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שבוע שימור אתרים



שלכם ולהתראות,

עמרי שלמון
מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

שבוע שימור אתרים תשע"ט

"שבוע שימור אתרים" תשע"ט, המצוין זו השנה ה-30, גם בהיותו 
"וותיק" במושגים שלנו, הרי אינו חדל להיות "צעיר" ברוחו ובשלל 

הפעילויות אותן הוא פורש בפנינו כל פעם מחדש.

יש בו, ב"שבוע שימור אתרים", משהו המעלה, באופן חגיגי, מעין 
סיכום עד כאן, תוך שהוא יוצר חשיפה ציבורית רחבה המאירה 

אלומת אור על כלל הפעילות של המועצה לשימור אתרים ביום יום.

שפע הסיורים, ימי העיון, המפגשים, האירועים המיוחדים במעגלי 
הזיכרון ה"מציפים" דמויות וחלוצי מורשת, סיפורי מקום, מאבקים 

לשימור, שימור פיזי, הכשרות לשימור, פעילות מול נוער ותלמידים, 
וזו רק רשימה חלקית, המגולמת כולה בימי שבוע שימור אתרים זה.

ברכות ותודות למנהלי האתרים, מנהלי המחוזות, היוזמים והחולמים 
וכל מי שטרח וסייע בהפקת אירועי השבוע החל בימים י"ח-כ"ז באייר 

תשע"ט, 23.5-1.6.19.

ריכוז  על  שעמלה  ומי  המועצה  סמנכ"לית  נובנשטרן,  לחומי  תודה 
החומרים והפעילויות והבאתן מן הכח אל הפועל.
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מוזיאון העיר נתניה*
סיור

יום חמישי, י"ח באייר תשע"ט, 23.5.2019 
שעות: 16:00-10:00 

הדרכה בשעות: 10:00, 12:00, 14:00
כניסה ללא תשלום

museum.netanya@gmail.com ,09-8308851 'פרטים והרשמה: טל
* מוזיאון העיר נתניה, רח' מקדונלד 3, נתניה

מוזיאון וארכיון לתולדות חולון*
יום חמישי, י"ח באייר תשע"ט, 23.5.2019

שעות: 13:00-10:00
כניסה ללא תשלום

https://museum.holonet.co.il ,03-5050425 'פרטים: טל
* רח' לאון בלום 26, חולון

חוסמסה יד ל"הגנה", חולון*
יום חמישי, י"ח באייר תשע"ט, 23.5.2019

שעות: 13:00-10:00
הדרכה בשעות: 10:00, 11:00, 12:00

כניסה ללא תשלום
https://museum.holonet.co.il ,03-5050425 'פרטים: טל

* רח' דוד אלעזר 53, חולון

הקיבוץ של פעם והיום, מצפה רביבים
סיורים  לקבוצות באתר ההיסטורי ובקיבוץ של היום*

ימים חמישי-שבת, י"ח-כ"ז באייר תשע"ט, 23.5-1.6.2019
דמי השתתפות: 30 ₪

mitzpe.revivim@gmail.com ,050-8996886 'לתיאום מראש: טל *
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ממוזיאון למוזיאון, נתניה
סיור לשלושה מוזיאונים באזור אחד: המוזיאון למורשת יהדות 
תימן, המוזיאון לתולדות נתניה, המרכז לתולדות יהדות תוניס

יום חמישי, י"ח באייר תשע"ט, 23.5.2019
שעה: 10:00

הדרכה: ישי שמידוב
דמי השתתפות: 10 ₪

מפגש: בניין האגודה לטיפוח חברה ותרבות, ככר העצמאות 11, נתניה
museum.netanya@gmail.com ,09-8308851 'פרטים והרשמה: טל

מוזיאון בית ביאליק ובית העירייה הישן, תל אביב*
הדרכה בבית ביאליק למבוגרים

יום שישי, י"ט באייר תשע"ט, 24.5.2019
שעה: 11:00

דמי השתתפות: 25 ₪ )הנחה לסטודנטים, חיילים ואזרחים וותיקים(
פרטים והרשמה: טל' 03-5253403 )בימים א'-ה׳ בשעות: 14:00-11:00(

www.beithair.org ,בית ביאליק, רח' ביאליק 22, תל אביב *

על אדריכלות אור ייחודית ואמנות עכשווית, 
משכן לאמנויות, עין חרוד

שיח גלריה עם אביטל אפרת ואילה אופנהימר, סיור והדרכה על 
המבנה האדריכלי של המשכן לאמנות והאדר' שמואל ביקלס,

ביקור בתערוכה "14 כיוונים לרוח"
שבת, כ' באייר תשע"ט, 25.5.2019

שעה: 11:30
מקום מפגש: בכניסה למוזיאון

דמי השתתפות: 50 ₪, 30 ₪ לאזרח ותיק
פרטים והרשמה: לילך, טל' 04-6486038, שלוחה 4

Mishkan-info@ehm.co.il

סיפורה של מושבה, פתח תקוה
סיור לאורך רח' חובבי ציון וסביבותיו

שבת, כ' באייר תשע"ט, 25.5.2019
שעה: 10:00

מפגש: כיכר המייסדים, פתח תקוה
הדרכה: מוניקה כהן, הממונה על שימור אתרים בעיריית פתח תקוה

meravm@ptikva.org.il ,03-9113668 'פרטים והרשמה: טל
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"כאן נולדה עיר", באר שבע*
תערוכת צילומים מארכיון גואל דרורי**

במסגרת אירוע פתיחת שבוע שימור אתרים
במעמד מר טל אל-על, סגן ראש העיר

יום ראשון, כ"א באייר תשע"ט, 26.5.2019
שעה: 18:30

michal@shimur.org.il ,052-7271053 'פרטים: מיכל ליבוביץ' טל
*   בית האמנים בנגב, רח' האבות 55 באר שבע

** התערוכה תוצג מתאריך 26.5.2019 ועד לתאריך 26.6.2019

נתניה מעיר גנים למטרופולין השרון
סיור על תפיסות אדריכליות בהתפתחות נתניה

יום שני, כ"ב באייר תשע"ט, 27.5.2019
הדרכה: אדר' ומהנדס העיר לשעבר, פול ויטל

שעה: 10:00 
מפגש: רח' הרצל פינת רח' שער העמק, נתניה

museum.netanya@gmail.com ,09-8308851 'פרטים והרשמה: טל

"דיוקן לאספן", נתניה
פרויקט צילום תיעודי על אספנים בישראל

הרצאה של הצלמת והאוצרת נאווה דנון
יום שני, כ"ב באייר תשע"ט, 27.5.2019

שעה: 18:00
מקום: מוזיאון העיר נתניה*

דמי השתתפות: 30 ₪
פרטים והרשמה: מוזיאון העיר נתניה, טל' 09-8308851

museum.netanya@gmail.com

*מוזיאון העיר נתניה, רח' מקדונלד 3, נתניה
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ירושלים, המאבק על מתחם הרכב
סיור

יום שני,  כ"ב באייר תשע"ט, 27.5.2019
שעה: 16:00

מפגש: ברחבה בסמוך לתחנת רכבת נבון, ירושלים
פרטים והרשמה: טל' 02-6249567

 ,"Hope ,בנעליה"  ו "תקווה, أمل"
מוזיאון ראשון לציון*

ביקור בתערוכות 
במלאות 100 שנים למתן זכות בחירה לנשים לראשונה בישראל

ולציון הולדת המנון התקווה בראשון לציון - שישה מבטים של תקווה
יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ט, 28.5.2019 

סיורים מודרכים בשעות: 10:00, 12:00
פרטים והרשמה: טל' 03-9598890, 03-9598862

כניסה ללא תשלום
* מוזיאון ראשון לציון, רח' אחד העם 2 ראשון לציון

"מי מפחד משימור?" באר שבע*
יום עיון

יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ט, 28.5.2019
שעה: 09:00 – 14:00
מקום: מוזיאון אנז"ק*

michal@shimur.org.il ,052-7271053 'פרטים: מיכל ליבוביץ' טל

* רח' אוסטרובסקי 4, באר שבע

סדנת אריחים לילדים, מוזיאון בית ביאליק, 
תל אביב*

כולל סיור קצר בבית ביאליק, ובבית העיר
יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ט, 28.5.2019

שעה: 16:00 )משך הסדנה כשעה ורבע(
דמי השתתפות: 25 ₪ לילד, 10 ₪ למבוגר)הטבה למחזיקי דיגיתל(

פרטים והרשמה: טל' 03-5253403 )בימים א'-ה׳ בשעות: 14:00-11:00
 www.beithair.org | בית ביאליק, רח' ביאליק 22, תל אביב *
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"היו זמנים..." מוזיאון הרעות-מצודת כח
רוח הפלמ"ח בשירי חיים גורי וחיים חפר

הרצאה: נגה גולדבלט מלווה בשירה
יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ט, 30.5.2019

שעה: 19:30
דמי השתתפות: 40 ש"ח

hareut@shimur.org.il ,04-6432810 'פרטים והרשמה: טל
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"לשמר עם הידיים", חצר כנרת*
יום פתוח להתנסות במלאכות בנייה מסורתיות

יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ט, 30.5.2019
פרטים והרשמה: טל' 03-5086605, 04-9866196

* בסימן עשור לתוכנית הלימודים "נאמני השימור", מכללת גליל מערבי 

מבטים ללוד העתיקה ומתקנים מסורתיים
כנס לוד החמישי

יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ט, 30.5.2019
פרטים והרשמה: קרן טל' 08-6611330

www.tagliot.com

"אמץ אתר" - רחובות
יום שיא לפעילות שנתית

יום שישי, כ"ו באייר תשע"ט, 31.5.2019
adiabrams@walla.com פרטים: עדי אברמסון

בשיתוף: עיריית רחובות, אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב

"אמץ אתר", רעננה
יום שישי, כ"ו באייר תשע"ט, 31.5.2019

sivansela103@gmail.com :פרטים והרשמה

מוזיאון בית ביאליק, ובית העירייה הישן,
תל אביב*

הדרכת מבוגרים בבית ביאליק
יום שישי, כ"ו באייר תשע"ט, 31.5.2019

שעה: 11:00
דמי השתתפות: 25 ₪ )הנחה לסטודנטים, חיילים ואזרחים וותיקים(

פרטים והרשמה: טל' 03-5253403 
                         )בימים א'-ה׳ בשעות: 14:00-11:00(

www.beithai.org | בית ביאליק, רח' ביאליק 22, תל אביב *
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מורשת בשרון 
סיור בקיבוצים: מעברות, העוגן ומחסן נשק משוקם בכפר הס*

יום שישי, כ"ו באייר תשע"ט, 31.5.2019
הדרכה: טל בן נון, מנהלת מחוז מרכז, מועצה לשימור אתרים

בתשלום
להרשמה: יעל פלד טל' 03-5086624, 052-3412872

               עודד גטרוייר טל' 052-3689605, או באתר המועצה לשימור אתרי 
               מורשת בישראל: www.shimur.org.il - סיורי מורשת

* במסגרת סיורי מורשת של המועצה לשימור אתרים

 ,"Hope ,בנעליה"  ו "תקווה, أمل"
מוזיאון ראשון לציון*

ביקור בתערוכות 
במלאות 100 שנים למתן זכות בחירה לנשים לראשונה בישראל

ולציון הולדת המנון התקווה בראשון לציון - שישה מבטים של תקווה
שבת, כ"ז באייר תשע"ט, 1.6.2019

סיורים מודרכים בשעות: 10:00, 12:00
פרטים והרשמה: טל' 03-9598890, 03-9598862

כניסה ללא תשלום

*מוזיאון ראשון לציון, רח' אחד העם 2, ראשון לציון
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תרבות ומורשת בקיבוץ גבעת ברנר
סיור באתרי גבעת ברנר

שבת, כ"ז באייר תשע"ט, 1.6.2019
שעה: 09:30. משך הסיור כשעתיים

פרטים והרשמה: דוד זקס טל' 052-8361204 
                         חגית פורטנוי טל׳ 050-7539940

בוקר היסטורי: מירושלים לפתח תקוה*
הרצאות

יום ראשון, כ"ח באייר תשע"ט, 2.6.2019
שעה: 09:00

דמי השתתפות: 10 ₪
מפגש: בית אברהם שפירא

meravm@ptikva.org.il ,03-9113668 'פרטים והרשמה: טל
* רח' הרצל 20, פתח תקוה

סיורי שימור בבאר שבע
במהלך השבוע 26.5-30.5.2019 יתקיימו סיורים לקהל הרחב

פרטים והרשמה: מיכל ליבוביץ' טל' 052-7271053
michal@shimur.org.il                           

מרכז הרצל מציין 70 שנה להר הרצל, ירושלים
סיורים

יום חמישי, י"ח באייר תשע"ט, 23.5.2019
יום שישי, י"ט באייר תשע"ט, 24.5.2019
יום שישי, כ"ו באייר תשע"ט, 31.5.2019
סיור מודרך במוזאון הרצל, בשעה 09:45

סיור מודרך בהר הרצל, בשעה 10:45-12:15
דמי השתתפות: 40 ₪

museum@wzo.org.il ,02-6321515 ,*2843 'רישום מוקדם: טל
בימים אלה, המוזיאון יהיה פתוח במשך שעות הפעילות לביקורים, 

בהזמנה מראש
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"נעמן מנעים בקולו לקהלו בנגבה", קיבוץ נגבה*
נעמן דג, זמר הבס,  ישיר זמר עברי בלווי אקורדיון )מאיר מינדל(, 

ומאיר מינדל יגלה תעלומות אודות "חומה ומגדל"
יום חמישי, י"ח באייר תשע"ט, 23.5.2019

יום ראשון, כ"א באייר תשע"ט, 26.5.2019 
יום שני, כ"ב באייר תשע"ט, 27.5.2019

יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ט, 28.5.2019
יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ט, 29.5.2019

יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ט, 30.5.2019 

שעה: 10:00) משך הפעילות: כ-90 דקות(
דמי השתתפות: 10 ₪ 

פרטים והרשמה: מאיר מינדל טל' 050-5560554 
meir.mindel2@gmail.com

* צריף חדר האוכל בחומה ומגדל , קיבוץ נגבה
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המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל שומרת על הזכות לשינויים בתכנית 
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ממורשת החברה להגנת הטבע

קרדיטים לצילומים: 
מיכאל גינזבורג, חומי נובנשטרן, בית ביאליק - דינה גונה, תמר טוכלר

עיבוד לתמונת שער: אורנה יזכירוביץ, סטודיו ליידי מק
pixabay.com :תמונות אווירה

שער     | מצפה רביבים 
עמ' 3   | רח' מרכוס 18, ירושלים

עמ' 4   | מוזיאון הנגב לאומנות, באר שבע
עמ' 5   | בית ביאליק, תל אביב

עמ' 7   | מלון דריקסו, יפו )לשעבר מלון ירושלים(
עמ' 8   |  המשכן לאומנויות, עין חרוד

עמ' 9   |  "לשמר עם הידיים", מקוה ישראל
עמ' 11 |  אנדרטה לזיכרו של הגנרל אדמונד אלנבי, באר שבע

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
טל: 03-5059197

חברי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל,
תמיכה  היא  השונים  באירועים  השתתפותכם 
בישראל.  המורשת  אתרי  לשימור  בפעילותנו 

נשמח לראותכם. פרטים נוספים באתר.
www.shimur.org.il




