
CITY BREAK

נופשים במלון - מבלים בעיר

ברחבי תל -אביב  - יפו, הרצליה, בת ים, רמת גן וחולון

הטבות, אטרקציות, סיורים ובילוים

במלונות תל-אביב רבתי



למימוש ההטבות הבלעדיות 
בחופשת “סיטי ברייק” לאורחי 

המלונות בתל אביב רבתי.

שם האורח:

תאריך החופשה  מ-            עד 

מספר אורחים:

חותמת המלון: 

מימוש ההטבות אפשרי רק בתאריכי 
החופשה הרשומים למעלה. 

בעת ההזמנה או התשלום הציגו את 
כרטיס האורח ובהתאם לדרישות של 

בית העסק המפורטות בפרק ההטבות 
שבחוברת זו. שימו לב שפרטיכם, תאריך 

הנופש  וחותמת המלון נמצאים ע״ג 
כרטיס אורח זה.

ח ר ו א ס  י ט ר כ

אסטרטגיה, קונספט, פיתוח מוצר ומותג – ליפץ ושות. 
קריאיטיב – סולו קמינר

100% נופש . 100% בילוי
עד 50% הנחה

השילוב הנדיר בין תרבות חוף וים 
לבין תרבות אורבנית

ועסקית מייחד את תל אביב - יפו 
וממצב אותה כעיר עולם ותיירות 

אליה באים לנפוש ולבלות חופשה  
בת מספר ימים.

 השילוב מניב רוח ואופי פלורליסטי 
ויוצר תרבות וסגנון שעושים אותה  

מושכת ושונה מכל ערי העולם. 
"סיטי ברייק" זו ההזדמנות שלכם 
לנפוש ליהנות ולחוות את השפע 

הייחודי שיש לעיר ולמלונות להציע. 
זו הזדמנות להיות תלאביבים ליומיים 

שלושה, ליהנות מסביבה ואירוח 
בינלאומיים, מפינוק נוחות ונופש 
של בית מלון, ומגוון הצעות בילוי, 
המלצות ואתרים - עד 50% הנחה 

- שיאפשרו לכם, כאורחי המלונות, 
טעימה מכל מה שתל אביב - יפו 

והאזור מציעים.

במלונות תל אביב רבתי
CITY BREAK



3 מרחבים, אינסוף אפשרויות לתכנן ולהנות מ״סיטי ברייק״:

מסלול בוקר ועוד 3 הצעות של מסלולי בילוי 
להמשך היום והערב. 

החל מעמוד 5. 

המרחב האזורי של הפארקים הירוקים          
7 הצעות של מסלולי בילוי בפארקים, גני 

שעשועים והרפתקאות ובטבע העירוני.      
החל מעמוד 15 ועד לגן לאומי אפולוניה,        

בהרצליה.

המרחב ומתחמי המרכז האורבני                                                    
5 הצעות למסלולי תרבות, אומנות 

ואטרקציות אורבניות של הסיטי התל אביבי.                                                     
החל מעמוד 20.

מרחב ההטבות של אורחי "סיטי בריק"                                
בכל אחד מהמרחבים האזוריים תוכל ליהנות 

מהטבות. מילים המופיעות בצבע אדום 
במסגרת המסלול מעידות על הטבה לאורחי 

״סיטי ברייק״ במלונות. לקבלת ההטבה 
הצג כרטיס אורח תקף שמודפס בחוברת 

ההטבות שקיבלת בעת הצ׳יק איין במלון.                       
- פירוט ההטבות  החל מעמוד 27. 
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מה כלול בחוברת זו:
l מגוון הטבות עד 50% הנחה בשווי מאות שקלים 

לאורחי "סיטי ברייק" בהצגת "כרטיס אורח" תקף, בבית העסק. 
דרוש את "כרטיס האורח" וחוברת ההטבות בדלפק הקבלה 

במלון בעת ה"צק איין" לחופשת ה-"סיטי ברייק" שלכם. 
l מבחר הצעות ומסלולי בילוי  - אתרי ביקור, מתחמי 

אטרקציות ומסלולי חוויה וכייף מרתקים בשלושה מרחבים 
עירוניים ובנושאים שמתאימים לכולם:

l לזוגות בכל גיל l למשפחות עם או בלי ילדים 
l לכול מזג אוויר. בכל מסלול מגוון הצעות לבילוי של מספר 

שעות עד יום שלם ובחלקם גם בשעות הערב והלילה. בכל 
מסלול תפגשו הצעות לשילוב של אתרים, אטרקציות, פעילויות 

וחוויות המיוחדות למרחב ולאזור זה של העיר.

המרחב האזורי של רצועת החוף
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ידידותי לילדים = סימון זה מעיד כי במסלול או 
באתר מסוים יש דברים שיכולים לספק עניין לילדים 

או שמוצעות פעילויות שמתאימות למשפחות עם ילדים. 

להורדת החוברת ב-pdf הקלד בגוגל:  התאחדות מלונות תל אביב רבתי 
ובאתר הקש ״סיטי ברייק״ מבצעים ועלוני מידע. 

המרחב האזורי של רצועת החוף                       
4 הצעות למסלולי בילוי וחוויה מרתקים.

8:30-11:00  מסלול הבוקר - פותחים         
 את היום בים    

מתי בפעם האחרונה התחלתם את 
היום עם "בוקר טוב על החוף והים"?                                          
בשעות הבוקר מקבלים את פניכם חוף וים רעננים 

ומרעננים: החול קריר, המים צלולים, המרחבים 
פתוחים.... בכל יום תוכלו ל"טעום" חוף שונה. 

בעמודים 11 עד 14 בחוברת זו תוכלו לדעת יותר        
על כל אחד מהחופים, לרבות אודות החניה  

והשירותים בו.

12:00 - ממשיכים לאחד מ- 3 המסלולים 
לבילוי המרכזי של היום הערב והלילה  באחד 

ממתחמי התרבות החוויה והאטרקציות              
המצויים ברצועת החוף. לכול מתחם אופי סגנון 

וההיצע  שייחודים לו )גלגלו בגוגל ותתרשמו(. 
ניתן לחוות אותם תוך שוטטות נינוחה שמאפשרת 

ליהנות מפינות ייחודיות ולטייל במרחקים קצרים 
יחסית ונגישים בין האטרקציות המרובות. סקירת 
המתחמים הינה מדרום העיר, מכיוון יפו אל צפון 

 העיר.

מסלול -1 מתחם אזורי הכולל את: נמל יפו, 
יפו העתיקה, שוק הפשפשים, מתחם נגה 

והמושבה האמריקאית–גרמנית.

אחת הדרכים הציוריות להגיע ליפו היא טיול רגלי 
לאורך טיילת החוף, דרך גן צארלס קלור וגשר 

הולכי הרגל, נקודת המפגש הבלתי רשמית של 
העיר תל-אביב ויפו. יפו נהנית מעושר היסטורי, 

תרבותי ואנתרופולוגי, ומציעה שפע של פעילויות 
וחוויות. ניתן בקלות להקדיש ימים אחדים לביקור 

בסמטאותיה המתפתלות, אתריה ההיסטוריים  
ובתיה המשוחזרים.

במרחב זה ניצבים זה לצד זה אתרים מפורסמים 
כגון מגדל השעון, סלע אנדרומדה, נתיב המזלות, 

כיכר קדומים, מסגד מחמודיה, כנסיית פטרוס 

1
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הבוקר 
מקבלים את 

פניכם חוף 
וים רעננים 
ומרעננים״

״אחת 
הדרכים 

הציוריות 
להגיע ליפו 

היא טיול 
רגלי לאורך 

טיילת 
החוף״
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הקדוש ובית הכנסת לעולי לוב. ניתן לראותם 
במהלך סיור נינוח בין החנויות, הסמטאות 

והשווקים ותוך הכרות עם בעלי המלאכה, האומנים, 
המסעדות, המבנים, הסיפורים, הריחות והצללים.

יפו העתיקה והנמל המתחדש זהו          
אחד האזורים העשירים ביותר בעיר מבחינה 

היסטורית ותרבותית. הנמל העתיק והציורי 
שהוזכר בספר יונה , סלע אנדרומדה, סירות 

הדייגים, המסעדות ובתי הקפה )שייט חופים 
ב״סבבה״0506520054( על המים, החנויות, הגלריות 

והאירועים. מעל הנמל ובמעלה הגבעה צופה יפו 
העתיקה אל הים התיכון, בולטת מקו החוף ונראית 
ממרחק כמצודה. במרכזה  כיכר קדומים, פארקים 

וגנים, אתרים המקודשים לכל אחת מן הדתות 
המובילות, גלריות ותיאטראות )״הסמטה, ״הבית״(

מסעדות ובתי קפה, )מרכז ״נא לגעת״( מוזיאון 
אומנות אילנה גור עם למעלה מ-500 יצירות ומרכז 

המבקרים ״תמונות יפואיות״ המציג את סיפורה של 
העיר לאורך 5000 שנות היסטוריה כולל התגליות 

הארכיאולוגיות והדמויות המרכזיות. מהכיכר יוצאות 
סמטאות צרות הקרויות בשמות מזלות ומובילות אל 

רובע האמנים ואל מבני האבן  המשחזרים באופן 
מרשים אדריכלות מקומית ועותומאנית.

שוק הפשפשים ומתחם ה"שוק היווני", 
הממוקמים בסמוך לעיר העתיקה, מציעים 

חוויה ססגונית ואופנתית. במבוך רחובות זה, ניתן 
למצוא שורות של חנויות לממכר רהיטים עתיקים 
משופצים, תמונות ישנות, בגדים, תכשיטים ועוד 

חפצים רבים. בין חנויות השוק  תוכלו ליהנות ממגוון 
מסעדות מקומיות, בתי קפה ופאבים עדכניים 

ולצידם בוטיקים של מעצבי אופנה. במתחם ״השוק 
היווני״ יריד יוצרים ואומני רחוב. השוק נפתח בשעות 
הבוקר המוקדמות ונסגר בשעות הלילה המאוחרות.

 
שכונת נגה היא מקום משכנו של תיאטרון גשר 
אך גם של  סדנאות לעיצוב, חנויות אופנתיות ובתי 

קפה רבים, אלא נחבאים בינות מבנים משופצים מן 
התקופה העות’מאנית. זוהי אחת השכונות הקטנות 

והמושכות ביותר בעיר. 
ממזרח לשכונת נגה שוכנת המושבה האמריקאית-
גרמנית. נוצרים אוונגליסטים, שהגיעו מג’ונספורט 

שבמדינת מיין, הקימו בשנת 1866 את השכונה 
הציורית הזו, על בתי העץ שלה. מאוחר יותר נמכרה 

המושבה הזעירה לגרמנים טמפלרים, אשר הקימו 
את כנסיית עמנואל היפה בשנת 1904. סיפורה של 
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הבוקר 

המוקדמות 
ונסגר 

בשעות 
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המאוחרות.״
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״מהכיכר 
יוצאות 

סמטאות 
צרות 

הקרויות 
בשמות 
מזלות 

ומובילות 
אל רובע 

האמנים״ 
ביפו 

העתיקה. 

המושבה האמריקנית מסופר בבית מיין,            
הפתוח למבקרים מדי יום. כתובת: רח’ באר הופמן 15.

פרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל: ״מסלול 
משפחות יפו העתיקה ונמל יפו״  או: ״יפו מסביב 
לשעון״. תמצאו מסלולי סיור וטיול עצמאיים או 

מודרכים נוספים לרבות מפות מסלולים, מידע על 
פעילויות ואירועים ביפו ועוד.

מסלול 2 - מתחם אזורי הכולל את: התחנה, 
נווה צדק, שוק הכרמל וכרם התימניים

התחנה - זהו מיקומה ההיסטורי של תחנת  
הרכבת הראשונה של יפו, שנחנכה בשנת 1892 

כחלק מקו הרכבות מירושלים ואליה. כיום, התחנה 
הממוקמת בין יפו לנווה צדק, הינה מתחם תרבות 

עדכני המשלב תיעוד, שיחזור ושימור היסטורי נרחב 
הכולל מיבנים טמפלרים, תחנת רכבת אירופאית 

וכיכרות. מגוון אפשרויות בילוי וקניות בבתי העסק 
בתי הקפה ומסעדות, גלריות ותערוכות מתחלפות, 
וחנויות אופנה. בתחנה מתקיימים אירועים פתוחים 

פסטיבלים וירידים תקופתיים. פתוח משעות הבוקר 
ועד חצות. 

שכונת נווה צדק, שנוסדה בשנת 1887, 22 שנה 
טרם נוסדה תל אביב – היא השכונה הוותיקה ביותר 

בעיר כמו גם שכונתה היהודית הראשונה. במהלך 
השנים הראשונות של המאה העשרים, היוותה נווה 

צדק משכן לסופרים ואמנים חשובים בכללם ש"י 
עגנון ונחום גוטמן. כיום, השכונה על בתיה הציוריים 

ורחובותיה הצרים, היא ללא ספק אחד האזורים 
היפים בעיר, ומעניקה אווירה המזכירה מושבת 

אמנים או כפר קטן באירופה. 

רחובה הראשי, רחוב שבזי, הוא אחד האזורים 
האופנתיים ביותר בתל אביב, לאורכו ניתן למצוא, 

חנויות מעצבי בגדים וכלי בית, גלריות אמנות, בתי 
קפה, מסעדות, ברי יין, גלידריות ועוד. 

בשכונה פועלים מספר רב של מוקדי תרבות 
בילוי וביקור: מרכז סוזאן דלל )03-5105656(, 

מוזיאון נחום גוטמן )03-5161970(, בית רוקח)-03
5168042(, תיאטרון מחול ענבל  ונוספים. במוזיאון 

״נחום גוטמן״ נערכים הפעלות מיוחדות לילדים 
אגב היכרות עם הדמויות מתוך האיורים  והסיפורים 
מספרי נחום גוטמן. במוזיאון ״בית רוקח״ מתקיימים 

גם ארועי תרבות, מוסיקה וספרות ובמרכז ״סוזן 
דלל״ נערכים אירועי מחול, מוסיקה ותרבות. 
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שוק הכרמל. רחובותיו הצרים והפתלתלים 
עמוסים בדוכנים ובחנויות מוכרים הכל: החל 

מתוצרת טרייה, בשר וגבינות, ירקות ופרות, מעדנים 
וממתקים - ועד אוכל גורמה באחד המזנונים 
או במסעדות השף )יאללה באסטה(. לאחר 

מכן - אפשר להמשיך בין דוכני השוק של פרחים, 
תמרוקים, תיקים, תכשיטים, משקפים והרבה ביגוד. 
שעות הצהריים של יום שישי, כאשר הכל מתכוננים 

לסוף השבוע, הן מן השעות הצבעוניות והחגיגיות 
ביותר באזור והמחירים נמוכים ללא תחרות. 

שכונת כרם התימנים כאשר אתם בשוק 
הכרמל  מומלץ גם לגלוש לרחובות הסמוכים בהם 

תוכלו לחוות אווירה כפרית לשוטט בסמטאות בין 
בתי קומה עם חצרות פנימיות מרווחות ומסעדות 

ביתיות. השכונה, שנוסדה בתחילת המאה העשרים 
על ידי עולים מתימן, ממוקמת ממש לצד שוק 

הכרמל ורחוב אלנבי. 
האזור "התגלה" לאחרונה על ידי אנשי בוהמה 
וסטודנטים המחפשים דירות במחירים שפוים. 
אולם, שביליו הצרים והבניינים מעוטי הקומות 

ידועים בעיקר בגין המסעדות הזעירות המגישות 
 חומוס ומאכלים בסגנון ביתי, מן הטובים באזור.
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הכרמל״
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"שוק בצלאל" ובו היצע של פרטי ביגוד לבוש 
וטכסטיל החל מ- 5 שקלים לפריט בחנויות 

העודפים. מתחם "שוק בצלאל" ממוקם בסמוך 
לקצה הצפוני של שוק הכרמל, מעבר לרחוב אלנבי 

מיד בכניסה לרחוב קינג גורג׳.

פרטים ומידע עדכני ומסלולי סיור מפורטים 
במתחם האזורי של מסלול מס 2, הקלידו בגוגל 

את שם המקום או האתר.

מסלול 3 - מתחם אזורי הכולל את: 
קומפלקס נמל תל אביב  ויריד המזרח

נמל תל אביב נפתח בשנת 1938 ופעל במשך 
27 שנה. בשנת 2001 החלו עבודות שיקום בנמל 

שמצד אחד השאירו כמה מהמנגנונים המקוריים 
שלו, שנועדו לפריקת מטען וספינות, ומצד שני בנו 

מסביבם טיילת עץ נהדרת לאורך הים והחוף והקימו 
–חידשו- שיקמו –שחזרו  חללים כאזורי בילוי ופנאי, 

מסחר, תרבות ומשחקים. בנמל פועלים למעלה 
מ-60 עסקים, מתחומי אוכל, אופנה, בריאות, 

תקשורת, משחקים לילדים, ספרים ועוד. היצע 
הבילוי כולל חנויות אופנה וביגוד, מועדון בריאות, 
מסעדות )נימרוד(, "שוק האיכרים בנמל", ברים, 

בתי קפה, מתקני משחק לילדים ולכול המשפחה 
)סקאי גאפ(, מועדוני ריקודים והופעות ועוד. 

מתחם יריד המזרח המשתרע בצפון הנמל, 
מקצהו של רחוב דיזנגוף על גדת נחל הירקון 

והמפגש של הנחל עם הים. "יריד המזרח" היה 
אזור בילוי ויריד מסחרי בין לאומי שפעל בתל אביב 
בשנות ה- 30. ב-2011 החל שיקום שיחזור ושיפוץ 

המתחם, האזור והמבנים ומאז פתיחתו המחודשת 

1
״בנמל 

פועלים 
למעלה 

מ-60 
עסקים,״ 
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הפך יריד המזרח לאחד ממתחמי התרבות, המסחר 
הפנאי והבילוי המובילים בישראל ולמרכז של עיצוב, 

 אופנה, וסגנון חיים לכל המשפחה. 
מתחם היריד מציע סביבה איכותית ושוקקת 

לאורך היום ובשעות הערב והלילה. מלבד אזורי 
משחקים ומתקנים חדישים לילדים מפעוטות ועד 

גדולים ,אזורי פעילות למשפחות, בית ספר לבישול, 
מסעדות, בתי קפה, מועדונים וחללים לאמנות, 
הוקם במקום גם אמפיתיאטרון שבו מתקיימים 

 מופעים ומוקרנים סרטים לקהל הרחב. 
כאן ניתן לחצות את הגשר אל עבר פארק         

רדינג ולצאת לשיטוט רגלי או ברכיבה על אופנים 
במסלול מוסדר וקצר שהולך צפונה לאורך החוף 

ובצמידות לים. פינה של טבע עירוני ימי ממנה ניתן 
גם לצפות על כל אורך החוף ועד לצוק יפו הסוגר 

את המפרץ מדרום. ברחבי היריד והנמל מתקיימים 
מופעים, פסטיבלים, תערוכות ואירועים פתוחים 

נוספים לציבור המבלים. 

לפרטים ומידע עדכני של מגוון ההיצע ולוח 
אירועים – הקלידו בגוגל: ״נמל תל אביב״ או ״יריד 

המזרח.״

1
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" מתחם 
היריד מציע 

סביבה 
איכותית 
ושוקקת 

לאורך היום 
ובשעות 

הערב 
והלילה"

 מרחב רצועת 
 חוף הים 

של תל -אביב - יפו
איכויות הים, החול ורצועת החוף הם חומרי 
ההשראה להתפתחות חיי התרבות, הבילוי 
והעסקים של תל-אביב-יפו, ומשפיעים על 

אופייה הייחודי כעיר עולם, גם כיום.                             
כאן, בקצה המערבי של יבשת אסיה ועל 

גבי חולות הזהב של אגן הים התיכון הגרילו, 
ביניהם, מייסדי העיר את המגרשים לבניית 

“אחוזת בית”, השכונה הראשונה אשר לימים 
הפכה ל”עיר הלבנה” של תל-אביב והוכרזה 

כאתר מורשת תרבות עולמי. 
תל-אביב שנולדה על חוף הים המשיכה לצמוח 

מזרחה, דרומה וצפונה תוך שהיא משלבת 
תרבות ים וחוף לתרבות אורבנית. 

העיר מטפחת ערכים של פלורליזם, יזמות 
וחדשנות, ובעיקר פועלת ביצירתיות 

ו״ללא הפסקה"... בהלימה עם קו המפגש בין 
11הים והחוף הממציא את עצמו מחדש בכל יום. פו

- י
ב 

בי
א

- ל
ת

ל 
ש

ם 
הי

ף 
חו

ת 
ע

צו
ר

אתרים
חברה לפיתוח
אתרי תיירות

בתל-אביב - יפו
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l ע13 חופים מוכרזים ולכל אחד מהם                
     אופי שונה

l ע2 מרינות, 2 נמלי ים, 1 שדה תעופה

l  תחנות ״תל אופן״, קילומטרים של    

    מסלולי אופניים והליכה משולבים 
    לאורך קו החוף

l מתקני ספורט, מתקני משחקים,

    מועדוני ספורט ימי 
l שווקים צבעוניים ושונים במרכולתם 

    ובאופיים, ועוד עשרות שווקים קטנים

l מתחמי בילוי ותרבות בעלי אופי תוכן 

    והיצע שונים

l רחובות צבעונים לבילוי, סיור ולקניות 
    ממזרח לקו החוף

l אמנות רחוב ואמנות חוצות לצד מבנים 

    ארכיטקטונים והיסטורים

l אתרי ביקור, תרבות, אמנות, מורשת, 
    היסטוריה, רוח, ספורט, טבע, 

    אטרקציות וגני שעשועים, מוזאונים
    וגלריות

l חנויות אופנה ובוטיקים

l מגוון רחב של מסעדות, בתי קפה,

    וגלידריות - בתאבון!

l מקומות בילוי, ברים, פאבים, מועדוני 

    הופעות ועוד

l מלונות ואפשרויות אכסון,

    אירוח ולינה

רצועת חוף הים של תל-אביב-יפו  
מרחב תרבות ייחודי

מרחב רצועת החוף, המשתרע עד 3 
רחובות מזרחה מקו המים, נושא בתוכו 

את רוח הים והחוף כתרבות, כאופי 
וכסגנון הבאים לידי ביטוי במגוון עצום 

וייחודי של תכנים:

חופים מרכזיים )מצפון לדרום(

הצפוני והדרומי - על גבעות הכורר  חוף הצוק
כר מדשאות נרחבות, תצפיות נוף. אזור ספורט 
ימי. פתוח כל השנה. בתי קפה, מסעדות חוף. 

 כל השירותים. מגרשי חניה צמודים.
חוף תל ברוך - מגרשי חניה צמודים בתשלום. 

אזורי ספורט ימי. שובר גלים  ו-2 מפרצים 
נעימים ונוחים במיוחד לילדים קטנים. 

 כל השירותים.
חוף מציצים - מגרשי חניה צמודים בתשלום. 

שובר גלים ומפרצים נוחים.משפחות, ילדים, 
 צעירים ומתרחצים מזדמנים. כל השירותים.
חוף דתיים – גברים או נשים בימים שונים. 

 מגרשי חניה צמודים בתשלום. כל השירותים.
–חוף הילטון  מגרשי חניה סמוכים בתשר

לום. שובר גלים ומפרצים נוחים. אזורי ספורט 
ימי )״אקדמיה לגלישה״ 09-8665060(. כל 

 השירותים.
חוף גורדון – מגרשי חניה צמודים בתשלום. 
שובר גלים ומפרצים נוחים. רשתות כדורעף, 
רקט רגל, כדורעף וכדורגל חופים, שחקני מט

 קות מקצועיים. כל השירותים.
חוף פרישמן – שובר גלים. מגרשי חניה    

 צמודים בתשלום. כל השירותים. 
חוף בוגרשוב – שובר גלים ומפרצים נוחים. 

 מגרשי חניה באזור בתשלום. כל השירותים.
חוף ירושלים – שובר גלים ומפרצים נוחים. 

 חניה באזור בתשלום. כל השירותים.
חוף אביב - )הדולפינריום( - שובר גלים.     

פעילויות ספורט ותרבות: חובבי טאי צ׳י, יוגה, 
תיפוף, )מעגלי מתופפים(. מועדוני ואזורי 

ספורט ימי. מגרשי חניה צמודים בתשלום. 
כל השירותים.

חוף צ׳ארלס קלור - רב תרבותי - רב לאומי. 
אזורי ספורט ימי. מגרשי חניה צמודים בתשלום. 

 כל השירותים.
חוף גבעת עלייה - אזורי ספורט ימי. מגרשי 

חניה חינם צמודים לחוף. כל השירותיים. מומלץ 
לבקר גם בפארק מדרון יפו הסמוך לחוף.

*כל השירותים = הכוונה לחלק או כל 
השירותיים, בהתאם לחוף: מציל, כסאות, 

שמשיות, מיטות שיזוף להשכרה, סככות צל, 
מלתחות. מתקני ספורט/אימון/משחק/ספרייה. 
מסעדה/בית קפה/מזנון. וויי-פיי חופשי. כניסה 

חינם לחוף אלא אם צויין אחרת.

מפה
חוף צוק צפון

חוף צוק דרום

חוף תל ברוך

חוף מציצים

חוף דתיים

חוף הילטון

חוף גורדון

חוף פרישמן

חוף בוגרשוב

חוף ירושלים

חוף אביב

חוף  מערבי/
צ׳ארלס
קלור

חוף גבעת
עלייה
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המלצות לבילוי ולקניות במרחב רצועת 
החוף

בילוי ותרבות:
1. נמל תל-אביב - יריד המזרח

2. מערב פארק גני יהושע ושפך נחל הירקון 
        לים

3. הטיילת לכל אורכה
 4. שוק הכרמל, כרם התימנים ונחלת בנימין

5. רחוב שבזי, נווה צדק, התחנה, גן צ׳ארלס 
        קלור

6. מתחם תאטרון נגה ביפו והמושבה 
        האמריקנית 

7. נמל יפו ושוק הפשפשים
8. יפו העתיקה - מרכז המבקרים והגלריות

        בסמטאות
קניות:

9. רחוב בן יהודה – אלנבי - הירקון - הרברט 
       סמואל

10. אזור שוק הכרמל, רחוב שבזי, התחנה   
       ושדרות ירושלים ביפו

11. כיכר השעון, יפו העתיקה, רחוב יפת, שוק
       הפשפשים  - כולם ביפו

תבחרו שוק: 
l שוק איכרים בנמל תל-אביב

l שוק כרמל ,הכל בו
 l שוק בצלאל, עודפים, בעיקר טכסטיל 

 l שוק אומנות, בנחלת בנימין

l שוק הפשפשים ,יפו

מרכזי מידע ושירות לתייר 
ברצועת החוף :

l טיילת 

רחוב הרברט סמואל 46 
טלפון : 03-5166317

l כיכר השעון ביפו

רחוב מרזוק ועזר 2,
טלפון: 03-5166188, 03-6814466

l יפו העתיקה

כיכר קדומים, טלפון: 03-6037686 

למידע עדכני ולפרטים - על אירועים 
ופעילויות הקלידו בגוגל את שם האתר/המקום

או המתחם

14
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המרחב האזורי של הפארקים הירוקים          
7 הצעות למסלולי בילוי וחוויה בפארקים,        

בגני שעשועים והרפתקאות ובטבע העירוני.
 

6 מסלולים במתחם אזורי המשתרע לאורך שדרות 
רוקח וכולל את: מוזיאון רבין, מוזיאון ארץ ישראל, 

מוזיאון הפלמח והחוויה האולימפית, מוזאון הטבע, 
ואת פארק גני הושע, פארק המים מימדיון, שייט 

באגם, כדור פורח, קיר טיפוס, הלונה פארק, 
אייסקייט, תיאטרון הפארק, טיולי אופניים ועוד. וגם 

מסלול מרתק בטבע הכולל 3 מתחמי ביקור-בילוי 
ייחודים השווים נסיעה מיוחדת.

09:00-11:00  מסלול 1– מתחילים את היום 
בקסם של מוזיאון 

נתחיל את הבוקר במוזיאון ארץ ישראל )מוז״א( 
המוגדר כרב תחומי ועוסק בתולדות הארץ 

ותרבותה. מעבר לתצוגת הקבע, התערוכות 
המתחלפות, הפעילויות )בעונה(, הפלנטריום 

והמסע בין כוכבים, יוכלו הילדים ליהנות גם מביקור 
במרכז המציג את התרבות החומרית המסורתית 
בארץ ישראל. תרבות זו באה לידי ביטוי בתחומים 
רבים בחיי היומיום כמו החקלאות, עבודות הבית 

ואומנות העיצוב והעיטור. דרך צפייה באורחות 
החיים בעת העתיקה ועד אלה של הדורות 

האחרונים, יוכלו הילדים ללמוד על השינויים 
שחלו במשך השנים בעיצוב כלי העבודה וחפצי 

היומיום. נוסף על כך, מתקיימות תערוכות בנושאים 
שונים ביניהם: אתנוגרפיה, פולקלור, הסטוריה 

תרבותית ועוד. תערוכת תולדות הדואר והבולאות 
בישראל, מציגה פריטים הקשורים לנושא הדואר 

בעזרת אמצעי המחשה חדישים, מוליטימדיה 
ומערכות אינטראקטיביות. בפלנטריום מוצגים 

מופעים בהקרנה מרהיבה: סיור במרחבי החלל 
ובמערכת השמש, מסע עם אסטרונאוטים, מפגש 

עם מטאורים ועוד שפע תופעות אסטרונומיות  
מרתקות. פרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל- 

״מוזיאון ארץ ישראל״. טל: 03-6415244.

09:00-11:00  מסלול 2 – מתחילים את היום 
במורשת רבין: 

נתחיל את היום בביקור במוזיאון המרשים        
ע״ש יצחק רבין. המוזיאון הישראלי שבמרכז פורש 

בפני המבקרים את סיפורה של המדינה והחברה 
בישראל ואת סיפור חייו של ראש הממשלה, יצחק 

רבין, כפסיפס ייחודי ומרתק. עושרה של התצוגה 
והיריעה ההיסטורית רחבת ההיקף הופכים

2
״יוכלו 

הילדים 
ללמוד על 

השינויים 
שחלו במשך 

השנים״ 

15

״סיפור חייו 
של ראש 

הממשלה, 
יצחק רבין״



את המוזיאון לספר היסטוריה חי, שהמבקרים 
מתהלכים בתוכו ופוגשים בסיפור שלהם, הסיפור 
הישראלי, ברגעי השיא וברגעי המשבר. במוזיאון 
מתקיימים סיורים, פעילויות והצגות אודותם ניתן 

לקבל פרטים באתר ובמרכז המידע. 

פרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל ״המוזיאון 
הישראלי במרכז יצחק רבין״. טל: 4585*. 

 
11:00 מסלול 3 - ממשיכים עם אקשן בפארק 

הירקון 
  

פארק גני יהושע - לאחר כשעתיים שלוש   
במוזיאון נצא ונחצה את שד רוקח אל עבר מרחבי 

פארק הירקון - גני יהושע. נבקר באתר ״ארץ ישראל 
יפה״ בו ניתן גם לאכול צהרים או נערוך פיקניק 

עצמאי עם אוכל שהבאנו איתנו. נהנה מהשקט הירוק 
ונתכונן לפעילות האקטיבית שמציע הפארק: בפניה 
לכיוון מערב הפארק, אל כיוון הים, נפגוש את - קיר 

הטיפוס, את המקפצה, ועוד מתקנים ואטרקציות 
נוספות לרבות הספורטק. בפניה לכיוון מזרח 

הפארק ולאזור האגם הגדול נפגוש מתקני משחק 
ושעשועים ואטרקציות נוספות כגון: שייט באגם, 
תיאטרון הפארק ,רכיבה על אופניים משפחתיים 

)טריפי - 5589722  050( נסיעה בנהיגה עצמית ברכב 
גולף חשמלי )טריפי - 5589722 050 (, נסיעה ברכבת 

ננסית )03-6422828(, כדור פורח )03-5589722( 
ואפשר לקנח בביקור במכלול הגנים הייחודים: הגן 
הטרופי, גן הסלעים הקקטוסים והגן הארכיאולוגי.

בקצה הצפוני של הפארק ובסמוך לרחוב שטרית 
תוכלו לבקר במרכז המבקרים המרתק  "החוויה 

האולימפית "-) 03-7955909( שמעניק חוויה 
אינטראקטיבית רב חושית הלוקחת  אתנו  למסע 

בן 5 טבעות אל רגעי השיא של המשחקים 
האולימפיים ואל הרוח האולימפית של מצוינות, 

כוח רצון  והתמדה. ביציאה ממרכז המבקרים 
תוכלו לפנות אל גשר הירקון אשר יוביל אתכם 

אל  הגדה הדרומית של נחל הירקון ואל קניון אילון 
ואל מרכז הבאולינג  תל אביב ר"ג )03-5700834(                                      

נחזור למלון לנוח לפני שיוצאים לבילוי בערב באחד 
מהמתחמים שהעיר מציעה.

פרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל:  ״פארק גני 
יהושע״ או את שם האטרקציה.   

2
״נהנה 

מהשקט 
הירוק״
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11:00 מסלול 4 - ממשיכים עם פארק של 
 אקשן 

מאחד מהמוזיאונים המרתקים שבסביבה נגלוש אל 
מתחם בילוי והרפתקאות שמציע ה”לונה פארק” 

ומתחם האייסקייט )החלקה על הקרח(. אלו 
נמצאים בקרבת מקום בצידו המזרחי של מתחם 

מרכז הירידים בשדרות רוקח. כאן גם נסעד צהרים 
ונבלה כשלוש עד חמש  שעות בשפע המיתקנים 

והאטרקציות שהפארק מציע. 

נחזור למלון לנוח לפני שיוצאים לבילוי בערב באחד 
מהמתחמים שהעיר מציעה.

פרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל  ״לונה פארק 
תל אביב״ טל: 03-6427080.

09:00 מסלול 5 - יום שלם של חוויה רב 
 מימדית

יום של מים בפארק המים “מימדיון“ הממוקם 
בפארק גני יהושע. כאן מוצעים שפע של מגלשות 

מים ואטרקציות מים לכל גיל לצד פינות ישיבה 
רגועות, מזנון ומסעדה. זה המקום בו מבלים מספר 

רב יחסית של שעות .. עדיף להגיע בשעות הבוקר 
המוקדמות  לאכול צהרים ו... אולי אחה״צ הנוער 

כבר ירצה לשוב למלון ...לנוח לפני שיוצאים לבילוי 
בערב באחד מהמתחמים האזוריים שהעיר מציעה. 

לפרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל “מימדיון”  
טל: 03-6422777.

09:00 מסלול  6 - יום של הרפתקה בטבע 
עירוני

יום בטבע העירוני עם הליכה וטיול על גדות נחל 
הירקון, עם אטרקציות לאורך כל המסלול. כאשר 

משהו אחד מקפיץ את המכונית אל נקודת הסיום 
המצויה במגרשי החנייה של פארק גני יהושע מול 
גני התערוכה, ושב ומצטרף לבילוי המרכזי, באזור 

האגם הגדול. אפשר להגיע לאזור גם במונית, 
 באוטובוס או באופניים.

נתחיל את היום בביקור ב”חוויה האולימפית”       
)03-7955909( סיור אינטראקטיבי ומולטי מדיה בן 5 
אולמות המתארים את הרגעים הגדולים במשחקים 

האולימפיים. לפרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל 
״החוויה האולימפית״. בסיום הביקור נבקש שיכוונו אותנו

2
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אל גשר הירקון אשר מוביל אל הגדה  הדרומית 
של נחל הירקון ואל קניון אילון ואל מרכז הבאולינג  

תל אביב ר"ג )03-5700834( ואו אל הדרך הנופית 
הסלולה והנוחה ההולכת לאורך הגדה הצפונית של 
נחל הירקון.  הדרך תוביל אותנו  אל ״יער בראשית״ 
וממנו תמשיך אל עבר מפלי “שבע טחנות”. באזור 

זה  נחצה את הנחל אל עבר הגדה הדרומית ונטייל 
בסמוך למפל. נשוב ונחצה את הנחל ונמשיך אל 

האגם והמזנון שלצידו. כאן נבלה את הצהרים 
ואחה”צ במתקני משחק ושעשועים ואטרקציות 

נוספות כמו: שייט באגם, כדור פורח, תיאטרון 
הפארק ,רכיבה על אופניים משפחתיים )טריפי  

5589722  050( נסיעה בנהיגה עצמית ברכב גולף 
חשמלי  ) טריפי 5589722  050 (, נסיעה ברכבת 

ננסית, ביקור במכלול הגנים הייחודים: הגן הטרופי,   
 גן הסלעים הקקטוסים והגן הארכיאולוגי.

נחזור למלון לנוח ובערב נצא לבלות באחד ממתחמי 
האזורים שהעיר מציעה. פרטים ומידע עדכני הקלידו 

בגוגל ״פארק גני יהושע״ או את שם האטרקציה. 

09:00 מסלול 7 - פארק ועוד אחד ועוד אחד 
 )חצי יום כל אחד( 

3 פארקי טבע ייחודים ששווים נסיעה מיוחדת 
לחוויה מיוחדת כאשר אתם נופשים בתל אביב.  את 

המחצית השנייה של היום ואת שעות הערב תוכלו 
לבלות באחד ממתחמי הבילוי המגוונים בתל אביב.

פארק הספארי תל אביב רמת גן. לצאת 
למסע מרתק בעקבות בעלי החיים בסוואנה 

האפריקנית, הנמצאת כאן, ברמת גן. כמו באזורי 
המחיה הטבעיים, ביבשת אפריקה, בעלי החיים 

בספארי נעים באופן חופשי בעדרים גדולים, וכמו 
התיירים באפריקה, תהיו אורחיו של הטבע ותצפו 

בהתנהגות האופיינית לכל בעל חיים: בהרגלי 
התזונה ובחיי החברה, בשעת פעילות ובעת מנוחה. 

תוכלו להבחין בין הזכרים לנקבות, תצפו במאבקי 
הכוח ובתצוגות החיזור.בספארי מצוי האוסף הגדול 

ביותר של בעלי חיים במזרח התיכון, והוא מיוחד 
בעולם כולו בשל העדרים הגדולים הרועים במרחבי 

השטח האפריקני. תפגשו כאן בכ- 1,600 בעלי 
חיים מכל העולם, ביניהם: 68 מיני יונקים, 130 מיני 

עופות ו- 25 מיני זוחלים. הספארי מציע גם מגוון 
סיורים מודרכים ופעילויות לילדים ולכול המשפחה.                    

למידע ופרטים – הקלידו בגוגל ״פארק הספארי״.       
טל: 03-6320222.

2

״תצפו 
בהתנהגות 
האופיינית 
לכל בעל 

חיים״

״לילדים עד 
גיל 12 אוהבי 

פעילות 
פיזית״ 

18

פארק אריאל שרון )פארק איילון ( בלב 
המדינה, בשטח הפתוח האחרון שנותר בלב 

גוש דן, שוכן פארק עצום בגודלו, המציע חוויה 
ייחודית של מפגש עם הטבע, העשרת הידע, 

בילוי ופנאי לכל המשפחה. הפארק אשר משתרע 
על פני שמונת אלפים דונמים, פי שלושה מגודלו 

של ״הסנטרל פארק״ בניו יורק, מציע מרחבים 
עצומים, שטחים פתוחים, שדות, נחלים, אגמים 

ושפע פעילויות. תוכלו ליהנות במרכז המחזור 
והמבקרים – בהר חירייה, ממיצג חוויתי מרהיב 
המספר את סיפור הר הפסולת שהפך לפארק 

פורח. מדשאות נרחבות, אגם אקולוגי בלב 
ההר, נקודות תצפית מרום ההר על מטרופולין גוש 
דן, סיורים מודרכים, סיורים בטבע, שבילי אופניים, 

אירועים מופעים והפעלות ועוד. לפרטים ומידע 
עדכני הקלידו בגוגל – ״פארק אריאל שרון״                   

טל: 03-7398999.

מתחם גן לאומי אפולוניה וסידנא עלי  
בצפון חוף הרצלייה, הטיילת, החופים 

המרינה של הרצלייה  

גן לאומי אפולוניה הוא אתר מבצר צלבני מרשים 
– זירת פעולה המסעירה את דמיונם של הילדים 

וגם תפאורה רומנטית לזוגות אוהבים עם תצפיות 
נוף וסיפור היסטורי מרתק. בסמוך מסגד מרשים, 

סידנא עלי מהמאה ה- 14. למידע ופרטים גם 
על סיורים, פעילויות ואירועים במתחם הקלידו 

בגוגל - ״גן לאומי אפולוניה״. מהגן נוסעים דרומה 
בתוך טיילת יפיפייה לאורך הצוק המשקיף לים. 

בין מלון דניאל ומלון אכדיה מצויות 2 מעליות 
המאפשרות ירידה ועליה נוחים אל טיילת החוף 
המרהיבה ואל חופי הרחצה המוסדרים. בטיילת 

החוף: בתי קפה, ברי חוף, מסעדות, מגרשי 
משחק ומתקני ספורט, מלתחות, השכרת כסאות 

שמשיות ומיטות חוף. שוברי גלים יצרו מפרצים 
המאפשרים רחצה נוחה כאשר באזורי חוף 

אחרים מתקיימות פעילויות ספורט ימי – גלישת 
רוח וגלים  ופעילויות של מועדוני ספורט ימי                                  
)"האקדמיה לגלישה" 09-8665060( . בקצה הדרומי 

של הטיילת משתרעת המרינה של הרצלייה – 
ממנה ניתן לצאת להפלגות קצרות עם הילדים ואף 

לשכור יאכטות לבילוי יומי. במרינה, תוכלו לבלות 
בין עשרות החנויות והמסעדות וליהנות מפעילויות, 

אירועים ופסטיבלים המתקיימים במרינה. 

פרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל – ״חברה 
לפיתוח תיירות הרצלייה״.  
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המרחב ומתחמי המרכז האורבני                   
5 הצעות למסלולי תרבות, אומנות ואטרקציות 

 אורבניות בסיטי התל אביבי. 

נצא לגלות מתחמים סביבתיים מלאי חיים עירוניים 
ואופנתיים אשר מציעים דבר מה כמעט לכל 

אחד: שיבקרו בהם היסטוריונים חובבים, קנייני 
אופנה, שוחרי אמנות, אוהבי טבע עירוני, ילדים 

ייצירתים, קלאברים, סועדים אניני טעם, אדריכלים              
פוטנציאלים, אספני ספרים ועתיקות, בלייני בתי 
קפה, אמהות עם עגלות, מכורים למרכזי קניות 

קניונים ומבצעים... אפשר לטייל באופן עצמאי או  
מודרך. כעניין מרכזי או חלק מבילוי מגוון. מתאים 

גם למשפחה וגם לזוג. גם בימים גשומים גם בימים 
לוהטים.

מסלול ראשון - תרבות גבוהה  ואומנות 
 בינלאומית

המסלול משלב קלאסיקה, נוסטלגיה ועכשוויות: 
מוזיאון תל אביב, ספרית אריאלה, מתחם גולדה 
לאמנויות הבמה, מתחם שרונה והסינמטק. הכל 

באזור המזרחי של מרכז העיר. אפשר להתחיל את 
היום בשרונה ולסיים במתחם גולדה או להיפך.

פרטים, מידע עדכני ומסלולי סיור מפורטים 
הקלידו בגוגל את שם המקום או האתר.

מתחם ״שרונה״ תל אביב - המושבה 
הטמפלרית החקלאית שהוקמה במחצית השנייה 
של המאה ה- 19. חודשה כמתחם בילויים, קניות 

וקולינריה המצויים במגוון מבנים טמפלרים שעברו 
שיפוץ ושיחזור מאסיבי. גם העיצוב והפיתוח של 
הגנים, הצמחייה הרחובות ושטחי הציבור והבילוי 

הנרחבים טופלו בהתאמה. מתחם שרונה כולל 
מגוון מסעדות )נמרוד( וברים, שווקי ומתחמי אוכל 

וקולינריה, חנויות אקססוריז ובוטיק, מוזיאונים, 
מרכז מבקרים, סיורים מודרכים, פעילויות 

ואטרקציות נוספות. לפרטים ומידע עדכני חפשו 
בגוגל ״שרונה״ תל אביב.

מתחם מוזיאון תל אביב לאמנות ,ספרית בית 
אריאלה, תיאטרון הקאמרי ובית האופרה 

ממוקמים ברחוב שאול המלך -2  רחובות צפונית 
לשרונה. 

מוזיאון תל אביב לאמנות - מוזיאון תל אביב 
לאמנות נמנה עם מוסדות האמנות והתרבות 

המובילים של ישראל ומהווה את המוזיאון המוביל 

3

״המושבה 
הטמפלרית 

החקלאית 
שהוקמה 
במחצית 

השנייה של 
המאה ה- 19״

20

בארץ לאמנות מודרנית ועכשווית. לצד תצוגות 
קבע נרחבות ותערוכות מתחלפות בכל תחומי 

האמנות מציע המוזיאון תמהיל תוסס ומגוון 
של תכניות ופעילויות למבוגרים, לנוער ולילדים: 

קונצרטים, קורסים, הרצאות, הדרכות, מופעי מחול, 
הצגות, סרטים, סדנאות ועוד. במוזיאון תערוכה לכל 
המשפחה - תערוכה אינטראקטיבית המבוססת על 
התנסות אישית. כן ניתן ליהנות ממדריך קולי מיוחד 
לילדים המעניק הזדמנות לילדים לסייר בין היצירות 

באוספי הקבע של המוזיאון ולחוות אמנות בגובה 
העיניים, תוך אתגר והפעלות. המדריך מתאים 

גם להורים שמצטרפים לילדיהם ורוצים להפוך 
את הביקור במוזיאון לחוויה משותפת ולימודית. 

לפרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל  ״מוזיאון תל 
אביב לאמנות״ )03-6077020(                    

ספריית ״בית אריאלה״ - פה מתקיימות 
פעילויות איכותיות לילדים שכוללות שעות סיפור 
עם מיטב המספרים, הפעלות, הצגות ומפגשים 
חודשיים עם סופרים מוכרים. זה המקום לפגוש 
בדמויות ספרותיות אהובות ולחוות יחד איתן את 
המסע שהן עוברות, עם כל ההתרגשות והקסם 

שבסיפור ובמילה הכתובה. שעת סיפור לגילי 3-8. 
מפגשי סופרים לגילי 12-9 פרטים ומידע עדכני 
הקלידו בגוגל ״ספרית אריאלה״ )03-6910141(

מתחם גולדה והמשכן לאומנויות הבמה בו 
שוכנים תיאטרון הקאמרי, האופרה ו״מהותי״ 

– בסמוך למוזיאון תל אביב לאומנות וספריית בית 
אריאלה נוכל לבקר ב"מהותי" - מרכז פעילות 

חווייתי, ומיועד לילדים, בני נוער והורים, שמחפשים 
פעילות מהנה וערכית משלבת הדרכה אישית, 

טכנולוגיה והמון יצירתיות. במרחב הסביבתי נוכל 
להתרשם מהתכנון האדריכלי ועיצוב המבנים 
במתחם גולדה ולהיכנס לצפות ולחוות אחד 

מהמופעים, בהנחה שהזמנתם כרטיסים מראש.

מסלול שני -  מתחם סביבתי של קלאסיקה 
תל אביבית: אזור רחוב ביאליק ונחלת בנימין                                                                     

בית ביאליק - בביתו של המשורר הלאומי,    
מוצגים פרטי הריהוט, החפצים וכתבי ידו 

האותנטיים בתצוגת קבע המאירה את דיוקנו 
של המשורר בכל עושר מעגלי יצירתו ופועליו 

התרבותיים והחברתיים. הבית מציע למבקריו, 
הן הקטנים והן הגדולים, הדרכות סיפורים על 

קורות חייו של ביאליק ועל הקשר שלו לתל אביב, 
קריאה ממיטב שיריו ופעילויות והפעלות  מיוחדות. 
 לפרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל ״בית ביאליק״.
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מוזיאון ״בית רובין״  - הממוקם ברחוב       
ביאליק, מתעד את חייו ויצירתו של הצייר ראובן 

רובין, מגדולי הציירים הישראליים. הוא ביטא 
ביצירותיו את תחושות האור והרוחניות שראה בנופי 

הארץ להם נתן ביטוי בסגנונו הייחודי . הבית בן 4 
קומות כולל תצוגה של יצירותיו, חדר עיון, ספרייה, 

סטודיו משוחזר, סרט, תערוכה ביוגראפית ומסמכים 
הפורשים לפני הצופה את סיפור חייו של האמן כפי 

שהם משתלבים בחיי האמנות והתרבות של עירו 
 תל-אביב. טל: 03-5255961.

לפרטים ומידע עדכני הקלד בגוגל “בית רובין״ 

מוזיאון ״באוהאוס״ תל אביב - מוזיאון זה, 
ששטחו כ-120 מ"ר, שוכן בבנין משופץ ברחוב 

ביאליק הבנוי בסגנון בינלאומי, ומציג רהיטים וכלים 
בעיצובם של מיס וון דר רוהה, מרסל ברויאר ואחרים.    

בית העירייה הישן – ברחוב ביאליק הוכרז         
כ- "בית העיר״ לאחר שיפוץ יסודי וכחלק ממתחם 
ביאליק – מתחם תרבות עברית וישראלית המהווה 

פרק מרכזי בהיסטוריה ובחיי התרבות העירונית. 
מתחם ביאליק הוכרז על ידי אונסק”ו כאתר מורשת 

תרבות עולמית, ונכלל באיזורי ההכרזה של העיר 
הלבנה. המבנה ששימש כבניין העירייה בין השנים 
1925 עד 1965, נבנה במקור כמלון והוסב למוזיאון 

המוקדש להיסטוריה של תל אביב.  במקום מוצגות 
תערוכות מתחלפות, מתקיימים אירועים ונערכים 

סיורים מודרכים. 

לפרטים ומידע עדכני הקלידו בגוגל – ״בית העירייה 
הישן״ תל אביב טל: 03-7240311

רחוב נחלת בנימין הסמוך לרחוב ביאליק 
משתרע מרחוב אלנבי עד שכונת פלורנטין, ולאורכו 

ניתן למצוא מסעדות, בתי קפה, ברים, ומועדונים 
הפעילים עד השעות הקטנות, חנויות בדים וחנויות 

אחרות. מדרחוב האומנים בנחלת בנימין מתחיל 
בתחילת הרחוב ובסמוך למפגש עם רחוב אלנבי. 

אופיו וייחודו של המדרחוב בא לו מיריד חוצות של 
עבודות אומנות ייחודיות, בעלות גוון אישי, הנוצרות 

בעבודת יד ומוצגות על ידי האומנים עצמם.
במדרחוב מציגים כ-250 אומנים עבודות מגוונות, 
תכשיטים, עבודות עץ, ניפוח זכוכית, פיסול באבן 

ובנייר, צעצועים, עבודות קרמיקה ועוד. לאורך 
המדרחוב מתקיימים מופעי מוסיקה מגוונים. 

ברחבת רמב”ם בנחלת בנימין מציגים “פסלים חיים״ 
להטוטנים ואומני רחוב. 
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היריד פועל בימי שלישי ושישי: בחורף - בין 
השעות 10:00-17:00, בקיץ - בין השעות 10:00 

19:00- בימי שישי  עד 1700. לפרטים ומידע 
עדכני הקלידו בגוגל – ״מדרחוב נחלת בנימין״.

מסלול שלישי - מתחם שדרות רוטשילד 
והעיר הלבנה  

שדרות רוטשילד לכל אורכה והרחובות העוטפים  
אותו הינם חלק ממרחב "העיר הלבנה" המשתרע 
בין השאר בין רחוב  יהודה הלוי, רחוב הרצל, רחוב 

ביאליק ואזור כיכר הבימה והיכל התרבות.

שדרות רוטשילד הן לבטח השדרה הפופולארית 
והדינמית ביותר בתל אביב. השדרה, המשתרעת 

ממתחם תיאטרון הבימה כמעט עד הקצה 
המזרחי של שכונת נווה צדק, מוצלת על ידי עצי 

פיקוס שלרגליהם פזורים ספסלים, ומצידיה 
משובצות מסעדות, מקומות בילוי, גלריות 

וקיוסקים פתוחים למרחב, בהם ניתן להתרווח 
ולהיפגש בשעות היום והלילה. הבניינים הניצבים 

לאורך השדרה מייצגים מגוון של  סגנונות  
אדריכלות של תל אביב, מלוונטיני אקלקטי 

בינלאומי ובתי חלומות דרך סגנון הבאוהאוס 
ועד לבנייני משרדים מודרניים  ומגדלי מגורים 

גרנדיוזיים. הסביבה הציורית של שדרות רוטשילד 
והרחובות במרחב שסובב אותו ראויים לשיטוט  

ממושך כדי להתרשם מהאדריכלות המבוונת, 
הפיתוחים והסגנונות אשר הקנו לתל אביב את 
ההכרה וההכרזה הבינלאומית של אתר מורשת 
עולמי ולאזור את המושג ה"עיר הלבנה". אופיו 

המגוון של האזור מניע את האווירה יוצאת הדופן, 
אין זה משנה מהי השעה, כמעט בכל עת תמצאו 

קהל מגוון בשדרה וברחובות הסמוכים המהווים את 
לב העיר.

"שביל  העצמאות" ומוזיאון בית העצמאות 
ב-14 במאי 1948  הכריז ראש הממשלה בן-גוריון 

בטרקלין ביתו של ראש העיר לשעבר, מאיר 
דיזנגוף, בשדרות רוטשילד 16, על הקמת מדינת 

ישראל. בשנת 1978 שוחזר האתר ההיסטורי ונפתח 
לציבור לצד הצגת אירועים מובילים שאירעו עד 

לאותו יום. במבנה שוכן גם מוזיאון התנך אשר 
תערוכותיו המתחלפות מציגות  עבודות אומנות 

של נושאים מתוך התנך ותצוגות המתארות 
תקופות היסטוריות בו. לפרטים ומידע עדכני, 

הדרכות ופעילויות הקלידו בגוגל – ״מוזיאון  ובית 
העצמאות״.  טל: 03-5106426.
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מוזיאון ההגנה – שוכן בשדרות רוטשילד 23, 
בביתו ונושא את שמו של אליהו גולומב, ממייסדי 
ומפקדי ההגנה. תערוכה מודרנית המתארת את 

מאבק ההגנה לייסוד מדינה יהודית, מאבק שהחל 
מ- 1920 ונמשך עד תום מלחמת העצמאות. ב- 3 
קומות המוזיאון אפשר להתרשם גם מאוסף כלי 

נשק, מסמכים ותצלומים מארכיון ההגנה. המבנה 
נחשב לפנינה אדריכלית בעלת מרצפות מצוירות 
שטיחי אבן וקירות מעוטרים ומאפשר התרשמות 

 גם מאורח החיים של התקופה בתל אביב הקטנה. 
מידע על פעילויות והדרכות הקלידו בגוגל 

"מוזיאון ההגנה". טל: 03-5608624.

       
"הרצלילינבלום", המוזיאון לבנקאות ונוסטלגיה 

תל אביבית, שוכן בתוך מבנה יפהפה ששופץ 
ושוחזר בצומת הרחובות הרצל ולילינבלום בת"א 

בסמוך לשדרות רוטשילד. המוזיאון מתמקד 
בהווי החיים החברתי והתרבותי של תל אביב 

החל משנותיה הראשונות ועד היום, ובהתפתחות 
המסחרית והעסקית של תל אביב מימי ראשית 

אחוזת בית. במוזיאון משתרע על פני שלוש 
קומות, ומכיל אטרקציות מגוונות – שחזור סניף 
הבנק הראשון, מיצג אור קולי המוקרן על דגם 
של תל אביב בראשית דרכה, משחקי עסקים 

אינטראקטיביים, סיור וירטואלי המנסה לחזות כיצד 
תראה הבנקאות בשנת 2028 ועוד. לפרטים ומידע 
הקלידו בגוגל "הרצלילינבלום" טל: 1700-558000

מגדל שלום . שוכן במרכז ההיסטורי של תל אביב 
. במתחם בו עמדה גימנסיה הרצלייה, בקצה רחוב 
הרצל, בקרבה לשדרות רוטשילד.במגדל 3 קומות 

של חללי  תצוגה בהם אפשר ללמוד על התפתחות 
העיר מתוך היבטים שונים: היסטורי, אדריכלי, 

אומנותי, תרבותי ולאורך יותר מ- 100 שנות קיומה. 
במקום למעלה מ- 12 תצוגות קבע ותערוכות 

מתחלפות, דגמים, מפות, עבודות פסיפס, תמונות, 
חפצים ועוד. הביקור במתחם חופשי בשעות 

הפעילות. סיורים מודרכים ומידע נוסף הקלידו 
בגוגל-"המרכז להכרת תל אביב״ 

מסלול רביעי - מתחם סביבתי של 
מיתולוגיה מקומית.   

אזור דרום רחוב אלנבי, מתחם שוק לוינסקי ושכונת 
פלורנטין משדר תחושה כללית של תערובת - של 

גיוון אתני ואותנטיות, היסטוריה יחד עם סצנת 
רחוב תוססת והרבה קסם.
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רחוב אלנבי, אחד הרחובות הראשיים המחברים 
את דרום העיר ללבה, נחשב בעבר לרחוב האלגנטי 
ביותר בתל אביב – "שדרת הפאר" שלה. ניתן עדיין 

לראות כאשר מביטים מבעד לצמרות העצים 
במבנים מרשימים, ששלטיהם עשויי הפסיפס 

מציינים את תאריך הקמתם, את שמות אדריכליהם 
ואת בעליהם. לאורך הרחוב משני צידיו מגוון עצום 

של חנויות אופנה ,חנויות "אאוטלאט", חנויות 
עודפים של מותגי אופנה, הנעלה, אקססוריז, לצד 

חנויות כלי בית תכשיטים, מסעדות, והמגוון עוד 
עצום. בקצהו רחוב אלנבי הופך לרחוב העלייה  

לאורכו חנויות צבעוניות ופריטים במחירים 
אטרקטיביים. בקצה רחוב אלנבי  ניתן לפנות לכיוון 

דרום אל רחוב "דרך יפו" אשר לאורכו עשרות 
חנויות ויצרני אופנה עממית.

שוק לוינסקי הצבעוני משתרע במרחב שבין  
דרך יפו ורחוב העלייה. השוק כולל מגוון עצום של 

חנויות סוחרים, "סיטונאים״, "יבואנים" ו"יצרנים" 
מתמחים. אלו ממוקמים בחנויות המצויות בקומת 

הקרקע של בתים בני 2 קומות ורחובות צרים  
אינטימיים. לכול רחוב התמחות שונה - תבלינים, 
מנורות, דברי מטבח, מנורות, שימורים ומזון יבש, 

ציוד משחקים ואביזרים לפעוטות וילדים, רחוב 
הרהיטים ועוד. כאן גם ניתן לסעוד )יאללה בסטה( 
במסעדות "פועלים" אתניות , תוכלו לטעום מאכלי 
רחוב  מעגלות רחוב, לשבת על בירה ומזטים בכוך 

קטן או לאכול במסעדת שף אופנתית וצעירה 
ולבלות בבר בשעות הערב והלילה.

שכונת "פלורנטין " הסמוכה לרחובות שוק 
לוינסקי מהווה כור היתוך בו מתמזג הפופולארי, 

העירוני, הצעיר עם הפשטות האתנית ואווירה 
שכונתית צעירה. בשכונת פלורנטין הפעילה עד 

השעות הקטנות מצויים  מגוון מקומות בילוי 
ואווירה שכונתית – ברים מועדונים מסעדות.  

רבאזור זה חנויות רהיטים, מוצרי תאורה, עיצוב ותר
בות הבית, בייחוד לאורך הרחובות וולפסון ופרנקל, 

ההופכות את פלורנטין ליעד נבחר עבור מעצבי 
פנים מן השורה הראשונה.

מסלול חמישי – מתחם סביבתי של  טבע 
ושיק עירוני. 

נבקר במתחם בזל, צפון דיזנגוף, גשר בר יהודה, 
נחל הירקון, יריד המזרח ונמל תל אביב. כיכר בזל, 

בה נתחיל את המסלול נמצאת במפגש רחובות 
בזל ואשתורי הפרחי, מרחק קצר מצפון 

3

״חנויות 
קונספט 

מעניינות״

״כאן גם 
ניתן לסעוד 
במסעדות 
"פועלים" 
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רחוב אבן-גבירול. זהו אחד ממתחמי הבילוי 
האינטימיים והפופולאריים של זוגות ומשפחות 

צעירות בתל אביב, עם בתי קפה ומסעדות, חנויות 
בוטיק וחנויות קונספט מעניינות כמו לדוגמא חנות 

למוצרי נייר וחפצים ייחודיים מיפן, בוטיקים של 
אופנה ותכשיטים ועוד. צפון רחוב דיזנגוף נמצא 
מערבה מהמתחם ובתוך מספר דקות נגיע אליו 

ונטייל בו לכיוון צפון. משני צידי הרחוב חנויות 
בוטיק ייחודיות, רבות מהם של מעצביים ישראלים 
מובילים, בתי קפה ומסעדות. נתרשם מהתצוגות 
וההיצע ונגיע לצומת בו הרחוב נפגש עם שדרות 

נורדאו. בשדרות נורדאו נפנה מדיזנגוף ימינה נחלוף 
או נעצור ליד הקיוסק הטיפוסי של השדרה ונצעד 
לאורכה עד למפגש עם רחוב אבן גבירול בו נפנה 

שמאלה )צפונה(. נחלוף על פני מספר חנויות 
המאפיינות את הרחוב והשכונה ונגיע בתוך מספר 
דקות אל גשר בר יהודה החוצה את הירקון ונפנה 

לרדת אל עבר הגדה הדרומית של נחל הירקון כאן 
באזור, ברחוב אוסישקין מול בית מספר 98 נוכל 

)בשעות הפעילות למידע ופרטים: 03-6420541( 
לשכור אופניים משפחתיים להמשך רכוב של הסיור 

או לשכור ב"שייט הירקון"  סירת משוטים, מנוע, 
דוושות להמשך רטוב .. עמוסים בחוויות נפסע 
לאורך הגדה לכיוון מערב ונהנה מרחש זרימת 

המים, עצי האיקליפטוס הענקיים, מתקני המשחק 
והשעשועים לילדים. ככל שנמשיך מערבה לכיוון 
הים נגיע אל נקודת המפגש בו הירקון נשפך אל 

הים. מולנו תחנת החשמל ופארק רידינג, הגשר על 
הירקון - תמונת נוף מדהימה. לפנינו נפתח כול אזור 

“יריד המזרח ונמל תל אביב“ בו נבלה את השעות 
הבאות של הערב והלילה. ברחבי היריד והנמל 

מתקיימים מופעים, פסטיבלים, תערוכות ואירועים 
פתוחים נוספים לציבור המבלים.   

לפרטים ומידע עדכני של מגוון ההיצע ולוח 
אירועים – הקלידו בגוגל: ״נמל תל אביב״ או יריד 

המזרח.

3
״הגשר על 

הירקון - 
תמונת נוף 

מדהימה״

CITY
brea

k
tel aviv
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ההטבה פרטים הזמנות ומידע   המקום/ הבילוי

רק 65 ש”ח לכרטיס  
בהזמנה טלפונית ואמירת 

הקוד 2031 .לא כולל 
מחזות זמר.

03-6060900 
cameri.co.il

תיאטרון 
“הקאמרי”   

1+1 בהזמנה טלפונית 
מראש ואמירת הקוד  

9852. כולל מחזות זמר.

               03-6295555
habima.co.il

תיאטרון 
“הבימה“      

1+1 ברכישת כרטיס 
כניסה למוזיאון. 

 03-6077020
tamuseum.org.il

מוזיאון         
“תל אביב 

לאמנות”

1+1 ברכישת כרטיס 
כניסה למוזיאון כולל כניסה 

לתצוגות, לפלנטריום ולאתרים 
ובהזמנה טלפונית מראש. 

03-641-5244 
eretzmuseum.org.il

פתוח כל השבוע כולל שבת.  
ראשון סגור

מוזיאון “ארץ 
ישראל”,       

15% הנחה מהמחיר 
המלא. ההטבה תקפה 

בהזמנה טלפונית  וברכישה 
במקום. יש להציג “כרטיס 

אורח” תקף בעת קבלת 
הכרטיסים.

03-6927777
israel-opera.co.il

ההטבה  רק למופעי 
הבית הכוללים את מופעי 

האופרה ומוסיקה.

“האופרה 
הישראלית” 

– המשכן 
לאומנוית 

הבמה.  

50% הנחה, מלבד 
פרויקטים מיוחדים, 

באמירת הקוד “סיטי ברייק”

03-5157000 שלוחה 1 
gesher-theatre.co.il

תיאטרון  
״גשר״           

שד ירושלים, יפו

עד 50% הנחה רק 
באמצעות רכישה באתר 

האינטרנט ותשלום 
בכרטיס אשראי.                           

איסוף הכרטיסים בעמדות 
״מגהפופ״ באמצעות העברת 

כרטיס האשראי בו שולמה 
ההזמנה והצגת ״כרטיס 

אורח״ תקף.

מידע ורכישה רק 
באמצעות אתר האינטרנט:       

Megalean.co.il  והזנת 
קוד ארגון - 654321     

באתר:  מידע על מועדי 
הצגות, רכישת כרטיסים 

מוזלים באמצעות כרטיס 
אשראי  ואופן קבלת         

הכרטיסים:   באמצעות  
הורדת אפליקציה לנייד או 
באמצעות  המייל והדפסה 

אצלך או באמצעות רשימת 
עמדות כרטוס ״מגה פופ״ 

לאיסוף הכרטיסים.

״מיקה שלי״ 
המחזמר בין שתי 

אהבות, בין שתי 
מלחמות 1967-73 

. סיפור אהבה, 
פרידה, שלום 

ומלחמה. מלווה 
בשירים והמרגשים 

של התקופה 
ביניהם: "שלווה", 

"ישנן בנות", "אהוב 
בסיירת חרוב", 

"בשמלה אדומה", 
"שיר לשלום", ועוד 

רבים. בתיאטרון 

40%- 20 הנחה. בהזמנה 
טלפונית ואמירת הקוד “סיטי 

ברייק”. למופעים ספציפיים 
בלוח המופעים.

03-5173711
inbal.org.il

תיאטרון מחול 
ענבל  - מרכז 

אתני רב תחומי,    
נווה צדק.

1+1 בהזמנה טלפונית 
מראש ואמירת הקוד 5934

           03-7255333
lessin.co.il

תיאטרון “בית 
לסין” 

 מגוון הטבות  עד 50% הנחה 
לאורחי "סיטי ברייק" במלונות תל אביב רבתי.
יש לוודא מראש את הפרטים המעודכנים אצל מציע הבילוי/המקום. 

מומלץ להזמין כרטיסים/מקומות מראש .בעת מימוש ההטבה יש 
להציג כרטיס אורח תקף. ההטבות בתוקף עד-30.8.19. יתכנו שינויים.

הבימה. 



ההטבה פרטים הזמנות ומידע המקום/ הבילוי

1+1 על הצגות 
האנסמבל. 20% הנחה 

לכלל המופעים בהזמנה 
טלפונית ואמירת הקוד 

“סיטי ברייק”. 

              03-5611211
tmu-na.org.il

תיאטרון 
“תמונע״ - 

תיאטרון פרינג׳ 
להצגות, מופעי 
מחול ומוסיקה. 

20-25%  הנחה בהזמנה 
טלפונית מראש ואמירת קוד 

הטבה 3030. 

03-5105656 
suzannedellal.org.il

תקף רק למופעי חו״ל. 

מרכז “סוזן 
 דלל”,

 נווה צדק. 

1+1 ברכישת כרטיס   
ואמירת קוד ההטבה: 
“סיטי ברייק”. יש להציג 

כרטיס אורח תקף בקופה. 
הזמנה טלפונית מראש.

03-9054421 
habait-theatre.org.il

בשוק הפשפשים יפו במבנה 
חדש ומפנק- סטודיו ניסן 

נתיב. 

תיאטרון  
״הבית״ 
תיאטרון 

עצמאי ומחול 
עכשווי משובח.

1+1 ברכישת כרטיס   
וציון קוד הטבה: 1+1.      

יש להציג כרטיס אורח תקף 
בקופה. הזמנה טלפונית 

מראש או באתר.

03-6812126 
hasimta.com

הצגות, מופעים, פסטיבלים. 
כל ימות השבוע כולל שישי 

ושבת . 

תיאטרון  
״הסמטה״ יפו 

העתיקה.  

1+1 להצגות הסטודיו   
לא כולל מחזות זמר.    

קוד הטבה : 7777.

03-6871834 
studioact.co.il

הזמנות באתר הסטודיו או 
בטלפון.

תיאטרון   
״יורם 

לוינשטיין״ 
סטודיו למשחק. 

15% הנחה על תפריט 
המסעדה עם הצגת 

״כרטיס אורח״ תקף.      
1+1 להצגות התיאטרון 

עם הצגת ״כרטיס אורח״ 
תקף.

03-6330808 
nalagaat.org.il

מיזם תרבותי חברתי 
ייחודי הכולל תיאטרון, 

מסעדת גורמה בלקאאוט 
ובית קפה איכותי.

מרכז “נא 
לגעת”,         

נמל יפו. 

20% הנחה מהמחיר 
המלא לכרטיס בקופת 

המוזיאון ובהצגת כרטיס 
אורח תקף.  

 03-7457808
                                                                                   bh.org.il/he

מוזיאון ״בית 
התפוצות״ -          

תל אביב

1+1 ברכישת כרטיס 
כניסה למוזיאון הישראלי 

כולל אזניות שמע. 10 ש״ח  
לכרטיס לכניסה לתערוכת 

ששת הימים.

*4585
          rabincenter.org.il

יש להציג כרטיס אורח 
בקופה. אין כפל מבצעים

המוזיאון 
הישראלי 

במרכז יצחק 
רבין 

עד 50% הנחה רק 
באמצעות רכישה באתר 

האינטרנט ותשלום בכרטיס 
אשראי. 

איסוף הכרטיסים בעמדות 
״מגהפופ״ באמצעות העברת 

כרטיס האשראי בו שולמה 
ההזמנה והצגת ״כרטיס 

אורח״ תקף.

מידע ורכישה רק 
באמצעות אתר האינטרנט:       

Megalean.co.il  והזנת 
קוד ארגון - 654321     
באתר לחץ על לשונית: 
הצגות ומופעים מרכז. 

באתר: מידע, רכישת 
כרטיסים מוזלים באמצעות 

כרטיס אשראי  ואופן קבלת        
הכרטיסים: באמצעות 

הורדת אפליקציה לנייד או 
באמצעות המייל והדפסה 

אצלך או באמצעות רשימת 
עמדות כרטוס ״מגה פופ”. 

מגוון 
הצעות בילוי 

מובחרות:  
מסעדות, מופעים, 

הצגות, אירועים, 
תערוכות, 

מועדונים, סטנד 
אפ, מוסיקה 

ברחבי תל האביב 
והאזור:  לילדים, 

לנוער, למשפחות 
ולזוגות.

ההטבה פרטים הזמנות ומידע המקום/ הבילוי

10% הנחה   לכל 
הפעילויות. קוד הטבה: 

1018. חובה לתאם ביקור 
מראש בטלפון או באתר.

03-7181333 
mahuti.co.il

מסלול פעילות ויצירה כולל 
תחנות אינטרקטיביות    
לפיתוח אישי כיף והנאה.

״מהותי״       
מרכז פעילויות 

חוויתי לכל 
המשפחה. בלב 

תל אביב

1+1 ברכישת כרטיס 
כניסה עם הצגת ״כרטיס 

אורח״ תקף. אין כפל 
מבצעים.

03-7955909 
olimpic.one.co.il

מסע אינטראקטיבי רב חושי 
מרתק ומרגש בין רגעי השיא 
של המשחקים האולימפיים. 

הכניסה מגיל 6.

מרכז המבקרים 
״החוויה 

האולימפית״,   
תל אביב

1+1 ברכישת כרטיס 
כניסה עם הצגת ״כרטיס 

אורח״ תקף. אין כפל 
מבצעים.

03-5161970 
gutmanmuseum.co.il

ניתן להשתמש בהטבה 
אחת למשפחה

מוזיאון  נחום 
גוטמן, נווה צדק  

תל אביב

1+1 ברכישת כרטיס 
כניסה לא כולל מופעים 

עם הצגת ״כרטיס אורח״ 
תקף.

                      03-5168042
rokach-house.co.il

מוזיאון 
״בית רוקח״,  

נווה צדק,            
תל אביב

50% הנחה ממחיר 
הכרטיס בהצגת ״כרטיס 

אורח״ תקף והזמנה 
טלפונית מראש

03-5255961
rubinmuseum.org.il

מוזיאון “בית 
ראובן” ברחוב 

ביאליק.        
תל אביב

1+1  ברכישת כרטיס 
לביקור במוזיאון עם 

הצגת ״כרטיס אורח״ תקף.

03-5254530 
  beithair.org.il

מוזיאון “בית 
ביאליק״, 

ברחוב ביאליק 
תל אביב 

1+1  ברכישת כרטיס 
לביקור במוזיאון עם 

הצגת ״כרטיס אורח״ תקף.

      03-7240311
 beithair.org.il

מוזיאון “בית 
העיר” ברחוב 
ביאליק.         

תל אביב

1+1 ברכישת כרטיס 
כניסה למרכז המבקרים 
ואמירת הקוד 1448. הזמנה 

טלפונית מראש

            03-5106420
                 ihi.org.il

במגדל שלום  מאיר, תל 
אביב          

מרכז 
המבקרים 
״מכריזים 

בזאת״  

1+1 ברכישת כרטיס 
כניסה במחיר מלא. לא 
כולל סדנאות  ופעילויות 

073-2151500
dmh.org.il

אין כפל הנחות.                                                                                                             

מוזיאון העיצוב 
חולון.

1+1 ברכישת כרטיס 
כניסה במחיר מלא. 

לא כולל סדנאות  
ופעילויות ייחודיות. אין                                                                                                                   

כפל הנחות.

03-6521849
cartoon.org.il

המוזיאון 
הישראלי 

לקריקטורה 
לקומיקס  

חולון.



ההטבה פרטים הזמנות ומידע המקום/ הבילוי

25% הנחה מהמחיר 
המלא. אין כפל הטבות. 

בהצגת כרטיס אורח תקף.

03-5021552
                                                                                                                                               mediatheque.org.il

                                   

תיאטרון 
המדיטק 

לילדים ולנוער   
חולון.

1+1 לסיור שכולל  קפה, 
עוגה ואירוח במרכז  

המבקרים ובגלריה.

03-5553326
                                                               michalnegrin.com

סיורים א’-ה’ בשעות 10:00, 
13:00 ו-15:00 בתאום 

טלפוני מראש. 

גלריית ״מיכל 
נגרין״  - מרכז 

מבקרים, בת  ים          

20% הנחה ממחיר 
השתתפות בסיור 

בהצגת ״כרטיס אורח״ 
תקף.

           03-6320431
    mh-distillery.com

סיורים, הסברים  וטעימות 
במועדים קבועים ובתאום 

טלפוני מראש . פרטים 
באתר ובטלפון.

“מילק אנד 
האני” מזקקת 
וויסקי ומרכז 

מבקרים,      
תל אביב

1+1 ברכישת כרטיס   
וציון קוד ההנחה: 1+1.    

יש להציג כרטיס אורח תקף 
בקופה.

03-6812126
        hasimta.com

הופעות חיות.
פרטים והזמנה מראש 

באתר או בטלפון.

מועדון הג’אז 
בתיאטרון 
 “הסמטה”.
יפו העתיקה

כרטיס ב- 95 ש״ח 
במקום 105 ש״ח רק דרך 

האתר ולהזין קוד 0399. 
הכרטיס פעיל בימים 

א’-ה’ בשעות 9-17, וביום ו’ 
בשעות 9-15

 076-5398000
yallabasta.co.il

לפרטים והזמנת כרטיס 
הטעימות בשוק לוינסקי, 

בשוק הכרמל ובשוק 
הפשפשים הכנסו לאתר.

“יאללה 
באסטה” 

כרטיס הטעימות 
הקולינאריות 

בשווקי תל אביב 
יפו.

108 במקום  120 ש״ח. 
באתר הזינו קוד הנחה 
0399  והתקינו לטלפון 

אפליקציה לאחד מסיור 
הטעימות. פרטים ומידע 

באתר

 076-5398000
yallabasta.co.il

מסלולי ביקור ב- 8-12 
נקודות עניין + כ-6     

טעימות מובחרות בכל 
אחד ממגוון מהסיורים.

אפליקציית
 BITEMOJO
בייט מוג’ו  - 

סיור טעימות 
קולינרי עצמאי 

בשווקי תל אביב          
יפו

20% הנחה            
מהתפריט בהצגת כרטיס 

אורח תקף.

077-2133007
        cafenimrod.com

סניפים: נמל תל 
אביב. מתחם שרונה.                  

אבן גבירול 27. פתוח בכל 
ימי השבוע   החל מ- 0900

“נמרוד״    
רשת מסעדות 

ייחודיות. תל 
אביב

1+1  בהצגת כרטיס אורח 
תקף. סה”כ כ- 35 דקות 

הפלגה.

050-6520054
לפרטים ומידע הפלגה 

יומי עדכני. שייט חופי בכל 
ימי השנה אל מול חופי יפו 

ולאורך חופי תל אביב, לעומק 
הים ובחזרה לנמל יפו. 

״סבבה״ – 
הפלגה לשייט  

חופים  מרציף 
נמל יפו.

ההטבה פרטים הזמנות ומידע   המקום/ הבילוי

עד 50% הנחה רק 
באמצעות רכישה באתר 

האינטרנט ותשלום בכרטיס 
אשראי. 

איסוף הכרטיסים בעמדות 
״מגהפופ״ באמצעות העברת 

כרטיס האשראי בו שולמה 
ההזמנה והצגת ״כרטיס 

אורח״ תקף.

 מידע ורכישה רק 
באמצעות אתר האינטרנט:       

Megalean.co.il  והזנת 
קוד ארגון - 654321     
באתר לחץ על לשונית: 
פארקים ואתרים מרכז. 

באתר: מידע, רכישת 
כרטיסים מוזלים באמצעות 

כרטיס אשראי  ואופן קבלת    
הכרטיסים: באמצעות 

הורדת אפליקציה לנייד או 
באמצעות המייל והדפסה 

אצלך או באמצעות רשימת 
עמדות כרטוס ״מגה פופ״ 

לאיסוף הכרטיסים.

מגוון פארקים, 
אתרים 

ואטרקציות 
ברחבי תל אביב 

והאזור: פארק 
הטרמפולינות, 
סקי מים, היכל 

הקרח, ימית 
ספארק, מוזיאון 

הילדים חולון, 
סיורי מודרכים 

- בסגווי, אופנים 
חשמליים, קולנוע 
7 ממדים רב חושי 

בנמל תל אביב, 
מיני גולף הרצליה           

ועוד.

 15% הנחה ממחיר 
כרטיס בהצגת ״כרטיס 

אורח״ תקף.

03-5589722
tlv-balloon.co.il

בפארק “גני יהושע”, 
סמוך לאגם.

כדור פורח 
תל אביב            

             TLV
Balloon

20% הנחה מהמחירון 
באתר בהצגת כרטיס 

אורח תקף.

050-4545444
trippy.org.il /  easy.org.il

טיול בילוי חוויתי עצמאי 
בעזרת מפה דיגיטלית עם 

הסברים קוליים וכתובים. כל 
ימי השבוע -10:00 עד שעה 

לפני החשיכה. מיקום :ליד 
האגם ב”גני יהושוע” מול 

הכדור הפורח.

“טריפי” רכבי 
גולף חשמליים 
בנהיגה עצמית 
ואופנים לטיול 
ברחבי פארק 

הירקון.

39 במקום  55 ש״ח.

לקבלת ההנחה הקלד 
באתר: “סיטי” במשבצת” 

הזן קוד הטבה.

   

eventer.co.il/user/tctisrael. 
מידי שבת בבוקר הצגה 
באולם תיאטרון ממוזג. 

מתקנים מתנפחים, סדנאות 
יצירה, פינות זולה וקפה 

להורים,  באווירה פסטורלית  
ובצמוד לפינת החיי. פרטים 

הזמנה ותשלום  באתר       

תיאטרון 
״פארק״     

חוויה של מתחם 
תיאטרון לילדים 

בטבע של פארק 
הירקון-גני יהושע.

20% הנחה מהמחירון 
המלא בעת הצגת כרטיס 

אורח תקף.רק בתחנת 
“שייט הירקון”. לא כולל 

שבתות וחגים.

03-6420541

   parkfun.co.il
תחנת “שייט הירקון” – 

מתחת לגשר הירקון מול 
רחוב אוסישקין 98 . פתוח 

כל השבוע

״שייט הירקון״     
סירות  להפעלה 

עצמית בנחל 
הירקון –משוטים 

,פדלים, 
אוטופדל   

ומנוע.

גרבי קפיצה מתנה 
בהצגת כרטיס 

אורח תקף בקופות.            
פתוח כל ימי השבוע. מידע, 

הזמנות ותשלום באתר.

09-7887170
skyjump.co.il

כ- 600 מ' של מתחם חדשני, 
מקפיץ, כייפי ומיוחד של 

טרמפולינות לכל המשפחה.  

״סקי ג׳אמפ״     
פארק 

הטרמפולינות 
 והטיפוס בנמל
תל אביב       
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ההטבה פרטים הזמנות ומידע המקום/ הבילוי

15% הנחה ממחיר 
המשחק בהזמנה מראש 

באתר במחיר מלא. 
ההנחה תינתן במועד 

התשלום לאחר המשחק 
ובהצגת “כרטיס אורח” תקף.

03-5531194
 quesomania.co.il.

רחוב החשמונאים 100 ת"א, 
קומה 1-.

פרטים והזמנות באתר.
פתוח כל יום   ובשבת 

09:30-24:00

Questamenia 
   אסקייפ רום,

תל אביב

1+2, שני משחקים 
בתשלום והשלישי 

בחינם. ההטבה לאדם 
למשחק, בהצגת ״כרטיס 

אורח״ תקף.  

03-5700834
           rgbowling.com

דרך אבא הילל 299, סמוך 
לשער 2 באצטדיון רמת 

גן, ממול לקניון אילון.
פתוח כל יום ובשבת  

10:00-03:00

באולינג     
רמת גן – 
תל אביב 

10% הנחה להשכרת 
ציוד גלישה. 10% הנחה 

בחנות מקצועית ואופנה. 
300 ש״ח שעור הדרכה 

 זוגי במקום 400 ש״ח
בהצגת כרטיס אורח תקף.

03-5103439 
  surfacademy.co.il

הרברט סמואל 5 חוף 
הילטון. גלישת רוח, גלים, 

 סאפ ,קיאקים.

“אקדמיה 
לגלישה”         

חוף הילטון, 
ת”א.

25% הנחה            
ממחיר הסיור בהצגת 

״כרטיס אורח״ תקף.

052-7747748
mytelaviv.co.il

סיורים קבועים ומשתנים 
ברחבי ת”א -יפו.  פרטים 
והזמנות באתר ובטלפון.

אילן שחורי -  
תל אביב שלי.         

סיורים  
איכותיים

20% הנחה למגוון 
הסיורים.  יש להציג את  

כרטיס האורח למדריך  
 הסיור.

03-5166188
       visit-tel-aviv.co.il
 פרטים, הזמנה ותשלום: 

באתר/בטלפון סמן או אמור 
 את קוד הטבה  “סיטי ברייק”

“לגלות 
את העיר 

בשעתיים”         
סיורי עירית   

ת”א- יפו.  

20% הנחה למגוון 
הסיורים המודרכים.               

1+1 בהשכרת טאבלט 
עם יישומון חוויתי לסיור 

עצמוני.

03-5166188
       visit-tel-aviv.co.il
 פרטים, הזמנה ותשלום: 

באתר/בטלפון סמן או אמור 
את קוד הטבה  “סיטי ברייק”

“שביל 
העצמאות״ 

הסיור הפופולרי 
ביותר בת”א       

יפו.

112 ש״ח במקום      
125 ש״ח. קוד הטבה: 

.0399

076-5398000
yallabasta.co.il

בהרשמה והזמנה מראש 
באתר.

“הסיורים 
הפתוחים״ רק בימי 

שישי. 

10% הנחה להשכרת 
ציוד גלישה. 10% הנחה 

בחנות מקצועית ואופנה. 
300 ש״ח שעור הדרכה 

 זוגי במקום 400 ש״ח
בהצגת כרטיס אורח תקף.

09-8665060 
  surfacademy.co.il

רח׳ הצדף 3, בחלק הצפוני 
של מרינה הרצליה)קניון 

ארנה(, בסמוך לחוף הנכים. 
גלישת רוח, גלים, סאפ, 

קיאקים.

“אקדמיה 
לגלישה”         

הרצליה.

25%  הנחה מכרטיס 
כניסה במחיר מלא. 

בהצגת ״כרטיס אורח״ 
תקף בקופה.

 09-9550929
parks.org.il

אפולוניה 
- גן לאומי          

צפון חוף 
הרצליה 

זכות שמורה לשינויים וללא הודעה מראש

איך מתנידים בעיר

l ברגל או באופנים עירוניים ״תל אופן״  שניתן לשכור לפי בסיס של 

שעות או ימים בתחנות "תל אופן" המוצבות בכל רחבי תל אביב. 
l הורד את אפליקצית Moovit לסיוע בתכנון מסלול ההגעה אל 

היעד בתחבורה ציבורית וקבלת מידע תחבורתי.
l ״האוטובוס האדום״ - קו ״סיור תיירותי״ של תל אביב יפו. עובר 

ברוב  אתרי התיירות המרכזיים. ניתן לרכוש כרטיס נסיעה יומי 
המאפשר עליה וירידה בכל תחנה במסלול במהלך היום. פרטים, 

מסלול ותחנות – הקלידו בגוגל "האוטובוס האדום תל אביב".

לדעת יותר, לחוות יותר, עדכני יותר
 

מעוניינים במידע נוסף מעבר לחוברת זו? מידע עדכני מה קורה 
היום? פרטים והצעות/בנושא או עניין שאתם אוהבים? 

אירועים ופסטיבלים שמתקיימים בעיר?  
- הנה כמה אפשרויות ודרכים לדעת ולחוות יותר:

l למידע תיירותי /היסטורי/אקטואלי, אטרקציות ועוד              

הקלידו בגוגל התאחדות מלונות תל אביב רבתי או את אחד    
האתרים הבאים: ״תיירות תל אביב״. ״יפו מסביב לשעון״. תיירות 

בת ים. תיירות הרצליה. תיירות חולון. תיירות רמת גן. סיור בבני 
ברק. או הקלידו  בגוגל ״אתר מפה״ ואת שם האזור או הישוב ואז 

הקלידו את שם הנושא/העניין. 
l למסלולי טיול עצמאים בנושאים, בתחומים ובאזורים             

שונים - הקלידו בגוגל התאחדות מלונות תל אביב רבתי או: טיולים 
עצמאיים והוסיפו את שם העיר. או הקלידו "טיולי" או ״אתר מפה״ 

ושם האזור /המקום בו ברצונכם לטייל.  
l לטיולים וסיורים מודרכים בנושאים, תחומים, אזורים, 

ובסגנונות שונים –הקלידו התאחדות מלונות תל אביב רבתי, או: 
"סיורי עיר עולם ותיירות", או סיורים ע״ג סגאווי, או סיורים וטיולים 

מודרכים/ייחודיים/בגוון אישי והוסיפו את שם העיר.
l למידע והמלצה אישיים - פנו אל: לשכות מידע תיירותי 

העירוניות של תל אביב טלפון 03-5166188, 6814466- 03.
או אצל פקידי הקבלה במלון. או הקלידו בגוגל – המלצות אישיות 

לבילוי בתל אביב - יפו. 
l למידע עדכני, ארועים, פסטיבלים ופעילויות ביום ובלילה + 

הקלידו בגוגל – ״עכבר העיר״ תל אביב ואו ״טיים אאוט״ תל אביב. 
כאן תמצאו המלצות ופרטים על מה קורה והיכן בכל יום ושעה 

בתל אביב - יפו. באתרים אלו במיוחד ב״אתר מפה״ תמצאו מידע 
רגם אודות - מקומות בילוי, אוכל, גלריות אירועים, מופעים, פעי

לויות לילדים ועוד.
l לאאוטלטים וחנויות עודפים - הקלידו בגוגל "חנויות עודפים 

בתל אביב".

! ה  מ י ע נ ה  ש פ ו ח



www.visit-tel-aviv.com/he/Tel-Aviv-City-Break


