hot spots
המקווה  ////תחום :מזון  ////רחוב מקווה ישראל 03.6049967 .3
מעשה בבעליה של חומוסיה בצפון תל אביב שהחליט לעשות מהפך .אחרי שנדד
דרומה והתמקם ברחוב שכוח אל ליד רוטשילד (בואכה רחוב המקווה בגן החשמל),
נטש את גרגרי החומוס המסורתיים ועבר לעישון בשרים בעבודת יד .ישראל יולזרי
הפתיע את כולם והפך עד מהרה מקור עלייה לרגל בזכות הסנדביצ'ים המדהימים
שהוא מציע בהמקווה  -עם בשרים המיושנים במקום .האיש הלא שגרתי הזה ישמח
להכין לכם את הקורנביף המעושן ,סנדביץ' מלכים עם פסטראמה הודו שום ודבש
או נתחי סינטה טריים ,שמוגשים (כולם) בלחמנייה מרוקאית עם קערית עם צ'יפס
מטוגן וסלט טרי שנעשה לכבוד כל לקוח במיוחד .התעקשתם? קבלו גם כרוב כבוש
מבושל בבירה ,קבנוס וחצי מלפפון חמוץ .את הסעודה ילוו מבחר גזוזים בטעמי הקיץ
בהצדעה לתל אביב של פעם.

לבונטין  //// 7תחום :מוסיקה  ////רחוב לבונטין 03.5600112 .7
אם בא לכם לשמוע הופעה טובה תמיד שווה לבדוק מה קורה בלבונטין  ,7המועדון
שהפך לאחד ממרכזי התרבות השוקקים של הסצנה בתל אביב .את המקום הקים
מורה לאנגלית לשעבר ,שהחליט לעבור לעסקי המוזיקה והסב את המרתף לטובת
הופעות מזדמנות .מעל למרתף שיפץ בר צנוע והחל להגיש משקאות לתוך הלילה.
עם השנים הפך המקום לדבר החם ביותר בת"א ,ונחקק בהוויה המקומית כמקום
שתמיד קורה בו משהו מעניין :כל סוגי המוזיקה ,הופעות  ,Djתיאטרון אלטרנטיבי,
הקרנות קולנוע ,מיצגי אמנות ומה שחדש ומתחדש בתרבות .כיום ההופעות במקום
רצות בשני סבבים ב  20:00וב  22:30בלילה ,עם מיטב האמנים הישראלים ,הופעות
בכורה ,והרכבים חד-פעמיים .במופעים המבוקשים מומלץ להגיע חצי שעה מראש.

דליקטסן  ////תחום :אופנה  ////רחוב ברזילי 03.56022297 .4
מי שהיתה הראשונה לנעוץ את יתד האופנה בגן החשמל היא המעצבת עידית ברק,
שלפני כשבע שנים סיימה את חוק לימודיה בניו יורק והקימה את המעדנייה הראשונה
ל..בגדים .בבוטיק הוותיק  Delecatessenתמצאו לא רק את הקולקציות המודרניות
של ברק ,אלא גם עיצוב קיר דקורטיבי מרשים ,שנגזר מגלילי קרטון ולינוליאום ,וזכה
להיכנס למהדורה הבינלאומית של  Frameהמציג את חנויות הבגדים היפות והמעניינות
בעולם (ביניהן פראדה ,מיסוני וקום דה גרסון) .בתוך ספריית הקרטון המעוצבת מוצגת
קולקציית האקססוריז המשלימה של הבוטיק ,הכוללת מותגים מחו"ל העושים
שימוש בחומרים ממוחזרים בלבד ,ומדגימים כיצד הופכות עטיפות M&M ,Coca Cola
ומגזינים יכולים להפוך לתיקי קלאץ' אופנתיים (מותג  ,)Ecoistולמה גומי הוא חומר
הגלם האידיאלי לעיצוב שרשראות אקולוגיות שנצמדות לגוף ( Batucadaהצרפתי).

 //// Frau Blauתחום :אופנה וסטייל  ////רחוב החשמל 03.5601732 .8
צמד המעצבים הלנה בלאונשטיין ופיליפ בלאו ממשיכים להפתיע עם אופנת נשים
תיאטרלית ,החוקרת ובוחנת את גבולות היצירה ,ומוסיפה הרבה כיף ,הומור ,ושטותניקיות
למלתחה שלנו .בבוטיק האופנתי  Frau Blauברחוב ברזילי תוכלו להשתעשע עם פריטי
אופנה ואקססוריז ייחודיים ,היוצרים אשליה בעיניי המתבונן ,ומשלבים בין המדיומים
השונים של היצירה באמצעות טכניקה ייחודית להדפסה דיגיטלית על בד (Trompe
 )L’Orealשהמציאו השניים .המותג המצליח שהחל בגן החשמל השתכפל עם הזמן גם
לצפון דיזנגוף ,ובשנים האחרונות נחשב הצמד לזוג המוביל דעה ומחוזר על ידי אמצעי
התקשורת ,לצד הוקרה רשמית יותר שזיכתה אותו בפרס העיצוב של משרד המדע על
הישגיהם בתחום האופנה ( ,)2007ופרס המנהיגות העסקית הצעירה של גלובס (.)2010
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די פרוג'קט  ////תחום :אופנה וקפה  ////רחוב החשמל 057.9424844 .12
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למי שאוהב רטרו ואת השיח העיצובי שמסביבו :קפה  D’projectברחוב החשמל
הוא שילוב כובש בין ארומת קפה נפלאה וטוויסט אופנתי בועט .המקום משלב בין
בית קפה בעיצוב רטרו מושקע ,לחנות אופנה המציגה קולאז' מעצבים תל אביביים
ואת ליין הגברים של איציק דרור .למי שעובר במקום ,שווה להציץ ולהתרשם מאוסף
הפריטים הנוסטלגיים בקפה ,הכולל מכונת תפירה ,טרנזיסטורים ,מאוורר ,מגהץ ואיך
אפשר בלי ..מכונת כתיבה שמורה היטב .פריטים אלו מתכתבים באופן ישיר עם עיצוב
הפנים הייחודי ,הכולל ריהוט מחודש ,תיבות עץ עתיקות שהפכו לשולחנות קפה
ופריטי עיצוב משלימים .להשלמת החוויה מציגים במקום תערוכות מתחלפות ,ומציעים
לכם ליהנות מאווירה נוסטלגית עם צנצנות עוגיות מבית סבתא וניחוח כובש של
תערובת קפה ייחודית המפיצה בחלל ריח שאי אפשר שלא (ואף מומלץ) להתמכר לו.

 //// Hagar Stat & Malתחום :תכשיטים ותיקים ////
 ////////////////////////////////////////////////////////רחוב לבונטין 077.5607300 .13
רבות דובר על שיתוף הפעולה הפרגון
של המעצבים בגן החשמל .החנות
המשותפת למעצבת התכשיטים הגר
סתת ומעצבת תיקי העור מלי רוקח,
היא עדות מוחשית להוויה הייחודית
במקום .בבוטיק הפינתי תוכלו להתבונן
בקולקציה האמנותית של Hagar Satat
המשלבת בין עורות רכים למתכות
קשות ,ויוצרת דיאלוג מרתק בין רך
וקשה ,נושם ואטום .הבוטיק בגן
החשמל הוא החנות הראשונה של
המעצבת ,שמאז פתחה עוד  4חנויות,
ומזמינה אותנו להתרשם מהקולקציות
האחרונות לצד פריטים פופולריים,
כולל שרשראות ,צמידים וטבעות .את
הטון השני נותנת מציגה המעצבת
מלי רוקח-דנאי ,מייסדת מותג Mal
לעיצוב פריטי עור ,כולל תיקי יציאה
ועבודה ארנקים ,חגורות וספרי סקיצות.
הקולקציה החדשה מציעה מבחר עדכני
לנשים ,הנותנים פרשנות חדשה לגזרות
השק והקלאץ' המסורתיות כל זאת
בתוספת מנה גדושה של טוויסט
בעיצוב  -ההופך את הפריטים לאמירה
חד פעמית.

המגדלור  ////תחום :ספרות  ////רחוב הרכבת 03.6868225 .4
בשנים האחרונות כבר שכחנו כמה כיף להיכנס לחנות ספרים פרטית ,בעלת טעם
אישי ומובחן .המגדלור ,כשמה כן היא :נקודת האור המכוונת את סצנת הספרות
בחזרה לגן החשמל ,עם שורת מפגשי סופרים ,הקראות משוררים ,שעת סיפור
לילדים ,והחשוב מכל :אוצר מופלא של ספרי אמנות ועיצוב ,קומיקס ,פרוזה
משובחת ,שירה עברית ,וספרייה ענקית עם כל הקלאסיקות והיצירות המודרניות
של ספרות הילדים .לעידוד הקריאה מקפידים במקום לקיים שעת סיפור עם
סופרים או להקריא קלאסיקות מובחרות לילדים ,ומקצים פינת ישיבה מעוצבת -
המזמינה כל אחד לשקוע בעולם הפנטזיה והדמיון .ואם תרבות עושה לכם חשק
לשופינג ..במקום גם מבחר מוצרי עיצוב ומתנות מקוריות ,כמו מחק רובוט ענקי,
מחברות מעוצבות ועוד.

