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מומבאי, ברלין, ריו דה ז'ניירו, תל אביב, ניו יורק – 
מיליוני בני אדם נוהרים אליהן, ובואם מהדהד את 

ניצחון ההמצאה הפלאית בת עשרת אלפים השנים: 
העיר.

איך עיר נולדת? מהם התנאים להצלחתה? מהו 
סוד השגשוג של וינה או רומא – ערים ששרדו 

בעוד האימפריות שהקימו אותן מתמוטטות? מהם 
הכוחות ששימרו ערים כמו ירושלים, איסטנבול 
והירושימה – חרף החורבן וההרס שהותירו בהן 

מלחמות או המעבר בין שליטים ודתות? 

נצא למסע מרתק שמתחיל בראשית התיישבות 
הקבע העירונית של בני האדם. נגיע עד ערי הענק 

הנבנות בימינו במהירות עצומה במזרח אסיה, 
ונצלול אל ייחודיות העיר הישראלית – מתקופת 

המנדט ועד ימינו.

נגלה את המאפיינים הפיזיים, ובהם תחבורה, 
אקלים ואדריכלות, וכן את האמצעים הכלכליים 
התומכים בשגשוגן של ערים. מנגד – נבחן מהם 
המנגנונים החברתיים והטכנולוגיים ההרסניים, 

המכרסמים בהן ומקרבים לחורבנן.

מפגש 1    18.10.2021    
 פתיחה על גג עיריית תל אביב: 

חיי רחוב וחיי נצח
הקשר בין זיכרון קולקטיבי לקיום עירוני

פרופ' מעוז עזריהו

מפגש 2    25.10.2021
מבייתים את בני האדם

 אל מקורות העיור באזורנו – 
בחזרה לאלף הרביעי לפנה"ס

פרופ' אסף יסעור-לנדאו

מפגש 3    8.11.2021
מנוע הצמיחה של האנושות

 המפתח שמבדיל בין ערים שצמחו ועודן 
לבין ערים דועכות

יוגב שרביט 

מפגש 4    6.12.2021
היום הבטון יותר ירוק

 העיר כצורת חיים המגינה על משאבי טבע 
למען הדורות הבאים

מאור תורג'מן

מפגש 5    20.12.2021
שימור – בין מורשת לאומית לנדל״ן מניב

 שיעור בבית ליבלינג ההיסטורי – 
המרכז לשימור הבאוהאוס של עיריית תל אביב

ד"ר ניר מועלם, גב' תמר טוכלר

מפגש 6    28.2.2022
העורקים הביולוגיים של העיר

 ניתוח העיר כמבנה ביולוגי שנוצר, צומח, 
ועלול גם לקמול

יובל כרמי

מפגש 7    4.3.2022 ]יום שישי[
סיור: מנמל יפו לקו האדום של הרכבת הקלה
מסע היסטורי בין אמצעי התחבורה שיצרו את גוש 

דן ויובילו לעתידו. סיור מנמל יפו, דרך תחנת הרכבת 
הראשונה לירושלים, ועד לאתרי העבודות על קווי 

הרכבת הקלה בגוש דן. 
תומר שלוש

מפגש 8    21.3.2022
הקרב על כיסו של האזרח

 מנצחים ומפסידים בחלוקת סמכויות 
פוליטיות וכלכליות בין העיר למדינה

ד"ר אפרת טולקובסקי

מפגש 9    25.4.2022
אוסף מקרי של אינדיבידואלים

עיר היא מתכון לחברה ליברלית, אך האם יש סיכוי 
לקיומה של עיר כזו בישראל?

אדיב נאקש

מפגש 10    29.4.2022 ]יום שישי[
סיור: חלון הזדמנויות בין שדרות רוטשילד 

לשכונת התקווה הסיור יתקיים בנווה שאנן בתל אביב, 
שכונת המהגרים הבולטת ואולי גם היחידה בישראל

עומר קריגר

מפגש 11    16.5.2022
הגנום העירוני 

זה לא קסם, זו נוסחה פשוטה
פרופ׳ הלל שוקן

מפגש 12    30.5.2022
מפגש נעילה על גג עיריית תל אביב:

 לאן היא הולכת 
עתידה של העיר הישראלית 

ד"ר תמר ברגר 

שמונה בכיכר   מרומא לתל אביב – מסע הקסם העירוני

היסטוריה על הבר ומחוצה לו תשפ"ב    מירב מורן

לפרטים והרשמה: 03-6901200
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