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רות אברהם וגלעד רוזן

פעילות עצמאית יצירתית במרחבים ריקים
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אנושיות,ה בתנועות  דינמי המאופיין  מקום  היא              עיר 

                                             חברתיות, תרבותיות ועסקיות, שבמסגרתן מרחבים 

להסדרים  בהתאם  מחדש  ומושמשים  ננטשים  עירוניים 

פעילות  לבין  מגורים,  למטרות  פלישות  בין  הנעים  שונים 

וקהילות  עצמאיות  קבוצות  בין  חיבורים  היוצרת  ממוסדת 

חברתיים  ופעילים  יוצרים  תרבות,  רוח,  מאנשי  המורכבות 

סוקר את תופעת השימוש  זה  פנויים. מחקר  לבין מרחבים 

בחיפה  אביב,  בתל  ריקים  עירוניים  במרחבים  העצמאי 

אוסטריה,  בווינה,  דומים  חיבורים  בוחן  הוא  ובירושלים. 

במרחבים  עצמאית  פעילות  להסדרת  מוקדמת  כדוגמה 

מעצם  כחשובים  נתגלו  אלו  חיבורים  בשימוש.  שאינם 

זנחו במרחב  והו יכולתם להחזיר לשימוש מרחבים שננטשו 

העירוני בטווח זמן קצר וללא צורך בתהליך סטטוטורי ארוך 

טווח. עם זאת, מיחזורם והכלתם מחדש של אותם החללים 

שונים  קשיים  להעלות  עשויים  יצירתית  פעילות  באמצעות 

הנוגעים למודל הניהולי והכלכלי של מרחבים אלה, לתהליך 

וכן  שלהם  הפעולה  לחופש  הקבוצות,  חברי  של  היצירה 

לקשריהם עם קהילות עירוניות שבסביבתן.
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ר מ י י ה ס ר ו ל פ י  ר ק ח  מ

 המכון ללימודים עירוניים ואזוריים

 האוניברסיטה העברית בירושלים
              

 מפלישה עירונית להסדרה מוסדית
  

 ריקיםמרחבים ב פעילות עצמאית יצירתית

 בתל אביב, חיפה וירושלים
        
 וגלעד רוזן רות אברהם

                                                                   
 2018אוגוסט  – "חתשע אלול, ירושלים
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ואזורי  בתכנון עירוני ומתמחה לגאוגרפיה מוסמכת המחלקה – רות אברהם

 מתכננת עריםו בתחום התרבות העירונית, חוקרת בירושלים העבריתבאוניברסיטה 

 .תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ –חברת רן וולף ב
ruthabr1@gmail.com 

, ם ואזורייםיובמכון ללימודים עירוני במחלקה לגאוגרפיה פרופסור חבר – גלעד רוזן

  האוניברסיטה העברית בירושלים.
gillad.rosen@mail.huji.ac.il 

 על המחקר

, תות ועסקיות, תרבותיות, חברתיואנושי ותהעיר הינה מקום דינמי המאופיין בתנוע

הסדרים שונים הנעים בהתאם לים מחדש שומושמננטשים  עירונייםמרחבים  ןבמסגרתש

בין קבוצות פעילות ממוסדת היוצרת חיבורים לבין  ,מגוריםבין פלישות למטרות 

לבין וקהילות המורכבות מאנשי רוח, תרבות, יוצרים ופעילים חברתיים  עצמאיות

ם ריקים . מחקר זה סוקר את תופעת השימוש העצמאי במרחבים עירוניימרחבים פנויים

כדוגמה  ,אוסטריה, בווינההוא בוחן חיבורים דומים ירושלים. בחיפה ובבתל אביב, 

. חיבורים אלו נתגלו פעילות עצמאית במרחבים שאינם בשימוש להסדרתמוקדמת 

 להחזיר לשימוש מרחבים שננטשו והוזנחו במרחב העירונימעצם יכולתם כחשובים 

חזורם והכלתם ימעם זאת, . סטטוטורי ארוך טווח הליךורך בתצבטווח זמן קצר וללא 

שונים קשיים להעלות עשויים  יצירתיתמחדש של אותם החללים באמצעות פעילות 

, הקבוצותחברי של היצירה תהליך ל ,של מרחבים אלה הכלכליוהנוגעים למודל הניהולי 

 .ןשבסביבת תועירוני ותקהילעם  םהכן לקשריו םהפעולה שלה חופשל

 על מחקרי פלורסהיימר

וניברסיטה העברית בירושלים פועל כיחידת מחקר במסגרת מחקרי פלורסהיימר בא

המכון ללימודים עירונים ואזוריים וממשיך את עבודתו של מכון פלורסהיימר למחקרי 

, הודות ליזמתו ולתמיכתו רבת השנים של ד"ר 1991מדיניות שפעל בירושלים משנת 

  (.2011-1925) סטיבן ה' פלורסהיימר

בפרט במכלול  –מחקרי פלורסהיימר מפרסם מחקרים בתחום חברה, מרחב וממשל 

ההיבטים הנוגעים לעולם השלטון המקומי והממשל המקומי, ובהם סוגיות של תכנון 

ופיתוח ברמה העירונית והאזורית, כולל סוגות הנוגעות לתכנון ולפיתוח ביישובים 

האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערביים בישראל ולקשרי הגומלין שבין המדינה ו

הפלסטינית הישראלית בתחומי התכנון והפיתוח. כל המחקרים זמינים באתר -הערבית

mailto:gillad.rosen@mail.huji.ac.il
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מן המחלקה לגאוגרפיה  ערן רזיןהאינטרנט לכל דורש. בראש היחידה עומד פרופ' 

 באוניברסיטה העברית בירושלים.

 תודות

. לאורך כתיבת המחקר סיונםינ אתעמנו פתחו את דלתם וחלקו מרואיינים שכל הלתודה 

פרופ' ערן ו , אדר' רועי פביאןמאיה חושן ר"דד"ר נופר אבני,  של חיבור זה יםתודה לקורא

 .הטובות םעל עצותיה ,פלורסהיימר חקרימראש  ,רזין

שאיפשרו להרחיב את המחקר  OeAD GmbHלפורום לימודי אירופה ולמלגת תודה 

קבוצת ישראל ל ,יפואביב-עיריית תלותיירות בנהלת עיר עולם ילמ. לשדה האוסטרי

באוניברסיטה העברית,  ואזוריים ולמחקרי פלורסהיימר במכון ללימודים עירוניים ,קנדה

 .מחקר זהמימון סיוע בעל ה
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 מחקרי פלורסהיימר

 האוניברסיטה העברית בירושליםמכון ללימודים עירוניים ואזוריים             ה

   
 2000פרסומים על ממשל ופיתוח מקומי, משנת רשימת   

  ,2000, פערים תקציביים בין רשויות מקומיות ערביות ליהודיות, האם מצטמצם הפער?ערן רזין 

 2000, הפיסקליזציה של התכנון והפיתוח ברשויות המקומיות –"קופת התכנון" אליא, -נחום בן 

  ,ציפליים: דמוקרטיה מקומית לעומת שליטה הליכים לשינוי תחומי שיפוט מוניערן רזין ואנה חזן

 2000, מלמעלה

  ,2000, יחסים חוצי גבולות ופיתוח כלכלי מקומי: הקזינו בטאבה והעיר אילתדני פלזנשטיין 

 2000,אזרוח החינוך בישראל: דה רגולציה, דמוקרטיזציה ואחריות מוגברתאליא, -נחום בן 

  ,2001, ה הישראלית החדשהימי ירושלים האחרונים: הדמוקרטיאברהם דיסקין 

  ,2001, 1992-1990יחסי שלטון מרכזי ומקומי בישראל: בראי קרוואנים ומגורונים, גדליה אורבך 

  ,2001, שינויי גבולות מוניציפליים והרשויות המקומיות הערביותערן רזין ואנה חזן 

  ,יציבות ותמורות בתקופה : 2000פערים בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל בשנת ערן רזין

 2002, של תהפוכות פוליטיות

  ,אביב-תלמדיניות עירונית כלפי מהגרי עבודה: לקחי המקרה של יצחק שנל ומיכאל אלכסנדר2002, יפו 

  ,יחסי הגומלין בין המועצה האזורית והוועד המקומי: הסתגלות הדדית בסביבה משתנהלביאה אפלבום ,

2002 

  ,2003, השלטון המקומי בישראל: בין ריכוז לביזור, בין מסורתיות למודרניות רפורמה בארגוןערן רזין 

  ,2003, המרחבי של מטרופולין תל אביב-המבנה החברתישלמה חסון ומאיה חושן 

  ,2003, קידום ושיווק ערים בישראלאלי אברהם 

  ,2003, עמדה: כיצד להבטיח איחוד רשויות מקומיותערן רזין 

 2004, רביעי: שלטון מקומי חדש לישראלהדור האליא, -נחום בן 

  ,המרוץ אחר המכללה: תחרות בין רשויות מקומיות בישראל על מוסדות להשכלה גלעד רוזן וערן רזין

 2004, גבוהה

  ,2005, לקחים לישראל –שיתוף פעולה בין רשויות קטנות בישראל לביאה אפלבום ואנה חזן 

 2005, שלטון מקומי חדש רשות נתונה: אופציות לעיצוב, אליא-נחום בן 

  ,2006, חלוקת העושר המוניציפלי בישראל: צמצום פערים בהכנסות הרשויות מקומיותערן רזין ואנה חזן 

 2206, מוניציפליות למתן שירותים בישראל-מסגרות אזוריות עלאליא, -נחום בן 

 2006, משר' הפניםמסל שירותים לשירותי ליבה: הרחבת האחריות המיניסטריאלית של אליא, -נחום בן 

  ,2006, תרבויות פוליטיות בערי הפיתוחיצחק דהן 

  ,2006, הגירעון בדמוקרטיה המקומית: דמוקרטיה למראית עין?שלמה חסון 

  ,2006, חלוקה מחדש של הכנסות הרשויות המקומיות: הסדרים כספיים ושינויים טריטוריאלייםערן רזין 

 2007, אזורי בישראלהחוליה החסרה: שלטון אליא, -נחום בן 

  ,)שלמה חסון )עורךJerusalem in the Future: The Challenge of Transition ,2007 
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  ,2007, התחזקות בהתחברות –ירושלים עמירם גונן 

  ,2007, החייאת מרכזי ערים ופיתוח מוקדי מסחר ברשויות המקומיותערן רזין 

 2008, מית של צעירות פלסטיניותירושלים כיעד להגירה פניחרזאללה, -אסמהאן מסרי 

  ,2008, חיבור ירושלים לכלכלה הגלובלית באמצעות ההשכלה הגבוההעמירם גונן 

  ,2008, שיתוף הציבור בנושאי תרבות מנקודת ראות של מקבלי ההחלטות: המקרה של אשדודמשה דרור 

  ,ופרספקטיבהפערים בין רשויות מקומיות בנטל הארנונה למגורים: ניתוח מגמות רון הורן 

 2008, לאומית-בין

  ,)2008, חיוב אישי בשלטון המקומיאנה חזן וערן רזין )עורכים 

  ,2009, השלטון המקומי הכפרי בישראל בראי המשפטסיגל רסיס ולביאה אפלבום 

  ,2009, 2006-1983מנהיג מקומי: מכניזם של שינויי עומק בפריפריה; ירוחם, יצחק דהן 

  ,2009, ניהול משותף של מרכזי ערים: מרכז העיר של ירושליםלקראת אביאל ילינק 

  ,2009, הבראת רשויות מקומיות כושלות בישראל: מבט משווה לאור הניסיון האנגליאיתי בארי 

  ,2009, דיוני ועדת נסים כצוהר לתהליך היזמות בקרקע הציבורית בישראלתומר אש וערן פייטלסון 

 2009, חדש: האם הרפורמה הוכרעה?משק המים התאגידי האליא, -נחום בן 

 2010, יצירתיות עירונית: אפקטיביות ניהולית ופתיחות דמוקרטיתקנה, -פרלה אייזנקנג 

  ,2010, תכנון ופוליטיקה בירושליםגדליהו אורבך ועירא שרקנסקי 

  ,2010, בשדות זרים: דפוסי אינטראקציה במתחמי מסחר מעורבים בירושליםמריק שטרן 

  ,ודאות: תפקידם של מדענים בעיצוב מדיניות סביבתית -מדע, מדיניות ואיצפריר גדרון ואיתי פישהנדלר

 2010, בישראל

  ,)2010, תכנון ארצי, מחוזי ומטרופוליני בישראל: קובץ לזכרו של פרופ' אריה שחרערן רזין )עורך 

  ,2011, באר שבע: פיתוח כלכלי ותרבות פוליטיתיצחק דהן 

 2003איחודי רשויות מקומיות והשפעתם התקציבית: עדות מאיחוד הרשויות של שנת גוורץ, יניב ריינ ,

2011 

  ,2012, הסדרים מוניציפליים: כיוונים לרפורמה במסגרות שלטון וממשל מקומי בישראלערן רזין ואנה חזן 

  ,2012, רפורמה לרפורמה: תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות הערביותראסם ח'מאיסי 

  ,ניתוח תמונות לוויין של אורות לילה ברזולוציה מרחבית גבוהה: יישומים אפשריים נעם לוין וישי דיוק

 2012, אקונומיים-במחקרים דמוגרפיים וסוציו

  ,שינויים במאפייני התכנון המרחבי והאדריכלי בקיבוץ כביטוי של השינוי צאלה קרניאל וארזה צ'רצ'מן

 2012 ,במבנה הקיבוץ ובאורחות חייו

 החוק, החוזה והתכנון העירוני: היבטים משפטיים של הסכמי פיתוח בין רשויות שנור, -רונית לוין

 2013, מקומיות ליזמים פרטיים

  ,הפיקוח האזרחי" במבחן הממד הטריטוריאלי של הביטחון בישראל: מסגרת עמירם אורן וקובי מיכאל"

 2013, מושגית ביקורתית במבחן המעשה

  ,2014, צמיחתה של תרבות ירוקה: מאבקים סביבתיים בישראל והשפעתם על המרחבבני פירסט 
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  ,תחומי החינוך : מועצת הרשות המקומיתהשפעת ייצוג נשי על תפקוד עודד סטקלוב ויניב ריינגוורץ

 2015, והרווחה כמקרה בוחן

  השתתפות ופוליטיקה דמוקרטיה מקומית בישראל, ביזור, מקומיות,  (,עורכים)איתי בארי וערן רזין

 2015 ,מקומית

  ,2016, עבודה קהילתית בתהליך התחדשות עירונית: מודל חדש לקידום צדק בעיר?ינון גבע וגלעד רוזן 
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 מבוא

היא פעולה שמיוחסת לרוב לקבוצות  (Urban Squatting)פלישה לאזורים ומבנים נטושים 

. עם (Prujit, 2013)מעוטות יכולת אשר משתמשות בה כמענה לבעיית המחסור בדיור 

 בידי קבוצות מוגדרים ומעוצבים מחדשנוסף: חללים נטושים  היבטזאת, לתופעה קיים 

כמו רומא, מילנו, וינה, אמסטרדם, ברלין  מרכזיותעצמאיות כמבני ציבור. בערים יוצרים 

מרכזים של  לכינונםשהביאה  ומשפטיתממסדית לגיטימציה לזכתה התופעה וקופנהגן, 

 ;Mudu, 2004; Amouroux, 2007; Colomb, 2012) לאמנות, לחברה ולתרבות אוטונומיים

Edthofer, 2014) . 

תנועות המעודדות פעולות פלישה מתגבשות על רקע שינויים פוליטיים, כלכליים 

 םלגבי יכולת תושביםמודעות של ה להגברת . שינויים אלו עשויים להביאוחברתיים

 הבעיקר והיא למחסה,התערבות זו צורך קיומי אין ב. סביבת חייהם לעצב את, ולהשפיע

 תושביםזכותם של  – (The right to the cityחברתית לגבי הזכות לעיר )-אמירה פוליטית

ערים  (.Lefebvre, 1991, 1968עירם )את להיות מעורבים בתהליכים עירוניים ולעצב 

 קבוצות אלוהפועלות בתוכן. וי קבוצות עצמאיות גדולות בדרך כלל מאופיינות בריב

המבקשים  ופוליטיים ופעילים חברתיים יוצרים, אנשי רוח, חברהקהילות של ורכבות ממ

ן ובדמות ןפרשנות ן,פי הבנת על תוכן לתוכווליצוק את המרחב העירוני, לעצב פיזית 

(Martinez, 2014 .)קרובות  לעתיםבין החללים הנטושים מייצר למפגש בין הקבוצות ה

מחאה חברתית. לבין רה עירונית הנעה על הקשת הרחבה שבין יצירת אמנות אמי

Vasudevan (2014 ) כמודל אוטונומי של  קרקעהתפיסת  את התפקיד המכונן שלמדגיש

של  כסדרהו ,כפעילות פוליטית רדיקלית העושה שימוש בתשתיות עירוניות, מגורים

בסיס הפעולה הוא בדרך כלל  .פוליטית ילותמרחבים משותפים לפע ותמייצרשותפויות ה

( flexible institutionalizationמחתרתי, עם זאת, קיימים בעולם מודלים של מיסוד גמיש )

 ,Martinez)בתוך חללים עירוניים נטושים וחוקיות המאפשרים פעולות ארוכות טווח 

2014). 

צות יוצרות של קבו ותבפעולשל המחברת ת אישית נושא המחקר עלה מתוך מעורבו

ת של יוצרים עצמאיים בחללים נטושים יועניין מתמשך בפעילומבחללים נטושים ו

שפלשה לחללים למשל,  ,קבוצת האמנים "בית ריק"פעיל בבישראל, ובעיקר בירושלים. 

ורים מעין חכ"חללים נטושים  מתאר ,בהם היכלי תרבות ארעיים ונהגה להקיםנטושים 

ו הם נתפסים בעיני ,(. ככאלה2013איון, ירחורי תולעת" ) –שחורים על המפה העירונית 

. לקיומם עובר אורח תמים עשוי לחלוף על פניהם מבלי לשים לבשכאלמנטים מרחביים 

 המנותק מהמציאות היומיומית, שונהמקום  יתגלהאך אם יאזור אומץ ויקפוץ מעל הגדר 
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ניתן לאפיין חללים  .ולהתערבותלפעולה  אך זועקעמד מלכת לכאורה מקום ש ,המוכרת

חללים עויינים שנמצאים בין נטישה לבין פיתוח ונותרו  –אלו כדיסטופיות עירוניות 

חללים  ולכן,(. MacLeod & Ward, 2002) המרחב הרצוי – מחוץ למרחב העירוני האידאלי

אלו מזמינים יצירה מקורית המתייחסת לחלל עצמו וגם מאפשרת פעולה בעלת אופי 

 .יחברתי ופוליט

בחללים  יוצרותקבוצות בישראל טרם התפרסם מחקר מעמיק הבוחן פעילות 

תופעה זו זוכה ליחס שונה ברשויות מקומיות שונות, ואף הביאה לכדי ניסיונות נטושים. 

לגיבוש מודלים ממסדיים לחיבור בין קבוצות יוצרים עצמאיות לבין חללים שאינם 

מיפוי לכן, יש חשיבות גדולה בעירוני.בשימוש, וזאת במטרה לקדם התחדשות ושינוי 

לפתוח צוהר לחשיבה  עשויחקר תופעה זו  .לימוד תהליך מיסודןבשראל ופלישות בי

ותמיכה בפעילות  ,לאופן השמשת נכסים ריקיםבמיוחד בתחום המדיניות הנוגעת  אחרת,

בעלת כפעילות הקבוצות היוצרות המחקר בחן את . בעיר מסוג זה של קבוצות אזרחיות

החברתי  האלא גם על מרחב של העיר השפעה מרחבית הפועלת לא רק על המרחב הפיזי

בסיסית של מבנים ריקים בהתבסס על פעולה משותפת עם יזמים, השמשה והסמלי. 

ביחס מהיר ולא יקר  כלי פעולה אמנים, פעילים חברתיים ותושבים עשויה להוות

 .אדריכליות והנדסיות מורכבות יותתוכנהתלוים בלעדית ב ,לתהליכי תכנון סטטוטוריים

, המובלת יוצרתההפלישה העירונית יות פעילו אתיבחן החלק הראשון של העבודה 

באופן  שהתקיימו בעשור האחרון ,ופעילים חברתיים אמנים ,על ידי קבוצות של יוצרים

הערים הגדולות בישראל: חיפה, תל אביב  בשלושבמרחבים נטושים  בלתי מוסדר

החיבורים הממסדיים שנוצרו בשנים האחרונות בין השני ימפה את החלק וירושלים. 

בהמשך נתמקד בניתוח  .לבין קבוצות עצמאיות בערים אלוחללים שאינם בשימוש 

מעודדים, מאפשרים ומייצרים , מסדיריםהבישראל מנגנונים הממסדיים השונים ה

קרה בוחן בשדה כמ וינה אתבקצרה יציג החלק השלישי של העבודה . אלוחיבורים 

בתחום הפלישה כת שנים ארומהתנסות היבטים העולים להאיר במטרה האירופי 

 .נטושיםלמבנים יוצרות של קבוצות וההסדרה 
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 , הזכות לעיר והעיר היצירתית:עירונית פלישה .1

 רקע תיאורטי

נגד לתהליכי גידור של שטחים פרטיים -תרבותעשויה להתפתח כפלישה למקרקעין 

למען  'מאבק אוטופי'ביטוי לעשויה להוות היא . (Joost de Moor, 2012וציבוריים )

 נגד-תרבותלחברתי -ביטוי פוליטי לתת או ,(Kelenberg, 2001) חברה טובה יותריצירת 

(Low, 1986). מחודשת להקצאה של הדרישה ב מתמקדהפלישה  דרך אחת להבנת

ותרבות 'עשה זאת בעצמך'  בכללל תרבות אלטרנטיבית לצורך יצירה שחללים עירוניים 

 חללב מחסורלמענה  מספקתמציעה כי פלישה  נוספתגישה  .(Mckay, 1998) בפרט

 ( גורסת כי פלישה2014) Vasudevanהגישה של לעומתם, . (Ocejo, 2011) תרבותי-חברתי

להחייאת וגישה מאולתרת לדיור המהוות  של פרקטיקות בלתי פורמליותמערכת היא 

 נקודות מפגש, (landmarks) כי פלישה מייצרת נקודות ציוןלהציע ניתן , מכאן העיר.

 ,(Lynch, 1960) תהסמליו, עשויים להשפיע על הדימוישומתחמים בעלי זהות ייחודית 

 יכולה ליצורה למבנים ריקים פליש. תושביהוהקשר הרגשי שקיים בין העיר לבין 

  פי על(. Thorn, 2012) (freetown) המנותקת מכבלי הממסד העירוני ,עירונית אוטונומיה

Pruijt (2013)  פלישהלצעדי ניתן לאפיין חמישה מניעים מרכזיים: 

i. לאוכלוסיות מעוטות יכולת פעולה המיוחסת  – פלישה על בסיס קיפוח חברתי

דיור , פעילים חברתיים המבצעים זאת במסגרת מאבק על זכויות חברתיותלו

 מרחבית.היבדלות נגד מאבק ו

ii.  פעולה המיוחסת לאוכלוסיות  – חיפוש אחר דרך חיים אלטרנטיביתכפלישה

הבוחרות לחיות אורח חיים עירוני , קבוצות או בודדים, ממעמד הביניים

 . אלטרנטיבי כתרבות נגד המנותקת מהרשת הממסדית

iii. המעוניינים יזמים לפעולה המיוחסת ליוצרים ו – פלישה לצורך יזמות חברתית

 . לפתח מרכזים עירוניים חברתיים ותרבותיים בחללים נטושים בעיר

iv. פעולה המיוחסת לקבוצות הבוחרות  – פלישה לצורכי העלאת מודעות לשימור

תרבותי ואסטטי במטרה למקד את , לפלוש למבנים נטושים בעלי ערך היסטורי

 שים.שימור ורסטורציה של חללים עירוניים נטועל דעת הקהל בשיח 

v. הקוראת תיגר על הון וממסד הפעולה המבוססת על גיש – פלישה פוליטית ,

 לעתיםתוך כדי השתלטות ) להשיב חללים עירוניים לשימוש הציבורתובעת ו

 אלימה( על המרחב.

Yiftachel (2009), מאבקם של הבדואים המשגת לאפורים'  מרחבים'במונח  עושה שימוש

במטרופולין באר שבע. לטענתו, המדיניות הישראלית ליישוב הבדואים בנגב מביאה 

-לבין אי תושייכו טחוןיב, חוקיותגוונים של קבוצה זו לידי מעמד אפור הממוקם בין 
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יוצרות פלושים על ידי קבוצות  חללים גםדומה,  באופן. חוקיות וחוסר שייכות

לבין גישה  ,את קיומם במרחב העירוני אזרחית המעודדתין מציאות בטווח שבמתקיימים 

 .באופן מסורתי רואה בפעילות זו מפגע עירוני, שהשמרני של השיח הממסדי מגבילה

Lefevre (1991 ,1974 )המרחבייצור תהליכי ל מייחס את זכות הציבור למרחב העירוני 

(production of space) פיזי אך גם בסיס ,מפגש ומחשבהתשתית לפעולה,  המייצרים 

הזדמנויות ואידאולוגיה קבוצתית בין שהשילוב . ציבורית שליטהלח ווכלבעלות, ל

שליטה דרגות השפעה והתובעות מהממסד ת וקהילתיפעולות עשוי להתניע מרחביות 

ה לפעול שה עירונית עשויים לדמותיופלבמרחב הציבורי. שיטוט משמעותיות יותר 

    ויצירה חופשיתאת תיגר על הסדר הקיים ומאפשרת תנועה אפיינת בקריתהמ

-מהווה אנטיגם  זו, הפעולה החופשיתגישה על פי . (Ferrel, 2012) במרחבים ציבוריים

 חללים ציבוריים שהופרטו –( consumption spaces)לרעיון של 'מרחבי צריכה'  זהית

 המיוחסת למבני הכוח בשיח הניאוליברלי מתאפיינים בתרבות צריכה ורגולציה גבוההו

(Chatterton, 2002) .Bourdieu (1985 ) מתאר את המרחב הפיזי והחברתי של העיר

 חברתייםכך, יחסים בין סוכנים אנושיים. מורכבים ושיתופי פעולה מבוסס על יחסים כ

לא רק אינטרסים של כוח וכסף אלא גם פרקטיקות של ולשקף במרחב, עשויים לייצר 

 אורבניזם חווייתיועיצוב ביקורתי טיפול במרחב העירוני דרך עיצוב אורבני המאפשרות 

(Lehtovuori, 2012.)  

, והיא 70-תנועת הסקוואטים הגדולה באירופה התרחשה באיטליה החל משנות ה

 מרכזים 250-ה כללה התנועה כתופסת מקום חשוב בחברה האיטלקית עד היום. בשיא

(Mudu, 2004: 917) תיעוש נרחבים -תהליכי דה היה. הרקע להיווצרותה של התנועה

מפעלים, מקומות  גוןכשהביאו לאובדן של מקומות מפגש וחללים ציבוריים אחרים 

 . ואקום זה הביא להתגבשות בכל רחבי איטליה עבודה וחצרות של פעילות פוליטית

     פוליטיות חדשות שהקימו מרכזים חברתיים בניהול עצמי של קבוצות שמאל

(centro sociale occupato autogestito ו-centro sociale autogestito )  בתוך חללים ומבנים

 השימושנטושים. המרכזים החברתיים באיטליה מייצגים מודל השתתפותי המציג את 

"ניות. המרכזים ולספקולציות נדלפיתוח קפיטליסטי נכסים נטושים כאלטרנטיבה לב

משוחררת  – ”beyond the law“ – 'מעל החוק' באיטליה מאופיינים בפעולה שהיא

. (Mudu, 2004: 923) ופתוחה לציבור הרחב ,מבנה היררכיומאמנה מסודרת, מוחות, מד

מבנה ארגוני שונה בדמות דמוקרטיה ישירה ובלתי  פעילות הפלישה מציעהבאופן זה 

 .(Mudu, 2004) יצירה ותרבות ניסיוניתהמאפשרת שיח,  יתהיררכ

אחד הביטויים המשמעותיים ביותר לתופעת הפלישה העירונית הוא הקמת העיר 

 , פלשהשל המאה הקודמת 70-בשנות ה. דנמרקקופנהגן, ה"חופשית" כריסטיאניה שב

, כללה אמנים ופעילים חברתיים למתחם צבאי נטוש במרכז העיר קופנהגןשקבוצה 

שאפו לייצר לעצמם סביבת מחייה  הפולשיםומגורים שיתופיים.  בתי עסקוהקימה בו 

הליך  קודםבמהלך העשור האחרון בה יוכלו לעצב את החלל בו יפעלו ויחיו. שאוטונומית 

במאבק  לווה שמטרתו הייתה למסד את הבעלות והניהול של הקרקע. ההליך ,רגולטיבי

לצד , וזאת ת המרחבים הציבורייםוופתיח ,הרבגוניותהאוטונומיה הפוליטית, על שימור 

 נגד לממסד-כתרבות ה של הקהילהמחזקת את כוח חוקיתבכך שהסדרה ההכרה 
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(Amouroux, 2009). הבעלות ו באופן קולקטיבי על ידי התושביםהשטח נרכש  2011שנת ב

רה שהוקמה במט ,על נכסים באזור הועברה לידי קרן מיוחדת מתוך הקהילה המקומית

ההסכם הבטיח את המשך  ,מצד אחד. (Coppola &Vanolo, 2015) לנהל ולשמר את הקיים

באופן נוהלו הוא מיסד פעילויות מסויימות שעד אז  ,אך מצד שני ,קיומה של כריסטיאניה

 . נפגעה של המתחם אוטונומיההעצמאי על ידי התושבים וכך 

בין קבוצות  חיבוריםגורם משמעותי בהתפתחות דפוסים שונים של  היארגולציה 

 שנות במהלך  אמסטרדם מרכז העירשקיעתו של . לבין חללים ריקים עצמאיות יוצרות

באופן מוסדר ליחידים ולקבוצות לפלוש העירייה התירה לכך שיצר את הרקע  80-וה 70-ה

'סקוואטים' שאירחו דיור ומיזמים בשנים אלו הוקמו מגוון  כתוצאה מכך, .חוקי למבניםו

המשבר באופן דומה, . (Pruijt, 2003, 2004; Shaw, 2005) קהילתיים וחברתיים, תרבותיים

 חללים נטושים רבים, ובפרט הימצאותם של שלאחר נפילת החומה ברליןהעירוני של 

 ברורהבהם הרגולציה אינה  מרחביםל כר פעולה נוחיצר  ,המזרחי של העיר הדיבצ

 בניהול עצמי תרבות וחברה, כזי קהילהשאיפשרו הקמת מרתנאים , ואכיפת החוק רופסת

(Colomb, 2012). בלואר איסט סייד בניו יורק 70-תופעה דומה לזו התרחשה בשנות ה. 

, אפשרה לקבוצות של פאנקיסטיםבאזור זה המדיניות הסובלנית כלפי פלישות 

בתי , זורים אוטונומיים' בתוך בתי מגוריםקומוניסטים ואמנים להקים 'א, אנרכיסטים

אזורים אלו סיפקו הצצה נדירה לקהילות . שנפלשוכנסיות ומפעלים נטושים , ספר

לעומת . (Ocejo, 2011) חברה ופוליטיקה, מוזיקה, תרבות, מחתרתיות ששילבו בין אמנות

שככל הנראה  ,עויינת בעיקרה ,להתייחסות שונהב הפלישות בארצות הברית זכו ור, זאת

קניין התומכות בהעירוני הממסד מערכת הערכית, הנורמות וההעדפות של הנובעת מ

 .(Temple, 2003) פרטירכוש בו

תקופה של שגשוג כלכלי שהביאה לעלייה  אלפייםים רבות באירופה חוו בשנות הער

ות לתופעלהתאים את מדיניותן מגמה זו אילצה את הרשויות העירוניות . בביקוש לנדל"ן

מתחמים פינוי חלק מהל ההביא מגמה זו. של דעיכה כלכלית בתקופותשתומרצו  ,פלישה

'מיסוד גמיש' לאו  (institutional arrangement) הסדרהול ברחבי אירופה פלושיםה

“flexible institutialization” (Pruijt, 2004; Lopez, 2013) .מיסוד  ,מצד אחד של חלקם

, מנגד ,בעלי אינטרסיםלמפני פינוי עקב מכירת השטח ליזמים ו הגן עליהםמתחמים ה

ופינוי מכירת  וחופשית. עצמאיתנגד כמקורות של תרבות  ערער את מעמדםמיסוד ה

 שברובע (Kunsthaus Tacheles) "תכ'לס"המוכרים בעולם, הבניין של אחד הסקוואטים 

לתהליך בו חללים דוגמה היא  ,ברלין, ששימש כמרכז תרבותי אלטרנטיבי( בMitte) המיט  

 .(Palconer, 2013) פלושים מפונים ומוסדרים לטובת יוזמות נדל"ניות

החקיקה בעניין  ,בבריטניהמדינות שונות נבדלות ביחסן למיסוד הפלישה העירונית. 

 adverse)' ת מיון המתבססת על 'בעלות שליליתפלישה עירונית נשענת על שיט

possession)  במסגרת מדיניות זו נכסים ממויינים על בסיס השימוש בהם . מקרקעיןעל

, הממסד חיובי שינוי שעשויה לחוללישנה פלישה עירונית,  אםכך, . והשפעתם המרחבית

 .(Fox, O'mahony & Cob, 2008) הבעלות על הנכס לפולשים העברתתמוך בעשוי ל

ת זמניות תנועת הפלישה העירונית מורכבת מהתארגנויולעומת זאת, באיטליה 

    (TAZ – Temporary Autonomous Zones)'אזורים אוטונומיים ארעיים'  שמייצרות
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(Bey, 1991 )בעבר תנועת הפלישה העירונית בעוד ש. מוסדות תרבות וחברהכגנים ורמאה

 ןבחלקהתארגנויות נתמכות הכיום,  – מאבק בממסדהוהתנגשות ה באיטליה הדגישה את

 מתחמים פלושים, שבספרד מדרידב. (Mudu, 2004)פרטיים מוסדיים וגורמים על ידי 

ומתן בין  שאמכך למשל, . תהליך הנקרא 'מיסוד גמיש'בעזרת הכרה ממסדית זוכים ל

מתוך שאיפה  במרחבים ריקיםיוצרת פעילות הפולשים לבין הממסד הסדיר ומיסד 

נונים לבין מנג ,הפולשיםחברי הקבוצה בין האוטונומיה של שמור על האיזון לש

  (.Martinez, 2014) חללים נטושיםפעילות בשל חוקית ארוכת טווח  הסדרההמאפשרים 

ובאותה העת של ג'נטריפיקציה להאיץ תהליכים של פלישות עירוניות עשויה הסדרה 

 יוזמות פיתוח נדל"ניותפני נכסים עירוניים מהשומרים על נונים לייצר מנג יכולים גם

(Lehtovuori & Havrik, 2009; Oehmke, 2010; Kagen & Hahn, 2011) ,ההצלחה של . כך

, חיי יצירתי המארח אמנות, תרבות אזורלייצר  ,ניו יורקהפולשים בלואר איסט סייד, 

 השכונה שלג'נטריפיקציה  ךבחלוף השנים לתהלימצליחה הובילה  מוזיקה תלילה וסצנ

(Ocejo, 2011) .200בוצה של קעל ידי  2009שהתרחשה בשנת  לעומת זאת, פלישה 

למבנים שיועדו לפיתוח מחודש כקומפלקס דירות יוקרה  ,אמנים, יזמים ויוצרים

ושינוי  המתחםלשימור  , הביאהבעיר המבורג, גרמניה Gängeviertelאזור בומשרדים 

כללה היצירה במתחם  פעילות. פתוח לקהלואוטונומי יצירה הפולשים יצרו מרחב  .ייעודו

. השימושים החדשים התוו עודוי אמנות, ברים, הופעות, מסעדות בבין השאר מיצ

ושינתה את  ים במתחםרכשה את המבנש, העירייהידי  שאומצה על אלטרנטיבה תכנונית

 חללי עבודה, תצוגה, קהילה ותרבותשימושים דוגמת  יםציבור המארחייעודם למבני 

(Oehmke, 2010; Kagen & Hahn, 2011).  

Harvey (2012) בתים של אנשים"מייצרת כ התרבותיתו רואה את העשייה היזמית" 

(houses of people)מייצגים את מעמד  , שמטרתם לשרת את תושבי העיר, ובכך הם

באמצעות ,המייצר הלכה למעשה את המרחב של עצמו( pecariat class)הפועלים המודרני 

עם זאת, הוא טוען, כי בתים אלו  .תית לשמר את הגיוון התרבוהנלחמתרבות נגד 

ערכי הנדל"ן והמסים והשכונה משווקת כ"רב  של עליית עשויים להתניע תהליך

. תהליך זה עשוי להוביל לג'נטריפיקציה תרבותית", "שוקקת" ושופעת בפעילות מגוונת

 . (Harvey, 2012) מואצת וניכור של המרחב הציבורי מאותה העשייה עצמה

למתג עצמן כ"ערים  הפועלותכמו אמסטרדם, מדריד, קופנהגן וברלין,  ערים מודרניות

ה צעירות ויזמיות בעלות כישרון ישכות אליהן קבוצות אוכלוסימוערים ה – יצירתיות"

 של פלישות עירוניות (institutalization)מיסוד מאפשרות  –לוגי ויצירתי וניהולי, טכנ

אזורים  במהלכם, הופכים. יביתטאטרקו כחלק מניסיונותיהן לספק סביבה רב גונית

אזורים שנחשבו בעבר כחצר האחורית של העיר, ומקומות של מחאה ותרבות נגד, ל

' אזורים יצירתיים'-עירוני כהמיתוג ההעולים בקנה אחד עם מבוקשים ושוקקי חיים 

(Stroper, 1989; Scott, 2000; Florida, 2005) . ,התפישה  על אףחשוב להבין כי עם זאת

 creative) יצירה מחתרתיתמצעות ערים יצירתיות מעודדות פיתוח עירוני באלפיה 

underclass), תהליך של התנוונות  להאיץ עלולה פלישהעילות פשל  המהיר הסדרה

 90-ברלין של שנות העוד שבבכך,  .יוצר של אותם אזורים\המחתרתי ופגיעה באופי

חידוש רבות, והיוו מרכיב חשוב בתהליך התלעידוד המתחמים הפלושים תרמו רבות 



17 

  

בפיתוח  חיבלשלעתים וו גורם זר יההם  האלפיים בשנות ,מחושבהאיטי והעירוני ה

במקרים רבים  .(Bader & Scharenberg, 2010; Holm & Kuhn, 2011) יםמבוקש אזורים

חללים  על ידי פינוי מוגר מוסד הפלישות העירוניות ,בהם לא יושמה מדיניות של הסדרה

 (.Colomb, 2012)נדל"ן מיזמי פלושים לטובת השקעה ב

לזהות  קשה .מתקיימות בהקשר מסויםפלישה עירונית במקרים רבים לסיכום, 

לבין בין קבוצות עצמאיות יוצרות שיחסי הגומלין למדיניות חד משמעית המתייחסת 

שבו אופן של העל מנת לגבש מדיניות כזו דרושה הבנה עמוקה . עירוניים נטושיםחללים 

 בהקשרים עירוניים ספציפיים מקבלת צורהוכיצד היא  ,בתוך עיר מתגבשתיצירתיות 

(Boren & Young, 2012) . 
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 המחקר מערך .2

ת המשמישות חללים פנויים פלישה עירונית היא תופעה שמקורה בתנועות אזרחיו

 ו אינן מהוות את הסוכנים היחידיםעם זאת, תנועות אל. םלצרכים פרטיים וציבוריי

מקומיים הפוגשים את  גורמים ממסדיים מערך רחב של ולצידן קיים הקיימים בשטח

באופנים שונים ובשלבים שונים של התגבשותה. כתוצאה מכך, התנועה העצמאית 

 של שיחהסוכנים האנושיים והמסמכים המתעדים את התופעה מצויים ברבדים שונים 

בקרב גורמי אכיפה  ומידע המצוילבין מסמכי מדיניות  ,הנע בין מחקר ותיעוד אישי

 , הממסדי והעצמאי,בין שני העולמות להפגישבעבודה זו נעשה ניסיון  .ותכנון עירוני

 אוטונומית לבין הרגולציה הממסדית.יוצרת לגשר על הפער הקיים בין פעילות  המנסה

 :אלה הן דה זובעבו שנבחנושאלות המחקר 
 

מהן המוטיבציות לפלישה של קבוצות פעילות ויוצרות למבנים ומתחמים  .1

  תל אביב וירושלים?, עירוניים נטושים בחיפה

 באיזו מידה עוברים תהליכי פלישה עירונית בישראל מיסוד?  .2

 בתחום הרגולציה? מה ניתן ללמוד מהניסיון האוסטרי .3

 השערות המחקר 2.1

תנאים שלושה נשענת על  בתל אביב, בחיפה ובירושלים המוטיבציה לפלישה .1

ללים יצירתיים חב מחסור( 2( קיום חללים עירוניים ריקים )1)מרכזיים: 

. קבוצות יצירתיות המחפשות בית וחלל ליצור בו מצאותי( ה3וקהילתיים )

חיפוש אחר מתחמים נטושים וכניסה לתוכם במטרה ליצור מניעים התנאים הללו 

 . תרבותית וקהילתית, ציבוריים המארחים פעילות יצירתיתמרחבים 

תהליכי ל התנגדותלהיא ביטוי בערים הגדולות בישראל פלישה למתחמים נטושים  .2

. תהליכים אלו בדרך כלל נוצרים כתוצאה משינויים באקלים גידור עירוניים

חברתי ברמה הארצית והעירונית. תרבות נגד זו מבטאת את רצונן של -הפוליטי

קבוצות תושבים ובהן אמנים, יוצרים, פעילים ויזמי תרבות עצמאיים, להיות 

 מעורבות בהחלטות בנוגע לשימושים במתחמים נטושים בעיר. 

תל אביב מאופיינת בביקושים . הפלישות משתנים ממקום למקום דפוסי ומאפייני .3

יד קשה בכל הנוגע לפלישות  נוקטכי הממסד העירוני  שיערנוגבוהים לנדל"ן ולכן 

-ארכיטקטוני-בחיפה מלאי החללים בעלי ערך היסטורי. למקרקעין פרטי וציבורי

בירושלים מחסור בחללים  .תרבותי משמעותי יכול לאפשר פעילות מסוג זה
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יים מגוונים ייעודיים לתרבות ואמנות ונוכחותן של קבוצות עם מסרים אמנות

    .להביא לצמיחת התופעה "מלמטה" עשויה

 מתודולוגיה  2.2

 Grounded) אוריה מעוגנת שדההתבסס בעיקרו על תשהמחקר הוא מחקר רוחב איכותני 

research) (Geertz, 1973: 23). חקר קבוצות והתארגנויות אד  בעזרת נבחנהאוריה הת

קרקע פורייה לאמירה חברתית, פוליטית, נטושים  הוקיות בישראל המוצאות חללים

בין הממצאים בארץ  משווההתי בעבודה אבנוסף קיים מרכיב השוו יצירתית ועירונית.

 הבחינגם מאפשר ושל פיתוח והסדרה,  שונההמייצג דגם  ,אוסטריהחקר המקרה לבין 

  .לאורך שנים רגולציה ביחס לתופעת הפלישותשינוי דפוס השל 

חקרי מקרה של קבוצות או בודדים שפלשו למתחמים נטושים  13במרכז המחקר עמדו 

בין  שנערכו בחיפה, תל אביב וירושלים. ניתוחי המקרה התבססו על תצפיות משתתפות

 ,של הפעילים החברתית, סיורי שטח בחללים הפלושים, ניתוח הרשת 2017-2010השנים 

עם ראיונות עומק  15-ות הפלישה בפעולשלקחו חלק  פעיליםראיונות עומק עם  27

, נערך מיפוי של חללים נטושים מלבד זאת. , מנהלי מחלקות ומתכנני עריםמתווי מדיניות

בניין עיר )תב"עות( החלות  תוכניות, נבחנו שנפלשו על ידי קבוצות עצמאיות יצירתיות

המנגנונים הרגולטוריים הקיימים בישראל בנוגע לתופעת כן נבדקו אלו ו על שטחים

ראיונות עומק עם  ושבעהתצפיות משתתפות  15באוסטריה נערכו  הפלישה למקרקעין.

 :בישראלשנבחנו את מקרי הפלישה מתאר  1לוח  פולשים ומתווי מדיניות.
 

 1לוח 

 מקרי חקר של פלישות עירוניות, על פי ערים

 
 חיפה תל אביב ירושלים

 עצמאי     

 M.A.X – שוק תלפיות B A Squat "בית ריק"

 "בית ריק" חיפה בית צעירות מזרחי "תלתליסטים"

  60שינקין  רון סימהיהבית של מ

 83דיזנגוף  מסיבות בתים נטושים ברחביה
 

 "מטר 100"מסיבות 
  

           
 בשיתוף 
 הממסד 

 

ירֹול" חדשה"בית אליאנס, עמותת "רוח   "החורבה" "ַגבִּ

 "האגף"גלריה  "שביל החלב" ה"מפעל", קבוצת "בית ריק"

 
 "קרטל" 

  
 "הפירמידה"
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לות של קבוצות עצמאיות בישראל ובפעערכו שעות של תצפיות משתתפות נ 100-יותר מ

את הבסיס  תההווהיכרות זו עם חלק מהקבוצות . בהפקה כחלק פעילהן כקהל והן 

המניעים לפעולה , המרחב בו הקבוצות פועלות בהבנת הייעסו, לניתוחי המקרה בישראל

 . ומאפייניה

, תצפיות משתתפות, באמצעות ראיונות ועשאפיון הפלישות נ, איסוף המידע ויתורא

. לוגים אישייםבו אתרי אינטרנט שונים ,וחיפוש מידע ברשתות חברתיותלא רשמי מידע 

, סיפור הרקעלימוד , מיפוי אופי הפעולהבסייע בזיהוי ול אמצעים אלו ני שניתוח איכות

וויות הסתכלות נוספות ורחבות יותר העניק זו (3 )נספח הקשרים בין השחקנים השונים

  . ומניעיה על תופעת הפלישה

האחת, טכניקות מרכזיות:  שתיתבצע בהבממסד זיהוי גורמי המפתח והרגולציה 

מיפוי המחלקות והגופים העירוניים השניה, ומתווי מדיניות ו ראיונות עם פולשים

נסקרו ארבעה גורמים עיקריים . המטפלים בנושאי תכנון עירוני, נכסים, תרבות וחברה

קבוצות עצמאיות: אגפי נכסי עירייה, לבין החיבור בין חללים ריקים  המשפיעים על אופן

חידות עירוניות המיועדות לפיתוח וחברות בת וי ,אגפי אמנויות, מחלקות חברה ונוער

 . אזורים נבחרים בעיר

חיפוש סיורי שטח, עשה באמצעות תונים אודות ההיסטוריה התכנונית נאיסוף הנ

מקרקעי ישראל ומנהל התכנון וראיונות עם גורמי אכיפה  רשותבמאגרי התוכניות של 

מצבם הנוכחי של ל סיפקו תובנות בנוגעבשטח  סיוריםו עיון בתכניות מדיניות.וקובעי 

ממסד מתייחס למתחמים נטושים, את האופן בו הסייעו גם להסביר יונות ראה. המבנים

סיפקו נקודת מבט אישית של ראיונות עם הפולשים . היוצרותקבוצות לופולשים, ל

 ,לבסוף. פולשים אודות המתחמים אליהם פלשו והחוויה שלהם מהמפגש עם הממסדה

חומר למחשבה  יםמציעימון וניהול ההסדרה, מל יםמודל ףחש ,בווינהשדה המחקר 

 אודות אפשרויות מיסוד התופעה.
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 תופעת הפלישה בישראל . 3

עוד בימי 'חומה ומגדל' תפיסת קרקע באופן ו פלישה אינם חדשים בישראלתהליכי 

הגאוגרפי השיח לאומית לגבי הזכות למרחב הגאוגרפי. -מחתרתי היוותה אמירה ציבורית

הנובעת קרקע בלתי חוקית של  התפיסלישה את מושג הפל ייחסל נוהגוהתכנוני בישראל 

 מאחזיםהם שירותים ציבוריים. דוגמאות לכך בצורך בדיור וומ, מניעים פוליטייםמבעיקר 

פלישות של מחוסרי ,  בנגב מוכרים-לאכפרים  ,קו הירוקליהודיים בלתי חוקיים מעבר 

נגד -פלישה כתרבות על. מעט דובר סטטוטוריות תוכניותמעוגנת ב שאינהיה יבנודיור 

  עצמאיות של אזרחיםת מיוחסת לקבוצווחברתיים -נובעת ממניעים תרבותייםה

 בחללים נטושים.הפועלות 

מקרקעי  רשותבישראל נהוג לסווג פלישה על פי מועד גילויה על ידי הפקחים של 

 30התגלו  אםלפנות פולשים  כדיח סביר ישראל. החוק מתיר לבעל קרקע להשתמש בכו

(, ואולם בשלבים מאוחרים 1969בחוק המקרקעין, תשכ"ט  18ימים מיום התפיסה )סעיף 

, חוק מקרקעי ציבור, תשמ"א 12יותר יש צורך בצו 'סילוק יד' ואף צו בית משפט )סעיף 

ישה בנושא פלמרכז המידע והמחקר של הכנסת  2004שנת בפרסם ש רקע מסמך(. 1981

מתייחס בעיקר לפלישה המתבצעת במסגרת בנייה  אללקרקעות ולמבנים נטושים בישר

(. עם זאת, אין התייחסות 2004מזרחי, -בלתי חוקית על קרקעות המדינה )טביביאן

 חברתיים וקהילתיים. אמנותיים, מיוחדת לפלישה המגלמת בתוכה תהליכים 

 בירושלים פלישות  13.

דה ', מתאר גילי 2014במאמר שפוסם בכתב העת העצמאי לאמנות 'ערב רב' באוגוסט 

 :בירושליםבשימוש  שלא היומרחבים את שורשי הפעילות המחתרתית ב לוי 'קיד

כמה עשרות מסיבות. הם היו התשובה המחתרתית  "מטר-מאה"אירגנו  2001-ל 1997בין 

ומנים של מוזיקה, בעיקר טכנו ונגזרות שלו. של אותן שנים. חברי הקבוצה היו נרק 17לאומן 

הם עברו בין חניונים, בתים נטושים, החורבות שקדמו למתחם התחנה הראשונה )שלה הם 

קראו בפשטות "הרכבת"( וחללים תעשייתיים כאלה ואחרים. הקהל שפקד את האירועים 

לייצר אנדרגראונד  . הם היו הראשונים3,000-איש, כשבשיא הגיעו כ 1,500-ל 700שלהם נע בין 

 מידה גדול בירושלים, והפרסום שלהם נשען על מפה לאוזן וכרטיסי ביקור.-בקנה

פיתוח בין שנמצאו בתהליכים שבין נטישה ל במבנים מסיבותקיימה מטר' -מאה' קבוצת

על פי  .(47ורג 'ג החזיר )קינג ובניין כורש ברחוב הרבנות הנטוש, בניין פאלאס מלון דוגמת

נולד  2000רוץ האינתיפאדה השנייה באוקטובר עם פדני ז'ורז'בסקי, ממארגני המסיבות, 

על אף שלא מעט ": מתוך המאמר( לגילי דה קיד ריאיוןמטר" )-"החלק העצוב של מאה
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אירועים נעשו בתקופה הזאת, הקהל שהגיע מנה כמה עשרות בודדות. תהליך הגסיסה 

" ממשיך ומתאר גילי לוי )גילי דה קיד, ה לקודרת יותרא גם במוזיקה, שהפכהאטי התבט

2004.) 

אלא גם  בירושליםטחון יבחינת תחושת הבמנקודת מפנה לא רק  התהווהאינתיפאדה 

ואקום  יצרה היאבמובן זה, . תושבי העירבחינת העסקים ותרבות הבילוי והפנאי של מ

 .בחללים ריקים בעירשה חרשהתמחתרתית ו נוסדה תרבות עמוק שעל הרקע של תרבותי

 RAW ,נולדו יוזמות דגל ירושלמיות וביניהן: טכנו ירושלים, פאקוטק ,תקופהבאותה 

 הפעילות. (2014)גילי דה קיד, בעיר  נטושיםשפעלו בין השאר בחללים  ובנות לילית

תבחן  "רון סימהיהבית של מ" שכונהנטוש במבנה  העצמאית שהתרחשה בתקופה זו

  .פעילות עצמאית ארוכת טווחבהמשך כמקרה בוחן ל

 ,אלפייםבתחילת העשור השני של שנות השל הפעילות התרחש דווקא  הבאהגל 

שתי קבוצות הובילו את פעילות  . בתקופה זו2011בסמיכות למחאה החברתית של קיץ 

מסיבות רבות גם  נערכו לאורך השנים .'תלתליסטים'וה 'בית ריק'הפלישה בירושלים: 

 בשלושה שהתקיימו נטושים בתים מסיבות דוגמת ובודדים ארעיות קבוצות ביוזמת

שאותרו והושמשו על שנערכו בחללים  אחרות ומסיבות רחביה בשכונת נטושים מבנים

 ידי שתי הקבוצות.
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 'בית ריק'  3.1.1

 המחאה החברתיתסוף בירושלים מאז  שפעלה רוח ואנשי היא קבוצת אמנים' בית ריק'

תשתית לסביבת בחללים עירוניים ריקים  קימהה. הקבוצה 2016ועד שנת  2011 בקיץ

לייצר  ועולות הקבוצה שאפפ ית שנאספה לשם כך.אותה בקהילה ארע הכלסיאיצירה ו

הקבוצה  זבהעבסוף הפעולה . יצירהתהליך הקהילה אזרחית הלוקחת חלק אינטגרלי ב

; אתר 'שביט 2011אתר 'בית ריק', ) את התשתית שנבנתה הםבשאירה הו יםאת החלל

 (.2016, 'המפעל'אתר ; 2017ירון', 

  1 תמונה

 שימוש חוזר בבר המלון באירוע הראשון של קבוצת 'בית ריק' ירושלים במלון הנשיא

 : עמוד פייסבוק "בית ריק", צילום: שי הלוימקור

 טלביה,ב 'הנשיא מלוןמבנה נטוש שנבנה כ'בתקיים ההקבוצה  של הראשון האירוע

ו בגלגוליו 80-שנות ההמלון נסגר בסוף . 20-של המאה ה 50-באמצע שנות ה ,םירושלי

לחברת  נמכרש עד( 2002)קרויאנקר,  עולים מעונותככמשרדי ממשלה ו שימש הבאים

 25 מעל נטוש מדעהמבנה ש. לטובת הקמת פרויקט מגורי יוקרה הנדל"ן 'אפריקה ישראל'

ת הבי נפתח . בסיומו,וחצי כחודש ושארכ אוצרותו בנייה, ניקיון של עבר תהליך שנים

אלעד ירון מקבוצת "בית . בלבד אחד לערב הרחב לקהל ארעי תרבות היכל של במתכונת

הוקמו  פרפורמנס ובמת אמנות תערוכת. אנשים 1,500-כ הגיעו לאירועריק" מספר כי 

ט הפרויק .(2013)ריאיון,  היום לכ במשךופעלו  (1)תמונה  המלון' ובבריכת הלאונג בחלל

 ספר שנבנה כבית ,הסיבים הנטוש ברחוב עמק רפאים במכון התקיים הקבוצה של השני

 1996-ננטש ב שהיה בבעלות מנהל מקרקעי ישראל . המבנה19-ה המאה בסוף טמפלרי

עבודות הבנייה של זה,  פרויקט. ב1998-מכרז לבניית בית מלון בליזם פרטי ב ונמכר

 הייתה כוונת הקבוצהמספר כי  'בית ריק'. אלעד ירון מקבוצת שנה חציכ הקבוצה נמשכו

, ריאיון" )בו בונהו שחיה קהילהלסביבה דינמית המשמשת כבית זמני ל המבנה את להפוך"

ל חל, סלון, ספרייה, מטבח השאר כלל ביןש קומות שתי בן תרבות היכל היה התוצר. (2013

 במקום התקיימו בהם ימים לשלושה נפתח האירוע. (2)תמונה  סנוקר חדרו להופעות

 מניוא שאירח רבבית קולנוע וציבורית,  ספרייה, מוזיקליות הופעות, אמנות תערוכת

 .הערב עד מהבוקר סאונד
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קול קורא לאומנים להגיש 

 הצעות לתערוכה

  מטבח ייעודי שהוקם לפרויקט

 2 תמונה

 האירוע השני של קבוצת

  – ירושלים 'בית ריק'

 מפעל הסיבים

 

  מטבח ייעודי שהוקם לפרויקט

 שי הלוי צילום: ,'בית ריק': עמוד הפייסבוק מקור
 

 Overdoingעיצוב: , 'בית ריק': עמוד הפייסבוק מקור
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 שבארמוןצבי -ית בןינא רחל על שם הלימוד בחוות התקיים הקבוצה של השלישי הפרויקט

ארמון שולי שכונת רחביה לשטח בשכונת מ 1928-ב החווה הועברה. בירושלים הנציב

הועבר השטח לבעלותה של האוניברסיטה  1954-ב .היה בחלקו שטח מפורזש הנציב

אושרה  2011בשנת  .(2012)דו"ח היסטורי, קבוצת 'בית ריק',  2006-בהעברית ופונה 

. בפרויקט זה, (4711מספר  תוכנית)לבניית קומפלקס בתי מלון פרטיים במתחם  תוכנית

ף שיתו חיי המאפשר אתר הנטוש במתחם להקים ניסתהו בשטח לגור עברה הקבוצה

, רדיו תחנת, מכבסה, מטבח נבנוננטעה גינת ירק ו הנטוש במתחם. יצירתייםו תרבותיים

ירון,  אלעד .(3המתחם בתמונה )ראו את מפת  ועוד חמים מים עם מקלחתמרכולת, סלון, 

ם ע יחד שבנתה ותושבים יוצרים של נוצרה קהילה המיזם סביבשמספר  ,מחברי הקבוצה

ע לשבו נפתח הקיבוץ. (2013, ריאיון) ם", כפי שנקרא על ידקיבוץפרויקט "ה את הקבוצה

קבלן , הנטישה לאחר כחודש. הקודמים הפרויקטים שניל בדומה ננטש מכן ולאחר ימים

  .שנבנתה התשתית את הרס ישראל מקרקעי מנהלמטעם 

 3 תמונה

 'הקיבוץ' –ירושלים  'בית ריק'של קבוצת  אירוע השלישימפת המתחם שנבנה ב

 עיצוב: טל הרדה, 'בית ריק': עמוד הפייסבוק מקור 
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 – ירושליםמסע במרחב העירוני של היה  'בית ריק'קבוצת העצמאי האחרון של  פרויקטה

הפעם הפעולה הייתה דינמית ושאפה להשתלב בחיי היומיום של המרחב . 'שיירה'

המסע  העירוני וזאת בניגוד לפעולות קודמות שהתקיימו במרחבים ריקים וקבועים.

כגון: עגלת מטבח, עגלת  ( של עגלות לשימושים שוניםDIYהתבסס על בנייה עצמית )

שבועות בין מרחבים ציבוריים  שלושההקבוצה במשך  נדדו עם חברי . העגלותוכו' ספרייה

אמירה  הזה אפשרבפרויקט התנועה  תפעול. (4מופיע בתמונה )מסלול השיירה  בעיר

לזכות נדות שונות ביחס בעלות אג'ת קבוצועם מפגשים  ששאבה השראה מתוךמרחבית 

קהילות 'המאפיינים  הפרויקט העלה על פני השטח אתגרים רביםבפועל, . למרחב ועיצובו

  .(communities of place) "קהילות מקום" בניגוד ל (communities of interest) 'עניין

 4 תמונה

 'השיירה' – ירושלים 'בית ריק' קבוצת של הפרויקט הרביעי

 תר" בצפון העירחברי הקבוצה בנקודת היציאה למסע בתחנת הרכבת "גבעת המב

 דנה גושן, צילום: 'בית ריק': עמוד הפייסבוק מקור

 
  



27 

  

 מפת מסלול השיירה

 עיצוב: טל הרדה, 'בית ריק'עמוד הפייסבוק : מקור

 התקשתה למצוא את מקומהבפרויקטים הראשונים הקהילה שהוותה את עמוד התווך 

התבגרות חברי הקבוצה  ביניהם ,נוספיםאתגרים במרחב העירוני.  כחלק מהתנועה

 העלו שאלות אודות המשך הדרך.  ,והפיכתם להורים

מוד צמתחם תרבות, בילוי ופנאי ה –נחנך מתחם התחנה הראשונה בירושלים  2013-ב

ירושלים ליזם פרטי עיריית שהוחכר על ידי . המתחם הוקם בשטח בעיר פארק המסילהל

להכשיר לשפץ,  'בית ריק'את קבוצת המתחם  בעל הזמין 2014במהלך ושופץ על חשבונו. 
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ר על ידי מוזיאון הרכבות בחיפה שהוחכ (5)תמונה  322ורי את הקרון ההיסטולהפעיל 

ה ת. הפעולה היהתחייבות לשימורו ופתיחתו לקהל תמורתשנים  ליזם לתקופה של עשר

בעייתי כמרחב נתפס ונשען על בסיס מסחרי מתחם התחנה  , שכןתבמחלוק השנוי

)בין השאר היות והמרחב תחת  שלה עדקהלי הילבכל הנוגע לאופי הפעילות ו לפעולה

 :ךכים ראתה הקבוצה את הפעולה רב. עם זאת, במובנים רגולציה(

עימו,  םשל פעולה בקבוצה: השקיעה בהיסטורי והיחסי DNA-שומרת על רכיבים רבים מה

 התנאים לכינונה של קהילה ארעית יוצרת ונטילת האחריות על הקמת האתר בו אנו

 .פועלים

 ( 2014, 322)קטלוג תערוכת פתיחת קרון  

כיוון שטמנה בחובה אפשרות להמשיך ההצעה נתפסה כהזדמנות כלכלית ואמנותית 

לוותה בפעולה יסודית של  התערוכה הראשונה. בה בעת טחון כלכלייהנות מביליצור ול

שתי  בקרון התבססה עלהפעילות . צרות אמנותית לצד מחקר היסטוריושיפוץ וא

ת, מספר אירועי אמנות ושעות פתיחה קבועות. האתגר המשמעותי היה הפעלה תערוכו

מהותי נוסף היה הקמת חוף מלאכותי אתגר . כלכליתסדירה של הקרון ללא תמיכה 

   .שהוקם ללא תיאום עם הקבוצה, הקיף את הקרון והקשה את הכניסה אליו

 5 תמונה

 'הקרון' –ירושלים  'בית ריק'של קבוצת  החמישיהפרויקט 

 הקרון טרם תחילת הפעולה

 : עמוד פייסבוק 'בית ריק', צילום: שי הלוימקור
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 הקמת התערוכה הראשונה בתוך הקרוןהקרון במהלך 

 : עמוד פייסבוק 'בית ריק', צילום: שי הלוימקור 

פעלה הקבוצה במסגרת פרויקטים אישיים של חבריה במסגרות ממסדיות שונות  2015-ב

ותי של אירועי מנוניהול א 'רוח חדשה'בהן פרויקט אמנותי במרחב הציבורי עבור עמותת 

אמנות בעיר. הפנייה לפרויקטים אישיים נובעת מההתבגרות של חברי הקבוצה והצורך 

רויקטים היו אישיים אך הם שיתפו את חברי הקבוצה בביטחון כלכלי. חשוב לציין כי הפ

יזמו חלק מחברי הקבוצה  2016-ושאפו לשמר חלקים מהאופי הייחודי של פעולתה. ב

בית ' המבנה שכונה ממשק מול חברת עדן במסגרתו קיבלו לשימוש זמני אך מתוקצב את

לאיחוד העיר.  40-חגיגות הציון , בניין ריק בבעלות עיריית ירושלים שניתן לה ל'הטנה

. הרבעון הראשון 'המפעל' –הפרויקט הפך במרוצת הימים לפרויקט של הקבוצה כולה 

הווה את הסנונית הראשונה לפעילות שנפתחה לציבור במהלך חודשי הקיץ  2016של 

לבית  'מפעל'שהפכה את ה 'בית ריק'והתבססה על התשתית שנבנתה על ידי קבוצת 

 לפעילות עצמאית בעיר. 
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 'תלתליסטים' 3.1.2 

אלטרנטיביים  במיקומים( עירוניים רייבים) מסיבותשקיימה  קבוצה היא 'תלתליסטים'ה

ת מסיבו הקבוצה ערכהמהחיפוש המתמיד אחר חללים לפעולה,  כחלק. בירושלים שונים

ן בניי, חיים עץ ישיבתברחוב בן הלל,  ן: בנייםביניה בירושלים נטושים חללים במספר

בבעלות פרטית  היוכל החללים . הנביאים שברחוב צ.ע.מ ובחניון 29 יהודה-בן ובברח

. מלונאותלטובת מגורי יוקרה או  פיתוחבין ונמצאו בשלבים שונים שבין נטישה ל

אמני סאונד  והוצב" אנדרגראונד ישיבה" הנטושה, ישיבת עץ חייםב שהתקיימו מסיבותב

הקרינו אמנות שוידאו  ניואמ (6 )תמונה הקודש ארון עמד בו במקום (DJ) המוזיק שניגנו

נותר  המקוםהציוד פורק וכל אחת מהמסיבות,  בסוף. הנשים בעזרת( VJ) חזותית

המאפשרים  יםטוב מיםעקב קושי באיתור חללים נטושים במיקו .שהיה כפי בעזבונו,

פעולה ללא סכנת סגירה על ידי המשטרה עברה הקבוצה לפעול בחללים פרטיים דוגמת 

אולמות אירועים, חללים תעשייתיים, ברים ועוד. הקבוצה הינה קבוצה דינמית, חבריה 

התקיימו מסיבות בחללים ריקים  2017/8בשנים והקהילה סביבה משתנים עם הזמן. 

  .בירושלים וסביבתה

 6 תמונה

  חלק מצוות ההפקה של קבוצת 'תלתליסטים' במהלך הכנות לאחת מהמסיבות

 צילום: תומר זמורה

 'מסיבות בתים נטושים'ליין  3.1.3

ת המסיבו". נטושים בתים מסיבות" מסיבות בשם סדרתבירושלים מה התקיי 2010 במהלך

ד וע ביןרווח כלכלי ל הייתה שמטרתם עצמאיים מפיקים בין פעולה כשיתוף התקיימו

ה והקהילהשכונה  לשימור המודעותשפעלו למען העלאת  הקהילתי והמנהל רחביה שכונת

 14 ק"רדריקים שנמצאו בבתים ב מסיבות שלוש נערכו הסדרה במסגרת. בה המתגוררת
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שלושת המבנים ב הוקמו עשור האחרוןב .7גבירול  אבןבו 9 היסוד רןקב, (7)תמונה 

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים , 38 תמ"א במסגרתיוקרה  דיורפרויקטי 

 .בפני רעידות אדמה

 7 תמונה

 14רד"ק רחוב מסיבת 'בתים נטושים' ב

 

 

  

בתוך המבנה  חדר

  במהלך מסיבה

 לאחר השיפוץ 14הבניין ברחוב רד"ק 

 פישר צילום: לירן

 google: מפות מקור



32 

 

 מירון סימה  הבית של  3.1.4

ל ש המעבר עקב ננטשו בעיר רבים מבנים ,(2005-2000) האינתיפאדה השנייהבתקופת 

קבוצת צעירים שהיו נכנסה  בשנים אלו. הממשלה העיר לקריית ממרכז הממשלה משרדי

 למבנה ריק שהיה צמוד לבר. המבנה שימש בעבר (1D) 'דיוואן'ביב בר החלק מהקהילה ס

והיה מזוהה במידה רבה עם הבוהמה הירושלמית.  סימה הצייר מירון של הפרטי ביתוכ

, חזר שנטו הבית , ועם מותו נותר1999שנת ב נפטר ,היה דייר מוגן, שחי בגפו והצייר

נועם כוזר,  .והוסב למלון בוטיק לבעליו המקוריים ומאוחר יותר נמכר ליזם פרטי

שילמה , החללאת  ניקתה הקבוצהבתקופת ביניים זו  מספר כי ,ממובילי הפעילות בבית

ש מפג הקרנת סרטים ומקום לצורך במבנה והשתמשה והארנונה את חובות החשמל

ו התרחש ות אלופעול. באותם ימים בירושלים שחיה המצומצמתהיוצרת  לקהילה

ה והסצנ נסגרו רבים מקומות, בירושלים והפנאי הבילוי חיי התמעטו בתקופה בה

 . (2013, ריאיון) בהם לפעול מעניינים חללים וגם בית חיפשה התרבותית

 אביב בתל פלישות 23.

מחאה ל תקופה שקדמהניתן לחלק לשתי תקופות מרכזיות: את הפלישות בתל אביב 

 ,אלפייםנות הש העשור הראשון של אמצע שיאה היהש, 2011החברתית של קיץ 

 . 2011אחר קיץ תקופה שלהו

 2011קיץ  – המחאה החברתיתלפני  3.2.1

ו שקמ מהמשמעותיים שהיו סקוואטים מספרו בתל אביב הוקמ האלפייםשנות  באמצע

ן ב ברחוב הסקוואט היא מביניהם המשמעותית. פעלו למשכי זמן משתניםשו בישראל

    הבמקור כמקוו ימששש . הבניין(8)תמונה  2004שנפלש בשנת  B.A Squat – 2 עטר

בית.  וחסרי מכורים לסמיםשל  גג קורתלמזבלה ווהפך ל ריק במשך שנים ארוכותד עמ

שאבו השראה ממוסדות לחייהם, ש 20-עשרה ובתחילת שנות הה גילבקבוצה של אנשים 

ילות , פלשו למבנה והקימו בו מאחז עצמאי בו התגוררו וערכו פעדומים באירופה

מסיבות ארגון מאבק נגד ג'נטריפיקציה, סיוע לחלשים ו חברתית ואמנותית כגון:

הפכו אף הוקמו מספר חללי עבודה ש בבית .תל אביברחבי ושים במחתרתיות בחללים נט

 83 דיזינגוף ברחוב בניין ושופץ נוקה 2005-באותו למקור ליצירה עצמאית וניסיונית. 

 2007-בקצר.  זמן לאחר פונה הוא גם אך נקיסטים,אפ קבוצת של וביתה למשכנה והפך

 .מעוטי יכולת עבור קהילתי מענה שסיפק אלטרנטיבי מרכז 60 שינקין ברחובם הוק

 .וספרייה תרבות אירועי ואירח לאינטרנט עם חיבור ומחשב חמה מיטה סיפקט הסקווא

 . קצר זמן לאחר פונהגם הוא 

תיארה את האווירה ששררה במבנה  B.A Squat-בפעילה טל יעקבסון ז"ל, שהייתה 

  כך:
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ל חשמ של שלמה תשתית בו והקימה הבניין את שיפצה B.A Squat-שהקימה את ה קבוצהה

י לפה תפקד הקבוצה. פורה קהילתי ולמרכז לבית שכונתי ממטרד הבטון גוש את והפכה ומים

. בקונצנזוסה בהסכמ נעשו ההחלטות וכל החברים בין היררכיה ללא אנרכיסטים עקרונות

 לחייםה שהוקדש קבוצתית פגישה נערכה בחודש ופעם לכולם משותף היה האוכל

. חברתיתת לפעילו גם הוקדש הסקוואט, דיור פתרון מלבד. המקום וקידום המשותפים

 היו ותערוכותת הופעו, סדנאות, השכונה לילדי עזר שעורי, סרטים ערבי, קהילתיות ארוחות

 .קבוע סיסל בע במקום נערכות

 (2008, ל"ז יעקובסון טל של )הבלוג 

סיבוך אולם , יפואביב-תלעיריית הנכס היה בבעלות של חברת הקדש ויועד למסירה ל

למרות שהשטח היה בבעלות  וכךכך שסוגיית הפינוי נפלה בין הכיסאות לבירוקרטי הביא 

 שלושך במש פעיל היה הסקוואט הדיירים. פינויל שהיה אחראיהיה גוף ציבורי לא  ,ציבורית

כעבור מספר שנים ש ,העירייה עבר לבעלותלאחר ש משפט בית פונה בצו 2007-בו שנים

לה כי בתקופה בה פעל עמשיחות עם פעילים שביקרו בבית  .לגן ציבורי אותוהפכה 

חשוב לציין כי . במבנה במסגרת המשפט שהתקיים חוייבו הפולשים לשלם עבור השימוש

למבנה  חששו להיכנסתושבים ועוברי אורח צון של הדיירים בפתיחות לקהילה, למרות הר

י חלק מחברי הסקוואט . לאחר הפינואת הביתנרתעו מהעיצוב הקודר שאפיין כיוון ש

 מוזנחיםבתים  – ' בשכונת נווה שאנןבית הצהובל'ובשכונת שפירא  'בית האדום'עברו ל

 הן לפעילות תרבותנק הן למגורים שימשו את סצינת הפאושהושכרו במחירים נמוכים 

. הוא פרטיתהינו מבנה בבעלות ה'בית האדום' בשכונת שפירא  .(2015, ריאיון) רתיתתחמ

 2016בשנת בבעלותם נכסים רבים בשכונה ונפתח שעל ידי קבוצת יזמי נדל"ן נשכר 

 .ליוצרים עצמאייםכמרכז בניהול עצמי המהווה בית לתרבות ולחללי עבודה ליזמים ו
     

 8 תמונה

B.A Squat 

  

 , צילום: אורן זיו, קרן מנור Activestills: מקור
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 2011קיץ  – המחאה החברתית 3.2.2

הפלישה לבית צעירות  התרחשה 2011בקיץ  המחאה החברתיתבשבוע השלישי של 

ה היית שמטרתה עיקריים: קבוצה לשני זרמים והתחלקהפולשים . ברחוב דב הוז מזרחי

 אחד יצירה. תהייתה להקים חממ שמטרתה וקבוצה שנייה אקטיביזם תחממ להקים

  :מתאר זאת כךממובילי המחאה, 

אביב כאתר  בתל רבות קבוצות של הפנטזיות מושא היה במידה רבה מזרחי צעירות בית

ת פוליטי, אסטרטגית אזרחי ציות אי לקבוצת להתארגן הייתה המטרה... מבוקש לפעילות

ש מפג כמקום המבנה את להפעיל היה הרעיון. כוח לה שיש פעילה אזרחית קבוצה ולייצר

ה הסבר של מקומות, בו ליצור, בו לחיות מקום גם בו שיש, מעצים שהואמרחב , לקהילה

 .שופר, קורא קול משם להוציא, מפגש של, בשכונה

  (2013, ריאיון) 

    ו שכן למבנה בקבוצה ו חלק מחברי הפלש ,2011בשלהי מחאת האוהלים, בספטמבר 

ת משפחו עבורמיש את המבנה הפלישה הייתה להש . מטרת(9)תמונה  B.A Squat-ה

בין השאר על האופי עידה שה ,מהעבר שנותרה אמנותבו  גילתה דיור. הקבוצהמחוסרות 

ת הסודי האטום נמצאו מפת במבנהמספר כי  אחד הפעיליםממסדי של הסקוואט. -האנטי

ל ובגל בגלל פשעיהם אדם בני ולא זכויות ללא במלחמה לנו עזרו" כמו ישראל, כתובות של

ם , "אנחנו שמחי”resistance is a way of live“בכלא",  עצמם, אנחנו כלפי רעים היותם

ל לחל רבה התייחסות עומדת שבבסיסה אמנותבמילים אחרות, מתים".  ששוטרים

בית צעירות מזרחי, . (2013, ריאיון) הממסד כנגד והתרסה ציות אזרחי אי של ולמנגנונים

  עירוני.כמרכז קהילתי  2016לעומת זאת, שופץ על ידי העירייה ונפתח בשנת 

 9 תמונה

 2011, 2ברחוב בן עטר פינוי פולשים מהמבנה 

 

                             
 

 קרן מנור, צילום: אורן זיו, Activestills: מקור
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 2011קיץ  –אחרי מחאת האוהלים  3.2.3

יזם  עםהסדר ל הגיעו חלק מהפולשים לאחר הפלישה לבית צעירות מזרחי מספר שבועות

המאפשרת הקמה  תוכנית. על המתחם חלה 69ו מבנה ברחוב רוטשילד  שבבעלותפרטי 

. , אך המבנה עמד ריק כיוון שטרם התקבל היתר בנייה(2385מספר  תוכניתשל בית מלון )

, וקהילתית תרבותית פעילותלעצמאי ט 'בית העם' ששימש כבית פרויקהוקם במבנה 

עלויות תשלום של תמורה לבעל בסיס הכנסות עצמיות בלבד ו שנתיים במהלךפעל ש

עם קבלת  2013במרץ  בהסכמה"בית העם" פונה  פרויקט. תחזוקת המבנה טפות בעבורשו

  .היתר הבנייה

ת נבשכוי קומת תלת במבנה 'קיימא בר'ה את כשנה כעבור הקימה השנייה הקבוצה

 מספר: אחד מהיזמים .פלורנטין

ם מקו שהיא גלריה קומת, טבעוני מסעדה בר יש למטה .קומות שלוש בן שלם נייןב

ת בקומ. ירוק גג להיות שעתיד וגג דירות קומת, הלאה וכן סרטים, סדנאות, להרצאות

יכולות , דעות שחולקים אנשים 200 מעל – תלשב יכולים אנשים שבו זמן בנק יש הביניים

 .וכישרונות

 (2013, ריאיון) 

מופעי , תערוכות, הופעות אירועי תרבות כגון: אירח המקום במשך שתי שנות פעילות

י ביד הייתה העסק על הבעלות אך, פלוש בנכס מדובר לא אמנם. והצגות פרפורמנס

ל שבעלים ה מהווים את בכךו החלטות המקבלים יותמנ בעלי חברים 350 – הקהילה

היזם . שקלים 1,000שלום חד פעמי בגובה ת ב"בר קיימא" עמדה על עלות המנייה. הרכוש

סגרגציה כלכלית בין בעלי המניות ומקבלי  מספר כי רבים טענו כי סכום זה יצרו ממשיך

קיימא עקב קשיים -נסגר הבר 2016-ב (.2013, ריאיון) ההחלטות לבין הציבור הרחב

 כלכליים. 

 הצפון אזורבו בחיפה פלישות  33.

 שלוש רק תל אביב,ול ירושליםלביחס  ריקים חלליםמאופיינת בריבוי של  חיפהשעל אף 

 רביעיתפעולה  .עצמה בחיפה אותרו של כניסה בלתי חוקית לחללים ריקים פעולות

 . התקיימה בשטח המועצה המקומית מטולה

 'ס.ק.מ' קבוצת 3.3.1

ערים  מתכנני, אדריכלים של קבוצה היא, 'סביבה קהילה מתכננים – ס.ק.מ' קבוצת

, הציבור שיתוףתהליכים של וב הציבורי מרחבב תיוהתערבו שיזמה עירוניים ויזמים

בחלל  בוקר הקבוצה ארוחות ערכה 2012במהלך שנת . בעיקר בשכונת הדר בחיפה

, מבנה ציבור הממוקם על התפר בין שכונת הדר לבין שוק תלפיותהכניסה של קומת 

בעל המבנה  את לחשוף בפני הציבור הייתה מטרת האירועים. שכונת ואדי סאליב

 2013 בשנת .ולהצלת עירונית תוכניתכך לקדם בו הייחודיים האדריכלייםהערכים 
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 על מנת להתניע תהליך תכנוני למבנה, .וגודר נסגרהמבנה הוגדר כמסוכן וחלקו העליון 

ליזמים חיצוניים המעוניינים  RFI (Request for Information)פירסמה עיריית חיפה 

במרכזה ש תוכניתבבקשה להצעות לפעילות בשוק. הקבוצה הגישה להכשיר את המבנה 

עדיין העירייה , 2015בסוף להפוך את המבנה למשכנו החדש של מוזיאון חיפה. הצעה 

 .פתרון למימון ושיקום מבנה השוק חיפשה

 חיפה 'בית ריק' 3.3.2

. בטכניון דריכלותלאמהמחלקה קבוצת סטודנטים התגבשה כ חיפה 'בית ריק'קבוצת 

הדר, ואדי  השכונותבבתים ריקים ברחבי  תמזדמנו הופעות מוזיקליותהקבוצה קיימה 

הופעות  כעשר התקיימו 2016-2015השנים  ובמהלך (,10)תמונה  התחתיתסאליב והעיר 

 עשרשרובם ככולם נטושים מעל  בבעלות פרטיתמגורים  . האירועים התקיימו בבתיבעיר

בבחינת מפגע  הם ,הם מפגע פיזי, וגם אלו שלאים רבים תב" :שנים. בעיני הקבוצה

הם משפיעים על הכלכלה בעיר, מורידים את ערך השכונות, ואת רמת הביטחון  .חברתי

(. מטרת 2015חיפה,  'בית ריק'ברחוב, ומונעים מהעיר להתפתח" )עמוד הפייסבוק של 

רחוב להכניס מעט חיים למבנים אלו, לשנות את חווית ההולך ב" יתההי ותהפעול

המודעות תביא לשיח בנושא ולשינוי  ולהעלות מודעות לתופעה, בתקווה שהעלאת

עוגנים  הפעילים לא שאפו לכונן(. 2015חיפה,  'בית ריק'עמוד הפייסבוק של ) במצב"

 (.2015, איוןיר) פעולה אזרחיתמנגנון להתנעה של לייצר מרחב אלא בעיקר משמעותיים ב
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 10 תמונה

 חיפה בחללים ריקים בעיר' בית ריק'הופעות המאורגנות על ידי קבוצת 

 : עמוד פייסבוק 'בית ריק חיפה', צילום: 'בית ריק חיפה'מקור
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 נוספותפעולות  3.3.3

של קבוצות עצמאיות במרחבים ריקים  שתי דוגמאות נוספות לפעולות קצרות טווח

 'צבעי בסיס' אירועיהפלישה למבנה ברחוב חלוצי התעשייה בחיפה ו בצפון הארץ הן

 .(11)תמונה  ורבבסיסים צבאיים באז

 11 תמונה

 בקוניטרה ובבסיס עגל בגליל העליון 'צבעי בסיס'אירועי 

 סטודיו דרור מילר, WallSpeak_Rivka_Mizrahi, צילום: : עמוד פייסבוק "צבעי בסיס"מקור 
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על שפת  ,ממוקם באזור התעשייה הצפוני של חיפה. בקצה הרחוב רחוב חלוצי התעשייה

לשמש כבית ספר לקציני ים.  70-ניצב מבנה מרשים בגודלו שיועד בסוף שנות ה ,הים

 ומשמש ירוניעהינו נכס לא יצאה לפועל והבניין נותר נטוש. המבנה  מעולם תוכניתה

לאימונים של כוחות חילוץ והצלה. ניסיונות שונים לשווק את המבנה ליזמים פרטיים 

בפקולטה לארכיטקטורה  יםנפלש המבנה על ידי סטודנט 2014-בבמסגרת מכרז לא צלחו. 

שני המוטיבציות לפעולה נבעו מ. ולמפגש תשתית בסיסית למגוריםבו  שהקימובטכניון, 

פעילות אמנותית ותרבותית אלטרנטיביים עצמאיים למחסור בחללים  עיקריים:רמים גו

 תרבותהאגף אורי בלום, מנהל  הקושי של הממסד לתמוך בפעולות רדיקליות.ו ,בחיפה

לעודד פעילות מעין זו, אך מצד שני  האגף היה מעונייןמצד אחד  מספר כי ,בעיריית חיפה

מרצונם,  אות בעירייהאגף נכסים ושממהמבנה על ידי המבנה היה מסוכן והפולשים פונו 

 .(2015, ריאיון) ללא מאבק וללא תמורה

 בקוניטרה סורי בסיס –נטושים י צבא בסיסשנערכו ב אירועים ניהם ש "בסיס צבעי"

 הקימה מהאירועים אחד כל במסגרת. לבנון לגבול קרובה עגל" "בסיסבו סוריה גבול שעל

 טריטוריה איננו בסיס ,היותו מעצם". הבסיס בחללי רחוב אמני של תערוכה הקבוצה

 של, לאום של, אנשים של בזיכרונותמשמעות, בניטראלית אלא מרחב טעון בסמליות ו

בהקשר זה,  .(2013, ריאיון"צבעי בסיס" ) " מספר עידו אורן, ממארגני אירועימדינה

 באופן אליו והתייחסו מהותי באופןאיתו  התכתבו במקום שהוצגו והעבודות ההתרחשות

במרחב הוצבו דגלי ישראל עם מגן דוד שסוע, דמויות מקרטון של חיילי  .ועקיף ישיר

התקיים ללא האירוע הראשון ל בשיחים וחדר האוכל הוסב לתערוכת אמנות. "צה

 היה כרוךלעומת זאת, האירוע השני  .שתיקה של הצבאבש הסכמה ומתוךאישורים 

במהלך שלושה  מאושר לקבוצה לקיים אירוע שאיפשר של רישוי תהליך מורכב ויקרב

חברי הקבוצה למבנה ברחוב הרצל חלק מנכנסו  2014במהלך  ללא חשש מפינוי. ,ימים

 – ת מסחרית עצמאיתאמנול הוהקימו בו סטודיו וגלריי ,פלורנטין, תל אביבשכונת ב

מתין להיתר בנייה להריסת השבעל נכס  עםעל הסדר  התבססה"משונע". הפעילות 

 היתר והמבנה פונה.ההתקבל  2016-ב בנה.המ

 דיון  43. 

 מקצתעם זאת,  .פעילים בימים אלוהמקרים שנחקרו במהלך העבודה אינם מרבית 

ולקדם פעולות ותהליכים דומים למקרים  כקולקטיביםלפעול  כותמהקבוצות ממשי

שנפלשו בתל אביב ובירושלים ושימשו כעוגנים  הנכסים הפרטייםמרבית  שנחקרו.

לטובת מאז ציבוריים לפעילות אמנות ותרבות אזרחית לטווחי זמן שונים פותחו 

מתרחש  ת, בעוד שבעיר התחתית בחיפהלעומת זא שימושים של מגורי יוקרה ותיירות.

 טרם ,בה התרחשו פלישות רבות ,תהליך איטי וזהיר של פיתוח, דווקא בשכונת הדר

 לפיתוח הנכסים הפרטיים והציבוריים שנפלשו. תוכניותמומשו 

 מוטיבציות לפעולהב דוןנ ,ראשית ה.שונים של פעילות הפליש היבטים ינתח דיוןה

הפיזיים, החברתיים, הכלכליים  בדפוסים נדון ,שנית .אותה מתניעיםשמנגנונים וה
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לבין  עירבין הזכות לנוצר מתח שב . שלישית, נדוןבישראל ותהמאפיינים אהוהתפעוליים 

ומיוחס במובנים רבים למעמד החוקי של פלישות בישראל ולטווח  קניין פרטיהזכות ל

 .זמן הפלישה

 המוטיבציות לפלישות בישראל 3.4.1

 –נשענו על שלושה מניעים עיקריים  שנבחנו בעבודה זו פלישהפעולות ההמוטיבציות ל

פוליטי -הראשון הוא מניע אמנותי הנובע ממחסור בחללים, השני הוא מניע חברתי

והשלישי  ,תהליכים עירוניים שהוא מקדםל כהתנגדותבממסד  בצורך להתנגשותשמקורו 

מציג את המוטיבציות השונות לפלישה  1תרשים  הוא קידום מודעות לשימור אדריכלי.

 :םלעצב את עירם אופן הן מיישמות את הדרישה של תושבי הנית ובאיזעירו

 1תרשים 

 ת לעירלזכו  הקשר ו בישראל מוטיבציות לפלישה

 

 רות אברהם: מקור

 ותניתן למצוא דמיון במוטיבציבשלוש הערים, השונה של הפעולה  נדמה שלמרות האופי

הקבוצה )בחלק חלל נטוש לכוח יוצר בידי  ונועדה להפוך תמחאתי היא לרוב,שלפעולה

אביב דומה  סקוואטינג בתלהתנועת  מהמקרים הקבוצה רואה עצמה כמייצגת של הציבור(.

 באמצעות וממסד נגד הון מחאהרצון לבטא בעיקר מבחינת ה, לאחיותיה באירופה יותר

 יציבורה מרחבמבנה שהופקע מהשתלטות על הכרוכה בה פעולה של אי ציות אזרחי

הפעילויות בשונה מכך,  .ליצור בוואפשר לחיות ש, כמקום מפגש לקהילהמחדש  תולוהפע

העיקרי אינו התנגשות שמניען חיפה מאופיינות במוטיבציות רכות יותר בבירושלים ו

ואקום מאפיין זה בולט לאור בממסד אלא יצירת חללים עצמאיים ותרבות אזרחית. 

 .בערים אלושקיים  חללים עצמאיים לפעולהב הבא לידי ביטוי במחסורתרבותי מסוים 

הפעולה הופכת לכוח יוצר על ידי 
,  התגבשות של קהילת פעילים

 יוצרים ותושבים

,  דרישה לזכּות לעצב
ולהפעיל את , לחדש

 המרחב

פעולה של אי ציות  
אזרחי המכוונת נגד  

 הון ונגד ממסד

פעולה אמנותית  
 מבוססת מקום

מאבק על שמירת 
 ציביון אדריכלי

פעולה פוליטית  
 הקשורה לאדמה
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כפי  .'אקשן'וה 'פאןה', הסקרנות יסודעצמו בפלישות בירושלים הוא  על חזרשמניע 

"קופצים מעל גדר ואז  :בירושלים 'בית ריק'בקבוצת , מהפעילים אלעד ירוןשמתאר זאת 

אבל , שלךוהוא רק  הוא נפרש לפניך, מנותק מקונטקסט עירוני, נמצאים במקום שקט

שחזר על עצמו בחיפה ובירושלים מניע עוד . (2013, ריאיון) "של כל אחד אחרגם הוא 

ופתיחת חללים נטושים  שימור, אדריכלי הוא מאבק ציבורי למען שמירה על צביון

בשכונת רחביה  המסיבות שהתקיימו בבתים נטושיםלכך הן  ותדוגמא. לציבור הרחב

וההופעות שקיימה  שבחיפהארוחות הבוקר שהתקיימו בשוק תלפיות הנטוש , בירושלים

האמנות  בפרויקט לעומת זאת,. בחללים ריקים בשכונת הדרחיפה  'בית ריקקבוצת '

 הדגש הוא על הגבולות". פוליטי ממדגם  היהשהתקיים על גבולות הצפון,  ,'צבעי בסיס'

" שה שהוא מעלה ביוצר ובמבקרהמדינה וגבולות הפאתוס הלאומי וההרג גבולות –

  .(2013, ריאיון) 'צבעי בסיס' מקבוצת עידו אורןמספר 

 חללים עירוניים ריקים  –תשתית פיזית  3.4.2

תרבות הפלישה המקומית. בתל מוטיבציות ולאופי החללים הפלושים קשור במידה רבה ל

 .מרשימים והיסטוריים חללים ארכיטקטוניים ווישלאו דווקא ה אביב מדובר במבנים

 ,ההתרסה. בחיפהוהחלל אלא פעולת האי ציות  של הפעולות לא היההדגש בהתאם לכך, 

לשימור המניעים נשענו על מאבק  כתוצאה מכךו אופי אדריכלי יחודיהחללים הינם בעלי 

התקיימו בבסיסים צבאיים נטושים  'צבעי בסיס'המבנים וההיסטוריה שלהם. אירועי 

פוליטי. בירושלים, הדגש -לאומיהקשר בעל חלל ופן מהותי ליצירה בתוך תייחסו באוה

שערכה מסיבות  'תלתליסטים'הוא בעיקר על החלל. יעקב בהרב זוסיא מקבוצת ה

בחללים נטושים, מתאר את המשמעות של ההתייחסות לחלל במסגרת המסיבות 

 :בישיבת עץ חיים שהקבוצה אירגנה

 קודש שלך, במת תפילה באמצע, הוא מבנה ארכיטקטוניהמעמד הזה של הישיבה, של ארון 

מאוד מעניין שלא הולך להשתמר ]בישיבת עץ חיים[ וכן היה מעניין אותי לשמר אותו. 

חשבנו באופן מהותי על החלל כשעשינו את המסיבה. אני מאמין שאבא שלי היה מאוד 

 בי...עוד היה ער ( והוא12קודש )תמונה כועס ששמנו את הדי ג'יי בארון 

  (2013)ריאיון,  
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 12תמונה 

 2012בארון הקודש במסיבה בישיבת עץ חיים,  DJ-עמדת ה

 יעקב בהרב זוסיאצילום: 

בהמשך לכך, ניתן לומר כי פעולת פלישה לחללים ריקים והתוכן שנוצק לתוכם מייצרים 

מבחינה וקשר רגשי עמוק בין הפולשים לבין המרחב בו הם מתקיימים, מבחינה פיזית 

. "יש קשר עמוק עם מקום שמארח אותך. אין פעם שאני עובר ליד מירון סימה רגשית

(. גם אצל 2013, ריאיוןמספר נועם כוזר ) "מה קורה ומתעדכן מה חדש...מציץ לראות לא ו

קבוצת המבקרים נוצר קשר בלתי אמצעי עם החללים הפלושים בהם נכחו. אלעד ירון מ

 הודעות עם אני מקבל ,"עכשיו כשבונים מלון בעמק רפאיםמתאר זאת כך:  'בית ריק'

ממלא אנשים ואני מבין שהם רואים את הבית הזה כרגע.  של תהליך הבנייה תמונות

" הוא מביט בהם ומעורר בהם מחשבות, בתור יצירה בתוך הרחוב שלהם "בית ריק"שיש 

קודות ציון מרחביות (. באופן זה, חללים פלושים הופכים הלכה למעשה לנ2013, ריאיון)

אותם עם המרחב בו הם  לעמתעלולות עבור פעילים, תושבים ומבקרים. נקודות אלו 

זיקה רגשית למרחב העירוני, להיסטוריה שלו ולתהליכי  יצרעשויות ליחיים ופועלים ו

  הפיתוח המאפיינים אותו.

חביה, רשכונת בירושלים המתחמים הפלושים נמצאים באזורים יוקרתיים כמו למשל 

המושבה הגרמנית ומרכז העיר ירושלים. פעולה בודדת נרשמה בשכונת ארמון הנציב 

הממוקמת בדרום מזרח העיר. בתל אביב כל המקרים שתועדו ממוקמים דרומית לכיכר 

בפלורנטין. הסקוואט בבן עטר הוקם בתקופה בה עברה ורבין באזור מרכז תל אביב, 

בעיקר בשכונת הדר. כל הפעילות מתרחשת  ה,פלורנטין תהליך ג'נטריפיקציה. בחיפ

 פעולה בודדת ויוצאת דופן נרשמה בפאתי אזור התעשייה הצפוני של העיר.

 העזובה. קלסיים פעילות או תצוגה חללי לאו 1"לבנות קוביות" אינם נטושים חללים

                                                           
המונח מתייחס לאסתטיקה של גלריות להצגת אמנות פלסטית המאופיינות בצורתן הריבועית או   1

עם  20-המונח נטבע בתחילת המאה ההמלבנית, קירות לבנים ומקור אור הנובע בדרך כלל מהתקרה. 

 התפתחותו של הזרם האבסטרקטי באמנות המודרנית )אתר מוזאון טייט, לונדון(.
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 אדריכלייםו תרבותיים ,היסטורייםאנושיים, רבדים  הבתוכ מתמגל אותםנת שמאפיי

והשראה. כך, חלק  סקרנותבין פחד מוות לבין  –תחושות מנעד רחב של  לעורר העשויים

לא רק משמשים להם  ריקיםה מרחביםשה ,(site specificמקום ) הנם תלוייממקרי הבוחן 

 .עוגן פיזי אלא גם מקור ליצירתיות

 הקהילה - אנושית תשתית 3.4.3

יעד מרכזי של רוב כ זוהההפיכתו של מתחם פלוש למקום העומד לרשות הציבור 

. מעבר לכך, בחלק מהמקרים, הרעיון העומד בבסיס פלישה עירונית היוזמות שנחקרו

הוא ליצור מקום אמיתי לקהילה שחיה סביבו, בונה בו והופכת אותו לבית. הפרויקט 

ד סביבו קהילה של כמאה יוצרים "הקיבוץ", איג –" בית ריק"השלישי של קבוצת 

את  סביבואיגד  מיזםה ,מעבר לכךשהגיעה למקום לתקופה קצרה ובנתה אותו. 

 לעד ירון. אוהשפעהמקום המאפשר יצירה  הבפני ופתח שהתגוררה בשכונההקהילה 

 : מתאר זאת כך

בקיבוץ היו לנו המון סוגים של שכנים. יש את הילדים הקטנים מהבית ספר שרצים שם כל 

שם  היווודקה בבניין הנטוש,  XLמלא  תושש 20-16קבוצה של ילדים בני  הייתהיום. 

 שם... ובתים והם גר היו לאחלק מהם לבתוך הבניין.  ותמדור עשוהם ו מסריחיםמזרונים 

תפו איתנו פעולה. אחרי שעזבנו הם ישבו שם כל יום. היה רק בשניות האחרונות הם שי

להם קיץ עם הזולה הכי טובה שיכלה להיות. בגלל האירוע הרבה אנשים התחילו להבחין 

בהם. החבר'ה האלה אולי דווקא היו צריכים מישהו שיבחין בהם. מצד שני הייתה שם 

היה לומד במוסררה והוא מאמא שהתחילה להגיע למטבח ולבשל לנו. והיה שם את ארנון ש

יובל יאירי היה מטייל שם עם הכלב. חלק  הצלםגם התחיל להכנס למטבח ולעבוד שם. 

שקורה שם משהו  ממה שקרה שם, מהחיים שהיו, הם היו חלק מהמקום עצמו. אנשים ראו

 אז הם נכנסו, היו אנשים שנכנסים לשם כל יום ומצאו שם משהו אחר. בחודש הראשון כל

והקהילה התחילה להשתלט עלינו, הוזמנו לאסיפות חברים. הפעם  זה עדרנו... מה שעשינו

ור שחור שאסף את חום השמש. אתה מתקלח נצי –גם עברנו לגור שם. בנינו מקלחת 

שאתה עושה משהו נכון באותו  אתה יודע –בענן מקיפה אותך. וכשזה קורה  בשמש וקשת

ו את הדלת שנעלנו. הפעם קמנו שחיברנו את החשמל או שפתחנ רגע. הפעם זה לא

עדרנו את גינת הירק, ומישהו בא לבשל, וההורים התחילו להגיע בשבת כי הכרזנו  .בבוקר,..

הקהילה מתגבשת סביב אותה יוזמה ופעולה  ...פתוח. והרבה אנשים התחילו להגיע על יום

  .שבאמצעותה הם תובעים את הזכות שלהם לעיר

 . (2013)ריאיון, 

 :טוען כי בחללים הפלושים מתעצם הקונפליקט שבין הממסד לקהילה פעיל אחר

"הממסד רוצה כסף, לא קהילה. הוא מפחד מדריסת הרגל של הקהילה, מפחד שהיא 

(. כך, מתחמים פלושים עשויים לשמש כקרקע לעשייה של 2013, ריאיוןתהרוס אותו" )

שת חברתית ולא קהילה המתנגדת לממסד ומבוססת על מבנה ניהולי המאופיין בר

מפגש  – גילמה בתוכה מנגנון נוסף 'צבעי בסיס'הפעולה של קבוצת  .בפירמידה היררכית

המאופיינת  ,בין קהילת אמנים המגיעים מהמרכז לבין תושבים החיים בפריפריה הצפונית
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ת עכשווית. במקרים אחרים, הקהילה תיואמנו יתבמידה רבה במחסור בפעילות תרבות

היא מדירה עצמה ממנו או אם  את עקב האכילס של הפרויקט עצמה עלולה להוות

בין הפעילים לבין עצמם ובכך מסכנת את עתיד  התנגשות קונספטואליתמייצרת 

  .הפעילות

 תשתית כלכלית ותפעולית 3.4.4

זולות ועם זאת, ברוב  ןוהשמשתו לציבור אינשל השתלטות על שטח נטוש  ותפעול

עיקריים  כליםהמחקר זיהה שני  .במימון עצמי המקרים שנבחנו הפעולות בוצעו

המונים"  : "מימוןשאינה מבוססת על מכירה ישירה תמיכה כלכלית רים גיוסשמאפה

ותמיכה "שוות ערך לכסף". יוזמי האירוע "צבעי בסיס" גייסו את התקציב לפרויקט השני 

מתנ"ס אתר אינטרנט לגיוס תרומות לפרויקטים עצמאיים;  –באמצעות ה"הדסטארט" 

הדר תרם את המצרכים והריהוט לארוחות הבוקר שהתקיימו בשוק תלפיות כ"שווי ערך 

קיימא לתרבות אמנות -בר' מעמותתמערכת סאונד  הקיבל 'בית ריקקבוצת 'כסף"; 

גם היא בבחינת תמיכה "שוות ערך כסף". גם שעות עבודה של מתנדבים  'מוסיקה ושלום

אלו מאפשרים לקהילה להביא את  כליםכסף". הן בעצם תמיכה ציבורית "שוות ערך 

 המשאבים שלה אל תוך המיזמים, לממן אותם, ליצור אותם ולקחת בהם חלק. 

קיומו של מתווך בעל יכולת לשמש כצינור חוקי  את תמיכה ממסדית מחייבת

פרויקט השלישי של להעברתה. מקרה הבוחן היחיד בחלק זה שנתמך תקציבית הוא ה

 הועבר באמצעותשקיבל תמיכה מזערית ממנהל התרבות. התשלום  ,'בית ריק'קבוצת 

ראויה ממסדית תשתית ווה יהמוגדר בחוק כעמותה ולכן ה, 'הזירה הבינתחומית' תיאטרון

 השכרת ציוד דוגמת מקרר בירות. ברכישת וב שסייעה

     הלוואה בריבית של אדם פרטי מודל כלכלי אחר המושתת על הוחל  'בר קיימא'ב

הקמה של תשתית לפעולה שאינה מבוססת על פלישה אלא  רופששאי מניות בעלי 320-ו

אחרים מאפשרים לחברי הקבוצות לממן . מנגנונים כלכליים על שימוש חוקי בנכס פרטי

אירועי של  והפקהסיורים הרצאות,  דוגמתאת פעולתם באמצעות עבודות חיצוניות 

דה הציבורית של תהולחזק את הויות הזדמנעבודות אלה מייצרות . תרבות ואמנות בעיר

 ולהרחיב את נוכחותם במרחב העירוני. עהפרויקטים השונים וכך להטמי

קשור לרעיון הרחב של  פלושאופן השימוש בתשתית של מים, ביוב וחשמל בבניין 

ברשת זו זורמים  –זכות הציבור למשאבים העירוניים. מתחת לעיר קיימת רשת, גריד 

המהווים את אבני היסוד של כל מערכת עירונית. ברוב המקרים,  מים, תקשורת וחשמל

במשאבים ציבוריים ולא וללא תשלום  באופן בלתי חוקי הפולשים מעדיפים להשתמש

"הגריד קיים בכל העולם  . בהקשר זה,להתחבר לקווי חשמל, תקשורת וצינורות פרטיים

אטר" מספר אלעד ירון ועומד לרשות הציבור ומאפשר לך להתקיים כפליט/ נווד/ סקוו

דפוסי פעולה הנלמדים על ידי פולשים בכל הנוגע (. 2013, איוןיר) 'בית ריק'מקבוצת 

בשימוש במשאבים עירוניים דוגמת נכסים ריקים, רשת המים, החשמל והתקשורת 

 מאפשרים להם להתקיים במרחב לא רק כצרכנים אלא כיזמים מקומיים.
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 זמן הפעולה השפעת המעמד החוקי על טווח 3.4.5

ים מרוב הפלישות שנבחנו במסגרת עבודה זו קיימו פעילות קצרת טווח הנעה בין מספר י

בהן  ,מסיבות אחרות לעתיםמבחירה אמנותית ו לעתיםנובע  למספר חודשים. מאפיין זה

רק שני מקרי בוחן הצליחו קושי להחזיק במקום לאורך זמן ואי רצון להתנגש בממסד. 

בתל אביב והפעילות בביתו של הצייר מירון  BA Squat-הח זמן ארוך: לייצר פעילות לטוו

 . סימה בירושלים

בתל אביב ניתן לייחס את הפעולה קצרת הטווח ליד הברזל שננקטה על ידי רבים 

את טווח ניתן לייחס בירושלים מבעלי נכסים פרטיים בעיר בכל הנוגע לפלישה לנכסיהם. 

המקובלת בקרב הקבוצות שנחקרו. לקונספציה של "עיר תחת כיבוש" הזמן הקצר 

בעיני הפעילים מתקשר לטווח ארוך שתלטות על שטח זר הפלישה והה רעיון בהקשר זה,

בחיפה, ניתן לייחס זאת למטרה העיקרית של  במובנים רבים למפעל ההתנחלויות.

יסת קרקע למטרה השמשת המבנים ולא תפהעלאת מודעות לצורך בהפלישות שהייתה 

 של פעילות. 

קבוצות אמנותיות מחפשות דווקא פרשנות של המקרים השונים שנבחנו מעלה כי 

ה של מערכות ומודלים בחללים את ההתעסקות במחשבה תוך כדי תנועה, שינוי והבני  

 – 'פליטים'שונים. בירושלים קבוצות אלו מאופיינות ברצון לשמור על הדימוי והזיהוי כ

ין להם שייכות למקום, ללאום או לכללים כלשהם. הדגש הוא על ההזרה, יחידים שא

 עוד היבטההישארות מחוץ למסגרת תוך כדי ניצול התשתיות הקיימות לרשות הציבור. 

חשש שעלה בקרב חלק מהפעילים . דת לממסהביקורת והחשדנות המיוחסו הואחשוב 

לשמר  שלא יאפשרוה וחוקים היררכי ומוסדרת עשויה לייצרפעולה ארוכת טווח הוא כי 

מסביר כי טווח הזמן  'בית ריק'קבוצת אלעד ירון מ הבלתי היררכי לאורך זמן.את המבנה 

לתשתית הנוצרת במסגרתה: "בית ריק הוא גם אינו מתייחס רק לפעולת הקבוצה אלא 

לא הבניין שבאנו אליו והוא היה נטוש ולא המסיבה שהיא זרקור, מינגלינג. זה מה 

שם אחרי שעוזבים את מקום היצירה, מקום בפני עצמו שמביט בך פתאום. שנשאר 

 (.2013, ריאיוןתשתית לעתיד לבוא" )

הביטוח הוא  המפריד בין פעולה מחתרתית לבין פעולה ממוסדת מרכיב חשוב

הגישה המקובלת  ,זה הקשרב פציעה.של המגולם בשאלת האחריות במקרה  והבטיחות

מבקרים  – לא חוקילעל קו התפר שבין החוקי  ,בשטח האפור המצויבקרב הפולשים 

יצירה בחללים סטריליים לפי כל "החוצים את הגדר, לוקחים על עצמם את הסיכון. 

בטוחה יותר רק מבטחת את עצמך במקרה של כישלון" מספר לא בהכרח התקנים היא 

 אלמנטים מסוימים מעבר לכך,(. 2013, ריאיון) 'תלתליסטים'ב בהרב זוסיא מקבוצת היעק

. של הקבוצות האמנותית האמירהאת  להגביל יםעשויהמהווים תנאי לבטיחות המבנה 

 ,חשופים חשמליים הייתה חשיבות יצירתית להשארת כבלים ,לדוגמה במלון הנשיא

 .כיוון שהוא כרוך בסכנה בטיחותית תהליך שלא היה עובר אישור ממסדי

 ביןזכות של הציבור לעיר לבין היים מתח קמאחורי כל פעולה עירונית של פלישה 

הזכות של הציבור לעיר באה לידי ביטוי בתביעה של . לרכושםשל בעלי נכסים  הזכות

לקהילות העירוניות המרכיבות אותו ולא לממסד, על אחת  ךשייהמרחב ייצר הפולשים ל
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הזכות , הזכות למקום זוהי ,לטענתםכמה וכמה אם החללים הללו עומדים נטושים. 

פעולות המעלות את הדרישה לזכות  .קהילתית עמוקהות אינדיווידואלי, להגדרה אישית

 תומאותתהן בכך ו ,תחום האפור שלוה לאת ופולשו היבש חוקמה סוטות לעתיםזו 

בהקשר זה, מספר . ואת המרחב העירוני לחשוב על הנושא ולעצב את דעתםלאזרחים 

 : , כיות מזרחיפעיל חברתי שהשתתף בפלישה לבית צעיר

... על המרחב הציבורי... הוא שייך לכל הקהילות והפרטים שחיים בעיר. למדינה אין מונופול

לראות מקום נטוש, לדרוך בו ולהפוך  –הזכות מתבטאת בדרישה למשאבים העירוניים 

 .אותו למשהו חדש שמתכתב עם הישן

 ( 2013)ריאיון,  

מבטאת את הריבונות של בעלי נכסים ביחס לרכושם ולזכותם  לקניין פרטי הזכות

פיזי וציבורי מאבק ממשי בלעשות בו כרצונם. המתח בין שתי הזכויות יכול לקבל ביטוי 

בין פולשים לבין בעלי נכסים על הזכות לפעילות ציבורית במרחבים נטושים. הבסיס 

 אני גונב אותו במעשה", "הממסד גונב דעת בכסף :כךאר ולמאבק במרחב הציבורי מת

הנטושים הופכים להיות "חממות  השטחיםלפיו תהליך האר ומתכך . (2013, ריאיון)

 ומשאביה. ןהשונות לזכות על עיר של הקהילות ושופרמפקדות ציבוריות" , לאקטיביזם

 מסקנות 53.

חיפה בהיבט זה, ריבוי של חללים ריקים אינו בהכרח מהווה קרקע פורייה לפלישה. 

היה קטן ביחס להיקף ה , אך היקף הפלישות בריקיםבתים של אמנם מאופיינת בריבוי 

מהווה כר פורה לקבוצות  ,בה מבנים נטושיםשגם  ,תל אביבלעומתה,  .החללים הריקים

אינן מיוחסות פעולות של פלישה, ש כיוון שמדובר בעיר שופעת תרבות,. יצירתיות

ממובילי הפלישה לבית  אחד .הוןבעלי הוד הממסד, כנג נועדו להתריסלמחוסרי דיור, 

דור שמבקש : "אנשים צריכים מקום מפגש, אנחנו כך תופעה זו מסביר צעירות מזרחי

יצירה משותפת. הדירות נהיות קטנות יותר, אנחנו צריכים  חללים ציבוריים, מבקש

במובנים רבים את (. תחושת מחסור זו הולידה 2013, ריאיוןמרחב ציבורי גדול יותר" )

 הדיורמחירי וביטאה התנגדות ל שנולדה בתל אביב 2011המחאה החברתית של קיץ 

לעומת זאת, שילוב של שלושה תנאים:  ,. בירושליםבעיר בפרט ובישראל בכלל הגבוהים

ע פורייה לפלישה של קבוצות קרק וקבוצות יוצרות, חללים נטושים וואקום תרבותי, יצר

תרבות אזרחית יומיומית של מיעוט ירושלים מאופיינת בשים. לחללים נטו עצמאיות

)הלשכה המרכזית של אוכלוסייה גדולה של סטודנטים למקצועות האמנות  ההימצאותבו

תרה אחר חללים ליצור בהם, לבלות בהם ולצרוך  אוכלוסייה זו 2.(2010לסטטיסטיקה, 

                                                           
. מהסטודנטים לאמנות בישראל מתגוררים ולומדים בירושלים 40%-כמצביע על כך ש 2010-דו"ח למ"ס מ  2

מוסררה, בית הספר לתיאטרון חזותי, סם שפיגל, מעלה וניסן נתיב  דוגמתלא כולל בתי ספר עם תעודה 

 תלמידים נוספים. 200י שנה לפחות בהם לומדים מד
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קהילתיים, צרכים על ת שעשויים לענוחללים נטושים ל ביקושכך מייצרת בו בהם תרבות

 תרבותיים, אמנותיים ויצירתיים. 

 סוגים לשלושהניתן לחלק את המוטיבציות לפלישה למתחמים נטושים בישראל 

  :(1)תרשים 

צורך בחלל מעניין בו ועל  מחסור בחלל לפעולפעולה העונה על  – אקט אמנותי (1)

ת החלל לנראּות באופן ישיר ומתייחסב ו. פעולות אלו לרצריכת תרבותייצור ול

 (.site specific) ולהיסטוריה שלו

תזה -המציגה אנטי אזרחי ציותאי  המבוססת עלפעולה  – פוליטי-חברתיאקט  (2)

בפלישה . רשות הציבורלהשיב אותו ל במטרהחשיבה אודות מרחב עירוני ל

מדיניות עירונית לעורר שיח ציבורי אודות  מסוג זה הפולשים לרוב מבקשים

 עירוניים כגון ג'נטריפיקציה, שימור ועוד.תהליכים ו

בהם ולהכיל  מרכזים חברתיים לכונן פעולה שמטרתה – קהילתי-אקט חברתי (3)

ב מאופיינת בהכרה כזו או אחרת של ופעולה זו לר פעילות קהילתית וציבורית.

 הממסד.

נובע  לערים גדולות באירופה, בהשוואהואופיים הארעי מיעוט המקרים בישראל 

פרטי, הקניין החקיקה ואכיפת החקיקה המחמירות ביחס לזכות רבים מה במובנים

בהקשר זה, ניתן לזהות  .גורמי אכיפת החוקהתנגשות עם פני יוצרים ויזמים מהמרתיעות 

גורמי אכיפה בים להתנגש מעוניינ אינםשאלו  –של פולשים שתי קטגוריות עיקריות 

ב מונעות והראשונות לר. עמם התנגשותאת ההשלכות של לספוג  ואלו שמוכנים ופינוי

אף מרצון לקדם שימור של מבנים בעלי  לעתיםממוטיבציות אמנותיות או חברתיות ו

 קבוצות אלו יעדיפו להימנע מלקיחת סיכונים ויפעלו בחללים מוסדרים.ערך אדריכלי. 

, מוכנות לקחת את הסיכון הכרוך בהתנגשות עם הממסדש ,קבוצות מן הסוג השניה

לעתים  מושתתותה קבוצות פאנק קיצוניות ונוער הגבעות,ת התארגנויות דוגמת מונו

אידאולוגיה ממוקדת הן מונעות מכוח  ממסדיות.-אנטיו טיותמוטיבציות פולי על קרובות

סיבה נוספת למיעוט של מקרי הבוחן בישראל  .ציות אזרחי, לאום, אדמה(-וחזקה )אי

ל ועבמדינה ליוקר המחייה המשפיע על היקף שעות העבודה גם עשויה להיות קשורה 

  להתארגנות קהילתית וחברתית. םהיכולת של תושבי

קצרות מביאים לידי כך שהפעולות הן  מסדהתנגשות עם המהפחד מהצורך בחלל ו

מתבגרים  במהלכןב פועלים יחד במשך שנים, ועם זאת, חברי הקבוצות לרטווח. 

פרנסה. אילוצים אלו בהפעילים ונוצרים אילוצים שהעיקרי בהם הוא הצורך ביציבות ו

מביאים לכדי חיפוש אחר פרויקטים אוטונומיים ארוכי טווח המאפשרים חופש פעולה 

יתופי בש מסתייעיםב ופרויקטים אלו לר ובעלי התכנות כלכלית מאידך גיסא. ,מחד גיסא

 עםכך נוצרים הסדרים  וש אחר תמיכתן של הרשויות השונות.יפבחפעולה בשוק הפרטי ו

 כיאפוא ניתן להבין  בחללים נטושים.זמנית  הרשויות אשר מאפשרים פעילות עצמאית

חוקית,  ,השטח צמא למדיניות המאפשרת חיבורים המושתתים על פעולה אוטונומית

 .כלכלית וארוכת טווח
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קרקע פורייה לאמירה כ ,במובנים רבים ,תשנתפעולה בחללים נטושים פלסיכום, 

 בסיס לפעילות קהילתיתככמו גם,  ,למשאבים שלהו עירונית אודות הזכות לעיר

(Bader & Scharenberg, 2010; Chatterton, 2002; Foltin, 2014; Holm & Kuhn, 2011; 

Pruijt, 2013; Shaw, 2005; Vasudevan, 2014).  ,מהפעולותחלק במובן זה, בטווח הארוך 

ים מלמתחוקונספטוליות ותפעוליות )פרוגרמות(  תוכניותל ,שנבחנו הפכו לתקדימים

 םומודלי שימושים יתמהילנשענות על  אלו תוכניותשירות לציבור.  הנותניםם עירוניי

מעניין לציין כי  השראה מתוך פעולות עצמאיות בחללים ריקים. יםהשואב יםתפעולי

אוטונומיות לבין חללים נטושים מייצרים מרחבים שעשויים לתת חיבורים בין יוזמות 

קבוצות שוליים חברתיות דוגמת מהגרים, פליטים, נוער בסיכון צרכים של ל גם מענה

נועם כוזר מספר . שידו של הממסד קצרה מכדי להושיט להן סיוע מספק ,ועובדות מין

מקומות שהיו " ,םהאלפיישהתרחשו בירושלים בתחילת שנות  כי במסגרת פלישות

והרשויות הן , אנחנו הציבור '...משרד מסיבות' להיות הפכו 'משרד ציבורי' בעבר

תפישות משנות את . כך, הפעולות (2013, איוןיר) תפקידן להרשות", משרתי הציבור

כנגד הפקעתם  לפעולו ציבוריים חללים ולרשותלהעמיד לדרוש באשר ליכולתו  ציבורה

 .ליזמים פרטיים

 

 



49 

  

 השמשת נכסים ריקים – רגולציה ומדיניות .4

יוזמות וקבוצות עצמאיות בתל אביב, לטובת 

  בחיפה ובירושלים

בערים הגדולות בישראל  המדיניות מתוויבעשור האחרון חלה עליה במודעות של 

 עירוני שירות לתת במטרה עצמאיות יוזמות עבור ריקים חללים לאפשרות להשמיש

פרק זה יעסוק במדיניות הקיימת . ואמנות תרבות, מפגש מרחבי, עבודה חללי בדמות

פלישה למקרקעין בדבר ברשויות המקומיות של שלוש הערים הגדולות בישראל 

יוצגו חיבורים בין חללים נטושים )פרטיים וציבורים( לבין יוזמות עצמאיות. תחילה וה

חר מכן, יוצגו . לאההגדרות המקובלות לנכסי עירייה, לנכסים ריקים ולפלישה עירונית

יידונו  ירושלים. לבסוף,בחיפה ובתקדימים לחיבורים מסוג זה הפועלים בתל אביב, 

עיקריות שעלו מתוך ראיונות שהתקיימו עם נציגים של הפרויקטים השונים סוגיות 

הפעולות  מנגנוני התפעול, הניהול והמימון של: אופן השמשת החללים וומתווי מדיניות

 .השונות

פקודות עירייה המסתייעות במנגנונים לבות לפעול בהתאם לנהלים ועיריות מחוי

לתמוך ות מתקשן התקנים והקצאות. כתוצאה מכך, הלכה למעשה, מסמכי מדיניות, כגון: 

. המחאה בשטח והחורגות מהנהלים המקובליםפועלות באופן ישיר ביוזמות עצמאיות ה

יצירה ללמגורים,  המשמשים חלליםב החוסראת  הציפה, 2011קיץ של החברתית 

. לאור זאת, בערים אחרות בישראלתחילה בתל אביב וזמן קצר לאחר מכן גם  ,מפגשלו

יוזמות עירוניות השואפות לתת מענה ליזמים עצמאיים נרשמו בחמש השנים האחרונות, 

ערים  לפיהה שהתפי נשען עלבתוך חללים ריקים בעיר. הצורך לתת ליוצרים חללי עבודה 

מעט,  שמשתכריםקבוצות, לבודדים וליוצרים, לת מהוות חממות יצירתיות ליזמים וגדולו

אינה מצליחה  הממסדיתלשכור חלל לעבוד בו. עם זאת, ההתערבות  וידם אינה משגת

בין יזמי נדל"ן לבין יזמים באופן ישיר עסקאות רבות נעשות הקיים ו לענות על הצורך

בזמן, המוגדרות כ"שימושי ביניים" בחללים  עצמאיים. לרוב מדובר בפעולות מוגבלות

מושים שי המאפשרים. פיתוח של מנגנונים בין קבלת היתר בנייההנמצאים בין נטישה ל

או שימושים קבועים של עצמאים בחללים ריקים אינו קשור ישירות לתופעת  זמניים

ליזמים  הפלישה למקרקעין, אך הוא מגלם בתוכו מנגנונים המאפשרים מתן שירות עירוני

 עצמאיים בתוך מתחמים נטושים.
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 נכסים ריקים בישראל 14.

נטושים  מבניםבין אם הוא פרטי או ציבורי, לכל נכס בישראל יש בעלים או אפוטרופוס. 

אינם בשימוש מסיבות שונות כגון הליכי תכנון ארוכים, חוסר אינם חורגים מכלל זה והם 

 –בחין בין שני סוגים של חללים ריקים כדאיות כלכלית או בעיות בטיחות. חשוב לה

יק שראוי שאינם ראויים לשימוש. בניין ר וכאלהבניינים ריקים שראויים לשימוש 

שקיימת בו תשתית תקינה של חשמל, ביוב, פתחים ומים ושהכניסה לשימוש הוא מבנה 

 .אליו לא מהווה סכנת חיים

בעלי נכסים בפני ת כחסם תשלום הארנונה עבור מבנה ריק הוא מנגנון המשמש עיריו

בשיממונו זמן ממושך ריקים לאורך זמן. ככל שהנכס עומד  שמוחזקים ,פרטיים שמישים

לתקנת הסדרים במשק המדינה )הנחה  13)סעיף א בתקנה קטן הפטור מארנונה  יותר, כך

בינואר  1-לפקודת העיריות שנכנס לתוקפו ב 330לסעיף  131. תיקון (1993מארנונה(, 

השנים הראשונות  3, קובע כי נכס שאינו ראוי לשימוש זכאי לפטור מארנונה למשך 2013

ממסירת ההודעה על ידי בעל הנכס לעירייה. בחמש השנים העוקבות מחוייב המחזיק 

נותר לא בשימוש בתום שנכס . הייעוד הקרקעבדמי ארנונה מזעריים בהתאם לבנכס 

 (.2012בתשלום דמי ארנונה נוספים )כנסת ישראל,  לא יחוייבהתקופה, 

 עירייהנכסי  4.1.1

נכסים בבעלות ציבורית הם נכסים בבעלות מוסדות ציבור כגון רשויות מקומיות, רשויות 

ת מקרקעין בבעלוממשלתיות, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה וכו'. נכסי עירייה הם 

המקומית או נכסים שהיא חוכרת או שוכרת מגופי מדינה דוגמת רשות מקרקעי  הרשות

אינם  עירייהבמקרים נדירים מגורמים פרטיים. נכסי וישראל ומשרדי ממשלה שונים, 

כוללים רק בניינים בשלמותם אלא גם דירות, חדרים במבנים בגדלים שונים וקרקע 

הממונות על לים על ידי מחלקות נכסי עירייה נכסים אלו מנוהפתוחה בכל שטחי העיר. 

חוזי שכירות וחכירה, תהליכי הקצאה לעמותות, הגנה מפני פולשים ועידוד יזמות. 

 אותם ומוסר הנכסים את מחזיקה אגףמחלקות נכסי עירייה מהוות בהקשר זה בעיקר "

שהגיש בקשה  אחר גוף של לטיפול או שונים עירייה אגפי של םוטיפול םלניהול

" מספר הלאה וכן חוזה, הקצאה של המשפטי בהיבט רק מטפל הנכסים אגף להקצאה.

(. בחלק מהרשויות המקומיות 2015גורם במחלקת נכסי העירייה בעיריית ירושלים )ריאיון, 

בישראל, הסמכות של אגפי הנכסים עשויה לאפשר להם להיות הגורם המחליט בכל הנוגע 

ציין במהלך ריאיון  יפואביב-גף הנכסים בעיריית תלבא להקצאת מבנים ושימושיהם. גורם

רשימת הנכסים העירוניים הריקים אינה חשופה לציבור בעיקר הודות לחשש מפני כי 

נכסים בבעלות פרטית שייכים לגורמים  .(2015של גורמים שונים )ריאיון,  פלישות

מול  וכניותתפרטיים ונמצאים תחת אחריותם בלבד הכוללת תחזוקה, איכלוס, קידום 

  .)בהתאם לחוק המקרקעין, כפי שיפורט בהמשך( העירייה וכן פינוי פולשים

ב אין נכסים ולעיריות לרראיונות שהתקיימו עם גורמים עירוניים שונים העלו כי 

גורם במחלקת פיקוח ורישום באגף שראויים לשימוש ואינם נמצאים בשימוש. ריקים 

ההעדפה ענות לצרכים העירוניים הי"על מנת ל מספר כי יפואביב-תלנכסים בעיריית 
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, כך שרוב הנכסים העירוניים שאינם בשימוש הם שראויים לשימושהיא להשמיש נכסים 

(. בטווח הזמן שבין 2015, איוןירשאינם ניתנים לשיפוץ" ) –נכסים בלתי שמישים 

ת התכנות כלכלית. מטרת ועירייה בדיקה עורכתהשמשה מחודשת בין הנטישה ל

לעומת ההכנסות  , השיפוץ והתפעול השוטףהתכנוןהיא להעריך את עלות  ותדיקבה

בהקשר זה הציפייה אינה לרווחים אלא לכיסוי עלויות שוטפות בלבד.  .הצפויות מהמבנה

עלות התכנון והשיפוץ לרוב מכוסה באמצעות גיוס משאבים עירוני ממשרדי ממשלה, 

, אגפי תרבותנציגי המחודשים,  שיםקרנות ותורמים. בתהליך ההחלטה לגבי השימו

משמשים כסוכנים אנושיים בשטח המסייעים בהתוויית פרוגרמה  וחברה אמנות

 . יונות לשימושים פוטנציאלייםורע

ת כצינור המחבר בין חללים ישנם שני מסלולים שונים במסגרתם העירייה משמש

ך )מעל שנה( מסלול הקצאה לטווח ארו – לבין יוזמות עצמאיות וממוסדותריקים 

בין אם הם פרטיים  ,או עד דרישת הנכס על ידי הבעלים ושכירות לטווח קצר )עד שנה

של מבנים מתבצעת הקצאה  (.ומשכירים את הנכס לעירייה ובין אם הם העירייה עצמה

לתקופה  נכסשימוש במהווה היתר ל( ו2001בהתאם ל'נוהל הקצאות' של משרד הפנים )

ללא תמורה או  (,לא לעבור ועדה של משרד הפניםבמטרה ) של "חמש שנים חסר יום"

בתום . שוטפות כגון: חשמל, מים וארנונה הוצאות בתמורה סימלית הכוללת תשלום

ותות ההליך מיועד לעמ חמש השנים נהוג להאריך את ההקצאה לחמש שנים נוספות.

וקף, , דוחות כספיים מאושרים, רישיון עסק בתאישור ניהול תקין בעלותרשומות 

פועלות בתחומים חברתיים דוגמת רווחה, חינוך, דת, ספורט או תרבות לבעדיפות 

עיריית ללא תמורה או בתמורה סמלית,  יפואביב-תל)תבחינים להקצאת מקרקעין בעיר 

מורכבת ה ,(. כל הקצאה מחויבת באישור של 'ועדת הקצאות'2011, יפואביב-תל

מחמישה חברים מטעם הרשות המקומית שמטרתה לבחון את התאמת ההקצאה לתב"ע, 

 25על קצאה לטווח ארוך לא יכולה לעלות הרשות. תקופת הה צורכילהתושבים ו צורכיל

ובהתאם לחוזה  לתנאי ההקצאה םהמקבל את הקרקע יחויב בפיתוחה בהתא ףהגו ,שנים

והשמשתו מותנים בהצגת  שיפוץ המבנה שנחתם בין הרשות המקומית לבין הגוף.

 הגוף לו הוקצה המקרקעין.  פרוגרמה ובגיוס משאבים של

נדרשים שיפוץ  לעתיםבמקרה של מבנה שעמד ריק לאורך זמן והפך לבלתי שמיש, 

, טיפול במפגעי שימור תוכניתופיתוח המהווים בפני עצמם תהליך מסובך הדורש 

ר בהליך ארוך ומורכב, קבוצות וגופים עצמאיים ומקורות מימון. כיוון שמדוב בטיחות

 ידע. במתקשים לגשת אליו בגלל מחסור במשאבים ו

 אכיפה ופיקוח על פלישות 4.1.2

החוק הישראלי מגדיר פלישה לקרקעות הלאום שנתגלתה בתוך חודש ממועד הפלישה 

חודשים  12כ"פלישה טרייה"; פלישה שנתגלתה בתוך שלושה חודשים וטופלה בתוך 

חודשים  12-מואינה פלישה טרייה מכונה "פלישה חדשה", ופלישה שנתגלתה לאחר יותר 

"פלישה רגילה" או "פלישה ישנה". פלישה כוללת בתוכה גם בנייה  מכונהממועד הפלישה 

 .(2004מזרחי, -בלתי חוקית והיא מטופלת באותו האופן )טביביאן
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ה כזכות להחזיק בו ולקבוע ( מגדיר בעלות על מבנ1969 –חוק המקרקעין )תשכ"ט 

החוק מתיר לבעל הקרקע להשתמש בכח סביר לפינוי הפלישה . (2את שימושיו )סעיף 

יאלץ להסתמך על  שנכסו נפלש כאשר מדובר ב"פלישה טרייה". הלכה למעשה, יזם פרטי

סיוע של משטרת ישראל שלרוב מקצה לשם כך שוטרי מקוף שאינם מיומנים בפינוי 

ובר ב"פלישה חדשה" או "פלישה רגילה" על בעל הקרקע יהיה לפנות פולשים. כאשר מד

. במסגרת (18)סעיף  לקבל צו סילוק יד לפינוי הפולשיםוות משפטיות על חשבונו ארכעל

שיועברו  ם בתשלום דמי שימוש רטרואקטיבייםחייב את הפולשיל עשוי זו בית המשפט

 שונותמוצאים דרכים  ותפרטי ותקרקעבעלי לכן וויקר לבעל הנכס. מדובר בתהליך ארוך 

 פולשים.  הרחיקלשמור על נכסיהם ול

כאשר מדובר ב"פלישה טרייה" או "חדשה" שהינה עד שישה  ,בקרקע ציבורית

אגף הפיקוח של העירייה בשיתוף משטרת ישראל.  שלהאחריות על הפינוי היא  ,חודשים

 ערים י. לראשיד למקרקעין מוציאה העירייה צו לסילוקכאשר מדובר ב"פלישה רגילה" 

הפולשים מבלי להגיע לתביעה משפטית.  המורה על סילוקיש סמכות לחתום על צו 

היא  לרוב. השאיפה מחייבת פנייה לערכאות משפטיותשנים  לשלושפלישה של מעל 

במידה ומדובר במחוסרי דיור, להגיע להסדר באמצעות משא ומתן בלתי פורמלי. 

יופנה לרוב למחלקת והטיפול בהם יוחרם רכושם , פונובמסגרת ההסדר הפולשים י

 . רווחהה

 שימושים זמניים 4.1.3

פיתוח ופרוגרמות גם בטרם  תוכניותציבור ריקים, מקדמות עיריות  להשמיש מבני כדי

לפועל. כיוון שתכנון הוא הליך ארוך הכרוך  תוכניתגויסו המשאבים להוציא את ה

 לעתיםבעלויות רבות ותוצריו אינם תמיד בעלי התכנות כלכלית, מציאת יזם או תורם 

ותוכניות רבות נגנזות. כתוצאה מכך, נכסים ריקים הנמצאים  קשההופכת למשימה 

וכות. בהליכי תכנון או בין תכנון לבין ביצוע עומדים ללא שימוש לאורך תקופות אר

 ,של מבנים ריקים בתקופת הביניים ניצולהמאפשרים  ,במקרים אלו, "שימושים זמניים"

לשמש כאסטרטגיה עירונית לבחינת פיתוח תואם לסביבתו ולפיתוח זיקה  יםיכול

לתפישתן של שירה בנימיני והילה לובנוב . (2014)בנימיני,  מחודשת למקום שהפך למפגע

שיתופי פעולה עם יזמים עצמאיים מתחומי יצירה, , יפואביב-תלממנהל הנדסה בעיריית 

 לעתים יםמהוו ,המסתגלים לחללים הנמצאים במצב מוזנח בקלות יחסית ,תרבות וחברה

-תלהאדריכל רועי פביאן, שערך עבור עיריית . (2015)ריאיון,  זול וזמיןקל,  קרובות פתרון

מספר כי במבחן התוצאה מסמך בנושא שימושים זמניים בחללים ריקים,  יפואביב

הבירוקרטיה הכרוכה בתהליך זה מסובכת הרבה מעבר למצופה בעת גיבוש החזון של 

 (.2017"שימושים זמניים" וזאת הודות לחסמים בירוקרטיים ומשפטיים )שיחה, 

הרשויות המקומיות הגדולות בישראל עלה המחסור במבני ציבור המסומנים  בשלוש

תחנות גני ילדים,  דוגמתלשימושים הציבוריים הקלסיים מיועדים ה ',שטחים חומים'כ

טוענות והילה לובנוב במפת ייעודי הקרקע העירונית. שירה בנימיני , טיפות חלב וכדומה

הציבוריים כי את הביקוש ל"שטחים חומים" קשה להגדיר משום שלצד השימושים 
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ר מתחומי החברה, בעיק, קבוצות עצמאיות במספר גדל והולך שלהקלסיים ניתן להבחין 

השואפות אף הן להשתמש בחללים ציבוריים. התארגנויות אלו לרוב , התרבות והאמנות

ואינן תואמות את הקטגוריות המקובלות  כעמותות יציבות מאוגדותאינן , תאינן ממוסדו

ממוקמות בתחום האפור שבין  לכןו בעירייה בכל הנוגע לרישוי עסקים ולגביית ארנונה,

כתוצאה מכך, רבות מהן מתקשות  ילות ממוסדת.פעילות עצמאית לחלוטין לבין פע

במאמר הדן בדילמה של שיווק ומסירת (. 2015, איוןיר) לעמוד בקריטריונים להקצאה

נכסים ציבוריים, לובנוב מציעה לבחון אפשרות לשנות את מדיניות הקצאת נכסי 

ימוץ קריטריונים דוגמת: תרומה לקהילה, איכות אורבנית עיצובית העירייה על ידי א

 . (2014ויצירת מקומות תעסוקה מקומיים )לובנוב, 

 קבוצות יוצרות לביןחיבורים בין חללים נטושים  4.2

תיה של העירייה. סדנאות )אכסניה יומגדירה את חובותיה וסמכו( 1964)פקודת העיריות 

ציבורית עצמאית בתחומי התרבות והחברה לא מוזכרים לאמנים( או משכנים לפעילות 

לאמנות או  ותמשכנלעירייה מחויבות להקים אין לכן . , פקודת העיריות(249)סעיף  בה

, פקודת העיריות(. מבחינת 243סעיף ) אזרחיתעדים לפעילות חללים ציבוריים המיו

, גמת חינוך, קהילהדו חשובים יותרהעיריות, צרכים אלו עומדים מול צרכים עירוניים 

הרשות  בבעלותות עצמאיות לבין חללים ילכן חיבורים בין יזמו תרבות ואמנות.

העירייה לספק שירות, אלא כיוזמה של אגפי  מחויבותהמקומית נעשים לא במסגרת 

אגפים אלו  במעמד השמשת המבנים, .בהם מוצאים היזמים אוזן קשבתעירייה שונים 

ובהסדרת מודל  חיבורים מסוג זהשל תכנות ההבבדיקת  מסתייעים באגף נכסי עירייה

 לייזום וקידום פרוייקטיםאבי שטיין, מנהל המחלקה . השימוש והתפעול של המבנה

באגף נכסים ושמאות בעיריית חיפה, מספר כי "בכל מקרה בו עומד לרשות העירייה נכס 

ועדיף להשמיש לפעמים למכור זה לא הדבר הכי טוב  –העירייה מבצעת בדיקה  –ריק 

את המבנה. התהליך שעל בסיסו מתקבלת ההחלטה הוא בדיקת התכנות כלכלית 

 (.2015ופרוגרמה תכנונית ביחס לצרכים של האזור והשכונות" )ריאיון, 

על פני השטח ובעיקר בתל אביב, קמים עם הזמן פרויקטים שנולדים משיתוף פעולה 

אלו מאפשרים הקמה ישיר בין יזמי נדל"ן פרטיים לבין קבוצות עצמאיות. שיתופי פעולה 

. 'בסקולה'וקרקס  'משונע', גלריה 'ביי-סוזי'ס ארט'דוגמת סדנאות האמנים של פרויקטים 

ארנונה נעשה באופן עצמאי מול האגף לרישוי לרישומו שיפוץ, ביטוח, רישוי העסק ו

 .ובהתאם לייעוד הקרקע בתוכנית בניין העיר )תב"ע( עסקים בעירייה

 יפואביב-תלבהקדמה לחוברת המסכמת סיור אדריכלים ומתכנני ערים מטעם עיריית 

, כתבה אורלי הראל, 2014שעסק באסטרטגיות לפיתוח ולשימור עירוני והתקיים בשנת 

 כי:  יפואביב-תלגנית מהנדס העיר ומנהלת אגף תכנון עיר בעיריית ס

 בתכנון ביטוי לידי באה זו הכרה... בעיר התרבות חיי בחשיבות מכירה יפואביב-תל עיריית

 כאשר, יצירתי ומעמד שוליים תרבות של פעילות קיימת בהם באזורים בעיקר, היומיומי
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 בתהליכים והטמעתן הסדרתן ידי על כאלה פעילויות ולעודד לאפשר מנסה העירייה

 .סטטוטוריים בתהליכים גם כמו עירוניים

 ( 2014יפו, -)מנהל הנדסה, עיריית תל אביב 

 הכרה זו של העירייה באיכויות הנלוות לפעילות עצמאית במרחב העירוני, והכרה

שיח הממסדי ב במרחב העירוני, חוללו שינויתדמית השלילית המיוחסת לנכסים ריקים ב

תקדימים  נדרשים למרביתםגישה מעודדת כלפי חיבורים מעין אלו. עם זאת,  ואימוץ

מאורגנים אינם לרוב המאפשרים התנהלות כלכלית וארגונית מול יזמים עצמאיים ש

 ת, בתי עסק או חברות.עמותות רשומות ומוכרוכ

 תהליכי הסדרה בתל אביב  4.2.1

 'שביל החלב' 4.2.1.1

 במבנה הצמוד לרחבת התחנה המרכזית הישנה 2009-נולד ב 'שביל החלב'פרויקט 

דרך אבן  יםמהוו קורותיו. שבאותה תקופה יועד להקצאה לבית ספר מנשר לאמנות

 ,ביאןרועי פפעולה עצמאית בחלל נטוש. אדר' עם הכרה בראשונה בהתמודדות הממסד 

 מספר: מיוזמיו,

כן הרחבה והבניין הפכו לאחד המוקדים הכי שנים במהל חמשהבניין היה ריק מזה כמעט 

אינטנסיביים לצריכת הרואין )קנייה ושימוש( בישראל... והעירייה הייתה אובדת עצות... כל 

פורמליים, סמים -המקום הזה הוא מאוד טעון ושופע בפעילות שהולכת עם זנות, ברים חצי

קים תחנת משטרה לה –וסחר בנשים... העירייה ניסתה להתמודד עם זה בכלים שלה 

יעודית לשכונה, לתגבר פיקוח, להחליף תשתיות במדרכה... היה גם ניסיון למשוך חברות 

גדולות ותאגידים כמו הנהלה של בנק הפועלים וחברות ביטוח גדולות... המקום היה אולי 

 הבור הכי שחור בעיר ואולי גם בארץ...

 ( 2014איון, י)ר 

בטווח הביניים, העירייה ניסתה להתניע מהלך הכרוך בשיקום נופי של רחבת המבנה. 

לצורך כך, קיימה העירייה הליך שיתוף ציבור בו השתתפו בין השאר יזמי הפרויקט 

ובמהלכו נולדה המוטיבציה לפרויקט. רועי פביאן מתאר כי "המפגש  'שביל החלב'העתידי 

יותר  ,ם לא מבינים וצריך לעשות שם משהו אחרלווה בתחושה שהעירייה מפספסת, שה

(. המטרה של הפעילים הייתה לגבש פעולה המנגישה את המרחב 2014, איוןירמעניין" )

 ,תושבים הותיקיםוב סוחרים הרגיליםעוברי אורח, בלכל גווני האוכלוסיות באזור החל ב

שבה הייתה על . המחמכורים לסמיםוב תעשיית המיןוכלה בעובדים הזרים, בפושעים, ב

וימוקמו במרכז המגרש. מטרת המבנה פנימית חצר  שייצרומבנה המבוסס על מכולות 

כמשתתפים, כצופים או כחלק  בפרויקט שתוכנן הייתה להזמין אנשים לבוא ולקחת חלק

התפתח לכדי מחשבה על כלל פעולה מצומצמת, התחיל ממחשבה על ש ,מהצוות. הרעיון

ירוע סימולציה בו השתתפו כמאה אמנים ופעילים תורגם לכדי אולבסוף  המתחם

  .(13)תמונה  אופנייםתיקון למתחומים שונים שהפעילו מטבח, מספרה ומרכז חברתיים 

תקדים או פרוטוקול, היא , לפעול ללא תקן דעהביאן מספר כי "העירייה לא ירועי פ
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 יפואביב-תליריית ע(, ולכן הפניות ל2014, איוןירלממן, להכשיר, לאשר וכו'" ) דעהלא י

תצליח לסייע לפעולה, לא  היאפעולה ולגבש מודל במסגרתו  איתהוהניסיונות לשתף 

, הם בעירייהצלחו. לאחר שהפעילים קיבלו את המפתח "דרך הדלת האחורית" מגורם 

. בגלל מחסור במשאבים לא הייתה אפשרות באופן עצמאי החלו לפעול ברחבי המבנה

 ולכן אחת לחודשיים נערך אירוע פתוח לציבור.  במבנהלקיים פעילות יומיומית 

 13 תמונה

 במתחם התחנה המרכזית הישנה בתל אביב 'שביל החלבאירוע של קבוצת '

 ' )רעי דישון(האמן הסודיצילום: '

התפתחה בעירייה בשלב בו כבר התקיימה  בעלילההבנה כי מדובר בפעולה לא חוקית 

 אך בו בזמןפעילות, הצהירה כי אינה קשורה ליה פעילות במבנה. כתוצאה מכך, העירי

נציגיה הגיעו לאירועים והיא סייעה באופן בלתי רשמי באמצעות שליחת בודק בטיחות 

 –בתחום האפור  הפעילות נערכהמטעמה, סיוע בחיבור לחשמל וכו'. כך בעצם, 

ש את כדי להדגי. העירייה האירועים לא היו מאושרים אך הם לא נסגרו על ידי פקחי

חוסר הידע הקיים ברשויות בכל הנוגע להתמודדות עם פעולות עצמאיות בחללים ריקים 

רועי פביאן כי "התמיכה היחידה שהתקבלה מתקציב ראש העיר הייתה  יכלמספר אדר

שהייתה דרישה של יועץ הבטיחות שהעירייה שלחה. במהלך  ,עבור מדרגות חירום

וצבות בארבעת הימים בהם התקיים ההקמה של המדרגות שהיו אמורות להיות מ

 (.2017האירוע, הוצא צו הריסה למדרגות ממחלקה אחרת בעירייה" )שיחה, 

מדגיש כי גם כשדברים עולים מהשטח הם זקוקים לתשתית  'שביל החלב'מקרה 

דרוש  –על מנת שגינה קהילתית תעבוד לדוגמה, . עודו , ביטוחיתהפקתית, שיווקית
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דרושה תמיכה  –; על מנת לקיים פעילות יומיומית העיר בעירייהיפור פני שאגף חיבור ל

 בעיקר נשעןעל פיו פעל המקום דרוש ביטוח. המודל  –כלכלית; על מנת לקחת אחריות 

וללא  ללא תמיכה מהעירייה, אחריות לניהול הפרויקטב שנשאוקבוצת מתנדבים על 

גי הקשור לחברות שנרקמה . אירוע טר. הפרויקט לא החזיק מעמד לאורך זמןמודל כלכלי

שהתגוררו בבניין וסייעו בתחזוקתו  עובדות מין טרנסג'נדריותבין הפעילים לבין שתי 

 .הביא לסגירה של הפרויקט

שהופעל על ידי פעילים  ולא מפוקח חלל אוטונומי נוצר 'שביל החלב'מקרה של ב

ום מפלט לשוליים מקכ לכן גם תפקדו , אופיין בתמהיל שימושים מגוון,ויוצרים עצמאיים

ו פעל . התחום האפור בידי הממסדעל  יםמוכלולא יכולים להיות,  ם,אינש החברתיים

למרחבים המאופיינים  ,החיוני במובנים רבים,מענה לפעילות קצה מסוג זה  נתןהמיזם 

 לקחת אחריות עלבפעילות בלתי חוקית ואלימה. בעוד שהממסד על תקניו לא מסוגל 

לפעילות  מרחבים כיצד מדג 'שביל החלב', המקרה של אותם כיללהו אסונות אנושיים

 . עשוי לתת להן מענה וביתשמכילה קבוצות שוליים אוטונומית 

ִּירֹול' 4.2.1.2  'גַב 

ירֹול'פרויקט  במבנה שהיה בבעלות חברת 'בזק' ונרכש על ידי יזם  2014נחנך באפריל  'ַגבִּ

(. 4401ב עם מסחר )תוכנית מספר פרטי שקידם במגרש תוכנית למבנה מגורים משול

עירייה הנכסי  ואגףאמנויות ל המחלקה, יוזמה משותפת של בעל הנכסהוא פרי הפרויקט 

הפך במסגרת . הנכס ממוקם בפינת הרחובות אבן גבירול ואנטוקולסקי ויפואביב-תל

מקבץ חללי עבודה לאמנים המארח אירועי אמנות עצמאיים ועירוניים. הפרויקט ל

היתר הבנייה לפרויקט  קבלתכי הליך היוזמה לחיבור הייתה של בעלי הנכס שהבינו 

לחסוך בתשלום  במטרהדירות היוקרה שעתיד להיבנות במתחם עלול להמשך זמן רב. 

 יפואביב-תלעיריית זם להארנונה וגם מתוך רצון לתמוך בפעילות אמנותית, פנה הי

העביר את כך בעצם . ועד להריסת במבנה להשתמשוביקש לשתף פעולה ולהזמין אמנים 

מחצית וזכאים להנחה בארנונה בשווי  לאמנים הפועלים בחללי עבודהארנונה תשלום ה

שעתיד לקום במקום זכה במיתוג  המגוריםפרויקט  ה כישסכום. במקביל, רווחת התפיהמ

 תי.אמנותי וחבר

חוזה "שכירות ללא תמורה" שנערך בין היזם לבין ב של העירייה במבנה עוגן השימוש

ה וחצי או עד "המבנה עומד לשימוש העירייה ללא תשלום לתקופה של שנ –העירייה 

-תלעירייה הנכסי  אגף" מספרת אירית ליברמן מקבל היתר בנייהישהבעלים של הבניין 

המסומן  מהייעוד החורג לשימוש היתר מתן(. הליך זה איפשר 2015, איוןיר) יפואביב

 המבנה נשכר סטודיאות לאמנים.ל"מבנה ציבור" המשמש כבתב"ע כמגורים לייעוד חדש 

נבט, מנהלת -צלילית בן .עבור המחלקה לאמנויותמהיזם על ידי אגף נכסי העירייה 

חור את האמנים בהליך מתארת כי על מנת לב ,יפואביב-תלעיריית המחלקה לאמנויות ב

גיבשה המחלקה ועדות  בד בבדאמנים.  400-אליו ניגשו כ קול קורא שוויוני, פורסם

 (. 2015, איוןיראמנים מתוך ההצעות שהוגשו ) 30-מקצועיות בתחומים שונים שבחרו כ

שגובש חייב את המחלקה לאמנויות לבצע השקעה ראשונית מתוך תקציבה  המודל

יטוח ובדיקות בטיחות של המבנה. כמו כן, נדרשה המחלקה לגבש עבור השמשה פיזית, ב
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כתוצאה מודל כלכלי יצירתי המאפשר לאמנים עצמאיים לשהות במקום באופן מוסדר. 

תמחור  נקבעה על בסיסעלות שכירת סטודיו במבנה מבדיקת ההתכנות הכלכלית, 

ספים מועברים מדי . הכותקשורתארנונה, מים, חשמל, דמי ניהול, עלויות שוטפות כגון 

מנהל הפרויקט ולחברות המים, החשמל ל ווממנליזם הפרטי  חודש ישירות מהאמנים

ירֹול". הפעילות בוהתקשורת  היאהעירייה, עם זאת,  על ידי באופן שוטף אינה נתמכת "ַגבִּ

 עירוניים תרבות במבנה, בעיקר במסגרת אירועי שהתקיימו ארעיות פעילויותתמכה ב

 .פסטיבל "תלוי במקום"ו "לילה לבן", "אוהבים אמנות, עושים אמנות" דוגמת

מספר חודשים מתחילת הפעילות במבנה, החלה להתגבש פעילות לא מוסדרת 

. מה שהחל כמסיבות לא 'בזק'במנהרה ששימשה בעבר כמנהרת הכבלים של חברת 

 . ככל(14 ' )תמונההתחת' –מסיבות בעיר ללאירועים ו מוסדרות הפך עם הזמן לחלל

, בעיקר בכל הנוגע למכירת העירוני הפיקוח עםשהפעילות התרחבה התעוררו בעיות 

 של קבלת, נאלצו היזמים לנהל תהליך ממושך כתוצאה מכךרישיון עסק. לאלכוהול ו

 לפעילות במקום.עירוני רישוי 

ירֹול'תפקיד מנהל הפרויקט ב הוא מהווה גורם  ראוי לעיון מעמיק. הלכה למעשה 'ַגבִּ

יחד עם זאת, הוא מנהל  היזם הפרטי,שכרו משולם על ידי הדיירים דרך עצמאי ש

. בהקשר עם העירייהכלל הממשקים ואחראי ל לפרויקט תקציבים עירוניים המועברים

מבחינה חוקית, מעמדו  האמנים.ולבין העירייה  היזם הפרטי,זה, המנהל מהווה צומת בין 

אמירה פוליטית המאפשרת דריסת רגל כ עשויות לשמששפעולות עשוי לאפשר 

ירֹול'אוטונומית בתוך ארגון ממסדי. אייל וקסלר, מנהל פרויקט  מתאר זאת כך:  'ַגבִּ

"]באירועי "לילה לבן"[, בזמן שבכיכר רבין היו אלפי ילדים שרוקדים למסיבת אוזניות, אז 

 (. 2014, איוןיר)מטר משם מתחת לאדמה קרה משהו שהוא ההיפך המוחלט"  100

ירֹול'נקודה ייחודית המאפיינת את  היא מיקומו הגאוגרפי. המבנה ממוקם בין  'ַגבִּ

)השנתון  3המאופיין באוכלוסייה חזקה אזור –צפון הישן בין שכונות המרכז תל אביב ל

זאת,  למרותמחירי דיור גבוהים. בו( 2014, יפואביב-תלשל עיריית  53-הסטטיסטי ה

עוברות תהליכי ה העירדרום שכונות בהאמנים והפעילים במבנה מתגוררים  יתרבמ

צעירים וותיקים. שכונות  – ג'נטריפיקציה בהן הדיור יחסית זול ואוכלוסייתן מעורבת

מאופיינות בחיי רחוב שוקקים ובמעורבות אזרחית במרחב  אלו, מספר אייל וקסלר,

  (.2014, איוןיר)הציבורי 
  

                                                           
. 10מתוך  8.8 –כלכלי -דרומי". אשכול חברתיהחלק ה –המבנה ממוקם באזור הסטטיסטי "הצפון החדש   3

 (157"מדד חברתי כלכלי ומשתנים נבחרים, לפי שכונה", עמ'  – 3.29)משקי בית ורמת חיים, לוח 
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ִּ      14תמונה   ירֹולגַב 
   

ִּירֹולסטודיו '  'גַב 

 יפו צילום: גיא און -אביב-המחלקה לאמנויות בעיריית תל: מקור

 2015שוק, ספטמבר -מסיבת קוק

 גוני ריסקיןצילום: 

  



59 

  

ירֹול'המקרה של  -תלעיריית במהווה תקדים לשיתוף פעולה בין מחלקות שונות  'ַגבִּ

פרויקט המגלם בתוכו ל את המסגרת . שיתוף פעולה זה יצרלבין יזם פרטי יפואביב

אפור  מרחבעל  הוא מצביעמאידך. לאמנים חופש פעולה מחד ושירות שהעירייה מעניקה 

נעשה באמצעות בו העירייה מייצרת תשתית לתוכן, ואילו החיבור בין התוכן לבין החלל 

פרויקט. מרווח זה הוא קרקע פורייה להתארגנויות עצמאיות גורם מקצועי, מנהל 

יכולת הסתגלות לחללים שונים. עצם היותו של המתחם יצירתיות ואופיינות בהמ

של פרויקט  לבין הפיתוח מבנהההמתקיים בתקופה שבין הנטישה של  ,פרויקט קצר טווח

בייעוד מגורים פרטי  נכסלמנגנון המאפשר השמשה של עשוי להוות תקדים  נדלנ"י פרטי,

להציב בעיה ן כי סגירתו של הפרויקט עשויה לצורך ציבורי בטווח הביניים. חשוב לציי

, בעיקר הצעירים בהם, הרואים במתחם חלל מהאמנים הפועלים במבנהחלק  בפני

רועי פביאן מספר כי פרויקטים דומים אותם יכל אדר ליצירה, מחשבה ושיתופי פעולה.

 ,חהעור וגידים )שי קרמוניסתה העירייה להתניע לא צלחו את מכשולי הבירוקרטיה ולא 

, הבעלות על הבניין השתנתה. הבעלים החדשים לא הראו נכונות 2018בשנת  (.2017

לפעול על פי המודל הקודם והחלו להערים קשיים על דיירי הסדנאות באמצעות גובה 

 שכר הדירה ותנאי השכירות. כתוצאה מכך, דיירים רבים עזבו את המבנה.

 תהליכי הסדרה בירושלים 4.2.2

 'רוח חדשה'אנס, עמותת בית אלי 4.2.2.1

בית אליאנס ממוקם בפינת הרחובות כי"ח ואגריפס בירושלים סמוך לשוק מחנה יהודה, 

בית ספר כי"ח לבנות ששימש כ המבנה,שעבר שינויים מרחיקי לכת בעשור האחרון. 

מתארית  תוכניתב ונכלל 1991מאז  שיממונועומד ב ,בית הספר הניסוייומאוחר יותר כ

מפורטת  תוכנית .(1999א, 4412 מספר תוכניתבית מלון )ת בנייעל וו שימורהמורה על 

מספר רב של שנים.  נמשךוביצועה  מורכבתהינה שימור  תוכניתהכוללת בין השאר 

ווה הזדמנות למפגש בין בעלי נכסים ויזמים הפועלים יפורום יזמי נדל"ן הבנסיבות אלו, 

ק התרבות, עופר ברקוביץ'. ברקוביץ' מתאר במרכז העיר לבין סגן ראש העיר ומחזיק תי

את המוטיבציה ליצירת שימושי ביניים במסגרת נכסים פרטיים הנמצאים בתהליכים בין 

 נטישה לבין פיתוח כך: 

אנחנו משקיעים בפיתוח מרכז העיר כדי ליצור מרכז עיר חי תוסס ויצירתי המהווה בית 

וקה. אנחנו מציגים בפורום יזמי הנדל"ן לפעילות כלכלית מרובה המשפיעה גם על שוק התעס

את החזון העירוני, את הפעולות העירוניות, וקוראים גם לבעלי הנכסים לקחת חלק בחזון 

משותף ולאפשר פעילות בנכסיהם בטווח הביניים. פעילויות אלה עשויות לכלול שימושים 

 אפ. -אירועי פופשמתחברים לחזון העירוני דוגמת פעולות יצירתיות של אמנים, חנויות ו

 (2015איון טלפוני, י)ר

במגוון  תוכניות מתמעל עשור בעיר ומקד ת, הפועל'רוח חדשה', עמותת בה בעת

וותה אוזן קשבת ליזם שרצה לתרום לקהילה יתחומים הקשורים לחיי הצעירים בעיר, ה

ישראל רחבי רויקטים שנויים במחלוקת בפשמעורב ב ,רופיים. היזםתממניעים פילנ
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ביניהם כיכר אתרים בתל אביב, בית אליאנס ומתחם עץ חיים בירושלים, ראה בחיבור ו

ואת המוניטין שלו בקרב בקרב תושבי העיר של הפרויקט הזדמנות לשפר את המוניטין 

 . גורמי התכנון בעירייה

העמותה פעלה כגוף עצמאי בשטח והייתה אחראית באופן מלא לגיבוש הסדר מול 

 במחלקות האחראיות על רישוישיפוץ המבנה ורישומו שאבים, גיוס המבעל הנכס, 

המתאפיין עסקים וארנונה. ייעוד הקרקע עליו ניצב המבנה הוא "אזור מסחרי מיוחד", 

על מנת שלפרויקט תהיה התכנות כלכלית, העמותה ביקשה  ,לכן .בדמי ארנונה גבוהים

 20-ה בעיריית ירושלים. בעדה המקומית לתכנון ובנייולקבל היתר לשימוש חורג דרך הו

רוח 'כמשרדים של עמותת והוא משמש  (15לפעילות )תמונה נפתח המבנה  2016באפריל, 

היא זו העמותה  אמנים מתחומים שונים.המושכרים על ידי העמותה ל סטודיאותו 'חדשה

 .ביתל הניהולי והמודל הכלכלי של ההמוד וקבעה את הדיירים שבחרה את

כגוף אוטונומי כיוון שבמובנים  'רוח חדשה'להגדיר את עמותת חשוב לציין כי קשה  

יה יזומות תוכניותרבים היא משמשת גוף ביצוע בלתי פורמלי של העירייה וחלק ניכר מ

בהן הרשות לפיתוח ירושלים. לעמותה  ,זרועותיה השונותעל ידי ונתמכות על ידי העירייה ו

כן היא בעמדת יתרון )הן מבחינת יש משאבים רבים יותר מאשר לקבוצות עצמאיות ול

בית מקרה והפיכתו לבית.  ריקמבנה כלכלי והן מבחינת מבנה ניהולי( בבואה להשמיש חלל 

אליאנס הוא תקדים מעניין להשמשת חללים נטושים תוך כדי הסבתם לנכסים מחוללי 

. עם זאת, שאלת האוטונומיות במקרה זה מוטלת בספק. קהילתיתפעילות יצירתית ו

שמש לצורכי עבודה גם של העמותה וגם של קבוצות עצמאיות, גוף מת שהנכס למרו

  רוח המקום, תמהיל שימושיו והתמהיל האנושי שבו. כתיב אתמממסדי יהיה זה ש

 15 תמונה

 אליאנס', חדר עבודה'בית 

 : עמותת 'רוח חדשה', צילום: תומר זמורהמקור



61 

  

 אליאנס', הבניין'בית 

 מושיק כהן: עמותת 'רוח חדשה', צילום: מקור

 'בית ריק'המפעל, קבוצת  4.2.2.2

 47-יום ירושלים הציון עיריית ירושלים במתנה ל קיבלה 'בית הטנה'מכונה האת המבנה 

: "לעודד תרבות, אומנות ופנאי בעיר ולהחכיר לעיריית 1632במסגרת החלטת ממשלה 

הטנה" שבכוונתה של העירייה להפוך למרכז ירושלים בדמי חכירה סמליים את "בית 

(. המבנה שימש בית ספר 2014 משרד ראש הממשלה,תרבות, אומנות תיירות ומדיה" )

מקודמת תוכנית הצרכים מיוחדים עד שפונה לפני כעשור ומאז עמד נטוש.  בעלילילדים 

 גבוהה והפרויקט העלות תרבות. מרכזמייעדת אותו לשימוש כ במסדרונות העירייה

גיוס המשאבים הדרושים לשימור, שיפוץ חיבור פרוגרמה מפורטת ומעוכב עד לסיום 

 והשמשת המבנה. 

, עלתה מהשטח יוזמה של חלק מקבוצת הראשוני וגיוס המשאבים הליך התכנוןצד ל

הפעילים ביקשו להקים במבנה נטוש כלשהו בירושלים סטודיו ליצירה, חלל  – "בית ריק"

. הרצון לפעול לטווח ארוך עם תיירותי ועים והוסטל לאירוחלהופעות, תערוכות, איר

לפנות הקבוצה חברי את  ובילתמיכה כלכלית בתהליך ההקמה ובחלק מהפעילות ה

היתר ממסדי נתבקש , וזאת בניגוד לפרויקטים קודמים של הקבוצה בהם לא לעירייה

ים ותוך כדי הרצון להתפרנס מעבודתם כאמנ עמדהקבוצה חברי . לנגד עיני הלפעילות

 לבנות בכוחות עצמם היכל תרבות אוטונומי ונגיש לקבוצות היוצרות הפועלות בעיר.

-לציבור ביולי נפתחהמבנה ו רעיוניתהוליד תוכנית  העירייה עםמשא ומתן ממושך 

בחינת נגישות, בטיחות מההשמשה של המבנה  . הוצאות(16)תמונה  2016 אוגוסט

 ,החברה לפיתוח מרכז ירושלים – 'עדן'וחיבורים לחשמל ומים שולמו על ידי חברת 
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 וכן תמיכה הקמת תערוכהלהשמשה ול חברת בת של העירייה. הקבוצה קיבלה תקציב

 ,. הגבלת הפעילות לקומה אחת בלבד ומינוי מנהל לפרויקטשנתיתפעילות תקציבית ב

מודל הניהולי לתוכן, לנוגע ב גמישות בשיח הפנים קבוצתיו ,דידרשו התאמה לשיח ממס

דוגמה לכך היא שינוי נושא מסיבת "פסטיבל פורים אטומי במפעל"  מודל הכלכלי.לו

, עקב הערה עקרונית של חברת 'עדן' בדבר אופי מבנה המפעלב 2017שהתקיימה במרץ 

בסיום שנת הפעילות  ה'.מלון 'וולדורף אסטורי –הפעילות והשפעתה על המבנה הסמוך 

 הראשונה, התמיכה הממסדית בפעילות הבית הצטמצמה באופן משמעותי.

 16מונה ת

  ' של קבוצת 'בית ריק'מפעלפרויקט ה'חדר העבודה הראשון ב

 צילום: יהונתן עופרת, 'בית ריק': עמוד פייסבוק מקור

עצמאית שנבע החשש מפני מתן חלל עירוני לשימוש זמני של קבוצה עלה בעירייה 

על  הסתמכההמבנה. העירייה  פינויא היום למחשש עמוק יותר מפני מחאה ציבורית בבו

בבעלות העירייה בתוך מבנה  שוכנת . הגלריהלביסוס חששותיה מקרה "גלריה ברבור"

(. 1991, 3832המיועד להריסה וממוקם על שטח בייעוד "שטח ציבורי פתוח" )תוכנית מס' 

אמנים עצמאית לשם הפעלת גלריה לפני עשור. בשנים האחרונות, נמסר לקבוצת המבנה 

הכוללים בין השאר את  אתגרים סטטוטוריים נגד קיום הגלריה במנסה העירייה להצי

  מעוררים גלי זעם בקרב הקהילה היוצרת בעיר. הגדרתם כפולשים. אתגרים אלו

 תהליכי הסדרה בחיפה 4.2.3

 הפירמידה 4.2.3.1

 מצא בשכונת ואדי סאליב למרגלות שכונת הדר ובפאתי שוק תלפיותבניין הפירמידה נ

אמנים "הפירמידה" על ידי הלעמותת  1992-שניתן ב עירוניהוא נכס  . המבנה(17)תמונה 

 ,התרבות בעיריית חיפה אורי בלום, מנהל אגףראש עיריית חיפה דאז, אריה גוראל. 

מתאר כי עם השנים התחיל להתפתח סביב הבניין אי של יצירה אמנותית בו לקחו חלק 

(. לאורך השנים, השלטונות התחלפו, המדינה 2015, איוןירטובי האמנים בישראל )מ

ה ש. כך נעלמה מהעולם תפי(2001) השתנתה ונוהל ההקצאות חובר על ידי משרד הפנים

בעליו. אגף הנכסים והשמאות של עיריית  םעשאיפשרה שימוש בנכס ללא הסדר רשמי 
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לראות  בדרישה לפקוד את המבנהנמצא הנכס, התחילו כאמור בבעלותה שחיפה, 

כיוון שהמבנה לא הוקצה  לפעול בו ומגדירים את שימושיו. מסמכים רשמיים המאשרים

הפכו, הלכה למעשה, לפולשים. "ואז  אמני הביתלעמותה במסגרת נוהל ההקצאות, 

הליך משפטי וברצון טוב של ראש העיר הוחלט להשמיש את המבנה עבור התחיל ת

לאמנים" מתאר אבי שטיין, מנהל המחלקה לייזום וקידום פרויקטים באגף  סטודיאות

(. עבודה משותפת של הקבוצה עם אדריכל 2015, ריאיוןנכסים ושמאות בעיריית חיפה )

אמנויות שהמבנה המחלקת  עלהוטלה  צוהאחריות לשיפוויצרה תכנון מחודש למבנה, 

כמשכן לאמנויות. העלות המשוערת של כל  2016-ב נפתחניתן לשימושה. המבנה 

וכות ושתי מיליון שקלים. במבנה יש קומת גלריה עבור תערארבעה הפרויקט היא כ

על ידי מחלקת  מנוהלהפרויקט החדש  לאמנים. סטודיאותכ המשמשותקומות נוספות 

בתמורה לתשלום  הנואמנים. השימוש בחללים  30-20שוכנו בו אמנויות של העירייה וי

 עבור ניהול ותחזוקת המתחם, עלויות השוטפותשנועדו לכסות את החודשיים  דמי ניהול

)תוכן פתוח לציבור הכולל בין השאר סדנאות אמן,  פעילות חלףקיום בתמורה לו

י קבעו על ידיתערוכות ואירוח בתי ספר(. המודל הניהולי, התוכן ותמהיל השימושים י

 מטעמה. שימונה פרויקטהמחלקה לאמנויות ועל ידי מנהל 

 17תמונה 

 מבנה 'הפירמידה' לפני השיפוץ

 Hanayצילום:  ,Wikimedia Commons: מקור
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 'חורבה'ה 4.2.3.2

בתקופת המנדט הבריטי ובשנים הראשונות של מדינת ישראל, העיר התחתית הייתה 

 שוקק חיים מרכז העסקים הראשי של חיפה, בעיקר בגלל הקרבה לנמל. היה זה מרחב

מגורים, בילוי ופנאי. עם , שירותים, מסחר, משרדים של שאופיין בעירוב שימושים

העתיקו את התושבים , תעסוקה במרכז הארץ אזורילהשנים העסקים התחילו לעבור 

הקימה עיריית  2012בשנת האזור דעך וננטש לאיטו. לשכונות אחרות, ומגוריהם  מקום

"מנהלת העיר התחתית" שמטרתה לפתח ולשקם את האזור בכל ההיבטים חיפה את 

מספר  ,ממנהלת העיר התחתית ,גיל מלרמסחר, תרבות, מגורים ותעסוקה.  –העירוניים 

כי אחת מפעולותיה הראשונות התמקדו באיכלוס חנויות ריקות על ידי מעצבים ואמנים 

 (.2015איון, ילשם החייאת המרחב הציבורי בעיר התחתית )ר '21מתחם 'במסגרת פרויקט 

, בניין 10מבנה ברחוב הנמל השמשת א יאחת היוזמות שבחרה המנהלת לקדם ה

פאנק הכמועדון  האלפייםובתחילת שנות  90-בבעלות פרטית ששימש במהלך שנות ה

. חלקים גדולים של המבנה אינם ראויים לשימוש מבחינה 'החורבה' –מיתולוגי בחיפה ה

סביבו לא הפיזי  של המרחב האיטי עלות השיפוץ הגבוהה וקצב הפיתוח ולכןבטיחותית 

 .ושיפוץ להשקיע בתכנון יצרו אצל בעלי הנכס מוטיבציה

יזם, שכרה מנהלת העיר התחתית את לבין העירייה שנרקם לה במסגרת שיתוף הפעו

 ובכך הפכה את המבנה לנכס בניהול עירוני. סמליתקומת הקרקע מהבעלים בתמורה 

בעינה, אך ההסכם שנחתם איפשר לעירייה להעמיד את הנכס  ההבעלות אמנם נשאר

לי עבודה חללים ניתנו לאמנים כחל חמישהכ סדנאות ועוד. ,לטובת אמנים, יוצרים

ערבי בחיפה, שבחר את -, מרכז תרבות יהודי'בית הגפן'במסגרת שיתוף פעולה עם 

, GHOSTOWN. חלל נוסף ניתן לקבוצת השימוש שלהם חוזיאת  וניהלהאמנים 

ביניהם: קידום אמנות עצמאית,  ,המבוסס בחיפה ופועל במישורים רבים קולקטיב אמנים

 – 'קרטל'ה הקבוצה הקימה במבנה את מועדוןוקולקציית ביגוד.  הפקת אירועי תרבות

 אירועים והופעות בו מתארחים תצוגהגלריה וחלל  ,קפה ביתיוזמה המאגדת פעילות 

 .(18)תמונה 
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 18 תמונה

 , חיפה'בהרחו'בבניין ה 'קרטל'פרויקט 

  Kartelצילום:  GHOSTOWN CREW: מקור

 Broken Fingazעם ציור קיר של קולקטיב הגרפיטי  'חורבה'מבנה ה

  MATANSKYצילום:  GHOSTOWN CREW: מקור
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GOHSTOWN סצינה שלמה שמקיימת חיבורים גם  סביבהומרכזת  רבות שנים פועלת

עם ירושלים ותל אביב. הגרעין הפנימי מורכב משמונה אנשים ומעטפת חיצונית של 

. (2015, מספר אחד מיוזמי הקולקטיב )ריאיון, אנשים נוספים 30-20-יוצרים המאגדת כ

הייתה פנייה של מנהלת העיר התחתית לאמני במבנה המוטיבציה ההתחלתית לפעולה 

הוצע , להזמין ציור קיר בחיפה. תוך כדי חיפוש אחר קיר, ’Broken Fingaz‘–הגרפיטי 

נעשו  עם בעל הנכס הליך. ההצעה וקידום הת"חורבה"של ה מבנהבשימוש זמני לקבוצה 

יין. לעומת זאת, ההשקעה בענלקבוצה לא היה צד ועל ידי מנהלת העיר התחתית חיפה, 

הראשונית לשיקום, השמשה ושיפוץ המבנה נעשתה על ידי הקבוצה. בעוד שהשקעה 

לשכר דירה, העלויות  כסף" ערך תשוותשומה "ה תוויהבשיפוץ המבנה הראשונית 

והסתמכו  באחריות הקבוצה ות החוק הירשויו עםוההתנהלות  השוטפות, תהליך הרישוי

פעל במהלך שנה וחצי על בסיס הכנסות  'קרטל'. הבמובנים רבים על רווחים מפעילות

. משטרת ישראל חייבה את , שכיסו את העלות השוטפת של תפעול המקוםעצמיות בלבד

ויקט. קשיים בהתכנות הכלכלית של הפר ההפעילים בשכירת שומרים ואבטחה שפגע

נוספים שהוערמו על הקבוצה מצידה של מחלקת רישוי עסקים בעיריית חיפה הביאו 

הקימה הקבוצה בר זמני בחלל נטוש בשוק  2016במאי  .2016לסגירת המקום בינואר 

 הכרמל בתל אביב שפעל למשך חודש במסגרת של "שימוש זמני".

 גלריית 'האגף' . 4.2.3.3

שהיה מאוכלס במשך שנים רבות בדיירים מוגנים. לאחר  וניעירניצב נכס  67ברחוב הנמל 

את הנכס בתמורה למחיקת חובות ארנונה של  השיבה לידיהמשא ומתן ממושך, העירייה 

 נכסהקודמים. עקב הליך תכנוני ארוך שכלל בין השאר השבת זכויות השימוש ב ודיירי

עמד ריק לאורך זמן. בסוף  לעירייה, הכנת פרוגרמה וחיבור מכרז פומבי להקצאה, הנכס

   "האגף", קבוצת אמנים מוכרת בחיפה שפעלה  גלריית, ניתן החלל לשימושה של 2013

במסגרת חוזה "בר רשות" ל"שכירות  הותרבחלל אחר בעיר התחתית. השימוש  2010-מ

ללא תמורה" ולתקופה מוגבלת עד סיום החוזה השנתי או עד לבקשת העירייה לפנות את 

 (.2015תרבות בעיריית חיפה )ריאיון, המנהל אגף אורי בלום, ר , מספהנכס

בעיר התחתית  ,7בנכס עירוני ברחוב העצמאות  ממוקםשל הקבוצה  נוסףפרויקט 

הוי של נכס עירוני נבעה מזיבין הקבוצה לבין המבנה הריק המוטיבציה לחיבור . בחיפה

ותה עת איבדה את החלל שבא ',האגף'פעילות גלריית והרצון לחברו לשאינו בשימוש 

בכך חלון  תרבות זיהההעל פי בלום, אגף . והייתה מוכרת לעירייה הקודם בו פעלה

, איוןיר) ואת הנכס לשימוש לקבלבעירייה והשמאות אגף הנכסים מ ביקשמנויות ודהז

נכס  הוגם להעמיד לרשות עמותה, ניתן לתמוך בה יאה 'האגףגלריית '(. כיוון ש2015

זכתה הקבוצה  במסגרתוקול קורא  באמצעותהוקצה לפרויקט  עירוני. המבנה החדש

 ת המבנהשמשהו , רישוי. שיפוץחמש שניםמשך ל מבנה במעמד ללא זכויותלהשתמש ב

משופץ, קבוצה יוצרת  לאאך  שמיש היהכיוון שהנכס . היו באחריותה של גלריית 'האגף'

 (.2015)ריאיון,  שימוש בחללללות ויתרון בכל הנוגע להסתג מדתבע יתההי
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 אפ-פופ 4.2.4

מיוחס לפעילות זמנית המתקיימת לאורך תקופה מוגבלת הנעה בין  'אפ-פופ'המונח 

 & Harris) החלל המארח חוזר לקדמותו מהמספר חודשים, בסיובין מספר ימים ל

Nowicki, 2015).  ין בעלי ממשקים בין יזמים עצמאיים לבלמודל עוד ככזו, היא מהווה

עם זאת, ישנן יוזמות בין הצדדים. ידברות ישירה בה מתרחשת , שעל פי רובנכסים ריקים

 סיוע של העירייה.בבודדות המקודמות בשיתוף ו

תמכה עיריית ירושלים בשני מקרים של פעילות עצמאית ארעית  2015מהלך שנת ב

הממוקם  העירייה, מבנה בבעלות הראשוןבמקרה במרכז העיר. לא בשימוש בחללים 

השקייה של מרכז העיר את מנהלת הבעבר ששימש  בפינת הרחובות יפו ויוסף ריבלין,

הפך לגלריית מכירה עצמאית שפעלה כחצי שנה והופעלה  ,תחנת מידע לתיירותויועד ל

יזמה ותיקצבה  במקרה השני, חברת 'עדן' התניעה,על ידי אמנים עצמאיים מתחלפים. 

חנות לבין בעל  'ושלום מוסיקה, אמנות, לתרבות קיימא-בר' תעמותשיתוף פעולה בין 

-מחר' ריקה ברחוב יואל משה סולומון, במסגרתו התקיים במשך כשבוע אירוע התרבות

עמותה עצמאית המאגדת תחתיה יוצרים ויזמים עצמאיים '. במקרה זה מדובר במחרתיים

עידו לויט, המנהל  לגופי תרבות קטנים ועצמאיים. כספיםהעברת ומשמשת כצינור ל

ה שאומרת שברגע שנתמכה "מתוך תפי עילותהאמנותי של חברת "עדן" מספר כי הפ

 (.2015איון, ישחלל נמצא בשימוש יהיה יותר קל גם לשווק אותו וגם למכור אותו" )ר

. הפעילויות לרוב לבקרים יםחדש "אפ-פופ" מתקיימות פעילויות על בסיסבתל אביב 

בתי עסק הנותנים לכך חסות ובעלי נכסים המשכירים את נכסיהם  שיתוף מבוססות על

נתנה את חסותה במסגרת אירועי  יפואביב-תלעיריית  2015-בבתמורה למחיר סמלי. 

 –לאירוע אמנות שהתקיים בבית הקירור של השוק הסיטונאי הנטוש  'לילה לבן'

: ביניהםיבורי ב הצבמרח התערבויות. בחיפה התקיימו מספר אירועים ששילבו 'המקרר'

תיכונית, אירועי ארכיפרחיטורה ועבודה נוספת שהוותה שילוב של קבוצת -ביאנלה ים

מרחב תחתי" והתקיימה  –אמנים מקומיים וקבוצת אמנים מפולין שנקראה "מרחב עילי 

 בחללים זמניים בשוק התורכי. 

 גלריות שיתופיות עצמאיות  4.2.5

 'משונע', '60ירקון ', 'חנינא', 'אלפרד' כמות לאמנות גלריו פעלו לאורך השניםבתל אביב 

קבוצות עצמאיות יוצרות חיבורים בין חללים פרטיים ריקים לבין  ' המהוותהומנות'ו

הקבוצות. בחלק לבין ים באופן פרטני בין בעלי הנכסים המפותח מנגנוניםהמבוססות על 

רות סדור הנחתם בין שימוש במבנה על בסיס חוזה שכישל מהמקרים מדובר ביוזמות 

הממתינים לאישור מדובר בנכסים ריקים  ,נכס. במקרים אחריםה יקבוצה לבין בעל

היתר בנייה ומושכרים לקבוצות ויוצרים עצמאיים בטווח לקבלת ו סטטוטורית תוכנית

 ביניים. ה

בית ספר לקרקס.  – 'בסקולהה' בתל אביב מועדון 72לאחרונה נפתח ברחוב הרכבת 

חמש עד עומד על לוח הזמנים הצפוי לתכנונו שנכס ריק  בעלבאדם פרטי שפנה ל מדובר

עדה המקומית וביקש אישור ות, פנה היזם לורשנים. על מנת לפעול בצורה מוסד עשר
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לשימוש חורג בחלל המבנה. לצד מהלך זה, התקבל רישוי עסק בהתאם לשימוש החורג 

ההשמשה והרישוי היו באחריותו המגדיר את דמי הארנונה בעבור הנכס. הוצאות 

הבלעדית של הקרקס. ההשקעה הנדרשת והמסע המפרך בנבכי הבירוקרטיה העירונית 

 הושקעו על ידי הציבור הרחב באמצעות קמפיין גיוס המונים. אלף ש 100-ב והסתייע

 דיון 34.

שא הבטיחות אך גם מגוונות ומתמקדות בעיקר בנולהתנגדות הממסד לפלישות הסיבות 

לממש תוכניות  ןמשתמשים זמניים בבוא עםתמודדות להימנע מה ותצון של העיריבר

חיבורים שהם בגדר  סייעו ביצירת העיריות בשנים האחרונות. עם זאת, ים ריקיםלמבנ

בין קבוצות עצמאיות, בעיקר בתחומי האמנות, לבין נכסים ריקים, פרטיים  "שימוש זמני"

  וציבוריים.

ד של פעילות עצמאית בחללים עירוניים ריקים בהתבסס על הדיון מציע מודל למיסו

מקרי הבוחן שנסקרו. ייבחנו בו היבטים שונים של השמשת חללים ריקים לטובת פעילות 

של קבוצות עצמאיות, ובהם: מודל ניהולי, מודל כלכלי, מודל ההשמשה הפיזית, 

 המוטיבציות ליצירת חיבורים מסוג זה ופריסתם הגאוגרפית.

 מודל למסירת חללים ריקים לשימוש קבוצות עצמאיות  4.3.1

תלוי בראש ובראשונה בבעלות על כפי שהשתקף ממקרי הבוחן, היה  ,הליך ההסדרה

בין היזמים  לרוב בממשק ישיר הנערכ הסדרההבנכסים פרטיים מדובר כאשר היה הנכס. 

הממשק , מקצתם. בנקבעו ללא התערבות הממסדותנאי השימוש  יםהנכס יבעל לבין

העירייה  ,קרים אחריםבמ בקבלת רישוי העסק ובהסדרת רישומי הארנונה. יההיחיד ה

שימשה כמתווכת בין בעלי נכסים פרטיים ריקים לבין קבוצות עצמאיות. במקרים אלו, 

 במסגרת חוזה לנכס עירייה הפךומבעליו הפרטיים נשכר על ידי הרשות המקומית  הנכס

כאשר היה מדובר בנכס עירייה, הנכס  ות בשקל לשנה"."שכירות ללא תמורה" או "שכיר

עבר הליך של הקצאה או הופנה לטיפולן של יחידות עירוניות שונות ששימשו ברוב 

המקרים כגורם מתניע של הפרויקטים, האחראי על גיבוש מודל הניהול, התפעול, 

 – רייםההשמשה, המימון והביטוח. המודל הניהולי הותווה על פי שני מסלולים אפש

בפרויקטים שפעלו  פרויקט בניהול של קבוצה עצמאית או פרויקט בניהולה של העירייה.

גדיר את שהקבוצה , נערך חוזה "בר שימוש" בין העירייה לבין העל פי המסלול הראשון

מחוייבויותיה של הקבוצה ותנאי השימוש במבנה. במסגרת ההסדרים שנבחנו, הקבוצות 

כל הליכי השיפוץ, קבלת היתר לשימוש לת והיו מחויבות שילמו עבור עלויות שוטפו

בפרויקטים שהתנהלו על פי . )במידת הצורך( ורישוי עסק )מבחינת סיווג ארנונה(חורג 

מנהל  ינתהקול קורא ומאת המשתמשים בחלל באמצעות  ההעירייה בחרהמסלול השני, 

הכלכלי והמודל את המודל  התחי, העירייה היא זו שפאלו יםפרויקט מטעמה. במקר

מציג  2תרשים לכל הסדרי הבטיחות.  דאגההניהולי של המבנה. בשני המקרים העירייה 

 מודל לחיבורים בין חללים נטושים בעיר לבין קבוצות עצמאיות בהתבסס על צינור ממסדי:
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 2תרשים 

מודל קונספטואלי לחיבור מוסדי בין יוזמות עצמאיות בתחומי התרבות והחברה לבין 

  ריקיםמבנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רות אברהם: מקור

  

גיבוש 
מודל 
העברת 
 כספים

 בדיקת
 היתכנות  

 כלכלית    

גיבוש 
מודל 
העברת 
 כספים

שיפוץ ע"ח 
 המשתמשים

 –השמשה 
חשמל, 
מים, 

בטיחות 
בתמיכת 
 עירייה

 הקצאה הליך סטנדרטי וארוך של

האם הנכס הריק 
הוא פרטי או 

 ציבורי?

 פרטי
 ציבורי

 )לא עירוני(
ציבורי 
 )עירוני(

ממשק 
ישיר מול 

בעל 
 הנכס

"שכירות 
ללא 

תמורה" 
 לעירייה

עד קבלת  
 היתר בנייה

שימוש 
מחלקות 
 עירייה

הקצאה 
לעמותות 
ע"י אגפי 
נכסי 
 עירייה

פרויקט 
של 

 העירייה

פרויקט 
עצמאי 
בחוזה 

-"בר
 "רשות

פרסום קול 
קורא ומינוי 

מנהל 
 פרויקט

חתימת 
 חוזה

שימוש 
 מוסדר

עד קבלת  
 היתר בנייה

שימוש 
מוסדר עד 
 למכרז חוזר

ממשק 
ישיר מול 
הרשות 
 המקומית

מכירה על 
ידי אגפי 
נכסי 
 עירייה

שימוש 
 מוסדר

עד קבלת  
 היתר בנייה
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, לא קיים נוהל מוסדר להשמשה של חללים נטושים לטובת קבוצות 2017 לסוף שנתנכון 

אינו הליך קבוע אלא תוצר של ניסוי וטעייה בשטח. לעיל עצמאיות. ההליך המתואר 

שיח של הרשויות המקומיות בדבר הצורך מהראיונות עלה כי למרות שחל שינוי ב

מאיות, בעיקר בהשמשת חללים פנויים והאפשרות לענות עליו באמצעות קבוצות עצ

משרד הפנים מהווים את המציאות  נהלי ההקצאה של מתחומי החברה והתרבות,

  הדומיננטית בשטח.

 התאמת התקדימים למודל 4.3.2

ירֹול'בחיפה, פרויקט  'החורבה'הפרויקטים בבניין  רוח 'בתל אביב והיוזמה של עמותת  'ַגבִּ

, כולם פרויקטים של העירייה או זרועותיה המתקיימים בירושלים בבית אליאנס 'חדשה

. בשני המקרים הראשונים מדובר ביוזמה של יחידות עירוניות בבעלות פרטיתבחללים 

(, בעוד בהתאמה יפואביב-תלעיריית )מנהלת העיר התחתית והמחלקה לאמנויות ב

צמאית עמותה ע – 'רוח חדשה'שהפרויקט בירושלים הינו פרי יוזמתה של עמותת 

קרובות כזרוע מבצעת בלתי פורמלית של העירייה בכל הנוגע לצעירים  לעתיםהפועלת 

ויוצרים בעיר. בשני המקרים הראשונים, המבנה הושכר על ידי בעל הנכס לעירייה בחוזה 

של "שכירות ללא תמורה" בשקל לשנה. במקרה השלישי, מדובר בחוזה שנחתם עצמאית 

טווח  היזם הפרטי לו שייך הנכס, ללא התערבות העירייה.לבין  'רוח חדשה'בין עמותת 

קבלת היתר הבנייה. בעלי להזמן של הפעולה בכל המקרים הינו מרגע חתימת החוזה ועד 

 .טרם הפינוי הנכסים מחויבים בהודעה מוקדמת

חוקי במבנה עירוני שניתן בהקצאה לבית  בלתיקבוצת 'שביל החלב' עשתה שימוש 

בירושלים  'המפעל'בחיפה ופרויקט  'הפירמידה'פרויקט זאת,  לעומת הספר 'מנשר'.

 .הממסדי המסלולמהווה את  'הפירמידה'פרויקט . במבנים השייכים לעירייה הוקמו

, פונה, העמותה 'הפירמידה' ,המבנה שהיה בניהול ושימוש של עמותת אמנים עצמאית

בעיריית חיפה.  תרבותהאגף של  וותיקצוב ושיפוצ, ווהמבנה עבר לניהול ,פורקה

ילך, העירייה היא זו שמחליטה מהו המודל הניהולי, הכלכלי אהמשמעות היא שמרגע זה ו

מצד אחד מדובר מהווה דוגמה למסלול אוטונומי יותר.  'המפעל'כני. פרויקט ווהת

שפעלה בעבר בחללים נטושים  עצמאיתמנוהל ומקודם על ידי קבוצה בפרויקט עצמאי ה

חברה עירונית )חברת  עםחוזה  נסמך על, הפרויקט מנגדושלים(. , יר'בית ריק'בעיר )

 . הכרוך בסיכון של הגבלת חופש הפעולה( 'עדן'

 בטיחות, שיפוץ ורישוי עסק  מודל ההשמשה 4.3.3

השמשה של חללים שעשויות להוות חסם בפני ת ומרכזי ותסוגי ןה והביטוח הבטיחות

עם גורמי תכנון ואכיפה העלו כמה תנאים ראיונות . אנושית פעילות כל נטושים לצורך

בדיקות  :בסיסיים הנחוצים לצורך הפיכת נכס לשמיש, שהעיקריים בהם הנם אלו

הנדסיות לבטיחות המבנה, שלמות של פתחים, מערכות חשמל ואינסטלציה וביטוח עבור 

יטוח . כל שימוש בנכס עירוני ופרטי מעוגן בחוזה, בו יש נספח בנזקי גוף, רכוש ותאונות

על קיום פעילות במבנה, העירייה חייבת  האחריות בשלשהוא חלק בלתי נפרד מהחוזה. 
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בטיחות והמצאת האישורים הנדרשים. נושא ה תהשלמתן של דרישואת גם לעגן בחוזה 

עלות ההשמשה שיתכן  .בחינת ההתכנות הכלכלית של הפרויקטל זה עשוי להיות קריטי

בוהה מכדי שלפרויקט תהיה התכנות כלכלית הבסיסית והפיכתו לבטיחותי תהיה ג

 והעירייה למעשה לא תצליח לעמוד בעלויות. בכל הפרויקטים שנבחנו נושא הבטיחות

. 'רוח חדשה'או עמותת  'עדן'טופל על ידי העירייה או גוף עירוני, דוגמת חברת  והביטוח

דאגה באופן  בו הקבוצה ,שלא הוכשר על ידי הממסד הוא "שביל החלב" יהפרויקט היחיד

 היבטים בטיחותיים מינימליים דוגמת מעקה. לבלתי פורמלי להשמשת המבנה ו

באחריות המשתמשים ובהתאם למשאבים העומדים  לרובנושא השיפוץ הינו 

יחסי  יתרוןיש  קבוצות מתחומי התרבות והאמנותלעמותות וללרשותם. במובן זה, 

נראות חלל העבודה של אילתור הסתגלות והת היכולבשוואה לגופים אחרים, מבחינת 

כפי שמכנה זאת  פרקטיקות של אמנים מייצרות 'שהות מורכבת בחלל", .והפעילות בו

במובנים רבים על בסיס פעולות  הם פועליםולכן  'המפעל', פרויקטנטע מייזלס מ

ת (. משתמע מכך כי קבוצות יוצרות הן אוכלוסייה בעלת יכולsite-specificמכוונות חלל )

  .בפרט האת המרחב של עצמו ,בכלל קהילתימרחב פעולה דית ליצור ייחו

לאמנות לא נדרשים ברישוי עסק, הרי שכל בית ממכר, בית מזון,  סטודיאותבעוד ש

כך, פרויקטים שביקשו היכל הופעות או גלריה לאמנות נדרשים בהליך של רישוי עסק. 

לייצר עוגן מסחרי בבתים שנוהלו על ידם חויבו בהליך של רישוי עסק שהתבסס על 

הכנת תוכנית לעסק שכללה בין השאר: תוכנית בטיחות, תשריט הנכס וסביבתו, 

 ואישורים נלווים דוגמת אישור משרד הבריאות והמשטרה. 

ים בין קבוצות מוסדר וחיבוריםפריסה גאוגרפית של פלישות  4.3.4

 עצמאיות לבין חללים ריקים

 –הפרויקטים בחיפה ממוקמים כולם בשכונת הדר, ואדי סאליב והעיר התחתית 

. (1)מפה  הרבה נכסים ריקיםבפעילות עירונית מועטה וב המאופייניםשלושה אזורים 

ניתן להבחין ואילו בתל אביב  (2)מפה  בירושלים עיקר הפעילות היא במרכז העיר

סלמה, עד  ךמונטיפיורי דרך נווה שאנן שפירא, פלורנטין ואזור המלאכה מדרות בפעיל

מיקומם של שני הפרויקטים בתל אביב ראוי לעיון מעמיק יותר. . (3)מפה  יפו העתיקה

הוקם בשכונת נווה שאנן בה העירייה מנסה להתניע שינוי עירוני  'החלב-שבילפרויקט '

ר תקדים אלטרנטיבי ורייה לפעולה הייתה ליצמזה שנים רבות. המוטיבציה של העי

תושבי השכונה, בעלי העסקים ועוברי  עם הציבור, דרך פעולה ישירהלהליכי שיתוף 

 לייצר  עשויות פעולות אוטונומיות באזורי מצוקה, דוגמת שכונת נווה שאנן,אורח. 

של אריק שוע, לדבריו שינוי עירוני חיובי ולהעלות מודעות ציבורית לאיכויות המקומיות. 

משקף את  'שביל החלב', המקרה של יפואביב-תלמנהל אגף רבעים ושכונות בעיריית 

ה לשמש ככלי להתחדשות בדרום העיר, מקום י"אמנות עשו לפיהתה של העירייה שתפי

מצד אחד ודורש הגברה של אמצעים  השדורש התבוננות אחרת וחשיבה מחוץ לקופס

איון, יעירוניים קלסיים כמו פיתוח סביבתי ועיבוי מעגלי האכיפה והפיקוח מצד שני" )ר

על ידי  עם זאת, פעילות אוטונומית באזורי מצוקה, עשויה גם לפעול כחרב פיפיות(. 2015
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 של תהליך שעשויים לחוללחופשי השוק הפיכת המרחב לידידותי ומזמין לכוחות ה

ירֹולפרויקט ' (.Pruijt, 2003ג'נטריפיקציה )  ממוקם מספר רחובות צפונית לכיכר ' ַגבִּ

מנהל הפרויקט, ששימש  לוקיישן" בתל אביב. לדבריו של אייל וקסלר-יום "פרייםכ –רבין 

 community ofמתניע מעין תהליך של אינטגרציה בין קהילת עניין יוצרת ) הפרויקט

interestלבין הקה )( ילה המרחביתcommunity of space – see Geer (1962))  ,ריאיון(

2014). 
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 1מפה 

 פעילות יוצרים בחללים ריקים חיפה, לפי רמת המיסוד

 רות אברהם :מקור
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 2מפה 

 פעילות יוצרים בחללים ריקים בירושלים, לפי רמת המיסוד

 רות אברהם :מקור
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 3מפה 

 , לפי רמת המיסודיפו-אביב-בתליוצרים בחללים ריקים  פעילות

 : רות אברהםמקור
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 מוטיבציות ליצירת חיבורים מוסדרים 4.3.5

של הממסד לחיבורים בין יוזמות עצמאיות לבין חללים ריקים והמסר  יותהמוטיבצ

. בחיפה המוטיבציה של העירייה ליצור מקום תלויי הינםהחברתי של הפעולות 

פנויים באזור העיר החללים ה היקף את לצמצם מהרצון הונעהזה  חיבורים מסוג

התחתית. בתל אביב, מדובר בשילוב בין ההכרה של העירייה בייחודיות של התופעה 

הרשות המקומית  של, מדובר ברצון בירושליםלבין מוטיבציות העולות מהשטח. 

 המוטיבציות. בעיר יצירתיות וקהילות יזמים, גבוהה להשכלה ספר בתי בוגרי להשאיר

 בחללים הממסד ידי על הנתמכות פעילויות ליזום חברתיים ויזמים פעילים, יוצרים של

 זמן לאורך לפעול יוצרות עצמאיות קבוצות של מרצון גם, השאר בין, נובעות ריקים

 . ציבורית תמיכה ולקבל מוסדר באופן

 כלכלי -מודל ניהולי 4.3.6

משתנים ממקום למקום ומתגבשים לרוב בתהליך המודלים הניהוליים והכלכליים 

 ה. עם זאת ניתן לזהות שני מודלים ניהוליים וכלכליים עיקריים:יהמאופיין בניסוי וטעי

 פרויקטים המנוהלים על ידי גוף ממסדי או העירייה עצמה –ניהול ממסדי  (1)

 . המגדירים את אופן התנהלות הפרויקט

באופן עצמאי על ידי קבוצות ויזמים פרויקטים המנוהלים  –ניהול עצמאי  (2)

המגדירים באופן עצמאי את המבנה הניהולי ואופן ניצול התקציב של  עצמאיים

 . הפרויקט
 

סדנאות האמנים בבנין בובחיפה  'הפירמידה'הפרויקטים בבית אליאנס בירושלים, במבנה 

אנס . בית אליהניהול הממסדי בחיפה מהווים תקדימים המשויכים למודל 'חורבה'ה

מנוהל על ידי מחלקת אמנויות  'הפירמידה', מבנה 'רוח חדשה'מנוהל על ידי עמותת 

. 'בית הגפן'בעיריית חיפה וסדנאות האמנים מנוהלות על ידי מרכז האמנות העירוני 

. ניהול העצמאיהופעלו על ידי קבוצות עצמאיות ומשתייכים למודל ה 'קרטלה'ו 'המפעל'

ויקטים העצמאיים מגולם בהיבט הכלכלי. בעוד ההבדל המשמעותי בין שני הפר

התקיים כעסק לכל דבר המבוסס על הכנסות עצמיות והוגדר בארנונה  'קרטל'שה

בת של מתקיים כמוסד תרבות עצמאי שמהווה פרויקט של חברת  'המפעל'כעסק, 

 'שביל החלב'פעילות מטעמה. קבוצת לשיפוץ וציבורי לומבוסס על תקציב  העירייה

מודל ניהולי או כלכלי מגובש והפעילות בעיקר הגיבה למציאות בשטח.  לאפעלה ל

הדבר נבע במובנים רבים מהיותו פרויקט ראשוני, בלתי ממוסד ועם אופק בלתי ברור. 

ירֹול'המודל הניהולי והכלכלי ב הכלאה בין שני  הוא מהווהראוי לציון כיוון ש 'ַגבִּ

 יפואביב-תלהמחלקה לאמנויות בעיריית המודלים לעיל. המודל הניהולי נקבע על ידי 

האחראי על מרבית ההיבטים  ,שאינו עובד עירייה ,אך הוא מסתמך על מנהל חיצוני

בעל הנכס. דיירי הבית נבחרו דיירי הבית והיזם  עםוגם על כלל הממשקים  לוגיסטייםה

י על ידתשתית משולמות ההעלויות השוטפות בעבור הניהול ועל ידי ועדה מקצועית ו

 דרך בעל הנכס.הדיירים 
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רמת עשוי להיות קשור למן הפעולה עירייה טווח ז נכסיבמקרים של להבנתנו, 

העירייה תולה בו הוא פרויקט ממוסד לטווח ארוך,  'פירמידה'המיסוד של הפרויקט. ה

הוא פרויקט  'המפעל'יהפוך לאחד ממוסדות האמנות המשמעותיים בחיפה. שתקוות 

תקופה זו בסיום . בינוני וכעת פועל עד להודעה חדשה-קצרוח ל לטוועעתיד היה לפש

בעלת לרשות פעילות עתידית שנתונה להחלטתה של צפויה להישאר התשתית שנבנתה 

. ישנה אפשרות כי הבית ימשיך וישמש קבוצות עצמאיות עד הנכס, עיריית ירושלים

היה  'שביל החלב'. מימושהלאישור תוכנית מפורטת לבניין ומציאת מקורות מימון בעבור 

אך עם זאת זכו  ,פרויקט קצר טווח, האירועים שהתקיימו במתחם לא אושרו מול הממסד

לאפשר לפעולות מעין אלו להתקיים  של הממסד אזלת הידשל מתווי מדיניות. להכרה 

הישרדות לקחת אחריות, הביאו לקשיים בתפעול השוטף של המקום ופגעו ביכולת הו

כל הפרויקטים שנבנחנו ופעלו בנכסים פרטיים היוו פעולה תחומה בזמן  .שלו לאורך זמן

 ומותנית באישור תוכנית בניין עיר חדשה למבנה.

 מסקנות 44.

תקדימים לחיבורים בין פעילות של קבוצות עצמאיות  שמונהבישראל ישנם לפחות 

ללים חיבורים בין קבוצות עצמאיות לבין חהצלחת העם זאת,  .לבין חללים ריקים

פנויים, המסתייעים בממסד, תלויה במידה רבה בחיבור בין האגפים השונים בעירייה 

אמנויות, אגף חברה ונוער, אגף נכסי עירייה, האגף  ביניהם כוללים אתשהעיקריים 

ואגף תכנון אסטרטגי. במקרים  , אגף שימורמחלקות משפטיותארנונה, היטלי השבחה, 

ת בת או מנהלות עירוניות המטפלות בשיקום של מסויימים לרשימה מתווספות חברו

 'עדן'תחומי עשייה עירוניים מסויימים, דוגמת חברת מתמקדות באזורים עירוניים או 

)ירושלים( ומנהלת העיר התחתית )חיפה(. הגופים הרלוונטיים משתנים מעירייה 

 לעירייה. 

ותפעול שוטף.  יתפיז תוכן, השמשה :סי מאופיין בחלוקה לנושאי טיפולהמנגנון הקל

רותם את השטח, בחינת הכמיתרון  בעליב ולרהם אגפים כגון אמנויות וחברה ונוער 

 הצרכים והפעילות הקיימת ולכן הם מהווים סוכנים שעשויים לסייע בגיבוש המודל

והקשר שלו לקהילה העירונית. אגפים המטפלים בנכסי עירייה מכירים את  התפעולי

ים להשמשת מבנים פנויים ואת הסדרי השימוש בהם, המנגנונים החוקיים הדרוש

ב כגורמים מוציאים לפועל או מקשרים וחינת הרגולציה. גופים אחרים משמשים לרמב

. ליווי פעילות בשטחו , גיוס משאביםבין הזרועות השונות ומסייעים לקידום מדיניות

הנלמד בשטח עקב סנכרון מוצלח בין זרועות עירוניות שונות עשוי לייצר מודל פעולה 

 בצד אגודל.

הצלחת הפעולות השונות נסמכת במובנים רבים על אופיים של פעילים ופקידי 

 השפעתם כסוכני שינוי מתבטאתעירייה המהווים סוכנים אנושיים בממסד ובשטח. 

בחינת התאמה מיכולת ההתגמשות שלהם לבכל הנוגע לדרגות החופש ו םבשיקול דעת

 'מרחבים(. דרגות חופש אלו מאפשרות פעולה בGiddens, 1984לתקנים ונהלי עירייה )
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( של הרגולציה בהם אחריות העירייה אינה מוחלטת והפעולה Yiftachel, 2009) 'האפורים

Nicholson Lefebvre &-מאפשרת לגורמים עצמאיים ליצור את המרחב של עצמם )

, 1991Smith .) ,על אוזלת ידהחאה כמנוצרות לא רק  למחצה-אוטונומיותמובלעות כך 

מוסדרות הנמצאות בשוליים התרבותיים, החברתיים  לאפעילויות  באפשורשל העירייה 

צמת עיניה ומאפשרת בהם העירייה עוכתוצר של אזורים אפורים אלא גם  ,והאמנותיים

של מנהל מעמדו  .עניינת בהקשר זהמ המהווה דוגמ 'שביל החלב. 'פעילות עצמאית

ירֹול'הפרויקט ב  דריסת רגל אוטונומית בתוך הממסדאיפשר לו גורם חיצוני לעירייה כ 'ַגבִּ

שהוותה במשך  '(תחת'השהצליחה לייצר, בין השאר, מקום עבור יוזמה עצמאית )מועדון 

, בפרויקט הארוך טווח ביותר . דווקאועצמאית ניסיוניתבמה ליצירה חדשה,  שנתיים

עיריית חיפה את השטחים האפורים שאיפשרו אוטונומיה בכך  צמצמה, 'הפירמידה'

 .שפירקה את העמותה העצמאית

)תל  'משונע')ירושלים(,  '17שטראוס 'אפור הוא חיבורים דוגמת  מרחבפן נוסף של 

לא תמיד ישנו  )תל אביב( הנעשים בשוק הפרטי. במקרים אלו 'הבית האדוםאו ' אביב(

למרות שהפעילות אינה מוגדרת כפלישה, היא כך ו סקהיתר לשימוש חורג או רישיון ע

וקמת באזור האפור שבין החוקי לבין ממאופיינת בחופש פעולה וניתוק מהממסד ומ

  הבלתי חוקי.

בערך של  של הממסד השינוי העיקרי שחל בחמש השנים האחרונות מגולם בהכרה

נבט, -ט. צלילית בןפעילות עצמאית יוצרת במרחבים עירוניים בכלל ובחללים ריקים בפר

"מאז המחאה היה שינוי  מתארת: ,יפואביב-תלעיריית ראש המחלקה לאמנויות ב

בהכרה שיש צורך למצוא דרכים לעזור לאמנים עצמאיים לא ממוסדים. אבל חשוב גם 

עידו לויט, (. 2015, איוןירלהבין לאיזה מקומות העירייה יכולה להיכנס ולאילו לא" )

רת "עדן" בירושלים מרחיב ומתאר את הגישה הממסדית המנהל האמנותי של חב

( ]בפריז[ ופרויקטים נוספים בעולם Rivoli 59) 59השואבת השראה מ"מודלים כמו ריבולי 

הממסד על מנת לייצר שינוי  יהנוסדים על ידי אמנים באופן עצמאי ומאומצים על יד

איך לארגן את  יודעיםמטיבים להכיר בחוכמת ההמונים "שמשמעותי במרחב. היום 

  (.2015איון, יצורה הכי טובה" )רהמרחב שלהם ב

לשקם את  שנועדה ,ה של "מנהלת העיר התחתית"תבחיפה השינוי מתבטא בהקמ

המרחב הציבורי הנטוש באזור. אחד העקרונות העיקריים המקודמים על ידי המנהלת 

מספר גיל מלר, שארות של יוצרים באזור כקטליזטור לפיתוח" ימתבטאים בעידוד "ה

(. כמו כן, בשנים האחרונות הוקמה בעיריית 2015איון, יממנהלת העיר התחתית )ר

לנצל את הנכסים העירוניים בצורה  כדינכסים ושמאות,  אגףבחיפה המחלקה לייזום 

מיטבית ובין השאר לקדם שימושים בחללים ריקים )ציבוריים ופרטיים(. הילה 

ויות בעיריית ירושלים מתארת את השינוי סמוליאנסקי, מנהלת המחלקה לאמנ

 בירושלים כך:

בחמש עד שבע השנים האחרונות התחילו לצוץ בירושלים התארגנויות של אמנים 

ובהתחלה הן לא היו עמותות. המחלקה מכירה את רוב ההתארגנויות בירושלים, מפתחת 

עם מוסדות מעצימה ומקדמת אותן בתשומות מקצועיות ובמשאבים נוספים דוגמת קישור 

וארגונים. למרות שאין בעירייה מנגנון מוסדר של קריטריונים עבור התארגנויות כאלה 
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בראשית דרכן, המחלקה לאמנות פלסטית לקחה על עצמה לקיים את שלב האינקובציה של 

קבוצות והתארגנויות בראשית דרכן. כל זאת מבלי לפגוע או לנתב את האג'נדה האמנותית 

  .של הקבוצה

 (2015ון, איי)ר

בע בעיקר הוא נ צמו במרבית המקרים שנבחנו.עיקרון שימושי הביניים חזר על עלסיכום, 

יצירה של מרכזי תרבות, מסוים מבחינת לם בתוכו אתגר יגומהמציאות התכנונית בשטח 

נוהל בישראל  רשויות מקומיותם, אין לכון להיועם זאת, נ. יציבים חברה ואמנות

כמו  .פרטיים וציבוריים – חללים ריקיםבקבוצות עצמאיות  עילותפהמאפשר מיסוד של 

ים נכס פרטי ילבעל ציםתמריכן, בשלוש הרשויות המקומיות שנבחנו לא קיימים 

להשמיש את נכסיהם לטווחי ביניים. מעבר לכך, העירייה מתמרצת בעלי נכסים פרטיים 

. מפני השטח ור מארנונהפט על ידי מתןלשימוש  יםלא ראויריקים להגדיר את נכסיהם כ

 ( המאפשר חיבורים מסוג זה.2עולה כי העיריות פועלות על פי מודל דומה )תרשים 

אמנם מאפשרת  מגולם בכך שפעולה עם הממסדבחיבורים אלו הקונפליקט העיקרי 

לקבל דרגה מסוימת של מיסוד. עצמאיות מחייבת קבוצות  ביטחון כלכלי מסויים אך היא

לות ממוסדות ופתוחות לציבור לא מצליחות להתקיים לאורך זמן על למרות זאת, גם פעו

 בסיס הכנסות עצמיות בלבד ולכן זקוקות לתמיכה ציבורית שוטפת בפעילותן.
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  ה, אוסטריבווינה והסדרתן פלישות . 5

איטליה. או ב , גרמניההתופעה בברלין מצומצם ביחס להיקף הפלישה בווינה היקף תנועת

 מגמותלו שינוייםבמידה רבה ל ותקשוררונית אינן תופעה חדשה. הן פלישות עיעם זאת, 

ותפסה  70-כלכליות במערב אירופה כולה. התופעה החלה באמצע שנות ה-פוליטיות

ובתי תושבים , ווינה הייתה שקועה בחובות כספיים כאשר 80-תחילת שנות הבתאוצה 

העיר התקשתה לשקם את נכסיה (. בתקופה זו, Paal, 2008) אותה עסק רבים עזבו

ללא חוזה  ,עצמאיותיוצרות צות לקבו על ידי העירייה חללים ריקים ניתנוהריקים ולכן 

המסדיר את השימוש בנכס, לטווח זמן גמיש ובתמורה לתשלום עלויות שוטפות כגון: 

 טיפולל כספיים למחסור במשאבים מדיניות זו קשורה. (Kadi, 2015)מים, חשמל והסקה 

אחר חלל  שתרוקבוצות אוטונומיות  הריבוי של פעילים במסגרתלים ריקים לעומת בחל

בביקושים גבוהים  ןהמתאפיי היא מרכז עירוני משמעותיוינה  כיום,לעבוד בו בעיר. 

 ,Aufhauser & Fischer & Schönhofer) ובתהליכים נרחבים של הפרטת המרחב ,לנדל"ן

1991, Fassmann & Hatz, 2006, Hatz, Kohlbacher & Reeger, 2016.)  בחינת המקרה של

 .לאורך זמן פלישות עירוניותמנגנונים שונים של מיסוד  לבדוק תמאפשרוינה 

 וינהוהפלישה בהתפתחות תופעת  15.

,Squatting and Autonomous Action in Vienna (2014עבודתו של רוברט פולטין )  

 20-של המאה ה 70-סוקרת את תנועת הפלישה בווינה מתחילתה בשנות ה 1976-2012

. עבודה זו, כמו גם ראיונות, מפגשים ותצפיות שנערכו במהלך 21-ועד תחילת המאה ה

 ביקור בווינה, מהווים את מקורות המידע לחלק זה של החיבור. 

      ר כאש 70-בסוף שנות התנועת הפלישה העירונית נטעה את שורשיה בווינה 

לסביות -החלו להופיע ניצנים של פעילות עצמאית מחתרתית במסגרת תנועות הומו

ויצרו תרבות שוליים אנטי  ,שהתקיימו לצד קהילות שמאל פוליטיות שונות ,ופמיניסטיות

, שכללה באותה תקופה באיטליה תנועת הפלישהתרבות זו הושפעה רבות מ ממסדית.

 . עוד מקור השראה הואו במבני תעשייה נטושיםהתארגנויות פוליטיות שפעלבעיקר 

שפעלו במערב קבוצות ובודדים  –)אינדיאנים עירוניים(  Indiani Metropolitani תופעת

דחו כל צורה של התארגנות וחרר מכבלי הממסד משוחיפשו אחר אורח חיים גרמניה ו

  .(Foltin, 2014: 255) אוטונומית או ממוסדת

 Amerling--ה ינה היא הפלישה למבנהוהראשונה שהתרחשה בוהפעולה המשמעותית 

haus  שכונת שנפלש ממוקם ב המבנה. (19)תמונה  1975בקיץNeubau  השביעיברובע 

שבאותה תקופה סבל מהזנחה והתאפיין בריבוי נכסים ריקים ובאלימות וזנות. העירייה 
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בחנה תוכנית שמטרתה הייתה להרוס את המבנים הקיימים ולבנות במקומם שכונה 

אקום תרבותי ו"התקופה התאפיינה בומתארת:  Amerlinghaus-המ ליסה גרוסלחדשה. 

חלחל אל  המחסור במרחבי פעילות, כאשר בווינהואקטיביסטי בפעילות החברתית 

מחאה על תוכניותיה של העירייה כ(. 2014, איוןירמתחת לפני השטח והתחיל לבעבע" )

קבוצות פעילים שכללו אמנים, ובמטרה לשמר נכסים בנויים בשכונה, פלשו אל המבנה 

 . אדריכלים ופעילים חברתיים

 19תמונה 

 Amerlinghaus (1975)-מאירועי הפתיחה של הפעילות ב

 Karlheinz Koller: אוסף מוזיאון וינה, צילום: מקור

הממסד החל כאשר נציגי עירייה הוזמנו לחגיגות הפתיחה של הפעילות  עם הקשר

של שני הצדדים לכך שיתוף הפעולה ליסה גרוסל מייחסת את . שנפלשבמבנה 

 גילתהבראשות המפלגה הסוציאל דמוקרטית  באותה תקופה שכיהנהשהממשלה 

הפולשים גם . (2014)ריאיון,  גמישות יחסית כלפי התארגנויות עצמאיות לא קיצוניות

 GAGA (Centreדוגמת אחרים שיוזכרו מאוחר יותר, הם, בשונה מהפעילים במיזמים 

for Culture and Communication Gassergasse) ו-EKH (Ernst-Kirchweger-Haus) ,

. הפעילות אנרכיסטיתולא דגלו באידאולוגיה  מחתרתיות לא השתייכו לקבוצות שוליים

  (.Foltin, 2014) בעיקר סביב מהגרים, תרבות ופעילות חברתיתסבבה  Amerlinghaus-ב

, נפלש בית מטבחיים ששכן בשולי העיר, ברובע השלישי. 1976-בשנה לאחר מכן 

פוליטיות, חברתיות  שולייםהשתייכו לקבוצות בשונה מהפלישה הקודמת, הפולשים 

 וצות אמניםשמאל, פעילים חברתיים, מתנגדי ממסד, קב פעיליוכללו  ותרבותיות
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ובהיקפו דמה לשטח ויזמים עצמאיים. השטח שנפלש כלל מבנים רבים  מחתרתיות

, קופנהאגןב "כריסטיאניההבסיס הצבאי הנטוש בו קמה באותה תקופה "העיר החופשית 

נמכר  ,שהיה שייך לעיריית וינה ,הנכס, . לאחר שלושה חודשי פעילותדונם( 350-דנמרק )כ

העירייה  עםהגיעו הפעילים להסדר  1977-וצה פונתה. בהקבולחברת טקסטיל פרטית 

 ,Foltin) אזורששכן באחר נטוש הוקמה מחדש בבית מטבחיים  Arena Viennaבמסגרתו 

היכולים ם חלליארבעה המורכב מ הופעותלהיכל היוזמה פכה (. בחלוף השנים, ה2014

הנזל מצוות השיווק של הבית מספר  פיטר. (20)תמונה  אנשים 3,500לבין  100להכיל בין 

צוות המוסד משמר במובנים רבים את הלך הרוח והעקרונות על בסיסם פעלו כי 

 .(2014עד היום )ריאיון,  הפולשים המייסדים

של הקבוצות האוטונומיות באירופה תורגם  הרוחהלך  80-בתחילת שנות ה

בערים גדולות ברחבי לו . התארגנויות אלו פע'תנועות נוערכ' שהוכרולהתארגנויות 

התנגשויות , למשל, ויזמו פעולות נגד הממסד ,אמסטרדם, קופנהגן וברלין הן:אירופה ב

קמו תנועות מסוג זה  בווינהמול המשטרה ופלישה בלתי חוקית למבנים ריקים. גם 

באמצעות פלישה וייזום נטושים לציבור, ועשו זאת שפעלו למען פתיחת מרחבים 

, GAGA שכבר הוזכרה היאלכך  ה. דוגמבמרחבים אלו תרבותועי אירת מחאה וולופע

החל לפעול ו שקם כתוצאה מפלישה למבנה נטוש ברובע העשירי הופעותחזרות וחלל 

 . 1981-לראשונה ב

 20תמונה 

 (2017ארנה וינה )

 Manfred Werner (Tsui), צילום: Wikimedia Commons: מקור
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שהיו בבעלות ציבורית ניתנו על ידי העירייה  ריקים , דירות ומבניםבתגובה לכך

במטרה למנוע מהן לפלוש למבנים באופן  ,לשימוש קולקטיבים וקבוצות עצמאיות

 שכונו בגרמניתבמסגרת "חוזים רופפים"  לקבוצות. המבנים ניתנו בלתי חוקי

“Prekariumsverträgen” (Foltin, 2014: 258) –  ללא דמי שכירות, בתמורה לעלויות

להפסיק בכל עת. כך  ניתן טפות בלבד ותחת התנאי כי את ההתקשרות בין הצדדיםשו

הוקמו ברחבי וינה מגוון של מוסדות אוטונומיים במבנים נטושים שהתנהלו על פי 

בין משא ומתן מ לרוב כתוצאה שנוצרו ,מודלים ניהוליים וכלכליים אלטרנטיביים

מוסדות אלו מהווים עד היום עוגנים משמעותיים בפעילות  הממסד. הקבוצות לבין

מרכז של  – Rosa-Lila-Villa-ה בינהם ניתן למנות אתהחברתית והתרבותית בעיר. 

 במבנה בבעלות העירייה 1982-שהוקם ב ,לסבית בעיר-הקהילה הטרנג'נדרית וההומו

מגורים לב בין ומש. המרכז פועל עד היום ושנמסר לשימושה של קבוצת פעילים עצמאית

 מסעדה.-, מרכז ייעוץ, חלל מפגש וברשיתופיים

בבניין שנבנה כמפעל ( ממשכנו TGMעבר המוזיאון הטכנולוגי של וינה ) 1979-ב

 האוזלת ידתשיעי, כאשר המבנה הישן נותר נטוש. כמחאה על ברובע ה 1855-קיטור ב

סוציאליים, אמנים, מורים, מבנה, קבוצת עובדים ה בכל הנוגע לחידוששל העירייה 

   ההסיסמחברו יחד תחת  ,אדריכלים, קבוצות פמיניסטיות, סטודנטים וגמלאים

הייתה  קבוצת העל. מטרת TGM( "Cizler, Pizzera & Fischer, (2014-ה "הצילו את

מפעל תרבות  הקיםלולאגד פעילות חברתית ואמנותית תחת אותה קורת גג 

מהלך זה התרחש על רקע שינויים חברתיים  הריק.במבנה  אלטרנטיבי ואוטונומי

במשק, קפאון כלכלי שכנות, הופוליטיים שבאו לידי ביטוי במחאות נוער במדינות 

החלונות שהסבירו דעיכה עירונית, לדוגמה תיאוריית תיאוריית ן של והשתרשות

( המצביעה על קשר בין הפרעת Wilson & Kelling, 1982) Kärntnerstraße-ב השבורים

בתקופה זו פינוי משכנה הראשון סדר, הזנחה ונטישות לבין תחושת פחד וחוסר בטחון. 

 עדיין היה זכור היטב.  Arena Viennaשל 

 WUKהתאגדות בשם ל הפעילים שחברועל ידי קבוצת  TGM-ה, נפלש בניין 1981-ב

י מראש העיר ל"שימוש ור רשמקצר לאחר מכן, קיבלה הקבוצה איש (. זמן21)תמונה 

והווה את ההכרה הרשמית של עיריית וינה  1983-סבסוד הפעילות החל ב .זמני" במבנה

 כמוסד תרבות עירוני. WUK-ב

פומבי שחובר על ידי נציגי  מתוארת בקטע ממכתב WUK-ה המוטיבציה להקמתו של

 הבית:הכוונות העומדות מאחורי הייסוד של הפולשים זמן קצר לפני הפלישה המצהיר על 

It is evident that there is a lack of cultural spaces, which promote an everyday culture as a 

life practice and investigate social models that support community-oriented conduct. In an 

open cultural and workshops house the association sees the opportunity to widely remedy 

this deficiency and to create in the TGM such a social model.  

(The WUK, 1980)  
 

. המרכז מכיל בווינההתרבות המוכרים  ממתחמימהווה את אחד  WUK-נכון להיום, ה

תיקון אופניים ל ה, סדנטודיאותסהופעות, חדרי חזרות, חלל לבין השאר חלל לאמנות, 
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וגן ילדים. לאחר מאבק ממושך הועבר המבנה, שהיה בבעלות משרד החינוך, לבעלות 

, מספר כי עד WUKאדמניסטרטיבי של הניהול ההעירייה. וינסנט אברדריס, הממונה על 

אך מתפקד כמוסד תרבות לכל  ,היום המוסד פועל ללא חוזה שימוש סדור מול העירייה

 (.2014, איוןירנוהל כעמותה המשלמת מיסי עירייה ועלויות שוטפות )דבר ומ

 21 תמונה

WUKוינה , 

 הפעילות טרם תחילת 1981-ב WUK-בניין ה

 "besetzungsarchivהאינטרנט " אתר: מקור

http://besetzungsarchiv.org/projekt/wuk/
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 2012-ב WUK-ה חצר

 Wollebp: צילום, Wikimedia Commons: מקור

נפילת חומת  :אופיינו בשינויים פוליטיים במערך הכוחות העולמי 90-שנות הראשית 

ברלין, התפרקות ברה"מ ומלחמת המפרץ. על רקע תהליכים אלו, תנועת הפלישה 

באוסטריה עברה גם היא שינוי: רוב הפעילות שהתמקדה ביצירה של חללים אוטונומיים 

-( ואנטיANTIFAפשיסטיים )-פנתה לעסוק במנגנונים אנטי ,לתרבות ויזמות חברתית

. על רקע פעילות זו נפלש מבנה שהיה בבעלותה של המפלגה (Foltin, 2014) גזעניים

(. המפלגה הייתה בצומת דרכים פוליטי ולא קיבלה KPOהקומוניסטית האוסטרית )

כירות סמליים בעבור דמי שהחלטה לפנות את הפולשים. כך, חלקים של המבנה הושכרו 

 – בווינההוא הפך לאחד המרכזים החברתיים העצמאיים החשובים ביותר עם הזמן ו

EKH  נכון להיום המבנה הוא המרכז החברתי האוטונומי הגדול ביותר  (.22)תמונה

וגם של בודדים וקבוצות  ובית ליותר מעשרים יוזמות פוליטיות של דיירי שמשומ בווינה

(. המרכז מנוהל באופן שיתופי על ידי קבוצת פעילים, Edthofer, 2011הפועלים בעיר )

ן חברתי, תמיכה ואשר עוסקים בעיקר בפעילות חברתית במגוון נושאים כגון: קידום שווי

מכרה המפלגה את הבניין למשקיע פרטי  2004-והתנגדות לפשיזם וגזענות. ב ,במהגרים

-. בלפנות את הפעילות במבנה באוסטריה ועניינו היה שהיה מזוהה עם הימין הקיצוני

, שגישתה נמכר הבניין שוב והפעם לחברת בנייה בעלת קשרים עם עיריית וינה 2005

דיירי הבניין  בינה לבין חוזה 2008-ב. לאחר שנים של משא ומתן, נחתם הייתה שונה

תהליך זה מדגים כיצד קבוצה הקוראת תיגר על הממסד (. Foltin, 2014: 268והפעילים )

פעילות הקבוצה ודימויה הציבורי הקשו על פינוי  .ת לכוח פוליטי במרחב העירוניהופכ

 הדיירים גם כשהיה מדובר בנכס פרטי.
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 22תמונה 

 , ערב מכירתו לעירייה2005בספטמבר  EKH-ניין הב

 KF, צילום: Wikimedia Commons: מקור

והכרה גוברת של  בווינהבעיקר בדעיכה של תנועת הפלישה  התאפיינהתחילת המילניום 

הממסד העירוני באיכויות של חיבורים בין חללים ריקים לבין אמנים במסגרת של 

 חלק . באותה תקופה, חוזי שכירות ייחודיים נחתמו עם(Verlic, 2014"שימושי ביניים" )

. בד בבד, אושרו שימושי הפולשים והם נותרו לשכון במבנים למרות היעדר סיבסודמ

       במימון ציבורי שהפכו לימים למתחמי תרבות עירוניים דוגמת הביניים הראשונים 

חלק מההתארגנויות היותר פוליטיות לעומתם, . Museumsquartier (Verlic, 2014)-ה

ברחבי  שפעלהואלימות, דוכאו או פונו. על רקע שינויים אלו התעוררה תנועה חדשה 

התיישבות  התבססה בעיקר עלהתנועה  .Wagenplatz – מחנות קראוונים – אירופה

 ,יחיים אלטרנטיב אורחרצון ב ארעית בקרקעות שונות )לרוב ללא אישור ממסדי( ועל

הוקם מחנה הקרוואנים הראשון  2007-. בוממחירי הדיור הגבוהים בעיר מנותק מהממסד

 . Treibstoff (Foltin, 2014) – בווינה

בווינה  11-ברובע הות ציבורית ריק בבעלמבנה  Pankahytten ת, קיבלה קבוצ2006-ב

, קיבלה את במהלך השנים שקדמו לכך . הקבוצה שפלשה למבנים רבים בעיר(23תמונה )

הקבוצה אינה מוגדרת כקבוצה  – שנבחנו המבנה תחת הסדר שונה ממקרים אחרים

המנוהל על ידי עובדי  לאוכלוסייה בסיכון פוליטית או אמנותית אלא כפרויקט עצמאי

משיחות עם חברי הקבוצה במהלך מפגש שבועי של ותיקי תנועת הפלישה בווינה  רווחה.
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במבנה מתקיימים זו לצד זה לשכת רווחה הנותנת שירות לתושבי האזור ופרויקט  עלה כי

עצמאי המשלב בין מגורים לבין פעילות חברתית ותרבותית. הבית מכיל חדרי מגורים 

לאירועים בו מתקיימים אירועי חברה ותרבות.  ולצידם בר המופעל על ידי הפעילים וחלל

המודל הניהולי והכלכלי נקבע מתוך שיח פנימי המתקיים בפגישות שבועיות של חברי 

 (. 2014הקבוצה )ריאיון, 

 23תמונה 

המיסוד עובדות הרווחה שהוגדרו במסגרת  .2008, ם השיפוץטר Pankahyttn-מבנה ה

 פעלו בקראוון מחוץ למבנה

 Pankahyttn, צילום: The City is Ours: מקור               
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תנועה חלשה אך קבועה של מחנות הקרוואנים. אחד  בווינהבמקביל המשיכה להתקיים 

שימוש ל בכל הנוגע 22-עם רשויות הרובע ה להסדר 2012-ב , הגיעAKW Lobauמהם, 

ומוסדר הייתה המוטיבציה שהביאה לכדי חיפוש אחר מקום קבוע  .(24)תמונה בקרקע 

התבגרות חברי הקבוצה. דיירי המחנה שוהים בקרקע ללא סכנת פינוי ומשתמשים 

בתשתיות העירונית למים, ניקוז וחשמל וזאת בתמורה לעלויות שוטפות המועברות 

לרשויות הרובע. החוזה מחייב את הקבוצה לעזוב את הקרקע עם מתן צו פינוי. עם זאת, 

ח, הקבוצה אינה חוששת מסכנת פינוי. הקבוצה עקב הקרבה של השטח לתחנת כו

מנהלת אורח חיים המשלב בין גינון קהילתי, כלכלה שיתופית, שימוש באנרגיות 

מתחדשות ושילוב מנגנונים אקולגיים אחרים כגון: מים אפורים, מיחזור והפרדת פסולת. 

ם לכך ריאיון עם אחד הדיירים בפרויקט מעלה כי המחנה גדל מדי שנה. אחד ההסברי

אפיין במעבר מחוזי שכירות ציבוריים ארוכי טווח תהמ בווינהשוק הדיור בשינוי ל קשור

 . (2014)ריאיון,  לחוזי שכירות פרטיים לטווח קצר

 24 תמונה

 AKW-Lobauתחם הקראוונים מ

 Franz Bergmann Weraniצילום:  wien.orf.at: אתר החדשות מקור

היא פעולתו של קולקטיב לפעילות העצמאית במרחבים נטושים בווינה  נוספת הדוגמ

 , בפאתי העיר.21ברובע  שממוקמת שפלש לתחנת גז נטושה ,CIT Collectiveהאמנים 

, טוען כי דיור ויחסים בינלאומיים בעיריית וינה בנושאי דניאל גלייזר מהמחלקה למחקר

עירונית להפיכת האזור ה תוכניתת להמוטיבציה לפלישה הייתה יצירת התנגדות ציבורי

בבקשה מוסדרת שהוגשה  קבוצהוא מתאר את תחילת פעילותה של הה .לפרבר של וינה
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כאשר בקנה מידה גדול.  הקים בכל המרחב מרכז אמנות עצמאילעיריית וינה במטרה ל

, הוחלט לפלוש לשטח ולהפוך מחלקת התכנון בעירייה הגיעה למבוי סתום עםההידברות 

 (.2014, איוןיר) למיצג אמנותאותו 

תופעת הפלישה, בשנים האחרונות התעצמה תופעת השימושים הזמניים צד ל

שמתקיים בעיר מדי   Parallel Vienna,יריד האמנות האלטרנטיבי של וינהלמשל, בחללים. 

משמש כזרוע מתווכת בין בעלי בניינים  . המיזםמהווה מיזם פרטיו 2012שנה מאז שנת 

מקס לאסט, מייסד "גלריית . לצורך הקמת יריד מכירה קצר טווח אמנים ריקים לבין

בעל  עםאחראים על המשא ומתן  לאסט" לאמנות בווינה ומיוזמי הפרויקט, מספר כי הם

. עסקאות (2014)ריאיון,  , העיצוב, והמודל הניהולי והכלכליהחזוןהנכס, גיוס האמנים, 

, ואף כאלה לטווח ארוך יותר, נסגרות בשוק המוגדרות כ"שימושי ביניים" רבות מעין זו

, בתמיכת הרשויות המקומית הפרטי בין יזמי אמנות ותרבות עצמאיים לבין יזמי נדל"ן

(Verlic, 2014). דוגמה לכך היא ה-Brotfabrik מרכז תרבות ואמנות שקם במבנה תעשייה ,

סטודיו, מטבח קהילתי, נטוש. תמהיל השימושים של המרכז כולל: גלריות לאמנות, חללי 

 מסעדה, בית ספר למוזיקה ומערך חינוכי לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.

פינוי עם  נושא הפלישה העירונית הפך למשמעותי בשיח הציבורי באוסטריה

עשורים בשני ה בווינה עבר 2 רובע. 2014באוגוסט  Pizzeria Anarchiaסקוואט ה

שבו ערכי הנכסים עלו כתוצאה מביקוש  (nz, 2011Fraהאחרונים תהליך ג'נטריפיקציה )

הולך וגדל למגורים בקרב סטודנטים וצעירים. כחלק מתהליך זה, יזם פרטי רכש מבנה 

דיירים מוגנים בבעלות ציבורית ברובע. המבנה אמנם עבר לידיים פרטיות, אך קבוצת 

. לאחר ניסיונות ןפיתוח ומיצוי ערכו הנדל"ני של הבנייבפני וו חסם יה בנכס התגוררוש

, הזמין בעל המבנה קבוצת 2011רבים ומגוונים לפנות את הדיירים מרצון, בנובמבר 

פאנקיסטים לפעול ולהתגורר בו מתוך מחשבה כי אורח חייהם יבריח את הדיירים 

פתוח המרכז חברתי ותרבותי  –( 25)תמונה   Pizzeria Anarchia -הכך הוקמה  המוגנים.

(. Pizzeria Anarchia ,2013עקרונות היסוד של הקבוצה )בלוג הפרויקט המכבדים את לכל 

פעילויות אחרות בתמורה לתשלום העלויות להחלל שימש את הקבוצה למגורים ו

הנכס. בפועל, הפאנקיסטים הפכו לבעלי אינטרס משותף עם  ששולמו לבעלהשוטפות 

פונה הסקוואט בפעולה  2014באוגוסט  הדיירים המוגנים ובתום החוזה, הפכו לפולשים.

שוטרים ומוערכת בעלות של  1,400משטרתית רחבת היקף שארכה כעשר שעות, כללה 

 (.The Local, 9.10.14אלף יורו ) 870
  



90 

 

 25 תמונה

Pizzeria Anarchia 

 הפיצריה אנרכיה לפני הפינוי המבנה בו שכנה

  Harald Schillyצילום: , Wikimedia Commons :מקור

 דיון 25.

מהמחקר עולה כי את מקרי הבוחן בווינה ניתן לחלק לשלוש תקופות זמן: מקרים 

שהוקמו על ידי  ותיקים רויקטיםותיקים, מקרים בטווח זמן בינוני ומקרים חדשים. פ

היוו תרבות נגד לממסד, עסקו בהשתלטות על מבנים ושטחים ריקים  קבוצות עצמאיות

שהוקמו על ידי  פרויקטים חדשים יותר. הוחבר תרבות מוסדותבעיר, והפכו עם הזמן ל

קבוצות דומות הפכו למתחמים המשלבים בין מגורים אלטרנטיביים לבין פעילות 

 פעולותחברתית ותרבותית. מקרים חדשים התאפיינו בפעולות חד פעמיות קצרות טווח ו

מסכם את מקרי הפלישה  2. לוח חיים קרובים לטבעמגורים בתנועה ו על ותתתשומה

 ים בווינה על פי דרגות מיסוד:השונ
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 2לוח 

 דרגת מיסודהשונים בווינה על פי מקרי הפלישה 

 סקוואטים שלא מוסדו פרויקטי דיור וחברה שיתופיים מוסדות תרבות

Amerlinghaus (1975) EKH (1990)  GAGA (1981)  and more... 

Arena Vienna (1976)  Pankahyttn (2006)  Treibstoff (2006)   

WUK (1981)  AKW Lobau (2012) Genseblumchen (2012)  

  Pizzeria Anarchia (2013)   

  CIT Collective (2014)  

 

 בווינהמניעים לפעילות של גורמים עצמאיים במרחבים נטושים  5.2.1

מאבק על קריאת תיגר על הסדר הקיים ו היו בווינהלפלישה  ותלאורך השנים, המוטיבצי

לערכים ממלכתיים, המיוצגים  יםכפופ םשאינות ומפגש פעיל, מגורים מרחביהזכות ל

 משנות  קדמותו. בדומה להתארגנויות הממסורתיים תרבות מוסדותבאוסטריה על ידי 

על מאבק פרקטי בתהליכי הבסיס להתארגנויות העכשוויות מושתת  ,80-וה 70-ה

שינויים בשוק מ ת גםעם זאת, ההתארגנויות מונעו. ג'נטריפיקציה וסגרגציה מרחבית

תפיסות  אימוץבעיקר בהפרטת הדיור הציבורי ו יםמתבטאההדיור האוסטרי 

 . (Verlic, 2014) ניאוליברליות ביחס למרחב העירוני

בחירה על על הזכות לתנועה במרחב העירוני ו מּונעת מהמאבק תנועת הקרוואנים

. אחד התשתית הממסדיתמבדרך חיים אלטרנטיבית המנותקת משוק הנדל"ן המקומי ו

של הקבוצה תהליך המיסוד מתאר כי  AKW-Lobaoהפעילים במחנה הקראוונים 

 שאיפה למצוא מקום קבע.נבע בהרבה מובנים מ Treibstoffמקבוצת  והתפצלותה

הוא  טחון.יתחושת בהצורך בהתבגרות של חברי הקבוצה והמתהליך התעוררה  שאיפה זו

ל הקבוצה כ"חיה ותן לחיות", חיים המשלבים מתאר את אחד העקרונות המנחים ש

בנייה של  עקרונות אלו מאפשריםקהילה יוצרת. עם  (DIYתרבות "עשה זאת בעצמך" )

  (.2014, ריאיוןובעלות על רכוש פרטי )השגה -במחיר ברבית נייד 

ת ומרחבים נטושים מושתתות לפעולות עצמאיות עכשוויות במהמוטיבצי צתקמ

חלל לפעול בו  –חללים זמינים, זולים וגדולים לפעילות אמנותית  דווקא על חיפוש אחר

 Parrallel Viennaאמנותיות זמניות מוסדרות דוגמת  התארגנויותאבל לא לגור בו. 

למרות הצהרת . הן ביטוי לכך ,CIT Collectiveדוגמת  חתרתיותאמנותיות מ והתארגנויות

ם למסורת אוסטרית ארוכת שנים, העירייה שברצונה לתמוך באנשי יצירה ורוח, בהתא

 היוצרים מלינים כי הם ניצבים בפני מחסור באתרים ובחללים מאפשרי פעילות יוצרת

 (.CIT Collective ,2014)אתר האינטרנט 

שינוי המייצג באופן מעניין את תהליכי  Pizzeria Anarchiaדווקא המקרה של 

: "הקבוצה Pankahyttnבאירופה. שינוי זה מתבטא בדבריהם של חברי  הפלישהבתנועת 
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[Pizzeria Anarchiaבחרה להתפנות מהבניין ]  ולהשתלב במיזמים אחרים או לנוע ברחבי

 (. 2014איון, ילמרות שהיה להם סיכוי סביר לקבל בית אחר משלהם" )ראירופה. זאת 

  המיסודדגמי  5.2.2

רכה במהלך ניתוח ראיונות עם נציגי היוזמות השונות מעלה שנע המיסוד בחינה של דגמי

שלושה סוגים עיקריים של פעילות עצמאית בחללים נטושים בווינה: פעילות כזרועות 

להבנתנו, . עירייה, פעילות כארגונים ללא מטרות רווח ופעילות כפרוייקטים שיתופיים

מהווים מוסדות תרבות  WUK-ו,  Amerlinghaus Arena Vienna–תיקים והמוסדות הו

דוגמת עמותות וזרועות  המתנהלים תחת מנגנונים סטנדרטיים וחברה מוכרים בעיר

, EKH, Pankahyttn, AKW-Lobao התארגנויות מאוחרות יותר, דוגמתלעומתם,  עירייה.

חברתיות ופוליטיות של אמנותיות, פעילויות למגורים אלטרנטיביים ולהוות מוקד מ

סות על מנגנונים שיתופיים המתגבשים בשיח פנימי של קבוצות נגד המבוס-צותקבו

הפעילים. להבנתנו, פעילות זו לרוב מנוהלת באופן עצמאי ולכן לא מחוייבת בדו"חות 

פעילות. היעדר תקצוב מביא לידי שליטה מצומצמת של הממסד בפעולות של פרויקטים 

  ם מאידך גיסא.אלו ומאפשר חופש פעולה מחד גיסא והכלה של פעילות שוליי

ממחקר השטח עם זאת, . עשורכמזה הקיימת אוונים הם תופעה מחנות הקר

היום  בווינהמתוך שלוש ההתארגנויות הקיימות  ומשיחות עם פעילים עלה כי רק אחת

מחוייבות , הליך הסדרה משתמשת בקרקע באופן מוסדר. קבוצות אחרות שלא עברו

מודל  רואים בו AKW-Lobaoתגוררים בהפעילים המ להמשיך ולנוע ממקום למקום.

המבוסס על חוזה המסדיר את השימוש בקרקע ובתשתית לפלישה עכשווי יותר 

אחרת הכרוכה בדיווח  ארגנותהתשום מותנה באינו אך  ,העירונית מול הנהלת המחוז

 .(2014מלבד פינוי בהודעה מוקדמת )ריאיון, 

מודלים ומייצרים כוחות השוק  עם בשילובפועלים  Parallel Viennaמקרים דוגמת 

ההסדרים  אחד היזמים של הפרויקט מספר כי אלטרנטיביים לשימוש בחללים נטושים.

שימוש כס על בסיס לבין בעל הנ נם, היזמים העצמאיים,ו ישירות בינעשירידים בכל ה

שוטפות. החללים הושכרו על ידי היזמים לאמנים ההוצאות ה תמורה לתשלוםב במבנה

 ניהולדמי הביטוח והדמי  ,לעלות המגלמת בתוכה את דמי שכירת המבנהבתמורה 

בשימושים , חללים pop up-התרבות עשויה להיתפש כחלק ממגמה זו . (2014)ריאיון, 

 ,Harris & Nowicki) זמן קצרטווח פעילות עצמאית מתחומים שונים ל שונים המארחים

2015). 

שהם  ,על ארגונים ללא מטרות רווחמסתמך בעיקר שוק הנדל"ן הציבורי בווינה 

להבנתנו, . (Kadi, 2015המנהלות את מבני הדיור הציבורי בווינה ) חברות בת ממשלתיות

על מתאפיין בבעלות עירונית שעברו הסדרה המקרים  כלשל ודל השימוש בקרקע מ

עם זאת, בעוד  ובניהול של חברת בת כלכלית המטפלת בעלויות השוטפות.הנכס 

רקע בפרויקטים עכשוויים מעוגן בחוזה, מעמדם של הפרויקטים הוותיקים שהשימוש בק

(WUK ו-Arena Vienna ,הוא זה של פולשים. הלכה למעשה )שימוש במבנים מעולם לא ה

 .מרחבלשימוש בהממסד את הזכות של הפרויקט  חוזהב עוגן
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 מודל ניהולי 5.2.3

 .המאופיין בתהליך שיתופי של קבלת החלטות על מבנה רוחבי יםהמיזמים מבוסס רוב

מתאפיין במבנה מבוזר ודמוקרטי. אין מנהל, למשל,  Arena Vienna,-ההניהולי של  המודל

וההחלטות מתקבלות  ההנהלה האמנותית,שווה לכל העובדים מפועלי הבמה ועד השכר 

מוגדר  Pankahyttn-ה. (2014)ריאיון,  במסגרת צוותים וישיבות שבועיות של כלל העובדים

 ,המנוהל על ידי עובדים סוציאליים מטעם מחלקת הרווחה העירונית רווחה" פרויקט"כ

מנהלת את הקבוצה של פאנקיסטים המוגדרים כנוער בסיכון בפועל, מתגוררת בבית  אך

מתקבלות החלטות ה באופן עצמאי וללא תלות בלשכת הרווחה הפועלת בבית. המקום

  .של כלל דיירי הבית ובהצבעה דמוקרטיתבמסגרת ישיבות משותפות 

המנוהל על ידי מנהל ממסדית יותר ומאופיינת במבנה היררכי  WUK-ה של ופעילות

קבוצות עצמאיות.  150-מבנה רוחבי של כ יםהמשרת אדמיניסטרטיבי וצוות מקצועי

למרות שמדובר מספרים כי  WUK MUSICהמנהל האדמיניסטרטיבי ומנהל השיווק של 

עובדים ומנוהל באופן  160-מחלקות, מעסיק כ שבעתרבות לכל דבר המורכב מבמוסד 

בחינת ניהול ותקציבים, המקום נטוע באופן ישיר בתרבות האלטרנטיבית מהיררכי 

חברים בעלי זכות הצבעה  600-מורכבת מ WUKת השמאל בעיר. העמותה של תנועוב

עד המנהל שנערכות מדי שנתיים. חברי העמותה הינם בעלי זכות החלטה ובבחירות לו

ואילו צוות הבית אחראי על הניהול  התנהלות המקוםלתכנים ולבנוגע לאסטרטגיה, 

 .(2014האדמיניסטרטיבי והמקצועי )ריאיון, 

 מודל כלכלי 5.2.4

רותי שי שלשוטפות  המודל הכלכלי של המקרים השונים בווינה מבוסס על הוצאות

לצד הכנסות עצמיות בעבור תוכן, מוצרים  הסקה, ארנונה ומיסי עירייהחשמל, מים, 

בייצור עצמי והפעלה של מוקדי בילוי. מוסדות המאורגנים כזרועות עירייה או כארגונים 

וזאת בניגוד לפרויקטים המבוססים בעיקר על  תמיכה ממסדיתללא מטרות רווח קיבלו 

מאפיין את רוב ההתארגנויות ומאפשר יצירה של  DIY-מודלים שיתופיים. עקרון ה

השגה, כמו גם פיתוח מנגנונים המאפשרים הכנסה על בסיס -חללים במחירים בני

 סדנאות מלאכה לתיקון אופניים, נגרות וועוד.

הבית  שלהמודל הכלכלי מספר כי  ,Arena Vienna פיטר הנזל, מצוות השיווק של

הכנסות עצמיות ממכירת אלכוהול וכרטיסים  80%-תקציב המורכב מכ מושתת על

הוא מוסד של העירייה   Amerlinghaus-. ה(2014)ריאיון,  תמיכה ממסדית 20%-למופעים ו

ולכן המודל הכלכלי שלו מבוסס על תמיכה שוטפת מטעמה. החוזה מחייב את המוסד 

ל המודל הכלכלי ש .(2014בדוחות פעילות כתנאי לקבלת תקציב שנתי )ריאיון, 

Pankahyttn  מתפרנסים מעבודות שונות מחוץ ההדיירים מבוסס על קופה משותפת של

. . מודל זה אינו תלוי בניהול או בתמיכה כלכלית של הממסדלבית ומפעילים בר במקום

ומחנות הקראוונים מתנהלים על בסיס כלכלי וניהולי  EKHפרויקטים אחרים, בהם 

 דומה אך אינם מוגדרים כפרויקטים חברתיים.

 ת ומבוססת של התארגנויות אוטונומיות שונותבווינה קיימת רשת חברתית מסועפ
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. מוזיקאים, יזמים ואמנים המהווה מנגנון בעל ערך אמנותי, תרבותי, כלכלי וחברתי

התרבות האלטרנטיביים השונים ומשתמשים באופן שוטף עובדים ויוצרים במוסדות 

ומגלמים בתוכם ח אדם ווכ , ידע, תוכןתנועה ערה של ציודהם מייצרים בתשתית שלהם. 

ערך בלתי ניתן לכימות המהווה בהרבה מובנים תמיכה "שוות ערך כסף", כמו גם כוח 

  .פוליטי וזרם תרבותי

 מיפוי גאוגרפי 5.2.5

בעים בהם ומקרי הפלישה בווינה קשורה במובנים רבים לאופי הרהפריסה המרחבית של 

( מעלה כי רוב החללים 4מיפוי המקרים לפי שנת הפלישה )מפה  ממוקמות היוזמות.

פעולות חוקיות ההיסטורי.  1שנפלשו לפני שנות האלפיים ממוקמים בטבעת סביב רובע 

. פעולות לא ג'נטריפיקציה תהליכיעכשוויות התקיימו ברובעים הפנימיים המאופיינים ב

ממוסדות התמקמו ברובעי מזרח העיר המרוחקים מהמרכז ההיסטורי ומזוהים עם מעמד 

 . (Hatz, Kohlbacher & Reeger, 2016ותהליכי פרבור ) הפועלים

 4פה מ

 לפי שנת פלישה ינהובו פלישות

 : רות אברהםמקור

( 5ולפלישות שנותרו בלתי חוקיות )מפה  מוסדרותמיפוי של המקרים לפי סיווג לפלישות 

אינן זוכות להכרה  הקמות במזרח העיר העכשוויות מראה כי חלק ניכר מהפעולות

 . ממשיכות לפעול באופן בלתי חוקימפונות או ממסדית, 
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 לפי פעולות פלישה מוסדרות/בלתי חוקיותינה, ופלישות בו      5מפה 

 : רות אברהםמקור

 ינה, לפי שנת הפלישה ולפי טווח זמן הפלישהובו פלישות     6מפה 

 אברהם: רות מקור
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( מעלה כי רוב 6בה נפלש הבית לבין טווח זמן הפלישה )מפה  מיפוי המצליב בין התקופה

וממוקמות בטבעת הראשונה סביב הרובע  2000-התרחשו לפני שנות ה שמוסדוהפלישות 

 Pankahyttn –ההיסטורי. רק שני מיזמים שקמו לאחר שנות האלפיים זכו להכרה ממסדית 

. מיפוי לפי השימוש העיקרי 22-ה ברובע AKW Lobauומחנה הקראוונים  15-ה ברובע

בתחומי האמנות, התרבות והחברה  פרויקטים המאופיינים בפעילות( מעלה כי 7)מפה 

יקטים המהווים מיזמים עצמאיים המאפשרים פרו העיר. קרוב יותר למרכז יםממוקמ

Pankahyttn-ו הסדרי דיור אלטרנטיביים דוגמת מחנות הקראוונים , ממוקמים קרוב לשולי  

 .העיר

 פלישות בווינה, לפי שימוש עיקרי     7מפה 

  : רות אברהםמקור

 של וינהמה ניתן ללמוד מהניסיון  –מסקנות  35.

 ?בתחום הרגולציה

ולמדיניות העירונית.  של המרחב קשורה באופן הדוק לפוליטיקה בווינהסצינת הפלישה 

אידאלים של שוויון חברתי,  ןבמרכז השמות ותפלישה נשענות על גישל מוטיבציותה

. מרחבית סגרגציהבתהליכים של סיוע למוחלש, מאבק בתהליכי ג'נטריפיקציה ו

ם בווינה נותנות מענה התארגנויות עצמאיות המוצאות בית לפעילותן במרחבים נטושי

בנייה עצמאית של  הנשענים על חיים אלטרנטיביצורך בחללים יצירתיים ובאורח לגם 
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 . חברתית ואמנותית פעילותת מגורים ווסביב

 

 של פעילות עצמאית בחללים נטושים בווינה היו קשוריםהליכי ההסדרה להבנתנו, 

התרחשו כלכליים שעל רקעם  יםבמובנים רבים לאסטרטגיה עירונית ולתהליכים עירוני

. מדבריו של דניאל גלייזר, מהמחלקה למחקר דיור ויחסים בינלאומיים בעיריית הפלישות

זכו להכרה ממסדית הקשורה  80-וה 70-וינה, מצטייר כי הפלישות שהתרחשו בשנות ה

, התקשתה ולכן ,(shrinking cityלעובדה שוינה באותה התקופה הייתה עיר מתכווצת )

 2015-(. ב2014, איוןירשיקום של חללים נטושים בבעלותה )לתקציבים לשיפוץ ו לגייס

. שינוי זה (Unit, E. I., 2015" )בעולם וינה זכתה בתואר ה"עיר השניה הטובה לחיות בה

 יםהגורמ ולתהליכים של הפרטת המרחב בדימוי העירוני מתלווה לעלייה בערכי הנדל"ן

באזורים בחללים שאינם בשימוש ועצמאיות ה פעילויותה שטווח הזמן והיקףלכך 

 CIT Collective קולקטיב האמנים לכך היא הפעולה של הדוגמ. קטניםהמיועדים לפיתוח 

 שלא זכתה כלל לתמיכה ממסדית. Gaswerk Leopoldlauבתחנת הגז הנטושה 

בבעלות  יםמושתת על שהות במבנ בווינהמודל הניהול של רוב המקרים שנבדקו 

 אלו ותת בת פרטיות בבעלות עיריית וינה. לחברועל ידי חבר יםהמנוהלציבורית 

ועל  המבנים על שימוראחראיות שאלו והן  השימוש השוטף במבניםמשולמים דמי 

מורכב  מול חברות אלו עשוי להיות, הממשק להבנתנו. תחזוקת התשתית הפיזית בהם

ם ביוזמתן ועל חשבונן. תיקונים ושיפוצי היוזמות העצמאיות מבצעותובמקרים רבים 

 ולא בכל המקרים עומדים בתקני "עשה זאת בעצמך"תיקונים אלו נעשים בשיטת 

עמותות כ בווינה פועלות מהיוזמות העצמאיות הוותיקות שנבחנו. חלק בטיחות

(Verein) ,תשלומים העברת ול ממסדיותתמיכות קבלת ככאלו הן משמשות צינור לו

 הכלכלית ההתנהלות ,דיורבהתארגנויות המבוססות על . במקרים אחרים, בעיקר לספקים

 ופה משותפת. מבוססת על ק

לבחון של פעולות הפלישה בווינה והסדרתן מאפשר המודל הניהולי והכלכלי ניתוח 

. שמירה על מאזן הכוחות הפנים קבוצתיאת הרגולציה וההסדרים הממסדיים לצד השיח 

עצמאיות לפעול בחללים נטושים באופן  להתארגנויות תמאפשרבין השניים לאורך זמן 

 ,למוסד תרבותעם השנים והפך  כפלישהשהחל  WUK,אוטונומי לאורך זמן. המקרה של 

יכול לשמש כמודל מעניין לחיבורים בין קבוצות עצמאיות לבין חללים נטושים. בשנות 

ים לפעילולכן שנים אלו איפשרו  היוזמה לא נתמכה על ידי הממסדהפעילות הראשונות 

העובדה כי חברי הקבוצה פעלו על פי על  נושנשעוגמישות אידאולוגית חופש פעולה 

מודל אוטונומי רוחבי שנוצר כתוצאה משיח פנימי של מגוון בעלי העניין העצמאים. 

על ידי הממסד והחלה להיתמך הוכרה באופן רשמי  במבנה פעילותהשלב מאוחר יותר, ב

עלות ה :לוקה בחסר זהבמובנים רבים מודל נשמר. באמצעותו. עם זאת, המבנה הניהולי 

איפשרו לפולשים להחזיק בחללים כמעט ללא תשלום גם כאשר מיושן החוזה ההנמוכה ו

מנגנון זה, שהעניק . לא היה בהם עוד צורך. כעת חללים אלו עומדים ריקים במרבית הזמן

בדבר זכות השימוש לדיירי הבית הוותיקים דריסת רגל ארוכת טווח בכל הנוגע להחלטות 

. במקרים בווינהצעירות התרות אחר מקום לעבוד בו  תבפני קהילולחסם  במבנה, הפך

דיור  צורכיקבוצות עצמאיות לשימושן של לבבעלות ציבורית שניתנו אחרים, בתים 
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הפכו למקומות בהם השימוש העיקרי הוא מגורים ופעילות בתחומי החברה והתרבות 

 . ציבורי ואף לא מהווים מוסדות פתוחים לציבורשאינם מוגדרים כדיור 

 על בעלותהבחינת מודל מוינה מהווה מקרה בוחן מעניין לתופעת הפלישה באירופה 

מייצר הקרקע, היקף התופעה וטווח הזמן שלה. הרישות החברתי בין המוסדות השונים 

וה חלק תנועת הסקוואטים הכלל אירופית ומהומקהילה קטנה ומאוחדת השואבת כוחות 

לקרבה גאוגרפית, לגבולות פתוחים, אינטגרלי ממנה. ניתן לייחס זאת במידה מסויימת 

היקף התופעה אינו להיסטוריה משותפת ולמשטרים בעלי מאפיינים דומים. למרות ש

וינה מגלמת בתוכה מכלול של מוטיבציות לפלישה הנעות על  ,איטליהברחב כבברלין ו

מודל בהמשך לכך, בין פעולות פוליטיות רדיקליות. שבין מיזמים אמנותיים ל מנעדה

של מכירת המבנה מאפשר פעילות ארוכת טווח בלא הסיכון  הבעלות היחודי על הקרקע

היה נתון לשינויים במהלך העשור השני של המאה    מנגנון זה . כאמור, ליזמים פרטיים

 . י רחב בקרב היוזמות השונות בווינהשיח ציבורועורר  21-ה

ת ועצמאי ותקבוצום, ניתוח מקרי הבוחן בווינה מדגים כי על מנת לאפשר ללסיכ

קיימא -בר ניהולי וכלכלי לטווח ארוך, חשוב לגבש מודללפעול במרחבים שאינם בשימוש 

מבלי לפגוע ידע ליישם, להתאים ולפתח את הפעילות ו כלכלי טחוןיבלפעילים יאפשר ש

הו הייעוד העיקרי של חיבורים בין חללים . במובנים רבים, זבמאפייניה האוטונומיים

נטושים לבין קבוצות עצמאיות כמחוללי פעילות אנושית, קהילתית, חברתית, תרבותית 

 ואמנותית.
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 סיכום ומסקנות . 6

באזורים נרחבים במדינות הדרום הגלובלי, פלישה עירונית וחיים במשכנות עוני, 

ובלת הנובעת במובנים רבים מק בפחונים ובבתי מחסה בלתי רשמיים היא דרך חיים

(. בישראל, פלישות Conway, 1985; Davis, 2006) לערים כפריים מאזוריםמממדי ההגירה 

נעת בכלל, ופלישות עירוניות בפרט, אינן תופעה חדשה. אולם פעילות זו מזוהה לרוב כמּו

מאינטרסים פוליטיים ולאומיים, ומתרחשת בעיקר במרחב הכפרי או באזורי הספר 

(Hasson, 1983 לעומת דפוסי פלישה אלה, עבודה זו בחנה מקרי פלישה בערים מרכזיות .)

אתני או -בישראל תוך התמקדות במניעי פלישה שאינם תולדה של קונפליקט לאומי

 נעים מכוחה של מחאה תרבותית, חברתית ואומנותית.מצוקת דיור, אלא מּו

בחיפה ובתל אביב.  ,זה בירושליםעבודה זו מיפתה וניתחה מספר מקרי פלישה מסוג 

הייתה כרוכה בעבודת שדה שנמשכה על פני מספר שנים, במחקר השתתפותי, בתצפיות, ו

בראיונות, ובמעורבות אישית אינטנסיבית בשדה המחקר. במשך שנים אלו, נלקח חלק 

בוחן נבחנו לאור ה. מקרי הנחקרות עריםבפעילויות עצמאיות רבות בחללים ריקים ב

מקרה בוחן המעניק למחקר  –יית הפלישות והסדרתן בעיר וינה שבאוסטריה היסטור

קבוצות באופן מעמיק, לפרש במבפנים  התבונן. גישה מחקרית זו אפשרה לגלובליממד 

 את פעילותן ולבחון באופן ביקורתי את הממסד העירוני ומנגנוני ההסדרה.

שה: קיום חללים בהשערת המחקר הראשונה, הוצעו שלושה תנאים המניעים פלי

ריקים זמינים, פעילות קבוצות יצירתיות עצמאיות וצורך במרחבי יצירה. ממצא מרכזי 

של עבודה זו מציע כי שלושת התנאים אינם תמיד מתקיימים יחדיו, דבר המשליך על 

בחינת המודל הכלכלי ודרכי מאך גם  סדר היוםאופי פעולות הפלישה בעיקר מבחינת 

בין פעולה  הרחב קשת. המוטיבציות לפלישה בישראל נעות על ההתמודדות מול הממסד

היוזמות לפעולה הקיים. העירוני הקוראת תיגר על הסדר  ת מחאהאמנותית לבין פעול

ובפעילות אנטי ממסדית.  ,יצירה עצמאיתרצון לב ,מתוך מחסור בחללים ליצירה ותעול

Pruijt (2013 )חרונות של המקרים שנבחנו במחקר זה עונים בעיקר על שלוש ההגדרות הא

ציבור בפני התרבות שוליים  וחושפיםערכים קהילתיים ואמנותיים  מקדמיםוכך בעצם 

 בישראל ריבוי חללים נטושים. פעולות מעטותללצד העלאת מודעות לשימור ו, הרחב

 בקריאת תיגר על הסדר הקיים. באופן בלעדי התמקדו 

דנה בדפוסי הפלישה. בישראל תנועת הפלישה אינה בהכרח  השערת המחקר השנייה

במקרים רבים מדובר בתנועות אמנותיות המונעת מחזון פוליטי. תנועת נגד אלימה 

עם הממסד. אולם המחקר זיהה דפוסים שונים של פעילויות  המצויות בשיחוחברתיות 

די קבוצות נעת על ימחד גיסא פלישה המּו –של קבוצות עצמאיות בחללים נטושים 

מלמטה למעלה, ומאידך גיסא פעילות בשיתוף הממסד  –יזמים ואמנים באופן עצמאי 

הפלישה העירונית  ,שלעתים היא תוצר של הכוונה ממסדית, קרי מלמעלה למטה. ככזאת
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ומאפשרת מאבק ( Yiftachel, 2009במרחב אפור )מתקיימת  היאהיא תופעה מורכבת. 

שיתוף פעולה  ,לגיטימציה חלקית/זמניתאך גם קבלת  ,השלטונות עםהתנגשות ישירה ו

בבחינת מנקודת מבטם של חלק מהפעילים והיוצרים ואימוץ ממסדי )שהוא לעתים 

מלכודת דבש או חיבוק דב(. שיתוף פעולה ממסדי מייצר מנגנונים המאפשרים לרשויות 

 להכיל, לפקח ולשלוט בפעילות אוטונומית במרחב הציבורי. 

הזמן הוא גורם מרכזי להבנת הדינמיקה החברתית והמרחבית שבין ממד מסתמן כי 

. מאפיין מרכזי של הפלישה המרחב הפיזי והאנושי בו הן פועלותהקבוצות הפולשות לבין 

בו מתקיימת הפלישה כמרחב פעילות עצמאי  הקצר העירונית בישראל הוא משך הזמן

קצר ופינוי חברי הקבוצה  של הקהילה היוצרת. ברוב המקרים, טווח זמן הפעולה הוא

עם רשויות. בין ההדברות בין הפולשים למ כתוצאהמהמרחב הפלוש נעשה מרצון או 

קיימת שונות בין הערים שנבחנו בתגובות לפינוי. בעוד שבתל אביב חלק ממקרי זאת, 

מאבק, בירושלים ובחיפה הפולשים מעדיפים לא בפלישה מאופיינים בהתנגדות וה

בין  שהופנולות מחאה ומפעאופי פעילותם השתנה , ולעתים להתעמת עם הרשויות

ת על ידי הממסד העירוני. דפוס זה קשור ישירות ולות הנתמכוהעירייה לפע כלפיהשאר 

יותר ארוך זמן טווח בלהמשך דרכן של הקבוצות, התבגרותן והניסיונות השונים לפעול 

ידי. שאיפה זו יפינוי מ להגשים את חזונן במסגרת שאינה נמצאת תחת איום שלבמאמץ 

לידי שיתוף פעולה במסגרות חוקיות בין יוצרים וקהילות עצמאיות לבין הממסד  הביאה

 ובעלי נכסים פרטיים שאינם בשימוש.

ארוך זמן טווח בעצמאית יוצרת האפשרות לפעולה השערה נוספת בחנה את 

 2013-ב שנכתבמערך המחקר המתקיימת במבנים נטושים ולעתים אף בתמיכה ממסדית. 

-כי ניתן לפתח "דגמים שונים של רגולציה ומיסוד של מרכזים חברתיים כלל השערה

עבודתנו העלתה תרבותיים תוך כדי שמירה על אופיים האוטונומי ויציבותם". עם זאת, 

ומתן תשובה חלקית מתאפשר  התשובה לשאלת המחקר השלישית הינה מורכבתכי 

וינה ועל מעורבות אישית ארוכת טווח בשדה בושדה בהסתמך על ממצאי עבודת ה

 . הישראלי

 המחקר מצביע על תהליך של אבולוציה במניעים ובדרכי הפעולה של הקבוצות

הפולשות. ברבים ממקרי הבוחן, נקודת הפתיחה והמניעים לפלישה התאפיינו בביקורת 

לפי ובמחאה כ ,כלפי המצב הפיזי של הסביבה הבנויה, ברצון לפעול בחלל מעניין

ריקים בעיר. ואולם בחלק מהמקרים, המבנים המזניחה את אותם ההמדיניות העירונית 

ולעתים כפונקציה של משך הפלישה, נוצרים קשרים ושותפויות בין היוצרים העצמאים 

וחברי הקבוצות לבין יזמים פרטיים ועיריות הפועלות בסביבתם המורחבת. באופן זה, 

מן  הוי רדיקלי במהות הפעילות של הקבוצה ולשנותשיתוף הפעולה עשוי להוביל לשינ

היסוד. כך למשל עיקרון האוטונומיה של הקבוצה עשוי להתרוקן מתוכן בעת עבודה עם 

מיסוד ורגולציה עירונית. באופן דומה, מטרת הפלישה עשויה  בעקבותהממסד או 

ל רווח מגיבוש קהילתי ועצמאות יוצרת, לכדי מניע ש –להשתנות מן הקצה אל הקצה 

כלכלי, חשיפה לקהל הרחב, ואף למיסוד. באופן אירוני, חלק מהקבוצות שהחלו את דרכן 

לשות הקוראות תיגר על הסדר הקיים עברו תהליך של מיסוד והפכו לחלק מאותו וכפ

, דומה באופיו לאסטרטגיה קלסית של קואופטציה של מתנגדיםה ,הסדר עצמו. תהליך זה



101 

  

 יוצריהן את חופש ההתארגנות והפעולה. מות ובמובנים רבים הפקיע מהקבוצ

 .קישור בין קבוצות עצמאיות לבין הממסד העירוני מחייב התאמות משני הצדדים

בחינת מהמסדיר את פעילות הקבוצה  ורישום הפעילות העצמאית מחויבת בהליך רישוי

מחויב בלקיחת אחריות הממסד והתנהלות כספית. גם אבטחה , עמידה בתקני בטיחות

 והטלתהכרה זו של הממסד בפעילות אוטונומית, ל פעילות שעשויה לקרוא עליו תיגר. ע

עשויים להחליש את הקבוצות,  פעילותמרות העירייה ועקרונות הפעלה מסוימים על 

בשני העשורים האחרונים חל גידול  .מעמדן העצמאי ולקבע את יחסי הכוח שבין הצדדים

ל. השיח של הקבוצות שנחקרו בחלק הראשון הצריכה בישראפעילות משמעותי בהיקף 

צריכה, במיוחד כלפי מרכזי בילוי, פנאי  של העבודה מאופיין בביקורתיות כלפי מתחמי

. עם זאת, קשה להתעלם ותרבות מסחריים שפותחו באזורים עירונים בעלי ייחוד תרבותי

 ועיריות המנהליםבין יוצרים עצמאיים, כספקי תוכן, לבין יזמים פרטיים  ומהקשרים שנוצר

השני של העבודה. דפוסים אלו הנוצרים על רקע  המתחמים אלו, כפי שמתואר בחלק

פוליטיקה של המרחב, המגלמת בתוכה שותפויות רבות בין המגזר הפרטי לבין המגזר 

הציבורי, עושים שימוש גם בגורמים עצמאיים שמובלים לא על ידי מניעים של מיקסום 

  .תוכןן לקדם הרצוהרווח אלא על ידי 

בין שחקנים ומוסדות לבין מבני על. שתאוריות חברתיות שונות דנות ביחסי הגומלין 

קשר שבין ומתמקדות בם אנושיים לפעול ולשנות, הן בוחנות את יכולתם של סוכני

הרגולציה המסדירים את פעילותם  נגנונילעומת משל אותם השחקנים דרגות החופש 

(, 1991Smith-& NicholsonGiddens, 1984; Lefebvre האינטראקציה שבין סוכני השינוי .) 

עשוייה ליצור מודלים שונים המאפשרים פעולה ארוכת טווח,  מתווי המדיניותלבין 

עצמאית. מבחינה זו, של הפעילות הלשמור על מרכיבי ליבה  עשויהמוסדרת וחוקית, ש

יע מודל שונה בו מרחב המקרה של העיר החופשית כריסטיאניה שבקופנהגן, דנמרק, מצ

      עירוני מנוהל על ידי קרן מטעם הקהילה שנוסדה במקור כפלישה עירונית. במקרה 

 Amourox, 2009; Coppolaזה הסוכן הפולש הפך לאורך זמן לגורם המסדיר והמנהל )

&Vanolo, 2015 .)'עמותה עצמאית היא , 'לתרבות, אמנות מוסיקה ושלום קיימא-בר

לגוף  . זוהי דוגמהפעילים וקבוצות עצמאיות 300-ים ומאגדת תחתיה כהפועלת בירושל

. עצמאיים בעיר אינטרסים של פעיליםלבין בין אינטרסים ממסדיים נסה לאזן המ

משמשת צינור למשא  ,שהינה יוזמה עצמאית של פעילים ירושלמים ותיקים ,העמותה

 מאיות. ומתן ולהעברת כספים בין הרשויות לבין יוצרים וקבוצות עצ

שלוש הסביבות שונה בעמדת הממסד והמדיניות העירונית כלפי תופעת הפלישות 

. עיריית חיפה מכירה באיכויות הגלומות בעשייה יצירתית בישראל העירוניות שנחקרו

עצמאית ומנסה למנף פעילות זו על מנת לשקם את אזור העיר התחתית ושכונת ואדי 

ופרוייקט 'מתחם  מועדון החורבהמתחם  ,האגףגלריית של  יםסאליב )כך למשל במקר

מתקיימות  מוסדרת אומנותית-מאפשרות פעילות תרבותיתהיוזמות  ,. בירושלים'(21

מאינטרסים של הממסד העירוני או מאינטרסים גם נעות מּוובמבנים שאינם בשימוש, 

וסייה בהשארת אוכלכלכליים של יזמים פרטיים. כך למשל, גורמים בעירייה המעוניינים 

בפעילות קבוצות יצירתיות בחללים  אד הוק מאפשרים ואף תומכים יצירתית בעיר

 שאינם בשימוש. 
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תל אביב, לעומת חיפה וירושלים, מזכירה במאפיינים רבים את התנהלותן של ערים 

ברלין, אמסטרדם ווינה. יוזמות עצמאיות קמות בשכונות  כמומערב אירופיות מרכזיות 

שואבת לאוכלוסייה המאפיינת את השוליים התרבותיים ואת  משמשות אבןוחלשות 

הבוהמה של העיר. יוזמות אלו, הקמות באופן עצמאי וללא תמיכת הממסד, מהוות מנוף 

השונים. מיסוד פעילות הפלישה והשותפויות הנוצרות  ועירוני על מאפייני תהליכי שינויל

ותפות בין הקהילה היוצרת ש :למטרה זו מתאפיינות בתל אביב בשני דגמים בסיסיים

ושותפות בין הקהילה היוצרת לבין יזם פרטי הפרטי, נכס הבין העירייה בתחומו של ל

 פרטי.הנכס הבתחומו של 

רמה הארצית, מנגנון ברמה המקומית ולא בנכון להיום אין לממסד בישראל, לא 

יוצרות  מוגדר או עקרונות מנחים המאפשרים ליצור חיבורים לאורך זמן בין קבוצות

עצמאיות לבין חללים נטושים. עם זאת, לאחרונה מתחזקת ההבנה בקרב מתווי 

המדיניות ופקידים עירוניים כי חיבורים מעין אלו מסוגלים לייצר פעילות ייחודית ובעלת 

ערך. כך, במסגרת הסדרים בין הרשויות העירוניות בירושלים, בתל אביב ובחיפה לבין 

פעילותן משמשים כתשתית פיזית לקבוצות חללים הקבוצות עצמאיות, מקבלות ה

נשען הזו העירייה מרוויחה מיתוג חיובי  "פעילות. ב"עסקהלולעתים אף זוכות בתקציב 

את מעמדה בקרב בכך גם מחזקת , וכמו יצירתיות, קיימות וקהילתיות עקרונותעל 

 .האוכלוסיות שמאופיינות בביקורתיות כלפי פעילות

 לסקרןצליחה , מPlacemaking', המכונה יצירת מרחב'בשנים האחרונות הגישה של 

שאינו כרוך בהליך  המרחב באופןלשינוי ונתפשת כאפשרות מתווי מדיניות בישראל 

. אתר האינטרנט של הפרויקט יםמצריך גיוס משאבים נרחב סטטוטרי ואינותכנון 

גורם מקצועי מוביל (, המהווה The Project for Public Spacesלמרחבים ציבוריים )

 The Lighter, Quicker, Cheaper Transformation ofבתחום זה, מתאר את הגישה כך: 

Public Spaces ( ראו אתר אינטרנט שלThe Project for Public Spaces – PPS) אימוץ .

ורים בין של גישה זו בקרב הממסד העירוני בישראל מייצר מנגנונים המביאים לידי חיב

לבין חללים ציבוריים שאינם בשימוש. יחד עם  יוצרות שהיו מעורבות בפלישות קבוצות

בין המגזר הציבורי לבין ם יזאת, המחקר מעלה כי למרות הדימוי החיובי של חיבור

מענה מהותי במסגרתם  גורמים עצמאיים במסגרת פעולות במרחבים ציבוריים, לא נוצר

 בעיר.  הפועלותילות וארוך טווח לצרכים של הקה

 המאופייניםציבוריים -לשיתופי פעולה עצמאיים מוצלחים אף על פי כן, ישנם תקדימים

ותמהיל שימושים מגוון הכולל מרחבים לפעילות ציבורית לצד  פעילות ארוכת טווחב

מעורבות ממסדית מינימלית המאפשרת מגורים, תיירות, מסחר וחללים שיתופיים. 

אוטונומיות  לחולל עשויה, גישה של "תאפשר ואל תפריע"סת על ומבוסשימוש בקרקע 

מודלים . פעילותן של הקבוצות מקדמת אמנותיות, קהילתיות ויצירתיות במרחב הציבורי

. גישה זו מאפשרת פעילות הפעולה עצמההנוצרים מתוך ייחודיים כלכליים -ניהוליים

בפולשים ציבורית ך הכרה ארוכת טווח הן מבחינת הפיכת הפעולה לחוקית אך גם מתו

 אינן מסוגלות לממן את רכישת הקרקע.גם אם כקהילות שתורמות למרחב הציבורי 

מבחינת תאורטית, תשומת לב רבה הופנתה בשנים האחרונות לחקר תפקידן של 

ציבוריות בהקשר של פיתוח עירוני. ואולם, מחקר זה מצביע על עליית -שותפויות פרטיות
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 בין קהילות יוצרים אוטונומיות לבין המגזר הציבורי והפרטישותפות  – מודל נוסף

(Verlic, 2013; Vasudevan, 2015) בישראל, הסדרים מסוג זה מתייחסים בעיקר .

שקפים משולש אינטרסים של חברי המהסדרים  ,ל"שימושים זמניים" בנכסים ריקים

 ואגפים שונים של השלטון המקומי.  ,םיהקהילה היוצרת, יזמי נדל"ן או בעלי נכסים פרטי

השמשת מבנים ריקים באמצעות שיתוף הפעולה בין קבוצות ויוצרים לבין בעלי 

להשפיע על דימויו של אזור, ועל אופי וסוג  היה( יכולים או העיריהנכסים )יזמים פרטי

 יוצרת פעילותשל  בהסדרהשל רשויות מקומיות  ןהפעילות המתרחשת במרחב. מעורבות

  להיות משמעותית בהפיכתם של חללים ריקים בעיר לנקודות  עשויה ריקים ניםבמב

פעילות הקבוצות באמצעות  תהסדר. ותיירים תושבים בעיניערך תרבותי  בעלותציון 

דוגמת "שכירות ללא תמורה" או "שכירות בשקל", מתן הקלות והנחות בארנונה,  הסדרים

 לטובת נטושים חללים של מחדשלהשמשה רישוי עשויים להוות תמריץ  כיוסיוע בהלי

 בתוכניותבתחומי החברה והתרבות. מבחינה חברתית, ניתן לראות  עצמאיות יוזמות

שראו עצמן קודם לכן כ"פורעות חוק".  יוצריםהכלה ממסדית של קבוצות ל ניסיוןאלה 

אזורים יצירה מקומית זוכה לתמיכה והסדרה. יתרה מזאת,  פעילות עירוניתמבחינה 

 להתחדשות כמנוף משמשים םלכן היוו "חורים שחורים" ונטל כלכלי על בעליה ודםשק

 .מקומי ולפיתוח
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העירוני בטווח זמן קצר וללא צורך בתהליך סטטוטורי ארוך 
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