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 מבוא .1

 

 פעילות בעיר קיימת, ראשית. עיקריים טעמים 2-מ יפו - אביב תל עיריית ידי על הוזמנה זו עבודה

 לשלב להגיעה המתקשות, וסביבה קהילה, אמנות, תרבות בתחומי שטח מיוזמות הנובעת רבה עצמאית

, שונות מסיבות ממושכים זמן לפרקי בשימוש שאינם, רבים נכסים בעיר קיימים, שנית. אופרטיבי

להתגבר  ניתן כיצד לבחון נועדה זו עבודה. מפגע לכדי אותה ומדרדרים סביבתם על הזנחה המקרינים

ספק מענה לצרכי יוזמות שטח קצרות טווח מחד גיסא ועבור חללים ריקים נטולי לעל קשיים קיימים ו

מטרת העבודה לפתח מנגנון  .והיצע המחירים הולכים ועולים מדי שנהליח"ד  הביקושבה שימוש בעיר 

ותוואי ליישומו של שימוש זמני בנכסים ריקים. כלומר לזרז היווצרות שוק המשדך בין נכסים נטולי שימוש 

 ויוזמות שטח בעלות תוחלת חיים קצרה.

 

 זמני שימוש הוא מה. א1

 

. נטוש במפעל מוזיקה פסטיבל, לשעבר במבשלה קהילתי מרכז, ישן ספר בבית לאמנים סטודיו

 במרחבים' הזמניים שימושים'ה תופעת המייצרת בעניין משמעותית לעלייה עדים אנו האחרונות בשנים

 ומאושר מוגדר בה, הקלאסית התכנונית המציאות מול אל. העולם ברחבי בערים ריקים עירוניים

 שימושים, והלאה הזו הזמן מנקודת אותו להגדיר שאמור למרחב שימוש הרשות מצד כלומר", מלמעלה"

", מלמטה"ו טווח קצר באופן במרחב העירונית ההתרחשות אופי את להגדיר אפשרות מציעים זמניים

, אביב תל וגם לונדון, בברלין כמו, רבים במקרים להיות הופכים הללו השימושים. עצמם מהמשתמשים

 .בעיר היצירתית הקהילה בפריחת מרכזי ואלמנט העירוני מהמרקם נפרד בלתי חלק

 אקוטית זו הבחנה. עירוני שירות או עסק כגון, טווח ארוך משימוש במהותו שונה הזמני השימוש

 יהיה ניתן לא שניהם בין פרוצדורלית הבדלה ללא שכן, העירוני במרחב זמניים שימושים של להצלחתם

 בשני בעיקר טווח ארוכי משימושים שונים הזמניים השימושים. זמניים שימושים של ריבוי ולאפשר לעודד

, קבועה שאינה התרחשות הוא, בהגדרתו, זמני שימוש. שבהם הטמפורלי האלמנט, ראשית – אלמנטים

 רבים במקרים, ומשוחררת, וחדשנות אקספרימנטליות, דינמיות של איכויות בתוכה מכילה ולכן

 – מהקבוע סטייה של אלמנט בהם יש, שנית". קבועים" שימושים הגדרת של הקשיחות מההגבלות

 או המתוכנן מהשימוש בנפרד שמתקיימת התרחשות", מקום ממלא" רבים במובנים הם זמניים שימושים

 . המרחב של ידתהע בעיצוב תפקיד לשמש ויכולים, במהות או בתוכן אם בין המרחב של הקבוע

, הזו התופעה כיצד בספרם מתאריםOswalt et al( .2013 ). חדש אינו זמניים שימושים של הקונספט

 העיר של מראשיתה עוד קיימת הייתה, ועוד ירידים, סקווטרים קהילות בדמות מניפסטציה קיבלה אשר

 הן, מחודשת לעדנה זוכה היא האחרונות בשנים כי נראה, זאת עם. 20-ה המאה בתחילת המודרנית
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 היצירתיות התעשיות עידוד מתהליך כחלק, זוכה היא לה הממסדי בחיבוק והן התופעה בהתרחבות

 של תפקידה בה, שוליים מתופעת אט-אט הופכים זמניים שימושים. בעולם רבות בערים במקביל הקורה

 ומממשות מחפשות אותו כוח רב עירוני ולכלי נחשק למוצר", לה להפריע" לא היותר לכל היה הרשות

 .מגוונת עירונית מדיניות לקדם בשביל רשויות

. פשוטה משימה אינה היא הגדרתה, וגדלים הולכים התופעה של מימדיה בעוד, זאת עם

Bishop & Williams  (2012) ככלל העיר שכן, להגדרה קשה קונספט הוא' זמני'ה שהאלמנט טוענים 

 שימוש אף בפועל, לכך שואף לעיתים האוטופי התכנוני שהחזון אף על, לכן. יציב שאינו, דינאמי דבר היא

 אלא, נמשך השימוש בו הזמן משך בסיס על לא השימוש את להגדיר מציעים הם, כך מתוך". לנצח" אינו

 עונה זה ששימוש הרי, עתידי סיום בחובה טומנת השימוש מטרת אם. המשתמשים של הכוונה בסיס על

 זמני שימוש של התופעה את מייחדים Haydn & Temel  (2006). זמני שימוש של ההגדרה על

 זו תכונה". קבועים לא להיות מתכוונים" אלו ששימושים טוענים שהם בכך אחרות אורבניות מפרקטיקות

, נכסים בעלי של, כאלה לפרוייקטים רחבה תמיכה לגייס מאפשרת היא שכן, גדול יתרון לטענתם מהווה

 מרחבים"ב רבים במקרים קורים הללו השימושים .מוגבלת היא פה המחוייבות שכן', וכדו רשויות

. הקודמת ממשמעותם זה שימוש בעקבות משתנים העירוני ותפקידם שמשמעותם חללים", חופשיים

. העירוני במארג מקומו ואת תפקידו את משמעותית משנה אמנותי מרכז להיות ךשהופ ריק מבנה, למשל

(Franck & Stevens ,2007) 

 בה אופרטיבית הגדרה יחד המהווים מאפיינים מספר לבודד ניתן, בהגדרה הקושי אף על

על מנת להגדיר שימוש זמני התחלנו בזיהוי מאפייניו. שימוש זמני מתקיים  .זו עבודה לצורך נשתמש

)חלל במבנה, מבנה  שנים, הוא מתרחש בחלל פנוי 5-ל בין שבועהגדרנו סכמטית טווח ש –לזמן מוגבל 

או מגרש, שאינו בשימוש מזה למעלה משנה, בין אם בשל היותו לקראת שיפוץ, בנייה או הריסה, ובין 

או מהשימוש המתרחש  , פעילותו שונה מהייעוד או השימוש החל על המבנהאם בשל העדר דייר כרוני(

זמניות הפעולה . דםבה קו ערך שלא היה ף לעיר, לשכונה ולחברהימוס מתוקף כך, ובאופן סדירבו 

מניחה מראש צורך בגמישות בהתאמה למקום בעל מגבלות, תוך הסבה ושינוי מזעריים ובעלויות 

 מאפיינים אלה מקרינים על טיבם של פעולות אופייניות לשימוש זמני, כניסיוניות ויצירתיות 2נמוכות. 

מאפיין חשוב נוסף הוא יכולתה של . תרבותי וביחס הפעילות למשאבים זמינים-סביבתי-בהיבט החברתי

הספרות המקצועית הפעילות לחדול תוך זמן קצר ולהשיב את סביבתה למצבה הקודם בעלות מינימלית. 

בנושא שימוש זמני מבחינה בין טיפולוגיות שונות. קבוצה אחת מאופיינת בטיפולוגיות קצרות טווח, 

וצה נוספת מתערה בסביבתה או בשימוש שברגע מסוים פעילותן מסתיימת והן חדלות להתקיים, קב

הקבוע, שמחליף אותה, וקבוצה אחרונה ניזונה ומזינה את סביבתה באופן סימביוטי, פרזיטי או 

 טרנספורמטיבי. 
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 נקודות: 4-תימצתנו בקצרה את המאפיינים המייחדים שימוש זמני ל

 יום אחד לחמש שנים בין :פרק זמן קצר וקצוב ●

 חלק ממבנה מבנה או :השמשת חלל ריק ●

 יתרבהע או "תבמהייעוד המוכתב בחריגה  לעתים :פעילות שונה מהשימוש השוטף במקום ●

 במקור

 השבת מצב לקדמותו תוך זמן קצר ובעלות נמוכה. ●

 קהילה, תרבות, סביבה: שימוש בעל ערך עירוני ●

 

 זמני להתפתחות עירונית שימוש תרומת. ב1

 

ולתם לפעילות מסוג זה להכיל יתרונות ייחודיים, שביכטיבו הטמפורלי של השימוש הזמני מאפשר 

  לתרום לסביבתם באופן ייחודי:

 משמעותי עירוני מטרד להוות, רבים במקרים, נוטים ריקים מבנים – מטרדים עם התמודדות .

 חללים, אפשרי בטיחותי וסיכון העירונית בנראות מפגע יוצרת שלהם שההזנחה לעובדה מעבר

'. וכדו בסמים שימוש, עבריינית פעילות כגון שליליות לתופעות משמעותי משיכה מוקד הם ריקים

 .בעיר הריקים המבנים כמות את לצמצם ניתן זמניים שימושים של הכלי בעזרת

 התמקמות הפעילות הזמנית בחלל זמין תוך יכולת  – מקומיים לצרכים וזריז גמיש מענה מתן

 צרכיםל דינאמי באופן לספק מענה לשימוש זמנימאפשרים  התאמת הפעילות לתנאי המקום

. האיזור צרכי להתפתחות בהתאם להשתנות לשימוש ולאפשר, עירוניות קהילות של משתנים

 אותו להוציא מאפשרת קדימה רבות שנים של תכנון מצריכה לא הזה מהסוג שפרוייקט העובדה

 .בשטח מוחשי צורך על במהרה ולענות קצר בזמן לפועל

 בעיר נוספים עניין לבעלי והן לרשות הן מאפשרים זמניים שימושים –" להתנסות" מאפשרים 

 בהוצאה הכרוכים וההשקעה" מחוייבות"ה ללא אפשריים ופתרונות יוזמות, ברעיונות להתנסות

 מוגבל באופן קהילתית פעילות של הקמה או עסק של פתיחה. לפועלארוך טווח  פרוייקט של

 דופן ויוצאי יצירתיים צעדים לעשות החופש את מאפשרת, קדימה שנים של התחייבות ללא, בזמן

 .מוגבלת מסגרת בתוך

 התרחשות בו ויוצר בשימוש שאינו נכס הלוקח, זמני שימוש – עירוניים משאבים של מיטבי ניצול ,

 לתת כדי הקיים ההיצע את משמיש למעשה שהוא בכך העירוני המשאב של יעיל ניצול מהווה

 .חדשים מרחבים/מבנים יצירת של המשמעותית ההוצאה במקום, שונים לצרכים מענה

 מעודד  מקומי למשאב יעיל המספק מענה לצורך קהילתיאו מפגע הסבת מטרד  – מחזק ומגבש קהילה

 קהילה לפעלתנות באיתור חלל, השמשתו וניצולו באופן מיטבי.



 

 

6 

 

 מצומצמת יצירת סביבה עירונית פעילה בהשקעה. 

 

 זמני שימוש של טיפולוגיות. ג1

 

 של טיפולוגיות צורות מספרOswalt et al (2013 ) מגדירים, Urban Catalyst, בנושא המכונן בספרם

 הם איך להבין, השימושים של השונים הסוגים את לסווג מאפשרות אלו טיפולוגיות. זמניים שימושים

 .המרחב על השפעתם ומה ומתפתחים נוצרים

 מקום ממלא (Stand In )– שהסתיים שימוש בין הקיים שטח/המבנה בסיס על הקורה שימוש 

 של מירבי וניצול, במתחם פיזיים שינויים במיעוט מתאפיינת זו טיפולוגיה. לבוא שעתיד לשימוש

 .נמוכות כלל בדרך הן הזה מהסוג פרויקטים של ההשמשה עלויות. הקיימים המשאבים

 חופשית זרימה (Free Flow )– מנצל, העיר ברחבי למקום ממקום מתגלגל אשר ספציפי שימוש 

, מקום בכל טווח קצר מאוד בשימוש מדובר כלל בדרך. קיימים במקומות פניות של הזדמנויות

 טובה דוגמא. בלבד מינימליות הן החללים להשמשת הקשורות הפעולות ולכן, בודד אירוע כמעט

 .בעיר נטושים חללים של שורה בין שעברה" התדר של האחרונה העונה היא איב מתל לכך

 השפעה (Impulse )– מדובר. מרחב של העתידי השימוש על השפעה שיוצר זמני שימוש 

 שפעילות לכך מובילה והצלחתו, מסויים איזור/במקום פעילות של חדש סוג שיצר בשימוש

 .אחר בפורמט או פורמט באותו אם בין – הקבוע השימוש לתוך הלאה ממשיכה מתוכו מסויימת

 הסדרה (Consolidation) – כזמנית מוצלחת תקופה לאחר. לקבוע במלואו שהופך זמני שימוש 

 .לקבוע הופך והשימוש הנדרשים והסביבתיים הרגולטוריים הצעדים כל נעשים

 קיום-דו (Co-existence )- הקבוע השימוש לצד לחיות ממשיך, פורמאלי הבלתי, זמני השימוש .

 השימושים מארג בתוך מסויימת לנישה מצטמצם הזמני השימוש כאלה במקרים כלל בדרך

 הוא אך, מהחלל קטן מאוד בחלק משתמש או, זמן לכמה אחת כאירוע קורה למשל, החדשים

 .המקום של הקבוע השימוש לצד ובנפרד עצמאי בניהול להתקיים ממשיך

 טפיל (Parasite) – טובה דוגמא. בסביבתו שנמצאים קבועים משימושים מרוויח הזמני השימוש 

" חי" בעצם השימוש – מוצלחים מסחריים איזורים בקרבת שנפתחות אפ-פופ חנויות היא לכך

 .הקבועים לשימושים המגיעים הקונים של התנועה בזכות

 חלוץ (Pioneer )– במרחב ביותר והזולים הפשוטים באמצעים הנעשה" פרטיזני" זמני שימוש 

 יותר ומסודר לפורמלי הופך הוא לאט לאט מצליח השימוש אם. פעילות בו לייצר להתחיל במטרה

 .המקום על והרגולציה שימוש עושים בהם האמצעים העמקת עם
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 חתרני (Subversion) – את לשנות במטרה פעילות בו שמתרחשת לאיזור שחודר זמני שימוש 

 שימוש של בכלי להשתמש שואפת, במהותה מחתרתית שהיא, זו פעולה. בו השימוש ואופן אופיו

 .רצוי לא שימוש מול אל" אפ-בוטום" מרחבי שינוי לייצר כדי זמני

 ( העתקהDisplacement) – לפעול ממשיך פועל הוא בו המרחב את לפנות נאלץ אשר שימוש 

 להמשך קבוע מרחב שיימצא עד" הגחלת את השאיר"ל במטרה זמני באופן אחר במקום

 .הפעילות

 

 זמני שימוש מעורבות העירייה בהליכי. ד1

 

 הזמני בשימוש יש, כאמור, מחד. הרשות מול מורכבים גומלין יחסי מכיל, הגדרתו מעצם, הזמני השימוש

 פה קיים, מנגד. בודדת בפעילות עירוניים צרכים של לשורה מענה מתן המאפשר, השפעה רב עירוני כלי

 הטווח ארוך התכנון הליכי במסגרת נופל לא זה ששימוש מהעובדה הנובע אינהרנטי רגולטורי אתגר

 Oswalt. זו מערכת שמציבה הקשיחות ההגדרות את מאתגר בהכרח ובכך, ויוזמת מובילה שהרשות

 :בשטחן םיזמני לשימושים רשויות של שונות גישות מספר מגדיר( 2013)

 הזדמנויות ניצול (Exploit) – של יצירה כלל מעודדת ולא מעורבת לא הרשות זה במקרה 

 היחידות היוזמות כזה במצב. בלבד הפרטי לשוק השטח את משאירה ולמעשה, זמניים שימושים

 יכולות אשר רב כלכלי כוח בעלות יוזמות מחד – הכלכלי הספקטרום בקצוות נמצאות שקמות

 או, לדוגמא ענק חברות של אפ-פופ חנויות כמו, לסיטואציה ייחודי מענה לתפור לעצמן להרשות

 מוגבלות ולכן הרגולטורי למרחב מחוץ המתקיימות שטח יוזמות של השנייה הקיצוניות

 . בהשפעתן

 אפשור (Enable) – הרשות בין חיוביים גומלין יחסי של ביותר הבסיסית הרמה היא זו אופציה 

 להסיר שמטרתה הרגולטורית התשתית את הרשות יוצרת כזה במצב. הזמני השימוש לתופעת

 קטגוריות הגדרת כוללים לדוגמא צעדים. העיר ברחבי זמניים שימושים למימוש בדרך חסמים

 יותר גדול למגוון מאפשרת זו גישה'. וכדו לצרכים בהתאם הדרישות הגמשת, מתאימות רישוי

 .העיר ברחבי למודעות הנושא את להעלות ועוזרת חלק לקחת פעילות סוכני של

 ליווי (Coach) –  הרשות זה במצב. זמניים שימושים ביצירת הרשות של אקטיבית מעורבות 

 לפרוייקטים לגרום כדי השונים העניין בעלי בין לחבר אקטיבי באופן הפעול כמתווך משמשת

 מפורש באופן להגדיר, ליזמים הנכסים בעלי בין המשדכת להיות יכולה היא. לצמוח הזה מהסוג

 או ליוזמים משמעותיות והקלות הטבות להציע, מעוניינת היא בהם השימושים ואיזורי סוגי את

, אחרים כתפי על מוטל הביצוע בעוד כי, לציין יש. אחרת דרך בכל אקטיבית מעורבת להיות

 .עצמה על אחריות לוקחת אכן הרשות כזה במצב
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 ייזום (Initiate) – פרוייקטים בעצמה ומובילה יוצרת כלומר, היזם תפקיד את משחקת הרשות 

(, פרטיים מבנים או הרשות נכסי מאגר מקרב) המבנה את מאתרת היא בו, זמני שימוש של

 המשאבים את שמקצה זו היא הרשות. בעצמה לפועל אותו ומוציאה הרצוי השימוש את מגדירה

 התקשרות מבצעת או נכס מקצה, השימוש את לפועל להוציא כדי הנדרש האדם הכוח ואת

 הכרוך כל עם' ת ועד' מא הפרוייקט א עצמה על לוקחת – ובכלליות, פרטי נכס בעל עם בעצמה

 .בכך

. במקביל אחת מגישה ביותר לפעול יכולה רשות וכי, ערכיות חד-חד אינן הללו הגישות כי לציין חשוב

 זמניים לשימושים עירונית מדיניות לגיבוש מהותית היא ביניהן וההבדלים משמעותן, הללו הגישות הבנת

 .הרשות מטרות על תענה אשר

 

 

 יפו-בחינת מצב קיים בתל אביב .2

 

שימוש זמני מתרחש בעיר באופן עצמאי כמענה לצרכים ורעיונות מהשטח. מימדיה של התופעה בתל 

יפו משקפת את היקפו ופעילותו של המעמד היצירתי בעיר, ובו בזמן את האופן בו העירייה -אביב

ם מסתגלת ונערכת להיענות לשימוש ייחודי זה. על מנת להציע מנגנון סדיר שיספק מענה ראוי לצרכי

הייחודיים של שימוש זמני, בחנו צרכים אלה בשלושה אופנים. ראשית, ערכנו סדרת פגישות עם גורמי 

עירייה רלוונטיים בכדי להבין כיצד כיום, בהיעדר מדיניות ייעודית לשימוש זמני, הם מתמודדים עם 

פעילים שעדיין  לאחרונה או פעלושימוש זמני ש יזמי פעילותשנית, ראיינו מספר  סוגיות רלוונטיות.

. במקביל נפגשנו עם מספר מאפייניםעל פי סדרת פרמטרים  במיזמי שימוש זמני, וערכנו השוואה ביניהם

יוזמות שימוש זמני,  2בעלי נכסים ובחנו את מידת נכונותם לאפשר שימוש זמני בנכסיהם. לבסוף, ליווינו 

בט יזמי הפעילות והן בהיבט העירייה מן, הן בהייישבכדי להתרשם מקרוב מהסוגיות הצצות בניסיון ל

 והבירוקרטיה.

 

 נהלים והתנהלות העירייה א.2

 

ובעלי שויים גורמים מפקחים, רי בעלי עניין עיקריים. האחד, 2פגישות עם גורמים רלוונטיים בעירייה כללו 

פעילות שימוש זמני. השני, שותפים  האטאו ל להאיץשמכורך הדברים ביכולתם מידע רלוונטי, 

פוטנציאליים, כגון משרדי חברה, קהילה ותרבות בעירייה, שיהוו גורם מקדם ואף יהנו מקיומו של מנגנון 

יכולים לשמש זרז למימוש פעילות על צרכים נדרשים ובעלי מידע  אלה הם םגורמי סדיר לשימוש זמני.
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עירייה הסתיימו בתמיכה בפרוייקט, למרות שלא תמיד  כל הישיבות שהתקיימו עם נציגי שימוש זמני.

 :גורמי עירייה עמם נפגשנושימוש זמני. להלן רשימת לבין זוהה מידע רלוונטי בהתנהלות המשרד כיום 

 

 קשר לשימוש זמני שם נציג גורם עירוני

 /מידערישוי/פיקוח רובי זלוף מנהל חטיבת תפעול

 רישוי/פיקוח/מידע אלי לוי מנהל נכסי עירייה

 רישוי/פיקוח/מידע איילת וסרמן מנהלת רישוי עסקים

 רישוי/פיקוח/מידע אוריאל בבצ'יק משרד אדריכל העיר

 רישוי/פיקוח/מידע הלל הלמן מנהל רישוי בנייה

 רישוי/פיקוח/מידע חדוה פיניש, עודד גינוסר, תמי כורם היחידה לתכנון אסטרטגי

 רישוי/פיקוח/מידע אראלאורלי  מנהלת תכנון עיר

 רישוי/פיקוח/מידע רמי שמש מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה

 רישוי/פיקוח/מידע אייל שביט מנהל קידום עסקים

 רישוי/פיקוח/מידע מיכל גפני יחידת מחשוב

 שותף  צלילית בן נבט מנהלת אמנויות באגף התרבות

 שותף  איתן בן עמי מנהל אמנויות באגף קנו"ס

 שותף  אריק שוע רבעים ושכונותמנהל 

 שותף  דניאלה רוב מנהלת רובע דרום

 שותף  מיכאל וולה מנהל יחידת צעירים

 שותף  עודד חוברה מנהל קנו"ס

 שותף  רונית פרבר מנהלת מנהל קהילה

 

המתארת הליך רישויי כיום עירוניים, ערכנו סכימה סקירה של נהלים השיחות שהתקיימו ועל בסיס 

אין שוני בין הסדרת שימוש זמני לכל שימוש עסקי אחר, י להסדרת שימוש זמני. יש לציין כי במצב הנוכח

 כנדרש בחוק.
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 בעיר כיוםופוטנציאל לפעילות פעילות  ב2

 

 : מדגם מיזמי שימוש זמני מהשנים האחרונות1-ב2

 

סקרנו ואפיינו מספר מיזמי שימוש זמני, שפעלו בעיר בשנים האחרונות. להלן הסבר על מיזמים אלה 

 על פי סדרת פרמטרים מאפיינים.ועריכת טבלה משווה 

 גבירול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרדי בזק לשעבר, נרכש על ידי חברת נדל"ן המקדמת לאתר הליך תכנוני לבניין חדש. במסגרת בניין 

יפו הבניין הקיים נמסר לתועלת הציבור לחזקה זמנית של העירייה, כך -הסכם עם עיריית תל אביב

ת שהבעלים הפרטי פטור ממסי ארנונה. הבניין הושמש לטובת פעילות אמנותית ומכיל סטודיואים לאמנו

קרקעי. השכירות במקום לסטודיואים -פלסטית, חדרי חזרה, חלל תצוגה לאמנות ומועדון בחלל תת

, והחללים , ניהול המקום אדמיניסטרטיבית ואוצרותיתנמוכה במיוחד, מחושבת לכיסוי הוצאות תחזוקה

 המושכרים מסווגים כארנונת סטודיו.

קר באירועי תרבות ואמנות עירוניים )אוהבים הפעילות האמנותית במקום נתמכת על ידי העירייה, בעי

 אמנות, רגע אחד, לילה לבן, וכד'(.
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 המקרר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-שותפים. האירוע התקיים בחלל תת 3אירוע חד פעמי תערוכת אמנות בחלל פרטי, יוזמה פרטית של 

בשל עבודות מ"ר, ששימש מחסן קירור לפירות וירקות, עד שחדל לפעול  2,000-קרקעי, בעל שטח של כ

, וזכו לסיוע 2015-במתחם השוק הסיטונאי. מפיקי האירוע חברו לאירוע אוהבים אמנות של העירייה ב

חלקי בהוצאות )עבור דרישות בטיחות ומימון ישיר לחלק מהאמנים(, מימון נוסף הגיע בשיטת 'מימון 

רבינוביץ. האירוע כלל סיוע  המונים' מקוונת. חלק מהאמנים זכו למימון ישיר דרך מסלולי תמיכה של קרן

 מתנדבים וסיוע בציוד, שנתרם על ידי מוסדות אמנות ללא כוונת רווח.

 

  הרמפה בנוה שאנן  -קולקטיב האנייה 

 

 

 

 

 

 

 

חלל הכניסה לתחנה הצמוד לרמפת מעבר הולכי הרגל בקצה מדרחוב נווה שאנן. משמש מזה כשנה 

קבוצת מעצבים ואמנים בשם קולקטיב אנייה כגינה קהילתית ברמפת הכניסה לתחנה )בסיוע עיריית תל 

 אביב והנהלת התחנה המרכזית(. במהלך השנה התקיימו ברמפה מספר אירועי מוזיקה ואמנות, סדנאות

חקלאות עירונית ועיצוב עשה זאת בעצמך. מדי שבוע מגיעה למקום קבוצת פעילים במטרה לבנות 

רהיטים ולטפל בצמחים, ומדי פעם התקיימו אירועים שמשכו אליהם מאות משתתפים מתוך השכונה 

ומחוצה לה. חברי הקבוצה מבקשים להסב את חלל תת הקרקע הצמוד לגינה לסטודיו אמנות ומרחב 
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קהילתי. החלל, הנמצא בבעלות פרטית של חברת התחנה המרכזית, עומד כיום בשיממונו, מוזנח, עיצוב 

 אולם יש בו תשתיות חשמל ומים.

הבעיה העיקרית עמה מתמודדת הקבוצה היא סוגיית המימון לפרויקט, כולל שיפוץ החלל, עמידה 

 בדרישות הבטיחות, תשלומי ההיטלים והאגרות, ותקציב שוטף לפעילות.

 

 התדר 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

פרויקט התדר הוא יוזמה עסקית פרטית של מספר שותפים. מטרת הפרויקט ליצור חווית בילוי תרבותית 

עירונית ייחודית, שתשלב בילוי, צריכה ותרבות במקומות עירוניים לא צפויים המשולבים במרקם העירוני 

תלונות על רעש(. קהל היעד של הרציף )תוך הימנעות מאתרים בקרבת בנייני מגורים בשל סכנת 

הפרויקט הוא צעיר ומשכיל, תואם 'מעמד יצירתי' )סטודנטים, אנשי הייטק, פרסום, אמנים ותעשייה 

חדשים, פעם בשנה, ונודד בין אתרים אחת  3-4יצירתית(. הפרויקט מתקיים לפרקי זמן קצובים של 

פעמים, כולל פעילות  6ומאז התקיים , 2010-יפו ב-לכמה שנים. הפרויקט התרחש לראשונה בתל אביב

בחו"ל, בחלקה תוך שיתוף פעולה עם משרד החוץ )טוקיו, סנט פטרסבורג, קרקוב(. האירוע כולל בר, 

הופעות מוסיקה, הקרנת סרטים, שידורי רדיו אינטרנטי, ואירועי אמנות )פעילות התרבות ללא עלות 

 בעבור הקהל(.

מדי שנה בהקשר של פעילות במרחב ציבורי, תחת כיפת השמים, קשיים וחסמים בהפעלת האירוע צצים 

ועמידה בדרישות הולכות ומחמירות של בטיחות וכיבוי אש. בשל היותו פרויקט מסחרי הוא מסווג 

מהשטח  10%-בארנונה בתעריף גבוה. אף על פי כן, כחלק מרעיון הליבה בפרויקט, מקצים היזמים כ

רווח, אינם גובים עלות מהאמנים הפועלים ומממנים את חלקם, וזאת לטובת פעילות אמנותית ללא כוונת 

 בנוסף על הופעות אמנות והקרנת סרטים כאמור.
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  9רובע 

 

 

 

 

 

 

 

קרן השקעות ריאליטי להשבחת נדל"ן, נוקטת בין השאר, בשילוב מיזמים עסקיים וצרכי קהילה על בסיס 

מ"ר, שרכשו  2000החליטו להקצות חלק מבניין בן )רווח עסקי ופעילות קהילתית(.  4-עקרונות המגזר ה

בשכונת יד אליהו, לטובת הקהילה. ניסיון ראשון לשיתוף פעולה עם העירייה להקמת מרכז צעירים 

במקום לא צלח. לאחר שיפוץ הכרחי במבנה, השכירו את חלקו בעבור כיסוי הוצאות, והיתר נמסר 

ות סמלית. במסגרת הפעילות הקהילתית מתקיימים לפעילות קהילתית ואמנותית ללא עלות או בשכיר

 שיתופי פעולה עם גורמים שונים בעירייה.

ניסיון לפתוח בית קפה בבניין לאור בקשת תושבי הקהילה לא התאפשר בשל חוסר התאמה לייעוד 

הבניין, שבמקור שימש את חברת בזק. הבניין נמכר לאחרונה, ובחוזה המכירה סוכם על המשך פעילות 

 .2016ית ואמנותית במקום עד סוף חברת

 

 פרסייט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יוזמה פרטית של אוצרת אמנות ומלווה בפיתוח מקצועי. הפרויקט שסופו תערוכת אמנות בחלל לא 

שגרתי, מעניק ייעוץ, הדרכה ושירותים ניהוליים, כגון יח"ץ, ניהול תקציב וכד', לאמנים בראשית דרכם 

, מתקיים אחת 2010-בסיס איכות ופעילות רציפה. הפרויקט, שהחל ב ואמנים וותיקים יותר הנבחרים על

 לשנה ונודד בין חללים זמינים ולא שגרתיים, כגון מבנים תרום הריסה, חללים בשלבי בנייה, וכד'.
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, לשם דוגמה, התקיימה תערוכה קבוצתית של אמנות פלסטית בלובי מגדל אלקטרה ברחוב 2015-ב

מבקרים, חשיפה  400-שבועות וזכתה לכ 3בנייתו. התערוכה נמשכה הרכבת, בניין שטרם הושלמה 

וביקור של אנשי אמנות מרכזיים. היוזמה הפרטית התאפשרה הודות לנכונות הבעלים הפרטי, שראה 

בכך ערך שיווקי, ובחוזה בין הצדדים נוסחו הגנות על הבעלים, כגון במקרה של ביקורת ארנונה, דרישות 

 '. מיסוי על מכירות, וכו

 

  140הרצל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בבעלות פרטית על רחוב  20-שותפים בבניין פגום מראשית המאה ה 3הוקם על ידי  140פרויקט הרצל 

מ"ר עם גינה אחורית בת כחצי דונם, אשר  150-בשטח של כ 1הרצל מדרום לסלמה. הבניין בן קומה 

מ"ר  50-מסחרי לתערוכות אמנות, וכשימשו לפני כן לחניון. הפרויקט שימש סטודיו לאמנות וחלל לא 

מהחצר היו מגוננים ע"פ הסכם עם הבעלים.הפרויקט נפתח לאחר שיפוץ בהון עצמי של היזמים ופעל 

 .2015במהלך חלק משנת 

המקום שימש סטודיו פרטי לאמנים שהקימו אותו וחלל תערוכות ואירועי אמנות, שיועד לאמנים צעירים, 

התערוכות נמשכו כחודש, במהלכם התרחשו אירועי אמנות בסופי שבוע,  אמנות ניסיונית ובינתחומית.

. המקום תפקד על בסיס משאבים עצמיים, ויזמי 2015תערוכות בשנת  3-בסך הכל התקיימו במקום כ

הפרוייקט והאמנים המעורבים פעלו בו ללא רווח או הכנסה פרט לכיסוי חלק מההוצאות במהלך אירועי 

 האמנות.

 של ביקורת ארנונה וקביעת סיווג משתלה מסחרית לגינה.המקום נסגר ב
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 הקיר בחשמל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקיר בחשמל הוא יוזמה פרטית להשמשת חלל לעבודה והצגת אמנות ללא כוונות רווח. הפעילות 

במקום כללה אירוח אמן בחלל עבודה למשך חודש, שבסופו הוצגה האמנות בשילוב הגשת כיבוד. 

מ"ר, נמסר לאמן ללא עלות, לא התקיימה בחלל מכירת עבודות, והאמן לא נדרש  160של החלל, בשטח 

לחלוק עם בעלי המקום רווחי מכירות במידה והיו כאלה בעקבות אירוע התערוכה. מדי כמה שבועות 

הושכר המקום להפקה של מספר שעות על מנת לחסות הוצאות שוטפות. הפרויקט נמשך כשנה וחצי 

 .2014עד אוגוסט  2013מינואר 

הפרויקט נסגר בשל דרישת ארנונה מסחרית בתעריף גבוה, על אף בקשת סיווג סטודיו לאמנות. הבניין 

מיועד לשימוש מסחרי, אמנם משטרת ישראל מחזיקה בחלקים ממנו. בערעור על דרישות הארנונה, 

 מהסכום שחייבה העירייה בדרישתה. 50%פסקה ועדת ערער על תשלום 
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 יפו: -סיכום תקדימים בתל אביב 
 

-תרומה ציבורית, תרבותית מנגנון יצירתי חסם
 חברתית

 שם מיזם אופי והיקף פעילות
בעלות נכס / 

 אופי מיזם

דרישות 
 בטיחות.

ציבורי -מנגנון חוזי פרטי
המאפשר הפחתת 

עלויות שכירות, גיוון 
שימושים, ואמנות לא 

 מסחרית.

השמשת מבנה להריסה 
מוזלים לאמנות וחלל כסטודיו 

 תצוגה ללא כוונת רווח.

חללי עבודה לאמנים, 
חלל תצוגה לאמנות 
ומועדון לילה. פעיל 

ע"ב יומי עם אירועים 
 מדי שבוע.

 גבירול
בעלות פרטית / 

 מיזם ציבורי
-שת"פ פרטי

 ציבורי

דרישות 
 בטיחות.

השמשת חלל ריק בתכני  
 אמנות ללא כוונת רווח.

חלל תצוגה לאמנות 
 3פלסטית ומיצג, פעל 

ימים במסגרת אוהבים 
 אמנות.

 המקרר
בעלות פרטית / 

 מיזם פרטי
-שת"פ פרטי

 ציבורי

ניצול משאב חלל זמין  
לטובת תרבות, אמנות, 

 קהילה וקיימות.

העשרת חלל התמח"ת 
מסחרי( בתכני -)פונקציונלי

 תרבות וקיימות לטובת הציבור.

קרקעי -חלל חוץ ותת
מגודר המחבר בין 
מדרחוב נוה שאנן 

 והתמח"ת.

קולקטיב 
האונייה בעלות 
ציבורי / יוזמה 

 פרטית

חריגה 
ממסלולי היתר 

 סטנדרטיים.

סבסוד פעילות תרבות 
ואמנות ע"ב פעילות 

 בילוי לילי.

השמשת חלל מחוץ לשעות 
הפעילות הסטנדרטיות בתכני 

 תרבות ואמנות.

פעילות תרבות, אמנות 
ופנאי של רדיו, 
ובר.  תערוכות, מיצג

חדשים  3-4פעיל 
 בשנה.

 התדר
בעלות פרטית / 

 מיזם פרטי

חריגה 
מהנחיות תב"ע 
או היתר. חוסר 
אמון בין רשות 

 ליזם.

קידום יוזמות עסקיות 
במקביל לתרומה 

 קהילתית תרבותית.

השמשת חלל ריק לתועלת 
הקהילה הסובבת ללא כוונת 

 רווח.

חללי התכנסות, 
סדנאות, מפגשי 

 קהילה ופעילות של
תרבות ואמנות. פעיל 

 ע"ב יומי.

 9רובע 
בעלות פרטית / 

 מיזם פרטי
-שת"פ פרטי

 ציבורי

קושי לאתר 
בעלי נכס זמין 

 ויזם מעוניין.

קידום יוזמות עסקיות 
במקביל לתרומה 

 קהילתית תרבותית.

השמשת חלל בבניה או 
לקראת הריסה/בנייה בתכני 

 תרבות ואמנות.

תערוכות אמנות 
פלסטית ללא כוונת 
רווח. פעיל בממוצע 

 חודש בשנה.

 פרסייט
בעלות פרטית / 

 מיזם פרטי

ניצול משאב חלל זמין  סיווג ארנונה.
לטובת תרבות ואמנות 
 בהתבסס על הון עצמי.

חלל עבודה ותצוגת אמנות ללא 
 כוונת רווח.

חלל עבודה ותצוגה 
לאמנים ללא כוונת 

רווח וגינת ירק. פעיל 
ע"ב יומי עם אירועים 

 בחודש.פעם 

 140הרצל 
בעלות פרטית / 

 מיזם פרטי

ניצול משאב חלל זמין  סיווג ארנונה.
לטובת תרבות ואמנות 
 בהתבסס על הון עצמי.

חלל עבודה ותצוגת אמנות ללא 
 כוונת רווח.

חלל עבודה ותצוגה 
לאמנים ללא כוונת 

רווח. פעיל ע"ב יומי 
עם אירועים פעם 

 בחודש.

 קיר בחשמל
בעלות פרטית / 

 ם פרטימיז
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יפו משקפת מגוון  -סקירה קצרה זו של פעילות אופיינית לשימוש זמני המתרחשת בעיר תל אביב 

מהיוזמות והקשיים הקיימים. למרות שסקירה זו אינה ממצה תחום פעילות זה, היא משקפת את 

 הפוטנציאל והחסמים המשפיעים על פיתוחו. להלן סיכום הממצאים, שנבעו מראיונות אלה:

 

 מבנה במצב ירוד והתאמתו לפעילות שיפוץ קושי במימוון. 

 .קושי ביישום דרישות בטיחות וקבלת רשיון עסק 

  קושי לאתר משתמשים ובעלי נכסים פוטנציאלים, כמו גם קושי לגשר על פני העדר אמון

 למימוש התקשרות לטווח קצר.

  ובטיחות ביחס לפרק חוסר כדאיות כלכלית ליזם או לבעל הנכס בהינתן דרישות רישוי

 הזמן המבוקש לשימוש.

פרטי, לעתים מצליחות -מצד שני נמצא כי בהינתן מעורבות עירונית או שיתוף פעולה ציבורי

הרשויות להקל בדרישות ולאפשר פעילות של שימוש זמני, שאיננו מתאפשר ביוזמות פרטיות בנכסים 

חלל גלריה בפרויקט גבירול, ואירוח קהל מ"ר ו 150-חללי סטודיו בשטחים הגדולים מ, כגון פרטיים

 לתערוכת אמנות במסגרת אוהבים אמנות במקרר.

 

 בעלי נכסים ביחס לפעילות שימוש זמני בנכסיהם 3ראיונות עם : 2-ב2

 

קיימנו סדרת פגישות וראיונות עם בעלי נכסים שברשותם חללים ומבנים שאינם בשימוש, חלקם 

שיחות מפאת המתנה במסגרת הליך תכנוני וחלקם בשל התייעלות באופן השימוש בנכס. השיחות כללו 

ליט' ופגישות עם נציגים מחברות השקעות נדל"ן 'נשר בז בע"מ' ואקרו נדל"ן, ועם מפעל 'גרפו טלפוניות

לייצור נייר. שיחות אלה הבהירו שיש נכונות עקרונית להכנסת פעילות שימוש זמני, אלא שקיים חשש 

ורצון למעורבות מסויימת מצד העירייה על מנת  הנובע מדיעות קדומות ביחס להתנהלותם, אמניםמכללי 

 להבטיח התנהלות הולמת בנכס והתחייבות ליציאה במועד מוסכם.

 

 לוטים: ליווי פיי3-ב2

 

חודשים על מנת להתחכות אחר הליך קידום הפעילות  4-מיזמים למשך תקופה של כ 2ליווינו 

 וההליך שהתנהל בפרק זמן זה.המבוקשת והחסמים המעיבים על הסדרתה. להלן תיאור המיזמים 
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 :הבית האדום 

בית באר ברום רכס כורכר בחלקה המזרחי של שכונת שפירא.  - תיאור האתר והפרוייקט המבוקש

קומות )בייארה( ובריכת אגירה להשקיית פרדס. הבניין כפוף למדיניות  2על המגרש מצויים בית באר בן 

אביב על פי הנחיות מחלקת שימור. כמו כן, הבניין עצמו במצב סטטי -שימור בתי באר ביפו ודרום תל

חיזוק במקומות מסויימים. הבניין בבעלות פרטית, בשנים האחרונות התגוררה יציב אך דורש שיפוץ ו

במקום קהילה קטנה של אנשי תרבות שוליים )פנקיסטים ואנרכיסטים(. לאחרונה הושכר הבניין לחברת 

השקעות נדל"ן המבקשת להקים בבניין מרכז תרבות עצמאי, שיכלול תערוכות אמנות, סטודיו עבודה 

. הפעילות המתוכננת למקום איננה וחללי אירוח אמן )רזידנסי( סדנאות יצירה, , מופעיםלאמנים, הרצאות

 לכוונת רווח בשלב זה.

מצבו הפיסי של הבניין מצריך שיפוץ, המושפע אף  – קשיים וחסמים בהשמשת האתר לשמוש זמני

מצרכי הפעילות המבוקשת. בעת בקשת האישור לפעילות, היה צורך להחליף חלקי מבנה מסוימים, כגון 

חלונות, דלתות, וחלקים בריצוף. היה צורך להסדיר שירותים, ובחלק מהמקומות להקים או לחזק מעקות 

הן ממצבו הפיסי של המבנה והן מכורח היותו כפוף למדיניות  חוץ. קשיים שהתעוררו בהקשר זה נבעו

שימור המחייבת רמת גימור גבוהה, ומשך עבודות ופיקוח ארוכים. מאחר והפעילות המבוקשת מתוכננת 

למספר שנים ספורות, וכוונת היזם איננה למטרת רווח, התעוררו קשיים באשר לאופן, היקף וטיב 

ת בטיחות וכיבוי אש, כנדרש מחלל לאירוח קהל, והיתר לפעילות רזידנסי, השיפוץ שיבוצע. כמו כן, דרישו

 הכוללת לינה ואמן אורח, עוררו מורכבויות בירוקרטיות וכספיות.

הבית האדום פעיל ברמה חלקית ביחס לתכנית המלאה בכוונת היזמים. במקום מתקיימים  – סיכום

באופן חלקי, וכך גם סדנאות היצירה. תכנית  ערבי הרצאות ותערוכות, חללי עבודה של אמנים פעילים

הרזידנסי איננה מוסדרת ולא ניתן עד עתה לארח במקום אמן הזקוק ללינה. יחד עם זאת, הפעילות 

משרתת קהל מיקצועי של אמנים בעיר ואף מושכת קהל מתושבי השכונה הצעירים, בעיקר אלו 

חברה היזמית המעסיקה אוצר האחראי שהשתקעו במקום בשנים האחרונות. המקום מנוהל על ידי ה

לתכנון ותיאום שלל הפעילויות המתקיימות במקום. יש לציין כי קיום הפעילות בעוצמה חלקית אפשרית 

הודות למעורבות מחלקת שימור בפרוייקט שימוש זמני )הבנות בדבר השיפוץ במקום איפשרו את 

חמירות של השימור(. כמו כן, היות היזם הפעלתו של המיזם תוך שיפוץ זמני של המבנה ללא דרישות מ

עסק בעל יכולות כלכליות, הקל במידה רבה להתנהל מול הרשויות ולספק דרישות מסוימות כמתחייב 

בחוק, והקלות במקומות אפשריים מתוך הבנה שכאשר תוסב הפעילות לשימוש קבע, יוסדרו כל 

 ההיבטים הנדרשים.
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 המקרר 

בפרק  1-ב2רקע למיזם זה ראו 'המקרר', כמפורט בסעיף  – תיאור האתר והפרוייקט המבוקש

יזמיות 'המקרר'  2זה. במהלך העבודה על פרויקט 'שימוש זמני במבנים ריקים', ליווינו את 

לקראת השמשת המקום כמרכז סדנאות עבודה לאמנות סאונד ואמנות דיגיטלית, שעתיד להכיל 

פרויקט. בכוונת היזמיות לקיים אירועים פתוחים חללי עבודה, חלל תצוגה, ומשרד אוצרות וניהול 

לקהל מדי מספר שבועות לצורך מימון היבטים שונים של הפעילות. המיזם איננו לכוונת רווח 

 ונועד לשרת קהל אמנים מקצועי ואת ציבור תושבי העיר בהיבט של תרבות ואמנות.

בת המקום לפעילות מכשלות עיקריות בהס 2 – קשיים וחסמים בהשמשת האתר לשמוש זמני

קרקעי ובשל כך מחייב שיפוץ בעלויות משמעותיות -המבוקשת נובעות ראשית, מהיות החלל תת

יום פעילות אירוח קהסדרת אמצעי מילוט כנדרש, וזאת על אף היקף  תוךאירוח קהל עבור 

לת ייעוד המבנה במקור לפעילות נילווית לשוק הסיטונאי )קירור והבחשנית, בעוצמות נמוכות. 

שהתעורר עם הזמן היה  נוסףקושי פירות( מקשה ומייקר כל שימוש שאיננו תואם ייעוד זה. 

שנגרר זמן רב מהסביר, וזאת בשל מורכבות נוספת בגין היות המגרש  ,השגת תיק מידע

 לכל שינוי בשימוש.עם מנהל נכסי עירייה יפו, מצב המחייב מו"מ -בחכירה מעיריית תל אביב

על מנת לפשט את הבקשה לשימוש החדש צמצמו יזמיות הפרויקט את הבקשה לחללי  – סיכום

אישור לפעילות הבמהלך החודשים שליווינו את הפרויקט נדמה היה שעבודה לאמנים בלבד. 

לטפל בדרישות המידע והרישוי אדריכל נשכר , בשל היותה פשוטה יחסית. בהישג יד המבוקשת

שיפוץ הכרחיות בהיבט הבטיחות. אלא שהבעיות שצצו  ויועץ בטיחות ניסח סדרת דרישות

המשיכו להעפיל על התכנות הפרוייקט, והיזמיות לא יודעות עד היום האם הן יכולות לשפץ את 

 המבנה על פי דרישות הבטיחות ולאכלסו באמנים או לאו.

 

 חסמים קיימים להתפתחות שימוש זמני וכלים עירוניים להתמודדות עמם .3

 

 חסמים סוגי. א3

 

א שרטטנו תרשים לביצוע מיזם שימוש זמני, שאינו שונה מכל מיזם עסקי רגיל כיום. 2בפרק 

, חבירה בין יזם פעילות ובעל מיזםשלבים, שראשיתו בשלב גיבוש  3בן התרשים מתאר הליך 

שלב בעירייה והוהכנה לשימוש  אישוריםביניים כולל הוצאת היתרים, השלב  נכס ותכנון המיזם.

הפעלה. כל שלב כזה מכיל מספר חסמים המעיבים על הסיכויי של כרוך בהשמשה והאחרון 

החסמים בכל שלב מכילים מאפיינים דומים ועל כן קיבצנו אותם מיזם לצאת מן הכח אל הפועל. 

 כותרות התואמות את השלבים: 3תחת 
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מיזם או השמשת פער ידע: חסם זה מתאפיין בהיעדר ידע לקידום  – חבירה ותכנוןשלב  .א

מבנה מצד כל הצדדים המעורבים. יזם רעיוני חסר הכרות עם המנגנון הבירוקרטי, כיצד 

לקדם מיזם פרטי, ובמקרים רבים הוא אף נרתע מלהתחיל הליך בשל חשש מהתמודדות עם 

עם  קשרהיכן לאתר מבנה וכיצד ליצור  בירוקרטיה רישויית מורכבת. היזם גם איננו יודע

מבנים שאינם בשימוש למשך זמן רב, במקרים רבים אינם מפורסמים והבעלים , שכן בעלים

איננו בר השגה. באופן דומה, בעל נכס איננו מכיר יזמים רעיוניים, ואין לו דרך לאתר אותם. 

חסם נוסף הוא פערי תקשורת וידע בין היזם לבעל הנכס, אשר מעצימים דימויים 

אינם אמינים( המקשים על התחלת מו"מ בין שוכר סטראוטיפיים )כגון אמנים מעשנים והם 

 חלל פוטנציאלי לבעלים.

שלב זה מכיל חסמים שמקורם בתחיקה רגולטיבי/ארגוני:  – אישור שימוש בעירייהשלב  .ב

קיימת, שאיננה מבחינה בין שימוש קבע לשימוש זמני, ובאופן התנהלות הרשות ביחס 

עמידה בדרישות בירוקרטיות ודרישות  לבקשות לשימוש זמני. החוקים הקיימים מחייבים

בטיחותיות, אשר בהינתן פעילות זמנית קצובה בזמן, הופכים את המיזם ללא כדאי בעליל. 

הן משך זמן השגת ההיתר והן עלות השגתו מעיבים על ההגיון הפשוט שבקידום יוזמה 

וקדמות לשימוש זמני. כך למשל משך הזמן לקבלת תיק מידע על בניין נתון, ודרישות מ

להגשת בקשה לתיק מידע, הופכות כל מיזם שימוש זמני ללא כדאי. יתרה מזאת, התנייה 

בירוקרטית/תכנונית לאישור שימוש ע"פ המצויין בתב"ע ובהיתר בנייה, מעקר מראש כל 

יוזמה לפעילות חריגה המאפיינת שימוש זמני. דרישות בטיחות מסוגים שונים הן חסם 

שות כיבוי אש, אירוח קהל, משטרה, משרד בריאות, וחוקי הגנת משמעותי במיוחד, כך דרי

הופכים כל יוזמת תערוכת אמנות זמנית הכוללת הגשת משקאות ומסיבה פעם הסביבה 

 יש לציין ששלב זה מכיל גם חסמים של פער ידע. .להפסד כלכלי לא כלכליבחודש, 

עלויות השמשת מבנה וקיום הן עלויות השגת היתר כנ"ל והן שלב הפעלה: כלכלי/מימוני:  .ג

פעילות בשוטף מתעלים כל מיזם לרמת הוצאות כה גבוהה של שיפוץ, התאמת מבנה 

לדרישות שונות, שמקורן בתחיקה ובפרוצדורות בירוקרטיות, מיסוי ותפעול יומיומי, שמיזם 

זמני מתקשה ולא יכול לשאת כלכלית. מצב זה מוקצן עוד יותר כאשר מדובר במיזם ערכי 

 לת הציבור.לתוע
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 עירוניים כלים. ב3

 

פיתחנו כלים עירוניים שמטרתם  על מנת להתגבר על חסמים אלה ולעודד פעילות שימוש זמני

ים( להתגבר על הקשיים לסייע לגורמים המעורבים )יזם פרוייקט, בעל נכס, גורמי עירייה רלוונטי

 השקת פרוייקט שימוש זמני. בהראשוניים 

 פער ידע:כלים לחסם  .א

: שילוב מידע עודות שימוש זמני לציבור הרחב וציבור דף אינטרנט ייעודי באתר העירוני -

המעורב בכך. הסבר על מהות הדבר בהקשר רעיוני וסקירה מקומית של פעילות 

שימוש זמני בעיר. הפניות למאגרי מידע והנחיות לציבור המעורב ביישום שימוש זמני 

 כיזם רעיוני או כבעל נכס.

מידע והדרכות  בנושא הטיפול את ירכז אשר קשר איש :אחראי תחום שימוש זמני -

 וקשר הרלוונטיים העירייה למשאבי גישהיהיה בעל  הקשר איש. זמני שימושלהפצת 

 הזמניים השימושים על המידע ריכוז: יהיו האחריות תחומי. השונות המחלקות עם

 הפצת, בעולם אחרות בערים המתקיימים תהליכים על מידע איסוף, בעיר המתקיימים

, היועצים ומאגר האינטרנט דף של שוטף ניהול, הרלוונטיות הקהילות בקרב מידע

  .נכסים ובעלי רעיוניים ליזמים מקצועיות סדנאות העברת

-  

 מפה כולל, בעיר הפנויים הנכסים מלאי את המרכז מאגר: יונייםמאגר נכסים/יזמים רע -

 הקשר אנשי ואת בתחום הידע כל את כולל המאגר. הרעיוניים היזמים ורשימת

 באופן יתוחזק המאגר. העירייה אתר תשתית על יתבסס המאגר. בעיר הרלוונטיים

, ובאופן ישמש תשתית לחבירה בין ציבור הזקוק לחלל עבודה שנה לחצי אחת שוטף

 לבעלי חלל פנוי וזמין.

ריכוז מידע ופרטי קשר של אנשים ועסקים שכבר יישמו שימוש זמני  :מאגר מנטורים -

 בעיר, ויכולים לייעץ או להנחות יזמי פעילות ובעלי נכס חדשים לתחום.

 פנים מקצוע בעלי של רשימה הכולל אינטרנטי מאגר: מאגר בעלי מקצוע ויועצים -

 תהליך של השונים יםבשלב הרעיוניים ליזמים לסייע יכולים אשר עירוניים וחוץ עירוניים

, אדריכלים, קונסטרוקציה, שימור, בניין, בטיחות יועצי יכלול המאגר. הזמני השימוש

 . שנה מדי ויתעדכן קורא קול בסיס על ייבנה המאגר. מנוסים רעיוניים ויזמים, עסקי ליווי

 נכסים לבעלי הקורא עירוני קמפיין הפצת: קול קורא לבעלי נכסים ויזמים רעיוניים -

 על יכריז הקמפיין. זמני שימוש לפעילות וחללים מבנים, יוזמות להציע רעיוניים וליזמים
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 את לרשום יוזמנו הנכסים בעלי במסגרתו. בעיר הזמני השימוש לקידום המדיניות

 הפנייה. זמניים לשימושים הצעות להציע יוזמנו רעיוניים ויזמים במאגר נכסיהם

 ליזמים ספציפי ובאופן העירוני בפייסבוק, העירייה באתר, העירוני בדיוור תפורסם

היקף החשיפה של הפרסום יגביר את המודעות לאופי פעילות זה, הן  .בעיר רלוונטיים

  בקרב מיישמי שימוש זמני והן בקרב צרכניה.

, חברה פעילי מקרב פוטנציאליים זמנית פעילות יזמי הכשרת: סדנת יזמים רעיוניים -

  .מעוניינים נכסים לבעלי גם פתוח. ואמנות ותרבות סביבה

 לעניין במטרה בנכס שינוי לעשות הבאים נכסים לבעלי פנייה: יך היתר/תכנוןשילוב בהל -

 או הרלוונטי הפקיד ידי על תיעשה הפנייה. זמני לשימוש המבנים מאגרב להכלל אותם

כהליך ככל שכלי זה ישתכלל, כך איכות מאגר הנכסים, שיוזן . ייעודי טופס מילוי ידי על

רציף בין שלל סוגיות מטופלות במסגרת רישוי בנייה, ישתפר ויזכה להתנהלות 

 אוטונומית.

בין בעל נכס ויזם רעיוני,  תיאור עקרונות התקשרות: עקרונות מומלצים להתקשרות -

 השימוש לקיום הבסיס תנאי את יגדיר ההסכם. התקשרות להסכםים כהמלצות נוסחמ

 : יכללו התנאים. הצדדים של והזכויות המחוייבות את ויפרט הזמני

 תחומי והגדרת בשימוש לשינוי הנכס בעל הסכמת: בנכס השימוש סוג שינוי .1

 . הזמני השימוש הסדרת בשלב מהצדדים אחד כל של אחריות

 משמעותי באופן נמוכה תהיה בנכס לשימוש השכירות תמורת: שכירות דמי .2

 .1השוק ממחירי

 .והבטיחות הרישוי בתנאי עמידה, הנכס להשמשת אחריות הגדרת .3

  .על פי דרישת בעלים לפינוי סביר זמן תחימת טווח .4

, ויתרום נכס ובעל רעיוני יזם בין אחריות ותחומי אמון מסמך מעין זה יתרום ליצירת

 .ושקוף אחיד באופן הטיב הסדרתלתחום פעילות זה על ידי 

 

 כלים לחסם ארגוני/רגולטיבי:ב. 

איתור והדרכת גורם אחראי  :קביעת אחראי תחום שימוש זמני במחלקות העירייה -

רציפות  ושמרור פעילות שימוש זמני. באופן זה יבקרב יחידות עירייה רלוונטיות עב

 .מידע, רעיונות ודרכי טיפול בנושא ייחודי זה

                                                 
1
 .2כמנוסח במסמך 'פטור מארנונה למוסד מתנדב', נספח א', סעיף  
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 להסיר מנת על רלוונטיים עירייה גורמי של קבוע בסיס על מפגשים קיום: שולחן עגול -

 רלוונטית נציגות. זמני לשימוש לבקשות ספציפיים פעילות תנאי ולהגדיר חסמים

 הצורך כמידת, וכו, שימור, עסקים רישוי, בניין מהנדס, בטיחות, משפטי יועץ: תכלול

 פורום, שימור ועדת לפעילות בדומה פעילות. נתון במפגש לדיון שעולות יוזמות עבור

תיקי הבקשות  את יכין אשר רכז שימוש זמני ידי על ינוהל הדיון .וכדומה, מתכננים

 על מידע תיק הכנת, השונים הפרויקטים על המידע ארגון: העגול לשולחן הכנה. דיוןל

 הצגה: ןוהדי במהלך. מהשטח העולים והצרכים הנוכחיים החסמים ריכוז, פרויקט כל

 מחלקתי-בין חיבור, לפתרונם ואמצעים החסמים של בירור, השונים המקרים של

 הדיון במסקנות הרעיוניים היזמים של עדכון: הדיון לאחר. השונות היוזמות לקידום

 .הרלוונטיים ליועצים חיבור, בעניינם

 פעילות בצרכי לטיפול רלוונטיים עירייה עובדי והכשרת חשיפה: סדנת עובדי עירייה -

  .ייחודיים צרכים בעלת, טווח ארוך משימוש נפרדת כקטגוריה, זמני שימוש

 לתקופת תזכה עסק רישוי המצריכה זמנית פעילות: היתר זמני לתקופת הרצה -

, רלוונטים עירייה גורמי עם מוסכם בהיקף להתקיים תוכל הפעילות במהלכה התארגנות

 הפעילות בו זה מצב. קצוב זמן תוך רישוי דרישות להסדרת יפעלו שהיזמים ובתנאי

 .להתקיים שימושים של רב למספר תאפשר, החוק פי על למעשה הלכה מאושרת

 שהשימוש בתנאי, זמניתותתמרץ פעילות  דדועהפשטת תהליך הרישוי לשימוש זמני ת

 מחייבות. הגדרות על נהעי המבוקש

 כלל את ירכז אשר העירייה באתר יופיע אשר מסמך: טופס טיולים שימוש זמני -

 : הכוללים לפרקים יחולק המסמך. זמני שימוש לאישור הנדרשות הפעולות

 (וכו שטח, בעלים, מיקום) הנכס על מידע' 

 ( וכו, רקע, אישיים פרטים, שם) השימוש יזם על מידע' 

 אירוח, מסחרי לא/מסחרי, הסבר פסקת) הפעילות ואופי השימוש סוג על מידע 

 '(וכו קהל

 לביצוע נדרשות פעולות 

 רלוונטיות עירוניות מחלקות 

 שתיבחר הרלוונטית במחלקה - או - העיר תכנון ובמחלקת העירייה באתר יופיע הטופס

 . זמני השימוש בתהליך לטיפול

 של ליווי, העגול שולחןב הטיפול את ירכז אשר בקשות קשר איש: פרוייקטור הטמעה -

 יווזיה עירוניים דגל פרויקטי של ייזום, הזמני השימוש בתהליך רעיוניים יזמים

 ליזמים מקצועיות סדנאות העברת, בתחום אפשריים פעולה לשיתופי הזדמנויות
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תפקיד זה ישלים את תפקיד איש קשר מידע: אחראי תחום  .נכסים ובעלי רעיוניים

 שימוש זמני, שתפקידו להתגבר על חסם הידע.

 ,עיר בניין תכניתהוראות במסגרת : הוראות לשימוש ביניים בתכניות בניין עיר -

. שימורקטגוריות ל בדומה, אביב בתל הזמניים השימושים תחום את נהשתגדיר

 קריטריונים ותגדיר הזדמנויות תזהה, לפעילות מועדפים אזורים תגדיר התכנית

 . זמני לשימוש

 

 ג. כלים לחסם השמשה והפעלה:

 אל להוציא רעיוניים ליזמים תסייע אשר קרן הקמת: עירוני קבוע להשמשהתקציב  -

 תרומה של תבחינים פי על ייבחנו היוזמות. זמניים לשימושים יצירתיות יוזמות הפועל

 בשלבי לתמיכה בעיקר יופנו הקרן משאבי. סביבתי או /אמנותיתרבותי ערך, לקהילה

 קרן של במשאבים להיעזר יכולה הקרן. המבנה ושיפוץ בהתארגנות, הנכס השמשת

 סדנאות דוגמת) לנושא ייעודית נפרדת קרן להיות או' רבינוביץ קרן או לפיתוח אביב תל

 והפעלת בהקמת רעיוניים ליזמים תכספיותסייע  דדועבאופן זה ת(. בקלישר האמנים

 לתועלת כפעילות להכרה וניתנות רווח למטרות אינן אילו כאשר, זמני שימוש פעילות

 .הציבור

 גופים בקרב זמינים וחומרים ציוד של מצאי רשימת עריכת: ספריית השאלת ציוד עירוני -

 ובזרועות העיר בשכונות הקיימים עירייה מתקני מול הנושא הסדרת. עירוניים ומוסדות

 ניהול '.וכד חינוך מוסדות, קהילתיים מרכזים, ש"בת, ע"שפ כגון, העירוניות הביצוע

כלי זה נועד  .זמני שימוש פעילות לטובת וחומרים ציוד של והשבות השאלות מערכת

ם ולהעצים אפקטביות של משאבים קיימים. חשיבותו נובעת אף מהיותו לאגום משאבי

 גשר מקשר בין משאבי עירייה ליוזמות פרטיות המוכרות כתורמות לעיר ותושביה.

 עירוניים ומוסדות גופים בקרב זמינים וחומרים ציוד של מצאי רשימת עריכת . 

 הביצוע ובזרועות העיר בשכונות הקיימים עירייה מתקני מול הנושא הסדרת 

 '.וכד חינוך מוסדות, קהילתיים מרכזים, ש"בת, ע"שפ כגון, העירוניות

 זמני שימוש פעילות לטובת וחומרים ציוד של והשבות השאלות מערכת ניהול.  

 התייחסות תוך זמניים לשימושים ייעודי ארנונה סיווג קביעת: ארנונה התגמשות בסיווג -

 :היבטים הבאים בבקשהל

, מופע או בילוי חלל, התכנסות חלל, פרטי עבודה חלל כגון, המוצע השימוש טיב ●

 '. וכד מזון הגשת

 השימושים בין והיחס החלל גודל על המבוסס דיפרנציאלי סיווג מנגנון יצירת ●
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 פעילות זמן או שטח של כנגזרת לסרוגין או/ו נתון בזמן בו המתקיימים השונים

  .בחודש

ארנונה דיפרנציאלי או מורכב לפרטי פעילות )כמו רישוי עסק( מקל פיתוח מנגנון תעריף 

ומאפשר פעילות מורכבת יותר, כמתאפיין בשימוש זמני, מה גם שסיווג זה נדרש לפרק 

 .זמן מוגבל וקצר

 או ראשוני קידום בשלב קיימת שטח יוזמת איתור: שנתיפרוייקט דגל על בסיס  -

 הסדרתו ליווי, למיזם פעילות חלל באיתור סיוע. מרבית אפקטיביות בעלת, מתקדם

הצלחת מימוש פרוייקט דגל יקדם משמעותית  .עירייה בסיוע עצמאי כמיזם והשקתו

אימפקט הפעילות עצמה כמו גם הנראות הציבורית של פעילות שימוש זמני בהינתן 

 הצלחת פרוייקט מעין זה.

  



 

 

28 

 

 בטבלה מסכמת: עירוניים כליםריכוז 

 מנגנונים דומים עירוניים כלים חסם

/רגולטיבי ידע פער
 ארגוני

כלכלי/ 
 מימוני

  

X   דף אינטרנט ייעודי  

X   אחראי תחום שימוש זמני  

X   נכסים – מאגר  

X   מנטורים – מאגר  

X   תיקי תיעוד לשימור ויועצים מקצוע בעלי - מאגר 

X   רעיוניים ויזמים נכסים לבעלי קורא קול  

X   רעיוניים יזמים סדנת  

X X  תיק תיעוד לשימור,  תכנון/היתר בהליך שילוב
 תכנית צל

X  X סטנדרטי חוזה  

X X  אחראי תחום במחלקות עירייה  

 X  עגול שולחן  

 X  עירייה עובדי סדנת  

 X  רישוי עסקים הרצה לתקופת זמני היתר 

 X  סן פרנסיסקו זמני לשימוש טיולים טופס 

 X   הטמעהפרוייקטור  

 X  תכנית השימור, תכנית   ע"תבהוראות שימוש ביניים ב
 מ', ג'

  X סדנאות האמנים ייעודית עירונית קרן 

 X X עירוני ציוד השאלת ספרית  

 X X זמני שימוש של ארנונה סיווג  

X  X גבירול, בית אליאנס דגל פרויקט 
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 חלופות ותוואי נבחר –. מדיניות עירונית לקידום שימוש זמני 4

 

 . חלופות תוואי לקידום שימוש זמניא4

 

רמות מהקל הרמות מעורבות עירונית בקידום שימוש זמני כפעילות שוטפת. בתיאור  4סקרנו  'ד1בפרק 

יפו נפוצה -'ייזום'. טענו אף, שבתל אביב-, 'אפשור', 'ליווי' ו'עד האינטנסיבי פירטנו על 'ניצול הזדמנויות

הראשונה והאחרונה, קרי כוחות השוק מצד אחד או גישת העירייה כפטרון מצד שני. בשלב זה הגישה 

של העבודה בחנו כיצד הכלים העירוניים שפיתחנו לקידום שימוש זמני מתיישבים עם הגישות השונות 

עלות של מעורבות עירונית. לצורך זה בחנו כל כלי עירוני על פי מדדי תיעדוף: אפקטיביות, יישימות ו

 תוואי מדיניות אפשריים )מהקל אל האינטנסיבי(: 4משוערכת, והרכבנו 

 

 בסיסית איפשור חבילת

 מדיניות כלי חסם

 פער
 ידע

רגולטיבי
 ארגוני/

  כלכלי

X   נכסים - מאגר 

X   מנטורים - מאגר 

X   ויועצים מקצוע בעלי - מאגר 

X   רעיוניים ויזמים נכסים לבעלי קורא קול 

 X  עגול שולחן 

 X  זמני לשימוש טיולים טופס 

 

מתאפיין במעורבות פסיבית של העירייה, גם אם בכל זאת התערבות ביחס למצב של  'איפשור בסיסי'

'ניצול אפשרויות' המאפיין התנהלות שוק חופשי בלבד. במסגרת 'איפשור בסיסי' העירייה מייצרת מאגר 

זמני, כמו רשימת נכסים זמינים, אנשים שביצעו את ההליך  מידע של גורמים רלוונטיים לקידום שימוש

מתוקף נסיונם, וגורמי מקצוע רלוונטיים. העירייה אף מעודדת ניצני פעילות באמצעות קול קורא, מנחה 

 יזמים על אופן קידום מיזם באמצעות טופס טיולים, ודנה בחסמים שצצים במפגשי שולחן עגול.
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 אקטיבי איפשור חבילת

 מדיניות כלי חסם

 פער
 ידע

רגולטיבי
 ארגוני/

  כלכלי

X   נכסים – מאגר 

X   מנטורים – מאגר 

X   ויועצים מקצוע בעלי - מאגר 

X   רעיוניים ויזמים נכסים לבעלי קורא קול 

X X  תכנון/היתר בהליך שילוב 

X  X דגל פרויקט 

 X  הרצה לתקופת זמני היתר 

 X  עגול שולחן 

 X  זמני לשימוש טיולים טופס 

 

במסגרת ' העירייה מוסיפה על המצב הקודם הליך איתור בעלי נכסים ריקים 'איפשור אקטיביבמסגרת 

בקשות שוטפות להיתר בנייה והריסה ובהליכי קידום תב"ע. כמו כן העירייה מאפשרת פעילות שימוש 

 בכפוף לדרישות החוק וצרכי בטיחות.זמני תוך כדי קידום היתר רישוי עסק או כל טיפול בירוקרטי אחר, 

דבר נוסף, תקדם העירייה יוזמת שימוש זמני שתמצא ראוייה, בעלת מימד נראות משמעותי ותרומה 

לעיר ותושביה, כפרויקט דגל. פרויקט זה יזכה לליווי צמוד של גורמי עירייה ואף לתמיכה מסוימת 

 בהסדרת חלל שימצא מתאים. 
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 ליווי חבילת

 מדיניות כלי חסם

 פער
 ידע

רגולטיבי
 ארגוני/

  כלכלי

X   נכסים – מאגר 

X   מנטורים – מאגר 

X   ויועצים מקצוע בעלי - מאגר 

X   רעיוניים ויזמים נכסים לבעלי קורא קול 

X   רעיוניים יזמים סדנת 

X X  תכנון/היתר בהליך שילוב 

X  X סטנדרטי חוזה 

  X ייעודית עירונית קרן 

 X X עירוני ציוד השאלת ספרית 

 X  עירייה עובדי סדנת 

 X  הרצה לתקופת זמני היתר 

 X  עגול שולחן 

 X  זמני לשימוש טיולים טופס 

 X  זמני שימוש רפרנט 

 

ליווי' העירייה מוסיפה על המצב הקודם סדנת הכנה והכשרה ליזמי שימוש זמני ובנפרד סדנה 'במסגרת 

לעובדי עירייה. סדנאות מסוג זה תגבירנה את המודעות לאופי פעילות זה ותייעלנה את הטיפול 

 הבירוקרטי בבקשות. כמו כן, תערוך העירייה מסמך עקרונות להתקשרות. עוד תיזום ותקים העירייה קרן

ייעודית לתמיכה במיזמי שימוש זמני, שתקל בהיבטים שונים של הוצאות הכרוכות בהסדרת מקום ומימון 

לה לציוד וחומרים. בראש צוות שימוש זמני יעמוד השא מחסןצרכים שונים, ככל שאלה צצים, ועוד תקים 

 פה.רכז פעילות שמתפקידו לרכז את כל פעילות השימוש הזמני בכליו השונים המפורטים 
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 יזום חבילת

 מדיניות כלי חסם

 פער
 ידע

רגולטיבי
 ארגוני/

  כלכלי

X   נכסים – מאגר 

X   מנטורים – מאגר 

X   ויועצים מקצוע בעלי - מאגר 

X   רעיוניים ויזמים נכסים לבעלי קורא קול 

X   רעיוניים יזמים סדנת 

X X  תכנון/היתר בהליך שילוב 

X  X סטנדרטי חוזה 

  X ייעודית עירונית קרן 

 X X זמני שימוש של ארנונה סיווג 

 X X עירוני ציוד השאלת ספרית 

 X  עירייה עובדי סדנת 

 X  הרצה לתקופת זמני היתר 

 X  עגול שולחן 

 X  זמני לשימוש טיולים טופס 

 X  זמני שימוש רפרנט 

 X  זמני לשימוש ע"תב 

 

על המצב הקודם עריכת תב"ע ייעודית כלל עירונית לשימושי ייזוםי' העירייה מוסיפה 'במסגרת 

 ביניים.
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 יפו ויישומו-מנגנון נבחר לתל אביב. ב4

 

לימוד, מחקר, סקירה  של תהליךיפו. בסופו -צוות העבודה התלבט באשר למנגנון הראוי לתל אביב

וניתוח של שימושים זמניים ומדיניות שימושים זמניים בעולם, בארץ, וכאן בעיר הגענו למסקנה כי 

המנגנון הראוי ביותר הוא זה שמעודד ומתמרץ יוזמות שטח, מבלי להסב אותן לפרוייקט שירותים עירוני 

ת עם עסקים למטרת רווח, וזקוקים מיזמי חברה, קהילה וסביבה אינם ברי תחרו . יחד עם זאת,נוסף

לתמיכה ועידוד בכדי לקום ואף בכדי להתקיים. המדיניות שהצוות המליץ מבוססת על גישת האיפשור 

מיתון והפצת מידע,  , הנגשהאיסוף וליווי, ועל כן נבחר מנגנון 'איפשור אקטיבי'. מנגנון זה מושטת על

נה ליוזמות ה איננו מערכת בירוקרטית פסיבית הממתיחסמים וסיוע יזום לפרוייקטים ראויים. מנגנון ז

מיזמים באופן אקטיבי. מעבר לכך, על מנת לקדם את המודעות לסוג  שיפנו אליה, אלא יוצא לשטח ומזמן

לקידום פרוייקט דגל, שיזכה למענק הקמה בצורת סיוע כספי ושווה זה של פעילות עירונית, אושר תקציב 

 דרישות כחוק וטיפול במבנה.ערך בכל הקשור להסדרת 
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  סיכום .5

החלופה שנבחרה כמנגנון רצוי לשימוש זמני מצריכה השקעת משאבים לפיתוח, הטמעה ויישום המנגנון 

במערכת העירונית ובקרב יזמי פעילות ובעלי נכסים. שתי המלצות משמעותיות, שאושרו אף הן, נועדו 

באופן שוטף: פרוייקטור ייעודי וישיבות שולחן עגול. להבטיח כי מלאכת הטמעת המנגנון תתבצע 

פרוייקטור ייעודי לשימוש זמני ידאג לאתר ולקדם הזדמנויות ורעיונות מהשטח ולסייע לפיתוחם ואישורם 

עד השקתם. קיום ישיבות שולחן עגול לפתרון בעיות בהסדרת פעילות שימוש זמני, יבטיח יצירת 

במערך העירוני ויישומו. שאר הכלים יפותחו וייושמו על ידי מחוייבות לתהליך הטמעת המנגנון 

הפרוייקטור ובסיוע גורמי עירייה ויועצים חיצוניים כנדרש. לאחר אישור העבודה וההמלצות אצל מנכ"ל 

אנו  מנגנון עידוד שימוש זמני יצא לדרך. , ובחירת פרוייקטור הטמעה2017העירייה, שאירע בפברואר 

באופן שוטף, ובעיר יתקיימו המנגנון יפעל  ה,עירייבמנגנון הל פיתוח ויישום ששנה  בתוםמאמינים ש

 פעולות שימוש זמני מגוונות ויצירתיות בחללים, שעד עתה היו נותרים מפגע שומם ברחוב.

 

 


