
אמנות, חקלאות 
ומיקרו אקולוגיות 
בתחנה המרכזית 

החדשה בתל־אביב

מיקומים ופרטים נוספים בעמוד הפייסבוק קולקטיב אנייה 

WWW.ONYACITY.COMובאתר התערוכה

Possible futures - קולקטיב אנייה, דנה מור

 התחנה 
הבאה

קולקטיב אנייה מציג

19:15 מופע ראשון בגיאודום < לוינסקי פינת נווה שאנן

7 טרמינל דן 20:30 מילים יפות בתחנת הספרים < קומה 

הכניסה חופשית

20
בנובמבר

2014

ערב 
הפתיחה

נעילה: 31.12

יום חמישי

ברחבי התחנה  מסלול אמנות וחקלאות    מופעי מוזיקה 
GrassRoots    אגרו פואטיקה    תיקלוט מעורר נביטה    

פתיחת התערוכה שבר / סדק    קברט נודד - תיאטרון מיסתורין    

פרפורמנס מטפס    טיהור אנרגטי ללב התחנה
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ערב הפתיחה  
20.11.2014

מופע: הכי נמוך בתל-אביב - דרור ליברמן  |  גיאודום, מדרחוב נווה שאנן פינת לוינסקי 117

מופע: לירון שליו עורכת טיהור אנרגטי לתחנה המרכזית - ניקוי אבק מאבן הקריסטל הענקית  |  קומה 3, מול מגה בול

תערוכה: פתיחת התערוכה "שבר/סדק", אוצר - אוהד אשר  |  גלרית התחנה, קומה 5

משתה עשבים וברכות | תחנת הספרים, ליד מודיעין דן, קומה 7

מופע: מחול זורם בין דגים לחסות - ברטווין, אן וג׳ן  |  רדיופוניקה, ליד הסופר פארם קומה 4

אנשי האנייה והאמנים מסבירים פנים  |  לאורך המסלול בין הגיאודום לקומה 7

מופע קברט נודד: Mind the Gap, קרקס פיוטי ואפל, תיאטרון מסתורין 

מחיר לבאי ״התחנה הבאה״: 25 ש"ח במקום 70 ש״ח בערב האירוע 

מופע פתיחה: GrassRoots - ליין הופעות מוזיקה  |  גיאודום, מדרחוב נווה שאנן פינת לוינסקי 117

19:1520:0020:3021:0021:3022:0022:3023:00



משתתפים
חברי קולקטיב אנייה | נטלי מנדל | אפרת הילדסהיים | אורי שפירא | ניב גלבוע 

פרידמן | דייויד רייכמן גיבס | ענבל שירין אנלן | סטודיו*ס - ארי ליברסון, שחר 

ניסים, אסף עציון, כרם קמינסקי, ענבל צייזלר, טל מור, תום בנדקובסקי, אלכס 

חייקין ואלי סער | תמר משולם | אבי לייזר וליאור בן שטרית | אדם קלדרון | זויתנו 

יוסף | מירב שומר | שיר רוזן ותמרה בורק | תגית כלימור, דויד כנפו ואורי הלל | 

איל פדר ודניאל זוז - פסטיבל תחנה מרכזית | ג'יאנפיליפו פייטרה | איל סגל | 

 One Love תהילה חכימי | אלון בר | ליאת בריקס אתגר | עדי רייך רומן ואורי רונן | 

| הילי נוי | זוהר וינר | אופיר ברום - זבולון בא-לגן | נדים עומאר | קלרה אונגר 

Jane’s Walk | אורלי רביניאן | אייל מירלמן  | יהונתן ה. משעל | דרור ליברמן | 

BLDVEG | קבוצת גנן על הגג: גינות קהילה בישראל - צבי  ורם חפר - בניין צומח 

הלברכט, חמדה דרבקין , רוח שתות - אילן שמעוני, מרכז הבמבוק  - רן ליכנר , 

משק הלברכט  | יוסי אוד - עץ הדבש | תיאטרון מסתורין | אמיר אלרון וגיא יוגב 

LivinGreen | ספריית גינת לוינסקי וקבוצת הרישום |  - אגרו סיטי | ניצן סולן - 

Dreamfields | שיחות מטבח | לירון שליו | ברטויין ד'סוזה | ג'ן שין | אנני הית'
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התחנה הבאה

פרויקט “התחנה הבאה” בוחן את 
ההזדמנויות הטמונות באקולוגיה 

עירונית לחיים בישראל בנקודת הקיצון 
של מטרופולין תל אביב-יפו - התחנה 

המרכזית החדשה. טרמינל האוטובוסים 
השני בגודלו בעולם שתוכנן כ"עיר תחת 
גג", משמש בפרויקט כקרקע להתנסויות 

בחקלאות אנכית, עיצוב לקיימות, 
וחדשנות עירונית. תחומים אלה משלבים 
ידע בין-תחומי על עירוניּות, טכנולוגיה, 

אמנות, סביבה וקהילה בארץ ובעולם 
ושואפים ליצור סביבות חיים איכותיות 

ובריאות יותר.

מסלול התחנה הבאהביום שאחריפוליקולטורה

הפרויקט מגיב לתכנית המתאר העירונית 
המשרטטת מתווה להעברת תנועת 

האוטובוסים מהתחנה אל מסופי תחבורה 
אחרים במטרופולין. לאור מורכבות החיים 

באזור התחנה, שינוי זה מאפשר לדמיין 
עתיד בריא 'ביום שאחרי' ולאתגר את 

הסדרים הכלכליים והחברתיים במקום. על 
רקע זה, התערוכה תציג יצירות תלויות-

מקום ויוצרות-מקום, אירועי תרבות, 
והדגמות של חקלאות ציבורית וחדשנות 

טכנולוגית בנבכי התחנה וסביבתה.

במסגרת הפרויקט הוקמו יותר מ-30 
עבודות הממוקמות ברחבי התחנה לאורך 

מסלול, העובר בין מדרחוב נווה שאנן 
לטרמינל דן בקומה השביעית של התחנה. 

עשרות אלפי תושבים העוברים במקום 
מדי יום יוזמנו להשתתף, להתערב ולשחק. 

בין השאר יוצגו לאורך המסלול ריהוט 
רחוב צומח המייצר אינטראקציה, ספריה 

ציבורית בשימוש חוזר, אוטובוס עם גג 
ירוק, משקפות הצצה לעתידים אפשריים, 

כוורות ביו דינאמיות, התערבויות וידאו 
והדגמות של גידול מזון בעיר. 
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אירועים

GrassRoots - מוזיקה שצומחת מהשטח

ליין הופעות בגיאודום במדרחוב נווה שאנן.

BPM בשיתוף פסטיבל תחנה מרכזית ובחסות 

31.12 מוזיקה | סיורים | סדנאות | ערבי עיון ומפגשים | תיאטרון | שירה  > 20.11  

הליכות ג'יין – מהדורת חורף:  סדרת סיורים מקוריים בהדרכת 

אמנים ופעילים חברתיים בשכונת נווה שאנן ובתחנה המרכזית, 

 Jane's Walk חלק מפסטיבל ההליכות הבינלאומי 

 אגרו פואטיקה 

שירה ברחבי התחנה המרכזית

ערבי עיון: עתידים אפשריים לתחנה 

המרכזית החדשה | פורום גינות קהילה 

מטרופוליני  |  יצרנות אקולוגית בעיר  מפגש זבולון - סדנאות חקלאות וטבע עירוני 

בטרמינל דן | שיחות מטבח - סדנאות בישול 

בין-תרבותיות במסעדות בנווה שאנן

פרטים נוספים בתוכניה ובאתר
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 לפרטים נוספים, חומרים גרפיים ותיאום סיור בתערוכה 

onyacity@gmail.com ניתן לפנות בדואר אלקטרוני

בלוג התערוכה באתר

World Wide Storefront

אתר האינטרנט של התערוכה 
מציע אינדקס חדשני להתמצאות 

בתחנה המרכזית המאפשר חוויית 
שוטטות אינטראקטיבית באיזור 

התחנה, סרטונים, הקלטות, 
תצלומים וקטעי ארכיון. 
כתובת אתר הפרויקט < 
 www.onyacity.com

wwstorefront.org/project5.html

אינדקס התחנה
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http://onyacity.com/nextstation/
http://wwstorefront.org/project5.html
http://onyacity.com/nextstation/


התחנה הבאה

פרויקט מאת קולקטיב אנייה  - מנבטה לסביבה עירונית

 

יוזמים < רוברט אונגר, אביגיל רוביני, גיל כהן

 מיצבי הקולקטיב < גיל כהן, רוברט אונגר, אריאנה קוסביצקי, טלי וול, ורד לילי 

 יחזקאל, שמוליק טוויג, תומר אשכנזי, דנה מור, יונתן שפיגלגלאס, ארי ליברסון, 

יואב שפרנק, ניסן אלמוג

עיצוב < אביגיל רוביני, טליה דוידי

אוצרות וניהול אמנותי < ניסן אלמוג, רוברט אונגר, מיכל לזר

מחקר ועריכת תוכן < רוברט אונגר, אביגיל רוביני, ניסן אלמוג, טליה דוידי

הנבטת קהילה < יואב שפרנק

אינדקס אינטראקטיבי < ליאור בן גיא, טליה דוידי

יחסי ציבור ומדיה חברתית < אביגיל רוביני, דנה מור

פיתוח מוצר וגלריית האנייה < טלי וול, ורד לילי יחזקאל, אריאנה קוסביצקי, תומר אשכנזי

וידאו < דנה מור, שמוליק טוויג

אתר האנייה < אורי ברי

סדנאות < אריאנה קוסביצקי

ייעוץ < עדן לנג, אמיר אלרון

הפקת אירועים < מיקול פייטרה

התחנה הבאה היא תוצר של עבודה משותפת של אנשי 

קולקטיב אנייה < רוברט אונגר, אביגיל רוביני, גיל כהן, 

אריאנה קוסביצקי, ניסן אלמוג, דנה מור, יונתן שפיגלגלס, 

ארי ליברסון, יואב שפרנק, שמוליק טוויג, ליאור בן גיא,  

טליה דוידי, טלי וול, ורד לילי יחזקאל, תומר אשכנזי, עדן 

לנג, מיקול פייטרה.

קולקטיב אנייה מאגד אנשי תכנון, עיצוב וחברה 

הפועלים לשלב מרכיבים של טבע בעיר לשיפור איכות 

החיים בקהילה. הקבוצה משלבת בין פעילות מעורבת 

חברתית לפיתוח עסקי ושואפת לגייס תמיכה להקמת 

מעבדה רב-תחומית בתחום האקולוגיה העירונית.

העושים במלאכה
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מלאכים ומתנדבים נטע שטיינגרט, אדם קלדרון, רפאל בר-לב, יאנה פידמן, איליה פלד, פול ליכטנשטיין, בארי 

רבינוביץ', דייויד רייכמן גיבס, מאיה גולדנשטיין, ליאת דבח, איתי בכור, אריאל פילה, גל שדה, יפעת מנחם, 

איתי ניב, יותם בר נוף, אריה כהן.

תודות מיוחדות: מיקי זיו, יולה פרידמן, רוני אורון, לירן עניא, שמוליק גרואג.

תודות: אילנה גרוסמן, יוסי נתיב, דורון בנימין, בוריס סירוטקין, מאיר גלעד, רוני דמרי, בכרי, יבגני, שלמה, 

דניאלה רוב, אריק שוע, צלילית בן-נבט, מיכאל וולה, אסף זמיר, שטפי קנופל, נועם בר-לוי, מיכל נהרי, אנשי 

סתרים חיוביים בעירייה, ורדית גרוס, רננה נוימן, מעין שלף, Ghana Think Tank, יעל רביד, קלרה אונגר, 

שלמה אונגר, תמיר הוד, מורן וייספיש, אסף בן-דוד, חנה לויט, אלי ורד, אורנן שטיינברג, אפרת דוידוב, אליק 

בר, הילה הראל, צחי מסאס, אורלי רונן-רותם, אירית צביאלי-אפרת, לורית ליבוביץ', נועם אוסטרליץ, איל 

רונן, מתי עלה, , עוז מדר, יוסי חיות, איתי גינת, יצחק אלמוג, דורון פורמן, אוהד אשר, מנדי כהנא - יונג 

יידיש, דנה פורר - תיאטרון מסתורין, גורית מגן סטודיו Junktion, תומר קיסר, עמרי בורנשטיין, צחי רזאל, 

עמית אשכנזי, צרויה קלבאו שבח, עברי באומגרטן, מעיין רביד, שירה דושי, רחל פריאל, רועי עמית, מיכאל 

נגב, אורי סיני, גיא הצבי וגלעד רונן, גיל כהן, רבקה גובר, טוני פלזן ואנשי מוקד תמח"ת.

Storefront for Art and Architecture - קרלוס מינגז קרסקו, אווה פרנץ׳ איי גילברט ומליסה וינברג

ולכל בעלי העסקים, התושבים והאנשים של התחנה, שפתחו את שערי ליבם ודלתותיהם אל מול חזיונותינו הפרועים.

תודות
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ַרק ְלֶרַגע ראה,

ַהּצֶֹמת נֹוֵׁשם

ֶרְך ְקֵנה ָהְרחֹוב ּדֶ

ם יֹוָנה ְוצֹוֶצֶלת ּגַ

ְצִריכֹות ֶלֱאֹהב

מתוך תערוכת השירה אגרו פואטיקה

נדב נוימן


