטבע משמש כמקור 

השראה ונקודת ייחוס. אולם לאדם מערכת יחסים 

מורכבת עם הטבע, וקיומו של טבע פראי וקמאי 

של ממש מוטל בספק. מהנדסת זרעים ועד יערות 

תעשייתיים, הטבע שסביבנו מעוצב יותר ויותר. 

״טבע יישומי״, המוצג בבניין המכבסה ההיסטורי 

של בית הנסן, מציג שלושה פרויקטים המתכתבים 

 interwoven עם הטבע כחומר גלם. מפרוייקט

של המעצבת ההולנדית דיאנה שרר אשר אורג 

שורשי שיבולים לכדי פטרנים גרפיים, דרך ״הגן 

הדיגיטלי״ של מאיה בן דוד, אשר סורק פרחים 

ואז מדפיס אותם מחדש במדפסת תלת מימד, וכלה 

בפרוייקט ״בוטניקה״ של לוקה אור, הבוחן את 

הגבולות העדינים בין הטבעי למלאכותי בפרחי 

נייר ונחושת.

לא פעם ומאחורי הקלעים, פעולת השימור 

חיה לצד פעולה נוספת ומשמעותית לא פחות - 

השחזור. פעולה זו, המייצרת היסטוריה בהווה, 

מטעינה אותה במשמעויות נוספות והופכת 

את הישן לחדש. במזון, שחזור הוא פעולה 

אינהרנטית עוד מהעת העתיקה. ייבוש מזונות 

במלח שמר אותם לאורך זמן, והזנתם מחדש 

בנוזלים הטעין אותם טעמים חדשים, שונים מאד 

מתצורתם המקורית. 

על גדות הכנרת ולאורך אגן הים התיכון 

התקיימה תעשייה ענפה של שימור דגים במלח. 

מלאכת השימור נעשתה ב״ממלחות״ על קו החוף, 

אליהן רוכזו דגים טריים שזה עתה נמשו מהים, 

נוקו, הומלחו ונארזו. לאורך ההיסטוריה, 

נאספו שלל מתכונים אשר תרגמו מחדש את טעמם 

של אותם דגים לפי תקופות ומסורות משתנות.

לשבוע אחד יעלו לירושלים 15 טון מלח 

ממפעל המלח בעתלית, בעזרתם ישוחזרו 

ה״ממלחות״ ואיתן - מלאכת השימור המקומית. 

לאורך ערב הפתיחה, יחולצו מקירות המבנה דגים 

שנכבשו תחת המלח ושימרו טעם ומסורת קולינרית 

ישראלית. אלה יושבו לחיים בעזרת מתקני 

שחזור, כלי עבודה ייעודים ומיני מרקחות. 

לאחר ערב הפתיחה ישוחזר גם האירוע עצמו 

בנקודות סאונד במרחב המלח שישמיעו צלילים 

שהוקלטו באירוע, וכך יהפוך גם הוא, דרך 

פעולת השחזור, למשהו חדש.

עיצוב תאורה וסאונד:  יערה בר

בניית מבנה מלח: רוני הלוי ותום אלקלעי

בתמיכת: מלח הארץ

מציגים: דיאנה שרר, מאיה בן דוד, לוקה אור

״הגן הדיגיטלי״ בתמיכת אימפקט לאב

יוצרות: מיכל אביתר, כרמל בר

מציגים: אורן ארבל ונעם טבנקין ארבל, שלומית באומן, 

שירלי בר אמוץ, גיא בלנדר ויונתן הדרי, כרמי דרור, 

יהונתן הופ, ראובן זהבי, איריס זהר, קלודט זורע, 

קרן זלץ, מאיה ז"ק, רמי טריף, יאיר לוי, ערן לדרמן, 

ימית ניומן, ניל ננר, רונן סימן טוב, סשה סרבר, דוד 

עדיקא, ערן ענבר,חיים פרנס, טל פרנקל אלרואי, ערבה 

רבינוביץ', גלית שבו, מעין שחר, איה שיין, דלית שלום
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 TALK / SHOW

 PONG פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו פינג מעצבים: סטודיו מג'נטה

במסגרת שיתוף פעולה עם אירועי פורום העיצוב 

פריז בהובלת editions 369, כחלק מעונת 

התרבות צרפת־ישראל, יארח שבוע העיצוב שלושה 

אירועים פרפורמטיביים אשר נוצרו במיוחד 

עבור האירוע בעבודה משותפת של שלושה זוגות 

יוצרים - ישראלי וצרפתי.

הזוגות התבקשו ליצור פורמט מקורי המשלב 

בין הרצאה ומיצג תוך חשיבה משותפת ושילוב 

היכולות השונות של כל אחד ואחת מהיוצרים, 

תחת שלושת תתי התמות של שבוע העיצוב - שימור 

וסביבה, שימור וחברה ושימור ותרבות. שיאו של 

הדיאלוג אשר נרקם לאורך החודשים שקדמו לשבוע 

 בשלושה אירועים פרפורמטיביים ומערבי קהל - 

בין הגיאוגרפיה והאקלים הירושלמי למזון, 

בין משחק כדורגל לסאונד ואנימציה, ובין חקר 

התנ״ך להקרנה בחלל אימרסיבי. שלוש חוויות 

ייחודיות אלו ישאלו שאלות שבין פורמט לתוכן 

ובין שימור לעיצוב והמשכם באירוע מקביל 

במהלך ימי ה־D’Days Paris בנובמבר 2018.

TALK / SHOW 1 - המזבח - הדיי עפאים ודלפין הוגה. 

.H5 המשחק - שירה ז׳ כרמל וסטודיו - TALK / SHOW 2

TALK / SHOW 3 - המנסרה - קובי ווגמן, טל הרדה 

ואוליביה תומא ונאר.

הפרויקט הינו יוזמה מקורית ומשותפת של שבוע העיצוב 

ירושלים ופורום העיצוב בפריז.

 Le בשיתוף editions 369 אירועי פורום העיצוב בהובלת

.D’Days Parisו־ Liberté Living Lab

לראשונה השנה, יתקיים שיתוף פעולה מיוחד בין פסטיבל ישראל לשבוע 

העיצוב ירושלים ברחבה החיצונית של תאטרון ירושלים ברח' שופן. 

ברחבת התאטרון מציע סטודיו מג'נטה פרשנות חדשה למשחק הפינג־פונג 

גם ללא האביזרים "החוקיים" והמסורתיים. במיצב אינטראקטיבי ובקשת 

רחבה של צבעוניות וגרפיקה, תוך פירוק והרכבה מחדש של כל האלמנטים 

של המשחק. לאורך שבועיים, הקהל יוזמן להשתתף, לצפות ולשחק באופן 

חופשי ובאירועים שיתקיימו במתחם. כך, יוזמנו המבקרים לקחת צד בסדרה 

של ״קרבות״ בין עבר לעתיד, ולהחליט מאיזה צד של הרשת הוא עומד.

שעות פתיחה:

אירוע פתיחה 16:00 עד 23:00

א' עד ה' 16:00 עד 22:00 / שישי 10:00 עד 16:00 / שבת 10:00-22:00

זו השנה השנייה בה מתארח פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו בשבוע העיצוב 

בירושלים. הפסטיבל, שהוקם ב־2013 על ידי האדריכלית אנטונלה דדיני 

ומעצבת הפנים סילביה רוברטצי, מתקיים בכל שנה בחודש אוקטובר במילאנו 

ומציג תכנייה עשירה של סרטים בנושאי עיצוב, אדריכלות, תכנון עירוני 

וקיימות מרחבי העולם. בכל שנה מוזמנת דמות מובילה אחרת מעולם העיצוב 

לאצור תכנית העונה לתמה נבחרת כשב־2017 נבחרה למשימה המעצבת פטריסיה 

אורקיולה. בנוסף לאירוע במילאנו, מקיים פסטיבל הסרטים שיתופי פעולה 

ומתארח באירועי עיצוב באסיה ובאירופה. במהלך השבוע יוצגו מבחר סרטים 

מקטלוג הפסטיבל המתייחסים לתמה השנתית, בליווי אירועים, סדנאות 

והרצאות. כל הסרטים באנגלית ו/או בליווי כתוביות באנגלית.

בית הנסן 
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פעילות משפחות בשבוע העיצוב הסלון של גאון  אוצרת משנה: תום כהן

HAREADY-MADE "חריידי מייד"
על המוצר בחברה החרדית 

 Flag דגל علم

גלית גאון, ראש התכנית לאוצרות לעיצוב בשנקר, תארח לאורך יומיים 

בשבוע העיצוב מעצבים, אוצרים ואנשים, לסלון של מפגשים ושיחות 

פתוחות. שיחות אודות עיצוב יצירה, בריאה וקלקול; אודות חומרי גלם, 

מחשבות, סקיצות וטעויות; אודות הדרך בה אנו מביטים לאחור בעודנו 

נעים קדימה; שיחות על זמן ומקום, על הבחירה לזכור והזכות לשכוח. 

השיחות יתקיימו ברחבי שבוע העיצוב, ויכללו מומחים, אורחים ומעצבים 

המשתתפים ומגיבים לשלל הפרויקטים של שבוע העיצוב ירושלים 2018.

לאורך שבוע העיצוב יתקיימו ברחבי שבוע העיצוב שלל פעילויות למשפחות, 

וביניהן ההצגות ״גברת כלום״ ו־״תהיה בריא מוריס מגי״ של תאטרון 

הקרון הירושלמי לצד סדנאות מהתאטרון, "עיר הקרטון", סדנאות בנייה 

ויצירה בקרטון של מוזיאון המדע ע״ש בלומפילד בירושלים, סדנת קומיקס 

של המוזיאון לאמנות האיסלאם, סדנת ציאנוטיפ כחלק מהתערוכה ״אל עומק 

התכלת״ במוזיאון ארצות המקרא לצד סדנאות ופעילויות נוספות. פרטים 

נוספים בתכניית האירועים.

התערוכה ״חריידי מייד״ עוסקת במוצרי הצריכה 

של המגזר החרדי ונקודות המפגש שבין מסורת 

ושמרנות מחד ותפיסה פונקציונלית עכשווית 

מאידך. איך מתפללים בשטח? איך מדברים בטלפון 

כשיד אחת סוחבת עגלה ובשנייה ילד בוכה? 

התערוכה חושפת מעט מהמתרחש בשולי העיצוב 

הישראלי המשקף תרבות מובלעת המתקיימת בצירים 

מקבילים ומעניקה לה נראות.

בקריאה שניה, חושפת התערוכה דיון אמנותי 

על מערכת היחסים הדיאלקטית של המגזר החרדי 

עם העולם המודרני ועל האופן שבו חברות 

מסורתיות מאמצות בדרכן הייחודית את השינויים 

המתקיימים בהכרח מסביבן. התרבות החזותית 

החרדית שנוצרת מתוך ארטיקולציה, משאירה את 

הייחודיות של המגזר ושומרת על שפה פנימית 

משלה בעלת משמעות המובנת רק לה, המתקיימת 

בצל הגלובליזם הגורף.

התערוכה אינה מבקשת רק להעניק "מבט 

אנתרופולוגי של חפצים" המשקפים הלך רוח 

קולקטיבי אלא באמצעותם להקשיב לקולות אישיים 

המתקיימים בסאב־טקסט ועל ההתמודדויות העולות 

ממנו. כמו העיסוק בגילוי והסתר בסוגיות של 

מגדר או היררכיה פנים־חרדית.

עיצוב תערוכה: חן הורק

 אמנים משתתפים: רעיה ברוקנטל, אניעם דרעי, 

מורן אסרף, הודיה טולדנו, מרסל ביטון, עציון מזרחי, 

סטודיו גערטל, דוכי כהן, איילה פנג'ר, יהודית לוי 

 16, ענת בלזר, ג'אנט )חשי( סקובק, יעקב נחומי, 

בר מאייר, "כאן" תאגיד שידור, מלך זילברשלג

התערוכה תתקיים בתיאטרון ירושלים

דגל משמש כגורם מאחד עבור קבוצת 

אינדיבידואלים בעלי מכנה משותף או אדמה 

משותפת, נשען על היסטוריה ומייצג את החלום 

הקבוצתי. לפני שבעים שנה קבעה ועדת הדגל 

שדגלה של מדינת ישראל יהיה דגל התנועה 

הציונית. אותו דגל גילם בתוכו גם את 

ההיסטוריה וגם את החלום. מחד - מגן הדוד, 

הטלית והציונות, ומאידך - מדינת היהודים 

הצעירה. כעבור שבעים שנה, ההיסטוריה המתהווה 

משנה את החלום ואת התודעה הקולקטיבית. האם 

אותם דימויים וסמלים עדיין רלוונטיים? מה 

טבעו בנו שבעה עשורים? ולאן אנחנו ממשיכים 

מכאן? בתערוכה המורכבת מיוצרים מוכרים 

וכאלה בתחילת דרכם, קולקטיב של אמנים ודעות 

מאתגרים את הדגל תחת שבעה מושגים מלאים 

וריקים בו־זמנית: עצמאות, גבורה, מלחמה, 

שלום, דמוקרטיה, אחים ו־תרבות, הנולדים 

מבחינה מחודשת של ההיסטוריה הקצרה אך הסבוכה 

של שבעה עשורי עצמאות.

 אוצרת: נעה לאה כהן, גלריית המקלט - 

גלריה לאמנות חרדית עכשווית

אוצרות: שי בן ארי וזוהר דביר

 אביגיל רוביני, אברהם קורנפלד, אוהד חדד, 

אורטל ברמלר, אורן פישר, איציק רנרט, איתי רווה, 

 אריאל קוצר, ג׳ודית אשר, גל לשם, דימה קורמה, 

דן ריזינגר, יהלי זיו, יואב פרי, יעל שנברגר )אתא(, 

מאיה בר יהודה, נואל ערפאת, נועם נוי, ניר שקד, 

סטודיו גרוטסקה, סטודיו דניאלוניר, סטודיו רה־לבנט, 

עובדיה בנישו, עודד בן יהודה, עידו בק, עלמה נאמן, 

 עמית ברוך, קובי לוי, קובי פרנקו, רוני לוית, 

 שושקה )זאב אנגלמאיר(, שני דבורה, שרון אתגר, 

תמיר שפר, PESH ,Muslin Brothers )ליאור בנטוב(.

בתמיכת בית הדפוס טופטקס, פתח תקווה

בשיתוף: האירוע בשיתוף עמותת רוח חדשה
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שבוע העיצוב יושק באירוע פתיחה חגיגי, 

במהלכו הקהל מוזמן לשוטט בין האתרים 

השונים, לבקר בתערוכות, לפגוש את המעצבים 

ולצפות במיצגי עיצוב ייחודיים לערב הפתיחה, 

וביניהם: ״סעודת מלחים״ מיצג שימור במלח של 

 PLATE RECORDER ,מיכל אביתר וכרמל בר 

 של ליאת סגל ורועי מעיין, פרויקט ״נבט 1, 

נבט 2״ בהובלת מירב פרץ במהלכה יוזמנו 

המבקרים להצטרף ליצירה של רקמה טיפוגרפית 

משותפת וגדולת ממדים, ופעילויות ברחבי 

 האירועים והתערוכות של שבוע העיצוב. 

 במהלך האירוע יפעל בר קוקטיילים של 

 Peacock by Gatsby והמבקרים יוזמנו 

 ליהנות מפיצות של פלורה ומבית הקפה של 

 משק עפאים, ממוזיקה חיה ומהופעה סודית 

בגינת בית הנסן.

״השמורה״ - עיצוב ומיתוג 
שבוע העיצוב 2018 

אסופה פופ־אפ ערב פתיחה 

משק עפאים 

תערוכות ופעילויות נוספות 

הקונספט הגרפי המלווה השנה את שבוע העיצוב 

נוצר כרעיון של פלטפורמה שכל תכליתה הוא 

תיעוד חפצים, ״שמורה״ אשר נבנתה על־ידי 

אדם אולם מתקיימת ללא צורך בנוכחותו. מתקן 

הקולט, אורז ומקטלג חפצים מתקופות זמן 

ותרבויות שונות ומארגן אותם כחלק מתהליך 

שימור. ״השמורה״ חפה מעדות לזמן או מקום, 

מתקיימת בחלל מעבר ניטרלי־סטרילי, לימבו, 

שניה אחרי סוף עולם אחד ורגע לפני בריאתו של 

עולם חדש.

משק עפאים לחקלאות בת־קיימא הוקם במושב עידן 

שבערבה על־ידי האחים ינון והדיי עפאים. במשק 

חרטו על דגלם מודל של ’חקלאות אחרת’ שמאפשרת 

למגדלים להיות בקשר ישיר עם הצרכן, כמו גם 

שמירה על אקולוגיה וסחר הוגן. במשק מייצרים 

בשיטות מסורתיות גבינות עיזים, זיתים ושמן 

זית, דבש, ריבות, ממרחים שונים וכדומה. בית 

הקפה של משק עפאים נפתח בבית הרופא ההיסטורי 

בבית הנסן. המבנים הצמודים לבית הרופא 

משמשים כחנות משק, חדר פרטי לארוחות, ישיבות 

והרצאות וחדר נוסף שהוסב לספריה, לטובת 

הסטודנטים הירושלמים. במהלך שבוע העיצוב 

יוגשו בבית הקפה מנות חגיגיות לכבוד האירוע.

שבוע העיצוב משתף פעולה עם מוסדות וגופים ירושלמים נוספים אשר 

 מקיימים אירועים ייחודיים במהלך פעילות שבוע העיצוב. בתוך כך, 

 תפעל התערוכה ״חמסה חמסה חמסה״ במוזיאון לאמנות האסלאם שאצרו 

 ד"ר שירת מרים שמיר ועידו נוי ומציגה 555 חמסות ומספרת את סיפורה 

של החמסה דרך אובייקטים קיימים ועבודות חדשות; התערוכה ״אל עומק 

התכלת״ במוזיאון ארצות המקרא אשר מתחקה אחר צבע התכלת המסתורי, 

 במסע שתחילתו בחופי הים התיכון לפני למעלה מ־3,500 שנה וסופו 

בצבעי הלאום של מדינת ישראל ; ו״פלינדרום״, סדרה של אירועים 

 ייחודיים לשבוע העיצוב המתקיימים בבית אליאנס, המאכלס כ־100 

 יוצרים, יזמים ואמנים מהמגזרים השונים של העיר ומהווה היכל 

ליצירה משותפת ירושלמית.

19:30 פתיחת שבוע העיצוב לקהל הרחב

21:00 הופעה חיה בטראסות הגן של הנסן

עיצוב גרפי ומיתוג: זהר קורן, עידן עם-שלם, אלי מגזינר

שעות פתיחה: א'-ה' 07:00-22:00, ו' 07:00-14:00

בית הנסן 

כמדי שנה, חלל עליית הגג של בית הנסן יוסב 

לחנות פופ־אפ של ״אסופה״, חנות למוצרי עיצוב 

ישראלים עם קונספט ייחודי. 

 www.jdw.co.il - למידע נוסף בקרו באתר של שבוע העיצוב



CON|SERVE  שבוע העיצוב ירושלים   2018المحمّية  השמורה  

בית הנסן 

תערוכות ומיצבים

פרו ג'רוזלם - 100 שנים של שימור

השדכן

חרושת של זהב

גורן

מראות

חדרי העתיד

שדה ושומרה

על המשמר

טבע יישומי

עיר הקרטון

אירועים ומיצגים

סעודת מלחים

Plate Recorder

נבט 1, נבט 2

הסלון של גאון

TALK/SHOW 1,3

פסטיבל סרטי מילאנו

סדנאות והרצאות נוספות

                    

בית קפה - משק עפאים

פיצה פלורה

אסופה - חנות פופ-אפ

מרכזת בזק 

פרויקט השימור האנושי

כיכר המהפכה 

לשמור או למחוק

A Commonplace Book of Time

TALK /SHOW 2

תאטרון ירושלים 

חריידי מייד 

PONG פינג

בית אליאנס  

דגל

אירועים נוספים

מוזיאון ארצות המקרא 

״הזהב הכחול״ - הרצאה

מוזיאון לאמנות האסלאם 

פאנל מעצבים תערוכת "חמסה חמסה חמסה"

סדנאות קומיקס לילדים

בית הנסן: רחוב גדליהו אלון 14

מרכזת בזק: רחוב שופן 12

תאטרון ירושלים: רחוב דוד מרכוס 20

מוזיאון לאמנויות האסלאם: הפלמ"ח 2

בית אליאנס: רחוב כי"ח 5

מוזיאון ארצות המקרא: רחוב שמואל סטפן וייז 21



הכניסה לכל האירועים ללא תשלום ועל בסיס מקום פנוי.תוכניית אירועים 

אירועים המסומנים ב־* דורשים הרשמה מראש באתר שבוע העיצוב:
WWW.JDW.CO.IL

 הכניסה לאירועים במוזיאון לאמנות האסלאם ובמוזיאון 

ארצות המקרא ללא תשלום נוסף לדמי הכניסה למוזיאון.  שבוע העיצוב ירושלים  2018

 07.06.2018
19:30 פתיחת שבוע העיצוב לקהל הרחב

20:30 ״גיבורים״ - מופע מחול של 

אנסמבל כעת / ככר המהפכה - בנין בזק

21:00 הופעה חיה בגן של הנסן

בית הנסן / גינה סדנאות לילדים של תאטרון הקרון 10:00-18:00

בית הנסן ומרכזת בזק הסלון של גאון 11:00-21:00

בית הנסן / חלל התערוכה ״פרו ג׳רוזלם״  בכל שעה עגולה סדנאת יצירה לילדים* 11:00-16:00

בית הנסן הצגה לילדים: ״תהיה בריא מוריס מגי״ / תאטרון הקרון* 10:30

המוזיאון לאמנות האסלאם סדנאת קומיקס לילדים 10:30

המוזיאון לאמנות האסלאם סדנאת קומיקס לילדים 12:00

בית הנסן הצגה לילדים: ״תהיה בריא מוריס מגי״ / תאטרון הקרון* 12:30

בית הנסן הצגה לילדים: ״גברת כלום״ / תאטרון הקרון* 16:00

בית הנסן הצגה לילדים: ״גברת כלום״ / תאטרון הקרון* 18:00

בית הנסן / קולנוע  *Dreams Rewired פסטיבל סרטי מילאנו - סרט הפתיחה 20:30

הרצאה - צפון קוריאה*  מרכזת בזק / ״ככר המהפכה״ 20:30

בית הנסן / גינה הרצאה - הצלת החיטה המסורתית של ישראל* 20:30

09.06.2018
שעות פעילות 10:00-22:00

בית הנסן סיור עם אוצרות התערוכה ״פרו ג׳רוזלם״* 17:30

מרכזת בזק סיור עם אוצרי שבוע העיצוב* 18:00

מרכזת בזק / ״ככר המהפכה״ TALK SHOW 2 מיצג במסגרת עונת צרפת - ישראל* 20:00

 11.06.2018
שעות פעילות 12:00-22:00

בית הנסן סיור עם אוצרות התערוכה ״פרו ג׳רוזלם״* 17:30

בית הנסן / גינה סדנת מחדוש 17:30

מרכזת בזק סיור עם אוצרי שבוע העיצוב* 18:00

בית הנסן / קולנוע *Piet Hein Eek - פסטיבל סרטי העיצוב מילאנו 19:30

בית הנסן - גינה TALK SHOW 1 מיצג במסגרת עונת צרפת - ישראל* 20:30

10.06.2018
שעות פעילות 12:00-22:00

בית הנסן / גינה חשיפה לכחול - סדנאת ציאנוטיפ והרצאה* 16:00

בית הנסן סיור עם אוצרות התערוכה ״פרו ג׳רוזלם״* 17:30

מרכזת בזק / תערוכה מרכזית סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד״ר רועי צזנה* 19:00

תאטרון ירושלים / מבואת אולם הנרי קראון סיור עם אוצרת התערוכה ״חריידי מייד״* 19:00

תאטרון ירושלים / מבואת אולם הנרי קראון  מיצג ״שמחת כלה - הערכה״ 
במסגרת התערוכה "חריידי מייד"

20:00

בית הנסן / עליית הגג TALK SHOW 3 מיצג במסגרת עונת צרפת - ישראל* 20:00

בית הנסן / קולנוע הרצאה ״זרעי מורשת״* 20:30

12.06.2018
שעות פעילות 12:00-22:00

בית הנסן סיור עם אוצרות התערוכה ״פרו ג׳רוזלם״* 17:30

בית הנסן / קולנוע פסטיבל סרטי העיצוב מילאנו 
*The Imaginaries of Transformation

19:00

בית הנסן / קולנוע שיח - רונלד סטורס, משמר או שמרן* 20:00

מוזיאון ארצות המקרא ירושלים הרצאה - הזהב הכחול: ג׳ינס, אינדיגו, והוט קוטור* 20:00

13.06.2018
שעות פעילות 12:00-22:00

בית הנסן סיור עם אוצרות התערוכה ״פרו ג׳רוזלם״* 17:30

מרכזת בזק סיור עם אוצרי שבוע העיצוב* 18:00

תאטרון ירושלים / מבואת אולם הנרי קראון סיור עם אוצרת התערוכה ״חריידי מייד״* 19:00

בית הנסן / קולנוע  פסטיבל סרטי העיצוב מילאנו - Hands On ומפגש 
עם יוצרי תערוכת ״השדכן״*

19:30

מרכזת בזק / ״ככר המהפכה״ מסיבת פירוק מחתרתית 20:00

14.06.2018
שעות פעילות 12:00-22:00

ערב פתיחה 

שבוע העיצוב יושק באירוע פתיחה חגיגי, במהלכו הקהל מוזמן 

לשוטט בין האתרים השונים, לבקר בתערוכות, לפגוש את 

המעצבים ולהנות ממוזיקה חיה, מהופעה סודית בגינת בית הנסן 

וממיצגים ייחודיים לערב הפתיחה, ביניהם : ״סעודת מלחים״ 

מאת מיכל אביתר וכרמל בר, PLATE RECORDER של ליאת סגל 

ורועי מעיין ו״נבט 1, נבט 2״ בהובלת מירב פרץ. 

מקרא:

הרצאה או סדנא / לייב / סיור / סרט / פעילות לילדים

 08.06.2018
שעות פעילות 10:00-16:00

מקום אירוע זמן

בית הנסן / קולנוע הסלון של גאון 10:00-15:00

בית אליאנס Flag פתיחת התערוכה דגל علم 12:00

המוזיאון לאמנות האסלאם פאנל מעצבים בתערוכה ״חאמסה חאמסה חאמסה״ 12:00

מרכזת בזק / ״ככר המהפכה״ קבלת שבת מוזיקלית 14:00


