
מתחם המעצבים אגריפס 88

אגריפס 88 הינו חלק מפרויקט, ייחודי ורחב 
היקף, ראשון מסוגו בארץ, אותו יוזם המרכז 

לעיצוב בירושלים מייסודה של הרשות לפיתוח 
ירושלים. המתחם ממוקם בתוך מבנה ה'שוקניון' 
המקורה ברחוב אגריפס 88  אשר שימש בעבר 
כחלק ממתחם שוק מחנה יהודה והוסב למתחם 

המעצבים.
במהלך הסבתו של המקום נמנעו במכוון מלשנות 
את אופיו. התשתיות שופצו, נוספו כתובות גרפיטי, 

גופי תאורה מעניינים, הבסטות נסגרו והפכו 
לסדנאות יצירה, תצוגה ומכירה הפונות אל רחובות 

השוק המקורה. חלל השוק מאפשר ליוצרים פרטיות 
בסדנאותיהם אך יוצר פוטנציאל מפגשים עם 

המעצבים המצויים בסדנאות השכנות ואלו שממול.
המרכז לעיצוב שם לו למטרה למנף את הנתון 

האמור ולהצעיד את ירושלים קדימה תוך הפיכתה 
למובילה בתחום העיצוב.תמהיל המעצבים נקבע 
על ידי ועדה מיוחדת שגם בוחרת את המעצבים 

המוכשרים והמעניינים. צורפות, צילום, עיצוב 
בתאורה, עיצוב אופנה, קרמיקה, אוריגאמי, ציור 

ווידאו ארט ועוד.
"מתחם שוק מחנה יהודה הצבעוני והחושני כמו 

גם המבנה הייחודי והמחוספס אשר עמד לרשותנו 
השפיעו מאד על האופי הייחודי של אגריפס 88. 
הנטייה הייתה לייצר מרכז כוח עיצובי – אומנותי, 
בעל נטיות מעט מחתרתיות. חוויה שאי אפשר 

לקבל בקניון או בחנות מותגים כזו או אחרת." אומר 
פז כהן - מנהל המרכז לעיצוב בירושלים. 

 שעות פתיחה: ימים שלישי וחמישי 10:00-18:00, 
יום שישי 10:00-15:00

The Designers Complex at Agrippas 88

88 Agrippas St. is part of a unique project 
carried out by the Jerusalem Center 
of Design i founded by The Jerusalem 
Development Authority. Located in the 
original indoor market on 88 Agrippas St., 
which used to be part of the Mahane Yehuda 
market, the place has kept its former look, 
decorative lights as well as graffiti slogans 
were added and the infrastructure was 
improved.

The idea was to keep the small booths 
intact and to make them into art and design 
workshops and galleries where the artists 
and designers can both work and socialize 
with one another.

A special committee chose the designers 
and artists, who come from the fields of 
photography, jewelry, lighting design, 
fashion, ceramics, origami, video art, 
painting and more.

The 'undergroundigrunge' atmosphere 
perfectly suits the complex. "We want the 
Designers Complex to provide a unique 
experience for the visitor, who can witness 
the entire design process from creation to 
purchase", says Paz Cohen, manager of the 
Jerusalem Center of Design.

Opening hours: Tue. & Thurs. 10:00i18:00, Fri 
10:00i15:00
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