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 מבוא
משפט זה שמעתי לא אחת, כשיצאתי למסע שלי בעכו.  ונושמת תאטרון""במיוחד בעיר כמו עכו, עיר שחיה 

כאמנית, אדריכלית ואוצרת, ביקשתי לבחון את יחסי הגומלין בין פעולה אמנותית לעיר, ובאופן טבעי חיפשתי 

 ךא בעכו כמה דוגמאות לאמנות מתערבת, בעכו אמנות פלסטית מתערבת במרחב הציבורי. ואכן מצאתי

 פעילות של תאטרון המתקיימת בעיר.  הדהד בראשי בכל פעם שנחשפתי לעודהמשיך להמשפט ששמעתי 

קופה שבמהלכה אני חיה ונושמת את עכו, שחיה ונושמת תאטרון. המסע שלי . תלמעלה משנה עברה מאז

הבנתי הדיון בעירוניות כמושג. ההתמקדות בתאטרון כפעולה אמנותית במרחב העירוני ואל בעיר, הוביל אל 

להציע דיון , ושדרכו אוכל טרון הן כמרחב פיזי והן כמדיום אמנותי הוא חלק מהעירוניות של עכושתא

בעכו גיליתי כי בנקודת המפגש שבין אמנות, מרחב וציבור מתהווה רשת פעילות חברתית . 'אחרת'בעירוניות 

האתגר שתשמש עבורי דלת כניסה להבנת העירוניות הייחודית לה. כך שמסע המחקר שלי מתמקד בעכו, אך 

ן בין יחסי הגומליואת  'אחרת'אשר יבאר את אותה עירוניות פיתוח ארגז כלים תיאורטי, שעמד לפתחי הוא  

 פעולה אמנותית לעיר. 

*** 

מייצרים וציבור  עירוני(תאטרון), מרחב יחסי הגומלין בין פעולה אמנותית דרכים בהם המחקר עוסק ב

מסגרת הקשר ייחודית, היא מבנה חברתי,  עירוניות. הנחת יסוד למחקר זה היא ש)Urbanism( עירוניות

. הגדרה זו, )1991; גירץ, 2014גוטמן, -(אהרון שהחברים בה חולקים מבני משמעות משותפים מקורית

ת רחבה בתוכה אציע מבנה המשלב שלושה מושגים: ישעליה אעמוד בהרחבה בהמשך, תשמש מסגרת פרשנ

. אטען כי נקודת המפגש בין שלושתם מייצרת והציבור העירוני, המרחב (תאטרון) הפעולה האמנותית

מה הם מאפייני : שלי היא המחקר שאלתבמלים אחרות,  להבין.פישרה אני מבקשת  שאתעירוניות 

 ?תאטרון, ציבור ומרחבהעירוניות  הנוצרת בנקודת המפגש שבין 

 מרחב, אמנותוקדש לדיון תיאורטי רחב בשלושת המושגים העומדים בליבו של המחקר: יהחיבור התמציתי 

דרך הדיון  ייבחן ,תאמנו, הראשון המושג, בקשרים ביניהם ובאופנים בהם הם באים לידי ביטוי בעיר. ציבורו

מרחביים של היררכיה חברתיים ובהיבטים בעיקר אתמקד . ציבורי וכמוסד במרחב כפעולהתאטרון ב

משתמשת במרחב הפיזי של ואת האופן שבו כל אחת מזירות התאטרון קשורה אל  על מנת למפותבתאטרון 

בין  יםשלב, ינותח דרך מופעיו העירוניים הממרחבהמושג השני, העיר ובמערכות היחסים החברתיות שבה. 

בין מרקמים, טיפולוגיות, מערכות תנועה, לבין היותו תוצר של הבניה חברתית; מרכיבים פיזיים/אדריכליים 

לצד  סגרגציה, אי שוויון גבולות ומחסומים המקיימתמעורבת  ,לבין המרחב החברתי של עיר פריפריאלית

 כוח פורמליתכזירת  ,בין הספרה הציבוריתישלב , רציבו. הדיון במושג השלישי, היומיוםבחיי שיתופי פעולה 

פרשנות הציבורית שבוחנת כיצד מתוך , לבין ה)Habermas, 1991( דעת הציבור בה מתעצבתפורמלית -וא

  .)Geertz, 1973; Lofland, 1985( ונוצרת תרבות  אינטראקציה יומיומית נבנה קוד ההתנהגות הציבורי
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 היכל התרבות עכו

מרחב וציבורתאטרון עירוניות כנקודת המפגש בין : 2איור   
 

 מרחב

 תאטרון

 ציבור

 עירוניות
המוסכמת על קבוצה החולקת  הפרשנות 

הקשר  מסגרת . חיים במרחב פיזי נתון
חד פעמית שהחברים בה , מקורית, ייחודית

 חולקים מבני משמעות משותפים

...................................בעירזירות התאטרון ומיקומן : 3איור   4a 
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 :המוצע תהיה במישור התיאורטי, במישור המתודולוגי ובמישור האמפירי תרומתו של המחקר

פעולה אמנותית בעיר והאופנים שבהם פעולה אמנותית אודות את הידע המחקר  רחיבי מבחינה תיאורטית

פעולה אמנותית במרחב העירוני הפכה זה מכבר לתופעה נפוצה והיא מעצבת עירוניות או מושפעת ממנה. 

הדיון עוסק בעיקר נתפס האמן כאקטיביסט ובשדה האמנות בשני שדות ידע: האמנותי והתכנוני. נידונה בעיקר 

; Kwon, 2002(הספציפי בו היא מתקיימת מרחב ה של פעולת אמנות חתרנית להשפיע על החברה והביכולת

 ,Garcia(התחדשות עירונית פעולה אמנותית בעיר נתפסת בעיקר ככלי ל ,בשדה התכנון. )2010דויטש, 

2004; Miles, 1997; Nakagawa, 2010a; J. Sharp, Pollock, & Paddison, 2005; Zukin, 1982, 

לפעול אמנים מוזמנים על ידי רשויות עירוניות שני השדות משתפים פעולה כאשר .  בשנים האחרונות )1995

, )Florida, 2005(במרחב העירוני. תופעה זו מהווה חלק מאסטרטגיית התחדשות ברוח 'העיר היצירתית' 

 . )Zukin, 1995(ככלי להשגת הון סימבולי 

מחקרים עכשוויים מדגישים כי אסטרטגיות התחדשות עירונית אלו, שפותחו באמריקה ואירופה, לא בהכרח 

 ;Kong, 2014(מהווה מכשול להטמעתן  קונטקסט המקומימתאימות לערים בשאר העולם, וכי לעיתים ה

Peck, 2005(,קיטוב בהחרפת ה . ביקורת זו מתחברת לשיח העכשווי בעירוניות אשר מתמקד, בין היתר

פער בין אסטרטגיות תכנון בובתוך כך  חברתי והפוליטי בין חלקים שונים של המרחב העולמיכלכלי, הה

 ,Comaroff & Comaroff, 2015; Hackworth, 2007; Harvey( 'אחרות'מערביות ליישומן בארצות 

1989a( המחקר יוסיף נדבך לביקורת זו באמצעות ניתוח יחסי הגומלין בין פעולה אמנותית לעיר והאופן בו .

באמצעות מיקום הדיון בפעולה אמנותית בעיר בתוך השיח על עירוניות ומחוץ לשיח על  .וניותהם מעצבים עיר

 ת אקטיביסטית או התחדשות עירונית.אמנו

שלושת המושגים האנליטיים: תאטרון, מרחב וציבור,  בין אינטגרציה יתבסס על המחקר מתודולוגית מבחינה

 ומדעי החברה. עירוניעיצוב ו אדריכלות, התאטרון חקר: הידע תחומי תמשלוש מחקר שיטותובהתאמה על 

 שיטות מחקר התאטרון:   •

 היא בו והפיזי החברתי למרחב ההצגה תוכן להבנת הקשר בין -ניתוח יחסי טקסט/קונטקסט  -

מתקיימת: כיצד התכנים משתנים ומותאמים לזמן ולמקום, וכיצד הם מפורשים על ידי היוצרים 

 .המקומיים

 : עירוניעיצוב ההאדריכלות והשיטות מתחום  •

ציבוריים מרחבים  רקמים, טיפולוגיות, מחקר אדריכלי מרחבי, אשר יכלול סכמות ודיאגרמות של מ -

  פתוחים וסגורים, גבולות ומחסומים, מערכות תנועה וחתכי רחוב.

ותב"עות, תכניות מתאר מחקר אדריכלי היסטורי שיתבסס על עבודה ארכיונית וניתוח מסמכים כגון:  -

 לגבי מיקום מוסדות התאטרון. פרוטוקולים של ישיבות תכנון ותהליכי קבלת החלטות

   שיטות מחקר הנהוגות במדעי החברה: •

אחורי הקלעים הניהוליים; פוליטיים, כלכליים וחברתיים, של מוסדות שיתמקד ב – מחקר מדיניות -

 התאטרון.
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בכל אחד מחמשת  עירונית-הדינאמיקה החברתית את יאפיינוש תצפיות שדה משתתפות -אתנוגרפיה  -

 בעלי עם מובנים חצי וראיונות עומק ראיונות בנוסף לתצפיות אלו אקייםמוסדות התאטרון בעיר. 

 .בקהל אנשים ועם מנהלים, שחקנים, יוצרים עם, תפקידים

ר השונות. ייחודה של המתודולוגיה הננקטת תהיה באינטגרציה בין שכבות מידע שייאספו בשיטות המחק

את היחסים והקשרים סופרפוזיציה, כלי עבודה מעולם האדריכלות, תשמש ככלי מחקרי ותבטא באופן וויזואלי 

  בין מוסדות התאטרון, המרחב הפיזי ומערך היחסים החברתי שמתקיים ביניהם. 

 תמקד בערים מעורבות בכלל ובעכו בפרט. גוף הידע העוסק בערים אלו יהמחקר  במישור האמפירי

 ,Monterescu & Rabinowitz, 2007; Weiss, 2011; Yacobi( באופן כלליתרחב בשנים האחרונות ה

. עם זאת, תשומת לב מועטה הוענקה עד כה (Luz, 2015; Torstrick, 2000)ובעכו בפרט  )2009

וזאת . ולדרך בה פעולה זה תורמת לעיצוב שיח העירוניות המעורבת לחשיבותה של פעולה אמנותית בעיר

הדרכים השונות בהם זהות מקומית מעצבת מרחב את להעמקת הבנתנו  שכזהבדיון למרות הפוטנציאל הטמון 

 .)2009; שם טוב, Lipshitz, 2015; Monterescu & Schickler, 2015(עירוני דרך פעולה אמנותית 

מגמת תאטרון בבית .1תאטרון בעיר עכו:  מוסדות חמישה בין הקושרת מרחבית רשתתהיה  זירת המחקר

החוג לתאטרון במכללה האקדמית גליל . 4היכל התרבות עכו, . 3המרכז לתאטרון עכו, . 2 ,ספר התיכון בעירה

המפגש כפי שאטען, כל אחד ממוסדות אלו מייצג קנה מידה אחר של  .לתאטרון אחרפסטיבל עכו . 5, מערבי

ואל כל אחד מהם הציבור חשוף במידה שונה המשפיעה על המשמעות שהוא מעניק  בין עיר לתאטרון

 יספק המחקר לעיצוב שיח העירוניות ההתאטרון ותרומתההתמקדות ברשת פעילות  לנוכחותם במרחב העירוני.

 .ט אינטגרטיבית שטרם נחקרהנקודת מב

אשר מתבססת על מבנה  התיאורטית תשתיתמציג את ה. חלקו הראשון מורכב משני חלקים החיבור התמציתי

. שלם הגדול מסך חלקיועירוניות שהיא כמייצרים  וציבור מרחב ,תאטרוןשל שלושה מושגים אנליטיים: 

 המחקר.ושיטות  מטרות, שאלותבחלקו השני של החיבור התמציתי אציג את מערך המחקר, תוך פירוט 
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"In its complete sense [a city] is a geographical plexus, an economic 
organization, an institutional process, a theater of social action, and an 
aesthetic symbol of creative unity" (Mumford, 1937, 94) 
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 רקע תיאורטי - עירוניותחלק א: 
"In its complete sense [a city] is a geographical plexus, an economic organization, an 
institutional process, a theater of social action, and an aesthetic symbol of creative unity" 
(Mumford, 1937, 94)  

 .עיר מוקפת חומההיה  , שפירושה בתקופת האימפריה הרומיתUrbאורבניזם מהמילה הלטינית ושג הממקור 

בין בין העיר ל. אבחנה זו )Krieger, 2014('היות בעיר' שימשה לתיאור מצב של  Urbanusהמילה  ,לעומתה

סך האובייקטים הפיזיים העיר היא  כמושג:בבסיס המחשבה על עירוניות  תנמצאאורח החיים העירוני 

על קבוצה החולקת חיים במרחב פיזי המוסכם תחום הפרשנות היא  העירוניותלעומת זאת,  .הפזורים בחלל

מסגרת הקשר ייחודית, מקורית, מבנה חברתי, היא . עירוניות כפי שאתייחס אליה במחקר זה נתון

העירוניות נובעת . )1991; גירץ, 2014גוטמן, -(אהרון שהחברים בה חולקים מבני משמעות משותפים

, )2004’ וירת; 2004; פארק 2004(זימל בה הם מתנהלים  סביבה הבנויהלר יעבין תושבי האינטראקציה מה

המחקר יתבסס על ברוח תפיסות אלו . )1991(גירץ, וזו מקבלת אופי שונה בהתאם לתרבות בה היא מתקיימת 

"תאטרון של פעילות חברתית" כ הגדרת העירוניות כמבנה חברתי או בלשונו הציורית של ממפורד

)Mumford, 1937, 94(. 

-שצוברות ערים כחלק מהכלכלה הניאו והדומיננטיות אורבניזציה המאפיינים את תקופתנולאור תהליכי 

 & Scott( שיח האקדמיפרקטיקה המקצועית ובהנושאים המדוברים ביותר בעירוניות הפכה לאחד ליברלית, 

Storper, 2014( . תחומי דעת שונים מתייחסים אל המושג ה. קיים חוסר בהירות לגבי משמעותעם זאת

מוצמד לאסטרטגיות אורבניזם וכו') -אורבניזם, פוסט-(ניובדרכים שונות: בתכנון עירוני התואר 'אורבניזם' 

הפכה לאורח חיים עירוניות היומיומי החברתי בשיח  0F1,'עירוניות'יותר שיש בה  ן עיר טובהולתכנמקצועיות 

במדעי החברה הכוונה היא  .'עירוניים'כמרחבים של מיתוג וצורת למשאת נפש אטרקטיבי שיש לשאוף אליו, 

ובכך יתרום גם האחרון זה יצטרף אל עירוניות במחקר הדיון בבעיר. ורחות החיים העוסק באלתחום המחקר 

 לשני האחרים. 

ניתן לבחון מחד  קונספטואלי המדגיש כיעל ציר נעים החמישה נדבכים תיאורטיים המחקר מתבסס על 

כל עיר את הייחודיות של ומאידך יש צורך להבין  , באשר היא, על פי אותם עקרונות גלובליים ,וניותעיר

)Scott & Storper, 2014( . 

משנות השלושים  שיקגו אסכולתהוגי  מבית מדרשם שלהמחקר אודות העירוניות  הנדבך הראשון נסמך על .1

הדגישו את חקירת חיי היומיום אשר  ,)Park, 1915; Simmel, 1950a; Wirth, 1938 ( של המאה שעברה

                                                            
רשימה חלקית גישות להתערבות בעיר בפרקטיקה המקצועית של תכנון ערים כיום, כ אורבניזמ/יםסוגי  60ברנט במאמר סקירה מונה מעל   1

-Post-Urbanism; New-Urbanism;landscape-Urbanism;everyday-Urbanism;recombinant-Urbanism;ecologicalלדוגמא: 
Urbanism, (Barnett, 2011) 
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את הממד הדיאלקטי של הם ניתחו לזיהוי מבנים תרבותיים אוניברסליים. כאמצעי הייחודיים למרחב הספציפי 

 חירות ובדידות, חופש וניכור, המשלבת בין מושגים מנוגדים לכאורה: כתופעה אוניברסליתהעירוניות 

(Zenner & Gmelch, 1988). בא לידי ביטוי בדגש על הקשר בין המבנה הפיזי הוגי האסכולה  של  םייחוד

הפך מזוהה עם 'אתנוגרפיה כפי שהצביע על כך רוברט פארק במחקרו האתנוגרפי ש למבנה החברתי של העיר

בראש ובראשונה מצב נפשי, גוף של מנהגים ומסורות, של עמדות והרגשות "...העיר היא : 'ינת הרחובבפ

מאורגנות המעוגנות במנהגים והמועברות במסורות אלה... העיר אינה רק מנגנון פיזי ומבנה מלאכותי; היא 

 ).41, 2004( מעורבת בתהליכים החיוניים של האנשים המרכיבים אותה..."

 תוצר רוניותבעיאשר ראתה  ,שמוניםשבעים והמשנות ה מרקסיסטית-ניאוהביקורת הנדבך השני נשען על ה .2

ידע הגוף . )Castells, 1977; Lefebvre, 1974( לגבי הזכות למרחב ולמשאביםכוחות מעמדיים  ישל מאבק

קפיטליסטים והדרכים בהם קבוצות שהרכיב ביקורת זו התמקד בחשיפת אופיים ההגמוני של מערכים 

עיקריות  שתי מגמותניתן לזהות . קהילות מוחלשותשל  המחייהת תנאי א ותמכתיב מעמדיות דומיננטיות

שאפיינה את הזרם שהתפתח  הייחודיבמרחב וההתבוננות  היומיוםפרקטיקות דגש על  : מצד אחדבביקורת זו

מצד שני מגמה שהסמן המרכזי שלה ו. (Kofman & Lebas, 1999; Lefebvre, 1991) לפבראנרי בעקבות 

 ,Harvey, 1973( י אוניברסלי של המאבקים העירונייםהאופי הכלכלמדגיש את ה ,הארווידיוויד הוא 

1989a(.  

ובמובנים רבים  ,שנות התשעיםעיקר שהתפתחה ב קולוניאלית-פוסטה הנדבך השלישי שואב מהספרות .3

שמה דגש על זהות תרבותית (לצד  . ספרות זומרקסיסטית-ניאוביקורת השל ההמעמדי  השיחנחשבת להמשך 

 מקבוצות רבות, לא מקבוצה מוחלשת אחת, אלא המורכבת ירהעציגה מבנה פרגמנטלי של המעמד כלכלי) ו

חידוש נוסף של ספרות זו היה . )Massey, 1994 ( אשר נדחקו לשוליים על רקע אתני, מגדרי, מיני או דתי

קולוניאליות או כאלו ערים נשלט בלובמערך הכוחות בין שליט  מערביותשאינן חברות בדגש ששמה על חקר 

בקונטקסט היסטורי, חברתי לבין יישומו מערבי התכנון התמקדה בפער בין השהיו בעברן קולוניות. הביקורת 

אותו מערך כוחות את מרו יש ,מערך הקולוניאליעל אף שהחליפו את ה ,מודרניותהלאום הערי טענה כי ו אחר

 .)Alsayyad, 1992; Khilnani, 2003( הגמונית משליטה את ערכיה על קבוצה מוחלשתשבו קבוצה 

התבנית האידיאולוגית של המרחב האורבני המערבי, אשר התבססה על שיח מודרני הביקורת טענה כי 

קולוניאלי -המחקר הפוסט מןחלק משמעותי לתירבות המקומיים.  כליכהועתקה ברחבי העולם וקפיטליסטי, 

 ,חיי היומיוםבאמצעות מעקב אחר של ערים אלו אפיינו את ייחודן ת אשר ות אתנוגרפיוהתבסס על תצפי

 . )Holston, 1989; T. Mitchell, 1991; Scott, 1998( עירוניות שאינה מערביתדיון בתרמו לו

 . תפיסות אלועל עירוניותליברלית -הניאוכלכלה הגלובליזציה וההשפעת תהליכי מדגיש את הנדבך הרביעי  .4

בין  העולמימערך היחסים ב מתמקדותשנות האלפיים והן  התפתחו בשנות התשעים ותפסו תאוצה בראשית

קשרים בין 'ערי עולם' המתפקדות כנקודות השפעה בינלאומית, תרמו להתפתחות מדד כלכלי על פיהן ה. ערים

משילות ליברלית קידמה מעבר משלטון ריכוזי ל-הכלכלה הניאו בו בזמן .(Sassen, 1991) לדירוג ערים

 ,Harvey( הכלכליתנבחנת על פי יעילותה אשר 'עיר יזמית' כ לתפקדהרשות המקומית המאלצת את  מקומית

1989a; Peterson, 1981( .התפתחות ול תהליכים אלו תרמו לעליית מעמדן של ערים ביחס למדינת הלאום

, רווחה וסגנון חיים עירוני משווקים על מנת לחזק שבה התחדשות עירונית )Zukin, 1998(כלכלה סימבולית 
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העיר הגלובלית והעיר היזמית נמדדות במדדים . )Bodnar 2015, 7(את הונה של עיר ביחס למתחרותיה 

אינטנסיביות הקשרים הניתנים למדידה והשוואה. לעירוניות אפיינים אוניברסליים מאלו הם ליים, כלכ

את הפערים וחוסר השוויון בין ערי אירופה הדגישו  הבינלאומיים בין ערים ודירוגן על פי מדדים כלכליים

. בעקבותיהם התפתחה הכתיבה העכשווית על עירוניות 'מהדרום' החוזרת ואמריקה לערי 'שאר העולם'

 ומדגישה את ייחודיותו של המקומי. 

במידה רבה על ארבעת  נתאשר נשעהעכשווית על עירוניות  כתיבהעושה שימוש ב ,לבסוף, הנדבך החמישי .5

את בוחנת  מהדרוםתיאוריה . מהדרום'' על מנת לפתח תיאוריה חדשה שנכתבת ,הנדבכים שתוארו לעיל

 ;Avni & Yiftachel, 2014(הארץ  כדור של הדרומי לחלקו הצפוני בחלקו ערים ביןהיחסים  מערך

Comaroff & Comaroff, 2015; Roy, 2011; Watson, 2013( .מחקרים באסיה, ק מכתיבה זו כחל

 עירוניותעל ארגז כלים שישפוך אור ואפריקה, במזרח התיכון ובדרום אמריקה מנסים לגבש שפה אקדמית 

 ,Alsayyad & Roy)מבלי לכפות עליהן פירושים שפותחו בערים  אירופאיות ( 'אחרות' בערים המתהווה

2006; Bayat, 2013; Donovan, 2008; Drummond, 2000; Singerman & Amar, 2006) .( 

ערים שאינן הייחודי של  ןאופיי מדגישה אתוכמוה היא  ,קולוניאלית-בביקורת הפוסטתפיסה התיה של מקורו

, מחקרים אלו מפתחים זםקולוניאלי-הפוסטשאפיינה את  נשלטל שליטבין  הדיכוטומיאך בניגוד למערביות. 

 & Rabinowitz(זו את זו מכוננות הקבוצות בין יחסים ) המדגישה את מורכבות הrelationalתפיסה יחסית (

Monterescu, 2008, 196(. 

כאשר חלקם  במקבילקיימים לעיתים קרובות מתנדבכים תיאורטיים אלו על אף שהוצגו על פי סדר כרונולוגי 

הפרטיקולריות של כל בזמן שאחרים קוראים לבחון את את המאפיינים האוניברסליים של עירוניות,  מדגישים

מרחב עירוני. עם זאת, מרבית המחקרים הנשענים על נדבכים אלו מבקשים להתמקם בתווך בין הכללי 

; דיאלקטיקה בין מרחב אחד מהנדבכים ליאמץ את הדגשים האוניברסליים שפותחו בכ המחקר הנוכחי. לייחודי

מעמדיים כלכליים בהשראת הביקורת  קונפליקטיםבחינת ; פיזי למרחב חברתי הנובעת מאסכולת שיקאגו

-פרגמנטציה עירונית וקולן של קבוצות מיעוט מתוך התיאוריה הפוסטת עם והתמודד ;מרקסיסטית-הניאו

שאלות לגבי  ;ליברלית-מתוך התפיסה הניאוושינוי מעמדן של ערים לובליים הגקשרים הבנת ה ;קולוניאלית

מתוך הכתיבה מהדרום. ירופה בחלקים אחרים של העולם, הטמעתן של תיאוריות תכנון שפותחו באמריקה וא

המקום הספציפי את צטרף לתפיסות הרואות יהמחקר  , בכדי להבין את העירוניות הייחודית לעכובו בזמן

 בכל עיר. המאפיינים האוניברסליים מקבלים משמעות שונה כי דגיש יונקודת המוצא לחקירה, כוהייחודי 

מחקר   ,רבות לדון בהמתוך דרכים  ,המרכזי אותו אני מעוניינת לחקור. לפיכך המושגאם כן היא  עירוניות

 פעולה אמנותית בעירהמרחב הספציפי:  ןשלושה מושגים אנליטיים שנבעו מ חיבור בין  זה יתבסס על

 במושגים אלו.המשך החיבור התמציתי מוקדש לדיון תיאורטי רחב . (תאטרון), מרחב וציבור
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"I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks across this 
empty space whilst someone else is watching him, and this is all that is 
needed for an act of theater to be engaged" (Brook, 1996,9) 



9 
 

 אמנותית בעירעולה כפ –תאטרון  .1
"I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty 
space whilst someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of 
theater to be engaged" (Brook, 1996,9) 

וצופה הם המינימום הנחוץ לקיום  מרחב ריק, כי לקלאסיתזה מכבר שהפכה , רהדבהגטוען  הבמאי פיטר ברוק

ם אשר בבסיס המחקר, המושגים האנליטיים האחרילשני בין תאטרון הקשר . הגדרה זו מבססת את תאטרון

ציג את הנושאים המרכזיים העולים מן הספרות בנוגע לפעולה אמנותית במרחב ראשית א. מרחב וציבור

, אבחן את הקשר בין התאטרון לציבורשנית פית. העירוני ובהמשך אתמקד בתאטרון כפעולה אמנותית ספצי

גבוהה' ל'נמוכה'. 'משמעות האבחנה בין אמנות על  ואעמודאשאל כיצד תאטרון משקף היררכיה חברתית 

 . בדיון על הקשר בין תאטרון, מרחב וציבור של היררכיה בתאטרון יםהמרחבי יםביטויסיכום אתמקד בל

 אמנות בעיר .1.1
שפרחה הזירה העירונית הפכה בסיס לפעולה אמנותית בתהליך הדרגתי שראשיתו מיוחסת לתרבות הנגד 

, גרפיטי, אמני רחוב, אמנותיים מגוון אירועים ,כיום. באמריקה ואירופה בשנות השישים של המאה הקודמת

מתרחשים  הפעלה של הקהליצבים, סביבות עירוניות מעוצבות, גני פסלים, אירועי מיצג, או יהצבת פסלים, מ

למעשה פעולת אמנות בעיר אינה רק עניינם של ו ,. כספי ציבור רבים מושקעים באירועים אלובמרחב העירוני

נוכחת לא רק בשדה האמנות הקומץ אמנים וקהל אליטיסטי שמוצא בהם עניין, אלא תופעה ציבורית רחבה 

 אלא גם בשדה התכנון העירוני.

  את המרחב והחברה.בקר ו/או ל להשפיע, לקדםעל תפקיד האמן ויכולתו הדגש הוא  בשדה האמנות

של מעמדה האליטיסטי האמנים נגד מצד השיח התיאורטי מייחס את המעבר מן הגלריה אל הרחוב כמחאה 

 .)Beardsley, 1984; Boettger, 2002; Kwon, 2002( 'העולם האמיתיאל ' ההאמנות וניסיון לחבר

 , עיסוק בסוגיותיצירהעל ה החברתי הקונטקסט השפעתמתמקדת בה האמנותית יהעשיבעשורים האחרונים 

 .Bishop 2006; Bourriaud 2002; Doherty 2009)(  ובהשתתפות הקהל קהילתיות, חברתיות

מכלי פעולה האמנותית בעיר בתפיסת התארת תהליך שינוי מ )2010( רוזלין דויטשהיסטוריונית האמנות 

מיון קוון  .אימוץ ממד פוליטי המדגיש את תפקידו של האמן בחברה , לטובתופטרוניתאמנות גבוהה לביטוי 

)Kwon 2002, 11-32(  כפיסול קישוטי או תדמיתי, מתארת תהליך דומה של מעבר מעיסוק בתכנים פיזיים

מקום ציבורי, המתייחסת לאתר ולציבור ומיוצרת בשיתוף פעולה עם היוצרת אמנות דרך חסר זיקה לאתר, 

דויטש וקוון  בסוגיות חברתיות מקומיות, תלויות אתר.  העוסקתאמנות לטובת הציבור, אל הרשות התכנונית, 

עלינו להרחיק מעבר הפעולה האמנותית בעיר מדגישות כי על מנת להבין כהלכה את ממדיה השונים של 

תנאי  הדיסציפלינארי באמנות לכשעצמה ולמקם את המחקר העוסק באמנות עירונית אל מול לגבולות הדיון

של הסביבה האורבנית. רק כך, הן מסבירות, נוכל לבחון כיצד פעולה אמנותית מתעצבת  הייצור המרחביים

עיקר הניתוח האמנותי, מתמקד על אף ביקורת זו ים. יתיים וכלכלחברהקשרים היסטוריים, פוליטיים, לביחס 

עבודה לידי ביטוי ב קונטקסט הפיזי והחברתי באבאופן שבו הבעבודת האמנות עצמה ובאמן כיוצר. כלומר, 
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 ;Bharucha, 2007( או מושפעת מהמרחב הספציפי בו היא מתקיימת ,משפיעה עלוכיצד האמנות 

Crawford, 2008; Doherty, 2015; Kester, 2004( הקשר בין . ניתוחים אלו לרוב אינם בוחנים את

  פעולה האמנותית לעיר בקנה מידה רחב. ה

כחלק מהשיח על  ,שדה התכנוןנדונה בהרחבה בהעירוני המידה  לעומת זאת, השפעת הפעולה האמנותית בקנה

תורמת , כי אמנות משפיעה על הצלחה עירונית ת זו מראהספרו .)Nakagawa, 2010b(עירונית  התחדשות

 .Garcia, 2004; Miles, 1997; J( לתחושת שייכות וקהילתיות ולצמיחה כלכלית של ערים, לשינוי חברתי

Sharp et al., 2005; Zukin, 1982, 1995(.1F2  אסטרטגיות התחדשות עירונית מוטות תרבות/אמנות צברו

בחרו  ,. בעקבותיה)Florida, 2002, 2005(רידה תאוצה בעקבות תיאורית העיר היצירתית של ריצ'רד פלו

בפעולה אמנותית בעיר כבסיס  , מלבורן וסינגפור ולאחרונה אף ירושליםברמינגהםברצלונה, סיאטל, כערים 

 .)Banks, 2013; Chang, 2008; Leslie, 2005(לתכניות התחדשות 

ביקורת על העובדה שהפעולה האמנותית בעיר הפכה לכלי כלכלי, צמחה הן משדה התכנון והן משדה האמנות: 

בשדה התכנון, פעולה אמנותית בעיר ליברליזציה -אוכלכלי רחב של נתהליך כחלק מ ,זוקין טוענת כישרון 

של עיר ביחס מעמדה לחזק את נועד שהון תרבותי משמשת כ. אמנות כלכלה סימבוליתהפכה לכלי ב

בים חדשים תושבכדי לגייס הפעולה האמנותית בעיר הפכה לאמצעי שיווק ומיתוג עירוני לדבריה  .למתחרותיה

נטען כי בנוסף . )Bodnar, 2015; Zukin, 1998( מן 'המעמד היצירתי' על חשבון האוכלוסייה המקומית

 להניע את גלגלי הכלכלה'לחלחל למטה' ולא תמיד מצליחה , התערבות האמנותית בעירההשקעה הכלכלית ב

ביקורות אלו  .)Morgan & Ren, 2012; Waitt, Gordon & Gibson, 2009( כפי שמצופה ממנה

מדגישות כי התושבים הוותיקים הם הנפגעים המרכזיים מאסטרטגיות אלו אשר; מאיצות תהליכי 

 ודחיקה של האוכלוסייה המקומית הדרה חברתיתת ו, יוצר)Ley, 2003; Zukin, 1995(קציה יג'נטריפ

)Deener, 2007; Shaw & Sullivan, 2011(, תושבים מקומייםם ללגרו יותאף עשובמקרים קיצוניים ו 

 .D( שהם תופסים כשייך להם כלפי יוצרי הפעולה האמנותית במרחב להגיב באלימות פיזית של ממש

Wilson & Keil, 20082016גוטמן, -; אהרון(. 

ברחבי בעולם ללא  לערים שונות במערבשפותחו אסטרטגיות תכנון בקורת אחרת טוענת כנגד שיכפול 

תנאים מקומיים כמו: גודל מחקרים הראו כי  .)Kong, 2014; Peck, 2005( המקומיהתאמה לקונטקסט 

עלולים לגרום אוכלוסייה, המבנה הארגוני של העירייה, העדרה של סצנת תרבות וכדומה, העיר, הרכב ה

 ,Dzudzek & Lindner, 2013; Grodach & Silver( לכישלונה של התכנית או לדחייתה על ידי התושבים

ותפיסות  אשר מדובר בהטמעה של שיטות תכנוןמחקרים אלו מדגישים את חשיבות ההקשר המקומי כ .)2012

 .תרבותיות

                                                            
 ,Miles 1997מהרשויות המקומיות אימצו מדיניות הטמעת אמנות ציבורית בדרגה כלשהיא ( 40%, 1993נמצא לדוגמא כי בבריטניה בשנת  2

96.( 
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שדה במעלה שאלות גם ליברליזציה -העובדה שפעולה אמנותית בעיר הפכה לחלק מתהליך כלכלי רחב של נאו

 על התכנים והחופש האמנותימוניציפליים ופוליטיים בעיקר לגבי השפעתם של שיקולים  ,האמנות

)Mommaas, 2004, 527(:  התוכן או האם חתור תחת השלטון שממן אותה? להאם אמנות ממומנת יכולה

אחת  תרבות/אמנותהאם יש העדפות ל, ובצורה מפורשת יותר? משפיעים על הזכות למימון הסוגה האמנותית

ולכן אמריקאית, הפכה סמל למודרניות וקידמה -והטענה המרכזית היא שהתרבות האירופ על פני האחרת?

 ,)Regev, 2011b, 564(ערכים אלו להיות מזוהות עם בכדי מדינות לאום או רשויות מקומיות בוחרות בה 

  2F3.זוכות למימון נרחב יותרסוגות אמנות המזוהות עם תרבות זו ולכן גם 

את  תמכוונ תכנון העירוניהובשיח האמנות שיח ביחסי הגומלין בין הפעולה האמנותית לעיר על ביקורת ה

  , הכתיבה מהדרום:דיון בעירוניותלהנדבך החמישי מן שעלה  הזרקור לכיוון דומה לזה

כגון (של תיאוריות תכנון שפותחו באמריקה ואירופה  אימוצןשאלות לגבי  – העירוני התכנוןמשדה  .א

 בערים בשאר העולם. לשכפלן נטייה הת תרבות) ועירונית באמצעוהתחדשות 

לגבי ועירוניות אחרות ככלי להשגת על פני המועדפת תרבות אחת האופן בו  שאלות לגבי – האמנותמשדה  .ב

 הרצויה. לעידוד העירוניותמשמש תאטרון מערבי  תקצובהאופן בו 

בתאטרון  העוסקיםנושאים אלו שעלו מהדיון הרחב בכל פעולה אמנותית בעיר, ידונו בהרחבה בפרקי ההמשך 

 . בפרט עירוני , ומרחבכפעולה אמנותית בעיר וביחסי הגומלין בין תאטרון לבין מרחב

 ומרחבתאטרון . 1.2
"Indeed, theater is perhaps the only art form in which the name given to the place where 
the artistic event occurs, or where the art object is displayed, is the same as the art form 
itself…for an event to occur, It must take place'" (McAuley, 1999, 1) 

טבוע במשמעות כפולה זו.  , הקשר למרחב תאטרון הוא גם המקום בו מתרחשת ההצגה וגם התוצר האמנותי

ם הולכיחף את הזירה האקדמית החל משנות השבעים גם בשדה התאטרון במקביל ל'מפנה המרחבי' שס

כתוצר של הבניה  של התאטרון מרחבהמחקרים נטו לדון בבתחילה . הבוחנים קשר זה ומתרבים מחקרים 

ה תוכן המחזייצג את  'טקסטכאשר 'ט, שר בין טקסט לקונטקסוהדיון התמקד בק )Lefebvre, 1974(חברתית 

הקשר היסטורי רחב, הן כמגיב מאת התאטרון כחלק הציגו מחקרים רוב המציאות החברתית. את ה 'קונטקסטו'

יצד הטקסט כ ובחנו ,(Fischer-Lichte & Riley, 1997; McConachi, 1994) ווהן כמעצב אות ועלי

 שואב מהתקופה או החברה בה הוא מתקיים, או כיצד ניתן להבין את התקופה והחברה באמצעותו

)Chaudhuri, 1997; Garner, 1994; Issacharoff, 1989  ,3.)2008; אורייןF4 

                                                            
בהקשר הישראלי נושא זה זוכה לדיון ציבורי נרחב בשנה האחרונה בעקבות הכרזותיה של שרת התרבות מירי רגב והסערה התקשורתית שהן  3

 ףמעוררות. הנושא נידון בהרחבה עוד לפני כן בקבוצות הנלחמות לקידום מעמדה של התרבות 'המזרחית', כפי שניתן לראות מן הקישור המצור
. האתר מפרט את חלוקת התקציבים של משרד התרבות מאז קום המדינה ומראה כי יש  http://www.achoti.org.il/?p=1188. 'אחותי'לאתר 

פליה ברורה ועקבית בין תקצוב אמנות 'מערבית' לתקצוב אמנות 'מזרחית'. נקודה חשובה להתחלת הדיון בשדה האמנות הם מאמריה של שרה א
 . )1997, 1993(חינסקי,  'רוקמות התחרה מבצלאל'ו 'שתיקת הדגים'משנות התשעים  חינסקי

 ך מחקרים רבים שנכתבו בהשראתם.רשימה סמלית מתו 4
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כמו  המרחב הפיזיים שלההיבטים הצורך בפענוח את  חל משנות התשעים מדגיש המחקר מתחום התאטרוןה

מרחב הבמה, הסצנוגרפי, לוסיווגם:  התאטרון המשמעויות של החללים השונים בתוך מבנה למשל ניתוח

4F.)1998אוריין ; Anon 1985; Toro & Hubbard 1995( התיאטרלי, הדרמטי וכדומה

אדריכלי בהקשר ה 5

מיקום התאטרון נבחן ובהקשר העירוני  )Carlson, 1993( כמבטא הקשרים תקופתיים מבנה עצמונחקר ה

 .(Harvie, 2009; McAuley, 1999) הקרובה וסביבתלו עירוניותלפונקציות שוליים, לביחס למרכז או 

אה או כפעולה אמנותית בעיר הדגש הוא על הפרפורמנס ועל קיום מופעים במרחב העירוני כאקט של מח

 .)Lipshitz, 2015( אקטיביזם

ש סוגיות וובשל בקשר בין התאטרון למרחב העירוני - תהמחקר הנוכחי יתמקד בנקודת המבט האורבני

וקשר בין  לקונטקסט בין טקסט קשרעירונית לבין פריחה בתחום התאטרון,  מרכזיות: הקשר בין צמיחה

 .החברתי העירוניהתאטרון למערך 

 קשר בין צמיחה עירונית לבין פריחה בתחום התאטרון  .א

עד  ,הדוקעיר היה כה הקשר בין התאטרון לאשר בה  ביוון פוליסהכינונה של אשיתו של התאטרון מזוהה עם ר

(גילולה,  אומדים את מספר האזרחים של אתונה בהתאם לגודלו של התאטרון שנחשף בה היסטוריוניםכי 

חלק בלתי נפרד מהחיים ו, פוליטי רב חשיבות-היה אירוע דתיהדיונסאי הפסטיבל  . )18-17, 1985

כאשר הפקיד  ,האחריות העירונית באה לידי ביטוי בארגון ובמימון הפסטיבל ובבחירת התכנים .הציבוריים

: המפיק האמנותיומינוי  ארגון הפסטיבלהיה אחראי על  (Archon) הארכון :הגבוה ביותר של הפוליס

במקביל לירידת קרנה של העיר גם  נייםיימי הבב. העיר מומן על ידי עשיריוהפסטיבל  (Choregos)ס כורגוה

(הייזנר  בטקסים הכנסייתיים ריטואליים דתייםבאמצעות בעיקר  רהשתמהתאטרון איבד מחשיבותו והוא 

התאטרון את  'החייתהבין השאר להתעוררות אורבנית ' שהביאה הרנסנסתקופת . )128, 2006וחזקיה, 

המהפכה הצרפתית  ;שבישרו על עידן הנאורותהמהפכות הגדולות . והשיבה אותו למרכז הבמה העירונית

והפוליטי של אירופה והעולם כולו. אלו  משמעותיים בסדר החברתי והמהפכה התעשייתית, הביאו לשינויים

והתפתחותו של  סטיתהקפיטלי הכלכלההתפתחותה של הלאום,  באו לידי ביטוי בהופעתה של מדינת

: כגוןסוגות  מגוון, בהתפתחות שדה התאטרוןב ביטוי גםבאו לידי שינויים אלו  המטרופולין האורבני. 

בצורה ביקורתית וגלויה הרבה יותר את הקונטקסט החברתי אשר שיקפו רליזם, אקספרסיוניזם, ראליזם נטו

 .)271, 2006(הייזנר וחזקיה, לפני כן  מאשר

 (הקשר חברתי) לקונטקסט (תוכן ההצגה) בין טקסט קשר .ב

העברת תכנים ולעיתים שליטה ול. לעיתים ככלי למהתקופה או החברה בה הוא מתקיים שואבתוכן ההצגה 

והשליטים היו מעורבים  צפייה בתאטרון הוגדרה בחוק כחובה אזרחיתבפוליס היוונית  :ביקורת חברתיתכ

 ,לחינוך ההמונים, להעברת תכנים ככלי בידי המעמד השליטמש ישתוכן ההצגה . פעילות התאטרוןבבתכנים ו

בימה"ב  ,בדומה .)1985(גילולה,  הזהות הקולקטיבית האזרחיתק וזילח בו בזמןו אישיםאינטרסים  םודיקל

ואילו תכנים כלכליים כגון  את כוחה של הכנסייהחזק תכנים דתיים לקהל אנאלפביתי כדי להמחזה העביר 

                                                            
 Anne Ubersfeld 1977,   ,Denis Bablet 1977 ,  Steen Jansen 1984הטקסטים המרכזיים שהחלו את הדיון היו בצרפתית 5
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. (Harvie, 2009, 14) ץ לכנסיהשמחוהתאטרון לכיכר עם יציאתו של הצגת סחורה ופרסום נוספו בהמשך, 

אשר  אליזבתניותוהטרגדיות השייקספריות  בתקופת הרנסנס ב אףהטקסט שיקף את הקונטקסט החברתי 

תרמה לשינוי פכה הצרפתית המה. )141, 2006(הייזנר וחזקיה, ואצילים  יחסי הכוחות בין מלכיםהציגו את 

ממנה ואילך יוצרים רבים רואים בתכני מעמד הפועלים, בני העם, אנשים פשוטים קשי יום. בתכנים ולהצגת 

את המחשבה המערבית נים ימזביקורת חברתית ורעיונות פילוסופיים דומים לאלו שהתאטרון אמצעי לביטוי 

  .)2008; אוריין, Lichte & Riley, 1997; McConachi, 1994-Fischer(של התקופה 

 החברתי העירוניקשר בין התאטרון למערך  .ג

זרח אהחברתי של המעמדו  העתיקותיוון בערי . מראשיתו החברתי העירונימערך תפקיד במילא תאטרון ה

, כיוזם הצגותהן נגזר בין השאר ממידת מעורבותו בתאטרון  )לתאטרוןלא נכנסו עבדים ונשים היות ש(הגבר, 

(גילולה,  שבטיתה של האזרח כמו גם שייכותוחברתי ה ומעמד נקבע לפיתאטרון הישיבה במיקום  .והן כצופה

ואילו בימה"ב חזר אל העם ו של המעמד הגבוה בלבד חלתהפך התאטרון לנתקופה הרומית ב .) 18-17, 1985

הייזנר וחזקיה, (אך הניהול, התכנים והשחקנים היו שייכים לכנסיה או לגילדות המקצועיות  ,בכיכר העיר

'קהל הפני' צפה בעמידה  גם בהם אך ,יותר התאפיינו באווירה עממית, תאטראות הרנסנסייםה ).129 ,2006

  ).143(שם, על רצפת האולם, ואילו למעמדות הגבוהים הוקצו מקומות על פי היררכיה 

סוגות תאטרון  והביאו לפיתוחם של שדה התאטרוןעיצבו את עשרה -התשעהמאה ל השינויים החברתיים ש

כרטיס העובדה ש ,עם זאתתוך ניסיון לפנות לקהל מגוון מכל המעמדות.  ,סטיישערערו על מעמדו האליט

נותר דכאנית,  שאיפתו לבקר מציאות חברתית הביאה לכך שעל אףנפש בר השגה לכל  אינוכניסה לתאטרון 

די. ממד זה נותר רלוונטי גם לדיון וריבוד מעמ היררכיה חברתיתהתאטרון מדיום אמנותי אליטיסטי המבטא 

  בפרק הבא.בו אדון בתאטרון של ימינו ו

 היררכיה בתאטרון דיון ב –תאטרון וציבור  .1.3

 )1998; מרקס, 1973; ובר, 1893(דורקהיים,  עשרה-התשעשל המאה קלאסית ההחברתית בעקבות ההגות 

'גבוה' ל'נמוך' ובהתאמה בין בין ות ידגים כיצד האבחנתי הפרק יעמוד על הקשרים בין תאטרון למעמד חבר

ואת משמעותה של תאטרון שונות  בין סוגותת היררכיה מעמדית ומייצרמערב למזרח, ומרכז לשוליים, 

  יום.ישראלי ההיררכיה זו בשדה התאטרון ה

ת את החברה כסדרה של מאבקים בין מעמדות על תהליכי הייצור ובמקרה זה, מנתח המרקסיסטיתה תפיסה

תיווך וגיבוש מנגנוני מ מהווה חלקהתאטרון מוסד תרבותי, המחשבה המרקסיסטית רואה ב .הייצור התרבותי

 מעצבים את התודעה החברתיתהלקביעת תכנים . ככזה הוא משמש אמצעי האליטה המנוהלים על ידיהתודעה 

בחנה בין אמנות 'גבוהה' אה. )1998 (מרקס, כאוטוריטה חברתיתאת עליונותו של המעמד השליט  יםמצדיקו

 את תומחזק תמבססהאליטה  באמצעותו אשרהכלים במלחמת המעמדות על פי מרקס,  אחדל'נמוכה' הפכה ל

על דיכוטומיה בין תרבות  יםמתבססאמנותיים פוליטיים ו, דיונים סוציולוגיים תפיסה זו בהשפעת .המעמד

', נמוכה'או  'פופולרית'הקשורה במוזיאונים, בבתי אופרה באולמות קונצרטים ותאטרון לבין תרבות ', גבוהה'

 . )147, 1999יו, ’; דימאגRegev, 2000, 226(על ביטוייה העממיים והמסחריים 
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הבוחן  והיא רלוונטית למחקר זה ההיררכיה בין סוגות תאטרוןבחנה זו שימשה ומשמשת עד היום ליצירת א

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי התפיסה הסוציולוגית הקלאסית . בעכו התאטרון בין זירותיחסי הכוחות את 

, המחקר )Bourdieu, 1984(, מבקרת את ההיררכיה ורואה באבחנות אלו אמצעי לצבירת הון תרבותי תוצגש

משתנה ללא הרף, וכיום לנוכח מגוון הסוגות, מהפכת המידע  אמנות מטבעהיצטרף אל ביקורת זו וידגיש כי 

ואינטנסיביות הקשרים הבינלאומיים, השילוב בין 'נמוך' ל'גבוה' או מזרח למערב הפך לאחד ממאפייניה 

מגוונת יותר מהחלוקה הקטגורית שתוצג . לכן התמונה במציאות מורכבת ו)Regev, 2011a,110(הבולטים 

כיצד היחסים המורכבים בין סוגות דגיש ימחקר ה כאן, אשר גובשה לצורך הפשטה והגדרת 'אבני בניין'.

  השונות מערערים היררכיה זו.התאטרון 

יצרו סטנדרטים . השכבות הגבוהות באירופה תרבות חצרות המלוכהבהגדרת האמנות כ'גבוהה' ראשיתה של 

איפוק יצרי תוך ו, על כל מה שנחשב וולגרי פיקוחני מנגנובנו , ו'מאופקות'או  'משוכללות', 'מעודנותאמנות 'ל

קבוצות חברתיות מ להתבחנות כליהייתה עבורם  'גבוהה'כ שלהם אמנותגדרת הה. הצפייה ותירבות כישורי

 )1996; צוקרמן, Bourdieu, 1984( שנתפסו בעיניהם נמוכות יותר

תפיסת  .באופן דומה שימשה האמנות 'הגבוהה' כלי להתבחנות עבור המעמד הבורגני בתקופת ההשכלה

 מפותח'-'לאאו ', 'פרימיטיבי', לי'אוריינטלשאר העולם והחשיבה את התרבות מקור כעצמה ראתה ב ',הנאורות'

)Comaroff & Comaroff 2012, 113( ואת 'הנמוך' , 'הגבוה' לתרבות המערב. היררכיה זו ייחסה את

 ,Bhabha(שוליים בשאר המרכז ובמערב על פיה הנוספת לתרבויות 'האחרות' ויצרה חלוקה גאוגרפית 

1994,  177; Monterescu & Schickler, 2015, 295(   . 

בביקורת החברה של אסכולת  מתבטאת' נמוכה'ל 'גבוהה'טומית בין אמנות והדיכבחנה אמשמעות אחרת ל

היא האמנות , 'אוטונומית'ההאמנות אדורנו על פי  .)1983; בנימין, 1993הורקהיימר, ו(אדורנו  טפרנקפור

נושאת בחובה אופי חתרני, אופוזיציוני בנפרד מן הקיום היומיומי ו מתקיימת ,היא ייחודית, נדירההגבוהה. 

תורמים  'התרבות חרושת' תוצרי. לעומתה )Adorno, 1941( לערער את הסדר החברתי הקיים וכוחשב

 הדכאניתהחברתית ובכך לחלק מהמערכת  חלק אינטגרלי מהמציאותללהתמסחרות האמנות ולהפיכתה 

  .)1993הורקהיימר ו(אדורנו 

מהיררכיה דיון בהיררכיה בתאטרון כיום לא יכול להתעלם  ,'גבוה' ל'נמוך' ביןההיסטורית אבחנה במקביל ל

מדגיש כי בתרבות בת זמננו  2011b)( . רגבהעולם רחביב אמנות סוגותמהקשרים בין העולמי והמידה בקנה 

שונות  יש נטייה לסטנדרטיזציה ודמיון בצורת ההבעה האמנותיות, וכי ניתן למצוא בשדה האמנות בארצות

העדות  .התרבות המערבית עדיין מכתיבה את מרבית המודלים לחיקוי עם זאת. מבנים ומערכים דומים זה לזה

לפתח סגנון (שהוקמו החלה ממחציתה של המאה העשרים) שואפות אמנם  'חדשות'לאום לכך היא שמדינות 

אשר תתקבל כחלק מהתרבות  לייצר אמנות ב'סטנדרט עולמי'אך באותה מידה רוצות , ייחודיו מקומי

, )Regev, 2011b, 560( ישראל ובא לידי ביטוי בכל סוגות האמנותמאפיין גם את קונפליקט זה  המערבית.
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אלו , 'גבוה'ל 'נמוך'כמו ההיררכיה בין וחדים וברורים,  אינםהמקומי למערבי בין  ההבדלים .תאטרוןביניהן ה

 .)199 ,2000(רגב,  המשולבים בתחרות ועוינותהדדית חסים מורכבים של השפעה והשראה י

נעשו ניסיונות מגוונים  (counter-culture)תרבות הנגד משנות השישים של המאה העשרים עם התפתחות 

תאטרון סוגות  בשדה האמנות והתאטרון לערער על אבחנות היררכיות אלו ולטשטש את הגבולות ביניהם.

: ביניהם תאטרון נגד, פרינג', תאטרון אלטרנטיבי התאטרון הממוסדהאליטיסטי של  ואת מעמדחדשות אתגרו 

אך  ,מנעדה , כגון נארמור וברנטלינגר, ניסיונות אלו אמנם הרחיבו אתאך בפועל טוענים חוקרי אמנותועוד. 

 .(Naremore & Brantlinger, 1991, 12) ותוא ולא ביטל

כל עדיין שולטת בבין; גבוה נמוך; מערב מזרח; מרכז שוליים, יררכיה הבמונחים חברתיים ההספרות מראה כי 

 )1999(  בדומה לדימאג'יו כיום גם בישראל. אופן שבו תאטרון פועלעל ה היא משפיעהותחומי התרבות 

 אירופאית באמצעות מוסדות תרבות ןאת מעמדהגדירו וקיבעו בבוסטון  חברתיות אליטותשהדגים כיצד 

גוטמן, -; אהרוןRegev, 2007( דומים גם בישראלכיצד מתקיימים תהליכים מקומיים חוקרים הראו  ,'גבוהה'

 . ) 2000; רגב, 1997; ויץ, 1993; בירנבוים כרמלי, 2008

חלוקה היררכית ניתן לזהות בשדה התאטרון הישראלי טוענים כי  )25, 2007( טוב ושם )2004( יןיאור

הבימה, הקאמרי, בית לסין, תאטרון הממסדי על שבעת מוסדותיו: מיוחס לגבוה' 'כאשר התאטרון ת ולסוג

מציגים תוכן מערבי בעיקרו, והם  . אלואטרון חיפה, תאטרון באר שבע, החאן הירושלמי, ותאטרון גשרת

תרבות אחרות כהמציגה קבוצות תאטרון רטוריקה . עירוניהממשלתי וה ,הסבסוד הציבורישמקבלים את רוב 

; שם טוב 63-86, 2008(אוריין  עד היום בדיון על המדיניות הציבורית וחלוקת המשאביםמשמשת  'נמוכה'

2008-2011.5Fתקציבי תאטרון בישראל בין השנים המפרטת את  ומומחשת בטבלה המצורפת )127, 2009

6   
 2008 2009 2010 2011 

 118,968,099 112,865,073 106,878,796 99,164,858 סך כל התקציב לתאטרון
 165,000 91,842 395,434 339,728 תאטרון מזרחי

 0.14% 0.08% 0.37% 0.34% אחוזים מסך התקציב
 992,998 1,051,936 1,260,936 1,314,362 תאטרון ערבי

 0.83% 0.93% 1.18% 1.33% אחוזים מסך התקציב
 404,045 448,580 435,000 376,862 תאטרון אתיופי

 0.34% 0.40% 0.41% 0.38% אחוזים מסך התקציב
 5,162,463 2,037,537 2,442,357 2,517,458 תאטרון אשכנזי

 4.34% 1.81% 2.29% 2.54% אחוזים מסך התקציב
 112,243,593 109,235,178 102,345,069 94,613,448 תאטרון מערבי

 94.35% 96.78% 95.76% 95.41% אחוזים מסך התקציב

 

  משמעות ההיררכיה בשדה התאטרון הישראלי
תואר כפי ש ,מן ה'גבוה' ל'נמוך' ציר היררכיעל  תאטרון בישראלה סוגותאת אציג אבחנות אלו בסיס  על

הישראלית ואקשור בין הסוגות השונות אל החלוקות ההיררכיות הנוספות: מערב מזרח ומרכז בספרות 

                                                            
מהתקציב בעוד תאטרון מזרחי, ערבי ואתיופי מתוקצבים דרך מדור התאטרון  %90 -הטבלה מראה כי תאטרון מערבי מתוקצב לאורך השנים בכ 6

מקבל תקצוב גדול לאין -על פי הגדרות מנהל התרבות -המרכזי באחוזים בודדים. תאטרון היידשפיל האשכנזי, על אף היותו תאטרון סקטוריאלי
המסתמך על שני מקורות מרכזיים: האחד, ניתוח תקציבי  'אחותי'ינטרנט הטבלה לקוחה מתוך אתר הא. שיעור מתאטרון מזרחי, ערבי או אתיופי

והשני, נתונים כפי שהם מדווחים על ידי ארגונים חברתיים הפועלים בשדה . 2011 – 2008של משאבי משרד התרבות בישראל בין השנים 
 http://www.achoti.org.il/?p=1188 'לבי במזרח'התרבות בישראל ואשר שותפים בקואליציית 
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התמונה מורכבת ומגוונת במציאות כי סייג ולומר חשוב לו הוקצנה לצורך הדיון חלוקה לקטגוריותה שוליים.

 אותה. מבקש לאתגראינו מסתמך על חלוקה היררכית זו אלא הדגשתי, המחקר שכפי ו בהרבה

 High Culture 'גבוההתרבות '

מתואר גם בכתיבה על התאטרון  , תוך הדגשת העליונות המערבית שלהן,של התבחנות קבוצות אליטה תהליך

בתודעה הישראלית של ראשית היישוב היה לתאטרון תפקיד  כיטוענת  )15 ,2002( פיינגולדבישראל. 

: מחד צריכת תאטרון הדגישה את הקשר לתרבות אירופאית מערבית והראתה על השתייכות למעמד 'מתרבת'

הייזנר וחזקיה . הלאומית ושימשו לטיפוח תחושת קהילה ושייכות' ומאידך התכנים ביטאו את המשימה ן'הנכו

התאטרונית וחקר נטו העשייה בארבעים השנים הראשונות לקיום המדינה, מוסיפות כי  )524, 2006(

נשים, דתיים, מזרחים, פלסטינים, עולים  :שונותקבוצות ומחברתי,  ,להתעלם מהקיטוב הכלכליהתאטרון 

חילונית  ,. בכך שימרו ואף שכפלו את המעמד ההגמוני של קבוצה מערבית'אחרים'הנתפסות כ -חדשים 

על אף פתיחות גוברת בשדה התאטרון ומגוון הסוגות הביקורת כיום מדגישה כי . בחברה הישראלית

והם  )25 ,2007(שם טוב, מירב התיקצוב מקבלים את עדיין גים תוכן מערבי מצישהתפתחו, התאטראות ה

 ביקורת הבהשפעת , שבעיםהחל משנות ה. )2002שואף, ולוי (אלו שמהווים את קנון התאטרון הישראלי 

את הנרטיב  הביקרשתרבות נגד גם בארץ  ההתפתח המערבי,בעולם מקבילים בדומה לתהליכים ו המעמדית

   .זרם המרכזי ומבקרות אותות מחוץ לומצאנהסוגות תאטרון מגוונות להתפתחות  , והיא שתרמה ההגמוני

 Counter-Culture 'תרבות נגד'

ועל ידי כך לא מסחרית ייחודית, , אוונגרדיתלהיות  ואפתכנגד הממסד השמרני ש תעלופעשייה האמנותית הה

6Fתאטרון השוליים (פרינג'כחלק מתפיסה זו התפתחו  .)Aronson, 2000(יצר הון סמלי ותרבותי גבוה לי

7  (

תאטרון הממסדי, השואף לאיכות אמנותית בסטנדרטים של  פרינג'תאטרון ה .אלטרנטיבי-ניסיוניה והתאטרון

מספק אלטרנטיבה ארגונית לשחקנים צעירים ומשמש כמסגרת הוא במטרה להוות כרטיס כניסה אליו. 

לצבירת ניסיון והכרה כדי להשתלב בזרם המרכזי. בישראל החלה פריחה של תיאטרוני פרינג' קטנים בסוף 

 נוסדפסטיבל עכו לתאטרון אחר ). 28, 2007(שם טוב, שולי תל אביב בעיקר בחללים קטנים בשבעים שנות ה

 הבריחוק מהזרם המרכזי ורוא ןלהבדיל מהפרינג', מעוניי ,אלטרנטיבי/רון הניסיוניהתאט .פסטיבל פרינג'כ

שונים הבעה דגש על שפה תיאטרונית ייחודית, תהליכי יצירה ומים ש יוצריו. עצמו אלטרנטיבה למתרחש בו

 המרכז לתאטרון של עכו מסווג את עצמו ככזה.   )30 ,2007שם טוב, (ועל מופעים אלטרנטיביים 

 Folklore, Folk Culture 'תרבות עממית'

בעיקר  ,פוליטי-כחלק מתרבות הנגד ומראשיתו נשא אופי חברתיהתפתח בעולם, גם הוא,  תאטרון קהילתי

, לרוב משום היותה ; כאלו שתרבותם נחשבת 'נמוכה'כלי להשמעת קולן של קבוצות מוחלשותמשום שנחשב ל

תאטרון נחשב ה ,האלטרנטיבי, הפועלים בתוך ולמען שדה האמנות לתאטרון הפרינג' אוניגוד ב. לא מערבית

                                                            
יוצרים כאשר , 1947-מתקיים כל שנה באוגוסט החל מהתאטרון הנחשב והוותיק ביותר הפסטיבל , נולד בפסטיבל אדינבורו (fringe)פרינג' ה 7

בעולם הפכה לזרם תיאטרוני תופעה התמסדה ועם הזמן השלא היו חלק מהפסטיבל הרשמי, החלו להופיע במועדונים, פאבים וחללים קטנים בעיר. 
  כולו.
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בניגוד לסוגת הפרינג', . 'חובבים'מוגדרות כ זומרבית הקבוצות הפועלות במסגרת ו 'אמנות עממית'ל הקהילתי

מבחינה היסטורית  .)148, 2005ם, ’(אלגשינוי חברתי להתאטרון הקהילתי להביא מטרתו המרכזית של 

 בירושלים, על רקע פעילותם של הפנתרים השחורים שבעיםבשנות ההתפתח בישראל התאטרון הקהילתי 

 .)שם ם,’אלג קהילות מזרחיות (למשל בשכונת מוסררה,קיפוח של הוהאפליה  נגד ונקשר לפעולות המחאה

, סוגיה בתאטרון קהילתי ועיקר עניינה בפעולה עם הקהילהמתמקדת  המכללה האקדמית גליל מערבי בעכו

קבוצות תאטרון ייחודיות, שאינן מן הזרם המרכזי, בישראל כיום קיימות  .שתהפוך משמעותית במחקר גופו

המעוניינות להשמיע את קולן בשדה האמנות הממסדי אך לרוב , רוקאימהתאטרון ה או תאטרון נשים כגון

 אחרותת תאטרון וקבוצ  7F8.'נמוכה תרבותמאחר ובמדדים הממסדיים הן נחשבות ' יםתקציבי נתקלות בקשיים

לא מדובר רק באבחנות במקרה זה  8F9.התאטרון הפלסטינישל ן אלו המאתגרת את שיח התרבות הישראלי, ה

מדינת ישראל עם הקמתה של לכן ממלחמה וסכסוך לאומי.  עוינות כתוצאה אלא בתרבויותבין 'גבוה' ל'נמוך', 

 התפתחו מספר תאטראות פלסטינים בשנות השבעיםם התאטרון הפלסטיני כמעט לחלוטין ועל אף שנעל

פלסטיניים התאטראות הואף צונזרו כאשר התכנים נחשבו מסיתים. כיום , לא זכו למימון הם, בירושלים

 . הבטבל, כפי שפורט נאבקים על קיומם

 Popular Culture 'תרבות פופולרית'

משחקי פסטיבלים, קשורת ההמונים: טלוויזיה, רדיו, סרטים, פרסומות, מתייחס אל תתרבות פופולרית המונח 

 התייחסשדה האמנות  .)LeRoy, 2010, 12( ספורט, אופנה וכמובן, בימינו, האינטרנט על מגוון אפשרויותיו

' אשר הגבוהה'אמנות ניגוד ל, במסחרית שנועדה ליצירת רווח כלכליכאל עבודה  פופולריתתרבות ל לא פעם

מחקרים עם זאת, . )Gans, 1999, xii( בלבד שיקולים אמנותיים אין מאחוריה שיקולים כלכליים אלא

ההעדפות האסתטיות של חלק גדול הטעם ומבטאת את היא שהתמקדו בתרבות פופולרית הדגישו כי 

רבות גבוהה; לצד לת, מתקיים שילוב בין תרבות פופולרית עכופסטיבל ב .)Gans, 1999,  xi(מהאוכלוסייה 

אלו דומה. וכ , דוכנים, מופעי רחוב, להטוטנותבמהלך השנים אירועי חוצות, פסלים חיים פונוסהצגות הפרינג' 

את קיומו של מבנה  ותוהתגובות לקיומן מחזק ,לקהל רחב ככל הניתןפנות ל ןשמטרתהן פעילויות פופולריות 

של הפסטיבל ערך האליטיסטי פוגמות בהן לטענת יוצרי התאטרון  היררכי, כפי שתואר בעמודים האחרונים:

ות תאטרון פרינג' דווקא מתוך קבוצנשמעת טענה זו הוא כי הפרדוקס  .)39, 2007(שם טוב,  כ'תרבות גבוהה'

 .נגד התאטרון הממסדיגם הן התחילו דרכן כמחאה שר א

עיר 'ב 'תאטרון אחרמחקר זה על 'ו ,עד היום היררכיה זומאבקי הכוחות בשדה התאטרון הישראלי מבטאים 

 בחן את מורכבות היחסים בין הסוגות השונות. אתגר ויי' אחרת

                                                            
 http://www.achoti.org.il/?p=1188ראו מדדי משרד התרבות בטבלה הקודמת ובאתר  8
בניגוד לטענה המערבית הנפוצה כי התאטרון בארצות ערב הוא חיקוי של התאטרון המערבי, מדגיש חקר התאטרון העכשווי כי בתרבות הערבית  9

רון הקדומה היו ביטויים דרמטיים מגוונים, ביניהם: מספרי הסיפורים, תאטרון הצללים, ה'מקאמות', וה'אגרות' שהתקיימו ללא קשר או תלות בתאט
   .)Snir, 2005, 2(י המערב
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 היררכיה בתאטרוןביטויים מרחביים של  – וציבור מרחב  ,תאטרון. 1.4

 מרכז ושוליים בקנה מידה עירוני 
' תאטרון שוליים'הז'אנר האמנותי כפי שעולה משם להיררכיה בין סוגות בשדה התאטרון, יש ביטוי מרחבי 

הכוונה להיות בשולי העשייה האמנותית, כיצירה אוונגרדית המבקרת את הזרם המעיד על  . השם(פרינג')

,  בערים רבות התאטרון הממוסד לפי מדרג זהבשולי המרחב העירוני. , הממוקמת פיסית לא אחת המרכזי

קטנים אטראות מרחק מאותו מרכז הוא בסיס לדירוג תוה ,נה האמנותית ובמרכז העירממוקם במרכז הסצ

ברודווי ודירוג המופעים כמידת רחוב היא מוכרת דוגמא המציעים אלטרנטיבה ביקורתית, סגנונית או כלכלית. 

, וטורונטוהבידור בלונדון, פריס  ירובע או), Off Broadway, Off-Off Broadwayממנו ( המרחק שלהם

 ,Harvie)הם המרחק ממעמדם של שאר התאטראות נקבע על פי ומרכזיים התאטראות הבהם ממוקמים 

2009, 25). 

במרכז  :הממוקמות במרכז לאלו אשר בשוליים מתקיימים כמה הבדלים בין סוגות תאטרון זו על בסיס הכללה

 לגיטימיות של זוכים למימון ולמעמד  . אלותיוהרשו ידי על רשמית המאומציםממוסדים  מוקמים תאטראותמ

הם מפתחים רפרטואר חזרתי כן  ועל ן"הנדל ערך עקב גבוהות קיום אלו הוצאות חברתית. לתאטראות

 בזמן בו. רחב לקהל לפנות כדיכגון מחזות זמר,  פופולרייםנוטים לתכנים  או ,הפקה עלויות להוזילהמאפשר 

 מהווים ומאידך הממוצע הקהל עבור מושגים בלתי הופכים הם מחד כך. שחקים מרקיע הכניסה כרטיס עלות

נתפסים כמרחב לעומת זאת,  השוליים. )146, 1983; אוריין, Harvie, 2009, 25( 'התרבות חרושת'מ חלק

. מאמץ הבא יםלהדגיש את היותם חדשנישאינם זוכים להכרה ממסדית ואשר מבקשים  תאטראותו פועלים ב

 ערך בהם בשוליים המיקום. העיר בפאתי מדורדרים או נטושים, ייחודים בחללים בחירה באמצעות לידי ביטוי

', אוטונומית, 'חתרנית, רדיקאלית אמנות ליצורהם ל מאפשרהוא זה ה, יותר נמוכים המחייה ויוקר ן"הנדל

 את והופך נגישות על מקשה בשוליים מיקום ,גדנמ. )Harvie, 2009, 33( האמנות בשדה ליוקרה זוכה אשר

 בדה שמיקומם באזורוזאת יחד עם הע. אמצעים חסר קהל עבור אפשריים לבלתי המרוחקים התאטראות

 .)McAuley, 1999, 47( פוטנציאלי קהל ולהרחיק החשכה בשעות מאיים להיות עלול מוזנח אזור או תעשיה

הסטטוס התרבותי המיוחס לתאטרון הפך לכלי בידי רשויות מקומיות לחיזוק מעמדן השלטוני ולמיתוג החיובי 

מיקומו של תאטרון במרחב העירוני במלים אחרות,  .(Carlson, 1993; Harvie, 2009, 79)של העיר 

משפיע לא רק על סוגת התאטרון או התכנים, אלא גם על הדימוי של המרחב העירוני. פעילות התאטרון 

אזור שנחשב  דימוי שלהאשר תרמו לשינוי הן דוגמאות יורק -רודווי בניואו בב שדרת שפטסברי בלונדוןב

מחזירות  דוגמאות אלו. (Harvie, 2009, 29)ברחבי העולם  ידועיםלמרכזי תרבות מצוקה ם, רווי פשע ומאיי

שמש כחלק מתפיסה זו תאטרון מ. הפרק ממנו החל את הדיון אל אמנות כאסטרטגיה להתחדשות עירונית

מונומנט עירוני. לכן בניין התאטרון עצמו הופך לואף להעלאת הדימוי של העיר כולה.  יצירת מרכז עירוניל

מבנה ו סידני, מרכז ברביקן בלונדוןב בית האופרהכדוגמת,  העיריכותה של אמפואר המעיד על כלומר, מבנה 

נושא בחובו משמעות הוא י עירונכמונומנט  .Carlson, 1993; Harvie, 2009, 79)( אדינבורובהזכוכית 
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, דימוי זה ו זמניתב , אךמפואר מסמל הישג אזרחי, מייצר דימוי חיובי ותחושת גאווההמבנה ה: מחד כפולה

 . (McAuley, 1999, 50-52) 'גבוהההתרבות 'הקבוצות שאינן חלק מ תגורם להדר

נבנו היכלי תרבות בקריית מוצקין, באשדוד,  :אלגם בישרבנית מונומנטים תרבותיים רווחת  בשנים האחרונות

האמונה כי מסתתרת תופעה ה. מאחורי שזו מטרתואף בעכו עומד היכל התרבות בפני שיפוץ בבאר שבע, ו

  התדמית העירונית. שתפרכך תעוצב , גדול, בולט ומככל שמבנה התרבות ש

 הארצימידה המרכז ושוליים בקנה 
הארץ  הממוקמים במרכזתאטראות . קנה המידה הארצילשוליים רלוונטית גם בבישראל ההיררכיה בין מרכז 

ככל . קציביתמיכה תתזוכים לוהמדינה מאומצים רשמית על ידי הם הם המשמעותיים בשדה האמנות, 

        טענה זו:  יםהתאטרון בארץ מחזק תקציביים. שמתרחקים מהמרכז חשיבותו ומעמדו של התאטרון יורד

כמחצית   יפו בלבד. -אביב   תלבבתאטרון ניתנות לתאטראות    התמיכות של משרד התרבותמכלל  70%כ 

ממוקמים  אלו שלושת .)2012(קופל,  לתיאטראות הגדולים: הבימה, הקאמרי ובית ליסין תתקציב מוקדשהמ

                                                                   . )79, 2008(אוריין חברתית וה ישים לתושבי הפריפריה הגאוגרפיתבמרכז הארץ ואינם נג

יוצרי חתרני ומסיבות כלכליות, דימוי בו תאטראות נגד בחרו להתרחק ממרכז העיר, בכדי לחזק בדומה לאופן 

"כדי לעבוד במדבר" הרעיוני  בפריפריה מתוך אידיאולוגיה:ו אלטרנטיבי, בחרתאטרון כהמרכז לתאטרון עכו, 

לפרוץ את גבולות תאפשר להם השראה . מתוך האמונה כי הריחוק מהמרכז והעבודה במרחב מעורר והמרחבי

אל  המרכזן צעירות מקבוצות תאטרון מתרחשת כיום עם המעבר של מגמה דומה   9F10.השפה האמנותית

ואילו הפריפריה  המרכז רווי בתרבות באופן שלא מאפשר ביטוישתחושה מובילה אותם ה. פריפריהה

  10F11.מאפשרת יצירה חדשנית הן מבחינת התכנים והן מבחינת התמיכה הכלכלית

*** 

היררכיה בין סוגות של ה הביטוי המרחביעקב אחר המידה: הגלובלי, העירוני והארצי -שלושת קניהדיון ב

   : המרחב. בבסיס המחקראשר מושג האנליטי השני הדיון זה מוביל אל תאטרון. 

  

                                                            
 10.3.2015מתוך ראיון עם סמדר יערון ממקימי המרכז לתאטרון של עכו. בתאריך  10
, תאטרון לוד שנפתח על ידי פנינה רינצלר יוצאת )2015(אשכנזי, לדוגמא תאטרון 'מראה' בקרית שמונה שנפתח על ידי השחקן יפתח קליין  11

  )2014(אשכנזי, , תאטרון 'אלעד' שהוקם על ידי בועז דן ודנה יצחקי באילת )2015(זוארץ, המסלול הלימודי של תאטרון עכו 
 .)2015(התרבות, או תאטרון מעבדת התרבות בדימונה 
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 מרחב .2
"Vis-à-vis lived experience, space is neither a mere 'frame', after the fashion of the frame 
of a painting, nor a form or container of a virtually neutral kind, designed simply to 
receive whatever is poured into it. Space is social morphology: it is to lived experience 
what form itself is to the living organism, and just as intimately bound up with function 
and structure" (Lefebvre 1991, 93-94) 

 מקום ו מרחב –המפנה המרחבי  .2.1
המרחב היא הטוענת כי הבנת אופני ייצורו, עיצובו, ייצוגו ופירוקו של הוא שם כללי לתפיסה 'המפנה המרחבי' 

'המפנה  אמנותיות.ומגוון רחב של תופעות היסטוריות, חברתיות, פוליטיות, כלכליות,  קריטית לפענוח

עשיר דיון מוצא ל אשר שמשה נקודת ,לפבראנרי פוקו ומישל הקנונית של כתיבתם נקשר עם המרחבי' 

 Faucault 2008; Lefebvre( ושל יחסי כוחות פוליטיים ואידיאולוגיים במרחב כתוצר של הבניה חברתית

1974;(.11F12   המרחב החברתי' נמצא של לפבר במרכז עבודתו')social space( מרכיבים ה המשלב בין

 conceived(לבין המרחב המיוצר על ידי גורמים מקצועיים ), lived space(הסמליים של המרחב הנחיה 

space( כפי שהם נתפסים על ידי הגוף ) בנוסף למרכיבים הפיזייםperceived space( )Lefebvre, 1974 ;

 . )73 ,2003יעקובי, 

גופי הידע שעסקו ב'מפנה החברתי' העשירו במידה ניכרת את עולם מדעי החברה והרוח ובעיקר את 

אדריכלות, הערים והתכנון פילוסופיה, הפולוגיה אנתרוה פסיכולוגיה,הגיאוגרפיה, הדיסציפלינות של ה

דיון פינה את מקומו להדיון במרחב החברתי בשנות השבעים  .אף בשדה התאטרוןהיו לו ביטוים ו אמנותה

הוגדר אשר  המקוםלעומת המרחב הוצג כהוויה כוללת ו )2005חתוקה, ו; קלוש 1991ארן, ו(גורביץ 'מקום' ב

, Space)( ניגוד ל'מרחב'ב Place)('מקום' המושג  .(Madanipour, 1996; Tuan, 1977)כמובחן ומיוחד 

הוא מקבל קונקרטי. ה'מרחב' הופך ל'מקום' כאשר  לאתרקשר חזק ואפקטיבי בין האדם שימש לביטוי 

-Norberg( תפיסות עולם, אמונות והשקפות ,זהות, מאפיינים של תרבותהכוללים משמעויות וערכים שונים, 

Schultz, 1979 ,71, 2003; יעקובי( . 

 sense) אנתרופולוגים וסוציולוגים התמקדו במשמעות המושג 'תחושת מקום'פסיכולוגיים, מחקרים בעוד ש

of place),  זהות לאומית ועיצובה של היקשרות למקום, דרך תהליך(Shamai, 1991) בשיח הרי ש

. גרעין התעוררה בעקבות ביקורת על המודרניזם האוניברסאלימרחב ומקום האדריכלי ההבחנה בין המושגים 

מתכננים נטו לחיפוש אחר תגובה וכ ר סביבות אחידות ואנונימיותיצהמודרניזם טענה כי הביקורת התמקד ב

                                                            
, והביקורות על תפיסה זו (Castells, 1977; Harvey, 1973)החל מדיונים מוקדמים בשנות השבעים על המרחב העירוני כתוצר חברתי  12

 ,Harvey( שקשור למרחב מודרניות כמושג-, דרך דיונים על פוסט)Martins, 1989; R Shields, 1991; Soja, 1980(בשנות השמונים 
1989a; Soja, 1986( כמתודולוגיה המקושרת עם קו חשיבה זה  דגש על חקירת חיי היומיום )Featherstone, 1992; Ross, 1988; 
Silverstone, 1994(  ועל מאבקים עירוניים כמכונני מרחב(Keil, 1998; McCann, 1999) Brenner & Elden, 2001, 764).( 
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(קלוש 'רוח המקום', 'האותנטי' ו'המקומי' תוך הדגשת הפן הפנומנולוגי והאופן שבו הפרט חווה את המרחב 

כנון החדש, גם נקודת המוצא לתכ. בדומה לתפיסה האדריכלית המדגישה את המקום הספציפי )2005תוקה, וח

נובעת המתייחס אל עבודת האמנות ה) Site Specific'אמנות תלוית מקום'  (בשדה האמנות התפתח המושג 

התפתחה גם בתאטרון תפיסה מגמה זו . כחלק מ)Beardsley, 1984; Smithson, 1979(מן המרחב הספציפי 

 & McAuley( שהדגישו את האיכויות המרחביות של המופע מחקריםחלל הספציפי והישה את המדג

Others, 2012; McAuley, 1999(. 

 ויתבסס על המרחב העירונילהבנת  חשיבות המקום הספציפיידגיש את  ,אם כןבמחקר זה, רחב הדיון במ

והאנתרופולוגיה האורבנית, יולוגיה הסוצהמרחב החברתי מתוך שלושה תחומי ידע: 'מרחבים' הנובעים מ

  המרחב הפיזי משיח האדריכלות והתכנון והמרחב הציבורי כפי שנידון בביקורת של הפילוסופיה הפוליטית.

 חברתי מרחב  .2.2
"The fact is, however, that the city is rooted in the habits and costumes of the people who 
inhabit it. The consequence is that the city possesses a moral as well as physical 
organization. And these two mutually interact in characteristic ways to mold and modify 
one another" (Park, 1915, 578).  

כי דברים אלו של רוברט פארק, משקפים בבהירות את תפיסת הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה האורבנית 

בכתיבתם של הוגי . ראשית התפיסה של העיר למערך הפיזי החברתיערך נוצרת בשילוב בין המ העירוניות

המשכה ו ,)(Simmel 1903; Park 1925; Wirth 1938 'מפנה המרחבי'הכמחצית המאה לפני , אגואסכולת שיק

 ,Gans, 1965; Holston(המגוונות תרבויות השהתמקדו בערים ובמערך היחסים בין נוגרפיים מחקרים אתב

1989; Venkatesh, 2009; Zenner & Gmelch, 1988( . היא שיצרה את אבני הבניין בשיח על זו תפיסה

פרק היתייחס  ,העהיות שדיון זה רחב יריהמרחב החברתי העירוני והיא אשר תנחה את הדיון במחקר זה. 

ליברלית על -עירונית והשפעות הכלכלה הניאוסגרגציה  :בעכו רחבלמנושאים הרלוונטיים הנוכחי בעיקר ל

הצפונית של  ובאופן ספציפי יותר היותה עיר מעורבת בפריפריה גבולות ומחסומים בעיר ,ןושווי-יצירת אי

 . מדינת ישראל

 העיר כפסיפס אתני –סגרגציה עירונית 
לא ניתן לדבר על עירוניות בעיר מעורבת בלי לדון במנגנונים של סגרגציה עירונית הממלאים תפקיד מפתח, 

הגדירו מרחב חברתי חוקרי אסכולת שיקאגו כפי שלמדתי במחקר הגישוש, בנקודת המפגש בין אמנות ועיר. 

יחסים תקבץ יחדיו ליצירת פסיפס אתני. הכמערך סגרגטיבי בו קהילות ממוצא שונה נוטות לה עירוני

 )2004’, (וירתהטרוגניות הצפיפות והודל האוכלוסייה, , ג)2004(זימל, בעיר  בין זרים מנוכריםהשטחיים וה

כסף ואינטרסים , התמחויות מקצועיותהראשונה על פי שיטות התאגדות: שתי מרחבית לפי  חלוקההביאו ל

 .)55, 2004(פארק, יחסי שארות וקירבה בסיס על שכונתית והשנייה  ,)102, 2004’, (וירת משותפים

או מיעוטים קבוצות כי מחקרים הראו  .וניתעירסגרגציה המהותית להבנת המחקר כיחידת זוהתה השכונה 

 למובלעותכתוצאה מכך הופכות להתקבץ, וכי בעיות פשע ותברואה מאפיינות שכונות אלו, שנוטות  מהגרים



22 
 

(Bauman, 2001; Du Bois, 1899; Sampson, 2012; Wilson & Toub, 2006). ן הצד השני של מ

ייעודיות בשכונות  ה מהמעמד העליוןבוצות אליטיימת נטייה להתקבצות של קאקונומית ק-הסקאלה הסוציו

ההתקבצות המרחבית מאפשרת חיים קהילתיים . )Atkinson & Blandy, 2005( מגודרותקהילות המייצרות 

 ובי של הסגרגציה נקשר בספרות אל מושג הקהילה, לכן הפן החישייכות וסולידריות, זהות משותפתמייצרת ו

מיעוט לשמר את ל מסייעתכד אחד נתפסת מצ הסגרגציהבתוך הדיון על קהילה בעיר . )289, 1988(חזן, 

הדיון הביקורתי  מצד שניאך . )2006שנהב (תרבותו, לפתח כלכלה מקומית ולהתארגן חברתית ופוליטית 

במרחב  ןבידוד ן,ת באמצעות הרחקתומוחלש ותלשליטה בקבוצ יא משמשתה קולוניאלי מדגיש כי-הפוסט

 . )1991; שלהב, 137, 2008, (צפדיהו וצמצום ההשקעות ב

 העיר כפסיפס של אינטרסים –מחסומים שוויון, גבולות ו-אי
 ומחסומים המחלקים את המרחב העירונידיון רחב בגבולות הבנת המרחב החברתי כמערך סגרגטיבי הובילה ל

)(Iossifova 2014.  או  במרחב יםהמוגדרים תחושתית על פי האופן בו משתמש ,'רכים'גבולות בין אם אלו

 .)2004יפתחאל ו; צפדיה Yiftachel 1998( שלטתשיקולים של קבוצה ים מבטאותכנון הנובעים מ ,'קשיחים'

; Engle, 1988(חיכוך, שיתוף פעולה ותקשורת , מגע שלרחב מאלא גם כ קו הפרדההגבול נתפס לא רק כ

בשנים הועצם  אשר שוויון בין התושבים-אחת הסיבות להיווצרות גבולות עירוניים היא אי .)2000קמפ, 

הפכה היזמית'  העירשל ערים. 'ותכנון על שיטות ניהול ת ליברלי-הניאושפעת הכלכלה הבעקבות האחרונות 

לא מבט כולל על ן לרצף של עסקאות תכנונוצר כהמרחב  ;(Molotch, 1976, 310) פסיפס של אינטרסיםל

לצמיחתה הכלכלית של העיר, אך אמנם תפיסה זו תורמת  .(Harvey, 1989a, 1989b)העירוני המכלול 

 ; מיקוםהחלטות תכנוניות לגבי. )uneven development( שוויוני-יתוח לאפ תצרויו פעריםמגדילה במקביל 

לא לפתח  החלטותאילו ו בעירל אזורים ע, משפיעות לטובה או מרכזי תרבות מקומות עבודה, מרכזי כוח

עמד, גזע, מהחלטות אלו לעיתים קרובות נקבעות על בסיס הם. אזורים אחרים גורמת להזנחה והידרדרות של

  .(Massey, 1994, 86-115 ) וקרבה

 פסיפס אתני, דתי ולאומי – מעורב, ישראלי מרחב
: ןתיכויר בישראל, במזרח העדיון בחשובות לשתי סוגיות נוספות , שוויון וגבולות-סגרגציה אתנית איבנוסף ל

נושאים  והעלהדגישו את תפקיד הדת ותיכוניות -פקיד הדת בעיר והסכסוך הלאומי. מחקרים על ערים מזרחת

 ;Emmett, 1995; Grabar, 1976( : שליטה במקומות פולחן, נגישות לאדמות, והפרדת אזורי מגוריםכגון

Peters, 1986(בלפסט, ניקוסיה, בריסל, סרייבו ומונטריאול,  מוערים כלאומי נחקר בהקשר להסכסוך . ה

הנאבקות על הגדרתן גדולות קבוצות מיעוט יצרו  כיבוש והגדרת מדינת לאום חדשהאשר גם בהן 

)Leibovitz, 2007; Mbembe, 2001; Tzfadia & Yacobi, 2011( ,הכתיבה על . בהמשך למחקרים אלו

 הציונית מדיניות 'ייהוד המרחב'כי הדגישה  ,קולוניאלית-כחלק מהביקורת הפוסט ,ערים מעורבות בישראל

אפליה בתכנון: השקעה התבססה על  מדיניות זו. הערביסגרגציה בין הרוב היהודי למיעוט היצרה את ש היא

שכונות וקהילות בהן  מעורבותערים ויצרה . פחותה בשירותים, בהקצאת משאבים והדרה מהחיים החברתיים

; צפדיה Yiftachel & Yacobi, 2003; Yiftachel, 1998( םישוליהשלמות זוכות לייחס נחות ודחיקה אל 
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לא רק על פיה ורכבות היחסים בין שתי הקבוצות. מתמקדת במ הספרות העכשווית. )2012& יפתחאל, 

כוללים חקיינות והיקסמות הדיאלקטי בין שליט לנשלט אלא מערך יחסים  ,אפליה וקיפוח מכוננים את המרחב

אמנם המעורבות מתבטאים ערים ב. השנייה את אחת יוצרות זמנית-ובו ,לזו זו מתנגדות ותהקהילבו הדדית, 

 & Rabinowitz( .ההתנגדות לכוחות אלוגם באותה עת , אך כוחות לאומנים, קולוניאליים וסגרגציה אתנית

Monterescu, 2008, 196(.  

 ) המדגישה כי המרחב המעורב בישראל נוצרrelationalבדומה לתפיסה זו, המחקר יאמץ תפיסה יחסית (

, בכדי )Monterescu & Rabinowitz, 2007; Monterescu, 2011(מהיחסים ההדדיים בין שתי הקבוצות 

מארצות שונות, קהילות משלוש  , מהגריםפסיפס אתני, דתי ולאומיאשר בה מרחב החברתי של עכו, לדון ב

 . על אותו המרחבנאבקות , הות: יהודים, מוסלמים ונוצרים ושתי קבוצות לאוםדת

 מרחב פריפריאלי
של חברתית כעיר מעורבת הממוקמת בצפונה של מדינת ישראל עכו נחשבת לחלק מהפריפריה הגיאוגרפית וה

של תלות מרכז ופריפריה מגדירים זה את זה ביחסי גומלין הדיון במרחב הפריפריאלי עוסק באופן בו המדינה. 

בו מרוכזים מרכז כמוקד הסמכות והלגיטימציה, גדיר את הה )Shils, 1975(. הסוציולוג אדוארד שילס הדדית

ערכים, האמונות והזהות הקולקטיבית של החברה. בו נקבעים הווהסמליים האנושיים  ,המשאבים החומריים

, מבלי רעיונותיום או מסגרות חברתיות המקבלות את סמכות המרכז וכאזוריהוגדרה הפריפריה, לעומתו, 

. רוב שילדס עמד על הקשר בין הפריפריה )12, 2009(שרעבי,  םאו בהפצת םיצירתשיהיה להן חלק ב

 כיצדוהראה הגיאוגרפית לשוליות חברתית ותרבותית אשר הופכת להיות חלק מזהותם של תושבי הפריפריה 

לעומת  ,ל'תרבות נמוכה'באופן סטריאוטיפי על ידי קישורה  הנעשתכקטגוריה חברתית הבניית הפריפריה 

  .)Rob Shields, 1991, 5(גבוהה' ה'המרכז תרבות 

 אלו םהמדינה  בעיצוב יחסי הדגישו את תפקידבישראל  יחסי מרכז פריפריההעוסקים במחקרים רבים 

)Gradus, 1983; Hasson, 1981; Shachar & Lipshits, 1981(.  המחקרים התמקדו בשנות השבעים

מצפון מעוטי יכולת קבוצות מהגרים , בו יושבו תהליך פיזור האוכלוסייה והתעשייהגיאוגרפי של פן הב

-לוו; קלוש 2004יפתחאל, ו; צפדיה 2014און, -(בר אפריקה באזורי ספר ופריפריה ללא תכנון כלכלי הולם

 לאקטגוריות מעמדיות ואתניות והקשר בין  החברתיפן ההודגש  ,. בהמשך, משנות התשעים)2000יון, 

היא כי תהליך פיזור המרכזית  הטענה .)2015גוטמן, -; שני & אהרוןTzfadia & Yacobi, 2011( המרחב

; יפתחאל Tzfadia & Yacobi, 2011(ה את הפריפריאליות החברתית של עיירות הפיתוח בנההאוכלוסייה 

, 2014און, -(ברלקיבוע מעמדן ולהדרתן של קבוצות שהיו חלשות ממילא גרם להחלשתן, ו )2001צפדיה, ו

בדומה לטענתו של שילדס תרבותם המזרחית של תושבי הפריפריה נתפסה .)1980רנשטיין, וב; סבירסקי 7

בהוויה הישראלית כ'תרבות נמוכה' ופחותת ערך בהשוואה לתרבות המערבית שאפיינה את ערי המרכז 

 .)2000; רגב, 2001צפדיה, ו; יפתחאל 1997; חינסקי, 2010גוטמן, -(אהרון

 .להבנת הסוגיה הפיזית חשיבות לא פחותה ,צד הדיון בהיבטים החברתיים של המרחבל 



 24a ....................................................מרחב אדריכלי: 7איור 

טיפולוגיה של מרקמים. ב  

טיפולוגיה של מרחבים פתוחים. ג  

מרקמים וצירי תנועה 3  

 אורגני                          גריד                       עיר גנים

העיר כדיאגרמה -סטרוקטורה . א  

 Kostof & Castillo, 1999, 146סיווג מורפולוגי של כיכרות על פי  
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 אדריכלימרחב . 2.3
פנו המתכננים . מודרניזם האוניברסאליל כתגובההשיח האדריכלי על המרחב התעורר בשנות השבעים 

רו . מחקריהם של )2005חתוקה ו(קלוש  עירבהפרט חוויה של הת דגשהתוך  ,המאפיינים המקומייםלחיפוש 

בנוי, -התמקדו בפן המורפולוגי של הסביבה הבנויה: סטרוקטורה, מרקם, יחסי פנוי ואלכסנדר לינץ, וטרקו

. אלו הן )Alexander, 1966; Lynch, 1984; Rowe & Koetter, 1978(כדרך להבין את המרחב 

  .מתוך המקום הספציפיאת אבני הבניין של המרחב  המפענחאדריכלי מחקר ל ותקלאסידוגמאות 

 העיר כדיאגרמה -סטרוקטורה 
 ,Lynch( הוא היכולת להתמצא ולהבין את המרחבהעירונית המרכיב החשוב בחוויה לתפיסתו של קוין לינץ 

הוא בחן את יכולתם לייצר דימוי בהיר של תושבי העיר  שיצרוראיונות ומפות מנטליות . באמצעות )1984

גרמטית המורכבת מחמישה אשפה די הוא גיבש, דבר אשר לטענתו תורם להזדהות עם הסביבה. המרחב

). path, edge, node, district, landmarkמרכיבים בסיסיים: מסלול, קצה, מוקד, אזור ונקודת ציון (

 המייצרת דיאגרמה או סכמהבהפשטה של המבנה הסטרוקטורלי של העיר ובהצגת אלו חשיבות ניתוחים 

 .  )Lynch, 1960(תמונה בהירה של העיר

 טיפולוגיה של מרקמים
 ומרקמיםקולין רו ופרד קוטר בחנו ערים היסטוריות והציגו את העיר כקולאז': אוסף של אלמנטים, מבנים 

 . )Rowe & Koetter, 1978(המייצרים את הסטרוקטורה העירונית 

 .של העיר םייהמרכז כיתרונותהריבוי ו המגווןהחיבור בין צורות ורעיונות, להדגשת כדימוי שימש הקולאז' 

ניסיון קלאסי אחר להבין את המבנה הפיזי של העיר מתוך ובכך ייחודה. כל אלו היא מסוגלת להכיל את 

הוא ניתח את גם . )Alexander, 1966(הצורות המרכיבות אותה מוכר מתפיסתו של כריסטופר אלכסנדר 

תבניות עירוניות  253והציע ארגז כלים של  יות של מרקמיםטיפולוג פיעל המורפולוגיה של ערים היסטוריות 

 .)2005; קלוש & חתוקה, Alexander, 1977(כשפה אדריכלית 

 טיפולוגיה של מרחבים פתוחים
סטרוקטורה מתהווה ממערך ה קשור באופן בלתי נפרד אל הסטרוקטורה ומהמרקם; בעיר מרחב הפתוחה

 ,Carmona(מרקם הוא היחס בין הפנוי לבנוי ונקבע לפי מידות החללים הפתוחים ההשטחים הפתוחים ו

Heath, Oc, & Tiesdell, 2003( .של  הוא אחד מיסודות הניתוח הצורני לפנויים היחס בין החלקים הבנויים

השיח האדריכלי על המרחב . ועד היום Nolli 1736(12F13של נולי (מכוננת החל מהמפה ההמרחב העירוני. 

שוק,  ;כגון פונקציונלית אוריבוע, עיגול, משולש,  ת;וצורניות בסיווג לטיפולוגיעוסק בעיקר העירוני הפתוח 

הניתוח של לאון היא משפיעה אחרת דוגמא . )Kostof & Castillo, 1999, 146( וכדומהמרכז אזרחי, 

כמרחב   עיר המסורתיתב פתוחהמרחב ההדגיש את יתרונות אשר כמו קודמיו,  ,(Krieger, 1995) קרייר

                                                            
לבנוי בעיר. לרוב הבנוי נצבע בשחור והפנוי בלבן. ייחודו -מפת נולי היא שיטת ניתוח מקובלת בעיצוב עירוני והיא מבטאת את היחס בין הפנוי 13

גם את החצרות הפנימיות של הארמונות, הכנסיות והמנזרים, ובכך רומא בכך שכלל במרחבים הפתוחים של היה  1736משנת של הניתוח של נולי, 
 מייצגת את המרחבים הציבוריים של העיר ולא רק את השטחים הפתוחים.  סכמה האת המפה להפך 
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גם הוא באמצעות סכמות ודיאגרמות ניתח את  .אורח חיים עירוניולהמתאים להליכה  בקנה מידה אנושי,

 המאפיינים הפיזיים של המרחב הפתוח בעיר. 

: קומפוזיציה, קו, כתם, מושגים כמומשלבים שלו השיח האדריכלי מתקיים בשפה ויזואלית , חוקי התחביר 

ים בין היחסבאופן גרפי את ייחודו ביכולות לבטא ליצירת סכמות ודיאגרמות במקום טקסטים.  נפח ומישור

 ובכך לתרום להבנה עמוקה יותר של המרחב העירוני. אזורים בנויים ופנוייםמרקמים, טיפולוגיות בניה ו

המרחב הפיזי של העיר הוא הבסיס עליו מתגבש המרחב החברתי וגם התוצר שלו. באופן טבעי שני שדות 

 :מהן כמהצוני להדגיש משיקים זה לזה ומתייחסים לסוגיות דומות. ברהאדריכלי והחברתי הידע 

, )Rowe & Koetter, 1978( עיר כקולאז' אדריכלי של הדימוי ההקשר בין מגוון וריבוי לעירוניות:  א. 

. )Park, 1915(האורבניות   פירוש העיר כפסיפס המאפיין את שיח הסוציולוגיה והאנתרופולוגיהמקביל ל

החברתי מדגיש חלוקה מרחבית על פי שיח בין תחומי הידע: בעוד הם הבדליהבהירה היטב את סוגיה זו מ

האדריכלי מתייחס אל חלוקות מרחביות צורניות ומבניות. שיח קבוצות השתייכות, מעמדיות או מקצועיות, ה

 וחוזקה של העיר משותפת לשני תחומי הידע.ם יתרונה ההבנה שהריבוי והמגוון ה

נקודה נוספת בה שדה הידע האדריכלי חובר אל שדה הידע החברתי  ב. קשר בין צורה לאידיאולוגיה:

מבלי לדון טרוקטורה או מרקם כי לא ניתן לדבר על סמתקיימת בשיח ההיסטוריוסופי האדריכלי המדגיש 

ה'מפנה המרחבי' על פיה ל מרחבית ש-יאלקטיקה הסוציועל הדם. שיח זה נשען בסיבות שהביאו לבחירת

באופן בו עמדות אתיות או , ומתמקד יחסי הגומלין בין החברה למרחבהם תוצר של  תהליכים היסטוריים

 ,Alsayyad, 1992; Goldhagen & Legault, 2000; Holston( הפיזיאידיאולוגיות מתבטאות במרחב 

; פעם אחת על עירוני  גרידכך למשל ניתן לקרוא . )2003; פוקס, 2007שיפטן, -; נצן2005; אפרת, 1989

פי על ; פעם שניה לחלוקה שוויונית של המרחבסמל כדמוקרטיה, בינו לבין שרת וקההתפיסה המערבית פי 

קולוניות מבנה צבאי של שליטה, החל מהמשטרים הטוטליטאריים, כב שיוחסה לוהמשמעות הסימבולית 

המקשר כאמצעי סימבולי ; ופעם שלישית ועד לקולניות הספרדיות, הצרפתיות והבריטיותהעתיקות  היווניות 

דרך שבחרו במודרנה ובאסתטיקה המודרניסטית כמדינות לאום טון חדש למודרניזציה, כפי שנעשה בבין של

 .)Kostof 1991, 116, 99( לבטא את ייחודן ולתבוע בעלות על טריטוריה

פתוח של העיר, מאז נולי, עמד על הקשר השיח האדריכלי במרחב ה ג. קשר בין מרחב פתוח למרחב ציבורי:

הדיון בהיבטים הפיזיים והצורניים של המרחב הפתוח בעיר מתקיים כך . בין מרחב פתוח לבין מרחב ציבורי

 צורההשינויים ב. תפוליטילמחאה ולהתכנסות נתפס כמרחב אשר במרחב הציבורי ביקורתי דיון במקביל ל

 .)Kostof & Castillo, 1999, 147(בעיר   תהליכים חברתייםמשקפים מרחב הציבורי ב שימושאופן הבו

 דיון ביקורתי זה מתבטא בשיח הפילוסופיה הפוליטית ובו יתמקד הפרק הבא. 
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  מרחב ציבורי. 2.4
אלו הם חללים פתוחים או מקורים בבעלות ציבורית המרחב העירוני מספק מגוון רחב של מרחבים ציבוריים. 

ציה חברתית, הם יכולים להיות במרחב העירוני הפתוח: קואינטראמפגשים אקראיים או פרטית המאפשרים 

 .Carmona et al(רחוב, כיכר, פארק טיילת וכדומה או מוסדות ציבוריים כגון: ספרייה, מוזיאון או תאטרון 

"הוא מה שאנחנו נכנסים אליו  :העולם הסובב אותנוהוא המרחב הציבורי ביותר במובן הרחב . )2003

ידי אדם והפעילות  סביבות וחפצים שהם מעשיי. )83, 2013(ארנדט,  בהיוולדנו ועוזבים מאחורינו במותנו"

בתפקידו למרחב הציבורי תפקיד חברתי ופוליטי: שיח הפילוסופיה הפוליטית מדגיש כי  .םשל אנשים בתוכ

גניות של העיר באים לידי ביטוי ויוצרים ווההטרין זרים, בו המגוון חברתי הוא המקום בו מתאפשר מפגש בה

בא לידי ביטוי המקום בו אמור להיות פוליטי הוא בתפקידו ה. )3, 2008(מיגדל  את אורח החיים האורבני

 . )Bodnar, 2015, 8(הדמוקרטי של חופש ושוויון האידיאל 

 ,Habermas, 1996(הוא מרחב ציבורי" היפגש כדי לשוחח על פי האברמס "כל מרחב שבו אנשים יכולים ל

או קבוצות , טיילור הרחיב תפיסה זו למרחב שהוא לאו דווקא פיזי "חלל משותף למפגש בין יחידים )361

באמצעות מגוון רחב של אמצעי תקשורת: כתובה, אלקטרונית ומפגש פנים אל פנים, על מנת שיוכלו לדון ,

. עם זאת, הדגש )Taylor, 2004, 83(בנושאים משותפים ובכדי שיוכלו לגבש דעה משותפת על עצמם" 

רחב מעל היותו גיבוש דעה משותפת אלא בעיקר על  כמרחב פוליטי, אינו המרחב הציבוריעל בכתיבה 

מחקרים לנושא ל )Lefebvre, 2003( הפכה 'הזכות לעיר' ,לפבראנרי למחאה, קונפליקט ומאבק. בהשראת 

זכויותיהם של בייחוד ות, ואזרחי לתביעת זכויות ,למאבק פוליטי מקוםמרחב הציבורי ראו באשר  ,רבים

לתפיסתם . )Harvey, 2008; D.Mitchell, 2003(אשר אין להם מקום אחר פרט למרחב הציבורי  ,החלשים

 ,Eley(כפיפותן, הדרתן  וחסימתן של אחרות את ת וומסוימות דומיננטיות של קבוצמבטא מרחב הציבורי ה

1992; Landes, 1988( ,אישית או  :דעהכל ע ולכן יש לשמור על, ולהיאבק למען הזכות האזרחית להבי

  .)Marcuse, 2013( חברה דמוקרטיתקיום מהותית ל. זכות זו במרחב הציבורי פוליטית

השפעת ב נרחב דיוןלפתח היוותה  )Sorkin 1992:xv( של סורקין על 'מותו של המרחב הציבורי' תוהכרז

 משתמשיקיטוב המעמדי בין התושבים, החרפה ב. בודנר מזהה המרחב הציבוריעל  ליברלית-הכלכלה הניאו

הפיכתו , לעיתים עד כדי )Bodnar, 2015, 6(צמצום המשאבים שנועדו לתחזוקתו בו בזמן מרחב הציבורי, וה

  ום:הי מרחב הציבורימאפיינים של השלושה . מהדיון עולים )Atkinson, 2003, 1830( מסוכןולמאיים 

 מרדף אחר הון תרבותיל סגנון החיים העירוניהפך  תרבות הצריכהלטענתה של זוקין כתוצאה מ – התמסחרות

יא צריכה ההתחדשות עירונית נתפסת כאסטרטגיה מיתוגית בתחרות בין ערים על הון תרבותי ותרבות ה

רכזי מפיזי וחברתי בביטוי תמסחרות המרחב באה לידי ה .)Zukin, 1998, 825(שגתה מנוע לההאמצעי וה

    .  מרכז החיים התרבותייםשהפכו גם למנותקים מסביבתם גדולים ו קניות/תרבות

כיום התחדשות עירונית ממומנת באמצעות . תוהתמסחרות המרחב הציבורי הולכת יד ביד עם הפרט - הפרטה

בבעלות  יםציבורי יםמרחבכך נוצרים ). Privet Public Partnershipsפרטיות (-מגוון שותפויות ציבוריות

אשר מאתגרים את האבחנה הדיכוטומית בין גישה ציבורית פרטית עם בעלות או מרחבים באו הנהלה פרטית, 
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קהילה אלו מייצרים 'פרטיים -מרחבים ציבורייםמדגישים כי  לסנטלי ומיטצ'. )Zukin, 1998( הציבורי לפרטי

 )D. Mitchell, Attoh, & Staeheli, 2014(של דומים' שמדירה שונים או אחרים 

ולכן הצלחתו נמדדת עברה בחלקה למגזר הפרטי מרחב הציבורי יצירת ה - ביטחון, בטיחות, ואבטחה

רטי, אינם מעוניינים פ-ביטחון של הלקוחות. משתמשי המרחב הציבוריהבהרגשת  במונחים כלכליים ותלויה

כתוצאה מכך בטיחות ואבטחה הפכו להיות מרכיב מהותי במרחב , חברתיקיטוב ציאות קודרת של חשף למילה

לקוח שאינו נחשבות מסוכנות או כל מי ה. מרחב בטוח משמעותו הדרתן של קבוצות )Raco, 2003( הציבורי

)Atkinson 1830 נגד הומלסים ( עיצוב ספסלים) והוא נוצר באמצעים פיזיים כגוןDavis 1992 או (

 באמצעות חקיקה, מעקב שיטור ופיקוח.

של פוליטי תפקידו ההחברתי לתפקידו מדגישים את המתח בין של ימינו,  במרחב הציבוריאלו שינויים 

ולמען שגשוגו המשתמשים  תהנאלממושטר ומפוקח , הוא בילוי וצריכהבתפקידו החברתי כמרחב . המרחב

 .)Bodnar, 2015, 8(מרחב למחאה פוליטית הולכת ופוחתת לתפקד כ. ככזה, יכולתו כלכליה

*** 

הוא ישלב בין הפסיפס : שהצגתי תחומי הידעשלושת יתבסס על אבני היסוד שהונחו בקדקוד המרחב במחקר, 

סטרוקטורות קולאז' פיזי של אדריכלי; לבין המרחב  ,של המרחב החברתידתי וכלכלי  ,לאומי ,האתני

 לשלושת הפוליטית.פילוסופיה התייחסות למורכבות המרחב הציבורי בימינו המודגש בשיח התוך ומרקמים, 

 המקום, יהיה זה מרחב חברתי, אדריכלי או ציבורי, נובע מן דיון במרחבכי נחת היסוד משותפת ה תחומי הידע

המרחב הוא תוצר של הפעילות האנושית ובו ומהאופן בו תושביו משתמשים, מבינים ומבנים אותו.  הספציפי

הציבור;  –ברצוני לפתח והוא  הדיון אל המושג האנליטי השלישי אותו בזמן מבטא אותה, הנחה זו מובילה את

 ת מבנים את המרחב.   מיהיומיורשנותם ובפעילותם תושבי העיר אשר בפ
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 ציבור .3
"Since our feeling for reality depend utterly upon appearance and therefor upon the 
existence of the public realm into which things can appear out of the darkness of the 
sheltered existence, even the twilight which illuminates our private and intimate lives is 
ultimately derived by the much harsher light of the public realm."  
(Arendt, 1958, 51) 

 התחום הציבורי  3.1
מה ציבורי הוא ביותר במובן הבסיסי ציבור, התבססה מראשיתה על ההנגדה בין הציבורי לפרטי. ההכתיבה על 

והתיאוריה   )2013(פוליטית של חנה ארנדט ה הפילוסופינקודת פתיחה משמעותית לדיון היא הפרטי. אינו ש

 כנקודת ההתחלה לדיון, ביוון העתיקה בוחרים. שניהם )Habermas, 1991(הביקורתית של יורגן האברמס 

, התחום הפרטי כלל את משק הבית. בפוליס התחום הפרטי לציבוריאת ההפרדה הברורה בין ומדגישים 

שנתפס תחום הציבורי . למולו, ובניגוד לו, התהווה ההאנושיקיום ת לוההכרחיהתחזוקה לות ופעאת המשפחה ו

. יחסי ורים מעיסוק בהכרח וביומיומיטפה החופשיים (הגברים) תחום החרות, מקום מפגשם של האזרחיםכ

היה תלוי בתחום הציבורי מאחר ומעמדו של אזרח הגדרתו של זה, הגומלין בין שני התחומים היו חיוניים זה ל

). התחום הציבורי התהווה באמצעות שתי 57-67, 2013(ארנדט,  בקיומו והצלחתו של משק הבית שלו

. הנושאים שווים במעמדם אזרחים חופשייםדיון בין והתקיים בו  Praxis)) ופעולה ( Lexisשיחה ( ,קטגוריות

 ,Habermas( נושאים שיש בהם עניין לציבור, כלומר, כאלו שאינם קשורים לתחום הפרטישעלו לדיון היו 

 התחום הציבורי במובן זה הוא המקום בו באמצעות דיון, מתוך מגוון דעות, מתגבשת דעת הציבור.  .)4 ,1991

העיר המודרנית של יוון העתיקה.  הציבורי תחוםמושג המהשונה משמעות  ציבורהמודרנית קיבל המושג עיר ב

המתנה כגון;  תומשותפ ותמשימקיבצה אנשים רבים, מרקעים שונים, אל מרחב פיזי צפוף בו עליהם לבצע 

, ובה התהווה חברת זריםהמורכב מה נוצר ציבור, ב. למכולת או השתתפות בהפגנהלאוטובוס, עמידה בתור 

צורך ביחסים ארוכי טווח בין שיהיה ללא , במרחב סדיר את ההתנהגותהערך חוקים לא כתובים, אשר מ

להתפתחות שפה היא הבסיס  אלואינטראקציה יומיומית על פי חוקים  .)Lofland, 2008, 28( הנפגשים

 .על הבדלים, על שוני ועל החשש מהזר והלא מוכרגישור מאפשרות אשר משותפת ותבניות התנהגותיות 

להתקיים יחד,  - אינטרס משותף, במקרה של העירבעלי קבוצת זרים הוא  ציבורבהתבסס על תפיסה זו 

   .)n.d ,.4(מיגדל,  חוקים כתובים ולא כתובים המאפשרים לעשות זאתהמתנהלת על פי 

ניואנסים של  הם למעשה המרחב האורבני המודרניוחברת הזרים של העתיקות יוון בערי התחום הציבורי 

, כמקום בו 'הספרה הציבוריתהמושג 'תרם לדיון את התחום הציבורי . מושג הציבור בהם יתמקד הדיון בהמשך

הפרשנות הציבורית, המתמקדת באופן התהוותה  הייתה למסגרת שבתוכה זריםה חברת .מתגבשת דעת הציבור

 הופכים לתרבות.  יומיומיים בו קודי התנהגות 



29 
 

                        הספרה הציבורית. 3.2
"[The public sphere] designates a theater in modern societies in which political 
participation is enacted through the medium of talk. It is the space in which citizens 
deliberate about their common affairs, hence, an institutionalized arena of discursive 
interaction" (Fraser, 1990, 57 ) 

שמש לגיבוש דעת הציבור ולביטוי קולם של המ ,נפרד מן המדינה אזרחי כגוף ',הספרה הציבוריתהמושג '

אשר  )Habermas, 1991( האברמס על ידי  יורגן נטבע , )Cassegrd, 2014( האזרחים אל מול המדינה 

לזה של  דומה ציבורי האברמס טען כי מרחב 13F14.ה משותפתכלי לגיבוש דעאת הבין שווים ודיון  הראה בשיח

שיח ביקורתי רציונלי, בהם התאפשר  .עשרה-בסלונים הבורגניים של המאה השמונההתקיים  יוון העתיקה

שהיה משוחרר מלחצים כלכליים וחברתיים וממוסדות הדת והמדינה, ושבו בני השיח התייחסו זה לזה כשווים 

אלא שבדומה ליוון העתיקה כך . )Habermas, 1991, 14(בניסיון להגיע להבנה לגבי נושאים שנגעו לכולם 

שהדיר מתוכו מיעוטים מגדריים, 'שיח רציונלי בין שווים' על  ההתבסס תההאברמסיאניספרה הציבורית גם ה

 בורגניםסקסיים -גברים אנגלומעמדם של שקידמה את מועדונים חברתיים  רשתמעמדים ואתניים והתקיים כ

(Fraser, 1990, 59 ) .הפכו לסמל למעמד ויצרו הגמוניה שלעיתים אומצה  האתיקה והפרקטיקות שלהם

 ,C. J. Calhoun, 1992; Eley, 1992; Landes, 1988; Ryan(בחברה  אחרותולעיתים נכפתה על קבוצות 

1992(  

הצגת תמונה רחבה יותר שאינה מורכבת רק מציבור אחד טוענת לעל הספרה הציבורית של האברמס  ביקורתה

 ;Fraser, 1990(כמאפיין של הספרה הציבוריות  קונפליקטאת הומדגישה מגוון של ציבורים, מאלא 

Howell, 1993(.  רלוונטיים , אשר מבנה את הספרה הציבורית קונפליקטאתמקד בשלושה אופנים בהם

  .ציבור ותאטרוןבהבא העוסק פרק למחקר והקשר שלהם לתאטרון יבואר ב

ספירות היחסים בין המערך ועל  ותציבורירות יספריבוי על דגש כיום הוא ה: קונפליקט בין ציבורים שונים .א

כלי הופכת למנגנון באמצעותו ספרה ציבורית אחת מבדלת את עצמה מאחרות ותרבות בתוך כך שונות. ה

ייצרו הגמוניה תרבותית בעזרת שסלונים הבורגנים בדומה לציבוריות שונות. יררכיה בין ספירות הליצירת 

הופכות לדומיננטיות בעוד מסוימות ת ציבוריות וריספגם היום רטוריקת דיבור, סגנון לבוש וקוד התנהגות, כך 

כפופות להן. עם זאת יש חשיבות מכרעת לקיום ספירות ציבוריות שונות, מאחר וקיומן מאפשר גם אחרות 

 . )Fraser, 1990, 66; Breese, 2011(ום האינטרסים שלהן לקבוצות חלשות לגבש דעה ולפעול למען קיד

 

                                                            
, והיווה נקודת מוצא לשיח 1962התפרסם לראשונה בשנת   The structural transformation of the public sphereספרו של האברמס: 14 

, ביחס )Benson, 2009(חלקם עסקו במבנה ובתשתיות של מוסדות ציבור : ו מחקרים רבים על הספרה הציבוריתביקורתי רחב. בהשראתו נכתב
, כאלו שיצרו מיפוי )Taylor, 2004(או לדמיון חברתי  )Warner, 2002(, הקשר בין הספרה הציבוריות לטקסט )Dewey, 1954(למדינה 

 ועוד.  )Breese, 2011(ציבורים לפי קנה מידה ותוכן 
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, המבוססת על נציגי ציבור ,שיטת הממשל הפרלמנטרית :ערכת המדיניתמלספרה ציבורית קונפליקט בין ה .ב

ספרה . כיום הבין המדינה לספרה הציבוריתהברור שהתקיים בתיאוריה של האברמס הקו  טשטשה את

חלקם וחלקם ממשלתיים  ,מוסדות ציבורמורכבת ממגוון , היא המערכת המדיניתהיא חלק מציבורית ה

  .)Fraser, 1990, 75( וביצוען נעה בין עיצוב וגיבוש דעה לבין קבלת החלטותשפעילותם  ,אזרחיים

 דיון ביןהספרה הציבורית של האברמס מאופיינים בהציבורי של ארנדט כמו גם  התחוםמעמדי: קונפליקט  .ג

 הבא לידי ביטוי בשלושכמעט ואינו אפשרי בספרה הציבורית של ימינו. קונפליקט מעמדי שוויון אך , שווים

הם כלומר כאשר אותו מעמד, הם בני משתתפים בדיון הא כאשר הו הראשון ;בתוך הספרה הציבוריתאופנים 

בחייהם חלקים התעלם מבוחרים לתדיינים המכאשר הוא  השני ;)Fraser, 1990( ממעמדות אחרים מתעלמים

א באמצעות הווהשלישי  ;רכדי לדון בנושאים שיש בהם עניין לציבו התחום הפרטי)למשל (שווים אינם בהם 

  .(Cassegard, 2014, 693) השוויון-מחאה גלויה כנגד אי

הספרה הציבורית משמשת לגיבוש והבעת דעת הציבור. שלושת הקונפליקטים שהזכרתי מדגישים כי אין כיום 

מבטאות את המגוון הספירות הציבוריות השונות בנמצא דעת ציבור אחת, או ספרה ציבורית אחת, וכי 

 צפוף. חולקים מרחב עירוניותרבויות מוצאים , אנשים מאינספור גוונים, מעמדות . עיר המודרניתבחברה ושב

מציאות התחום "משותף לכולם קוד התנהגות תרבותי המנחה אותם מה מותר או אסור לעשות בציבור. 

והיבטים שבהם העולם המשותף מציג את זמנית של אינספור פרספקטיבות -הציבורי נשענת על הנוכחות הבו

עצמו ואשר לעולם אי אפשר להמציא להם שום מידה משותפת או מכנה משותף. שכן אף על פי שהעולם 

המשותף הוא קרקע המפגש המשותפת של הכול, לנוכחים יש מיקומים שונים בתוכו ומיקומו של האחד אינו 

י אחרים וההישמעות באוזניהם שואבות את חשיבותן מן יכול לחפוף את מיקומו של האחר ... ההיראות לעינ

על אף אופן בו הפרק הבא יתמקד ב. )88, 2013(ארנדט, העובדה שכל אחד רואה ושומע מעמדה אחרת" 

 לקבוצות החולקות מרחב חיים. ייחודית השוני והמגוון נוצרת פרשנות ציבורית 

 פרשנות ציבורית  .3.3
"Culture, This acted document, thus is public, like a burlesqued wink or a mocked sheep 
raid. Though ideational, it does not exist in someone's head; though unphysical it is not 
an occult entity."  (Geertz, 1973, 10)   

כאשר הם יוצאים מן האישי  טרנספורמציההאופן בו חוויות ואירועים עוברים היא הפרשנות הציבורית 

14Fהפעולהו ההופעה. ארנדט מדגישה את  האופן שבו ציבור נותן משמעותוהפרטי אל הציבור ו

בתחום  15

 ,בציבור פרטיות ואישיות ההופעה של חוויותלדבריה כבסיס להיווצרות פרשנות משותפת. הציבורי, 

הופכת אותן למציאות. בכל פעם שאנחנו מדברים על משהו הן שאמנות, באמצעות דיבור, סיפור או עבודת 

                                                            
מגדירים את הבדלים בין פעולה, עבודה ומלאכה ), וה(Vita Activaהמונח "חיי מעש" באמצעות ארנדט מבססת את כתיבתה על המצב האנושי  15

קו התיחום בתקופות שונות בין המרחב הציבורי לפרטי. על פי ארנדט הפעולה נבדלת מהעבודה והמלאכה מכיוון שאין לה תכלית. היא  פעילות 
אין לה שום מאפיין קבוע, פרט לעובדה שהיא  פעולההמתקיימת בין בני אדם קשורה אל מערך יחסים בין אנשים ומתקיימת במרחב ציבורי.  

  35-50, 2008מתרחשת בציבור ברשות הרבים. ראו בהרחבה ארנדט 
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מה נוכחותם של אחרים הרואים ושומעים את "שאפשר לחוות רק באופן פרטי אנחנו הופכים אותו לממשי, 

 .)80, 2013(ארנדט,  "שאנחנו רואים ושומעים מעניקה לנו בטחון במציאות העולם ובמציאותנו שלנו

) symbolic interactionגישת האינטראקציה הסימבולית (חיוני להבנת הפרשנות הציבורית נבנה ברובד 

מישהו  מופיע"כאשר  הן מתרחשות.בהתאם לתרבות בה משתנה פעולה הופעה והמשמעות הדגישה כי שה

 תאטרוןהוא בחר ב .מאבות התפיסה )16, 1984( גופמןטוען  על הגדרת המצב" מעשיובפני אחרים משפיעים 

 הפרשנות ציבורית היא סדרה של הגדרות - ובמונחי .מערכות יחסים חברתיותולכמטאפורה לחיי החברה 

; גופמן, Handler, 2009(היחס בין הפרט לציבור באמצעותם מוגדר ניהולי רושם  ו מצב, משחקי תפקידי

) מאפשרת לאדם לפרש את המצב ולדעת איזה תפקיד Primary frameworkמסגרת הפעילות (. )1984

תפיסה היא חלק מ תפיסתו של גופמן. )Goffman, 1974(לעטות במקום מסוים ומתי ניתן להסיר אותו 

בכתיבתו  גם יכמערך סמלים תלויי תרבות, אשר באה לידי ביטוהתנהגות האנושית המפרשת את הסמיוטית 

 .)Geertz, 1973(גירץ של 

יכולה להתרחש רק כאשר היא אשר התרבות על פי גירץ, היא מערכת של משמעות משותפת לחברי קבוצה, 

קבוצת האנשים שאיתם הוא ואל  אל התחום הציבורי אחר,, כלומר ממוחו של אדם יוצאת מן התחום הפרטי

טוען ובכך מצטרף הוא  )23, 1991גירץ, ("התרבות היא פומבית משום שמשמעות היא פומבית" . חולק מרחב

כל אחד רואה 'שעל אף אך  את הבסיס ליצירת משמעות משותפת.בציבור ובפעולה  הופעההרואה בתפיסה ל

הוא על כך שבתוך מסגרת תרבותית ספציפית אנשים נותנים פירושים  , הדגש של גירץ'ושומע מעמדה אחרת

במסגרת חברתית, בציבור מתקיימים, בהתאם לתרבות בה הם נקבעת כל פעולה או אירוע משמעות דומים. 

עם הפירוש שנותנים התמודדות ראשית דורשת אירועים הבנת המשמעות הסימבולית של  .)18, 1991(גירץ, 

תופעות את הפרש מו'קורא', 'מתרגם'  אשרפרשנות של החוקר הרובד רק לאחר מכן תוספת המשתתפים ולו 

 .)71, 2003(יעקובי, תרבותיות ה

את מושג  המפענחתגישה . תרבותית-החברתית אנתרופולוגיהגירץ הוא הסמן הבולט של הגישה הפרשנית ב

ים מכנה משותף אוניברסלי, המאפשר לבני תרבות אחת להבין את תרבותן של מתוך הנחה שקיהתרבות 

-משותף בין בניה בההופך האוניברסלי לייחודי? או מהי נקודת המפנה  קבוצות אחרות. שאלות כגון: כיצד

(חזן,  נטקסשלוש דרכי התבוננות בעולם: טקסט, קונטקסט וסיהיו הבסיס לפיתוח למפריד ביניהם? הופך אדם 

, או בניסוח ועוסקת בפער בינה לבין הייחודי כל אחת מהן מתבססת על הנחת יסוד אוניברסלית .)13, 1992

 י לבין ההופעה שלו בתחום הציבורי.מתרחש בתחום הפרטהבפער שבין  יארנדט

לשלב בין תיאוריה לפרקטיקה מחקרית.  כדרך, שיטת העבודה האתנוגרפיתהובילו לדרכי התבוננות אלו 

 החוקר מפענחבה  .)Gall, Gall, & Borg, 2007( ט 'דיוקן תרבותי של חברה'ושרטהאתנוגרפיה חותרת ל

בהופעה , כלומר במה שאנשים עושים, אומרים וחושביםעל יד התבוננות  את מבני המשמעות של קבוצה

 של חבריה.  ובפעולה

תנאי ראשוני ליצירת כבציבור והפעולה הופעה  אתמציגים באנתרופולוגיה הגישה הפרשנית ארנדט, גופמן ו

 את הדיון אליו. ותרימחזהתאטרון ולכן מהות גם ב הןההופעה והפעולה  .משותפתאו פרשנות  משמעות
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 ציבור ותאטרון . 3.4
“We are all just actors trying to control and manage our public image, we act based on 
how others might see us.” (Goffman, 1956) 

תאטרון מחייב פרשנות ציבורית . אינטראקציה החברתיתלדיון במטאפורה תאטרון כלא בכדי בחר גופמן ב

, נובעת מהמילה פעולה, השחקנים to actיתרה מכך המילה לשחק באנגלית בהיותו מבוסס על הופעה ופעולה, 

כדי להבין מה במופיעים ופועלים בו זמנית.  -כאשר הם עוברים מאחורי הקלעים דרך הפרגוד אל קדמת הבמה 

הופך ציבור, אוסף של פרטים, לקהל מעניין לבחון את התאטרון במונחים של גופמן, הפעם לא רק כמטאפורה 

 . )Goffman, 1974( אלא כמסגרת התנהגות

15Fהמעבר ממסגרת חיי היומיום למסגרת התיאטרלית הוא תהליך מתוזמןו תאטרון הוא פעילות ממוסגרת

16 .

. אל מקומוהמכוון אותו סדרן  כרטיס, פוגשביקורת לאישור ההצופה, בהיותו ציבור, רוכש כרטיס, עובר 

וא האות עדיין לא להצגה. כיבוי האורות ה בשלב זה הוא נחשף לבמה שהיא מרחב ההתרחשות הבדיוני אך

תהליך  .) (McAuley 1999, 39-41הלבדיון, וממרחב האולם למרחב הבמ הברור למעבר בין עולם המציאות

מודע , קהל והפעם בהיות ,שחקן. הצופהלעל הבמה דמות האת ו קהללהציבור הופך את בין המסגרות  המעבר

זהו מצב מהפירוש שייתן לאותה התנהגות במקום אחר. באופן שונה תרחש על הבמה שעליו לפרש את המלכך 

כלי ההרג ויודע שעל אף שמוות על הבמה רואה מאמין ולא מאמין למתרחש, הוא   הואייחודי בו באותה העת 

מאפשרת הבנה משותפת שהדבר הוא ההתרחש רצח. התאטרון הוא מסגרת לא באמת והשחקנים הם אמתיים 

היא הקו המפריד בין  ,המסגרת ההתנהגותיתבתוך ו הזמן. הבמה היא המסגרת הפיזית באותובדיוני אמיתי 

. תהליך החזרה לעולם האמיתי מתוזמן )Goffman, 1974( קובע את אופי היחסים ביניהםאשר השחקן לצופה 

 (McAuley, 1999, 44)חקן פת הפער בין הדמות לשיחשוהזמנת השחקנים לבמה , על ידי הדלקת האורות

 קהל לציבור.  הובין 

. אך מה המשמעות של קהל ציבור הופך לקהל וחוזר להיות ציבור בתוך הפעולה הממוסגרת של התאטרון

 קהילהל הקשורקהל המילה בקשר לעירוניות מקומית? נקודת התחלה מעניינת לדיון היא השפה. בעברית 

ומדגיש את  Auditorium נובע מהבאנגלית ה  Audience , לעומתצופיםקשר קרוב בין העל הדגש וממנה 

הופך לקהל/קהילה הן אחת הדוגמאות שאינו השפה והאופן שבו ציבור הופך או  16F17.הפיזי מקוםהקשר ל

  .המקומית עירוניותיכולה לעזור לפתח דיון בשל תאטרון שבאמצעותן פרשנות ציבורית 

ות, התאטרון הוא גם מוסד ציבורי אשר מתקיים לרוב בזכות הקצאת תקציבים מסגרת פעילבנוסף להיותו 

קהל. לכן  יוצר, שחקן או ציבור העירוני שאינונוכחותו בעיר משפיעה גם על הוכספי ציבור. כתוצאה מכך 

 הקונפליקטים המאפיינים אותה: אותם ובאים בו לידי ביטוי  חלק מהספרה הציבוריתתאטרון הוא 

                                                            
  key, הפך למתוזמן אצלי. הMusical Keyבמובן של מופיע אצל גופמן באנגלית   Keyמסגרת.   Frame –התרגום שלי למונחים של גופמן  16

  בעיברית למילה 'אות'מעבר בין מסגרת למסגרת, לכן החלפתי אותו אות להוא ה
שבאנגלית מתקשרים ישירות למשמעות שלהם אצל ארנדט במובן של להופיע ולפעול   to performאו   to actדוגמא אחרת היא הפועל  17

 הפך ל'שחקן'.  'פועל'אדם ששהוא  actorלפועל 'לשחק',מובן של משחק ילדים, שאיננו מקצוע ממשי. כך גם מופחתים ואילו בעברית  בציבור
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משמשים תרבות ומוסדות תרבות באופן שבו בתאטרון בא לידי ביטוי קונפליקט בין ציבורים שונים:  א.

סוגות תאטרון שונות מבטאות את השיח של ספירות ציבוריות שונות, וקיימת הגדרת מעמד ולבידול חברתי. ל

 בפרק 'תאטרון וציבור'.  הצגתי את הדיון בהרחבה היררכיה בתוך שדה התאטרון בין סוגות אלו. 

בשיטת התקצוב של תאטראות בארץ. אלו  מתבטא :מערכת המדיניתלציבורית הספרה קונפליקט בין ה ב.

כחלק מהספרה הציבורית התאטרון צריך ל ידי החברה האזרחית. חלקית עעל ידי המדינה וחלקית ממומנים 

ומאידך הוא תלוי במימון הציבורי (השלטון) מקום שבו מתגבשת דעת הציבור (העם אל מול השלטון) להיות 

 .לכן יכולתו לבטא דעה מנוגדת מוטלת בספק

על שלושת ביטוייו בספרה הציבורית של ימינו, בא לידי ביטוי גם בתאטרון; מצד אחד : מעמדיקונפליקט ג. 

לעיתים לצורך  ,מצד שנים, אך מעמד דומה כדי לצפות בתכנים הרלוונטיים עבור בניהתקבצות של יש בו 

קחת חלק השוויון כדי ל-איוביניהם  ההבדליםהמופע מתקבצים אנשים ממעמדות שונים ומניחים בצד את 

אשר יוצרים משתמשים במדיום כ, באופן ישיר בתכני התאטרוןמתבטא  בפעילות. בנוסף הקונפליקט המעמדי

בתוך כך מושמע קולן של ספירות ציבוריות מוחלשות או מודרות . פוליטית דעהאו מחאה די להביע האמנותי כ

 ביניהם קבוצות כגון תאטרון נשים, מרוקאי או פלסטיני. 

חלק מהספרה הציבורית, אך בו בזמן הוא גם מרחב ציבורי. בדיון על אם כן הוא מוסד ציבורי והתאטרון 

כיום מאבד מכוחו לטובת תפקידו החברתי. המרחב הציבורי הדגשתי כי תפקידו הפוליטי של המרחב הציבורי 

בתוך כך אין בו מקום למחאה או הבעת דעה. כמעט ש ,, ממושטר ומפוקחוצריכההוא הופך למרחב בילוי 

כמו רוב המרחבים מאופיין בהפרטה, מסחור ואבטחה, על אף היותו התאטרון כמרחב ציבורי בן זמננו, דווקא 

חוזרים לשחק תפקיד משותף. זאת רתי והפוליטי של המרחב הציבורי החבתפקיד ה הציבוריים, מהווה מקום בו

מחד יש לו תפקיד חברתי ברור : לפוליטיהחברתי מכיוון שחוקי ההתנהגות בתאטרון מזמינים את השילוב בין 

נותנים מקום לתפקידו הפוליטי מאידך תכני ההצגה ולהתחברות בין דומים, לבילוי, לאירוע משותף וכמרחב 

. שילוב זה אינו אופייני לכל המרחבים הציבוריים כיום ויהיה נקודת התחלה לדיון מחאה חברתיתאפשרים ומ

  שיפותח במחקר. 
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 סיכום

תחום המחקר הוא נקודת המפגש בין שלושת המושגים האנליטיים בהם דנתי: פעולה אמנותית בעיר, מרחב 

ובו מגוון תפיסות ופירושים. החלק התיאורטי עסק בצמצום כל כל אחד מהמושגים הוא שדה דיון רחב וציבור. 

 :ללו אל הנושאים הרלוונטיים למחקרהשדות הן אחד מ

תוכן החל מן הקשר בין קשרים בין תאטרון למרחב עירוני, התמקד ב בעיר תאטרון כפעולה אמנותיתהדיון ב

הקשר בין סוגת  .היררכיה מעמדיתמייצר הוציבור תאטרון שילוב בין בההצגה למקום בו היא מתקיימת וכלה 

, זוהיררכיה התאטרון למיקומה הפיזי; בין תאטרון שוליים לשולי המרחב, הדגיש את הביטוי המרחבי של 

  מרחב.   ה –התאטרון אל המושג האנליטי השני בין קישר ו

מתוך מרחב הבנת הועל  ,האופן בו המקום הספציפי מייצר עירוניות ייחודיתשם דגש על  מרחבהדיון במושג 

המתמקדת שהם הבסיס לתפיסת המרחב האדריכלי,  העירוני והעיצוב התכנוןשלושה תחומי ידע; 

 והסוציולוגיה האנתרופולוגיה ;תהליכים ההיסטוריים שהובילו לבחירתהבמורפולוגיה העירונית וב

קבוצות השתייכות, אשר ובו , כמרחב סגרגטיבי חברתיהמרחב ביססו את יסודות החשיבה על הש האורבנית

המדגישה את תפקידו של המרחב למחאה  הפוליטית הפילוסופיהומיקומן במרחב מבטא היררכיה מעמדית; 

ולהבעת דעת הציבור, מרחב ציבורי שנועד בין היתר לביטול ההיררכיה המעמדית. הדיון במרחב הציבורי 

 ר.העלה את המושג השלישי המגדיר את תחום המחקר והוא הציבו

, ופותח כפי שהתהווה ביוון העתיקה הפוליטי במובנו בציבור עסק הראשוןדיון: עלו מן ה ציבורהי פנים של נש

מובן זה נקשר אל התאטרון בהיותו מוסד ציבורי בעקבות האברמס.  הספרה הציבוריתבהרחבה בדיון על 

ובו זמנית המרחב בו מתגבשת  ,על ידי הממשל ךהנתמכמוסד  :ד כחלק מהספרה הציבורית של ימינוהמתפק

ובחוקי ההתנהגות  זרים כחברת בציבורעוסק הפן השני  עצמו.לעיתים כנגד אותו ממשל  ,דעת הציבור

גישה הפרשנית הן המסדירים את הקיום המשותף ומתגבשים לכדי תרבות מקומית. פן זה של הציבור נובע מ

כבסיס ליצירת משמעות  הפרשנות הציבורית את ה, אשר מדגישאנתרופולוגיה והסוציולוגיה האורבניתב

פרקטיקה שיטת המחקר האתנוגרפית נובעת מגישה זו וייחודה בניסיון לשלב בין תיאוריה למשותפת. 

 החיבור של השני חלקושל הציבור מחבר את הדיון אל שיטות המחקר אשר יפורטו ב זה פןמחקרית. 

 הנובע וציבור מרחב, אמנות בין השילוב על, ואה גם, מתבססו, המחקרמערך ב מתמקד, אשר התמציתי

 .עכו של המרחבמ

מועצה הציבורית לתרבות ואמנות החלטת השנות השמונים, בעקבות ראשית ב עכוקנה לו אחיזה בהתאטרון 

 דיניותמהנבעה מן  בחירה בעכוה אחר.לתאטרון : הפסטיבל אמנותימשאב חזק את העיר באמצעות ל

בחירה זו זכתה לתמיכת . ביזור התרבותובדגלה בחיזוק אוכלוסיות חלשות של מפלגת הליכוד ש ציבוריתה

מכאן  ).33, 2007(שם טוב ,העתיקה  העיר של יחודייה מרחבהקהילת האמנים שנשבתה בקיסמו של 

ובהשפעתו התפתחו פעילויות תאטרון  ,תאטרון לעכופסטיבל האת  ביאה מרחב וציבור ,אמנותהשילוב בין ש

רשת יחסים ומערכי כוחות שמחברת בין ה שנות קיומו נרקמה ב 36ימות השנה. במשך גם בשאר עיר ב

   אותה שואף המחקר לחשוף ולפרש. התאטרון, המרחב והציבור
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 חלק ב: מערך המחקר
 הצגת המחקר .4

עניינו של המחקר בעירוניות הנוצרת בנקודת המפגש בין פעולה אמנותית לעיר. כפי שהצגתי בחלקו הראשון 

אופן בו אנשים מעניקים משמעות, ביחד, לבין הסביבה יבחן את הקשרים בין ההמחקר של החיבור התמציתי 

היא האופן בו  אמנותה: נועדו כדי לאפשר בחינה זו המחקר ם התיאורטיים שלקדקודיהשת והבנויה. של

חלקו השני של החיבור . המרחב, והסביבה הבנויה היא הציבורהוא  'יחד'קים משמעות, היאנשים מענ

שילוב בין שלושת  רקע התיאורטי, מתבסס עלאשר בדומה למערך המחקר המוצע, התמציתי יציג את 

את עכו כאתר החקירה, את  ,המחקר ושאלות מטרותאציג את בחלק זה  .אמנות, מרחב, וציבורהקדקודים: 

 שיטת המחקר ואת תרומתו הצפויה.

 מטרות ושאלות המחקר . 4.1
 והשלישית, מתודולוגית:אמפירית השנייה , מטרות מרכזיות, האחת תיאורטית שלושלמחקר 

 עירוניות נוצרת שבהם האופנים בחינת באמצעות וזאת עירוניות על התיאורטי השיח את להרחיב .1

 . וציבור מרחב אמנותית פעולה שבין המפגש בנקודת

להצטרף אל  בכך, ובפרט ובעכו, בכלל פריפריאליתמעורבת  בעיר עירוניות עלאמפירי ה לידעהוסיף ל .2

   ופחות מוכרים של עירוניות. אחרים גמים הדיון בד

באמצעות  ,האמנות וחקר /אדריכליהעירוני עיצובה, החברה מדעי בין אינטרדיסציפלינרי דיוןהציע ל .3

(סופרפוזיציה) ככלי מחקרי לניתוח מידע שנאסף בשיטות  האדריכלותשימוש במתודולוגיה מתחום 

 המקובלות במדעי החברה.

 : הינה מרכזיתה מחקרהשאלת 

בעיר  תאטרון, ציבור ומרחבמה הם מאפייני העירוניות  הנוצרת בנקודת המפגש שבין  -

 ?פריפריאלית מעורבת

 זו תיתמך בשאלת משנה:  שאלה

 הקיימים והחברתיים הפיזיים מיםאת המחסו ה, משמרת או מדגישהפעילות התאטרון חוצ האם -

 ? העירוני במרחב

פעולה אמנותית בעיר עניינן של השאלות ביחסי הגומלין, בין העיר כמרחב וכמוסד ציבורי לבין התאטרון כ

את הקשרים המרחביים בין רשת הפעילות בחן אבעזרת שאלות אלו  מרחב ציבורי.מוסד ציבורי ואשר גם הוא 

אלו הם האופן החברתית של התאטרון לבין המרחב הפיזי והחברתי של העיר. יחסי גומלין, קשרים והקשרים 

 הייחודי לעכו. העירוניותאת דגם  אפייןבו אנשים מעניקים משמעות ביחד. באמצעותם א
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 ומקורות ידעשיטות, כלי מחקר, . 4.2
שלושת המושגים האנליטיים שהגדירו את תחום המחקר: תאטרון שאלות המחקר עוסקות בקשרים שבין 

ודרכי ייצוג וניתוח  מזוויות המחקר הללו דרשה ארגז כלים אחר תכל אחכפעולה אמנותית, מרחב וציבור. 

שלושת תחומי הידע: חקר שיטות וכלים מתבססו על יטות המחקר, כמו הרקע התיאורטי, יששונות. לכן 

 : התאטרון, אדריכלות ותכנון עירוני ומדעי החברה, ויחתרו לשילוב ביניהם באמצעות סופרפוזיציה

כיצד התכנים  .מתקיימת היא בו והפיזי החברתי ביחס למרחב ההצגה תוכן ניתוח – ניתוח יחסי טקסט/קונטקסט •

משתנים ומותאמים לזמן ולמקום, וכיצד הם מפורשים על ידי היוצרים המקומיים. שיטת מחקר זו הנהוגה 

הטקסט התיאטרוני והצגתו ניתן להתוודע אל האמונות באמצעות בלימודי התאטרון מתבססת על ההנחה ש

לקטגוריות ניתוח שפיתח דן  והדעות של היוצרים ושל קהל הצופים. חלק זה של המחקר יתבסס על חלוקה

במחקר . )2008(אוריין, טקסטואליות טקסט, והתקבלות -אוריין, וביניהן: רפרטואר, שדה, התכוונות, אינטר

רובד לממד הפרשני אוסיף  ךירות ובכנבחרות מכל אחת מהז הצגותוההתאמות שנעשים בהשינויים אבחן את 

שקדי,  ;Guba & Lincoln, 2005( ספציפיים הקשרים בתוך משמעות תהבניישל המחקר המתמקד ב

2011(. 

 המורפולוגיה על כולל מבט יספקו עיצוב העירוניוה האדריכלות משדה מחקר שיטות  – מחקר אדריכלי מרחבי •

כפי שתואר, ההחלטה להביא את פסטיבל התאטרון לעכו נבעה מהחללים הייחודים שבעיר העתיקה,  .העירונית

עליו מתקיימת פעילות התאטרון ולכן הבנתו חיונית הוא הבסיס המבנה הפיזי של העיר כלומר מן המרחב. 

בין מוסדות התאטרון  יםיתמקד במערך היחסים הפיזיבחינת הקשרים בין האמנות לעיר. חלק זה של המחקר ל

ניתוח למרחב העירוני בו הם ממוקמים. אייצר סכמות ודיאגרמות אדריכליות של המרחב העירוני שיכללו: 

 ציבוריים פתוחים וסגורים, גבולות ומחסומים, מערכות תנועה וחתכי רחובמרחבים  מרקמים, טיפולוגיות, 

. על גבי סכמות אלו ניתן יהיה לבחון כיצד והאם פעילות התאטרון משמרת, בזיקה לפעילות התאטרונית

 מדגישה או חוצה חלוקות הקיימות במרחב הפיזי. 

של זירות התאטרון בעכו על רקע תכנון העיר. ההיסטוריה יבחן את ההיסטוריה  – מחקר אדריכלי היסטורי •

התכנונית חשובה למחקר מאחר והקמת מוסדות התאטרון, ומיקומם במרחב העירוני, קשורה אל ההיסטוריה 

תכניות של העיר ונובעת ממנה. חלק זה של המחקר יתבסס על עבודה ארכיונית ויכלול ניתוח מסמכים כגון: 

לגבי מיקום המוסדות בהם מתקיים  מתאר ותב"עות, פרוטוקולים של ישיבות תכנון ותהליכי קבלת החלטות

 תאטרון כיום.

חלק זה של המחקר יתבסס על שיטות מחקר ממדעי החברה השמות דגש על חקר  –מדיניות חקר מ •

מוסדי לניתוח האורבני. ההנחה היא כי הבנת מערך המוסדות העירוניים חיונית להבנת המבנים -סטרוקטוראלי

מחקר מדיניות עוסק בתהליכי השליטה במוסד ובאופן בו . )1999ו, י’; דימאג2003(אלתוסר, החברתיים שלה 

 יוצריבבחלק זה של המחקר אתמקד . )L. Sharp & Richardson, 2001( הוא מסדיר את פעולתו

 כלי המדיניותותוצריו וב קביעת המדיניות על תהליך משפיעים ביניהם הכוחות ויחסי אשר השילוב המדיניות

אבחן את בין היתר  .)Howlett, Ramesh, & Perl, 2009(המדיניות  החלטות אשר משמשים לביצוע 

ב:
רח

 מ
ת 

טו
שי

כל
רי

אד
ר 

חק
מ

ות
י

 
ר:

בו
צי

 
ת 

טו
שי

ר 
חק

מ
רה

חב
 ה

עי
מד

מ
 

ון:
טר

תא
 

ת 
יט

ש
ר 

חק
מ

רון
אט

 ת
די

מו
לי

מ
 



37 
 

זאת באמצעות בחינת בכל אחד מהמוסדות.  וחלוקתם את גיוס התקציביםוהאג'נדה הניהולית, את קהל המנויים 

 תקציבים, רשימות מנויים, פרוטוקוליי ישיבות הנהלה וראיונות עם דמויות צומת.  

מטרת החלק האתנוגרפי של המחקר לייצר תמונה פרשנית רחבה על העירוניות הייחודית  – אתנוגרפימחקר  •

 יםכל זירה עושמשתתפי אתחקה אחר רשתות הפעילות של התאטרון ואמפה את האופן בו ו באמצעותלעכו. 

שיטת המחקר האתנוגרפית כוללת שני שלבים המתקיימים לעיתים במקביל: האחד . העירוני שימוש במרחב

הוא עבודת שדה אינטנסיבית, באמצעות תצפית משתתפת וניהול יומן שדה והשני הוא תרגומה לכתיבה 

 אתנוגרפית. 

הינה הבסיס לכל עבודה אתנוגרפית והיא מגלמת בתוכה את מורכבות היחסים בין החוקר  תצפית משתתפת

לשדה המחקר. מצד אחד תצפית מעידה על ריחוק, מצד שני השתתפות על מעורבות. בכך גם חוזקה של 

כאובייקטים, ואילו ההשתתפות  השיטה: הריחוק והזרות מאפשרים את המבט האובייקטיבי הבוחן אנשים

 . )32, 1992(חזן,  מאפשרת הזדהות והבנה עמוקה של המבנים החברתיים

יעוד מפורט ביותר, מסודר הוא כולל תמשמש בסיס הנתונים המרכזי לניתוח האנתרופולוגי.  שדההיומן 

). במחקר 33ממושאי המחקר (חזן וריחוק פסיכולוגי ושיטתי של ההתנסות בשדה. בו בזמן הוא מאפשר ניתוק 

ן בו שלי, כאדריכלית, היומן שם דגש על ההיבטים המרחביים של האירוע. מידות של מרחבים והאופ

באותו  משתמשותאיך קבוצות שונות . מדים הנחקרים, למה הם עומדים שםמשתמשים בהם, היכן במרחב עו

. כולל שרטוטים, סכמות וניתוחים מרחביים לצד דגש על צילום, רישום ותיעוד ויזואליהוא מרחב וכדומה. 

 שינוי מתמיד של זוויות ראיה בכדי לקבל נקודות מבט שונות. כמו גם 

, הכתיבה היא הפרקטיקה )2005(גירץ, בכתב' את השיח החברתי  טהאתנוגרף 'חור .יומן השדה תרגום

(א. לוי, העיקרית שלו, לא רק בשלב עבודת השדה, אלא גם בניסוח ותרגום המידע שנאסף לדוח האתנוגרפי 

  שלושה שלבים:וכולל  לפי עולם המושגים של החוקרהנחקר העולם סיווג ומיון . התהליך כולל )15, 2005

ניתוק מעולם המושגים של . emic (2אימיק (תיאור עולם הקטגוריות של הנחקרים כפי שהם תופסים אותו . 1

אנליטי של האנתרופולוג -הנחקרים והניסיון להבין את החוקיות הפועלת בהם באמצעות עולם המושגים המדעי

 קישור בין התיאור של הנחקרים לבין הניתוח של החוקר.  . etic.( 3איטיק (

בהוספת שלב רביעי לתהליך כלומר ייחודו של מחקר זה בתוספת האדריכלית לשיטת החקירה האתנוגרפית, 

שאחשוף  זירות התאטרוןבין רשת הקשרים ויחסי הכוחות לביטוי וויזואלי . שלב זה יכלול תרגום הממצאים

  .טות המחקר השונותישמש לסופרפוזיציה בין שיביטוי הוויזואלי שאייצר  במחקר האתנוגרפי. ה

  סופרפוזיציה ככלי מחקר
ון ייצר דימרגע שיהיו בידי ממצאים אשר נגזרים מצורות חקירה מגוונות האתגר שיעמוד בפני הוא ל

 :כלי עבודה מעולם האדריכלות, ככלי מחקרי שם כך אני מציעה לאמץ. למכלל הממצאים אינטגרטיבי

ובו משלבים בין תכניות של  ,המתקיים לפני היציאה לביצוע ,היא שלב בתהליך תכנון בנייןסופרפוזיציה ה

אינן מתנגשות זו בזו ואינן מפריעות אחת לשנייה שתכננו יועצים מתחומי ידע שונים כדי לוודא שהמערכות 
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רכת בהם מעמקומות בהתנגשויות ורווי באשר גם הוא העירוני בניין להבנת ה יתרוםניתוח מסוג זה  17F18.לתפקד

עלה אינטרדיסציפלינרי, המאורבני -מחקר חברתיולפיתוח  ,לחיות תלאחר תלא מאפשר חברתית אחת

יטות המחקר משלושת תחומי הידע: המחקר הסופרפוזיציה תשלב בין שסתירות פנימיות ומתחים.  ,פרדוקסים

 אתנוגרפי וניתוח הטקסט, כפי שמפורט בטבלה להלן:, אדריכליה

שכבת 
 המחקר

 תוצר לסופרפוזיציה / מקורות מידעפעולה מטרה שיטה
 (בנוסף לטקסט המחקרי)

 

 – טקסטלבחון את הקשר בין ה ניתוח תוכן  תאטרון
, ההקשר קונטקסטתוכן ההצגה ל

 הפיזי בו היא מתרחשת.

בהן אערוך את המחקר ניתוח תוכן ההצגות 
התוכן למרחב הפיזי בין הקשר האתנוגרפי וזיהוי 

של העיר. באמצעות תסריטי הצגות,  והחברתי
 הערות במאי וראיונות עם במאים, שחקנים וקהל 

סכמות המבטאות באופן וויזואלי 
את הקשר בין התוכן למרחב 

 העירוני. 
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מחקר  מרחב
 אדריכלי

לזהות את הקשר המרחבי בין 
, סטרוקטורה, מרקםמבנה העיר: 

, לחמשת מרחבים פתוחים
 מוסדות התאטרון.

ניתוח אדריכלי של העיר באמצעות התבוננות 
צילום, רישום , עיר וסיורים בשטח תכניותב

 ושרטוט. 

סכמות ודיאגרמות עירוניות 
הפיזי של המבטאות את המבנה 

 העיר.

מיפוי אדריכלי של המידע שייאסף במחקר    
האתנוגרפי לגבי האופן בו אנשים משתמשים 

 במרחבי התאטרון.

ביטוי וויזואלי לרשת פעילות 
התאטרון שיקשור את מיקומם 

של: היוצרים, השחקנים, 
העובדים והקהל אל המרחב 

 העירוני.
מחקר  

 היסטורי
לזהות את התהליכים 

ההיסטוריים שהובילו ליצירת 
מוסדות התאטרון בעיר ביחס 

 למבנה הפיזי שלה.

מחקרים היסטוריים שנעשו על עכו, מחקר 
ארכיוני, ראיונות עם דמויות מפתח בעירייה. 

. מקורות למ"ס יסוף וניתוח נתונים סטטיסטיים,א
  ראשוניים ושניוניים.

שיתמקדו מפות מרחביות 
ן, שוויו-, איסגרגציה מרחביתב

 גבולות ומחסומים
 בעיר מעורבת פריפריאלית

מחקר  ציבור
 מדיניות

 

לזהות, לאפיין ולנתח את יחסי 
הכוחות והקשרים בין מוסדות 

 התאטרון השונים. 

זיהוי יוצרי המדיניות והקשרים ביניהם וכלי 
בחינת תקציבים, פרוטוקוליי המדיניות. באמצעות 

וראיונות עם רשימות מנויים,  ,ישיבות הנהלה
 מפתח.דמויות 

ביטוי גרפי של מערך היחסים 
בין מוסדות התאטרון השונים זה 

 לזה ובינם לבין העיר כמוסד. 

מחקר  
 אתנוגרפי 

לזהות, לאפיין ולהציע מסגרת 
פרשנית להסכמים הייחודיים 

לעיר. הדגש במחקר האתנוגרפי 
יהיה על האופי המרחבי של 

זיהוי התנהגות האנשים: 
המשתמשים בכל אחד מהמוסדות 

הן פוי העיר והשכונות מימו
היוצרים, השחקנים,  מגיעים

 העובדים והקהל

תצפיות משתתפות וראיונות בכל אחד מהמוסדות. 
 התצפיות יתמקדו ב: 

 מיפוי נוכחים לפני/אחרי ההופעהתצפית ו-
 במרחבים העירוניים סביב התאטרון.

 צמם.תצפית ומיפוי נוכחים בחללי ההופעה ע-
 תצפיות משתתפות בתהליך היצירה ובחזרות. -
תצפית משתתפת כקהל בהופעות, שינוי נקודת  -

התצפית כדי לקבל מגוון תפיסות של החלל ולדבר 
 עם כמה שיותר אנשים.  

תיעוד , מפורטים יומני שדה
בצילום, תמלול ראיונות, 

 סכמות מרחביותרישומים ו
שיהוו בסיס ליצירת הביטוי 

הגרפי של רשת פעילות 
התאטרון שתואר במחקר 

 האדריכלי.

 

מהמושגים כל אחד סופרפוזיציה תשמש אותי כדי להציע פרשנות המבוססת על שילוב של מגוון סוגי מידע. 

כל שכבה שכבות לדיון ביחסי הגומלין בין פעולה אמנותית לעיר. האנליטיים שהצגתי ברקע התיאורטי יתרום 

האתנוגרפית ; מרקמי בינוי, סגרגציה אתנית וגבולות בעיר. העבודה תיוצג באמצעות סכמות אדריכליות

תאפשר ביטוי הסופרפוזיציה ואילו ק את ההסבר הפרשני לניתוח המרחבי, ספהתאטרון תבחמשת זירות 

שרים בין מוסדות  התאטרון, המרחב הפיזי העירוני ומערך היחסים החברתי שמתקיים ויזואלי של היחסים והק

  אמנות, מרחב וציבור.ביניהם. כלומר בין 

                                                            
האדריכלות המתייחס להנחה של תכנית על גבי תכנית. לרוב  תכנית האדריכלות מונחת ראשית ועליה  מתחוםח שאול מונ –סופרפוזיציה  18

, חשמל, מיזוג, אינסטלציה וכדומה. הנחת התכניות זו על גבי זו מאפשרת זיהוי נקודות מפגש מונחות תכניות היועצים השונים, קונסטרוקטור
 והמקומות בהם המערכות חוסמות זו את זו. בעקבות תכנית הסופרפוזיציה מפיקים לקחים בכל אחת מהתכניות.  
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 זירות תאטרון בקני מידה שונים
1 2       3      4        5       

                                    

                                    

                                    

 מחקר אדריכלי
 מחקר היסטורי

 אתנוגרפיה
 מחקר מדיניות

 קונטקסט/טקסט
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 ירת המחקר . ז4.3
 .תושבים 50,000המונה כ ,היא עיר מעורבת, מסדר גודל בינוני בצפון ישראל ,ים התיכוןלחוף השוכנת עכו, ה

מדד הפריפריאליות שלה הוא   אלית, אשרהיא עיר פריפרי. ע"פ נתוני הלמ"ס ערבים 33%מהם יהודים,  67%

כאתר מורשת הוכרזה העיר העתיקה  2001בשנת  .)10בשניהם המדד מתוך ( 4אקונומי ה-סוציווהמדד ה 2

רשת מרחבית במסגרת מחקר הגישוש בעכו, למדתי על קיומה של הודות לנכסיה האדריכליים. עולמי 

הקושרת בין חמישה מוסדות תאטרון בעכו, המרחב העירוני והציבור החשוף, או מנותק ממוסדות אלה 

ספר המגמת תאטרון בבית .1 :חמשת המוסדות הםרשת זו הירא זירת המחקר ווהמשמעות שהוא מעניק להם. 

ון במכללה האקדמית גליל החוג לתאטר. 4היכל התרבות עכו, . 3המרכז לתאטרון עכו, . 2 ,התיכון בעיר

התאטרון בקנה מידה חמשת מוסדות התאטרון נבחרו בכדי לייצג את . פסטיבל עכו לתאטרון אחר. 5, מערבי

 . אזורי וארצי עירוני

את ורשת מוסדות התאטרון בעכו.  אדריכליחברתי, השיטת המחקר המוצעת תאפשר מבט משולב על המרחב ה

  זה. אציג בקצרה בפרקלושתם ש

 בפריפריה  לאומיופסיפס אתני, דתי  – מרחב חברתי -עכו 
עיר ערבית הייתה עכו  1948. לפני 18F19 1:ניתן לזהות ארבעה שלבים בתהליך התהוותה של עכו כעיר מעורבת

תושבים בחלקה העתיק והמנדטורי. במהלך המלחמה מרבית תושבי העיר ברחו או  15,000, חיו בה כהומוגנית

שהוכרזה כאזור צבאי האוכלוסייה הערבית רוכזה בעיר העתיקה  ת העצמאותמלחמ. אחרי 2נאלצו לעזוב 

הפכה . עכו יהודיםחדשים עולים התיישבו חיילי הגדוד שכבש אותה לצד המנדטורי של העיר סגור ובחלקה 

בשנות . 4 הגדילו את  הרוב היהודי בשנות החמישים גלי ההגירה היהודים . 3 עם רוב יהודיחולקת לעיר מ

שישים החלו תהליכי עירוב ומעבר של האוכלוסייה הערבית מן העיר העתיקה לעיר המנדטורית וצפונה אשר ה

 נמשכים עד היום. 

 ם שהתמקדו בעכו כעירמחקריחברתיים, כלכליים ושלטוניים, כפי שמעידים  היו מניעיםאלו לתהליכי 

שנות בהתהליך החל : )2005גרזוזי  ; Torstrick, 2000 ;Falah, Hoy, and Sarker 2000 ( מעורבת

כאשר הצפיפות ותנאי המגורים בעיר העתיקה הניעו את האוכלוסייה הערבית לחפש פתרונות דיור  ,השישים

בשנות יך הואץ תהלהי הכפרים הערבים מהסביבה החלו להגר אליה. במקביל תושב .בשכונות היהודיות

עם התפנות דירות רבות בעיר המנדטורית כתוצאה מהגירה שלילית של האוכלוסייה היהודית  השמונים

חברתיים במקביל לתהליכים . )2005גרזוזי, ( עד היוםיש לו ביטויים ו בשנות התשעיםהאמידה, נמשך 

ם יתושבהכגון: התעלמות מצרכי  יםתהליכים שלטוניים מפל לטענתו של גרזוזי, התקיימואלו, כלכליים 

לכפר הסמוך  ההעברתבתוך העיר ועידוד לוסייה ערבית אמידה , הימנעות מבניית מגורים לאוכהערבים

 .) 30, 2005(גרזוזי,  מאכר-ג'דידה

                                                            
 )5, 2007(מונטרסקו, תהליך מאפיין גם ערים מעורבות אחרות בישראל על פי מונטרסקו  19
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ערבים ויהודים צד שכונות מעורבות, בהן לעיתים שכונות מופרדות לחלוטין לדפוסי העירוב בעיר כוללים; 

19Fות;בין האוכלוסיחברתיים -פערים כלכלייםבאותו בניין; גרים 

מלוות במפגשים המערכות חינוך נפרדות  20

שמסלימה בהתאם למצב הסכסוך הלאומי מתיחות פוליטית אל מול  איום וסקרנות הדדית; רחובאקראיים ב

החיים המשותפים בעיר מתאפשרים ורסטריק . לטענה של ט)Torstrick, 2000, 51–82(פלסטיני -יהודי

דווקא באותם רגעים בהם עכו משמרת את מעמדה כעיר שוליים, הרחוקה מההשפעה של המערכת המדינית 

עכו כעיר אל  יוןמחברת את הדמדגישה את המשמעות המורכבת של היות בשוליים, ה ,טענה זו )78שם, (

 פריפריה. 

תהליך אכלוס העיר הבנה את מעמדה של עכו כפריפריה חברתית ויצר את המבנה החברתי מרחבי שלה: כחלק 

מתהליך פיזור האוכלוסייה המדיני הוגדרה עכו כעיירת פיתוח ועם הגעת גלי ההגירה בשנות החמישים 

. אלו יושבו )Waterman, 1971, 97(והשישים, נשלחו אליה עולים מעוטי יכולת בעיקר ממרוקו וטוניס 

עץ ובשיכונים בשכונה המזרחית שנבנתה לשם כך. בתחילת שנות -במעברות ומאוחר יותר שוכנו בצריפי

עיקר עולים מגרוזיה ואזרבייג'ן אשר שוכנו ו מברית המועצות לשעבר ובהשבעים הגיע לעכו גל הגירה נוסף 

העולים הוותיקים ממרוקו אשר התגוררו עדיין  מצדתהליך שיכון זה גרם למחאה  .בשיכונים המזרחיים

שיכונים בחלק הצפוני של העיר תושבי המעברה להעברת במעברה. ניסיון לפתור את המתח נעשה באמצעות 

גל העלייה השני מברית המועצות בשנות התשעים תרם לאיזון . )Torstrick, 2000, 77-79( המנדטורית

עולים חדשים, רובם   13,000-שאפיינה את העיר בשנות השמונים. בו נוספו לעיר כ היהודיתההגירה השלילית 

בנה החברתי של האוכלוסייה . תהליך אכלוס זה מתבטא עד היום במ)29, 2005(גרזוזי, מקווקז וגרוזיה 

 .)Torstrick, 2000, 83( מתחלק לקהילות המתבססות על ארץ המוצאההיהודית בעכו 

4.20F אקונומי-מדד סוציוו 2 מדד פריפריאליות המגדירים אותה: ייםהממסדדים המדמיקומה בצפון הארץ, 

21 

של עכו את מעמדה מקבעים  תהליך פיזור האוכלוסייהעיר מעורבת והאוכלוסייה החלשה שיושבה בה בהיותה 

  .חברתיתגיאוגרפית וכפריפריה 

הציג את עכו כ"עיר ענייה, מוזנחת ובעלת תדמית קשה של  )1, 2006(בוצר, מחקר כלכלי של מכון מילקין 

. הידרדרות בכמות ובאיכות האוכלוסייה 1פשע ואלימות" והגדיר את שלוש "בעיותיה המרכזיות" של העיר: 

 הגבוה באחוז איכותית מתבטאת ירידה. לעיר קבוע שלילי במאזן הגירה ביטוי לידי באה מספרית ירידהבעיר (

. הידרדרות בהיקף ובמגוון העסקים והתעשייה 2), הפשע ובממדי העיר לאוכלוסיית ביחס הרווחה נתמכי של

 . שיעורי אבטלה גבוהים מהממוצע הארצי ומנתוני האזור. 3בעיר, 

                                                            
ואילו באזורים בהם  8-10נראה כי מדד העוני באזורים הסטטיסטיים בהם חיה האוכלוסייה הערבית הוא בין  2012על פי נתוני הלמ"ס משנת  20

 מעיד על רמת העוני הקשה ביותר. 10, כאשר 1-6חיה האוכלוסייה היהודית המדד נע בין  
על שיקולים כלכליים: מדד הפריפריאליות משקלל שני קריטריונים: נגישותה אקונומי שמים דגש -מדד הפריפריאליות והמדד הסוציו 21

 כלל בדרך אביב הן-גדולות יותר ואלו הסמוכות למחוז תל מקומיות אביב. על פיו רשויות-הפוטנציאלית של רשות מקומית ומידת קרבתה למחוז תל
אקונומי משקלל בין ארבעה קריטריונים: -. המדד הסוציו)2008(ציבל, ולמהגרים והן אשר מדורגות גבוה יותר  למשקיעים יותר אטרקטיביות

ערים ועל דמוגרפיה, השכלה וחינוך, תעסוקה ורמת חיים. שני המדדים האלו משפיעים על חלוקת תקציבים ומשאבים על כוחן הפוליטי של ה
 )62, 2015גוטמן, -הרון(שני ואתדמיתן כפריפריה חברתית 



Jews Arabs 

10% 90% 

30% 70% 

50% 50% 

90% 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העיר העתיקה

 3שיכון 
 נווה יוני נתניהו

 גבעת התמרים

 בורלא

 1שיכון 
 העםאחד 

ישיבת  
 ההסדר

 עכו המנדטורית

 וולפסון

 משעל

 אות יםנ
 שיכון צבא

 צפון הכרם
 הכרם

 אזור תעשייה

 2שיכון 
 בן גוריון

 נווה אביב

 נווה אלון

 מנחם בגין

 חרמון
 האגרוף

93%-7% 

24%-86% 

6%-94% 

9%-91% 8%-92% 

7%-93% 

10%-90% 

18%-82% 

27%-73% 

27%-73% 

25%-75% 44%-56% 

49%-51% 

45%-55% 
53%-47% 

55%-45% 

 דתי ולאומי בפריפריה  , פסיפס אתני –מרחב חברתי  -עכו 
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 העיר כדיאגרמה, טיפולוגיות מרקמים ושטחים פתוחים  –מרחב אדריכלי  -עכו 
עיר  .2עיר עתיקה,  .1זה לצד זה:  תקיימיםהמשלושה מרקמים עירוניים מורכב ממרחב הפיזי של עכו ה

הכרזת ישראלית. מעקב אחר שלושת המרקמים חושף את ההיסטוריה התכנונית של העיר. עיר . 3מנדטורית 

על העיר העתיקה כאתר מורשת עולמי מהווה רגע שיא בתהליך תכנון מתמשך שמטרתו  2001אונסק"ו בשנת 

 ).6, 2008תיירותי (פורמן נעמן  ,פיתוח כלכלילמנוף ה של להפוך את המרקם הייחודי

  

 שכונות חדשות בשיכון המזרח. ד3     
נבנו כחלק מתנופת פיתוח בשנים האחרונות אשר  

מטרתה להביא "אוכלוסייה חזקה איכותית וצעירה 
לעיר". האחת מיועדות ליוצאי צבא והשנייה 

לאוכלוסייה דתית. בפועל חלקן מתפקדות 
על ידי שערים ומרושתת  כשכונות סגורות

 במצלמות אבטחה

 .השכונה הצפונית החדשהג3
בנית כחלק מתנופת פיתוח נ

בשנים האחרונות. ובה בעיקר 
 משפחתיים.  -בתים דו

 שיכוני המזרח .א3         
 מעבר לפסי הרכבת בשנות החמישים נבנו           

 ) 1949תכנית הישראלית הראשונה לעכו (ה       
 התבססה על עקרון 'יחידות השכנות' וחילקה את עכו     
 לארבע יחידות; שתיים מהן היו השכונות הקיימות העיר     

 העתיקה והעיר המנדטורית ושתיים חדשות במזרח ובצפון.      
 כל יחידת שכנות תוכננה כמערכת המספקת את צרכיה והוקפה        

 ת הירוקות נועד לקשרברצועה ירוקה. השילוב בין הרצועו        
 בין השכונות ולהוות את הבסיס האירגוני של העיר          

            )Waterman, 1975, p. XII .( 
 בפועל רצועות אלו, בנוסף לטבעת                

 המקיפה את העיר העתיקה,                  
 עכו המנדטורית.2                               משמרות גבולות ברורים בין השכונות עד היום.              

 החל תחת השלטון  נהנבנתה במהלך המאה העשרים. תכנו          
 ) 1946, 1941, 1940העות'מני ושוכלל בתקופת המנדט הבריטי (    

 התכנית העות'מנית נערכה . )1968, 1954ובתכנון הישראלי (
 ) בכדי להקל Schumacher 1909מהנדס המחוז שומאכר ( על ידי

 על הדוחק בעיר העתיקה והתבססה על גריד מקביל וניצב 
 מ"ר. במרכז הגריד  40/150לקו החוף שיצר חלקות במידות 

 תוכנן אזור למבני ציבור אשר משמש עד היום כמרכז השלטוני
 ) Kendall 1940תכנית קנדל (. של עכו 

 מתקופת המנדט המשיכה את התכנון על פי 
 שהייתה מקובלת  zoning-ה שיטת

 בערים מערביות באותה תקופה. 
 הגדירה הטבעת הירוקה זו תכנית 

 מסביב לעיר העתיקה וקו הרכבת 
 הווים גבולות ברורים במרקם המ

 היום  עדהעירוני 
)Waterman, 1971( 
 

 עכו העתיקה. 1                                
 :מרקם שכבתיבנויה ב                                                                   

 , 11-מהמאה הצלבנית שכבה                                                          
 עליה עיר חומה מוסלמיתומ                                                          
 ת. תכניותהעות'מני מהתקופה                                                         

 של ישראל השימור הראשונות                                                           
 ) שמו דגש על1962 קסטן(                                                               

 המורשת שיקום וחשיפת                 
                                                                      בכדי לטשטש הצלבנית                 
 הערבית של  את המורשת                                                                     

                                    השימור  ואילו תכנית  .העיר 
 ) 2000 רחמימוב( החדשה
 את חשיבות                                                   הדגישה

 העיר המוסלמית
 'החיה'.   

  השכונה הצפונית הוותיקה.ב3
נבנתה בשנות השישים והשבעים, 
בהמשך פיזי לגריד המנדטורי אך 

 Watermanבמידות שונות (
). הבינוי לאורך השנים 1975:98

התרחב צפונה בבנייה פחות רוויה 
ומבנים נמוכים הכוללים גם 

-שכונות של בתים פרטיים צמודי
 קרקע. 



 
 

 קו מפריד בין מרקמים
 מבנים פיזיים –' קשיחים'גבולות  

 שטחים ירוקים -'רכים'גבולות 

 מסילת הרכבת חומת העיר העתיקה

 החפיר

 מסילת הרכבת

 'רצועה ירוקה'

 'רצועה ירוקה'

 טיפולוגיות מרקמים ושטחים פתוחים  , העיר כדיאגרמה –מרחב אדריכלי  -עכו 

 .א3

 .ב3

 .ג3

 .ד3

2. 

1. 
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 היכל התרבות אודיטוריום עכו. 3
היכל התרבות הוקם בשנות השבעים כחלק ממתחם מבני 
הציבור בעיר. הוא ממוקם בין העיר המנדטורית לשכונות 

הצפוניות. האודיטוריום מופעל על ידי העירייה בשיתוף 
החברה למתנ"סים ומנוהל על ידי תושב ויליד העיר. מוצגים 

בו מופעי בידור מ"מיטב התיאטראות והאמנים בארץ". 
לו כולל סדרות למינויי תאטרון, מופעי זמר, הרפרטואר ש

אפ וכדומה. המנויים ברובם תושביה -הצגות ילדים, סטנד
 היהודים של עכו ותושבי האזור. 

 המרכז לתאטרון עכו . 2
המרכז פועל בעיר העתיקה ומנוהל על ידי אמנים יהודים 

על ידי קבוצת שחקנים שבחרו  1985-וערבים. הוא נוסד ב
ם המרכזי וליצור אמנות פורצת דרך, ייחודית להתרחק מהזר

ואוטונומית. המרכז יוצר תאטרון אלטרנטיבי ניסיוני ומטרתו 
לפתח שפת תאטרון ייחודית, ולפעול בקהילה. הוא מנוהל על 
ידי שלושה מקבוצת השחקנים המקורית שהקימה את המרכז. 

שנה והאחרים גרים  35-אחת מהן חיה בעיר העתיקה מזה כ
כו. מנויי המרכז מגיעים בעיקר מהמושבים מחוץ לע

 והקיבוצים באזור. 

   מגמת תאטרון בבית ספר תיכון אורט דרסקי. 1
בית הספר ממוקם בחלקה הצפוני של עכו המנדטורית 

ולומדים בו בני נוער מהשכונות המזרחית והצפונית. זהו  
התיכון היהודי היחיד בעיר ומגמת התאטרון, אחת מהוותיקות 

שנה. המגמה מנוהלת על ידי  40-פועלת בו מזה כ בארץ
מורה שאינה גרה בעכו אך מהווה חלק מהותי מהפעילות 

תלמידים  15-התרבותית בעיר. במגמה לומדים מדי שנה כ
לבגרות בתאטרון, הכוללת תכנים וההצגות מזרם התאטרון 

   המרכזי.

 החוג לתאטרון במכללה האקדמית גליל מערבי . 4
ממוקמת בחלקה המזרחי של עכו והחוג לתאטרון המכללה 

פועל בה מזה כארבע שנים. החוג הוקם ומנוהל על ידי קבוצת 
אביב. מטרת -חוקרים מהחוג לתאטרון באוניברסיטת תל

התכנית לתת הכשרה אקדמית ליוצרי תאטרון, אנשי חינוך 
צוות המורים  .בתחומי התאטרון, במאי קהילה ובית ספר

אשר מתגוררים לרוב נים במאים ויוצרים מגוון וכולל שחק
סטודנטים רובם מצפון  15-במרכז הארץ. לומדים בחוג כ

הארץ, כחלק מהכשרתם הם מתבקשים להפעיל פרויקט 
 תאטרון בקהילה. 

 פסטיבל עכו לתאטרון אחר . 5 
שנה.  36פסטיבל עכו לתאטרון אחר פועל בעיר מזה 
' רון פרינגהפסטיבל מתקיים בעיר העתיקה ומציג תאט

בהצגות תחרות ומופעי רחוב. הצגות התחרות פונות בעיקר 
לקהל תל אביבי מתחום התאטרון, והן נתפסות בשדה 

התאטרון כקרש קפיצה עבור יוצרים צעירים המבקשים 
). מופעי הרחוב 26, 2007להצליח בזרם המרכזי (שם טוב 

ואווירת הפסטיבל מהווים מוקד משיכה למשפחות ומטיילים 
הוכרז הפסטיבל  2015חבי הארץ ולתושבי העיר. בשנת מר

לראשונה כפסטיבל בינלאומי ונעשו מאמצים לכלול בו 
הצגות מרחבי העולם, להזמין במאים ויוצרים לצפות בהצגות 

 התחרות ולהנחות סדנאות אמן 

 סופרפוזיציה. 6

 בעכו של התאטרוןפעילות רשתות ה

 

 

 

   



 קשרי עבודה עם זירות אחרות

 
  
 

       

 )יוצר/מנהל/יוזם/מקים(הדמות המרכזית 

 שחקנים
 קהל

 רשתות הפעילות של התאטרון בעכו
  

 המרכז לתאטרון עכו. 2   דרסקיתאטרון בבית ספר תיכון אורט מגמת . 1

 החוג לתאטרון במכללה האקדמית גליל מערבי. 4 אודיטוריום עכו, היכל התרבות. 3

 סופרפוזיציה. 6 פסטיבל עכו לתאטרון אחר. 5

42a  רשתות הפעילות של התאטרון בעכו: 13איור.......................... 
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 חשיבות המחקר ותרומה צפויה. 4.4
תהליכי ו במערך העולמי היחסים בין עריםאינטנסיביות  פעם, לאור-מחקר על עירוניות חשוב היום, יותר מאי

הכפרים אל הערים מסיבי של תושבי מעבר תהליכים אלו כוללים . 21-האורבניזציה המאפיינים את המאה ה

ספרות  .גר המרכזי שלהןתשהגיוון הוא הא ,ערים מעורבותכיום  ויוצרים רחבי העולםבהגירה של פליטים ו

 , מהעירוניותיאוריה מקומית הנובעת מלמטהפיתוח תהמחקר העוסקת בנושא זה מדגישה את החשיבות ב

קבוצות בין יחסים תיאוריה המדגישה את מורכבות ה ,פריפריאלית ,מעורבת ,תיכונית-הייחודית לעיר מזרח

עירוניות לזיהוי ואפיון  שיטת מחקר בהצעתהנוכחי היא של המחקר לפיכך תרומתו זו את זו. מכוננות ה

מקומית זו באמצעות שילוב של שלושה מושגים אנליטיים ושלושה תחומי ידע: פעולה אמנותית, מרחב 

 ערים ומדעי החברה. תכנון וציבור,  ובהתאמה תאטרון, 

 : אמפיריאורטי, במישור המתודולוגי ובמישור ההמוצע תהיה במישור התי תרומתו של המחקר

פעולה אמנותית בעיר אל מחוץ לדיון באמנות אודות את השיח  ירחיבבמישור  התיאורטי: המחקר  -

אקטיביסטית או בהתחדשות העירונית תוך הדגשת מושג העירוניות והאופנים שבהם פעולה אמנותית מעצבת 

ולהרחבת הדיון על יחסי הגומלין  ,לפיתוח מושג העירוניותעירוניות או מושפעת ממנה. בכך יתרום המחקר 

 בין פעולה אמנותית לעיר. 

חקר התאטרון, לאינטגרציה בין שיטות המגיעות מעולמות תוכן שונים;  יתרוםמתודולוגית המחקר  מבחינה -

 . ומחקר במדעי החברה מחקר תכנוני אדריכלי

עיר מעורבת, פריפריאלית בישראל ויתרום להרחבת גוף הידע העוסק המרחב יתמקד בעכו, אמפירי הבמישור  -

אסטרטגיות להתחדשות עירונית אשר צמחו בעולם ותן של בחינת התקבלבין היתר על ידי בערים אלו. 

 הזה.בזירה המקומית, ומשמעותן במרחב, במקום ובציבור המערבי, 

 מבנה המחקר ולוח זמנים. 4.5
 ,ובמקביל אליה ,עבודת שדה אתנוגרפית אשר במהלכהיתמקד בראשון השלב ה :מחולק לשני שלביםהמחקר 

אאסוף חומרים למחקר האדריכלי, היסטורי, מחקר המדיניות וניתוח התוכן של ההצגות. השלב שני של 

ויצירת   גיבוש התמות המרכזיות  באמצעות חזרה לתיאוריה, פרשני של האתנוגרפיההמחקר יכלול ניתוח 

ה לסופרפוזיציה . שלב זה של המחקר יהווה הכנשל הממצאים מכל שיטות המחקרוויזואלי ייצוג אדריכלי 

, ניתוח האדריכלי(משכבות המחקר השונות שתתקיים אחריו ובה אצליב את הייצוג האדריכלי של הממצאים 

 . )וניתוח תוכן אתנוגרפיהניתוח מדיניות, 
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 להלן:נבנה לוח הזמנים המפורט בטבלה למבנה מוצע זה בהתאם 

  תאריך סיום תאריך התחלה  פירוט משימה   

, מחקר אדריכלי 5-ו 1מיפוי הזירות, אתנוגרפיה זירה   מחקר גישוש
והיסטורי של התכנון העירוני בעכו, ראיונות מובנים 

 וחצי מובנים, ניתוחים מרחביים של העיר

01/03/2015 01/12/2015 9 

 8 01/07/2016 01/10/2015  חיבור תמציתי
תצפית משתתפת בחמשת מוסדות התאטרון. השתתפות  אתנוגרפיה  שלב א'

בשיעורים, בחזרות לקראת הצגה ובהצגות. ראיונות 
מובנים וחצי מובנים עם יוצרים, מנהלים, שחקנים 

 וקהל

01/07/2016 01/01/2017 7 

מחקר  
 אדריכלי/היסטורי

סכמות ודיאגרמות עירוניות, מחקר ארכיוני, ראיונות 
 עם דמויות מפתח 

01/07/2016 01/01/2017 7 

איסוף מידע על המבנה הארגוני/ניהולי של כל אחת  מחקר מדיניות 
 מהזירות

01/07/2016 01/01/2017 7 

ניתוח הקשרים בין תוכן ההצגה להקשר המרחבי של  ניתוח תוכן 
 העיר

01/07/2016 01/01/2017 7 

ניתוח פרשני ראשוני  
 של האתנוגרפיה

ועל ראיונות ייצור ביטוי רפלקסיה על יומני שדה, 
 ויזואלי לרעיונות מרכזיים

01/07/2017 01/03/2017 2 

 פרשני של האתנוגרפיהניתוח  אתנוגרפיה  שלב ב'
 גיבוש התמות המרכזיות  באמצעות חזרה לתיאוריה

01/03/2017 01/07/2017 4 

מחקר  
 אדריכלי/היסטורי

 4 01/07/2017 01/03/2017 ניתוח וביטוי וויזואלי למידע שנאסף בשלב א 

 4 01/07/2017 01/03/2017 ניתוח וביטוי וויזואלי למידע שנאסף בשלב א מחקר מדיניות 

 4 01/07/2017 01/03/2017 ניתוח וביטוי וויזואלי למידע שנאסף בשלב א ניתוח תוכן 
הצלבת הידע משכבות המחקר השונות וניתוח אדריכלי   סופרפוזיציה

 הוויזואלייםשל התוצרים 
01/06/2017 01/12/2017 6 

 8 01/03/2018 01/07/2017 דוקטורט כתיבת ה

 מחקר אדריכלי—

 מחקר היסטורי—

 מחקר מדיניות—

  אתנוגרפיה—

 ניתוח תוכן, —
 טקסט/קונטקסט

 סופרפוזיציה
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 חיבור תמציתי

 שלב ב 1 שלב א 1

ייצוג —
אדריכלי של 

הממצאים 
מן המחקר 
האדריכלי, 

היסטורי, 
מדיניות, 

אתנוגרפיה 
 וניתוח תוכן

 אתנוגרפיה—
 ניתוח פרשני ראשוני 

גיבוש —
התמות 

המרכזיות  

 מחקר גישוש 1

 שנה רביעית שנה שלישית שנה שניה שנה ראשונה

ל 
ש

ל 
כ
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ים
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ה

 
 ביצוע המחקר

 ניתוח המידע

 רקע תיאורטי:
 תאטרון 

 מרחב 
 ציבור

 אתנוגרפיה
 הגדרת גבולות השדה 

 מיפוי זירות המחקר

 43a ............... ...........רעומהלך המחקר ולוח זמנים מש :14איור 
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 נספח: מחקר גישוש 
הפריסה במסגרת מחקר הגישוש למדתי את ההיסטוריה התכנונית של עכו, זיהיתי את זירות התאטרון ואת 

המרחבית שלהן, ערכתי ראיונות עם אנשי מפתח בכל אחת מהזירות ובצעתי מחקר אתנוגרפי בשתיים מהן. 

 להלן פירוט העבודה שנעשתה כחלק ממחקר הגישוש:

1.  
מגמת 

תאטרון 
בי"ס תיכון 

 דרסקי

  הבגרות של המגמהמבחני  - אתנוגרפיה
ני חמבולחברים. בנוסף השתתפות ב הצגות להוריםהשתתפות בחזרות וצפייה בכולל 

. ללא קהל. צפייה בבחינה בעל פה מול בוחנת ממשרד החינוךשמתקיימים מונולוגים ה
התהליך כלל ניהול יומן שדה מפורט, צילום, השלמת מידע בשיחות אישיות וניתוח של 

 המידע שנאסף.

01.03-23.03.2015 

  הצגת יום השואה -אתנוגרפיה 
הקבוצה במהלך החזרות. החל מחזרות ראשונות באולם בית הספר אל אחרי מעקב 

האודיטוריום העירוני כולל שבוע של חזרות אל תוך השעות הקטנות של הלילה. צפייה 
בשלוש הצגות לתלמידי חטיבת הביניים מהעיר ובערב יום השואה עצמו. התהליך כלל 

 יות וניתוח של המידע שנאסףניהול יומן שדה מפורט, צילום, השלמת מידע בשיחות איש

30.03-15.04.15 
 
 

  ראיונות
 14.1.15  שנה 35מזה  תאטרוןהמנהלת מגמת מורה ו סימונה קורן
 15.7.15 תלמידת המגמה הדר אלמקיס

 22.7.15 תלמידת המגמה עדן
 22.7.15 תלמידת המגמה בלחסן אביחי
 22.7.15 תלמידת המגמה שושן הילה

 15.4.15 ילידת עכו מנהלת חטיבת ביניים "רוז" מעוזרבקה פורמן 
2 . 
מרכז ה

לתאטרון 
 עכו

  ראיונות
 7.12.14 המרכז לתאטרון עכו -תי ומנהל אמנמייסד ו חאלד אבו עלי

 10.3.15 מנהלת אמנותית מרכז לתאטרון עכומייסדת ו סמדר יערון
 27.9.15 יוצרת בתאטרון עכו ומייסדת תאטרון לוד פנינה רייצר

3. 
היכל 

 -התרבות 
אודיטוריום 

 עכו

  ראיונות
 7.12.14 מנהל אודיטוריום עכו מאור בנזינו
 01.04.15 הפועל בהיכל התרבות במאי תאטרון קהילתי עכו ברק בן דוד

 14.4.15 אב בית אודיטוריום ומתנ"ס אליאס 
 14.4.15 מנהלת חשבונות ומזכירה אודיטוריום ומתנ"ס שמחה

 07.04.15 הסמוך לאודיטוריום רכזות מרכז צעירים עכו ויקטוריה ואתי 
4. 

החוג 
לתאטרון 
המכללה 

האקדמית 
גליל 

 מערבי

  ראיונות
 18.1.15 מייסד מגמת התאטרון במכללה דן אוריאןפרופ' 

 11.8.2015 ראש החוג לתאטרון במכללה האקדמית גליל מערבי פיטר האריסד"ר 

5. 
פסטיבל 
תאטרון 

 עכו
לתאטרון 

 אחר

   35פסטיבל  –אתנוגרפיה 
ימי הפסטיבל. התמקדות במרחב הציבורי  3צפייה במופעי רחוב ואירועי חוצות במשך 

הפתוח של הפסטיבל, תנועה חופשית עם הקהל, ראיונות חצי מובנים ושיחות חולין. 
וניתוח של התהליך כלל ניהול יומן שדה מפורט, צילום, השלמת מידע בשיחות אישיות 

 המידע שנאסף

 2014סוכות 

  36פסטיבל  –אתנוגרפיה 
. החל מישיבות ההכנה 36-התמונה הצטרפתי לצוות ההפקה של הפסטיבל ה להשלמת

העתיקה  בעיר םהראשונות כחצי שנה לפני הפסטיבל, דרך בחירת ההצגות וסיורי
 2015סוכות 
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. במהלכם הפסטיבלקמת של ההאינטנסיביים שבועיים לבחירת החללים האפשריים, אל ה
גישות מטה הפסטיבל. עם הגעת פגישה חופשית לכולל  הייתי חלק מצוות ההקמה

השחקנים והיוצרים ערכתי תצפיות בחזרות, בחדר האוכל ובמגורי האמנים. התהליך כלל 
 - אנשי תאורה וסאונד ועם צוות ההפקה המקומיראיונות עם אמנים, במאים, מפיקים, 

 העיר העתיקה קהל ותושביהשיחות עם ומן הצד השני  'למותמחשיכי או'בוני במות ו
  ראיונות

 23.11.14 השנים האחרונות 15, מנהל הפסטיבל באחראי תרבות עריית עכו אלברט בן שלוש
 27.9.15 מהוועדה האמנותית של הפסטיבל מאז הקמתו יובל מסקין 

 17.9.15 מפיק טכני פסטיבל עכו בן פטל
 17.9.15 , יליד עכועוזר למפיק טכני אופיר

 21.9.15 עובד החברה לפיתוח עכואחראי על הכנת האולמות לפסטיבל,  חליל עסקרי
 21.9.15 אמן בעיר העתיקה חיר פודי

 20.9.15 שחקן "הנסיכה לא אוכלת ציזבורגר" מוצי אביב
 20.9.15 שחקן "הנסיכה לא אוכלת ציזבורגר" רוי קלדרון

 20.9.15 על כל צרה שלא תבוא" "שחקן  טומיליו
 25.9.15 תבוא" על כל צרה שלא"מפיקה  מיכל

 SIA 25.9.15שומר של חברת  דרויש
 SIA 25.9.15שומר של חברת  מוחמד

 25.9.15 "בית מטבחיים" וכוראוגראפיתבמאית  סיון וטל קון
 25.9.15 " מנהלת סטודיו למשחק בחולון מפיקה "יאבלק ענת דותן אוזן

 25.9.15 שחקן "קוריולנוס" רונן שמי
 25.9.15 שחקנית "הנסיכה לא אוכלת ציזבורגר" דינה
 25.9.15 שחקן "הנסיכה לא אוכלת ציזבורגר" ג'ואן

 26.9.15 מעצב תאורה יאבלק אורי רובינשטיין,
 26.9.15 מעצב תאורה יאבלק ניר ריקון

 26.9.15 מפיקה "זה כל הזמן בורח לי" רעות 
 26.9.15 זה כל הזמן בורח לי""מעצב תאורה  אמיר 

 27.9.15 "קוריולנוס"במאי  איתי דורון
 27.9.15 "קוריולנוס"יוצר מוזיקה  ניר טימור
 27.9.15 "לנוסוקורי"שחקן  אלון מינץ 

 SIA 28.9.15שומר של חברת  אחמד 
 30.9.15 הקייטרינג אחראי על אבי

 30.9.15 פליטים מסודןרחוב מנהלת "שנות גלות" מופע   יפה שוסטר
 30.9.15 "קוריולנוס"שחקן  ערן בן זאב 

 30.9.15 אחראית חו"ל בפסטיבל סיגל
  ראיונות נוספים שנעשו כחלק ממחקר הגישוש כללי

 30.11.14 מוטב יחדיועובדת סוציאליות בחרה למתנ"סים,  לימור 
11.1.15 

 31.12.14 יוזמת המסלול לאמנות רב תחומית במכללת גליל מערבי -אמנית  נורית צדרבאום
 31.12.14 אוצרת מוזיאון עוקשי רחל זמר

 10.3.15 תושבת וילידת העיר העתיקה פאטמה טהה
 שמעון לנקרי

 ראש העיר עכו
 הרצאה בקורס לתכנון חברתי בטכניון

 במהלך הפסטיבלשיחה אישית 
 הרצאה בכנס "מרכז ופריפריה" המכללה האקדמית גליל מערבי

 הרצאה לקורס עיצוב עירוני מהטכניון

03.06.15 
30.9.15 
14.3.16 
20.3.16 
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