
פרוייקט אורבני אמנותי ראשון ויחודי מסוגו בעולם 
בו כל התושבים הם אמנים יוצרים. 

זוהי פעולה בה העיר מציירת את עצמה.



הפרוייקט הוא פרוייקט רוחבי המשתמש במערכות העיר על מנת 
להגיע לכל הקהילות השונות ולכל הרובעים. 

 דיוקן עיר הוא אוסף של מחשבות, רעיונות , דעות ושאיפות 
שיוצגו כתערוכת ענק במוזיאון.

 דיוקן עצמי של עיר | מהמוזיאון אל הבית ובחזרה



כל הסיפורים חשובים | כל תושב הוא אומן



שנה לעיר הישראלית 
הראשונה שנבנתה 
64אחרי קום המדינה.

171
אלף בתי אב 

בעיר החמישית 
בגודלה בישראל.

אלף תושבים
כל תושב 
הוא אמן.

רובעים המשקפים 
את האוכלוסיה 

היהודית בישראל.

מוזיאון מקומי 
לאמנות ישראלית עכשוית 

בו יוצג הפרוייקט. מוסדות חינוך 80
לוקחים חלק בפרוייקט 

עירוני משותף.

250 60
אשדוד. הזדמנות



קהילה

תרבות

אמנותעיר

האמנות כגנרטור ליצירת מהלך קהילתי עירוני תרבותי



תוכנת
מילים
מהי אשדוד?

 קפסולת
זהות

מיהו האשדודי?

פרוייקט אשדוד מורכב משני מהלכים משלימים:



כל תושב יקבל קופסא שקופה - קפסולה בנפח זהה. 
את קפסולה זו, יתבקש התושב לטעון בדימויים וחפצים 

שלדעתו מתארים את דמותו והשקפת עולמו. 

קפסולת זהות

שרה איילין | מסעדניתיעקב כהן  | עובד נמלמאי מנור | תלמידהריטה אברמוב | אחותיקיר נאור | תקליטןשחר בוזגלו | כדורגלן



הקפסולות, תאי אינפורמציה אישיים אלה, יוצגו כמיצב 
מוזיאלי, מיצב המאורגן על פי רובעי העיר. זו תהיה 

תערוכה אינטראקטיבית, נגישה שתאפשר משחקיות 
והתבוננות מקרוב במוצגיה. 

קפסולת זהות



תוכנה היודעת לאסוף תשובות מקבוצה מגוונת של תושבים, לבצע אנליזה 
לשונית ולהבין איך אשדוד נתפסת ע“י תושביה. את התודעה קולקטיבית ניתן 

להראות על פי הפילוחים השונים (רובע, מגדר, גיל, מוצא וכיוב). 
תוכנה זו פותחה במעבדה שלנו בטכניון. 

תוכנת המילים



רובע ד

רובע ה

רובע ו

רובע ח
רובע הסיטי

רובע מע“ר

רובע מרינה

רובע י

רובע י“ב

רובע ט“ו

רובע י“ז

רובע ט“ז

רובע י“ג

רובע י“א
רובע ט

רובע ז

רובע ב

איזור תעשייה

רובע ג

רובע א

קשר הדדי בין עיר ומוזיאון 
המוזיאון - פונקציה משרתת תושב

העירמוזיאון



פרוייקט אומנותי - קהילתי במרחב האורבני.

 פעולה חברתית תרבותית.

פרוייקט זה נשען על שלושה עקרונות מנחים :
1. אשדוד היא סך תושביה. 

2. הנחת יסוד לפיה כל תושב הוא אמן.

3. שיתוף ציבור ברמה העמוקה ביותר.

בתי הספר ידריכו את התלמידים וההורים כפעולה  תרבותית-אומנותית-שכונתית. בית הספר 
כקמפוס חברתי הוא המקום הרלוונטי להעצמה , יצירת זהות שכונתית ושתוף ציבור. 

 פעולה טכנולוגית מבוססת על חוכמת ההמון.

הפרוייקט הוא פרוייקט רוחבי המשתמש במערכות העיר על מנת להגיע לכל 
הקהילות השונות ולכל הרובעים. פרוייקט זה ייצר דיוקן עיר. דיוקן עיר הוא אוסף 

של מחשבות, רעיונות , דעות ושאיפות המיוצגים כאובייקט ויזואלי במוזיאון.

הנתונים שיאספו ייצרו מסד נתונים שייצג את ה“אשדודיות“ כמושג דינמי ומשתנה 
הניזון בזמן אמת מדעותיהם, מחשבותיהם וחלומותיהם של תושבי אשדוד.   


