
החל מ-16:00 דרוכות מופע מקור, נעה דר ומיכל סממה   1
דרוכות מתחוללת לאורך המסילה. נקודת המוצא של העבודה היא הפעולה היומיומית של הליכה 
והתקדמות. אולם כאן היא מתקיימת בגובה הקרקע, בגובה כפות הרגליים של אנשים וחיות. 
דרוכות מפגישה את הגוף כולו באינטנסיביות עם המרקמים והטופוגרפיה של המשטח שעליו 
אנחנו דורכים מבלי משים, בהיסח הדעת. מגובה המסילה, נותנות האמניות ביטוי גופני למושגים 

"מרחב פתוח" ו־"מרחב סגור" שהפכו לשפה שגורה במהלך השנה האחרונה.

נקודת התחלה: תחילת פארק המסילה במתחם התחנה הראשונה פינת רחוב דרך בית לחם   

16:00—17:30 על הדרך: שימור והתחדשות בדרום ירושלים   2 

                  ד''ר נועה הייזלר רובין
בשנים האחרונות, עבר אזור פארק המסילה תמורות רבות. הקמת פארק לאורך תוואי 
מסילת הרכבת העות'מאנית וסלילת טיילת עירונית בת כחמישה קילומטרים, היו זרזים 
משמעותיים במה שמכונה "התחדשות עירונית" ובשינויים וחידושים שהתחוללו בשכונות 
לאורך הפארק, באזור דרום העיר ובעיר כולה. לצד זאת, הם סייעו לחיזוק מאפייני השכונות 
ולהבלטת ייחודן במרקם העירוני. תהליך ההתחדשות עורר מחדש מודעות למקומן של 
השכונות בעיר ולהתפתחותן ההיסטורית וחשף מרכיבים בנויים ואחרים באזור. בסיור נצעד 
לאורך קטע מן המסילה, נסקור את התפתחות האזור מראשיתו ונלמד יחד על תהליכי 

ההתחדשות והשימור בו. 

נקודת התחלה: בכניסה למתחם התחנה מרחוב דוד רמז ← נקודת סיום: פארק גוננים   

16:00—17:30 פמיניזם, קדושה ואקטיביזם ד''ר חנה פנחסי   3

 איך ולמה הפכה דווקא בקעה ללב ההתחדשות היהודית? מה מציע המייל הפלורליסטי 
)The pluralistic mile( ליהדות הישראלית ומה קורה במעבר לקטמונים? מה תפקידן של נשים 
במרחב המסילה ואיזה מילים יכול הפמיניזם להעניק לתפקיד זה? הסיור ינוע בין היכרות עם 
המקום ועם הא.נשים שלוקחים חלק בהתחדשות הזו, לבין שיתוף בדילמות ובהתמודדות 

הרוחנית והפוליטית שהיא מזמנת.

נקודת התחלה: רחוב דרך בית לחם 7 )מול דוכן מיץ פטל( ← נקודת סיום: פארק גוננים  

16:00—23:00 דירת אדמה עבודת מקור, דפנה ילון   4

בלב פארק המסילה מוסתרת חצר קסומה, שם נולדה דירת אדמה – דירה שכל־כולה מחופה 
באדמת הר ובחומרים טבעיים. כל מי שחוצה את דלת הכניסה חש.ה את הליטוף הרך העוטף 
והמלטף של קירותיה, כמעין חזרה לרחם. בפרפרזה על א.ד גורדון: אדם זקוק לאדמה כמו 
שהדג זקוק למים. הקהל מוזמן ל"ריטריט אישי בן 7 דקות", שבמהלכו תפתח האמנית את 
ביתה ותציע הצצה למרחב המבטא הוליסטיות ותפיסה טוטלית של חיים ואמנות: אישה 
ואדמה בעיר במאה ה־21. *חיפוי פנים הבית בטיח אדמה בוצע על ידי האמנית ותלמידותיה.

הכניסה תתאפשר בהרשמה מראש או על בסיס מקום פנוי, הקהל מוזמן לשהות בחצר. 

רחוב מסריק 12  

16:00—23:00 בועה גבריאל קלזמר  5

בועת אוויר גדולת ממדים מוצבת בפארק המסילה. האמן בפעולתו הפיסולית לוקח מתוך החלל 
הציבורי נפח אוויר ומכניסו לתוך סביבה מלאכותית פרטית. הבועה שנוצרה היא מחיצה דקה בין 
העולם החיצוני לעולם הפנימי ומאפשרת סביבת חיים מוגנת, נקייה, מבוקרת, שמורה ומבודדת. 
הבועה כמו מסמנת מרחב של אוויר נטול חששות; מרחב סגור שהופך למקום חדש כמו זה 
שאנו כמהים לו במציאות החיים לצד מגפת הקורונה, כזה המחזיק בתכונות של מרחב פתוח. 

ליד תחנת הקריאה, רחוב דרך הרכבת פינת רחוב מסריק    

 פארק המסילה – עדכון גרסה 
כנס ציבורי פתוח על פארק המסילה וסביבתו 

 16:30 — ארבעה פאנלים שיתקיימו במקביל בנקודות שונות 
17:30 — התכנסות והצגת סיכום הפאנלים באמפי פארק גוננים 

הצטרפו אלינו לחלום את הפארק בגרסה מעודכנת! כעשר שנים לאחר הקמתו, יתאספו 
אושיות מקומיות משמעותיות שסייעו להקמתו של הפארק וכן כאלו האחראיות לגורלו 

כעת ויחשבו יחד כיצד יראה עתידו של פארק המסילה? לאן מועדות פניו? מה כדאי 
להוסיף לו? ובמה כדאי לדבוק? 

פאנל התחדשות עירונית – כוח אזרחי  12

הפאנל יבחן מהי התחדשות עירונית וכיצד היא יכולה לשפר את איכות החיים של 
התושבים? האם פארק המסילה יכול להפוך לחלק אורגני מן ההתחדשות העירונית 
הצפויה בסמוך לו? וכיצד יכולים האזרחים להפוך לכוח משמעותי ומשפיע בשינויים 

העתידים לבוא?

בהשתתפות: יואל אבן – מהנדס העיר, ענת צור – מנכ"לית הקרן לירושלים, נעמי צור – 
 מייסדת ויו"ר קרן ירושלים ירוקה, יאיר אביגדור – אדריכל, רחל וינר – אדריכלית נוף. 

מנחה: יעל המרמן סולר – מנהלת פארק עמק הצבאים 

בשטח הפתוח מאחורי רחוב מעגלי יבנה 115   

פאנל טבע עירוני  13

כיצד אפשר לממש את פוטנציאל משאבי הטבע הקיימים בפארק המסילה? הפאנל 
יבחן סוגיה זו דרך כמה נושאים: יצירת רצף של שטחים פתוחים בין הפארק לסביבתו, 

אפשרות לשימוש בנחל רפאים הזורם בסמוך למסילה ושימור מסורות חקלאיות 
עתיקות. במהלך הפאנל יועלו גם איומים אפשריים המאפילים על עתידו של הפארק.

בהשתתפות: מוטי קפלן – תכנון מתאר וסביבה, ניר חסון – עיתונאי, עמירם 
 רותם – ראש מחלקת קיימות בעיריית ירושלים. 

מנחה: עמיר בלבן – מנהל תחום טבע עירוני בחברה להגנת הטבע

פארק גוננים, בסמוך לבריכת הנופרים  

פאנל עסקים לאורך המסילה   14

בפארק המסילה טמון פוטנציאל עסקי כביר. במהלך הפאנל נחלום על עסקים 
קטנים הפזורים לאורך המסילה ונשאל מדוע אין מספיק עסקים כאלו? מהם הקשיים 

שמונעים את פתיחתם ואחזקתם? נשאל גם כיצד אפשר לחבר את אזור התעשייה 
תלפיות אל הפארק ונבחן את האפשרויות לפיתוח כלכלי באזור. 

 בהשתתפות: אמיר חכימיאן – מנהל אגף רישוי עסקים בעיריית ירושלים, 
אייל אביטל – בעל דוכן מיץ פטל, מוטי חזן – מנכ"ל רמי לוי נדל"ן ומנהל הרשות 

 לפיתוח ירושלים לשעבר. 
מנחה: עזרי לוי, תושב ירושלים ומנהל הרשות לפיתוח ירושלים לשעבר

פארק המסילה פינת רחוב הפרסה )מול רמי לוי(  

פאנל חיבוריות   15

פארק המסילה הביא לחיבור גיאוגרפי בין שכונות שונות בירושלים כפי שמעולם 
לא היה בעבר. למרות זאת, רבים נמנעים מלצעוד בפארק מתחילתו ועד סופו. מהן 

הסיבות לכך? מדוע פארק המסילה נראה אחרת בכל אזור/שכונה? איך אפשר ליצור 
קשר בין תושבי השכונות השונות השזורות לאורך הפארק?  

בהשתתפות: שייקה אל עמי – מנהל מינהל קהילתי גינות העיר, אלעד גולדברג – מנהל 
מינהל קהילתי בקעה רבתי, אורן אדר – מנהל מינהל קהילתי גוננים, ע"וד חליל עליאן – 

 חבר הוועד המנהל מינהל קהילתי בית צפאפא, יוסי סעידוב – פעיל ויזם חברתי.
מנחה: ד"ר יערה רוזנר – אדריכלית

מתחת לגשר משה ברעם  

16:30—21:00 אסטרונאוטית חנות ספרים במשאית   16

אסטרונאוטית היא חנות ספרים במשאית, ראשונה מסוגה בישראל. באסטרונאוטית כאלפיים 
כותרים של ספרות משובחת לילדים ולמבוגרים. מטרתה להיות מקום מפגש ולהגיע לכל 
מקום בו יש סקרנות ועניין בספרים, לתמוך במו"לות עצמאית ולקרב ילדים וילדות מבוגרים 

ומבוגרות לתענוגות הקריאה.

בחניון ליד אמפי פארק גוננים. 17:00 הקראת סיפור לילדים.ות  

19:00 / 21:00 יש בי סכנה: שבעה מגעים לימים של אי־אמון   17 

                     תנועה ציבורית
בעקבות המגפה – בישראל, כמו גם במקומות אחרים בעולם – נדרשנו כולנו להגדיר מחדש 
את תפקידו של המרחב הציבורי, המקום שבו אנו מופיעים כחברה. בימים אלה שבהם המגע 
מוגבל ומרוסן, תנועה ציבורית אספה יחד תשעה פרפורמרים בני גילים שונים, מילדות ועד 
זקנה, המבצעים מסכת של שבע כוריאוגרפיות השייכות למרחב הציבורי. מתוך תחושת 
המשבר ושבריריות הגוף, הקבוצה ממפה ומתרגלת את הפוטנציאל האזרחי של סולידריות, 

התנגדות וחמלה.

אמפי פארק גוננים. משך המופע כ־50 דקות  

18:30 / 19:30 / 20:30 מתרגלים אמפתיה 2#על2 להקת יסמין גודר   18

מאז 2019, עוסקת להקת יסמין גודר בפרויקט מחקר תחת השם מתרגלים אמפתיה, ומתוכו 
מפתחת סדרה של תרגולים, סדנאות, מפגשים קהילתיים ומופעים. כל אחת מן הפעולות 
הללו חוקרת את המושג "אמפתיה" דרך מגוון פריזמות וגישות, ברצון לבדוק מה מאפשר לנו 
להיחשף רגשית: מה גורם לנו להזדהות עם אחרים ועם עצמנו כאשר נוצר מרחב בטוח לפעול 
בתוכו? וכיצד אפשר לפתח פרקטיקות, טקסים, כוריאוגרפיות ושירים אשר יאפשרו לנו להיחשף 

למורכבות של עצמנו ואחרים?

מפגש המזמין 8 אנשים מהקהל לצאת לחוויה תנועתית משותפת ואינטימית עם 8 רקדנים, 
על ריבוע בגודל 2 מטר על 2 מטר. התרגול, שנוצר מתוך אילוצי תקופת הקורונה, מבקש, על 

אף המגבלות, ליצור מרחב בטוח המשלב הקשבה, משחקיות, ריפוי וגילוי משותף. 

קצה פארק גוננים, פארק המסילה פינת רחוב הפרסה )מול רמי לוי(   

18:30 / 20:30 בכורה ק.ט.מ.ו.ן. קבוצת מחול בירושלים   19

ריקוד משותף של שני אמנים. מוסלמית ויהודי. כוריאוגרף ורקדנית. שניהם נולדו וגדלו בירושלים. 
שניהם מחפשים את הרגע שבו הכל יקפא וסוף סוף אפשר יהיה לנשום. 

 כוריאוגרפיה: אלעד שכטר
 רקדנית יוצרת: רנד זיאד טהה

YUMA :מוסיקה 
תלבושות: עדי יאיר

פארק המסילה בגב רחוב האומן 20  )יוני אופנועים(   

TIRED OUT 21:00—16:00 דריה אפרת  20

פרפורמנס חזותי ופיזי. בליבו של נוף דינמי נרקמת שיחה ספונטנית בין דמות, צמיגים וקהל 
הבוחנת את גבולותינו הפנימיים ואת אלו שמפרידים בינינו לבין אחרים.

פארק המסילה בגב רחוב האומן 20 )יוני אופנועים(  

16:30—19:30 החיים בכפר אירוע לכל המשפחה

הקהל מוזמן להכיר מקרוב את החיים בכפר העירוני, לשמוע על ההיסטוריה שלו ולטעום 
ממטעמיו המיוחדים.

  תחנת הקריאה בבית צפאפא על שם בהאא אלדין דאהוד עליאן ז״ל 

16:30—18:00 סיור היכרות עם מציאות החיים בכפר בית צפאפא  21 

                    בהנחיית תושבי הכפר איאד טרוי ומוחמד לאפי 
בסיור נעבור דרך אתרים היסטוריים, נכיר סוגיות חברתיות וכלכליות המיוחדות 

לכפר ונתארח בבית של תושב המקום.

פארק המסילה פינת רחוב הפרסה )מול רמי לוי(  

17:00 נופי חלום סדנת פיסול לכל המשפחה   22

 סדנת התנסות בפיסול בגבס בצירוף חומרים וחפצים מהבית ומחיי היומיום. 
 באמצעותם, כל משפחה תיצור יחד מקומות דמיוניים שהייתה רוצה לבקר בהם. 

* הסדנה תתקיים בערבית ובעברית.

17:00—19:00 ג'רישה סיפורו של תבשיל   23

טעימות וסודות מתבשיל הבית של בית צפאפא. מה הפך את תבשיל הג'רישה 
 לפופולרי בבית צפאפא? מה מיוחד בו? מה הסוד של המתכון המשפחתי? 

מדוע מתגאים התושבים במאכל?

18:00 חוכמת הסיפור   24

הקראת סיפור דו־לשונית בערבית ובעברית מפי מספר סיפורים מן הכפר.

19:00 קורותיה של תחנת הקריאה בבית צפאפא   25 

               ע״ש בהאא אלדין דאהוד עליאן ז"ל  
שיחה על תהליך משותף של שנים בין התושבים, האקדמיה ועיריית ירושלים. 

 בהשתתפות: עו"ד חליל עליאן, עו"ד נסרין עליאן, ג'ואן אבו דאלו, לאה מאואס, 
דיאגו רוטמן, איתן שוקר, עלי איוב, מוחמד לאפי, בתול עותמאן ואיאד טרוי.

م�يع בוסתן לכולן  16:00 מעץימים Bustan for all �جس�تان لل�ج  26

 סדנת ייחורים ושימור זני מורשת. איך אפשר לשכפל עצי פרי מקומיים ולמה זה כדאי?
הקהל מוזמן לסדנת ייחורים בבוסתן הקהילתי הצמוד לפארק המסילה. הבוסתן הוא יוזמה 
שמבקשת לקחת חלק מהצמחה ושימור עצי מורשת ומתוחזק על ידי תושבי המקום ומיזם 
"טריליון". בסדנה נבין מה הם זני מורשת ומה תרומתם למערכת האקולוגית? נלמד מהו ייחור, 
איך יוצרים אותו ומה הכדאיות שלו? בסיום, יקבל כל משתתף ייחור של זן מורשת שאותו יוכל 

לשתול ולטפח בביתו.

על פארק המסילה ליד תחנת רכבת מלחה, מתחת לגשר כביש בגין  

15:30 / 16:30 דרך עצומה לרווחה נירית רכבי    27

מסע חווייתי בתנועה, התבוננות, הקשבה וחקירה רב־גונית של הטבע והדרך הנפרשת לנגד 
עינינו. כיצד היא משפיעה ומהדהדת בגופנו ובתנועתנו במרחב? כיצד אנו מתבוננים בדרך שבה 
אנו פוסעים, בנוף שמקיף אותנו? כיצד מגיב גופנו לסביבה? האם אפשר לחוש את הסביבה 
גם בעיניים עצומות, לחדד את החושים האחרים ולסמוך על הדרך, על עצמנו ועל מי שמוביל 

אותנו? *הסדנה כוללת התנסות בעיניים עצומות.

חניון פארק ירושלים, קצה פארק המסילה במלחה. משך הסדנה כ־30 דקות  

17:00 סמלים מספרים סדנת יצירה לילדים  6
לכל מקום שאליו אנו מביטים, אנו רואים סמלים: עיטורים של קבוצות ספורט, סמלי מכוניות, 
מותגי לבוש, סמלי המדינה. בסדנה נתחבר לעולם הצורות נעבוד עם שבלונות ודימויים בשכבות 

וניצור סמלים משל עצמנו. 

ליד תחנת הקריאה, רחוב דרך הרכבת פינת רחוב מסריק   

 

16:00—23:00 תרגיל בהתבוננות עלית קרייז והילי וורטמן מויאל    7

עבודת סאונד מקורית. העבודה תרגיל בהתבוננות שואפת לעורר חוויה דומה לזו של נסיעה 
ברכבת, המובילה אותנו מנקודה אחת לנקודה הבאה תוך שאנו צופים בנוף המתחלף. עבודת 
האודיו קוראת לתרגל מחדש התבוננות החוצה, אחרי שנה וחצי של צמצום האינטראקציות עם 
המציאות סביבנו; להתנסות בנקודת מבט אחרת על כל מה שנראה לנו מובן מאליו. בעבודה, 
כל תחנה היא דימוי לשכבה נוספת בנפש האנושית העוסקת בנושאים המשותפים לכולנו: 

בית, זיכרון, פרידה, ציפייה ומעברים.

חמש תחנות לאורך פארק המסילה, חפשו במפה את הספרה 7   

16:00—23:00 חרוב בצל הדרך סיפורים וכישופים בצל העץ   8

על הדרך שבין תחנת הרכבת הישנה לבית צפאפא, עומד חרוב עתיק, רחב ענפים ועב גזע. 
מישהו בוודאי נטע אותו לפני עשרות שנים, מישהי פעם עצרה כאן, לנוח ולקרוא ספר. אנחנו 
בישיבה החילונית אוהבים עצים וסיפורים. הקהל מוזמן להפסיק מדרכו לרגע אחד, לספר איתנו 
מה נאה אילן זה, להנות ממוזיקה בצל ענפיו, להודות לו על השנים ולהאמין שעוד שבעים שנה 
הוא עוד יהיה כאן. נתחיל בסיפורים ומוזיקה לנפש ולראש, נמשיך בטקס הודיה לעץ ולחרובים 

ונסיים עם כל הגוף במסיבה מלאה ביט ואהבה לנוטעים שהיו ויהיו.

זמנים לששון: בכל שעה עגולה בין 16:00–20:00 סיפורים וכישופים בהנחיית אבישי וול, אריאל 
לוינסון וניר עמית. 20:00–23:00 תנועות וריקודים באור אילן.

רחוב דרך הרכבת 28  

18:30 הקרנת הסרט "מעיפים חומות" בבימוי סולי אלפקס  9
הסרט מתעד, מסכם ומפרש את פעילות הקורס המיתולוגי ״אמנות, אקטיביזם ומרחב ציבורי״ 
בבצלאל. סולי אלפקס עוקב אחרי עשור של פרויקטים אמנותיים ואקטיביסטים של סטודנטים 
בשיתוף תושבי שכונת גוננים )קטמונים( בירושלים במאבק למען פארק המסילה: יצירת 
אלטרנטיבה לכביש המהיר המתוכנן, התערבויות במרחב הציבורי, העפת חומות והקמת 
ספריות קח תן פתוחות 24/7 שהפכו לאייקון עירוני ומעלה שאלות על נושאים כמו שיתוף בין 

אקדמיה וקהילה, אמנות ואקטיביזם והזכות למרחב הציבורי. 

מנחי הקורס: איתן שוקר, אלדד סידור לאה מאואס ודיאגו רוטמן

רחוב מעגלי יבנה 115, בחצר האחורית   

16:00—23:00 מבט משולש מפגש אישי, ערבה אסף  10

בתוך אוהל משונה למראה בצד הדרך, חפיסת קלפים מקורית תשמש כגשר בין האמנית לצופה. 
הקהל מוזמן להיכנס לאוהל לפגישה אישית, להתבונן במערכת הקלפים שנוצרה במיוחד על 

ידי האמנית ולשאול שאלה שמעסיקה את המחשבות או להתייעץ על לבטי נפש. 

בסמוך לגן מקור חיים   
בנוסף יתקיים במהלך הערב הסבר פתוח לקהל על הקלפים בשעות 17:00 / 19:00 / 21:00    

16:00—23:00 הליכה & עצירה: נקודת מנוחה    11

האוהל יהיה פתוח לאורך כל שעות האירוע. בשעות 18:00 / 19:00 / 20:00 – עוצרים באהלך 
להליכה אחרת עם סדנאות מיינדפולנס בליווי מוזיקלי וכיבוד.

אהלך - מרכז לאמנויות ואירועים, בצמוד לפארק האופניים בפארק גוננים  

ּ הַמְסִלָּה גיא בירן  ּ סֹלּו 16:30—18:00 סֹלּו  28

ההליכה כאמנות של התבוננות. הליכה שקטה עם חושים פתוחים.

נקודת התחלה: חניון פארק ירושלים, קצה פארק המסילה במלחה ← נקודת סיום:   
פארק גוננים  

16:00—18:00 מן האבן והמים - הליכה בפאתי ירושלים מריק שטרן     29

פעם הייתה ירושלים עיר קטנה שכפרים גדולים סבבו אותה. התושבים הפלסטינים של עין 
כארם, אל־מאליחה, בית צפאפא וכפרים אחרים במערב ובצפון החזיקו בקרקעות רבות, סיפקו 

תוצרת חקלאית וכוח עבודה לירושלים, בנו אותה ונבנו ממנה. 

אבל מתחילת המאה העשרים ועד היום, בלעה העיר לאט לאט ובמהירות את המרחב הכפרי 
הסובב אותה, ביתרה אותו בכבישים וקניונים והותירה מספר שאריות לפנאי. בהליכה שלנו 
במעלה פארק המסילה נלקט את השאריות ההיסטוריות של המרחב הכפרי של ירושלים, נדבר 
על מה שאנחנו זוכרים מן הכפרים, תושביהם ואדמותיהם, על הפיתוח של האזור לאחר 1948 
ועל האופן שבו השאריות ההיסטוריות של המרחב הכפרי הדרומי מופיעות ומיוצגות היום 

בנוף העירוני העכשווי. 

נקודת התחלה: חניון פארק ירושלים, קצה פארק המסילה במלחה ←   
נקודת סיום: פארק גוננים  

16:00—19:30 קו התפר והמסילה - סיור גיאופוליטי ערן צדקיהו   30

מסלול הסיור באורך של כחמישה קילומטרים עובר דרך אתרי נוף ומורשת, היסטוריה, סביבה, 
גיאופוליטיקה, אקטיביזם קהילתי ועירוניות מתחדשת. נצעד יחדיו לאורך פארק המסילה מפארק 
ירושלים הסמוך לקו הירוק, קו שביתת הנשק מ ־1949 בתוואי עמק רפאים, בין השכונות גילה, 
מלחה ושרפאת, לא רחוק מהכפר אל־וולאג'ה. משם נצעד לאורך המסילה הישנה בכיוון צפון־

מערב אל תוככי העיר ירושלים, לאורך פארק המסילה החוצץ בין שכונות העיר השונות – בית 
צפאפא ופת, קטמונים, תלפיות ומקור חיים, המושבה הגרמנית ובקעה – ונסיים בדרך בית 
לחם. במהלך הסיור נעסוק בסוגיות של פיתוח עירוני, אקטיביזם קהילתי, גיאופוליטיקה וקו 
התפר היהודי־ערבי ומדיניות סביבתית תוך כדי התייחסות לתרבות ולהיסטוריה של המרחב. 

נקודת התחלה: חניון פארק ירושלים, קצה פארק המסילה במלחה ←   
נקודת סיום: מתחם התחנה  

16:00—18:30 החצר האחורית של פארק המסילה שלום בוגוסלבסקי   31

רוב המטיילים בפארק המסילה מתחילים בתחנה הראשונה ומגיעים רק עד דוכן המיצים 
בבקעה, איפה שרק מתחיל להיות מעניין. בסיור הזה, נתור בצד הפחות מוכר ומטופח של 
הפארק ונחצה גבולות בין קהילות, שכונות ותקופות היסטוריות. נדבר על קו שביתת הנשק 
בין ישראל לירדן ועל קו התפר בין ישראלים לפלסטינים היום, על סיפורה של שכונת הקטמונים, 

על האופן שבו ירושלים התפתחה ואיך היא יכולה להתפתח בעתיד.

נקודת התחלה: ליד הכניסה למרכז הטניס, רחוב אברהם אלמליח 1 ← נקודת סיום:   
רחוב דרך בית לחם 7 )דוכן המיצים(  


