
 2013נובמבר  –פיילוט בשכונת נווה שאנן 

 (אגף תכנון העיר)שירה בנימיני , (לתכנון אסטרטגי' היח) לובנובהילה , (אדריכל)רועי פביאן : צוות עבודה

 התחדשות עירונית עם אמנות

 מחלקת אמנויות  -צלילית בן נבט , היחידה לתכנון אסטרטגי -תמי כורם , פיניש חדוה, צילי בר יוסף: צוות עבודה מורחב



 מטרות העבודה
_ _ _ 

 
 שיטת העבודה

_ _ _ 
 

 ניתוח מצב קיים ופוטנציאל מעורבות עירייה
_ _ _ 

 
 ארגז כלים מוצע



 :מטרת על
 מינוף פעילות תרבות ואמנות ככלי להתחדשות עירונית בשכונת נווה שאנן•

 :באמצעות
 .שיפור ביטחון אישי במרחב הציבורי •
 .משיכת קהל מבקרים לשכונה•
 .עידוד והעצמת פעילות נורמטיבית בעלת נראות ונוכחות במרחב הציבורי•
 .תרומה והעצמה לקהילת השכונה ולקהילת האמנים•
 .אמנות שוליים ואמנות ניסיונית, חיזוק פעילות אמנות עצמאית•

 מטרות העבודה



  –התחדשות עירונית 
 .העצמת אוכלוסייה ותיקה ומשיכת חדשה. ירוד, חידוש מרקם עירוני ותיק

 .ומאגר תרבותי עשיר ומגוון, מבנה שכונתי קריא ונוח, נווה שאנן נהנית ממיקום מרכזי בעיר

 חסמים להתחדשות עירונית  
 .העדר תמריצים לשיפוץ נכסים פרטיים  :  ישנים ומוזנחים –מבנים ותשתיות 

 .קושי באכיפת חוקים ותקנות  :קומות קרקע אטומות –חזית רחוב 

 .פתרון חליפי מורכב וארוך טווח  :ס"ואיכמפגע במרקם השכונה  – ת"תמח

 .קושי באכיפת חוקים ותקנות  :  מפוצלות וצפופות –יחידות דיור 

 .העדר תמריץ כלכלי להתחדשות  :רבים ומוזנחים –מגרשים ריקים 

 .תדמית שלילית   :שוליים וענייה – אוכלוסייה

 .העדר אוכלוסיית מקומיים ומבקרים עמידה   :ירודה –כלכלה עירונית 

 .בעיות של בטחון אישי :סמים ופשיעה, זנות –פעילות לא נורמטיבית

 .הדרה של אוכלוסייה נורמטיבית :נפוצות -תדמית שלילית ודעות קדומות 

 מטרות העבודה



 חסמים להתחדשות עירונית  

 תחושת איום על בטחון אישי  •

 הדרה של אוכלוסייה נורמטיבית  •

 תדמית שלילית  •

 העדר תמריצים לשיפוץ והתחדשות  •

 קושי באכיפת חוקים ותקנות  •

 תרומת פעילות תרבות ואמנות

 מטרות העבודה

 נוכחות ונראות במרחב הציבורי•

 משיכת אוכלוסיית מבקרים•

 יצירת עניין ופרסום תקשורתי•

 שיפוץ חללים וחזיתות מוזנחות•

מעודד את העירייה לאכיפה מוגברת  •
 ושיפור שירותים



 שיטת העבודה

הסתמכות על פעילות תרבות ואמנות  •
 קיימת והעצמתה

הקמת מוקד משיכה לאורך ציר המוביל •
 בין מוקדי פעילות קיימים וחדשים

איתור ציר בקרבת מרכז השכונה החוצה  •
 קצוותיהאותה ומחבר את 

 שימוש בארגז כלים מגוון להחייאת הציר•

איתור ופיתוח צירי פעילות נוספים  •
 בהמשך



 שיטת העבודה

 :פעולות עירוניות נחוצות בשכונה לקידום תהליך התחדשות עירונית

ועידוד פעילות נורמטיבית  , תאורה, תגבור כוחות בטחון - שיפור  תחושת הביטחון האישי•

 .במרחב הציבורי

 .צירי הולכי רגל ואופניים, כיכרות, מדרכות, גינות – טיפוח המרחב הציבורי•

 .ושיקום תשתיות, גינון, ניקיון המרחב הציבורי – שיפור שירותים ותשתיות•

תגבור , (קיים)עידוד סטודנטים להתגורר באזור  - איגום ותיאום פעילויות עירוניות•

עידוד  , (מיושם בהדרגה)התקנת תאורת רחוב , (בהליך יישום)נוכחות פקחים במרחב הציבורי 

במסגרת פעילויות יחידות  ) סיוע לאוכלוסייה המתגוררת כיום בשכונה, (מתוכנן)סטארט אפים 

 (.העירייה השונות



 שיטת העבודה

 מבנה ציבור בשימוש זמני –מדריד  מאגר מידע –זאגרב  בית מלאכה וסדנאות – נוואדה, רינו

מימון ציבורי לפעילות   –טולוז 

 שוטף' והוצ

מנהלת התחדשות   –חיפה  מימון פעילות לאמנים –ים -בת בשכונת מצוקה פאבלאב –חולון  מאגר מידע ושירותים –ירושלים 

 עירונית עם אמנות ואומנות

 חללי פעילות –לונדון , וויק הוקני

מודלים קיימים מהארץ והעולם לשימוש בפעילות  
 אמנות ותרבות למינוף של אזורים מדורדרים  



 ניתוח מצב קיים ופוטנציאל מעורבות עירייה

 ק לא פעילות"ק, בניינים ריקים, מגרשים ריקים: מיפוי נכסים ריקים ואיתור הזדמנויות•

 פ"ושצחום : מפת מגרשים בבעלות עירייה בעלי ייעודים מתאימים•

 ק אטומות"ק :האישי הבטחוןזיהוי מרכיב פיסי מרכזי בבעיית •

 
 איתור ואפיון מוקדי פעילות: מיפוי מוקדי פעילות תרבות ואמנות קיימים•

 סטודיו אמנות פלסטית: מיפוי חללי אמנות פרטיים קיימים•

 

 פעולות עירוניות נחוצות לקידום התחדשות עירונית עם אמנות•
 



 .כשליש משטח התחנה מכיל חנויות אשר אינן בשימוש* 

 מגרש ריק

 :בניין שאינו בשימוש

 9 לנוב'צ. 1

 (שוק עליה) 27 העליה. 2

 (ס שובו"בי) 29הקונגרס . 3

 52הרכבת  . 4

 (קולנוע מרכז) 4שאנן  נוה. 5

 (מקוה) 23 איגר. 6

 *תחנה מרכזית חדשה. 7

 16החרש . 8

 26לבנדה . 9

 :ק"חלל ריק בק

 4בגין . 1

 14בגין . 2

 25 העליה. 3

 62מטלון . 4

 15הקונגרס  . 5

 12הקונגרס . 6

 16הקונגרס . 7

 א68וולפסון . 8

 12השרון . 9

 5הנגב . 10

 36הרכבת . 11

 6פין . 12

 18 איגר. 13

 23ראש פינה . 14

 12החרש . 15
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 ניתוח מצב קיים ופוטנציאל מעורבות עירייה
 ק שאינם בשימוש"בניינים וחללים בק, מפת מגרשים

השמשת נכסים ריקים לטובת פעילות בעלת נוכחות ונראות 
 במרחב הציבורי



 מגרש חום

 פ"שצ
 מבנה לבדיקה/מגרש

 בעכו פ"שצ

 באגרא פ"שצ

 בית מרשל

 בניין שוק עליה וחניון
 חניון ליד גינת לוינסקי

 רציפים -התחנה הישנה 

 ניתוח מצב קיים ופוטנציאל מעורבות עירייה
 מפת מגרשים בבעלות עירייה בעלי ייעודים מתאימים

נכסים בעלי זמינות השמשה רבה יותר עקב בעלות 
 וייעודי קרקע ציבוריים

 מרכז בינה

 גינת לוינסקי



 2 הגרא

 4 הגרא

 6 הגרא

 8 הגרא

 13 איגר

 16 הגרא

קומת קרקע עם חזית  
 (מדגם)אטומה לרחוב 

 11השרון 

 66לוינסקי 

 53מטלון 

 א58וולפסון  55מטלון 

 ניתוח מצב קיים ופוטנציאל מעורבות עירייה



 

 חלל תצוגה -

 מסחרי: ברוורמן -11)

 קואופרטיב: חנינא -22)

(33- STA :אא 

 מסחרי: חזי כהן -44)

 קואופרטיב: בנימין -55)

 חלל תצוגה: מרכזית -66)

 

 חלל מופע -

 להקת בית: קליפה -1( 7

 להקת בית: במת מיצג -2( 8

 להקת בית: קרוב -3( 9

 

 קהילה מקצועית/קואופרטיב -

 בין תחומי: הצימר -1( 10

 בין תחומי: החנות -2( 11

 

 תשתית/מלאכה/סדנאות -

מסחרי : בעלי המלאכה -1( 12

 (דפוס רשת)

 

 מוסד לימודי -

 מוסיקה: הד -1( 13

 תיאטרון: מוסקוביץסופי  -2( 14

15 )3- CEC :הכשרה זרים 

 

 מרכז קהילתי עצמאי -

 נשים מזרחיות: בית אחותי -1( 16

 דרפורפליטי : דרפורבני  -2( 17

 זרים: ספריית לוינסקי -3( 18

 יידיש: יידיש יונגספריית  -4( 19

 

 ריכוז סטודיו אמנות -

 רב תחומי: 5הנגב  – 1( 20

 רב תחומי: המלטשה -1( 21

 

 אולפן הקלטות -

 פלוטו( 22

 

 מועדון -

 אתיופי: ראסטה -1( 23

 הבלוק -2( 24

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

4 

1 

1 
1 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

5 

1 

6 

3 

4 

2 

3 2 

1 

2 

1 

1 

 מוקדי פעילות

 ניתוח מצב קיים ופוטנציאל מעורבות עירייה
 מפת מוקדי פעילות עצמאיים קיימים

שותפים זמינים במרחב השכונה לקידום יוזמות תרבות  
 ואמנות בשיתוף העירייה וגורמים עצמאיים



 סטודיו אמנות פלסטית
 

 113: כ"סה

 ניתוח מצב קיים ופוטנציאל מעורבות עירייה
 של אמנות פלסטית קיימים סטודיואיםמפת 

שותפים זמינים במרחב השכונה לקידום יוזמות תרבות  
 ואמנות בשיתוף העירייה וגורמים עצמאיים



 ארגז כלים מוצע

 מרכז קהילתי ללא מבנה. 4 ויטרינות לעם. 3 ריקיםמבנים . 2 המכולות. 1

 אמנות ת"תמח. 8 מרכז סדנאות ומלאכות. 5 מרכז קהילתי עירוני. 7 מרכז מידע ועידוד יוזמות. 6



 :תיאור
 
 

 :צרכים
 
 
 
 
 

 :שותפים
 
 

 :תרומה

הקמת מכולות אמנות 
,  סטודיו: במגרשים ריקים

בסיס  , סדנאות, תערוכות
 לפעילות במרחב הציבורי

קבוצות אמנים , בעלי מגרשים
 מנהל הנדסה, עצמאיות

 המכולות. 1

 מרכיבי עלות לשנתיים

,  הובלה+(ר"מ 28)' 40מכולה 
,  תקשורת, מים, חשמל)תשתיות 

פיתוח  , ד במגרש"שכ, (ביוב
הוצאות  , ביטוח, (ר"מ 50)

 שוטף
 'ליח₪  100,000-כ כ"סה

 משיכת מבקרים ושיפור דימוי
שיפור ביטחון אישי במרחב  
הציבורי באמצעות השמשת  

 חללים מוזנחים בשכונה

  שיפור שירותים לתושבים
 ושיפור תשתיות לאמנים



ירושלים   –קונטיינר ארט 
  ל"ביאמנות  בפרוייקטמשתתפת 

של הצבת מכולות בערים שונות 
בעולם למטרת אמנות בחסות  

 חברת הפקה איטלקית

 המכולות. 1



 המכולות. 1

 בעלות פרטית

 בעלות עירייה

איתור מגרשים  
 מגרשים ובעלי

הסכם שכירות  
  להפעלת' אופ)

כמו , בעלים
חניון  /חורשה

 (זמני

מכולות   2הצבת 
למגרש וחיבור  

 לתשתיות
פרסום קול 

קורא והקצאה  
חוזה בר רשות   שנים 2-5-ל

במקום הליך 
 הקצאה

 :שלבי יישום

 זמניהיתר לשימוש 
 הסכם מול בעלים פרטי

 :חסמים



 :תיאור
 
 
 

 :צרכים
 
 
 

 :שותפים
 
 

 :תרומה

הסדרת שימוש זמני 
עידוד : במבנים ריקים

ותמרוץ בעלי נכסים  
לאפשר הכשרת המבנה  
 לפעילות תרבות ואמנות

קבוצות אמנים , נכסיםבעלי 
 נציגי קהילה, עצמאיות

 מבנים ריקים. 2

 מרכיבי עלות לשנתיים
, התאמה לפעילות במבנה

ד "שכ, חיבור לתשתיות
 ביטוח, בנכסים פרטיים

שיפור חזות פיסית והסרת  
 מטרדים

שיפור ביטחון אישי במרחב  
הציבורי באמצעות השמשת  

 חללים מוזנחים בשכונה
  שיפור שירותים לתושבים
 ושיפור תשתיות לאמנים



 שוק עליה: מבנים ריקים. א2
 :תיאור

קבוצות אמנים  , יפו-א"עת
 נציגי קהילה, עצמאיות

הקצאת הבניין למספר קבוצות  
אמנות וקהילה לביצוע פעילות  

 פתוחה לציבור

 :צרכים
 
 
 
 
 

 :שותפים

 מרכיבי עלות לשנתיים
לא  )התאמת מבנה לפעילות 

חיבור לתשתיות  , (מתומחר
,  (ביוב, תקשורת, מים, חשמל)

 ביטוח, הוצאות שוטף
 



התאמת המבנה  
 לפעילות

חוזה בר רשות  
במקום הליך 

 הקצאה

פרסום קול 
קורא לאמנים 

חברתיות  ' וקב
  2-5-והקצאה ל

 שנים

 :שלבי יישום

 שוק עליה: מבנים ריקים. א2

תיאום מול 
גורמים עירוניים 

 עירונית' דרך חב

היגוי .קביעת ו
 לבחירת פעילות  

 היתר לשימוש זמני  :חסמים
 מבנה עירוני  הקצאת 

עבור נכס מול בעלים הסכם )
 (יצירת תמרוץ –פרטי 



 :תיאור
 

 :צרכים
 
 
 
 
 

 :שותפים
 

 :תרומה

ק לפעילות אמנות "השמשת ק
 ופתיחת ויטרינות לרחוב

קבוצות אמנים , נכסיםבעלי 
 עצמאיות

 ויטרינות לעם. 3

 מרכיבי עלות לשנתיים
שכר דירה בנכסים פרטיים  

התקנת  , (ר לחודש"למ₪  40-200)
הוצאות  , ביטוח, ויטרינה
 שוטף

₪  200,000-540,000-כ כ"סה
 'ליח

שיפור דימוי והחייאת  
 רחובות עירוניים

שיפור ביטחון אישי במרחב  
הציבורי באמצעות חשיפת  

פעילות בעלת נראות במפלס  
 הרחוב

  שיפור שירותים לתושבים
 ושיפור תשתיות לאמנים



 ויטרינות לעם. 3

 בעלות פרטית

 בעלות עירייה

איתור חללים 
 רלוונטים

הסכם שכירות  
ש עירייה או "ע

 חברה עירונית
פרסום קול 

קורא והקצאה  
 שנים 2-5-ל

חוזה בר רשות  
במקום הליך 

 הקצאה

 :שלבי יישום

 עי עירייה יווחט

הסכם מול בעלים פרטי   :חסמים
 היתר שיפוץ



 :תיאור
 

 :צרכים
 
 
 
 

 :שותפים
 

 :תרומה

 מרכז קהילתי ללא מבנה. 4
י  "עלציבור הפעלת חוגים 

 התארגנויות אמנים בשכונה

, רבעים ושכונות, ס"קנו
 קבוצות אמנים עצמאיות

 מרכיבי עלות לקורס אחד
יחסי  , ביטוח, מדריכים וחלל

 ציבור וקשרי קהילה
 

 לקורס₪  20,000-כ כ"סה

  שיפור שירותים לתושבים
 ויצירת הכנסה לאמנים



התקשרות עם  
עמותות אמנות  

 או אמנים/ו

הסדרת דרישות  
פ רישוי "ע

 עסקים

עריכת תכנית  
 קורסים והפצתה

 :שלבי יישום

 מרכז קהילתי ללא מבנה. 4

י "הפעלה ע
 ס"קנו

 'בית מלאכה וכד/הוראה בסטודיוהיתר 
 רישוי עסקים

 :חסמים



 :תיאור
 
 
 
 

 :צרכים
 
 
 

 :שותפים
 
 

 :תרומה

 מרכז סדנאות ובתי מלאכה. 5
מרכז סדנאות ובתי מלאכה  
פתוחים עם עמדות עבודה  

, נגרות: וציוד להשאלה
,  חדר חושך, רתכיה, מסגרות

,  ציוד דיגיטלי, סדנת הדפס
 .'וכו, פאבלאב

אמנים  קבוצות , ס"קנו
בעלי , הגנרטור)עצמאיות 
 ת"תמח, (נקשין'ג, המלאכה

 מרכיבי עלות לשנתיים
,  שכר דירה בנכסים פרטיים

הוצאות  , ביטוח, ציוד עבודה
 שוטף

 שיפור דימוי של המקום

 שיפור תשתיות לאמנים



 ר"מלכ-הקמה פרטי

איתור מבנה  
 מתאים ובעלים

 ר"מ 2000-כ

ואבזור  ד "שכ
הסדרת סיווג   י פרטי"ע

 ציבורי/הקמה פרטי ארנונה מוזל

או  /ד ו"שכ
  י"אבזור ע

עירייה או חברה  
 עירונית

 הקמה ציבורי

ד ואבזור  "שכ
עירייה או  י"ע

 חברה עירונית

 הפעלה פרטי

י "הפעלה ע
התארגנויות 

  אמנים ואומנים
ב חוזה בר "ע

 רשות

 :שלבי יישום

 מרכז סדנאות ובתי מלאכה. 5

 :חסמים סיווג ארנונה



 :תיאור
 
 
 
 

 :צרכים
 
 

 :שותפים
 

 :תרומה

 תחומי לאמנים-מאגר מידע אקטיבי רב: ל"מארת. 6
מאגר מידע ויעוץ אקטיבי  

ומכיל  , מתעדכן תקופתית
פרטי  , מידע על זמינות נכסים

קול קורא  , קשר אמנים
כללים על פעולות  , ותמיכות

 .עם מעורבות עירייה

 ס"קנו, אמנויות

 מרכיבי עלות לשנתיים
מענה , סקר מידע ועיבודו

 אנושי

  שיפור שירותים לתושבים
 ושיפור תשתיות לאמנים



,  תרבותית-קהילתיתפעילות 
בשיתוף  , כגון גלריה עירונית

 קיימותאמנים והתארגנויות 

 צ"יח, קשרי קהילה, בניין

קבוצות אמנים  , ס"קנו
 עצמאיות

 :תיאור
 
 

 :צרכים
 

 :שותפים
 

 :תרומה

 (ה"בינ/בית מרשל)מרכז קהילתי עירוני . 7

  שיפור שירותים לתושבים
 יצירת הכנסה לאמנים



 ת"תמחמרכז אמנות . 8
עירייה ומתן דגש  -ת"תמחפ "קידום שת

 להעשרת הפעילות האמנותית במבנה



 ת"תמחמרכז אמנות . 8
אווירית בקצה   אקרובטיקהמתקן .   3

ללימוד  , החלל המרכזי של הבניין
 והופעות

בניית כניסה חיצונית מרחוב  .   4
לאזור   5-ו 4לוינסקי לקומות 
 מתחם האמנות

,  וסדנאות, תצוגה, סטודיוחללי 1.
ציבורית  מקום מפגש וגינה 

 ברחבת כניסה חיצונית בלוינסקי
השמשת חללים ריקים בקרבת  2.

לפעילות  , 5הכניסות ובקומה 
 אמנותית



 ציר פעילות

 חדשפעילות מוקד 

 פעילותמוקדי ריכוז 

 קייםפעילות מוקד 

 ציר פעילות מוצע לדוגמה
 מכולות1.
 שימוש זמני במבנה ריק2.
 ויטרינות לעם3.
 מרכז קהילתי ללא מבנה4.
 ת"תמח5.
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 .  ליווי ויישום הפרויקטים המוצעים, ניהול, מינוי גורם מקצועי ומיומן להתנעה•
 (בחיפה 21כדוגמת מתחם ) 

,  (אישור הוראה, תעריף מוזל: כגון)הסדרת תנאי פעילות מקלים בתחומי ארנונה •
,  פיקוח: כגון)ורגולציה , (תיאומים, בטיחות, רישוי, ביטוח: כגון)בירוקרטיה 

 (.תבחינים
 (בחיפה 21כדוגמת מתחם ) 

 .הקצאת תקציב לפעילות ותכנים מעבר למהלכי הקמה הכרחיים•
 (ים-בת ארטפקטוריכדוגמת ) 

 (.לעתים באופן סמוי)שיווק ופרסום נתמך עירייה , צ"יח•
 (כדוגמת מגזין אף בירושלים) 

פעולות עירוניות נחוצות בשכונה לקידום תהליך 
 :התחדשות עירונית עם אמנות


