
מרכז רפואי רמב“ם

±∑

מנזר יוסף הקדוש
טחנת הרוח∂±

מתחם הטמפלרים

±µ

בית הכנסת 
המרכזי
∞¥

בית 
ויקטור כהן

∞µ

בית מרגולין
∞∑

בית האס
∞∏ נהלל ∂±

±≥

בית חמאווי
∞∂

פיני וינברג
רח‘ העלייה השנייה ≥≥

בית

בניין האבן
בית

יונה קלטמן
רח‘ כספי ≥

בית

גאולה וז‘ק קנו
רח‘ השרון ≤±

בית

מרגולין
רח‘ מרגולין ±∂

בית

חיים רז
רח‘ אלישע ±

בית

יובל פייגלין
רח‘ השרון ∂≥

בית

כרמית ענבל פז
רח‘ השרון ∞≤

בית

טיילור
רח‘ שקמונה ∂

בית

רח‘ רוזנפלד ±

בית עליזה 
וצבי שקולניק

≤µ רח‘ רוזנפלד

בית
רוזנפלד

רח‘ העלייה השנייה ∞∑

בית
סקנדנביה

רחוב החייל ∞±

מקבץ דיור

בית סמסונוב
±≤

בית כספי
±±

מחנה העולים
∞≤

הקזינו
∞π
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העלייה השנייה
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העלייה השנייה

שד‘ בת גלים

העלייה השנייה
טיילת בת גלים

לין
רציף פנחס מרגו

שדרות ההגנה

שדרות ההגנה

כיכר 
צים

כניסה 
לנמל

מנהרת 
דולפין

חוף 
בת גלים

שדרות המתנדבים

יעקב כספי
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שרל לוץ
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השחף

רוזנפלד®
ון ©

רציף אהר

דרך אלנבי
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ÌÈÏ‚ ˙·
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ביתגלים ≥
תערוכה ביתית

פריחה ומוקדי עניין עונתיים פריחת נר הלילה 

הוורוד באביב בשדרות בת≠גלים ובטיילתÆ הליכה 

ברחוב הסלול בלבד¨ אין לרדת לשפת המים°

חנייה ≠ בתחום השכונה ©באזור נקודת ההתחלה¨ 

 Æ®החנייה בתשלום

שירותים ציבוריים ≠ בתחילת המסלול ©בתחום 

 Æתחנת הרכבת בת≠גלים® ובחוף הים

בתי האמנים

תערוכות במרכזים ציבוריים

מקום ומספר במסלול רגלי
∞±

מרכזים קהילתיים∫

מרכז קהילתי≠בת גלים 
¥µ רח‘ העלייה השנייה

א‘

בית סקנדינביה 
רח‘ העלייה השנייה ∞∑

ב‘

 Art Studio גלריה
במשרד אדריכלים אלי ניסן 

רח‘ מרגולין µ¥ ≠ על הטיילת

ג‘

בית רוזנפלד
≤µ רח‘ רוזנפלד

ד‘

מקבץ דיור 
רח‘ החייל ∞±

ה‘

מרכז רפואי רמב“מ 
בית האבן ≠ כנסיית הנזירות

ו‘

מקרא∫

 ˙ÈÈÒÎ
Ï‡È¯·‚ Í‡ÏÓ‰

תחנת הרכבל
∞±

כנסיית הנזירות
±∑

¥µ רחוב מרגולין

גלריה
Art Studio

כנסיית הנזירות



בנוסף¨ יתקיימו תצוגות אמנות במבני ציבור¨ מופעי מוזיקה¨ נגני רחוב וסיורים מודרכים במסלולי הליכה 
Æלבתים היסטוריים ומיוחדים בבת גלים ובעקבות סופרים ומשוררים

 Æ∑∞ בית סקנדינביה¨ רח‘ העלייה השנייה ¨±π∫∞∞ ¨±µÆ±∞Æ±± ¨פתיחה∫ מוצ“ש

תערוכות ומופעים מוזיקליים∫ 
ראשון≠שני¨ ∞±π∫∞∞ ¨±∑≠±∂Æ± ˇ בית סקנדינביה ≠ מופע מוזיקלי ˇ בחצר אצל הפסל פיני וינברג בטחנת 

הקמח ≠ שרים בצוותא 
יום ראשון ב ±±Æ±∞Æ∂± ˇ במרכז הקהילתי ≠ בשעה ∞∞∫π± הצגה ”מסע אל עבר הצלוב“ בהנחיית עמיקם יסעור

יום שני ∞±Æ∑± ˇ במרכז הקהילתי ≠ בשעה ∞∞∫π± ערב ספרותי ושיח עם הסופרת אילנה לדרפיינד 
Æהמשוררים נועם שדות ואלי אביר מנחה עמיקם יסעור

∫±∏∫∞∞≠±±∫∞∞ ¨±µ≠±∑Æ±∞ ¨בתים® ≠ בימי שבת¨ ראשון¨ שני π© תערוכות בבתים פרטיים
פיסול ≠ רח‘ העלייה השנייה ≥≥ בית פיני ויינברג     

פיסול וציור ≠ רח‘ כספי ≥ בית יונה קלטמן     
עבודות קיר¨ רח‘ רוזנפלד ± בית עליזה וצבי שקולניק   

קרמיקה ופיסול¨ רח‘ השרון ≤± בית גאולה וז‘ק קנו בחצר   
ציור ≠ רח‘ השרון ∂≥ בית יובל פייגלין   

קרמיקה¨ קולאז‘ ופינת ליטוף ארנבים¨ רח‘ השרון ∞≤ בית כרמית ענבל פז    
ויטראז‘¨ תכשיטים ≠ רח‘ אלישע ± בית חיים רז    

ציור ≠ רח‘ מרגולין ±∂ בית מרגולין ±∂    
ציור¨ פיסול בעיסת נייר ≠ רח‘ שקמונה ∂ בית טיילור    

תערוכות קבוצתיות במרכזים ציבוריים ©µ מרכזים® ≠ שבת¨ ראשון¨ שני¨ ∞∞∫±±≠∞∞∫∏±∫
מתחם בית חולים רמב“ם¨ בניין האבן¨ צמוד לכניסה הראשית

≤µ בית רוזנפלד¨ רח‘ רוזנפלד
בית סקנדינביה¨ רח‘ העלייה השנייה ∞∑

 ¥µ במשרד אדריכלים אלי ניסן¨ רח‘ מרגולין Art Studio גלריה
מקבץ דיור¨ רח‘ החייל ∞± 

סיורים מודרכים לבתים היסטוריים ומיוחדים בבת גלים ובעקבות סופרים ומשוררים בחינם יתקיימו 
 Æ®בשעה ∞∞∫∂± התכנסות ב“יטבתה בעיר“ ©מתחת לרכבל ±∑Æ±∞Æ±± ¨±∂Æ±∞Æ±± ¨±µÆ±∞Æ±± ∫בתאריכים

 Æבהדרכת הסופר ז‘ק קנו והאדריכלים צבי שקולניק ושרון שטיינבוק
Æסיורים בשפה הרוסית∫ סשה דימיטריב

האמנים המשתתפים∫ 

אלי אבוטבול¨ מלכה ברגר≠אולינקי¨ אבי אלקיים¨ דורון אנגל¨ 
חיים בן ארי¨ מאיר בן זאב¨ מירי בן חיים¨ אסתר בן חמו¨ מרינה 
בן משה¨ נטלי ביזנוב¨ אינה בלוכין¨ אלכס בלוכין¨ רבקה בר¨ 
אברהם גרצקיס¨ לורה גרצקיס¨ דומיניק הקינס¨ מזל הרשקו¨ 
יהודית הרשקוביץ¨ פיני וינברג¨ ילנה זקון¨ אור≠לי דוידוביץ 
חורב¨ אסתי טיילור¨ זהבה יקר¨ מרגלית כהן¨ גילה משה¨ יוסי 
משה¨ שלומית משיח¨ הרברטו נוסן¨ אדי נסלבסקי¨ לילי נתיב¨ 
אנדריי סופין¨ אולג סטבינסקי¨ אילן ענתבי¨ מיה גל עשת¨ 
מאיר פורטל¨ כרמית ענבל פז¨ דב פז¨ יובל פייגלין¨ יעקב פלג¨ 
יוחנן פרזס¨ רחל פרידן¨ אסתר קורסיה¨ סופיה קיסליוב¨ יונה 
קלטמן¨ גאולה קנו¨ מרינה קריימר¨ פטר רוזינגר¨ חיים רז¨ טל 

Æרז¨ מרים שוסטר¨ דפנה שלמך¨ עליזה  שקולניק

ביתגלים ≥
תערוכה ביתית

אמנים תושבי בת גלים 
פותחים את בתיהם 

ומציגים אמנות
±∑Æ±∞Æ±±≠±µÆ±∞Æ±±

אמנים 
תושבי בת גלים 

פותחים את בתיהם 
ומציגים אמנות

±µ≠±∑Æ±∞Æ±±

פתיחה∫ מוצ“ש¨ ±±µÆ±∞Æ± בשעה ∞∞∫π±¨ בית סקנדינביה העלייה השנייה ∞∑

פרטים נוספים בעיתונות ובמוקד ∂∞±

חיים וטל רז
רח‘ אלישע ±

בית

עליזה 
שקולניק

בת גלים

הטיילת 
הישנה

תחנת הקמח 
הישנה 

בבת גלים

תחנת הרכבל
∞±

חניה למכוניות ותחילת המסלולÆ הרכבל � יוזמה של ראש העיר אריה גוראלÆ  תוכנן בידי ארכ‘ 
אמנון גלפמן ובוצע בידי חב‘ אוסטריתÆ הכינוי � הביצים של גוראל � דבק בפרויקט שהוקם בשנת 

∂∏π±¨ כ≠∞∞± שנה אחרי שבנימין זאב הרצל חזה אותוÆ אורכו של הרכבל µµ≤ מ‘ והפרש הגבהים 
    Æבין שתי תחנותיו ∞≤± מטר

מחנה העולים
∞≤

בניין של משרד הקליטה לעולים חדשיםÆ סמוך למקום מחנה העולים ≠ באתר היה מחנה העולים 
היזום הראשון בארץ¨ שהוקם בשנת ≤≥π± על שטח של Æµ∂ דונם בקרבת מסילת הברזלÆ המקום 

שימש כמחנה עולים עד ∏≥π±¨ לאחר מכן שימש כבית מרגוע ומסוף שנות ה≠ ∞≤‘ שימש את הצבא 
הבריטיÆ כיום אזור מחנה העולים מוזנח וקשה לזהות את שרידיוÆ בצמוד למחנה ההיסטורי הוקם 

 Æבניין של משרד הקליטה לעולים חדשים

שיכון החיילים המשוחררים
∞≥

השיכון נבנה ב≠ ∑≠π¥µ± על ידי הבריטים¨ עבור החיילים המשוחררים מהבריגדה היהודית שלחמו 
לצד הבריטים במלחמת העולם Æ II לכל המתחם הזה על ∞π≥ הדירות שבו איכויות ארכיטקטוניות 

מיוחדות והוא מיועד לשימורÆ בקצה רחוב הקלעים גינה קהילתית � פרויקט עמותת ”גלים“ של 
  Æצעירי השכונה¨ המשמשת את כל תושבי השכונה

בית סקנדינביה
∞¥

 ±π≤≥ ≠בניין זה משמש למגורי מתנדבים מארצות סקנדינביה¨ ונבנה ע“י משפחת כרסנטי ב
 Æ®“למבנה המקורי החד≠קומתי נוספו שתי קומות שנבנו בסגנון ה“באוהאוס©

שדרות בת גלים
±∞

מקשרות בין רחוב העלייה השנייה ובין החוף¨ הן חלק מהתכנון המקורי של השכונה בידי האדריכל 
ריכרד קאופמןÆ הבניינים לאורך השדרות מייצגים מגוון סגנונות בנייה ≠ שנות ה≠ ∞≥‘¨ שנות ה≠ ∞≤‘ ובנייה 

 Æמודרנית

בית כספי בשד‘ בת≠גלים ∑ ©הוקם π≥µ±¨ בעל חזית 
±±

Æ®מעוגלת

Æ®±π≤≥ בית סמסונובבשד‘ בת≠גלים ∞± ©הוקם
±≤

נהלל ∂±
±≥

בניין זה התפרסם כאשר נפגע מקטיושה במהלך מלחמת 
Æהבניין שופץ ע“י מס רכוש Æלבנון השנייה

בית הכנסת המרכזי 
±¥

טחנת הרוח≠מתחם הטמפלרים
±µ

העליה השנייה ≥≥Æ≤∞Ø מבנים טמפלריים שעברו תוספות בנייה במהלך השניםÆ בחלק העורפי של 
המתחם¨ מאחורי חנייה קטנה¨ בולטת טחנת רוח ללא הכנפייםÆ אזור זה הוא השריד האחרון לנסיון 

 Æ±∏∑≤ התיישבות טמפלרית באזור בת גלים של ימינו¨ ככל הנראה בשנת

בית
סקנדינביה

בית ויקטור כהן
∞µ

רציף פנחס מרגולין ±µ ≠ מבנה בסגנון אקלקטי עם גגות רעפיםÆ הבניין נבנה ב≠ π≤µ± ע“י ויקטור כהן 
שהיה פקיד בפיק“אÆ ממש לפני בניין זה¨ במסעף נמצא שלט ”המסמר של ראובן“ ≠ המציין את גבול 

 Æהכרזת נמל חיפה

בית חמאווי
∞∂

רציף פנחס מרגולין Æ≥π הבניין הוא בית דיוואן שנבנה בשנות ה≠ ∞≥‘Æ לבניין יש תריסים ירוקים ציוריים¨ 
ומעל דלתו קבועה כתובת מעוטרת מטושטשת בה נחקקו שנת הבנייה ©תרפ“ג ≠ ≤≥π±® והכתובת ”אם 

Æ“אשכחך ירושלים תשכח ימיני

בית מרגולין
∞∑

 Æהשתייך לעו“ד פנחס מרגולין¨ חבר עיריית חיפה¨ שעל שמו נקרא כיום הרחוב ¨≥µ רציף פנחס מרגולין
Æ±π≤¥≠±π≤≥ הבניין הוקם בשנים

בית האס
∞∏

רציף פנחס מרגולין ±≤ ≠ נבנה בתחילת שנות ה≠ ∞≥‘ כווילה בת ∏ חדרים לחוף היםÆ המבנה כיום נהרס 
Æונבנה במקומו בניין חדש המשמר את החזית לכוון הטיילת

הקזינו
∞π

הבניין המקורי הוקם ע“י האדריכל גולדברגר בשנים ≤≤π≥∞≠±π± בחוף הים¨ בסגנון הבינלאומי¨ ונועד 
 Æ®בריכת שחייה ©לא קיימת כיום ±π¥∂ ≠לצד המבנה הוקמה ב Æלשמש כמרכז קהילתי≠תרבותי לשכונה
המבנה שוקם חלקית לפני מספר שנים¨ אולם עומד כיום עזוב ומוזנחÆ נרכש לאחרונה בידי גיל דנקנר 

Æשבמטיח להקים במקום מלונית עם בריכת שחייה פתוחה לציבור הרחב

±π≤∏ מראה
בת גלים

מרינה 
בן משה

לילי נתיב
”מה עובר 
לה בראש“

±π≥¥ הקזינו

תערוכה ביתית

מערכת החינוך והתרבות
אגף התרבות

מנזר יוסף הקדוש
±∂

מנזר זה הוקם בשנים ≥±≠¥±π±¨ כ≠∞≥ שנה אחרי מנזר הכרמליתיות לשמש בית ספרÆ  כיום נכלל 
Æבמתחם בית החולים רמב“ם¨ בית החולים המרכזי לכל צפון הארץ

 Æמשמש כיום את בית החולים רמב“ם ¨±∏π≤≠π± מנזר הכרמליתיות הישן שהוקם בשנים
±∑

מרכז רפואי רמב“ם
±∏

כולל את המבנה הישן של בית החולים שהוקם בידי האדריכל אריך מנדלסון בהזמנת השלטון 
הבריטי בשנת ¥≤π± ובניין האשפוז המרכזי בידי האדריכל אריה שרון � בשנת Æ±π∑µ שניהם מאבני 

דרך של האדריכלות בישראלÆ כיום נמצא המרכז הרפואי בתנופת פיתוח ובנייה ללא תקדים¨ בניצוח  
משרד האדריכלים שרון בניהולו של ערד � נכדו של אריה שרון והאדריכל עוזי גורדון החיפאי שהכין 

Æגם את תכנית האב החדשה למרכז
מרכז רפואי רמב“ם¨ על ∞∞µ¥ העובדים בו¨ חלקם ההולך וגדל מתגורר בבת גלים¨ נוכח בחיי השכונה 

בפעולות קהילתיות כגון תחזוקת מועדון מוסיקה לנוער והובלת תכנית לימודים ”ניצני רפואה“ 
בבית הספר היסודי שבשכונהÆ הים¨ האמנים ומרכז הרפואי רמב“ם עושים את בת גלים לשכונה 

Æקהילתית של אמנים ואוהבי ים עם מודעות לבריאות היחיד וסביבה  מבריאה

צילום∫ אורלי פרל ניר  צילום∫ אורלי פרל ניר 

עיריית

עיריית

ביתגלים ≥


