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מקרא

מסלול סיור מודרך01

מעבר הולכי רגל (גשר/מנהרה) מעבר הולכי רגל

נתיב תחבורה

הולכי רגל

מבנה לשימור

מבנה ציבורי

מסילת רכבת

תערוכות בבתים פרטיים 1

תערוכות ואירועים במרכזים ציבוריים א

שישי 20.9.13 / שבת 21.9.13 / ראשון 22.9.13
שעות: 10:00 - 18:00
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פיסול, רחוב העלייה השנייה 22

פיסול וציור, רחוב כספי 2

קרמיקה ותכשיטנות, רחוב השרון 13

קרמיקה, רחוב השרון 30

ציור, שד' בת גלים 14

ציור, רחוב שקמונה 4

ציור, רחוב שקמונה 6

עבודות בטכניקה מעורבת, רחוב הקלעים 10

צילום, רחוב פינת גן 4

ציור, רחוב פינת גן 4

ויטראז', פיוזינג ותכשיטים, רחוב אלישע 1

ציור, רחוב מרגולין 61, על הטיילת

בית פיני וינברג

בית יונה קלטמן

בית גאולה קנו

בית כרמית ענבר פז

הסטודיו של הדס וייס

Art Studio

בית טיילור 

בית יהודית הרשקוביץ

בית נעמה אלטשולר

בית ירון בן ארי 

בית חיים רז  

בית מרגולין 61

תערוכות בבתים פרטיים:
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הסיורים ייערכו על ידי: הסופר ז'ק קנו, אדריכל צבי שקולניק, אדריכל שרון 

שטיינבוק והמדריכה אלכסנדרה דימיטריבה בשפה הרוסית.
ההתכנסות במתחם הרכבל התחתון.

תחנת הרכבל.
חניה למכוניות ותחילת המסלול. בניית הרכבל הייתה יוזמה של ראש העיר לשעבר אריה גוראל, 
תוכנן על ידי ארכיטקט אמנון גלפמן ובוצע על ידי חברה אוסטרית כ- 100 שנה אחרי שבנימין 

זאב הרצל חזה אותו. אורכו של הרכבל 355 מטר והפרש הגבהים בין שתי תחנותיו 130 מטר.
הכינוי "ביצים של גוראל" דבק בפרויקט שהוקם בשנת 1986.

מחנה העולים.
האתר היווה את מחנה העולים המקורי היזום הראשון בארץ שהוקם בשנת 1923 על שטח 6.5 
דונם בקרבת מסילת הברזל. האתר שימש את העולים עד 1928 והפך לאחר מכן לבית מרגוע. 
בסוף שנות ה 30' שימש את הצבא הבריטי. כיום אתר המחנה מוזנח וריק מכל שרידיו. בסמוך 
לאתר, בניין של משרד הקליטה המשמש לשיכון עולים חדשים שבמרכזו מבנה חדר האוכל 

ההיסטורי משוחזר.
שיכון החיילים המשוחררים והגינה הקהילתית.

נבנה בשנים 1947-1945 על ידי הבריטים עבור החיילים היהודים שלחמו לצד הבריטים במלחמת 
העולם השנייה בבריגדה היהודית.

לשיכון- על 290 הדירות שבו - איכויות ארכיטקטוניות ייחודיות והוא מיועד לשימור.
הינה פרויקט עמותת  הגינה  גינה קהילתית ראשונה שהוקמה בחיפה.  רחוב הקלעים  בקצה 

"גלים" של צעירי קהילת בת גלים ומשמשת את כל תושביה.
בית סקנדינביה.

סקנדינביה.  מארצות  מתנדבים  למגורי  וכיום משמש  ב 1923  כרסנטי  ידי משפחת  על  נבנה 
למבנה האבן המקורי החד קומתי נוספו שתי קומות בסגנון ה "באוהאוס".

בית ויקטור כהן.
פנחס מרגולין 51 - מבנה ב 1925 בסגנון "אקלקטי" עם גגות רעפים, על ידי ויקטור כהן שהיה 
פקיד בפיק"א. במסעף, צמוד לבניין זה נמצא שלט "המסמר של ראובן" המציין את גבול הכרזת 

נמל חיפה.
בית חמאווי.

פנחס מרגולין 39 - בית בסגנון "דיוואן" שנבנה ב 1923. לבניין תריסים ירוקים ציוריים ומקוריים 
ומעל דלתו קבועה כתובת מעוטרת (עקב פגעי האטמוספרה הימית הכתובת מטושטשת) בה 

נחקקו שנת הבנייה תרפ"ג והאמרה הידועה "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"
(תהילים קל"ז 6-5). 

בית מרגולין.
פנחס מרגולין 35 - הוקם בשנים 1924-1923 והשתייך לעו"ד פנחס מרגולין, חבר עיריית חיפה.

על שמו נקרא כיום הרחוב.
בית יושפה.

ידי  ה 20'. המבנה שסומן בשנת 1993 לשימור על  נבנה בתחילת שנות   - פנחס מרגולין 33 
העירייה, נהרס וכיום נבנה במקומו בניין חדש.

דוגמה מובהקת לאופן יישום השימור של החזית לכוון הטיילת.

סיורים מודרכים לבתים היסטוריים ומיוחדים ובעקבות סופרים ומשוררים (הסיורים בחינם)

16

17

18

הקזינו.
משיק לשפת הים, נבנה בשנים 1933-1930 על ידי האדריכל גולדברגר בסגנון "בינלאומי". יעודו היה 
לשמש כמרכז קהילתי תרבותי לשכונה. לצד המבנה הוקמה ב 1946 בריכת שחייה ראשונה בארץ 
במימדים אולימפיים (לא קיימת כיום). הבניין לא שימש מעולם כקזינו ושוקם חלקית לפני מספר שנים. 

נרכש לאחרונה על ידי היזם גיל דנקנר שישמש אותו למלון בוטיק.
שדרות בת גלים – מתחם לשימור.

מקשרות בין רחוב העליה השנייה ובין החוף. תוכננו במקור על ידי האדריכל ריכרד קאופמן. הבניינים 
לאורכה מייצגים מגוון סגנונות בנייה של שנות ה 20', שנות ה 30' ובנייה מודרנית.

שני בניינים הבולטים בייחודם בשדרה הם בית כספי - טיח מודרני, בית סמסונוב - אבן אקלקטי ובית 
כהן שעל הכיכר - אבן מנדטורי.

בית כספי.
בשד' בת גלים 7 - הוקם ב 1935 וחזיתו מעוגלת. אדר' גולדברגר (אחרי הקזינו)

בית סמסונוב.
בשד' בת גלים 10 - הוקם ב 1923. אדר' יוסף ברסקי (תכנן גם את גימנסיה הרצליה בת"א)

נהלל 16.
התפרסם ב 2006 כאשר נפגע מטיל שנורה מלבנון במהלך מלחמת לבנון השנייה.

הבניין שופץ על ידי מחלקת מס רכוש.
בית הכנסת המרכזי בכספי 11. 

טחנת רוח.
העליה השנייה 22/20 - מתחם מבנים טמפלריים במקורם שנוספו להם תוספות בנייה במהלך השנים. 
בחלקו האחורי, מאחורי חניה קטנה, בולטת טחנת רוח (ללא הכנפיים). המתחם הוא השריד האחרון 
לנסיון ההתיישבות הטמפלרית באזור בת גלים של ימינו, ככל הנראה בשנת 1872. כיום מעונו של הפסל 

פיני וינברג (בשכונה פועל עוד פיני וינברג אחר. אדריכל).
מנזר יוסף הקדוש.

הוקם בשנים 1914-1912 כעשרים שנים אחרי מנזר הכרמליתיות במטרה לשמש בית ספר. כיום נכלל 
במתחם מרכז רפואי רמב"ם.

מנזר הכרמליתיות הישן.
הוקם בשנים 1892-1891. משמש כיום את מרכז רפואי רמב"ם.

מרכז רפואי רמב"ם.
המבנה הישן תוכנן על ידי האדריכל אריך מנדלסון בהזמנת השלטון הבריטי בשנת 1938, נוסף לו בניין 
אישפוז מרכזי שתוכנן על ידי האדריכל אריה שרון בשנת 1975, שניהם מאבני הדרך של האדריכלות 
הישראלית. כיום המרכז הרפואי נמצא בתנופת פיתוח ובנייה ללא תקדים בניצוח משרד האדריכלים 
שרון בניהולו של ערד שרון (נכדו של אריה שרון) והאדריכל עוזי גורדון החיפאי שהכין את תכנית האב 

החדשה למרכז הרפואי.
מרכז רפואי רמב"ם (על 4500 עובדיו שחלקם - ההולך וגדל - מתגוררים בבת גלים) נוכח בחיי קהילת 
בת גלים בפעולות כגון תחזוקת מועדון המוסיקה לנוער והובלת תכנית לימודים בשם "ניצני רפואה" 

בבית הספר היסודי עליה בשכונה.

לסיכום- הים, המרכז הרפואי והאמנים הגרים בבת גלים בונים כאן קהילה מגוונת של אוהבי ים 
ואמנים המודעים לבריאות היחיד ולאיכות החיים והסביבה.
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העליה השנייה
העליה השנייה 2

העליה השנייה 12
העליה השנייה 22
העליה השנייה 22
העליה השנייה 62
העליה השנייה 65
העליה השנייה 70
העליה השנייה 72

העליה השנייה 73-71
שדרות בת גלים

שדרות בת גלים 1
שדרות בת גלים 3
שדרות בת גלים 5
שדרות בת גלים 7

שדרות בת גלים 12-10
שדרות בת גלים 15-13

שדרות בת גלים 16
השרון 29
השרון 31

אהרון רוזנפלד 9
אהרון רוזנפלד 17
אהרון רוזנפלד 23
אהרון רוזנפלד 25

רציף מרגולין פנחס
מרגולין פנחס

מרגולין פנחס 31
מרגולין פנחס 33
מרגולין פנחס 35
מרגולין פנחס 37
 מרגולין פנחס 39
מרגולין פנחס 45
מרגולין פנחס 47
מרגולין פנחס 51

רחוב שקמונה
 שקמונה 4
שקמונה 6

החייל 26-14

בית חולים רמב"ם .........................................

מנזר הכרמליתיות .........................................

מנזר יוסף הקדוש .........................................
טחנת רוח ומבני משק טמפלריים

טחנת רוח ..........................................................
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בית פרזס ...........................................................
בית חסאן ...........................................................
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מתחם טיילת בת גלים ................................
מבנה קאזינו בת גלים .................................
בית האס .............................................................
בית יושפה ..........................................................
בית מרגולין .......................................................
בית רפפורט .....................................................
בית חמאוי ..........................................................
בית כתרן ............................................................
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בתים ומתחמים לשימור בבת-גלים
עיריית חיפה - היחידה לשימור אתרים.
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שישי 20.9.13 
18:00-11:00 יצירת פסיפס ענק - פרויקט אמנות אקולוגית, קהילתית בהנחיית עליזה שקולניק 
וארז שריג ובהשתתפות הקהילה. ילדים עד גיל עשר יפעלו בליווי מבוגר. גינה קהילתית, רחוב 

הקלעים 10.
14:00 "הרצאה על כוס קפה" בנושא: "הבית הגדול והבית הקטן".

מרצה: אדריכלית ד"ר הדס שדר. ב"קפה אחוות בת גלים" ברחוב יונתן 3.
16:00 סיור מודרך לבתים היסטוריים בבת גלים ובעקבות סופרים ומשוררים. במתחם הרכבל 
וסשה  שטיינבוק  שרון  אדריכל  שקולניק,  צבי  אדריכל  קנו,  ז'ק  הסופר  בהדרכת  התחתון. 

דימיטריבה בשפה הרוסית.
18:00 מיצג במרחב הציבורי - פעולת גילוי הנוף לצפון - מהקזינו בשד' בת גלים על הטיילת, 
דרך רחוב רוזנפלד. סיום מסלול: רחוב רוזנפלד 1, בצמוד לחומת בה"ד חיל הים. משתתפים: 
קבוצת אמנים, מוזיקאים ופעילים קהילתיים - דוד בהר פרחיה, טל פרידמן, עמר צנגוט ותום 

קליין. 
19:00 ריקודי שנות ה- 60 בליווי תזמורת "רטרו", טיילת בת גלים, צמוד לקזינו.

19:30 הקרנת הסרט "פעם הייתי", בחצר, "המכבסה", שדרות  בת גלים 14.
21:00 טברנה - אמני בת גלים מארחים אמנים מיוון במופע של מוזיקה ושירה יוונית קלאסית 
שלנו",  "שלי  הזמרת  מנחה:  שלנו".  "שלי  והזמרת  מסלוניקי"  "הלהקה  בהשתתפות  וחדשה. 

.Shawatina במדשאה ליד מסעדת שאווטינא

שבת 21.9.13
10:00 סיור מודרך לבתים היסטוריים בבת גלים ובעקבות סופרים ומשוררים. במתחם הרכבל 
וסשה  שטיינבוק  שרון  אדריכל  שקולניק,  צבי  אדריכל  קנו,  ז'ק  הסופר  בהדרכת  התחתון. 

דימיטריבה בשפה הרוסית.
18:00-11:00 יצירת פסיפס ענק - פרויקט אמנות אקולוגית, קהילתית בהנחיית עליזה שקולניק 
רחוב  קהילתית,  גינה  מבוגר.  בליווי  יפעלו  עשר  גיל  עד  ילדים  קהל.  ובהשתתפות  שריג  וארז 

הקלעים 10.
11:00 מפגש שירה ופרוזה. עמיקם יסעור מנחה - "מונולוגים ושירים על הים", מרכז קהילתי בת 
גלים, רחוב העלייה השנייה 45. משתתפים: קובי אייל, רחל אשרוב, מרגו פארן, רחל פורמן-אלבז, 

חגי פורשנר, צבי שקולניק, עמיקם יסעור.
12:00 להקת שיימס - מוזיקה אירית, קצבית ואנרגטית, בכלים מסורתיים ובעיבודים מקוריים: 
יובל מן- חליל ואקורדיון, תום קליין- בנג'ו וגיטרה, סוניה ווינקופ- תוף בורן. גינה קהילתית, רחוב 

הקלעים 10.
12:00 סדנת "רוקחות טבעית" בהנחיית ניר פנר, גינה קהילתית, רח‘ הקלעים 10.

15:30-14:00 סדנת מוסיקה עממית - מעגל נגינה בו נלמד קטעי נגינה יפים וננגנם יחד. פתוח 
לכל המנגן ושר, נא להגיע עם כלי נגינה, ומצע ישיבה או כסא קטן. בהנחיית : ירדן ארז, טלי בר. 

בבית רוזנפלד, רחוב רוזנפלד 25.
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18:00-16:00 סדנת יצירה בחומרים ממוחזרים- טל גבעון, גינה קהילתית,
רח‘ הקלעים 10.

16:00 סדנת קדרות- כרמית ענבר פז, רחוב השרון 30.
16:00 סדנת אקרו באלאנס - עודד אבינתן, טיילת בת גלים.

17:00 הצגה "החלוצה מעין ירוקים", משתתפים: גיל דנינו, צחי מזרחי, סוזי בכור, דליה 
יהב, ז'ק קנו. במאי: שרון חבצלת. כתיבה: ז'ק קנו. מרכז קהילתי בת גלים, רחוב העלייה  

השנייה 45.
19:00 ערב הפתיחה הרשמית: המופע  "ים, אהבה ויין", במה מרכזית, רחוב רוזנפלד 1, 
בחוף הים.  ברכות: מר יונה יהב ראש העיר חיפה, גב' יוליה שטריים סגנית ראש העיר, מר 
מנשה שמש יו"ר ועד בת גלים, מר צבי שקולניק יו"ר פורום בת גלים, מר חיים רז, נציג 
מוזיקאים  עם  בשיתוף  "מצלול"  המנדולינות  תזמורת  של  מיוחדת  הפקה  האמנים. 
מהשכונה והזמרת "שלי שלנו", מקהלת "אינפוזיה" (רמב"ם) , להקת המחול ווזווזה, להקת 
המחול "מטורה" ומוזיקאים אורחים מיוון-"הלהקה מסלוניקי". מנחה:  הזמרת "שלי שלנו".

יום ראשון 22.9.13
13:00-11:00 סדנת יצירה בחומרים ממוחזרים- טל גבעון, גינה קהילתית,

רח‘ הקלעים 10.
18:00-11:00 יצירת פסיפס ענק - פרויקט אמנות אקולוגית, קהילתית בהנחיית עליזה 
גינה  מבוגר.  בליווי  יפעלו  עשר  גיל  עד  ילדים  קהל.  ובהשתתפות  שריג  וארז  שקולניק 

קהילתית, רחוב הקלעים 10.
סיור מודרך לבתים היסטוריים בבת גלים ובעקבות סופרים ומשוררים. במתחם   16:00
הרכבל התחתון. בהדרכת הסופר ז'ק קנו, אדריכל צבי שקולניק, אדריכל שרון שטיינבוק 

וסשה דימיטריבה בשפה הרוסית.
21:00-18:00 שלוש להקות: "להקת סינדרום"- להקת רוק חיפאית ארטיום רודיק - גיטרה 
אקוסטית ושירה, דודי אלקובי - גיטרה חשמלית ושירה, אלכס לוי - גיטרה בס ושירה, עומר 
לרנר- תופים. להקת "צבי ונערי הליווי" - בלוז ומוסיקה צוענית, מקורית, בעברית, מתוך 
אלבום הבכורה "שוטף+60. צבי פטרקובסקי - גיטרה ושירה, פסי קסל- פסנתר וחלילית 
תום פאר- קונטרבס. להקת חווארו - קטעים מקוריים לצד קטעי מופת אתניים, שירים על 
ים ושמיים. שם המופע: "חווארו - המטפס האינטילגנט",ירדן ארז- קול עוד וסאז,  לילו - 
קול וקמאנצ'ה, לילה- קול , חליל ויואב אלקיים - כלי הקשה. במרחב הפתוח, "המכבסה", 

שדרות בת גלים 14. 
19:00 עמיקם יסעור מנחה- "ערב יוצרים צעירים: שירה ופרוזה", מרכז קהילתי בת גלים, 
רחוב העלייה השנייה 45. משתתפים: טל אפרגן, שירה כהן, נועם נגרי, אופיר עוז, יובל 

פייגלין.
21:00 הקרנת סרט "המשגיחים", במרחב הפתוח "המכבסה", שד' בת גלים 14.
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תערוכות במרכזים ציבוריים:
שישי 20.9.13 / שבת 21.9.13 / ראשון 22.9.13

שעות: 10:00 - 18:00
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בית האבן, בכניסה לבית חולים רמב"ם, כניסה נפרדת לבאי התערוכה בלבד 
מהכביש הראשי, ליד כיכר הכניסה לבת גלים.

בית רוזנפלד, רחוב רוזנפלד 25
בית סקנדינביה, רחוב העלייה השנייה 70

הגינה הקהילתית, סדנאות אמנות ופעילויות, רחוב הקלעים 10. 
אוניברסיטת  בוגרי  צעירים,  אמנים  גלים":  עושים   -  WAVES" תערוכה 

חיפה, מכללת ויצ"ו, מכללת אורנים ובצלאל. אוצרת: שירלי משולם.
אמנים: גיל בר, ניר דבוראי, עודד בן חפ"ר, מילי נחום, יובל פייגלין, ענבל מנדס 

פלור, מתן סיוון, מאיה מוראבין רוזן, "גלריית הבנק", שד' בת גלים 15. 
תערוכה "שיכונים מבפנים" מקומי 16:  ברחוב יונתן 3 , ב"קפה אחוות בת 
גלים". אוצרים: אדריכלית ד"ר הדס שדר, אדריכלית שלי כהן ואדריכל ערן 
שהתקיימה  "מקומי",  הסדרה  במסגרת  נאצרה  התערוכה  טאוויל.  טמיר 
נוגה  איצקין,  יעל  אוזן,  יפעת  בבית האדריכל. מציגים הסטודנטים:  בגלריה 
ורד  ערה,  שלומי  יהודה,  שלומית  טל,  נועה  וייס,  יאיר  ברק,  שרון  בורשטיין, 
יונת ראונר, חן שוהם, ניר שמואלי.  קוניגסברג בנג'ו, קרן קרמר, נטע קרפ, 

עריכת מוזיקה למצגת: אסף בן ציון. עריכה גרפית: נעמי מילר.
צילום  מועדון  חברי  של  צילום  תערוכת  גלים":  חוצות-"בת  תערוכת 
אדי  בלקין  בוריס  אייזנברג,  אלישע  אהרון,  בוריס  צלמים:  חיפה-צפון. 
גרשנגורן, אבידר מקסים, יורי יושבייב, אילן פאין. רח' פינת גן, בכיכר המרכזית.
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