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לפתוח את העיניים ואת הראש לסביבה, לארכיטקטורה ולעיצוב

האירוע הקרוב כולל גם מחווה מיוחדת 
 לאמן דני קרוון שהלך לעולמו בדיוק 
 לפני שנה. קרוון - שתכנן את כיכר 

התרבות, את העיר הלבנה ועוד - היה 
מהמשפיעים ביותר על המרחב העירוני 

 והאיכויות ההומניסטיות של עבודותיו 
 הן חלק בלתי נפרד מכל מה שאהוב 

בתל־אביב-יפו ושהופך אותה לעיר שהיא. 
תוכנית המחווה לקרוון כוללת סיורים 
בפרויקטים שתכנן, פעילויות לילדים, 
תערוכת ציורים שציירו ילדי בית ספר 
 גבריאלי למשפחתו לאחר מותו, מופע 
 מחול שיצרה בתו, יעל קרוון, והקרנות 

של עבודותיו. תוכלו למצוא את המידע 
המלא בעמודים 25-24. 

לצד כל אלה כוללת התוכנית, כמו תמיד, 
ביקורים במבנים מעוררי השראה, חללי 

עבודה ומחיה, מבני ציבור חדשניים ועוד.
 בסוף השבוע הקרוב העיר פותחת 

דלתות ומתגלה, ואתם מוזמנים.

צוות בתים מבפנים

 שמתם לב כמה שבילי אופניים נסללו 
בעיר בשנה האחרונה? ועד כמה השתנה 
המרחב הציבורי? כמעט אין שכונה בעיר 

 שלא נמצאת בימים אלה בקדחת של 
 בנייה, חפירות ושינויים. מבעד לענני 

האבק, חסימות התנועה ורעש הדחפורים, 
ניסינו הפעם להבין כיצד צפויה העיר 

 להיראות בסופם ולגלות מהו החזון 
האורבני שמאחוריהם.

במפגשים, בדיונים ובסיורים שלפניכם תגלו 
שתל־אביב-יפו נמצאת בפתחה של מהפכת 

תחבורה היסטורית שהשפעותיה על העיר 
ועל אופי החיים בה עצומות. חלקם יספקו 

הצצה פיזית לשינויים שמתרחשים לנגד 
עינינו, כמה מהם באתרי בנייה פעילים; 

אחרים יציגו את התוכניות ואת הרציונל 
שמאחוריהן. תוכלו לבקר בתחנת הרכבת 

הקלה הראשונה, שהעבודות לקראת 
פתיחתה מסתיימות בימים אלה ולסייר 

עם המתכננים במרחבים שסביבה; תוכלו 
 לשמוע על שינויי התנועה הצפויים בעיר, 

על האופן שבו צפויים שבילי האופניים 
החדשים לשנות את התנועה בעיר ועל 

החזון לשלב בעיר שכונות דלות רכב.

השאלות שמעלים המתכננים ומובילי החזון 
העירוני - כיצד להפוך את העיר לשוויונית 

יותר, מזהמת פחות, ידידותית יותר לתנועה 
ונעימה יותר לשהות - נוגעות לכולנו 

וישפיעו על כולנו, תושבי העיר, העובדים 
בה ואורחיה, ואנחנו שמחים לאפשר את 

ההזדמנות למפגש ולדיון ישירים בהן. 

התוכנית הפעם כוללת גם לא מעט עיסוק 
בשאלה איך חיים בתוך הבתים בעיר ואם 

במאה ה-21 יש מקום לשינוי בתפיסת 
המגורים. הדיון הזה כולל שאלות נוספות - 
איך מעצבים חללי מגורים קטנים במיוחד? 

איך משתמשים מחדש בחללים קיימים 
כשהצרכים האישיים או העירוניים משתנים? 



ברכת ראש העירייה
עיר היא יצור חי, עם לב פועם ודופק הולם, 

והיא אינה עומדת מלכת. התושבות והתושבים 
בה רבים ומתרבים, העצים צומחים, הבתים 

מתיישנים אך גם מתחדשים ומשתפצים, 
הפעילות התרבותית הענפה מתרחבת, היקפי 

המסחר, התעסוקה והפעילות העסקית 
מתעצמים, הפעילות הקהילתית משגשגת, 
ובמענה לכל אלה - מתרחב וגדל גם מנעד 
השירותים העירוניים הניתנים בה, והיקפם.

 
 בהיסטוריה של כל עיר מתרחשות תקופות 

מעבר וחלים תהליכים עמוקים של שינוי וצמיחה, 
עתירי עבודות פיתוח ותשתית, בנייה ציבורית 

ופרטית, הגירה וגידול טבעי, השפעות כלכליות 
ואקלימיות. משתנים רבים אלה מעמידים את 

העיר, את תושביה ואת המבקרים בה, בפני 
ההכרח להסתגל לשינוי, ולעבור ממצב ישן 

לחדש. עירנו עומדת בפתחה של תקופה כזו, 
אל עבר תל־אביב-יפו המתחדשת: הבנייה 

המואצת של שלושה קווי רכבת קלה בו זמנית, 
 ההתחדשות העירונית בהיקפים אדירים, 

והמשך הבנייה למשרדים.
 

כדי להיערך ולהתאים את עצמנו לאתגרי ההווה 
ולשינויים שצופן העתיד - העירוניים, הארציים 
והגלובליים - אנו מתנהלים לאורה של התכנית 

האסטרטגית לעיר תל־אביב-יפו. בימים אלה 
הגיעה שעתה להתעדכן, כך שתשמור על 

הרלבנטיות והחדשנות שלה ככלי עבודה מרכזי 
וכמצפן תכנוני למימוש חזון העיר. אתן ואתם 

מוזמנים לקחת חלק בעדכון, לעקוב ולהשפיע.
 

בתים מבפנים - אירוע האדריכלות 
 והארכיטקטורה הגדול והחשוב בישראל - 

 זיהה מזמן שעיר ועירוניות הם יותר מסך 
 הבתים והדירות, המדרכות והכיכרות או 

 הבניינים המונומנטליים שאיכותם בצורתם. 
 בתים מבפנים מזמן למשתתפות ולמשתתפים 

 בו מפגש עם האתגרים התכנוניים של העיר 
ועם מורכבותם, ובה בעת מציג את תנופת 

הפיתוח והעשייה, את אוצרותיה האדריכליים, 
את העושר התרבותי, המורשת החדשנות 
והמקוריות. בתים מבפנים מציע התבוננות 

מעמיקה, מלומדת, רבת יופי ועשירה, אך גם 
ענווה ואינטימית, בעיר תל־אביב-יפו.

 
 צאו לשוטט! אני בטוח שנכונה לכם חוויה 

מאירת עיניים, מרתקת ומעשירה.
 

שלכם, 
רון חולדאי 

ראש עיריית תל־אביב-יפו



אירועי בתים מבפנים תל־אביב-יפו 2022 
אינם כרוכים בתשלום ופתוחים לכול

 במסגרת בתים מבפנים ייערכו ברחבי העיר כ-180 אירועים שונים: 
בתים פתוחים, סיורים בהיבט אדריכלי, דיונים במשרדי אדריכלים 

ופעילויות לכל המשפחה בנושאי בנייה - הכול חינם. 

פירוט מלא של האירועים תוכלו למצוא בעמודים הבאים לצד מפה 
שתעזור לכן ולכם לסמן מסלול אישי.

 ההרשמה לאירועים שדורשים רישום מוקדם מתבצעת 
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v

בית שלם | 2  00
רחוב ראש פינה 28, נווה שאנן.

אדריכלים: אריה כהן, 935 . שימור ושיפוץ: 
מסטר־גל אדריכלים ומירב סודאי, 2022.

בניין יפהפה המהווה את השער לשכונת נווה 
שאנן, אחד משלושה בניינים לשימור בשכונה 

וסנונית ראשונה המדגימה את הפוטנציאל 
להתחדשותה. בסיורים יסופר על הבית ויוצגו 

ערכיו האדריכליים האופייניים לסגנון הבינלאומי: 
מרפסות האונייה, חלון הטרמומטר ועוד, וכן 

עבודות השימור והשיפוץ שנעשו בו. הכניסה 
למבנה בקבוצות של 20 איש על פי תור.

 חמישי, 26.5, 6:00  ו-7:30 ; 
שבת, 28.5, 6:00  ו-7:30 .

4 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

המשוטטים בלוינסקי  002
נקודת מפגש: גינת לוינסקי, ליד המקלט הציבורי.

מפגש עם המשורר והסופר אברהם בלבן ועם 
האדריכל ומתכנן הערים עמי שנער, בעקבות 

ספרם "סקיצות תל־אביביות", שיצא לאחרונה 
לאור ומתעד את שיטוטיהם ברחבי העיר. 

במפגש יתארו השניים את אופן השוטטות 
שלהם וידברו על משמעות ההתבוננות בפרטים 
וביטוייה בכתיבה ובציור, וכן ישתפו בתובנותיהם 

לגבי תהליכי השינוי שעוברים על העיר. 
שישי, 27.5, 2:00 . משך המפגש כ-45 דקות.

מפגש ברישום. מוגבל ל-30 משתתפים.

מערות עטלפים ומבוכים 003
נקודת מפגש: רחוב לוינסקי 8  .

סיור במעמקי התחנה המרכזית החדשה - 
הפרויקט השאפתני שתוכנן על ידי האדריכל 

רם כרמי בשנת 1967 והפך לימים לאחד המבנים 
השנויים במחלוקת בעיר. הסיור יאפשר היכרות 
עם חיי היום יום בתחנה והתבוננות על תהליכי 

ההתחדשות העירונית המתקיימים באזור: 
העסקים ומרכזי הקהילה הפועלים בתחנה, ציורי 
הגרפיטי בקומה השביעית, מבוכיה ועוד, בניסיון 

לדמיין עתיד אופטימי למקום. הסיור עם יגאל 
ברעם ומטעם עיר עולם ותיירות.

חמישי, 26.5, 8:00 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

המעבדה למגורים 004
Communit Tel Aviv, רחוב צ'לנוב 42.

מפגש עם מתכנני הערים ומייסדי החברות פיפל 
וקומיוניט - איתן סרבר ושי עם־שלם - שבו 
יספרו על המודל שפיתחו למתחמי מגורים 

משותפים המאתגר את צורת המגורים המקובלת 
כיום, מציע פתרונות דיור לצעירים המבקשים 
להישאר בעיר ומשמש כלי משמעותי לבניית 

קהילה ולשיפור הביטחון האישי. המפגש יתקיים 
בבית הראשון של קומיוניט בשכונת פלורנטין 

אשר משמש כפיילוט למודל, ובו מתגוררים 
כיום עשרה דיירים ביחידות מגורים בגדלים 
שונים. הדיירים חולקים מטבח, חלל עבודה 

וסלון משותפים. המפגש יתקיים על הגג ובסופו 
יתאפשר סיור מודרך בחלק מחללי הבית.

חמישי, 26.5, 8:00 .
סיור ברישום. מוגבלים ל-60 משתתפים.

התערבויות בשפירא | 3 005
נקודת מפגש: חצר המבואה של המרכז קהילתי 

שפירא, רחוב ישראל מסלנט 27.
אדריכלים: סטודיו אואה אדריכלות; נחלת 

הכלל, אדריכלות נוף,  202.
איך מתכננים סלון קהילתי? אדריכלים אוהד 
סולומון וטלי וקסלר ישתפו בתהליך התכנון 

של החלל המהווה מוסד חברתי ותרבותי בחיי 
השכונה ויספרו כיצד תכנון שימושים חדשים 

בשילוב שפה עיצובית ייחודית הפכו את החצר 
לאטרקטיבית ואף סיפקו פתרון יעיל לניהול מי 

הנגר - בעיה שממנה סבל המקום במשך שנים. 
חלקו השני של הסיור יתקיים ברחוב מסילת 

ישרים ובו תציג אדריכלית טלי וקסלר את 
ההתערבויות הטקטיות שתכננה לאורך הרחוב 

וכיצד קיבל שביל האופניים )שהחליש את 
הפעילות ברחוב ולכן בוטל( זהות חדשה כמרחב 

לשימושים חדשים שנבחרו על ידי התושבים. 
אדריכל אוהד סולומון, שמשרדו הוביל את 

שיתוף הציבור, יספר על התהליך שהתבסס על 
אינטראקציות שנוצרו סביב דוכני משחק ברחוב.

חמישי, 26.5, 8:00 .משך הסיור כשעה וחצי.
סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

שכונה מקיימת | 3 006
נקודת מפגש: תל חובז, רחוב האסיף 4, שפירא.

מהי שכונה מקיימת ואיך מטמיעים בשכונה 
ערכי קיימות? סיור עם עדין כהן רכז קיימות 

שכונתי בשפירא, שיעבור בפרויקטים של קיימות 
בשכונת שפירא - גינות, קומפוסטרים ויוזמות של 

טבע עירוני - ויציף שאלות של קיימות מקומית 
ושכונתית, גיוס תושבים לפעולה ויצירת שיתוף 

פעולה בין תושבים ועירייה. 
חמישי, 26.5, 7:00 . משך הסיור כשעה וחצי.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

קריית המלאכה - בתנופה ובמרץ | 2 007
נקודת מפגש: שדרות הר ציון 0  .

קריית המלאכה שתוכננה על ידי האדריכלים 
יצחק רפפורט וצבי פרנקל והמהנדס אשר 

גליברמן בתחילת שנות ה-60 נהגתה, תוכננה 
ונוצרה סביב המושג מלאכה ומהווה דוגמה 

מופתית לאדריכלות הברוטליסטית התעשייתית. 
הקריה כוללת 16 מבנים המייצרים מרקם 

שמהותו מלאכה, ובתכנונה הושקעה חשיבה 
אדריכלית חדשנית לתקופתה אשר נועדה לייעל 

את התהליכים היצרניים. הסיור עם אלישבע 
לוי, מעצבת בעלת התמחות בתולדות האמנות, 
ממשרד UP Architects )אורי פדן אדריכלים( 

שערך את תיק התיעוד למתחם, יעבור בין מבני 
הבטון הברוטליסטיים ובחניון התת קרקעי. 

יוצגו בו תוכנית ההעמדה הייחודית של המבנים 
המייצרת רחובות, שבילים וחצרות וכן הנעשה 

במתחם כיום, לאחר שבחללים התעשייתיים 
הגדולים התמקמו עשרות סדנות של אמנים 

ויוצרים מתחומים שונים - חלקן ייפתחו 
לביקורים במהלך סוף השבוע של בתים מבפנים. 

שישי, 27.5, 9:00. משך הסיור כשעה.
סיור פתוח. אין צורך ברישום.
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 הסטודיו למוסיקה  008
LOFTLV - של חגי יודן

רחוב שוקן 27, קומה   , לופט 8.
הזדמנות להציץ לתוך לופט בעיצוב עצמי, צבעוני 
ונועז שבמרכזו פסנתר לבן ועתיק בן כ-150 שנה, 

ומחלונותיו נשקף נוף אורבני מרהיב.
שישי, 27.5, 00:  -9:00 . שבת, 28.5, 00:  -9:00 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

בעקבות עמלי הכפיים 009
נקודת מפגש: ת"א תרבות קריית המלאכה, 

רחוב שביל המרץ 6.
סיור על אודות בתי המלאכה והתעשייה הזעירה 

בקריית המלאכה, שתוכננה על ידי האדריכלים 
יצחק רפפורט וצבי פרנקל והמהנדס אשר 

גליברמן בתחילת שנות ה-60. הסיור בהדרכת 
שירה שובל, מרצה בכירה בשנקר, יעבור בין בתי 
מלאכה זעירה הפועלים במתחם כיום, בדגש על 

מפעלי יציקות ותבניות מחומרים שונים. 
שישי, 27.5, 9:30. משך הסיור כשעתיים.

סיור ברישום. מוגבל ל-20 משתתפים.

ת"א תרבות 0 0
רחוב שביל המרץ 6, קריית המלאכה.

אדריכלים: יצחק רפפורט וצבי פרנקל והמהנדס 
אשר גליברמן, 962 . עיצוב פנים: קוראל מסיקה.

הזדמנות לגלות את המרכז העירוני החדש 
בקריית המלאכה הכולל חלל המשמש 

להרצאות, סדנות, מפגשים מקצועיים ועוד. 
המרכז ממפה את הגלריות וחללי התצוגה 

 במתחם וניתן לקבל בו מפות לסיורי אמנות. 
ת"א תרבות נבנה בתמיכת קרן תל־אביב והוא 

חלק מרשת שמקימה המחלקה לאמנויות 

בעיריית תל־אביב-יפו בשאיפה ליצור מקום 
מפגש לקהילת היוצרות והיוצרים בעיר. הסברים 

על הפעילות במרכז ועל המתרחש בקריית 
המלאכה והמלצות על מסלולי ביקור ביותר 

מ-40 גלריות סטודיו פתוחות, יתקיימו בכל שעה 
עגולה. סבב אחרון בכל יום ב-14:00. 

שישי, 27.5, 0:00 -4:00 ; שבת, 28.5, 0:00 -4:00 .
בית פתוח ומפגשים פתוחים. אין צורך ברישום.

קוצ'ינטה   0
 הכניסה מרחוב שביל התנופה   או משדרות 

הר ציון 04 , קומה  , קריית המלאכה.
קולקטיב הפליטות האפריקאיות הפועל בחלל 

תעשייתי, אשר תוכנן על ידי האדריכל יצחק 
רפפורט בשנות ה-60 כמתחם תעסוקה לבתי 

מלאכה, ומאכלס כיום בעיקר אמנים ומעצבים. 
בביקור שיכלול טקס קפה אריתריאי, מעגל 
סריגה ושיחה, יספרו הנשים על הקולקטיב 

המאפשר להן להתפרנס מסריגת סלים, מלימוד 
שיעורי קרושה ומתפירת מוצרי טקסטיל מבדים 
אפריקאיים מרהיבים, ואף משמש להן ולילדיהן 

גם כמרכז קהילתי וכמקור תמיכה. 
 חמישי, 26.5, 0:00 -8:00 ; שישי, 27.5, 
0:00 -6:00 ; שבת, 28.5, 0:00 -8:00 . 

המפגשים יתחילו בכל שעה עגולה. מפגש אחרון 
בחמישי ב-7:00  ובשישי ב-5:00 .

מפגשים על בסיס מקום פנוי. אין צורך ברישום.

אמנות ההסבה 2 0
ארטפורט, רחוב העמל 8.

אדריכל: שרל דוראל, 7 20.
איך הופכים בניין משרדים לחלל תצוגה איכותי 

לאמנות? סיורים עם ורדית גרוס, מנהלת ואוצרת 
ראשית של ארטפורט, ועם קרן פוזנר, המעצבת 

של הגלריה. בסיורים יציגו השתיים את הפעולות 
שנועדו להסב את מבנה המשרדים ששירת 

חברות סטארט אפ לחלל תצוגה עכשווי ודינמי. 
הסיורים יסתיימו בביקור בתערוכה "טעויות 
העתיד וכיבוד קל" של האמן גיא גולדשטיין. 
הגלריה פתוחה בימים רביעי וחמישי, 12:00-

19:00; שישי ושבת, 14:00-10:00.
 חמישי, 26.5, 6:30 ; שישי, 27.5, 0:00 ; 

שבת, 28.5, 0:00 .
3 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

הביארה ברחוב הרצל | 21 3 0
רחוב הרצל 38 .

אדריכל ראשי: אילן פיבקו אדריכלים; אדריכל 
שימור: נאור מימר אדריכלות ושימור. 

סיור עם האדריכל נאור מימר במבנה בית הבאר 
שהוקם בשלהי המאה ה-17 כחלק ממתחם 

אשר כלל מבנים חקלאיים, בריכות אגירה, 
אנטיליה ומחסנים. בית הבאר נבנה על תוואי 

דרך היסטורית, שלימים הוסבה למקטע הדרומי 
של רחוב הרצל וחיברה את אזור אחוזת בית אל 
הפרדסים והשכונות החקלאיות של יפו. במהלך 
המאה ה-20 הפך לבית קבע מפואר ובו שלושה 

מפלסים: קומת קרקע משלב הבנייה הראשון, 
ובה הבאר, בריכות אגירה ּוויסות. מעליה שני 

מפלסי מגורים המתהדרים בציור קיר, מרצפות 
צבעוניות, פתחים גבוהים. לאחר 1948 הוסבו 

חלליו לשימושים תעשייתיים. בסיור יוצגו חללי 
המבנה ויתוארו שלבי בנייתו והתפתחות שיטות 

הבנייה אשר משולבות בו. ההשתתפות בסיור 
מותנית בחבישת קסדה )שתסופק באתר(, כניסה 
בנעליים סגורות וחתימה על טופס ויתור תביעה. 
 ;City Boy ,יזמי הפרויקט: קבוצת יובלים, לני גרופ
ניהול הפרויקט: קבוצת יובלים; קבלן ראשי מבני 

מגורים: חברת עץ השקד יזמות וביצוע נדל"ן; 
קבלן: אבנר גלעד שימור ושחזור מבנים.

 חמישי, 26.5, 5:00  ו-6:00 ; 
שישי, 27.5, 00:   ו-2:00 .

4 סיורים ברישום. מוגבלים ל-5  משתתפים.

מאבו כביר לפארק החורשות 4 0
נקודת מפגש: דרך בן צבי 78, בכניסה לפארק.

סיור בהדרכת מורה הדרך זהר סבירסקי 
שיתחקה אחר גלגוליו של האזור שבו נמצא 

כיום פארק החורשות מהמאה ה-19 ועד היום, 
מהפרדסים, הסכנאות )שכונות של פועלי 

הפרדסים המצרים( והביארות )בתי הבאר( 
שהפכו לבתי פאר ועד גני הטבע, גני היער 

ושיקום בתי הבאר כיום. הסיור יכלול ביקור 
בכנסיית פטרוס הקדוש הפרבוסלבית, שנבנתה 

במאה ה-19 בסגנון רוסי ומעוטרת בציורי קיר 
מרהיבים של קדושים ושל סצנות מהברית 
החדשה וכן בבית הקברות היהודי הקדום.

שישי, 27.5, 5:00 ; שבת, 28.5, 9:00. 
2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-40 משתתפים.
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5 המבנה העיקרי נגיש 4 ידידותי לילדים |  3 קיימות |  2 מבנה לשימור |  1 תוכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית | 

סביל אבו נבוט | 2 5 0
נקודת מפגש: רחוב סגל צבי הרמן 2.

הסביל העות'מאני, הקרוי על שמו של מושל 
יפו - מוחמד אגא א־שאמי )שּכונה אבו נבוט(, 

נבנה ב-1815 על הדרך ששימשה עולי רגל 
משלוש הדתות וסוחרים בדרכם מנמל יפו ללוד 
ולירושלים. במפגש תציג אדריכלית השימור טל 

איל את חשיבות המבנה ומיקומו ואת עבודות 
השיפוץ והשימור המתבצעות בו כעת.

שישי, 27.5, 0:00 .
סיור ברישום. מוגבל ל-5  משתתפים.

ראוי לשבח | 5 6 0
רחוב מרדכי בנטוב, נווה עופר.

אדריכלים: וינשטין ועדיה אדריכלים, 9 20.
הזדמנות להתוודע למבנה החדש והמדובר של 

התיכון להייטק ואמנויות בשכונת נווה עופר, 
המתוכנן בהשראת בתי ספר ידועים באירופה. 

הסיור עם האדריכלים שי וינשטין וגיל ועדיה, 
מתכנני המבנה, יציג את התפיסה התכנונית 

החדשנית למוסדות חינוך המבוססת על 
"כיכר עירונית" מרכזית המנקזת אליה את רוב 

הפעילות, הפורמלית והבלתי פורמלית.
חזיתות המבנה מעוצבות בהשראת הסגנון 

הבינלאומי והעיר הלבנה. הסיור יכלול גם הצצה 
לאודיטוריום, לחצרות הגג ולמגרשי הספורט.

חמישי, 26.5, 6:00 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

השביל הזה מתחיל כאן | 3 7 0
נקודת מפגש: רחוב גרינבוים  4, נווה עופר.

שמתם לב כמה שבילי אופניים נסללו ברחבי 
העיר בשנה האחרונה וכיצד משפיע השינוי 

על המרחב האורבני? יעל אנוך מעוז, מנהלת 
פרויקטים בכירה ברשות לתנועה ותחבורה 

בעיריית תל־אביב-יפו - ממובילות מהפכת שבילי 
האופניים בעיר ומנהלת קהילת הנשים הרוכבות 
בתל־אביב-יפו - תדריך את הסיור הרכוב בשביל 
האופניים החדש ברחוב הרצל, במהלכו תשתף 

בחזון שמאחורי הסלילה המואצת של שבילי 
אופניים, בנתונים על שבילי האופניים שנסללו 

כבר בעיר ואלה העתידים להיסלל וכן במחקרים 
מהעולם על מהפכות תחבורתיות דומות 

והשלכותיהן על איכות חיי התושבים בעיר.
חמישי, 26.5, 8:00 .

סיור ברישום. מוגבל ל-20 רוכבות.ים.

 מגרש הכדורגל גדנ"ע יהודה  8 0
תל־אביב החדש

נקודת מפגש: ברחבה בכניסה למגרש גדנ"ע 
יהודה )בווייז: רחוב 3383(.

 אדריכל המבנה: זהר שגב; 
אדריכלי המתחם: קו בנוף, 2022.

רשות הספורט העירונית בתל־אביב-יפו בשיתוף 
מרכז הספורט הלאומי, מזמינים לביקורים 

במתקן החדש של גדנ"ע יהודה השוכן בלב 
שכונת קריית שלום ומשתרע על שטח של 
כעשרה דונמים. המתקן כולל מגרש כדורגל 

סינתטי מקצועי הבנוי על פי תקני פיפ"א, ולצידו 
מבנה בשטח של כ-1,300 מ"ר הכולל חדרי 

כושר ואימונים, משרדים ומלתחות. בסיורים 
עם המתכננים יוצג המתקן ואופי הפעילות בו, 

הפרוגרמה שלו, עקרונות התכנון שיושמו בו 
ויתואר תהליך הקמתו.

חמישי, 26.5, 8:30 ; שישי, 27.5, 00:  .
2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

מכבי יפו | 1 9 0
נקודת מפגש: רחוב נס לגויים 22, יפו.

 אדריכלים: אורית מילבאואר אדריכלים, 
פרויקט בבנייה.

על חורבות מגרש מכבי יפו, לצד תחנת מטרו 
עתידית ופארק עירוני, נבנית בימים אלה שכונה 

המתפרשת על כ-160 דונם וכוללת כ-2,000 
יחידות דיור. בסיור עם האדריכליות אורית 

מילבאואר ורוני סנדר ישראלי, יוצג מתחם א' 
של השכונה, הכולל 14 בנייני מגורים ומסחר עם 

630 דירות )מחציתן במחיר למשתכן(. באמצעות 
הדמיות ותוכניות יוצגו בסיור עקרונות הפרויקט 

ותוכנית הבינוי שלו: בנייה בהיקף המגרש עם 
קומת קרקע מסחרית המייצרת רחוב אורבני, 

חצרות פנימיות לשימוש הדיירים ועיצוב אדריכלי 
ששואב השראה מיפו. הפרויקט ביוזמת רמ"י 
ובביצוע צ.מ.ח המרמן, אלעד ישראל מגורים 

ומשולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות. 
שבת, 28.5, 6:00 .

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

בניין אלהמברה ההיסטורי | 52 020
שדרות ירושלים 39, יפו.

 אדריכל: אליאס אל־מור, 937 ; 
אדריכל שימור: איל זיו, 2 20.

סיור בבניין שנבנה ביוזמת החברה הערבית 
לקולנוע, כבית קולנוע מהמפוארים והגדולים 

במזרח התיכון, וקרוי על שם ארמון אלהמברה 
שבספרד. המבנה בסגנון אר דקו שימש גם 

כאולם מופעים וכמרכז כנסים. ב-1948 נפתח 
מחדש כקולנוע יפאור, ב-1963 חכר את המבנה 
גיורא גודיק ופתח בו אולם תאטרון שבו הוצגו 

מחזות זמר. כיום פועל בו המרכז לסיינטולוגיה. 
הסיור יכלול ביקור בתערוכה ההיסטורית 

שבמבנה. בשבת ב-11:00 יתקיים סיור בהדרכת 
אדריכל השימור של המבנה, איל זיו. את הסיורים 

בחמישי, שישי ובשבת ידריך ספי פישלר.
 חמישי, 26.5, 0:00 -3:00 , ו-5:00 -8:00 ; 

 שישי, 27.5, 0:00 -6:00 ; שבת, 28.5, 
0:00 -3:00  ו-5:00 -8:00 .

22 סיורים ברישום. מוגבלים ל-40 משתתפים.

בין אלהמברה לדג'אני | 2  02
נקודת מפגש: שדרות ירושלים 38.

סיור עם ורד נבון, מחברת הספר "השדרה - 
שדרות ירושלים בעיני הצלמים", בשכונת נוזהא 

ושדרות ירושלים. הסיור יסקור את יפו המודרנית 
שהתפתחה סביב השדרה ואת האדריכלות הרב 

גונית שנבנתה בה ויתעכב על כמה מהבניינים 
הבולטים בה, בהם בניין אלהמברה ומתחם בית 
החולים ההיסטורי דג'אני. הסיור ייפתח בביקור 

בבניין בסגנון אר דקו, יעבור בדרך ירושלים 
ההיסטורית )כיום רחוב עולי ציון( וימשיך לשדרה 

המחודשת. ייבחנו בו התמורות שחלו בשדרה 
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במשך יותר מ-100 שנים, יסופרו גלגוליה הרבים 
מימי ג'מאל פאשה ועד עידן הרכבת הקלה ויוצגו 

דמויות מהתקופות השונות שהשאירו בה את 
חותמן ואלה הפועלות בה כיום.

שישי, 27.5, 0:00 . משך הסיור כשעתיים.
סיור ברישום. מוגבל ל-30 משתתפים.

האצטדיון המחודש | 5 022
נקודת מפגש: בכניסה לאצטדיון בלומפילד 

.)VIP(   מרחוב התקומה 7, שער
אדריכלים: מנספלד־קהת אדריכלים, 2019.

רשות הספורט העירונית בשיתוף חברת היכלי 
הספורט מזמינות לסיור באצטדיון הכדורגל 

הגדול בעיר שעבר לפני כשנתיים שיפוץ והרחבה 
שכללו את הכפלת מספר המושבים. בסיור יוצגו 

השינויים שנעשו במבנה כדי להופכו לאצטדיון 
מודרני )המותאם גם למופעים המוניים(, הבנוי 

על פי תקנות אופ"א ומכיל קרוב ל-30 אלף 
מקומות ישיבה, וכן ההחלטות שהתקבלו 

כדי לשמר בו את רוח האצטדיון הישן, כגון 
שמירת ִמספור השערים הנוסטלגיים והישיבה 
האליפטית ביציעים סביב המגרש. הסיור יכלול 

הצצה לחדרי האירוח הפרטיים, ללובי השחקנים, 
לחדרי ההלבשה וחדרי השופטים, לכר הדשא 

ולקומות הטלויזיה ובקרת השליטה. הסיור 
בהדרכת האדריכל חיים קהת ממשרד מנספלד־

קהת ומאור בנימיני, מנכ"ל היכלי הספורט.
חמישי, 26.5, 5:00 . משך הסיור כשעה וחצי.

סיור ברישום. מוגבל ל-60 משתתפים.

גלריית הבית 023
רחוב בן תרדיון 3, יפו.

 ,Surf the Sky House Gallery-בית פתוח ב
דירת קרקע קטנה המשמשת את הצלם עמרי 
טאוב למגורים וכגלריה המציגה את עבודותיו 

ובסטודיו הסמוך של עידו דהאן, צייר שמן 
ומקעקע בסגנון יפני. הזדמנות להכיר את חללי 
המגורים שבפינת שדרות ירושלים המשמשים 

עבור האמנים המתגוררים בהם גם כחללי יצירה 
ותצוגה, ומייצרים יחד מקטע רחוב תוסס וייחודי.
מעצבת הגלריה ואוצרת התערוכה: שיר שקלים.

 חמישי, 26.5, 2:00 -00: 2; שישי, 27.5, 
00:  -6:00 ; שבת, 28.5, 2:00 -00: 2.

בית פתוח. אין צורך ברישום.

ממרכז עיר פלסטינית  024
לג'נטריפיקציה ישראלית | 2

נקודת מפגש: שדרות ירושלים 9, ברחבה.
סיור עם חבר מועצת העיר עבד אבו שחאדה 

ועם אדריכל שמוליק גרואג ממשרד גרואג 
הראל אדריכלים, שיתמקד בהיסטוריה של 
שדרות ירושלים, המבנים שלאורכן, תהליכי 
הג'נטריפיקציה והשפעתם על האוכלוסייה 

הערבית של יפו. שדרות ירושלים נסללו ב-1915 
כשדרות ג'מאל פאשה, בתקופת המנדט הפכו 

לשדרות המלך ג'ורג' החמישי ועם כיבוש יפו 
ב-1948 ל"רחוב מספר 1". כיום הופכת השדרה 

למרכזה של יפו המחודשת.
שבת, 28.5, 00:  .

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

מאחורי הקלעים של שכונת נגה 025
נקודת מפגש: בחניון בדרך סלמה 36.

ד"ר יוספה איזנברג המדריכה סיורים בדגש 
קהילתי, תוביל את הסיור בשכונת נגה שעברה 
בעשור האחרון תהליך התחדשות. בסיור יוצגו 

ההיסטוריה, האדריכלות והאמנות בשכונה 
והוא יתמקד בשאלה "איך יוצרים מקום" תוך 

התייחסות למאפייניה הייחודיים של שכונת נגה.
 חמישי, 26.5, 0:00 ; שישי, 27.5, 9:00. 

משך הסיור כשעתיים.
2 סיורים ברישום. ל-20 משתתפים.

כנסיית עמנואל 026
רחוב בר הופמן 5 , המושבה האמריקאית.
אדריכל: פול פרדיננד גרוס )גרמניה(, 904 .

המבנה הניאו־גותי שבו מתכנסת קהילה 
בינלאומית של מאמינים בישוע הוא מבנה 

כנסייתי בעל חלונות ויטרג' מיוחדים ועוגב מרשים, 
מהגדולים בארץ. הביקורים יכללו הדרכות על 
הכנסייה, חלונות הוויטרג' ועל ההיסטוריה של 
המבנה. יתקיימו גם מופעים מוזיקליים קצרים 

של נגנית העוגב ארין מייסקי. בשבת לא יתקיימו 
הדרכות אך תתאפשר כניסה בשעות התפילה. 

 חמישי, 26.5, 0:00 -4:00 ; שישי, 27.5, 
0:00 -4:00 ; שבת, 28.5, 3:00 -0:00 .

בית והדרכות פתוחות. אין צורך ברישום.

בית ידידות מיין | 2 027
רחוב אוארבך 0 , המושבה האמריקאית.

אדריכל מקורי: מרק וונטוורת', 866 .
אחד מבתי העץ המקוריים של המושבה 

האמריקאית שהובאו לארץ בשלמותם בשנת 
1866 על ידי נוצרים אוהבי ציון. ב-2002 שּומר 

הבית על ידי בני הזוג ד"ר ריד וג'ין הולמס, 
וכיום יש בו מרכז מורשת ובו צילומים ופריטים 

היסטוריים. בכל 30 דקות תתקיימנה במרתף 
הבית הקרנות של סרטון באורך 12 דקות, הפורס 
את סיפורם של המושבה בכלל ושל הבית בפרט. 

הביקורים מתקיימים לזכרו של ד"ר ריד הולמס 
)2016-1917(, שספריו יוצעו למכירה במקום.

שישי, 27.5, 0:00 -3:00 ; שבת, 28.5, 3:00-9:00 .
בית פתוח. אין צורך ברישום.

בית עמנואל )ארמון הברון( | 52 028
רחוב אוארבך 8, המושבה האמריקאית.

אדריכל לא ידוע, 866 -880 .
הזדמנות לבקר באחד הבניינים ההיסטוריים 

של המושבה האמריקאית־גרמנית - בניין שנבנה 
על ידי אמריקאים במאה ה-19, הורחב על ידי 

טמפלרים, שופץ על ידי סבו של השחקן והמחזאי 
הבריטי סר פיטר יוסטינוב ומתואר בערגה על 

ידי ש"י עגנון ברומן "תמול שלשום". הבית עבר 
גלגולים רבים, בהם מלון פאר, בית חולים, בית 

ספר אנגלי לבנות וכיום הוא בית הארחה. הקרנת 
שקופיות זכוכית עתיקות והדרכה על הבניין 

ותולדותיו תתקיים בכל יום בשעות 10:00, 12:00 
ו-14:00. בחמישי גם ב-16:00. 

 חמישי, 26.5, 0:00 -8:00 ; שישי, 27.5, 
 0:00 -6:00 ; שבת, 28.5, 0:00 -8:00 .

משך ההדרכה כ-45 דקות.
בית פתוח. אין צורך ברישום.
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מרחב ציבורי תחילה | 32 029
נקודת מפגש: בכניסה הצפונית לפארק התחנה 

מכיוון מגרש החניה.
הזדמנות לשמוע על תהליך ההתחדשות 

שעובר בימים אלה המתחם ההיסטורי של 
תחנת הרכבת ובית החרושת וילנד, כדי להפוך 
את מתחם הבילוי והמסעדות המנותק מהעיר 
לפארק נגיש המשולב במרקם העירוני, ולחולל 

מהפך בחיבור בין תל־אביב, יפו והים. בסיור 
תוצג התוכנית שמטרתה יצירת מרחב ציבורי 

מזמין, פתיחת מעברים לפארק המסילה, לתחנת 
הרכבת הקלה הסמוכה ולנווה צדק ויצירת חללי 
ישיבה מוצלים. הסיור בהדרכת אדריכלית הנוף 

בר וולקוביץ' אמיר ממשרד נחלת הכלל.
שישי, 27.5, 9:00.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

מרחב המסילה | 321 030
נקודת מפגש: בכניסה למתחם התחנה.

הסיור שיוביל אדריכל אלון מטוס, מתכנן עיר 
בעיריית תל־אביב-יפו, יתמקד בגיאוגרפיה 

ההיסטורית של מרחב המסילה והשפעתה על 
התפתחותו ועל תכנונו העתידי. בסיור יוצג תכנונו 

של הפארק החדש, משמעויותיו האורבניות, 
כוונות המתכננים והאתגרים שאיתם התמודדו.

שבת, 28.5, 7:30 . משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

פארק המסילה: ההיבט האדריכלי  03
נקודת מפגש: רחוב אליפלט 43, בהצטלבות של 

פארק המסילה עם רחוב אליפלט.
סיור עם אדריכלית מיה זרניצקי דבי מקולקר־

קולקר־אפשטיין אדריכלים - המשרד האחראי 

על תכנון פארק המסילה - מהפרויקטים הגדולים 
והמשפיעים ביותר בעיר בשנים האחרונות, 

שהפך לאחד הפארקים המוצלחים והפעילים 
בה. בסיור יוצג הפרויקט רב השכבות, הכולל 
מפלס תת קרקעי שבו יעבור הקו האדום של 

הרכבת הקלה, והפעולות התכנוניות שנעשו כדי 
להפוך את התוואי העליון לשטח ציבורי פתוח 

שיחבר בין מרכז תל־אביב לנווה צדק וליפו.
חמישי, 26.5, 8:30 ; שבת, 28.5, 8:00 .

2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

בין פארק המסילה לדרך יפו | 2 032
נקודת מפגש: מתחם נחושתן, רחוב אילת  6.
כיצד אפשר לשמר את הסיפור ההיסטורי של 
המרחב? הסיור בהדרכת יעל אטקין - מנהלת 
מחוז תל־אביב במועצה לשימור אתרי מורשת 

בישראל - יתמקד במרחב ההיסטורי שבין פארק 
המסילה לדרך יפו, ויעסוק בדילמות של שימור 
מול פיתוח לאורכו. הסיור יעבור דרך המבנים 

ההיסטוריים שלאורך ציר דרך יפו־אילת, בשכונה 
הטמפלרית ולהאלה שנבנתה בשנות ה-70 של 
המאה ה-19, במבנים ומתחמים שעברו בחלקם 

שימור כגון המפעל של וגנר, קפה לורנץ )נווה 
שכטר כיום( ועוד, ויציג גם את הבינוי החדש 

הכולל תשתיות תחבורה ואת הקשר בינו 
לסיפורה של ולהאלה.

חמישי, 26.5, 6:30 . משך הסיור כשעתיים.
סיור ל-50 הראשונים. אין צורך ברישום.

גרפיטי בפארק המסילה 033
נקודת מפגש: דרך שלמה )סלמה( 36, בחניון.

סיור בהדרכת יעל שפירא, מומחית לאמנות 
אורבנית, בפארק שהוקם על תוואי מסילת הברזל 

העות'מאנית, וכמו פארק ההיי ליין בניו יורק 
מהווה אתר חשוב של גרפיטי ואמנות רחוב. 

בסיור שמתחיל ביפו, עובר בפלורנטין ומתמקד 
ברובו בפארק המסילה, יסופרו תולדותיו של 
המקום ויוצגו האמנים הפועלים כיום בתחום 
האמנות האורבנית בתל־אביב-יפו. הוא יכלול 

היכרות עם כמה מיצירות המופת של סוגת אמנות 
הרחוב שנוצרו בעשור האחרון, רגע לפני שהן 
נעלמות תחת דחפורי ההתחדשות העירונית.

שבת, 28.5, 7:00 .
סיור ברישום. מוגבל ל-20 משתתפים.

תחנת השאיבה באסה | 1  034
רחוב אליזבט ברגנר )סוף הרחוב(.

הזדמנות יוצאת דופן להציץ לתוך החלל הטכני 
העצום של אחת מתחנות השאיבה של איגודן 

לתשתיות איכות הסביבה, הדוחפת שפכים 
לכיוון מכון הטיהור האזורי )השפד"ן( שממנו 

מועברים המים המטוהרים לשימוש חוזר בשדות 
הנגב. לכבוד בתים מבפנים יוקם בתחנה אוהל 
קולנוע קטן וממוזג שבו יוקרנו סרטוני הסברה 

המספרים את סיפורו של ארגון איגודן ושל 
תחנת השאיבה )ויוגש פופוקורן(. הביקור כולל 
תצפית מאובטחת לבטן התחנה והסברים על 

מערכת הולכת השפכים האזורית.
שישי, 27.5, 6:00-9:00 ; שבת, 28.5, 7:00-9:00 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

גגון: מעון לדרי רחוב | 5 035
רחוב אליזבט ברגנר 6, יפו.

אדריכל: יואב מסר אדריכלים, 2022.
סיורים בבניין החדש והיחיד בארץ שנבנה 

כמקלט לדרי רחוב ומאכלס בכל יום כ-70 דרי 
רחוב לארוחה, ללינה ולשיקום, בתקווה לשלבם 

 בחיים נורמטיביים. הבניין נבנה על ידי קרן 
תל־אביב ומופעל על ידי עמותת לשובע.

חמישי, 26.5, 00:   ו-2:00 .
2 סיורים ל-30 הראשונים. אין צורך ברישום.

טיילת חומות הים וגן המדרון | 32 036
נקודת מפגש: ברחבה שליד למגדל השעון, יפו.

אדריכלים: איתן עדן, איל זיו ורלי פרטו.
אדריכל איל זיו יוביל את הסיור בפרויקט זוכה 

פרס קרוון לשנת 2001 - טיילת חומות הים, 
המשתרעת לאורך רחוב רציף העלייה - פרויקט 
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שהחל בחפירה ארכיאולוגית שבה נתגלתה 
החומה העות'מאנית שהקיפה את יפו העתיקה. 

בסיור יציג זיו את עבודות השיקום והפיתוח 
שבוצעו בטיילת וכללו את סימון אבני החומה 
המקורית. חלקו השני של הסיור יתמקד בגן 
המדרון הסמוך, שתוכנן בשנות ה-60 על ידי 

אברהם קרוון, אז מנהל הנטיעות בעירייה. בסיור 
יציג זיו את האתגרים שאיתם התמודד קרוון 

בתכנון הגן שהפך לאחת מפינות החמד ביפו, וכן 
את בחירתו החכמה בצמחייה המשגשגת במקום 

על אף רסס המלח והרוחות. הסיור במסגרת 
מחווה לאמן דני קרוון במלאות שנה ללכתו.
שבת, 28.5, 9:00. משך הסיור כשעה ורבע.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

המודל והמושל | 2 037
נקודת מפגש: ליד מודל יפו, כיכר השעון.

הזדמנות לשמוע מפי האדריכל וההיסטוריון 
שמואל גילר, היועץ ההיסטורי של מודל יפו 

העתיקה, על יפו שלפני היציאה מהחומות ולבקר 
בבית המושל הסמוך לשרידי ארמון הממשל 

הטורקי. בית המושל נבנה על ידי הטורקים בסוף 
המאה ה-19, הועבר בתקופת המנדט לבריטים 
ובינואר 1948 פוצץ על ידי הלח"י. ב-1997 החלה 
עיריית תל־אביב-יפו בשימורו ובשיפוצו מבחוץ. 

שיפוץ הפנים בוצע על ידי ממשלת טורקיה 
שקיבלה לידיה את הבניין מחדש. אדריכל 

השימור הוא איל זיו. 
שישי, 27.5, 00:  . משך הסיור כשעה ורבע.

סיור ברישום. מוגבל ל-40 משתתפים.

א־סראיה אל־ענתיקה | 2 038
טיילת מפרץ שלמה 0 , יפו העתיקה.

בית פתוח במוזאון יפו לעתיקות, השוכן באחד 
המבנים אשר שימש עד 1897 את מושל העיר 

העות'מאני ואת פקידיו ומוכר בשם - "א־סראיה 
אל־ענתיקה" )السرايا العتيقة( - בית הממשל הישן. 

בחלל מוצגת כעת התערוכה "לכל צעצוע יש 
סיפור" המציגה אוספים נדירים של צעצועים 

משנות ה-20 ועד היום. הכניסה למוזאון כרוכה 
בעלייה בגרם מדרגות ארוך.

 חמישי, 26.5, 6:00 -20:00; שישי, 27.5, 
0:00 -6:00 ; שבת, 28.5, 4:00 -20:00.

בית פתוח. אין צורך ברישום.

הסצנה היפואית 039
נקודת מפגש: רחבת מוזאון יפו, טיילת מפרץ 

שלמה 0 , יפו העתיקה.
סיור ביפו העתיקה המתחדשת בעקבות סצנת 
האמנות המתעוררת בה, שיעבור בין הסמטאות 

הציוריות והאתרים ההיסטוריים ויבקר בחללי 
הפופ אפ, שבהם מתארחים אמנים ושוכנות 

גלריות. הסיור בהדרכת רעות ברנע, עיתונאית 
אמנות, קולינריה ותרבות ומדריכת סיורי אמנות. 

שישי, 27.5, 0:00 ; שבת, 28.5, 0:00  ו-2:00 . 
משך הסיור כשעה ורבע.

4 סיורים ל-35 הראשונים. אין צורך ברישום.

שער רעמסס | 2 040
נקודת מפגש: שער האמונה בגן הפסגה, יפו.

שער רעמסס שהוקם במאה ה-14 לפני הספירה 
הוא ממצא ייחודי מתקופת השלטון המצרי ביפו. 

על מזוזות השער צוינו בכתב חרטומים תאריו 
של רעמסס השני, מלך מצרים. במאה ה-12 לפני 
הספירה נהרס השער ושרידיו נחשפו בחפירות 

ארכיאולוגיות שהחלו בשנות ה-50. בסיור עם 
דוקטור אדריכל רם שואף יסופר על תהליך גילויו 

של השער ויתוארו האתגרים שעלו בתהליך 
הפיכתו מאתר ארכיאולוגי לנקודת ציון עירונית.

 חמישי, 26.5, 6:00  ו-9:00 . משך הסיור 
כ-45 דקות.

2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-30 משתתפים.

רזידנסי יפו העתיקה | 2  04
סמטת מזל שור פינת סמטת מזל תאומים.

בואו להכיר את פרויקט הרזידנסי של החברה 
לפיתוח יפו העתיקה המוקם במבנה עתיק 

ששופץ וישמש דירת מגורים לשישה אמנים, 

אשר יגורו וייצרו ביפו העתיקה. זוהי התוכנית 
הראשונה בארץ - בשיתוף גלריה שלוש לאמנות 
עכשווית - אשר מעניקה מקום מגורים לאמנים 

ישראלים. בימים אלה מוצגת בחלל תערוכה 
רטרוספקטיבית של האמן ידיד רובין.

 חמישי, 26.5, 2:00 -7:00 ; שישי, 27.5, 
00:  -4:00 ; שבת, 28.5, 00:  -4:00 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

042 2 | SALT
רחוב  , יפו העתיקה.

הצצה לביתם של האמנית שי אלפיה ומעצב 
הרהיטים תומר נתנאל לוי ששימש כארכיון 

האספן הוראס ריכטר. המבנה העות'מאני שופץ 
על ידי בני הזוג ומשמש אותם כדירת מגורים, 

כסטודיו וכגלריה.
שישי, 27.5, 0:00 -6:00 ; שבת, 28.5, 2:00 -9:00 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

חפירות וממצאים ביפו )בערבית( | 2 043
נקודת מפגש: צופי ים, נמל יפו.

סיור לדוברי ערבית עם הארכיאולוגית דועאא 
אבו סלאח, שיעבור בין אתרים ארכיאולוגיים ביפו 

העתיקה. בסיור יוצגו חפירות ותיקות וכאלה 
שבוצעו לאחרונה, סוגיות היסטוריות שעלו 

ממחקרים על יפו העתיקה וממצאים מרתקים. 
חמישי, 26.5, 0:00  ו-2:00 . משך הסיור כשעה.

2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.

שפירא 044
הגלריה בבית האדריכל, רחוב המגדלור 5 , יפו.

תערוכה המציגה שיתוף פעולה בין האדריכל 
יואב מאירי לאמן רועי קופר, שעוסקת 
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הכניסה חופשית
מנהל קהילה, תרבות וספורט | אגף התרבות והאמנויות | אגף קהילה דרום | מרחב דרום מערב ומרכז קהילתי הגר"א
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צ'לנוב 42 )כניסה מימין(   ^
יובל נאור | צילום, וידאו ארט ומיצב

השפלה 2    ^
studio oh | בחזית הבניין |  רינת ומיכל 
תכשיטים בעבודת יד, עבודות ברזל, אגרטלים, 

אופנה 
Plusoplus | בחצר  מיכל רולנד | סטודיו 

האחורית | אמנות חזותית פיסול קרמי 
רענן חרל"פ | בחצר האחורית | מדיה מעורבת

השפלה 4    ^
דינה גולדשטיין | קומה 2 סטודיו מס' 8 | 

קולאז' דיורמות ואנימציה חיה 
NAMA | קומה 3 |  נעמה בן משה, סטודיו 

עיצוב בדים

השרון 8, קומת הרחוב   ^
בצלאל בן-חיים | צילום ווידאו

הנגב 5    ^
בוקה גרינפלד | קומה 2 | ציור, אסמבאלז'

אן בן אור | קומה 3 | ציור
יוני זהר | ציור ורישום מארח את שושי זק 

| קומה 3
שגיא יקיר | קומה 3 | ציור ורישום

מיכל ליברמן | קומה 3, דלת שנייה משמאל 
| ציור ופורצלן

נועה ספקטור | פיסול ורישום 
רובי בקל | ציור

הנגב 7   ^
יעל חובב | קומה 1 )דלת מימין אחרי גרם 

המדרגות הראשון( | ציור ורישום
שירי ברנדס | קומה 2 | ציור ורישום

נגה פרחי | קומה 2 | רישום, ציור ופיסול
דפנה לוי | קומה 3 )סטודיו ראשון משמאל( 

| ציור
נעם לבקוביץ׳ | קומה 3 | הדפסי משי ועבודות 

גרפיות על נייר, עץ ובד
יונתן שילה | ציור

הרכבת 42   ^
גבריאלה קליין | קומה 3 | ציור, רישום, הדפס

הגר"א 37   ^
סטודיו Dashit - יוליה לושק, חן סמו, איליה 

סלבקין 
מדיה מעורבת )עץ, בד, תאורת לדים, מתכת(

מרכז קהילתי הגר"א, הגר"א 28   ^
נדב בגים | צילום 

אלה רוזן | ציור ורישום

לבנדה 43 המלטשה, כניסה מהחניה    ^
שלומית גולדפינגר | קומה 3, סטודיו שלישי 

מדלת הכניסה | ציור, פיסול, מיצב
טלי אסא | קומה 4 | ציור ורישום

לבן סטפניאן | קומה 4 | ציור ופיסול
אהרון קרביץ | ציור ורישום

אורי ניר | ציור בשמן, אקוורל, קרמיקה, הדפסים 

על עץ, לינולאום, תצריב, תחריט, מונוטייפ
אילן דותן | ציור

ארטיום קפוסטה | ציור ופיסול
יונת סינטרה | ציור

רועי כסיף | רישום וציור
רפי בלבירסקי | ציור, וידאו וסאונד

לבנדה 16   ^
עינב מינץ | קומה 1 | ציור - אקריליק, שמן 

וחומרים נוספים, וידאו ופיסול 
ניסים מלכה | קומה 1 | ציור ורישום 
שיר ורטהיים | קומה 2 | ציור ורישום
מאי ספז | רישום, פיסול ואינסטליישן

עוז ענבר | ציור 
שחף שועה | ציור

לבנדה 2   ^
אסנת בן דב | צילום | מארחת את אורית 

אקטע | ציור | קומת הרחוב
ליאור שטיינר | ציור ורישום

עדי ויצמן | גג | רישום, פיסול, מיצב, צילום

לוינסקי 108 תחנה מרכזית חדשה    ^
חנה אשורי | קומה 5 סטודיו 5828 | אסמבלז' 

ופיסול

 אמנות במרחב הציבורי 
השפלה 2 בחצר ^ רענן חרל"פ | עם דניאל 

פרסאי, יוגב אמסלם | מיצב אודיו ויזואלי
השרון 8̂  בצלאל בן-חיים | שברים | וידאו

לבנדה 34̂  ערבה אסף | לא צריך לפחד | מיצב 
הגרא 37̂  סטודיו DASHIT, חן סמו ואיליה 
סלבקין | 'האור בקצה המנהרה' - מיצב אור 

אינטראקטיבי
הגרא 37 ^ יוליה לושק | הג'ונגל הנסתר | 

מיצב חוייתי 
צומת הרחובות הגר"א ובני ברק ^ החתול 

ירמיהו | חיסון אוירי לקורונה - מיצג
הגר"א 23̂  אסנת בן דב | דיוקנאות ברחוב 
- תערוכת צילום מתהווה בעקבות הצלם 

האמריקאי ריצרד אבדון - מיצג 
לבנדה 32̂  טל יעקב שלם | מותגים | עבודת 

וידאו ופסל קינטי 
לבנדה 8̂  סשה סרבר | "קיבוץ גלויות 2.0" 

| מיצב וידאו 

 ציורי קיר בשכונה 
KLONE הגר"א 33 ^ 

הגר"א 29̂  הגראז' מכינה חברתית לאמנות 
הגר"א 27 ^ רותי דה פריס
הגר"א 21 ^ שמעון וונדה

 ALWAYS NEVER איגר 3 ^ 
 ALWAYS NEVER יסוד המעלה 2 ^ 

BINSKY צמח דוד 11-9 ^ 
EREZOO ^ השרון 15 פינת הנגב

KNOW HOPE מקלט גינת לוינסקי ^ 
DELOS ^ מקלט גינת לוינסקי

גינת לוינסקי ^ ניב תשבי

 מחול וסיורים במרחב הציבורי    
Hyman Rain מחול במרחב הציבורי בביצוע 

 RE-SEARCH
תכנית להכשרת רקדנים יוצרים בניהולם של 
אור מרין ואורן נחום. עיבוד קבוצתי בהשראת 

היצירה raining Men, מאת: אור מרין
ברחבי השכונה בשעות 19:00, 20:30, 21:30

סיור סטודיואים בהדרכת גילי רומן 
בשעות: 19:00, 20:00, 21:00 בלעדי ל 

סיורים בלעדים ל בהרשמה מראש באתר 
העיריה

"מחול בתחנה" - להקת המחול פרסקו - יורם 
כרמי | לוינסקי 108 תחנה מרכזית חדשה קומה 4 
הצצה נדירה אל בית פרסקו בזמן חזרות 

הלהקה לקראת מופעי בכורה.
בשעה 18:30 - בהרשמה מראש הטבת 

+ לקהל הרחב.
בשעה 20:00 - בהרשמה מראש הטבת  

+ לקהל הרחב.

  סטודיואים פתוחים  
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הטבה למחזיקי ולמחזיקות  של עיריית תל–אביב-יפו 
הזכות לשינויים שמורה למארגנים | ט.ל.ח 

למפה המלאה

viewer.mapme.com
/1000meters

צ'לנוב 42 )כניסה מימין(   ^
יובל נאור | צילום, וידאו ארט ומיצב

השפלה 2    ^
studio oh | בחזית הבניין |  רינת ומיכל 
תכשיטים בעבודת יד, עבודות ברזל, אגרטלים, 

אופנה 
Plusoplus | בחצר  מיכל רולנד | סטודיו 

האחורית | אמנות חזותית פיסול קרמי 
רענן חרל"פ | בחצר האחורית | מדיה מעורבת

השפלה 4    ^
דינה גולדשטיין | קומה 2 סטודיו מס' 8 | 

קולאז' דיורמות ואנימציה חיה 
NAMA | קומה 3 |  נעמה בן משה, סטודיו 

עיצוב בדים

השרון 8, קומת הרחוב   ^
בצלאל בן-חיים | צילום ווידאו

הנגב 5    ^
בוקה גרינפלד | קומה 2 | ציור, אסמבאלז'

אן בן אור | קומה 3 | ציור
יוני זהר | ציור ורישום מארח את שושי זק 

| קומה 3
שגיא יקיר | קומה 3 | ציור ורישום

מיכל ליברמן | קומה 3, דלת שנייה משמאל 
| ציור ופורצלן

נועה ספקטור | פיסול ורישום 
רובי בקל | ציור

הנגב 7   ^
יעל חובב | קומה 1 )דלת מימין אחרי גרם 

המדרגות הראשון( | ציור ורישום
שירי ברנדס | קומה 2 | ציור ורישום

נגה פרחי | קומה 2 | רישום, ציור ופיסול
דפנה לוי | קומה 3 )סטודיו ראשון משמאל( 

| ציור
נעם לבקוביץ׳ | קומה 3 | הדפסי משי ועבודות 

גרפיות על נייר, עץ ובד
יונתן שילה | ציור

הרכבת 42   ^
גבריאלה קליין | קומה 3 | ציור, רישום, הדפס

הגר"א 37   ^
סטודיו Dashit - יוליה לושק, חן סמו, איליה 

סלבקין 
מדיה מעורבת )עץ, בד, תאורת לדים, מתכת(

מרכז קהילתי הגר"א, הגר"א 28   ^
נדב בגים | צילום 

אלה רוזן | ציור ורישום

לבנדה 43 המלטשה, כניסה מהחניה    ^
שלומית גולדפינגר | קומה 3, סטודיו שלישי 

מדלת הכניסה | ציור, פיסול, מיצב
טלי אסא | קומה 4 | ציור ורישום

לבן סטפניאן | קומה 4 | ציור ופיסול
אהרון קרביץ | ציור ורישום

אורי ניר | ציור בשמן, אקוורל, קרמיקה, הדפסים 

על עץ, לינולאום, תצריב, תחריט, מונוטייפ
אילן דותן | ציור

ארטיום קפוסטה | ציור ופיסול
יונת סינטרה | ציור

רועי כסיף | רישום וציור
רפי בלבירסקי | ציור, וידאו וסאונד

לבנדה 16   ^
עינב מינץ | קומה 1 | ציור - אקריליק, שמן 

וחומרים נוספים, וידאו ופיסול 
ניסים מלכה | קומה 1 | ציור ורישום 
שיר ורטהיים | קומה 2 | ציור ורישום
מאי ספז | רישום, פיסול ואינסטליישן

עוז ענבר | ציור 
שחף שועה | ציור

לבנדה 2   ^
אסנת בן דב | צילום | מארחת את אורית 

אקטע | ציור | קומת הרחוב
ליאור שטיינר | ציור ורישום

עדי ויצמן | גג | רישום, פיסול, מיצב, צילום

לוינסקי 108 תחנה מרכזית חדשה    ^
חנה אשורי | קומה 5 סטודיו 5828 | אסמבלז' 

ופיסול

 אמנות במרחב הציבורי 
השפלה 2 בחצר ^ רענן חרל"פ | עם דניאל 

פרסאי, יוגב אמסלם | מיצב אודיו ויזואלי
השרון 8̂  בצלאל בן-חיים | שברים | וידאו

לבנדה 34̂  ערבה אסף | לא צריך לפחד | מיצב 
הגרא 37̂  סטודיו DASHIT, חן סמו ואיליה 
סלבקין | 'האור בקצה המנהרה' - מיצב אור 

אינטראקטיבי
הגרא 37 ^ יוליה לושק | הג'ונגל הנסתר | 

מיצב חוייתי 
צומת הרחובות הגר"א ובני ברק ^ החתול 

ירמיהו | חיסון אוירי לקורונה - מיצג
הגר"א 23̂  אסנת בן דב | דיוקנאות ברחוב 
- תערוכת צילום מתהווה בעקבות הצלם 

האמריקאי ריצרד אבדון - מיצג 
לבנדה 32̂  טל יעקב שלם | מותגים | עבודת 

וידאו ופסל קינטי 
לבנדה 8̂  סשה סרבר | "קיבוץ גלויות 2.0" 

| מיצב וידאו 

 ציורי קיר בשכונה 
KLONE הגר"א 33 ^ 

הגר"א 29̂  הגראז' מכינה חברתית לאמנות 
הגר"א 27 ^ רותי דה פריס
הגר"א 21 ^ שמעון וונדה

 ALWAYS NEVER איגר 3 ^ 
 ALWAYS NEVER יסוד המעלה 2 ^ 

BINSKY צמח דוד 11-9 ^ 
EREZOO ^ השרון 15 פינת הנגב

KNOW HOPE מקלט גינת לוינסקי ^ 
DELOS ^ מקלט גינת לוינסקי

גינת לוינסקי ^ ניב תשבי

 מחול וסיורים במרחב הציבורי    
Hyman Rain מחול במרחב הציבורי בביצוע 

 RE-SEARCH
תכנית להכשרת רקדנים יוצרים בניהולם של 
אור מרין ואורן נחום. עיבוד קבוצתי בהשראת 

היצירה raining Men, מאת: אור מרין
ברחבי השכונה בשעות 19:00, 20:30, 21:30

סיור סטודיואים בהדרכת גילי רומן 
בשעות: 19:00, 20:00, 21:00 בלעדי ל 

סיורים בלעדים ל בהרשמה מראש באתר 
העיריה

"מחול בתחנה" - להקת המחול פרסקו - יורם 
כרמי | לוינסקי 108 תחנה מרכזית חדשה קומה 4 
הצצה נדירה אל בית פרסקו בזמן חזרות 

הלהקה לקראת מופעי בכורה.
בשעה 18:30 - בהרשמה מראש הטבת 

+ לקהל הרחב.
בשעה 20:00 - בהרשמה מראש הטבת  

+ לקהל הרחב.

  סטודיואים פתוחים  
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5 המבנה העיקרי נגיש 4 ידידותי לילדים |  3 קיימות |  2 מבנה לשימור |  1 תוכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית | 

במורכבויותיה של שכונת שפירא ובשינויים 
העוברים עליה. בתערוכה מוצגים מודלים 

אדריכליים של מאירי לצד עבודות צילום של 
קופר המציעים מבט מקורי על תופעות של בנייה 

מאולתרת ויצירתית למגורים הקיימות בשכונה.
יוצרים ואוצרים: יואב מאירי ורועי קופר. אוצרת 

הגלריה בבית האדריכל: לימור יוסיפון גולדמן.
חמישי, 26.5, 9:00 -22:00. אירוע פתיחה ודיון 

 עם יוצרי התערוכה ב-20:00; שישי, 27.5, 
00:  -5:00 . שיחה עם יוצרי התערוכה ב-2:00 ; 

שבת 28.5, 00:  -5:00 . שיחה עם יוצרי 
התערוכה ב-2:00 .

 תערוכה פתוחה וסיורים ל-30 הראשונים. 
אין צורך ברישום.

עג'מי לפניי ולפנים 045
נקודת מפגש: משמאל למסעדת הדייגים, נמל יפו.
במשך ההיסטוריה חיו בשכונת עג׳מי בני שלוש 

הדתות, ונבנו בה מהמפוארים שבבתי יפו. 
הסיור עם מורת הדרך צילה גרא יעבור בבתיה 

המפוארים ובאלה המטים ליפול, ויבחן מהם 
התהליכים שעוברים על השכונה בעשורים 

האחרונים. במהלך השיטוט בין סמטאותיה של 
עג'מי יסופרו קורותיהם של המארונים, הצרפתים 

והאנגלים שהגיעו אליה, סיפורם של גבעת 
אנדרומדה, של הר הזבל שהפך למדרון יפו ועוד. 
שישי, 27.5, 30:   ו-5:30 . משך הסיור כשעתיים.

2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-40 משתתפים.

בתי קברות כמרחב שמור | 2 046
 נקודת מפגש: בכניסה לבית הקברות, 

רחוב יהודה מרגוזה 54, יפו.
הזדמנות לגלות את בית הקברות היהודי הראשון 

באזור תל־אביב-יפו בעת החדשה, שנוסד 
בשנת 1840. הסיור עם אדריכלית חן אלקלעי, 

שחקרה את בתי הקברות בעיר כמרחבים 
שבהם נשמרו הצמחייה והתרבות המקומיים, 
יתמקד בעצים ובצמחים שנשמרו בו, בעיקר 
עצי אשל ותות שחור עתיקים, בקבורים בו 

ובמאפיינים התרבותיים של מצבותיהם. המחקר 
נערך במסגרת עבודת תזה בבית הספר ללימודי 

הסביבה ע"ש פורטר.
חמישי, 26.5, 9:00.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

100 שנים של אדריכלות ביפו 047
נקודת מפגש: רחוב קדם 30 , יפו.

סיור עם פול רקובר שתסקור את סגנונות הבנייה 
ביפו - משלהי התקופה העות'מאנית, דרך 

תקופת המנדט הבריטי, המודרניזם של שנות 
הקמת המדינה והפתרונות האדריכליים שיושמו 

בבניית שיכונים לכמויות הגדולות של העולים 
והפליטים, ועד לבנייה של סוף המאה ה-20.

חמישי, 26.5, 7:30 .
סיור ברישום. מוגבל ל-30 משתתפים.

מרכז פרס לשלום ולחדשנות | 5 048
רחוב קדם 32 , על שפת הים ביפו.

 אדריכל: מסימיליאנו פוקסס; 
אדריכל ישראלי: יואב מסר אדריכלים, 2009.

הרצאה מפי אדריכל יואב מסר על אחד הבניינים 
המעניינים שנבנו על חוף ימה של יפו. הזדמנות 

להתרשם מהמבנה המיוחד ולשמוע על התפיסה 
האדריכלית שמאחוריו ועל תהליך בנייתו. בתום 

ההרצאה יתקיימו סיורים בחלק מחללי מרכז 
החדשנות של ישראל, אשר הוקם על פי חזונו 

של שמעון פרס, ובו הולוגרמות וגלריית חדשנות 
עכשווית ובה תערוכה אינטראקטיבית של 

הפיתוחים הישראליים שמשנים את העולם כיום.
שבת, 28.5, 30:   ו-3:00 .

2 מפגשים ברישום. מוגבלים ל-200 משתתפים.

טרמינל עיצוב בת ים | 5 049
רחוב אהוד קינמון 32, בת ים.

תכנון ושיפוץ פנים: מירב סודאי ורפאל כהן, 
.2020

סיור מודרך בטרמינל עיצוב בת ים - מקום 
מפגש בין עיצוב ישראלי, קהילה וחברה. ההאנגר 

העצום כולל חממת מעצבים, מפעל שיקומי 
למתמודדי נפש, סדנות מייקרים, חצר קהילתית 

ומרחב לתערוכות ולאירועים. בסיור יתואר גם 
השיפוץ המורכב והיצירתי שנעשה במבנה 

לשימור, במקור מחסן לוגיסטי שהוקם בשנות 
ה-50 עבור מע''צ, ובגלגולו הקודם - לפני שנמסר 

לידי עמותת 'לצאת מהקופסא' - מחסן פחי 
האשפה של עיריית בת ים.
שבת, 28.5, 00:   ו-2:00 .

2 סיורים ל-30 הראשונים. אין צורך ברישום.

רוח המקום | 2 050
נקודת מפגש: מרכז המבקרים מקווה ישראל, 

הכניסה משער קראוזה )הכניסה מחולון(.
מקווה ישראל, בית הספר החקלאי הראשון 
בארץ, נמצא כיום בלב מטרופולין תל־אביב 

ומתמודד עם לחצי פיתוח מתמידים. הסיור עם 
יעל אטקין - מנהלת מחוז תל־אביב במועצה 

לשימור אתרי מורשת בישראל - יעבור במבנים 
הראשונים שבלב המתחם, המהווים את הגרעין 
ההיסטורי שלו - בית הכנסת, היקב, מבני העזר 
והמשק וכיתות הלימוד - ויעסוק בשאלה כיצד 
שומרים על רוח המקום, ערכיו והנרטיבים שלו.

שישי, 27.5, 0:00 .
סיור ברישום. מוגבל ל-50 משתתפים.

בית הספר החקלאי מקווה ישראל | 2  05
נקודת מפגש: מרכז המבקרים מקווה ישראל, 

הכניסה משער קראוזה )הכניסה מחולון(.
סיור עם מדריכי מרכז המבקרים של מקווה 

ישראל שיציגו את האתרים ההיסטוריים 
והמבנים מהמאה ה-19 הנחבאים באחת הריאות 

הירוקות המיוחדות של גוש דן - שמורה של 
שדות ירוקים, פרדסים וגנים. הסיור יספר על 

ייסודו של הכפר על ידי חברת כל ישראל חברים 
)אליאנס( ומזכירם קרל נטר לפני 151 שנה, כדי 

ללמד נערים ונערות יהודיים חקלאות. הוא יעבור 
בשדרת הדקלים ליד הפיקוס הבנגלי, בבית 

הכנסת שנבנה ב-1896, וכן בסדנת המכניקה 
שבה יוצרו ותוקנו כלי עבודה וכלי נשק כגון 
מרגמת הדוידקה. בסוף הסיור יוקרן הסרט 

"לאורך שדרת הדקלים".
חמישי, 26.5, 0:00 ; שישי, 27.5, 00:  .

2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-50 משתתפים.
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טחנה לעיצוב 052
רחוב חיים בן עטר 29, פלורנטין.

 עיצוב פנים: יוסי קרני, דניאל רוזנטל 
ושלומי ליבשיץ.

הזדמנות לגלות מה מסתתר בתוך מבנה טחנת 
הקמח הישן שבדרום העיר, ואיך הפכו מעצבי 

הטחנה לעיצוב את החלל המיוחד - מבנה 
באוהאוס תעשייתי - ללונה פארק של עיצוב: 

שלוש קומות מפתיעות ומלהיבות שמשרתות את 
הסטודיו המתמחה בעיצוב תערוכות מוזאליות 

ובהקמתן ובעיצוב מוצר. במהלך שלושת ימי 
בתים מבפנים יארח הסטודיו את האמן והמעצב 

עופר ברזובסקי בחשיפה ראשונה של ציורים 
מהתקופה האחרונה, באוצרות מטי שחר. בחלל 
הסדנה יתקיים יריד Pop-up של עיצוב ישראלי 

עכשווי ומקורי, בר ומוזיקה.
חמישי 26.5, 8:00 -23:00 )פתיחת התערוכה 

סטודיו פתוח / הרכב מוזיקלי live(; שישי, 27.5, 
Pop-Up / 0:00 -7:00  )תערוכה / סטודיו פתוח

עיצוב עכשווי(; שבת, 28.5, 0:00 -8:00  )סטודיו 
פתוח / תערוכה / Pop-Up עיצוב עכשווי(.

סטודיו ותערוכה פתוחים. אין צורך ברישום.

 בעקבות עבודות הברזל,  053
הנפחות והמסגרות בפלורנטין | 2

 נקודת מפגש: רחוב לוינסקי 8  פינת רחוב 
כפר גלעדי 3 .

אפולו לגיסמו - נפח, משמר, משחזר וחוקר 
 תולדות עבודות הברזל והפלדה בתל־אביב - 

יוביל את הסיור שיתמקד ב"ברזלים של פלורנטין". 
בסיור ייחשפו עבודות הברזל הייחודיות לשכונה, 

איכויות הנפחות המתועשת של שנות ה-20, 
המסגרות של שנות ה-40, והביטויים שלהן 

בסגנונות האדריכלות השונים בשכונה.
שבת, 28.5, 0:00 . משך הסיור כשעתיים וחצי.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

 בית מורשת יהודי עדן  054
ובית הכנסת קול יהודה | 2

רחוב לילינבלום 5, נווה צדק.
אדריכל: יהודה מגידוביץ', 938 .

בית הכנסת שנבנה עבור קהילת יהודי עדן 
)שהייתה מושבת כתר בריטית בדרום חצי 

ערב, היום חלק מתימן( - בניין פשוט שחזותו 
אינה מסגירה את החלל המרשים והמונומנטלי 

שבתוכו, ומדגים את יכולותיו האדריכליות 
הווירטואוזיות של מגידוביץ' שיצר בו חלל 

אלגנטי וקצבי בעזרת מערכת קורות שתי וערב 
חשופות ומרשימות ושילב מוטיבים אקלקטיים 

כגון קשתות פנימיות. בקומת הקרקע שוכן 
כיום בית מורשת יהודי עדן המציג תצוגת קבע 

של תצלומים מקוריים וחפצים, המספרים 
את תולדותיה של משפחת המייסדים מנחם 
משה ושל הקהילה העדנית. במקום גם פינה 

המוקדשת לאירוע טראגי בתולדות עם ישראל: 
"הפרעות ביהודי עדן" שבהם נרצחו 87 יהודים 

בעדן ובתימן, שלושה ימים בלבד לאחר כ"ט 
 בנובמבר 1947. את הסיורים יוביל ההיסטוריון 

ובן הקהילה דני גולדשמיד, שסב סבתו, יהודה 
מנחם משה, רכש את המגרש לבניית בית 

 הכנסת בשנות ה-20, ויסופרו בהם תולדות 
בית הכנסת והמבנה. 

חמישי 26.5, 0:00 -8:00 . סיורים מודרכים 
יתקיימו ב-0:00 , 5:30  ו-7:00 ; שישי 27.5, 

5:30-9:00 . סיורים מודרכים יתקיימו ב-00:  , 
2:30  ו-4:30 . משך הסיורים כ-45 דקות.
בית וסיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

מרכז סוזן דלל | 5 055
רחוב יחיאלי 5, נווה צדק.

אדריכלים: אלישע ורונית רובין, 989 .
סיורים עם האדריכלים המתכננים במרכז סוזן 

דלל למחול ולתאטרון - מתחם לשימור בלב 
 שכונת נווה צדק ומרכז המחול של ישראל - 

והיכרות עם ההיסטוריה של הבניין ועם 
השפעתו על המחול הישראלי במשך השנים. 

הבניין נבנה בתמיכת קרן תל־אביב. בתום 
הסיורים יתקיים מופע בן 45 דקות של פרויקט 

״מחול בחוץ״ של סוזן דלל. 
שישי, 27.5, 00:  ; שבת, 28.5, 00:  .

2 סיורים ל-30 הראשונים. אין צורך ברישום.

בין אחוזת בית לנווה צדק 056
נקודת מפגש: רחוב יהודה הלוי 2.

 סיור מעגלי עם ההיסטוריון שמואל טל 
 שיתמקד במה שהתרחש במשבצת השטח 

 שבין אחוזת בית לנווה צדק לפני מלחמת 
העולם הראשונה ואחריה. בשנים משמעותיות 

 אלה, שבהן התרחבה תל־אביב, נבנו בה 
 מבנים איקוניים כמו מלון אלקונין וקולנוע עדן 

 ופעלו בה דמויות שהשאירו את חותמן 
בתולדות העיר. בסיור - שיעבור בין בנייני 
 התאומים, בית יולדות פריד, בית משפט 

 השלום, מלון אלקונין, בית הצלם יוסף רודי 
ועוד - יספר טל על כמה דמויות פחות ידועות 
אך רבות פעלים: אדריכל אליעזר ילין ושותפו 

 המהנדס וילהלם הקר, הבנאי הגדול סם 
 וילסון, שמעון מזרחי, ד"ר פריד ובני הזוג 

מנחם ומלכה אלקונין. 
 חמישי, 26.5, 8:00 ; שישי, 27.5, 9:00; 

שבת, 28.5, 9:00. משך הסיור כשעה וחצי.
3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-35 משתתפים.

בראון ברוט | 5 057
 נקודת מפגש: לובי המלון, רחוב יחזקאל 

קויפמן 6, בית גאון )לשעבר בית גיבור(.
אדריכל: אמנון ניב ואמנון שורץ, 1971. הסבה 

ועיצוב המלון: לוין־פקר אדריכלים, 2022.
 סיורים במלון המעוצב בקפידה של רשת 
בראון שידגימו כיצד נהפכו עשר מקומות 

המשרדים בבניין הברוטליסטי משנות ה-70, 
 למלון בוטיק עכשווי הכולל 182 חדרים, 
 מתחם ספא ואת מסעדת קילומטראז' 
 שהוקמה לאחרונה במסגרת התוכנית 

"המסעדה הבאה של ישראל". בסיור יוצגו 
ההחלטות העיצוביות שנועדו ליצור חוויית 
 חופשה אורבנית ואת מאפייניו האדריכליים 

 של הבניין הנישא לגובה 18 קומות בקו 
 ראשון לים - הצפוני ביותר בשורה של 

 שישה בניינים במתחם בית הטקסטיל -
 שהבולט בהם הוא החזיתות האחידות, 

בעלות מסגרות הבטון הטרומי סביב החלונות, 
)עיצוב שמטרתו להפחית את קרינת השמש 

לתוך המשרדים(.
חמישי 26.5, 0:00  ו-00:  ; שישי, 27.5, 0:00 .
3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.
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סלינה ביץ' 060
בניין הכשרת היישוב, רחוב אריה שנקר 2.

אדריכל: לואיס קרול אדריכלים, 984 ; עיצוב 
פנים: שירי שחורי, 2022.

הצצה למלון החדש של רשת סלינה הממוקם 
בבניין בסגנון פוסט מודרניסטי מובהק, מחופה 
אבן חּומה, המזכיר בצורתו מבצר וממוקם מול 

הים. בסיורים עם צוות המעצבים של הרשת 
תוצג תפיסת המלונאות והתיירות של הרשת 

שמלונותיה כוללים גם סטודיו ליוגה ולפילאטיס, 
חללי עבודה משותפים, מועדוני גלישה ומסעדות 

פופ אפ, וכן יוצג המלון החדש.
חמישי, 26.5, 00:  -5:00 . הסיורים יצאו מהכניסה 

למלון בכל שעה עגולה. סיור אחרון ב-5:00 .
5 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

06  De PicciOTTO SuiTeS
רחוב דה פיג'וטו 23.

עיצוב פנים: אופיר דהאן, 2020.
בית פתוח בקומפלקס דירות אירוח בסגנון 

אורבני ועדכני, שנפתח לאחרונה בבניין משנת 
1932. לאחר שעמד במשך שנים רבות נטוש 
ומוזנח שופץ המבנה וכיום הוא משקף את 

ההתחדשות שעובר האזור כולו.
 חמישי, 26.5, 8:00 -00: 2; שישי, 27.5, 
6:00 -9:00 ; שבת, 28.5, 8:00 -00: 2.

בית פתוח. אין צורך ברישום.

מלון בוטיק טריאסטה 062
רחוב אחד העם 4, נווה צדק.

הצצה למבנה הכורכר, מהבתים הראשונים של 
נווה צדק, שנבנה ב-1929 מאבני כורכר שנשאו 

הגמלים מחוף הים לשם בנייתה של העיר 

העברית על ידי יהודים שביקשו לעזוב את יפו. 
הבית נבנה במקור כבית מגורים, ובמהלך השנים 

שימש כמאפייה, כבית דפוס, כאולם אירועים, 
כבר יין וכמלון קטן. בשנים האחרונות שופץ 

ושוחזר וכיום פועל בו מלון בוטיק.
חמישי, 26.5, 6:00 -22:00; שישי, 27.5, 9:00-

3:00 . סיור ל-2  משתתפים יצא בכל 20 דקות. 
משך הסיור כ-0  דקות.

סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

מלון אסמבלאז' | 2  063
רחוב אלנבי 48.

אדריכל לא ידוע, 925 -926 .
הזדמנות לגלות את הבניין בן המאה שבו שכנו 

בשנות ה-30 משרדי הקרן הקיימת לישראל, 
וכיום משמש כמלון בוטיק בעל חצר נסתרת ובו 

גם חלל אמנות ובית קפה. הביקורים במקום 
יתחילו בהרצאה מחוץ לבניין עם אדריכלית 

איריס הורביץ שלוש שערכה את תיק התיעוד 
למבנה )בשיתוף אדריכלית לירז גרוס(. בהרצאה 
יוצגו ערכיו האדריכליים, ההיסטוריים והאורבניים 

של הבניין האקלקטי היושב על אחת מארבע 
הכיכרות של רחוב אלנבי ומוגדר לשימור. בחלקו 

השני של הביקור יוזמנו המשתתפים לסיורים 
בקבוצות קטנות בחלליו הפנימיים של המלון. 

הסיורים יועברו על ידי היזם והבעלים, דורון 
בנבנישתי. הרישום לסיורים יתבצע במקום. 

שבת, 28.5, 0:00 . סיורים במבנה ב-00:  -4:00 . 
הרצאה וסיורים פתוחים. אין צורך ברישום. 

דירה עם חצר אנגלית 064
רחוב לבונטין 24, דירה  .

אדריכלי הבניין: פנחס היט וחיים משולם, 
932 . אדריכלי התוספת והשימור: בר אוריין 

 Design - אדריכלים. עיצוב פנים: אילוז חגית
.202  ,with a sign

הצצה לדירת מרתף בת 56 מ"ר בבניין לשימור, 
שעוצבה כחלל פתוח אל חצר אנגלית כמו 

שמקובל בלונדון ובערים נוספות בעולם, ובסגנון 
 שתואם את אישיותו של בעליה: ריצוף שחור, 

בר יין מרחף ואופנוע כבד שתלוי בחלל המרכזי.
 חמישי, 26.5, 5:00 -8:00 ; 

שישי, 27.5, 0:00 -3:00 .
בית פתוח. אין צורך ברישום.

 הצצה לתחנת אלנבי  058
של הרכבת הקלה | 1

 נקודת מפגש: רחוב יהודה הלוי 63, 
בכניסה לבניין המשרדים של בנק הפועלים.

תחנת אלנבי היא התחנה הראשונה בפרויקט 
הרכבת הקלה שיצאה לביצוע בתל־אביב 
)אוגוסט 2015(. בתחנה זו יוכלו הנוסעות 
והנוסעים בקו האדום לעבור לקו הסגול 

שיעבור לאורכו של אלנבי )במפלס הרחוב(. 
לתחנה שלוש כניסות: במפגש הרחובות 
מקווה ישראל וברזילי, במפגש הרחובות 

אלנבי ויהודה הלוי ובמפגש הרחובות יהודה 
הלוי ובצלאל יפה. עקב הוראות בטיחות 

 הסיורים מוגבלים וברישום מוקדם. יש 
להגיע אליהם במכנסיים ארוכים ונעליים 

סגורות. בהגעה לסיור יקבלו המשתתפים 
 אפודה זוהרת וקסדה. הסיורים מוגבלים 

לבני 16 ומעלה.
חמישי, 26.5, 5 :6 , 7:00 ; שישי, 27.5, 9:00, 

 9:45, 0:30 , 5 :  , 2:00 , 2:45  ו-3:30 . 
משך הסיורים כחצי שעה.

9 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.

מרחב ציבורי ושוויון מגדרי | 1 059
 נקודת מפגש: רחוב יהודה הלוי 63, 

בכניסה לבניין המשרדים של בנק הפועלים.
סיור עם גלי גלט שמחי, סמנכ"לית איכות 

וחדשנות בנת"ע ומחברת הספר "ריצת 
משוכות" - העוסק בחוויית הניהול והליווי של 
הפרויקט העצום של הרכבת הקלה מנקודת 

מבט מגדרית. הסיור בהדרכתה ייכנס לתחנת 
 אלנבי הנמצאת בסיום תהליך הבנייה, ויעלה - 

תוך התבוננות מבעד למשקפיים מגדריים 
במרחב התחנה וסביבתה - שאלות ביחס 
לתכנון מרחב ציבורי בהיבטים של ביטחון 

אישי גבוה, שימושיות, ידידותיות מגדרית ועוד.
 חמישי, 26.5, 4:00 , 4:45 , 5:30 . 

משך הסיור כחצי שעה.
3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.

????
?????????
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מי יגן על העצים בעיר | 3 065
נקודת מפגש: שדרות רוטשילד פינת רחוב 

אלנבי )ליד דקטלון(.
צביקי פילו, שתלן ומומחה לעצים מ"חורשים - 
משתלה של עצים", יוביל סיור בין עצים בעיר, 
חלקם נדירים בארץ, ויציג את חזונו לתוכנית 

שתקבע קריטריונים לשימורם. בסיור תוצג 
חשיבותם של העצים לאיכות החיים בעיר 

וייחשפו עצים נדירים, חלקם ותיקים במיוחד 
וחלקם בסיכון. הסיור יתחיל מול האראוקריה 

 הבדווילית שבמגרש מגדל מאייר )רוטשילד 
פינת אלנבי(, ימשיך לעצי הסיסם ההודי 
שביהודה הלוי, לשקמה בת 200 השנה 

שבמתחם אוליפנט, לשקמים של גן יעקב 
ויסתיים לצד אלון השעם שבכיכר רבין.

שבת, 28.5, 7:00 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

עלמא לתרבות עברית | 2  066
רחוב שד"ל 6 )הכניסה משדרות רוטשילד(.

 אדריכל: יהודה מגידוביץ', 929 ; 
אדריכל שימור: אמנון בר אור, 0 20.

בית פתוח וסיורים בווילה האקלקטית המשמשת 
כיום כבית עלמא - בית לתרבות עברית ומקום 

המפגש של התרבות היהודית, הישראלית 
והכללית. הווילה נבנתה עבור בני הזוג רבקה 
וויקטור גרינוולד )שהיה קונסול צ'כוסלובקיה 
בארץ ישראל(, ובראשית ימיה של תל־אביב 

הייתה מרכז חברתי. הבית הצטיין בפרטיו 
האדריכליים, בריצוף הצבעוני, בציורי הקיר 

המרהיבים ובעבודת נגרות מעשה אמן. בשנת 
1933 נוספה לבית קומה על ידי האדריכל קרל 
רובין )שאף עבר להתגורר בקומתו הראשונה(.

ב-1981 מכרה הגברת גרינוולד את הבית לחברת 
כלל וב-1991 הוכרז כמבנה לשימור ועבר תהליך 
שימור מסיבי כחלק ממטלות הבנייה של מגדל 

הבנק הבינלאומי. במסגרת זו פורקה קומתו 
העליונה, והבית חזר למצבו המקורי, כפי שתוכנן 
על ידי מגידוביץ', והותאם לשמש כמבנה ציבור. 
שימור הבניין תוכנן באופן שיאפשר את תלייתו 

וחפירה של שישה מפלסי חניה תחתיו.
שישי, 27.5, 0:00 -4:00 ; שבת, 28.5, 0:00 -4:00 . 

סיורים יתקיימו ב-0:00 , 00:  , 2:00 , ו-3:00 .
בית וסיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

מלון פבריק | 5 067
רחוב נחלת בנימין 28.

 אדריכל: יואב מסר אדריכלים; 
עיצוב פנים: אורן בורנשטיין, 8 20.

סיורים עם אדריכל יואב מסר וצוות משרדו 
במלון הבוטיק פבריק ששוכן בתוך בניין טקסטיל 

לשעבר. במלון 43 חדרים, גן אחורי, מרפסת גג 
ובר - בושוויק של רשת אימפריאל. הסיורים 

ייפתחו בשיחה קצרה על גג המלון על האתגר 
שבהסבת הבניין הישן למלון מודרני ועל השפה 

העיצובית של המלון המשדרת אורבניות 
עכשווית, ולאחריה יתקיים סיור קצר בחלליו 

השונים של המלון.
שישי, 27.5, 0:30  ו-30:  .

2 מפגשים ברישום. מוגבלים ל-25 משתתפים.

שמורת טבע אורבנית 068
רחוב מוהליבר 38.

סיורים עם מנהלת מדרחוב נחלת בנימין, בינה 
מוכיח, שבהם יוצגו המהלכים שנעשו כדי להפוך 
את נחלת בנימין לשמורת טבע אורבנית - מקום 

מזמין לשהייה, משחק ושיטוט ופלטפורמה 
לאמנות רחוב. הסיורים יתחילו בביקור במשרדה 

הצבעוני שבמדרחוב, המעוטר בגרפיטי 
ובמזכרות מאמנים שיצרו ברחוב.

חמישי, 26.5, 00:   ו-5 :5 ; שישי, 27.5, 00:  ; 
שבת, 28.5, 00:  , 5 :5  ו-5 :7 .

6 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.

אמנות רחוב בנחלת בנימין 069
נקודת מפגש: רחוב נחלת בנימין  .

סיור בנחלת בנימין עם לילך שלום מ"אמנות 
 הסיור", בעקבות אמני הרחוב ויצירות 

הגרפיטי. הסיור יתייחס לשינויים ולהתפתחויות 
שהתחוללו מימיה הראשונים של סוגה זו עד 
היום, ויוצגו בו הסגנונות השונים, הטכניקות, 

הגלריות הייחודיות והשינויים שעוברת אמנות 
הרחוב בארץ ובעולם.

חמישי, 26.5, 8:00 . משך הסיור כשעה וחצי.
סיור ברישום. מוגבל ל-30 משתתפים.

ה"היא־סטוריה" של העיר הלבנה -  070
סיור ברוסית

נקודת מפגש: נחלת בנימין  .
 מה עשו נשים "ללא מעדר" בפלשתינה?

איך ראו את ייעודן תושבות העיר העברית 
הראשונה? ומה היה תפקידן הכלכלי והחברתי 

 של הנשים בפרויקט הלאומי של הקמת 
המדינה היהודית? הסיור בשפה הרוסית עם 

מורת הדרך וחוקרת המגדר אינה גורשטיין, 
יסקור את כל אלה לצד נושאים אקטואליים 

עבור נשות תל־אביב אז והיום, בהם מאבקים 
 חברתיים, פיקוח על הילודה ועיצובם של 
 גבולות החירות במרחב הפרטי ובמרחב 

 הציבורי. בסיור יוסבר כיצד באים כל אלה 
 לידי ביטוי באדריכלות, באמנות הרחוב 

ובמרחב העירוני.
חמישי, 26.5, 9:00 .

סיור ברישום. מוגבל ל-25 משתתפים.

מגדר והעיר הגדולה  07
נקודת מפגש: נחלת בנימין  .

 האם העיר מתוכננת עבור כולנו? האם עיר 
יכולה להיות מוטה מגדרית? מהו תכנון עירוני 
 מודע מגדר? הסיור עם אינה גורשטיין, מורת 

דרך וחוקרת מגדר, יעסוק בהתפתחות המרחב 
 העירוני מנקודת מבט פמיניסטית. הסיור 

יתרכז במרכז ההיסטורי של העיר ויחשוף 
גם דילמות חברתיות שחוו נשים בתל־אביב 

מתקופת היישוב ולאחר קום המדינה.
שבת, 28.5, 7:00 .

סיור ברישום. מוגבל ל-25 משתתפים.

עדכונים על סיורים נוספים:
www.batim-il.org
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שכונה דלת רכב | 31 072
נקודת מפגש: רחוב אלנבי 58 פינת רחוב נג'ארה.

האם אפשר להקטין את מספר כלי הרכב 
הפרטיים במרכז העיר ולשמור על תפקוד עירוני 

ואיכות חיים טובה לתושבים? ומהם הכלים 
התכנוניים התומכים במהלך כזה? הסיור עם 

אלון סיגלר־פרוינד מהיחידה לתכנון ארוך טווח 
באגף התנועה בעיריית תל־אביב-יפו יתמקד 

בכרם התימנים שנבחרה להפוך לשכונה דלת 
רכב. תוך הליכה ברחובות השכונה והצגת 

הסדרי התנועה החדשים יסביר סיגלר־פרוינד 
מהי שכונה דלת רכב, מהם האתגרים הייחודיים 

לה ואיך בוצע התכנון הלכה למעשה - בכרם 
התימנים ובשכונות דלות רכב אחרות בעולם.

שישי, 27.5, 7:00 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

אשכול גנים העבודה | 2 073
רחוב העבודה 25.

אדריכל: דב הרשקוביץ, 926 ; אדריכלי השימור 
והשיפוץ: גריל אופנהיים אדריכלים,  202.

אדריכל אדר אופנהיים יציג את השיפוץ והשימור 
שהוביל למבנה האקלקטי המשמש מאז שנות 
ה-90 כאשכול גנים לילדי מרכז העיר ושנבנה 

לפני כמאה שנה כבית ספר עממי לבנות דתיות - 
תלפיות. בסיור יציג את מאפייניו האדריכליים של 
המבנה, את השימור שכלל שחזור של כל פרטי 
החזיתות המקוריים ושל הגג וכן את שיפוצו של 

המבנה, חידושו והתאמתו לצורכי גן ילדים מודרני 
ולתקנים עכשוויים. בסיור יוצג גם מבנה הגנים 

הנוסף שבקומפלקס, שעבר התחדשות ומדגים 
תפיסות חינוכיות חדשניות.

שישי, 27.5, 3:00 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

הבית הג'פנדי 074
 רחוב העבודה 6, הכניסה מהחצר 

שמשמאל לבניין.
תכנון ועיצוב פנים: אדריכלית אבישג גורדין, 

.202 
ביקור בדירה מפתיעה בת 87 מ"ר ששופצה 

מן היסוד בסגנון המשלב אלמנטים יפניים 
וסקנדינביים, ובאמצעות תכנון יעיל ופתרונות 
עיצוביים הפכה מדירת קרקע חשוכה לדירה 

מוארת ונעימה. במסגרת השיפוץ הוגבהו 
התקרות ונבחרו חומרי גמר מאופקים שייצרו 

תחושה של שקט גרפי. בתכנונה המחודש 
כוללת הדירה שלושה חדרי שינה, שני חדרי 

רחצה, פינת עבודה וחלל מגורים מרווח, 
המשקיפים לגן. בשביל הגישה לבית נבנה מפל 

מים הממסך את הרעש העירוני.
יש להסיר נעלים בכניסה לבית.

 חמישי, 26.5, 7:00 -9:00 ; שישי, 27.5, 
0:00 -3:00 ; שבת 28.5, 0:00 -3:00 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

 נשים מנומסות ממעטות  075
לעשות היסטוריה

 נקודת מפגש: בכניסה לגן מאיר 
מכיוון רחוב קינג ג'ורג'.

 סיור בעקבות ההיסטוריה הפמיניסטית 
בתל־אביב-יפו, שיעבור באופן כרונולוגי בארבעת 

גלי התנועה הפמיניסטית ויתייחס למאבקים, 
לסוגיות ולפריצות הדרך שנעשו בכל גל בעולם 
ובארץ: המאבק על זכות הבחירה )המאה ה-19 

עד תחילת המאה ה-20(; התפתחות המושג 
הטרדה מינית )שנות ה-60 עד סוף שנות ה-80(; 

הפמיניזם הלסבי, שיח הזהויות, ההרחבה של 
התנועה הפמיניסטית ותנועת MeToo. בסיור, 

שתוביל יעל שרייבר, יוצגו הביטויים של כל אחד 
מהגלים בעיר - מהקמת ויצ"ו, מועצת הפועלות 

ומשק הפועלות בגן מאיר, דרך הקמת המרכז 
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ועד ארגונים 

פמיניסטים אקטיביסטיים מקומיים עכשוויים כגון 
אחותי, כביסה שחורה ועוד. הסיור ביוזמת נעה 
דגן מהמחלקה לחוסן ולשוויון חברתי בעיריית 

תל־אביב-יפו.
שבת, 28.5, 6:00 . משך הסיור כשעתיים.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

הצלמניה 076
רחוב אלנבי 30.

אחרי יותר מ-11 שנות "גלות" חוזרת בקרוב 
 הצלמניה לחנות המיתולוגית ברחוב אלנבי. 

רגע לפני המעבר הרשמי ייפתח הסטודיו 
 במסגרת בתים מבפנים לסדרת פעילויות: 
 "בתוך" - תערוכה בנושא צילומי פנים של 

מבנים שצולמו במאה הקודמת והקרנות של 
הסרט עטור הפרסים "הצלמניה" באדיבות 

הבמאית תמר טל והמפיקים ברק ותומר היימן. 
ההקרנות יתקיימו בחמישי ב-18:00, בשישי 
 ב-14:00 ובשבת ב-11:00. אורך הסרט הוא 

 שעה. הכניסה להקרנות מוגבלת ל-20 איש 
על בסיס מקום פנוי.

 חמישי, 26.5, 4:00 -00: 2; שישי, 27.5, 
6:00-9:00 ; שבת, 28.5, 0:00 -4:00 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

חסידויות בעיר הלבנה 077
נקודת מפגש: כיכר ביאליק

עד לפני כ-50 שנה הייתה תל־אביב מקום 
מושבם של אדמו"רים חשובים וחסידויות 
מפוארות, שכניהם הטבעיים של ההוגים, 

המשוררים, הסופרים והפקידים בעיר הלבנה. 
מה הביא אותם לתל־אביב, לאן נעלמו והיכן 
נמצאים המבנים והמוסדות החסידיים שהיוו 

 חלק אינטגרלי ממרחב העיר העברית 
 הראשונה? הסיור עם מורה הדרך אבי בלדי 
יציע מסע בזמן בעקבות סיפורים חסידיים 
ובעקבות רבניה המפורסמים של תל־אביב 

 הקטנה ויחשוף כיצד התייחסו אדמו"רי 
שושלת בית רוז'ין לרעיון הציוני, מדוע בחר 
 האדמו"ר מבעלזא להתיישב דווקא בפינת 
רחוב שינקין ומה נשאר מהמבנים הרבים 
 הפזורים עד היום במרחב העירוני, שרידי 

עידן אחר של יחסי דת ומדינה. הסיור מתאים 
לשומרי שבת.

 שישי, 27.5, 6:00 ; שבת, 28.5, 00:  . 
 משך הסיור כשעה וחצי והוא יסתיים 
בשדרות רוטשילד פינת רחוב שנקין.

2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-40 משתתפים.
 להצטרפות לרשימת המתנה לאחר 

 גמר הרישום יש לשלוח הודעת ווטסאפ 
למספר 469 052-528
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אדריכלות היא מוזיקה שקפאה 078
 הקרנות ברצף, פתוחות לקהל, על חזית 

בית ליבלינג, של עבודתה של האמנית לור 
 קטוז'יה מתוך התערוכה "אדריכלות היא 

מוזיקה שקפאה" המוצגת כעת בחדר 
הפרויקטים בבית ליבלינג. סאונד: חגי איזנברג. 

אוצרת: סברינה צגלה.
חמישי, 26.5, 23:00-20:30.

הקרנה פתוחה. אין צורך ברישום.

אופטימיזם 079
התערוכה "אופטימיזם" עוסקת במודרניזם 
שפרח בקובנה בשנים 1940-1918. בדומה 

למודרניזם בתל־אביב של אותה תקופה, גם 
האדריכלות המודרניסטית של קובנה שיקפה 
את האידיאלים האופטימיים בין שתי מלחמות 

העולם. בשנים אלה - שבהן שימשה קובנה 
 כבירה הזמנית של הרפובליקה העצמאית 

 של ליטא - נבנו בעיר יותר מ-10 אלפים 
 בניינים והיא הפכה למודרנית וייצוגית. 

 התערוכה מציגה את המורשת המודרניסטית 
 של קובנה ואת תהליכי השימור והפרשנות 

שהיא עוברת, אשר תרמו בין היתר להפיכתה 
 לבירת התרבות הנוכחית של אירופה, 

ומדגימה כיצד ארכיטקטורה של אופטימיות 
משפיעה על הזהות העירונית ועל הנרטיב 

 התרבותי. אוצרות: וילטה מיגוניטה־פטרולינה 
)Migonytė-Petrulienė(, מריה דרמייטה 

 )Jankevičiūtė( גיידרה ינקביץ ,)Drėmaitė( 

ווידה פטרוליס )Petrulis(. ליווי אוצרותי, עיצוב 
והפקה: שירה לוי בנימיני וענת לוי. בחמישי 

 ב-20:00 יתקיים אירוע הפתיחה של התערוכה 
וב-21:00 ייערך מופע עם המוזיקאים פטריס 

ז'ידלביצ'יוס ומרטינאס טימינסקאס.
 חמישי, 26.5, 23:00-20:00; שישי, 27.5, 

4:00-8:00 ; שבת, 28.5, 4:00-9:00 .
תערוכה פתוחה. אין צורך ברישום.

אופטימיזם, סיור ושיח גלריה 080
סיור עם האוצרת מריה דרמייטה ועם מנהלת 

בית ליבלינג שירה לוי־בנימיני בתערוכה 
 אופטימיזם העוסקת במודרניזם שפרח 
 בקובנה בשנים 1940-1918. בתום הסיור 

יתקיים שיח גלריה בנוכחות האמנים פטריס 
ז'ידלביצ'יוס, מרטינאס טימינסקאס, אלכסנדר 

 קריטו, מלגורזאטה מריה אולצ'ובסקה, 
רוקאס מיקסינאס ושי זילברמן. הפעילות 

תתקיים בשפה האנגלית.
שישי, 27.5, 00:  .

סיור ברישום. מוגבל ל-20 משתתפים.

סיור בתערוכות העיר הלבנה  08
סיור ושיחה עם האוצרת אדריכלית סברינה 

צגלה בתערוכות: "יוצאת מהכלל: העיר הלבנה 
מורשת יומיומית" ו"אדריכלות היא מוזיקה 

שקפאה", המציגה את עבודותיה של האמנית 
לור קטוז'יה. התערוכה "יוצאת מהכלל" מספרת 

את סיפורה של העיר הלבנה, מרחב עירוני 

שהתפתח בשנות ה-30 וה-40 של המאה 
ה-20 וכולל כ-4,000 מבנים בסגנון הבינלאומי. 

בתערוכה "אדריכלות היא מוזיקה שקפאה", 
מתייחסת קטוז'יה לשאלה "מהי העיר הלבנה?" 

דרך יצירה החוקרת את השפה הגיאומטרית 
של המודרניזם בתל־אביב, אלכסנדריה וטהרן. 

באמצעות צילום, וידיאו ומיצג קול קטוז'יה 
מטילה ספק בתפיסת המרחב ובייצוגו. היא 
אוספת דימויים וקולות מערים אלה, עושה 

 עליהם מניפולציה ומרכיבה מחדש. העבודה 
של קטוז'יה היא חלק ממחקר אמנותי מתמשך 

 שלה, בנושא סטנדרטיזציה של הבנייה 
ובמפגש של צורות אדריכליות אלה עם האדם 

בערים בעולם. התערוכות פתוחות לביקור ללא 
רישום בחמישי, 26.5, 8:00-23:00; שישי, 27.5, 

8:00-14:00; שבת, 28.5, 9:00-14:00.
שבת, 28.5, 2:00 .

סיור ברישום. מוגבל ל-25 משתתפים.

סטודיו לילדים 082
בית הספר של העיר שבבית ליבלינג, מזמין 

ילדות וילדים לשעתיים של יצירה במרחב פתוח 
לעשייה המציע את היצירה ככלי שבאמצעותו 

אפשר לחקור, ללמוד ולחוות את העולם. 
 הפעילות ללא נוכחות הורים ובליווי אנשי 

מקצוע מעולם האדריכלות העיצוב והאמנות, 
מיועדת לבני 5 ומעלה.

שבת, 28.5, 0:00 .
פעילות ברישום. מוגבלת ל-5  ילדים.

בית ליבלינג - מרכז העיר הלבנה
בית ליבלינג הוקם ביוזמת קרן תל־אביב וממשלת גרמניה בצומת רחובות היסטורי ותרבותי, 

במטרה לקדם ולחשוף את האדריכלות, השימור והפיתוח העירוני בעיר. המרכז הוא מוקד לקהילה 
האורבנית ומטפח דיאלוג ושיתופיות בתחומי המחקר והידע בתחום השימור והאדריכלות

כל האירועים יתקיימו בבית ליבלינג - מרכז העיר הלבנה, רחוב אידלסון 29 | 52
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מוזאון העיר 084
רחוב ביאליק 27.

סיור מודרך במוזאון בית העיר בכיכר ביאליק 
המוקם בימים אלה ויהווה בית לסיפורה של 
העיר העברית הראשונה מאז הקמתה ועד 

היום. בסיור עם מיכל קינן מנהלת הפיתוח של 
קרן תל־אביב, יוצגו הרעיון וכן אמצעי התצוגה 

והארכיון האינטראקטיביים והחדשניים שישולבו 
במקום. המוזאון מוקם על ידי קרן תל־אביב ואגף 

התרבות בעיריית תל־אביב-יפו.
חמישי, 26.5, 4:00 .

סיור ברישום. מוגבל ל-5  משתתפים.

רק לא לגמור כמו שווארמה | 3 085
 נקודת מפגש: שדרות רוטשילד 

פינת רחוב החשמונאים, בשדרה.
 סיור בלשי בעקבות נתיבי הצל של לב תל־אביב 

שיובילו ד"ר אור אלכסנדרוביץ' ואדריכל הנוף 
שחר צור, כהמשך למחקר שערכו בנושא. 

הסיור יעסוק ברמות החשיפה הגבוהות של 
קרינת השמש הישירה בישראל. קרינה זו, 

שהשפעותיה השליליות ניכרות בייחוד בסביבה 
העירונית, אחראית יותר מכל גורם אקלימי אחר 
לתחושות קיצוניות של חוסר נוחות ולהימנעות 

מהליכה ומשהייה במרחב העירוני בחודשי החום 
הארוכים. הסיור יתמקד בכמה שדרות, רחובות 

וחללים ציבוריים שבהם יומחש הפער התחושתי 
בין שהייה בשמש לשהייה בצל, ותוצג ההשפעה 

 המכרעת שיש לתכנון ולעיצוב העירוניים 
 על כמות הצל שמספק המרחב העירוני. 

הסיור יסתיים בכיכר גבעון.
שישי, 27.5, 00-9:00:  . משך הסיור כשעתיים.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

עם הפנים קדימה | 1 083
בית ליבלינג, רחוב אידלסון 29.

העיר תל־אביב-יפו נמצאת בעיצומה של 
מהפכה תחבורתית היסטורית. מעיר מוטת 

כלי רכב פרטיים היא הופכת בימים אלה 
לעיר של הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה 
ציבורית. שלוש פרזנטציות קצרות יאפשרו 

הצצה להיבטים שונים של יישומו של החזון 
לצמצום כמות המכוניות בעיר, לעידוד 

ההליכה והרכיבה ולאסטרטגיה העירונית 
המובילה את המהלכים.

עיר אופניים. היעד העירוני לשנת 2025 הוא 
הגדלת שיעור הנסיעות שמתבצעות באופניים 

ובקורקינטים מ-11% מכלל הנסיעות בעיר 
כיום, ל-22%, והרחבת הפריסה של שבילי 

האופניים ל-250 ק"מ. בהרצאה קצרה תשתף 
עלמא צור רביבו, מתכננת בכירה באגף 

לתכנון אסטרטגי בעיריית תל־אביב-יפו, כיצד 
מקודמים המהלכים שנועדו להפוך את העיר 

 לעיר אופניים מובילה בקנה מידה אירופאי 
ומה צפויה להיות השפעתם על היבטים 

מגוונים של החיים בעיר.
 עיר בעבודות. מה אפשר לעשות כדי 

להפוך את תקופת הבנייה רחבת ההיקף 
והדרמטית שעוברת על העיר לנסבלת יותר 

עבור התושבים והאם אפשר להפוך את 
 הרגע ההיסטורי הזה גם להזדמנות? 

הרצאתן של גילה גינסברג, רבקה שטרנברג 
וקרן אבני תחשוף את רספונסיטי - מעבדת 

העיר ההתנהגותית - שקמה בימים אלה 

באגף תכנון העיר במטרה לקדם חדשנות 
תכנונית על בסיס דאטה ואת פרויקט 
הפיילוט שלה: עיר בעבודות. במסגרת 

הפרויקט נבחנים השינויים ההתנהגותיים 
שמייצרות העבודות: כיצד מתניידים, מה 
קורה לעסקים, כיצד משפיעות העבודות 
על המגורים ועל המרחב הציבורי - מידע 

שמספק תובנות לתגובה ולפעולה אפשריות. 
בהרצאה יוצגו שלושת התחומים שבהם 

 פועלת המעבדה: ניטור השינויים בחיי 
העיר בתוואי עבודות הרק"ל ולימודם; יצירת 

אלבום תושבים שיתופי לתיעוד העבודות 
בעיר; וקידום מודל התערבותי קצר מועד 

ב"כיסים מרחביים זמניים" שנוצרים במהלך 
תקופת העבודות.

תכנון עיר ותכנון תחבורה: כיצד משלבים 
ביניהם נכון? מאז ומעולם תוכננו הערים על 
צירי תנועה מרכזיים, בין אם היו אלה נהרות 

או דרכים, והתחבורה עיצבה במידה רבה 
את אופיין. גם כיום נשען הפיתוח העירוני 

על צורכי הניידות והנגישות, ושיקולי תנועה, 
תחבורה וחניה, משפיעים על התכנון. 

בהרצאה קצרה שתישא אירית לבהר גבאי, 
מנהלת היחידה לתכנון ארוך טווח באגף 

התנועה בעיריית תל־אביב-יפו, יוצג השימוש 
בתכנון תנועתי ככלי לתכנון עירוני, ליצירת 
סביבות חיים מיטיבות ולעידוד ניידות ברת 

קיימא, וכן יישומה של אסטרטגיה תכנונית זו.
שישי, 27.5, 9:30.

הרצאות פתוחות. אין צורך ברישום.
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בית יוסף באו 086
רחוב ברדיצ'בסקי 9.

סטודיו קטן ששימש את המאייר יוסף באו משנות 
ה-50 ועד מותו בשנת 2002. הסטודיו נשמר 
על ידי בנותיו, צלילה והדסה, במצבו המקורי 

וכולל מכונת אנימציה שהמציא, מקרנות שבנה, 
תערוכת כרזות שעיצב לסרטי קולנוע ישראליים 

ועוד. במפגשים יספרו בנותיו על אביהן.
שישי, 27.5, 4:00 , 5:00  ו-6:00 ; שבת, 28.5, 

2:00 , 3:00  ו-4:00 .
6 סיורים ברישום. מוגבלים ל-30 משתתפים.

היער העירוני | 32 087
נקודת מפגש: שדרות בן ציון  , ברחבה.

מהו יער עירוני ומה חשיבותם של העצים בתכנון 
העירוני כחלק מההיערכות האסטרטגית לשינוי 

האקלים? סיור בהדרכת אדריכלית הנוף גליה 
חנוך־רועה מארגון הרשת הירוקה, שיעבור לאורך 

הצירים הירוקים של מרכז העיר - מגן יעקב עד 
גן קריית ספר - ויתמקד בעצים ההיסטוריים 
שלאורכם ובסוגיות של נחלת הכלל, הצללה 
עירונית ופעילות אזרחית למען שימורם מול 

לחצי הבינוי והפיתוח. בסיור יוצגו גם התוכניות 
ההיסטוריות שאפשרו את התפתחותם של 

הצירים הירוקים, בראשן תוכנית גדס.
שבת, 28.5, 5:00 .

סיור ברישום. מוגבל ל-30 משתתפים.

חזון חצרות החזית | 32 088
נקודת מפגש: רחוב הנביאים 7.

סר פטריק גדס - מתכנן הערים המבריק 
שאחראי על תכנונו האורבני של החלק המרכזי 
של תל־אביב - היה גם ביולוג בהשכלתו, וחזונו 

לעיר כלל גינות צמודות לבתי המגורים שבהן 
יוכלו הדיירים לגדל מזון לעצמם. כפועל יוצא 
מתפיסת עולם זו כללה תוכנית גדס - מלבד 

בלוקים וביניהם גינות ציבוריות - גם חצרות חזית 
בכל בנייני המגורים. הסיור עם מיכל אבימור, 

 מתכננת ומעצבת פנים - בעקבות מחקר 
שערכה בחוג ללימודי סביבה בבית הספר 

לסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר - 
 יתמקד בחצרות החזית שבבנייני המגורים 

במרכז העיר, ויבדוק אילו סוגים של חצרות 
קיימים כיום, כיצד השתנתה חצר החזית וכיצד 

היא משפיעה על חיי הרחוב. 
שישי, 27.5, 8:00 . משך הסיור כשעה.
סיור ברישום. מוגבל ל-8  משתתפים.

התמ"א שלי 089
רחוב מאנה 6.

 אדריכלות: אדריכלית מיכל שפר עמנואל - 
שפר אדריכלים, 9 20.

אדריכלית מיכל שפר תוביל סיורים בבניין שבו 
היא מתגוררת עם משפחתה, ושסיים לאחרונה 
פרויקט תמ"א בתכנונה. בסיורים תשתף שפר 

בתהליך המורכב והמאתגר של תמ"א בייזום 
עצמי - מגיוס השכנים לפרויקט דרך שלבי 

התכנון ועד הבנייה. השיפוץ כלל תוספת של 
חמש דירות חדשות, חפירת מתקן חניה רובוטי 

ותוספת ממ"דים, מרפסות ושטחי שירות, וכל 
 הדירות הקיימות עברו שיפוץ בעיצובה. 

הסיורים יכללו ביקור באחת מהן.
 שישי, 27.5, 4:00  ו-4:45 ; 

שבת, 28.5, 9:00 ו-9:45.
4 סיורים ברישום. מוגבלים ל-5  משתתפים.

 קריית מאיר:  090
מפעל השיכון העצמי, 1935 | 2

נקודת מפגש: רחוב דובנוב 29-27.
בשנת 1935 הוקמה לראשונה בתל־אביב שכונה 
לשיכון משותף של המעמד הבינוני, ביוזמת בנק 

קופת עם ובתמיכת עיריית תל־אביב. השכונה 
השתרעה ממזרח לעיר, ובזמן בנייתה עדיין לא 
נכללה בתחום המוניציפלי של תל־אביב. תכנון 

עירוני מודרני של אדריכלית יהודית סטולצר סגל, 
שהיגרה מברלין שלוש שנים קודם לכן, וחשיבה 

חדשה בתחום המימון יצרו ביקוש רב לדירות 

שבשכונה. לראשונה בתל־אביב שותף בתכנון 
אדריכל נוף, יחיאל סגל, שבא אף הוא מגרמניה. 

את הסיור תוביל האדריכלית והחוקרת ד"ר סיגל 
דוידי שתציג את התהליכים שהביאו להקמת 
השכונה, עקרונות התכנון, היבטים מגדריים 
בתכנון הדירות ואת עתיד המתחם 87 שנים 

לאחר שהוקם.
שישי, 27.5, 9:30.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

 בעקבות 25 בתי משפחת   09
מנחם משה

נקודת מפגש: מלון סינמה )לשעבר קולנוע 
אסתר(, כיכר צינה דיזנגוף 0  פינת זמנהוף  .

סיור למשכימי קום בהדרכת ההיסטוריון והיזם 
דני גולדשמיד שיספר את סיפורה של קהילת 
יהודי עדן, של שתי המשפחות שהוא משתייך 

 אליהן - משפחת מנחם משה ומשפחת נתנאל - 
 ושל 25 הבתים שבנו בני משפחות אלה 

בתל־אביב - כולם בתים לשימור שנבנו בשנות 
 ה-30, ורובם תוכננו על ידי יהודה מגידוביץ' ויוסף 

ברלין - מהאדריכלים המובילים בתל־אביב 
בשנות ה-30-20. הסיור יתחיל במלון סינמה 
)לשעבר קולנוע אסתר( בכיכר צינה דיזנגוף 

ויעבור ברחובות שבהם ניצבים הבתים - אלנבי, 
רמב"ם, גרוזנברג, בית השואבה, מונטיפיורי, 

רוטשילד ויסתיים ברחוב לילינבלום בבית מורשת 
יהודי עדן השוכן בבית הכנסת קול יהודה, שייסד 

אבי המשפחה המורחבת יהודה מנחם משה, 
נשיא קהילת יהודי עדן. משך הסיור כשלוש 

שעות והוא כולל הליכה רגלית של כשעה.
שישי, 27.5, 7:00.

סיור ברישום. מוגבל ל-40 משתתפים.

באוהאוס תל־אביבי | 2 092
נקודת מפגש: ברחבת הכניסה למלון סינמה, 

רחוב זמנהוף  , כיכר דיזנגוף.
מה הם המאפיינים המגדירים מבנים כבנייני 

 באוהאוס ומה הוביל את אונסק"ו להכיר 
בתל־אביב כאתר מורשת עולמית? סיור עם פול 

 רקובר שיתחקה אחר התפתחות הבנייה 
בתל־אביב בשנות ה-30 - דרך בנייניה ושכונותיה.

שבת, 28.5, 0:00 . משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח. אין צורך ברישום.
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הסטודיו | 5 093
רחוב צבי שפירא 9 , קומה  , דירה 2.

הזדמנות נדירה לבקר בסטודיו של דני קרוון, 
שבו עבד ויצר מאז שנת 2000. במפגשים 

תספר נועה קרוון, בתו ומנהלת סטודיו קרוון 
ב-20 השנים האחרונות, על אביה, על ילדותו 
בתל־אביב, על תפיסת עולמו המקצועית ועל 

האופן שבו שילב בעבודותיו ערכים הומניסטיים 
וסביבתיים. לכבוד המפגשים יוצגו בסטודיו 

סקיצות וצילומים של עבודות מתקופות שונות, 
בהם עבודות גרפיות ותפאורות שעיצב קרוון 
בתחילת דרכו, וכן תוכניות, סקיצות ומודלים 

ששימשו אותו בעבודתו. 
חמישי, 26.5, 00:   ו-8:30 ; שישי, 27.5, 30:  . 
3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים. 

קו+חלל  094
בית לין, רחוב יהודה הלוי 35.

 אדריכל: גרשון ציפור, אדריכלות פנים: 
יעקב רכטר, פסל סביבתי: דני קרוון.

סיור בהנחיית האדריכלים ברק ציפור ואמנון 
 רכטר, בניהם של מתכנני המבנה, ויעקב 

בן־ניסן, מנהל תחום אמנות ופרויקטים בבנק 
 לאומי. בסיור יספרו השלושה על שיתוף 

 הפעולה בין קרוון לאדריכלים שאפשר את 
יצירת עבודתו הסביבתית של קרוון קו+חלל 

 בחלל הממוקם בלובי הבניין ושזיכתה את 

קרוון בפרס אריה אלחנני לשילוב אמנות 
 באדריכלות בשנת 1984. בחלקו השני של 

הסיור יציג יעקב בן־ניסן את "מדיונות 
לטכנולוגיה" - תבליט אלומיניום שיצר קרוון 

ב-1970 עבור בניין ההנהלה המרכזית של בנק 
 לאומי ואשר הועבר לאחרונה לבית לין. 
יש למסור מספר תעודת זהות ברישום.

חמישי, 26.5, 6:00 .
סיור ברישום. מוגבל ל-35 משתתפים.

אדמה, אדמתי | 5 095
נקודת מפגש: לובי בנק הפועלים, רחוב רמח"ל 3.

בלובי בניין ההנהלה של בנק הפועלים נמצא 
פסלו של קרוון "אדמה אדמתי" )1995( שנוצר 
במיוחד לאוסף הבנק. אדריכלית נעה אורבך 
שליוותה את קרוון וסייעה לו בביצוע הפסל 

 תדריך את הסיור שבו יוצג הפסל הבנוי 
מ-16 קוביות עשויות מפלקסיגלס ובכל אחת 

 מהן אדמה שנאספה במקום אחר בארץ, 
מהנגב ועד הגליל העליון. לאורך הקוביות 

התלויות על קיר הלובי גדול הממדים עובר 
סיב אופטי. מצידן השני של הקוביות ניצב עץ. 
העבודה משתפת פעולה עם הארכיטקטורה 

 שמקיפה אותה, של משחקי אור וחול. 
יש למסור מספר תעודת זהות ברישום.

חמישי, 26.5, 7:00 , 8:00  .
2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים. 

מחווה לדני קרוון במלאות שנה ללכתו
אמן והפסל הסביבתי דני קרוון, מחשובי ה

היוצרים בישראל ובעולם, שהלך לעולמו 
לפני שנה בדיוק, השאיר חותם משמעותי בנוף, 

בסביבה ובמרחב העירוני של תל־אביב-יפו. 
במלאות שנה ללכתו אנו מקדישים תוכנית 

סיורים ומפגשים להיכרות עם האיש המוכשר 
ויוצא הדופן הזה, ועם עבודותיו. 

קרוון, חתן פרס ישראל לפיסול לשנת 1977 
 ופרסים בינלאומיים נוספים לאמנות, נולד 

בתל־אביב בשנת 1930 ונפטר בה במאי 2021. 
הוא יצר כ-80 פסלים סביבתיים במרחב 

הציבורי בישראל וברחבי העולם, בהם כיכר 
לבנה )1988-1977(, כיכר התרבות )2013-2005( 
והפסלים והתבליטים בבית המשפט המחוזי 

והשלום )1967-1962(, כולם בתל־אביב. 

קרוון הוא בנו של אברהם )אייבי( קרוון, אדריכל 
 הגנים הראשון של העיר תל־אביב, ממנו ינק 

את אהבת הסביבה והטבע והרצון לפעול 
במרחב הציבורי בקנה מידה רחב, לטובת 
הכלל. קרוון היה מיוזמי התוכנית לשימור 

מורשת הבאוהאוס בעיר תל־אביב.
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קרוון, בנימין והדרמה של הפליט 096
המכון הצרפתי, שדרות רוטשילד 7.

ערב עיון באמנותו של דני קרוון בהקשריה 
ההיסטוריים והפוליטיים, בשיתוף עם המכון 
 הצרפתי בישראל. במרכז הערב דיון ביצירתו 

 של קרוון "מעברים: מחווה לוולטר בנימין" 
 )1994-1990( - פסל ציבורי סביבתי שקרוון 

 הקים בעיירת הגבול הספרדית פורטבו, שבה 
 נטל הפילוסוף היהודי־גרמני וולטר בנימין 

את חייו במהלך מנוסתו מן הנאצים. הדיון 
בהנחיית נועה קרוון־כהן, מנהלת סטודיו קרוון 

 ובהשתתפות חוה קרוון; ד"ר אורי רוטלוי, 
חוקר פילוסופיה, מומחה להגותו של בנימין; 

סיגל קוק אביבי, פעילה למען קהילת הפליטים 
ומבקשי המקלט בישראל; ואן תמיזייה, 

 האסיסטנטית של דני קרוון בסטודיו קרוון 
בפריז. הערב יתקיים בשפה האנגלית.

חמישי, 26.5, 20:30.
 ההשתתפות ברישום במייל:
accueilifta@ambfr-il.org

 הרפתקה לילדות.ים  097
בכיכר התרבות | 4

 נקודת מפגש: ליד עץ השקמה שבכיכר, 
סמוך לרחוב מרמורק.

כמה עיגולים מסתתרים בכיכר? וכמה משולשים? 
איך זה שיש ארגז חול באמצע העיר ומה פשר 

העץ שעל הגבעה? הרפתקה מיוחדת לילדות.ים 
 סקרניות.ים בכיכר התרבות, שאותה עיצב 

ותכנן הפסל דני קרוון, לציון 100 שנים לעיר 
הולדתו תל־אביב. בפעילות יוזמנו הילדות.ים 

להתבונן באופן חדש ויצירתי בסביבה, לסייר, 
לשחק, להתחבא, לגלות וליצור בהשראת הכיכר 

האהובה שבמרכז העיר ובהשראת החומרים 
והצורות שמהם היא עשויה. את הפעילות יעבירו 

מדריכות־אמניות מצוות "בית הספר של העיר" 
 בבית ליבלינג, עם הצלמת תמר קרוון, בתו 
של דני קרוון. הפעילות מיועדת לגילי 12-8. 

 חמישי, 26.5, 7:00 ; שישי, 27.5, 6:00 ; 
שבת, 28.5, 6:00 . משך הפעילות כשעה וחצי. 
3 מפגשים ברישום. מוגבלים ל-5  משתתפים.

היכל המשפט | 5 098
רחוב ויצמן  .

אדריכלים: רכטר־זרחי־פרי אדריכלים, 965 .
 סיור עם אדריכל רוי גורדון, שותף במשרד 

 רכטר אדריכלים, בהיכל המשפט הכולל את 
בית משפט המחוזי ואת בית משפט השלום. 

המבנה מהווה דוגמה מובהקת לאדריכלות 
 הסגנון הברוטליסטי שרווח בשנות ה-60 

בתל־אביב, וייחודו הוא בין היתר בזכות תבליטים 
בבטון חשוף, פסל ברזל וחצר פנימית של 

דני קרוון, המשולבת במבנה כחלק אינטגרלי 
מהעיצוב האדריכלי. הזדמנות להכיר את עבודתו 

הסביבתית הראשונה של קרוון.
שישי, 27.5, 0:00 .

סיור ברישום. מוגבל ל-30 משתתפים. 

כיכר לבנה 099
נקודת מפגש: דרך השלום פינת דרך הטייסים.

 בסיור מודרך שיתקיים ביצירה האיקונית 
שנודעה בכינוי "הפנטהאוז של תל־אביב", תציג 

 אוצרת האמנות עדי אנגלמן, שעבדה לצידו 
של קרוון בשנים האחרונות, את מקורות 
ההשראה והרקע ליצירת הפסל הייחודי 

שעבודות שיקומו עומדות להתחיל בקרוב. 
הפרויקט בתמיכת קרן תל־אביב.

שישי, 27.5, 8:00 ; שבת, 28.5, 0:00 .
2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

העיר הלבנה | 2 00 
 נקודת מפגש: שדרות רוטשילד 

פינת רחוב שינקין.
דני קרוון ואדריכלית ניצה סמוק תרמו רבות 

למיתוגה של תל־אביב כ"עיר לבנה" ולמודעות 
הציבורית לאדריכלות הסגנון הבינלאומי כמאפיין 

בולט של העיר. בסיור תספר סמוק - יוזמת 
תוכנית השימור ולשעבר מנהלת מחלקת 

השימור בעיריית תל־אביב-יפו - על פעילותם 
המשותפת לקידום ההכרה של אונסק"ו 

 והכרזתה על העיר הלבנה כאתר מורשת 
עולמי. בסיור שיעבור בין רחובותיו של אזור 

ההכרזה, תשתף סמוק בגיבוש החזון ובמהלכים 
הבלתי נלאים שנעשו כדי להוציאו לפועל 

 ותתייחס לאיכויות הייחודיות לסגנון המכונה 
גם "באוהאוס". הסיור יסתיים בגן יעקב.

שבת, 28.5, 6:00 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום. 

כיכר התרבות וגן יעקב | 32  0 
נקודת מפגש: בגן השקוע במרכז הכיכר. 

דני קרוון פסל סביבתי; אדריכלות נוף: משרד 
ת.מ.א. תכנון מרחב אורבני, ליטל סמוק פביאן 

ואורנה פרייפלד בסט. 
סיור עם אדריכלית הנוף ליטל סמוק ממשרד 

ת.מ.א, ממתכנני כיכר התרבות בשיתוף עם 
דני קרוון, שתציג את הכיכר - מההתערבויות 

האדריכליות המרכזיות והמשפיעות שבוצעו 
בעיר בעשורים האחרונים. בסיור יוצגו התכנון 

והתמיכה האדריכלית, לכיכר שהיא בראש 
 ובראשונה יצירת אמנות ופסל סביבתי של 
 האמן דני קרוון ומחווה לזיכרונות הילדות 

שלו מתל־אביב של שנות ה-30. כמו כן יוצגו 
בסיור פרטי הביצוע המיוחדים, הפתרונות 

הטכנולוגיים שנדרשו, אתגרי שתילת העצים 
בגן השקוע )ומעל לחניון התת קרקעי( וחיבור 
שדרות רוטשילד לכיכר. בסיור תשתף סמוק 

בחוויית העבודה עם קרוון ותציג סקיצות 
ותוכניות מתוך תהליך העבודה. 

שבת, 28.5, 7:30 . 
סיור פתוח. אין צורך ברישום. 

פעימות 02 
כיכר התרבות.

יעל קרוון היא אמנית בינלאומית ויוצרת בתחום 
ה-dance and visual theater זה יותר 

מ-20 שנה. במהלך עבודתה נפגשת יעל עם 
יצירותיו של אביה - האמן והפסל דני קרוון. 
עבודותיו הסביבתיות של קרוון ביפן, צרפת, 

איטליה, ספרד וגרמניה מהוות עבורה עולמות 
אלטרנטיביים, שבתוכם היא יוצרת עבודות 

פרפורמנס תלויות מקום. המופע בכיכר התרבות 
 מתייחס לאלמנטים של זיכרון שעימם יצר 
דני קרוון את הפסלים שלו בארץ ובעולם. 
המופע בשיתוף רקדני "המסלול להכשרת 

רקדנים" - ביכורי העתים.
שבת, 28.5, 8:30 .

מופע פתוח. אין צורך ברישום.

דני קרוון ברחבי העולם 03 
חזית בניין תאטרון הבימה בכיכר התרבות.
הקרנה של קטעי וידיאו המתעדים יצירות 

ציבוריות סביבתיות שקרוון יצר במרוצת השנים 
ברחבי העולם. ביצירות - הציר הגדול )אקס 
מאז'ר( בסרז'י פונטואז ליד פריז; מעברים - 

מחווה לוולטר בנג'מין, בפורטבו בספרד; יער 
האמנות מורו ביפן ועוד.

שבת, 28.5, 20:00.
הקרנות פתוחות. אין צורך ברישום.

מציירים וכותבים לדני | 4 04 
חזית בניין הבימה, כיכר התרבות.

לאחר פטירתו של דני קרוון במאי 2021, 
ציירו ילדי בית ספר גבריאלי, בהנחייתו של 
טל פרידלנדר, מורה לאמנות בבית הספר, 

ציורים לזכרו וכתבו מכתבי תנחומים 
למשפחתו. במהלך ימי בתים מבפנים תוצג 

תערוכה שלהם על חזית תאטרון הבימה.
חמישי, 26.5 עד שבת, 28.5.

תערוכה פתוחה. אין צורך ברישום.
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מלון סינמה | 52  05 
כיכר צינה דיזנגוף 0  פינת רחוב זמנהוף  .

אדריכל: יהודה מגידוביץ', 939 . אדריכל 
השיפוץ: אריה דבילנסקי,  200.

 ביקור במבנה באוהאוס שעבר שימור ושינוי 
ייעוד מבית קולנוע למלון בוטיק. באמצעות 

מקרנות, כרזות מקוריות ועוד, משמר המלון בין 
כתליו את סיפורו של קולנוע אסתר שפעל בו 

כ-50 שנה ואת סיפורם של מייסדיו - משפחת 
נתנאל שעלתה לארץ בשנת 1924 ממושבת 
הכתר הבריטית עדן. מגידוביץ' שתכנן את 

הבניין חויב להיצמד להנחיות האדריכליות של 
האדריכלית ג'ניה אוורבוך - מתכננת כיכר צינה 
דיזנגוף - בעיצוב האחיד של החזיתות בסגנון 

הבאוהאוס הפונות לכיכר, אולם בעיצוב הפנים 
של המבנה שילב מוטיבים אקלקטיים כגון גרם 
המדרגות המונומנטלי בסגנון אר־דקו. הביקור 

בהדרכת ההיסטוריון ויזם המלון דני גולדשמיד, 
נכדה של אסתר )שעל שמה נקרא הקולנוע(, 

יתחיל בחזית הבניין ויתייחס לאדריכלות 
 ולהיסטוריה של כיכר צינה דיזנגוף וימשיך 
 ללובי המלון ולחללים המקוריים ששומרו. 

כמו כן ייפתחו להצצה חדרים במלון. הסיור 
יסתיים במרפסת הגג של המלון המשקיפה 

לכיכר צינה דיזנגוף המחודשת.
שבת, 28.5, 30:  , 3:30  ו-5:30 . משך הסיורים 

כ-45 דקות.
3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-40 משתתפים.

הפנתיאון העירוני 06 
נקודת מפגש: רחבת הכניסה לבית הכנסת נחלת 

יצחק, רחוב חברון פינת רחוב טרומפלדור.
סיור עם מורה הדרך אבי בלדי שבו יתואר כיצד 

הפך בית הקברות הנידח והארעי אשר יועד 
לנפטרים הרבים ממגפת הכולרה ביפו, לפנתיאון 

יוקרתי ולאנדרטה מתהווה של מייסדי היישוב 
העברי. בסיור יעלו סוגיות של שימור וזיכרון 

לצד התייחסות לכמה מהאישים המפורסמים 
הקבורים בו, עיצובי הקברים המיוחדים 

וטקסטים חידתיים שמופיעים עליהם ואשר 
דרכם נחשפים סודות מפתיעים.

 חמישי, 26.5, 6:00 ; שישי, 27.5, 9:00. 
משך הסיור כשעה ורבע.

2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-40 משתתפים.

מלון ארטיסט | 5 07 
רחוב בן יהודה 35.

אדריכל: דיוויד לבנטל, 9 20.
 סיורים עם האדריכל ועם האוצרת, במלון 

 שהוא פרי שיתוף פעולה בין אוסף האמנות 
 של דורון סבג ובין רשת מלונות אטלס 

ושעיצובו נועד ליצור במה לאמנות הישראלית 
המוצגת בו ולאפשר חוויית ביקור שמשתנה 
מחלל לחלל. במלון מוצגות עבודות שנעשו 

 במיוחד עבורו, כמו חדרי אמן שבהם 
 יכולים האורחים ללון בתוך יצירת אמנות 

Site-Specific שנוצרה עבור המלון. באמנים 
המציגים במלון: מעין אלקים, טוני נבוק, שי 

 זילברמן, הילה עמרם, אייל אסולין, נעה יפה, 
 דנה יואלי, נעמה רוט ונוספים. הסיורים 
 עם אוצרת המלון,דינה יקרסון, יתקיימו 

 בחמישי ב-19:00 ובשישי ב-12:30. הסיור 
 עם אדריכל דיוויד לבנטל, האחראי 

 על התכנון ועיצוב הפנים של המלון, 
יתקיים בשישי ב-14:00.

חמישי, 26.5, 9:00 ; שישי, 27.5, 2:30  ו-4:00 . 
משך הסיורים כשעה.

3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.

מלון דברה בראון | 5 08 
רחוב בן יהודה 87.

 אדריכל: יצחק טולדנו, 964 ; 
עיצוב פנים: אדריכל יוסי פרידמן,  202.

 הצצה למבנה בו שכן מלון דבורה שהוקם 
 על ידי האחים קנול, אנשי עסקים מוונצואלה, 

כדי לשרת את הציבור הדתי, כלל אולמות 
אירועים ומקווה מפואר והיה המלון הכשר 
 הראשון בארץ. האדריכלות המודרניסטית 

 SAS של המבנה הושפעה מזו של מלון 
האיקוני בקופנהגן )אדריכל ארנה יאקובסון, 

1960(. היא מאופיינת במסה אופקית עם 
חלון סרט שכוללת את אזורי השירות, ומגדל 

המתנשא מעליה ומכיל את החדרים. בסיורים 
 יוצג המלון שעבר לאחרונה שיפוץ יסודי 

 ועוצב מחדש כמלון בוטיק יוקרתי ליד הים 
 בעל אווירה של קלאסיקה דקדנטית 

מתוחכמת וזוהרת.
חמישי 26.5, 00:   ו-2:00 ; שישי, 27.5, 00:  .
3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.

המרכז לניהול ובקרת תנועה 09 
שדרות בן גוריון 68 )הכניסה מרחוב פילון 5(.

 על גג מינהל בינוי ותשתית של עיריית 
תל־אביב-יפו נמצא המרכז לניהול ובקרת תנועה 

שממנו מנוהל מערך התנועה של כל העיר. 
בביקור במרכז יסבירו מהנדסי התנועה ומפעילי 
מרכז הבקרה כיצד הם פותרים בעיות תחבורה 

שנוצרות כתוצאה משיבושים בתשתית, מתקלות 
שונות, עקב אירועי תנועה שונים ואף עקב אופיו 
של הנהג הישראלי. המרכז מנוהל בעזרת אמצעי 

חומרה סטנדרטיים, באמצעי תוכנה ותקשורת 
מתקדמים )שאנשי הצוות פיתחו בעצמם( 

ובאינטליגנציה, יצירתיות ותושייה מרשימות.
שישי, 27.5, 9:45, 0:30 , 5 :   ו-2:00 .

4 סיורים ברישום. מוגבלים ל-22 משתתפים.

הדירה בויזל 0  
רחוב ויזל 3, קומה ראשונה.

אדריכלית: עדי שקד, OLEK אדריכלים, 2020.
דירת 60 מ"ר ברחוב שקט וסמוך לשדרות 

בן גוריון, שתוכננה מחדש על ידי האדריכלית 
המתגוררת בה עם משפחתה הצעירה. על אף 
שטחה הקטן בחרה המשפחה להמשיך לגור 

בדירה ובאמצעות תכנון פונקציונלי הכולל 
פתרונות אחסון, התאימה אותה לצרכיה.

שישי, 27.5, 0:00 -3:00 ; שבת, 28.5, 0:00 -4:00 .
בית פתוח. אין צורך ברישום.

הדירה הפסטלית    
רחוב הקליר 6, דירה 7.

עיצוב פנים: אדריכלית פלורנסיה מיצלי,  202.
ביקור בדירת 80 מ"ר השוכנת בבניין משנות 

ה-50 שעברה שיפוץ מוקפד ועוצבה בפלטת 
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צבעי ורוד וירוק פסטליים. באמצעות פתרונות 
עיצוביים כגון קירות זכוכית וברזל, נגרות 
דקורטיבית וספסל ישיבה על אדן החלון 

המשמש גם לאחסון, הצליחה האדריכלית 
לפתור את שני אתגרי התכנון: הכנסת אור טבעי 
למרכז הדירה המוארכת ויצירת פתרונות אחסון. 
בהשראת חדרי רחצה אירופיים מתחילת המאה 
ה-20, חופה חדר הרחצה כולו באריחים ורודים 

והוא מופרד מחדר השינה באמצעות מחיצה 
גדולה עשויה ברזל וזכוכית.
 חמישי, 26.5, 7:00 -9:00 ; 

שישי, 27.5, 0:00 -3:00 .
בית פתוח. אין צורך ברישום.

אמנות והמרחב הציבורי 2  
 נקודת מפגש: ליד פסל אלומת האור,  

בשדרות בן גוריון 86.
סיור עם צלילית בן נבט, מנהלת המחלקה 

לאמנויות בעיריית תל־אביב-יפו, שיעבור בין 
שלושה אתרים בהם ממוקמת אמנות במרחב 
הציבורי: פסל מנדטורי מס' 1 )המוכר כ"אלומת 
אור"( של גבי קלזמר בשדרות בן גוריון, יצירה 

של מציאות רבודה אשר משחזרת את גן 
החיות הישן בגן הדסה, ופסליהם של מוטי 

מזרחי ודודו גבע בכיכר מסריק. בסיור שאליו 
יצטרפו חלק מהאמנים, תוצג המדיניות החדשה 
שגובשה להצבת יצירות אמנות במרחב הציבורי 

במסגרתה צפויים כ-25 פסלים חדשים בעיר.
שישי, 27.5, 0:00 .

סיור פתוח. אין צור ברישום.

בית איילה זקס 3  
שדרות בן גוריון 3 .

אדריכל: דב כרמי, 954 .
הזדמנות להכיר את סיפור חייה המיוחד של 

איילה זקס ואת פעילותה התרבותית־אמנותית 
דרך ביקור בביתה רחב הידיים שנבנה בשנות 

ה-50 לצד ביתו של דוד בן גוריון. הסיורים 
יתמקדו באדריכלות של הבית, בעיצוב הפנים 

וביצירות האמנות שבו, אוסף שיצרה זקס - 
אספנית, ידענית ובעלת טביעת עין יוצאת דופן 

לאמנים ולאמנות בת תקופתה.
חמישי, 26.5, 9:00 ; שבת, 28.5, 7:00  ו-8:00 .

3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-25 משתתפים.

המרחב החברתי 4  
רחוב הירקון 65 , כיכר אתרים.

פרויקט "המרחב החברתי", המקדם שוויון מגדרי 
ואחריות חברתית, הפך את מועדון החשפנות 

הידוע לשמצה ה"פוסיקט" למרכז חינוכי. בסיורי 
אוזניות עצמאיים - 'פני אדם' - שיצרה האמנית 

עלית קרייז, נחשפים המבקרים לסיפורו של 
המבנה שהיה לסמל של ניצול והחפצת נשים. 
הפרויקט הוא יוזמה של חברת JTLV שרכשה 

את המבנה, סגרה את המועדון ותרמה אותו 
לעמותת המרחב החברתי עד לפיתוחו העתידי 

של המתחם.
חמישי, 26.5, 8:00 , 9:00  ו-9:30 ; שישי, 27.5, 

9:00, 9:30 ו-0:00 .
6 סיורים ל-20 הראשונים. אין צורך ברישום.

הדירה הורסטילית 5  
רחוב קורדובה 8, קומה 3 )ללא מעלית(.

תכנון ועיצוב פנים: נוימן חיינר אדריכלים, 2020.
ביקור בדירה שהותאמה לריבוי שימושים 

ותפקודים. באמצעות מחיצות נסתרות, מיטה 
הנסגרת לתוך קיר ופתרונות חדשניים כגון 

כיריים נסתרים המוטמעים במשטח, הצליחו 
האדריכלים ליצור דירה בעלת גמישות תפקודית 

מקסימלית שיכולה להפוך מדירת מגורים לזוג, 
למשרד, לדירת נופש ואף לחלל אירוח.

שבת, 28.5, 3:30-9:30 , 6:30 -8:30 .
בית פתוח. אין צורך ברישום.

הצפון הישן 6  
 נקודת מפגש: רחוב ארלוזורוב פינת רחוב 

בן יהודה.
סיור עם פול רקובר שיסקור את האירועים 

והשינויים הפיזיים והחברתיים שהתחוללו במאה 

האחרונה בריבוע השטח המכונה "הצפון הישן": 
ממגפת הכולרה ביפו שהשאירה בו את חותמה, 

העלייה החמישית ששינתה את אופיו, תוכנית 
גדס עם הבלוק העירוני, תפיסת עיר הגנים 

שהקנתה לאזור את מראהו ושיכוני העובדים 
והאידיאולוגיה החברתית שמאחוריהם, ועד 

הדמויות שהתגוררו במקום, בהן גולדה מאיר 
וזלמן שז״ר.

שבת, 28.5, 7:30 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

העיר הארגונומית | 1 7  
 נקודת מפגש: שדרות בן גוריון 24, 
בשדרה )ליד הספסלים הצהובים(.

 סיור בהובלת ד"ר הלה אורן, מנכ"ל קרן 
תל־אביב, במרחבים הציבוריים המתפתחים 

בעיר הארגונומית - עיר המתאימה את עצמה 
 לצורכיהם המשתנים של התושבים. בסיור 

תדגים ד"ר אורן כיצד משתנה העיר ונבנית כך 
שהמרחב הציבורי בה מאפשר חוויה שוויונית 

לכלל משתמשיו, ותתייחס לכלים התכנוניים 
ליצירת עיר שוקקת חיים, פלורליסטית ושוויונית. 

 בסיור תתייחס גם למושג שלֹומּות אישית - 
 מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית - 
 ועל תרומתה של עירוניות טובה להשגתו. 

הסיור יעבור בכיכר רבין כיכר מסריק ובשדרות 
ח"ן ויסתיים בפארק קריית ספר.

שישי, 27.5, 7:00 .
סיור ברישום מוקדם ל-40 משתתפים.

גן העצמאות | 32 8  
נקודת מפגש: בכניסה לגן ליד רחוב ארלוזורוב.

אדריכל ישראל דרורי, שתכנן את שיקום 
הצמחייה בגן, יוביל את הסיור שבו יציג את 
גלגוליו של הגן, תנאי הגידול המיוחדים בגן 

בשל הקרבה לים, ואת גישות התכנון לאורך 
התקופות. גן העצמאות עבר כמה גלגולים של 

תכנון ושל הקמה, החל ברעיון ״שמורת הטבע״ 
 של פטריק גדס, דרך הקמתו כגן ציבורי 

בשנות ה-50 בידי אברהם קרוון, וכלה בחידוש 
חלקו הדרומי בידי אדריכל הנוף אורי מילר 

ושיקומו ושחזורו בידי אדריכל הנוף צבי דקל. 
בסיור יתייחס דרורי גם לעבודות שחזור של 

 פרטי הגן המקורי וליצירות האמנות הנכללות 
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 בו, והוא יסתיים מול הים בעת השקיעה. 
הסיור בגן שחודש בתמיכת קרן תל־אביב, 

 מתקיים במסגרת המחווה המוקדשת 
לדני קרוון.

שישי, 27.5, 7:00 . משך הסיור כשעה וחצי.
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

יאכטה מבפנים 9  
רחוב אליעזר פרי 4 , מרינה תל־אביב.

איך נראית מקלחת ביאכטה ומה גודלה של 
מיטה זוגית? איך חיים במשך חודשים בלב ים 

 עם מטבחון בגודל 80 ס"מ? הצצה ליאכטה 
בת שלושה חדרי שינה וסלון, המתפרסים על 

 שטח של כ-20 מ"ר בסך הכל, והיכרות עם 
דנית כהן ז'ורבין שמגדירה את היאכטה שלה 

כ"קרוואן בים". יש לחלוץ נעליים בכניסה.
 חמישי, 26.5, 0:00 -2:00  ו-7:00 -20:00; 

 שישי, 27.5, 2:00-9:00 , 7:00 -20:00; 
שבת, 28.5, 2:00 -9:00 ו-7:00-20:00 . ביקורים 

לשמונה משתתפים יתקיימו מדי 5  דקות.
יאכטה וביקורים פתוחים. אין צורך ברישום.

המשוטטים במהר"ל 20 
נקודת מפגש: גינת נצר, רחוב מהר"ל 2.

 מפגש עם המשורר והסופר אברהם בלבן, 
 בעל הטור "רשימות תל אביביות" בעיתון 

"הארץ", ועם האדריכל ומתכנן הערים עמי שנער, 
בעקבות ספרם "סקיצות תל אביביות", שיצא 
לאחרונה לאור ומתעד את שיטוטיהם ברחבי 

 העיר. במפגש יתארו השניים את 
אופן השוטטות העירונית שלהם, יספרו על 

אנשים ומקומות שבהם נתקלו, ידברו על 
משמעות ההתבוננות בפרטים וביטוייה בכתיבה 

 ובציור וישתפו בתובנותיהם לגבי תהליכי 
 השינוי שעוברים על העיר. בסיום המפגש 

ימליצו על מסלולי שיטוט סמוכים. 
שבת, 28.5, 2:00 . משך המפגש כ-45 דקות.

מפגש ברישום. מוגבל ל-30 משתתפים.

המינימליסטית מבזל | 5  2 
רחוב בזל 8, קומה 3.

עיצוב פנים: נועה דניר, 9 20.
הצצה לדירה משנות ה-50 שעברה שיפוץ יסודי 

במסגרתו נפתחה המרפסת לחלל הציבורי 
שהפך לרחב ידיים ושטוף אור. עיצוב הפנים 
מבוסס על שימוש בחומרים טבעיים, חלונות 

ברזל וקורות ועמודי בטון חשופים.
העלייה במעלית לנכים בלבד.

שישי, 27.5, 3:00-9:00 ; שבת, 28.5, 3:00-9:00 .
בית פתוח. אין צורך ברישום.

גינת היוצ"ר | 3 22 
 נקודת מפגש: בכניסה המערבית לגינה, 

מול שדרות היוצ"ר  .
אדריכלים: נחלת הכלל אדריכלות נוף,  202.
בואו לגלות את ההתחדשות שעברה הגינה 

 הקטנה הנחבאת מדרום לרחוב בזל - רצועה 
של עצים ותיקים המלווה את רחוב היוצ"ר 
ומייצרת מרחב מוצל ונעים - ואת התהליך 

התכנוני המשתף ויוצא הדופן שהתקיים בה. 
בסיור תספר אדריכלית בר וולקוביץ'־אמיר 

על תהליך התכנון בשיתוף התושבים שהוביל 
לחלוקה של המרחב לאזורי ישיבה, משחק 

וספורט, ובו גם ספריית חוץ ובמה.
שישי, 27.5, 00:  .

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

הגינות הסמויות מן העין | 32 23 
נקודת מפגש: רחוב דיזנגוף 258.

תוכנית גדס משנת 1925 התוותה את 
התפשטותה של תל־אביב צפונה עד הירקון. 
חלק בלתי נפרד מתוכנית זו היו גינות הבלוק 

הקטנות - גינות מוצפנות בתוך הבלוקים 
 העירוניים. הסיור בהדרכת אדריכלית 

עדי הר־נוי ממשרד ליברטי־שלו הר נוי אדריכלות 
ושימור, יעבור בכמה מגינות הבלוק של צפון 

העיר, לאורך כשני ק"מ - חלקן מוכרות ואחרות 
 נסתרות וידועות רק לתושבי הבלוק. הוא 

יסתיים בכיכר היל. הסיור מבוסס על ממצאי 
 מחקר שהושלם לאחרונה עבור מרכז 

 העיר הלבנה ומחלקת השימור בעיריית 
תל־אביב-יפו.

שישי, 27.5, 00:  . משך הסיור כשעה וחצי.
סיור ברישום. מוגבל ל-30 משתתפים.

ריאד תל־אביבי | 5 24 
רחוב חדרה 5, קומה 4.

.Wid Studio, 2022 :תכנון ועיצוב פנים
דירת 180 מ"ר במפלס אחד ששופצה מן 

היסוד. הקונספט שהוביל את עיצובה המחודש 
היה חיבור לשורשים המרוקאיים של בעלי 

הדירה בפרשנות עדכנית ומקומית בעוד חלק 
מהפריטים המשולבים בדירה נעשו בעבודת 

יד בהזמנה אישית ממרוקו. בהשראת הריאד - 
החצר הפנימית הנפוצה בבתים במרוקו - הפכה 

המרפסת לחלל אירוח דינמי היכול להתחבר 
לדירה או להתנתק ממנה.

שישי, 27.5, 00:  -5:00 ; שבת, 28.5, 2:00 -6:00 .
בית פתוח. אין צורך ברישום.

דירת בוטיק משפחתית | 5 25 
רחוב בצלאל 2 , קומה 3, דירה מספר 6.

תכנון ועיצוב פנים: אדריכלית שיר מרגולין, 
.202 

דירה בת 85 מ"ר בבניין טיפוסי משנות ה-60, 
ששופצה מהיסוד על ידי האדריכלית המתגוררת 

 בה עם משפחתה הצעירה. התכנון מחדש 
הפך את התוכנית המקורית על פיה, יצר הפרדה 

בין האזור הפרטי לציבורי, חיבר את המטבח 
לחלל הבית ו"החזיר" לדירה את המרפסת 
 שנסגרה על ידי הדיירים הקודמים. בחדרי 

השינה הוחלפו החלונות לחלונות אלומיניום 
גדולים וכהים אשר ממסגרים את הנוף הירוק 

הנשקף מהחוץ.
שישי, 27.5, 5:00 -8:00 ; שבת, 28.5, 00:  -6:30 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

עדכונים על סיורים נוספים:
www.batim-il.org
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בין שתי מרפסות 26 
רחוב ויצמן  3, דירה 2.

 עיצוב פנים: אדריכלית אפרת וינרב, 
.2020 ,We Architects

דירת 90 מ"ר משנות ה-60 שתוכננה מחדש 
כדי להתאים לצורכיהם הספציפיים של דייריה. 

הדירה משתרעת בין שתי מרפסות, קדמית 
ואחורית, אשר מכניסות אליה אור טבעי 

וצמחייה, והיא משובצת ביחידות נגרות שתוכננו 
במיוחד עבורה כדי למקסם את החלל ולייצר 

פתרונות אחסון.
חמישי, 26.5, 00:  -5:00 ; שישי, 27.5, 4:30-8:30 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

המקרר 27 
רחוב החשמונאים 90 )בשביל ליד מפעל הפיס(.

הצצה לבית הקירור של השוק הסיטונאי לשעבר, 
המתפרס על פני 1,900 מ"ר ומארח סטודיואות 

לאמנות, גלריה ובר. בסיורים עם איריס פשדצקי, 
מיזמי המקרר, יובא סיפורו של המבנה שנבנה 
ב-1965 ושימש את השוק הסיטונאי עד 2006 
כמקרר אחסון עצום שבו אוחסנו טונות של 

פירות בטמפרטורה של ארבע מעלות. 
שישי, 27.5, ב-00:   וב-5:00  ובשבת, 28.5, 

ב-00:   וב-5:00 .
4 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

וואבי סאבי אורבני | 5 28 
רחוב יצחק גרציאני 6.

עיצוב פנים: אסתי דינור, 2020.
דירה במגדלי גינדי TLV שעוצבה בהשראת 

המושג היפני וואבי סאבי, השואב מהרעיונות הזן 
בודהיסטיים של היות הדברים בני חלוף, זמניים 

ולא מושלמים. בביקורים תשתף המעצבת באופן 
יישומו של הוואבי סאבי בעיצוב הדירה.
 חמישי, 26.5, 00:  -7:00 ; שישי, 27.5, 
0:00 -4:00 ; שבת, 28.5, 0:00 -7:00 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

 29 5 | TLV דירה בגינדי
רחוב יצחק גרציאני 4, קומה 4 , דירה 3   .

תכנון ועיצוב פנים: אדריכלית שירה אפק, 2020.
הצצה לדירת קבלן שתוכננה מחדש. הדירה 

עוצבה בקו שקט ומאופק כדי למקסם את הנכס 
העיקרי שלה: הנוף האורבני המרהיב הנשקף 

ממנה. התכנון המחודש של הדירה ששטחה 80 
מ"ר, ניצל את הגומחות שנוצרו כתוצאה מארגון 

הדירות במגדל סביב גרעיני מערכות, לטובת 
ארונות אחסון יעילים המשרתים גם את העיצוב.

 חמישי, 26.5, 8:00 -00: 2; שבת, 28.5, 
.2 :00- 8:00

בית פתוח. אין צורך ברישום.

משרדי חברת למונייד | 5 30 
רחוב דובנוב 7.

 אדריכל: יוחנן רטנר, 960 . 
אדריכליות שיפוץ המבנה: רותי פקר, רונה לוין 

 ונעמי קטן, 4 20; עדי רוטר, 8 20; פנינית 
שרת אזולאי,  202.

סיורים בבניין בני עקיבא לשעבר שבו שוכנים 
כיום משרדיה של חברת הביטוח הדיגיטלית 

למונייד - Lemonade, המפתחת פלטפורמות 
לביטוח דיגיטלי. בסיורים בבניין המודרניסטי 

המאופיין בצורתו הייחודית המזכירה ספר תורה 
פתוח, יוצגו השינויים שנעשו בו כדי להתאימו 

לחללי עבודה המשרתים יותר מ־ 300 עובדים. 
כמו כן תוצג תפיסת עיצוב החלל שנועד לייצר 

סביבת עבודה ביתית ונעימה הכוללת, נוסף 
לחדרי עבודה אישיים ומשותפים, גם פינות 

הסבה ואזורי מפגש מרובים.
שישי, 27.5, 0:00 , 00:   ו-2:00 .

3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.

ארסנל התרבות | 5  3 
 הסלון העירוני בבית אריאלה, 

שדרות שאול המלך 25.
אדריכלים מקוריים: לופנפלד גמרמן, 977 ; 

שיפוץ וחידוש המבנה: מייזליץ כסיף רויטמן 
אדריכלים, 9 20.

הרצאה וסיור עם האדריכלים ד"ר צבי אלחייני 
ומיכאל יעקובסון שפרסמו לאחרונה את 

הספר ״אחרי המודרניזם״. הספר הוא סיכום 
של מחקר מקיף על עבודתם של האדריכלים 

לופנפלד וגמרמן ושפרק, ובו מוקדש פרק לבית 
אריאלה - ארסנל התרבות של תל־אביב-יפו. 

בניין הספרייה העירונית בית אריאלה ניצב 
בצלע של אחת הכיכרות המרכזיות בעיר 
והוא אחד השיאים האקספרסיוניסטיים 
של הברוטליזם הישראלי המאוחר ושל 

הבנייה המתבצרת, שנפוצה בישראל בשנים 
1982-1967. זהו מבנה הציבור הבולט ביותר 
שתכננו לופנפלד וגמרמן במהלך שותפות 

פורייה בת ארבעה עשורים. הבניין - שתוכנן 
על ידיהם בעקבות זכייה בתחרות פומבית 

)עם האדריכלים שמואל שקד ומיכאל 
אזמנוב( ובעיצוב הפנים של כלת פרס ישראל 

האדריכלית דורה גד - נחנך ב-1977 ועורר 
הערכה מקצועית וציבורית ושיח ער. לאחרונה 

הושלם בו תהליך שיפוץ וחידוש מקיף, 
פנימי וחיצוני, בתכנון מייזיליץ כסיף רויטמן 
אדריכלים. את הסיור תנחה אדריכלית גנית 

 מייזליץ כסיף, שהובילה את תכנון חידושו 
של המבנה ושיפוצו.

שישי, 27.5, 4:00 .
הרצאה וסיור פתוחים. אין צורך ברישום.
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5 המבנה העיקרי נגיש 4 ידידותי לילדים |  3 קיימות |  2 מבנה לשימור |  1 תוכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית | 

המטרו והרכבת הקלה | 51 32 
כיצד ייראו סביבות המטרו והרכבת הקלה? 
הרצאתה של אדריכלית איריס קשמן, סגנית 

מתכנן מחוז תל־אביב לפרויקטים לאומיים 
בִמנהל התכנון, תעסוק בנושא התחבורתי 

והאורבני החם ביותר של תקופתנו ובהזדמנות 
 ההיסטורית להתחדשות עירונית שהוא מזמן - 

תוכניות קווי המטרו והרכבת הקלה שנועדו 
להתמודד עם הצפיפות הגוברת והולכת 

במטרופולין תל־אביב ולהציע לה פתרונות 
תחבורה בני קיימא, וכן פתרונות משלימים 

שלצידם רשתות של הליכה, רכיבה ואוטובוסים.
ההרצאה תסקור את מסמך המדיניות של 

הוועדה המחוזית תל־אביב לפיתוח בסביבות 
תחנות הסעת ההמונים ויוצגו בה דוגמאות 

מפורטות מהערים הסמוכות לתל־אביב כגון 
גבעתיים, הרצליה ובת ים.

חמישי, 26.5, 6:00 .
הרצאה ל-30 הראשונים. אין צורך ברישום.

 בין שימור  33 
להתחדשות עירונית | 521

תהליכי התחדשות עירונית מואצים מייצרים 
שינוי משמעותי במרקם האורבני. הרצאתה של 
אדריכלית שירי לנצנר, יועצת אדריכלות במנהל 
התכנון של מחוז תל־אביב, תעסוק במתח שבין 

ההתחדשות החיונית ובין השימור ובעקרונות 
לזיהוי איכויות של מקום, מרקמים רגישים, שפת 
רחוב ואופי של מרחבים. בהרצאה יוצגו דוגמאות 

שונות של ערים במחוז תל־אביב )גבעתיים, 
רמת גן, חולון, הרצליה ותל־אביב-יפו( המקדמות 

 תוכניות התחדשות עירונית ואת העמדות 
שבהן נקטו בהיבטים של שמירת רוח המקום 

לצד התחדשות עירונית.
חמישי, 26.5, 6:30 .

הרצאה ל-30 הראשונים. אין צורך ברישום.

 על שולחן הוועדה  34 
המחוזית תל־אביב | 51

הזדמנות לשמוע על עבודת לשכת התכנון - 
הזרוע המקצועית המייעצת לוועדה המחוזית 

תל־אביב וזו האמונה על פיתוח המחוז בראייה 
 ארוכת טווח. בהרצאה מפי אדריכל ארז 

 בן־אליעזר, מתכנן מחוז תל־אביב במינהל 
התכנון, יוצגו פרויקטים תכנוניים שנמצאים 

בימים אלה על שולחן הוועדה המחוזית ויתוארו 
התהליכים שעוברות היוזמות התכנוניות 
המוגשות לוועדה על ידי גופים ציבוריים 

ויזמים פרטיים, תוכניות הפיתוח המטרופוליני, 
ההתחדשות העירונית והעצמת שטחי המסחר 

והתעסוקה באזורי הביקוש שמקדמת לשכת 
 התכנון, וכן הפתרונות קצרי הטווח וארוכי 

הטווח לבעיות שעולות מהשטח.
חמישי, 26.5, 7:00 .

הרצאה ל-30 הראשונים. אין צורך ברישום.

מה לעזאזל כתוב פה? | 5 35 
ההודעות בענייני תכנון ובנייה המתפרסמות 

כיום בהתאם לחוק התכנון והבנייה מפגישות 
את הציבור הרחב עם הדרג המקצועי של עולם 

התכנון בשפה טכנית, עתירת מלל ומקצועית 
שאינה מובנת לציבור הלא מקצועי שמייצרת 

אי הבנה ותסכול בנוגע למהלכי התכנון 
הסטטוטוריים. ההרצאה מפי גברת שחר רוזנק, 

מנהלת תחום שיתוף ציבור במנהל התכנון, 
תעסוק בסוגיה הכאובה הזאת ובניסיונות 

הנעשים כיום לגשר על הפער הזה ולאפשר 
לציבור הבנה, ידע ומעורבות בנעשה במרחב, 
וכתוצאה מכך - גם יכולת רבה יותר להשפיע. 

בהרצאה תוצג המתכונת החדשה לשלטי 
ההודעות שיוטמעו בקרוב.

חמישי, 26.5, 7:30 .
הרצאה ל-30 הראשונים. אין צורך ברישום.

מתכננים את המחר | 5  36 
תערוכת עבודות נבחרות של סטודנטיות 

וסטודנטים לאדריכלות ולאדריכלות נוף בנושאי 
תכנון אורבני, מרחב ציבורי ואדם וסביבה: מרחב 

שיתופי ברמת גן וגבעתיים, מגורים ישראליים 
עירוניים שיתופיים, עיצוב בלתי פורמלי בדרום 

תל אביב, כיכר רבין, נחל הירקון ועוד.
מציגים: בוגרי הפקולטה לארכיטקטורה וחינוך 

מהמרכז האקדמי ויצ"ו חיפה, בוגרי התוכנית 
לתואר שני בעיצוב אורבני באקדמיה בצלאל 

בירושלים ובוגרי הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי 
ערים בטכניון, במסלול לאדריכלות נוף, במסגרת 

מעבדת LandBasics נחל־ים בהובלת אדריכלית 
מתניה ז"ק. כן יוצג פרויקט גמר, שהוגש במסגרת 
הסטודיו לארכיטקטורה )פרו(אקטיבית בהנחיית 

אדריכל גבי שוורץ, לתכנון אדריכלי של מרחב 
ציבורי עירוני לצד גופי מים. 
חמישי, 26.5, 8:00 -20:30.

תערוכה פתוחה. אין צורך ברישום.

הצצה לפעילות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב
כיצד ייראה מחוז תל־אביב בעשורים הבאים? מהן התוכניות המרכזיות המקודמות כיום ובמה עוסקת הוועדה המחוזית?

 רצף הרצאות בנות 30 דקות, עם מתכנן מחוז תל־אביב וצוות לשכת התכנון, יציגו את האתגרים, הצרכים וההזדמנויות 
 של המחוז, וכן מיזם חדש של ִמנהל התכנון לעדכון פורמט ההודעות לתכנון ובנייה. במסגרת האירוע תוצג תערוכה 

הכוללת פרויקטים נבחרים של סטודנטים לאדריכלות המציגים חשיבה חדשנית ביקורתית או אלטרנטיבית לתכנון אורבני
הוועדה לתכנון ולבנייה תל־אביב, דרך בגין 25 , קומה 3 , קריית הממשלה.
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גן קריית ספר | 3 37 
נקודת מפגש: ברחבה שמול הצריף הוורוד 

במרכז הגינה.
אדריכל הגן: רם איזנברג, 3 20.

אדריכל הנוף רם איזנברג יציג את הגן שקם 
בשטח אשר עד 2008 פעלו בו סדנות לתיקון 

כלי רכב של משטרת ישראל, ומאז הפך לאחד 
האהובים בעיר. בסיור יספר איזנברג על 

תהליך ההתהוות הרעיונית של הגן האקולוגי 
והדמוקרטי, כולל הרקע התיאורטי ותהליך 

 התכנון שנעשו בשיתוף תושבים ונציגי 
מחלקות שונות בעירייה. כמו כן יציג את גופי 
המים המיוחדים שבגן, את השימוש שנעשה 
בחומרים קיימים וממוחזרים ובפסולת בניין, 
את מוקדי הפעילות הקהילתית, את "מטמון 

 האוצרות" והפתעות נוספות. בשנת 2017 
 זכה הגן בפרס קרוון לאדריכלות גנים ונוף. 

 הסיור במסגרת מחווה לאמן דני קרוון 
במלאות שנה ללכתו.

שישי, 27.5, 3:00 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

מתחם רשות השידור בשרונה | 2 38 
 נקודת מפגש: בגינה הציבורית שברחוב 

לאונרדו דה וינצ'י פינת רחוב קפלן.
הצצה נדירה למתחם שבו שכנה רשות השידור 

ובו עתיד לקום מרכז מורשת השידור הציבורי.
הסיור - בהדרכת ניצן חן מנכ"ל לע"מ, מייק 

ישראל, איש קול ישראל בעבר, רן וולף, מנהל 
הפרויקט ותמר טוכלר, סמנכ"לית המועצה 

לשימור אתרי מורשת בישראל - יעבור במבנים 
ההיסטוריים של חוות ליפמן הטמפלרית, בבאר 

ובמשאבת המים הממונעת ששומרו ובאולפני 
השידור המקוריים של רשות השידור, שם 

תשוחזר מורשת השידור בעזרת שדרני עבר. 
 שישי, 27.5, 0:00  ו-30:  . משך הסיור 

כשעה ורבע.
2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-30 משתתפים.

 39 5 | ROOmS
רחוב יצחק שדה 8.

.202  ,Roy David Architecture :עיצוב פנים
ביקור בחללי ה-Co Working החדשים של 

קבוצת פתאל בהדרכת הרדוף שונווטר, 
המעצבת הראשית בסטודיו RDA. בסיורים יוצג 

הפרויקט שנועד ליצור חוויה שתחבר בין תפיסת 
המלונאות והאירוח של פתאל ובין עולמות 

העבודה, כדי לאפשר סביבת עבודה שיתופית 
ונעימה, וכן התרגום של החזון העסקי לתכנון 
ולבחירת פרטי גמר. השפה העיצובית ומיתוג 

.ROOF החלל נעשו בשיתוף סטודיו
חמישי, 26.5, 9:00; 0:00 ; 00:  ; 2:00  ו-3:00 .

5 סיורים ל-25 הראשונים. אין צורך ברישום.

 40 RAckAnDTAck סטודיו
רחוב שונצינו 2.

חלל שנבנה בשנות ה-40 כמבנה תעשייה עבור 
מפעל בקבוקים ומדגים את הבנייה בשכונה 

שנועדה לתעשייה קלה. בשנה האחרונה פועל 
במקום סטודיו Rackandtack לעיצוב מוצר. 

בשיפוץ המבנה שמרו מעצבי הסטודיו על 
מרצפות הטראצו, קורות הבטון וחלונות הברזל 
המקוריים. במסגרת הביקורים תתאפשר כניסה 

לסדנה והצצה לתהליך הפיתוח והייצור.
 חמישי, 26.5, 6:00 -9:00 ; שישי, 27.5, 
0:00 -3:00 ; שבת, 28.5, 0:00 -4:00 .

סטודיו פתוח. אין צורך ברישום.

המעבדה לקומפקטיות | 5  4 
סטודיו xs, רחוב בן אביגדור 26, קומה 4.
ביקורים במעבדה לקומפקטיות שהקימו 

האדריכלים עופר רוסמן ורוני אביצור, שהיא 

גם חממה לפיתוח ולעיצוב פתרונות למיקסום 
חללים קטנים. המעבדה היא חלק ממשרדם 
של השניים, שממוקם בחלל בשטח 70 מ"ר 

בו עובדים 15 אדריכלים ומעצבים ומבוסס על 
תכנון רב שימושי וקומפקטי: שולחנות עבודה 
על מסילות המסוגלים לנוע בחלל עם מערכות 

התקשורת והמחשבים, חדר ישיבות גמיש, אזור 
שקט לפגישות זום, מטבח שהופך לשולחן 

פגישות ואזור הרצאות, מיטה למנוחה בתקרה 
מונמכת ואפילו מקלחת המעוצבת בהשראת 
חדרי רחצה ביאכטות. הביקורים יכללו מצגת 

והסברים על תפיסת העיצוב שפיתחו.
חמישי, 26.5, 8:00  ו-9:30 ; שישי, 27.5, 0:00  

ו-2:00 ; שבת, 28.5, 00:  , 3:00  ו-5:00 .
7 מפגשים ל-25 הראשונים. אין צורך ברישום.

על גגות ותועלות | 3 42 
רחוב יגאל אלון 62, על הגג )העלייה לגג במעלית 

לקומה שנייה ובמדרגות לקומת הגג(.
איך מקימים גג ירוק ומה התועלות שאפשר 

להרוויח ממנו? מפגשים עם אגרונומית מחלקת 
גנים ונוף בעיריית תל־אביב-יפו, מיכל נהרי, 

על הגג הירוק של בניין עירוני, שהוקם כחלק 
מהמערך האקולוגי בעיר. הפרויקט נועד להציג 
לציבור דוגמה לגג ירוק על מבנה קיים ולעודד 
את התושבים להקים גגות ירוקים. למפגשים 

יצטרף גם יהונתן לוינגר מחברת אואזיס שביצע 
את פרויקט הגג ויענה לשאלות בנושא הקמת 

גג ירוק ואיטום נכון. במפגשים יחולקו מפת טבע 
עירוני בתל־אביב-יפו עם מסלולי הליכה ואתרי 

טבע ומגדיר צומח באתרי טבע עירוניים.
חמישי, 26.5, 0:30 ; שישי, 27.5, 9:30.
2 מפגשים פתוחים. אין צורך ברישום.

בואו מהר לפני שייגמר | 21 43 
נקודת מפגש: שדרות החי"ל 2  א', ליד הקיוסק.
אדריכלים תמיר קהילה מצוות תכנון מזרח ועדי 

רוז ממחלקת השימור בעיריית תל־אביב-יפו, 
יובילו את הסיור במרחבים הציבוריים של שכונת 

יד אליהו שיבחן את ייחודם וערכיהם הנופיים 
והקהילתיים. בסיור שיתקדם לאורך שדרות, 

פארקים, גינות וחצרות בשכונה ידונו בדרכים 
לחיזוקם של המרחבים הציבוריים, שילובם 

 בשלד הירוק המתוכנן בה והשפעותיהן 
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 של תוכניות ההתחדשות על רוח המקום. 
הסיור יסתיים בפיקניק בכיכר לבנה שבפארק 

עדית וולפסון. המשתתפים מוזמנים להביא 
שתייה וכיבוד. 

חמישי, 26.5, 6:30 . משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

מבתי באר להתחדשות עירונית 44 
נקודת מפגש: דרך ההגנה 00 , שכונת התקווה.

במהלך 100 השנים האחרונות הופיעו במזרח 
העיר סגנונות בנייה מגוונים - מבתי באר 

בשטחים חקלאיים דרך הבנייה הספונטנית, 
המבנים המודרניסטים והברוטליסטים של יד 
אליהו ועד המגדלים וההתחדשות העירונית 

של תקופתנו. הסיור עם אדריכל איתי הורביץ, 
תושב יד אליהו ופעיל בה, יציג את השפע של 
צורות הבינוי באזור זה. משך הסיור כשעתיים, 

והוא יסתיים בצומת רחוב יגאל אלון ויצחק שדה 
)כקילומטר מנקודת ההתחלה(. במהלך הסיור 
יועבר חומר רקע באופן דיגיטלי. לקבלת חומר 
נוסף אפשר לסרוק את קוד ה-QR שבתמונה. 

שישי, 27.5, 6:00 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

אל האיילון ומעבר לו 45 
נקודת מפגש: בכניסה למרכז הקהילתי בית דני, 

שכונת התקווה.
נחל איילון - עם 850 אלף מכוניות וכ-300 

רכבות העוברים בו מדי יום ועם אירועי הצפה 
מתוקשרים - הוא הרוק סטאר הבלתי מעורער 

של נחלי ישראל. הסיור עם עידו שרעבי, יליד 
שכונת התקווה ומדריך מטעם עיר עולם ותיירות, 

יתמקד בגיאוגרפיה ובהיסטוריה של הנחל, 
 במתחולל בו כיום, בסוגיות שהוא מעלה - 
הפרויקטים התחבורתיים שסביבו )בהם 

המסילה הרביעית המתוכננת והשלכותיה 
 הסביבתיות( והתוכנית לקירוי איילון ושכונת 
שער דרום העתידית. הסיור יעבור במתחם 

 לודוויפול - מובלעת בת שני רחובות, בין דרך 
 חיל השריון ונחל האיילון - שהייתה בעבר 

חלק משכונת התקווה אך כיום מנותקת מכל 
צידיה ומיועדת לפינוי בינוי ולמשרדים.

שישי, 27.5, 9:00.
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

בתי כנסת בשכונת התקווה 46 
נקודת מפגש: בכניסה למרכז הקהילתי בית דני, 

שכונת התקווה. בווייז: חניון בריכת בית דני.
 בתי הכנסת בשכונת התקווה הם עדות 

למגוון התרבותי ולעושר הרוחני של תושביה. 
אירועים קהילתיים ותפילות בשלל נוסחים 

הופכים את בתי הכנסת לגורם חשוב במרקם 
החיים השכונתי. חלק מבתי הכנסת ממוקמים 

בדירות מגורים, ולאחרים יש אכסדראות 
מפוארות למקהלת ילדים, רצפת פסיפס ועוד. 
הסיור עם עידו שרעבי - יליד השכונה ומדריך 

מטעם עיר עולם - יבקר בכמה מהם: בית 
כנסת תפארת ישראל, בית כנסת אגודת אחים, 

בית כנסת מגן דוד ועוד, ויתייחס למאפייניהם 
האדריכליים והציבוריים. 

חמישי, 26.5, 7:00 . משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

מעון שגריר בריטניה 47 
רחוב סמטת המעלות 2, רמת גן.

תכנון: המהנדס פסח זקלד, שנות ה-30.
הזדמנות נדירה לבקר בווילה המשמשת מאז 

קום המדינה כמעונו הפרטי של שגריר בריטניה 
בישראל. הווילה נבנתה כבית מגורים והוסבה 
לאחר מכן למלון קטן, והיא מעוצבת בהידור 

אירופי מאופק. על קירותיה תלויות יצירות 
אמנות רבות - רובן של אמנים בריטיים ולחלקן 

קשר לישראל. הסיורים יכללו הצצה לחדרי 
הבית השונים, בהם חדר האוכל המרהיב, אולם 
האירוח, המטבח העצום )שבו מכינים ארוחות 

לאורחים רמי מעלה(, החצר רחבת הידיים 
 והבריכה. הכניסה מותנית בהצגת תעודה 

מזהה ובבדיקה ביטחונית. לא תותר כניסה 
עם נשק. אין אפשרות לחנות ברחוב סמטת 

המעלות. העמידה בתור בשמש. מומלץ להצטייד 
בכובע או שמשייה.

שישי, 27.5, 3:30-9:30 .
בית פתוח. אין צורך ברישום.

חזית חופשית 48 
רחוב מעפילי אגוז 58 יד אליהו.

אדריכל: אלון בן נון אדריכלים, 2022.
הצצה לבניין הבולט לעיני נוסעים בכביש הטייסים, 
בזכות חזיתו הדינמית וגינתו רחבת הידיים. בסיור 

עם אדריכל אלון בן נון, מתכנן המבנה אשר 
מסיים בימים אלה חיזוק ותוספת בנייה במסגרת 

תמ"א 38, יוצג הרעיון התכנוני של הבניין: כדי 
לאפשר את הכנסת המעליות לחדרי המדרגות 

במקום למקמן על החזית, שונה מהלך המדרגות 
המקורי וכדי לאפשר את הגינה הפתוחה, נחפר 

מרתף חניה שעל גגו נשתלה הצמחייה. הסיור 
יכלול כניסה לאחת מהדירות החדשות.

שישי, 27.5, 6:30 ; שבת, 28.5, 30:  .
2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

ברוח המקום 49 
נקודת מפגש: רחוב דם המכבים 22.

קהילות נוצרות סביב מקומות ובכוחן ליצור 
מקומות. הסיור בשכונת רמת ישראל שבמזרח 
העיר יתמקד בשלושה מקומות בשכונה שהם 
תולדה של רוח המקום ושל הזהות המקומית: 

 חצר, שדרה ומבנה. הסיור בהובלת אדריכל 
רן ברעם, תושב השכונה ואדריכל ביחידה לתכנון 

אסטרטגי של עיריית תל־אביב-יפו. 
שישי, 27.5, 00:  . משך הסיור כשעה וחצי.

סיור ברישום. מוגבל ל-25 משתתפים.

הליבה הציבורית | 5 50 
רחוב דם המכבים 22, רמת ישראל.

אדריכלים: פרצוב ארכיטקטורה,  202.
מבנה המרכז הקהילתי החדש ע"ש יוסי בנאי 

המשרת את תושבות ותושבי שכונות רמת 
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ישראל וביצרון וכולל שני אגפים הבנויים בשתי 
קומות וכוללים אולם מופעים, ספרייה וחדרי 
חוגים. בסיורים עם האדריכלית תמר פרצוב 
יוסברו התפיסה האדריכלית של הפרויקט 

שתוכנן כ"מבנה חצר", סביב חצר המהווה את 
לב השכונה ואופן שילובו בציר הציבורי של 

השכונה המשתרע על 14 דונם ובו גם גינת טבע 
עירוני, מרכז מסחרי ובית ספר. הפרויקט כלל 
גיבוש תוכנית עיצוב כוללת לליבה הציבורית 
שנועדה ליצור קישוריות ונגישות בין חלקיה.

חמישי, 26.5, 5:00 .
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

טבע פראי בגני יהושע | 3  5 
 נקודת מפגש: בכניסה לפארק הצפרות 

)מומלץ לחנות בחניון החווה החקלאית(.
סיור בהדרכת אדריכל הנוף ליאב שלם, אקולוג 

חברת גני יהושע, המתמחה בשחזור וביצירה 
של מערכות אקולוגיות. הסיור יתחיל באתר 

הצפרות החדש המושך אליו ציפורי מים וציפורי 
שיר וימשיך לבריכת החורף החדשה ששוקמה. 
בסיור יוצג תהליך חדשני של יצירת בית גידול, 

פעולה המוגדרת Re-Wild, כלומר החזרת הטבע 
הפראי. בסיור יסופר כיצד הוקמה בריכת החורף 

במתחם ויבוצע בה דיגום להצגת המערכת 
האקולוגית ששוקמה. באתר פורחים גם כ-200 

מיני צומח מקומיים שהוחזרו למקום. 
שבת, 28.5, 7:00 . משך הסיור כשעה.

סיור ל-50 הראשונים. אין צורך ברישום.

ארכיאולוגיה לאורך הירקון | 2 52 
 נקודת המפגש: בכניסה לגן אברמוביץ' 

מכיוון רחוב הרצוג 2 , שכונת בבלי.
לאורך הירקון יש שרידים לפעילות אנושית 

מקדמת דנא. הסיור עם גילי שטרן ודניאל וינברגר 
מרשות העתיקות יצעד לאורך ערוץ הנחל 

ויעסוק בסוגיות של פיתוח מול שימור ובתופעת 
התילים בארץ ישראל. הסיור יתחיל בתל חשאש 
ובמתקנים החקלאיים שנחשפו בו בשנות ה-90, 

וימשיך לתל כודאדי שליד נמל תל־אביב, שם 
נמצאו שרידים של מצודות מתקופת הברזל. 

הסיור אינו מעגלי ויימשך כשעה וחצי.
חמישי, 26.5, 0:00  ו-2:00 .

2 סיורים ברישום. מוגבלים ל-30 משתתפים.

פופ וארט 53 
רחוב יהודה המכבי 45, כניסה א', דירה 6.
ביקורים מודרכים בדירה השוכנת בבניין 

משנות ה-50 שעברה לאחרונה תמ"א ושופצה 
בהשראת יצירות האמנות האהובות על בעלת 

הדירה. כל חדר בדירה עוצב בסגנון שונה, 
כדי ליצור "מקום" ייחודי שמתכתב עם יצירת 
אמנות או סגנון אמנותי - המטבח בהשראת 

דיינר אמריקאי עם יצירות פופ ארט מודרני, חדר 
השינה תחת תימת חופשה וכן הלאה.
 חמישי, 26.5, 7:00 -8:30 ; שישי, 27.5, 
0:00 -2:30 . סיורים יצאו כל חצי שעה

0  סיורים ברישום. מוגבלים ל-5  משתתפים.

מותו וגאולתו של נחל הירקון 54 
נקודת מפגש: כיכר היל 5, רחוב שמעון התרסי 26.

סיור בהדרכת מורה הדרך זהר סבירסקי, 
שיתקדם על גדות הירקון ויספר את תולדותיו 
של הנחל שידע תקופות של שגשוג ושנים של 

הזנחה. חלקו השני של הסיור יתמקד באזור 
שפך הירקון ויסופרו בו האירועים המשמעותיים 

שהתקיימו באזור מאז שנות ה-30 של המאה 
ה-20. חלקו האחרון של הסיור יתמקד בסיפור 

הקמת נמל תל־אביב והוא יסתיים בטיילת רדינג. 
שבת, 28.5, 6:00 . משך הסיור כשלוש שעות.

סיור ל-40 הראשונים. אין צורך ברישום.

 מרכז החתירה  55 
ע"ש דניאל עמיחי מרכוס | 5

שדרות רוקח 2, בתוך הפארק.
אדריכלים: פלסנר אדריכלים, 2007.

המבנה הייחודי של מרכז דניאל לחתירה, 
הנראה מבחוץ כסירה הפוכה ומשמש כמרכז 

ללימודי חתירה ושיט - בניין ייחודי ובולט שנבחר 
בתחרות אדריכלית. המבנה, שנבנה בתמיכת 
קרן תל־אביב, מכיל בתוכו את כל הפעילויות 

ה"יבֵשות" ללימוד חתירה במפלס אינטראקטיבי 
אחד, וכן קפטריה ומרפסת המשקיפה על נחל 

הירקון וקו סיום התחרויות. הסיור, בהדרכת 
מנהל המרכז, משה זינגר, יכלול צפייה בסרטון 

קצר על המקום.
חמישי, 26.5, 5:00 .

סיור ל-25 הראשונים. אין צורך ברישום.

רובע שדה דב | 1 56 
נקודת מפגש: בחניון שדה התעופה לשעבר. 

הכניסה מרחוב לוי אשכול.
מתכנני תוכנית המתאר: ארי כהן־מיכאל וינד 

אדריכלים.
תוכנית המתאר לרובע שדה דב אשר אושרה 

בשנת 2020 מתפרשת על פני עתודת הקרקע 
 המשמעותית האחרונה בעיר, לאורך חוף 

הים מצפון לתחנת הכוח רדינג, וצפויה להגדיל 
 את כמות הדירות בעיר ב-16,000 יחידות. 

בסיור עם אדריכלי התוכנית יוצגו עקרונות 
התכנון של הרובע, שחלקו המזרחי כבר תוכנן 

באופן מפורט: עירוב שימושים של מגורים, 
 תעסוקה, מבני ציבור וחינוך, מלונאות 

ושטחים ציבוריים; רשת רחובות עירונית 
המתוכננת כגריד המשכי לרחובות הקיימים 

בהיקף השכונה, ומייצרת רצף עירוני חי ונגיש 
מחוף הים לשכונות המזרחיות; פיתוח מקיים 

 והפחתת השימוש ברכב פרטי בתחומי 
הרובע באמצעות הגברת השימוש באופניים, 

הליכה ותחבורה ציבורית.
חמישי, 26.5, 7:30 ; שישי, 27.5, 7:00 .

2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

פארק רדינג | 3 57 
 נקודת מפגש: רחבת המגדלור מול רדינג 

)גשר ווקופ(.
סיור עם אדריכלית הנוף רות מעוז ממשרד 

ברוידא מעוז אדריכלות נוף, מתכננות הפרויקט, 
ב"עיר האסורה" - השטח שלאורך שפת הים 

שנחסם לציבור עם הקמת תחנת הכוח רדינג 
ב-1937, ונפתח מחדש לאחר יותר מ-70 שנה 
כפארק המתחבר באופן רציף ל-13 ק"מ של 



ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתר: 34www.batim-il.org / בתים מבפנים 2022 / תל־אביב-יפו

5 המבנה העיקרי נגיש 4 ידידותי לילדים |  3 קיימות |  2 מבנה לשימור |  1 תוכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית | 

טיילת חוף ושבילי אופניים. בסיור יובא הסיפור 
של תכנון הפארק והטיילת, המשתרעים משפך 

הירקון עד חוף תל ברוך וסיפורו של המקום שבו 
נמצאות שכבות היסטוריות מאז המאה ה-9 לפני 

הספירה ועד ימינו. הסיור במסגרת מחווה לאמן 
דני קרוון במלאות שנה ללכתו.

שישי, 27.5, 7:00 . משך הסיור כשעה.
סיור פתוח, אין צורך ברישום.

סוד הגן הנעלם | 3 58 
נקודת מפגש: שער הכניסה הראשי של סמינר 

הקיבוצים, דרך נמיר 49 .
הזדמנות לגלות את הקמפוס של סמינר 

הקיבוצים שהוקם בשנות ה-60 וכולל כ-50 
דונמים המתוחזקים בפרקטיקות גינון בר קיימא. 
בסיור שיובילו משה ניצן, גנן הסמינר וגליה רועה־

 חנוך, אדריכלית נוף ורכזת הקיימות של הסמינר - 
יסופר על ההיסטוריה של השטחים והמבנים 

בקמפוס ועל האסתטיקה הייחודית של הגינון 
האקולוגי - גינון ללא הדברה, עם חיפויי קרקע, 

המשלב צמחייה וגיזום המאפשרים מסתור לבעלי 
חיים ומזמנים ציפורים ומאביקים. כמו כן יוצגו 

מערך המִחזור של "אפס פסולת ירוקה" ושל ייצור 
עצמי של אדמה, קומפוסט וחיפויים אורגניים.
הסיור יכלול גם ביקור בגג ההידרופוני הירוק 

ובכוורת הדבורים הביו־דינמית והכרות עם 
העצים הוותיקים בקמפוס. יובא בו גם ההיבט 

החינוכי של הקמפוס הירוק, וכיצד הוא משתלב 
בהוראת הקיימות, החינוך הסביבתי, חינוך יער 

וגינון טיפולי. משך הסיור כשעתיים.
חמישי, 26.5, 9:00.

סיור ל-40 הראשונים. אין צורך ברישום.

 מאוניברסיטת תל־אביב  59 
בחזרה לשיח' מוניס

נקודת המפגש: ליד חנות דיונון בכניסה 
לאוניברסיטה.

סיור בהדרכת פול רקובר שיעבור במבנים 
הבולטים בקמפוס האוניברסיטה ויתעכב על 

סגנונות הבנייה, ההשפעות הבינלאומיות, 
הפיסול הסביבתי בקמפוס ותכנון הנוף. סיור 

מטעם עיר עולם ותיירות.
חמישי, 26.5, 0:30 . משך הסיור כשעתיים.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

בניין צ'ק פוינט | 5 60 
בניין צ'ק פוינט, קמפוס אוניברסיטת תל־אביב

 אדריכלים: קימל אשכולות; 
אדריכלים אחראים: לימור עמרני ועמרי רון; 

.20 9
סיור בבניין החדש בקמפוס שבו שוכנים 

בית הספר למדעי המחשב על שם בלווטניק 
ואוניברסיטת תל־אביב לנוער. הזדמנות לגלות 

 מבנה בעל מעטפת מקורית שתוכננה 
באמצעות מידול פרמטרי ומורכבת מפיקסלים 

של זכוכית, אשר יוצרים מבנה ייחודי שחזיתותיו 
משתנות ללא הפסקה בהתאם למיקום השמש 

ולנקודת המבט עליו. בסיור יוצגו השיקולים 
לאופן הצבתו של המבנה במרחב, כך שייצר 

כיכר חדשה ומרכזית בקמפוס. הסיור בהדרכת 
 אדריכלים לימור עמרני ועמרי רון ממשרד 

קימל אשכולות אדריכלים.
שישי, 27.5, 0:00 .

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט | 5  6 
רחוב קלאוזנר 2 .

 אדריכלים: קימל אשכולות אדריכלים; 
אדריכלית אחראית: לימור עמרני, 7 20.

 ביקור מודרך במבנה דמוי תיבה שהוקם 
סמוך למתחם אוניברסיטת תל־אביב ואשר 

משמש משכן קבע לאוספי הטבע הלאומיים, 
לתערוכות מוזאליות ולפעילות מחקרית. בסיורים 

 תציג אדריכלית לימור עמרני את 
הדימוי שהוביל את צוות התכנון של הבניין: 

תיבת אוספים דמוית תיבת אוצר גדולה, 
המחופה בעץ מתועש ומבודדת ֵתרמית לצורך 
שמירה על האוספים, הזקוקים לבקרת אקלים 

קפדנית. עוד יוצגו בסיור חללי התערוכות 
והאזורים הציבוריים, וכן אופן שילובו של המבנה 

במרחב שסביבו כך שתיווצר רחבת כניסה 
חדשה גם לגנים הבוטניים. 

שישי, 27.5, 2:00 . משך הסיור כ-45 דקות.
סיור ברישום. מוגבל ל-25 משתתפים.

סיפורו של המאבק הסביבתי  62 
להקמת הפארק האקולוגי גלילות | 3

 נקודת מפגש: חניון בית ספר ברושים, 
רחוב יחיאל דב דרזנר 3, רמת אביב ג'.

סיור שקיעה עם עו"ד יואב קרמר, מוביל המאבק 
הסביבתי להקמתו של הפארק האקולוגי גלילות. 

בסיור באתר הטבע המשתקם, שבמשך שנים 
רבות היה פינת טבע סודית המיועדת לבנייה 

מסיבית, ישתף קרמר בסיפור המאבק הקהילתי־
סביבתי־תכנוני רב השנים להפיכת השטח 

לפארק, מאבק שבמהלכו נרתמו לפרויקט אלפי 
תושבים וכן העיריות של תל־אביב-יפו ושל רמת 
השרון. בסיור יציג קרמר גם את ערכיו המיוחדים 

של המקום הכולל חורשת אקליפטוסים, נחל, 
 מערות קבורה שומרוניות, כמיליון נרקיסים 

ומגוון רחב של בעלי חיים.
 חמישי, 26.5, 8:00 -9:30 ; 

שבת, 27.5, 8:00 -9:30 .
2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

 63 3 | ReWiLDing
 נקודת מפגש: רחוב דרזנר 2, 

בחניון בית ספר ברושים.
האקולוג העירוני, אדריכל הנוף ליאב שלם, יוביל 

את הסיור לבריכת החורף דרזנר שתכנן, אשר 
מדגימה את הגישה התכנונית של יצירת טבע יש 

מאין ושיקום בית גידול נדיר - פעולה המוגדרת 
כ-Re-Wild, ומשמעותה החזרת הטבע הפראי. 

בסיור יציג שלם את מערך הבריכות הנמצא 
בקרחת יער יפהפייה בתוך חורש טבעי בפארק 
האקולוגי גלילות, ויבצע דיגום בברכה להמחשת 

המערכת האקולוגית ששוקמה והצגת מגוון 
בעלי החיים שהחלו לאכלס את בית הגידול 

הנדיר. בסיור יתייחס שלם גם ל-200 מיני הצומח 
האופייניים לטבע המקומי שהוחזרו למקום.

פרויקט בריכת החורף בוצע במסגרת שיקום 
מערך בריכות החורף, פתרון שנעזר בטבע לצורך 

השהיית מי הנגר כדי להקטין את העומסים על 
הניקוז העירוני. הפארק האקולוגי גלילות בוצע 

ביוזמת התושבים ובהובלת עו"ד יואב קרמר 
בשיתוף הרשות לאיכות הסביבה ואגף שפע 

בעיריית תל־אביב-יפו. 
שישי, 27.5, 7:00 . משך הסיור כשעה.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

עדכונים על סיורים נוספים:
www.batim-il.org
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5 המבנה העיקרי נגיש 4 ידידותי לילדים |  3 קיימות |  2 מבנה לשימור |  1 תוכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית | 

תיכון יצחק שמיר 64 
רחוב סטפן צוויג 7, תל ברוך צפון.

 אדריכלים: לקנר אדריכלים; 
 אדריכלי נוף: סטודיו אורבנוף; 

עיצוב פנים: אדריכלית מיכל שפר,  202.
מבנה החינוך החדש והמרשים שבצפון העיר, 

הבנוי כשבלול סביב חצר מרכזית וכולל 48 
כיתות, שטחי לימוד חוץ כיתתיים, ספרייה, 

אודיטוריום, חדרי טכנולוגיה ומעבדות, חדרי 
מורים וחללים רב שימושיים נוספים. הגגות 

המדורגים והמגוננים של המבנה, הכוללים אזורי 
ישיבה, משמשים גם ככיתות חוץ, ומקושרים 

במהלכי מדרגות חיצוניים היוצרים מעין טיילת 
גג המהווה ציר תנועה נוסף - עילי - בין חללי 

בית הספר. בסיורים יציגו האדריכל אילן לקנר, 
אדריכל הנוף ליאור לוינגר ומנהל בית הספר, רן 

ענבר, את הרעיון התכנוני של המבנה ואת האופן 
שבו הוא מותאם לתפיסות הפדגוגיות העכשוויות 

ומאפשר גמישות במעבר בין חללי הלמידה. 
שישי, 27.5, 9:30 ו-00:  .

2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

 הוולודרום הלאומי  65 
ע"ש סילבן אדמס | 5

רחוב בכור שלום שטרית 0  א', הדר יוסף.
אדריכלים: מזור פירשט אדריכלים, 8 20.
 רשות הספורט העירונית בתל־אביב-יפו 

בשיתוף מרכז הספורט הלאומי, מזמינים 
לביקורים בוולודרום האולימפי הראשון בישראל, 

שבעצם הקמתו הוליד ענף ספורט חדש 
 בישראל. בסיורים יוצג המבנה המרשים 

 שמשמש כאצטדיון אולימפי למירוצי אופניים - 
Velodrome. באצטדיון המקורה מסלול ריצה 

באורך 400 מטרים, מסלול רכיבה טבעתי 
באורך של כ-250 מטרים בשיפועים משתנים 
)שמגיעים עד ל-47 מעלות(, טריבונות ומתחם 
אימוני אתלטיקה במרכזו המכיל מסלול ריצה 

ומתקני אתלטיקה קלה נוספים. הפרויקט הוקם 
בתמיכת קרן תל־אביב. הסיורים בהדרכת ירנין 

פלד מנהל הוולודרום וירון פוזננסקי, סמנכ"ל 
מרכז הספורט הלאומי.

 חמישי, 26.5, 6:30 ; שישי, 27.5, 4:00 ; 
שבת, 28.5, 6:30 .

3 סיורים ל-25 הראשונים. אין צורך ברישום.

 התחדשות עירונית  66 
עם הקהילה המקומית | 5

רחוב הרוגי מלכות 0 -2 , רמת החיל.
אדריכלים: HQ ארכיטקטים, 2022.

סיור עם אדריכל מתן ספיר, ממתכנני המבנה, 
בפרויקט התחדשות עירונית שתוכנן במסגרת 
תמ"א 38, כדי להפוך בניין של שמונה יחידות 
דיור למבנה הכולל 21 דירות במגוון טיפוסים 

וגדלים. בסיור יציג ספיר את ההחלטה העיצובית 
שנלקחה בתכנון, שלא להיצמד למאפיינים 

החומריים והמרחביים של בנייני המגורים 
הישראליים הטיפוסיים ואת הביטוי שלה במבנה: 

תכנון סביב חצר פנימית, שטחים ירוקים נדיבים 
ושימוש בחומריות עשירה.
שבת, 28.5, 7:00  ו-8:00 .

2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום.

משרדי חברת מנצ' | 5 67 
נקודת מפגש: רחוב הברזל 2 א', רמת החיל.
.20 9 ,i-z-design ,עיצוב פנים: עירית צוקר

סיורים עם המעצבת עירית צוקר במשרדי 
חברת הפרסום מנצ' והסברים על השפה 

העיצובית המשחקית שיושמה בהם שהותאמה 
למשרד פרסום צעיר. תתאפשר כניסה לחללים 

הציבוריים בלבד.
שישי, 27.5, 9:30, 0:00 , 0:30  ו-00:  .

4 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.

גן שושני| 3 68 
 נקודת מפגש: בכניסה לגן מכיוון רחוב 

דוד מרכוס, רמת החייל.
סיור באחד הגנים הגדולים שתכנן גנן העיר 

אברהם קרוון בסוף שנות ה-50, עם אדריכלית 

הנוף יעל סופר מהטכניון. הגן מדגים את סגנונו 
הייחודי של קרוון שנחשב לאחד מאבות 

אדריכלות הנוף הישראלית ומנכיח את הסוגיה 
של שימור אלמנטים בגינות העיר. הסיור במסגרת 

מחווה לאמן דני קרוון במלאות שנה ללכתו.
שישי, 27.5, 8:30.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

המשתלה העירונית| 3 69 
 בקצה הדרומי של רחוב הארד 

)אחרי בנייני המשרדים(, רמת החייל. 
בואו להכיר את המשתלה אשר חוגגת בימים 

אלה 100 שנים להקמתה ולגלות מאיפה באים 
השתילים לגינות ולמרחבים הירוקים בעיר, מי 

אחראי לגידולם וכיצד מתבצע התהליך שבסופו 
נשתלים ברחבי העיר כ-550 אלף צמחים בכל 

שנה. בסיורים שתוביל ליאת שחר קשתן, 
אגרונומית וסגנית מנהל המשתלה. במפגש 
יחולקו מפת טבע עירוני בתל־אביב-יפו עם 

מסלולי הליכה ואתרי טבע ומגדיר צומח באתרי 
טבע עירוניים.

חמישי, 26.5, 00:  ; שישי, 27.5, 0:00  ו-00:  . 
משך הסיורים כ-40 דקות.

3 סיורים ברישום. מוגבלים ל-20 משתתפים.

מופע צומח| 3 70 
 נקודת מפגש: בקצה הצפון מזרחי של 

מגרש החניה ברחוב כורזים.
סיור בהדרכת האקולוג העירוני ואדריכל הנוף 
ליאב שלם בפרויקט שבו שוחזר מופע צומח 

של נחל פרדסים והוסדרו שבילי הליכה ופינות 
ישיבה. פרויקט שיקום הנחל החל ב-2012 

בעקבות חזונן של מבילות הקיימות גילה אלירן 
ומיכל יהודה להופכו לאתר טבע עירוני והוא 
בוצע בשיתוף הרשות לאיכות הסביבה ואגף 

שפע בעיריית תל־אביב-יפו, רשות ניקוז ירקון, 
הקרן לשטחים פתוחים והתושבים. פרויקט 
שיקום ושחזור הנחל כלל השבת כ-50 מיני 

צומח מקומי בהם צמחייה האופיינית לקרקעות 
 החמרה ולבתי גידול לחים. כיום משמש 

 הנחל כפארק טבע עירוני וכן כאתר לימודי 
לבתי ספר בעיר.

חמישי, 26.5, 0:00 . משך הסיור כשעה.
סיור פתוח. אין צורך ברישום.
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שחזור ושיקום נחל פרדסים| 3  7 
נקודת מפגש: בקצה הצפון מזרחי של מגרש 

החניה ברחוב כורזים.
סיור בפרויקט הכולל שיקום ושחזור צמחייה 

שבו יספרו שתי תושבות האזור ומובילות 
הקיימות, גילה אלירן ומיכל יהודה, על חזונן 

להפוך את השטח המוזנח בזמנו לאתר טבע 
עירוני, ועל התפתחות הפרויקט מאז 2012. 

לסיור יצטרף גם ד"ר אלון אלירן שיספר על כמה 
מהצמחים השימושיים שלאורך הדרך.

 שבת, 28.5, 9:00. הסיור מעגלי ואינו נגיש. 
משך הסיור כשעה וחצי.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

עילה לעלייה 72 
נקודת מפגש: בכניסה הראשית לבית הקברות, 

רחוב קרית שאול סמוך לאולם ההתכנסות.
הבנייה המואצת לגובה במדינת ישראל 

שמורה לא רק לחיים בה. השטחים הפתוחים 
המידלדלים והצפיפות משנים גם את תפיסת 

הקבורה. בסיור עם יעל רוזן בחלקה הראשונה 
שבה בוצעה קבורה לגובה, יוצגו השיקולים 

האדריכליים, העיצוביים, הדתיים והחברתיים 
שליוו את הקמתה וחלק מהאישים שנטמנו בה.

שישי, 27.5, 30:  . משך הסיור כ-40 דקות.
סיור פתוח. אין צורך ברישום.

חלקת החסד 73 
נקודת מפגש: בכניסה הראשית לבית הקברות, 

רחוב קרית שאול סמוך לאולם ההתכנסות.
הרב הראשי של תל־אביב-יפו ישראל מאיר לאו 

וראש העיר תל־אביב-יפו לשעבר שלמה להט 
הובילו בצעד אמיץ להקמתה של חלקת קבורה 

לחסידי אומות העולם בבית הקברות קריית 
שאול בסוף שנות ה-90. הסיור עם יעל רוזן, 

שהכירה רבים מהקבורים בחלקה, הוא הזדמנות 
לשמוע על הקהילה המיוחדת של חסידי אומות 

העולם שבחרו לחיות בישראל לאחר מלחמת 
העולם השנייה, ועל סיפוריהם האישיים של 

הקבורים במקום.
שישי, 27.5, 0:00 . משך הסיור כ-40 דקות.

סיור פתוח. אין צורך ברישום.

הגג הבוטני 74 
רחוב ענתות 33, דירה 5 , קומה 4, צהלה.

תכנון ועיצוב פנים: סטודיו מיה ורונית תכנון 
ועיצוב פנים, 2020.

דירת דופלקס שקומתה העליונה נוספה 
במסגרת תמ"א לפני כעשור, אשר עברה לפני 
שנתיים שיפוץ מקיף. תוכניתה החדשה אשר 

הותאמה למשפחה המתגוררת בה, כוללת שתי 
יחידות למתבגרים בקומה התחתונה, מטבח 

וסלון ומרפסת המשקיפה על העיר מכיוון צפון 
מזרח. בקומה העליונה נבנו פינת עבודה פתוחה 

ויחידת הורים. במרפסת הגג היוצאת מהם 
נשתלה צמחיית מטפסים, פרחים וצל, המייצרת 

תחושה של גינה מרחפת.
שישי, 27.5, 2:00 -6:00 ; שבת, 28.5, 00:  -7:00 .

בית פתוח. אין צורך ברישום.

 העיר הנסתרת:  75 
צפרות וליקוט צמחי מאכל | 3

נקודת מפגש: מול רחוב רפידים 2 , מעוז אביב.
סיור למשכימי קום שתוביל ענבל רברבי בשטח 
טבע עירוני שהפך ביוזמת התושבים ובפרויקט 
משותף עם עיריית תל־אביב-יפו, ל"יער והשדה 
שלנו" - בית גידול למגוון רחב של צמחים ובעלי 

חיים מקומיים. הסיור יתחקה אחר הציפורים 
בשטח, דיירות קבועות וציפורים נודדות 

הנמצאות כעת בסוף עונת הנדידה, ויפנה את 
תשומת הלב לעולמן, להבדלים ביניהן, למגוון 
הציפורים וכן יעסוק בשאלה כיצד בני האדם 

יכולים לסייע בשמירתן. במהלכו יוצגו גם צמחי 
המאכל והמרפא הרבים הצומחים סביבנו, 

יתרונותיהם והדרכים לשמור עליהם ולטפחם.
שישי, 27.5, 7:00. משך הסיור כשעתיים.

סיור ברישום. מוגבל ל-30 משתתפים.

מומלץ להתעדכן באתר 
לגבי שינויים

www.batim-il.org
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57, 108; באדיבות נת"ע: 58, 59; באדיבות סלינה: 

60; גידי בועז: 61; איה בן עזרי: 62; נויה שילוני 
חביב: 64; אביב נווה: 66; באדיבות אמנות הסיור: 
69; זולטן קלוגר: 70; באדיבות אינה  גורשטיין: 71; 

איל תגר: 73; רועי מזרחי: 74; ויקיפדיה: 75; צלם 
רודי וייסנשטיין, מתוך ארכיון הצלמניה: 76; אבי 

בלדי: 77; באדיבות קרן תל־אביב: 84, 117; אור 
 אלכנסדרוביץ': 85; שי אפשטיין: 89; באדיבות 

ד"ר עדינה מאיר־מריל וארכיון מוזיאון החאן 
חדרה: 90; גלויה של פלפוט: 91; לירון צפדיה: 92; 
רותם וולק: 97; שרית גופן: 105, 107; יונתן בלום: 
 106; אדריכל רון הנזל: 109; גדעון לוין: 110, 125; 

ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי: 112; 
באדיבות עדה כרמי מלמד אדריכלים: 113; אדריכל 

משה צור: 116; סיגל סבן: 121; באדיבות נחלת 
 ;124 :Wid Studio ;123 :הכלל: 122; עדי הר־נוי

איתי בנית: 126; יונה פרמינגר: 128; נעה בלר: 129; 
שי גיל: 130; אמנון חורש: 131; אדריכל רם איזנברג: 

 ;139 :Roy David Architecture 137; באדיבות
 סטודיו XS: 141; אדריכל איתי הורביץ: 144; 

עידו שרעבי: 145, 146; טל ניסים: 147; רישום, 
אדריכל רן ברעם: 149; ויקה לדיז'ינסקיה: 151; 

 עמית גירון: 155, 160, 161; הדמייה באדיבות ארי 
 כהן - מיכאל וינד אדריכלים: 156; אמית הרמן:

  157; גליה חנוך: 158; אורי, ויקיפדיה: 159; אבנר
רינות: 162; אדריכל ליאב שלם: 163, 170; אדריכל 

 אילן לקנר: 164; ירון פוזננסקי: 165; באדיבות 
HQ אדריכלים: 166; עוזי פורת: 167; יעל סופר: 168; 

אדריכלית קרן קינברג: 173; גלית דויטש: 174. 

צילום בעמוד 3 ברק ברינקר
צילומים בעמודים 5-4 )מימין לשמאל(: 

שורה ראשונה: דניאל חנוך, איל תגר, עמית גושר.
שורה שנייה: אסף פינצ'וק, דניאל חנוך, עמית גושר, 

מיכאל יעקבסון ודור נבו. 
צילומים בעמוד 9  )מימין לשמאל(: 

 ;Optimism Sleivyte, 1937, KEM :שורה ראשונה
לור קטוז'יה.

 Martynas Plepys, Modern :שורה שנייה
 Kaunas, Vytauto Street, Circa 1936, Brazilka

.Martynas Timinskas 01
 צילומים בעמוד 30: ברק ברינקר, 

אדריכל ארז בן אליעזר, מיכאל יעקבסון. 
 צילומים בעמוד זה )מימין לשמאל(: 

גידי בועז, איתי בנית, איל תגר
 

תודות
תודה לצוות לשכת דובר העירייה, שותפינו 

לפרויקט בתים מבפנים תל־אביב-יפו: למושית, 
ללובה, לשביט, לאורנה ובמיוחד לשרון מילר.

 
 תודה לצוות מנהל ההנדסה בראשות מהנדס 
 העיר, אדריכל אודי כרמלי, שהתגייסו להוביל 

סיורים במטרה להציג את התוכניות העתידיות 
הנרקמות בימים אלה לאזורים שונים בעיר 

והשיקולים שמאחוריהן. 

תודה לכל האדריכלים, מומחי השימור, החוקרים, 
אנשי הטבע והסביבה, האקטיביסטים, החולמים, 
המדריכים ומנהלי המוסדות שהתגייסו למשימה 
ועזרו לנו להוציא לפועל מאות סיורים ומפגשים, 
ועשו זאת מתוך אהבה גדולה לעירנו. אין כמוכם!

 ותודה אחרונה למתנדבים שלנו שבלעדיהם 
האירוע לא יכול היה להתקיים.

צילומים



עם חברותזה להיפגשאופנייםבשבילך
בפארק

160ק׳׳מ שבילי אופניים מופרדים ובטוחים, בשבילך

ש | רומם סרנגה |
דודו הרו

לכיכר התרבות ב-5 דקותמכיכר רבין



קרן תל־אביב
שמחה להזמין אתכם ואתכן לבקר במקצת הפרויקטים
 אותם היא מפתחת, מקדמת ומבצעת בתל־אביב-יפו

כבר 45 שנה

קרן תל־אביב מחויבת לקדם את איכות החיים של כל התל־אביבים והיפואים באמצעות שותפויות שמעצימות את ערכי 
 העיר ולפעול יחד למימוש החזון של תל־אביב-יפו. קרן תל־אביב מפתחת, מקדמת וממבצעת פרויקטים ותכניות
 שמעניקים תקווה, העצמה ומקום לכל תושב ותושבת. עד היום הקימה הקרן יותר מ-800 פרויקטים ברחבי 

"העיר ללא הפסקה", יחד עם עיריית תל־אביב-יפו והשותפים הפילנתרופיים שלנו.

מוזאון העיר
בבית העיר בכיכר ביאליק

ייפתח ביוני 2023

גגון: מעון לדרי רחוב
רחוב אליזבט ברגנר 6, יפו

חמישי, 26.5, 11:00 ו-12:00
פרטים נוספים, בעמוד 10 בחוברת

העיר הארגונומית
סיור במרחב הציבורי המתפתח

שישי, 27.5, 17:00 
פרטים נוספים, בעמוד 27 בחוברת

בית העיר
 מוזאון העיר המתהווה

רחוב ביאליק 27

יום חמישי, 26.5, 14:00
פרטים נוספים, בעמוד 22 בחוברת

מרכז סוזן דלל
רחוב יחיאלי 5, נווה צדק

שישי, 27.5, 11:00 
שבת, 28.5, 11:00

פרטים נוספים, בעמוד 15 בחוברת

ת"אתרבות
 רחוב שביל המרץ 6,

קריית המלאכה

שישי, 27.5, 14:00-10:00 
שבת, 28.5, 14:00-10:00
פרטים נוספים, בעמוד 7 בחוברת

 מידע נוסף על קרן תל־אביב
telavivfoundation.org


