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עיר חדשה ׀ בת–ים

דירה / בית

מקרא:

מבנה ציבורי

קומת עמודים

בית מלאכה / מפעל

חנות

ספסל

שיעור מספר 1

מרחב ציבורי : גן, חוף

ברוכים הבאים לעיר חדשה בת ים.

 אנו רוצים לחשוב מחדש יחד אתכם על עירוניות וחינוך. איזה ידע טמון בעיר? 
 איך תיראה העיר כשחינוך ולימוד נוכחים בה באופן משמעותי? אנו מציעים 
 מפגשי לימוד וחינוך ישירים ברחבי העיר, שיתקיימו עם אנשים בעלי ידע 

הנמצאים בעיר.

תוכלו ללמוד בכל מקום: בבתים, בחצרות, בגינות וברחובות.
ספסל ברחוב אורט ישראל יהווה כיתת לימוד, כמו גם קומת עמודים ברחוב 

 רבינוביץ’ וגרם מדרגות ברחוב השקמה. כל אלה ואתרים נוספים בעיר 
 מהווים מקומות לימוד.

 ברחבי העיר מתקיימים עשרות מפגשי לימוד, במקומות ובמועדים המפורטים 
 בדף מידע זה, ובאתר הפרויקט בו מופיעים גם עדכונים:

www.newcityproject.org 

 בעיר חדשה בת-ים נבדוק כיצד לימוד וחינוך יכולים להתקיים ברחבי העיר 
 כחלק מחיי היום יום. נשמח לפגוש אתכם, ללמוד איתכם ולחשוב ביחד 

על עיר שהיא בית ספר, ושהמורים בה הם תושבי העיר .
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

yonatan@newcityproject.org יהונתן ה. משעל 
 eran@newcityproject.org ערן איזנהמר 

מספר טלפון לבירורים בימי הביאנלה: 1049 277 073

 תודות: דליה אלשיך, נעמה רז, איתי רז, קומודו ישראל-אבי דדיה, עופרי תנחלסון, 
 נעמי פליס ווננברג, יעקב זיו, חנה וולפרט בן עזיז, מיקה כהן, אופיר פרנטקי-מד״א, 

גרעין ישתבחת ארגון ותיקי בת-ים ולכל המלמדים.
אזור רבינוביץ: נעמה ריבה 

שכונת ניצנה: מור קרול 

עיצוב גרפי: נועה סגל, גיא טובול
תרגום והגהה: כנרת לוריא

פיתוח תוכנה: דב כספי 
 פיתוח וורדפרס: ג’ון רייט

© כל הזכויות שמורות.
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1 17:45-17:00
18:45-18:00

02 20:30
19:00

19 13:00

רוית היללי, גוף האדם  
 רבינוביץ’ 4, תחנת מד”א, 19:00-16:00

שלושה שיעורים בנושאי הלב, המוח ותכנון מין הילוד

רינת בילו, פרויקט יובלים  
הרב קוק 17, ביה”ס בית וגן, 20:00-19:00 

פרויקט  חונכות לנערות יובלים

פיליפ לוין, מחשב למתחילים.רוסית  
אורט ישראל 7, מקבץ דיור מוגן, 12:00-11:00

שיעורי מחשב למתחילים בשפה הרוסית, 3 שיעורים
**מתקיים גם ב—27.9 וב—28.9, באותו מקום ושעה

אילן נחום, המצלמה הדיגיטלית  
רחוב השקמה 17, 17:00-16:00

 על המצלמה הדיגיטלית ועקרונות הצילום
* חובה להביא מצלמה

איה גליק, שיעור ריקוד היפ הופ  
 הגינה שבין רחוב רבינוביץ ואורט ישראל,

18:45-18:00
צעדים בסיסים בריקוד היפ הופ לגילאים 16-14

עירית יצחק, הכנת זרי ממתקים  
רבינוביץ’ 1, 18:00-17:00

 הכנת זרי ממתקים - או - כיצד מפיקים אירוע
לילדים בכוחות עצמך

נועה סגל, עיר חדשה-עיצוב גרפי  
ספסל ברחוב אורט ישראל פינת רחוב המלאכה

17:45-17:00
פרוייקט עיר חדשה - עיצוב גרפי במרחב הציבורי

אבי קלצ’י, טיפול באופנוע  
קרן קיימת 9, 16:00-17:00

שיעור על תחזוקת אופנוע וטיפולים שוטפים

נעמה ריבה, היסטוריה דרך שמות הרחובות  
הנביאים פינת רבינוביץ’ 1, מפגש הנביאים,

16:00-17:00
מה מאחורי שמות הרחובות של אזור העסקים

יעקב נול, כיצד למדו בתקופת קום המדינה   
שדרות העצמאות 15, 19:00-18:00

היסטוריה של בתי הספר בעיר עד שנת 1948

ספרית צדיק, ערב ותיקי בת–ים  
יוספטל 98, 20:00-18:30

 סיור בתערוכה על ראשית ימיה של העיר, מפגש 
עם ותיקי בת-ים ושיחה פתוחה

 

ענת ביגר, חווית החיים בעיר  
רבינוביץ’ 4, תחנת מד”א, 18:00-17:00

סדנה טיפולית דרך כתיבה וטקסטים בת שתי פגישות 
העוסקת בחווית החיים בעיר .שני מפגשים עוקבים

* מתקיים גם ב—28.9, באותו מקום ושעה

שולי דותן, שיעור בישול  
יוספטל 76, 20:00-19:00

הבישול שלי :פטיס כרישה ועוגת מייפל

הרב משה, חג סוכות במדרש  
בית מדרש “תפארת בנים” צריף אחרון מימין ליד 

הגינה ברחוב רבינוביץ, 19:00-18:00
על חג הסוכות במדרש

יוסף ברנדשוילי, אמנות ואמנות המוסיקה  
רבינוביץ 1, 17:00-16:00

יוסף ברנדשוילי, מלחין, יספר על עבודתו ועל אמנות

ראובן סיני, מפעל אלומיניום  
הסוללים 4, 16:30-16:00

 סיור במפעל אלומיניום, שאלות מקצועיות 
והסברים למתעניינים

* מתקיים גם ב—28.9, באותו מקום ושעה

דוד משה, מכונאות רכב  
 אורט ישראל 9, 14:30-14:00

שיעור בסיסי על מכונאות הרכב 

מיקה )שנק( כהן, קום המדינה-סיפור אישי  
ירושלים 42, 20:00-19:00 
ילדותה  בעיר בקום המדינה

אליק אלמוג, חבלים ואמנות  
הגינה שבין רחוב רבינוביץ ואורט ישראל,

18:00-17:00
חבלים ואתגרים, אמנות עם חבלים

דב חרן, מבית וגן לבת-ים  
רבינוביץ’ 4, תחנת מד”א, 20:00-21:00, 

 ההסטוריון דב חרן ירצה על מבנים ואתרים 
היסטורים בעיר  

יוסי אברבאנל, חנות חיות  
הסוללים 2, 15:00—16:00

כיצד לטפל בחתולים

תמר זנדברג, מהי טובת הציבור  
רבינוביץ’ 6, 16:00—17:00

הרצאה על המושג “טובת הציבור”

36

יעל, סדנת יופי  
המעפילים 27, 17:45-17:00, 18:45-18:00 

 בחנות היופי אותה היא מנהלת, תספר יעל 
על עבודתה ותייעץ למשתתפים

גרעין ישתבח, הקרנת סרט  
כצנלסון 50, 22:05-20:30
PINK FLOYD THE WALL

דליה אלשיך, קשרי קהילה  
פינת הרחובות גנרל קניג ואורט ישראל

 19:00-18:00
 דליה ממנהלת העסקים תלמד על יצירת קשרי 

קהילה ועבודה עם מתנדבים 
**מתקיים גם ב—27.9 וב—28.9, באותו מקום ושעה

מור קרול וגרעין ישתבח, חיי קבוצה  
כצנלסון 50, 19:00

 חברי גרעין ישתבח ידברו על חיי שיתוף בעיר,
בקומונה של הנוער העובד והלומד

** מתקיים גם ב—27.9 באותו מקום ושעה,
וב—28.9 בשעה 11:00.

שיעור בחירת פירות וירקות  
 הנביאים 3 פינת רבינוביץ’ 1, 19:30-19:00

מוחי ילמד על דרך נכונה לבחירת ירקות ופרות

יונתן משעל, ערן איזנהמר, סיור בעיר חדשה  
 ספסל ברחוב אורט ישראל פינת המלאכה,

18:45-18:00
דיון וסיור בפרויקט עיר חדשה

** מתקיים גם ב—27.9 וב—28.9, באותו מקום ושעה

יעקב זיו ורות אטד, סיפורי תחילת היישוב  
גולומב 13, 17:30-16:30

סיפורי תחילת היישוב

חנה וולפרט בן עזיז, תקופת ההגנה בעיר  
ארלוזרוב 39, 21:00-20:00

התקופה של ההגנה בבת ים 48-47 ותקופת הגדנ״ע 

זלי סגל, מדיטצית ים  
חוף הסלע, 18:00-17:00

 מדיטצית ים תתקיים במים הרדודים, 
*נא להגיע עם בגד ים

ניסן אלמוג, סיור אופניים  
הנביאים 3 פינת רבינוביץ, 18:30-16:00

סיור היסטורי בעיר

שי שנידר, אמנות בטיח  
קיר בית הספר בן גוריון בסמוך לרחוב אורט ישראל 

20:00-13:00 ,14
אמנות בטיח - עבודה על קיר

נעמי מורגנשטרן, הרצאה: סוכה, אישה,    
 שרה ודוד. סוכת נשים: חניון נורדאו, 

טיילת בן גוריון, 19:45-19:00
לימוד על סוכה, אישה, שרה ודוד 
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השתתפות על בסיס מקום פנוי
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מרחק הליכה 32 דק’

מרחק הליכה 15 דק’

שד’ יוספטלמרחק הליכה 7 דק’

שד’ העצמאות
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