
סיפורים ירושלמיים במוזיאון

מוזיאון חצר הישוב הישן

מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן נמצא בבית עתיק בן כ־500 שנה ברובע היהודי 

בירושלים. המוזיאון מאפשר הצצה נדירה על הווי החיים של אנשי הישוב הישן בירושלים. 

מבעד לחפצים עולה סיפורם של בעליהם וקורם עור וגידים: על נישואין ולידה, על שמחות 

ועצב, על התמודדות יומיומית עם קשיי החיים, ההסתפקות במועט והאמונה בבורא עולם.

המוזיאון מקיים תצוגת קבע ותערוכות מתחלפות השופכות אור על הווי החיים בירושלים 

מהתקופה העות'מאנית ועד לנפילת הרובע בתש"ח.

בחופשות בתי הספר מתקיימות פעילויות חווייתיות לכל המשפחה.המוזיאון מקיים סיורים, 

ימי עיון, סדנאות במגוון נושאים, מופעי תאטרון, מספרי סיפורים, פיוט, ועוד.

מוזיאון חצר הישוב היישן

www.oyc.co.il www.facebook.com/oyc.museum
רח' אור החיים 6 הרובע היהודי, ירושלים | 02-6276319, 02-6284636, 052-4002478

בתמיכת עיריית ירושלים



מאאתיים סיפורים ירושלמיים
עם הקמת מוזיאון חצר הישוב הישן ביום ירושלים 1976 תאר יעקב יהושע בלשונו הציורית: 

"נדמה כי כלים אלו שנאספו מבעלי בתים שונים, עומדים כיום בפני קהל המבקרים מבויישים 

ונכלמים, לשונם עילגת וכאילו ניטל מהם, כוח הדיבור כדי לספר את הקורות אותם בעבר... 

אין כאן כלים נאים המרחיבים דעתו של אדם...יש כאן כלים שהזקנה קפצה עליהם, מלבושים 

בהם התעטפו בניהם של שומרי החומות של ירושלים. מהם מטולאים ומהם שדהו מזוקן. 

אולם על אף "עוניים ודלותם" השמחה שוכנת בהם, ונדמה כי חשים הם כי "שבו לגבולם" 

 למקום שבו נולדו וחיו"...)מתוך: יעקב יהשוע, סיפורו של הבית הספרדי, ירושלים 1976,

עמ' 10-12(.

חלפו למעלה מ־40 שנה, וליחם של הכלים והסיפורים שמאחוריהם טרם נס.

לכל מבקר שעבר זה מכבר את גיל ההתבגרות או גיל העמידה החפצים במוזיאון אינם סתם 

חפצים שאבד עליהם הכלח.

כל חפץ מזכיר את הבית , מזכיר את ההורים ואת הילדות ...

המוזיאון הוא אבן שואבת לסיפורים, למספרי סיפורים ולאוהבי הסיפור באשר הם.

 השנה תודות לעיריית ירושלים חלום הפקת חגיגת מאאתיים סיפורים ירושלמיים

קרם עור וגידים.

לפניכם חגיגת סיפורים ירושלמיים, ומה שנותר לכם זה להצטרף לחגיגה.

אורה פיקל־צברי
אוצרת המוזיאון

 רח' אור החיים 6 הרובע היהודי, ירושלים
052-4002478 ,02-6284636 ,02-6276319



תנאים כלליים

המופעים הרשומים בתכוניה מותנים במינימום נרשמים

הרשמה מראש על בסיס מקום פנוי

המוזיאון רשאי לבטל ולשנות מופעים מתוכניה זו ללא הודעה מוקדמת 
דמי ביטול:

עד שבוע לפני האירוע - ללא דמי ביטול
עד 72 שעות לפני האירוע - החזר של 50% מהתשלום

מ־72 שעות לפני האירוע ואילך- חיוב מלא
ט.ל.ח.

הפקה ובניית תוכן | אורה פיקל־צברי, יהודה עצבה, שי גיל

עיצוב גרפי | ערן צירמן

יח"צ | אוצר תרבות

 תודה מיוחדת לגלעד לביאן, יהודה עצבה,
דביר סורמלו וחזקי בצלאל

פתיחה   
מופע הפתיחה – סיפורים ירושלמיים  |  17:30

מסע נוסטלגי אל הווי השכונה הירושלמית של ילדותינו    

 עם מספרי הסיפורים והסופרים:

סיפורי הפרלמנט הירושלמי.  |  שוקי בן עמי 

היה הייתה פעם ירושלים.  |  מונשיין דוד 

מאאתיים סיפורים ירושלמיים.  |  יהודה עצבה 

ילדות ירושלמית – משחקי ילדות, דמויות מיוחדות, השפה וההומור הירושלמי.

מחיר | 50 ש"ח  

ליווי מוסיקלי: מאיר ברבי   

סיור תאטרלי | בלי עין הרע: עם השחקן חביב מזרחי  |  19:00

מי החביא מתחת למיטה של היולדת הצעירה סכין מברזל? איפה הצפינה אלגרה את עלי    

 הפיגם )רודה( כאשר הביאה את בתה פלורה לחופה בשעה טובה?

 איך הוציא המקובל מכפר השילוח את השדים שהסעירו את השכונה? 

 על חמסה, מפתח קדוש וסגולות שונות ומשונות בסיור תיאטרלי בסמטאות הרובע היהודי

ובמוזיאון חצר הישוב הישן.

מחיר | 50 ש"ח   

12.8.19
יום ב, י"א אב תשע"ט



סינמה בלש במוזיאון: הקרנת סרטונים בשיתוף אתר הסיפורים של יהודה עצבה  |  15:00

מסיפורי סבא שלמה - שלמה צוברי מנגן ומספר  |  11:00

תאטרון: תמונות ירושלמיות - דמויות ירושלמיות שהיו בעירנו  |  12:00

שמחה אשתו של מתושלח - שמחה סיאני, סופרת ומספרת עממית, תמשוך אתכם בחבלי   |  13:00

קסם עם סיפורי ילדות בירושלים, בהם תמימות והומור.

סיור מודרך במוזיאון  |  14:00

הפעילות חינם, הכניסה למוזיאון בתשלום

שורשי משפחתי בעיר העתיקה בירושלים - הרב ישראל גליס  |  16:00

הרב גליס,דור עשירי בירושלים, מספר על חיי אבותיו ברובע המוסלמי: חיי צנע וחלומות על    

גאולה, על שידוכים שהצליחו ועל חתן שברח, ועוד סיפורים הנשלפים מהשרוול...

מחיר | 40 ש"ח  

אני ירושלמי - עם השחקן גיא דורון  |  17:00

למה גנב חזן את סיר החמין של משפחת ארמוזה בשבת בבוקר?    

מי שרף את החלות של מאפיית ברמן?

למי אורב משה מונטיפיורי?   

איך משכנעים כלה עיקשת להתחתן?    

על כך ועוד סיפורים משעשעים על דמויות ירושלמיות ידועות יותר וידועות פחות בסיור    

תיאטרלי משעשע בסמטאות הרובע היהודי ובמוזיאון חצר הישוב הישן.

מחיר | 50 ש"ח   

הסיפור הירושלמי שלי - עם ג'קי לוי  |  19:00

מופע שהוא חגיגה ירושלמית של סיפורים והומור שיגלגל אתכם מצחוק וגעגוע ממחנה      

יהודה עד גינות סחרוב. 

כבר עשרים שנה ויותר ג'קי לוי מספר סיפורים ירושלמיים. למעשה הסיפורים הם שהפכו      

אותו - בת־ימי שכמותו - לירושלמי אסלי עם תעודות.

'הסיפור הירושלמי שלי' הוא המופע הראשון שלו שכולו סיפורים על ומתוך ירושלים.    

מחיר | 50 ש"ח   

13.8.19
יום ג, י"ב אב תשע"ט

 ,10:00



סינמה בלש במוזיאון: הקרנת סרטונים בשיתוף אתר הסיפורים של יהודה עצבה  |  15:00

מסיפורי סבא שלמה - שלמה צוברי מנגן ומספר  |  11:00

תאטרון: תמונות ירושלמיות - דמויות ירושלמיות שהיו בעירנו  |  12:00

רק על עצמי לספר ידעתי   |  13:00

שמחה סיאני, סופרת ומספרת עממית, תרתק אתכם בסיפורים נפלאים שקרו לה בירושלים    

ובסיפורים "מעל ומעבר".

סיור מודרך בתערוכות  |  14:00

הפעילות חינם, הכניסה למוזיאון בתשלום

ביידיש זה נשמע יותר טוב...  |  16:00

יצחק אלפרט, מוותיקי מספרי הסיפורים בירושלים מספר סיפורים ביידיש ובעברית...   

מחיר | 40 ש"ח   

סיור תאטרלי עם דלילה שמש  |  17:00

ילדות בירושלים של פעם: ריחות וסיפורים מהמטבח הספרדי של אמא דלרוזה.   

מחיר | 50 ש"ח   

מופע: סורמלו עובד עליכם  |  19:00

בואו לפגוש את עמליה של ירושלים - נהגים, פועלים, באלעגולים, קבצנים, שנוררים ומה    

שבניהם...

מי העגלון שניהל שיחה מעמיקה עם פסל? מה הקשר בין חמור ]מדבר[ ומחלק הקרח? מה    

יש הכי הרבה בירושלים? ועוד המון המון סיפורים.

מחיר | 50 ש"ח   

14.8.19
יום ד, י"ג אב תשע"ט

 ,10:00



סינמה בלש במוזיאון: הקרנת סרטונים בשיתוף אתר הסיפורים של יהודה עצבה  |  15:00

מסיפורי סבא שלמה - שלמה צוברי מנגן ומספר  |  11:00

תאטרון: תמונות ירושלמיות - דמויות ירושלמיות שהיו בעירנו  |  12:00

הבחירה של ניסימיקו - כתיבה ובימוי: חביב מזרחי. משחק: ירדן באומהאפט  |  13:00

ניסימיקו בן בכור למשפחה ברוכת ילדים נאלץ לצאת לסייע לפרנסת המשפחה בירושלים של    

פעם. נתלווה אל ניסימיקו למסע בין בעלי מלאכה שהיו ואינם עוד. מסע שבסופו עליו לבחור 

במקצוע ממנו יתפרנס עתיד. סיור תאטרלי אינטראקטיבי בו מתבקש הקהל לסייע לניסימיקו 

לבחור מקצוע הולם.

סיור מודרך בתערוכות המוזיאון  |  14:00

הפעילות חינם, הכניסה למוזיאון בתשלום

סיפורים מההפטרה - ד"ר ראובן גפני  |  16:00

זיכרונות, ניגונים והרהורים על שלושה דורות של בתי כנסת משפחתיים. להיכן נעלמה    

הסעודה השלישית? כיצד בוחר אבא מקום תפילה? מה רואים בדרך לכותל באישון לילה? מה 

אסור בהחלט לעשות בבית הכנסת של סבא? וכיצד הופכים לחוקר בתי כנסת?

מחיר | 40 ש"ח   

סיפורי אהבה בירושלים: מופע - דלילה שמש  |  17:00

מסע בזמן בעקבות האמא הספרדיה של פעם. בין לידות לכביסות, בין מטעמים שעלו    

מהסירים ליד הרודה של החותנת, נותר קצת זמן לחלומות. סיפורי אהבה שהמתיקו את 

החיים. סיפורי אהבה שחצתה גבולות, עדות ועמים, סיפורי אהבה שסופם טוב או אחריתם 

מפח נפש. שילוב של צחוק ודמעות בליווי רומנסות ספרדיות.

מחיר | 40 ש"ח   

סיור לקראת שבת:   |  18:30

סיור עם סיפור ושיר ברובע היהודי. טעימות, סיפורים ופיוטים לשבת עם חיליק )יחיאל( פרץ.   

מחיר | 65 ש"ח   

15.8.19
יום ה, י"ד אב תשע"ט

 ,10:00


