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חודש לפני האירוויזיון – תל אביב מכריזה :אני מוכנה
 Posted on 15באפריל  by 2019עירית רוזנבלום

אירוויזיון  2019צפוי להיות האירוע הבין-לאומי הגדול ,הנצפה והמסוקר ביותר שהתקיים אי פעם בישראל

 :Categoriesתיירות ,ראשי
 :Tagעיריית תל אביב ,אקספו ,אירוויזיו

עיריית תל אביב-יפו תארח בעוד כחודש את תחרות אירוויזיון  ,2019לאחר שנבחרה על ידי ה EBU-תאגיד השידור
האירופי ו"כאן" תאגיד השידור הציבורי הישראלי .אירוויזיון  2019צפוי להיות האירוע הבין-לאומי הגדול ,הנצפה
והמסוקר ביותר שהתקיים אי פעם בישראל .לקראתו נערכת העירייה בכל הרמות  -החל בתשתיות התחבורה ,דרך
הקלות לעסקים ,הנגשת שילוט לתיירים וכלה בקישוט העיר וגולת הכותרת  -הקמת כפר האירוויזיון הגדול שידעה
התחרות אי פעם.
זו תהיה השנה ה 64-בה מתקיימת התחרות בעולם ,הפעם הראשונה בה התחרות תתקיים בתל אביב-יפו והפעם
השלישית בה היא מתקיימת בישראל בכלל ,מתוך ארבע פעמים בהן זכתה ישראל באירוויזיון.
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בעבור עיר בגודלה של תל אביב-יפו ,מדובר במבצע רחב היקף המחייב יצירה של תשתיות תיירותיות חדשות והתאמת
תשתיות קיימות לצרכים החדשים הנדרשים וכן מאמץ משותף של הנהלת העיר ותושביה.
במסיבת עיתונאים היום ,אמר רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב-יפו" :האירוויזיון הוא לא אירוע תל אביבי ,אלא
אירוע ישראלי ולאומי .הוא הזדמנות יוצאת דופן לנו ,הישראלים ,לחגוג בגאווה; הוא גם הזדמנות להציג לעולם את
ישראל היצירתית ,האנרגטית ,התוססת ,וכן – גם את ישראל חופשית ,פלורליסטית ואוהבת-אדם .ערכי האירוויזיון -
חגיגת המוסיקה ,היצירה ואהבת החיים  -הם הערכים איתם מזוהה תל אביב-יפו .ואם תשאלו אותי ,זהו אולי הניצחון
האמתי שלנו :שאירוע תרבות גדול ,פופולארי והמסוקר ביותר בעולם – יתקיים בהצלחה בעירנו".

כיכר השעון ביפו בסימן האירוויזיון .צילום אגף שפע עיריית תל אביב יפו
כפר האירוויזיון הגדול אי פעם
הכפר יהיה פתוח לקהל המקומי והבינלאומי בתאריכים  12עד  18למאי משעות אחר הצהריים ועד הלילה ויכלול
הופעות של אמנים ישראלים מהשורה הראשונה ,כמו סטטיק ובן אל ,סטפן ,שפיטה ,מוש בן ארי ,עברי לידר ,ההרכב
בלקן ביט בוקס ,להקת אתניקס ,דיג'יי גאלו ומוקי וכוכבי עבר והווה של תחרות השירים האירופית ,כמו יזהר כהן ודנה
אינטרנשיונל.
בכפר יפעלו מתחמים של נותני החסות ,יריד אמנים ,משאיות מזון ,ברים ,מרכז מידע לתיירים ואפילו אולפן ללימוד
מילים בעברית .חצאי הגמר והגמר יוקרנו על גבי מסכי ענק ברחבי הכפר ,דבר שיאפשר למבקרים ליהנות מהמופעים
יחד עם עשרות אלפים מתושבי העיר והמבקרים בה ועם מעריצים מרחבי העולם .האורחים יוכלו לשבת לאורך בר
באורך מאות מטרים הפונה לים ולאכול בדוכני האוכל הפזורים.
בקרבת הבמה המרכזית של הכפר מובטחת תצוגה עוצרת נשימה של נופי תל-אביב ושל עיר הנמל העתיקה של יפו.
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בלילה תשקיף הבימה על התאורה הדרמטית ,בשיתוף חברת התאורה  ,OSRAMשתאיר את המבנים על קו הים של יפו
העתיקה והנמל.
לצד כפר האירוויזיון ובמתחם נפרד ,יפעל פסטיבל האוכל תל-אביב  EATעם מיטב השפים המקומיים כמו חיים כהן
שף דיקסי ויפו תל אביב ,שאול בן אדרת מהתרנגול הכחול ,אביב משה מ ,MESSA-שגב משה מ"שגב" ,ושפים של
מסעדות רבות נוספות כמו ,BENEDICT , NINI HACHI, VONG :קוואטרו ,ONZA ,ועוד.

סדנת שירות למצילים באדיבות עיריית תל אביב יפו
במסגרת חגיגת האירוויזיון הצבעונית שמקיימת העירייה הוחלט להקדים את "הלילה הלבן" המסורתי כדי לאפשר
למבקרים הרבים בעיר ליהנות מהחוויה הייחודית .אירועי "הלילה הלבן" יתקיימו ביום חמישי 16 ,במאי  ,2019היום בו
יערך חצי גמר האירוויזיון ויומיים לפני הגמר ויתרכזו סביב כפר האירוויזיון.
תחבורה ישירה לאתר התחרות – האקספו בגני התערוכה
האירוויזיון הוא כאמור הזדמנות פז להניח תשתיות טובות יותר לתיירים שיבקרו בעיר גם בעתיד .בסוף השבוע תעמיד
העירייה אוטובוסים חינם שיאפשרו הגעה מהירה לאקספו .האוטובוסים יאספו את התיירים מהכרמלית וינועו דרך שני
מסלולים .בסיום המופע יחכו האוטובוסים לתיירים בצמוד לשער היציאה ויפזרו אותם חזרה לבתי המלון .המידע יונגש
באנגלית בתחנות ובאוטובוסים.
מערך הרכבות יתוגבר ויאפשר לנוסעים לרדת בתחנת הירידים בסמוך לאקספו .בנוסף יוצבו עמדות מידע ומתנדבים
בתחנות סבידור מרכז ותחנת האוניברסיטה המשרתת את האקספו ,וכן באולם הנוסעים הנכנסים בנתב"ג .לאלו
הנוסעים באופניים חשמליים ובקורקינטים תהיה אפשרות להגיע ולחנות בנוחות בצמוד למתחם .הבוחרים להגיע עם
רכב פרטי יוכלו לחנות בחניונים ייעודיים בסמוך לאקספו.
כמו כן ,בשבוע זה יאריכו מוניות השירות בקו  4את מסלולן ויגיעו לאזור ההופעות .בנוסף ,במאות מוניות מתחנות תל
אביביות יותקן בתוך הרכב מחירון באנגלית במטרה להנגיש את המידע לתיירים בנוגע לתעריפי הנסיעה ,החובה
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להפעיל מונה ,פעימת מונה ,תוספות מחיר על מזוודה וכו' .המחירון יפורסם באתר התיירות החדש של העיר וכן
בחוברת הכיס לתייר אשר תחולק בעמדות המידע ברחבי העיר.
הושקעו  8מיליון שקל בשידרוג מרחב האקספו לקראת האירוע
אקספו תל-אביב ,מתחם האירועים הגדול והמתקדם ביותר מבחינה טכנולוגית בישראל ,יארח את חצי הגמר ,הגמר,
סלון המשלחות ומרכז התקשורת של אירוויזיון  .2019ביתן  2באקספו ,שנחנך לפי כשנתיים בהשקעה של יותר מ100-
מיליון דולר  ,יארח את הבימה המרכזית ,בזמן שביתן  1באקספו ישמש בתור ה"גרין רום" וסלון המשלחות .המקום
יוכל להכיל קהל של כ 9000 -אנשים בכל מופע.
במהלך החודשים האחרונים ,הושקעו  8מליון ש"ח בפיתוח המרחב הציבורי ובשדרוג כל המערכות על מנת לעמוד
בסטנדרטים הגבוהים ביותר שאירוע מסוג זה מחייב .באקספו תל אביב עמלים כרגע על מלאכת הקמת האירוויזיון כ-
 1,600עובדים מהארץ ומחו"ל ,תחת התקנים המוקפדים ביותר וכבר כעת ערוכים לתת מענה הולם לכל צורך.
אקספו תל אביב מבטיח לספק לכולם במהלך ימי השהות במרכז חוויה ישראלית ,תל-אביבית ,צבעונית ומיוחדת.
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