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 "תל אביב, יא חביבי, תל אביב" 

 טיום המכון תשע"
 

 2019 מרץב 19, טתשע"ב' אדר  י"ב, שלישייום 
 

  שנה לעיר תל אביב 110 –שנה ליסוד המכון ו  67

 ולכבודו של פרופסור שמואל אביצור ז"ל, מייסד המכון
 

 

 

 

 

 

 

 

והפכה במהלך  1909-בזת בית מן החולות, עת הניחו מייסדיה היסודות להקמת אחו העיר תל אביב צמחה

התרבותיים של מדינת ישראל, כפי והעיר המרכזית בחייה הכלכליים  – "עיר גנים לעיר עולם"שנים, מ 110

  ."עיר ללא הפסקה"שמכנים אותה זה מכבר 

 
 גוונים של באמצעות תכני הסיורים והמדריכים המומחים של מכון אבשלום, נאיר בפניכם צדדים שונים ומ

 במטרה לחשוף את המגוון והשונות של העיר תל אביב, ונתענג על יופייה וייחודה. ל אביב אז והיוםהעיר ת

 פוצל יום הסיור לשני סיורים קצרים וייחודיים המשקפים את חלקיה השונים.

 

 כהן  מואל עם הזמרים ניצה ושבאודיטוריום מכללת לוינסקי, חוויתי לאירוע נתכנס היום בסיום 

 .סיפור וזמר –בתל אביב נתן אלתרמן ויצירתו  בעקבות –ת תפוח ומטר" ריחו"במופע: 

 

 שנים נאחל לה המשך  110במלאת לתל אביב     

  !הנאה מרובה ביום המכון –יחה, ולכם פריחה וצמ  

 

 
 

בכל זאת יש בה משהו,   "
כן יש בה איזה משהו... 
שכלל עוד לא היה שהוא 

 ..."והוא כולו שלה שהוא

 ןנתן אלתרמ
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 תכנית היום: 

  .יציאה באוטובוס ממגרש החנייה הדרומי של מכללת לוינסקי לחינוך – 08:30 

 חלק ראשון סיור  – 12:00-9:00 

 הפסקת צהריים – 13:00 -12:00 

 סיור חלק שני – 16:30 -13:30 

 התכנסות  17:00 

בעקבות נתן אלתרמן ויצירתו  –"ריחות תפוח ומטר" מכללת לוינסקי, באודיטוריום  סיוםאירוע  – 17:30 

        .כהן ואלעם הזמרים ניצה ושמ סיפור וזמר –בתל אביב 

 לוינסקי. סיום משוער במכללת  - 19:00 

 

 

 הנחיות:

                                            , המפורטים להלן יש להירשם מראש, באמצעות טופס ההרשמה המצורף, לאחד מן המסלולים 

 03-7411389בפקס שמספרו:  ראת הטופס ניתן להעבי

  שימו        מספר המקומות בכל מסלול מוגבל. כל הקודם זוכה!

 חלקי מסלולים.  לא ניתן לשלב 

 כל נרשם יקבל לביתו אישור הרשמה וכן פרטים על הסיור בו ישתתף, כולל מספר האוטובוס אליו שובץ. 

 נא להצטייד במזון ושתייה לכל היום, נעליים נוחות להליכה, כובע וביגוד לכל מזג אויר אפשרי.  

 ייתכנו שינויים במסלולי הסיורים. 

 

  :תחנות איסוף

 מכללת לוינסקי חנייה דרומי מגרש       8:30

 

 דמי השתתפות:
  

 ש"ח לאדם    140
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 תכנית הסיורים
 

 

 בתל אביב רוח וחומר :1מסלול מספר 

 "חלק ראשון: "כסף וזהב בתל אביב

נראה  ךבין רוטשילד לביטקוין נחבא עולם שלם של כלכלה. נלך בעקבות השטרות, המטבעות והאנשים ונתבונן אי

           ונבקר במוזיאון  םיריה של הכסף, על המטבעות הוירטואליונות. נדבר קצת על ההיסטהכסף מזוויות שו

 לינבלום.יל-הרצל

 רןמדריכה: רעות בי

 

 עגנון בתל אביבש"י  בעקבות חלק שני: 

עגנון  את הסיור  בגן צ'ארלס קלור, ליד מוזיאון האצ"ל, בתצפית אל יפו העתיקה, תוך כדי התייחסות לספריו של תחילנ

"שבועת אמונים" ו"תמול שלשום". נמשיך בעקבותיו של יצחק קומר )גיבור הספר "תמול שלשום"( אל שכונות נווה 

 נסיים במרכז סוזן דלל.ושלום ונווה צדק, נעמוד ליד הבית שיש המשערים שבו התגורר עגנון כשעלה ארצה 

 מדריך: גלי נחום 

 

  בדרך לחירות :2מסלול מספר 

 "בנתיבי מחתרות" חלק ראשון: 

  תחנת השידור של האצ"ל,גון תחנות כ נכיר .ברחובות ת"א בעקבות האצ"ל, ההגנה והלח"י

 .מרכז האימונים של ההגנה ו"הסליק" של הלח"י

 מדריך: גדעון מיטשניק 

 

 חלק שני: סופת סיון

 שחזור, צעד אחר צעד, במסלול חייו האחרון של המנהיג הציוני ד"ר חיים ארלוזרוב.

 .אירועים שהתחוללו  בארץ ובעולם סביב מותו הטרגי, הלקח והמשמעויותה

 מדריך: עופר רגב
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  ןבין קדושה לחולי –יפו : 3מסלול מספר 

 יפו עיר הקודשחלק ראשון: 

דרכה של הנצרות אל הגויים התחילה מחזיון שחווה פטרוס ביפו. כיום פועלות בעיר העתיקה מגוון כנסיות, אשר 

לי רגל לצד מאמינים מקומיים. בסיור נצפה על "בית שמעון הבורסקאי", ונבקר בכנסיית סנט פטרוס משרתות עו

  אורתודוכסית.-הקתולית, בכנסייה הארמנית, ובכנסייה יוונית

 מדריכה: איילת אורפז 

 

 בין ישן לחדש :שוק הפשפשים - : שוק המציאותשניחלק 

מתקופת המנדט ומימי היסטוריים ובסיפורים מימי העלייה הראשונה, נחייה את המורשת ההיסטורית באזור בתצלומים 

"ענתיקות", נגלה   .העירנספר על יזמי העבר ואנשי העסקים, מנהיגים ופורצי דרך בעיבורה של  ראשית המדינה:

 .חדשני ופינות קסומות באזור השוק וסביבתו  וינטאג' ועיצוב

 יוסי גולדברגמדריך: 

 

 

 ומציאות בעיר תל אביבחזון : 4מסלול מספר 

  "לו הייתי רוטשילד" חלק ראשון: 

אל מול כל זאת במרחק לא רב אביב ביקשה, ועדיין מבקשת להראות לעולם. -שדרות רוטשילד הם ה'פנים היפים' שתל

הגדול ביותר בארץ שהפך בשנים האחרונות למרכז   עומד מתחם "גן החשמל", שכונת נוה שאנן, והתחנות המרכזיות,

זהו מסע בין שני חלקי עיר קרובים גאוגרפית אך, נבדלים באופן מובהק  , פליטים ועובדים זרים.ורי מסתנניםלמג

  במהותם.

  איציק דרור מדריך: 

 

 ממעמקים קראתיך: נצרות ב"מקום הכי נמוך בתל אביב"חלק שני: 

  ת. מהגרי העבודה ומבקשי האמונה הדתית וההשתייכות לקהילה מעניקות למאמינים תקווה, נחמה ותמיכה מעשי

 יור נתייחס לזרמים שונים בנצרותהמקלט מתפללים בשלל כנסיות צנועות הפועלות באזור התחנה המרכזית. בס

רתנו אשת חיל", בכנסייה נעמוד על האתגרים הכרוכים בקיום נוצרי בסביבה יהודית. נבקר במרכז הקתולי "גביו

 .ועוד אפריקאית

 איילת אורפז : כהמדרי
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 "אמא אדמה": 5מסלול מספר 

 חלק ראשון: טבע עירוני 

 לרמת אביב ג'. גלילות , נפקוד את אתר הטבע האחרון של המטרופולין תל אביב, שנמצא ביןבסיור זה

של השומרונים, נחצה את נחל אחיה ונלך במנהרה מתחת לכביש המהיר איילון,  העתיקות נכיר את מערות הקבורה

 בסמוך נראה את בריכת החורף העונתית, ע אל פרויקט שיקום הטבע והצמחייה של תלמידי הכפר הירוק.עד שנגי

 ונדבר על האיום הגדול של בנייה בריאה הירוקה האחרונה של העיר, וכל זאת לצד פריחת האביב הנהדרת.

 מדריך: זיו ריינשטיין 

 

 חלק שני: "תוצרת הארץ" בעקבות שירי אריק איינשטיין

איזה שיר נכתב על גן החיות  ע ונשיר את הסיפורים התל אביביים שמאחורי השירים. נגלה מה ניגנו בבית העם, נשמ

הפרטיים והלאומיים, אשר הפכו  –שנעלם, ומה קרה לכיכר דיזנגוף היפה... נלך בעקבות זיכרונותיו של אריק איינשטיין 

 לשירים המרכיבים את פס קול חיינו.

  מדריכה: רעות בירן

 

 מן העיר העברית הראשונה למדינה עברית :6מסלול מספר 

 מס בונד בתל אביביג'יחלק ראשון: 

של לוחמי המוסד הראשונים ביחידת ״מפרץ״ ומפקדם, יצחק שמיר.  זוהי חשיפה ראשונה לסיפורם העלום והנשכח

מפתיעה של ״הממונה״ על קורותיהם של אנשי אצ״ל ולח״י ששבו והתגייסו לשירות חשאי למען מדינתם בהזמנתו ה

 .טחון, איסר הראלישירותי הב

  אבי משה סגל מדריך: 

 

  שביל העצמאותחלק שני: 

הסיור יחל במגדל שלום וינוע באזור  .הכרזת המדינהלא ועד "ת  מיסודה של העיר -מעיר עברית למדינה יהודית 

  נעסוק  בין השאר:  רוטשילד והסביבה, 'שד  -העצמאות" שביל  -מתחם "אחוזת בית 

 חזונם של מייסדי העיר העברית הראשונה דרך תחנות השביל, סיפורי בתים בין פיתוח לשימור היסטורי, ב

  הכרזה ומגילת העצמאות וסגנונות חיים על השדרה. - אדריכלות הבאוהאוס, ציונות

 איציק דרורמדריך: 
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 ל חלוני..."רים ששלחתי לדרכן, שבות א"כל הציפו :7 מסלול מספר

 "על העיר עפות יונים"חלק ראשון: 

סיפורה של העיר תל אביב כפי שנשקפה בראי יצירתו השנונה של נתן אלתרמן, חיי התרבות התוססים ורינת חיי היום 

סיור בנתיבות סמטאותיה של תל אביב שהיו  –ריים, המאבק לעצמאות, הספינות שבדרך למדינה שבדרך יום האפרו

 ושעודן. 

  עופר רגב ך: מדרי

 

 גן העצמאות – לציפור מעל למערה החשמלית "כן"חלק שני: 

החופי  הכורכר רכס שבמרומי הוותיק העירוני הילטון בפארק מלון של לאפו מתחת ממש

 אצלנו: גדולים שהתרחשו הכי המתח מסיפורי המטופחים כמה בשביליו להם ומצטלבים נפגשים

 ום שאותו ביצרו מלכי החשמונאים ובו השתמשו הבריטים במק שאנטי. שריף ורצח ארלוזורוב רצח

 המערבי. במדבר במערכה R.A.F-ה של לטייסים הגיבורים הבראה כבית

  אביב״. על תל בהגינם שנפלו ״הטייסים השחף לזכר פסל בהוד עלינו משקיף ממעלכאשר 

 חסמב״ה. של החשמלית״ בהשראת ״המערה הקרובה ובסביבתו בגן נטייל

 י משה סגל אבמדריך: 

 

 

 "אצלנו בשכונה": 8מסלול מספר 

 בעקבות הטמפלרים בתל אביב חלק ראשון: 

את הסיור במתחם התחנה ונעבור בין הבתים של משפחת וילנד שעברו תהליך שימור ונראה את מפעל הבטון.  נפתח

תושביה היה טראגי משם נמשיך לסיפורה של המושבה האמריקאית, שהוקמה מבתי עץ הקיימים עד היום, שסופם של 

 מנואל. מו כנסיה ובתי מלון נבקר בבית עובמקומם התיישבו הטמפלרים הגרמנים שהקי

  גלי נחום מדריך: 

 

 עג'מיחלק שני: 

 פרויקט גבעת אנדרומדה, תצפית לעבר פארק מדרון יפו, הליכה בסמטאות עג'מי וסיום בגן השניים.

 כה: ד"ר מיכל אורן מדרי
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 התחדשות עירוניתלגולו של מרחב יג: 9מסלול מספר 

 התחדשות עירונית חלק ראשון: 

אתר ההנצחה ליוסף חיים ברנר וחבריו שנרצחו באבו כביר, שרידים אחרונים לנוף הכפרי ועיצובם מחדש בפארק 

 החורשות, הכנסייה הרוסית טביתא.

 מדריכה: ד"ר מיכל אורן 

 

 פלורנטין ומה שביניהן - נוגהחלק שני: 

 עת הקמתןאופיין נעמוד על השכונות שניבנו בשולי יפו ובשולי תל אביב, נספר על העיר.  איר את שולייבסיור נ

 נכיר אנשים, מקומות  וחוויות במרחב המתחדש. מגמות בהתפתחותן היום. ונחשף ל

  מיכל ששון ביביכה: מדרי

 

 

  שכונות ופינות נסתרות בתל אביב יפו :10מסלול מספר 

 כרם לנחלהבין חלק ראשון: 

שתי שכונות כה קרובות וכה רחוקות זו מזו: על שם איזה בנימין נקראה הנחלה? נחלת בנימין וכרם התימנים כונות הש

על פועלים ובורגנים ברחוב, בבתי קפה ובמטבח הפועלים בעקבות ספריה של ציונה רבאו. מי רכבה על חמור ומצאה 

שהתחתן עם אשכנזיה והקים גם תזמורת כלי נשיפה, ועוד על עבר, מלוכה? על מוכתר השכונה, ועל התימני הראשון 

 .הווה ועתיד של שתי השכונות

  יוסי גולדברגמדריך: 

 

 טבע עירוני לק שני: ח

 לרמת אביב ג'. גלילות בסיור זה, נפקוד את אתר הטבע האחרון של המטרופולין תל אביב, שנמצא בין

ים, נחצה את נחל אחיה ונלך במנהרה מתחת לכביש המהיר איילון, של השומרונ העתיקות נכיר את מערות הקבורה

 בסמוך נראה את בריכת החורף העונתית, עד שנגיע אל פרויקט שיקום הטבע והצמחייה של תלמידי הכפר הירוק.

 ונדבר על האיום הגדול של בנייה בריאה הירוקה האחרונה של העיר, וכל זאת לצד פריחת האביב הנהדרת.

 ריינשטיין  זיומדריך: 
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טיום המכון תשע" -טופס הרשמה   
 2019 מרץב 19, טתשע"אדר ב'  י"ב, שלישייום 

 
 הריני מבקש להירשם ליום המכון, למסלול:

 שם הסיור                  סיור מס' Xסמן 

  1.  רעות בירן וגלי נחום  –רוח וחומר בתל אביב 

  2.  רגב גדעון מיטשניק ועופר –בדרך לחירות 

  3.  איילת אורפז ויוסי גולדברג  –בין קדושה לחולין  -יפו 

  4.  איציק דרור ואיילת אורפז –חזון ומציאות  בעיר תל אביב  

  5.  "זיו ריינשטיין ורעות בירן –"אמא אדמה 

  6.  אבי משה סגל ואיציק דרור –מן העיר העברית הראשונה למדינה עברית 

  7.  עופר רגב ואבי משה סגל  –לדרכן..." "כל הציפורים ששלחתי 

  8.  "גלי נחום וד"ר מיכל אורן  –"אצלנו בשכונה 

  9.  מיכל ששון ביבימיכל אורן וד"ר  –גילגולו של מרחב התחדשות עירונית 

  10.  יוסי גולדברג וזיו ריינשטיין –שכונות ופינות נסתרות בתל אביב יפו 

 

 _  ___________ :סה"כ לתשלום_   ____: ר משתתפיםמספ  .חש" 041 :)לאדם( דמי השתתפות

 ז שלהם :"נא לפרט את שמות כל  המשתתפים ומספרי ת

_____________     __________ת"ז: __ ________________________ :שם  פרטי ומשפחה
________________________________ _mail:    ___________ :נייד______________ 

_____________     __________ת"ז: __ ________________________ :משפחהשם  פרטי ו
________________________________ _mail:    _____________ :נייד____________ 

 :)סמן( הוראת תשלום

   המחאה מזומן   מספר: כרטיס אשראי מסוג __________:  ________________________                                  

 ____________________________: מס' ת.ז. של בעל הכרטיס    _______: __בתוקף עד
 

 יום זה ועדכונים נוספיםל, בהקשר הנני מסכים לקבל דואר אלקטרוני ממכון אבשלוםהערה: 

 
 

 נוהל ביטול: 
   דמי ביטול לכל נרשם. ₪ 30יגבו  2/3/19תאריך ל עד

                     מעלות דמי ההשתתפות. 50%גבו י 3/3/19  מתאריך
 מעלות דמי ההשתתפות.   75%יגבו  12/3/19  מתאריך

           ביטול ביום האירוע לא מזכה בהחזר. 

 איסוף: 

 
 מכללת לוינסקימגרש חנייה דרומי    8:30

 

                                                                                                                                        

                                                                 חתימה _________________                                                                                       תאריך: _____________  
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