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יום שבת ביפו
שבת, 04-ספט-2021 - שבת, 04-ספט-2021

עשייה של ולמרכז בישראל מובילה לעיר והפכה מואץ בקצב התפתחה ומאז ב-1909 נוסדה אביב תל
וחופים קולינרי גן-עדן תוססים, לילה חיי עם מסעירה, עיר היא הפסקה" ללא ה"עיר ואמנותית. תרבותית
בניינים לו, שני שאין באופן מרכזת עולמי, מורשת כאתר אונסק"ו ידי על הוכרזה אשר הלבנה, העיר יפיפיים.
שלה שההיסטוריה יפו, גם כך לעיר. ארכיטקטונית מבחינה מרתק רובד עוד ומוסיפה הבינלאומי בסגנון
מאד והרבה יפיפייה נמל נפלאות, סמטאות ולמטיילות למטיילים מציעה אנו, ימינו עד התנ"ך מימי משתרעת

קסם של עיר עתיקה.

ברוח ניחנו שתיהן אך שנים, באלפי למנות ניתן יפו של שנותיה ואת ה-110 את עבר כבר אביב תל של גילה
ותיקים מקומיים תושבים בה יש העבר. את ומשמרת מכבדת אך מודרנית, היא אביב-יפו תל ורעננה. צעירה
גבוהה ואמנות לתרבות גבוהה נגישות בה יש מושבם. את בה שקבעו הארץ, רחבי מכל צעירים עם יחד
שעות עד הפתוחים ומועדונים מסעדות ברים, עם בישראל, הטובה הלילה חיי סצנת את גם ובמקביל

הבוקר.

גיל לכל מהנות פעילויות ומענג, טעים אוכל למצוא ניתן תמיד שבו מקום מסעירה, עיר היא יפו תל-אביב
ומגדר, אינספור אפשרויות לשופינג וגישה לחופים ולבריזה הקרירה של הים התיכון.

טיול נעים!
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תקציר

יום 1 - שבת, 04-ספט-2021

110:00 - 10:30Google Maps  Waze כיכר השעון

210:30 - 11:00Google Maps  Waze גן הפסגה

311:00 - 12:00Google Maps  Waze נתיב המזלות

412:00 - 12:30Google Maps  Waze מסגד הים

5Google Maps  Waze סלע אנדרומדה

612:30 - 13:30Google Maps  Waze נמל יפו

714:00 - 15:00Google Maps  Waze George .St מסעדת

815:30 - 16:30Google Maps  Waze שוק הפשפשים
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https://maps.google.com/?cid=6476850938719388659
https://www.waze.com/ul?ll=32.0549437%2C34.756279&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?q=%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ftid=0x151d4cb8b5239705:0xde11f00de751d1c7
https://www.waze.com/ul?ll=32.0548298%2C34.7532757&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/maps?q=32.055035245902,34.752365892769
https://www.waze.com/ul?ll=32.055035245902%2C34.752365892769&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?cid=12693686797686824449
https://www.waze.com/ul?ll=32.055367%2C34.7527&navigate=yes&zoom=17
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https://www.waze.com/ul?ll=32.0566667%2C34.7508333&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/maps?q=32.054204654166,34.750246254708
https://www.waze.com/ul?ll=32.054204654166%2C34.750246254708&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?cid=6999759570666103767
https://www.waze.com/ul?ll=32.052658%2C34.7519073&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?cid=265101969042473764
https://www.waze.com/ul?ll=32.0530805%2C34.7567676&navigate=yes&zoom=17


יום 1 - שבת, 04-ספט-2021

    כיכר השעון    1
יפת 14, תל אביב יפו, ישראל

10:00 - 10:30

כיכר השעון היא אחת משתי הכיכרות המרכזיות ביפו ומי שמשמשת כשער הכניסה לעיר העתיקה. הכיכר היא חלק
מתהליך הפיתוח שעברה יפו לקראת סוף המאה ה-19 ותחילת המאה העשרים, בזמן שהעיר החלה להתרחב אל

מעבר לחומות אשר סבבו אותה. שמה של הכיכר ניתן לה בעקבות מגדל השעון המוצב במרכזה, אשר נבנה על ידי
העות'ומנים בתחילה המאה ה-20 כדי לחגוג את שנתו ה-25 בשלטון, של הסולטן עבדול חמיד השני. בתקופה הזו

עת נבנה מגדל השעון, הכיכר הייתה מורכת ממבני ממשל (כדוגמת בית הממשל הטורקי, הסראיה), חנויות, שוק
ומסגד. זה היה עורק תחבורתי ראשי ששימש לחבר את יפו עם ערים אחרות והראש ובראשונה עם ירושלים. אף

שכיום הכיכר אינה משמשת כעורק תחבורתי, היא עדיין שופעת חיים וחנויות ומהווה אתר חובה בכל טיול ליפו.

    גן הפסגה    2
תל אביב יפו, ישראל

10:30 - 11:00

גן הפסגה (או גם אברשה), כשמו כן הוא, גן הממוקם על פסגת גבעת יפו. זהו גן יפיפייה שאינו מספק רק נוף
מרהיב של יפו, הים ותל אביב אלא מהווה גם ניגוד נעים לצפיפות המבנית המאפיינת את הארכיטקטורה ביפו.

הגן כולל גם את גשר המשאלות, ממצאים ארכיאולוגים כשער רעמסס ופסל מרשים ומלא הוד של הפסל דניאל
כפרי. הפסל, שהוצב בנקודה הכי גבוהה בגן, נקרא "שער האמונה" ומתאר את חלום יעקוב, עקידת יצחק וכיבוש

יריחו.
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    נתיב המזלות    3
11:00 - 12:00

יפו היא עיר שובה לב, שהתעצבה לאורך אלפי שנים. ככזו יש לה ארכיטקטורה מובחנת של בתים נמוכים, בנייה
צפופה וסימטאות צרות. אותן סמטאות צרות של יפו העתיקה מהוות מוקד משיכה מרכזי של העיר והן נקודת

התחלה מצוינת להכרתה. שיטוט בסמטאות הללו יגלה הרבה מהיופי הנחבא של יפו, יש הרבה קסם בסמטאות על
שמות המזלות, בחיפוש אחר סימן מזלך שלך, במבנים השונים הכוללים גלריות רבות וכמובן תצפית נפלאה לים

התיכון הכחול והעמוק. הסימטאות הן המקום ללכת קצת לאיבוד, לספוג את האווירה המיוחדת של יפו ולגלות עוד
מהעיר שההיסטוריה שלה מגיעה עד לימי התנ"ך.

    מסגד הים    4
תל אביב יפו, ישראל

12:00 - 12:30

קטן בגודלו אך עם מינרט (צריח) הנראה למרחקים, מסגד הים (מסגד אלבחר) מהווה חלק בלתי נפרד מהנוף
הנפלא הנשקף מהטיילת. ניצב אל מול הים, מסגד זה היה המקום בו נשאו יורדי ים מוסלמים את תפילותיהם לפני

שעזבו את היבשה. קשה לקבוע מהו תאריך בניית מסגד הים, אך עדויות מראות כי מדובר במאות שנים בהן המסגד
היווה חלק בלתי נפרד מחיי התושבים המוסלמים בעיר.

    סלע אנדרומדה    5
סלע אנדרומדה

אם משקיפים מרחוב רציף העלייה השנייה לכיוון הים התיכון, ניתן לראות את סלע אנדרומה, סלע עתיק המהווה
מושא לאגדה מן המיתולוגיה היוונית על זעם האלים, יהירות אנושית, הקרבה ואהבה. אנדרומה, ביתם של מלך

ומלכת האתיופים, קפאוס וקסיופאה, הייתה קורבן ליהירות אימה. כאשר קסיופאה התרברבה כי ביתה יפה יותר
מביתו של פוסידון, אל הים שלח מפלצת לחופי יפו. כדי להציל את התושבים, אנדרומדה, ערומה כביום היוולדה,

נאזקה בשלשלאות לסלע כדי לשמש כקורבן למפלצת. היא ניצלה בסוף בזכות בנו של זאוס, פרסאוס, שלאחר מכן
נשא אותה לאישה.

כדי להקל על הזיהוי של סלע אנדרומדה, הוא מסומן בדגל ישראל.
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    נמל יפו    6
12:30 - 13:30

יפו מוכרת כאחת מערי הנמל העתיקות בעולם. הנמל, הפועל באופן כמעט רציף מעידן הברונזה ואף מוזכר בתנ"ך,
הוא פיסה היסטורית יוצאת דופן ויקרת ערך. לנמל תפקיד משמעותי בהתפתחותה ושגשוגה של יפו לאורך הדורות

והייוה שער הכניסה המרכזי לארץ ישראל בתקופות קדומות. כיום, הנמל מהווה מרכז בילוי ופנאי עם מסעדות,
גלריות ואירועי מוזיקה, אמנות ותרבות. יחד עם הנוף הנהדר של הים התיכון וקו החוף של תל אביב, נמל יפו הוא

אחד המקומות הפוטוגניים ביותר בישראל.

7    George .St מסעדת    
לואי פסטר 5, תל אביב יפו, ישראל

+972 3-649-1293     Web Site
14:00 - 15:00

מסעדת דגים ופירות ים, המגישה מאכלי גורמה טריים וערבים לחך בטעמים אירופאיים-ים תיכוניים.

    שוק הפשפשים    8
עולי ציון, תל אביב יפו, ישראל

Web Site
15:30 - 16:30

שוק הפשפשים ממוקם בליבה של יפו ופועל ברציפות מאז המאה ה-19. השוק מציע מציאות ופריטי-יד שניה רבים
ונמצא באזור שעובר תחייה בשנים האחרונות כך שסביבו ניתן למצוא גלריות אמנות, חנויות, מסעדות ובתי קפה

רבים. שוק הפשפשים הפך למקום המועדף על תושבים רבים בתל אביב-יפו לבילוי, במיוחד בלילה כאשר החנויות
סגורות. אז, המסעדות הרבות בחוץ מאירות את האזור בעת שהסועדים מסובים סביב השולחנות בחוץ ומוזיקה

נשמעת מכל עבר יחד עם קולותיהם של רבים שבאו ליהנות מאוכל ומהאווירה היפואית.
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עיר פתוחה לכולם ולכולן

תל אביב-יפו היא עיר הפתוחה לכולם. ניתן למצוא בה תמהיל מרתק של החברה בישראל, קבוצות שונות החיות זו לצד זו ויחד
יוצרות את העיר התוססת ביותר בישראל. מבוגרים וצעירים, יהודים ומוסלמים, חילונים ודתיים וכמובן קהילה להטב"קית גדולה

ושוקקת. השילוב והגיוון הזה, הוא חלק מסוד קסמה של העיר ללא הפסקה הידועה בחיי התרבות והלילה העשירים שלה.

יפו – חוויה בלתי נשכחת

יפו היא עיר בעלת שילוב יוצא דופן בין החדש לישן, מקום שבו תרבויות ודתות שונות נפגשות ואלפי שנות היסטוריה קמות
לתחייה. כאחת מערי הנמל העתיקות בעולם, יפו שופעת באווירה מלאת חיים, סמטאות יפיפיות, אינספור שכיות חמדה

ארכיטקטוניות ונוף עוצר נשימה של הים התיכון. בעשורים האחרונים, יפו עוברת תהליך של שימור ושיפוץ נרחב וניתן למצוא
בה אטרקציות היסטוריות רבות, מסעדות, בתי קפה, חנויות, גלריות וחיי לילה נמרצים. בהגיעכם לטייל בתל אביב, אל תחמיצו

את יפו ובפרט את העיר העתיקה, קחו את הזמן לשוטט בסמטאותיה ולגלות עיר שאומנם קטנה בגודלה, אך היא עולם
ומלואו.

תחבורה ציבורית

כבשאר ישראל, לא ניתן לשלם ישירות לנהג/ת בתחבורה הציבורית אלא באמצעות רב-קו או אפליקציות ייעודיות. בשנים
האחרונות בגוש דן ותל אביב בפרט, נערכים שינויים אינטנסיביים בתחבורה הציבורית לרווחת התושבים והתיירים. כך, שטווח

ההגעה של רוב האוטובוסים עומד על 5 עד 15 דקות.

.Moovit-להתמצאות קלה יותר אנו ממליצים על שימוש באפליקציית גוגל מפות ו
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בטיחות

מספרי חירום

מוקד עירוני: 106

מד"א: 101

מד"א – SMS חרשים וכבדי שמיעה: 052-7000101

משטרה: 100

משטרה – SMS חרשים וכבדי שמיעה: 052-2020100

מכבי אש: 102

מכבי אש – SMS חרשים וכבדי שמיעה: 050-5960735
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