
 תצוגת חוצות| שרונה 

 תקציר

 'התוכנית להעצמת המורשת הלאומית'



 רקע| מייצגי חוץ 

בהיותו מתחם שימור מן הגדולים  , יפו –מתחם שרונה הינו מתחם דגל בעיר תל אביב 
 .  בעיר

 
 דונם   40במקום נעשות עבודות שימור ושחזור רחבות היקף לפיתוח פארק בשטח של 

 (.1872)שרונה  הטמפלריתמבנים לשימור מתקופת המושבה  37ובו 
 
מוסד הטכניון לימודי תואר שני  , מוזיאונים -מבנים מתוכם יפעלו כמבני ציבור  6

 .  מבקריםוכן מרכז , באדריכלות ושימור
 

 .מבנים ישמשו למסחר באמצעות יזמים פרטיים 27
 

ר בנוי למשרדים מסחר  "מ 500,000מגדלים בשטח של   17בהיקף מתוכננים ונבנים 
 .ומגורים

 
מ מהמתקדמות בארץ ובעולם  "ק 1.6מתחת לפארק נבנית דרך תת קרקעית באורך 

 .שתוביל לחניונים התת קרקעיים
 

י  "ממ, האוצר, כהערכות לקליטת אלפי כלי הרכב מבוצעות בשיתוף משרד התחבורה
שיקוע דרך  : כגון , התאמות בעורקי התחבורה הסובבים את המתחם, ועירית תל אביב

שיקוע  , הסטת הארבעה, מבנים 5הרחבת רחוב קפלן שכללה הזזה של , מנחם בגין
 .ועוד שאטלגשר מעריב יצירת נתיב 

 
 

 
 



 

 שרונה -הדמיה  



 שרונה -הדמיה  



 רקע| מייצגי חוץ 

 
 

 
 

 
, מבקרים ביום 20,000המתחם עתיד להיפתח בסוף השנה ועתיד לקלוט כ •

 .תיירות חוץ וכן עשרות סיורים מודרכים
 

המבקר במרכז המבקרים יעבור מסע בזמן וייחשף לתהפוכות הדרמטיות •
המשך בפעילות הציונית  , החל מיסוד המושבה החקלאית. שעברו במקום

הקמת מחנה יהושע עם עזיבת הבריטים וראשית פעילות הממשלה , במקום
 .הצעירה בשרונה כריבונות ישראלית בארץ ישראל

 
המבנה שישמש כמרכז המבקרים היה בעבר בית מגורים טמפלרי ולימים גנזך •

המבנה קטן מלהכיל את המידע הרב והחשוב שיש להציג לציבור  . המדינה
ולכן הבנת השלם של חווית הביקור היא באמצעות שוטטות במרחב , הרחב

 .  הפארק
 



תכנית להכרה במתחם שרונה כאתר מורשת לאומי הוצגה למשרד ראש  •
 .  הממשלה וקיבלה אישור ותקצוב חלקי

 

להביא לתודעת הציבור הרחב ולהכרות  " המסלול הסודי של שרונה"מטרת התכנית •
ההתמודדות בימיה  , 50-ו ה  40קרובה עם המקום בו פעלה ממשלת ישראל בשנות ה 

,  משרדי הממשלה השונים, מקום מושבו של הנשיא, בית ראש הממשלה, הראשונים
הדפסת הבולים בחשאי והלירה הארץ  , הסוכנות היהודית, היווסדות המוסד בשרונה

של מערך האחזקה של חיל האוויר   היווסדו, ל"הגיוסים הראשונים לצה, הישראלית
המאבק  ' מחנה יהושע' -בניית הכוח המגן העברי , ל במקום"הקמת צה, במרתפי היקב

 .התקפות המחתרות על המחנה והמאבק בשלטון הבריטי ועוד -הציוני  

 

מפעילה עיריית תל אביב מנהלת  , על מנת להבטיח השקעה ברת קיימא וארוכת טווח•
 .ייחודית במקום שתפקידה לתפעל ולתחזק את המתחם על פי סטנדרטים גבוהים

 .מנהלת שרונה פועלת מטעם חברת אחוזות החוף      

 רקע| מייצגי חוץ 



 קהל המבקרים

המתחם יהווה מוקד משיכה למבקרים רבים הן כמוקד היסטורי והן כמרכז תרבות  •

 .בילוי פנאי ומסחר

 

 קהל מגוון •

 יישובי גוש דן-

 עובדי האזור-

 חיילי וקציני הקריה-

 תוכניות חינוכיות –בתי ספר במסגרת סיורים מאורגנים -

 תיירות פנים וחוץ-

 

תצוגת החוצות מנגישה את המורשת הלאומית לעשרות אלפי המבקרים  •

 .הצפויים לפקוד את שרונה מדי יום

 

 

 

 

 



 מורשת לאומית| מייצגי חוץ 

 'ההיסטוריה הסודית של שרונה'תצוגת החוצות תחשוף למבקר את 

הינו ייחודי ובעל משמעות  ' שרונה'שימור המורשת הלאומית המתבטא במתחם 

 .  חשיבות השימור והעברת היסטוריה זו הינה ערך עליון העומד בפנינו. וחשיבות רבה

מתוך הבנה שההיסטוריה הלאומית היא חלק  ' שרונה'א משקיעה בפרויקט "עירית ת

 .בלתי נפרד מאיתנו ומעתידנו ורואה עצמה כשליחה בהטבעת החותם הלאומי במתחם

 

התוכנית להעצמת המורשת הלאומית מוזמנת לקחת חלק בתצוגת החוצות וליצור  

שיתוף פעולה טבעי מתוך תוכנית רחבת היקף שנמצאת כבר בתהליכי עבודה  

 .  א"עירית ת' י ר"מתקדמים ומובלת באופן אישי ע

 

 

 

שאינה נגלית לעין המבקר   –' סודית'היסטוריה המתחם מכיל בתוכו 

 .  ובעלת ערך לאומי וחשיבות עליונה למורשת הלאומית



 אבני יסוד| מייצגי חוץ 

 תצוגת חוצות  •

הרחבת   .  תצוגת החוצות כפלטפורמה מעשירה בנושא המורשת: חווייתית ומעשירה-

שילוב הנושאים ודרך  . הידע לגבי נושאים היסטוריים הסמויים מעין המבקר

 .  העברתם באמצעים היוצרים חוויה ייחודית למבקר

,  בכך. העניין השונות פזורות במתחם באזורים השונים' נק: חוויה פזורות במתחם' נק-

'  האפשרות לגלות ולמצוא גם כחלק מחיפוש נק. אנו יוצרים אזור שלם של חוויה

 .  החוויה עצמן וגם כחלק מהמייצגים

 הנגשה לקהל הרחב•

 .  תצוגת החוצות מיועדת לכל סוגי המבקרים במתחם    -       

 .בעלי מוגבלויות ועוד/ מבקר מזדמן/ מבקר בודד / קבוצה   



 מייצגי חוץ| עיקרי התכנים 

 " ההיסטוריה הסודית של שרונה"
 
 '50-'40השנים בדרך למדינה   
  
 
 

  

 הופכת למסמך הוראות טיפול בנשק" יין"תווית 



 אופי התצוגה| מייצגי חוץ 

 –של שרונה היא שהכתיבה את אופייה של התצוגה ההיסטוריה הסודית חשיפת •

אמצעים חווייתיים ואינטראקטיביים המתאימים לכל גיל שמשתפים את המבקר  

בכך תועצם הרפתקת ההצצה אל  . פענוח או צפייה, האזנה, בפעילות כמו הצצה

 .ההיסטוריה וחשיפת הסיפורים שהם עלומים מעצם טבעם ושאינם נראים על פני השטח

 

' שיפוזרו במתחם בנק" הצצה"י יצירת עמדות "וזאת ע, "גילוי הסודות"יצירת חווית •

 .       השונות

ובכך המבקרים יוכלו לזהות באופן מיידי את  נראות אחידה העמדות יהיו בעלות     

 .   העמדות הפזורות

 

 
 

 ('50-'40יתמקד בשנים בדרך למדינה )" ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 |מפה 

 משרד ראש הממשלה



   משרד ראש הממשלה. 1
 

אירועים והחלטות ממשלה חשובות  , במשרד ראש הממשלה הנמצא בצפון הקריה" צפיה"אפשרות 

  .שהתקבלו במקום בנוגע לעתידה של המדינה

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



  'המטוסים'. 2

 היקב החדש  ' הגנה'המטוסים של שירות האוויר של הסיפור הרכבת  

 
כיצד העסקה שנירקמה . המספרים את סיפור הרכבת המטוסים הראשונים של חיל האוויר" חורי הצצה"

יחידת האחזקה ששיפצה  , עם הבריטים כשלה ואיך בכל זאת הובאו המטוסים למרתפי היקב בשרונה
 .סיפורים ועדויות, הצגת צילומים של חלקי המטוסים והמטוסים עצמם, והשמישה את המטוסים

    

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 ' המאבק הציוני'. 3 

 נגד מחנה שרונה הבריטיי "פעולת הלח

 

י  "הצפייה הראשונה היא באזור כפי שהוא קיים היום ע( מציאות רבודה  - Augmented Reality)  ARעמדת 

נוכל לצפות  " שנות קום המדינה"י הפעלת העמדה לזמן "ע. מצלמה המצלמת את השטח בזמן אמת

 .  בחלקה הצפוני של מחנה הקריה 1947י בשנת "בתוצאות של פעולת הלח

    

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"

 (  המזקקה)ביקב הישן  - 'הכספת'.  4
 

תמונות של פנים הכספת כפי שהייתה . המספרים את סיפור הכספת של המדינה הצעירה" חורי הצצה"

'  שטרי החוב'תצוגה של , תצוגה של הלירה הארץ ישראלית כפי שהודפסה בשנים אלו, באותה תקופה

 .מכונות הדפוס ששימשו את המדינה, של מדינת ישראל

כמו כן נוכל לאפשר למבקרי המנהרה התת קרקעית המקשרת בין מבנה המזקקה למבנה היקב הצצה  

 .אל תוך הכספת

    



   'הדואר העברי'.  5
 (  'המזקקה')היקב הישן ' הדואר העברי'הדפסת בולי סיפור       

 
 

החל מחשאיות המבצע לייצור הבולים ועד . 'הדואר העברי'המספרים את סיפור בולי " חורי הצצה"

צילומי , גרפיקות הבולים החדשים, תמונות מכונת ההדפסה. מכירתם ביום הראשון להקמת המדינה

 .תקופה המציגים את תורי האזרחים הישראלים רוכשים את הבולים וכדומה

    

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 'משרד החוץ'. 6
 מגדלי גינדי –בבית משפחת וילאנד      

 

העמדה מורכבת ממסך המסתובב על ציר ומאפשר   –( מציאות רבודה  - Augmented Reality)  ARעמדת 

י מצלמה "הצפייה הראשונה היא באזור כפי שהוא קיים היום ע.  לראות את האזור אליו העמדה מופנית

המסך ישתנה ויציג  " שנות קום המדינה"י הפעלת העמדה לזמן "ע. המצלמת את השטח בזמן אמת

נוכל לצפות במבנה ששימש  . כפי שהיא הייתה באותה התקופה, בדיוק את אותה נקודת מבט אך

נוכל לצפות בטקס קבלת פנים רשמי של  , לדוגמא , כמשרד החוץ וכבר לא קיים ובאזור הסובב אותו

 .משרד החוץ כפי שהיה במקום בעבר

    

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 בבית הארינג -' משרד האוצר'. 7
 

כגון סיפור הדפסת הלירה הישראלית או סיפור רכישת האדמות של  ' סודיים'בתחנה זו יוצגו נושאים 

 .שרונה וכיצד לא התבצע התשלום עבורן

    

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 בבית אוטו ונוסמשרד המשטרה .  8
 

  .במקום יוצגו סיפורי משטרה וביטחון מראשית ימי המדינה

   .ARעמדת 

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 'האנטנה'. 9

 סיפורו של המוסד –ל "אנטנת התח

 

 .  את תדר השידור של האנטנה" לגלות"י כפתור כיוון תדר ניתן "האזנה שע' עמדות אישיות של נק

מוסדות הממשלה הקשורים לשימושי  , בכל עמדה ניתן לשמוע סיפורים על הקמת ושיחזור האנטנה

וכן סיפורי מורשת מרשימים על פעולות המוסד שהתרחשו  ', המוסד וכו, משרד החוץ: האנטנה כגון 

 .באותה התקופה

    

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 צילום תקופתי. 10

 .מתקני צילום פזורים במתחם:  עמדות צילום-

יצירת מסגרת פיסית שתהווה את השטח המוגדר לתמונה ותסמן למבקר היכן  : מוכן למבקר" פריים"-

 .לעמוד

 .40-50מערכת חכמה שמעבדת את הצילום ומתאימה אותו לתקופת שנות -

 :לדוגמא

 :הוספת אלמנטים בתמונה שאינם קיימים בשטח הצילום עצמו לדוגמא-

 .ל במקום"המבקר המצולם מופיע במסדר צבאי בימים הראשונים של הגיוסים לצה

 

 לפייסבוק או לחברים  , שליחת הצילומים למייל המבקר-

 .תיצור פרסום נוסף לחשיפת ההיסטוריה הלאומית של שרונה

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 מתחם הסבר ואוריינטציה - נקודת התכנסות. 11
 

קיים צורך באזורי התכנסות עבור הדרכת קבוצות על מנת  , בהתאם לתחזית הסיורים המודרכים במתחם

 . לרכז באזורים אלו מידע חיוני נוסף למבקר וכן שלא תהיה הפרעה לפעילויות השוטפות של המתחם

 
 .נקודות במתחם יוקצו להתכנסות של קבוצות 3
 

 .בנקודות ההתכנסות  יתוארו פרשיות שונות שאין להם נראות על פני השטח

 .1946למשל סיפור ליל המשטרות בפברואר 

    

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 דגם המושבה. 12
 

 .  מימדי המציג את המושבה שרונה בשלמותה-דגם תלת

כולל האזור הצפוני שאינו חשוף למבקרים כיוון שנמצא בשטח  , הדגם יציג את המושבה על כל חלקיה

 . הקריה וכן מבנים שנהרסו ואינם קיימים יותר

 

הדגם ימוקם באחד מאזורי ההתכנסות המתוכננים במתחם ויאפשר למבקרים מזדמנים וכן לקבוצות לקבל 

 .  חוויה משלימה לתפיסה המרחבית של האזור כפי שהיה בעבר

 

 . 'המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל'י "הדגם ימומן במלואו ע

 

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"



 הדרכות וירטואליות – מערכת שמע. 13
 

 .מערכת שמע המשמשת להדרכות אישיות וירטואליות ומאפשרת למבקר לקבל סיור מודרך במתחם

 . המערכת מזהה את מיקום המבקר במרחב ובהתאם מספקת את המידע הרלוונטי

 .  מערכת השמע נותנת מענה גם לאנשים עם מוגבלויות שונות ומאפשרת חוויה מלאה של המתחם

    

 מייצגים| " ההיסטוריה הסודית של שרונה"


