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בית השמחות, חלל אירועים בדאון טאון של העיר הכי שמחה ביקום, תל 

אביב ממוקם בבניין יפהפה ששוחזר ביד אוהבת, בדגש על שימור הישן 

לצד החדש.

המבנה, שהיסטוריה וקריאייטיביות טבועים בו, שימש בעבר כמלטשת 

יהלומים וגם כבית אריזה , הוסב ועוצב באופן שרוחש כבוד לאווירה 

האורבנית תעשייתית של תל אביב, שופע אלגנטיות, תנועה וחום, ששואבים 

אותך פנימה.

בית השמחות מתאים לשמחות מסוגים שונים ומגוונים: אירועים עסקיים, 

אירועי תרבות ומוסיקה, כנסים רשמיים, אירועי אופנה, מיתוג, יחסי ציבור 

ותערוכות. כולם רוצים לשמח ולשמוח.

במתחם שלנו יש אנרגיות שאין לאף מקום אחר. טמפו משלו, תוסס.

הוא כולל חצר ירוקה מקורה )בחורף(, אולם מרכזי שאין כדוגמתו בעיר, 

בעיצוב גולמי יפהפה, שכשמו כן הוא, מרמז על הדרך בה אתם יכולים 

לתכנן את האירוע, קומת גלריה וגג עם הנוף התל אביבי,  שמזכיר את 

מנהטן. בית השמחות מתאים לאירועים גם בקיץ התל אביבי המאתגר וגם 

בחורף הכי חמוד בעולם.

המבנה המקורי, 1935

סיור וירטואלי 360° הנה, בואו תעשו סיבוב  <

https://my.matterport.com/show/?m=9viPasx23yn&utm_source=4


על הקייטרינג הביתי אמונים השפים המעוטרים 

אסף גרניט ואורי נבון עם קייטרינג אגריפס מבית 
מחניודה. המטבח המבוקש בסגנון ים תיכוני 
מתוחכם ומודרני, בטעמים מגוונים, מנות יפהפיות, 

הרבה צבע, טעם וריח והכל כשר! 

שירותי הבר בבית השמחות, ניתנים על ידי  

647 Bar Experience  
שמשלימים את השמחה עם אלכוהול משובח, 

מקצועיות, משקאות הנרקחים בטעם טוב, באהבה  

וגישת שירות נדירה באיכותה.

הצוות הניהולי והמקצועי של בית השמחות הוא 

גולת הכותרת. לנחתום קשה להעיד על עיסתו, אבל 

נוכל לשתף אתכם ברצון האמיתי שלנו והגישה בה 

אנחנו קמים בכל בוקר ובאים לעבודה: לתת שירות 

אישי, יעיל, מקל, מסייע ובעיקר – משמח.

תנו לנו לשמח אתכם ובואו לראות את המקום, מקסימום תתאהבו בו ותצאו שמחים 
חלל ייחודי • קייטרינג כשר מבית מחניודה • מיקום מרכזי • רישיון עסק • חנייה • צוות מקצועי • נגישות



האולם הראשי של בית השמחות הוא כמו קסם. תוכלו לקיים אירוע בחלל 

AS IS ותיהנו מאירוע מעוצב ויפהפה. לחילופין, תוכלו לקחת את החלל 

 ולהופכו לכל מה שרק תחלמו עליו, בין אם זה אי יווני או דיסניוורלד.

האולם מעוצב בסגנון אקלקטי תעשייתי – אלגנטי. האולם שטוף תאורה 

טבעית בשעות היום, התקרה גבוהה והקירות חשופים. העיצוב עשוי 

מכלול חומרים וצבעים נקיים, חומרים שיודעים לספוג ולהיעלם או 

לבלוט ולהתפשט בחלל.

ניתן לערוך אירועים מגוונים בסידורי ישיבה שונים. אתם מוזמנים גם 

לאתגר אותנו עם בקשות חדשות ויוצאות דופן!

Main 
_Space

סקיצה של האולם ככה זה נראה מלמעלה <



Features_

אפשרויות אירועים:

  ישיבת תאטרון עד 400 אורחים במגוון 

    תצורות. עד 300 אורחים בישיבה סביב 

    שולחנות

  אירוע מסיבה עד 800 אורחים

מתאים גם לאירועים אינטימיים של 50   

    אורחים

   כמות אורחים סביב שולחנות ללא רחבה בחלל

    המרכזי עד 270 אורחים

  אירועי קוקטייל/מינגלינג

  אירועי בוקר חלבי

  כנסים הכוללים ארוחת בוקר וצהריים

  אפשרויות מיתוג מגוונות

  אפשרות להכנסת רכב לאולם ו/או חצר

שטח האולם: 600 מ"ר



_Courtyard
החצר הירוקה והנהדרת של בית השמחות, מאפשרת לכם לקיים אירוע עשיר בחללים ומתחמים. 

מהאירוע. אינטגרלי  כחלק  או  הכרזה(,  או  )חופה  טקס  לעריכת  פנים,  לקבלת  מתאימה   היא 

שטח החצר: 300 מ"ר | בחצר נכנסים עד  350  אנשים בו זמנית | מעלית לאולם המרכזי.
סקיצה של החצר



Upper_
Gallery
הגלריה של בית השמחות ממוקמת מעל ולצד 

האולם המרכזי, כך שהיא יכולה להוות חלק בלתי 

נפרד מההתרחשות באולם המרכזי. היא מאפשרת 

ליצור חלל רגוע או שקט יותר למספר קטן יותר 

ובר שתייה  ניתן למקם בר אוכל  של אנשים, 

בגלריה והיא מתאימה מאוד גם ליצירת חלל נפרד 

מהתרחשות מרכזית, אם רוצים בכך.

* הגלריה אינה נגישה במעלית.

שטח הגלריה: 250 מ"ר

סקיצה של הגלריה



גג פתוח, משקיף לנוף אורבני דמוי מנהטן. בשעות 

בין ערביים, זה המקום הכי נכון להיות בו. בגג תוכלו 

לקיים אירועים עד 100 איש, כולל עריכת טקסים, 

קוקטיילים, מסיבות וקבלות פנים.

 

שטח הגג: 180 מ"ר

* הגג אינו מקורה ואינו נגיש במעלית

ניתן להגיע אך ורק דרך גרם המדרגות 

הממוקם בגלריה

שעות פעילות גמישות.

Roof 
_Top



חוויית האוכל בבית השמחות שייכת לקייטרינג 

הבית שלנו, אגריפס, של אסף גרניט ואורי נבון 

מקבוצת מחניודה, הקבוצה המשפיעה ביותר על 

הקולינריה בישראל ולאחרונה, גם באירופה. 

האוכל של אגריפס, הוא חגיגה של טעמים, מרקמים 

וצבעים. האוכל מוגש בלי גינונים מיותרים. 

רק שמחה ואהבה. התפריטים שנציע לכם יכללו 

אוכל מגוון, עשיר ומותאם לקהל רחב כמו גם 

לצרכים מדוייקים של האירוע שלכם.

ישנה אפשרות להביא קייטרינג חיצוני כשר 

בתוספת עמלת מטבח.



חווית האלכוהול והשתייה של הצוות של 647 

תגרום לכם לטעום משקאות שטרם הכרתם.

אלכוהול משובח, מבחר עשיר, תפריט קוקטיילים 

מופלא ומקורי וגם יכולת להתאים לאירוע ולצרכים 

שלכם. צוות מנוסה, יפה ומקצועי. ניתן להתאים 

את הבר והקוקטיילים לאופי האירוע.



Let's Get 
_Practical

*ייתכנו שינויים במפרטים המוצגים. מומלץ 

להתעדכן.

מפרט ציוד

הורד קיט

מפרט ריהוט

הורד תעודת כשרות

הורד רשיון עסק

יצירת קשר
 מנהלת מחלקת אירועים עסקיים: 

 מעיין לוטן 
077-6704482 ,03-9711187 

 מייל:

maayan@beithasmachot.com 

 ואפשר גם:

info@beithasmachot.com 

אתר בית השמחות:

beithasmachot.com 

תעודותמפרטים

https://drive.google.com/file/d/1P0RJRi2arvpYR5PE369lYnZXoSbrrRd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a7kjd3r8jHI118J_eQuMHPuqJ_aMVkG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p1a0qip5op0RNUP3veXFI0BESg4crABf/view?usp=sharing
mailto:%20maayan%40beithasmachot.com%20?subject=
mailto:%20maayan%40beithasmachot.com%20?subject=
mailto:info%40beithasmachot.com%20?subject=
http://www.beithasmachot.com/
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דרך מנחם בגין
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הסתבכתם? דבר איתנו  077.670.6694

מנחם בגין 21, תל אביב.

נחמני

שדרות
שילד

רוט
בית הדר א׳חניון

צפון
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חנייה
בית השמחות שופע בחניונים קרובים. 

 חניון בית הדר א׳, צמוד לאולם, שייך לאחוזת 

החוף.

 חניון בית לוינשטיין

תחבורה ציבורית
קווים רבים מאוד מרחבי גוש דן מגיעים לאזור. 

מומלץ לבדוק באתר הבית של דן:

www.dan.co.il

ניווט ברכב
כתבו "בית השמחות" ב-

* תוכלו גם לכתוב "חניון בית הדר א׳".

mapsאו ב-

http://www.dan.co.il
https://waze.com/ul/hsv8wrm5c2
https://waze.com/ul/hsv8wrkvxv
https://maps.apple.com/?address=%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%2021,%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95,%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ll=32.063373,34.779684&q=%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%2021&t=m
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Courtyrad 

חזור לעמוד חצר
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חזור לעמוד חלל מרכזי



מפרט_ציוד

קבלת פנים:

 3 רמקולים 12 מוגבר )זוג בצדי החופה( 
TURBO SOUND

8 רמקול סלע ריצפתי בפיזור בכל 

החלל
DJ -ל  XLR חיבור

 אולם:

4 רמקול דינקורד 12 בהיקף רחבה

2 סאב כפול

14 רמקול EV   מפוזר בחלל

חיבור XLR  בעמדת תאורן מתחת 

למדרגות + חיבור XLR באזור רחבת 
הריקודים

המערכת נשלטת מטריצה המחולקת 
לאזורים: קבלת פנים, חלל אולם, 

גלריה תחתונה, גלריה עליונה, גג.

מיקרופונים:

X 2 מייק אלחוטי

 מיקרופון גיבוי

גלריה:

5 רמקול EV   מפוזר בחלל

ציוד טכני הגברה

חזור לעמוד יצירת קשר



מפרט_ציוד

קבלת פנים:

גרילנדות בכל החלל

נורות OR  באזור הכניסה

2 פנסי ETC  לכיוון החופה

גופי תאורה על החומה

  

גג:

גרילנדות שנמצאות מתורן מרכזי 

להיקף של החלל

אולם:

פנס QR  המפוזר בכל חלל מקומות 

הישיבה

גרילנדות המחולקות ל- כ24 ערוצי 

דימר בכל חלל האולם

6 פנסי LED FRESNES לשטיפה אזור 

במה מרכזית + מזרחית

4 כדורי אפקטים COSMO PIX  על 

מעליות נשלטות

4 פנסים חכמים JB-P4  050 ספוט 

בהיקף הרחבה

RGB1000 4 פנסי לד

1 מכונה ערפל

MA FADER WING פיקוד תאורה

גלריה:

2 פסי צבירה עם QR 10 מתכוננים

הקרנה:

PANASONIC   40004 מקרנים

4 מסך גלילה 2.30 על 1.50

מטריצה 4*4

מחשב להקרנה

רזולוציה 800*1280

ציוד טכני תאורה

חזור לעמוד יצירת קשר



מפרט_ריהוט

שולחן עגול
מידות: קוטר )7 יח׳(1.20/)4 יח׳(1.60

  כמות: 11 יח׳

 שולחן ארוך
 מידות: 2.70*90 

 כמות: 16 יח׳
*גובה 75 או 90 ס"מ

 שולחן קטן
 מידות: 90*90 

 כמות: 11 יח׳
*גובה 75 או 90 ס"מ

שולחנות

חזור לעמוד יצירת קשר



מפרט_ריהוט

 כיסא גבוה רשת
כמות: 35 יח׳

 כיסא בר למזנון גלריה
כמות: 8 יח׳

 כיסא נמוך עץ
כמות: 40 יח׳

 כיסא נמוך בית ספר
כמות: 135 יח׳

 כיסא גבוה מרופד
כמות: 25 יח׳

 כיסא גבוה בית ספר
כמות: 25 יח׳

כיסאות

חזור לעמוד יצירת קשר



מפרט_ריהוט

 כיסא נמוך מרופד
כמות: 38 יח׳

 כורסא שחורה
כמות: 4 יח׳

 כיסא נמוך יציקה
כמות: 20 יח׳

 כיסא נמוך רשת
כמות: 20 יח׳

כיסאות

חזור לעמוד יצירת קשר



מפרט_ריהוט

פינת ישיבה בהירה

פינת ישיבה סלונית

פינת הסבהפינת ישיבה כהה

פינות ישיבה

חזור לעמוד יצירת קשר



מפרט_ריהוט

 כורסא אלומיניום
כמות: 2 זוגי, 2 יחיד

 כורסא קש
כמות: 4 יח׳

 ספת קש
כמות: 2 יח׳

ריהוט חוץ

חזור לעמוד יצירת קשר



מפרט_ריהוט

 מבנה בר 6 מ'
 כמות: 2 יח׳

* יש אפשרות להגדיל ל-8 מ'

 מזנונים
 כמות: 6

*17 מטר סה״כ

מזנונים ובר

חזור לעמוד יצירת קשר



להתראות בשמחות!


