"בדרך
אל הים"...
סיור עם בית העצמאות -
על שביל העצמאות של תל־אביב
"שביל העצמאות" הינו שביל הליכה חוויתי ומרגש,
המחבר בין עשר תחנות היסטוריות המספרות את סיפור
ראשיתה של תל־אביב ואת סיפור הכרזת העצמאות.
השביל ממוקם בלב ליבה של העיר תל־אביב ,מוקף
במסעדות ,בתי קפה וברחובותיה שוקקי החיים של
העיר העברית הראשונה.
פרטים:
•הסיור יתקיים כל יום שישי בשעה 10:45
(קיום הסיור מותנה במינימום  20משתתפים)
•יש להירשם מראש בלבד ,עד יום רביעי בשעה
 ,16:00דרך מח' הזמנות :טל' ,03-5173942
דוא"ל res@ihi.org.il
•תשלום מראש בכרטיס אשראי
•ניתן לבטל השתתפות ולקבל החזר מלא ,במידה
והודעת הביטול התקבלה עד יום רביעי בשעה 16:00

בית
העצמאות

מאיר
דיזנגוף

עלויות :מבוגר  | ₪ 60ילד  | ₪ 50זוג ₪ 100
משך הסיור :כשעתיים (מומלץ להביא מים וכובע)
הסיור כולל :הדרכה על השביל על ידי מדריך מוסמך,
ביקור בתערוכת "יובל של תקומה" של בית העצמאות
במגדל שלום ,צפייה בסרט קצר על הכרזת המדינה,
מפת שביל העצמאות ואפליקציה חינמית של השביל
להמשך טיול עצמאי.

הקיוסק
הראשון

נקודת המפגש :הפסיפס של נחום גוטמן במבואה
המערבית של מגדל שלום מאיר ,רח' אחד העם ,9
תל־אביב.

המזרקה
של גוטמן
סיור בתערוכה ״יובל של תקומה״ ,במרכז
המבקרים של בית העצמאות במגדל שלום מאיר,
מתקיים בשפה העברית בימים א׳-ה׳ ,בשעה
 ,12:00ללא תשלום נוסף פרט לדמי הכניסה.

"AN EVENING ON THE
INDEPENDENCE TRAIL"
Join the Independence Hall Museum
for a walking tour on the Independence Trail!
The Independence Trail is a 1 kilometer National
Heritage Trail which highlights 10 sites of
historical importance. By following the golden
path, history comes alive before your eyes as
never before. The Trail is in the heart of Tel-Aviv
surrounded by many cafés and restaurants.
Take your feet on a journey they won’t forget.
Costs:
60 nis per adult | 50 nis per child | 100 nis
for two people
Details:
• Every Sunday at 18:15 - 20:15 (a minimum
of 20 participants are required to run a tour)
• Registration is open until Wednesday at 16:00
via phone or res@ihi.org.il
• Payment by credit card (Visa or MasterCard)
• In the case of cancelation, a full refund will
be given until Wednesday at 16:00
• Length: 2 hours
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Meeting Point: Shalom Tower - Ahad Ha'am 9
Western Wing - Gutman mosaic
Tour includes: Licensed English speaking tour
guide, a tour on the Trail, visit at the new
exhibition of the Independence Hall in the
Shalom Mayer Tower, Map of the Trail, and a
free app of the trail for further touring.
Our exhibition "The Jubilee of Establishment"
in the Visitors Center of Independence Hall
in the Shalom Tower, provides daily English
guided tours, with a regular admissions fee,
Sunday-Thursday at 11:00 and 15:00.
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