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כאשר, הן נחגגות על ידי כולם""לערים יש את היכולת לתת משהו לכל אחד - רק בגלל, ורק
ג'יין ג'ייקובס, מותן וחייהן של הערים האמריקאיות הגדולות.

מי אנחנו?

Jane'sפסטיבל walkאלפיבמסגרתובעולם,ערים150מ-ביותרזמניתבוהמתרחשעצמאיאירועהוא
בהדרכת תושבים של העיר. השנה נחגוג יוםא.נשים יוצאות ויוצאים לסיורים מקוריים ומעוררי השראה

בארץ!הפסטיבלשללקיומו10הולדת

ליצורבכוונהבהם,המתקיימיםובתהליכיםעירונייםבמרחביםומקוריתחדשהלהתבוננותקוראהפסטיבל
כמעשהבהליכההגלומהלעוצמההלבתשומתאתמפנההפרויקטאנשים.ביןלמפגשחדשותהזדמנויות

שלהשונותהמבטנקודותהעיר.שלבחייהעלוםרובדחדש,ידעשלחשיפהמאפשרהסביבה,עלהמשפיע
אתומספריםהעירשלפעמיוחדחדשמיפויהיוצריםמסלוליםשלמארגמרכיבותבאירועהמשתתפים

שעדיין לא סופר על ירושלים.סיפורה האחר, זה שאינו נכתב בספרי ההיסטוריה, הסיפור



מה אנחנו מחפשות?

הזה בעיר, עם נקודת המבט המקוריתאותך. מהרקע שלך, עם האמונה המיוחדת שלך, מהחלק הספציפי
משמעותי שיכול להאיר אחרים.שלך ומתחום העניין שמדליק אותך. כן, אותך. יש לך ידע

פעילים חברתיים, מתכננות ערים, חוקריםאנחנו קוראות לכל אוהבי העיר ויודעי סודותיה: אמנים,
לבוא ולהוביל הליכה במהלך ימי הפסטיבל.  זובתחומים שונים, אנשי ציבור, אדריכליות, יוצרים ועוד,

ולגלות לה את העיר מנקודת מבטוהזמנה עבור כל אדם שירושלים פועמת בעורקיו להוביל קבוצה
לקחת קבוצת אנשים לטיול בעיר, בכל מקוםאם היית יכולההייחודית או לשתף בידע מסקרן על העיר:

אפשרי, לאן הייתם הולכים?

במרחב הפתוח.השנה, בהתאם למצב אנו מזמינות אתכם לתכנן סיורים המתקיימים

מתי זה קורה?
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איך זה יראה?

ההליכהממסלוליאחדכלשיתופיות.והליכותמקורייםעירונייםסיוריםעשרותיתקיימוהפסטיבלבמסגרת
מודרכיםוסיוריםקהילתייםמסלוליםאקראיים,שיטוטיםפרפורמנס,הליכותמיוחדת:ושפהאופיבעל

להתקייםארוכה,אוקצרהלהיותיכולהההליכהבירושלים.מדומייןאוממשיאישי,סיפורעלהמבוססים
מספרעצמועלהחוזרבמרחבמופעאוחד-פעמיתהליכהשונות,בשפותקטנות,אוגדולותבקבוצות

איתם.לשחקואפשרגמישיםפההחוקיםבקיצור,מובילות.כמהבשיתוףאואחתמוביל/הידיעלפעמים
תפתיעו אותנו:)

איך להוביל הליכה?

את העיר בכלל ואת ירושלים בפרט באור אחר,חישבו על סיפור או נקודת מבט מעניינת שמאפשרים לגלות
חדש.

רוצים להוביל את האנשים.  זכרו שכל מקום אותכננו את מסלול ההליכה ואת נקודות העצירה דרכם הייתם
פינת רחוב יכולים לשמש כנקודת יציאה להליכה מרתקת.

איך נרשמים להוביל הליכה?

מלאו את הפרטים הבאים בקישור הבא:
https://forms.gle/emQjsKoFtWhJifNX7

https://forms.gle/emQjsKoFtWhJifNX7


שם מוביל/ת ההליכה וקצת פרטים עליך●
שם ההליכה●
תיאור נושא ההליכה●
תיאור מסלול ההליכה, כולל נקודת מפגש ונקודת סיום●
משך משוער של הסיור●
סוג המסלול: פרפורמנס / סיור / שיטוט / אחר●
מועד מועדף להליכה (מתוך ימי הפסטיבל!) + שעה אפשרית●

כאןאפשר ללחוץבירושלים* להשראה ומידע נוסף על הפסטיבל

כאןאפשר ללחוץ** להשראה ומידע נוסף על הפסטיבל מהעולם

פרטים נוספים לתשומת ליבך:

בערים ברחבי העולם. השתתפותהפסטיבל מאורגן באופן עצמאי על ידי יחידים וקבוצות●
בפסטיבל היא ללא עלות וללא שכר למובילי ההליכות.

חשוב לציין שההשתתפותההליכות מתקיימות בהתאם לתו הסגול. יחד עם זאת,●
בפסטיבל היא באחריותם המלאה והבלעדית של המשתתפים.

מטעם צוות הפסטיבל.הליכות נבחרות יזכו לליווי, פיתוח תוכני וסיוע בהפקה●
על ההליכה לעמוד בקווים המנחים של הפסטיבל●
בארגון בשטח, עיצוב, הפצה, צילוםיש לך עוד מה לתרום מעצמך לפסטיבל? מזמינות לסייע●

וידאו, צילום סטילס וכל דרך אחרת שעולה על דעתך.

מועדי הפסטיבל:
6-10.5

מועד אחרון וסופי להגשת הצעות להליכות:
06.4.2021

תודה רבה,
ולהתראות בהליכות!
צוות הליכות ג'יין ירושלים

JaneswalksJLM@gmail.com

https://www.facebook.com/janeswalkJerusalem/photos/pb.252188974959978.-2207520000.1457970827./424264074419133/?type=3&theater
https://www.mas.org/news/guide-planning-janes-walk/
https://www.facebook.com/janeswalkJerusalem
https://www.instagram.com/janeswalksjlm/

