
הם  וחופשת הפסח  האביב 
בדיוק הזמן המתאים לסיורים. 
בארץ  נים  שו במקומות 
מתקיימים סיורים של יזמים 
לכל  שמאפשרים  פרטיים, 
נדירות  הצצות  מאתנו  אחד 
אל מאחורי הקלעים של סצנות 
האדריכלות, העיצוב, האופנה, 
הקולינריה ומה לא. אם יש לכם 
כמה שעות פנויות הם ממש 

מומלצים בחום
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//
סיורי פתיחות התערוכות של דבי אולו
כאמנית במשרה מלאה, וכמי שמכירה את 
התחום מבפנים, דבי אולו מקיימת מדי יום 
חמישי סיור גלריות, שמתמקד לרוב בדרום 

תל אביב, אזור שהפך טרנדי ועדכני. 
בהתאם לפתיחות של אותו ערב, היא מחליטה 
ומייצרת  הסיור  מסלול  על  האחרון  ברגע 
תמהיל מגוון, שמטרתו לקדם אמנות מקומית 

ובינלאומית. 
"הסיור אינו מובנה או דידקטי ומתקיים באווירה 
קלילה ובלתי מחייבת", אומרת אולו. "הוא כולל שיטוט 
בין הגלריות, היכרות עם האמנות ומפגש עם אוצרים ואמנים 
לפי החשק. תוך כדי הליכה, אני גם מצביעה על ציורי גרפיטי 
ומתבלת את השיח בסיפורים אישיים על עצמי ועל האמנים". 
שונים  עשרה משתתפים, תמיד  עד  הסיורים, שבהם 
זה מזה, בהתאם לגלריות, למרקם האנשים ולאמנות � 

ם
רי

סיו
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הגיע הזמן 
לצאת
החוצה

אודית לורן בלקין

1. גלריה SAGA ביפו, במסגרת סיורי 
Design Gateways

צילום: אודית לורן בלקין
 n Etto Desig 2. ביקור בסטודיו

של ירון אליאסי, במסגרת סיורי 
Walk&Talk

צילום: דימה שבצ'נקו



שמוצגת באותו ערב, ולכן גם ניתן להשתתף בהם 
בקבוצה. לאדם  שקלים   100 עלותם  ושוב.  שוב 
 Art Crawl TLV, Gallery Openings :לפרטים
Evening Tours, every Thursday night בפייסבוק.

//
סיורי Walk&Talk של דפנה

איש-הורביץ
סיורי עיצוב, אופנה ואמנות, המשמשים פלטפורמה 
היצירה  הסצנה,  קידום  העיצוב,  הערכת  ללמידת 
לבחירת  כלים  וסיפוק  איתן,  וההיכרות  המקומית 
הפריטים סביבנו. "הסיורים חושפים את מאחורי הקלעים 
והסטודיו השונים של סצנת העיצוב העכשווית בישראל 
ומאפשרים לגלות, לפגוש ולחבר, בין שוחרי עיצוב לבין 
מעצבים מקומיים והסיפורים שמאחורי תהליך העבודה 
שלהם", אומרת איש-הורביץ. "הם נפתחים בהסבר קצר 

ם
רי

סיו

על המסע החוויתי של הסיור ומשם מדלגים בין תחנות שונות 
שנבחרו בקפידה, החושפות מעצבים וחללים אותנטיים בעלי 
גישות מגוונות, מקורות השראה ואופני עבודה שונים. במהלך 
הסיורים נוצר שיח אישי עם המעצבים, שמציגים את עצמם ואת 
עבודותיהם, את תהליכי העבודה ואת הקשרים עם הלקוחות". 
הסיורים מתקיימים בקבוצות של עד 16 איש או, לחילופין, סיורים 
לקבוצות פרטיות. הם נמשכים כארבע שעות ומיועדים לקהל 
שוחר עיצוב, לצרכנים ולאדריכלים ומעצבי פנים, המחפשים 

עיצוב ייחודי. מחיר הסיור 200 שקלים לאדם בקבוצה.
לפרטים: Dafna Ish-Hurvitz  בפייסבוק. 

//
Mekomy סיורים מודרכים לא רגילים של

מטרת הסיורים של Mekomy היא לחבר מטיילים סקרנים עם 
מדריכים מומחים, על בסיס תחומי עניין משותפים. הסיורים, 
שכולם נמשכים עד שלוש שעות וכוללים עד 12 משתתפים, 

"אני מציעה מבט 
רב תחומי על 
תרבות עכשווית 
וחושפת את 
המשתתפים 
למאפיינים 
עירוניים, סיפורים 
היסטוריים, 
תערוכות, סטודיו 
של אמנים 
ומעצבים ועוד"
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מכסים נושאים כמו אוכל ויין, אמנות ועיצוב, אדריכלות, אופנה, 
היסטוריה, דת ורוחניות. 

"הסיורים השונים מותאמים ספציפית למשתתפים בהם, מכוונים 
לחוויות ייחודיות, ולכן במהלכם יש סטיות רבות ממסלולים 
מוכרים, במטרה לרענן ולהוסיף זוויות חדשות ומרתקות", מציין 

גלעד עוזיאלי, מיוזמי הפרויקט.
בין מדריכי הסיורים תמצאו אמני רחוב, אוצרים, צלמים ובלוגרים 
מובילים, וכולם נערכים כרגע בתל אביב ובירושלים, אך גם ברומא, 
בברצלונה ובפירנצה. מחירי הסיורים החל מ-70 שקלים, תלוי 

בגודל הקבוצה, כולל כניסה למקומות וכיבוד.
לפרטים: Mekomy.com בפייסבוק.

//
סיורים רב תחומיים של חגית פלג-רותם, 

מטעם "ארטיש"
סיורי בוטיק שהם מעין קורס משוטט, במסגרת תוכנית שנתית 
קבועה של פעם בחודש, עם  אפשרות להצטרף גם באופן 

חד פעמי. 
"הסיורים משלבים מפגש עם מעצבים, אמנים ויוצרים מתחומים 
מגוונים, כמו תכנון אורבאני, אדריכלות, גרפיטי, עיצוב, אמנות 
פלסטית, קולינריה, קולנוע, אופנה, תיאטרון ותעשייה, וכך, בכל 
סיור אני בוחרת נושא מוביל שמותאם לאזור ולמשתתפים", 

מציינת פלג-רותם. �

]3

]4

3. ביקור בסטודיו של 
שוני ריבנאי, במסגרת 
סיורי 'ארטיש' 
צילום: אודית לורן בלקין
4. גרפיטי ברחוב, 
במסגרת סיורי 
Mekomy.com
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"אני מאמינה שחווית המרחב העירוני וההיכרות עם מחוללי התרבות 
ויוצריה מתבצעות תוך כדי תנועה. למעשה, אני מציעה מבט רב תחומי 
על תרבות עכשווית וחושפת את המשתתפים למאפיינים עירוניים, 
לסיפורים היסטוריים, לתערוכות, לסטודיו של אמנים ומעצבים ועוד". 
הסיורים נמשכים כשלוש שעות וחצי ובהם עד 20 משתתפים. בנוסף, 
מוצעים גם סיורים בהזמנה אישית ובהמשך יוצעו גם סיורים פרטיים 
ליעדי עיצוב ואמנות בחו"ל. עלות הסיור 200 שקלים לאדם בקבוצה.

לפרטים: Hagit Peleg Rotem בפייסבוק.

//
סיורי אמנות רחוב של מתי עלה 

עלה מציע מגוון סיורים, בהם סיור האופניים "טבעת תרבות", 
העוסק בתהליכים ובהתחדשות עירונית,  בדגש על סיפורי עבר, 

על סודות, על אדריכלות, על אמנות ועל קולינריה. 
הסיור "פלורנטין" מתעסק בהתחדשות עירונית, בגרפיטי ובסצנת 
ההיפסטר, בדגש על עיצוב, על אמנות ועל קולינריה, דרך סיפור 

הפיכת השכונה משכונת פועלים למה שהיא היום. 
סיור "הקומה השביעית" מתמקד בתערוכת הגרפיטי בתחנה 
המרכזית החדשה של תל אביב, במסגרתה הפכו 1,000 מטרים 
של קירות בטון לתערוכת אמני גרפיטי, מהמובילים בארץ ובעולם. 
"אני נמצא המון ברחוב, מצלם, מתעד ומייעץ לפרויקטים במרחב 
העירוני, ולכן אני מרגיש בו ממש בבית", אומר עלה, שגם שותף 
כאמן וביזם בסביבות אלו. "הרעיון בסיורים הוא להכיר את המרחב, 

את הצבעוניות, את הוויית הפולקלור 
ואת מרקמי הרחוב, וכל זה בהקשר של 
סיפורים מאחורי הקלעים על אמנות, 
המסרים שלה והטכניקות השונות בהן 
היא מופיעה. דגש מיוחד אני שם גם על 
טרנדים ושפת הרחוב המעודכנת בכל 

זמן נתון".
בהמשך יתווספו סיורים לשוק לוינסקי, 
לשכונה הטמפלרית ולמתחם נגה. מחירי 
הסיורים נעים בין 70-50 שקלים לאדם 

בקבוצה. 
לפרטים: Mati Ale בפייסבוק.

//
סיורי הפחים של סיוון רובין

מקור ההשראה של רובין הוא אתר 
חירייה ותחנת המעבר לפסולת בפארק 
רובין,  לטענת  שהפך,  שלו,  המיחזור 
למונומנט של החברה הצרכנית בארץ. 
"את האהבה הגדולה שלי לזבל גיליתי 
בחירייה, שם אני עובדת כרכזת תרבות 
במרכז לחינוך סביבתי. המעבר לסיורי 
הפחים בעיר מגלה את מה שמסתתר 

בתוך בליל הפסולת והוא כולל חיטוט בתודעה קולקטיבית, בחינת 
השאריות שלנו וניתוחן, לגילוי מי אנחנו כחברה, כתרבות וכפרטים", 

אומרת רובין.
כל סיור מותאם למשתתפיו ולמוטיבציות החיטוט בתוכן הפחים, 
והקהל מוזמן לקחת כפפות, לפתוח פחים ושקיות ולגלות שאין פח 
דומה לאחר. מעבר לנבירה, רובין גם מסבירה על תהליכי צמצום, 
הפרדה ורגולציה, שנעשים בתחום הפסולת. הסיור נמשך כשעה 

וחצי ועלותו 500 שקלים לקבוצה.  
לפרטים: Sivan Robin בפייסבוק.

//
סיורי רינתה בדרכים של רינתה בלסון

בלסון מקיימת סיורי מפגשים המיועדים לחובבי עיצוב ואמנות, 
והכוללים סיפורים וחוויות מרתקים. 

"הסיורים נולדו מאהבה לעיצוב ומהצורך לחשוף מקומות ויוצרים", 
אומרת בלסון. "בשל הרקע שלי בתחום האמנות, הסיורים כוללים 
גם התייחסות ליצירה, לחומר ולצורה, ולקשר בין עולמות העיצוב 
והאמנות. עוד אני מוסיפה הקשרים לפסלים ולציירים, הבאת 
ציטטות מספרות יפה, צילומי יצירות שמועברים בין באי הסיור 

וארוחה בריאה". �

ם
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"הסיור אינו 
מובנה או דידקטי 
ומתקיים באווירה 
קלילה ובלתי 
מחייבת. הוא 
כולל שיטוט בין 
הגלריות, היכרות 
עם האמנות 
ומפגש עם 
אוצרים ואמנים 
לפי החשק"
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5. ביקור ב-Meda, במסגרת סיורי 'רינתה בדרכים'
6. הקנפה מתוקה, במסגרת 'סיורים עם טעם'



כמו מגבלות הליכה ושמירה על כשרות. בהמשך מתוכננים סיורים 
גם בהדר הכרמל. מחיר הסיור הוא 100 שקלים לאדם בקבוצה.

לפרטים: שרון שטיינבוק אדריכל בפייסבוק

//
סיורי האמנות של שני ורנר

ורנר מדלגת בסיוריה באזורים שונים בתל אביב, בין תערוכות שהיא 
בוחרת במקומות מעניינים ומיוחדים. 

"בסיורים אנחנו מבקרים בגלריות שונות ונחשפים לתערוכות של 
אמנים מהארץ ומהעולם. למעט החשיפה לאמצעי המדיה השונים 
בהם עובדים האמנים, אנחנו גם נפגשים עם בעלי גלריות, אוצרים 
ואמנים, ונחשפים לסביבת העבודה שלהם", אומרת ורנר. "במהלך 
הסיורים אני מעודדת דיון ושיחה פוריים, כדרך להתקרב ולהיפתח 
אל האמנות. השיתוף של אנשי המקצוע מגוון את הסיורים, שופך 

אור על היצירות ומאפשר היכרות עם מי שעומד מאחוריהן".
הסיורים מותאמים ליחידים ולקבוצות ומדי יום שישי מוצע סיור 
"שישי קולטורה", שפתוח לקהל. משך הסיורים שעתיים והמחיר 

70 שקלים לאדם בקבוצה. 
לפרטים: Shani Werner Talking Art בפייסבוק.

//
סיורי Design Getaway של מעצבות הפנים תמי 

לבנטל ולי-את פלד-חיות
סדרה של שישה סיורי השראה, שמתקיימים אחת לחודש בקבוצות 
קטנות, והמיועדים לחובבי עיצוב. המפגשים מאפשרים הצצה אל 
ביתם, הסטודיו, ראשם וליבם של יוצרים מרתקים, שאינם חשופים 

לאור הזרקורים. 
"המטרה היא לחשוף את המשתתפים לאמירות עיצוביות, לתהליכי 
עבודה, להשראות ולסיפורים מרגשים של מעצבים", מסבירות 
לבנטל ופלד-חיות. "מבחינתנו, המפגש האינטימי משול לדייט 
שמתקיים בערב והופך לחוויה מלאת רושם. כל מפגש מתמקד 
בתחום אחד מעולם העיצוב, כשלעיתים מדובר ביוצר אחד או יותר, 
בסדנה חווייתית וכדומה. מכיוון שמדובר בסדרת מפגשים, נוצרת 

גם דינאמיקה נחמדה בין המשתתפים".
המפגשים נמשכים כשעתיים, כשמחיר סדרת שישה מפגשים הוא 
1,800 שקלים. מחיר סדרת שלושה מפגשים, שתוצע בקרוב, הוא 

900 שקלים ובקרוב יוצעו גם אירועי פופ-אפ.
לפרטים: Design Gateways בפייסבוק.�
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הסיורים מתקיימים בכל רחבי הארץ ונתפרים בהתאם לקבוצה, 
לתחומי העניין ולנקודות הביקור. הם נמשכים יום שלם, חלקם 
מלווים בארוחת בוקר עשירה ובחלקם מתנסים בסדנאות יצירה 

פלסטית. מחירם נע בין 250-120 שקלים.
www.rinata.co.il :לפרטים

//
TLVstyle סיורי אופנה ועיצוב של גלית רייסמן

סיוריה של רייסמן חושפים בפני המשתתפים את קהילת האופנה 
והעיצוב הצעירה והחדשנית בארץ, ובמיוחד בתל אביב. בדרך בלתי 
אמצעית, מתקיימים מפגשים עם מעצבי אופנה, עם אביזרים, עם 

טקסטיל מוצר, בחנויות ובחללי העבודה הפרטיים שלהם. 
"מטרת הסיורים היא לספק פלטפורמה לחשיפת סיפורים אישיים 
של מעצבים, שמתווכים בין הקהילה הבינלאומית והמקומית לבין 
קהילת היוצרים הישראלית. כך אני מאפשרת הצצה אל חללי עבודה 
ייחודים, לצד מפגשים אישיים ונדירים, שמקנים 'ארגז כלים' להתבוננות 

על תעשיית האופנה וחיי המעצב בישראל", מסבירה רייסמן. 
הסיורים, בעברית ובאנגלית, נתפרים בהתאם לשאלון מקדים, 
כשחלקם כוללים תוכן בלבד וחלקם משולבים בקניות ובסטיילינג 
אישי. הם עוברים ברובעים שונים בעיר וחושפים את מאחורי הקלעים 
של התעשייה המקומית. הסיורים נמשכים כחמש שעות ועלותם 

משתנה בהתאם לגודל הקבוצה.  
לפרטים: TLVstyle Boutique Tour בפייסבוק.

//
סיורים עם טעם, של אדריכל שרון שטיינבוק

ואדי ניסנס והעיר התחתית של חיפה הם האזורים בהם מסייר 
שטיינבוק עם קבוצותיו. 

"אני אוהב מאוד את אופי העסקים הוותיקים עם ההיסטוריה, 
ובמיוחד את אלו שעוסקים בהכנת ובמכירת מזון", אומר שטיינבוק. 
"מדובר בבתי קליית קפה, בדוכני דגים וגבינה, בממולאים בעבודת יד 
ובמעדניות עם היסטוריה של 100 שנה. אני דואג להכיר את האנשים 
והסיפורים שמאחורי המקומות וללקט אנקדוטות מגוונות מתחום 
ההיסטוריה של המדינה ושל חיפה. לזה אני מוסיף הסברים על 
התחדשות עירונית ועל אדריכלות, ואת כל זה מתבל בנוסטלגיה 
ובמתכונים". הסיורים מתקיימים בקבוצות קטנות, מתקדמים 
בנינוחות בין 6-5 תחנות, ולכל אורכם משולבים בטעימה של מזון 
ושתייה. ניתן להזמין סיורים שיתאימו לאופי הקבוצה ומאפייניה, 
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"מטרת 
הסיורים לספק 

פלטפורמה 
לחשיפת 

סיפורים אישיים 
של מעצבים, 

שמתווכים 
בין הקהילה 
הבינלאומית 

והמקומית לבין 
קהילת היוצרים 

הישראלית"

ם
רי

סיו

7. ביקור בסטודיו לאופנה, 
TLVstyle במסגרת סיורי

8. הקומה השביעית בתחנה 
המרכזית החדשה בתל אביב, 

 במסגרת סיורי רחוב 
של מתי עלה 

צילום: מתי עלה


