אגרת מידע | יולי 2016
מרכז ליבלינג לשימור עירוני החל את פעילותו בחודש מרץ השנה סביב פרוייקטים
הקשורים לתיעוד ,היסטוריה ,יצירה ותרבות .המרכז פועל מבית ליבלינג ברחוב
אידלסון  29ומבקש להיות בית לקהלים המתעניינים בתחום התכנון והשימור העירוני,
כמו גם בית לסגנון הבינלאומי על כל היבטיו האדריכליים ,החברתיים והתרבותיים.
החל מחודש מרץ פועלת במרכז תכנית ליבלינג המאגדת יוצרים מעולמות תוכן שונים.
משתתפי התכנית עוסקים בהיבטים שונים של מושג השימור ,מהלך המאפשר להציג
חלופות לאופן בו נהוג לחשוב על שימור ולממשו ,ולבחון אמצעים חדשים של תיעוד,
חשיפה והצגה של תהליכי שימור בבית ליבלינג ובעיר כולה.

בלשים ושמאנים
מפגשי תכנית ליבלינג
סדרת מפגשים של משתתפי
תכנית ליבלינג ,אשר תציג
תהליכי עבודה על פרויקטים
העושים שימוש בחומרים
ארכיונים כנקודת המוצא
לפעולה חדשה.
מוצ״ש ,ה־21:00 ,2.7
הקרנת הסרט ״מוות בבאר
שבע״ .לאחר ההקרנה תום דרום
(שהלחינה את פסקול הסרט
בשיתוף עם תומר יוסף) תשוחח
עם הבמאים ויוצרי הסרט −
טלי שמש ואסף סודרי.
יום רביעי ,ה־20:00 ,13.7
ההיסטוריונית ,ד״ר רחל גוטסמן,
תדבר על פרויקט אודיו-נרטיבי,
הקושר בין המרחב העירוני
הקונקרטי של תל-אביב לבין
מרחבי זיכרון אישיים.
יום רביעי ,ה־20:00 ,20.7
צייד האותיות :המרחב האורבני
לא מבחין בין המעצבים .הרחוב
מקבל את כולם .שכבות של
עשרות שנים וטכניקות שרק
מחכות שמישהו יגלה אותן.
מעצב האותיות ינק יונטוף ידבר
על יצירת פונט חדש בהשראת
הסגנון הבינלאומי כפי שהוא
משתקף ברחובות תל אביב.

שלישי מקצועי

ילדים ונוער

סדרת מפגשים בנושא שימור
עירוני של אדריכלים ,מתכננים
וחוקרים מובילים בתחום.
ההרצאות פתוחות לקהל הרחב.
נושא הסדרה הראשונה −
סגנונות בניה  −מהאקלקטי ועד
הפוסט מודרני .כל שבוע יובא
לדיון סגנון ותקופה ,מאפייניו,
דוגמאות למופעי הסגנון בעיר,
והיחס אליו במסגרת תכנית
השימור.

במהלך חודשים מאי-יוני
התקיימו סדנאות לשיתוף ילדים
בחשיבה על תהליכי תכנון
של פרויקטים חדשים במרחב
הציבורי ,בהובלת אדר' עדי רוז
ממחלקת השימור.

הסגנון האקלקטי
אדר' אורית רוזנטל ,מחלקת
שימור ,יום ג' ה־20:00 ,12.7
הסגנון הבינלאומי
אדר' שרון גולן ,בית ליבלינג לשימור
עירוני ,יום ג' ה־20:00 ,19.7
ברוטליזם
אדר' הדס נבו־גולדברשט ,מחלקת
שימור ,יום ג' ה־20:00 ,26.7
ממשיכים בחודש אוגוסט:
הסגנון הפוסט־מודרניסטי
ירמי הופמן ,ראש מחלקת שימור
יום ג' ה־20:00 ,02.8

מפגשי קריאה:
אדריכלות ,שימור ועירוניות
כל חודש יבחר טקסט אחר
העוסק בנושא שימור ומודרנה.
ניפגש אחת לשבוע ,נקרא את
הטקסט יחד מתחילתו ועד סופו,
נשתה ונדון בו .המפגשים יערכו
בימי שני בשעה ( 19:00מפגש
ראשון ב־.)4.7
טקסט I
מאמרה של מאירה יגיד־חיימוביץ׳:
דב כרמי  −אדריכל מהנדס,
 − 1962-1905דומסטיקה ציבורית
טקסט II

סדנה לתחזוקת הבית:
באהלבית
סדנה בת שלושה מפגשים
שמטרתה להקנות הכרות וביטחון
בעבודה עם כלי עבודה בסיסיים
לתחזוקת הבית .הסדנה מחולקת
לשלושה מפגשים בנושאים
שונים  −הכרות והרכבת ארגז
הכלים הביתי ,חדר אמבטיה
ועבודה בעץ .המפגשים יחלו
בהסבר תאורטי והדגמות שונות
ולאחריהן המשתתפים יתנסו
בפועל בעבודה תוך ליווי ותמיכה.
כל מפגש יארך כשלוש שעות.
באהלבית הוקם על ידי יעל
אבני בשנת  2013ומציע שירותי
תחזוקה שונים לבית .יעל היא
מעצבת תעשייתית בעלת למעלה
משש שנות ניסיון בפיתוח
הדרכה והעברת סדנאות בתחום
העיצוב.
מפגש ראשון

מאמרו של רם קולהאס
Preservation is Overtaking
Us

מפגש שני
חדר אמבטיה
יום ג' ה־20:00-17:00 ,26.7
מפגש שלישי
עבודה בעץ,
יום ג' ה־20:00-17:00 ,02.08
עד  10משתתפים לכל מפגש
בהרשמה מראש:
lieblingtlv@gmail.com
עלות :כל משתתף ישלם בסוף
המפגש לפי יכולתו ושיקול דעתו.

אידלסון  29תל־אביב  -יפו

המפגש פתוח לקהל.

האוצר שבאידלסון − 29
סדנת איור בעקבות סיפור מקומי

הכרות והרכבת ארגז הכלים הביתי,
יום ג' ה־20:00-17:00 ,19.7

הכניסה לכל המפגשים חופשית
ומומלצת בהרשמה מראש:
lieblingtlv@gmail.com

ביום ד'  6.7.16בשעה 19:00
יתקיים מפגש שני של אנשי
חינוך ותכנון ,בו נערוך דיון
מקצועי בתהליכי תכנון ככלי
חינוכי ותרבותי לפיתוח דיאלוג
בין העירייה לתושביה הצעירים.

פעילויות לילדים סביב זיכרון
אדריכלות ועירוניות

יום רביעי ה־20:00 ,27.7
מעבדה לספרות עירונית :באיזה
אופן האדריכלות ,מבנה הרחובות
והשכונות של תל אביב מתבטאים
בצורתם ובתכניהן של יצירות
ספרותיות הנכתבות בעיר?
יוני רז פורטוגלי יארח סופרים תל
אביביים כדי לנסות ולענות על
השאלה תוך דיון במפות ויצירות
תל אביביות עכשוויות וקלאסיות.
במפגש הראשון יתארח הסופר
משה סקאל ,שספרו החדש
"אחותי" (המתרחש בחלקו
בשכונת קרית שלום) ,ראה אור
לאחרונה.

הסדנא התקיימה בפורמטים
שונים עם ארבע כיתות מארבעה
בתי ספר שונים ברחבי העיר.

התבוננות במבנה לשימור דרך
החוויה הסיפורית ברוח התקופה.
בסדנא נגלה את תיבת האוצר
שבתוכה מסתתר יומנה של אחת
מהילדות שחיו בבניין בסגנון
הבאוהאוס שבאידלסון .29
לאחר שנתוודע לסיפורה ,נאייר
אותו בטכניקות שונות וניצור יחד
ספרון.
מנחות :רזיה מזרחי  −תוכן
סיפורי; יאנה בוקלר  −מאיירת
מתאים לגילאי 8-12
תאריכים,11.8 ,4.8 ,28.7 ,21.7 ,7.7 :
 ,18.8בשעה 18:30-17:00
עלות ₪ 25 :לילד
סדנת המרחב הפתוח −
חלל עבודה למשפחות ונוער
בנושאים עירוניים
סדנה לבנייה והתערבות במודל
עירוני אשר יבנה במהלך הזמן
ויציג את העיר העתידית.
העבודה תכלול חומרים מגוונים
ותאפשר חווית עבודה וחשיבה
משותפת ליצירת תפיסה לעיר
שהיא דמיון ומציאות גם יחד.
מנחה :ענבל גיל
מתאים לילדים מגיל  , 5לנוער
ולמשפחות שאוהבות לעבוד יחד
בשבת ה־ ,6.8 ,23.7 ,9.7תתקיימנה
שתי סדנאות ברצף :ב־10:30
וב־12:00
עלות ₪ 25 :לילד
מרכז ליבלינג לשימור עירוני מזמין
קבוצות לחוויית סיורים והרצאות
במרכז .ניתן לפנות במייל:
lieblingtlv@gmail.com

