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בתים פתוחים
שכונת עין כרם מהווה אבן שואבת לאומנים מכל קשת האומנויות
אומנות פלסטית ,מוזיקה ,בישול אותנטי ,מלאכות עתיקות ואחרים.
לכבוד הפסטיבל יפתחו אומני עין כרם את בתיהם וחצרותיהם לקהל הרחב,
שיוכל לשמוע ,לחוש ,לראות ולטעום מהחוויה האומנותית של השכונה.
ג׳קלין חביליו | ביתה של הציירת ג׳קלין חביליו בניחוח פרובנס והים התיכון

על עץ הלימון בגינה והתאנה ופרחיה ,על מרפסתו המסותתת בקשתות רומיות אוצר את ציוריה
האימפרסיוניסטיים של ג׳קלין אשר ביצירתה ובציוריה משתקף מסע הנדודים שלה ושל משפחתה
מהשואה לארגנטינה וצרפת עד לעליה לישראל .מציורים בגוני האפור אל השמחה המתפרצת
בציורי הטבע הארץ ישראליים ,במשיכות מכחולה העדין של ג׳קלין.
חוויה בניחוח יידיש.

סמטת הגבעה
מרים מס | בית גלריה של האומנית מרים מס

אמנית ירושלמית רב תחומית ,יוצרת בסיבים שונים על רשת בשפה מיוחדת שפיתחה בעצמה,
כשהאור המשתקף דרך הרשתות נותן לעבודותיה נופך של עדינות ושקיפות מוארת .עבודותיה
חושניות ,צבעוניות מאוד וביחד עם סיפורה האישי זוהי חוויה גדולה.

שאול ברקלי 106
אביגיל שריד | סטודיו לצבעי מים

אמנית צבעי מים ובעלת סטודיו וגלריה הממוקמים בלב הכפר ופתוח למבקרים .ביצירותיה נופיה
הקסומים של ירושלים וסיפורי חייה.

עין כרם ד ( 22על הכביש הראשי לכיוון הסופרית)
ישר וסופיה | “אדמה – גוף – נשמה״

ביתה של משפחת בר רשי אשר אורח חייה בחיבור לאדמה ,לחיטה ,למלאכות ולטבע של עין כרם.
בביתם אבן ריחיים המשמשת עד היום לטחינת קמח ,תערוכת כלי נגינה בעבודת יד ,מורשתו של
אבי המשפחה וכן תערוכת ציוריה של האומנית ציפורה ,אם המשפחה אשר ביצירותיה שלובות
אותיות האלף בית העבריות כחיבור אל הנשגב וכן אומנות בני המשפחה בכללה.

מדרגות הביקור ( 56לקראת סוף השביל לכיוון הדסה)
הבית העתיק בעין כרם | ביקור בביתה של המשוררת ומספרת הסיפורים שושנה
קרבסי ושל בני משפחתה.

בבית העתיק ארכיאולוגיה בלב המטבח ,אדריכלות מופתית ,עיצוב וינטג׳ וגגות מרהיבים לתצפית
על עין כרם .במקום בוטיק ריבות ובו  100טעמים של מתוק חריף חמוץ וטעים..

דרך האחיות ( 14ליד מלון אלגרה)

כורדיה בעמק התימנים

ביקור בביתה של דליה חרפוף הכורדיה לחוויה כורדית של שמחה ,מוזיקה וסיפורים .אל ביתה תרדו
דרך מדרגות גן ועדן ותגלו את גן העדן שבעמק.

דרך שורק ( 5עמק התימנים)
בית הבד של בת הכפר | כנרת בוטל

בית ששמש כבית בד לכבישת שמן זית ושנבנה סביב אבן ריחיים ענקית .כנרת תארח אתכם סביב
אבן הריחיים לסיפורים של ראשית ימי הכפר והגאולה של השבים אל ארץ האבות .סיפורו של הסבא
המיתולוגי שלה ,שלום בוטל השזורים בהסטוריה של הכפר .חוויה ברוח תימנית .בחצר מכירת וינטג׳
מקסימה תחת עץ התאנה.

חומת הצלפים 82
בית חב״ד | ביתם של נחמי ומיכאל

בית שהוא גם שליחות וגם גלריה לעתיקות ולוינטג׳ .העיניים שלכם ישוטטו בין יצירות האומנות
והחפצים היפים לצד סיפור שליחותם של נחמי ומיכאל העושים שליחותם
בפסטיבלים ברחבי הארץ בקרב צעירי ישראל.

רחוב המעיין (מול פונדק עין כרם)
איש של פעם | הבית של בני

בית שהוא מוזיאון לחפצים של פעם המסודרים
למשעי במטבח ,פרימוסים ,כלי מטבח ישנים
ומצוחצחים ,כלי נגינה ,תמונות הסטוריות ועוד
על הקירות ובחללי הבית הייחודי ,ובאמצע הבית
שולחן עליו פרוסים ספר התנ״ך ,ספר הזוהר
וספרי החכמה היהודית עליהן רוכן בני  ,אשר בכל
יום שבת מכנה עצמו חתן לכבוד השבת.

סמטת הגבעה 5
״בחפץ כפיה״ | בית מלאכות עתיקות

הצצה לעולם העתיק של מלאכות הנשים.
מוזמנים לבקר בבית ביזנטי מוקף חצר פנימית,
עצי פרי ובור מים ,בית מלאכות בו מתקיימות
סדנאות בקליעת סלים ,אריגה ,רקמה ,ליבוד
ועוד ותצוגה של התוצרת המרהיבה שכולה
בעבודת יד.
כי הידיים מתגעגעות לחומרים אמיתיים.

עין כרם 48
מול בתי הכנסת ,ליד סופרית עין כרם

