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שבוע שימור אתרים



תשע"ח, אייר,  י"ח-כ"ז  בימים  השנה  המתקיים  אתרים  שימור  שבוע 
שכן  המרובה,  על  המורה  התמצית  בבחינת  הינו   2018 במאי,   12-3

פעילות השימור רחבה ומשתרעת על פני כל חודשי השנה.

להשקיט  ננסה  מקרבה  מדבר,  נאת  כאותה  הינו  אתרים,  שימור  שבוע 
את רעשי היום יום תוך שנמקד פעילות שימור והנחלת מורשת, פעילות 
בה "נפליג" לימי עיון וחקר, לסיורים במוקדי שימור ומורשת בעיר באר 
מחוזות  ולבנו  ברגלינו  נגלה  וזמר,  שירה  לערביי  בהנאה  נתכנס  שבע, 
ניחשף  תקוה,  פתח  חלוצי  עם  "נפגש"  יפו,  בנמל  כגילוים  חדשים 
למאבקים ציבוריים לשימור כבשדה התעופה בהרצליה, ו"בערבות הנגב, 
שם הסתובב גמל", נעלה למצפה רביבים. בירושלים ניפגש לערב השנתי 
לזכרו של פרופ' זאב וילנאי וניוודע לשנים הראשונות של המנדט הבריטי 
בנהלל  נהיה  ובעמק  במוזיאון הראשונים המחודש,  נסייר  בגדרה  בעיר, 
נלמד  הרביעי,  לוד  העיר  בכנס  דוד.  ברמת  ההיסטורי  התעופה  ובשדה 
ביחד  וברחובות הסמוכה,  ואילך  קדם  מימי  העיר  אודות תקופותיה של 
המפעל  במסגרת  מורשת  אתרי  ליבנו  אל  נאמץ  תלמידים,  מאות  עם 
ההתחלות"  "אם  ישראל,  מקוה  את  נשכח,  לא  וכמובן,  אתר"  "אמץ 
בניין  במלאכות  מעשית  בהתנסות  וציונות,  חקלאית  ההתיישבות  של 
העולם  מלחמת  למורשת  "העמותה  עם  הפעולה  שיתוף  מסורתיות. 

הראשונה, יוביל אותנו להכרת והבנת שדות הקרב בארץ ישראל.

אגף  והספורט,  התרבות  משרד  בסיוע  מתבצע  אתרים  שימור  שבוע 
"מורשת", רשות העתיקות, עשרות פעילי השימור ברחביי הארץ, צוותי 
החינוך באתרי המורשת, ועובדיי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

נשמח לארח אתכם ואת מכריכם לחוויית סיפורי מורשת שהם סיפורינו 
המיוחד שלנו.

תודה  אתרים,  שימור  שבוע  ורכזת  סמנכ"לית  נובנשטרן,  לחומי  תודה 
תשע"ח. אתרים  שימור  שבוע  להפקת  וסייע  שנרתם  מי  לכל  והערכה 

שלכם,

עמרי שלמון
מנכ"ל מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

לשוחרי ונאמני השימור היקרים,
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מורשת ושימור אורבני באגן הים התיכון, חיפה, עכו
The Hidden Cultural Heritage - כנס בינלאומי

ימים שלישי – חמישי, ט"ו-י"ח באייר תשע"ח, 30 באפריל – 3 במאי 2018
לפרטים והזמנות: טל' 03-5086605

באר שבע, פתיחת שבוע שימור אתרים
יום חמישי, י"ח באייר תשע"ח, 3 במאי 2018

בית האומנים, רח' האבות 55, באר שבע
שעה: 17:30

פרטים והרשמה: 052-7271053, מיכל

באר שבע, סיור בעיר העתיקה
יום חמישי, י"ח באייר תשע"ח, 3 במאי 2018

שעה: 17:00
הסיור בתשלום 

לפרטים והרשמה: טל' 052-7751565, נעמה

"היפוכה נימוכה", סיפורו של תיאטרון הבימה, תל אביב
סיור*

יום חמישי, י"ח באייר תשע"ח, 3 במאי 2018
שעה: 19:00-14:00

הדרכה: שירלי קייזר סוטון, עודד גטרוייר
דמי השתתפות: 100 ₪ לחברי עמותה, 120 ש"ח לידיד

oded@shimur.org.il ,פרטים והרשמה: טל' 052-3689605 עודד
yaels@shiumur.org.il ,052-3412872, 03-5086624 יעל                       

* במסגרת סיורי העמותה

באר שבע, מוזאון הנגב לאמנות

3



שימור חוות הנוי, הגן הבוטני עמק חפר*
פעילות בנושאי שימור עם הקהילה

יום חמישי, י"ח באייר תשע"ח, 3 במאי 2018
שעה: 10:00, 12:00 סיורים מודרכים

פרטים: טל' 054-6231988, תומר

סיורים נוספים יתקיימו  בתאריכים: 
שבת, כ' באייר תשע"ח, 5 במאי 2018

יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ח, 9 במאי 2018
יום שישי, כ"ז באייר תשע"ח, 11 במאי 2018

לסיורים עצמאיים ניתן להגיע בכל ימות השבוע בין השעות 16:00-09:00 

* חוות הנוי ממוקמת על כביש 5711, כביש כפר-מונש לכיוון בית הלוי

"נופים נסתרים ומפות נעלמות", מוזאון נחום גוטמן 
לאומנות, תל אביב*

תערוכה, רטרוספקטיבה מיצירותיו של נחום גוטמן לרגל 
120 שנה להולדתו

יום חמישי, י"ח באייר תשע"ח, 3 במאי 2018
שעה: 10:30, 12:00 סיורים מודרכים בתערוכה 

המוזיאון פתוח בשעות 16:00-10:00
פרטים והרשמה: טל' 03-5161970 שלוחה 0

* רח' שמעון רוקח 21 נוה צדק, תל אביב

"מחוברים" – כיצד חזון, חלום ושיר חיברו קהילות ועם, 
מוזאון ראשון לציון*

סיורים, ביקור בתערוכה "הלל, כרמל, בצלאל"
יום חמישי, י"ח באייר תשע"ח, 3 במאי 2018

שעה: 12:00-10:00 
etis@hironit.co.il ,03-9598862 'פרטים: טל

* רח' אחד העם 2, ראשון לציון

בעקבות בתי האדריכל יהודה מגידוביץ בתל אביב
סיור

יום שישי, י"ט באייר תשע"ח, 4 במאי 2018
שעה: 09:00

הדרכה: ד"ר יואב חצרוני
הסיור מוגבל ל-20 משתתפים

פרטים והרשמה מראש חובה: טל' 03-5086625, רויטל
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הנמל העות'מני של יפו, הדרך לנמל יפו לפני 100 שנה
סיור

יום שישי, י"ט באייר תשע"ח, 4 במאי 2018
שעה: 11:00-09:30
הדרכה: שמואל גילר

מפגש: ליד הסביל המכוסה, רח' רוסלן, יפו
פרטים והרשמה: טל' 03-5086605

היכן התגוררו ראשוני פתח תקווה
סיור לאורך רח' חובבי ציון וסביבותיו

יום שישי, י"ט באייר תשע"ח, 4 במאי 2018
שעה: 09:00

הדרכה: מוניקה כהן
מפגש: כיכר המייסדים

meravm@ptikva.org.il  ,03-9113668 'פרטים: טל
haimm@ptikva.org.il   ,03-9053040 'טל            

בין ברושים ואבנים – בית העלמין רחובות בראי מלחמת 
העולם הראשונה

סיור רגלי
יום שישי, י"ט באייר תשע"ח, 4 במאי 2018

שעה: 11:00-09:00
הדרכה: רחלי רוגל

דמי השתתפות: 25 ₪
פרטים והרשמה: טל' 08-9494721 בית דונדיקוב, רחובות

 galim@ironitr.co.il                         
בשיתוף: העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל

הצעה תכנונית של המועצה לשימור אתרים ,לשימור טרמינל הנוסעים בנמל יפו 
)בית המכס הצפוני(. הדמיה: אדר' עדי קרמר
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נוכח פני המערכה – בעקבות הלוחמים הניו-זילנדים בקרב
עיון קרא

גבעת האהבה, גבעת מיכאל וגבעת התור, נס ציונה*
יום שישי, י"ט באייר תשע"ח, 4 במאי 2018

שעה: 12:30-10:00
מפגש: מגרש החנייה של הקניותר בנס ציונה

הדרכה: דני בירן
danbiran10@gmail.com פרטים והרשמה: טל' 050-5406981, דני

מותנה ברישום מוקדם של מינימום 10 משתתפים
בשיתוף: העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל

* סיור במכוניות פרטיות

חוות חפציבה ונחל חדרה - ממלחה״ע הראשונה ועד היום
יום שישי, י"ט באייר תשע"ח, 4 במאי 2018

שעה: 12:30-09:00
הדרכה: זהר לביא

מסלול רגלי מעגלי ברמת קושי בינוני, 4.5 ק"מ
zota52@gmail.com פרטים והרשמה: טל' 052-2224438, זהר לביא

מותנה ברישום מוקדם של מינימום 12 משתתפים
בשיתוף: העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל

"דרך הביטחון", שימור הסיפור, חולון
הליכה בין אתרים נבחרים על דרך הביטחון, כחלק מפרויקט 

"הליכות ג'יין"
יום שישי, י"ט באייר תשע"ח, 4 במאי 2018

שעה: 10:00
פרטים: טל' 03-5086605, 03-5050425, מוזאון חוסמסה

בשיתוף: עיריית חולון, מוזאון חוסמסה

סיור בשדה התעופה של הרצליה וחורשת הנ.מ
שבת, כ׳ באייר תשע"ח, 5 במאי 2018

שעה: 12:00-10:00
הדרכה: תמר לירם

פרטים והרשמה: טל' 03-5086605
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סיור ופעילות במצפה רביבים
ימים שישי-שבת, י"ט-כ' באייר תשע"ח, 5-4 במאי 2018

שעה: 15:00-10:00
דמי כניסה: 20 ₪ למבוגר, 17 ₪ לילד ולגמלאי

פרטים והרשמה: 08-6562638/2570, 050-8996886

בעקבות לוחמים – קרבות תל חווילפה במלחה"ע הראשונה
סיור במכוניות פרטיות, משולב בקטעי הליכה קצרים

שבת, כ' באייר תשע"ח, 5 במאי 2018*
הדרכה: אבי נבון

מפגש: שער קיבוץ להב
שעת המפגש תימסר לנרשמים

פרטים והרשמה:  050-5474949, אבי
מותנה ברישום מוקדם של מינימום 10 משתתפים 

בשיתוף: העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל
סיור נוסף יתקיים ביום שני, כ"ב באייר תשע"ח, 7 במאי 2018  

"הרצל שלי", סרטו של הבמאי אלי טל אל, מקוה ישראל*
מסע אישי בעקבות החזון והחוזה הציוני - לציון 120 שנה לביקורו 

של הרצל בארץ ישראל
יום ראשון, כ"א באייר תשע"ח, 6 במאי 2018

שעה: 17:00
פרטים והרשמה: 03-5086625, רויטל

* אולם בית המורים, בית הספר החקלאי מקוה ישראל

מצפה גבולות
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בעקבות קוצרי התהילה והגיבורים הנשכחים, בקרב על 
באר-שבע ב-1917

בעקבות לוחמי קרב באר שבע 1917 והנצחתם 
סיור במכוניות פרטיות

יום ראשון, כ"א באייר תשע"ח, 6 במאי 2018
שעה: 12:30-09:30

הדרכה: עזרא פימנטל 
pimentel.ezra@gmail.com :פרטים והרשמה
מותנה ברישום מוקדם של מינימום 10 משתתפים 

"לגעת בשימור" – תהליכי שימור בשרונה, מרכז 
המבקרים שרונה, הקריה, תל אביב

סיורים מודרכים בתצוגות שימור במוזאון ובמנהרה 
הטמפלרית

יום שני, כ"ב באייר תשע"ח, 7 במאי 2018
שעה: 18:30-16:00, סיור כל חצי שעה

דמי כניסה למנהרה: 10 ₪
saronabook@shimur.org.il ,03-6049634 :פרטים והרשמה

השנים הראשונות של המנדט בירושלים. ירושלים
ערב לזכרו של פרופ' זאב וילנאי

יום שני, כ"ב באייר תשע"ח, 7 במאי 2018
פרטים: טל' 02-6249567

שימור חוות הנוי ושימור גנים היסטוריים*
חוות הנוי, הגן הבוטני עמק חפר

יום שני, כ"ב באייר תשע"ח, 7 במאי 2018
שעה: 10:00, 12:00

הדרכה: אדר' דויד ערן
פרטים: טל' 054-6231988, תומר

* חוות הנוי ממוקמת על כביש 5711, כביש כפר-מונש לכיוון בית הלוי 

מגדרה)מושבה במלחמה( ועד תל קטרה)מבט על שדות 
קרבות מערכת תחנת הצומת(

סיור במכוניות פרטיות, תצפיות וקטעי הליכה קצרים
יום שני, כ"ב באייר תשע"ח, 7 במאי 2018

שעה: 19:00-16:00
מפגש: על יד מוזאון  לתולדות גדרה, רח' הביל"ויים 29

הדרכה: גבריאל הורוביץ
gh1231@bezeqint.net פרטים והרשמה: טל' 054-4621160, גבי

מותנה ברישום מוקדם של  מינימום 10 משתתפים
בשיתוף: העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל
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"לששון ולשמחה בונים כאן מושבה", מוזאון 
לתולדות גדרה*

ביקור בתצוגות, אוספים, מיצג, סיור באתרים היסטוריים
במושבה גדרה

יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ח, 8 במאי 2018
שעה: 17:00

פרטים והרשמה: טל' 08-8593316

* מוזאון גדרה, רח' הביל"ויים 29, גדרה 

שדה התעופה שהתחיל כשדה תירס, 
משטרת נהלל ההיסטורית

סיפורו של שדה התעופה הבריטי ברמת דוד. עיון וסיור בשדה התעופה*
יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ח, 9 במאי 2018

שעה: 17:30-16:00
דמי השתתפות: 30 ₪

פרטים והרשמה: טל' 04-6415073, משטרת נהלל ההיסטורית
בשיתוף: מועצה אזורית עמק יזרעאל

* ההשתתפות מותנית ברישום מראש ומתן פרטים אישיים ובאישור ביטחון שדה 
   של משרד הביטחון

שדות התעופה ההיסטוריים בארץ ישראל
סיור בשדה התעופה הרצליה ורמת דוד, ויום עיון במשטרת נהלל 

ההיסטורית)ראה לעיל(
יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ח, 9 במאי 2018

שעה: 20:00-11:00
הדרכה: תמר לירם, אבי משה סגל, עודד גטרוייר

דמי השתתפות: 120 ש"ח
oded@shimur.org.il פרטים והרשמה: טל' 052-3689605, עודד

.yaels@shimur.org 052-3412872, 03-5086624, יעל

סמל חברת ביל"ו בארץ ישראל 1883, מוזאון לתולדות גדרה
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באר שבע, סיור בעיר העתיקה
יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ח, 9 במאי 2018

שעה: 17:00
הסיור בתשלום

פרטים והרשמה: 052-7751565, נעמה

כנס לוד הרביעי*
הרצאות וסיור בבניין הרכבת ההיסטורי בלוד

יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ח, 10 במאי 2018
שעות: 19:30-16:00

tagliot@tagliot.com ,פרטים והרשמה: טל' 08-6611330 אפרת

* אודיטוריום הבניין החדש הרכבת לוד

"אסם סיפור ושיר", חצר כנרת
יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ח, 10 במאי 2018

שעה: 20:30
דמי השתתפות: 50 ₪

שירה: הלל זהבי, נגינה: שי סובול, הנחייה: יפתח מזור
פרטים והרשמה: טל' 04-6709117

75 שנה למצפה גבולות
סיור באתר, טקס ושירה סביב המדורה

יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ח, 10 במאי 2018
פרטים: טל' 054-7919003

"החופש הגדול או תעלומת הארגזים", רחובות
סיור רגלי בעקבות ספרו של נחום גוטמן

יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ח, 10 במאי 2018
שעה: 18:00

הדרכה: רחלי רוגל
דמי השתתפות: 25 ₪

galim@ironitr.co.il פרטים והרשמה: טל' 08-9494721, גלי
בשיתוף: העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה
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שימור חוות הנוי ושימור גנים היסטוריים*
חוות הנוי, הגן בוטני עמק חפר - סיור

יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ח, 10 במאי 2018
שעה: 10:00, 12:00 

הדרכה: אדר׳ דויד ערן
פרטים: טל' 054-6231988, תומר

* חוות הנוי ממוקמת על כביש 5711, כביש כפר-מונש לכיוון בית הלוי

"מלאו אסמנו בר", בית ילין, מוצא
סיפורים ושירים מזמרת הארץ, לקראת קציר וקיץ

עם נגה אשד וברוך שחר
יום שישי, כ"ו באייר תשע"ח, 11 במאי 2018

שעה: 11:00
דמי השתתפות: 60 ש"ח

פרטים והרשמה: טל' 02-5345443

אתגרים ביצירת תצוגה חדשה במוזאוני מורשת, מוזאון 
לתולדות גדרה*

שיח גלריה עם נעמה גולד, אוצרת המוזאון המחודש
יום שישי, כ"ו באייר תשע"ח, 11 במאי 2018

שעה: 10:00 
פרטים  והרשמה: טל' 08-8593316

* רח' הביל"ויים 29, גדרה

ירושלים, רח' יפו, בית הדאר
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"שישי עם ביל"ו" – יריד אומנים, מוזאון לתולדות גדרה*
יום שישי, כ"ו באייר תשע"ח, 11 במאי 2018

שעה: 12:00-09:00
פרטים: טל' 08-8593316

* רח' הביל"ויים 29, גדרה

אמץ אתר, רחובות
שישי עירוני

יום שישי, כ"ו באייר תשע"ח, 11 במאי 2018
שעה: 12:30-08:30

www.rehovot.muni.il ,08-9392437 'פרטים והרשמה: טל

הקרב על חיפה, מבצע ביעור חמץ
סיור *

יום שישי, כ"ו באייר תשע"ח, 11 במאי 2018
הדרכה: יגאל גרייבר, עודד גטורייר

דמי השתתפות: 130 ₪ לחבר עמותה, 160 ₪ לידיד
oded@shimur.org.il פרטים והרשמה: 052-3689605, עודד

yaels@shimur.org.il 052-3412872, 03-5086624, יעל                         
* במסגרת סיורי העמותה

ארבה בגבולך ויונה בשמים..." פרשיות גורליות בתולדות 
תנועת הריגול ניל"י

הרצאה , אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב, רחובות
יום שישי, כ"ו באייר תשע"ח, 11 במאי 2018

שעה: 10:30
מקום: אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב, רחובות

מרצה: עמי תמיר
t.ami.avak@gmail.com :פרטים והרשמה

בשיתוף: העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל

רעננה בשימור ובאומר
סיור מזמר באתריה ההיסטוריים של רעננה

יום שישי, כ"ו באייר תשע"ח, 11 במאי 2018
שעה: 09:00

מפגש: בית "יד לבנים", אחוזה 147, רעננה
דמי השתתפות: 50 ש"ח

פרטים והרשמה: 8864* "קול טיקט"
tickets.raanana.muni.il
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מוזאון הרעות 

סיור ופעילות במצפה רביבים
ימים שישי-שבת, כ"ו-כ"ז באייר תשע"ח, 12-11 במאי 2018

שעות: 15:00-10:00
דמי כניסה: 20 ₪ למבוגר, 17 ₪ לילד ולגמלאי

פרטים והרשמה: 08-6562638/2570, 050-8996886

היכן למדו רבין, גנדי, רפי איתן וחבריהם, החווה החקלאית, 
פתח-תקוה

שבת, כ"ז באייר תשע"ח, 12 במאי 2018
שעה: 10:00

מפגש: בכניסה לחווה החקלאית, רח' קפלן 34, פתח תקוה
הדרכה: יהונתן טל

meravm@ptikva.org.il פרטים: 03-9113668, מירב
haimm@ptikva.org.il 03-9053040, חיים          

"לשמר עם הידיים", בית הספר החקלאי מקוה ישראל
יום פתוח להתנסות מעשית במלאכות בניין מסורתיות

יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ח, 16 במאי 2018
שעות: 15:00-09:30

פרטים: 03-5086605

גרב  לכובע  סריגה  הוראות  שלנו  הפייסבוק  בדף  נפרסם  הפסח  במהלך 
קלאסי של הפלמ״ח. כאן המקום להיות יצירתיים - למעט הצורה, יש לכם 
יד חופשית )צבע, גודל, חוט...(. העלו את התמונות לדף הפייסבוק שלנו.

בתערוכה  ויוצגו  יאספו  ביותר,  הגבוה  ה״לייקים״  מספר  את  שיקבלו  הכובעים 
במוזאון הרעות, מצודת כ״ח, במהלך שבוע שימור אתרים 3-12.5.2018
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מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
טל: 03-5059197

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל שומרת על הזכות לשינויים בתכנית 
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ממורשת החברה להגנת הטבע

www.shimur.org.il

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

נשמח לראותכם. פרטים נוספים באתר.
www .shimur .org .i l

תמונת השער: מלון סינמה, תל אביב
תמונה שער אחורי: המדרגות במלון "וולדורף 

אסטוריה, )לשעבר "מלון פאלס"(, ירושלים

צלמי התמונות: 
מיכאל גינזבורג, איציק שוויקי, חומי נובנשטרן


