
 בית העצמאות
במגדל שלום מאיר  

 The Jubilee of Establishment -
From the Basel Congress 
 to the Establishment of the
State of Israel

 INDEPENDENCE HALL IN THE
SHALOM MAYER TOWER

 יובל של תקומה -
 מקונגרס באזל

ועד הכרזת המדינה

 בית העצמאות מתרגש  ושמח להזמין אתכם 
למרכז המבקרים החדש במגדל שלום מאיר

המרכז יציג למבקרים את סיפור הקמת המדינה, מהקונגרס הציוני הראשון ועד ה' באייר תש"ח, דרך סיפור הקמתה של העיר תל–אביב - מסע 
מרתק אל ערש לידתה של מדינת ישראל. מרכז המבקרים מציע למבקרים הדרכות לגילאים שונים ובשפות שונות, פעילות ערכית, מעמיקה 
ומרתקת המבקשת לשים במרכז השיח את הכרזת העצמאות ונסיבותיה, מגילת העצמאות וערכיה, סיפור לידתה של העיר העברית הראשונה 

ודמויותיהם של מייסדי ומנהיגי המדינה לחוויה אישית, לאומית וחינוכית.

סיור בסיס

סיור הבסיס כולל הדרכה בתערוכת מ'יובל של לתקומה'. בין היתר נעסוק בקונגרס הציוני הראשון 
בבזאל, נספר את סיפור הקמתה של העיר העברית הראשונה, נצפה בסרט על טקס ההכרזה וכן 
סרט על גלגוליו של בית דיזנגוף, באולם נשוחח על מגילת העצמאות וערכיה, נצפה בתמונות נדירות 

ממעמד חתימתה ונאזין  להקלטה המקורית של הטקס.

סיורים במרחב 'אחוזת בית' ההיסטורית 

סיור בשביל העצמאות - מסלול הליכה ברחובות תל אביב, המחבר עשרה אתרים הקשורים 
בתולדות העיר ובהקמת השביל, נחנך במסגרת חגיגות שנת ה-70 למדינת ישראל. 

את הסיור ניתן לקיים עם טאבלט או בלי טאבלט.

סיור בנווה צדק - על השכונה הראשונה מחוץ לחומות יפו, טיול מרתק בין הסימטאות בעקבות מייסדי, 
אומני ומנהיגי השכונה.

אז מה תמצאו במרכז החדש?

The center will share the story of the Establishment of the State of Israel, from the First Zionist Congress through May 
14th, 1948, from the view point of the establishment of Tel-Aviv - a riveting journey of the birth of the State of Israel.
The visitors' center offers visitors the opportunity to learn about the Declaration of Independence and its values, 
the story of the birth of the first Hebrew city, and insight into the founders and leaders of the country for a personal, 
national and educational experience.

Independence Hall is excited and happy to invite you to the 
new visitors’ center in the Shalom Mayer Tower

Main Tour 

The Main Tour of the center lasts about an hour and includes an in depth 
look into the events leading up to Establishment of the State of Israel, 
our film, a digital visualization of the Dizengoff House, and the original 
recording of the Declaration of Independence from the ceremony.

Walking tours

You can choose to add to your Main Tour reservation any of our walking  
tour experiences: The Independence Trail, The Neve Tzedek Tour, and The 
Ahuzat Bait Tour which take between 1-2 hours each. Through each walking 
experience, you are provided a visual understanding of our country’s 
history from the sand dunes in 1909 through the Establishment in 1948.

What will you see in the new center?

res@ihi.org.il | 03-5106426

 Fri 13:00-09:00 - שישי | Sun-Thurs 17:00-09:00  - א׳-ה׳ 
Saturdays & Holidays – Closed שבת וחג - סגור 

כניסה אחרונה - שעה לפני הסגירה 
Last entry 1hour before closing

 הבורסה
לניירות ערך

צל
הר

צל
הר

מונטיפיורי

אחד העם

אחד העם

מונטיפיורי

ת
ת בי

חוז
א

חרסופר פארם
ש

ה

 בית העצמאות במגדל שלום מאיר
לובי מזרחי של מגדל שלום מאיר, בקומת הכניסה למגדל כניסה 

דרך רחוב אחוזת בית 4, תל אביב )ליד בניין הבורסה לניירות ערך(.

Ahuzat Bait 4, Tel Aviv, The East Lobby of the Shalom 
Mayer Tower, next to the Tel Aviv Stock Exchange and 
Innovation Center

גודל קבוצה: 
קבוצות מודרכות במרכז: 20 עד 

50 איש לקבוצה
קבוצות מודרכות בסיור חוץ: עד 

30 איש לקבוצה

שפות ומשך הדרכה: 
סיורים בעברית ובאנגלית

משך הסיור כשעה

ביקורים מודרכים
קב' של 20 איש ומעלה זכאיות 	 

להדרכה ללא תוספת תשלום
קבוצות מתחת ל-20 - הדרכה 	 

או בתוספת תשלום  עצמית 
בתאום מראש. 

שיבוץ הביקורים מתבצע לפי 	 
קיבולת של עד כ-100 איש בכל 

שעה עגולה
הדרכות לבודדים מתקיימות 	 

פעם ביום בעברית ופעם ביום 
באנגלית, ללא תוספת תשלום

Group size:
Guided tours: groups of 20-
50 participants
Walking tours: groups up to 
30 participants

Languages:
Guided tours are provided 
in English and Hebrew and 
last up to 1 hour

Guided Tours:
• Groups over 20 
participants receive a 
guided tour as part of the 
entry fee

• Groups under 20 
participants are confirmed 
as entry only - guided 
tour can be added to 
the reservation when 
available.

• A maximum of 100 
participants can be 
received per hour - in 
conunction with the 
Reservations Department.

• We provide once daily 
guided tours in English 
and Hebrew at no 
additional cost.


