 20-18סופשבוע של
בנובמבר בתים פתוחים

 2021בירושלים

ברכת ראש העיר

ברכת מנכ״ל משרד ירושלים ומורשת

תושבות ותושבי ירושלים,

מבקרים ומבקרות יקרים.

ממש כמו ערים גדולות וחשובות אחרות ברחבי תבל  -ובהן ניו יורק ,לונדון ,רומא
ואחרות  -ממשיכה ירושלים גם השנה בקיומה של מסורת אירועי ״בתים מבפנים״ -
חגיגת תרבות וארכיטקטורה ייחודית במינה.

ירושלים היא עיר שהתברכה באינספור בתים מיוחדים,
שמתוך הקירות ,החלונות והבנייה הייחודית מספרים את
עלילותיהם וסודותיהם של האנשים ודרכם את סודותיה
של העיר עצמה .בין הגגות האדומים של נחלאות לטחנת
הקמח של ימין משה ,ובין בתי שכונת רחביה להתחדשות
העירונית במרכז העיר  -כולם שוזרים את סיפורה של
ירושלים ,בעבר ,בהווה ולעתיד.

המיזם ״בתים מבפנים״ מאפשר לכל החפץ בכך הצצה נדירה לתוכם של עשרות
מבנים מעניינים הפזורים בכל רחבי העיר :מבתים פרטיים ועד בתי תפילה ,ממבני
ציבור ועד לגינות חבויות  -כל אלו ועוד מחכים למבקרים במהלך סוף שבוע ארוך
שכולו חגיגה של סגנון ,עיצוב והיסטוריה.
סיורים מודרכים ,לאלו המעוניינים בכך ,מסייעים לשפוך אור על הרקע של כל אותם
בתים ומבנים הנגלים בפני המבקרים.
״בתים מבפנים״ מוכיח כי יופייה של ירושלים מצוי לא רק באתריה ההיסטוריים
המרשימים המוכרים בעולם כולו ,אלא גם בשכיות חמדה צנועות יותר וידועות פחות,
המחכות לכם כחלק מהמיזם.
המיזם מאפשר זווית ראיה אחרת על העיר ובכוחו אף לחבר בין קהילות ומגזרים
מעצם הפתיחות העומדת במרכז הווייתו.
לכם ,המבקרים בירושלים עירנו ,שלוחה ברכתי ולצדה הזמנה להתרשם וליהנות
מהמגוון הרחב של אתרים ,אטרקציות ומקומות בילוי המצויים בשפע בכל רחבי העיר.
בברכה,
משה ליאון
ראש העיר ירושלים

ייחודה של ירושלים מתבטא בשכונותיה ,רחובותיה
ובנייניה ,ולשם כך נולד לפני מספר שנים פרויקט ״בתים
מבפנים" ,שהפך למוקד עלייה לרגל לאלפי אנשים.
במסגרת הסיורים ,מתאפשר ללא תשלום ביקור מודרך
בתוך מגוון רחב של בתים ומבנים ,שעיצוביהם הפנימיים
מבטאים את האופי המרהיב המרכיב את העיר הזו.
ישן עם חדש ,מזרח עם מערב ,מסורתי עם מודרני ,נצרות
עם אסלאם וכמובן את היהדות.
אני מאחל לכם ביקור נעים ומהנה בירושלים המתחדשת
ובעזרת ה׳ שתהנו מכל רגע בעיר הקסומה הזאת.
נתנאל איזק
מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת

לפתוח את העיניים ואת הראש לסביבה ,לארכיטקטורה ולעיצוב

להטבות בבתי מלון בירושלים בסוף השבוע של בתים מבפנים:
batim.itraveljerusalem.com

הצטרפו
אלינו

@iTravelJerusalem

בתים מבפנים מתקיים הודות לאדריכלים ,ליזמים ,לבעלי המבנים ,למנהלי המוסדות
ולאנשי השימור והטבע ,שרואים בארכיטקטורה לא רק מקצוע ומענה פונקציונלי לצרכים
אלא גם שליחות חברתית ותרמו מזמנם ומרצם ,ובחלק מהמקרים אף פתחו את בתיהם.

ההשתתפות בסיורים
והכניסה לבתים
בהתאם להנחיות
הקורונה הרלבנטיות
של משרד הבריאות

תודות

אירועי בתים מבפנים מנסים לעודד אותנו
להרים את העיניים ולהתבונן בסביבה הבנויה
בתשומת לב כדי ללמוד להכיר את המרכיבים
שמהם בנויה עיר .באמצעות כניסה לחללים
לא מוכרים ,סיורים במקומות בלתי צפויים,
מפגשים עם האדריכלים והיכרות עם השיקולים
התכנוניים ,עם ההיסטוריה ועם החזון לעתיד -
מקבלת נקודת המבט על העיר עומק חדש.
זו המטרה של האירוע בארץ ובעולם ,ובעינינו
היא מזמנת מסע מרתק של שלושה ימים
שאחריהם ,כך אנו מקווים ,תיראה העיר
אחרת לגמרי.

אירועי בתים מבפנים ירושלים 2021
אינם כרוכים בתשלום ופתוחים לכל
איך משתתפים?
במסגרת בתים מבפנים ירושלים יתקיימו ברחבי
העיר כ 130-אירועים שונים :בתים פתוחים
וסיורים בהיבט אדריכלי  -הכל חינם.
פירוט של האירועים תוכלו למצוא בעמודים
הבאים לצד מפה שתעזור לכם לתכנן מסלול
אישי ובאתר האינטרנט:

מקווים שגם אתם תיהנו מהמסע ומאחלים
סוף שבוע מלא השראה ועניין.

batim.itraveljerusalem.com

צוות בתים מבפנים

האירוע מתאים לשומרי שבת.

הדלתות
נפתחות
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 003סודות החומה

נקודת מפגש :כיכר צה"ל (ליד הפינה הצפון
מערבית של חומת העיר העתיקה).
הזדמנות לגלות את הכתובות והקישוטים שעל
חומת ירושלים ולשמוע על שערים שהיו ואינם
ועל כמה מהסיפורים האמיתיים והדמיוניים
שסופרו במשך השנים על אודות הפרויקט
האדריכלי המרשים ביותר בעיר ,בסיור עם רפי
כפיר מחברת אהבת ירושלים.
שישי ;12:00 ,19.11 ,שבת.12:00 ,20.11 ,
משך הסיור כשעה וחצי.
 2סיורים פתוחים .אין צורך ברישום מוקדם.

אגן העיר העתיקה
העיר העתיקה בירושלים משתרעת על פני קמ"ר אחד ,והיא מוקפת חומה שנבנתה במאה ה16-
על ידי הסולטאן הטורקי סולימן הראשון .זוהי סביבת מגורים מרתקת בכל היבט  -אדריכלי,
חברתי ,היסטורי ודתי .העיר העתיקה מחולקת לרבעים  -יהודי ,מוסלמי ,נוצרי וארמני  -ומאופיינת
באווירה קוסמופוליטית ואדריכלות של בני לאומים ,דתות ועמים שונים .היא מיושבת ברציפות
זה אלפי שנים וכל תקופת התיישבות הותירה בה חותם .העיר העתיקה היא הגרעין האידיאי של
העיר המשפיע על כל סביבותיו והיא גם גרעין ההתפתחות הפיזית שממנו מתפתחת ירושלים
לאורך ההיסטוריה על צירי התנועה לכיוון הערים הסמוכות .ב 1981-הוכרזה העיר העתיקה כאתר
מורשת עולמי על ידי אונסק"ו.

 004התפתחות אורבנית
בעיר העתיקה

נקודת מפגש :שער יפו.
נריה ספיר ,ארכיאולוג מחוז ירושלים ,יוביל את
הסיור ברחובות העיר העתיקה ,לצד בתים
ומבנים שנבנו בתקופות שונות ,ובמהלכו יתאר
את תפקידיה של רשות העתיקות ויספר על
תגליות שהתגלו בעיר העתיקה מעל ומתחת
לפני הקרקע .הסיור כולל כניסה לחללים
סגורים שבהם חלה חובת עטיית מסכה.
חמישי.9:00 ,18.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 20-משתתפים.
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נקודת מפגש :בכניסה למוזיאון מגדל דוד.
אדריכלי פרויקט :איתן קימל ויותם כהן־שגיא,
קימל־אשכולות .תאריך סיום.2022 :
הצצה אל מאחורי הקלעים של פרויקט
השימור וההתחדשות של מוזיאון מגדל דוד
השוכן במצודת ירושלים הקדומה ,סמוך לשער
יפו .המפגש עם מעצבי המוזיאון  -אדריכל
יותם כהן־שגיא ממשרד קימל־אשכולות וחנן
וטל דה־לנגה  -יכלול סיור באתר ושיחה על
דילמות השימור העולות בעבודה במבנה
היסטורי בעל חשיבות כה רבה ,אל מול צורכי
ההתחדשות והנגישות של המוזיאון הפועל
בתוכו .הסיור בהדרכת אילת ליבר ,מנהלת
ואוצרת ראשית .ההשתתפות בנעליים סגורות.
שישי 11:00 ,19.11 ,ו.13:00-
 2סיורים ברישום .מוגבלים ל 35-משתתפים.
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נקודת מפגש :השער החדש ,העיר העתיקה.
סיורים מודרכים במתחם של הקהילה
הקתולית־פרנציסקנית בעיר העתיקה ,הכולל
מנזר הפעיל מאז המאה ה 16-וכנסייה בסגנון
בארוק ספרדי בעלת ציורי קיר וחלונות ויטראז'
מ .1880-הסיורים יעברו גם באזור המשרדים
הממחיש כיצד בניין מהמאה ה 15-משתנה
באופן אורגני בהתאם לצורכי המשתמשים,
וכן בחצר המרפאה ,בחדרי בית המרקחת
הפרנציסקני לשעבר ובצד פשפש החולים.
הסיורים יכללו ביקור גם במודל הבזיליקה
של פרנציסקוס הקדוש מאסיזי עם ציורי
הקיר של ג'וטו.
שבת .10:30 ,20.11 ,שני הסיורים יצאו במקביל.
 2סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.

 005האחוריים של ירושלים

נקודת מפגש :שער יפו.
"קנאות ,אפלה וזוהמה שוכן ברחובותייך רעי
הריח" ,כתב הרצל על ירושלים בשנת .1898
הסיור עם רועי אופנבכר יתחקה אחר ירושלים
של מטה ויעסוק בהיסטוריה של האשפה,
הביוב וכל מה שעיר הנצח הקיאה מתוכה.

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

בסיור שיעבור לאורך חומת העיר העתיקה,
יחקור אופנבכר את המשמעות של הפסולת
בהיסטוריה של העיר ,יבדוק לאן הלכו
הירושלמים בדורות הקדומים כדי להתפנות,
יסביר מדוע פגש הרצל עיר כה מצחינה ומדוע
נחשבה ירושלים של המאה ה 19-לאחד
המקומות המסוכנים בעולם .כמו כן יעלו
במהלך הסיור שאלות כגון מה האשפה שלנו
מלמדת עלינו? מה יסיקו ממנה הארכיאולוגים
שינברו בה בעוד אלף שנה? וכיצד עלינו
להתמודד עם משבר הפסולת העולמי?
שישי.12:00 ,19.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 006כנסיית עמנואל
והמתחם הפרוטסטנטי

ליד שער יפו ,מול מגדל דוד.
אדריכל :ג'יי־וו ג'והנס.1849 ,
סיורים מודרכים בכנסייה הפרוטסטנטית
הוותיקה במזרח התיכון המכילה מוטיבים
יהודיים ומסתתרת בתוך מתחם של בית
הארחה .לצורך בניית הכנסייה הוזמנו סתתי
אבן מקצועיים ממלטה ,שהכשירו את הדורות
הבאים של סתתי האבן בירושלים .הסיורים
כוללים גם ביקור במוזיאון הקטן שבמתחם
שבו מוצגים מודלים מקוריים של קונרד שיק
ובספרייה .סיור מודרך בכל חצי שעה ,הדרכה
אחרונה ב .16:00-ההדרכות בעברית ובאנגלית.
חמישי ;17:30-9:30 ,18.11 ,שישי,19.11 ,
 ;17:30-9:30שבת.17:30-9:30 ,20.11 ,
בית פתוח וסיורים פתוחים .אין צורך ברישום.
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רחוב אור החיים  ,6הרובע היהודי
בעיר העתיקה.
מוזיאון השוכן בבית עתיק בן  500שנה
ברובע היהודי ,אחד משני בתי החצר העתיקים
ששרדו ברובע היהודי .המוזיאון מתעד
את הווי החיים של אנשי היישוב היהודי
הישן בירושלים עד שנת תש"ח ומציגו
בתערוכות קבע ותערוכות מתחלפות .בימים
אלה מוצגות במוזיאון התערוכות :קהלת -
מגזרות נייר של האמן נפתלי מזעקי; מושב
זקנים  -סיפורם של זקני ירושלים בשנים
 ;1948-1840להיות ילד בארץ ישראל -
משחקי קופסה משנות ה .40-בשעה 11:00
יתקיים סיור עם אוצרת המוזיאון ,אורה
פיקל־צברי .הסיור מוגבל ל 20-הבאים
הראשונים .הכניסה למוזיאון מותנית בהצגת
תו ירוק ובעטיית מסכה.
שישי.13:00-10:00 ,19.11 ,
בית פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 007הרובע הארמני בצרפתית

בואו ליהנות ממגוון בתי
קפה ומסעדות באיזור
Cafe Auguste Victoria
מרטין בובר*
בין הקשתות הגיא 174
גלידה גולדה שדרות ממילא
הטברנה הארמנית
הפטריארכיה

הארמנית *79

וורסה קפה
הפטריארכיה היוונית קתולית*
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נקודת מפגש :שער יפו ,ליד לשכת התיירות.
מורת הדרך אליס מרציאנו תוביל את הסיור
(בשפה הצרפתית) שיתחיל ברובע הארמני,
יכלול ביקור בכנסיית סנט ג'יימס השייכת
לקהילה הארמנית ויספר את סיפורה ,וימשיך
להר ציון לקבר דוד המלך ולקונקולום  -חדר
הסעודה האחרונה  -מהאתרים החשובים
בנצרות .הכניסה לחללים סגורים במהלך
הסיור מחייבת עטיית מסכה.
חמישי .14:30 ,18.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור ל 30-הראשונים .אין צורך ברישום.

מחפשים
איפה לאכול
בתום הסיור?

נקודת מפגש :בכניסה לבית הכנסת
מרחוב היהודים ,הרובע היהודי.
אדריכל שימור :נחום מלצר.2010 ,
פרויקט בניהול החברה לפיתוח הרובע.
בית הכנסת נבנה תחילה במאה ה18-
על ידי רבי יהודה חסיד ב"חצר האשכנזים"
שבלב הרובע היהודי בעיר העתיקה .לאחר
שהסתבך בחובות עקב הוצאות הבנייה,
נהרס בית הכנסת על ידי הטורקים ובשל
כך זכה לכינוי "החורבה" .בשנות ה 60-של
המאה ה 19-נבנה מחדש וב 1948-נהרס
שוב ,הפעם על ידי הלגיון הירדני .מאז נותר
הרוס במשך שנים ,כשרק אחת מקשתותיו
נותרה בשלמותה .האדריכל נחום מלצר
ממשרד מלצר אפריל אדריכלים ,האחראי
על שימורו של המבנה ההיסטורי ,יציג בסיור
את העבודות שנעשו בו שכללו שחזור
מפורט של המבנה ועבודות אמן ויספר
אנקדוטות שונות שנקשרו למבנה.
ההשתתפות בסיור בלבוש צנוע.
שישי .9:30 ,19.11 ,משך הסיור כשעה.
סיור ל 30-הראשונים .אין צורך ברישום.

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח

חומוס לינא
מעלות

אל-חאנקה *42

מסעדת הפטיו
אמריקן קולוני
לואי ונסן *1
נזמי שוק

הצורפים*

 City Viewבנימין

מזר*

קבב שאהין
שוק הקצבים *76
קופי בייגל
תפארת ישראל 18
קפה גלריה דרך הר

הזיתים*

* לא כשר

ירושלים  /בתים מבפנים 5 / 2021

 1תכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית |  2מבנה לשימור |

קיימות |  4ידידותי לילדים |  5המבנה העיקרי נגיש |  6המבנה אינו נגיש
ובהמשך שכן בו קולג' שמידט לנערות.
בהמשך חזר המבנה לשימוש המקורי  -בית
הארחה לצליינים .בבית חדר אירוח קיסרי
ומוזיאון קטן עם אוסף פוחלצים ומודלים של
קונרד שיק (במרתף) .הסיורים המודרכים
יבקרו בחדר הקיסר ובמרתף ויסתיימו בתצפית
מהגג .הכניסה עם כלי נשק אסורה.
חמישי 13:00 ,11:00 ,18.11 ,ו.15:00-
 3סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.

 010שימורן והצלתן

של אבני הכותל | 2 1

נקודת מפגש :בכניסה לגן הארכיאולוגי -
מרכז דוידסון ,סמוך לשער האשפות.
בקיץ  ,2018במוצאי תשעה באב ,נפלה אבן
מהכותל המערבי וכמעט פגעה בראשה של
מתפללת .בעקבות אירוע זה ערכה בשנתיים
האחרונות רשות העתיקות ,בהובלת מנהל
שימור ,סקר דקדקני של אבני הכותל ועבודות
שימור מקיפות לשם ייצובן והצלתן .לצד
הפעולות שנועדו לשמור על המונומנט הייחודי
בן אלפיים השנים ,נערכו גם מחקרים וסקרים
משלימים ,בהם מחקר ארכיאולוגי ואפיגרפי
של כתובות חקוקות באבני הכותל ,מחקר
וניתוח כימיים ,בדיקות וסריקות רדאר וסקר
תשתיות טבע מפורט שמיפה את החי
והצומח בכותל המערבי .הסיור בהדרכת
אדריכל יהונתן צחור ,מתכנן שימור אזור
ירושלים ,מנהל השימור ,רשות העתיקות
שהובילה את הפרויקט יחד עם החברה
לפיתוח ושיקום הרובע היהודי.
חמישי .9:00 ,18.11 ,משך הסיור כשעה.
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 30-משתתפים.

 012המנזר הפרנציסקני
אד צ'נקולום | 6

הר ציון (ליד קבר דוד).
מנזר אד צ'נקולום הוקם בשנות ה 30-של
המאה ה 20-בשטחו של המסדר הפרנציסקני
הישן שממנו גורשו חברי המסדר במאה ה.16-
הכנסייה הקטנה שבמתחם מקושטת בחלונות
צבעוניים ובפסלים מודרניים ופונה לכיוון חדר
הסעודה האחרונה ההיסטורי .הגן הקטן שופץ
לאחרונה ומעניק אתנחתא ירוקה להמולת
הר ציון .בתחתית הגן גם קאפלה מודרנית
קטנה עם חלונות ויטראז'.
שישי.17:00-14:00 ,19.11 ,
בית פתוח וסיורים פתוחים .אין צורך ברישום.

 013לנבור בהיסטוריה

 011האגף החדש

של מרכז דוידסון | 2 1

נקודת מפגש :בכניסה הראשית לגן
הארכיאולוגי ,מעלות הרב שלמה גורן.
אדריכלים :קימל־אשכולות.2021 ,
אדריכל איתן קימל ממשרד קימל־אשכולות
האחראים על תכנון אגף החדש של מרכז
דוידסון יציג את המבנה חדש ,החפור
למחצה והבנוי בתוך בורות יסודות הארמונות
האומיים ,ממזרח למוזיאון דוידסון הקיים.
האגף החדש ישמש כהרחבה של שטחי
התצוגה של המוזיאון .בסיור יספר קימל על
תהליך הבנייה המורכב שכלל העמקה של
הבורות כדי שהמבנה החדש לא יעלה
בגובהו מעל השרידים האומיים ,ויציג את
מבנה הגג שעוצב במיוחד העשוי מלוברים -
תריסי אבן המגנים על הבניין ומצלים על
חזיתות הזכוכית.
שישי.12:00 ,19.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 40-משתתפים.
 / 6בתים מבפנים  / 2021ירושלים

נקודת מפגש :מרכז המבקרים עיר דוד.
הזדמנות נדירה לסייר עם ד"ר ג'ו עוזיאל,
חופר האתר מטעם רשות העתיקות ,במורדות
המזרחיים של שלוחת עיר דוד ,שבהם נחשף
לאחרונה קטע מחומת ירושלים מתקופת בית
ראשון .בסיור יציג עוזיאל את שכבות המפולת
וההרס ואת העדויות האפשריות של חורבן
ירושלים על ידי הבבלים .המשתתפים נדרשים
לעטות מסכה לאורך כל הסיור.
חמישי .10:00 ,18.11 ,משך הסיור כשעה וחצי.
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 25-משתתפים.

 015מכון אולברייט

רחוב סלאח א־דין .26
הזדמנות לגלות את המתחם של מכון
אולברייט השוכן במבנה היסטורי מתחילת
המאה ה 20-המקיף חצר פנימית מטופחת ,וכן
לבקר בתערוכה "שער לעולם :נמל התעופה
ירושלים  "1967-1948המוצגת בחצר .מכון
המחקר האמריקאי לארכיאולוגיה ,הקרוי על
שמו של הארכיאולוג וחוקר המקרא החשוב
וויליאם פוקסוול אולברייט ,מכיל אוספים
ארכיאולוגיים ,כיתות לימוד ,חדרי מגורים
לחוקרים וספרייה ובה אוסף ספרים ומפות
נדירים .הסיורים בהדרכת סגן מנהל המכון,
הארכיאולוג ד"ר אהרון גרינר .לסיורים ביום
חמישי יצטרף יוזם התערוכה ,ד"ר אלדד ברין,
שחקר את תולדות שדה התעופה בשנים
 .1967-1948התערוכה פתוחה למבקרי בתים
מבפנים בימים חמישי מ 14:00-ועד 19:00
ובשישי ושבת מ 10:00-ועד .15:00
חמישי 17:00 ,18.11 ,ו ;18:00-שישי,19.11 ,
 11:00ו.12:00-
 4סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.

 016גן הקבר

 014בית פאולוס וקולג' שמידט

דרך שכם  ,2מול שער שכם.
אדריכל :היינריך רנארד.1908 ,
ביקור בבניין שנבנה בראשית המאה ה20-
כבית הארחה לצליינים גרמנים .ב1948-1917-
שימש כבניין ממשל של המנדט הבריטי

סמטת קונרד שיק ליד דרך שכם
(חניה בחניון מול מלון לגאסי).
סיורים בגן המטופח ,שהוא אתר קודש
ומוקד עלייה לרגל לפרוטסטנטים ולאוונגלים
המאמינים שזהו גנו של יוסף איש רמתיים
שבו נטמנה גופתו של ישוע מנצרת לאחר
צליבתו (ולא בכנסיית הקבר ,כמקובל
בקרב הקתולים והאורתודוכסים) .הגן
מוחזק ומטופח על ידי עמותה בריטית בשם
"אגודת גן הקבר" ,ובו פינות חמד ירוקות

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

המשמשות לתפילה ולפולחן נוצריים .בגן
גם בור מי גשמים אדיר ממדים מן התקופה
הצלבנית ,גת יין קדומה ומערת קבורה בת שני
חדרים .בסיור בן  15הדקות תוצג ההיסטוריה
של המקום ומשמעותו עבור הצליינים
המבקרים בו.
חמישי( 12:00-8:00 ,18.11 ,סיור אחרון ב;)11:30-
שישי( 12:00-9:00 ,19.11 ,סיור אחרון ב;)11:30-
שבת( 13:00-9:00 ,20.11 ,סיור אחרון ב.)12:30-
הדרכות בעברית ובאנגלית בכל חצי שעה.
גן פתוח וסיורים פתוחים .אין צורך ברישום.

פיליכובסקי ,והוא ייכנס למערת ניקנור
בגן הבוטני ,שבו נמצאה אחת מהתגליות
הארכיאולוגיות החשובות מימי בית שני.
יסופר בו סיפורה של היחידה הסודית ששכנה
בו בין  1948ל 1967-ומדוע בוטלה בו הקמת
הפנתיאון הלאומי .הוא יכלול תצפית להרי
יהודה מתיאטרון המעלות ויסתיים בביקור
בבית כנסת הכט שתכנן האדריכל רם כרמי.
הכניסה לקמפוס מותנית בהצגת תו ירוק.
חמישי ;15:30 ,18.11 ,שישי.10:30 ,19.11 ,
משך הסיור כשעה וחצי.
 2סיורים ברישום .מוגבלים ל 40-משתתפים.

נקודת מפגש :בכניסה למוזיאון,
רחוב סולטאן סולימאן .27
החנייה במוזיאון על בסיס מקום פנוי.
אדריכל :אוסטן סיינט בארב אריסון,
שנות ה־.30
סיור באחד המבנים היפים בירושלים שיספר
את ההיסטוריה של המבנה רב ההוד של
מוזיאון רוקפלר  -הבניין הראשון בארץ
שנבנה כמוזיאון לאומי .הסיור יתייחס לאיכויות
האדריכליות הייחודיות של הבניין שנבנה
לצורך תפקיד כפול :כמוזיאון הכולל תצוגה
ארכיאולוגית מראשית ימיה של הארכיאולוגיה
בארץ ישראל ,מאתרים כמו יריחו ,בית שאן
והר הבית ,וכמקום מושבו של המוסד
המנהל את הארכיאולוגיה של המדינה.
הסיור בהדרכת אלגרה סבריאגו ,אוצרת
האוסף המנדטורי ברשות העתיקות.
ההשתתפות בסיור מותנית בהצגת תו ירוק
ובעטיית מסכה.
חמישי.16:00 ,18.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 20-משתתפים.

 019לכל איש יש שם

במצפור גליק בתצפית על העיר העתיקה ועל
ירושלים החדשה.
שישי ;12:30 ,19.11 ,שבת.13:00 ,20.11 ,
משך הסיור כשעה ורבע.
 2סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.
הרישום בטלפון.052-5281469 :

 021הקמפוס ההיסטורי
של הר הצופים

 017מוזיאון רוקפלר

נקודת מפגש :בכניסה הראשית לבית
הקברות בשדרות צ'רצ'יל ,הר הצופים.
סיור בבית הקברות הבריטי בהר הצופים -
מבתי הקברות הצבאיים הראשונים בעולם
שבהם הונצחו הנופלים בשמותיהם על
המצבות .את הסיור יוביל מורה הדרך
אבי בלדי והוא יסקור את ראשיתה של
הקבורה הצבאית בעולם ,את הקמת
הוועדה האימפריאלית לקברי מלחמה
()The Imperial War Graves Commission
ואת התכנון האדריכלי האופייני לבתי
הקברות הבריטיים ,מדייפ שבצרפת ועד
יאנגון שבמיאנמר .בסיור יוסבר מדוע קבורים
במקום גרמנים ,מה הקשר של נבחרת
הרוגבי של ניו זילנד לבית הקברות וכיצד
התגלגל סמל פשיסטי למצבות ממלחמת
העולם הראשונה.
שבת .11:00 ,20.11 ,משך הסיור כשעה.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

נקודת מפגש :כיכר אביגדור המאירי בהר
הצופים ,ליד שער הכניסה הראשי לקמפוס.
סיור בין הבניינים הראשונים שנבנו בקמפוס
הר הצופים  -בית גריי־היל ,בניין הארכיאולוגיה
(המנזה) ,הספרייה הלאומית והאמפיתיאטרון,
מערות ניקנור והגן הבוטני .הסיור יספר את
סיפור הקמתה של האוניברסיטה העברית
על הר הצופים ועל תקופת ניתוקה מירושלים
המערבית במשך קרוב לשני עשורים ,מ־ 1948
ועד  .1967הסיור בהדרכת ההיסטוריון שמואל
טל ישולב בזיכרונותיו האישיים כחייל ושוטר
על ההר בשנת  .1965הכניסה לקמפוס
בהצגת תו ירוק.
חמישי.14:00 ,18.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 022עיסאוויה 2030

 018על הפסגה

נקודת מפגש :רחבת הכניסה לפורום המרכזי
בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה
העברית ,סמוך לחנות אקדמון (מומלץ
להיכנס רגלית דרך שער מספר .)1
סיור בעקבות אישים בולטים ואירועים מכוננים
בתולדות האוניברסיטה העברית בקמפוס
הר הצופים ,בהדרכת מורה הדרך אבי בלדי.
בסיור יוצג ציור טקס הפתיחה שצייר לאופולד

 020אחוזת קבר

נקודת מפגש :מחוץ לבית הקפה ארומה
בשדרות צ'רציל ,הר הצופים.
מורה הדרך אבי בלדי יוביל את הסיור
בבית הקברות של משפחת בנטוויץ' ובבית
הקברות של המושבה האמריקאית .בסיור
יסופר סיפורה של משפחת בנטוויץ' וקשריה
הרומנטיים והטרגיים עם היישוב העברי בארץ.
חלקו השני של הסיור יתמקד בבית הקברות
הנסתר של המושבה האמריקאית והוא יסתיים

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח

נקודת מפגש :חניון האוניברסיטה בהר
הצופים ליד כיכר אביגדור המאירי.
אדריכלים :ארי כהן אדריכלים.
תוכנית מתאר מקומית לשכונת עיסאוויה
מקודמת על ידי עיריית ירושלים מאז שנת
 .2015מטרתה היא מתן מענה תכנוני מקיף
ומיטבי לצורכי התושבים בשכונה תוך
התחשבות במאפיינים הייחודיים שלה,
בגידולה הצפוי ובראייה כוללת של צרכיה
בתחומי הדיור ,מוסדות הציבור ,הסביבה
והתשתיות הפיזיות והציבוריות .הסיור
עם מתכנני התוכנית ייפתח בתצפית על
השכונה ויוצגו בו האתגרים שעימם
מתמודדת התוכנית והפתרונות המוצעים
במסגרתה  -הן לצורכי המגורים והן
לתשתית הציבורית התומכת.
שישי.14:30 ,19.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 30-משתתפים.
ירושלים  /בתים מבפנים 7 / 2021

 1תכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית |  2מבנה לשימור |

קיימות |  4ידידותי לילדים |  5המבנה העיקרי נגיש |  6המבנה אינו נגיש

 025רוח הרפאים של בווינגראד

נקודת מפגש :גן דניאל ,כיכר ספרא.
מגרש הרוסים עומד על תילו קרוב ל 150-שנה.
רק שנתיים מתוכן  -בין  1946ל- 1948-
היה מתחם צבאי שבו שוטרים חמושים
וסביבו תלתליות .אולם תקופה זו  -שבה כונה
בווינגראד ,ע"ש שר החוץ הבריטי בווין וביצורי
סטלינגרד  -נחקקה בזיכרון ההיסטורי של
תושבי העיר .הסיור המעגלי שיוביל ד"ר עדו
ליטמנוביץ' יתחקה אחר שרידי הביצורים,
תסופר בו ההיסטוריה של בווינגראד ויודגם
כיצד ומדוע התנתק המושג "בווינגראד"
מהאתר הפיזי וקיבל חיים משל עצמו.
שישי 9:00 ,19.11 ,ו ;11:00-שבת.10:00 ,20.11 ,
משך הסיור כ 50-דקות.
 3סיורים ברישום .מוגבלים ל 25-משתתפים.

מרכז העיר  -ציר יפו והנביאים
אזור זה של העיר התפתח בתחילת המאה ה 20-ובעיקר בתקופת המנדט (עם עליית משקלו
של הסחר הימי) .ציר התנועה הראשי באזור הוביל לשפלת החוף ,עד נמל יפו ,ומכאן גם שמו של
הרחוב .זהו המקום בעל הציביון האורבני ביותר בעיר ,בזכות התכנון המנדטורי שיצר בו רחובות
רחבים שלאורכם בניינים בני חמש קומות וקומת קרקע מסחרית .תוכנית זו היא התשתית שעליה
מבוסס מרכז העיר עד היום .הבנייה המנדטורית חיברה בין שכונות כגון מוסררה והנחלאות,
שקודם לכן היו פזורות ומנותקות זו מזו ,לכדי מערך עירוני רציף .רחוב הנביאים מאופיין בבנייה
מפוארת ומוסדית וכולל כנסיות ,קונסוליות ובתי חולים שהתרכזו בעורף העשיר של הציר
המסחרי (רחוב יפו).

 023מה מסתתר בממילא?

נקודת מפגש :בכניסה לקניון ממילא
מרחוב דוד המלך פינת רחוב אגרון.
תמר הירדני ,מורת דרך ירושלמית ,תוביל
את הסיור שיחשוף את סיפוריהם של כמה
מהבתים ההיסטוריים ששומרו ומשולבים בנוף
הבנוי של קניון ממילא ,אף שלרוב לא שמים
לב אליהם :בית תומס קוק ,בית הרצל ,מנזר סן
ונסן דה פול ובית קלארק .הסיור ייכנס לביקור
בבית קלארק ובבית תומס קוק.
חמישי 11:20 ,10:00 ,18.11 ,ו.12:45-
משך הסיור כשעה ורבע.
 3סיורים ברישום .מוגבלים ל 25-משתתפים.
 / 8בתים מבפנים  / 2021ירושלים

 026מרבד בן סירא

נקודת מפגש :בית המודל ,עיריית ירושלים,
כיכר ספרא ,בניין  ,1קומה .0
מפגש עם האמנית סמדר כרמלי ,יוצרת
המרבד ( ,)2021שייפתח בהרצאה של כ40-
דקות על תהליכי החשיבה והעבודה על
הפרויקט .לאחר ההרצאה תוביל כרמלי סיור
למרבד שבפינת הרחובות בן סירא והלל.
שישי .9:30 ,19.11 ,הסיור למרבד יצא ב.10:15-
מפגש פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 024מאחורי הקלעים

של עיריית ירושלים | 5

נקודת מפגש :בכיכר ספרא ,ליד הכניסה
לבניין  ,3מתחם כריות הבטון.
אדריכל :ג'ק א' דיאמונד; קולקר־קולקר־
אפשטיין; אדריכל שימור :פיטר בוגוד.1992 ,
איך מתנהלת העיר? לאן מגיעות פניות
התושבים ומה קורה במצבי חירום?
הצצה מיוחדת אל מאחורי הקלעים של
העיר ירושלים.
חמישי( 12:00 ,18.11 ,סיור בעברית)
וב( 14:00-סיור באנגלית).
 2סיורים ברישום .מוגבלים ל 25-משתתפים.

 027נובוי ירוזלימה | 6 2

מוזיאון אסירי המחתרות ,משעול הגבורה .1
אדריכל :מרטין איוונוביץ' אפינגר.1864 ,
מוזיאון פתוח וסיורים מודרכים בדגש שימור
ואדריכלות ,באחד החללים המרשימים בעיר

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

ששימש במקור כאכסניית צלייניות רוסיות,
ובתקופת המנדט הפך לבית סוהר שבו נכלאו
גם אסירי המחתרות .בגלגולו השלישי הפך
המקום למוזיאון המוקדש למאבק המחתרות
למען הקמת המדינה ובו שחזור של בית הכלא
המנדטורי על תאי האסירים ,בתי המלאכה,
בית הכנסת ,תאי הצינוק והגרדום .הסיורים
בהדרכת מנהל המוזיאון יורם תמיר.
חמישי ,17:00-9:00 ,18.11 ,סיורים מודרכים
יצאו ב 13:00-וב ;16:00-שישי,19.11 ,
 ,13:00-9:00סיורים מודרכים יצאו ב10:00-
ו .12:00-משך הסיורים כשעתיים.
בית פתוח ו 4-סיורים ל 40-הבאים הראשונים.
אין צורך ברישום מוקדם.

אכסניית הגברים ,בית חולים אביחיל וחצר
סרגיי ,ויציג את חלקם בביסוס הנוכחות
הרוסית בירושלים במאה ה.19-
שבת.9:00 ,20.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 70-משתתפים.

 030חצר סרגיי | 2

 028חניון בצלאל | 1

נקודת מפגש :רחוב שבטי ישראל פינת
משעול הגבורה ,ליד רמפת היציאה של
החניון החדש (מול מוזיאון המחתרות).
אדריכלות :ניר־קוץ אדריכלים ,מרכז
הפרויקט :אדריכל ישי רוטמן.2021 ,
אדריכלים אריה קוץ וישי רוטמן ,מתכנני חניון
בצלאל ,יציגו את החניון הציבורי החדשני
והמורכב שנפתח בימים אלה במגרש הרוסים.
החניון הוא חלק אינטגרלי ממבנה האקדמיה
לעיצוב בצלאל ,אך מבחינה תפקודית הוא
משולב בחניון ספרא הסמוך ובנייתו כללה
בין היתר חציבה של מנהרה מבעד לקירות
הדיפון של חניון ספרא אל מתחת לדרך
ציבורית שבין בניין העירייה לבניין בצלאל
החדש .החניון נבנה ביוזמת עיריית ירושלים,
בוצע באמצעות חברת עדן ונוהל ידי
המהנדס שמואל מהלה.
שישי.10:00 ,19.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

הלני המלכה .13
אדריכל :פראנק גיאה.1890 ,
אדריכל שימור :אורי פדן.2017 ,
אחד המתחמים המפורסמים ביופיים בעיר,
ששימש בעבר כאכסניה לצליינים רוסים
ולאחר מכן  -כביתן של החברה להגנת הטבע
ושל המועצה לשימור אתרים .לפני כחמש
שנים שופץ ושומר וחזר לשימושו המקורי.
המבקרים יוכלו לסייר בגן ולבקר בקאפלה
(הביקור בקאפלה מוגבל לשעות .)14:00-12:00
בגינה פועל כיום גם בית קפה .בשבת ב10:00-
יתקיים במתחם סיור שיודרך על ידי אדריכל
אורי פדן ,אדריכל השימור המתחם ומתכנן
הפרויקט .הסיור יצא מרחוב הלני המלכה 13
ויימשך כ 45-דקות .הכניסה בהצגת תו ירוק.
לא תתאפשר ישיבה בגינה .הישיבה במקום
בבית הקפה בלבד.
חמישי ;22:00-10:00 ,18.11 ,שישי,19.11 ,
 ;22:00-10:00שבת.22:00-10:00 ,20.11 ,
בית פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

מחפשים
איפה לאכול
בתום הסיור?

בואו ליהנות ממגוון בתי
קפה ומסעדות באיזור
אישטבח השקמה 1
ארחנטו השוק העיראקי
באשר עץ החיים 53
חצ’אפוריה

האשכול *6

לואיס טאקוס
שלומציון המלכה 11
עזורה השוק העיראקי
פפיטוס האגוז 11
 031קרחת יער אורבנית | 5

 029מונומנטים במגרש הרוסים | 2

נקודת מפגש :לצד קתדרלת השילוש הקדוש
ברחוב שניאור חשין  ,6מגרש הרוסים.
המתחם המשתרע על פני  68דונם במרכז
העיר כולל כמה מהמבנים הבולטים בירושלים.
הסיור עם איציק שוויקי ,מנהל מחוז ירושלים
במועצה לשימור אתרי מורשת ,יעבור במבנים
לשימור שבמתחם ,בהם הכנסייה ,השערים,

נקודת מפגש :במרצפת העגולה
שבמרכז כיכר ציון.
אדריכלים מיה עתידיה ,מעין טוקי כרמל ותמיר
מנצור כרמל  -האחראים על עיצובה החדש
של כיכר ציון כקרחת יער אורבנית  -יציגו את
הרעיונות והעקרונות התכנוניים העומדים
בבסיס התכנון המחודש של הכיכר ,תוך
סקירת ההיסטוריה שלה וסוגי השימושים
והפעילות בה .בסיור תוסבר חשיבותם של
עצים בוגרים במרחב הציבורי והאתגרים
שבשתילתם .התכנון זכה במקום הראשון
בתחרות לתכנון כיכר ציון .הפרויקט בוצע על
ידי עיריית ירושלים באמצעות חברת עדן.
חמישי ;14:30 ,18.11 ,שישי.14:30 ,19.11 ,
 2סיורים פתוחים .אין צורך ברישום מוקדם.

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח

קדוש שלומציון המלכה 6
קה פאסה האגוז 9
קפה גן סיפור גן סאקר
קראפט פיצההתפוח 12
רוסטרס עץ החיים 32
* לא כשר

ירושלים  /בתים מבפנים 9 / 2021

 1תכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית |  2מבנה לשימור |

 032מתחם בית הכמורה

נקודת מפגש :רחוב הנביאים .42
אדריכל :פלמר הבן.1903 ,
סיור עם אדריכלית ולנטינה נלין ועם מורת
הדרך טטיאנה וישנבצקי ,שהוא המשך למחקר
שערכו סטודנטים מהמחלקה לאדריכלות נוף
במכללת אורט בהנחיית אדריכלית ולנטינה
נלין על אודות המתחם שבו שוכנת כיום
המכללה .המחקר שִחזר בין היתר את מפת
מחנה הקיסר הגרמני וילהלם השני שהשתכן
במקום בשנת  ,1898את מקום המפגש של
הקיסר עם משלחת הקונגרס הציוני בראשות
תיאודור הרצל ב 2-בנובמבר  ,1898ואת גלגוליו
של האתר שבו נבנה ב 1903-בית הכמורה
ובית הספר לבנים של הקהילה הגרמנית
פרוטסטנטית בירושלים ,וב 1926-1918-היה
מקום מושבו של המושל הבריטי רונלד סטורס.
חמישי.15:00 ,18.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

קיימות |  4ידידותי לילדים |  5המבנה העיקרי נגיש |  6המבנה אינו נגיש

 034בית תבור ,המכון השבדי
ללימודי תיאולוגיה

רחוב הנביאים .58
אדריכל :קונרד שיק.1889-1882 ,
סיורים מודרכים במבנה שהוכתר בעבר על
ידי טדי קולק בתואר "הבית היפה ביותר
בירושלים" .הבית נבנה עבור משפחתו של
קונרד שיק ובתכנונו ושימש את משפחתו
מ 1882-עד  .1901מבחינת סגנונו האדריכלי
מאופיין הבית בסגנון אירופי ובמוטיבים
אוריינטליים .כיום בית תבור הוא בבעלותה של
הכנסייה הלותרנית השבדית ומשמש כמכון
אקדמי ללימודי תיאולוגיה .את הסיורים תדריך
ציפי רון  -פעילה סביבתית ,יקירת ירושלים
וישראל הרן מצוות בית תבור  -והם יכללו
כניסה לגן האינטימי ולקאפלה .הכניסה לבית
בהצגת תו ירוק ובעטיית מסכה .לא תותר
כניסה למתחם עם כלי נשק.
חמישי 12:00 ,11:00 ,10:00 ,9:00 ,18.11 ,ו;13:00-
שישי 12:00 ,11:00 ,10:00 ,9:00 ,19.11 ,ו.13:00-
 10סיורים ברישום .מוגבלים ל 25-משתתפים.

 036שכונות ובתים ברחוב יפו

נקודות מפגש :כיכר הדוידקה.
סיור עם רפי כפיר מאהבת ירושלים שיתמקד
בקטע הרחוב שמכיכר הדוידקה לכיוון שוק
מחנה יהודה ויסקור את סיפורם ההיסטורי
של השכונות ,של הבתים ושל התושבים שחיו
ופעלו בהם מהתקופה העות'מאנית עד לאחר
קום המדינה .הסיור יסתיים ליד בית חולים
שערי צדק הישן.
שבת .9:30 ,20.11 ,משך הסיור כשעה וחצי.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 037גרפיטי בירושלים

 033על שולחן התכנון העירוני | 5 1

המרכז לעיצוב אורבני שבבית המודל,
ספרא  ,1קומה .0
כיצד תיראה עיר הקודש בעוד עשור? מה
התוכניות המקודמות כיום ומה מעסיק את
אגף התכנון של עיריית ירושלים? שיחה
עם מהנדס העיר ירושלים ,מר יואל אבן,
על האתגרים ,הצרכים וההזדמנויות של
ירושלים כיום .במפגש יציג מהנדס העיר
את התוכניות המרכזיות המקודמות כיום
תחת הובלתו ואת תפיסתו את העתיד
התכנוני של העיר וכן פרויקטים נבחרים
על גבי מודל העיר ירושלים .את האירוע
ינחה אדריכל דינאי אורנשטיין ,יו"ר ועד
סניף ירושלים של התאחדות האדריכלים,
והמשתתפים יוכלו לשאול במהלכו שאלות.
האירוע מטעם המרכז לעיצוב אורבני
שבבית המודל ,עיריית ירושלים והתאחדות
האדריכלים ובוני ערים בישראל.
חמישי .18:00 ,18.11 ,משך הדיון כשעה.
מפגש ברישום .מוגבל ל 100-משתתפים.
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 035ממערב למזרח | 1

נקודת מפגש :כיכר הדוידקה.
אדריכלית דנה בורשטיין ,מנהלת תחום תכנון
בחברת עדן (החברה לפיתוח כלכלי של
ירושלים) ,תוביל סיור ברחוב הנביאים בואכה
מזרח העיר  -מהצירים ההיסטוריים בירושלים,
המחבר בין מרכז העיר למרכז העסקים של
המגזר הערבי ולעיר העתיקה ,ומשמש כדופן
עירונית חשובה גם לשכונות המע"ר החרדי.
בסיור ידובר על תפקודו הייחודי של הרחוב
כקו תפר עירוני המחבר בין אוכלוסיות שונות
ויוצגו התוכניות העתידיות שמקדמת בו
עיריית ירושלים והפעולות שמבצעת חברת
עדן לפיתוח המרחב בשני חלקיו  -המערבי
והמזרחי .במהלך ההליכה על הציר יוצגו
סוגיות התכנון העירוני בירושלים כפי שהן
באות לידי ביטוי בשטח :שימור מול פיתוח,
תנועה במרכז העיר ,שיתוף ציבור ותכנון
עבור מגוון אוכלוסיות ,ותידון אפשרות
איחודם של שני חלקי הרחוב.
חמישי.18:00-16:00 ,18.11 ,
סיור ל 20-הראשונים .אין צורך ברישום.

נקודת מפגש :כיכר הדוידקה.
סיור של גרפיטיול אל מאחורי הקלעים של
סצנת הגרפיטי בירושלים ,המהווה מוקד
משיכה עולמי בזכות העובדה שיוצרים בה,
זה לצד זה ,אמני גרפיטי יהודים ,מוסלמים
ונוצרים .בסיור שיתבונן בעבודות הגרפיטי
יתגלה אילו עבודות גרפיטי נמחקו ולמה ,איזה
גרפיטי שורד זה יותר מ 20-שנה ומדוע ,איך
עובדים אמני הגרפיטי על האבן הירושלמית
ומה קרה לאמן גרפיטי מפורסם שנתפס על
ידי המשטרה תוך כדי צביעה על קיר ברחוב
ראשי בירושלים.
חמישי .16:00 ,18.11 ,משך הסיור כשעה וחצי
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 30-משתתפים.
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רחוב יפו  ,97בניין כלל ,קומה E
(מעלון למרפסת לבעלי מוגבלויות מקומה .)E
הזדמנות להכיר את החזית החמישית של
בניין כלל ,שהפכה על ידי קהילת מוסללה

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

למעבדת ניסויים של טבע אורבני ושל חיים
בני קיימא ,ולהתרשם משלל הפרויקטים
והיוזמות  -פרויקט הקמפינג הראשון מסוגו
בעולם שהושק בקיץ האחרון כדי להחזיר את
המסורת המזרח תיכונית של אירוח ושינה
על הגגות; המשתלה על שם יורם אמיר; העץ
הנדיב  -מבנה עץ שנבנה עבור המידברן
ומוצב כעת על הגג ,ומרכז לדבוראות עירונית
(הכניסה אליו מוגבלת) .מוסללה היא קהילת
יוצרים ירושלמית המאגדת אמנים ,פעילים
חברתיים ,אנשי חינוך ויזמים ופועלת בעיר
מאז שנת  .2009הקהילה פועלת כמעבדת
מחקר לחיים עירוניים מקיימים ,ומעניקה
חממה ובית ליוזמות במרחב שבין אמנות,
חברה וקיימות .מוסללה פועלת מתוך אמונה
שבכוחן של האמנות והיצירתיות להביא לשינוי
בר קיימא בתרבות ובחברה העירוניות בכלל
והירושלמיות בפרט.
חמישי .18:00-9:00 ,18.11 ,בית פתוח.
סיור מודרך יתקיים בשעה .16:00
בית פתוח וסיור פתוח .אין צורך ברישום.

ששימש גם כמקום מרגוע לחולים .במלחמת
השחרור אירח המבנה את בית החולים
הדסה ,וכיום הוא משמש כבית ספר אנגליקני.
הסיורים ייפתחו בפרזנטציה קצרה על תולדות
המבנה .לא תהיה אפשרות להתהלך במתחם
באופן עצמאי.
שבת .14:00-10:00 ,11.20 ,סיור אחרון ב.14:00-
סיורים ל 25-הראשונים .אין צורך ברישום.

 043ד"ר וואללאך
ובית החולים שערי צדק הישן
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נקודת מפגש :רחוב יפו פינת רחוב יהוסף
שוורץ ,מול השוק המקורה.
סיור בהדרכת מלכה אליהו־קוסוביץ שיעבור
בציר יפו ,לצד השכונות ההיסטוריות שסביב
בית החולים שערי צדק הישן ,ויתייחס לסוגיות
של שימור והתחדשות לנוכח הבנייה לגובה
במרכז העיר ולנוכח פרויקט חידוש הכניסה
לעיר ירושלים.
שישי .14:00 ,19.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 039מגדל J

נקודת מפגש :רחוב יפו .86
אדריכל :גיא איגרא אדריכלים.2019 ,
סיור שיוביל אדריכל גיא איגרא ,מתכנן מגדל ,J
מהמגדלים הבולטים בקו הרקיע של ירושלים
כיום וחלק ממתחם הכולל קומת מסד
מסחרית ,מלון בוטיק ,מגורים ומבנים לשימור.
בסיור יוצגו המורכבויות שבפרויקט הכולל
סוגים שונים של מבנים חדשים ולשימור,
ומורכבות יישומה של דרישת החיפוי באבן
בירושלים בבנייה לגובה.
חמישי.16:00 ,18.11 ,
סיור ברישום .מוגבל ל 30-משתתפים בסיור.

 040בית הספר האנגליקני הבינלאומי

רחוב הנביאים .82
אדריכל :ברספורד פייט (אנגליה).1897 ,
בואו לגלות מתחם המסתתר מאחורי חומה
במרכז העיר ובתוכו מבנה בצורת פרסה
הטובל בגן מוצל .המבנה שימש בראשיתו
כבית חולים מודרני של האגודה האנגליקנית,
וסביבו ניטע גן רחב ידיים לצמחי מרפא

המבנה ב 120-השנים האחרונות .במבנה
מוצגת כעת תערוכת אמנות במסגרת
הביאנלה לאמנות ירושלים.
חמישי .15:30 ,18.11 ,משך הסיור כ 45-דקות.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

רחוב יפו  ,161קומה שנייה
(בחדר הישיבות של האכסניה).
תכנון :מהנדס תיאודור זנדל.1902 ,
הזדמנות לשמוע את סיפור הקמת בית
החולים הירושלמי הראשון שנבנה מחוץ
לחומות העיר העתיקה ,מפי שלמה ולך וד"ר
יוסף ואלך ,צאצאיו של מייסד בית החולים ד"ר
מוריץ־משה וואללאך .במפגש ישתפו בסיפורים
אישיים ובתמונות משפחתיות .במבנה נמצא
כיום בית רוח חדשה  -מרכז תרבות ,אמנות
ויזמות שבו פועלים עשרות מוזיקאים ,מעצבים,
יוצרי וידיאו וסאונד ,סטארטאפים ,מיזמים
חברתיים וקהילתיים ועסקים יצירתיים תוך
שימור ערכי החדשנות ,הקיימות והקהילתיות
שאפיינו את פעילות המבנה ב 120-השנים
האחרונות .במבנה מוצגת כעת תערוכת
אמנות במסגרת הביאנלה לאמנות ירושלים.
חמישי .16:30 ,18.11 ,משך המפגש כ 45-דקות.
מפגש ברישום מוקדם .מוגבל ל 40-משתתפים.

 042תולדות בית החולים שערי צדק

נקודת מפגש :רחוב אגריפס פינת שערי צדק.
סיור שיצא מבית הקברות של שערי צדק
הישן ויתחקה אחר תולדות בית החולים,
יספר את סיפור הקמתו ב 1902-כבית החולים
הראשון בירושלים שפעל מחוץ לחומות
ושירת בעיקר את הקהילה היהודית־אשכנזית
בעיר ,ואת סיפורו של ד"ר וואללאך ,מייסד בית
החולים .בית החולים תוכנן על ידי המהנדס
הטמפלרי תיאודור זנדל וכלל שלושה מבנים:
בניין אשפוז ובו מרתף לאחסון ולתרופות ,בניין
אשפוז במחלות מידבקות ובניין למגורי הסגל
הרפואי .את המבנים הקיף גן גדול ובו משק
חי ובורות מים .את הסיור תדריך מלכה אליהו־
קוסוביץ' בעזרתם של שלמה ולך וד"ר יוסף
ואלך  -צאצאיו של מייסד בית החולים.
במבנה נמצא כיום בית רוח חדשה  -מרכז
תרבות ,אמנות ויזמות שבו פועלים עשרות
מוזיקאים ,מעצבים ,יוצרי וידיאו וסאונד,
סטארטאפים ,מיזמים חברתיים וקהילתיים
ועסקים יצירתיים תוך שימור ערכי החדשנות,
הקיימות והקהילתיות שאפיינו את פעילות

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח
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נקודת מפגש :בכניסה לבניין מרחוב יפו .161
מתכנן מקורי :מהנדס תיאודור זנדל.1902 ,
אדריכלי שימור :סולר אדריכלים.
סיור עם אדריכל השימור גיורא סולר ,האחראי
על שימורו של המבנה ההיסטורי ,ששימש
כבית חולים עד  1980ולאחר מכן כמשכנה
של רשות השידור .הסיור יכלול הסברים על
ההיסטוריה על המבנה ,על חשיבותו ,תפקודו
ותפקידו בירושלים של תחילת המאה ה,20-
ויוצגו בו עבודות השימור המתכוננות וכן
התוכנית להסבתו למלון בוטיק .במבנה נמצא
כיום בית רוח חדשה  -מרכז תרבות ,אמנות
ויזמות שבו פועלים עשרות מוזיקאים ,מעצבים,
יוצרי וידיאו וסאונד ,סטארטאפים ,מיזמים
חברתיים וקהילתיים ועסקים יצירתיים תוך
ירושלים  /בתים מבפנים 11 / 2021

 1תכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית |  2מבנה לשימור |

קיימות |  4ידידותי לילדים |  5המבנה העיקרי נגיש |  6המבנה אינו נגיש

שימור ערכי החדשנות ,הקיימות והקהילתיות
שאפיינו את פעילות המבנה ב 120-השנים
האחרונות .במבנה מוצגת כעת תערוכת
אמנות במסגרת הביאנלה לאמנות ירושלים.
שישי.9:00 ,19.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 40-משתתפים.

 045גלריית המקלט

נקודת מפגש :רחוב יהודה המכבי .7
הזדמנות להתוודע לגלריית המקלט הפועלת
בתוך מקלט בלב השכונה החרדית מקור
ברוך .הגלריה הוקמה בשנת  2003על ידי
הרב אורי זוהר וגיסו הצייר איקא ישראלי ז"ל,
ושימשה השראה לסדרת הטלוויזיה "שטיסל".
המפגשים ייפתחו לצד קיר הגרפיטי הראשון
בשכונה (גרפידוס) ,יעסקו בהיכרות עם
הוויי החיים של תושביה ומבני הציבור שבה,
ויסתיימו בביקור בתערוכת הצילום "מתח
גבוה" עם האמנים ערן גוטסמן ,מיקי שפיצר
ונחמן גולדשטיין .המשתתפים מתבקשים
לבוא בלבוש צנוע.
חמישי 19:00 ,18.11 ,ו ;20:00-שישי9:30 ,19.11 ,
ו .11:00-משך כל סיור כשעה.
 4סיורים פתוחים .אין צורך ברישום מוקדם.

מרכז העיר :משער יפו לכיוון דרום מערב
באזור זה נמצאות השכונות היהודיות הראשונות שנבנו מחוץ לחומות העיר העתיקה במהלך
המאה ה - 19-משכנות שאננים ושכונת המערבים  -וכן רחביה וטלבייה  -שכונות המגורים
של האוכלוסייה הירושלמית האמידה (היהודית והערבית בהתאמה) .הציר הראשי של האזור
הוביל לעזה (רחוב עזה ברחביה) ,והוא כולל גם את קריית הלאום שבה שוכנים מבני הממסד
והממשל של מדינת ישראל ,את האוניברסיטה העברית שבגבעת רם ואת שדרת המוזיאונים.
בסיור רגלי אפשר לעקוב אחר השינויים בסגנונות הבנייה המתרחשים ,ככל שמתרחקים
מערבה מחומות העיר העתיקה :תחילה בתי אבן פשוטים וצפופים; אחר כך אדריכלות
מודרניסטית של תקופת המנדט בשכונת רחביה ובנייה ערבית מפוארת בטלבייה; ולבסוף -
אדריכלות ישראלית בקריית הלאום.

 046מלון צפניה

רחוב צפניה  ,4שכונת כרם אברהם.
הצצה למלון שהוקם בשנת  1947על ידי יוכבד
גלעדי בבניין שבנתה עם בעלה אליהו  -הפחח
הראשון של גאולה ומאה שערים  -על שטח
שרכשו בשנת  .1930בשנים הראשונות שימש
המקום כבית החייל ובהמשך כאכסניה
לסטודנטיות לסיעוד מהדסה ובקומת הקרקע
שלו התגוררה המשפחה .במלון  18חדרים
והוא מקושט באוספי יודאיקה :חנוכיות,
צלחות פסח ותמונות עתיקות .במבואת
הכניסה מותקן עדיין הטלפון הציבורי המקורי
וגם הריהוט בחללים הציבוריים הוא המקורי.
כיום מנוהל המלון על ידי בנה של יוכבד ,יצחק,
ועל ידי נכדּה ,אסף ,שידריך את הסיורים.
חמישי,16:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 ,18.11 ,
 17:00ו .18:00-שישי12:00 ,11:00 ,10:00 ,19.11 ,
ו .13:00-משך הסיורים כחצי שעה.
 10סיורים ברישום .מוגבלים ל 20-משתתפים.
 / 12בתים מבפנים  / 2021ירושלים
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הגלריה לצילום בחוצות היוצר,
חוצות היוצר .23
ביקור גלריה ומפגש עם הצלם־אמן יעל הרמן
בתערוכה  In Sightלרגל הוצאת ספרו בעל
שם זה .התערוכה מציגה בצילומי נוף ,צמחייה
ומבנים מירושלים וסביבתה ,המתקשרים
עם פסוקים ומאמרות ממקורות ישראל.
ההדרכה תתמקד בהיבט הרעיוני־פרשני
שמאחורי הצילומים ובתהליך היצירה.
חמישי ;22:00-13:30 ,18.11 ,שישי,19.11 ,
 ;13:30-9:30שבת.22:00-18:30 ,20.11 ,
סטודיו פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 048ימין משה

נקודת מפגש :ליד מלון המלך דוד,
רחוב דוד המלך .23
סיור בצרפתית עם מורת הדרך אליס מרציאנו,
שיעבור בסמטאותיה של השכונה היהודית
הראשונה שנבנתה בשלהי המאה ה 19-מחוץ
לחומות העיר העתיקה ,בטחנת הקמח
שהקים בה השר משה מונטיפיורי ,בין בתי
האבן ההיסטוריים ובמרכז למוזיקה .הכניסה
לחללים סגורים במהלך הסיור מחייבת
עטיית מסכה.
שישי .11:00 ,19.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור ל 30-הראשונים .אין צורך ברישום.

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

סביב חצרות פנימיות ומציגה פרשנות למבנה
הירושלמי המסורתי .המתחם משמש כמוסד
להכשרת רבנים ,חזנים ומחנכים רפורמיים ,ובו
גם מוזיאון לארכיאולוגיה ,ספרייה ובית כנסת.
אם יש צורך בנגישות ,יש לתאם עם המקום
מראש הכנסת רכב נכה.
שבת 11:00 ,10:00 ,20.11 ,ו.12:00-
משך כל הדרכה כ 30-דקות.
 3סיורים ל 40-הראשונים .אין צורך ברישום.
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נקודת מפגש :טחנת הרוח במשכנות שאננים.
סיור עם אדריכל משה שפירא ,האחראי על
שיפוץ ושימור התעלה הסודית שקישרה בין
הר ציון לעיר המערבית בתקופה שבה הייתה
מחולקת ( .)1967-1948התעלה שנמתחה
מימין משה להר ציון נחפרה על ידי הצבא
ונועדה לשימושו .ב 1967-נכנס דרכה הכוח
הצבאי הראשון לעיר העתיקה .לאחר קריסת
הגג הייתה התעלה חסומה במשך שנים
רבות ושרד ממנה רק החלק העולה מבריכת
הסולטן לבית ספר גובט בהר ציון .במסגרת
עבודות שיקומה ,תוכנן קירוי מחודש לתעלה
מלוח קורטן שעליו חרוטים  70משמותיה של
ירושלים ושדרכם נכנס לתוכה אור השמש.
חמישי .15:30 ,18.11 ,משך הסיור כ 45-דקות.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 051רומן ירושלמי | 2

נקודת מפגש :בית יד למורשת חיים הזז,
רחוב חובבי ציון  ,18טלביה.
ביקור בארכיונו של הסופר חיים הזז הנמצא
בקומת הקרקע של בית מגוריו  -בניין היסטורי
בשכונת טלביה ,וכן בחדר עבודתו שהועתק
לאחרונה למשכנות שאננים במסגרת פרויקט
שימור מיוחד .הסיור בהדרכת גיל וייסבלאי,
מנהל ארכיון יד למורשת חיים הזז .הסיור כולל
הליכה של כ 10-דקות בין האתרים.
חמישי 12:30 ,18.11 ,ו ;15:00-שישי,19.11 ,
 9:30ו.11:30-
 4סיורים ברישום .מוגבלים ל 18-משתתפים.
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 050סטודיו משלך

בבית הצייר ליטבינובסקי | 6 2

רחוב כ"ט בנובמבר  10א'.
אדריכלי חידוש המקום :סטודיו PROJECT
אדריכלית רות ליאונוב.2021 ,
הזדמנות להכיר את פרויקט סטודיו משלך
ואת בית הצייר פנחס ליטבינובסקי .הבית נבנה
בראשית המאה ה 20-על ידי משפחת סלמן
הערבית־נוצרית ,ואת קומתו השנייה שכר עוזר
הנציב הבריטי .ב ,1948-בסוף המלחמה ,עבר
הבית לרשות עיריית ירושלים שהעמידה אותו
לרשות הצייר פנחס ליטבינובסקי  -לימים
יקיר ירושלים ( )1970וחתן פרס ישראל
( ,)1980והוא התגורר בו עד מותו ב.1984-
הבית נותר על כל תכולתו במשך כ 40-שנה,
עד שבראשית  2020החלו לפעול בו אמניות
צעירות שהקימו בו את סטודיו משלך  -המרכז
הראשון בארץ לאמנות נשים .במקום מוצגת
כעת התערוכה אוטונומיות.
חמישי ;19:00-12:00 ,18.11 ,שישי,19.11 ,
 .14:00-10:00סיורים מודרכים יתקיימו בחמישי
ב 12:30-וב 16:00-ובשישי  10:30וב.12:30-
הסיור בשישי ב 12:30-יכלול שיחה עם אוצרת
התערוכה מיטל מנור ועם צאלה גרינברג,
מהאמניות המציגות בתערוכה.
בית פתוח וסיורים פתוחים .אין צורך ברישום.

נקודת מפגש :גן השושנים ברחוב פינסקר .16
העצים בשדרות ,ברחובות ,בגנים ובגינות
הפרטיות  -כולם יחד מהווים את "היער
העירוני" .הסיור עם ישראל גלון  -לשעבר פקיד
היערות הארצי ומנהל אגף פרחים והנדסת
הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר -
יעסוק ביער העירוני בירושלים בעבר ,בהווה
ובעתיד ויתמקד בשכונת טלביה כמקרה בוחן.
שבת .9:00 ,20.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 40-משתתפים.
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רחוב ז'בוטינסקי .3
אדריכל :יעקב רכטר .1983 ,אדריכל התוספת
והבניין המחודש :מייקל שוורץ אדריכלים,
 .2011-2019עיצוב פנים :מייקל שוורץ
אדריכלים ,מיכאל אזולאי.
סיור בבניין האיקוני שתוכנן על ידי יעקב
רכטר ז"ל  -חתן פרס ישראל לאדריכלות על
בסיס פרשנות מודרנית לאדריכלות ירושלמית
מסורתית .בסיורים שיוביל אדריכל מייקל
שוורץ יוסבר כיצד באה לידי ביטוי השפה
האדריכלית שיצר רכטר גם בתכנון ההרחבה
והשיפוץ החדשים שעבר המלון לאחרונה,
וכלל אזורי פנים וחוץ ציבוריים ותוספת של
אגף חדש בעל שתי קומות 52 ,חדרים וסוויטות
מפוארות .הסיורים יסתיימו בהרמת כוסית
ברחבת החצר הירושלמית של המלון.
חמישי 15:00 ,18.11 ,ו.16:30-
 2סיורים ל 50-הראשונים .אין צורך ברישום.
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דוד המלך .13
אדריכלים :היינץ ראו ;1963 ,משה ספדיה.1985 ,
בואו לגלות את האדריכלות הירושלמית
במיטבה ,במתחם הכולל מבנה מודרניסטי
של האדריכל היינץ ראו ,ותוספת מאוחרת של
משה ספדיה הבנויה מרצף של מבנים קטנים

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח

בית הנסן  -מרכז לעיצוב ,מדיה וטכנולוגיה,
רחוב גדליה אלון  ,14טלביה.
אדריכל :קונרד שיק;1887 ,
אדריכל שימור :נחום מלצר.2013 ,
בית פתוח וסיורים בבית הנסן ששימש כבית
מחסה למצורעים ,ולאחר מכן  -כמרפאת
חוץ לטיפול במחלת הנסן .המתחם היה סגור
למבקרים ואפוף מסתורין עד שנת .2000
לאחר שיפוץ ושימור נפתח הבית ב2013-
ומשמש כמרכז תרבות לעיצוב מדיה
וטכנולוגיה וכמקום משכנם של דיירים יוצרים.
במהלך בתים מבפנים אפשר יהיה לבקר
במתחם ,בתערוכות המתחלפות ובתערוכה

ירושלים  /בתים מבפנים 13 / 2021

 1תכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית |  2מבנה לשימור |
ההיסטורית המגוללת את סיפורו של בית
המחסה למצורעים מאז הקמתו בסוף המאה
ה 19-עד היום .בתערוכה מוצגים רהיטים
מקוריים של בית המחסה ,חפצים אישיים של
מטופלים ופריטים רפואיים שנותרו במתחם.
חמישי ;18:00-10:00 ,18.11 ,שישי,19.11 ,
 ;16:00-10:00שבת.18:00-10:00 ,20.11 ,
סיורים מודרכים יתקיימו בחמישי,18.11 ,
ב 11:00-וב.12:30-
בית פתוח וסיורים פתוחים .אין צורך ברישום.

קיימות |  4ידידותי לילדים |  5המבנה העיקרי נגיש |

ברחובות ואת בית החולים הדסה הר הצופים)
ונחשב לאחת מיצירות המופת האדריכליות
בירושלים .את הסיורים ידריך האדריכל נעם
סרי־לוי שיסקור את המבנה שתוכנן עבור
ספרייתו של שלמה זלמן שוקן ויעניק הצצה
נדירה לתקופת ראשית התיעוש בארץ ישראל,
שבה כל פריט בבית תוכנן על ידי האדריכל -
מהידיות עד מתקן המטריות .כיום פועל
הבית כספרייה פתוחה לציבור וכמכון מחקר
למדעי היהדות .משך כל סיור כחצי שעה.
ההשתתפות מותנית בהצגת תו ירוק.
שישי 9:45 ,9:00 ,19.11 ,ו.10:30-
 3סיורים ברישום .מוגבלים ל 25-משתתפים.

 056מכון ון ליר והאקדמיה
על שם פולונסקי | 5

רחוב ז'בוטינסקי  ,43טלביה.
אדריכלי המבנים המקוריים בקמפוס ון ליר:
רזניק אדריכלים ופובזנר אדריכלים ,שנות
ה ;60-אדריכלי תוכנית הבינוי החדשה
ומבנה האקדמיה על שם פולונסקי :חיוטין
אדריכלים.2014 ,
סיור עם האדריכל ז'אק דהאן ממשרד חיוטין
אדריכלים  -מתכנני תוכנית הבינוי החדשה
של מתחם ון ליר ואדריכלית מבנה האקדמיה
על שם פולונסקי .הודות למבנה האקדמיה
ולפרויקטים פורצי דרך נוספים זכה משרד
חיוטין אדריכלים בפרס מפעל חיים לשנת
 2018על מצוינות באדריכלות ובפרס א.מ.ת
לאדריכלות  .2020הסיור ייפתח בהרצאה
קצרה על הפרויקט שזכה בתחרות אדריכלית
משנת  .2008בהרצאה ובסיור יוצגו תוכנית
הבינוי החדשה והמבנה הבנוי בסגנון עכשווי
ובשיטות בנייה מתקדמות ,ובכל זאת מצליח
להשתלב באופן הרמוני במערך הבניינים
הקודם .משך הסיור כשעה וחצי .ההרצאה
תתקיים באודיטוריום ון ליר שבכניסה למכון.
ההשתתפות מותנית בהצגת תו ירוק.
שישי .11:00 ,19.11 ,משך ההרצאה והסיור
כשעה וחצי.
הרצאה וסיור ברישום .מוגבלים ל 80-משתתפים.

 058רחביה שלי

נקודת מפגש :חצר המוסדות הלאומיים ,רחוב
המלך ג'ורג' .48
רחביה נוסדה בשנות ה 20-של המאה
הקודמת כשכונת גנים שקטה בקרבת
ירושלים .מאז התרחבה והתפתחה והפכה
לשכונה איקונית ותוססת בלב העיר .ד"ר אילן
אזרחי  -יליד ותושב השכונה ונכד לאחת
המשפחות הראשונות שלה  -יוביל את הסיור
שיספר את סיפורי המייסדים והמוסדות
הבולטים שבה ,ובראשם בית הנשיא ששכן
בשכונה במשך  20שנה ,ויציג את השינויים
שעברה השכונה במשך מאה שנות קיומה.
שישי ;12:30 ,19.11 ,שבת.11:00 ,20.11 ,
משך הסיור כשעתיים.
 2סיורים ל 30-הראשונים .אין צורך ברישום.

בלפור  ,6רחביה.
אדריכל :אריך מנדלסון.1936 ,
סיורים בבית שתוכנן על ידי האדריכל אריך
מנדלסון (שתכנן בין היתר גם את בית ויצמן
 / 14בתים מבפנים  / 2021ירושלים

 060בית שץ

רחוב בצלאל .3
אדריכל :לא ידוע.1908-1915 ,
הצצה למתחם שבו התגוררו ויצרו בני
משפחת שץ במאה שעברה .הבית נמצא סמוך
לבצלאל  -בית המדרש למלאכות האמנות -
שהקים אבי המשפחה ,פרופ' בוריס שץ.
במתחם התגוררו ויצרו אשתו של שץ ,אולגה
פבזנר ,בנו וכלתו ,בצלאל ולואיז וכן בתו זהרה.
הסיורים בהדרכת ג'ימי לבינסון  -מצאצאי
משפחת שץ ומנהל העיזבון  -יכללו הסבר
קצר על המקום ,סיור בבית והצגה של חלק
מעבודות המשפחה .במסגרת הביאנלה של
ירושלים" ,ארבע אמות" ,הכוללת תערוכות
קבוצתיות ואירועים המבקשים לבחון את
האופן שבו מתפקדת אמנות במרחבים
פרטיים ,תוצגנה במתחם גם עבודותיהם של
האמנים אוסי ילון ,דבי מרגלית ופורת סלומון.
חמישי 16:30 ,18.11 ,ו( 18:00-באנגלית); שישי,
 11:00 ,9:30 ,19.11ו.12:30-
 5סיורים ברישום .מוגבלים ל 20-משתתפים.
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 059רחביה של אלי עמיר
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המבנה אינו נגיש

נקודת מפגש :תימסר בהרשמה.
סיור בשכונת רחביה בעקבות ספרו החדש
של אלי עמיר "נער האופניים" .סיפור העלילה
מתרחש בשנות ה 50-וה ,60-וגיבורו נורי הוא
נער בן  16ועולה חדש מבגדד (בן דמותו של
עמיר) ,שנשלח על ידי אביו לירושלים כחלוץ
לפני המשפחה כולה .הסיור שתוביל מדריכת
הטיולים נורית בזל ,יתחקה אחר רחביה של
נורי :הרחובות ,הבתים והדמויות שפגש.
חמישי.14:00 ,18.11 ,
סיור ברישום מוקדם ,מוגבל ל 35-משתתפים.
ההרשמה לסיור בטלפון 052-3968893

רחוב שמואל הנגיד .16
ביקור במתחם הקהילה ,בגן ובמבנה האבן
שנבנה בשלבים החל מסוף המאה ה19-
ושימש כבית משפחתו של ג'וזף פסקל
אלבינא  -יזם ואיש עסקים ערבי נוצרי שהקים
בירושלים חברה קבלנית בשותפות ערבית־
יהודית .החברה בנתה מבנים ידועים כגון
ימקא ,מלון המלך דוד ,מלון פאלאס ,קולנוע
רקס ואף את שדה התעופה בלוד .המתחם
ידוע גם כ"בית צ'רצ'יל" מאחר שב 1941-שימש
כבית הבראה לחיילים בריטים .חלקו התחתון
של המבנה משמש מ 1962-כבית כנסת של
הקהילה הרפורמית הראשונה בישראל,
קהילת הר־אל .הביקור כולל הצצה גם לחדר
ההסקה המקורי של הבית שבו נותר תנור
עצים בן  120שנים וכן הסבר על בית הכנסת
ופריטי היודאיקה שבו .שימו לב ,הירידה לחדר
ההסקה היא במדרגות צרות ותלולות.
חמישי ;20:30-17:30 ,18.11 ,שבת,20.11 ,
 .15:00-12:30הדרכה קצרה מדי חצי שעה.
בית פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :
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רחוב שמואל הנגיד .12
סיור עם מורה הדרך ניר אורטל על ההיסטוריה
של הבניין ההיסטורי שנבנה על ידי הטורקים
ב 1890-ונועד לשמש כבית יתומים .ב1908-
נרכש על ידי הקרן הקיימת עבור בית
המדרש למלאכות אמנות בצלאל אשר
הקים בוריס שץ (שהתגורר מעבר לפינה).
ב 1925-הפך הבית למוזיאון והיה כזה עד
להקמתו של מוזיאון ישראל ,אז עברו אוספיו
למוזיאון החדש והיו לגרעין האוסף של מוזיאון
ישראל .מאמצע שנות ה 60-משמש הבית את
אגודת הציירים והפסלים בירושלים .בקומת
המסד של המבנה מוצגת תערוכת מוצגים
היסטוריים מתקופת בצלאל (זאב רבן ,חביב
ששון) ומצגת אינטראקטיבית .הכניסה
לבית האמנים מותנית בהצגת תו ירוק
ובעטיית מסכה.
שבת.11:00 ,20.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 064התחדשות אורבנית
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נקודת מפגש :רחוב דיסקין .26
סיור בהדרכת אדריכלית מרלה הייבר
גולדשטיין ,המתמחה בשימור מבנים ושכונות
היסטוריים .הסיור מבוסס על מחקר שערכה
גולדשטיין במסגרת לימודי התואר השני
בארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון .המחקר
עסק בשאלה כיצד לשמר שכונות במתחמים
היסטוריים ,ושכונות מגורים בירושלים שימשו
בו כמקרי בוחן .הסיור יעבור בשכונות רחביה
ושערי חסד ויוצגו בו תוכניותיהן המקוריות,
שינויים שחלו בהן במשך השנים ותוספות
בנייה למבנים לשימור.
שבת .10:30 ,20.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.
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 063בית לוי אשכול | 5 2 1

שדרות בן מימון  ,46רחביה.
אדריכל :בנימין צ'יקיין.1933 ,
ביקור מודרך בבית שנבנה במקור עבור
משפחתו של יוליוס ג'ייקובס ,סגן מושל
ירושלים בתקופת המנדט הבריטי .הבית נבנה
בסגנון הבינלאומי ,הוא מחופה בטיח ולא באבן
כמקובל בירושלים ומשלב מוטיבים מקומיים
כמו קשתות .בשנים  1974-1950שימש המבנה
כבית ראש הממשלה והתגוררו בו דוד בן גוריון,
לוי אשכול וגולדה מאיר (ה"מטבח" המפורסם
של גולדה נמצא אף הוא בבית זה) .ב1977-
נמסר הבית ליד לוי אשכול לשם הנצחת זכרו.
הבית עמד בשיממונו במשך יותר מ 40-שנה,
ולאחר מכן עבר שיפוץ יסודי ושימור ומשמש
כיום כמרכז מבקרים המוקדש לחייו ולפועלו
של לוי אשכול וכמשכנם של החברה להגנת
הטבע בירושלים ושל יד לוי אשכול.
חמישי 14:00 ,18.11 ,ו ;15:30-שישי,19.11 ,
 10:00ו.11:15-
 4סיורים ברישום .מוגבלים ל 40-משתתפים.
טלפון לפרטים02-6313091 :
הרישום במיילbeiteshkol@spni.org.il :

נקודת מפגש :רחוב הפלמ"ח .2
סיור מטעם מיזם שבאתי (שימוש משותף
לדתיים ולחילונים במרחב הציבורי) עם איתמר
פרחי ,כלכלן ותושב רחוב הפלמ"ח שחקר את
סיפוריהן של גיבורות הפלמ"ח .בסיור יספר
על חייהן ועל פועלן של חביבה רייק ,זהרה
לביטוב ,נתיבה בן יהודה ונשים נוספות -
תוך הליכה בין מבנים ודרך גינות רחוב.
שבת .15:00 ,20.11 ,משך הסיור כשעה וחצי.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.
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נקודת מפגש :רחוב אבן שפרוט  ,16-14רחביה.
רעיון הדיור הקואופרטיבי לפועלים הגיע
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 1תכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית |  2מבנה לשימור |
החלה ההסתדרות לבנות מעונות עובדים בתל
אביב .בשנת  1932זכו האדריכלים ציפורה
ניפלד ואברהם צ'רניאק בתחרות אדריכלית
לתכנון מעונות עובדים א' ברחביה  -המעונות
הראשונים בירושלים  -שהיו יוזמה של מועצת
פועלי ירושלים .בתי הדירות שתכננו היו
לפרויקט הראשון ,הגדול והחשוב בחייהם
המקצועיים .בסיור עם סיגל דוידי ,אדריכלית
והיסטוריונית של האדריכלות ,יוצגו טיפוס
מעונות העובדים בכלל וזה של ירושלים בפרט,
וכן יסופר על המתכננים  -אברהם צ'רניאק
וציפורה ניפלד ,הבוגרת הראשונה
של המחלקה לארכיטקטורה בטכניון.
הסיור יסתיים בנקודת ההתחלה.
שישי .11:00 ,19.11 ,משך הסיור כחצי שעה.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

קיימות |  4ידידותי לילדים |  5המבנה העיקרי נגיש |  6המבנה אינו נגיש

והחשוב בישראל ,הכולל מבנים איקוניים
שתוכננו על ידי אדריכלים שונים .הסיור יסקור
את תכנון המוזיאון על ידי אל מנספלד ודורה
גד שהתוו את אופיו המודרניסטי והמודולרי
וכן את שיפוצו בתחילת שנות ה 2000-על ידי
האדריכלים ג'יימס קרפנטר ,אפרת־קובלסקי
ואסף לרמן ,שיפוץ שארגן מחדש את אגפיו.
שישי 10:00 ,19.11 ,ו .11:30-משך הסיור כשעה.
 2סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.

 071פוליטיקה של בתי קברות:
שיח' באדר כמקרה בוחן

 069בית הנייר | 6

 067מחורשת הירח לרחוב שופן | 3 1

נקודת מפגש :בכניסה לחורשת הירח ברחוב
הגדוד העברי פינת רחוב אלי כהן.
תהליכי פיתוח עירוני ומאבקים ציבוריים
הגדירו מחדש את המושג התכנוני הוותיק
"טבע עירוני" .הסיור עם עמיר בלבן ועם
אדריכלית הנוף רחל וינר ינסה להתעמק בו
ויבחן בשטח את ההקשרים והסוגיות שבין
טבע ,מרחב ציבורי ועירוניות .הסיור יצא
אל אתר הטבע העירוני של חורשת הירח -
שהיה הראשון מסוגו שקיבל הגדרה והנחיות
סטטוריות הקובעות את אופי הפיתוח הנדרש
בו  -וממנו ימשיך אל המרחב הציבורי החדש
המקשר את החורשה אל מוקדי התרבות
העירוניים ברחוב שופן.
חמישי.16:00 ,18.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 30-משתתפים.

נקודת מפגש :במבואת הכניסה למוזיאון,
שדרות רופין  ,11קריית המוזיאונים.
הזדמנות נדירה לבקר בחדר העיון לרישומים
והדפסים במוזיאון ישראל ,שבו אוסף הכולל
עבודות מהמאה ה 15-ועד ימינו שהמשותף
להם הוא מצע הנייר .הביקור יכלול הצגת
כמה מיצירות המופת של אוסף הרישומים
וההדפסים  -כגון הדפסים של גויה ופיקאסו,
מתווים של מארק שאגאל ועוד  -והסברים
על דרכי הכנתם .הסיור בהדרכת רונית שורק,
אוצרת לרישומים והדפסים .הסיור אינו נגיש.
חמישי .14:00 ,18.11 ,משך הסיור כשעה וחצי.
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 20-משתתפים.

נקודת מפגש :ברחבת אנדרטת "נזכור" בפינת
שדרות יצחק רבין ורוטשילד ,מתחת לבית
המשפט העליון ומול חניון הסינמה סיטי.
מערכות היחסים ,העימותים ושיתופי הפעולה
בין קהילות בחברה היהודית בירושלים משלהי
התקופה העות'מאנית ועד  ,1948כפי שהם
מתבטאים בבתי קברות  -הם נושא עבודת
הדוקטורט של הארכיאולוג ומורה הדרך יהושע
לביא .בסיור שיוביל באנדרטת שיח' באדר א'
ובבית הקברות שיח' באדר ב' יציג לביא את
השדה המורכב של הקבורה היהודית בארץ
ישראל באותן שנים ואת האירועים והכוחות
שהשפיעו עליו ויראה כיצד הובילה הקבורה
לפיצול קהילות ולהפך ,מי נקבר ומי נדחה,
אלו שימושים נוספים היו לבתי הקברות ואיך
באות לידי ביטוי בקבורה תפיסות עולם שונות.
בסיור יתייחס לביא גם לשיטות הקבורה ויציג
אנקדוטות קבורה מקומיות כמו חייל צה"ל
בעל קבר כפול (בשני בתי קברות) ,קברים
למי שלא נקברו ,קברים ללא שם ,ויסביר מדוע
מצבה אינה מקור היסטורי אמין .את המחקר
עורך לביא במסגרת המחלקה ללימודי ארץ
ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן.
חמישי .12:00 ,18.11 ,משך הסיור כשעה וחצי.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 070המבנה החי הראשון בישראל | 4 3

 068אדריכלות במוזיאון ישראל | 6

נקודת מפגש :במבואת הכניסה למוזיאון,
שדרות רופין  ,11קריית המוזיאונים.
מה הופך מבנה למעניין וחכם? כיצד התמודדו
מתכנני המוזיאון עם האתגרים של בנייתו
בשנות ה 60-והתאמתו לפעילות כ 50-שנה
מאוחר יותר? סיור בהדרכת נירה בן עזרא,
מדריכה בכירה במחלקת ההדרכות במוזיאון
ישראל ,שיתמקד באדריכלות המוזיאון הגדול
 / 18בתים מבפנים  / 2021ירושלים

התחנה לחקר ציפורי ירושלים ,שדרות ג'יימס
רוטשילד  ,1קריית הלאום (צמוד לכנסת).
אדריכלים :וינשטין ועדיה אדריכלים.2009 ,
הזדמנות להתוודע למבנה החי הראשון מסוגו
בארץ הנמצא בתחנה לחקר ציפורי ירושלים.
זהו אתר טבע עירוני־קהילתי יחיד מסוגו
המתמקד בחקר פעילות הציפורים בעיר.
הסיורים יכללו תצפית על מערכת החי והצומח
המשולבת בקירות המבנה ובגגו ,וכן תצפית
מודרכת ממסתור הצפרות על בתי הגידול
השונים ועל חיות הבר שבשטח התחנה.
נוסף על כך יתקיימו במקום הדרכות על פיתוח
טבע עירוני בחצרות בתים .בשישי ב12:00-
יתקיים סיור על תכנון הפרויקט ,עם אדריכל
אייל גבירצמן.
שישי .13:00-9:00 ,19.11 ,סיורים מודרכים יצאו
בכל שעה עגולה.
בית פתוח וסיורים פתוחים .אין צורך ברישום.

 072בנק ישראל | 5

רחוב קפלן  ,2קריית הממשלה.
אדריכלים :אריה ואלדר שרון .1981 ,אדריכלי
השיפוץ :דונסקי אדריכלים ומעצבים.2018 ,
הזדמנות להתוודע למבנה הברוטליסטי
האיקוני של בנק ישראל בקריית הממשלה,
שעבר ב 2018-שיפוץ נרחב .הסיורים במשכנו
המחודש של הבנק יכללו הסבר על מאפייניו
האדריכליים של המבנה ,על תערוכת המטבע
המוצגת בו ,על יצירות האמנות המשולבות
בו ועל תפקידיו המרכזיים של בנק ישראל.
הכניסה בהצגת תעודת זהות ותו ירוק ולאחר
בידוק בטחוני.
חמישי 16:30 ,18.11 ,ו ;18:00-שישי,19.11 ,
 10:30ו.12:00-
 4סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

 073לאן רוכבים מפה?

נקודת מפגש :בכניסה לתחנת נבון ,שדרות
שז"ר  ,6ליד מיצג האופניים ,מול תחנת הרק"ל.
סיור רכוב בהדרכת פעילי "אופניים בשביל
ירושלים" שידון בתשתיות האופניים בעיר.
בסיור יוצגו תשתיות הרכיבה הקיימות
והעתידיות בירושלים ,יסופר הסיפור המכונן
של תשתיות האופניים בירושלים ,יוצגו
המגמות והשינויים בתכנון ותידון השאלה
מהו תכנון מיטבי לרכיבה בעיר .משך הסיור
כשעתיים והוא יסתיים במתחם בית החולים
שערי צדק הישן (רחוב יפו  .)161יש להצטייד
באופניים תקינים ,בקסדה ,בבקבוק מים
ובחטיף אנרגיה או בפרי .דרגת הקושי בינונית.
ההשתתפות בסיור באחריות הרוכבים .מומלץ
להגיע לנקודת המפגש כרבע שעה לפני
תחילת הסיור לצורך התארגנות .ניתן לשכור
אופני ירופאן סמוך לתחנת הרכבת .מומלץ
להוריד את האפליקציה מראש ולוודא שישנם
אופניים זמינים באזור התחנה.
חמישי ;18:00 ,18.11 ,שישי.11:00 19.11 ,
 2סיורים ברישום .מוגבלים ל 25-רוכבים.

 075המרכז למדעי המוח

על שם צ'רלס וסוזן גודמן | 5 2

נקודת מפגש :בכניסה הראשית לקמפוס
ספרא בגבעת רם ,שער צפון.
אדריכלים Foster+Partners :בשיתוף
עם -YBGSNAבר ,שיפמן־נתן ושות'
אדריכלים; .2018
הזדמנות לשמוע על הפרויקט המשתרע על
פני  15אלף מ"ר ושש קומות ומאכלס את מיטב
המומחים לחקר המוח במרכז הגדול בישראל.
הבניין כולל פרוגרמה מורכבת של מעבדות,
מרכז דימות ועוד ,ומתוכנן לפי התקן הישראלי
לבנייה ירוקה .חזית הבניין נוצרה בהשראת
רישומיו של המדען סנטיאגו רמון אי קחאל,
והיא מעוטרת בהדמיות דיגיטליות של נוירונים
אמיתיים .בגג הבניין ובמעטפת שלו נעשה
שימוש בחומרים שמיושמים בארץ לראשונה:
סבכות אלומיניום ויריעות  ETFEשקופות.
חמישי.15:00 ,18.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 077מהפך! | 1

נקודת מפגש :לובי הכניסה למלון VERT
(קראון פלאזה לשעבר) ,מדרום לבנייני
האומה .הכניסה משדרות הנשיא השישי.
הכניסה לעיר ואזור קריית הלאום עוברים
בימים אלה שינוי פיזי דרמטי שמאחוריו שינוי
תפיסתי ותכנוני מהותי במערכת היחסים
בין מבני השלטון למרחב הציבורי  -ממרחב
המנוכס על ידי מבני שלטון וסגור לציבור,
למדרחוב מסחרי ומזמין להולכי רגל ,שמבני
השלטון משולבים בו .אדריכל ינאי אפלבוים
מצוות אדריכל העיר ירושלים יוביל את הסיור
שיציג את שאלות האופי והזהות העירונית
שהעסיקו את המתכננים בתכנון המרחב
השלטוני הפתוח של קריית הלאום ואת
השינויים התפיסתיים שהתחוללו ביחס בין
העירוני המקומי לממשלתי הלאומי .הסיור
יתחיל בתצפית מגג מלון  .VERTהגישה לגג
אינה נגישה לבעלי מוגבלויות והתפוסה בו
מוגבלת ל 30-איש .המשך הסיור במרחב
הציבורי נגיש (בהתאם לטופוגרפיה המקומית)
ואינו מוגבל במשתתפים .הסיור יסתיים ליד
הסינמה סיטי.
חמישי .9:00 ,18.11 ,משך הסיור כשלוש שעות.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.
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 074לאן רוכבים מפה?
(סיור רכיבה פתוח)

נקודת מפגש :בכניסה לתחנת נבון ,שדרות
שז"ר  ,6ליד מיצג האופניים ,מול תחנת הרק"ל.
סיור רכוב נוסף בהדרכת פעילי "אופניים
בשביל ירושלים" שידון בתשתיות האופניים
בעיר .בסיור יוצגו תשתיות הרכיבה הקיימות
והעתידיות בירושלים .משך הסיור כשעתיים
והוא יסתיים במתחם בית החולים שערי צדק
הישן (רחוב יפו  .)161יש להצטייד באופניים
תקינים ,בקסדה ,בבקבוק מים ובחטיף אנרגיה
או בפרי .דרגת הקושי בינונית .ההשתתפות
בסיור באחריות הרוכבים .מומלץ להגיע
לנקודת המפגש כרבע שעה לפני תחילת
הסיור לצורך התארגנות .ניתן לשכור אופני
ירופאן סמוך לתחנת הרכבת .מומלץ להוריד
את האפליקציה מראש ולוודא שישנם
אופניים זמינים באזור התחנה .בשבת לא
ניתן לשכור אופניים חשמליים.
שבת.10:00 ,20.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

נקודת מפגש :אולם הכניסה בספרייה
הלאומית ,קריית אדמונד ספרא ,גבעת רם.
אדריכלים :חבר אדריכלים (אמנון אלכסנדרוני,
אברהם יסקי ,זיוה ארמוני ,חנן הברון ,מיכאל
נדלר ,שולמית נדלר ושמעון פובזנר); .1960
סיור בבניין שהוא מציוני הדרך החשובים
באדריכלות הישראלית הנחשב לאחת מיצירות
המופת של אדריכלות הסגנון הבינלאומי
בירושלים ושל האדריכלות הציבורית בתקופת
בנייתו .הבניין מעוצב כקובייה הניצבת על
עמודים חופשיים (בהשראת לה קורבוזייה),
הסיור בהדרכתו של דוד איבגי  -מומחה
לתולדות האמנות  -משולב בהאזנה ליצירתה
של האמנית רותם וולק .היצירה חוברה
במסגרת פרויקט "שגרה מוסדית  "2.0של
פסטיבל ישראל ,בשיתוף המחלקה לקטלוג
עברי בספרייה הלאומית .הסיור יתחיל
בהאזנה לקובץ קול שיישלח לטלפון הנייד .יש
להצטייד בטלפון חכם ובאוזניות .הסיור כרוך
בהליכה ובעמידה מרובה.
חמישי.13:00 ,18.11 ,
סיור ל 30-הראשונים .אין צורך ברישום.

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח

 078מאחורי הקלעים של
המרכז הרפואי שערי צדק

נקודת מפגש :רחוב שמואל בייט  ,12בלובי
קומה  ,4ליד הכניסה הראשית.
הזדמנות נדירה לסייר בחלקים הנסתרים של
המרכז הרפואי החוגג השנה  120להיווסדו,
ולגלות את מערכות התפעול המורכבות
המשמשות את המרכז הרפואי :מרכז חום־קור
המתפעל את מערכות מיזוג האוויר והמים
בבית החולים ,מרכז האספקה הסטרילית שבו
מכינים כלים סטריליים ל 30-אלף ניתוחים
בשנה ,המחסנים ורובוט בית המרקחת,
מערך הבדיקות האוטומטיות במעבדות ,חדר
החשמל הממוחשב שממנו מגיע החשמל
לכל יחידות בית החולים ומערכת ההיערכות
לפיגוע לא קונבנציונלי .הסיור יכלול גם
הצצה ראשונית ובלעדית לתהליך בניית
מרכז הרדיותרפיה והסרטן שייפתח בשנה
ירושלים  /בתים מבפנים 19 / 2021

 1תכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית |  2מבנה לשימור |

קיימות |  4ידידותי לילדים |  5המבנה העיקרי נגיש |  6המבנה אינו נגיש

הקרובה .את הסיורים יובילו גדי אילן ,מנהל
אגף הלוגיסטיקה וההנדסה ,ונציג ממחלקת
קשרי החוץ ,והם ייפתחו במצגת על העבר
המפואר של בית החולים והתוכניות העתידיות
להתפתחות המרכז הרפואי .חניון בתשלום
בכניסה לשערי צדק .חניה חינם בחניון הסמוך
לבית חולים ,בכניסה לכיוון מגרש ביתר.
ההשתתפות בסיורים בהצגת תו ירוק.
שישי 9:00 ,19.11 ,ו .11:00-משך הסיורים
כשעה וחצי.
 2סיורים ברישום .מוגבלים ל 40-משתתפים.
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רחוב הבנאי  ,40דירה .7
עיצוב פנים :חן איתן.2019 ,
דירת  88מ"ר ששופצה מן היסוד ומדגימה
פתרונות יצירתיים למיקסומם של שטחי
המחיה ושל הפונקציות הנדרשות לחיי
משפחה ,כמו למשל ארון בגדים המחבר
בין חדר ההורים לחדר הרחצה ורהיט גדול
בחדר הבן שמשמש כמיטה ,ספרייה ,שולחן
כתיבה ופתרון אחסון גם יחד .מרפסת השירות
שהפכה לפטיו ירוק מכניסה לחלל הציבורי
אור וטבע.
שישי.13:00-10:00 ,19.11 ,
בית פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

המושבות ,בקעה ואזור דרום העיר
אזור זה החל להתפתח בשלהי המאה ה 19-עם הקמת המושבה הגרמנית על ידי הטמפלרים
בשטח של קמ"ר .המושבה הגרמנית בנויה בסגנון כפר גרמני טיפוסי  -בתים דו קומתיים מחופים
גג רעפים  -אך חומרי הבנייה הם מקומיים  -אבן ירושלמית במקום עץ ולבֵֵנים .סגנון הבנייה של
הטמפלרים וארגון הבתים לאורך שני רחובות מקבילים  -דרך בית לחם ועמק רפאים  -שביניהם
משתרגים רחובות קטנים ,מקנים לאזור את ייחודו האדריכלי .בקרב קהילת הטמפלרים בירושלים
היה שיעור גבוה של אדריכלים שהטביעו את חותמם גם על אזורים נוספים בירושלים .כמה
מאדריכלים אלה קבורים בבית הקברות הטמפלרי שבעמק רפאים .גורם המשיכה העיקרי לאזור
היה מיקומו על הדרך לבית לחם .עובדה זו משכה לאזור גם אוכלוסייה ערבית אמידה שבנתה
בתי פאר בשכונות קטמון ,בקעה וטלביה; ואת בני העדה היוונית אורתודוכסית שהקימו ב1900-
את המושבה היוונית מדרום למושבה הגרמנית .שכונת תלפיות ,האחרונה שהוקמה באזור זה,
נבנתה כשכונה יהודית בתקופת המנדט הבריטי בדגם של עיר גנים ,ותוכננה על ידי האדריכל
ריכרד קאופמן על בסיס תוכנית שיצר מתכנן הערים הבריטי פטריק גדס.
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רחוב הבנאי  11א' ,קומה .2
עיצוב פנים :סטודיו .2020 ,XS
דירה שתהליך העיצוב שלה עסק בשאלות
של מקומיות ופרשנות עכשווית למסורת
ולאופן שבו אפשר לבטא אותן בדירת מגורים.
נקודת המוצא הזו הובילה את סטודיו XS
( )eXtra Smallאשר מתמחה בתכנון דירות
קומפקטיות עירוניות ,לשלב בה אריחים
מאוירים בעבודת יד ,טקסטיל שנבחר ונתפר
בשוק העיר העתיקה וציטוט משירו של יהודה
עמיחי "שירים לאישה" (שממנו מצוטטת
הכותרת) על ארון המטבח .החלונות הגדולים
משני כיווניה מכניסים לדירה את הנוף המקומי
הירוק המאפיין את שכונת בית הכרם.
שישי.14:00-9:00 ,19.11 ,
בית פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.
 / 20בתים מבפנים  / 2021ירושלים

 081הנקרופוליס של ירושלים

נקודת מפגש :בכניסה למרכז מורשת בגין,
רחוב ש.א .נכון .6
הזדמנות לשמוע על ההיסטוריה של ירושלים
העתיקה כפי שהיא משתקפת בנקרופוליס
(עיר המתים) המקיפה אותה  -טבעת של בתי
עלמין וקברים בני דורות שונים אשר שימשו
עמים וזרמים שונים .הסיור המעגלי יתחיל
בכתף הינום (ליד מרכז מורשת בגין) ,ימשיך
לכיוון בית הקברות הקראי ויחזור לנקודת
המוצא דרך גיא בן הינום .הסיור בהדרכת עדי
ארבל ,מנהל הפורום לחברה האזרחית ומקים
דף הפייסבוק "המלצה ירושלמית יומית".
שבת .14:30 ,20.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.
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דרך חברון .12
אדריכל :קליפורד הולידיי.1925 ,
סיורים בבניין ההיסטורי שנבנה כהרחבה לבית
החולים לעיניים של אבירי סנט ג'ון מאנגליה
(היום מלון הר ציון) וצופה אל חומות העיר
העתיקה ואל הר ציון .בסיורים יסופר סיפורו
ההיסטורי של המבנה ויוצגו החצר בסגנון
חאן ערבי ובה חדר המעוטר בקרמיקה
ארמנית מקורית בת מאה שנה וסמלי אצולה
אנגליים מסתוריים ,וכן העתק של מגילת כסף
אשר נמצאה בקרבת הבית ועליה חרוטה
ברכת הכוהנים הקדומה בעולם .הסיורים
יכללו גם ביקורים בסדנאות האמנים הפועלים
במקום והדגמה של תהליכי ייצור תכשיטים

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

בימי קדם ובימינו .הם יסתיימו בתצפית
מודרכת מגג הבית אל החומות ואל שכונת
ימין משה.
חמישי 14:00 ,11:00 ,18.11 ,ו ;16:00-שישי,
 15:00 ,12:00 ,10:00 ,19.11ו ;16:00-שבת,20.11 ,
 14:00 ,12:00 ,10:00ו.16:00-
 11סיורים ל 50-הראשונים .אין צורך ברישום.
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דרך דוד רמז  ,4בכניסה הראשית לתחנה.
אדריכלי שימור :א' זיו אדריכלים ומשה
שפירא .פרויקט בשיתוף הרשות
לפיתוח ירושלים.
סיורים עם מורה הדרך יהודה וייזל במתחם
תחנת הרכבת העות'מאנית הישנה ,המשמש
כיום כמרכז תרבות ובילוי לאחר עבודות
שיקום ושימור של המתחם .בסיורים יובא
סיפור תולדות התחנה שהוקמה ב,1892-
פעלה ברציפות עד שנות ה 90-של המאה
ה 20-ולאחר מכן נבזזה ונשרפה .הסיורים
יתמקדו בתולדות המתחם וסביבתו ,יציגו
את הנעשה בו כיום ואת התוכניות לעתיד.
הסיורים יכללו ביקור בטרמינל הישן ובמשרד
מנהל התחנה הסגורים לקהל בדרך כלל .משך
הסיורים כשעה.
חמישי ;18:15 ,18.11 ,שישי ;9:00 ,19.11 ,שבת,
 ,20.11ב 9:00-וב.16:00-
 4סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.
הרישום בטלפון054-5665593 :

המקום וחזונו ויזמינו לחוויות אודיו אמנותיות.
ההשתתפות בסיורי האודיו על בסיס מקום
פנוי .במשך כל שעות הביקור יהיו הבר
ומרפסת הישיבה הצופה לנוף פתוחים.
חמישי ;23:00-17:00 ,18.11 ,שישי,19.11 ,
 ;16:00-11:00שבת.16:00-11:00 ,20.11 ,
בית פתוח וסיורים פתוחים .אין צורך ברישום.

 085תצפיות סודיות

נקודת מפגש :רחבת הכניסה למלון אוריינט,
רחוב עמק רפאים .3
סיור בין פינות חמד ירושלמיות באזור
המושבה הגרמנית ואבו תור ,שהן גם נקודות
תצפית מיוחדות על העיר ובעלות חשיבות
היסטורית ואורבנית בתולדות העיר .את הסיור,
שיסתיים במתחם התחנה ,ידריך עדי ארבל -
מנהל הפורום לחברה האזרחית ועורך בלוג
המסעדות הירושלמיות מאכלי י־ם.
שבת .11:30 ,20.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח אין צורך ברישום מוקדם.

 084האמנות שבמפגש

בואו ליהנות ממגוון בתי
קפה ומסעדות באיזור
בן עמי המושבה
עמק רפאים 38
גלידת מוסלין
הנשיא 10
דורון פלאפל
רחל אימנו 2
המקום של איציק
דרך בית לחם 33

 086מוזיאון הטבע (וילה דיכאן)

 Feelביית ,רחוב נעמי  ,4אבו תור,
מתחת ליס פאלנט ומעל טיילת שרובר.
בית פתוח וסיורים ב Feel-ביית  -הבית החדש
של מקודשת ,השוכן בנקודת המפגש בין
מזרח העיר למערבה Feel .ביית הוא בית
פתוח לאמנות ולאוהביה ,ודרכה  -למפגשים,
ללמידה ,להעמקה ,לשיחה ולהקשבה .המקום
מרוהט ומקושט בחפצים שהגיעו מבתיהם
הפרטיים של אנשי הצוות ומייצגים ,כמותם,
מגזרים ,שכבות ורבדים של תרבות והיסטוריה,
וכך מבטאים את המורכבויות של העיר ואת
שאיפותיהם וחלומותיהם של תושביה.
בביקור יספרו אנשי הארגון את סיפורו של

מחפשים
איפה לאכול
בתום הסיור?

רחוב מוהליבר  ,6המושבה הגרמנית.
אדריכל :לא ידוע ,שנות ה 60-של
המאה ה.19-
ביקור באחוזה היחידה שנשתמרה בירושלים
בצורתה המקורית מאז המאה ה 19-ושבה
פועל כיום מוזיאון הטבע .וילה דיכאן נבנתה
על ידי סוחר ארמני עשיר בשם לזארוס פאול
מרגהריאן כאחוזה משפחתית מפוארת,
והמבנה הראשי שלה מתפקד כבניין סולרי
פסיבי בהתאמה מושלמת לאקלים הירושלמי.
הבית מוקף גן גדול  -כיום הגן הבוטני של
המוזיאון לטבע .המתחם שימש במשך השנים
כמעונם של מושליה הטורקים והבריטים של
ירושלים ,והוא מלא בשרידים לפאר שהיה
מנת חלקו בעבר .הסיורים עם ולנטינה נלין,
יועצת לבנייה מקיימת ,יתמקדו בתכונות
האקולוגיות המיוחדות של הבניין ההיסטורי
ושל המתחם ,בסוגיית שימור המבנים
ובהיסטוריה של האחוזה.
שבת .14:00-10:00 ,20.11 ,סיורים מודרכים
יתקיימו ב 11:30-וב.12:30-
בית פתוח וסיור פתוח .אין צורך ברישום.

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח

טומיס׳
דוד רמז ,מתחם

התחנה*

כהנ׳ס דלי
חזקיהו המלך *24
לחם ועוד
עמק רפאים 35
בית קפה וחנות משק
עפאים – בית הנסן
גדליהו אלון 14
פיצה בוכמנס
דרך חברון 103
קאלו
דרך בית לחם 1
קפה פרינג’
תיאטרון ירושלים
* לא כשר

ירושלים  /בתים מבפנים 21 / 2021
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קיימות |  4ידידותי לילדים |  5המבנה העיקרי נגיש |  6המבנה אינו נגיש
במקום ,כיצד הגיעו לארץ ולמה .במקום
קבורים בין השאר האדריכלים בני הזוג
אמברגר וכן ג'ון סטנלי ,שפעל לרכישת
אוניות לשם העלאת פליטים יהודים
מאירופה לאחר מלחמת העולם השנייה.
שישי .16:00-10:00 ,19.11 ,שבת,20.11 ,
 .16:00-10:00סיורים בכל שעה עגולה.
סיור אחרון בכל יום ב.15:30-
סיורים פתוחים .אין צורך ברישום מוקדם.

 087הגינה הקהילתית
במוזיאון הטבע | 4 3

הכניסה מהשער שבמגרש החניה ברחוב
המגיד  8במושבה הגרמנית או ממוזיאון הטבע.
מהגינות הקהילתיות המובילות בישראל
המשמשת מרכז קיימות עירוני לכל  72הגינות
הקהילתיות שבירושלים ומעניקה לתושבי
העיר שירותי תרבות ,פנאי וחדשנות חינוכית.
הגינה היא מיזם קהילתי שמשרת אלפי
תושבים אשר הוקם ומופעל על ידי מתנדבים.
היא משמשת לפעילויות מגוונות ויש בה
בוסתן משוחזר בן  150שנה ,שפע עצי פרי
וגפנים ,צמחי תבלין ,ערוגות ירקות ,ברֵכת
נוי היסטורית נדירה וברֵכות לדו חיים ,מרכז
הדגמה לגידול צמחי מאכל על גג בור מים
עתיק ,מתקני מִחזור קומפוסט שכונתי ,מרכז
להשאלת כלי עבודה לתושבים ,מרכז מִחזור
ומשתלה שיקומית .בסיורים יספרו פעילי
הגינה על הקמתה ועל שלל הפרויקטים שיזמו
בה ,בהם שיקום ברֵכת נוי היסטורית ושיקום
בור מים עתיק ,מתקני פעילות לילדים מעץ
ממוחזר ,סככה סולרית ועוד.
שבת .14:00-10:00 ,20.11 ,סיורים מודרכים
על הגינה יצאו ב־ 12:00 ,11:00 ,10:00ו.13:00-
משך הסיור כשעה.
גינה פתוחה .אין צורך ברישום מוקדם.

 089בית ד"ר אפקלידס | 2

רחוב רחל אמנו  ,3המושבה היוונית.
אדריכל :ספירו חורי ,תחילת המאה ה.20-
ביקור בבית הפותח צוהר לחייה של משפחה
יוונית בראשית המאה ה 20-בירושלים  -בית
משפחתו של ד"ר אפקלידס ,מעמודי התווך
של הקהילה היוונית בירושלים ,ומי שהיה
מנהלו הראשון של בית החולים העירוני
הטורקי בשלהי המאה ה .19-הבית שּומר
כמוזיאון ובו ריהוט ,חפצים ותמונות של הרופא
ושל בני משפחתו .הדרכה לקבוצות של
 25איש תתקיים בכל חצי שעה.
שבת.13:00-10:00 ,20.11 ,
בית פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 090מועדון הקהילה היוונית

 092בקעה מהמאה ה 19-ועד ימינו

נקודת מפגש :גן קורנבלום (גן העזים
הצהובות) ,רחוב עמק רפאים .61
סיור בשכונה שנבנתה בסוף המאה ה19-
על ידי תושבים ערבים שיצאו מחומות העיר
העתיקה ,ופרחה והתבססה בימי המנדט
הבריטי .בספר "סיפור על אהבה וחושך" תיאר
אותה עמוס עוז כבעלת "בתי מידות מאבן
וורודה מסותתת" .בשנות ה 50-נכנסה לשכונה
אוכלוסייה יהודית ונבנו בה בתי כנסת ושיכונים.
הסיור יעבור בין בתיה של השכונה ויתמקד
בהיסטוריה שלה ,בסגנונות האדריכליים שבה
ובתושבים שהתגוררו בה .הסיור בהדרכת
אפרת אסף ,מורת דרך בירושלים.
שישי .10:00 ,19.11 ,משך הסיור כשלוש שעות.
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 30-משתתפים.

רחוב יהושע בן נון  ,8המושבה היוונית.
אדריכל :לא ידוע.1902 ,
בית פתוח ומפגש עם נציגי הקהילה היוונית
במבנה שהוקם ב 1902-כמועדון עבור הקהילה
הקטנה ומשמש אותה עד היום כמקום מפגש
וכמרכז תרבות .זהו מבנה אבן בעל חצר
קסומה ומוצלת ובה פינות ישיבה.
שבת .13:00-10:00 ,20.11 ,סיור בכל חצי שעה.
בית פתוח וסיורים פתוחים .אין צורך ברישום.

 088תחנת הכוח הישנה של ירושלים

דרך בית לחם ,המושבה הגרמנית
(מול דרך בית לחם .)20
אדריכל :בנימין חייקין.1928 ,
סיורים מודרכים במבנה ההיסטורי של תחנת
הכוח הראשונה בירושלים שבהם יוצג המבנה
שתכנן בנימין חייקין (שתכנן גם את מלון המלך
דוד ואת הספרייה הלאומית של האוניברסיטה
העברית על הר הצופים) ויסופר סיפור הקמתה
של התחנה ושימורה .הסיורים יסתיימו בהצצה
בשנאים הגדולים של התחנה ,המשמשת
כיום כתחנת משנה .הכניסה בנעליים סגורות.
מטעמי בטיחות לא תותר כניסת ילדים מתחת
לגיל  8לחדר השנאים .ההשתתפות בסיורים
בהצגת תעודת זהות בלבד.
שישי 11:00 ,10:00 ,9:00 ,19.11 ,ו.12:00-
 4סיורים ברישום .מוגבלים ל 20-משתתפים.
 / 22בתים מבפנים  / 2021ירושלים
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 091בית הקברות הטמפלרי
ובית הקברות הבינלאומי

רחוב עמק רפאים  ,41המושבה הגרמנית.
סיורים בשני בתי הקברות המסתתרים
מאחורי חומת אבן גבוהה ברחוב עמק רפאים,
בהדרכת מירו אהרוני האחראי עליהם.
בסיורים יספר אהרוני על האנשים הקבורים

נקודת מפגש :חצר המתנ"ס
ברחוב יששכר  ,3בקעה.
בין שני מחנות הצבא הבריטיים הגדולים,
אל אלמיין ואלנבי ,השתרע בתקופת המנדט
מתחם מגורי קצינים בריטים .בסיור עם
אדריכל השימור משה שפירא יסופר סיפור
המתחם ובתיו ובמיוחד שניים מתוכם:
בית ספירידון ברחוב החלץ שבו נותרו עד
היום מאפיינים של הבנייה האימפריאלית
המנדטורית (קמין ,סביל וגרם מדרגות) ,והמנזר
הכרמליתי (אולפן עציון) ששפירא אחראי
על שימורו .בסיור יספר שפירא גם על מפת
ספירידון ועל ניסיון החיסול לכאורה של
הקצינים הבריטים בבית ברחוב החלץ.
שישי .9:00 ,19.11 ,משך הסיור כשעה וחצי.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

נקודת מפגש :שער בית חולים משגב לדך
ברחוב חזקיהו המלך .27
סיור בהדרכתו של גדעון שילה ,מורה דרך
שתרגם את יומניו של ח'ליל א־סכאכיני  -מחנך
ואיש רוח ירושלמי שהתגורר בשכונת קטמון
בשנות ה .30-הסיור יתחקה אחר השכונה
בתקופת המנדט הבריטי ,הוויי החיים בה ,וכן
המבנים שנבנו בה .הסיור ינוע סביב רחוב
יורדי הסירה ויתייחס גם לנושא שימור המבנים
בשכונה כיום.
חמישי .14:00 ,18.11 ,משך הסיור כשעה וחצי.
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 40-משתתפים.

צילום :חנה טייב

 094מסע אל קטמון של ימי המנדט

להקים לצד ירושלים כרך עירוני לתעשיינים
בהשראת אחוזת בית (היא תל אביב) וכניגוד
לשכונות נחלאות ומאה שערים שיצאו
מהעיר העתיקה .לשם כך הופקד על תכנונה
האדריכל ומתכנן הערים ריכארד קאופמן,
המתכנן הראשי של ההתיישבות הציונית ומי
שתכנן מאות יישובים חקלאיים ועירוניים.
קאופמן תכנן להקים במקום "עיר" בעלת יותר
מ 800-יחידות דיור אולם הרעיון נגנז .בסיור
שיוביל אדריכל השימור משה שפירא ,תושב
השכונה ומתכנן תוכנית השימור שלה ,יוצגו
הרעיון המקורי ומה שנבנה בפועל.
שבת .11:30 ,20.11 ,משך הסיור כשעה וחצי.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 097הדירה הצבעונית | 6
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רחוב יוסי בן יועזר  ,20קטמונים.
אדריכל מקורי :נחמיה גורלי;1990-1970 ,
אדריכלי השיפוץ :ייטב בוסירה
ובן דרוסינסקי DY ,תכנון משותף.2020 ,
סיור במרכז החדשנות והיזמות של עיריית
ירושלים שבו יוצגו הפעילות החינוכית והיזמית
המתקיימת במבנה והעיצוב המחודש שלו
שנועד לשרת את מגוון הצרכים השכונתיים
והיצרניים .את הסיור ידריכו מנהלת המקום
חן דיין ואדריכל השיפוץ ייטב בוסירה.
חמישי.9:30 ,18.11 ,
סיור ל 30-הראשונים .אין צורך ברישום.

רחוב בית חוגלה  ,4דירה  ,1תלפיות.
אדריכלית :עדנה עוזיאלי.2021 ,
ביקור בדירתה של אמנית הקרמיקה גיה
קיפניס סמית ,ששופצה לאחרונה כדי להתאים
לצורכי המשפחה המשתנים .עיצובה המחודש
של הדירה מבטא חופש ושחרור ממוסכמות
עיצוביות .על אף מידותיה הקומפקטיות
מצליחה הצבעוניות העשירה לייצר תחושה
הרמונית וביתית.
שישי ;15:00-10:00 ,19.11 ,שבת,20.11 ,
 .16:00-11:00הכניסה ל 10-מבקרים בכל סבב.
בית פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.
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נקודת מפגש :המרכז המסחרי
ברחוב לייב יפה  ,14-12תלפיות.
החזון המקורי של מקימי שכונת תלפיות,
המציינת השנה  100שנים להקמתה ,היה

רחוב הועד הלאומי .21
אדריכלים :י .מולכו אדריכלים.2021 ,
אדריכל יעקב מולכו ,מתכנן המעונות החדשים
במרכז האקדמי לב ,יוביל את הסיור במבנה
המדגים אדריכלות עכשווית שמצליחה
להתמודד עם חובת הבנייה באבן בירושלים
בדרך מקורית ,באמצעות "שכבות כפולות"
( .)double-skinבסיור יציג מולכו את המעונות
הבנויים בארבעה גושים וכוללים  48יחידות
דיור המיועדות לכ 200-סטודנטים ,והם חלק
מקמפוס החולש על  75דונם.
חמישי 10:00 ,18.11 ,ו ;12:00-שישי10:00 ,19.11 ,
ו .12:00-משך הסיור כשעה.
 4סיורים פתוחים .אין צורך ברישום מוקדם.

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח

סיוריצה
להכיר את ירושלים דרך הרגליים

במהלך סיוריצה נרוץ
דרך האתרים היפים
והפחות מוכרים של העיר
כל מקטע ריצה הוא כ 10-דקות
לנקודת הדרכה או תצפית קצרה,
בה נעצור למספר רגעים להסבר,
הסדרת הנשימה ,ומיד נמשיך לרוץ.
כל צוות  RUN JLMמורכב ממורי
דרך מוסמכים ,בעלי הכשרת מאמני
ריצה ,וירושלמים מושבעים.
משך הסיור הקלאסי כשעתיים
ואורך המסלול כ 7-ק"מ.
ניתן להתאים סיור באורך ורמת קושי בהתאם
לרצונכם במידה ואתם קבוצה סגורה.

לפרטים והזמנות:
runjlm.com • 0528372333

אז יאללה ,בואו לרוץ איתנו!
ירושלים  /בתים מבפנים 23 / 2021
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אשר עוברת בתחומו במערכת משולבת של
מינהור וגישור ומייצר מרחב טופוגרפי ירוק
ומתון המחבר את השכונות סביבו לפארק
המסילה .בסיור עם האדריכלים נמרוד רוזנפלד
(מארי כהן אדריכלים) וטל בדיחי (מאהרנסון
אדריכלים) יוצגו הפתרונות האדריכליים
וההנדסיים המורכבים שיושמו בפרויקט וכן
תכנון הנוף שלו ,הכולל נטיעה של מאות עצים
חדשים ואת שיקום ערוץ נחל רפאים.
חמישי.9:30 ,18.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

רחוב קלוזנר  ,16תלפיות.
אדריכל :פריץ קורנברג ;1931 ,אדריכלי שימור:
סלמה מילסון־ארד ואבנר סימון.2008-2007 ,
ביתו של הסופר וחתן פרס נובל לספרות,
ש"י עגנון ,שעבר שיפוץ ושימור ונפתח מחדש
לקהל בשנת  .2009הסיור יודרך על ידי צוות
הבית ויוצגו בו סיפור בנייתו של הבית וקורות
חייו של עגנון ,בדגש על מושג הבית ביצירתו.
חמישי ;17:00 ,18.11 ,שישי.11:00 ,19.11 ,
 2סיורים ל 30-הראשונים .אין צורך ברישום.

 104וייבן מבננים

 102עמק הצבאים | 4 3

 100התחדשות עירונית
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נקודת מפגש :רחוב הנורית  ,2עיר גנים ב'.
אדריכלים :ארי כהן אדריכלים.
סיור עם האדריכלים ארי כהן ואבי לינדבוים,
ראשי צוות התכנון של פרויקט ההתחדשות
העירונית הגדול בירושלים כיום הכולל כ1,700-
יחידות דיור .בסיור יסקרו האדריכלים את
תהליך התכנון ויציגו את המורכבויות הכרוכות
בו :הצורך בחידוש המבנים ,מידת ההתערבות
של הרשות ופוטנציאל הרווחיות הכלכלית
של פרויקט מסוג זה.
שישי.11:00 ,19.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 30-משתתפים.

להעביר .הסיור שתוביל המנהלת הזואולוגית
והווטרינרית הראשית של גן החיות התנ"כי,
נילי אבני־מגן ,יציף את תהליכי החשיבה
והביצוע שיושמו בתכנון גן החיות התנ"כי
הכולל עשרות תצוגות הפרושות על שטח
עצום של כ 400-דונם .ההשתתפות בסיור
מגיל  12ומעלה .הכניסה לסיור לרשומים בלבד.
חמישי.15:00 ,18.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 25-משתתפים.

נקודת מפגש :בחניה הראשית של הפארק.
הכניסה מרחוב שחל ליד תחנת מכבי האש.
אדריכלים :ויינשטיין ועדיה אדריכלים;
רחל וינר אדריכלות ונוף.2015 .
בואו להכיר את עמק הצבאים  -אתר הטבע
העירוני הגדול בירושלים .בסיורים יסופרו
סיפור העמק ,מאבק התושבים והליך התכנון
שנעשה בהובלת הציבור .תוצג מערכת המים
שמנצלת את מי הנגר לטובת חיות הבר ,וכן
תתאפשר תצפית על עדר הצבאים המשתקם.
את הסיורים ידריכו אנשי צוות התכנון ואנשי
החברה להגנת הטבע שישתפו מחוויותיהם
בתכנונו ובעיצובו של מרחב ציבורי יוצא דופן,
ראשון מסוגו בארץ ,שמטרתו ליצור חוויית
מפגש בין אדם לטבע בסביבה אורבנית.
שישי( 10:00 ,19.11 ,מתאים גם לדוברי אנגלית);
שבת .10:00 ,20.11 ,משך הסיור כשעה.
 2סיורים פתוחים .אין צורך ברישום מוקדם.

נקודת מפגש :גן הלבנון
ברחוב אברהם יערי ,גילה.
סיור עם האדריכל וחוקר האדריכלות מיכאל
יעקובסון בשלושה ממתחמי המגורים
הייחודיים ביותר שתוכננו בישראל ,ומצויים
סמוך זה לזה בשכונת גילה .את המתחמים
(מבננים) תכננו בשנות ה 70-האדריכלים
רם כרמי ,אריה ואלדר שרון (מתחם המיועד
כיום להריסה) ומשה לופנפלד וגיורא גמרמן
(מתחם שכולל את אחד הרחובות הפנימיים
הארוכים שנבנו בישראל) .הסיור יחשוף את
עקרונות התכנון ויבחן את ערכיהם במבחן
הזמן .תשתתף בסיור רחל נצר  -המתכננת
האורבנית הקהילתית המלווה את השכונה.
שישי .13:00 ,19.11 ,משך הסיור כשעה וחצי.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.
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נקודת מפגש :ליד סניף ארומה ארנה.
אדריכלים :שלמה אהרונסון אדריכלים; ארי
כהן אדריכלים; סיסטרא ד.א.ל תכנון.2021 ,
הזדמנות לגלות את הפארק המחודש שהוקם
במסגרת עבודות הפיתוח של הרכבת הקלה
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נקודת מפגש :רחבת הכניסה לגן החיות
התנ"כי ,רחוב אהרון שולוב .1
אדריכלים :לני רביב אדריכלים ומילר בלום
תכנון סביבתי.1993 ,
תכנון מבני מגורים לבעלי חיים מחייב
התייחסות מעמיקה להיבטים מגוונים
וספציפיים לכל בעל חיים :מרחב המחיה
הדרוש לו ,התאמה לעולמות ה"טבעיים"
שלו ,אופיו ועוד .תכנון גן חיות מחייב ,נוסף
על כל אלה ,גם התייחסות לתנועת הקהל
במרחב ולמסרים השונים שהמקום מבקש

נקודת מפגש :רחוב הצבעוני  ,15גילה.
אדריכל המבנה :רם כרמי ,שנות ה ;90-עיצוב
פנים :שירה בקסטר.BAXTER 360°, 2020 ,
הצצה לדירת קוטג' בשורת קוטג'ים טּוריים
וזהים שתוכננו על ידי רם כרמי בשנות ה.90-
הדירה עוצבה מחדש לאחרונה באופן ששינה
את התוכנית המקורית תוך התאמתה לצרכיה
הספציפיים של המשפחה המתגוררת בה
ולטעמם האישי של בעליה .השיפוץ התבסס
על שילוב חומרים טבעיים כגון ברזל ,עץ ,אבן
וצמחייה .הביקורים יכללו גם סיור קצר במבנן
שידגים כיצד אפשר להפוך את התכנון הגנרי
לאישי ,גם במרחב הציבורי המשותף.
שישי 11:00 ,10:00 ,19.11 ,ו.12:00-
 3סיורים ברישום .מוגבלים ל 25-משתתפים.

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

מזרח תיכון ישן

הבית ברחוב עין רוגל  4באבו תור ,נבנה בתחילת המאה ה 20-כמבנה אבן מפואר בסגנון קולוניאליסטי ,אשר יועד
לדיפלומטים שהגיעו לירושלים .במהלך השנים נשזרו בו פרקים מרתקים מההיסטוריה של ירושלים ,אך כל הידוע על עברו
מלא בחורים ,בפיסות מידע מסתוריות ובאגדות אורבניות .בואו לגלות את סיפורו של הבית ולבקר בתערוכה שתוצג בחלליו
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רחוב עין רוגל  ,4אבו תור.
אוצרת :נוגה דוידסון.
הבית ברחוב עין רוגל  4שימש ככל הידוע
בסוף שנות ה 20-כקונסוליה הטורקית
ובהמשך ,בסוף שנות ה ,30-כקונסוליה
האיראנית .בתקופת המנדט הבריטי שימש
כמועדון קצינים בריטים ועל גגו התקיימו
מסיבות .כיום משמש הבית את קרן הון
הסיכון  Fresh Fundוכבית של עמותת כולנא
ירושלים .במהלך שלושת ימי בתים מבפנים
יארח המבנה תערוכת אמנות עכשווית אשר
תהפוך את חלליו לנשף בקונסוליה דמיונית,
מרחב אקס טריטוריאלי ,אשר מחיה לרגע
פרקים שונים מתוך ההיסטוריה של הבית
והשכונה .התערוכה תהיה מרחב נזיל של

זהויות וגיאוגרפיות ותבקש להציע לקהל
מעבר לעולם אחר ובדיוני .בהשראת תמונות
ארכיון מנשף מלכותי שנערך במבנה בימי
הקונסוליה האיראנית ,יוצגו בתערוכה
הופעות חיות של פרפורמנס ,מוזיקה,
הקרנות ועבודות אמנות השתתפותיות
בשילוב הקהל ועוד.
חמישי ;14:30-9:30 ,18.11 ,שישי,19.11 ,
 ;16:00-9:30שבת.23:00-10:00 ,20.11 ,
בית פתוח ותערוכה פתוחה .אין צורך ברישום.
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רחוב עין רוגל  ,4אבו תור.
הזדמנות לגלות את סיפורו של הבית
שנבנה בשלהי התקופה העות'מנית והושכר
למגורי הקונסול הפרסי בתקופת המנדט.

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח

לאחר שהוחזר הקונסול לארצו שימש
הבית כמועדון קצינים של חיל ההנדסה
המלכותי הבריטי .בבית נותרו עד היום האח
והרהיטים העתיקים מתקופה זו וכמובן
הנוף המרהיב הנשקף מהגג .לאחר הקמת
המדינה נקבע הגבול בין ישראל לירדן סמוך
מאוד לבית זה .קומת הקרקע שימשה לגן
ילדים ,ובבית הקונסול הפרסי התגוררה
משפחת ברוכי־תמרי עם תשעת ילדיה.
הסיורים בהדרכת שירה ברויאר ,מנהלת
תיכון פלך ירושלים ,לשעבר ,וכיום מנחה
בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית,
מורת דרך מוסמכת וחוקרת תולדות
שכונת אבו תור.
חמישי 9:00 ,18.11 ,ו ;15:00-שישי.9:00 ,19.11 ,
 3סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.
ירושלים  /בתים מבפנים 25 / 2021
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נקודת מפגש :צומת אורה.
אלון אוריון ,יו"ר ועד עין כרם ,מורה דרך
ומוביל שיקום בוסתן עין כרם ,יוביל את הסיור
במסלול מצומת אורה עד למעיין עין כרם
ויחשוף את שרידי החקלאות העתיקה שנותרו
בשטח ,צמחיית הסתיו ומערת התבואה.
תוך כדי הליכה ינהל אוריון שיחה על שימור,
שיתוף ציבור וקהילה.
חמישי.9:30 ,18.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

ממערב לציר הרצל
זהו החלק המערבי של הטבעת החקלאית אשר סבבה את העיר ,וכולל את עין כרם ,את מוצא
ואת העמקים שסביב ירושלים .ליפתא ועין כרם הם כפרים ערביים עתיקים טיפוסיים עם בנייה
ורנקולרית (ללא תכנון אדריכלי) וצפופה של בתים קטנים היושבים על בורות מים ובנויים מעל
קומת קרקע המשמשת לבהמות .כיום מוקמים על הטראסות והשדות החקלאיים פארקים
גדולים המחזירים לעיר את הטבעת הירוקה.
קילומטרים בשביל סובב עין כרם .את הסיור
תוביל ד"ר רות בכר ,מיוזמי השביל ,ויוצרת
הסרט "לאהוב את עין כרם" .המסלול כולל
נקודות יציאה בתוך הכפר ואפשר לצאת ממנו
בנקודות שונות .משך המסלול המלא כארבע
שעות .יש להגיע עם נעלי הליכה ,מים וכובע.
סיור מטעם אגדת עין כרם  -תיירות ותרבות.
שישי .13:30 ,19.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 108השביל הזה מתחיל כאן

נקודת מפגש :גן השעשועים
שבשביל הצוקים פינת דרך הסלע.
סיור בשבילי עין כרם עם מורה הדרך ותושב
המקום אורי שמלא .לצד חצרות ,עצים עתיקים
ותצפיות נוף ,יספר שמלא מסיפורי המקום.
סיור מטעם אגדת עין כרם  -תיירות ותרבות.
חמישי .14:30 ,18.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 112שימור וקהילה

נקודת מפגש :כיכר המעיין ,עין כרם.
מורה הדרך ,תושב עין כרם והשגריר לשעבר
ארתור קול יוביל את הסיור המעגלי באתריו
ההיסטוריים של הכפר .הסיור יכלול כניסה
למתחמים דתיים ויש להגיע אליו בלבוש צנוע.
סיור מטעם אגדת עין כרם  -תיירות ותרבות.
שישי.8:30 ,19.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 110הליכה אל המחר
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נקודת מפגש :מעיין מרים ,עין כרם.
הליכת טבע הכוללת תצפיות ,בורות מים,
טראסות ,מעיינות ועוד ,במסלול בן שמונה
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נקודת מפגש :תחנת הדלק פז בדרך
הנרייטה סאלד ,קריית מנחם.
מי שעוקב אחרי מורת הדרך ומייסדת אגדת
עין כרם ,פנינה עין מור ,ברשתות החברתיות,
מכיר ודאי את צילומי הזריחות הפוטוגניות
שהיא מעלה .הסיור שתוביל בבתים מבפנים
יאפשר לכל משכימי הקום להצטרף אליה
לרגעים הקסומים שבהם עולה השמש על
הכפר וכיפות הזהב שלו מנצנצות .בסיור בן
שני הקילומטרים שתוביל תתייחס עין מור
גם לאיומים הרבים על הנוף הבראשיתי .סיור
מטעם אגדת עין כרם  -תיירות ותרבות.
שישי.5:45 ,19.11 ,
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 113סינדרום ירושלים

מרכז בריאות הנפש כפר שאול ,גבעת שאול.
בווייז :כפר שאול ,ירושלים.
סיורים בהדרכת ד"ר גדי לובין ,מנהל המרכז
הירושלמי לבריאות הנפש איתנים כפר שאול,
הפועל מאז  1951במבני הכפר הערבי דיר
יאסין לשעבר (כיום כפר שאול) .בסיורים
יסופרו תולדות המקום והם יעברו בין המבנים.
ההשתתפות בסיורים מותנית בהצגת תו ירוק.
שישי 11:00 ,19.11 ,ו.13:00-
 2סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

=

 114בניין מחוז ירושלים
של חברת החשמל

רחוב המלמד  ,44גבעת שאול.
בואו לגלות איך פועל חדר הבקרה של
חברת החשמל החולש על כל מחוז ירושלים
והאחראי על הספקת החשמל למאות אלפי
בתי אב ועסקים .הסיורים יכללו ביקור בחדר
הפיקוח לניהול רשת החשמל  -המאפשר
שליטה ובקרה על אמצעי פיקוד מרחוק ,איתור
הפרעות וייעול זמני התגובה בעת הפסקות
חשמל .ההשתתפות בהצגת תעודת זהות.
שישי 11:00 ,10:00 ,9:00 ,19.11 ,ו.12:00-
 4סיורים ברישום .מוגבלים ל 30-משתתפים.
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נקודת מפגש :רחוב השוק  ,3גבעת שאול.
סיור עם מצילות המזון אל מאחורי הקלעים
של השוק הסיטונאי  -אחד הצמתים המרכזיים
במערכת המזון של העיר ירושלים ומהמקומות
האינטנסיביים והתוססים בעיר .הסיור יעקוב
אחרי מסעה של התוצרת החקלאית ,יחשוף
את המנגנון המסועף העומד מאחורי השיטה
וידון במשמעויות הכלכליות והחברתיות שלה
ושל מיקומו של השוק בעיר .הסיור יכלול גם
היכרות עם המרכז של מצילות המזון ופעילותו.
חמישי( 12:00 ,18.11 ,באנגלית);
( 13:30בעברית); ( 15:00בעברית).
 3סיורים ברישום .מוגבלים ל 18-משתתפים.

של נקודה אחת בשרשרת המזון  -על כלל
הלוקחים והלוקחות בה חלק .לצד שיחת
היכרות עם מייסדי הפרויקט שמטרתו הצלת
תוצרת טרייה המיועדת להיזרק וחלוקת
סלי מזון ,יוזמנו המבקרים להכיר ולחוות את
המתרחש בשוק ,דרך גלריית תמונות של
העובדים והקניינים בשוק הסיטונאי בירושלים
ובאמצעות קיר "מסע התוצרת" ,המציג את
מסעה של התוצרת הטרייה.
חמישי.20:00-14:00 ,18.11 ,
בית פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

 117הר הרצל ללא גיבורים

נקודת מפגש :בכניסה לבית העלמין הצבאי
(כניסה תחתונה להר).
סיור בבית הקברות הצבאי הממלכתי של
ישראל שיוביל רועי אופנבכר בעקבות ספרו
"יותר מאחד פחות משניים" .הסיור יעסוק
בעיצוב בית הקברות כבבואה לעיצוב
השכול בישראל ,תוך בחינת השינויים שעברה
המצבה הצבאית כחלק מתמורות שחלות
בזיכרון הקולקטיבי .הסיור יתמקד בסיפורם
של חללי צה"ל שנסיבות נפילתם הוגדרו
"נפל בעת מילוי תפקידו" או "מת בעת שירותו"
ויבחן את הפוליטיקה ,ההיררכיה וההדרה
בשכול הישראלי.
שבת .10:00 ,20.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

מחפשים
איפה לאכול
בתום הסיור?

בואו ליהנות ממגוון בתי
קפה ומסעדות באיזור
בובי בורגר
שדרות הרצל 100
בראסרי
המעיין *15

דניה  -קפה בכיכר
שדרות הרצל 102
טרזורו-גלידה
המעיין *25
מולה בר
עין כרם *76
משק עפאים
בית הכרם 19
פונדק עין כרם
המעיין *9
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רחוב השוק  ,3גבעת שאול.
מרכז הפעילות של מצילות המזון השוכן
בלב השוק הסיטונאי והמספר את סיפורה

נקודת מפגש :קבר הרצל (בווייז) ,הר הרצל.
אדריכלים :סעדיה מנדל (עד  ;)2013סטודיו
אורבנוף ,אדריכלים ליאור לווינגר ,אילונה
פלקסמן ולוטם בלנק .2021 ,ניהול פרויקט:
משרד הביטחון  -אגף ההנדסה והבינוי.
היכרות עם הפרויקט שקודם בעשור האחרון
על ידי משרד ראש הממשלה בשיתוף משרד
הביטחון וכולל שיקום ,שיפוץ והרחבה של
חלקת גדולי האומה בהר הרצל .הפרויקט
כלל שיפוץ של רחבות הקברים שבהם טמונים
מרבית ראשי המדינה שהלכו לעולמם ,הנגשה
של החלקה ,הרחבתה והוספה של רחבת
טקסים ,מרפסת תצפית וגן זיכרון .את
הסיורים ביום חמישי יעבירו מנהלי הפרויקט:

הביקור במבנים וההשתתפות בסיורים באחריות המשתתפים .טל"ח

קפה אלה
הרצוג 69
קפה שלוה
דרך שלווה 1
קפית
הגן הבוטני
* לא כשר

ירושלים  /בתים מבפנים 27 / 2021

 1תכנית אדריכלית/הנדסית מקצועית |  2מבנה לשימור |

קיימות |  4ידידותי לילדים |  5המבנה העיקרי נגיש |  6המבנה אינו נגיש

מהנדס ליאור קקון ,ראש חטיבת ניהול
פרויקטים מרכז באגף ההנדסה והבינוי
במשרד הביטחון ,אדריכלית יובל אטיאס ושירן
קסטרו .את הסיורים בשישי יעביר אדריכל
ליאור לווינגר.
חמישי 12:00 ,10:00 ,18.11 ,ו ;14:00-שישי,
 11:00 ,19.11ו .12:00-משך הסיורים כשעה.
 5סיורים פתוחים .אין צורך ברישום מוקדם.
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נקודת מפגש :צומת הרחובות פרחי חן
ושלמה צמח ,שכונת יפה נוף.
בניגוד לזבל העירוני שנעלם עם משאית הזבל,
בטבע נותרת לרוב הפסולת במשך שנים
רבות .הפסולת שמשאירים אחריהם בני האדם
בטבע מזהמת אותו ,אבל גם מאפשרת הצצה
ייחודית לשינויים שעוברת החברה האנושית.
הסיור עם רועי אופנבכר ביער ירושלים
שבשולי העיר  -מקום מפגש בין טבע ובני
אדם  -יציע להפוך את קערת הפלסטיק על
פיה ,ובמקום להירתע מהזבל ולהידחות ממנו,
ללמוד ממנו.
שבת .13:00 ,20.11 ,משך הסיור כשעתיים.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

סיורים באדיבות הרשות לפיתוח ירושלים

 121מרכז הנסן וטלביה

נקודת מפגש :חצר מרכז הנסן,
רחוב גדליה אלון  ,14טלביה.
מרכז הנסן ,הידוע בשם "בית המצורעים",
היה במשך עשרות שנים סגור ומסוגר.
הסיור בבניין ההיסטורי יתאר את תולדותיו
וימשיך לסיור נוסף ,בין בתי שכונת
טלביה המפוארת.

 122הר ציון
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נקודת מפגש בווייז :בית חולים איתנים
(עילית) .חנייה בכניסה לבית החולים.
סיור בהדרכת ד"ר גדי לובין  -מנהל המרכז
הירושלמי לבריאות הנפש איתנים כפר שאול -
שיתמקד בהיערכות בית החולים לשרפה
ובהתמודדות צוותו עם השרפה הגדולה
בתולדות המדינה שהתחוללה באזור באוגוסט
האחרון .בסיור יספר ד"ר לובין כיצד פונו
קמפוס איתנים עילית וקמפוס איתנים תחתית
על כל יושביהם  144 -מטופלים ואנשי צוות -
במבצע הרואי ,מהיר וללא נפגעים בגוף ,תוך
שהאש מתקרבת למבנה במהירות .בסיור
יתוארו ההכנות לפינוי ושאר אירועי אותו היום,
וכן יובא סיפורו ההיסטורי של איתנים וגלגוליו
מבית יתומים לבית חולים לשחפת ולבית
חולים פסיכיאטרי כיום.
שישי.8:00 ,19.11 ,
סיור ברישום מוקדם .מוגבל ל 40-משתתפים
 / 28בתים מבפנים  / 2021ירושלים

נקודת מפגש :שער ציון.
סיור להר ציון שיספר את סיפורה של
כנסיית דורמציון ,יגלה מהו המבנה שעל הר
ציון המקודש לשלוש הדתות ומדוע חדר
הסעודה האחרונה ממוקם במבנה צלבני
מהמאה ה.13-

 123בעקבות הממלוכים
בעיר העתיקה

נקודת מפגש :שער יפו
ליד לשכת המודיעין לתייר.
סיור בעקבות אחת התקופות הנעלמות
בהיסטוריה של ירושלים שבו יסופר
מי היו הממלוכים ,מה מייחד את סגנון
הבנייה שלהם ואילו מבנים הותירו
אחריהם בירושלים.

 124בעקבות הצלבנים
בעיר העתיקה

נקודת מפגש :השער החדש
בחומת העיר העתיקה.
סיור בעיר העתיקה בעקבות הצלבנים,
שיתמקד בחזון שהניע אותם למסעות
הצלב ,יספר מהו המוריסטן וכיצד הוא
קשור להוספיטלרים ,היכן שכן המרכז של
המסדר הטמפלרי בירושלים ומה נותר
מהבנייה הצלבנית בכנסיית הקבר.

 125הכפר הירושלמי עין כרם

נקודת מפגש :רחוב עין הכרם ,74
מול מסעדת כרמא.
סיור שיתמקד בכפר שבתוך העיר ,מרחב
בנוי כפרי שבתחומו אפשר למצוא את
ירושלים בזעיר אנפין :בתים עתיקים,
כנסיות יפהפיות וסיפורים על אירועים
ודמויות בני מאות שנים.

 126עמק המצלבה

נקודת מפגש :בכניסה למוזיאון ישראל.
סיור שיעבור בעמק המצלבה היפהפה,
במנזר המצלבה ובשכונות והמוסדות
הלאומיים שבסביבתם  -ויגולל
את סיפוריהם.

שבת 10:00 ,20.11 ,ו | 14:00-משך כל סיור כשעתיים.
כל הסיורים ברישום מוקדם .מוגבלים ל 40-משתתפים בסיור.

ההרשמה לסיורים ברישום מוקדם באתרbatim.itraveljerusalem.com :

ייזום וניהול בתים מבפנים
ירושלים 2021

ייזום וניהול עיריית ירושלים ,משרד ירושלים
ומורשת ,הרשות לפיתוח ירושלים,
משרד התיירות והתאחדות מלונות ירושלים
משרד ירושלים ומורשת
שר ירושלים ומורשת זאב אלקין,
מנכ״ל משרד ירושלים ומורשת נתנאל איזק
עיריית ירושלים ראש העיר ירושלים משה ליאון,
משנה לראש עיריית ירושלים פלר חסן-נחום
מנכ"ל העירייה איציק לארי,
משנה למנכ"ל עיריית ירושלים אריאלה רג'ואן,
מהנדס העיר יואל אבן
הרשות לפיתוח ירושלים מנכ"ל אייל חיימובסקי,
הממונה על התיירות אילנית מלכיאור,
עטרה שניצר ,ענר עוזרי ,יעל לב-שני
התאחדות מלונות ירושלים יו״ר דיוויד טאקר,
מנכ"ל אריה זומר

צוות בתים מבפנים

מייסדת ומנהלת אביבה לוינסון
מייסד ואוצר ראשי אדריכל אלון בן נון
אוצר משנה אדריכל עומרי זילכה
הפקה קארין גל ,דנה שמשטיין,
אדריכלית שחר גלז
עיצוב גרפי חגית מימון
איור דנה בר לב
עריכה לשונית יובל הלפרין
תרגום לאנגלית מרילין פפר
ניהול רשתות חברתיות מורן שמבר
יחסי ציבור בת כהן ושרון כתב  -תקשורת

לפרטים על האירועים המקבילים בעולם:
www.openhouseworldwide.org

צילומים

באדיבות מגדל דוד ;1 :קרן קינברג ;2 :יעל
הרמן ;47 ,35 ,13 ,4 ,3 :רועי אופנבכר;117 ,5 :
גיא יצחקי;113 ,112 ,78 ,61 ,53 ,40 ,36 ,12 ,6 :
רן ארדה ;8 :באדיבות החברה לפיתוח הרובע:
 ;9יוסי ועקנין ;10 :הדמיה באדיבות קימל
אשכולות ;11 :באדיבות מכון אולברייט;15 :
רנטה ריבקין ;16 :יולי שוורץ ,רשות העתיקות:
 ;17באדיבות ארכיון האוניברסיטה העברית:
 ;18עמירם אורן ;19 :מתוך הסרט סינדרום
בנטוויץ' ;20 :אחוזת גרי היל  ,1936צילום
זולטן קלוגר ;21 :באדיבות ארי כהן אדריכלים:
 ;101 ,100 ,22באדיבות תמר הירדני ;23 :חנה
עבדי ;24 :ויקיפדיה( 96 ,59 ,43 ,25 :אנשי גדוד
העבודה העברי בונים את ביתו של אליעזר
בן יהודה בתלפיות  ;)1921סמדר כרמל;26 :
נתן דביר;91 ,90 ,89 ,86 ,82 ,57 ,34 ,30 ,27 :
דניאל חנוך ;119 ,98 ,51 ,44 ,41 ,31 ,29 :הדמיה
באדיבות מהנדס העיר ירושלים ;33 :גרפיטיול:
 ;36מוסללה ;38 :נמרוד לוי ;39 :באדיבות יד
בן צבי ;42 :נעה לאה כהן ;45 :באדיבות מלון
צפניה ;46 :באדיבות הקרן לירושלים ;48 :בני
ססי ,פמ"י ;49 :אלעד שריג ;50 :ישראל גלון;52 :
אריה מכליס ;54 :יאיר מוס ;55 :אביעד בר נס:
 ;56רחביה  ,1935באדיבות ד"ר אילן אזרחי;58 :
באדיבות בית שץ ;60 :ליאת אלבלינג ;62 :טל
פסס ;63 :מרלה הייבר גולדשטיין ;64 :באדיבות
איתמר פרחי ;65 :טים הארסליTurner, ;68 :
Joseph Mallord William, North west
 ,view of Jerusalemבאדיבות מוזיאון ישראל:
 ;69עמיר בלבן ;70 :באדיבות יהושע לביא;71 :
עמרי אמסלם ;72 :באדיבות אופניים בשביל
ירושלים ;74 ,73 :מוי וולקוביץ' ;75 :באדיבות
פלפוט ;76 :מושי גיטליס ;79 :עמית גושר;80 :
דור פזואלו ;81 :יעל אנגלהרט ;99 ,83 :גיל רוביו:
 ;84עדי ארבל ;85 :באדיבות הגינה הקהילתית
במוזיאון הטבע ;87 :יוסי וייס ;88 :אפרת
אסף ;92 :באדיבות גדעון שילה ;94 :דניאל
רחמים ;95 :יואב אלון ;97 :עמית גירון;102 :

ארז שיינר ;103 :מיכאל יעקבסון;104 :
רות חביליו ;109 ,108 :פנינה עין מור;111 ,110 :
מיטל חמוי ;114 :מצילות המזון;116 ,115 :
מישל אמזלג ,לע"מ ;118 :אלעד תדהר.120 :
צילומי הכפולה הפותחת
תמונה ראשית עמוד  :2דניאל חנוך
תמונות בעמודים  2-3מימין לשמאל:
דניאל חנוך ,עמית גירון ,דניאל חנוך ,גיא יצחקי,
דניאל חנוך ,קרן קינברג
צילומי השערים
אגן העיר העתיקה גיא יצחקי; מרכז העיר  -ציר
יפו והנביאים דניאל חנוך; מרכז העיר  -משער
יפו לכיוון דרום מערב דניאל חנוך; המושבות,
בקעה ואזור דרום העיר נתן דביר; ממערב לציר
הרצל (כולל עין כרם) בתים מבפנים
צילומים בעמוד  25דניאל חנוך ,בית הקונסול
הפרסי ,אוסף מטסון ספריית הקונגרס,
מאיה ידיד ,אלהם רוקני
צילומים בעמוד  28יעל הרמן וגיא יצחקי
צילומים בעמוד זה (מימין לשמאל):
אלעד שריג ,עמית גושר ,גיא יצחקי

תודות

תודה לאדריכלים ,בעלי הבתים ,מנהלי
המוסדות ,המדריכים ואנשי השימור
שבעזרתם מתקיים האירוע.
ותודה ענקית למתנדבים שלנו!
הכניסה לאתרי בנייה מחייבת
חתימה על טופס ויתור תביעות.
ההשתתפות בסיורי האופניים באחריות
הרוכבים .חוברת בתים מבפנים משמשת
להם במה פרסומית בלבד.
הזכות לשינויים שמורה .טל"ח.
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מה קורה במגדל
הקסטודיה טרה סנטה
סודות החומה
התפתחות אורבנית
האחוריים של ירושלים
כנסיית עמנואל
הרובע הארמני בצרפתית
מוזיאון חצר הישוב הישן
שימור בית הכנסת החורבה
שימורן והצלתן של אבני הכותל
האגף החדש של מרכז דוידסון
המנזר הפרנציסקני
לנבור בהיסטוריה
בית פאולוס וקולג' שמידט
מכון אולברייט

סיור

סיור

 016גן הקבר
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

מוזיאון רוקפלר
על הפסגה
לכל איש יש שם
אחוזת קבר
הקמפוס ההיסטורי
של הר הצופים
עיסאוויה 2030
מה מסתתר בממילא
מאחורי הקלעים של
עיריית ירושלים
רוח הרפאים של בווינגראד
מרבד בן סירא
נובוי ירוזלימה
חניון בצלאל
מונומנטים במגרש הרוסים

 030חצר סרגיי
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046

קרחת יער אורבנית
מתחם בית הכמורה
על שולחן התכנון העירוני
בית תבור
ממערב למזרח
שכונות ובתים ברחוב יפו
גרפיטי בירושלים
המרפסת :נווה מדבר עירוני
מגדל J
בית הספר האנגליקני הבינלאומי
שימור ,חידוש ופיתוח
על ציר הרכבת הקלה
תולדות בית החולים שערי צדק
ד"ר וואללאך ובית החולים
שערי צדק הישן
שימור מבנה שערי צדק
גלריית המקלט
מלון צפניה

צרפתית

סיור אחרון
סיור אחרון

סיור

סיור

סיור

סיור אחרון

12:45

11:20

אנגלית

סיור

סיור

סיור

סיור

עד 22:00
עד 22:00
עד 22:00

סיור

סיור

עד 22:00

JERUSALEM IN SIGHT 047
048
049
050
051
052
053
054

עד 22:00

ימין משה
תעלת הקשר
סטודיו משלך
רומן ירושלמי
היער העירוני בירושלים
היברו יוניון קולג'
מלון ענבל

סיור

סיור

 055מבית מצורעים לבית יוצרים
056
057
058
059
060
061
062

מכון ון ליר
ספריית שוקן
רחביה שלי
רחביה של אלי עמיר
בית שץ
בית קהילת הר-אל
בית האמנים

סיור
סיור

סיור

סיור

9:45

אנגלית

אנגלית

20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00

 063בית לוי אשכול
 064התחדשות אורבנית
 064גיבורות (על) הפלמ"ח
 066מעונות עובדים א'
 067מחורשת הירח לרחוב שופן
 068אדריכלות במוזיאון ישראל
 069בית הנייר
 070המבנה החי הראשון בישראל
 071פוליטיקה של בתי קברות
 072בנק ישראל
 073לאן רוכבים מפה?
 074לאן רוכבים מפה? (סיור פתוח)
 075המרכז למדעי המוח
 076הספרייה הלאומית
 077מהפך!
 078המרכז הרפואי שערי צדק
 079הדירה הכחולה
" 080במקום שאת אוהבת"
 081הנקרופוליס של ירושלים
 082בית אות המוצר הירושלמי

11:15

18:15

 083התחנה הראשונה

עד 23:00

 084האמנות שבמפגש
085
086
087
088
089
090
091

092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105

תצפיות סודיות
מוזיאון הטבע (וילה דכאן)
הגינה הקהילתית
תחנת הכח הישנה של ירושלים
בית ד"ר אפקלידס
מועדון הקהילה היוונית
בית הקברות הטמפלרי
ובית הקברות הבינלאומי
בקעה מהמאה ה 19-ועד ימינו
בתי הקצינים הבריטים
מסע אל קטמון של ימי המנדט
JLM SPARK
בין תל אביב לתלפיות
הדירה הצבעונית
מעונות סטודנטים לב
בית עגנון
מתחם הנורית
פארק אלמליח
עמק הצבאים
איך מתכננים בית לחיות בר
וייבן מבננים
יוצאת מהשורה

סיור

סיור

סיור

סיור

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

סיור

אנגלית

 106הקונסוליה הבדיונית
בית הקונסול הפרסי
השביל הזה מתחיל כאן
עין כרם למיטיבי לכת
הליכה אל המחר
הכפר העתיק עין כרם
שימור וקהילה
סינדרום ירושלים
בניין מחוז ירושלים
של חברת החשמל
שיטוט בין ארגזים
בית מצילות המזון
הר הרצל ללא גיבורים
חלקת גדולי האומה
יער ירושלים מבפנים
מול איתני הטבע
מרכז הנסן וטלביה
הר ציון
בעקבות הממלוכים
בעקבות הצלבנים העתיקה
הכפר הירושלמי עין כרם
עמק המצלבה

סיור

עד 23:00

5.45

אנגלית

LIVE IN JERUSALEM

29.11.2021
חבילות לינה וכרטיסים להופעה
במחירים אטרקטיביים
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