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ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לחיפה, לאירוע ״רציף פירמידה״ הכולל תערוכות ואירועים מגוונים 
המתמקדים בחזית הצפונית הימית  של העיר. לאירוע שלושה מוקדי תצוגה 

שסביבם מתוכננים עשרות סיורים לאתרים עירוניים בעלי משמעות חברתית, 
תרבותית והיסטורית ומתקיימים מפגשים ואירועי אמנות. 

הסיורים לאתרי אדריכלות מופעלים על־ידי ״בתים מבפנים״ המתארחים 
לראשונה בחיפה ומשתלבים בתפיסת האירוע, שתחומיו משתרעים מהנמל והעיר 

התחתית ועד ואדי סאליב. מספר סיורים חורגים לאתרי לוויין ייחודיים. קרון רכבת 
מיוחד, ״שאטל״, עומד לרשותכם להסעה בקו שבין תחנת ״מרכז השמונה״ )הסמוכה 

למוזיאון ממגורות דגון( למתחם מוזיאון הרכבת )חיפה מזרח(. הנסיעה חופשית 
באדיבות רכבת ישראל. ראו פרטי זמני־נסיעה בנספח הדפדפת. הכניסה חופשית 

לכל מוקדי התצוגה, הסיורים, מופעי האמנות והפעילויות.
לבחירתכם: ניתן לשוב בקרון השאטל לתחנת ״מרכז השמונה״ ולהמשיך משם 
לאתרים ולסיורים בעיר התחתית ובשוק התורכי. לחילופין, לאחר ביקור במוזיאון 

הרכבת, ניתן להגיע בהליכה רגלית לאזור הסמוך — שוק הפשפשים ומתחם 
פירמידה — שמעליו שוכן שוק תלפיות החובר לפעילות במסגרת ״רציף פירמידה״. 

pyramida-art.com לעדכונים ולפרטים נוספים היכנסו לאתר פירמידה

רציף פירמידה: מנמל חיפה לוואדי סאליב

שני מוזיאונים באזור הנמל פותחים שער לאירוח אמנות עכשווית המשתלבת 
בתצוגה ההיסטורית שלהם שהתעצבה לפני עשרות בשנים. הראשון, מוזיאון 

ממגורות דגון, כמו נסתר מעין אף שהוא ממוקם באחד האתרים הפעילים ביותר 
בחיפה, סמוך לתחנת מרכז השמונה. השני, מוזיאון הרכבת, מציע תצוגה מרתקת 

של קרונות רכבת וחומרים תיעודיים, כראוי למוזיאון לאומי של רכבת ישראל. 
לשני מוקדי תצוגה אלה מצטרף קודקוד שלישי ליצירת משולש: מרכז פירמידה 

והוא היוזם והמפיק של האירוע כולו בגיבוי ובתמיכה של עיריית חיפה. פירמידה, 
מרכז לאמנות עכשווית, החל לפעול השנה לאחר תקופת מעבר של שיפוצים 

והערכות מחודשת. המבנה כולל חללי סטודיו לאמניות ולאמנים וכן גלריה מושקעת 
להצגת אמנות. אבל נקודת המוצא ל״רציף פירמידה״ היא דווקא היציאה ממגדל 
השן של הגלריה אל המרחב הנפתח ממרפסותיו — הנמל, העיר התחתית, וואדי 

סאליב שבו הוא שוכן. באמצעות שיטוט בטווח המאפשר הליכה רגלית, מעורר 
״רציף פירמידה״ את קהליו להתרשם מהאתרים המרתקים אך גם לחוש מה 

רוחש מתחת לקרקע: להתוודע לנראה ולסמוי, לפתוח ולחסום. המתחמים חוצים 
אוכלוסיות ומרקמי־חיים הנמצאים בתהליכי שינוי מואץ והאירוע כולו מהווה 

הזדמנות להיכרות ולמפגש שהוא גם נקודת מוצא לפעולה עתידית. 

מוזאון ממגורות דגון: הפתעה בקתדרלה

חיפה העיר האוטופית של אלטנוילנד, ראויה למבנה ממגורות ייחודי, כמתואר 
בחזונו של הרצל — כך חשב ועשה ראובן הכט שהקים את מבנה ממגורות דגון 

בחיפה. חלקו הראשון של המבנה נבנה כבר ב־1953 בתכנון האדריכל יוסף קלארויין. 
שנתיים קודם לכן תכנן האדריכל את קבר הרצל, ושלוש שנים מאוחר יותר את משכן 

הכנסת בירושלים. 
לרגל האירוע הנוכחי נפתחו שעריה של הכניסה המכבדת למוזאון, הפונה 

למגרש החניה. שער כניסה זה לא נפתח זה 25 שנים, אך חדי־מבט בוודאי הבחינו, 
תוך צעידה הלוך או חזור מתחנת הרכבת, כי לאורך קיר המבנה משולב תבליט 

המרתק באופיו הארכאי הלבן, המדגיש את הכניסה המרשימה בקוויה הפשוטים 
שאליה עולים במדרגות ספורות ממפלס הרחוב. האמנית החיפאית ילידת וינה, 
מרים קרולי, היא שיצרה את התבליט )1965(, ועוד מנפלאות הזיכרון והשכחה: 

קרולי נפטרה ב־1994, סמוך מאוד לפטירתו של ראובן הכט, שבמבנה שלו פעלו לא 
מעט נשים במרחב ציבורי, תופעה נדירה כשלעצמה באמנות הישראלית. הלוגו של 
בית דגון, גם הוא יצירת אמנית, עלי גרוס )1952( פסלת ומעצבת שעצבה בין השאר 
את הלוגו של הוצאת הספרים ע״ש מאגנס של האוניברסיטה העברית. יצירת פיסול 

ארכיטקטוני נוספת של אמנית מצוינת ונשכחת מצפה לקהל המבקרים באולם 
הפנימי של המוזיאון — עבודת ויטראז‘ סוחפת בצבע ובכוח המצאה של נעמי הנריק 

)1966(, המתנשאת לגובה אולם המדרגות המרכזי במקצב של גרעיני הדגן כצורת 
יסוד. נעמי הנריק, הפסלת שיצרה את אנדרטת הפורצים בדרך לירושלים, נפטרה 

בחודש מרץ השנה, ויצירתה רעננה כמו נעשתה אתמול. גם המבואה המופלאה 
למשרדים של הכט מגלה הפתעה, ציור קיר )סגרפיטו( שיצרו מרים ומרדכי גומפל 

)1955( ועבודות נוספות של מרים ומרדכי גומפל במוזאיקה המוצגות בחצר 
ובאולם הפנימי. 

לרגל האירוע, אמניות ואמנים עכשוויים מנהלים דיאלוג עם אמני עבר ועם 
אולמות התצוגה המחופים בסלעי מאובנים שנוספו לממגורות ב־1964 בתכנון 
האדריכל סעדיה מנדל. באולמות נשזרים זה לזה אוספים המשתלבים בתפיסת 

המבנה כולו: דגן וממגורות לשמירתו, פרט ומכלול, בימי קדם ובתרבויות המשותפות 
לאזור. עבודות האמנות העכשוויות מתדיינות בדרכן עם דמותו ותפיסתו של הכט. 

מבנה דגון המזדקר בנוף כונה ״הקתדרלה של חיפה״, לעתים ברצינות ויש גם 
באירוניה. אדריכלות הן משקפת רעיונות והוא מספר על חזון של עיר הקושרת, 

בתפיסה הרצליאנית, פיתוח כלכלי בהסכמים בין־לאומיים, תרבות ושייכות 
עם אוניברסליות. בסרטה של מלי דה–קאלו, תנועת רצף תצלומים הנפרשים 

כרונולוגית, מסמנת בדרכה תנועת השתנות של מוקדי כוח בארץ המתווה השתנות 
מדינית, כלכלית ופוליטית, משנות ה־50 ועד לשנות ה־90. האמנית אירינה כרכבי 

מביאה לשם כדים פלסטיניים מאוסף משפחת כרכבי ודיוקנאות שכמו הגיחו 
מעבר לקיר מהעולם שבחוץ. עוד מציגים במוזיאון דגון: הראל לוז, שבקריצה 

לעגילי זהב עתיקים בתצוגה מציג אביזרי גוף שהם תכשיטי צמחים דקי תחושה, 
רמי מימון שהניח באולם התצוגה הערה משלו על מודרניזם של שנות ה־50 

וארכיאולוגיה, ורועי מרדכי שהצטרף לתצוגת האמנות בהניחו עקבות פיסוליים 
של ״ארכיאולוגיה״ מומצאת.

 מוזאון ממגורות דגון שוכן בשדרות העצמאות 75, חיפה 
 חניה בתחנת הרכבת ״מרכז השמונה״ 

 שעות פתיחה: חמישי 19.7, 10:00-18:00; שישי 20.7, 09:00-14:00 
סגור בשבת. הביקור בסיור מודרך בכל שעה עגולה, סיור אחרון ביום שישי יצא 

בשעה 14:00.
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 מוזיאון הרכבת: לאן את נוסעת?

הידעתם שתחנת הרכבת שבה ממוקם היום מוזאון הרכבת היתה התחנה היחידה 
בעולם שחיברה שלוש יבשות? באמצעותה נקשרה חיפה לקהיר — אפריקה; 

לדמשק — אסיה, וממנה לאיסטנבול דרך אנטוליה — אירופה, ועם ה״אוריינט 
אקספרס״ לפריז וכל זאת ערב מלחמת העולם השנייה. אבל עוד לפני שנחנכה 
התחנה )1905(, תחנת הטרמינל הים־תיכוני של המסילה החיג‘אזית שכונתה 

בפי היהודים גם ״רכבת העמק״, כבר כתב הרצל על הרכבות המופלאות, הרכבות 
המעופפות של חיפה. כי בשל מיקומה חיפה נתפסה כהבטחה עולמית — עיר 

מפגש בין מזרח ומערב, עיר התנועה והזרימה של אנשים ורעיונות, בני כל הגזעים 
והתרבויות. בקיצור, חיפה עיר העולם. 

כך שסביב מתחם זה שבו נבנו תחנה ומזח לפני יותר ממאה שנה, נבנו 
במהרה גם עסקים ובתי מסחר, ומגורים, מרכזים פיננסיים ומתחמי תעשייה, 

ולשם עבר מרכז חיי העיר, ממערב למזרח. ב־1919 הוקם שם גם התא הראשון 
של המפלגה הקומוניסטית הארץ־ישראלית ועוד לא התחלנו לעסוק כאן ב״חיפה 

האדומה״ ובעומק משמעותן של סולידריות ואורבניות פועלית. ברור שמוזאון 
הרכבת בתחנת ״מזרח״ — כך כונתה לאחר שהוקם הנמל ב־1937 והוקמה תחנת 
רכבת ״מרכז״ — הוא זיכרון מעורר השראה בכל קנה מידה, וזאת, גם אם נשאר 
מעט מאוד מהבניין המרכזי של התחנה שפוצץ על־ידי אצ״ל ב־1946 ושוקם רק 

חלקית על־ידי הבריטים.
התערוכה ״לאן את נוסעת?״, אמנות עכשווית במוזאון הרכבת, משתלבת אם 

כן בחזונות האלה, כמובן מנקודת מבט עכשווית. הקרונות העתיקים משמשים 
הקשר עשיר ולעתים גם פנטסטי לעבודות הצבה, שרובן עבודות וידאו קלות 

משקל שכמו הולמות את המסע. כך למשל הציבה איה בן רון מיצב שנקשר לקרון 
הצלב האדום והיא חושפת כאן פרק אחרון מתוך הפרויקט הרחב שכותרתו, 

״המסע לקיתרה״ — העוסק בגוף ובאוטופיה )קיתרה הוא מקום הולדתה של ונוס 
אלת היופי(, ובאידיאל המהופך של מדע ואמנות. ב־2008 עסקה בן רון באותו 

הקשר בהיבט המהדהד ממד ביוגרפי — היא יצרה סרט בבית סבתה, הגניקולוגית 
החיפאית שביתה שימש במשך עשרות בשנים מרפאה גניקולוגית. ההקשר 

המסוים של קרון הצלב האדום שולח כמובן גם למלחמה, לפליטות המונית, כולל 
זו העכשווית, ולדימוייה הקשים שהוטבעו במדיה. בעבודתה של עדן עפרת פסי 

הרכבת הופכים לנהר שעל מימיו מתנדנדת רפסודה שברירית. עבודת הווידיאו של 
עודד הירש נוגעת גם היא בהיפוך שבממד האוטופי שלכאורה ניבט מעיני הקבוצה 

המשייטת על המים — קבוצת חברים מקיבוץ אפיקים. אך נדמה שאבדה מאז זיקה 
משמעותית בין פעולה ליעד והמבט של החברות והחברים, המופנה כלפי מעלה, 

ניבט כמו מתוך חלום. ממד של ״סיפור מסע״ עולה בעבודתו של  יונתן גולדמן, 
בתקווה פנטסטית להצמיח יבשה חדשה באמצעות שתילת "עוברי הרים" בים. אך 
למעשה השיטוט ברפסודה שבנה במו ידיו הוא בחופים רדודים לאורך גבולה של 

הארץ. אלינה רום–כהן בתחושת מציאות שברירית בעקבות עקירה והגירה, מציגה 
פסלי זכוכית וסרט וידיאו שצולם בעיירת הדייגים של ילדותה ברוסיה. 

ואילו פרנסיס אליס מבקש לחבר בין היבשות אפריקה ואירופה באמצעות פעולה 
מצולמת של בניית גשר ימי אנושי.

 מוזאון הרכבת שוכן ברח‘ חטיבת גולני 1 
 אין חניה לרכב ומומלץ להגיע בשאטל הרכבת 

 שעות פתיחה: חמישי 19.7, 08:00-20:00; שישי 20.7, 08:30-16:00
סגור בשבת. הכניסה חופשית ואינה מותנית בסיור מודרך.

 מופע מוסיקלי: דניאל דוידובסקי ושמיל פרנקל. 
יום שישי 20.7 בשעות 10:30 ו־12:30

 פירמידה, מרכז לאמנות עכשווית: 
 מה עושה פה בכלל פירמידה?

התערוכה במרכז פירמידה מהווה מוקד למבט הנפתח לסביבה כולה ולמערכות 
היחסים בתוכה. היא מציבה שאלת מפתח לפעולתו של מרכז פירמידה: מה מקומו 

של מרכז אמנות בסביבה מעין זו, ומה תפקידם של אמניות/ים, אדריכליות/ים 
ומתכננות/ים: לעצב חיים ״יפים״ לאנשים ״יפים״ כהתחדשות ריקה מזיכרון ומתוכן, 
או שהם נחנו בכושר לעורר תקשורת רבת־פנים עם הסביבה ואנשיה, לצבור שכבות 

התנסות, לפעול באורח מורכב יותר ביחס לאתגרי ההווה. שאלת האוטופיה, ההקשר 
והזיכרון עומדים במרכז התערוכה שנפתחת בתצוגה תיעודית של ״רובע אמנים״ 

בוואדי סאליב, שתוכנן על־ידי המחלקה לתכנון ארוך טווח בעיריית חיפה בתחילת 
שנות ה־80 למאה ה־20 ולא יצא אל הפועל. כמו כן מוצג מועדון הנוער העירוני 

״העתיד״ של ואדי סאליב, בתצלומים של מימל הנער הנחשפים כאן לראשונה. מימל 
)אמיל( ירון היה בן 14 כשקיבל מאחיו הימאי מצלמה ותיעד בה בסוף שנות ה־50 
את חבריו במועדון הנוער, ונכנס להיסטוריה כשצילם את אירועי ואדי סאליב. עוד 

בתערוכה, תיעוד ״און ליין״ ממגדל פירמידה של פרויקט ״הרובע״ המוקם בימים 
אלה בעבר השני של הפארק ובתצוגת הדמיה. כאן, בקומה הרביעית של פירמידה, 

מוצג פרפורמנס של יעקב חפץ ומתקיימים מפגשי קהל.
התערוכה בפירמידה משתרעת על ארבע קומות המבנה ומציגים בה כ־40 

אמניות ואמנים, רבים חיפאים, וחברו אליהם מרחבי הארץ ומחו״ל:
מורג‘אן אבו דיבה, פרנסיס אליס, אבו–איסמעיל, ג‘פרא אבו זולוף, דוד בהר פרחיה, 

יעל בלבן, פולי בלום, מרים ברוק–כהן, דורון גולן, חמודי גנאם, אסף גרובר, יעקב 
דורצ‘ין, עודד הירש, הנריק הכטקופף, ישראל ורטמן, עולא זייטון, מיכאל חלאק, 
אסאלה חסן, יהודה יציב, מימל )אמיל( ירון, אירינה כרכבי, וליד כרכבי, דן לביא, 

חוה לויון, חיים לוסקי, מישה ליינקאוף עם לוץ הנקה ומתיאס ורמקה, אבירו לילו, 
כרם נאטור, בעז נוי, ניצן סט, אורית סימן־טוב, רביע סלפיטי, נרדין סרוג‘י, חיימי 

פניכל, נירה פרג, ינאי קלנר, גיא קניגשטיין, גיא רייביץ, סמאח שחאדה, לילי רתוק 
וזיו יונתן, רונית שני. תערוכת כרזות בנושא אוטופיה בשיתוף עם מכון גתה.

 רח‘ ואדי סאליב 30, חיפה. הנגשה לנכים מרחוב אבן גבירול 3
 חניה: חניונים לאורך רחוב קיבוץ גלויות 

 שעות פתיחה: חמישי 19.7 09:00-23:00 ; שישי 20.7 09:00-17:00 ; 
 שבת 21.7 10:00-17:00

בסמוך למרכז פירמידה נמצא שוק הפשפשים, שרוב החנויות, המסעדות ובתי הקפה 
בו יהיו פתוחים בשעות האירוע, גם בשישי ובשבת. ביום שישי בשעה 10:00 יתקיים 

סיור מיוחד עם סוחרי השוק. אנא בדקו שעות פעילות באתר. 
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מופעים, סיורים ופעילויות
הקהל מוזמן, הכניסה חופשית

חמישי 19.7
• ״קל לקשור קשה לפרום״, פרפורמנס של האמנית    16:00-19:00

סלי קריסטל קרמברג. דירה ברחוב יחיאל 18.    

אירוע פתיחת רציף פירמידה   
• ״מה עושה פה פירמידה?״, שיח גלריה עם אוצרת התערוכה     16:00

גליה בר אור.   
• שיחה עם ניר ונילי חן )NCA(, מתכנני מבנה ״הרובע״ הנבנה     17:00

מול מרכז פירמידה.   
• מופע מחול: ״שוחים לתוך פירמידה״, להקת המחול ענבל     18:30

פינטו ואבשלום פולק. בשוק תלפיות    
• Dance Infusion: להקת המחול ענבל פינטו      19:30

ואבשלום פולק בהפעלה תנועתית מונחית דמיון לקהל הרחב.     
אמפי פירמידה.   

• פתיחת התערוכה. בפירמידה, מרכז לאמנות עכשווית.   20:00
• מסיבה לתוך הלילה של Ghostown מבית קבוצת האמנים     21:30

ברוקן פינגאז בפירמידה: לייב פודקאסט, בר וקבלת פנים,     
סטים של רדיו טריפ )עופר טל, התפוחים(, אסף אמדורסקי     

בסט דיג‘יי מיוחד לאירוע, תמבין, עזרא1 וסנס,      
והצמד רדאקסס.   

שישי 20.7
• ״אזור קנסות גבוהים״ — הליכת סאונד עם המלחין ואמן      09:30

הסאונד אמנון וולמן. מוואדי סאליב לכיכר פריז.    
• סיור בשוק הפשפשים עם סוחרות וסוחרי השוק.    10:00

• סיור גרפיטי ואמנות בשכונת ואדי סאליב והעיר התחתית      10:00
בהדרכת ״הסיירת: סיורי אמנות״. יוצאים ממרכז פירמידה.     

הסיור מוגבל ל־30 המשתתפים הראשונים, אין צורך      
ברישום מוקדם.     

• מופע מוזיקלי של דניאל דוידובסקי )סקסופון(   10:30 ו־12:30  
ושמיל פרנקל )קונטרבס(. מוזיאון הרכבת.   

• ״קל לקשור קשה לפרום״, פרפורמנס של האמנית סלי      15:00-18:00
קריסטל קרמברג. דירה ברחוב יחיאל 18.    

• ״אזור קנסות גבוהים״ — הליכת סאונד עם המלחין ואמן      17:30
הסאונד אמנון וולמן. מוואדי סאליב לכיכר פריז.     
• מקהלת גיא בן הינום בהופעה בשוק תלפיות ומשם יורדים      18:30

ברגל להופעה בפירמידה.   

שבת 20.7
• ״מה עושה פה פירמידה?״, שיח גלריה עם אוצרת התערוכה      12:30

גליה בר אור.   
• Vox Populi )קול העם(, מיצג עם יעקב חפץ קומה רביעית,      14:00

מרכז פירמידה    

1
פירמידה 

רחוב ואדי סאליב 30
 כניסה מונגשת מרחוב אבן גבירול 3

 אדריכלים: קבוצת תו, 2017
סיורים מודרכים עם אדריכל 

יואב טריפון מקבוצת תו
שישי, 20.7, 13:30 ו־14:30

2
פארק וואדי סאליב

נקודת מפגש: ברחבה שבצומת רחוב 
וואדי סאליב ורחוב עומר אל כאטאב

סיורים עם אדריכליות הנוף דפנה 
גרינשטיין והילה רותם לוי בפארק 

החדש שתכננו בלב שכונת ואדי סאליב.
חמישי, 19.7, 11:00; שישי, 20.7, 

11:00; שבת, 21.7, 11:00

3
חיפה אל ג‘דידה

נקודת מפגש: רחוב חסן שוקרי 7
קרן בן הלל, חוקרת אדריכלות, 

אמנית ואוצרת. סיור שיתמקד בבנייה 
הערבית המקומית. 
שבת, 21.7, 09:00

4
 מבנים היסטוריים 

בעיר התחתית
נקודת מפגש: כיכר פריז, רחוב נתנזון, 

ליד הכניסה לקופיקס
סיור בעיר התחתית עם האדריכל עומרי 
זילכה, מרצה ובעל הבלוג ״פינת רחוב״. 

הסיור יתמקד בשאלת תפקידיה של 
העיר התחתית כיום ובעתיד. 

שבת, 21.7, 09:30

 5
בית האמנית טל גבעון

רחוב יחיאל 19
ביקור בדירת האמנית בבניין משנות 

ה־20 שתוכנן על ידי האדריכל 
חיים הארי. שישי, 20.7, 16:00 

 ו־17:30; שבת, 21.7, 15:00 ו-16:30
המפגשים מוגבלים ל־30 משתתפים

 6
כנסיית א־סיידה ובית החסד

רחוב פלי״ם 10
ביקור במתחם הכנסייה א־סיידה, 
שנבנתה ב־1862 ננטשה ב־1948 

והפכה למרכז לשיקום אסירים ובית 
מחסה לנשים מכל הדתות על ידי כמיל 

ואגנס שחאדה. בנם, ג‘מאל שחאדה, 
 ינחה את הסיורים.

חמישי, 19.7, 15:30-09:00; שישי, 
20.7, 13:00-9:00 )סיור אחרון 

ב־12:00(; שבת, 21.7, 17:00-9:00. 
בחמישי ובשישי יתקיימו סיורים קצרים 

מדי שעה עגולה. בשבת ביקור בלבד.

 7
חלל ישן חדש 

רחוב הנמל 6
 אדריכל: כפיר גלאטיה אזולאי, 

 KOT אדריכלים, 2018
מפגש עם האדריכל בחלל תעשייתי 
גדול בנמל ההופך לפאטוש גלרי בר, 

מקום להופעות חיות וגלריה לאמנות 
ערבית מקומית ובינלאומית. 

חמישי, 19.7, 10:00, 11:00 ו־12:00; 
שישי, 20.7, 10:00, 11:00 ו־12:00

 בתים מבפנים: תוכנית סיורים
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 8
הבית ברחוב הנמל 3

העצמאות 3
אדריכל: קליפורד הולידיי, 1937 

אדריכל הסבת הבניין למגורים: גיא 
כץ עיצוב פנים: KUNNS — אלדר 

 אדריכלות, 2018
הצצה למבנה המדגים תפיסת מגורים 

עכשווית בה הדיירים חולקים את 
החללים הציבוריים. 

חמישי, 19.7, 19:00-16:00; שבת, 
21.7, 17:00-14:00. סיורים יצאו 

מהכניסה לבניין כל חצי שעה

9
Work in progress

דרך יפו 35 )הכניסה מסמטת הזגג(
 תכנון ועיצוב פנים: אדריכל 

אמיר אראל–מימי
ביקור בבית פרטי בסגנון ליוואן 

הממחיש כיצד יכול חלל מגורים 
להשתנות במקביל לשינויים בחייהם של 

בני הבית.
שבת, 21.7, 13:00-10:00

0
פיתוח הנוף בנחל גיבורים 

וואדי רושמייה
נקודת מפגש: במגרש החניה שליד 
מתקן מקורות בכביש נחל גיבורים 

)מומלץ להיכנס מכיוון רחוב 
אבן גבירול(

סיור עם אדריכלית הנוף מרגלית סוכוי, 
מתכננת פיתוח הנוף במקום שהיה 

במשך שנים החצר האחורית של העיר. 
משך הסיור כשעה

שישי, 20.7, 09:00

a
אנה פורטה

רחוב הרצליה 16
ביקור בדירה בבניין משנות ה־30 

שהפכה לסטודיו לעיצוב פנים 
ואירועי תרבות

חמישי, 19.7, 18:00-09:00; שישי, 
20.7, 14:00-9:00; שבת, 21.7, 

17:00-14:00

b
זוהר והדר

נקודת מפגש: חזית הבניין ההיסטורי 
של הטכניון )המדעטק(, מול גן הטכניון, 

ברחוב שמריהו לוין 25 פינת בלפור
סיור בשכונת הדר עם אדריכל 

עומרי זילכה – מרצה ובעל הבלוג 
״פינת רחוב״.

חמישי, 19.7, 16:30

c
שוק הפשפשים מבפנים 

ומבחוץ
נקודת מפגש: ליד הכניסה למוזיאון 

הרכבת בדרך חטיבת גולני 1
סיור עם יגאל גרייבר — חוקר חיפה 
וארץ ישראל וחבר הנהלת העמותה 
לתולדות חיפה. סיור היסטורי דרך 

תחנות בעיר התחתית ובוואדי סאליב.
חמישי, 19.7, 17:00; שישי, 20.7, 

11:00; שבת, 21.7, 11:00

d
מרכזים מסחריים בעיר 

התחתית בתקופת המנדט
נקודת מפגש: כיכר פריז, רחוב נתנזון 

פינת רחוב אליהו
סיור עם האדריכלית ד״ר ליאורה 

בר־עם שחל בין המרכזים המסחריים 
אשר בנו הבריטים בחיפה. 

שבת, 21.7, 11:00

e
אירועי וואדי סאליב

נקודת מפגש: מגרש החניה שליד בניין 
אגף החינוך של עיריית חיפה, פינת 

הרחובות דוד בן הרוש ובית שאן.
ד״ר איתי נגרי, חוקר אירועי ואדי 

סאליב, יוביל סיור שיתמקד בשאלה 
מדוע פרצה המחאה דווקא כאן.

שבת, 21.7, 09:30

f
בנוי לתלפיות?

נקודת מפגש: בחניון שמתחת לשוק 
 תלפיות, הכניסה מרחוב סירקין

 אדריכל: משה גרסטל, 1940
סיור עם שני שילה מהטכניון בשוק 

תלפיות הנחשב לאחד המבנים 
החשובים בסגנון הבינלאומי בחיפה.

שישי, 20.7, 13:00

g
בית גלריה

דרך העצמאות 92
ביקור בבית האמן שמעון כהן, שנבנה 

על חוף הים )לפני ייבוש רצועת דרך 
העצמאות ב־ 1933( ועמד נטוש. 

חמישי, 19.7, 19:00-12:00; שישי, 
20.7, 18:00-12:00; שבת, 21.7, 

17:00-12:00

h
בית העם ובית הספר 

הטמפלרים
שדרות בן גוריון 11

שנת בנייה: 1869 ו־1902; שימור 
המבנים והסבתם למוזיאון: אדריכל דגן 

מושלי, 2004
ביקור מודרך במתחם מוזיאון העיר 

הכולל שני מבנים טמפלרים. 
חמישי, 19.7, 16:00 ו-17:00; שישי, 

20.7, 11:00 ו-12:00; שבת, 21.7, 
11:00 ו-12:00

i
בית העירייה ההיסטורי 

ואולם מועצת העיר
נקודת מפגש: בכניסה לבניין העירייה 

ברחוב חסן שוקרי 14
בית העירייה: אדריכל: בנימין חייקין, 

1941. בתי המשפט ההיסטוריים: 
אדריכל: אוסטן סיינט בארב הריסון, 
1933. וליד כרכבי, אדריכל השימור 

של עיריית חיפה, ידריך סיור במבנים 
ההיסטוריים. 

חמישי, 19.7, 15:00

j
דירה ברחוב צפרירים

רחוב צפרירים 20
עיצוב פנים: בשמת אלמגור, 2013

ביקור בדירה השוכנת בבניין משנות 
ה־50 שחללה המרכזי מוקף נוף ירוק. 

חמישי, 19.7, 19:00-16:00; שישי, 
20.7, 16:00-13:00; שבת, 21.7, 

.17:00-11:00

k
קריית הטכניון כמוזיאון 

לאדריכלות ישראלית
נקודת מפגש: שער נווה שאנן )לאחר 

הבידוק הביטחוני(
סיור עם אדריכל עומרי זילכה בקריית 
הטכניון שבה פעלו מיטב האדריכלים.

שישי, 29.6, 09:00

l
קמפוס בהשתנות

נקודת מפגש: תחנת האוטובוס שליד 
בניין הנדסה כימית בשדרות רוז, 

קמפוס הטכניון
סיור בקמפוס הטכניון עם אדריכל 

השימור אמיר פרוינדליך, שיציג 
את שתי תוכניות האב של הקמפוס: 

תוכניתו של פרופ‘ אלכסנדר קליין 
מ־1953 ) ציר ירוק( ותוכניתו של 

אדריכל שלמה גלעד ששינתה את פניו. 
שישי, 20.7, 09:30

m
מיתולוגיה של אדריכלים 

לא מתפשרים
נקודת מפגש: בכניסה לחניה הצמודה 

לבניין להנדסת מכונות ע״ש דנציגר
אדריכלים: צבי הקר 

וד״ר אלפרד נוימן, 1965
ביקור בבניין להנדסת מכונות ע״ש 
דנצינגר בהדרכת אדריכלית אורלי 

קירמאיר )אדריכלית הקמפוס לשעבר( 
שתתמקד במבנה ובפיסול בסביבתו.

שישי, 20.7, 11:00.
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 n
המרכז לחקר המורשת 
הבנויה ע״ש אבי ושרה 

ארנסון
בניין אמדו, המחלקה לארכיטקטורה 

ובינוי ערים, קומה 2, חדר 221, 
קריית הטכניון

ביקור בארכיון של הפקולטה 
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון

שישי, 29.6, 12:00, 12:30 ו־13:00
מוגבל ל־10 הבאים הראשונים

 o
קריית הטכניון לאן?

בניין סגו, הפקולטה לארכיטקטורה 
ובינוי ערים

הרצאה של פרופ‘ אדריכל שמאי 
אסיף, שותף לתהליך התכנון של 

תוכנית האב לטכניון. 
שישי, 20.7, 12:30

 p
בית טריפון

רחוב הנרייטה סולד 40 / 
החשמונאים 11

אדריכלים: מנחם דברן, 1941. אדריכלית 
השיפוץ והפנים: קאטי נוריאל, 2000

ביקור בדירה בבניין אבן שנבנה בשנות 
השלושים בסגנון הבינלאומי. 

חמישי, 19.7, 19:00-16:00; שישי, 
15:00-10:00 ,20.7

 q
בנק אנגלו פלשתינה

רחוב נתנזון 1
אדריכל: אלכסנדר ברוולד, 1928

סיור בבנק אנגלו פלשתינה שהוסב 
למשרד עורכי דין, בהדרכת יעקב שורר, 

מהעמותה לתולדות חיפה, מחבר הספר 
״לטייל בחיפה״.

 חמישי, 19.7, 19:00-17:00 
)הדרכה אחרונה ב־18:30(; שישי, 

20.7, 12:00-09:00 )הדרכה אחרונה 
ב־11:30( סיורים לקבוצות של 25 

משתתפים יצאו בכל חצי שעה

 r
ממגורות דגון
 רחוב העצמאות 75

 נקודת מפגש: ליד ביתן השוער )כ־50 
מטר מערבית לתחנת רכבת מרכז 

השמונה(
אדריכל: יוסף קלארווין, 1953

סיורים מודרכים במבנה
חמישי, 19.7, 18:00-10:00. סיור 
אחרון יצא ב־18:00; שישי, 20.7, 

14:00-09:00 סיור אחרון יצא 
ב־14:00

סיור ל־25 משתתפים יצא בכל 
שעה עגולה

 s
הטחנות הגדולות

רחוב חטיבת גולני 40 
)חנייה בתוך המתחם(

אדריכל: מהנדס ארפד גוט, 1922.
הזדמנות להציץ למבנה הטחנות, 

משרידי האזור התעשייתי־חקלאי 
שנבנה בתקופת המנדט סמוך לנמל. 

לא תתאפשר כניסה עם עגלות ילדים. 
ההשתתפות לילדים מתחת לגיל 13 
מותנית בהשגחה צמודה של הורה.

חמישי, 19.7, 15:00, 16:30 ו־18:00; 
שישי, 20.7, 10:00, 11:30, ו־13:00

מוגבל ל־20 הבאים הראשונים

 t
בית אדם

מעלה השחרור 15
אדריכלי השיפוץ והשימור: שימור 
חיצוני: נילי בר־און. עידית שלומי, 

 אדריכלות ובינוי ערים. 
תכנון פנים: עירית סולסי ודרור גרשון 

אדריכלים אורבניים, 2016.
סיור בהדרכת אדריכל דרור גרשון 

במבנה שנבנה כבית מגורים רחב ידיים 
של משפחת כאנאפני )שהתגוררה בו עד 

1948(, והוסב למשרדי עורכי דין.
שבת, 21.7, 15:00-10:00. סיורים 

לקבוצות של עד 20 איש יצאו מהכניסה 
לבניין כל 30 דקות

u
מערת הקבורה 

באל עתיקה
נקודת מפגש: בכניסה לשכונת אל 

עתיקה, במפגש הרחובות יפו ואל זיסו
סיור באל עתיקה, שכונה בעלת 

היסטוריה וארכיאולוגיה עשירות, 
שיתמקד במערת הקבורה שמעליה 
נסללו פסי הרכבת. הסיור בחמישי 

בהדרכת לימור תלמי, ארכיאולוגית 
נפת חיפה ברשות העתיקות. הסיור 

בשבת בהדרכת שלום ינקלביץ‘ 
מאוניברסיטת חיפה. יש להגיע בנעלי 

הליכה ולהצטייד בפנס.
 חמישי, 19.7, 09:00; 

שבת, 21.7, 09:30

v
קמפוס יער

נקודת מפגש: רחבת צ‘רציל, סמוך 
לבניין צ‘רצ‘יל ובניין הסנאט 

בלב הקמפוס
סיור בקמפוס הטכניון בהובלת רקפת 
סיני, אדריכלית נוף ומרצה בפקולטה 

לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, 
שיתמקד בתפיסה התכנונית שנבעה 

משטח מיוער והפכה למאפיין של 
הטכניון. 

שישי, 20.7, 10:00

w
הכנסייה האורתודוקסית 

ע״ש יוחנן המטביל
רחוב הפרסים 3

אדריכלית: מהא בלאן. צוות תכנון: 
אסעד דאוד, 2012

סיור עם מתכננת המבנה, האדריכלית 
מהא בלאן. 

שבת, 21.7, 11:30 ו־13:30

x
בית הנחושת 

)בית אלכסנדר גרונדמן(
רחוב החורשה 9 פינת רחוב התשבי

ביקור באחד משלושת בתי הנחושת 
ששרדו בחיפה מתקופת המנדט 

בהדרכת ראובן גודר, מורה דרך וחבר 
העמותה לתולדות חיפה, הסיור 

יתקיים כל חצי שעה בחצר ואחריו, 
כניסה בקבוצות קטנות לאחת הדירות 

ששופצה בתכנון אדריכלית פרחי לשם.
שבת, 21.7, 12:30-10:00

y
המרכז האקדמי ויצו חיפה

רחוב הגנים 21, המושבה הגרמנית
אדריכלים: יורם פופר, א.א. הירש 

אדריכלים, בשיתוף אדריכל לוסיאנו 
סנטנדראו, 2002

סיור עם אדריכל יורם פופר שיציג את 
רעיון יצירת כיכר כחלק ממערך שיקום 

המושבה הגרמנית בחיפה.
שישי, 20.7, 11:00

המקום פתוח לביקורים )ללא הדרכה( 
גם בחמישי, 19.7, 20:00-12:00 

ובשבת, 21.7, 22:00-10:00

z
הדירה ברחוב יחיאל 18

רחוב יחיאל 18, קומה שנייה 
)דלת לבנה(

אדריכל: חיים הארי, 1932
ביקור בדירה באחד מבתי ״ארמונות״ 

התאומים שברחוב יחיאל בשכונת הדר, 
בסגנון אר־דקו.

חמישי, 19.7, 19:00-16:00; שישי, 
20.7, 18:00-15:00; שבת, 21.7, 

17:00-14:00
בחמישי ובשישי יתקיים בדירה מופע 

פרפורמנס ״קל לקשור קשה לפרום״ של 
האמנית סלי קריסטל

הכניסה מוגבלת ל־20 מבקרים 
בכל סבב
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}
הדירה ברחוב יחיאל 20

רחוב יחיאל 20, קומה שלישית
אדריכל: חיים הארי, 1932

ביקור בדירה באחד מבתי ״ארמונות״ 
התאומים שברחוב יחיאל בשכונת הדר, 

בסגנון אר־דקו.
שבת, 21.7, 17:00-14:00

הכניסה מוגבלת ל־ 20 מבקרים 
בכל סבב

|
שחזור הקרונות 

ההיסטוריים במוזיאון 
הרכבת

נקודת מפגש: ליד קופת מוזיאון 
הרכבת, רחוב חטיבת גולני 1 )להולכי 

רגל( או רחוב חירם פינת המלאכה 
)למגיעים ברכב פרטי(. מומלץ להגיע 

בקרון רכבת מתחנת מרכז השמונה
סיור עם אפולו לגיסימו, נפח, משמר, 
משחזר וחוקר היסטוריה של עבודות 

ברזל בארץ, שיתמקד בשימור ושחזור 
קרונות היסטוריים בני כ־125 שנה 

במוזיאון הרכבת.
שישי, 20.7, 11:00 ו־12:30

{
תחנת הרכבת ההיסטורית 

חיפה מזרח
נקודת מפגש: ליד קופת מוזיאון 

הרכבת, רחוב חטיבת גולני 1 )להולכי 
רגל( או רחוב חירם פינת המלאכה 

)למגיעים ברכב פרטי(. מומלץ להגיע 
למוזיאון בקרון רכבת מתחנת מרכז 

השמונה.
סיור בהדרכת אדריכליות השימור רות 

ליברטי–שלו ועדי הר־נוי, העוסקות 
בתיעוד ושימור המתחם.

שישי, 20.7, 10:00 ו־11:15

A
מוזיאון הרכבת

נקודת מפגש: ליד קופת מוזיאון 
הרכבת, רחוב חטיבת גולני 1 )להולכי 

רגל( או רחוב חירם פינת המלאכה 
)למגיעים ברכב פרטי(. מומלץ להגיע 

למוזיאון בקרון רכבת מתחנת 
מרכז השמונה

סיור במבנה והסבר על תולדות הרכבות 
בארץ ישראל והיכרות עם מגוון קטרים 

וקרונות היסטוריים.
 חמישי, 19.7, 15:00-10:00 

)סיור אחרון ב־15:00( ו־-19:00
 17:00 )סיור אחרון ב־19:00(; 

 שישי, 20.7, 14:00-9:00 
)סיור אחרון ב־14:00( סגור בשבת

B
סיור גרפיטי בשכונת 

ואדי סאליב
נקודת מפגש: בכניסה הצפונית להיכל 

בית המשפט, רחוב פלי״ם 12
סיור גרפיטי בהדרכת הסיירת סיורי 

אמנות, בשכונת וואדי סאליב בה אפשר 
למצוא עבודות גרפיטי משובחות.

חמישי, 19.7.18, 10:00
סיור מוגבל ל־30 הבאים הראשונים

C
גלריות בעיר התחתית

נקודת מפגש: הפירמידה, רחוב ואדי 
סאליב 30. כניסה מונגשת מרחוב 

אבן גבירול 3
סיור בהדרכת נעמי קורן, מנהלת 

מחלקת סיורי אמנות עכשווית בסיירת 
חיפה, שתתמקד בפירמידה, גלריה 

הבורדל וגלריה שער 3 בעיר התחתית.
שישי, 20.7, 10:00

סיור מוגבל ל־30 הבאים הראשונים

D
גרפיטי בשכונת הדר

נקודת מפגש: מחוץ לתחנת הכרמלית 
בני ציון ברחוב גולומב 35

סיור בהדרכת מדריכי הסיירת סיורי 
אמנות, שיחשוף את חיפה כפירנצה של 

הגרפיטי בישראל.
שבת, 21.7, 10:00

מוגבל ל־30 הבאים הראשונים

 E
פטיט בעיר התחתית

רחוב שרה 8
עיצוב פנים: הלית קרש, 2017.

ביקור בדירה בבניין מ־1947 בעיר 
התחתית ששופצה באורח בלתי שגרתי.

חמישי, 19.7, 17:30-14:30; שישי, 
.17:00-14:00 ,20.7

F
היכל המשפט

רחוב פלי״ם 12
אדריכלים: חיוטין אדריכלים, 2004.

סיור עם אדריכלית ברכה חיוטין במבנה 
היכל המשפט בחיפה. 

שישי, 20.7, 09:00
מוגבל ל־40 משתתפים ברישום 

מוקדם. בעת ההרשמה יש לציין שם 
מלא, מספר תעודת זהות ומספר טלפון 

נייד. להרשמה: 
volunteer.hfw@gmail.com

G
וילה ברחוב האג

רחוב האג 10, דניה
אדריכל: סטודיו אריאל פרנקו, 2018.
סיור בווילה שתוכננה על צלע הכרמל 

כמבנה מדורג הבוקע מן הסלע. 
שישי, 20.7, 13:00-10:00; שבת, 

13:00-10:00 ,21.7
מוגבל ל־20 מבקרים

 H
בית שומאכר

שדרות בן גוריון 12, המושבה 
הגרמנית

סיור בבית העומד לפני שימור שנבנה 
ב־1870 על ידי יעקב שומאכר, ממנהיגי 

הקהילה הטמפלרית. 
חמישי, 19.7, 20:00-17:00 )סיורים 

מודרכים בכל שעה עגולה. סיור אחרון 
ב־19:00(; שישי, 20.7, 12:00-9:00 

)סיור מודרך יתקיים בשעה 9:00( 
ו־19:00-16:00; שבת, 17:00-11:00

 I
פרויקט הרובע

בפירמידה, רחוב ואדי סאליב 30
כניסה מונגשת מרחוב אבן גבירול 3
מפגש עם האדריכלים ניר ונילי חן 

ממשרד חן אדריכלים NCA שיציגו 
את פרויקט הרובע שבתכנונם, הנמצא 

בשלבי בנייה. 
חמישי, 19.7, 17:00.

J
התחדשות עירונית

בעיר התחתית
נקודת מפגש: רחוב משה אהרן 1, 

השוק התורכי
אדריכלית מירב איתן בסיור שיציג את 

המבנים ששיפץ משרד האדריכלים 
החיפאי OGE בעיר התחתית בשנתיים 

האחרונות. משך הסיור כשעה.
חמישי, 19.7, 16:30

http://www.hasayeret.co.il/
http://www.hasayeret.co.il/
http://www.hasayeret.co.il/
http://www.hasayeret.co.il/
https://www.facebook.com/gate3haifa/
https://www.facebook.com/gate3haifa/
http://www.hasayeret.co.il/
http://www.hasayeret.co.il/
mailto:volunteer.hfw@gmail.com
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רציף פירמידה: טבלת אירועים לפי ימים 
חמישי 19.7

פירמידה 09:00-23:00שעה
מוזיאון הרכבת 
08:00-20:00

מוזיאון בית דגון 
10:00-18:00

סיורי בתים מבפנים

פתיחה08:00

פתיחה09:00
• מערת הקבורה באל עתיקה

• אנה פורטה, כנסיית א־סיידה ובית החסד

סיור מודרך10:00
פתיחה

סיור מודרך 
  סיור גרפיטי בשכונת ואדי סאליב

סיור מודרך סיור מודרך 11:00
• פארק ואדי סאליב

• חלל ישן חדש

סיור מודרך סיור מודרך 12:00
• בית גלריה בית פתוח עד 19:00

• המרכז האקדמי ויצו חיפה פתוח עד 20:00
• חלל ישן חדש

סיור מודרך סיור מודרך 13:00

• 14:30: פטיט בעיר התחתית פתוח עד 17:30סיור מודרך סיור מודרך 14:00

15:00
סיור אחרון 

ב־15:00
סיור מודרך 

• בית העירייה ההיסטורי ואולם מועצת העיר
• הטחנות הגדולות

16:00

• 16:00-19:00 מופע פרפורמנס 
של סלי קריסטל קרמברג

• 16:00: ״מה עושה פה פירמידה?״ 
שיח גלריה עם גליה בר אור

סיור מודרך אין סיורים

• בית העם ובית הספר הטמפלרים פתוח עד 19:00
 • הבית ברחוב הנמל 3 פתוח עד 19:00

• דירה ברחוב צפרירים 20 פתוח עד 19:00
• בית טריפון פתוח עד 19:00

• הדירה ברחוב יחיאל 18 פרפורמנס של סלי קריסטל קרמברג פתוח עד 19:00
• 16:30: זוהר והדר

• 16:30: הטחנות הגדולות 16:30: התחדשות עירונית בעיר התחתית

17:00
שיחה עם אדריכלי ״הרובע״, 

ניר ונילי חן
סיור אחרוןסיור מודרך 

• שוק הפשפשים 
• בנק אנגלו פלשתינה סיור אחרון ב־18:30

• בית העם ובית הספר הטמפלרים 
• בית שומאכר סיור אחרון ב־19:00

18:00
18:30: מופע מחול עם להקת 

המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק 
שוק תלפיות

  הטחנות הגדולותסיור מודרך 

19:00
19:30: הפעלה תנועתית לקהל עם 
להקת ענבל פינטו ואבשלום פולק 

באמפי פירמידה
סיור אחרון 

אירוע פתיחה20:00

21:00Ghostown מסיבה של
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שישי 20.7

שעה
 פירמידה, מרכז לאמנות עכשווית

09:00-17:00
מוזיאון הרכבת
08:30-16:00

 מוזיאון בית דגון
09:00-14:00

סיורי בתים מבפנים

08:30: פתיחה08:00

09:00
09:30: הליכת סאונד 

עם אמנון וולמן
סיור מודרךסיור מודרך 

• קריית הטכניון סיור
• היכל המשפט סיור

• אנה פורטה פתוח עד 14:00
 • כנסיית א־סיידה ובית החסד סיור אחרון ב־12:00

• בנק אנגלו פלשתינה סיור אחרון ב־11:30
• בית שומאכר סיור ב־09:00 פתוח עד 12:00 ושוב ב־16:00-19:00

• קריית הטכניון 
• פיתוח הנוף בנחל גיבורים וואדי רושמייה

• 09:30: קמפוס בהשתנות

10:00
10:00 סיור בשוק הפשפשים עם 

סוחרות וסוחרי השוק

 :10:00 • 
סיור מודרך 

 :10:30 • 
מופע מוזיקלי, 

 דניאל דוידובסקי 
ושמיל פרנקל

סיור מודרך

• תחנת הרכבת ההיסטורית חיפה מזרח
• חלל ישן חדש סיור. פתוח עד 12:30

• הטחנות הגדולות
• גלריות בעיר התחתית

• בית טריפון פתוח עד 15:00
• וילה ברחוב האג פתוח עד 13:00

• קמפוס יער סיור
• כנסיית א־סיידה ובית החסד סיור אחרון ב־12:00

סיור מודרךסיור מודרך 11:00

• חלל ישן חדש סיור. פתוח עד 12:30
• פארק ואדי סאליב

• בנק אנגלו פלשתינה
• בית העם ובית הספר הטמפלרים

• שוק הפשפשים 
• מיתולוגיה של אדריכלים לא מתפשרים

• המרכז האקדמי ויצו חיפה סיור
 • כנסיית א־סיידה ובית החסד סיור אחרון ב־12:00

• 11:15: תחנת הרכבת ההיסטורית חיפה מזרח 11:30: הטחנות הגדולות

12:00

 :12:00 • 
סיור מודרך 

• 12:30: מופע 
מוזיקלי, דניאל 

דוידובסקי ושמיל 
פרנקל

סיור מודרך

• בית גלריה: פתוח עד 18:00
• בית העם ובית הספר הטמפלרים 

• חלל ישן חדש סיור. פתוח עד 12:30
 • כנסיית א־סיידה ובית החסד סיור אחרון ב־12:00

 • 12:00, 12:30: המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון 
סיור אחרון ב־13:00

• 12:30: קריית הטכניון לאן? הרצאה
• 12:30: שחזור הקרונות ההיסטוריים במוזיאון הרכבת

סיור מודרךסיור מודרך 13:00

• דירה ברחוב צפרירים 20 פתוח עד 16:00
• המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון סיור אחרון

• בנוי לתלפיות? 
• הטחנות הגדולות

• 13:30: הפירמידה
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סיור אחרוןסיור אחרון14:00
• פטיט בעיר התחתית: פתוח עד 17:00

• 14:30: הפירמידה סיור אדריכלי

15:00
15:00-18:00 מופע פרפורמנס של 

סלי קריסטל קרמברג 
• הדירה ברחוב יחיאל 18 

• פרפורמנס של סלי קריסטל קרמברג פתוח עד 18:00

16:00
• בית האמנית טל גבעון 

• בית שומאכר פתוח עד 19:00

17:00
17:30: הליכת סאונד עם 

אמנון וולמן
17:30: בית האמנית טל גבעון 

18:00
18:30: מקהלת גיא בן הינום בשוק 

תלפיות ופירמידה

שבת 21.7

 פירמידה, מרכז לאמנות עכשוויתשעה
10:00-17:00

מוזיאון הרכבת
סגור

 מוזיאון בית דגון
סגור

סיורי בתים מבפנים

 • כנסיית א־סיידה ובית החסד. פתוח עד 17:00סגורסגור09:00
• חיפה אל ג‘דידה סיור

• 9:30: מאורעות ואדי סאליב
• 9:30: מבנים היסטוריים בעיר התחתית
• 9:30: מערת הקבורה באל עתיקה סיור

• גרפיטי בשכונת הדר סיור10:00
• בית הנחושת סיורים כל חצי שעה פתוח עד 13:00

• וילה ברחוב האג פתוח עד 13:00
• Work in progressפתוח עד 13:00

• בית אדם סיורים כל חצי שעה פתוח עד 15:00
• המרכז האקדמי ויצו חיפה פתוח עד 22:00

• פארק ואדי סאליב11:00
• דירה ברחוב צפרירים 20 פתוח עד 17:00

• בית העם ובית הספר הטמפלרים
• שוק הפשפשים

• מרכזים מסחריים בעיר התחתית בתקופת המנדט
• בית שומאכר פתוח עד 17:00 

• 11:30: הכנסייה האורתודוקסית ע״ש יוחנן המטביל

• בית גלריה פתוח עד 17:00 12:30: שיח גלריה עם גליה בר אור 12:00
• בית העם ובית הספר הטמפלרים

  13:30: הכנסייה האורתודוקסית ע״ש יוחנן המטביל13:00

מיצג עם יעקב חפץ בקומה רביעית, 14:00
פירמידה

• אנה פורטה פתוח עד 17:00
• הבית ברחוב הנמל 3 פתוח עד 17:00

• הדירה ברחוב יחיאל 18 פתוח עד 17:00
• הדירה ברחוב יחיאל 20 פתוח עד 17:00

בית האמנית טל גבעון 15:00

16:30: בית האמנית טל גבעון16:00

המשך יום שישי 20.7
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לוח זמני יציאת הרכבות
בין תחנת חיפה מרכז השמונה למוזיאון הרכבת

יום חמישי 19.7 
 מתחנת חיפה מרכז השמונה 

למוזיאון הרכבת
 09:05
 09:45
10:25
 11:05
 11:45
 12:25
 13:05
 13:45
 14:25
 15:05
 15:45
 16:25
 17:05
 17:45
 18:25
19:05
19:45

יום שישי 20.7
 מתחנת חיפה מרכז השמונה 

למוזיאון הרכבת
09:10
09:50
 10:10
11:10
11:50

 12:30
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50

פירמידה, מרכז לאמנות עכשווית
מנהלת אמנותית ואוצרת: גליה בר אור

מנהל: שמעון אלון
צוות פירימידה:
דניאל אבוקרט 

הגר אסא
עדן עפרת

צאלה קוטלר הדרי
רווית הררי

צילומים: אורית סימן־טוב
הפקה: אביחי מזרחי

הנהלה ציבורית: 
גיל גורן, אמן, יו״ר

ישראל סביון, חבר מועצת העיר ויו"ר הנהלת 
תאטרון חיפה

אילנה טרוק, ראש מנהל חינוך תרבות ורווחה 
בעיריית חיפה

אסי משולם, אמן וראש החוג לאמנות יצירה 
אוניברסיטת חיפה

ענת הר גיל, אוצרת גלריה הטכניון
פרופסור אדיר כהן, סופר ואיש חינוך

אדריכל ואליד כרכבי, מנהל המחלקה לשימור 
מבנים עיריית חיפה

יעל בלבן, אמנית נציגת אמני הפירמידה 

בתים מבפנים
אוצר ראשי: אדריכל אלון בן נון

מנהלת: אביבה לוינסון
מנהלת הפקה: קארין גל

מופעים
 מנהלת אמנותית: יהודית שפירא חביב, 

״עוץ בעיר״

תודות
רכבת ישראל, ממגורות דגון

עיצוב: הליגה
goodnews :יחסי ציבור

דימוי בשער:
 6313 חיפה )מתוך: גלויות מחנות אבא(, 

רונית שני, קולאז‘, 2017-18

 ממוזיאון הרכבת לתחנת חיפה 
מרכז השמונה

09:25
10:05
10:45
11:25
12:05
12:45
13:25

14:05
14:45
15:25
16:05
16:45
17:25
18:05
18:45
19:25

20:05 

 ממוזיאון הרכבת לתחנת חיפה 
מרכז השמונה

09:30
10:50
11:30
12:10
12:50
13:30
14:10
14:50
15:30
16:10
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רציף פרמידה


