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!! !

אירועי סוכות 2014 בתל¯אביב – יפו!
!

סובב "טורקי עלית" תל אביב - יפו  
אירוע האופניים הגדול בישראל, חוה"מ סוכות, יום רביעי 15.10.14!

!
אירוע האופניים הגדול בישראל של עיריית תל אביב-יפו חוזר זו השנה החמישית ביום שהוא חגיגת 

אופניים, תחבורה ירוקה ואורח חיים אקטיבי, בחסות "קפה טורקי עלית". 4 מסלולים מרהיבים 

בשדרות העיר, נתיבי איילון ולאורך החופים יעניקו חווית רכיבה מיוחדת למשפחות, רוכבי אופניים 

ורולר בליידס. בשבוע האירוע ייפתח בכיכר רבין מתחם חוויה מרהיב לקהל הרחב.!
!

15% הנחה לתושבי תל-אביב-יפו מחזיקי כרטיס "דיגיתל". !

!
נקודות ההזנקה והסיום לכל המסלולים בחניון גני יהושע (סמוך ללונה פארק תל אביב). ההזנקה 

בשד' רוקח לכיוון מערב. מסלולי הרכיבה כוללים: !
מסלול באורך 41 ק"מ לרוכבי אופניים מנוסים (מגיל 16 ומעלה), זינוק ב-07:00. !•
מסלול 21 ק"מ (מגיל 8 ומעלה), זינוק ב-08:00. !•
מסלול 8 ק"מ (ללא הגבלת גיל), זינוק ב-09:45. !•
מסלול רולר בליידס 21 ק"מ, זינוק ב-07:45. !•
!

ערכת הרוכב לנרשמים לסובב "טורקי עלית" תל אביב-יפו כוללת חולצה מנדפת זיעה, מספר חזה 

ומגוון פינוקים. חלוקת הערכות תיערך בחוה"מ סוכות, במסגרת הפנינג חגיגי שיכלול תערוכה 

מיוחדת של האמן דודו גרשטיין, עמדות מכירה ושירותים לרוכבים מקצועיים וחובבים מעולם 

האופניים והחיים האקטיביים בארץ, ותכנים מגוונים נוספים. !

!!!
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בימים ראשון 12.10 בין השעות 16:00-21:00 ובימים שני ושלישי, 13-14.9, בין השעות 21:00-10:00 

בכיכר רבין.!

!
מחזיקי כרטיס "דיגיתל", כרטיס התושב הדיגיטלי של תל אביב-יפו יזכו להנחה של 15% בהרשמה.!

!www.sovevtlv.org.il  :לפרטים נוספים ולהרשמה
!
!
!

יריד ארבעת המינים!
6,7 באוקטובר 22:00-10:00, 8 באוקטובר 14:00-07:00, ככר רבין!

יריד ארבעת המינים השנתי לקראת סוכות, בו תתקיים מכירה של קישוטי וצורכי סוכה, ארבעת 

המינים וסוכות.!

!
סוכות בתחנה!

14-12 באוקטובר, מ-10:30, התחנה!

הצגות ילדים (בשעות 11:00, 12:30) ופעילויות לכל המשפחה.!

12.10 הדייג ודג הזהב  !

13.10 מנגינות שמר !

14.10 הסוכה של צדי !

מופעי תאטרון רחוב החל מהשעה 11:45.!

בנוסף – מתנפחים, מתחם משחקים, בועות סבון, קיר טיפוס, קליעת צמות, קעקועים, סדנאות 

יצירה ועוד המון הפתעות.... 

!
סוכות בשרונה!

14-12 באוקטובר, 22:30-16:00, שרונה!

סדנאות יצירה, הרקדה למשפחות, הצגות ילדים והופעות הרכבים מוסיקליים.!
!!!
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!
פסטיבל ירון!

13,14 באוקטובר – 17:00-10:00, 15 באוקטובר 13:00-10:00, מוזיאון ת"א!

פסטיבל הצגות ילדים מבית היוצר של תיאטרון אורנה פורת.!

ברחבת המוזיאון - סדנאות, דוכני יצירה, מופעי תיאטרון רחוב– ללא תשלום.!

!www.porat-theater.co.il :למידע ופרטים נוספים

!
שבת בכיכר התרבות!

11 באוקטובר, 17:30, ככר התרבות!

הפעלות מוסיקליות והצגות ילדים. מתחם ג'ימבורי לקטנטנים!
!

פסטיבל יפו ה-8 להצגות ילדים!
18-16 באוקטובר – 17:00-10:00, 17 באוקטובר 14:00-10:00, תאטרון ערבי-עברי, יפו העתיקה!

הצגות ילדים באולמות התיאטרון. בנוסף – פעילות חוצות של סדנאות ומופעי קרקס ללא תשלום.!
!

פסטיבל אייקון !
12 באוקטובר  01:00-12:00,  13-14 באוקטובר 01:00-10:00, אולמות אשכול פיס וסינמטק ת"א!

הפסטיבל ה-18 למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים.!

!/http://2014.iconfestival.org.il :למידע ופרטים נוספים
!

פסטיבל yad2live בתל אביב!
14-13 באוקטובר, 23:00-18:00, פארק צ'רלס קלור!

מתחם ענק של קניות ומכירות יד שניה, תצוגות אופנה, הופעות והפתעות לכל המשפחה. !

עם כוכבי הילדים מיקי ורוי בוי והופעות חיות של להיטים משנות ה-50,60,70,80,90. 

!www.yad2.co.il :למידע ופרטים נוספים
!
!!!
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חג היין של ישראל !
14-13 באוקטובר, 23:00-17:00, התחנה!

טעימות יין מטובי היקבים, הופעות חיות, תערוכת תוויות יין ייחודית, תערוכת צילומים, דוכני אוכל, 

גאדג'טים וכל מה שנחוץ לאוהבי היין.!
!

פארק האגדות  !
12-14 באוקטובר, 19:00-17:30, פארק בגין!

הצגות איכות לילדים ולכל המשפחה בפארק מנחם בגין!

12.10 – עמי ותמי!

13.10 – דוד חיים!

14.10 – איה, אאוץ' אווה!

!
שמחת תורה – הקפות שניות!

16 באוקטובר, 23:00-20:00, כיכר רבין ופארק דוידוף ביפו!

תהלוכות עם ספרי תורה בליווי רכב עם תאורה ומוסיקה !

יפו: מצומת רח' סהרון פינת שד' ירושלים ומרחוב סג'רה , בשעה 19:30!

כיכר רבין: מרחוב אורי 1  - הרבנות הראשית, בשעה 20:00!

לאחר מכן עריכת הקפות על הבמה עם ספרי התורה בליווי מוסיקה וריקודים.  !
!

פסטיבל "פסגת הרוק" 
14-12 באוקטובר, כיכר קדומים וגן הפסגה, יפו העתיקה!

3 ימים של פסטיבל רוק ביפו העתיקה.!

חגיגת מוסיקת רוק לצעירים, הופעות הרכבים מוכרים לצד הרכבים חדשים.!

סיימון שור טריו בנד, נועם פנחסוב, שמעון סמיט ועוד.!

חגיגת סיום ענקית בגן הפסגה עם מורן מגל,  "התבלינים" ו"מרסדס בנד.!
!
!!!
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!
פעילות סוכות במתחם ביאליק ובית העיר 2014  

תאריכים: 14-10 באוקטובר, 14:00-10:00!
! 

בית ביאליק !

סיור בביתו של ח"נ ביאליק יפגיש את הילדים עם חבריו הטובים של המשורר הלאומי. מה מצייר 

גוטמן בחדר הילדים, מדוע מר עגנון כל כך נסער ועל מה מתווכחים ביאליק ובן יהודה? !

בית העיר !

מסע בעקבות נקודות החמד של תל אביב יפו. הילדים יגלו כיצד הוקמה העיר העברית הראשונה 

ויכירו את המקומות הייחודים והמאורעות הקסומים שהפכו את העיר תל אביב לאגדה! !

הצגה: "מעיל הפלאים", 13 באוקטובר.!

ביום ההולדת מקבל החייט פתק מסתורי: "נא לתפור מעיל עד חצות. המידות אינן משנות, העיקר 

שיתאים בדיוק..." הילדים מוזמנים להצטרף למסע הקסום של החייט. הצגה של תאטרון הקרון. !

הצגה: אל המשורר "ספר השירים של ביאליק ", 11 באוקטובר, 14 באוקטובר.!

מפגש ספרות-מוסיקלי עם שירי הילדים המוכרים והאהובים של המשורר הלאומי ח"נ ביאליק. 

בהצגה לומדים הילדים על משמעותן של המילים בשירים, על מקומו של הקצב ועל כוחו של 

הדמיון.  כתיבה, משחק ושירה: בעז אלברט!

עלות לילד סיור והצגה 55 ₪, עלות למבוגר: 25 ₪ (11, 13, 14 באוקטובר)  

ב – 10 באוקטובר – 30 ₪ (ללא הצגה), ב – 12 באוקטובר – כניסה חינם למוזאונים !

לילדים מגיל 4!

פרטים נוספים בטל: 03-5253403 !

חניה בחניון מוגרבי או חניון דיזנגוף סנטר !
!

סוכות 2014 ביפו העתיקה  9-16/10 
!

!!!
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הצגות והפעלות לילדים:  בכל יום, בין התאריכים 12-14 לאוקטובר, החל מהשעה 11:00, יתקיימו 

על הבימה המרכזית בכיכר קדומים הצגות והפעלות לילדים, פתוחים לקהל הרחב.  

סיורי חוויה מיוחדים לחג הסוכות  (מיועדים למבוגרים, ילדים ומשפחות): במהלך ימי החג  נקיים, 

בכל יום, שני סיורים, חלקם מומחזים. גם ב"תמונות יפואיות"-מרכז המבקרים, יתקיימו סיורים 

מיוחדים למשפחות. הסיורים והכניסה למרכז כרוכים בתשלום.!

! 

בכיכר קדומים תוקם סוכה פתוחה לקהל הרחב, שם נכבד את אורחינו בשתייה קרה וכיבוד קל.!

!
סוכות בתערוכת "מיני ארט 2014" במוזיאון יפו: !

בנוסף לביקור בתערוכה המרתקת (הכניסה בתשלום), יתקיימו במקום סדנאות מיניאטורה, 

המיועדות לילדים ומבוגרים, שיקנו להם הזדמנות להתנסות בעצמם ביצירת דגם מיניאטורי (כפוף 

להרשמה מראש- כל הפרטים באתר התערוכה).!

תערוכת המיניאטורות "מיני ארט" 2014 מזמינה אתכם להשתתף גם בתחרות עיצוב סוכה 

מיניאטורית - התחרות פתוחה לקהל הרחב ומיועדת לכל הגילאים.!

!
מבצעים והנחות לחג:!

ניתן לרכוש כרטיסים משולבים ומוזלים ל"תמונות יפואיות"-מרכז המבקרים, תערוכת "מיני-ארט 

2014" ומוזיאון אילנה גור.!

מיוחד לחג- כרטיס משפחתי למרכז המבקרים- 100 ₪ בלבד לשני מבוגרים ושני ילדים. 

הטבות מיוחדות למבקרי יריד המזרח, למחזיקי "דיגיתל" ולרוכשים כרטיסים ליותר מפעילות אחת. 

!!!
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למידע נוסף, הרשמה ורכישת כרטיסים - במודיעין התיירות של יפו העתיקה, כיכר קדומים יפו 

!www.oldjaffa.co.il העתיקה,  טל. 03-6037700 ובאתר החברה

!
!

ליל החותם במרכז ברודט 

הושענה רבה הוא יום החותם הגודל של ימי התשובה. בהתאם למסורת, גם השנה מקיים בו מרכז 

ברודט בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ת"א-יפו, לילה של לימוד ומוסיקת נשמה יהודית. 

להלן תכנית האירוע:!

21:00  רחלי פרנקל-  שיעור ליל הושענה רבה!

22:00  הופעה- שלמה גרוניך "מסע אל המקורות"- שלמה גרוניך, אחד הפרפורמרים הגדולים בארץ, 

המשלב פסנתרנות וירטואוזית ושירה עוצמתית. מופע של יוצר חילוני אל עבר שורשיו היהודיים. 

העושר המוסיקלי של גרוניך נחשף במלוא הדרו ומציג סאונד חדשני ומיוחד למילים עתיקות יומין.!

יום שלישי, כ' בתשרי, 14.10.14 בשעה 21:00!

כרטיסים במחיר 50 ₪ ניתן לרכוש במשרדי מרכז ברודט 03-6954522, או במחלקה לתרבות תורנית 
!03-7240851/2

!
"מקרינים אמנות" במוזיאון אילנה גור 

עבודות וידיאו יוקרנו על גבי הקיר החיצוני של המוזיאון 

נעילה  25.10.14 

 

מוזיאון אילנה גור מקיים לראשונה, במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר , הקרנת עבודות של אמני 

וידיאו ישראלים בולטים, לצד צעירים מבטיחים, שעבודתם עוסקת בנושאי זהות אישית, חברתית, 

תרבותית ומגדרית. עבודות הוידיאו יוקרנו על גבי הקיר החיצוני של המבנה העתיק והמרהיב, 

הפונה אל הים, והקהל הרחב המטייל ביפו העתיקה יוכל להיחשף אליהן ולגלות באמצעותן את 

המדיום של אמנות וידיאו עכשווית. 

!!!
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העבודות, שחלקן ייחשפו לראשונה, יוקרנו ברצף באופן מחזורי  מידי ערב במשך כשעתיים, חמישה 

ימים בשבוע, והתערוכה תלווה בערבי שיח ותרבות מעשירים. 

 

בין האמנים המשתתפים: ז'וזף דדון, מיכל היימן, בלו סימיון פיינרו, גילי אבישר, מיכל קול, רבקה 

פוטשבוצקי, לי ינור, יואב רבן, אלה גולדמן ולירון שלו. 

 

נוסף על כך, במסגרת תערוכת הוידיאו ארט, יתקיימו שלושה מופעי מוזיקה של בוגרי בית הספר 

רימון לג'אז ולמוזיקה בת זמננו, בשיתוף פעולה ראשון מסוגו. המוזיאון יארח מופעים אקוסטיים- 

אינטימיים, מחווה למיטב הפואטיקאים של הרוק העוסקים בזהות על רבדיה. 

 

לדברי צופיה דקל כספי, אוצרת מוזיאון אילנה גור, המוזיאון - מפעל חייה של האמנית 

האוטודידקטית והטוטאלית אילנה גור - מבקש לקרב בין האוסף המגוון המוצג בין כתליו לסצנת 

האמנות המקומית העכשווית. במהלך עשרים שנות קיומו התגבש במקום אוסף נכבד של אמנות 

ישראלית שרכשה גור לצד יצירותיה של גור וכן חפצי אומנות שהובאו על ידה ממסעותיה ברחבי 

העולם. 

 

 

סיורים מיוחדים בתערוכה "מקרינים אמנות" וברחבי מוזיאון אילנה גור: 

ימי א', ג', ד', ה' ומוצ"ש: 19:30-21:00 

 

 

לרכישת כרטיסים מקוונת לחץ/י כאן 

 

מופעי מוזיקה -  שיתוף פעולה עם בוגרי "רימון" 

מוצ"ש 20.9 בשעה 21:00  ערב מחווה לבוב דילן מופיעים מיה יוהנה ושי טוחנר 

מוצ"ש 11.10.14 בשעה 21:00 ערב מחווה לאריק קלפטון מופיע גל ניסמן 
!!!
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מוצ"ש 25.10.14 בשעה 21:00 ערב מחווה לליאונרד כהן מופיעים: יניב הורוויץ וסיוון אבלסון 

 

<http://shop.ilanagoormuseum.org/%D7%B4%D7%9E  לרכישת כרטיסים מקוונת לחץ/י

%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9E

 %D7%A0%D7%95%D7%AA-projecting-art%D7%B4->

!
פסטיבל "ארבעת המינים" - המרכז לתרבות גאה בגן מאיר 

!
בחול המועד סוכות משיק המרכז הגאה פסטיבל תרבות גאה חדש בשם "ארבעת המינים" - 

מטרת הפסטיבל לתת במה נוספת לתרבות גאה ופורצת דרך. הפסטיבל כולו יתקיים במרכז 

הגאה (טשרניחובסקי 22א', גן מאיר) | טלפון להזמנת כרטיסים: 03-5252896 . פרטים נוספים 

!www.gaycenter.org.il :באתר

!
9.10  |  21:00 > ההצגה בוגרשוב 34!

בדירה קטנה, ברחוב בוגרשוב 34, בקומה השלישית, גרים שני זוגות של גייז. לא, לא ביחד. מוטי וגידי 

חיו בדירה ב 1958, כשדוד בן גוריון עוד היה ראש ממשלה, ויפה ירקוני כיכבה במועדוני העיר. גיל 

ורובי גרים בה היום והיא כבר אינה "תל אביב הקטנטנה", אלא עיר צבעונית ותוססת, עם מצעדי 

גאווה ומסיבות ב"אומן". שני הזוגות עומדים בפני אתגרים לא פשוטים והחלטות הרות גורל, בבואם 

לממש את אהבתם. מוטי וגידי, גיל ורובי מפגישים אותנו עם כל התקוות והתשוקה, וגם עם הפחדים 

והקשיים שנלווים לכל מערכת יחסים זוגית. באמצעותם אנחנו רואים כמה הרבה השתנה 

במקומותינו עם השנים, וכמה הרבה נשאר בדיוק אותו דבר.!
! 

 11.10  |  19:00 > ערב סטנדאפ (חינם!)!

אמני סטנד-אפ צעירים ומבטיחים שיקרעו לכם את הבטן מרב צחוק + אומן אורח בהפתעה.!

12.10  |  21:00 > "קלריסה בארץ הפאות" (תיאטרון הדראג וינטג')!

מלכת דראג מהפריפריה מגלה שיש לה מראה מדברת. באחד הימים היא מחליטה לשמוע לעצתה 

ולעבור לגור בעיר הגדולה, שם היא פוגשת שתי מלכות שגורמות לה להסתכל מחדש על החיים.!

!!!
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!
13.10  |  21:00 > ההצגה "תותים ושוקולד"!

האם עולמות הפוכים יכולים להיפגש? תל אביב של ימינו. דוד, סטודנט דתי-לאומי המסתיר את 

משיכתו לתיאטרון ולספרות, מוצא את עצמו בדירתו של יוני, הומו מוחצן, איש תרבות, אינטלקטואל, 

התומך בזכויותיהם של העובדים הזרים. עולמות "הפוכים" נפגשים במקריות, ולצד המתח שנוצר, 

עולות שאלות רבות. 

אז מה יותר פטריוטי – לעשות מילואים או להציל פליטים?!
!

13.10  |  19:00 > ערב אמנים מבטיחים (חינם!)!

יוצרים ואמנים צעירים מהקהילה הגאה בערב מוזיקלי בלתי נשכח, רמז: הקהל לוקח חלק פעיל 

בהופעה! !
!

14-15.10  |  21:00 > ההצגה "הלב הנורמלי"!

מאת המחזאי היהודי-אמריקאי לארי קרמר, מבוסס על סיפור אמיתי ועוסק במאבקה של הקהילה 

הגאה בניו יורק בשנים הראשונות של התפרצות האיידס. במרכזו עומדת קבוצה של הומואים 

אקטיביסטים ורופאה אחת הנלחמים למען הכרה ציבורית במגפה. !
!
!

!                            
!

!                            
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