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ברכת ראש העיר
"אין דרך טובה יותר לחוש את הקשר לארץ ישראל מאשר להלך בה לאורכה ולרוחבה", אמר 

ההיסטוריון והגיאוגרף זאב וילנאי ז"ל. הוא האמור לגבי ערד שכדי לדעת אותה ולגלות את פינותיה 

הנסתרות ויופייה יש להלך בה. 

ערד התברכה בנקודות חן רבות, יש בה אבני דרך אדריכליות, יש לה היסטוריה מרתקת כחוליה 

ביישוב הנגב והטיולים באתריה אוצרים בתוכם אין סוף סיפורים.

במרוץ החיים אנחנו לא מצליחים לעצור לרגע ולהסתכל סביבנו, להכיר ולהתאהב מחדש במקום בו 

בחרנו לחיות ולגדל את ילדינו. לכן מבחינתי, "הליכות ג'יין" הן אחת מהיוזמות הנפלאות שקמו בערד. 

בזכותן אנחנו חווים את העיר, מגלים את צפונותיה ומתעדים את המשנה המקומית.

מאז החלו ההליכות השתתפתי בהן בקביעות ואני שותף לתחושה שפעילות זו תורמת לגאווה שלנו 

ולהבנה שאכן שווה בערד.

אני מבקש להודות לקבוצת הקש"ת בערד על יוזמת הליכות ג'יין ועל כל הפעילויות שמקיימת 

הקבוצה לטובת הקהילה.

בהוקרה ובהערכה רבה,

עו"ד ניסן בן חמו
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מילות פתיחה

החוברת יוצאת לאור במלאת חמש שנים לפרויקט הליכות ג'יין שיזמה וביצעה קבוצת הקש"ת בערד. במהלך השנים 

צברנו ניסיון והפכנו לצוות הפקה מקצועי. אם בתחילה איש בערד לא הבין מי היא ג'יין ומהן ההליכות, הרי שמעגל 

היודעים התרחב מאוד ושמה של ערד כחלק מפסטיבל ההליכות הארצי ואף הבינלאומי, יצא לפניה. גם קבוצת 

הקש"ת בערד הפכה לידועה ומוכרת בעיר כמוסד ערדי גאה.

לכן, החלטנו להביא בחוברת זו מחוויותינו ומהידע שלנו על הליכות ג'יין בערד למען הדורות הבאים שייהנו מפרי 

עמלנו וימשיכו את המסורת היפה הזו.

החוברת מוקדשת לחברות קבוצת הקש"ת בערד שאינן עוד עמנו –
הדס קורצברג ואביה טננבאום זיכרונן לברכה

הדסאביה
אביה הייתה החוליה המקשרת כחברת הקש"ת שהפכה למובילת קבוצת הפעילות בשכונת יעלים 

בה התגוררה. המחויבות שלה למושג הקהילה ובנייתה בצרוף עם רגישותה לקיפוח האחר, גייסו 

אותה לעשייה מעוררת השתאות בשכונה. היא השקיעה ללא לאות בשיפור פני השכונה, בעזרה 

למבקשי המקלט בה, והעשירה את הפן החברתי באירועים, חגיגות, קורסים ותערוכת צילום. 

היא המשיכה גם כשאותות המחלה החלו להשפיע. מותה הותיר חלל בלתי מתמלא.

הדס השקטה והצנועה עשתה בכל ליבה בהרבה נכונות ואהבה. ליבה היה עם עקרונות הקש"ת 

- קבלה מלאה של כל אדם באשר הוא אדם - הייתה הנתיב שהנחה את עשייתה. תרומתה הרבה 

לקבוצה, תובנותיה החכמות ונכונותה לעשייה בכל מצב, העשירו את הקבוצה ברובד המוסרי 

שהוסיף חוסן לפן הדמוקרטי שלה. כל זאת בשקט ובחיוך עדין ושובה לב. דמותה ורוחה הטובה 

חסרים לנו מאד.

 

 

תודות

תודות לתושבי ערד ומקימיה שבחרו לחיות בה ולהיאבק עליה, לאהוב אותה בטוב וברע ולא לוותר.

תודות לאלה מביניהם שחברו אלינו להליכות ובעיקר למי שחלקו אתנו ידע, רעיונות, זיכרונות וסיפורים, הסבירו, 

הופיעו וארחו עם כל הלב והנשמה.

תודות לעירית עשת-מור שליוותה אותנו בכל ההליכות והנציחה אותן למען הדורות הבאים.

תודה ענקית לחברות הקש"ת בערד שהגו, הפיקו, דאגו, ארחו, תכננו, שיווקו וגייסו כל מה ומי שנחוץ כדי שפסטיבל 

הליכות ג'יין יהיה מוצלח, חווייתי ויקלע למטרה.
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בלה זמיר:

"הצטרפתי לקש"ת מכיוון שאני מזדהה עם הדרך. מה שמשותף לנו הוא הרצון להיטיב ולחיות טוב 

יותר במקום שאנחנו שייכים לו. ערד היא העיר הראשונה בחיי שאני מרגישה בה שזה ביתי. עד אז 

כמשפחה הרגשנו "זמניים" בכל מקום. אני אוהבת את ערד 

מסיבות רבות. מהרגע הראשון הרגשתי בנוח, כאילו אני 

בנופש, האוויר, האווירה. מקום קטן שבו כולם מכירים את 

כולם. התאהבתי בנוף המדברי. התחברתי מאוד לבדווים, 

לאורח חייהם, ואני שמחה שהם חלק בלתי נפרד מהעיר. אני 

נהנית ממגוון התרבויות בערד. לגבי זה יתרון נפלא, להכיר 

כל קהילה וללמוד ממנה, מהייחוד שלה ומהתרומה שלה."

אוה פרברוף: 

"הצבעוניות והתרבויות הרבות בערד היו חלק מהסיבות לעקור 

מחיפה ולעבור לכאן. אבל במהרה למדתי, לצערי, שתושבים 

רבים חושבים אחרת: השוני בצבע עור, בדרך החיים או במסורת 

נתפס כמפחיד ומעורר התנגדות בקרב תושבים רבים, בניגוד 

למה שנתפס בעיניי כל כך צבעוני ומעניין. הייתי המומה 

והרגשתי צורך להשתייך לקבוצה של אנשים שמאמינים 

שאפשר לחיות יחד, בלי ביטויי שנאה והסתה. לדעתי תקווה 

לחיים משותפים היא בסיס ליצירת עיר בריאה ומאפשרת 

התפתחות ושיתוף פעולה. ערד יכולה לתת לכל תושביה 

תחושה של שייכות וגאווה להיות חלק מהרשת רבת הפנים 

הזאת, ואפילו להפוך לדוגמה לערים אחרות לדו-קיום בשלום. 

לקראת מטרה זו הפכתי לפעילה בקש"ת."

דברי פתיחה על הקש"ת בערד
בשלהי 2010 הרגשנו, קבוצה של תושבי ערד, שהמצב בערד הולך ורע וחייבים לעשות 

משהו. את ראש העיר הממונה הצליחו כוחות פוליטיים מלמעלה לסלק לפני שהיה סיפק 

בידו לאושש את העיר, הבחירות התנהלו על בסיס גזענות ופלגנות, והעיר הלכה והידרדרה, 

ומצב הרוח של התושבים נמצא בהלימה עם מצב העיר.

התכנסנו 30 איש והחלטנו להקים קבוצת פעילים למען ערד בשם "הקש"ת בערד" ]קהילה 

לשיתוף בין-תרבותי[. היה ברור לכולנו שרוצים ערד אחרת, שרוצים למצוא דרך חדשה ולא לבכות על ימים 

עברו, שרוצים עיר סובלנית ומקבלת, עיר דמוקרטית. הרעיונות היו יפים אבל איך מביאים אותם לכלל עשייה 

במציאות היומיומית הלא-פשוטה? מה עושים כדי להשיב את תחושת הגאווה על ערד? איך קושרים אנשים 

למקום ולקהילה כשהם במצב רוח כה שפוף? איך מראים להם שאפשר אחרת?

הנה ציטוטים מדברי החברות על בחירתן בדרך הקש"ת:

אביה טננבאום ז"ל:

"זה התחיל לפני שנה וחצי ואולי לפני כמה שנים, כשהייתי 

באה לחופשים אצל אבי. אחד הדברים שירשתי ממנו הוא 

הנטייה לפתיחות לתרבויות אחרות, לאחווה ושוויון בין עמים, 

כפי שקרא לזה. אני קוראת לזה בשמות כמו דמוקרטיה, 

קהילה, שבטיות. הנטייה הזאת התבטאה במעשים. הוא רוב 

הזמן קיבל חבילות בגדים כדי למסור לחבריו הבדואים. למי 

שקרא עברית הוא נתן ספרים מכתבי לנין או ספרים שהנושא 

המרכזי שלהם היה הקיפוח של האחר. היו לו גם ספרים של 

דוסטויבסקי וטולסטוי, נהגתי לבקר אותו במדבר מילדות. 

אני זוכרת עדיין מראות משם. הוא גם אירח אצלו חברים 

ומשפחות של בדווים. לא חשבתי באמת להגיע לנישה הזאת 

אבל הנה המציאות מכתיבה דברים."



8

רד
בע

ין 
ג'י

ת 
כו

לי
ה

רד
בע

ין 
ג'י

ת 
כו

לי
ה

9

חנה-ליה דגני:

"מהר מאוד נקלטנו בעיר בזכות האווירה המשפחתית, הפתיחות 

והרצון לעזור שהפגינו רוב האנשים שפגשנו. גם בנו דבקה 

תחושת השייכות, האכפתיות ו"גאוות היחידה" של תושבי ערד, 

ומהר מאוד נרתמנו והתנדבנו במסגרות רבות )ערד התברכה 

באחוז גבוה מאוד של מתנדבים יחסית לגודל האוכלוסייה(, 

ושמחנו ליטול חלק בעשייה. במשך הזמן גם הכרנו את המגוון 

האנושי בערד – מנצח מקהלה עולה מבריטניה, מורים למוסיקה 

עולים מברית המועצות, בעלי תפקידים ממוצא תימני, בעלי 

חנויות מארגנטינה, נהג אגד אתיופי, יוצאי קיבוץ, בעל בית 

קפה בדווי. חלפו שנים רבות מאז הגעתנו לערד, אך אותה 

התחושה של היום הראשון לא התפוגגה. לכן שמחתי כשקמה 

קבוצת "הקש"ת בערד", שחבריה רוצים לחדש ולשמר את 

אותה גאווה מקומית, את אותה פתיחות כלפי חדשים ואותה 

משפחתיות.

בתיה רודד:

כשקהילה נחלשת היא שוכחת שיש גם צדדים טובים למקום 

שהיא חיה בו, הדימוי המקומי יורד פלאים ובערד הוא הגיע לסוג 

של השפלה. תושבים החלו להתבייש בעובדה שהם מתגוררים 

בערד והצטרפו למקהלת משמיציה. אך אין רע בלי טוב. המצב 

הזה גייס אותנו סביב המטרה לראות את היתרונות והחוזקות 

של ערד ולהעצים אותם. דווקא את מה שנראה כחיסרון נהפוך 

ליתרון. ננסה להחזיר את גאוות המקום, לחזק את תחושות האמון 

וההשתייכות לקהילה על כל חבריה, ונראה, שבניגוד לתפיסה 

המושרשת עמוק בחברה בישראל – עיר קטנה בסָפר יכולה להיות 

מקום איכותי שטוב לחיות בו: הנופים היפהפיים עדיין מקיפים 

אותה, העיר יפה ומתוכננת, יש בה מגוון אנושי מרתק, פעילות 

תרבותית, אנשים שאכפת להם והם מוכנים לפעול ולהתנדב, 

ואפילו כביש מהיר ייפרש כאן בעוד שנתיים.

אסנת

אני מאמינה בכוחן של התארגנויות בעלות מימדים קטנים יותר, מקומיות 

או אזוריות, מאמינה באפשרות של שינוי. הקש"ת בעיני היא התארגנות 

חברתית-תרבותית מקומית כזו. אני רואה אותה כאי של שפיות, שזרעיו 

עשויים להתפזר ולצמוח ושמעליו מרחפים ענני אפקטים של פרפרים. מהי 

בעצם הקש"ת? הקשת היא תוצר של אור עם מפגש אור עם לחות. קשת 

היא שפעת צבעים באופק מעונן. קשת היא אפילו צבר של אותיות בעלות 

ערך גימטרי גבוה. וקשת גם יכולה לשלוח חיצי הרג. אני מתייחסת אל הפן 

החיובי שהיא מייצגת. אז בנימה פיוטית משהו אוכל גם לומר שקבוצת 

הקש"ת בערד מותחת את מיתרה לשילוח של חיצי תקווה.

טובה בן-צבי:

"כשהגעתי לערד לפני כשש וחצי שנים התלהבתי מכך שהעיר 

קטנה ואינטימית ויחד עם זה הטרוגנית מאוד מבחינת האוכלוסייה. 

היה משמח ומרגש לראות במרכז העיר כזה בליל של אנשים, שפות 

וצבעים. הרגשתי שמבחינה מסוימת זה מקום קוסמופוליטי: ותיקי 

ערד, עולים חדשים מחבר העמים, עולים חדשים מאתיופיה, 

קהילת העבריים מדימונה – שהופתעתי שהם מתגוררים בערד 

ולא רק בדימונה, וכמובן בדווים, מעט ערבים מהצפון, פליטים 

מאפריקה, תיירים מכל העולם, מתנדבים צעירים שהגיעו עם 

פרויקט יהודה הצעיר, ו... חרדים - אוכלוסייה שהייתה חדשה 

עבור בתי, שלא ראתה אנשים כאלה מימיה. ערב רב של אנשים, 

שפות, סגנונות לבוש )אני זוכרת נזירות מסתובבות בשוק של 

ערד( כמו בעיר גדולה בעולם. עם הזמן הבנתי שמה שמשמח 

ומרגש אותי אינו משמח כלל חלק גדול מאנשי ערד. לכן – בעקבות 

התנהלות רודפנית וגזענית כלפי קבוצות מסוימות בעיר הרגשתי 

שאני לא יכולה לעמוד מנגד וחייבת לעשות משהו. כך ארגנתי 

אנשים לפעול בנושא וכך הוקמה התשתית לקבוצת הפעילים 

שהקימה את הקש"ת בערד."
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מי היא ג'יין?
ב־1958 הביטה ג'יין ג'ייקובס מחלון דירתה בניו יורק, וראתה 

שהעיר הנהדרת שבה בחרה לחיות הולכת ונעלמת. למרות 

שהייתה חסרת כל הכשרה פורמאלית בתחום, הצליחה לפרק 

לגורמים מיתוסים רבים שנתפסו כמובנים מאליהם בעולם 

התכנון, וכל זאת בדרך של צפייה/התבוננות בסביבה העירונית 

שהיא חיה בה. היא השמיעה קול יוצא דופן בתחום תכנון 

הערים, קול אישי, ביקורתי ונשי, בתחום שהיה אז ממסדי 

וגברי-בלעדי. היא חוללה מהפכה בתחום התכנון העירוני 

בשנת 1961, עם צאת ספרה "מותן וחייהן של הערים האמריקניות הגדולות". 

הנחת היסוד היא שעירוניות טובה מבוססת על גיוון, המביא לנוכחותם של הולכי רגל רבים ברחוב – לאורך 

רוב שעות היממה. אלה מספקים ביטחון, מגע אנושי ומהווים שוק המאפשר פיתוח כלכלי. נוכחות כזו 

מושגת על ידי עירוב שימושים, עירוב אוכלוסיות, תכנון שהוא לטובת הולכי רגל. כך, בשפה פשוטה וברורה, 

הסבירה ג'ייקובס מדוע מקומות עירוניים מסוימים מצליחים, ומדוע אחרים נכשלים. 

גיוון דורש את נגישותו של המרחב העירוני לאותם הולכי רגל – אלו שבאים במתכוון למקום מסוים, וביתר 

שאת – הולכי רגל "אקראיים" שנקרים למקום מסוים באופן מזדמן, בדרכם למקום אחר. כאשר ישנם יותר 

הולכי רגל "אקראיים," נחשפים בתי עסק הנמצאים ברחוב ליותר לקוחות פוטנציאליים – תנאי הכרחי לשגשוג. 

לפיכך יש עדיפות לבלוקים קצרים ולא לבניינים ארוכים.

ג'יין ג'ייקובס - הכוהנת הגדולה של העירוניות, עיתונאית 

ואקטיוויסטית אורבנית - מתה בעיר מגוריה טורונטו שבקנדה, 

זמן קצר לפני יום הולדתה ה-90, שאותו הייתה אמורה לציין 

ב-4 במאי )1916-2006(.

כיצד נולד רעיון הליכות ג'יין בערד
יום אחד באה טובה בן-צבי וסיפרה ששמעה על הליכות ג'יין בירושלים. קראנו בכתובים והרגשנו שאכן, 

מצאנו את שחיפשנו. ההליכות הראשונות שלנו החלו ב-2014, הן נמשכות כבר חמש שנים, וקנו להן קהל 

משתתפים נאמן. ההליכות מעידות שתושבי ערד אוהבים את עירם ושמחים לגלות בכל פעם זווית חדשה, 

סיפור שלא הכירו או חוויה שטרם חוו.

בספרו של איטאלו קלווינו "הערים הסמויות מהעין" )ספריית הפועלים, 1985( מרקו פולו מספר לקיסר סין 

על מסעותיו בערים מנקודת מבט פילוסופית )עמ' 64(:

"מצב רוחו של המתבונן בה, הוא הוא אשר העניק לעיר זמברודיה את צורתה. כשאתה עובר בה תוך כדי 

שאתה שורק לך להנאתך, וחוטמך נישא זקוף, גבוה באוויר כנמשך אחר מעוף השריקה, אז וודאי תדע 

את העיר הזו רק מלמטה-למעלה... לעומת זאת, אם אתה צועד בה כשפניך רכונות עלי חזה וציפורניך 

תקועות בכפות ידיך, אז יסתבך מבטך בקרקע ממש, בפתחי הביבים... בקרעי ניירות הפסולת. אמנם 

לא תוכל לומר שפן זה של העיר אמתי הוא יותר מהפן האחר שלה, אולם סיפורים על זמברודיה של 

מעלה תשמע בעיקר מפיו של מי שנזכר בה שעה שהוא שוקע בזמברודיה של מטה. כשהוא עובר מידי 

יום ביומו, באותם קטעי רחוב עצמם, ועם בוקר הוא שב ומוצא אותו דכדוך עצמו מאתמול דבוק לרגלי 

הקירות. במוקדם או במאוחר מגיע היום בו כולנו משפילים מבטנו מטה לאורך צינורות המרזבים ושוב 

אין אנו מצליחים להגביה מבט מעל לאבני הריצוף של הרחוב. אמנם אין להוציא מכלל אפשרות את 

ההיפך, אלא שזה נדיר יותר..."

קבוצת הקש"ת בערד החליטה להרים מבטה למעלה ולגרום לתושבים להרים מבט הצופה אל נופי המדבר 

הפראיים החובקים אותה כדי לגלות את יופייה הפיסי והאנושי כאחת, החבוי לעתים ולשתף את שאר 

התושבים בכל זוויות המבט המגוונות של העיר. זהו מקור ההשראה לייסוד של הליכות ג'יין בערד; של ערבי 

8X8 האינטימיים והנוגעים; של הקמת קבוצת פעילות בשכונת יעלים ועוד. בנקודת הזמן בה נכתבת חוברת 

זו נראה כי יש הישגים משמחים ומספקים, גם אם ארוכה הדרך ורבה. 
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הליכות ג'יין בערד – הלכה למעשה
התיאור שלהלן נאמר על ידי תושבים רבים במהלך 

הסיורים: "בכל יום אני עוברת פה ואף פעם לא עליתי 

לגבעה הזו", כך ציינה אחת המשתתפות בסיור לגבעת 

כידוד, הנקודה הגבוהה ביותר בעיר הממוקמת בצומת 

שבין שלוש שכונות. הליכה יומיומית יוצרת שגרה, 

ולא פעם אדם שוקע במחשבות תוך הליכה ואינו 

מבחין בנעשה סביבו. כשנקבע אירוע סביב ההליכה 

הקשב וההתבוננות הם מסוג אחר. זהו מעשה יצירה 

חד-פעמי המאגד סביבו את התושבים כקבוצה שיש 

לה סיפור משותף.

הסיפורים והחוויות שנוצרים באותו יום יוצרים מצב 

של "הזרת המוכר". כלומר, התבוננות בדבר המוכר 

במבט חדש של תייר המגלה מקום זר. זוהי חוויה 

מיוחדת במינה ומרגשת בכל פעם מחדש. העיר 

משנה מראה ומשמעות, משפיעה על המתבונן 

ממקום לא צפוי ואף מפתיעה, לא פעם. ייתכן 

שלא נשוב לבקר במקום ונמשיך בשגרת היומיום, 

אבל החוויה תישמר בזיכרוננו ותאצור רובד נוסף 

ועשיר בתחושת המקום שלנו.

 לפתח תחושת מקום ותחושת קהילה – הצהרה של גאווה, אהבה 
ויציאה לדרך חדשה

אדם מחובר לעירו ואכפת לו מה שקורה לה, לכן גם אם מבטו מושפל ורגליו מתאבקות באבק המדרכה, או 

שעיניו רואות אשפה מושלכת בצד הדרך וסוג של הזנחה, הוא רואה בכך חלק מהתחושה שהיא מעין בעלות 

על המקום ואחריות עליו. אכפת לו שלא נקי או כן נקי, אכפת שצואת כלבים מנקדת את המדרכה לכל אורכה.

לחליפין, ליבו צוהל כשהמראות המוכרים של עונה אחת בשנה חוזרים על עצמם מידי שנה כמו פריחת 

החצבים במדרונות שכונות רננים, מעוף וחצבים, הצבעונים האודמים בוואדיות המתחתרים ברכס כידוד, 

עליו מתנשאת העיר, החסידות החוזרות וחונות כאן בדרכן צפונה או דרומה, חוויית השלג הנצפה מערד על 

הרי חברון מהעבר האחד והרי מואב מהעבר השני. הדומייה, הנוף החשוף של המדבר, הרוח הסוערת לעתים 

ונושאת ענני אבק, הבתים – חלקם דהויים וסגנונם האדריכלי מסמן שנות עמידר סטנדרטי וברוטליסטי.  כל 

אלה מסתכמים בצמד המילים "תחושת מקום" - מן בעל-ביתיות על כל משמעויותיה.

על הליכות ג'יין
"הליכות ג'יין" היא יוזמה עירונית, כינוי לסדרת 

סיורים רגליים מודרכים הנערכים בערים 

שונות ברחבי העולם. ההליכות נערכות מידי 

שנה בסוף השבוע הראשון של חודש מאי 

לציון יום הולדתה. ההליכות מאורגנות ללא עלות, על ידי מתנדבים, 

והן פתוחות לכל אדם ללא אפליה.

הליכות ג’יין התקיימו לראשונה ב–2006 בטורונטו. מאז מצטרפות מדי 

שנה ערים נוספות לאירוע, תוך שהן משמרות את הרעיון הבסיסי שעליו מושתתות הליכות ג’יין: הליכות 

המספרות את סיפורה האחר של העיר, הסיפור הלא כתוב ולעיתים גם הלא מדובר.

ההליכה בעיר היא אירוע המקרב את העיר לתושביה, מפיח חיים בעיר, מחבר אנשים לרחובות ויוצר, 

לעתים קהל ומפגשים בלתי צפויים. אנשים הולכים בקבוצה ברחבי עירם ומספרים לכל המעוניין להקשיב 

סיפור הקשור בשכונה, ברחוב, בבית, בחדר מדרגות, בגינה, בחצר, בעץ או באנשים שחיו או עודם חיים לצד 

כל אלה. זהו הזמן המאפשר לערים הקטנות להשמיע את קולן הייחודי. זהו המפגש הקהילתי שבו העיר 

מספרת את סיפורה בשפתה היא, במושגים וביטויים המובנים רק לה – "הקסם באוויר", "הטיילת", "כמה 

שנים אתה בערד" כהכרזת היכרות, "ערד של פעם", "אסון הפסטיבל", "המחנה הקדמי" – מושגים השגורים 

רק בפי תושביה, חלק ממורשתה.

2017יין בערד 'גהליכות 
ת בערד"הקשקבוצת ' ויום 5.5

.1
10:00-ניפגש ב–מסלול נעורים

בבוקר בכניסה  
לבית הספר הדמוקרטי מול גן הרפתקאות

  ,

נשמע את סיפור תנועות 
נבקר , הנוער

נצפה על האזור , באכסנייה
והפתעה  מהדרך 

, תחכה במרכזון
סיפור נעורים וביקור בצבר 

5 .
בסיום מופע הליכה על חבל בגן הרפתקאות
.

יש להצטייד בכובעים 
ומים

.1
פינות קסומות בשוק הבנוי 

17:00-ניפגש ב–
בחזית השוק הפונה לחניית השוק המקורה

 .

נשמע גלגוליו של שוק מאז 
. ועד היום1978

במספר נסייר 
במופע לקראת שבת בכיכר השוק ההומהחנויות קטנות ומטריפות ונקנח  

.

באתר לפרטים 
Jane's Walk 

בערד" קשת"ה: ובדף הפייסבוק

הקשת בערד

יום ו‘ 1 במאי 2015

  

הליכות ג’יין בערד

 

 

מסלול בעקבות הפסלת לאה וגינות אבישור

 ניפגש בחמש אחה“צ ליד בית הכנסת מול מגרש החנייה של קופ“ח הכללית.

 נבקר ונספר: על המנורה שהתנוססה מעל ביה"כ ולא עוד, כיצד קם גן הצב ועל יצירתו

של יוסף שלתיאל. נציץ בפסל האהבה בקולנוע ”אורון“ ומשם נהלך לאורכה של שכונת

אבישור בין גינות ופינות קסומות ומפתיעות ויצירות אמנות.

נסיים למרגלות פסל ”ביחד" ברחבת בית גלעד.
 

מסלול שכונת חצבים

 

 

בואו להכיר ולהוקיר פינות קסומות בעיר

  

נפגש ב10:00 בבוקר ברחוב בגלעד 4 (אתר הפסל האדום שנהרס מול רח‘ הספורט)

 האמנית לאה מיכלסון תארח אותנו  בחצרה, נשמע סיפורים וזכרונות בגן הקטן

 השוכן לצד היוזמה המבורכת של כפרוצ‘קה. נתפעם בחצרות של יוסי חביב, חנה כדורי,

משפ‘ שקדי ויוזמת ”מנתור“ ונסיים בקצה מבצע לוט, נוכח יופיו של מדבר יהודה- בהפתעה
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לאסוף ידע על העיר – על החשיבות של המידע המקומי
לערד היה ארכיון מפואר שבנתה נילי עוז עם קבוצת מתנדבים ועם השנים לא שרד את הגלגולים שעבר. 

יש מוזיאון היסטורי וארכיון שהקים אורי פרי )פרי גם כתב ספר על חייו בערד – "ערד ואני" -העיר והאדם 

קשורים ללא הפרד(. דב פוניו כתב ספר "מדריך למטייל בדרום מדבר יהודה" המספק מסלולי טיולים היוצאים 

מערד. במרכז התקשורת ישנו אוצר בלום של תיעוד וכך גם אצל הצלמת עירית עשת-מור. נכתבו כתבות, 

עבודות תלמידים וסטודנטים והצטבר ידע רב על העיר המיוחדת הזו. למרות זאת, רב החסר. מטבע הדברים, 

קורה שאירועים נשכחים או לא זוכים שייכתב עליהם והדברים חומקים מאתנו.

הליכות ג'יין משלימות חסרים וממלאות חללי מידע. סיפורים קטנים של זיכרונות, חוויות, מוסדות ותהליכים 

שנשכחו מלב. סיפורים יקרי מציאות. כשקבוצת הקש"ת מתחילה לבנות את ההליכה יש לה תפקיד של 

בלש – לחשוף את הנסתר ולתת לו פומבי. תהליך זה נמשך מספר חודשים בו החברות מתגלגלות מתושב 

לתושב, מבייגה לבצלאל, מוותיקים לחדשים עד שממלאים את החסר ומאתרים מי שיספר.

כל המידע הזה מצטבר והופך לידע על העיר. לידע יש ערך רב לא רק בפני עצמו אלא ככזה שבונה את 

הקשר שלנו למקום ומקרב אותנו אליו. כל סיפורון הוא תרומה קטנה למצרף הגדול שיוצר עיר, מקום. יש 

לקוות שבאחד הימים יוקם מרכז מידע על ערד בו יכונסו כל החומרים, הסיפורים והעדויות, ותלמידים יוכלו 

להשתמש בו ולשאוב ממנו אהבה למקום בו נולדו, כדי להמשיך במסורת האכפתיות והמחויבות לעיר.

אורי פרי, ארכיון מהלך

אל תחושת המקום נקשרת גם תחושת קהילה, כי לא ניתן להפריד מקום מיושביו. לתושבי ערד יש גורל 

משותף של יושבי מקום קטן בקצה המדבר, היסטוריה משותפת, מושגים וסמלים, אירועים מכוננים, 

קודים תרבותיים ושפה ייחודית ומשותפת הבונה מקום. תחושות של השתייכות, אמון, ביטחון, הדדיות, 

היכרות, יריבויות ונרגנויות הם עוגן, שורשים שהכינו במקום הזה בו עוברים חיינו, המכלול הזה הוא הזהות 

המקומית. קהילה אינה בהכרח ההיכרות עם כל דבר והסכמה על כל עניין, אלא היכולת לדעת כיצד פועלים 

עם השונות והשינויים.

אלה הנכסים של ערד, זוהי הצידה לדרך, דרך חדשה. דרך אחרת ושונה אך עם מטען היסטורי ההולך ונמשך 

ומתהווה כל העת. ערד עברה שנים קשות, היא הוקמה כמקום אוטופי. יצקו את כל החומרים הנכונים 

במינון הנכון, ולפי המרשם במדויק. התכנית הייתה אמורה להצליח, אבל זה לא קרה. המציאות התנגשה 

בחזון והחריבה אותו. המדינה השתנתה, המדיניות השתנתה, תנאי הקיום והפרנסה השתנו, המנהיגות 

כשלה בעתות של שינוי, וכדרכם של מקומות למציאות היה כוח אחר, וערד ירדה מגדולתה. אבל התושבים 

לא השלימו. חלקם אמנם נואשו ועזבו, חלקם מתרפקים על ימים עברו וממאנים להתנחם, אחרים הוסיפו 

לזהות המקומית שלהם דימוי שלילי ונוצרו בתוכה התנגשויות בין גאווה להשפלה.

קבוצת הקש"ת החליטה שחייבים לצאת לדרך חדשה. יש לעיר ולתושביה נכסים נפלאים: נופים, מרחבים, 

תושבים מתנדבים ותומכים זה בזה, תושבים הנלחמים על המקום שלהם ואוהבים אותו. אלה נכסים יקרי 

מציאות ולא מובנים מאליהם. בעזרתם ניתן להחזיר תחושה של גאווה, תחושה של מקום ושל קהילה, 

קהילה הפועלת תוך הכללה ולא תוך הדרה, שיש בה סובלנות ולא גזענות, שמדגישה את המשותף על אף 

התקיימותו של המפריד.

פינת המשחקים בשכונת אבישור
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הליכות וסיפורים לדוגמה

הליכות מחאה
השוטטות, צורה ספציפית של צעידה בעיר, ריתקה גם את דמיונו של הפילוסוף ומבקר התרבות מישל דה סרטו 

)1986-1925(. הנחת הבסיס של דה סרטו היא שהולך הרגל הצועד בעיר, פועל בראש ובראשונה כצרכן ובו בזמן כיצרן 

של משמעויות באמצעות השימוש במוצרים המוצעים לפניו. למעשה, המשוטט הוא פרשן של המרחב. בפעולתו 

הוא חותר כנגד הסדר הרציונלי, התועלתני, המוצא את ביטויו במבנה המתוכנן ובנהלים הקובעים את פעולתה 

התקינה של העיר. אם כך, הפעילות האנושית במרחב כמו כותבת אותו מחדש כמחאה כלפי הנוקשות והעריצות 

 המערכתית. חלק מההליכות שיזמה הקבוצה היו מחאתיות והתריסו נגד הסדר והתכנון שניסתה הרשות לכפות. 

להלן תיאור של שתי הליכות מחאה. 

טיילת מואב
בשנת 2013 גילה אחד מתושבי רחוב מואב שהעירייה מתכוונת לבנות מגדלי מגורים על הטיילת. וזאת יש 

לדעת, אזור זה של העיר יועד כבר בתכנית האב להיות אזור התיירות העתידי, כיוון שמשני עבריו נשקפים 

נופי המדבר במלוא הודם, ובקצּה נפרש המראה לכל מלוא העין בואכה ים המלח והרי מואב. 

השמועה על התכנית ההרסנית עשתה לה כנפיים, התושבים פתחו דף פייסבוק: "מצילים את טיילת מואב", 

הגישו התנגדות בוועדה המחוזית והתכנית בוטלה. תוך כדי כך חשף דף הפייסבוק את יחסם של תושבי ערד 

לטיילת. הועלו תמונות מרהיבות מכל שעות היממה וכל עונות השנה, מכל זווית ושל כל אובייקט. נכתבו 

סיפורים על חוויות מהטיילת וזיכרונות מיוחדים. הנה מספר משפטים מייצגים שהועלו בדף:

הטיילת הייתה שם תמיד, כילדים בטיולי ערב קיץ עם ההורים והאופניים אוהבים את הירידות סובלים 	 

בעליות... בטיולים עם החבר'ה עד המצפור מרגישים גדולים מול המדבר העצום הזה שעמד שם בקצה 

מצפור... הסודות, השיחות החשובות ההתפייסויות, האהבות, פסיפס של חיים שלמים...אף אחד לא 

יכול לקחת את זה מאתנו )ליאת אילוביץ'(.

ח ו ל ה על הנוף הזה...	 

תיכף מתבהר. עומד על המרפסת ומחכה לראות האם הרי מואב מושלגים...	 

חזרתי עכשיו מהליכה בטיילת עד המצפור. איזה תענוג מנקה את הנשמה.	 

טונות של זיכרונות מהמצפור, הסיגריה הראשונה, שלווה יפהפייה, חברות טובות.	 

בסיור שערכנו היום בשביל הטבעתי, מעיין ואני צפינו בשפן סלע בגודל ענק )כמעט כמו של כלב( 	 

שגדל בנחת בחורבות מלון מצדה. 

התמונות מעבירות צביטה בלב, צביטה של געגוע יחד עם תקווה שבזה לא יעזו לגעת לרעה.	 

כשאני מתגעגעת הביתה הרבה פעמים אני חושבת על התקופה שהייתי בתיכון וכבר היה לי רישיון 	 

נהיגה, והייתי נוסעת אחרי הלימודים למצפור כדי ליהנות מהשקט והנוף המדהים.

לחזק את התודעה המקומית
את המושג "הזכות לעיר" הגה הפילוסוף המרקסיסטי הנרי לפבר ב-1967 והוא הפך לסלוגן ולתביעה חברתית-

עירונית לשינוי במהומות הסטודנטים בפריס ב-1968. כיום, המושג הוא מעין אידיאל פוליטי מוביל ברבות 

מערי העולם. 

ובכן, מהי אותה תביעה לזכות לעיר? 

זכות זו היא מעין מכלול של זכויות: הזכות לשוני, שפירושה הזכות שלא להיות מודר מהמרחב הציבורי 

היום יומי בעיר; היא כוללת את הזכות לשיתוף – נגישות התושבים לכל החלטה בנוגע למרחב הציבורי, גם 

ברמה הלאומית וברמת התאגידים; והזכות לניכוס – במשמעות החברתית של זכות לנגישות, אחזקה, ייצור 

ושימוש במרחב העירוני ויצירת מרחב חדש הפוגש את צרכי התושבים )עבודה, דיור, חינוך, פנאי(, כנגד 

המשטר הקפיטליסטי המפריט את המרחב.

הזכות להשתתף ולשנות מושגת בדרך כלל באמצעות מאבק פוליטי הצומח במרחב הציבורי של העיר בו 

מתעמתות קבוצות שונות וחוות התעצמות המזינה את הכוח להיאבק באופן הדמוקרטי ביותר. רק כך יכולים 

תושבי העיר לשנות את המבנה המדיר ולבנות מבני כוח חדשים. מאבק כזה מעניק לתושבי העיר שותפות 

בשליטה על גורלם. תהליך כזה אינו מתרחש מעצמו. אזרחי העיר צריכים לרכוש את תחושת המקום ולהרגיש 

שהמקום יקר להם, כך שבעת איום ייצאו להילחם עליו ובהזדמנות שנקרית לפניהם להשתתף בתהליך הם 

ישתתפו, ילמדו וישתמשו בידע שרכשו. רכישה משותפת כזו של ידע מתרחשת בהליכות ג'יין.

הפגנה נגד מכרה הפוספט בשדה בריר, פברואר 2018
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הליכה לכבוד האמנית לאה מיכלסון
הליכת מחאה אחרת הוקדשה לפסלת לאה מיכלסון ז"ל, תושבת 

ערד שהייתה אז בת 94. לאה רצתה שיוקם מוזיאון ליצירותיה בערד 

ומשלא נענתה, פנתה לבן-שמן, שם התחנכה, והמוזיאון הוקם שם. 

לאה נפגעה מאוד ועמה רבים בערד הצטערו צער רב על ההחטאה 

והעלבון שחוותה אמנית שתרמה כה הרבה מיצירותיה ומרוחה הטובה 

לערד. לפיכך, בהליכה אחת שזרנו את היצירות לכלל מסלול: מהחנוכייה 

מעשה ידיה, שהתנוססה על גג בית הכנסת הגדול ונהרסה, ועד לפסל 

האהבה מול בית גלעד, שהשחיר על רקע השקיעה המדברית במבעו 

הרומנטי.

באותו יום פתחנו את מסלול ההליכה בשכונת חצבים במקום בו עמד 

"הפסל האדום" של לאה שנותץ. כשחיפשנו חומר על הפסל האדום 

מצאנו שלושה בלוגים יפהפיים מתוכם נעלה כאן קטע מהבלוג של 

קלרה אונגר:

''...סבתא גרה לידנו אז, במורד הגבעה, ליד גן קטן של שושנים. בקצה הגן, משולב באבני צור, היה פסל 

אדום של איש ואישה, צמודים זה לזה, צבועים אדום. אף פעם לא נתנו עליו את דעתנו, אבל הוא תמיד 

היה ברקע, כשקבענו מסיבת כיתה "בארבע ליד הפסל האדום", או כשהלכנו לבריכה העירונית בחופש 

הגדול... עוברים ליד הפסל האדום וחותכים בדרך קיצור בין הוורדים. 

...לפני כמה שבועות נסעתי לערד שוב. ובעלייה המוכרת, ליד הפסל האדום, פגשתי בפעם המיליון את 

הפסל האדום – אבל הפעם מנותץ ושבור, כמעט עד היסוד. אולי זה נשמע כמו הגזמה פואטית, אבל 

הרגשתי כאילו מישהו ניתץ לי פיסת ילדות ואיתה גם משהו מרוח ערד הישנה והפשוטה ההיא, שהפסל 

הזה ייצג." 

בהמשך ההליכה ביקרנו את לאה בביתה. עמדנו בחצר בין הפסלים שיצרה ושמענו את סיפור חייה.

באותה שנה החלטנו להקדיש את אחד הסיורים לטיילת, במשמעות שמעניק דה-סרטו להליכה. 

בסיום המסלול במצפור הזמנו את בועז פינקוביץ' להעלות סטנד אפ קומדי על בניית מגדלים במצפור.

המופע של בעז פינקוביץ בטיילת

התצפית במצפור. צילם: אייל תמיר

הנאהבים, אתר עיריית ערד
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מספר בתים הלאה ברחוב הגלעד 

ראינו חצר קקטוסים ייחודית של 

חנה כדורי ז"ל. כשבאנו לראות 

ולשוחח התברר שבביתה יש אוסף 

עבודות צורפות מעשה ידיה. כך 

התגלגלו לידינו ונשזרו זה בזה 

סיפור אחר סיפור, פינות קסם 

חבויות.

2. תלוי מַסֵּפר 
חשוב שהמספר המוביל את הסיור יידע לרתק, אם בצורת הסיפור או בדרך ההומור. משה רגב ניחן בתכונות 

אלה, ואפשר לראות שהמטיילים מרותקים לדבריו בצחוק ובסקרנות.

משה רגב ממתין לקבוצה בשכונת הפטיו כדי לספר על ימיו הראשונים של בית הספר התיכון

נסיבות הבחירה במסלולים
הבחירה במסלול ההליכה מתרחשת על סמך משיכה של חברות לאתר מסוים, באקראי, לאור אירוע מתקרב, 

או הרצון להביא לתודעה אזור מסוים בעיר.

1. תלוי מקום – גני מעוף, בתים וחצרות 
בכל שנה מתקיימים שני מסלולי הליכה – מסלול בוקר ומסלול אחר הצהרים ביום שישי. בשנה השלישית 

לקיומן של ההליכות מצאנו מסלול לשעות הבוקר במבואות העיר, אך התקשינו למצוא מסלול לשעות אחר 

הצהריים. חשבנו על נחל חסד אבל ביקור במקום הראה שיהיה צורך בהליכה ממושכת. הסתובבנו בשכונת 

מעוף השוכנת על גדת הנחל, והתגלתה לנו שרשרת גנים מפתיעים ביופיים הגולשים זה לתוך הבא אחריו 

עד לוואדי שבקצה השכונה. 

מראה הגנים הזמין מופעים במרחב הירוק והפתוח ושיחה על ה"גן הנכון" לפי ג'יין ג'ייקובס. לדעתה, לא כל 

גן מבטיח הצלחתה של העיר. בגן צריכים לחלוף קהלים שונים לאורך כל היום ורצוי שיהיה בו בית קפה או 

קיוסק. כך נפלה ההחלטה לקיים את סיור אחר-הצהרים בשכונת מעוף. הגנים היו עמוד התווך, אך הסיור 

הוקדש גם לייסודה של השכונה, הטבע העירוני על גדות נחל חסד וביקור בבית אמן.

בעת ההכנה של הסיור בשכונת 

חצבים פגשנו את יוסי חביב בפתח 

ביתו. התגלגלה השיחה והתברר 

שהשער בכניסה לביתו שימש כשער 

בית כנסת בעיר העתיקה בירושלים 

נהגו  התימנית  והקהילה  שאביו 

להתפלל בו. עם כיבושה של העיר 

העתיקה נלקח השער אל בית אביו 

לאחר 1948. נכנסנו לחצר וראינו 

המשולב  לאמנות  מוזיאון  ממש 

בגינה ובו יצירותיו של יוסי. 

הגינה של חנה כדורי ז"ל

הבית של יוסי חביב
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אורי פינטו, נכדו של סבא רפאל, 

הוא מספר מחונן שהצליח לרתק 

אותנו כעשרים דקות בקשב רב 

וצחוק סוער. אך גם הדמות עליה 

במינה.  מיוחדת  הייתה  סיפר 

הצירוף של המספר עם המסופר 

היה מושלם ממש.

אורי פינטו מספר על סבא רפאל

3. תלוי זמן – הטיילת המתחדשת ודאגת התושבים
לקראת התחדשות טיילת מואב, החלטנו לספר על התכנית והשינויים הצפויים ברחוב מואב. פנייה לאדריכל 

הגנים והנוף, רם אייזנברג, הולידה הצעה שלו לבוא ולספר ולהסביר בעצמו את התכנית שתכנן. בהזדמנות זו 

נקבעה גם הרצאה לפני הסיור בעקבות חששם של תושבים שהטיילת החדשה תצמצם את מספר מקומות 

החנייה ליד בתיהם. סיור זה, אם כן, הוביל לשיתוף בין העירייה, התושבים והמתכנן, והלמידה על התכנית 

הייתה רלוונטית וחיונית. כשבועיים לאחר מכן כבר החלו בעבודות להכשרת הטיילת, וכך זכינו ללמוד על 

התכנית ולדעת למה חוסמים לנו רחובות ומפריעים לתנועה.

4. תלוי בעיה 
הפארק הצפוני של ערד שוכן מול שכונת חלמיש, בקצה שכונת יהושפט. יש בו פינות צל, עצי פרי, ספסלים, 

פינות מנגל ופסל מתכת ענק שמזכיר מגן דוד. למרבה הצער, הגן סובל ממבקרים רבים שאינם מפנים את 

האשפה שייצרו, הפחים קטנים מידי, לבקבוקי הפלסטיק אין מיכל מחזור ומכולת האשפה לא נצפית מהגן. 

כאן הצטרף לסיפור אורי ניר. אורי הוא צעיר בן 70 ששם לו למטרה לנקות את הגן, לפנות למוקד בעירייה 

ולהעיר למנקים ולמשתמשים על הצורך לשמור על הניקיון. אך טבעי היה שאורי הוביל את המסלול בפארק. 

לקראת הסיור דאגו בעירייה לנקות היטב את הגן ואף לקחו חלק בסיור – גרי עמל, המנכ'ל וניסן בן-חמו, 

ראש העיר. 

וכך נכתב בדף הפייסבוק של העירייה כחודש לאחר ההליכה בטיילת:

עיריית ערד 5.6.2018

ברכות לכולם: פרויקט טיילת מואב יצא לדרך

הפרויקט נועד להגביר את הבטיחות לנוהגים בכביש מואב ובעיקר נועד להנאתם 

של הולכי הרגל ורוכבי האופניים על תוואי הדרך מהתיכון ועד למצפור. עלות 

שלב א' של הפרויקט עומדת על 7 מיליון ש"ח, וזהו חלק מההשקעה העירונית 

בענף התיירות המתפתח. במסגרת הליכות ג'יין בעיר, נערך מפגש תושבים 

וסיור עם ראש העיר, מנכ"ל העירייה ומתכנן הטיילת האדריכל רם אייזנברג.

האדריכל רם איזנברג מסביר 
את תכנית הטיילת

ראשיתו של סיור הפרק הצפוני. אורי ניר משמאל, גרי עמל וניסן בן חמו מימין
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השתתפות הקהל 
הקהל בהליכות הוא שותף מלא. אנשים שואלים, מוסיפים מהידע שלהם ומספקים משוב על המסלול. כך 

נוספים רובדי ידע כגון הסיפור של רבקה שילה על המעבר התת קרקעי שבין שכונת ראשונים לבית ספר 

יעלים, על הבריכה הראשונה בערד, או של אורי פרי שאסירים בנו את בנין השומר הצעיר.

גם לאחר ההליכה, תוך כדי שיחה עליה, עולים פרטי מידע נוספים מהמאזינים. כשהמשתתפים מנסים ללכת 

על החבל בפארק, מצטרפים לריקוד ההורה על הגבעה או שותים קפה קצר בכפרוצ'קה, כשאוריה מספר 

על היוזמה להקים מסעדה בשכונה, הם מפיחים חיים בהליכה באופן המטשטש גבולות בין הצד היוזם את 

ההליכות לבין המשתתפים. הקבוצה כולה הופכת ליצרנית של המקום ולעתים אף לחלק מחיי היומיום בעיר.

סיפור מתגלגל 
הפסל בפארק הצפוני 

כששאלנו את בצלאל טביב, ראש העיר השני של ערד, שבעת כהונתו הוקם הפסל בפארק הצפוני, מה ידוע 

לו עליו – הפנה אותנו לגיתה סופר. גיתה פנתה לגיסתה, שהייתה מעורבת בהתרחשויות, וכך נולד סיפור 

הפסל כפי שניסחה אותו גיתה ]מקוצר[:

"האמן ששון סופר נולד ב-1925 בבגדד. עקב פעילותו הציונית הוא חשש ממעצר וברח דרך בצרה לפרס. 

משם הגיע לארץ לקיבוץ חניתה. לאחר זמן הוא עבר לארצות הברית, שם החל לעסוק באמנות, ופסליו 

נמצאים במוסדות ציבור ופארקים בארצות הברית.

ששון סופר היה דודו של אברהם סופר, מוותיקי ערד. לאחר ביקור שלו בערד והתלהבותו מהמקום, 

עלה הרעיון לתרום פסל לעיר ערד בה ביקר מספר פעמים. הרעיון הוצג לעירייה, והתקבל בברכה וכך 

החל התהליך. הפסל המפורק והארוז הגיע לחיפה בעת שביתה בנמל, ואי אפשר היה לשחררו מהמכס 

מספר חדשים. כאשר הסתיימה השביתה שוב התגייס ששון יחד עם המשפחה, להביא את הפסל במצב 

טוב לערד.

שמחנו מאוד, ליווינו את ששון בהצבת הפסל במקום שהעירייה הקצתה, עם הבטחה של בצלאל שהפארק 

והפסל יהיו ברבות הימים חלק ממרכז העיר. העירייה הושיטה יד בהעמדת הפסל בעזרת עובדי העיריה. 

ששון בא שוב עם משפחתו לערד, והשקנו את הפסל בטקס מרגש. 

כלל ידוע לגבי יצירתו של אמן שאין נוגעים בה ואין משנים בה דבר ללא הרשאה של האמן. ואילו כאן, 

ללא הסכמת האמן, קיבעו את הפסל לאדמה בטיעון של בטיחות, וכך הפסל איבד מהגמישות ומהסמליות 

שלו. אני זוכרת את הכאב של האמן. החשש בערד, נבע כנראה, מטעמי בטיחות )זמן קצר אחרי אסון 

הפסטיבל(. גם בהמשך לא דיברו עמנו או עם האמן, הן ביחס לשלט, שמיקומו ותוכנו לא תואמו עם 

האמן, והן בהצבת ספסלים מקורים שקוטעים את המפגש בין הפסל לבין המדבר. ששון נפגע ולא חזר 

עוד לבקר בישראל עד לפטירתו ב-2003."

 הפסל של 
 ששון סופר, 

צילמה עירית 
עשת-מור

רבקה שילה מספרת על המעבר מתחת לרחוב יהודה
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הליכות ג'יין כפסטיבל החוגג את העיר
בכל התמונות שמצטברות אצלנו במשך השנים בולט הצבע הצהוב של חולצות עליהן מתנוססים הלוגו 

של הליכות ג'יין והלוגו של קבוצת הקשת. היוזמה הזו מייצרת אווירה מיוחדת, חגיגית ועליזה, לכך מצטרף 

האירוע החברתי של המפגש. אנשים הטרודים כל השנה ולא מרבים להיפגש שמחים לפגוש מכרים וחברים 

וללכת יחד, להקשיב ולחוות. הליכה בצוותא, רעות ערדית ומסורת של הפתעות. 

הליכה על חבל בגן ההרפתקאות בסיומו של מסלול נעורים

המראות המשמחים של המפגש בטרם ההליכה ובהמשך, הטור הארוך 

והמתמשך לאורך המסלול, הם המשווים להליכה את המראה הטיפוסי של 

קהילת מטיילים, של ביחד ההופך את המקומות לרצף, למסלול שלא יחזור 

על עצמו, אלא בזיכרונותינו ובתמונות מעוררות הגעגוע והשמחה – פסטיבל 

של הליכות בעיר. 

בכל מסלול מחפשים מה יכול לשמש כאטרקציה מהנה. מבין הבחירות שעשינו: כגון ריקוד ההורה בגבעת 

כידוד; ריקוד הפלמנקו של רוני וולדמן בגני מעוף ; סושי ואגרול במסעדה הסינית; אבטיחים בסוף המסלול 

של תכנית הטיילת; או סטנדאפ קומדי של בועז פינקוביץ' על הבנייה בטיילת.

החולצות הצהובות מלפנים ומאחור

רוני וולדמן רוקדת פלמנקו בגני מעוף

גיורא גליקסמן פותח שולחן בפרק הצפוני

קבלת שבת אצל משפחת רסקין עם סיום מסלול גבעת כידוד. יוסי פרץ, דודו שי ואמה שרים ומנגנים
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מילות סיכום והמשך
העיר היא תהליך, היא נמצאת בהתהוות מתמדת והדינמיות והשינוי הם חלק מקיומה. ערים נהרסות 

ונבנות כל העת. רבות מהערים הקטנות מאז שנות ה-70 סובלות מתהליכי דעיכה, אך חלקן השכילו למנף 

את נכסיהן ונחלצו מהעליבות והייאוש. במקביל, אנשים מאסו בחיי הפרוור הסוגרים עליהם והמרוחקים 

ממרכז העניינים והעדיפו לעקור אל עיר קטנה שיש בה מערך שירותים והיא שומרת על אופייה הקהילתי. 

זמן הערים הקטנות! 

ערד, הנמנית עם הערים הקטנות הללו, שגשגה במשך כ-20 שנים תחת שלטון שהיה מעוניין בהקמתה 

ובהצלחתה. לאחר מכן עברה הידרדרות ממושכת עם השתנות התנאים הפוליטיים והכלכליים-חברתיים. 

בשנים האחרונות ניכרת התאוששות מבשרת תקווה. עלינו לזכור שבידינו הדבר לתרום להתאוששות זו, 

להיות חלק מהתהליך וזוהי זכות גדולה שלא כדאי לנו להחמיץ, גם באמצעות פסטיבל ההליכות שקושר 

אותנו אל הזהות המקומית שלנו ואל המקום שאנו חיים בו.

במהלך חמש שנות הליכות ג'יין הצטבר ניסיון רב כיצד לבנות הליכות אלה כקבוצה. אם בתחילה איש בערד 

לא הבין מי היא ג'יין ומהן ההליכות, הרי שמעגל היודעים התרחב מאוד ושמה של ערד כחלק מפסטיבל 

ההליכות הארצי ואף הבינלאומי, יצא לפניה. גם הקש"ת בערד הפכה לידועה ומוכרת בעיר כמוסד ערדי גאה. 

הקבוצה ופסטיבל ההליכות בעיר חיברו אליהן את המנהיגות המקומית והפרויקט זוכה להכרה ולהוקרה. 

זהו נדבך נוסף לעיר המיוחדת הזו ולחוסנה, לתרבותה ולסמליה. 

לדעת את העיר – הליכות ג'יין בערד
הפסל "ביחד" )בתמונה מימין(, שתרמה לאה מיכלסון לבית 

גלעד, השחיר על רקע השמיים לעת שקיעה כשסיימנו את 

הליכות ג'יין. הרוח הקרירה, המראות והרשמים שאצרנו 

מההליכות ביום זה בערד ריגשו את כולנו כקהילה קטנה 

המנסה לדעת את עירה. 

השימוש במילה "לדעת" נובע מהמושג הארוטי ומבטא את 

הקרבה האינטימית ביותר, בד בבד עם חוסר היכולת לדעת 

לאשורו, ללא שיור. הרצון לדעת נותר תמיד לא מסופק 

ומעלה ניסיונות חוזרים ונשנים לראות, לחוות, להבין וליהנות.

לפיכך אנו חוזרים לאותם מקומות ומנסים למצות את יופיים 

ולמצוא בהם פינות שלא הבחנו בהם בעבר. הליכות ג'יין שאנו 

מקיימות זו השנה השנייה, אל ה"ביחד" הזה הקהילתי, אל 

הרצון לחוות את העיר ולפקוח עיניים תמהות אל ה-"איך 

לא ראינו ולא ידענו עד היום על המקום הזה"?

את כל זה היטיבה לתאר לי יצחק בדבריה:

"אני אוהבת את זה, את הסיור בבתים ובשכונות של ערד, את הסיפורים שאפשר לשמוע ממקור ראשון, ישן 

וחדש ובמיוחד את האנשים שמגיעים לסיורים, כולם עם הניצוץ הזה בלב של אהבת המקום שאנחנו חיים בו. 

כמה חיוכים ראיתי הבוקר, כמה חיבוקים של חיבה אמיתית. אנשים שפותחים את הבית שלהם, את החצר 

ואת הסיפור על הרגע של ההנעה לפעולה, אם זה סיפור ההתיישבות בערד של משה רגב, הסיפור על השער 

של משפחת חביב )ועבודות האמנות(, עבודות הפסיפס של לאה מיכלסון, בעלי כפרוצ׳קה המקסימים, צימר 

״מנתור״ המהמם של ענת רובינשטיין )מודה רציתי להישאר שם ולא להמשיך, קסם ממש!( ההתגייסות 

של מנו עם נורה ועוד אנשים טובים בהצלה ובשיקום של פסל האהבה של לאה מיכלסון, אורי פרי עם 

התמונות של הבתים והאנשים מהשנים הראשונות של ערד, חנה כדורי המקסימה על האוספים המדהימים 

שלה והסיפור של ילדות כמו בקיבוץ בשכונת חצבים, הבית של משפחת שקדי, הבנות המקסימות שרקדו 

אל מול המדבר... יש יותר יפה ומרגש מזה?"

העיר נפתחה אלינו על מראותיה, אנשיה וצפונותיה והעניקה לנו מקום של מלאות, קהילתיות ואהבה. אנו 

מאמינות שרק אם נדע את העיר, המקום בו חולפים חיינו, אם נדע לאהוב את ערד – עיר קטנה ואנשים 

בה מעט – כי אז נצליח לחזק ולחלוק אותה כמקום שנעים לחיות בו.

כתבה על ההליכות כדוגמה
להלן כתבה של קבוצת הקש"ת בערד שהתפרסמה לאחר ההליכות ב-2015 בעיתון הצבי. 



30

רד
בע

ין 
ג'י

ת 
כו

לי
ה

רד
בע

ין 
ג'י

ת 
כו

לי
ה

31

נספח 1: רשימת המסלולים לפי שנים

 2014
מסלול בוקר "ראשונים"

המחנה הקדמי – עתליה אלדר סיפרה על אביה, ברוך נויברג, שניהל את המלון "ערד" על הגבעה וסיפור 

התפקיד של המחנה הקדמי שם תוכננה העיר בטרם קמה. משם צעדנו לשכונת ראשונים ושמענו על 

התכנון העתידי שלה. ביקרנו במוזיאון ההיסטורי, עברנו לשכונת יעלים – ושמענו על התיכון שהחל 

לפעול בשכונה מפי משה רגב. אחת הפעילות של שכונת יעלים - אביה טננבאום, סיפרה על היוזמה 

לשנות את מצב השכונה, סיימנו בשירי ערד ליד הבית המטופח של אתי.

מסלול אחה"צ לטיילת

התכנסות במלון יהלים וסיפורו של גילי סופר על המלון והתצפית מהמרפסת, הליכה עד לפנייה למצפור 

לזכרו של עופר גורני וסיפורו, תצפית עם שרגא קלסון מהמצפור וסיום עם בועז פינקוביץ בסטנד אפ 

קומדי על יזם שרוצה להקים מגדלים על שפת המצוק.

 2015
מסלול בוקר בשכונת חצבים

נפגשנו במצפור גלעד ליד אתר הפסל האדום, הליכה לביתה של הפסלת לאה מיכלסון, משם לגן 

הקטן ליד בית הכנסת ברחוב אחווה שם סיפר משה רגב על הקמתה של שכונת "בנה ביתך" הראשונה 

בישראל, ביקור חטוף אצל אוריה וליזה שהקימו את כפרוצ'קה, שמענו מיוסי חביב מה עושה השער 

של בית הכנסת מהעיר העתיקה אצלו בכניסה וסיירנו בחצר העשירה ביצירות אמנות, ביקרנו בגינת 

הקקטוסים של חנה כדורי ושמענו את הסיפור מפיה ובנוסף על עבודות האמנות בברזל שיצרה. הצצנו 

רגע לחצר של משפחת שקדי ומשם לענת רובינשטיין שהקימה יחידת נופש "מנתור". סיימנו במחול 

של להקת בנות בהדרכת בר קמחי נוכח המדבר בקצה רחוב מבצע לוט.

מסלול אחר הצהריים בעקבות יצירותיה של לאה מיכלסון

התכנסנו ליד בית הכנסת הגדול ושמענו את סיפור המנורה שהתנוססה על גגו ונשברה, משם המשכנו 

לגן הצב עם סיפור הקמתו מפי לאה פליישר, ואל קיר הבטון ועבודה בברזל של יוסף שלתיאל מעין הוד. 

משם הגענו לקולנוע אורון והצצנו על הפסל האדום המשוקם שנשמר מאחורי מנעול ובריח מחשש 

וונדליזם נוסף. עברנו לשכונת אבישור והתכנון המיוחד שלה, האנדרטה לשואה שיצר הפסל בודין מערד, 

נכנסנו לקונסרבטוריון לשמיעת השיר שסיפק השראה ללאה ליצירת התבליט "אין לי ארץ אחרת", 

התלוי באולם הקונצרטים, משם לחצר של בנין המטופחת בצורה ייחודית על ידי אחד הדיירים ולכפר 

נרדים שם נמצאת יצירה נוספת של לאה. סיימנו מול פסל האהבה המוצב ליד בית גלעד עם שקיעה.

אפילוג - מהי ערד? 
ערד היא הכיכר בקצה הדרך המהירה כשחולפים על פניה בדרך לים המלח. ערד היא העולם הגדול עבור 

תושביה: בתוכה הם בונים את ביתם, את קהילת החברים, את חיי היומיום, את שעות הפנאי – את החיים. 

העיר אינה רק המרחב הבנוי. היא גם הנופים הנשקפים ממנה, הוואדיות החודרים אל בין שלוחותיה הבנויות, 

מרחב הכביש המוביל אל מחוצה לה – כביש 31 על היישובים הבדווים ששוכנים לאורכו. גם לחיות הבר זכות 

שימוש במרחב הציבורי שלה, מצבוע ועד שפן. הסלעים והצמחייה המדברית מעטרים אותה, ורב החשוף 

והגלוי על הנסתר. 

ערד היא גם אוסף של מושגים ורגשות: פריפריה, נידחות, נטישה והיפרדות מהמרכז, שקט, קסם באוויר, 

אכזבה, השפלה, אסון הפסטיבל, נוסטלגיה לאתוס הימים הראשונים במדבר סעור הרוחות והאבק, השיטפונות 

בקניונים היורדים אל ים המלח, היובש והקרירות, אבני הצור הכהות והמגוונות, עמוד הבולבוסים בכניסה 

לעיר, המגוון האנושי.

ערד היא תושביה. חלקם נרגנים, לא מרוצים ודבר לא יניח את דעתם; חלקם צמודים לדפי הפייסבוק של העיר 

ואינם חוברים לעשייה הרבה בה; רבים המתנדבים והפועלים במסירות בכל תחומי החיים; יש בה הון חברתי 

של אקטיביסטים הבקיאים במלאכת ההתנגדות, המאבק וההגנה על הבית מפני איומים וסכנות; היא עיר של 

אמנים ואמנות כמו גם קהל שוחרי תרבות הנהנים משלל הרצאות, מופעים ותערוכות; התיירנים בעלי חדרי 

האירוח, העסקים, מורי דרך, תורמים לעיצוב של מקום-מעבר וביקור חטוף – עוברי אורח, טיילים, צועדי 

שביל ישראל ומלאכי שביל, תיירים ומבקרים; וכן, יש גם אוכלוסייה קשת יום הנזקקת לתמיכה וסעד. יש 

קהילה של חסידי גור, יוצאי חבר העמים, יוצאי אתיופיה ומדינות דרום אמריקה, מבקשי מקלט מאפריקה, 

משיחיים, דתיים-לאומיים ועבריים, בדווים וותיקים ילידי הארץ – עיר רבת תרבויות.

זו עיר קטנה בקצה המדבר והיא עולם ומלואו. היא תוכננה כעיר חדשה ברוח המודרניות וכיום היא זקוקה 

להתחדשות ועליה לפלס לה דרך חדשה ברוח הימים האלה על בסיס העבר הייחודי שלה. ערד היא מעין 

שמורת טבע וכל מי ששוהה בה שבוע יוצא מוקסם מהאווירה, הנוף, האנשים – הקסם הזה שאופף אותה. 

היא עיר מקלט מפני הרוח הרעה העוברת על החברה בישראל – השנאה, השיסוי, חוסר הסובלנות – כל זה 

נמצא מחוצה לה ונקווה שלא יגיע עדנו.

אנו, קבוצת הקש"ת בערד מקוות להמשיך להלך בה ולגלות את צפונותיה יחד עם תושבים ואורחים במסירות 

של אנשים האוהבים את עירם וחושפים את רבדיה טפח אחר טפח.
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מסלול אחר הצהריים בשוק המקורה

השוק המקורה עומד בשיממונו וחורבנו, 

לכן בחרנו להאיר את הפנינים הנחבאות 

בו ופתחנו בחנות של מרים – משחקים 

אורי מלכה שיש לו מעבדה  יצירתיים. 

ואלקטרוניקה נחשב  למכשירי חשמל 

לוותיק של השוק והוא נאבק ללא הרף 

למען החייאת השוק. בפינה חיכה לנו אורי 

פינטו, נכדו של סבא רפאל, דמות מיוחדת 

במינה, שעוסק בסריגה. אורי לא הפסיק 

לרתק בסיפוריו המשעשעים, וכך בחיוך הגענו לחנות הקטנה והמטריפה של אורלי מזרחי – חפצי יד 

שנייה. קינחנו בחנות הצמר של חווה נחמיאס ושתיית תה שהכינה שיר פרלמוטר.

2018
מסלול בוקר עם אורי ניר בפארק הצפוני ופתחת נחל חסד

הפארק ממוקם מול שכונת חלמיש לאחר תחנת הדלק סונול. אורי ניר פתח בהצגתו ובפעילות הניקיון 

שלו בפארק המתלכלך ללא הרף. ניסן בן חמו הציג את התכניות של בית הגיל הרך הניצב כבר על כנו, 

המשך הבנייה בשכונת יהושפט והפארק היפה שישתרע משם ועד פתחת נחל חסד. הלכנו שמחים על 

התפתחותה של ערד אל השולחן בצל העץ שפתח גיורא גליקסמן וכיבדנו ביין מעשה ידיו. הפסל דמוי 

המגן דוד ומרשים בממדיו צפן סיפור על פסל אמריקאי, יהודי מבגדד שתרם את הפסל לערד לבקשת 

אחיינו מוותיקי ערד – אברהם סופר. הפסל הוקם אחר עמל רב אך לא בהתאם להוראות הפסל. גלשנו 

אל פתחת נחל חסד ושמענו מגרי עמל מנכ"ל העיר על השימור של הנוף, ומילדי בית ספר טללים על 

ניקוי המאגורה בנחל. 

מסלול צהריים – הרצאה על הטיילת וסיור לאורכה מהתיכון עד לפינת רחוב גל

עבודות הטיילת עמדו להתחיל ותושבי רחוב מואב חששו שמספר מקומות החנייה יצטמצם בעקבות 

חלוקה שונה של מרחבי הכביש והמדרכה. האדריכל רם אייזנברג הגיע מחיפה כדי להסביר את התוכנית. 

לאחר הרצאה ודיון עם התושבים יצאנו למסלול הטיילת ורם הסביר באמצעות המפות מה יחליף את 

הטיילת הנוכחית. מהתיכון ועד מצפור גל-מואב הלכנו בהנאה ושם חיכו לנו אבטיחים מרעננים.

מסלול אחר הצהריים בגבעת כידוד

האבטיחים המרעננים נתנו כוח להעפיל לגבעה ולרקוד הורה עם אתי אלון ולהקתה לזכר המעשה 

החלוצי על הגבעה: לובה אליאב וצוותו עמדו על פסגתה הגבוהה וקבעו שכאן תקום עיר. אורי פרי 

סיפר על הקמת הבריכות, בצלאל טביב על מערכת המים וענת רסקין ערכה תצפית. סיימנו בקבלת 

שבת בחצר של ענת ומוטי רסקין עם כיבוד מפואר ושירה בציבור עם יוסי פרץ, דודו שי ואמה.

2016
מסלול בוקר מבואות ערד

פינת ההפגנות וסיפורו של שלומי טבצ'ניק על המחאה עם סגירת מפעל מגבות ערד, פסל הבולבוסים 

מפי היזם הבונה גדעון פרידמן, גן החמישה כגן זיכרון ואתר טקסי יום הזיכרון, מגרשי הפטנק והתנסות 

במשחק, הסיפור של אלון סגל על היוזמה של הקמת פאב "מוזה". סיום עם ישראל פרידנברג בעל המוסך 

במקום החבר וחובש ביחידת החילוץ וסיפר על כמה מקרי חילוץ במדבר.

מסלול אחר הצהריים בגני מעוף

משה רגב סיפר כיצד אריאל שרון הקים את השכונה, ומשם פתחנו בהליכה לאורך הגנים החוצים את 

השכונה לאורכה. בגן הראשון סיפרנו מדוע גנים אינם ערובה לאיכותה של עיר ומה נחוץ לפי ג'יין כדי 

שייחשב מוצלח. רוני ולדמן הופיעה בריקוד פלמנקו יפהפה. בגן השני שרה אמה שירי שבת ומהגן 

השלישי עברנו דרך ביתם של עמוס ורונית רדליך והתוודענו לפסליו של עמוס. המשכנו לתצפית על 

נחל חסד ושמענו מדנה רודד על התכניות לפארק בפתחו. גלשנו במורד רחוב יסעור ובקצהו חיכתה 

לנו שיר פרלמוטר עם תה צמחים מחמם ברוח הקרירה כשאנו צופים בשקיעה מול נחל דומיה.

2017
מסלול בוקר בפתחת שכונת נעורים

פתחנו ברחבת הכניסה של בית הספר הדמוקרטי. בעבר שימש המבנה את תנועת השומר הצעיר 

וניסן בן חמו סיפר מחוויותיו כחבר התנועה. שרית עוקד ואורי קוצר סיפרו על הקמתו של בית הספר 

הדמוקרטי שידע מאבקים רבים. בצל העץ שבכניסה סיפרו חברי תנועות בית"ר והצופים על הפעילות 

שלהם בעבר. בהמשך חלפנו על פני מבנה הנוער העובד, שגם הוא כמו השומר הצעיר נעלם מהנוף. 

נכנסנו לאכסניית הנוער שבה גינות יפות, שמענו על הפעילות בה והבנו שהעיר אינה מחוברת דייה 

לאכסניה וחבל. 

מעבר לכביש ערכה שיר פרלמוטר תצפית לעבר רכס זוהר ומדרון הגבעה עליה מתנוססת העירייה. התברר 

לנו שמחנה החופרים בתל ערד בימי רות עמירן שכן שם. על כלי הצור שנמצאו עליו סיפרה נחמה פלס 

ברחבה שלפני החנות. התיישבנו ברחבה 

ושמענו מפי נמרוד רותם על מסעדת שף 

אנטואן, ומפי בעל המכולת הבדווי אכרם 

על יחסי האחווה עם תושבי השכונה. 

ירדנו למסעדה הסינית לטעימה נפלאה 

ושמענו על אהבתה של בעלת המקום 

לערד. ברחוב צבר 5 נוכחנו לדעת מהי 

תרבות דיור בכניסה, וסיימנו בהליכה 

על חבל בפארק ההרפתקאות.
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בנק ודואר ומפגשים בבתי הקפה במרכז; בימי חמישי ושישי התושבים הולכים לקניות; "עושים הליכה" 

לאורך הטיילת בשעות הבוקר המוקדמות ושעות אחר הצהריים; וכך הלאה. פרט לאורי ניר, לא מצאנו 

עד היום מישהו שיוביל אותנו למסלול האישי שלו כשהוא מלווה בסיפורים. נשמח להצעות.

פרסום ושיווק ההליכות
עיצוב ההזמנה - שימוש בלוגו של הקשת וההליכות ושמירה על העיצוב והצבעים לאורך השנים.	 

הליכות עם חולצות ומדבקות – יצירת זיהוי סמלי.	 

פרסום ראשון - שמרו את היום, חודש מראש.	 

פרסום האירוע נעשה בדף הפייסבוק של הקבוצה ושיתוף בדפי ערד המרכזיים, תוך הקפדה שההזמנה 	 

תישאר למעלה, בראש דף הפייסבוק, ותוך יצירת שיח סביבה ותשובות לשואלים. שיתוף ברשימות 

תפוצה בווטסאפ ובמייל.

פיזור "מתאבנים" במשך חודש מראש: תמונות מהליכות בעבר, הצבת תמונה מהמסלול העתידי – 	 

מעין חידון ידיעת ערד.

בליץ בשבוע האחרון.	 

פרסום דרך המתנ"ס והעירייה במקומון ועל לוחות המודעות.	 

פרסום של חברי הקבוצה – בעל פה, באמצעות מייל באמצעות ווטסאפ וחלוקה של פלאיירים ומודעות 	 

במקומות מרכזיים בעיר.

שליחת תמונות תוך כדי ההליכה. עם סיום מסלול הבוקר נכתב סיכום בפייסבוק והזמנה למסלול הבא. 	 

לאחר ההליכות – כתיבת כתבות, איסוף תגובות ופרסומן, העלאת תמונות.	 

תיעוד – באמצעות תצלומי וידאו וסטילס. 	 

”אפטר פרטי" – מסיבה עם המשתתפים בהליכה, עריכת משוב, העלאת רשמים בפייסבוק.	 

נספח 2: כיצד בונים הליכות ג'יין?

הליכות וסיפורים - איך בונים הליכות?
מיד כשמסתיימות ההליכות – חוגגים וכבר חושבים מה יהיו המסלולים הבאים. בניית הליכה היא תהליך 

של חיפוש מתמיד אחר מה שמושך ומסקרן לספר עליו, לראות אותו, לשמוע. כמו רשמים שסופגים לאורך 

השנה, תשומת לב לבית, רחוב, תצפית - שחוזרים ועולים שוב ושוב כשחושבים על ההליכות.

חודשיים-שלושה לפני מועד ההליכה נפגשים פעם ראשונה ומעלים רעיונות שהצטברו בתוכנו, ומתמקדים 

בשניים שלושה כדי לצאת לשטח ולהתחיל בעבודת ההכנה. לעתים נבחר מסלול בשל היותו רלוונטי לאותה 

עת.

מגבשים את המסלול בהפקה משותפת 
גיבוש המסלול הוא יצירה משותפת ומתוזמרת שהקבוצה טווה במשותף. לפני שמגיעים למקום ומהלכים 

בו אין יודעים מה יעלה בו, כך התכנון כרוך גם בהפתעה. זהו תהליך של גילוי המספר את סיפוריה של העיר 

כמו פנינים הנשזרות על חוט. העבודה המשותפת היא יותר מכינון של פרויקט משותף. היא גם הבנה של 

כללים, השערות וסדר יום.

חיפוש אחר מסלולים של אנשים
לכל אדם יש מסלול. מסלול משלו, יומיומי, שגרתי המשרת את צרכיו. אם זו הליכה לצורך ספורט, התרעננות, 

קניות, ביקור חבר או הליכה למקום עבודה. גם לקהילות מסוימות בעיר יש מסלולים שונים. החרדים נעים 

בין בית הכנסת, הישיבה והמקווה; ילדים הולכים לבית הספר ולחוגים; הבדווים באים לצורכי קניות, שירותי 




