
Street Wise Urban Action as Open Source– בוחר תמכח סנכ

יבורדםסימ



Performance in the city    Basma & Yara
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יבורדםסימ תרקוחה םש

ןאבעשאראיו רידב המסב לש סנמרופרפ  עוריאה גוס

16:00-17:00 ,2019 רבמצד29 העשו ךיראת

הפיח,זירפרכיכ   םוקימ

 חטש יאנת תינוריע רכיכ , חותפ ללח

סנמופרפה לומתוגרדמ רקוחהםוקימ

 תושחרתההמ קחרמ םירטמ4–2

 םידחוימ םיאנת ףתתשהל םירבועש םישנא ןימזמ ,שארמ םסרופאל

16:02, 29/12/2019



16:04, 29/12/2019



16:10, 29/12/2019 16:11, 29/12/2019



16:31, 29/12/2019



 ןתנ הז ,ולש אשונה תא שארמ תעדל ילב גצימב תופצל ןיינעמ דואמ היה
 ורבעש םישנאהמ דחא לכ ומכ םוקמב שחרתמש המ תא תווחל תונמדזה
 .הרקמב םש

 ? תיפצתב היווחה תא םימכסמ םתא ךיא

 יל חתפ הזש ןוויכמ ,היווחה תא קזיח הז דומיל תצובקמ קלח יתויה םצע
 םישנאה לש םינפב תופצל םג אלא גצימב תופצל קר אל םייניעה תא
 םהלש תושיחלה תא עומשלו םהלש הבוגתה תא תוארל ,םוקמב ורבעש
  .ינשל דחא

 קלח םכתויה םצעש םתשגרה םאה
 היווחה תא התניש דומיל תצובקמ
 ?השבש? הקזח ?הלקה ?םכלש

 לע םסרפל ילב וא םישנא ןימזהל ילב םוקמב התשענ הלועפהש הז םצע
 הבוגתה תא תוארל תונמדזה ונל ןתנ ,שארמ םש תורקל ךלוהש המ
 ושגפש תיתרגש אל הלועפ לע הרקמב םש ורבעש םישנא לש תיתמאה
  .םירחאמ הנוש ביגמ דחא לכ ךיאו ךרדב

 יעצמאכ סנמרופרפ יעוריא לע םכתעד המ
 תודמעה תנבה ?ירוביצה בחרמה תנבהל
 ?ירוביצה בחרמב חרואה ירבוע לש

 תושעלמ רתוי םישנא לש בל תמושת ךושמל םילוכי ולא םיעוריא יתעד יפל
 םהל םרוגו ךרדה ירבוע לצא חתמ רצוי הזש ןוויכמ ,םיוסמ אשונ לע האחמ
 ריבעהל לוכי הז ןכל .ףתתשהל וליפאו םש הרוק המ ןיינעתהלו לואשל
 .תיתמצוע דואמ ךרדב רסמ

 שמתשהל רשפא םכתעדל םאה
 יוניש עימטהל ידכב ולאכ םיעוריאב
 ?תולבגמ וליאב ?בחרמב

 הז שחרתהל ךלוהש עוריאה גוס לע שארמ םישנאל םימסרפמ םא יתעדל
 .םוקמב םהלש תינושארה הבוגתה תא שילחהל לוכי

 שמתשהל רתוי םיאתמ םכתעדל םאה
 תרגשכ םיפוצה ידי לע ספתנש עוריאב
 וניביש בושחש וא תננוכתמ אל הלועפ
 Art גוסמ ןנכותמ עוריא הזש

performance? 
 היה .םש שחרתהש המ לע דחא העדמ רתוי עומשל יל אצי תינוציח הפוצכ
 ךרדה תא םיכשממש ינפל רהמ טבמב וקפתסהו ורבעש םישנא ולאכ
 אל יכ ףתתשהל וששח לבא הרוק המ וניינעתה ןכש םישנא היה ,םהלש
 אל וליאכ ךרדב וכישמהו ורבעש םישנא שי ,גצימה לש אשונה המ ועדי

.םולכ הרק
    .ןיבהלו תעדל דואמ וניינעתהו ופתתשה םירחא םישנא

 תדיממ םכלש תישיאה תומשרתהה יהמ
 יוניש שחרתיש חרואה ירבוע לש ןוצרה
 ?ירוביצה בחרמב

 םוי םויה ייח חרואמ םישנאה תא איצוהלו יוניש תושעל לוכי הז יתעדל
 הנחתל ךרדב םוי לכ תעמכ הב םיכלוהש ךרדב שדח והשמ שוגפל ,םהלש
  .דיל

 תדיממ םכלש תישיאה תומשרתהה יהמ
 םיברועמ תויהל ירבוע לש תונוכנה
 ירוביצה בחרמה לש תועמשמה תיינבהב
 תחקל םתונוכנ תדימ םכתכרעהל יהמו

 ?הזכ יוניש תיינבהב ליעפ קלח



Enitere Ejitere Performance   Jalili Atiku



יבורדםסימ תרקוחה םש

וקיטאיליל'ג לש סנמרופרפ  עוריאה גוס

17:00-17:35 ,2019 רבמצד29 העשו ךיראת

הפיח,תינמרגהבשומ–זירפרכיכ   םוקימ

 חטש יאנת ינוריע בוחר , תינוריע רכיכ , חותפ ללח

סנמרופרפה לומ רקוחהםוקימ

 תושחרתההמ קחרמ םירטמ2

 םידחוימ םיאנת םיבחרמה ןיב ץר ,הביבסל רושק אל ,שארמ םסרופאל



    יום:  א    מיקום : כיכר פריז , חיפה      29/12/2019תאריך  : 

 

מיסם דרובי                    מראיינת :    Jelili Atuku Preformanceתיאור האירוע: 

 

  
  

 

 

 

  סכסוך –חשבתי על ריב בין אנשים  מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם?  .1
 

 
  האם היית עושה כזה דבר?      כן   /  לא  .2

 
 

 מפריע לך       מיותר      אדיש/ה לגביו        מעניין         חדשני       מוכן/ה להתנסותהאם זה :      .3
 

 
 הפעולה         פרטי הלבוש והאביזרים         לא יודע           הכל.. מה משך את תשומת ליבך?      .4

 
 

    שגרתית5     4      3      2      1בכלל לא טבעית  עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ?   .5
 

 
 כן      /      לא האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ?   .6

 
 

 כן      /      לא ד אפשריות לפעולה ?   והאם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים ע .7
 

 
 העדפה אישית    מסר חברתי    מחאה    חתירה תחת מה שמקובל האם ההתרחשות מבטאת :  .8

 
 

    כדי להעביר מסר מסוים או דעה אישיתלמה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו? .9
 

 
    בחודש1-2 בשבוע           1-2כל יום      באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ?    .10

 
 

 כן    / לא האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב/ אמנות/ מופע ?   .11
 

    יום:  א    מיקום : כיכר פריז , חיפה      29/12/2019תאריך  : 

 

מיסם דרובי                    מראיינת :    Jelili Atuku Preformanceתיאור האירוע: 

 

  
  

 

 

 

לא הבנתי מה קורה בו , מה כל הצבעים הכהים שהוא  מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם?  .1
 שם על עצמו ולמה! 

 
  אם לא חושפים את הפנים של אז אין לי בעיה לעשות  האם היית עושה כזה דבר?      כן   /  לא  .2

 
 

 מפריע לך       מיותר      אדיש/ה לגביו        מעניין         חדשני       מוכן/ה להתנסותהאם זה :      .3
 

 
 הפעולה         פרטי הלבוש והאביזרים         לא יודע           הכל.. מה משך את תשומת ליבך?      .4

 
 

    שגרתית5     4      3      2      1בכלל לא טבעית  עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ?   .5
 

 
 כן      /      לא האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ?   .6

 
 

 כן      /      לא ד אפשריות לפעולה ?   והאם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים ע .7
 

 
 העדפה אישית    מסר חברתי    מחאה    חתירה תחת מה שמקובל האם ההתרחשות מבטאת :  .8

 
 

    כדי להעביר מסר מסוים או דעה אישיתלמה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו? .9
 

 
    בחודש1-2 בשבוע           1-2כל יום      באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ?    .10

 
 

 כן    / לא האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב/ אמנות/ מופע ?   .11
 



    יום:  א    מיקום : כיכר פריז , חיפה      29/12/2019תאריך  : 

 

מיסם דרובי                    מראיינת :    Jelili Atuku Preformanceתיאור האירוע: 

 

  
  

 

 

 

 אני בכלל לא הבנתי מה קורה בו ניסיתי לפענח מה מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם? .1
בעניין , זה נראה כמו טקס שפטי, הבגדים המסורתיים והחפצים, נראה שהוא מנסה להעביר מסר 

 אבל לא ברור מה הוא בזמן שהוא תוחם את עצמו במקום אחד. 
 

   האם היית עושה כזה דבר?      כן   /  לא  .2
 

 
 מפריע לך       מיותר      אדיש/ה לגביו        מעניין         חדשני       מוכן/ה להתנסותהאם זה :      .3

 (אני לא בטוחה אם הוא השיג את מה שהוא רוצה להשיג)
 

 
הפעולה         פרטי הלבוש והאביזרים         לא יודע           הכל.. מה משך את תשומת ליבך?      .4

 (שהוא היה חדור מוטיבציה, הוא היה ממש בתוך זה )
 

 
    שגרתית5     4      3      2      1בכלל לא טבעית  עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ?   .5

 
 

 כן      /      לא האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ?   .6
 (כן אבל לא בטוחה אם הוא השיג את מה שהוא רצה כי זה לא היה מובן)

 
 

 כן      /      לא ד אפשריות לפעולה ?   והאם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים ע .7
 

 
 העדפה אישית    מסר חברתי    מחאה    חתירה תחת מה שמקובל האם ההתרחשות מבטאת :  .8

 
 

   למחאה ולהעביר מסרלמה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו? .9
 

    בחודש1-2 בשבוע           1-2כל יום      באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ?    .10
 

 
 כן    / לא האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב/ אמנות/ מופע ?   .11

 

    יום:  א    מיקום : כיכר פריז , חיפה      29/12/2019תאריך  : 

 

מיסם דרובי                    מראיינת :    Jelili Atuku Preformanceתיאור האירוע: 

 

  
  

 

 

 

 לא הבנתי מה קורה, הוא נראה מאוד תוקפני, משהוא מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם? .1
 שפטי 

 
   האם היית עושה כזה דבר?      כן   /  לא  .2

 
 

 מפריע לך       מיותר      אדיש/ה לגביו        מעניין         חדשני       מוכן/ה להתנסותהאם זה :      .3
 זה לא מפריע היה מעניין 

 
 

הפעולה         פרטי הלבוש והאביזרים         לא יודע           הכל.. מה משך את תשומת ליבך?      .4
 (התנועה שלו והאגרסיביות) 

 
 

    שגרתית5     4      3      2      1בכלל לא טבעית  עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ?   .5
 

 
 כן      /      לא האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ?   .6

 (הוא צייר מלבן על הרצפה והגדיר לעצמו מקום וזה שימוש שונה) 
 

 כן      /      לא ד אפשריות לפעולה ?   והאם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים ע .7
 

 
 העדפה אישית    מסר חברתי    מחאה    חתירה תחת מה שמקובל האם ההתרחשות מבטאת :  .8

 (אבל לא בטוח על מה )
 

 
  למה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו? .9

 
 

    בחודש1-2 בשבוע           1-2כל יום      באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ?    .10
 

 
 כן    / לא האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב/ אמנות/ מופע ?   .11

 



    יום:  א    מיקום : כיכר פריז , חיפה      29/12/2019תאריך  : 

 

מיסם דרובי                    מראיינת :    Jelili Atuku Preformanceתיאור האירוע: 

 

  
  

 

 

 

 מה זה אוי ואבוי, תהיתי לרגע אם הוא ערום וניסיתי מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם? .1
 להבין מה זה אומר  

 
   האם היית עושה כזה דבר?      כן   /  לא  .2

 
 

  מפריע לך       מיותר      אדיש/ה לגביו        מעניין         חדשני       מוכן/ה להתנסותהאם זה :      .3
 

 
 הפעולה         פרטי הלבוש והאביזרים         לא יודע           הכל.. מה משך את תשומת ליבך?      .4

 
 

    שגרתית5     4      3      2      1בכלל לא טבעית  עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ?   .5
 

 
 כן      /      לא האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ?   .6

 (זה פשוט יכול להפריע לאנשים) 
 

 כן      /      לא ד אפשריות לפעולה ?   והאם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים ע .7
 

 
 העדפה אישית    מסר חברתי    מחאה    חתירה תחת מה שמקובל האם ההתרחשות מבטאת :  .8

 
 

  למה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו? .9
 

 
    בחודש1-2 בשבוע           1-2כל יום      באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ?    .10

 
 

 כן    / לא האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב/ אמנות/ מופע ?   .11
 

 םוכיס
 םבורו הלועפכ השחרתהש הלועפה תא ואר םינייאורמה םישנאה לכ-

רבד הזכ תושעל םינכומ ויה אל
 הז תא ואר קלח ,הז תא השוע אוה המל וניבה תמאב אל םישנא-

 והשמכ הז תא וארש וליאכ שיו יתרבח רסמ ריבעהל ןויסינכ ,האחמכ
 ישיא והשמ ריבעמש

 בוצע וא תונמואל רשק היה אל בורל גצימב ופצש םישנאל-

 םוקמהמ ורבעש םישנא לש תובוגת-
 םורע אוה םאה ?השוע אוה המ ,וב הרוק המ יובאו יוא-
המלצמ םע יתייה אלש לבח-
?םסק השוע אוה ?הז המ-
!!הזיא תעדוי אל ינא לבא ,תונמוא וליאכ הארנ הז-
?תרמוא תאז המ-
!הזה םוקמב רבד הזכ השוע אוה המל-



2065 Urban Action   1.5 °C  Studio 









Mishap Performance     Peter Burke

יבורדםסימ תרקוחה םש

קרוברטיפ לש סנמרופרפ  עוריאה גוס

17:45-18:30 ,2019 רבמצד29 העשו ךיראת

הפיח,ןוירוגןבבוחר   םוקימ

ינוריע בוחר  חטש יאנת

רקוחהםוקימ ןמאה ירוחאמ םירטמ2

 תושחרתההמ קחרמ םירטמ2

 םידחוימ םיאנת םישנא אלמ בוחרהוםיגח הפוקת ,בוחרב בבותסמ



םישנאה לש תובוגת







 יופימ תנדס


