
שישי בעתיקה
בואו לעיר העתיקה החדשה 

ימי שישי  27.6-1.8  החל מ-9:00 בבוקר
מופעי רחוב מדהימים, סיורים מודרכים ושפע פעילויות במוקדי 

התיירות, התרבות והאמנות

עקבו אחר לוח הפעילויות 
בעמוד הפייסבוק העיר העתיקה באר-שבע

אמני  מוזיקליים,  הרכבים  רחוב,  מופעי  וצבעים,  בצלילים  מתמלא  קק”ל  מדרחוב 
העיר העתיקה ו’שוק מדרחוב’ ססגוני.

סיורים מודרכים לכל המשפחה בעיר העתיקה - 
הסיורים יצאו בכל שעה עגולה בין השעות 9:00-13:00 מרחבת מרכז מבקרים בינלאומי באר אברהם. 

.officeatika@br7.org.il ,08-6464980 :ההשתתפות בסיורים ללא תשלום בהרשמה מראש

נקודת המידע המרכזית - מרכז מבקרים בינלאומי באר אברהם, דרך חברון 2

מגוון פעילויות במוקדי התיירות, התרבות והאמנות בעיר העתיקה:

* חלק מהפעילויות במוקדים הינן בתשלום.

המרכז לאמנויות מוזיאון הנגב לאמנות

בתים
פתוחים

פארק קרסו למדע

מתחם הקטר 70414
פינת דרך טוביהו - 

עלי דייויס

מרכז מבקרים בינלאומי 
באר אברהם

דרך חברון 2, 08-6234613

הפתיחה 
בקרוב

מעבדת אמנות
RedLine

ההסתדרות 80 
052-6501373 

העצמאות 79
08-6252600

אנילביץ‘ 21 
08-6239565

גלריה טרומפלדור
טרומפלדור 19
08-6247706

העצמאות 60  
08-6993535

בית האמנים

החלוץ 33

האבות 55
08-6273828

החלוץ 33
054-2041405

ההגנה 30
1-800-215-216

שער לנגב -
המרכז להתיישבות



שישי בעתיקה
ימי שישי בין התאריכים 27.6-1.8 החל מ-9:00 בבוקר, בעיר העתיקה בבאר-שבע
סיורים תיירותיים, מופעי רחוב מדהימים במדרחוב קק”ל ומגוון פעילויות במוקדי התיירות, התרבות והאמנות:

טרומפלדור 11 - תערוכה של אמנית הקרמיקה יהודית מאיר - פיסול ויצירה מחומרי הנגב.

החלוץ 39 - הגלריה של שמעון סרוסי - אמן עיצוב תעשייתי וציור.

ירמיהו 8 - עבודות בחלל ביתי - מעיין שירה הדר - אמנית ציור בטכניקות שונות. 

בתים פתוחים 

גלריית בית האמנים פתוחה לקהל הרחב. 
מגוון אמנויות, מתנות, יצירות מקוריות 
ופעילויות מתחלפות.
בואו לבקר בשישי בעתיקה!

הכניסה ללא תשלום.

רח‘ האבות 55. טלפון: 08-6273828

בית האמנים

RedLine מעבדת אמנות

החלוץ 33

בית לאמנים וליוצרים. בחלל המעבדה גלריה המציגה 
אמנות עכשווית, מוקפת בחדרי סטודיו פתוחים של 
אמנים מכל תחומי האמנות החזותית.
במסגרת “שישי בעתיקה” סיורים מודרכים יצאו 
לגלריה ממדרחוב קק”ל.

הפעילות בתשלום.

רח‘ ההסתדרות 80. טלפון: 052-6501373

חצר תרבות ייחודית המהווה אבן שואבת 
לסטודנטים וצעירים. במקום אירועים המעודדים 
יצירה מקומית, הופעות אמנים והצגות תיאטרון. 
המקום מופעל על ידי עמותת איילים. 
במסגרת “שישי בעתיקה” מסיבת אפטר 
מוזיקלית  בימי ו‘ 25.7, 11.7. 
הכניסה בתשלום.
רחוב החלוץ 33. טלפון: 054-2041405

פארק קרסו למדע
פארק המדע הגדול בארץ, הינו שילוב 
של מוזיאון אינטראקטיבי וגן מדעי, עם 

פעילויות לכל גיל. 
20% הנחה מעלות הכניסה בימי שישי 

במסגרת פעילות “שישי בעתיקה” )בכפוף 
לתקנון(.

רח‘ העצמאות 79. טלפון: 08-6252600

מרכז לחינוך אמנותי ובו חוגים וסדנאות 
לכל הגילאים. במסגרת “שישי בעתיקה” 

סדנאות אמנות ייחודיות: ציור, קדרות, 
הדפס, פיסול עיסת נייר ועוד, עם מיטב 

המורים ולכל המשפחה.

הסדנאות בתשלום.

רח‘ אנילביץ‘ 21. טלפון: 08-6239565

המרכז לאמנויות
מרכז אמנות, ראשון מסוגו בשיתוף המחלקה לאמנות 

מאוניברסיטת בן גוריון. במסגרת “שישי בעתיקה” יוצגו 
תערוכות מרתקות:

“מבט חדש על ב”ש” צלמים מצלמים את באר-שבע היום.
“ביצורים - בונקרים חומות וחפירים באמנות הישראלית”.

הכניסה ללא תשלום.

רח‘ טרומפלדור 19. טלפון: 08-6247706

גלריה טרומפלדור

שער לנגב - המרכז להתיישבות

מוזיאון הנגב לאמנות
מוזיאון לאמנות המרכזי בדרום. ממוקם במבנה בית 
המושל מהתקופה העות‘מנית. במוזיאון מוצגת 
התערוכה: “המדיום הוא המסר: הדפסי פופ מאוסף 
מוזיאון ישראל, ירושלים”.

במסגרת “שישי בעתיקה” הדרכה בשעה 11:00, 
הכניסה בתשלום.

רח‘ העצמאות 60.  טלפון: 08-6993535

בניין בית בלומפילד של תנועת אור להתיישבות 
ובו המרכז להתיישבות בנגב - מרכז הסברה, 
חשיפה ושיווק של מרחב הנגב והגליל.

במסגרת “שישי בעתיקה” כל ההזדמנויות 
למגורים בנגב במקום אחד.
פעילות מיוחדת ביום ו‘ 1.8 ללא תשלום.

רח‘ ההגנה 30. טלפון: 1-800-215-216

מרכז מבקרים בינלאומי באר אברהם
אתר מורשת חדשני המספר את סיפורו 

של אברהם אבינו ובאר המים המפורסמת. 
במרכז תכנים חווייתיים ומיצג תלת-מימד. 

סיורים מודרכים בתשלום.

דרך חברון 2. טלפון: 08-6234613

חידוש ופיתוח מתחם תרבות, פנאי ובילוי בתחנת 
הרכבת התורכית עם אטרקציות ייחודיות: 
מיני מוזיאון של רכבת ישראל, גלריה, קטר 
קיטור מקורי, קרונות אותנטיים, וגם מסעדה 
ועמדת קפה.

פינת דרך טוביהו-עלי דייויס   

מתחם הקטר 70414

הפתיחה 
בקרוב

7.8.143-4.9.1416-18.9.14
פסטיבל הפרינג’פסטיבל היין לילה לבן

ימי רביעי
25.6-23.7.14 

פסטיבל סמילנסקי

מגוון אירועים נוספים בחודשי הקיץ בעיר העתיקה:


