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 תקציר. 1

  

חיי . העירונית מרכז ההוויהיצירה תרבותית הייתה מאז ומעולם ב"

כוח משיכה לתושבים , ייחודיות, התרבות בעיר מקנים לה זהות

הם משמשים , במקביל. ולמבקרים ויכולת השפעה על סביבותיה

מהווים כלי , מנוף להתפתחות כלכלית וחברתית בתוכה וכך

חזון "מתוך  -" משמעותי לחיזוק אזורים חלשים ולצמצום פערים

  .2005שגיבשה העירייה בשנת " העיר

בשנים האחרונות ניכרת בעיר התפתחות של פעילות תרבותית 

אומנים ומעצבים , אמנים. עצמאית חסרת תקדים בהיקפה אמנותית 

בהיותה המרכז , מתמקמים ופועלים בעיר בשאיפתם להשתלב בה

גם בהיבט , כמו תחומים רבים אחרים. הארצי של פעילות יצירתית

תחומית החושפת -אמנות ביןע לתרבותי מובילה העיר בהיצ- האמנותי

מקצועית והן מבחינת  ההן מבחינ, חדשנית וניסיונית, ירהצע פעילות

   .חשיפה לקהל ולפרסום

, נותעבודה זו מתמקדת ביוצרים וביצירה מכל תחומי האמנות ואומ

אמנים העוסקים ביצירה אמנותית . אשר אינם חלק מהממסד לסוגיו

ונוקטים , תים אף בשולי החברהבשולי הדיסציפלינות המסורתיות ולע

, כמו כל אמן גם הם זקוקים למקום ליצירה והצגה. בגישה בין תחומית

הם מתקשים להשתלב בערוצים , תחומיים- אלא שבהיותם בין

הפעילות את  עבודה זו בוחנת .הממוסדים והרשמיים הקיימים

, פהאת היק, ממסדית הקיימת בעיר-אמנותית הלא- התרבותית

  . וצרכיהתרומתה 

הצרכים והקשיים , תיולחשוף את מגוון הפעילומטרת העבודה היא 

העומדים בפני אותם יוצרים המשתייכים לתחום הפעילות הצעירה 

ולהמליץ על כלים אפשריים באמצעותם ,  החדשנית והניסיונית

  .יכולה העירייה  למנף פעילות זו ככלי להתחדשות עירונית

ות להתחדשות עירונית ניכרת תרומתה של פעילות תרבות ואמנ

  :בהיבטים הבאים

משפר ,  גורם למשיכת קהל מבקרים - נוכחות ונראות במרחב

  .פעילות כלכלית ומקנה תחושת בטחון

האמנים נוטים להתגורר בסמוך למקום פעילותם  - כלכלה מקומית

  .ובכך מעודדים עסקים מקומיים

פעילות אמנותית המעורבת בקהילה גורמת לחיזוק  -  קהילה  וצביון

הליכוד והזהות בקרב הקהילה המקומית באמצעות מפגשים וחוויות 

  .משותפות
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הפעילות האמנותית היא בעלת כושר גמישות  - עלויות הקמה נמוכות

בדרישות תשתית מינמליות ובמינוף , רב בהשתלבות בחללים קיימים

  .כח עבודה עצמי יצירתי

השימוש בשפת האמנות כשפה - ת חברתית ופיתוח עירונימעורבו

אוניברסלית נגישה ומנגישה מאפשרת דיון ברעיונות וכושר התמודדות 

  .עם אוכלוסיות שוליים

פעילות אמנותית זוכה לחשיפה ציבורית ותקשורתית  - פרסום ושיווק

  .רחבה

הפעילות התרבותית במרחב הציבורי מהווה גורם משיכה  - תיירות 

  .ירים ולמבקריםלתי

נוכחות ופעילות אמנים בשכונה ירודה הוכח  -התחדשות עירונית 

  .כציין לתחילתו של תהליך של שינוי פיזי וחברתי בשכונה

  :העבודה המלצותעיקרי 

קידום פעילות תרבות ואמנות בשכונות הזקוקות  •

קביעת מדרג שכונות בהן יתומרצו גופי : להתחדשות

 .ולפעולתרבות ואמנות להתמקם 

הגדלה של היצע ומגוון חללים : חללי יצירה ותצוגה •

למטרות תרבות ואמנות בעיר באמצעים תכנוניים אחרים 

, הקצאות קרקע לצורכי ציבור, כגון בתכנית בניין עיר

עידוד שימוש זמני בנכסים , מטלות ציבוריות על יזמים

 . ריקים

הנגשת מידע לציבור הרחב לגבי  פעילות תרבות : מידע •

ואמנות ולציבור האמנים לגבי השרותים העירוניים בנושאי 

 . תרבות ואמנות

הקמת מרכז לאיסוף ולחלוקת ציוד וחומרים : חומרים וציוד •

הקמת מרכז סדנאות ומעבדות , למטרות יצירה ואמנות

 .יצירה פתוח לציבור לאמנים ולציבור הרחב

איתור והסרת חסמים המקשים על פעילות  :מדיניות •

, תרבות ואמנות של התארגנויות עצמאיות של אמנים

הרחבת הגדרת הארנונה לגבי סטודיו לאמנות שיכלול את 

 .כל הדיסצפלינות האמנותיות

 .שיתוף אמנים ואמנות בתהליכי שיתוף ציבור •
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  :המשך התהליך

על מנת שהעירייה תוכל ליישם את המלצות העבודה יש  •

, ברשות אגף התרבות, להקים צוות עבודה עירוני משולב

 יעסוקצוות זה . אשר יקיים קשר שוטף עם הפעילות בשטח

, צרכים ובעיותלזהות  במטרהר הפעילות העצמאית וטינב

מתן סיוע בהתמודדות עם סוגיות שבתחום האינטרס בו

אמנות ההעירייה והתארגנויות , העיר המשותף של תושבי

  .עצמאיותה

מיפוי הפעילות : הצעה לפרוייקט פיילוט בשכונת נוה שאנן  •

והצרכים של ארגוני תרבות ואמנות הפועלים בשכונה ואופן 

ההתערבות הרצוי מצד העירייה באמצעות  קיום מפגשי 

לארגוני תרבות ואמנות אלו עם הגורמים " שולחן עגול"

  .רלוונטיםהעירוניים ה
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  מבוא .2

  אמנות והעיר היצירתית , תרבות •

אמנותית ככלל ואמנות עצמאית בפרט -תרומתן של פעילות תרבותית

המודל . להתחדשות עירונית זוכה להכרה בערים רבות בעולם

מיושם באירופה ', עיר יצירתית'המכונה , שמסביר זאת, הרעיוני

בישראל משמש מודל זה ככלי להתחדשות . ב כבר כעשור"ובארה

המודל כמדיניות עירונית  יישום. ים- חולון ובת, עירונית בירושלים

הפוטנציאל , אופרטיבית מקבל צורות שונות בהתאם לאופי העיר

מבוא . צרכיה ויכולותיה הביצועיות של הרשות המקומית, הקיים בה

וסוקר את ' העיר היצירתית'זה מספק רקע תיאורטי על רעיון 

  . התפתחותו בהבשילו מתיאוריה למדיניות עירונית

  

  התחדשות עירונית •

מונח . 'התחדשות עירונית'נבקש להגדיר קצרות את המונח , שיתרא

מדיניות , גיאוגרפיה, סוציולוגיה(זה משמש אנשי תיאוריה באקדמיה 

ואנשי ממשל ברשויות ציבוריות להגדרת תהליך ) ציבורית ותכנון ערים

המשותף לכולם היא . שינוי במרקם עירוני בעל השלכות חיוביות

פעילות שאיננו זוכה להגיע למיצוי במצבו השאיפה לממש פוטנציאל 

הביטוי הפיסי והכלכלי של פוטנציאל עירוני לא ממומש . הנוכחי

, דלילות יחידות דיור בתא שטח נתון, מתגלה בנכסים ריקים ונטושים

, חוסר איזון בהתפלגות אוכלוסייה, פעילות חברתית לא נורמטיבית

, קוד של אזור מוגדרחוסר יעילות בתפ, הכנסה ירודה ממיסוי מקומי

מקובל . וכן הלאה, העדר מגוון פעילות, כגון שעות פעילות מצומצמות

אולם חלק , ליחס צורך בהתחדשות עירונית בעיקר לשכונות מצוקה

ובכל מקרה ניתנות , מסוגיות אלה מאפיינות אף אזורים עמידים

  .להתמודדות בעזרת כלי מדיניות המקדמים התחדשות עירונית

  

  ירתיתהעיר היצ •

כמודל רעיוני מקיף הכולל פעילות של תרבות ', עיר יצירתית'המונח 

התפתח באופן הדרגתי בשלושת , ואמנות ככלי להתחדשות עירונית

בעולם ' סקטור השירותים'פריחתו ושגשוגו של . העשורים האחרונים

באותם שנים ' כלכלת המידע'-המערבי בשנות השמונים מחד גיסה ו

בהקשר של ' תרבות'לעליית קרנו של המונח תרמו , מאידך גיסה

. משאב תרבותי ותעשיית תרבות, כגון תכנון לתרבות, פיתוח מרחבי

ומונעים כלכלית על ידי , מונחים אלה מבוססים על הון אנושי ויצירתיות

הבנת שדה הפעילות . חידושים רעיוניים והגנה על הקניין הרוחני

אשית שנות התשעים אמנותית כענף כלכלי הביאה בר- התרבותית

  . להכרה בחשיבותה של הפעילות היצירתית בעיר
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רד פלורידה את המונח 'טבע הסוציולוג האמריקאי ריצ 2002- ב

שהלך , מחקריו הובילו אותו לזהות פלח אוכלוסייה. 'המעמד היצירתי'

בעל מאפיינים משותפים , ב"וצבר תאוצה במרכזי הערים בארה

. כשרון לחידושים וסובלנות חברתית, הכוללים הכשרה טכנולוגית

דים אמפיריים הקושר בין פלורידה פיתח מודל מתמטי בעל מד

וסיכויי העיר לזכות להתחדשות ' המעמד היצירתי'הימצאותו של 

לדרג ערים אמריקאיות ומודל זה שימש אותו לכמת . עירונית ולשגשג

שהתחקו , באותה שנה פורסמו מחקרים. בהתאם למידת יצירתיותן

ונמצא כי מגמת עלייה , אחר מגמות כלכליות בערים מערביות

כגון אמנות , רחשת בעיקר במקצועות היצירה והשירותיםמובהקת מת

. פרסום ומקצועות טכנולוגיים, מדיה, אדריכלות, עיצוב, לסוגיה

' תעשייה יצירתית'רד קייבס טבע את המונח 'הכלכלן האמריקאי ריצ

עבור אותם ענפי תעסוקה בהם קיימת זיקה חוזית בין עולם העסקים 

, קולנוע, אמנות מופע ובמה ,קרי אמנות חזותית, לעולם האמנות

היא המקום בו , אם כך', העיר היצירתית'. הקלטות והוצאות ספרים

משגשגים המעמד והתעשייה היצירתיים המובילים את העיר בחזית 

  .האמנות והטכנולוגיה לחידושים ורעיונות, התרבות
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  פרקטיקות מהשטח •

שימוש בפעילות תרבות ואמנות כזרז להתחדשות עירונית החל 

ראשיתו . ב"להתרחש בסוף שנות השבעים של המאה הקודמת בארה

 Partners for Livable -של התהליך בעמותת פרטנרס 

Communities )במקור :Partners for Livable Places( , שהוקמה

ע עצמאית של זרו, US National Endowment for the Artsבחסות 

. שמטרתו לתמוך ולקדם אמנות באמריקה, הממשל האמריקאי

ומאז היא , העמותה נוסדה במטרה לשפר אזורי מגורים עירוניים

בין , פועלת לחידוש ושיקום קהילות אורבניות ופתרון בעיות בקהילה

מחקרים רבים שהתפרסמו מאז ועד . השאר באמצעות תרבות ואמנות

-אך תקף בין פעילות תרבותית, ל פי רובע, היום מצאו קשר עקיף

, מבנים, חברה, כלכלה: אמנותית ופיתוח עירוני על היבטיו השונים

בטחון והיבטים נוספים בתפקוד , חינוך, מסחר, טבע, תשתיות

  .העירוני

  

ערים רבות משלבות פעילות תרבות ואמנות בהליכי   2000מאז שנת 

משרד לפיתוח יצירתי  ןבלונדוהוקם  2004בשנת . התחדשות עירונית

שיזם וקידם עם גופים נוספים בעיר שלל , בחברה לפיתוח לונדון

, ביניהם הקמת מוקדי תרבות ואמנות בשכונות ירודות, פרויקטים

שילוב , מדיה חדשה ואירועי חוצות, מיזמי תרבות ואמנות בקולנוע

הקימו צוותי עבודה קבועים  בוסטון ושיקגו. ועוד, אמנים בהליכי תכנון

אשר קידמו תכניות כגון , משותפים למחלקת אמנות ומנהל הנדסה

סן . חללי מגורים ועבודה לאמנים בבוסטון ואמנות במרחב הציבורי

, שילבה אמנים בהליכי תכנון של מרכז אמנות ניסיוני פרנסיסקו

הקימה  מדריד. 'ירבה בואנה'שהוקם כזרז לפיתוח שכונת המגורים 

תחומי לאמנות באתר ששימש בעבר בית מטבחיים -מרכז רב 2007- ב

בילוי ופנאי לשלב , מעודדת מתחמי תרבות ברליןעיריית . אזורי

אמנות עצמאית ואמנות מעורבת חברתית בקרב מוקדי בילוי 

שחדל לשמש את , הקצתה מתחם תעשייתי אמסטרדם. ותעסוקה

משלבים פעילות לטובת קואליציה של התארגנויות אמנים ה, הנמל

 יורק- ניועיריית . אמנות ניסיונית ואמנות מעורבת חברתית, עצמאית

, הקימה מפעל לחלוקת ציוד וחמרים למטרות אמנות ברחבי העיר

ותומכת בעמותה המשמישה חללים ריקים ברחבי העיר לפרויקטים 

זאגרב 'שותפה בפרוייקט  זאגרבעיריית . זמניים של תרבות ואמנות

. מיזם הפעלת חללים ריקים בעיר לשימוש זמני ,הבלתי נראית

היכולת הוא  המשותף לפרויקטים המוזכרים ברשימה מדגמית זו

העירונית לנצל ולנתב מיזמי תרבות ואמנות למטרת התחדשות 

- ולהתמודד עם מצבים מורכבים המחייבים התגייסות רב, עירונית

  .מערכתית על מנת לייצר תנאים גמישים לפעולה

  



, 
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  רבות ואמנות להתחדשות עירוניתתרומת ת •

לפיתוח עירוני זכתה להכרה ' העיר היצירתית'תרומתה של מדיניות 

, שוודיה, הולנד, גרמניה, בריטניה. על ידי רשויות וגופים רבים בעולם

ם מנטרים אחר היקף הפעילות של "אוסטרליה והאו, ב"ארה, קנדה

בתוך . כליתבהיותה ענף המזוהה עם צמיחה כל, התעשייה היצירתית

תרומתה של פעילות תרבות ואמנות ככלל ובמיוחד אמנות , כך

  : בהיבטים הבאים עצמאית להתחדשות עירונית ניכרת

משיכת קהל משתתפים ומבקרים משפר פעילות כלכלית  - נוכחות .1

  .ירוד כושלת ומקנה תחושת בטחון באזור

חזיתות מוזנח על ידי שיפוץ שיפור והסבת מרחב ציבורי  - נראות .2

 .מבנים והשמשת חללים ריקים לטובת הציבור

. אמנים נוטים לגור בקרבת מקום עבודתם -  מקומית כלכלה .3

 .כתוצאה מכך תרומתם לעסקים מקומיים משמעותית ומגוונת

ליכוד וחיזוק זהות מקומית בקרב קהילות מקומיות  - קהילה .4

הן במישור המקצועי והן , באמצעות מפגשים וחוויות משותפות

 .מישור השכונתי הרחבב

 .שיקום ושיפור אופי שכונתי מקומי ייחודי, חיזוק -  צביון .5

כושר גמישות רב בהשתלבות בחללים  -  עלויות הקמה נמוכות .6

-דרישות תשתית מינימאליות ומינוף כוח עבודה עצמי, קיימים

  .יצירתי לשיקום התנאים הפיסיים



, 
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שימוש  - אמנות מעורבת חברתית ופיתוח עירוני, שיתוף ציבור .7

בשפת האמנות כשפה אוניברסלית נגישה ומנגישה המאפשרת 

כמו גם כושר , ם ומופשטים כאחדידיון ברעיונות קונקרטי

השתלבות בקרב צוותי עבודה . התמודדות עם אוכלוסיות שוליים

  .תיעוד ושיתוף ציבור, רענון דרכי עבודה במחקר שטח, מקצועיים

ה לחשיפה ציבורית פעילות אמנותית זוכ -  פרסום ושיווק .8

 .ותקשורתית רחבה

פעילות תרבות ואמנות במרחב הציבורי מושך מבקרים  - תיירות .9

 .מן החוץ

נוכחות אמנים ופעילות אמנותית בשכונה ירודה הוכח  -  ן"נדל .10

פעילות אמנותית , מעבר לכך. כציין לתחילתו של תהליך שינוי

, לאיכות י השוק הפרטי כסמן"ועורכות חיים של אמנים ממותגות ע

, בשימוש בתערוכת אמנות לקידום מכירות, "לופט"למשל במונח 

 .'וכד

 

, נקודות אלו הן פועל יוצא ישיר של פעילות תרבות ואמנות ענפה

  .אך קשות לכימות ומדידה, הניתנות לזיהוי בקלות בשטח

  

  

  

  מצריכות הערכות מוקדמת סוגיות מורכבות •

נאלצו ' העיר היצירתית'יש לציין כי ערים בהן יושמה מדיניות 

היבטים שליליים בתהליך  חלקן בעלות, עם סוגיות מורכבותלהתמודד 

  :וזאת בשל ההיבטים הבאים, ובתוצריו

על אף ניסיונות , תרומתן של תרבות ואמנות להתחדשות עירונית .1

ליים כלי מדידה כלכ. איננה מובהקת, שונים ומגוונים לכמתה

מצב זה . מורכבים שפותחו לצורך זה מעידים על קשר עקיף בלבד

מקשה על מקבלי החלטות להקצות תקציבים ציבוריים בהינתן 

 . היקף תקציבים מוגבל

-הן בהיבט הסוציו, אוכלוסיית האמנים קשה לאפיון והגדרה .2

בשל כך קיים קושי להגדירה . אקונומי והן בהיבט התעסוקתי

 . דיניות מועדפתכאוכלוסיית יעד למ

אימוץ עקרונות כלכליים מובהקים של רווחיות כתנאי לתמיכה  .3

הובילו במקרים רבים לעודף מסחור , בפעילות תרבות ואמנות

וצמצום ביכולת לפתח אמנות ניסיונית וחדשנית מאידך , מחד גיסא

 . גיסא

הצלחת התהליך מובילה על פי רוב לחילוף אוכלוסין והשתנות  .4

תוצר זה של התהליך ). נטריפיקציה'ג(לבלי הכר המרקם העירוני 

זוכה לביקורת ציבורית רבה ופוגם במאפיין עירוני בסיסי של מגוון 

 . קהלים ותעסוקות, אוכלוסיות



, 
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הצלחת התהליך מובילה בסופו של דבר לדחיקת סוכני השינוי  .5

ן וחילוף אוכלוסין משפיע אף "עליית ערכי נדל. קרי האמנים, עצמם

וגודע את תרומתה של מדיניות , חלשה כלכלית זועל חולייה 

 . לפעילות האמנותית עצמה' העיר היצירתית'

  

בעת קידום ' העיר היצירתית'של היבטים אלו  יש להתחשב ב, על כן

    .מדיניות של התחדשות עירונית עם תרבות ואמנות



, 
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 תקצוב ותמיכות, תשתיות .3

, מנת להתקייםפעילות תרבות ואמנות זקוקה לתנאים בסיסיים על 

קיים תואם בין . להשפיע על סביבתה ולהביא להתחדשות עירונית

שכונות העיר הזקוקות להתחדשות עירונית למקומות בהן משתרשת 

החללים , אמנות השוליים והאמנות הניסיונית, האמנות העצמאית

צרכיהן של אמנויות אלה . תחומית-בהם משגשגת האמנות הבין

ובחלקן הן פועלות מתוך מודעות , רטואריתצנועות ביחס לאמנות הרפ

  . ורצון להוביל לשינוי סביבתי וחברתי

 

 חלל 3.1

מקובל בערים רבות לספק חלל מסובסד לטובת פעילות תרבות 

על פי רוב פעילות של תרבות ואמנות נתפסת כמוצר ציבורי . ואמנות

, תיאטראות, לפי כך מוזיאונים. הזקוק לתמיכה על מנת להתקיים

פועל /ופע אינם מוקמים ומוחזקים על ידי הגוף המפעילאולמות מ

חריגות בכך . אלא נעזרים ברשות הציבורית ובקרנות תומכות, במקום

וחללי ) פ רוב אמנות פלסטית בעיקר"ע(הן גלריות מסחריות לאמנות 

הן החללים המסובסדים והן ). בעיקר מועדונים(מופע מסחריים 

. לממן את פעילותם האמנותית שביכולתם, המסחריים זמינים לאמנים

אמנות המתרחשת בשכונות הזקוקות להתחדשות עירונית מתקיימת 

איננה נהנית מההזדמנויות , "שולי החברה"-וב" שולי העיר"- ב

, הפתוחות בפני אמנות הפונה לקהל הרחב או זו הפונה לקהל העמיד

 אמנים. ועל כן אינה מסוגלת לממן פעילות בחללים המיועדים לאמנות

עבודה , העוסקים באמנות עצמאית מתקשים אף להשיג חללי חזרה

ערים שונות בעולם השכילו . בעיקר בשל עלויות שכירות, ומלאכה

סבסוד , )residency(לענות על צרכים אלה במסגרות שהות אמן 

הרשאה לאמנים לנצל חללים לעבודה ומגורים , חללי עבודה ומגורים

  .ם לשימוש זמניוהקלה באכלוס חללים ריקי, כאחד

  

  יפו -אביב -בתלחלל  •

בשנת . משופעת חללים המשמשים לתרבות ואמנות יפו - אביב-תל

חלקם מאוגדים , חללים בשימושים שונים 300-פעלו בעיר כ 2011

כגון תיאטרון תמונע המכיל במת , תחת מוקד אמנות אחד

חללים אלה מקיפים את . במת מוסיקה וגלריה אמנות, תיאטרון

, חללי במה ותצוגה, שלל דיסציפלינות האמנויות וצרכיהן השונים

אגודות ומשרדי , חללים להשכרה ומתקנים להכשרה ולימוד

פרט לאלה . מרכזי מורשת ומועדונים, ספריות, שירותים לאמנים

  על פי (סטודיו לאמנות פלסטית  800-פעלו באותה שנה בעיר כ
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 )Invisible Zagreb(זאגרב הבלתי נראית 

יוזמה של קבוצת מחקר באמנות בשיתוף עיריית זאגרב לאתר 

עירונית כחלק ממאמץ התחדשות  בעירבניינים נטושים 

, אינטרנטיתפלטפורמה יצר שנתיים המחקר שנמשך כ

הנגשת הידע  .לאמנים להשמיש חללים באופן זמני

 ילות אמנותית באתרים הללו תרמו לגיבושקול קורא לפע

 אמנות, מחול, רועי מוזיקהיאשכללה , אמנותיתעירונית 

חברי  .ן שנפרשו לאורך שנה של פעילות שוטפתאטרו

, ויות אמניםנקבוצת המחקר שימשו כמתווכים בין התארג

ויישום ההסבה אקטיביסטים והרשות המקומית בתהליכי תכנון 

תכניות דומות קיימות בניו יורק תחת השם (. 

'Chashama' , ולונדון'Empty Spaces Lambeth'(.  

    

 

זאגרב הבלתי נראית 

יוזמה של קבוצת מחקר באמנות בשיתוף עיריית זאגרב לאתר 

בניינים נטושים ולמפות 

המחקר שנמשך כ. כוללת

לאמנים להשמיש חללים באופן זמנישסייעה 

קול קורא לפעפרסום ו

עירונית תוכנית 

אטרויות פלסטית

קבוצת המחקר שימשו כמתווכים בין התארג

אקטיביסטים והרשות המקומית בתהליכי תכנון 

. החלליםשל 

'Chashama'

ועוד מספר לא ידוע של חללי עבודה 

 .  

מתקשים , של חללי התרבות ואמנות בעיר

אמנות שוליים ואמנות , האמנים שעיקר פעילותם אמנות עצמאית

הסיבות לכך . ניסיונית להשיג חלל הן לעבודה והן לחשיפה לקהל

, רים בלבד"מלכניתנת לחלל בבעלות ציבורית 

ים אמנ. י משרד התרבות באופן שוטף

והתארגנויות אמנות המתמקדים בתחומי האמנות בהם עוסק 

על פי רוב אינם עומדים בתבחיני משרד התרבות 

מצב . ואינם שורדים את משך הזמן הדרוש כדי לזכות בהכרה

אך בעיקר מאחר ואמנות מעין זו אינה , 

אמנות , תחומית- ביןעונה על קטגוריית אמנות אחת אלא היא 

מרבית , זו איננה רווחית ועל כן אינה זוכה לקהל רב

ההתארגנויות שקמות אינן מצליחות לשרוד לאורך זמן בשל 

, מיסים ותקנות הנגזרות מקיומן בעיר

ריבוי הפעילות האמנותית בעיר מייצר תחרות רבה בין הגופים 

 .ריים על העליונההשונים וידם של הגופים הגדולים והרפרטוא

חללים המיועדים לפעילות תרבות ואמנות במתקנים עירוניים 

  חללים אלה נמסרים לאמנים . כפופים לתנאי הנהלת המקום

  

, 

ועוד מספר לא ידוע של חללי עבודה , )קובץ הארנונה העירוני

. לשאר דיסציפלינות האמנות

של חללי התרבות ואמנות בעיר הגדול מספרםעל אף 

האמנים שעיקר פעילותם אמנות עצמאית

ניסיונית להשיג חלל הן לעבודה והן לחשיפה לקהל

  :הן כדלקמן

חלל בבעלות ציבורית /הקצאת מבנה .1

י משרד התרבות באופן שוטף"הנתמכים ע

והתארגנויות אמנות המתמקדים בתחומי האמנות בהם עוסק 

על פי רוב אינם עומדים בתבחיני משרד התרבות , מסמך זה

ואינם שורדים את משך הזמן הדרוש כדי לזכות בהכרה

, זה נגרם ממספר סיבות

עונה על קטגוריית אמנות אחת אלא היא 

זו איננה רווחית ועל כן אינה זוכה לקהל רב

ההתארגנויות שקמות אינן מצליחות לשרוד לאורך זמן בשל 

מיסים ותקנות הנגזרות מקיומן בעיר, שכירות, עלויות מחייה

ריבוי הפעילות האמנותית בעיר מייצר תחרות רבה בין הגופים 

השונים וידם של הגופים הגדולים והרפרטוא

חללים המיועדים לפעילות תרבות ואמנות במתקנים עירוניים  .2

כפופים לתנאי הנהלת המקום



, 
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למשל (עצמאיות רק במסגרת פעילות המתקן והתארגנויות  .3

שבמקרים רבים עלותו , או בתשלום) חוגים במרכז קהילתי

 .גבוהה מיכולתם של האמנים וההתארגנויות העצמאיים לשאת

חללים ייחודיים , על אף ריבוי חללי תרבות ואמנות בעיר .4

, קולנוע ווידאו, כגון מחול, ההכרחיים עבור תחומים ספציפיים

כתוצאה מכך נוצר עומס על . חסרים בעיר, ף ועודאמנות הגו

, מצב המעלה את עלות השימוש בהם, החללים הקיימים

 .ומגביר את קשיי הפעילות של האמנות העצמאית

מרבית המתקנים העירוניים המיועדים לתרבות ואמנות  .5

השכונות הזקוקות , כתוצאה מכך. העיר-מרוכזים בלב

, ילות תרבותית ואמנותיתלהתחדשות עירונית אינן נהנות מפע

  1.יכולה לתרום להתחדשותן האורבניתש

, ארגוני תרבות ואמנות רבים מתמקמים בעיר ללא יד מכוונת .6

על אף . ובשל כך מתעמעמת התרומה הציבורית הטמונה בהם

מתמקמים גופי , ההיקף הגדול של יוזמות תכנון ובנייה בעיר

                                                           
1
שבסביבתה פועלים אמנים , יוצאת דופן בכך היא שכונת נווה שאנן 

זה אך משלל הסיבות המוצגות במסמך , והתארגנויות עצמאיים רבים

  .מתקשים גם הם לשרוד לאורך זמן ולתרום להתחדשות עירונית בשכונה

ינם זוכים תרבות ואמנות רבים במבני תעסוקה ובחללים שא

  .לחשיפה ציבורית לפועלם ולמידע האצור בהם

 מידע 3.2

למידע רלוונטי ושפים קהל חפרסום ומאגרי מידע מנגישים ו

פעילות של תרבות ואמנות זקוקה לפרסום ומאגרי מידע . בעניינם

חשיפת קהל פוטנציאלי לפעילות שעשויה , האחד. סוגים 2-מ

מידע הדרוש לאמנים והתארגנויות אמנים , השני. לעניין אותו

,  רישוי, תקנים(באשר להתנהלותם בתחומים שונים בעיר ובכלכלה 

ות מתקשות התארגנויות אמנים עצמאי). 'חומרים וכו, קרנות

מאחר והן מתבססות , לשאת בעלויות פרסום ואיתור מידע בעניינם

בשל כך עיקר תפוצתם היא . על כוח אדם מתנדב ונטולות תקציבים

  . מפה לאוזן ובעולם הווירטואלי

  

  יפו -אביב - בתל מידע •

מפיצה מידע על פעילות תרבות ואמנות יפו  –אביב - עיריית תל

העירייה מפרסמת בשלטי . שונים המתקיימת בעיר בערוצי יידוע

במדיה ובפרסומים המשולבים בתוך חשבונות מדוורים , חוצות

העירייה מתחזקת . מידע על פעילות המתרחשת מטעמה, לתושבים

מאגר מידע מקוון על פעילות המתרחשת בעיר באתר העירייה 



, 
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  )Artist Space Initiative(בוסטון , מגורי אמנים

עיריית בוסטון יזמה שיתוף פעולה בין מנהל ההנדסה ומנהל 

שמטרתו לחזק את מעמדה היצירתי של  ,התרבות והאמנות

לצורך זה התמקדה  2001-אחת התכניות שיושמו ב. העיר

המנגנון . בפתרון מצוקת חללי מגורים ועבודה לאמנים בעיר

תכליתיים -ייעוד חללים דו, שפותח שילב היצע בתכניות בניין עיר

ויצירת תמריצים ומטלות , למגורים ועבודה לאמנים בלבד

פיתוח התכנית החל בעריכת . ומענקים לאמנים יםציבוריות ליזמ

ויצירת מאגר  סקר פעילות וצרכי אמנים בשכונות העיר השונות

  .מידע ורישום אמנים בעירייה

 

במסגרתו ', אוהבים אמנות'את אירוע מידי שנה ומקיימת , הרשמי

מפגשים בין  תוך קיוםלפעילות של אמנות חזותית  נחשף הציבור

הפעילות , על אף כל זאת. אמנים פלסטיים והציבור הרחב

אמנות העצמאיים כמעט ההמתרחשת מידי יום במוקדי התרבות ו

. ואינם זוכים לחשיפה מעבר לקהילה מצומצמת וגולשי אינטרנט

הענפה כתוצאה מכך קהלים פוטנציאלים רבים אינם מודעים לפעילות 

  .כפי שעלה בעשרות סיורים שקיימנו עם קבוצות שונות, המתקיימת

  

הקמת והפעלת מוקד ב הנדרש לאמנים עצמם כרוךמידע מסוג אחר 

כיום מידע זה מתחלק בין מחלקות עירייה . תרבות ואמנות עצמאי

, מופעים ואירועים ,סיווגי ארנונה ,אמנויות, כגון רישוי עסקים, שונות

התארגנויות עצמאיות אינן מסוגלות להתמודד . םוגורמים נוספי

 מרבית ההתארגנויות. בכוחות עצמן עם המידע הכרוך בפעילותן

תוך , עליהם הן מתבססות התנדבותהאנרגיית משאבי את מכלות 

בניסיון לרכז ולהסדיר סוגיות בירוקרטיות מול , כשנתיים מהקמתן

  .העירייה
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 חומרים וציוד

במרבית . עשייה אמנותית כרוכה במשאבים פיסיים של חומר וציוד

הן לשימוש והן לאגירה , המקרים משאבים אלו יקרים הן לרכישה

מרכזי או לעודד את הקמתם של ערים שונות השכילו להקים . ושמירה

אמנות , מדיה חדשה, צילום, מוסיקה, יצירה לתחומי אמנות שונים

אף עמדות עבודה ולעתים  מספקים מרכזים אלה. וכן הלאה מחזור

באופן דומה ערים מסוימות הקימו מאגרי חומרים . השאלות ציוד

מחסני חומרים מנוהלים על ידי עמותות או . מחזור ויצירה, לעיבוד

ודות אתרים המכילים אהמעודכנים הן , משרדי הרשות הציבורית

  .ודות צרכנים לחלוקת משאבים אלואחומרים וציוד מיותרים והן 

  

  יפו - אביב - בתל חומרים וציוד •

יפו זמינים לאמנים והתארגנויות עצמאיות  –אביב -חומרים וציוד בתל

  .של אמנים בערוצים פרטיים בלבד

 

  אירועי תרבות ואמנות  3.3

פלטפורמה נפוצה להעשרה אמנותית של המרחב העירוני 

אירועים אלה מורכבים להפקה ויישום . מתבססת על אירועי אמנות

בהיותם . ועל כן מחייבים שיתוף פעולה של המגזר הציבורי והפרטי

או סביבותיו במבנה ציבורי וציבוריים בטיבם הם מתרחשים 

מאופיינים בסגנון הפקה אירועי תרבות ואמנות . במרחב הציבורי

חלק מאירועים אלה הינם . שוק וכן הלאה, פסטיבל, יריד: מוגדר

כגון אחת לשנה , ם קבועיםוחלקם מתרחשים במועדי, פעמיים-חד

דוגמאות בולטות לכך הן אירועים פופולאריים . או שנתיים

המבוססים על התנדבות של אנשי מקצוע למען הפצת ידע 

בית , '4'בתים מבפנים', 3'ה'ה קוצ'פצ, '2'יין'הליכות ג'כגון , בקהילה

אירועי תרבות ואמנות נעים בין מוטי בידור ובילוי . וכן הלאה 5'ריק

התנדבותי , כמו גם בין מסחרי, אמנותי-לי ייחוד תרבותילבע

, עידוד ותמיכה באירועים המתרחשים בשכונות ירודות. נתמךו

באמצעות התארגנויות עצמאיות של אמנים הממוקמות ופועלות 

  .תורם הן לשכונה והן לאמנים עצמם, שם ממילא

                                                           
2
 ומותם חייהן' ייקובס'ג יין'ג של ביקורתי ספרה על המתבססים, בעיר מודרכים סיורים 

 .'אמריקאיות ערים של

3
 .לציבור הפתוח היצירה מקצועות מגוון של תחומי- רב קצרות מצגות ערב 

4
 .הרחב לציבור נפתחים עניין בעלי ואתרים בתים 

5
 אמנים קבוצת ידי על קצרים זמן לפרקי לציבור ופתיחתם נטושים חללים השמשת 

  .בירושלים
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  )Material for the Arts(ניו יורק , חומרים לאמנות

 .1978- ב יורק-עיריית ניוהוקמה ביוזמת  'חומרים לאמנות

חלק חומרים פלסטיים מסוגים לו לאגור, ףוסמטרת הארגון לא

ולחלקם , שונים תורמיםומבמוסדות עירוניים  יםשנאספ

תרמה התוכנית . לבתי ספר ולקבוצות אמנות עצמאיות

ארגונים , היארגוני העיריבקרב תרבות מחזור  

כמו כן תרמה התכנית בהפצת חומרי . והציבור הרחב

  .יצירה ללא עלות לאמנים והתארגנויות אמנים

 .)'Kunst Stoffe' תכנית דומה קיימת בברלין תחת השם 

    

 

חומרים לאמנות

חומרים לאמנות'

מטרת הארגון לא

שנאספ ,שונים

לבתי ספר ולקבוצות אמנות עצמאיות

 לפיתוחה של

והציבור הרחב חיצוניים

יצירה ללא עלות לאמנים והתארגנויות אמנים

תכנית דומה קיימת בברלין תחת השם (

  יפו - אביב - בתל אירועי תרבות ואמנות

חלקם בחסות העירייה , אירועי תרבות ואמנות רבים מתקיימים בעיר

 אירועיםהעירייה מעורבת ב, בין אם כך ובין כך

, שיווק, ראשונית של אישור והסדרה פורמאלית ועד קידום

, מבני ציבור: האירועים מתקיימים באתרים שונים

דוגמאות לאירועים . ובמרחב הציבורי

, פסטיבל קולנוע דוקומנטרי –יוזמות עירוניות חוזרות 

 –יוזמות מסחריות ', שירה על הדרך'

עונת ' –פעמיות ללא כוונת רווח -יוזמות פרטיות חד

' לאמנות בגדוד העברי שידול, 'שהתרחשה בשוק הכרמל

ללא ויוזמות פרטיות חוזרות , 2010שהתקיימה במסגרת לילה לבן 

פסטיבל האביב בשכונת ', 'יין'הליכות ג

על אף ריבוי אירועים ציבוריים של  תרבות ואמנות בעיר תרומתם 

הפוטנציאלית לשכונות הזקוקות להתחדשות עירונית לא מספיק 

 שונות והתארגנויות פעילים ומערב עצמאית

  

, 

אירועי תרבות ואמנות •

אירועי תרבות ואמנות רבים מתקיימים בעיר

בין אם כך ובין כך .אייםוחלקם עצמ

ראשונית של אישור והסדרה פורמאלית ועד קידוםהרמה המ

האירועים מתקיימים באתרים שונים. תכנון ומימון

ובמרחב הציבורי, בילוי ופנאי, מתחמי תרבות

יוזמות עירוניות חוזרות : השונים

'- ו' לילה לבן', 'הפסנתר מארח'

יוזמות פרטיות חד', צבע טרי'

שהתרחשה בשוק הכרמל' המלפפונים

שהתקיימה במסגרת לילה לבן 

הליכות ג', בתים מבפנים' –כוונת רווח 

   .6'שפירא

  

על אף ריבוי אירועים ציבוריים של  תרבות ואמנות בעיר תרומתם 

הפוטנציאלית לשכונות הזקוקות להתחדשות עירונית לא מספיק 

  .משמעותית

                                                           
6
עצמאית כיוזמה המתרחש קהילתי שכונתי אירוע 

 .בשכונה
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כגון מתחמי , במתחמים ייעודייםרוב האירועים מתקיימים  .1

ובשל כך נעדרים , פארקים או מבני ציבור, בילוי ופנאי, בותתר

 את העירוב הייחודי הנובע משילוב הפעילות היומיומית

 .עם פעילות תרבות ואמנות בשכונה

מרבית האירועים מתרחשים בשכונות או באתרים שאינם  .2

בילוי ופנאי , כגון מתחמי תרבות, זקוקים להתחדשות עירונית

 ).'וכד, מוזיאון, סינמטק( ומתקני תרבות גדולים

יוזמות עצמאיות של אירועי תרבות ואמנות במרחב הציבורי  .3

רישוי , נתקלות בחסמים הנובעים מדרישות בירוקרטיות

 . שמקשות מאוד על קיום האירוע, ועלויות תפעול

  

   עירוניתמדיניות  3.5

עשייה אמנותית עשירה ומגוונת יש צורך  לאפשר ולעודדעל מנת 

, ערה למגוון הצרכים והדרישות, גמישהבפיתוח מדיניות עירונית 

כך . ונכונה לפתור חסמים וקשיים הנובעים מבירוקרטיה ותחיקה

גם המשמש למשל האיסור על שימוש בחללי עבודה כמקום 

למגורים משית עלויות שכירות כפולות המקשות על האמן לעסוק 

הכספי הנמוך הגמול בהינתן עלויות המחייה בעיר ו, חום יצירתובת

דוגמה שונה משמשת מדיניות מטלות ציבוריות . אמנותהמתקבל מ

אשר ניתנת לתיעול לטובת אמנות המשרתת ציבור , על יזמים

הקצאת , בין אם בהקמת פסלי חוצות כפי שהתקיים בעבר, רחב

ני סבסוד לפעילות הקמת מנגנו, שטחים חדשים לפעילות אמנותית

אכיפת מדיניות שימוש זמני , באופן דומה. וכן הלאה, אמנותית

יכולה להקרין על הסביבה העירונית באופן חיובי ולספק מענה 

ערים מסוימות הכירו בפוטנציאל . למצוקות השונות של אמנים

לו נמצאים בבעלות גם כאשר א, הטמון במבנים וחללים נטושים

זמנית של חללים לטובת תרבות ואמנות  השמשהבהיתרון . פרטית

הן בשדרוג מרחב ציבורי ירוד המכיל קומת קרקע ריקה , ברורה

באופן . כךהמתלווה לואטומה והן בתרומה האסטטית והפעילות 

 ברישוי, ת המתקיימת בעירטבעי מעורבת העירייה בפעילו

אופי השפעתה על כתוצאה מזאת . באכיפה והתוויה, והסדרה

  . רבהבעיר תרבותית -אמנותיתהות פעילוהיקף ה

  

  יפו -אביב -עירונית בתלמדיניות  •

ארנונה : מתקיימת במספר היבטיםיפו  –אביב - תלמדיניות מוסדרת ב

הקצאת מקלטים לסטודיו , מופחתת עבור סטודיו אמנות פלסטית

ככלל  .והקצאות חלל ותמיכות על פי תבחינים, בתנאים מגבילים

ונעשים , אימצה העירייה את מנגנון התבחינים של משרד התרבות

יחד עם . ניסיונות להכוונת גופי תרבות ואמנות להשתקע בצפון יפו
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  )Percent for Art( שיקגו, אחוז לאמנות

ק פרסמה עיריית שיקגו תכנית בניין עיר המקצה חל 2007- ב

מתקציבי ההקמה של מבני ציבור והפיתוח של המרחב הציבורי 

. המגיעים בין השאר ממטלות ציבוריות של יזמים, לטובת אמנות

המנגנון העירוני המלווה תכנית זו כולל נציגים ממחלקת תרבות 

ובמסגרת פעילותו מתפרסם קול קורא , ואמנות ומנהל הנדסה

  .לאמנים ומפת פעילות לציבור הרחב

אירופה , קנדה, יות דומות מיושמות בערים רבות בארצות הבריתתכנ(

 .)ואוסטרליה

ריבוי הסוגיות והגופים המשפיעים על צרכי ותנאי הפעולה של , זאת

אמנים והתארגנויות אמנים מקשה על קידום מדיניות מוסדרת 

ם ככלל ועל פעילות של אמנות עצמאית שתקל על אמני, ומתואמת

  . בפרט

הקלות בארנונה ניתנות לסטודיו  – סטודיו אמנות •

 .אמנות פלסטית בלבד

קיים קושי בסיווג  – אומנות וסדנאות, מלאכות •

אשר , בתי מלאכה ואולפנים, ארנונה עבור מעבדות

כמו גם עבור , מבוססים על טכנולוגיות ישנות

 .יטלית ומדיה חדשהמוקדים המשמשים אמנות דיג

פעילות  – תחומית ואמנות ניסיונית-ביןאמנות  •

אמנות עצמאית נאלצת להתמקם בחללים שאינם 

אך מחויבת לעמוד , מותאמים לפעילות אמנותית

שנוסחו עבור מקומות ייעודיים , בתקנות רישוי

 . שתוקצבו לכך, ורשמיים

צרכים וסוגיות האופייניות אין התייחסות פרטנית ל •

אמנות השוליים והאמנות , לאמנות העצמאית

נאלצים אמנים , כתוצאה מכך. הניסיונית

, והתארגנויות אמנים עצמאיים להתחרות על תמיכות

 .הקצאות וצרכים מול גופי אמנות גדולים ומאורגנים

•    
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 תמיכה ומענקים, תקצוב 3.6

פעילות של תרבות ואמנות נתמכת על ידי הרשות הציבורית ועל ידי 

תמיכה באמנים מתבצעת . קרנות פרטיות מהמגזר השני והשלישי

, אמניםהקצאת תמיכות שנתיות בהתארגנויות : באופנים שונים

, הזמנת עבודות מאמנים במסגרת אירועים בחללים ובמרחב ציבוריים

אמנות עצמאית זקוקה . העסקת אמנים כחלק מפעילות הרשות ועוד

. לתמיכה הן בתשתיות הנדרשות לפעילותה והן בתנאי קיום לאמנים

במדינות בהן התמיכה בתרבות ואמנות מושתתת על הרשות 

פקידה של הרשות המקומית בתחום ת, המרכזית ועל קרנות פרטיות

 1/3תקציב משרד התרבות עומד על , לעומת זאת, בישראל. זה משני

ונמוך משמעותית , OECD-מהמינימום המתחייב ממדינות חברות ה

על כן יש משקל רב למעורבותה של . 7ממדינות מפותחות רבות

  .תמיכה ומענקים לתרבות ואמנות, העירייה בכל הקשור לתקצוב
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 17(' 673' מס פרוטוקול' ראו השאר בין, באינטרנט בכך דנים רבים ונתונים מאמרים 

 .והספורט התרבות, החינוך ועדת מישיבת) 2012 ביולי

 יפו-אביב-בתל תמיכה ומענקים, צובתק •

סתכם יפו לתרבות ואמנות ה –אביב -ית תלתקציב עירי 2011בשנת 

תקציב מנהל התרבות  הלשם השווא(מתקציבה השנתי  6%- בכ

לל הוצאות תקציב זה כ). 8מתקציב המדינה 0.2%היה  2008בשנת 

, )כנסקר עד עתה בפרק זה(על תשתיות עירוניות של תרבות ואמנות 

, במתקנים עירוניים וברחבי העירתקצוב פעילות תרבותית ואמנותית 

, )'דוכ, משכן האמנויות, היכל התרבות(חברות ותאגידים עירוניים 

ותמיכות , )פ תבחיני משרד התרבות"ע(רים זכאים "יכות במלכתמ

. פרויקטאליות בעבודות אמנות באמצעות קרן רבינוביץ לאמנויות

אמנות השוליים והאמנות הניסיונית , יתחלקן של האמנות העצמא

מסכומי התמיכות  79%-ורים "מהמלכ 74%. מתוך זה היה מזערי

) ₪מיליון  35.2-כ התמיכות באותה שנה הסתכם בכ"ס( 2011בשנת 

. )3-6רבעים ( ניתנו לגופי תרבות ואמנות הממוקמים במרכז העיר

וקמים בהן ממ, השכונות הזקוקות להתחדשות עירונית, לעומת זאת

מהסטודיו לאמנות ומרבית ההתארגנויות העוסקות  70%-ופועלים כ

חלקו את יתרת הסכום עם גופים מתוקצבים , באמנות עצמאית לסוגיה

ביניהם משרדים של איגודי אמנים וקבוצות אמנות שפעילותם , נוספים

                                                           
8
היבטים כלכליים וחוקתיים הקשורים לתחום 'ראו עבודתם של איתן שוקר ונורית אשר  

 .2011', האמנות הפלסטית ומעמדו של האמן
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3rd WARD ,ניו יורק  

הוקם כמוסד , חלל עבודה שיתופי למקצועות יצירה ומלאכה

המיזם זכה . על ידי שני יזמים מקומיים 2006-למטרות רווח ב

אומנים ויזמים מהתחום כמו , אמנים, לשיתוף פעולה מצד פעילים

-אשר הכירו בפוטנציאל העסקי והחברתי, ן"גם מצד משקיעי נדל

חלל עבודה , מעבדת מחשביםקיימים מקום ב. תרבותי של המיזם

מתכת , סדנאות עץ, סדנת הדפס משי, ילוםמעבדת צ, משותף

הקרנות כגון , משותפיםרועים יאבמרכז מתרחשים . תכשיטיםו

טעמו באתרים וחברי המרכז פעילים מ, הופעות והרצאות, סרטים

 .בעירנוספים 

גם זאת בתנאי שהפעילות האמנותית בוצעה . בעיר מצומצמת מאוד

מקובל בעולם כי במרכזי ערים . י משרד התרבות"בידי גוף הנתמך ע

והם זוכים לעיקר , גדולות מרוכזים גופים גדולים של תרבות ואמנות

במידה בה אנו , יחד עם זאת. התקציב הציבורי המיועד לפעילות זו

ואת סוג האמנות , מעוניינים לקדם התחדשות עירונית עם אמנות

עלינו להכיר בעובדה , תושיכול לתרום באופן הדרגתי ואורגני לסביב

  .שיש צורך להתייחס לצרכי האמנות העצמאית לסוגיה
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: הזדמנויות מיוחדות .4

מתחמים ואמנות מעורבת 

 חברתית

פרק זה דן בהזדמנויות מיוחדות להנעת התחדשות עירונית עם 

בילוי ופנאי ועל ידי אמנות מעורבת , אמנות במסגרת מתחמי תרבות

  . חברתית

  

 מתחמים מטרופולינים 4.1

  אפיון •

מתחמים מטרופולינים הם אתרים עירוניים המזוהים כמקום בעל ייעוד 

לעתים מתחם מכיל מספר שימושים מצומצם . מממוקד בעבור הציבור

המתחמים מנוהלים על . ולעתים מספר גדול של שימושים ופעילויות

, ראו מטדרו במדריד(אשר לפעמים בראשו גוף ציבורי , ידי גורם אחד

ראו (מהמגזר השני  לעתים פרטי) יפו –ב אבי-מתחם ביאליק בתל

ולעתים , )יפו –אביב -מתחם התחנה בתל, קולטורבראווראי בברלין

, יורק- ראו טיימס סקווייר אליאנס בניו(פרטי מהמגזר השלישי 

משמשים מתחמים מטרופולינים של , מזה שנים). פפפרברג בברלין

 לכך הםדוגמה . זרז להתחדשות עירוניתכ, בילוי ופנאי, תרבות

ראו מרכז פומפידו (מבנה או מספר מבנים חדשים של  'פרויקטי מנוף'

שהוסבו לשימוש , מבנים קיימים או, )הסינמטק בירושלים, בצרפת

בשנים ). טייט מודרן בלונדון, יפו –אביב - ראו סוזן דלל בתל(חדש 

רקמה עירונית האחרונות צוברת תאוצה מגמה של שיקום והסבה ל

ראו פולקסטון ( מים אלה מובחנים מסביבתםמתח. גדולה יותר

, )יפו -אביב -אביב בתל-נמל תל, יןקולטורבראווראי בברל, באנגליה

, ייחודם הפיזי. לתושבי העירו לתייריםלייצר מוקד משיכה ונועדו 

 ,אדריכלי והיסטורי מבדל אותם כמוקדי עניין תרבותי במרחב העירוני

, פנאי, מנותא, ולל תרבותעל פיו מוסב המתחם לתמהיל שימושים הכ

  .תעסוקה ומלונאות, הסעדה, מסחר, בילוי, ספורט

  

  פעילות  •

. הצלחת מתחם נמדדת בתרומתו לעיר ולסביבתו ובהיקף פעילותו

מגוון פעילות המשרת קהלים שונים ומתקיים בזמנים שונים מאפשר 

ולשלבו באופן אורגני בסביבתו , לווסת את היקף הקהל במתחם

מתחם אשר איננו מאוזן על ידי פעילות מגוונת יהווה מטרד . העירונית

ד בחוסר יעילות שתאופיין בתנודתיות ויתפק, לשכונה בה הוא ממוקם
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  )Matadero( מטדרו מדריד

, בקר של מדרידושוק מטבחיים בית במקור שימש המתחם 

יזם משרד התרבות של  2006-ב. 1996-פעילות שהופסקה ב

מהמגזר השני ארגונים עם מספר בשיתוף פעולה  עיריית מדריד

 במתכונת למרכז תרבות ניסיוני האתר הפיכתלתוכנית , והשלישי

באתר פועלים מספר גופים מדיסציפלינות תרבות . תרבותחממת 

באתר מתקיימת . תחת מטרייה ניהולית אחת, ואמנות שונות

, בית קולנוע, אטרוןית ,מעצבים של מדרידפעילות של אגודת ה

מסגרת , ותצוגה עבודה, מופעחללי , מיצגמיצב ו חללי, ספרייה

במקום  .ושירותי הסעדה ומסחר מצומצמים, שהות אמן

חלקם , חלקם מסחריים, מתקיימים אירועי תרבות ואמנות

 .חינוכיים וחלקם מאופיינים בפעילות שוליים

בימות השבוע , ביממה, רבה בהיקף הפעילות ובעומס הנגזר מכך

  . ולאורך השנה

  

  תרבות ואמנות •

במתחם מרחיב את מגוון המבקרים  אמנותו תרבותשילוב פעילות 

הכוונה והתאמה של סוג התרבות . ומייעל את תפקוד המקום

והאמנות בהתחשב בשכונה הסובבת וצרכיה יביא למבקרים מקרב 

שילוב היצע פעילות באופן . תושבי השכונה ולא רק תיירים ובליינים

זה יוכר על ידי התושבים כמהלך התחדשות עירונית שמטרתה שיתוף 

אופי פעילות התרבות והאמנות . כלוסייה קיימת ולא פגיעה והדרהאו

שיכלול מספר , היצע פעילות מגוון. תורם משמעותית לצביון האתר

מהזרם המרכזי או , "נמוכה"או  "גבוהה" :מוקדי פעילות תרבותית

יאפשר , מתבדלת או משתפת ,גלובאליתמקומית או  ,מהשוליים

ויעשיר את חווית , הקיימים במתחםסינרגיה בין השימושים השונים 

  .המבקר
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  יפו -אביב - מתחמים בתל •

מתחמי  7 קמו במהלך עשרים השנים האחרונותיפו הו –אביב -בתל

, אביב-נמל תל: מהם ממוקמים במרכז העיר 5. 9בילוי ופנאי, תרבות

שוק : בצפון יפו 2-ו, ביאליק ומתחם התחנה, שרונה, יריד המזרח

, בילוי ופנאי, אף הגדרתם כמתחמי תרבות על. הפשפשים ונמל יפו

עיקר . פעילות תרבות מתקיימת ברובם במידה מצומצמת מאוד

במקומות של , הפעילות במתחמים אלה מתמקדת בבילוי ופנאי

, נמל יפו. חריגים בכך נמל יפו וביאליק. ומועדונים, חנויות, מסעדות

, ילות ימיתהכיל תמהיל מגוון של פע, החדש 1לפני פתיחתו של הנגר 

המכיל , אולם עם פתיחת הבניין החדש. הסעדה ותרבות ואמנות

הולך ומשתנה אופי המקום וסוג הקהל , מסעדות ובתי קפה, חנויות

ובהינתן המגמה הנוכחית צפוי צמצום בפעילות התרבות , המבקר בו

חריג בכך שהוא מכיל פעילות תרבות  ,מתחם ביאליק. ואמנות במקום

בחסות  ומקיים אירועים במקום מגורים פרטייםואמנות בלבד לצד 

   .העירייה
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 חלקם עדיין בהליך תכנון או הקמה 

  מתחמים פוטנציאליים •

על מיצוי פוטנציאל  מבוססתבילוי ופנאי בעיר , הקמת מתחמי תרבות

כל המתחמים שהוזכרו מכילים . שקיים במקום לפני הקמת המתחם

אשר אפשר את הסבתם בשימוש ובאופי , מבנים בעלי אופי ייחודי

ביאליק ונמל יפו כללו אף פעילות , שוק הפשפשים. הפעילות במקום

, ייחודית שתרמה רבות לגיבוש צביון המקום ולפיתוחו כמתחם תרבות

אשר , קיימים בעיר אזורים נוספים בעלי פוטנציאל כזה. נאיבילוי ופ

אומנות ופעילות , הפעילות המאפיינת אותם מושתתת על אמנות

' חגורת יצירה'אזורים אלה ממוקמים לאורך . נלווית ייחודית

-דרום-המשכה דרום, שראשיתה בצפון מזרח בשכונת מונטיפיורי

איזור , פלורנטין, קריית המלאכה, שפירא, מערב דרך נווה שאנן

מוקד נוסף אך מבודד (איזור נוגה וסופה בצפון יפו , תעשייה סלמה

אזורים אלה מרכזים את עיקר ). ממזרח לאיילון קיים בשכונת התקווה

, עצמאית בעיר הכוללת מגורי אמנים ואומניםההפעילות האמנותית 

חללי , התארגנויות אמנים עצמאיות, עבודה והתכנסות, חללי יצירה

בבדיקה שערכנו מצאנו כי שכונת נווה . תצוגה ומופע ומוסדות לימוד

קריית המלאכה ואזור תעשייה סלמה מובהקים באופי פעילות , שאנן

בילוי , ובשל כך מכילים פוטנציאל רב לפיתוחם כמתחמי תרבות, זה

  .כחלק מהתנעת מנגנון התחדשות עירונית יזום, ופנאי
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  )Kinetish Noord(אמסטרדם , קינטיש נורד

ביוזמת עיריית  1999-שהוסב ב, מזח תעשייתי וותיק

אמנות , אמסטרדם ורשות הנמלים לפעילות זמנית של תרבות

קינטיש בשם יוצרים ויזמי תרבות , התארגנות אמנים. וקהילה

. 2001-ב זכתה במכרז והחלה לפעול במקום נורד

התארגנויות קטנות ההתארגנות משמשת ארגון מטרייה ל

עיר  :הכולליםשני האנגרים בין מחולק  אתרה .הפועלות באתר

, אטרון ומופעיםיאולמות ת, קונטיינרים למשרדים וסטודיו

 וחללי ציבור בורדפארק סקייט, אולם תערוכות להשכרה

שהוסבו לחללי  ,מעגנות ישנות מקוםב ותנמצא כמו כן .נוספים

מסעדות ובתי , מלאכות אומנות שונותו, פסליםעבודה של 

  . והקלטות סטודיו לסרטיםעוד נמצאים במקום מספר . קפה

 

  

 אמנות מעורבת חברתית 4.2

 הגדרה •

הולכת ) socially engaged practice(אמנות מעורבת חברתית 

אמנות זו עוסקת . וצוברת תאוצה בקרב אמנים כבר למעלה מעשור

בקרב קהילה או  לעתים קונפליקטואליות, בסוגיות בלתי פתורות

אמנות זו משלבת מתודות חשיבה ועשייה אמנותית יחד . ציבור מוגדר

תפקוד ויחסים בחברה , עם תחומי עיסוק מקצועיים שעניינם בהרכב

  . ככלל ובין הפרטים והקהילות המרכיבות אותה בפרט

  

  אזורי פעילות וקהל יעד •

. מטבעה אמנות מעורבת חברתית זקוקה למרחב התרחשות יומיומי

, במרחב מעין זה מתבצעות רוטינות יומיומיות של ציבור או קהילה

אמנות זו תתרחש באופן . וקבלת שירותים ציבוריים, בילוי, כגון מסחר

רחוב , חנות, כגון מבנה ציבור, טבעי בחלל בעל נגישות להווי היומיומי

כגון מוזיאון , קשה להתבצע בחלל המובדל מסביבתואך תת, או גינה

שאמנים מעדיפים , אין פלא אם כך. או בקומה גבוהה בבניין משרדים

ולא שכונות , סביבות עירוניות הטרוגניות ועמוסות בפעילות מגוונת
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גם השיקול הכלכלי מהווה . שינה הומוגניות או אזורי תעשייה נקייה

, ואמנות מעורבת חברתית בפרטגורם מכריע במיקום אמנים ככלל 

בה מתקיימת פעילות מזהמת של , שכן סביבה רועשת ומלוכלכת

אקונומי -והמאוכלסת בתושבים מהמעמד הסוציו, תעשייה ומלאכה

  . מאופיינת בהוצאות שכירות נמוכות, הנמוך

  

  צרכים •

. רביםאמנות מעורבת חברתית איננה זקוקה בהכרח למשאבים 

אמנות זו מעדיפה , אולם קונצרטים וכדומה, להבדיל מהקמת מוזיאון

טבעה של אמנות זו רב , בנוסף. להתחולל בחללים צנועים ושגרתיים

אלא גם עם , לא רק בשדה האמנות ובשימוש במדיומים שונים, תחומי

לפי כך זקוקה פעילות אמנותית מעורבת . אחרים יומיומייםתחומים 

ונים ובין אמנים בין אמנים ש, חברתית לשיתופי פעולה מגוונים

  . והממסד הציבורי

  

  יפו –א "אמנות מעורבת חברתית בת •

. יפו משופעת ביוזמות של אמנות מעורבת חברתית –אביב -תל

יוזמות אלה נבדלות זו מזו במידת האיזון בין אופיין האמנותי לאופיין 

בקצה האחד של הסקאלה נמצאים פרויקטים בעלי דגש . הקהילתי

', מקהלת שיראנא'- ו' עמותת כנפיים'כגון , אלה מקרים. אמנותי מובהק

הראשונה עבור קהילת בעלי (מתקיימים בקרב קהילה מובהקת 

, )יהודי-קיום ערבי-צרכים מיוחדים והשנייה מושתתת על קהילה של דו

בקצה . אך מבקשות לייצר אמנות איכותית הזוכה להכרה מקצועית

תמקדים שבמובהק מ, האחר של הסקאלה ממוקמים פרויקטים

שיתוף פעולה (' בית למכור נקי'כדוגמת , בהיבטים חברתיים וחינוכיים

ובית ' מרכז תרבות אחר'עמותת ', מרכז אביב לנפגעי סמים'בין 

מרכז קהילתי (' המקום, ')אביב-הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל

-ו) אוכלוסיות השכונה לכללעצמאי בשפירא המשמש מקום מפגש 

המפיצה אוריינות לאוכלוסיית מהגרי עבודה ' ספריית לווינסקי'

אשר פועלות פרויקטאלית תוך , בתווך מתקיימות יוזמות. ופליטים

היוזמת פרויקטים גלריה (' פעילה'ביניהן , תנועה בין קצוות הסקאלה

מרכז (' בית אחותי, ')משותפים לקהל מקצועי וציבור לא מקצועי

שקיימה אירועים פתוחים ', גלריית חנינא'-ו) להעצמה נשית וסחר הוגן

יוזמות . לציבור בהן שולב אירוע קהילתי עם חשיפה לעשייה אמנותית

אלה מונעות ומופעלות על ידי אמנים מקצועיים בשיתוף קהילה לא 

    .מקצועית
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  )RAW Tempel(ברלין , רב טמפל

המתחם . כמגרש תיקון רכבותבעברו שימש   רב טמפל

. ענייהמגודר וממוקם בקרבת נהר השפרה ושכונת מהגרים 

המתחם תחום בגדר והכניסה אליו היא דרך שערי כניסה 

החלו לפעול , במקביל להפרטתו לאחר איחוד גרמניה .בלבד

הרשות . במקום מספר קבוצות אמנים ופעילים חברתיים

המקומית מקדמת תכנון חדש לאתר תוך שילוב דרישות 

, האתר. עמותת האמנים ותושבי השכונה, הבעלים הפרטי

, 1999אמנות וקהילה מאז , שפעיל כמרכז תרבות שוליים

אומנים , וחללי עבודה לאמנים ,רקס ילדיםבית ספר לקכולל 

. אשר שכירותם מממנת את פעילות העמותה, ומעצבים

במסגרות  אסירים משוחרריםבמקום מעסיקה  העמותה

, אולם מופע, פרט לעמותה קיימים במתחם מועדונים. שונות

  .שוק שכונתי ואולמות ספורט, בית קפה

 

  קשיי פעילות •

התארגנויות אמנות חברתית בעיר נתקלות בקשיים רבים המגבילים 

הקשיים נובעים מתנאי קיום יומיומיים . לשרוד לאורך זמן את יכולתן

 פעילות על בסיס התנדבותי, ם בעירעלויות קיו, פרנסה(קשים 

משך זמן , קריטריונים לקבלת תמיכה(בירוקרטיה שוחקת , )שחיקהו

התאמה לדפוסי הפעילות של חוסר , המתנה ממושך לקבלת סיוע

שתת ימון מסייע והחוסר מ(והיעדר משאבים , )הממסד הציבורי

, כתוצאה מתנאים אלה). הוצאות פעילות על חשבון המיזם

יפו העוסקות באמנות מעורבת  –אביב -התארגנויות אמנים בתל

ואז לחדול , כשנתייםחברתית נוטות לשרוד בפעילות מסוג זה 

  .מהפעילות החברתית או להסגר בכלל

  

  הוק- אדשיתופי פעולה ופתרונות  •

יוזמות של אמנות מעורבת חברתית זקוקות להתארגנות אמנים 

התארגנויות אמנים המתמחות . ציבור משתתפים ומקום אירוע, פעילה

אך שמחות , בלעדית בתחום עשייה זה מורגלות לפעול בכוחות עצמן

הן בעבור התחדשות רעיונית והן , לשיתופי פעולה עם גורמים נוספים

ים משמשת בפרויקטהאמנים נות התארג. למטרת איגום משאבים

  מקום לקיום , כרשת קשר למתנדבים ,חברתיים תשתית לפעילות
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לת מימון או קשר ערוץ לקב, חולייה מקשרת לרשויות, הפעילות

כגון , קיימות דוגמאות רבות לפעילות מעין זו. לציבור רלוונטי

אשר משדרת תכנית חדשות עצמאית ומציגה אמנות ', החללית'

שמקיים מפגשים במעונו תחת המטריה ', הבית של פישקא, 'פוליטית

אשר קם על ', השפכטל'-ו, של הנגשת תרבות רוסית לציבור בישראל

ומשמש בית לאמנים ואקטיביסטים הפועלים ' זלסלון מ'חורבות 

התארגנויות האמנים מתפקדים לעתים כמוקדי . במרחב הציבורי

פעילות פיסית ולעתים כמשרד לפיתוח רעיונות ויוזמות המתקיימות 

  .מחוץ למוקד במרחב הציבורי או בחלל רלוונטי אחר

  

  דוגמאות נוספות •

מתמקדת באיכות אמנותית ומציעה סטודיו עבודה  'עמותת כנפיים'

תוצרי . הנחייה והכשרות, ציוד, הכולל חלל יצירה, קבוע לאמנים

העבודה זוכים לחשיפה במסגרות תצוגה ומופע הפתוחות לקהל 

  . ונסקרות על ידי מבקרי אמנות וקולגות מקצועיים, הרחב

בשכונת מייצר זירת מפגש לקהילות המגוונות המתקיימות  'המקום'

, מהגרי עבודה, ישראלים, מבוגרים, ילדים, צעירים, וותיקים(שפירא 

ומציעה מפגשים אחר הצהרים ובערב , )עולים חדשים ופליטים

  . בשפה או סתם מפגש שכנים, במסגרת קורסים באמנות

סטודיו 'שהוקמה על ידי אמני , )מרכז תרבות אחר( 'א"עמותת מת'

אך , ובין תחומית ניסיוניתמופע נות לאמפעילה בעיקר כמוקד ', הצימר

. כחלק מפעילותה, יוזמת גם סדנאות של אמנות מעורבת חברתית

, סדנה עבור קבוצת מטופלים נפגעי סמים קיימההעמותה 

  . חדשים 3.5במרכז הטיפולי למשך  שהתרחשה

מקיימת בשגרה פעילות אמנותית חברתית של  'עמותת פעילה'

הן בסדרות מפגש והן במסגרת , יםסדנאות משותפים לאמנים ותושב

אירוע ותערוכה של ' פעילה'אירחה , כך למשל. פעמיים-אירועים חד

פעמי של -במסגרת אירוע חד, חולי נפש שעבדו עם אמנים מקצועיים

בית עמיעד בשוק (פועלת בחלל עירוני העמותה . חברת תרופות

  .)הפשפשים

במגרש התחנה שפעלה למשך מספר חדשים , 'קבוצת שביל החלב'

, ביקשה להקים מוקד אמנות מעורבת חברתית, המרכזית הישנה

', בית ספר מנשר לאמנות'שיועד עבור , בניין התחנה. כשימוש זמני

קבוצת . ואכלס סביבו זנות ונרקומנים, עמד שנים כמפגע נטוש

האמנים פעלה במקום במטרה למסד פעילות ביוזמות אמנים ובשיתוף 

הפעילות כללה אירועי אמנות . ים במרחב זהשלל הקהלים המתקיימ

, לצד פעילות יומיומית במקום, רבי משתתפים שמשכו מבקרים רבים

  .שליוותה את האוכלוסייה המקומית
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  ברלין, פפפרברג

שימש ) Pfefferberg(מתחם מבשלת הבירה פפפרברג 

-הקבוצות אמנים ואקטיביסטים חברתיים מאז ראשית שנות 

חברה עמותת , מ עם הרשויות"לאחר עשור של מו. 90

. ן מקומית ויחדיו שיקמו את האתר"האמנים לחברת נדל

העמותה שזכתה למשכן קבע מבססת את פעילותה 

. אמנותית במבנים שהועמדו לרשותה באתר- התרבותית

עיקר פעילותה מתנהלת בין עשרות מוקדים המפוזרים 

מהגרים גנים ובתי , מרביתן בקרב קהילות מצוקה, בעיר

בזכות מאמציה של העמותה נשמרו בנייני המפעל . ספר

הפעילות . בילוי ופנאי, ונפתחו כמתחם תרבות, וחצרותיו

אשר , ן"במקום מושתתת על חוזה בין העמותה וחברת הנדל

 :מחייב אף משתכנים חדשים באתר על פי המפתח הבא

ים מגור 40%, חברתיות-מטרות תרבותיותפעילות ל 30%

ל ומסחר "לננלווים שירותים  30%-ו, זמניים ועסקים קטנים

  .כגון גלריות, הקשור לאמנות

 

ABC No Rio ,ניו יורק  

ומנוהל  1980-הוקם ב, מרכז פעילות לתרבות ואמנות שוליים

 בראשיתו זכה. שיתופי לא למטרות רווח-מאז כמוסד קהילתי

ולאחר , המרכז לשכירות מופחתת בבניין בבעלות העירייה

, מספר שנים אף רכש את המבנה מהעירייה בסכום סמלי

המקום כולל פעילות . בתמורה להתחייבויות מול הרשות

, דפוס משי, מעבדת צילום, אמנות פוליטית, מוסיקה ניסיונית

. ושיעורים בעלות סמלית) פנזינים(הוצאות לאור עצמאיות 

, כז שהחל את דרכו בשכונת מצוקה ופשע של דרום מנהטןהמר

  .תרם בהתנהלותו האלטרנטיבית לשיקומה של השכונה

 .)מדריד ואמסטרדם, מודלים דומים רבים קיימים בברלין(
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  סיכום ומסקנות .5

. יפו משופעת פעילות תרבות ואמנות מגוונת ועשירה –אביב -תל

העירייה . תיירים ותושבים כאחד, פעילות זו משרתת מבקרים

ניכרים לטובת פעילות יוזמת ומקצה תקציבים ותשתיות , מעורבת

אמנים וקבוצות אמנים מבקשים להשתקע . תרבות ואמנות בעיר

- החשיפה והחידוש התרבותי, ולפעול בעיר בהיותה מרכז העשייה

  .אמנותי של ישראל

  

על אף הנאמר לעיל מנגנון פעיל של התחדשות עירונית עם אמנות 

לה עבודה זו נדרשה לבחון כיצד הרשות יכו. איננו מתרחש בעיר

לאור העובדה שהפעילות האמנותית בשטח , להניע מנגנון מעין זה

סקירתנו . והשפעת העירייה על פעילות זו רבה מאוד, ערה ומגוונת

  :את הנושאים להתערבות הבאיםזיהתה 

יש צורך לאפיין ולזהות את השכונות היכולות ליהנות  .1

 . מפעילות תרבות ואמנות כזרז להתחדשות עירונית

יש צורך לתעדף פעילות תרבות ואמנות המתרחשת  .2

יש לשקול דרכים . בשכונות הזקוקות להתחדשות עירונית

ובעיקר את , לקדם את הפעילות האמנותית בשכונות אלה

אמנות השוליים והאמנות , העצמאיתתחומית - הביןהאמנות 

בהיותן סוג הפעילות המשתלבת באופן טבעי , הניסיונית

 .תחדשות עירוניתבשכונות הזקוקות לה

יש צורך לתזמן ולמקד משאבי עירייה לצרכי הפעילות  .3

ולספק , האמנותית בשטח בממשק עם גורמי העירייה

 .מענה לחסמים הקיימים כתוצאה ממעורבותה של העירייה

  

  מועמדות להתחדשות עירונית שכונות •

. יפו קיימות שכונות הזקוקות להתחדשות עירונית –אביב -בעיר תל

אך מאפיין משותף לכולן , כך עשויות להיות רבות ושונותהסיבות ל

פעילות תרבות ואמנות . הוא חוסר מימוש פוטנציאל עירוני הקיים בהן

יכולה לתרום ולזרז מנגנון של התחדשות עירונית בחלק משכונות 

מדיניות התחדשות עירונית עם אמנות . בהתחשב במאפייניהן, אלה

שהפרמטרים לזיהוי שכונות , תתפתח במקומות הרצויים רק מרגע

והשכונות עבורן קיימת התכנות ליצירת מנגנון מעין זה , אלה יוגדרו

  .תבחרנה

  

  קידום תרבות ואמנות בשכונות להתחדשות •

ערים רבות בעולם מכירות בתרומתן של פעילות תרבות ואמנות 

פעילות זו מושכת תיירים. לשכונות הזקוקות להתחדשות עירונית
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  חולון, סי כהן'ג

א יוזמה משותפת של המרכז הישראלי סי כהן הו'פרויקט ג

 2010-הפרויקט הוקם ב. חולון ועיריתלאמנות דיגיטלית 

 ר פרויקטיםוצפלטפורמה לאמנים ואנשי תרבות לי ומשמש

המרכז . בחולוןן סי כה'בשכונת ג של אמנות חברתית

שמאז הקמתו עוסק באמנות ניסיונית , לאמנות דיגיטאלית

הקים בחנות במרכז מסחרי ישן בשכונה מוקד , ופוליטית

, מעצבים, אוצרים, אמנים. לאמנות מעורבת חברתית

פועלים במקום בשיתוף פעולה  וסטודנטים אקטיביסטים

  .שכונההתושבי ו עם העירייה

 

וקהל מחוץ לאזור ובכך תורמת הן לעסקים מקומיים והן לביטחון 

יש לה , הפעילות עצמה תורמת לצביון השכונתי. במרחב הציבורי

והיא נוטה לתרום ולהתערב בסוגיות , ן"השלכות על ערכי נדל

הרשויות בערים אלה מיישמות מדיניות לקידום . חברתיות בקהילה

מדיניות מתבטאת בהכוונת גופי ה. ועידוד פעילות זו בקרב השכונות

תרבות ואמנות להתמקם בשכונות הללו על ידי הסרת חסמים וסיוע 

ובשכונות , בצרכים השונים המאפיינים פעילות תרבות ואמנות ככלל

מרבית יפו  –אביב -בתל. הזקוקות להתחדשות עירונית בפרט

תמכת ממוקמת בשכונות של תרבות ואמנות ממוסדת ונפעילות ה

מרבית , לעומת זאת. שאינן זקוקות להתחדשות עירונית, במרכז העיר

הן , אמנות השוליים והאמנות הניסיונית, פעילות האמנות העצמאית

הפרטיים והן ההתארגנויות העצמאיות של אמנים  הסדנאות

על . מתרחשת בשכונות הזקוקות להתחדשות עירונית או בקרבתן

נון התחדשות עירונית עם אמנות יש לספק מענה מנת לאתחל מנג

-אמנות ביןבעיקר עבור אותה , לצרכי האמנים והתארגנויות האמנים

כך שהפעילות הקיימת היום , המתרחשת בשכונות הרצויות תחומית

הפיסית , להתפתח ולתרום לסביבתה האנושית, תוכל לשרוד

   .והכלכלית
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  עירייה ממשק בין פעילות אמנותית לגורמי •

אמנותית עצמאית בעיר -השפעתה של העירייה על הפעילות התרבותית

מאפשרת התפתחות  אכיפה והתוויה, מעורבותה ברישוי והסדרה. רבה

פעילות תרבות ואמנות . פעילות מסוג מסוים ומונעת פעילות מסוג אחר

מהסוג המתואר במסמך זה איננה יכולה לשאת ולהתקיים בעלויות 

. ן והתניות תמיכה של גופים ממשלתיים ועירוניים"נדל, ארנונה, הרישוי

 כל פעילות של תרבות ואמנות זקוקה לתנאי קיום בסיסיים על מנת

אמנות השוליים והאמנות , צרכיהן של האמנות העצמאית. לשרוד

ותרומתם לסביבתם , הניסיונית צנועות ביחס לגופים רפרטואריים

  : 3כנידון בפרק , מסמך זה סקר צרכים אלה. מוכחת

  

 . מופע ותצוגה, חזרה, עבודה חלל .1

עודות פעילות תרבות ואמנות לקהל  מידעלנגישות  .2

 .ע הכרחי עבור האמנים עצמםכמו גם מיד, פוטנציאלי

 .ואכסנתם חומרים וציודמקורות להשגת  .3

במרחב הציבורי באופן המשתלב  אירועי תרבות ואמנותקיום  .4

בעיקר באלו הזקוקות להתחדשות , עם הווי היומיום בשכונות

  .עירונית

שתקל ותאפשר מגוון של פעילות  ,מדיניות וחקיקהקידום  .5

 :בכלל זה סוגיות, אמנותית ותגברנה על חסמים קיימים

 .ארנונה -

 .רישוי עסקים -

 .מדיניות קיום אירועים במרחב הציבורי -

 .התחשבות בצרכי תרבות ואמנות בהליכי תכנון עירוני -

 .שימוש זמני בחללים ומבנים בבעלות ציבורית ופרטית -

יכות ומענקים לגופי תרבות תמ, מדיניות הקצאת תקציבים -

תוך התחשבות במידת תרומתן לעיר ככלל , ואמנות

 .ולשכונות בהן הם ממוקמים בפרט

 

ללא פיתוח מדיניות כוללת ותיאום בין המחלקות 

לא ניתן , הרלוונטיות לסוגיות השונות שהוזכרו עד עתה

יהיה לצפות שהפעילות המתרחשת בשטח באופן עצמאי 

  .התחדשות עירוניתתצלח לבסס מנגנון 

  

תרומה מיוחדת להתחדשות עירונית עם אמנות ניתן לקבל על  .6

. בשכונות הנזקקות בילוי ופנאי, מתחמי תרבותידי הקמת 

על מנת שמתחם מעין זה יתרום לסביבתו ולא יכביד עליה או 

יש לשלב שימושי תרבות ואמנות העונה על , יתקבל כנטע זר

 .לק מתמהיל רחב ומגווןכח, צרכי השכונה בה ממוקם המתחם
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  יפו - אביב - תל, גלריה תיאטרון החנות

אמנים  2על ידי  2010-גלריה תיאטרון החנות הוקמה ב

מהיווסדה ועד . במטרה לשמש במה לאמנות ניסיונית לסוגיה

אנשי , מוסיקאים, פסלים, היום הופיעו והציגו בה מאות ציירים

-במקום הם אמנים רברוב המופיעים . קולנועו ןתיאטרו, מחול

. תחומיים המנצלים את חלל החנות למגוון מדיות יצירה

, מוסיקה, צילום ווידאו בוויטרינה, תערוכות אמנות פלסטית

אירועים רבים בחנות . מחול והקרנות בפנים, מייצגים

, ומערבים עוברים ושבים, מתרחשים במדרכה בקדמת המקום

 .נים וחוץ החנותבאירועים הנעים בין פ, מקומיים ומבקרים

מסוגלת לגבש קהילה  אמנות מעורבת חברתיתפעילות של  .7

להתמודד עם קשיים קיימים ובו בזמן למשוך קהל , במצוקה

פעילות . מן החוץ ולשמש פלטפורמה לדיון בסוגיות בעייתיות

ויש , מעין זו מתרחשת בעיר על בסיס התנדבותי בעיקר

, ים קיימיםלהסיר חסמ, צורך אקוטי להקל על פעילות זו

ואף למצוא , שמקורם בממשק בין פעילות זו לבין העירייה

    .את הדרכים לעודד ולהרחיב אותה
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  המלצות .6

מנגנון של התחדשות עירונית עם אמנות מתקיים בערים בהן ימצאו 

 –אביב -חלק מתנאים אלה קיימים כבר היום בתל. התנאים לפעילותו

   :יפו

אשר בין , בעלות תדמית שלילית, העיר מכילה שכונות ירודות .1

  . אם מוצדקת ובין אם לאו מקשה על שיקומן

שכונות אלה משמשות בית ומקום עבודה ופעילות לאמנים  .2

חלק מהתארגנויות אלה . והתארגנויות עצמאיות של אמנים

ומחפשות את המשאבים , פועלות על בסיס חברתי אידיאולוגי

 . ניסיונית חוקרת לצד אמנות מעורבת חברתיתליישם אמנות 

יפו משקיעה משאבים ניכרים ביחס  –אביב -עיריית תל .3

 .לרשויות אחרות במדינה בתחום של תרבות ואמנות

 

התשתית להנעת מנגנון של התחדשות עירונית מכאן אנו מסיקים ש

  .עם אמנות כבר קיים בעיר

  

ם אמנות הוא תנאי הכרחי נוסף להתממשות התחדשות עירונית ע

תשתית המשלבת מספר משרדים . בתוך העירייה "שתיתת"הקמת 

  ומגויסים , רלוונטיים המכירים בערכו של מנגנון התחדשות עם אמנות

מערכת זו . תחומיות המחייבות פתרון- להתמודדות עם סוגיות רב

. מעודכנת ומחוברת לפעילות בשטח, יצירתית, צריכה להיות גמישה

להקל ולעודד , גורמי העירייה כיצד לאפשר מערכת זו תנחה את

מתי להוביל וליזום ומתי לתת חסות או להצטרף באופן , פעילות רצויה

  .פסיבי ליוזמות מהשטח
  

אשר יתרמו , פרק ההמלצות מכיל סדרה של פעולות אפשריות

מעורבותה של . להיווצרותו של מנגנון התחדשות עירונית עם אמנות

בחלקן באופן אקטיבי , העירייה בהתייחס לפעולות אלה הכרחית

קיימות בישראל דוגמאות למעורבות עיריות בפעילות . ובחלקן פסיבי

. ים וחולון- בת, ת בירושליםמנגנוני התחדשות עירונית עם אמנו

יפו קיימים גופי משנה היכולים להוביל התחדשות  –אביב - בעיריית תל

מוסדות חינוך , כגון קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, עירונית עם אמנות

ניתן . נוספותאולי קיימות אף , אביב-תרבות ושיקום שכונות בתל

אשר מכילה אמנים , כגון בשכונת נוה שאנן, להתחיל בפרויקט פיילוט

 .וזקוקה להתחדשות עירונית מזה זמן רב, והתארגנויות אמנים רבים

  

יצירת תנאים מועדפים לאמנים עצמאיים והתארגנויות אמנים 

בשכונות בעלות תפקוד ירוד יעורר את הפעילות האמנותית 

    .במקום ויזרז תהליך של התחדשות עירונית
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 שכונות 6.1

כונות הזקוקות יש לקבוע מדרג שכונות מתעדף לש •

בהן יתומרצו גופי תרבות ואמנות , להתחדשות עירונית

  .להתמקם ולפעול

  

  תכנון - פעילות ותצוגה חללי 6.2

הטמעת הנחיות בתכניות בניין עיר שיאפשרו שילוב של חללי  •

 .ותצוגה  לאמנים ולאמנות, עבודה, מגורים

שיתוף פעולה בין מנהל  - Artist Space Initiativeכדוגמת  . •

שמטרתו לחזק  ,בעירייה ההנדסה ומנהל התרבות והאמנות

  .)בוסטון( את מעמדה היצירתי של העיר

 

מתן דגש בהקצאת קרקע עירונית לצורכי ציבור לשימושי  •

בדגש על האזורים שהוגדרו כמיועדים , תרבות ואמנות

 .להתחדשות עירונית

נכס שהופרט באזור שטרם  – Radial System Vכדוגמת 

  ).ברלין(חזרות ומופע לאמנים , התפתח ומשמש חלל עבודה
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  הקצאות – פעילות ותצוגה חללי 6.3

להתארגנויות לא , הקצאת חללי עבודה לאמנים צעירים •

ולהתארגנויות שאינן נתמכות במתקנים עירוניים , פורמאליות

 . ובנכסי עירייה

הקצאת שטחי פעילות ויצירת מנגנוני סיוע להתארגנויות של  •

  . בילוי ופנאי, אמנים במסגרת מתחמי תרבות

 .בילוי ופנאי, כמתחם תרבותהפועל פפפרברג מרכז כדוגמת 

הסכם בין העמותה ועיריית ברלין הסדיר את פעילות העמותה 

  .)ברלין(המדגישה תרבות ואמנות בכפוף לפרוגרמה במקום 

סיוע והשמשה של חללים ריקים , הקמת מנגנון לאיתור •

  . לשימוש זמני עבור פעילות תרבות ואמנות

 שמתווך עירייה בחסות גוף -  No Longer Empty כדוגמת

 ).יורק- ניו( זמניים לשימושים ריקים חללים בין

 Meanwhile Use - בין שמתווך עירייה בחסות גוף 

  ).בריטניה( זמניים לשימושים ריקים חללים

 

 

  מידע 6.4

הפצת מידע לציבור הרחב על פעילות תרבות ואמנות בעיר  •

  . במוקדי פעילות מכל הסוגים

: יצירת מאגר מידע מרכזי לצרכי אמנים ואמנות בנושאים שונים •

, קול קורא להצעת עבודות, קרנות תמיכה, ממשק עם העירייה

  .'וכד, נכסים זמינים בעיר לפעילות אמנותית

שיתוף פעולה בין מנהל  - Artist Space Initiativeכדוגמת 

שמטרתו לחזק את  ,בעירייה ההנדסה ומנהל התרבות והאמנות

  .)בוסטון( מעמדה היצירתי של העיר

  

  חומרים וציוד  6.5

הקמת מרכז לאיסוף וחלוקת ציוד וחומרים למטרות יצירה  •

  . ואמנות

, ריהוט, נייר כמו םחומרי מחזור - Material for the Arts כדוגמת

  .)יורק-ניו( בנייה חומרי

השאלת ציוד בבעלות עירונית ומוסדותיה ליוזמות תרבות  •

, ואמנות המבוצעים על ידי התארגנויות עצמאיות של אמנים

  .שאינן למטרות רווח
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הקמת מרכז סדנאות מלאכה ואומנות זמין ונגיש לאמנים  •

 .ולציבור הרחב

ות ואמנות פתוח לציבור מרכז תרב -  Casa Encendidaכדוגמת 

מדיה , כגון פיתוח צילום, הכולל בין השאר סדנאות ומעבדות יצירה

  ).מדריד(' וכד, חדשה

  

  עירוניתמדיניות  6.6

איתור והסרת חסמים קיימים המקשים על הקמה ופעילות  •

שוטפת של התארגנויות עצמאיות של אמנים כתוצאה 

 .מהממשק בין גופי תרבות ואמנות לבין העירייה

תחומי של משרדי עירייה שמטרתו להקל -הקמת פורום רב  •

ולעזור להתארגנויות תרבות ואמנות עצמאיים בנוגע לממשק 

 .בינם לבין העירייה

לת סיווג ארנונה מופחת לסטודיו אמנים על כל חה  •

 .הדיסציפלינות האמנותיות

הענקת סיוע בתחומי משפט וראיית חשבון בסוגיות הכרוכות   •

  .בניהול ותחזוקה שוטפת של מוקדי תרבות ואמנות
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עידוד ותמרוץ ארגוני תרבות ואמנות להתפרס בשכונות העיר  •

על פי ערכים חברתיים נורמטיביים ככלל ובשכונות הזקוקות 

 .להתחדשות עירונית בפרט

ואמנות להגביר את נוכחותם עידוד ותמרוץ ארגוני תרבות   •

ארכיוניהם ופעילותם , במרחב הציבורי ולהנגיש את תכניהם

 .לציבור

שילוב אנשי מקצוע מתחום התרבות והאמנות בעת הקמת   •

 .בילוי ופנאי ושילובם בהנהלת המתחם, מתחמי תרבות

ושימוש בטכניקות של הליכי שיתוף ציבור שיתוף אמנים ב  •

 .ף ציבור עירונייםאמנות ואומנות בהליכי שיתו

בין משרדי שיתוף פעולה  - The Project Projectכדוגמת 

מימון ותמיכה במעורבותם של אמנים ממדיות שונות ממשלה ל

  .)בריטניה( בפרויקטים של תכנון עירוני

  

  תמיכה ומענקים, תקצוב 6.7

 מעורבת אמנות יוזמות לקידום התמיכה תבחיני שינוי •

 . הסביבה תושבי את המשרתת ופעילות חברתית

תחומית -בין ואמנות תרבות לפעילות תמיכה ערוץ יצירת •

 התמיכה מערוצי בנפרד חברתית ומעורבת ניסיונית, חדשה

  .כיום הקיימים

בעיר במסגרת מטלות אמנות התרבות ופיתוח של תחום ה •

 .ציבוריות על יזמים 

הקמת קרן לתמיכה באמנות עצמאית בחסות העירייה  •

  .מהמגזר השני והשלישי ובשיתוף גופים

  

  פרויקט פיילוט 6.8

 הממוקמים ואמנות תרבות לארגוני עגול שולחן מפגשי הקמת

 מצד רצויים התערבות ואופני, צרכיהם, פעילותם מיפוי. שאנן בנוה

 לטובת העירייה בחסות בשכונה הפרטי המגזר גיוס. העירייה

 היווסדות ועידוד הקיימים לגופים סיוע. אלה ארגונים פעילות

 עם בממשק אלה לגופים עזרה מתן. בשכונה נוספות התארגנויות

  .והחדשים הוותיקים המקום תושבי
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, 

42 

 

פעילות דירוג שכונות ומפות  .7

 עירבאמנותית 

  אשכול חברתי כלכלי 7.1

יפו בין שכונות הצפון המכילות אוכלוסיה  –אביב -חלוקת העיר תל

עתירת אמצעים ושכונות הדרום והדרום מזרח דלות האמצעים איננה 

מיקום גבול החציצה בין בחל שינוי , יחד עם זאת. תופעה חדשה

כגון מרכז , ושכונות שבעבר מוקמו באשכול בינוני ונמוך, הצפון לדרום

עלו  ,בהתאמה ,מי'עגושוק הפשפשים , אזור נוגה, העיר ופלורנטין

 4השכונות המדורגות עד אשכול . כלכלי-החברתיבדירוג המעמד 

', חגורת היצירה'חופפות את האזור שכונה בעבודה זו , במפה זו

, חללי יצירה, הסטודיו של אמניםבהיותו האזור בו ממוקמים מרבית 

ראו מפות . תחומית-ןוהתארגנויות אמנות בי, חזרה ומופע עצמאיים

  .7.4-ו 7.3, 7.2
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  סטודיו אמנות פלאסטית 7.2

על פי (מפת פריסת סטודיו לאמנות פלאסטית ברחבי העיר : למטה

  ).נתוני ארנונה

 "חגורת היצירה"ריכוז סטודיו אמנות פלאסטית לאורך : משמאל

. ביחס לגבול החלוקה בין שכונות עמידות ועניות) בקווקוו אדום(

אזורים שבעבר שימשו 

וכיום , למלאכה ותעשיה

מאוכלסים במרבית 

מהפעילות האמנותית 

. תחומית- העצמאית והבין

חלקים נרחבים משטחים 

אלה מיועדים להסבה 

ובשל כך , למגורים ומסחר

עתידים להצטמצם 

משמעותית השטחים 

הזמינים לפעילות אמנות 

  .ויצירה
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  גופי תרבות ואמנות 7.3

ממחישה את ריבוי פריסת מוקדי פעילות תרבות ואמנות ברחבי העיר 

ומיעוטם באזורים הזקוקים להתחדשות , המוקדים במרכז העיר

קווקוו (כמצוין על ידי הגבול בין השכונות העמידות לעניות , עירונית

תחומית -ניכר ריכוז של מוקדי פעילות אמנותית בין, כמו כן). שחור

אך הממוקמות בקרבה יחסית , בשכונות המשתייכות לאשכול נמוך

  .עירלמרכז ה
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  תמיכות עירוניות 7.4

חלוקת משאבי תמיכות בגופי תרבות ואמנות הזכאים לתמיכות 

ניתן לזהות בקלות במפה את מיעוט . מתרכזת ברובה במרכז העיר

מן הסתם , המגיעות לגופים הממוקמים בשכונות הנזקקותהתמיכות 

עובדה זו תואמת אף את מיעוטם של הגופים הזכאים לתמיכות 

חשוב להדגיש את מקבץ התמיכות באזור  .באזורים אלההקיימים 

נתונים התואמים את מדיניות עידוד גופי , צפון יפו ושכונת נגה

ואף את עלייתן היחסית של , התרבות והאמנות להשתקע באזור זה

נתונים אלה . כלכלי ביחס לשנים עברו-שכונות אלה בדירוג החברתי

רבות ואמנות לבין מעידים על תואם הקושר בין פעילות של ת

  .התחדשות עירונית

  

 


