
 

 

 
 

 ,עיצובל "הנסן מתחם" אכלוסנוהל                     
 וטכנולוגיה מדיה                                 

 

 כללי .1

רחוב ב "הנסן ב"מתחם מקימה בימים אלו ,"(הרשות)להלן: "רשות לפיתוח ירושלים ה
 יםהנוצרהעיצוב  תחומידגש על ב ,מרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה בירושלים 71מרכוס 
 "(.המתחם)להלן: " חדשניותיות טכנולוגבשילוב 

רים יוצומעצבים אמנים, ב המתחם לפרקי זמן שוניםשל ס ואכלאפשר לבכוונת הרשות 
הצגת תערוכות במתחם לקדם כן , ובמתחםשיעבדו "( יוצרים)כולם יחד יקראו להלן: "

 העוסקר חף או/או כל גו ,מוזיאונים, גלריות ,מוסדות תרבותשיוצגו על ידי מתחלפות, 
  ."(גופי תרבות)להלן: " מים הנ"לבתחו

, והטכנולוגיה העיצוב ,אומנותה לפרוץ דרך בעולםוגופי תרבות ליוצרים  המתחם יסייע
, כנדבך נוסף בעיר ירושליםאומנותי ויצירת שיח חדשנית, בדרך של מתן במה ליצירה 

 . בארץ ובחו"ל של העירחברתית התרבותית וה הורבותבפיתוח מע

)לא כולל  מסחריו/או רשות לאפשר קיום אירועים בעלי תוכן תרבותי הכמו כן בכוונת 
 על ידיאו  ,והרשות. האירועים יתקיימו ביוזמה של הנהלת המתחם אירועים פרטיים(

 הגשת בקשה לקיום אירוע שתיבחן בכפוף לקריטריונים המפורטים להלן.

 

 מסלולי התוכנית

, וכן לעבוד בירושלים ולהציג בה ,ומהעולםמהארץ  ים,יוצרלעודד הינה מטרת התוכנית 
הצגת שיוכשרו לשם  ,מוזיאלייםהתצוגה החללי להוות מוקד משיכה לגופי תרבות להציג ב

 במתחם.  תערוכות מתחלפות

-דיהמתחומי היצירה והתצוגה במתחם יתנו דגש על אומנות הנוצרת בשילוב טכנולוגיות 
אנימציית מחשב, אמנות , גרפיקה ממוחשבת, דיגיטליתאמנות בין היתר,  ,, הכוללתחדשה
ואמנות  ובוטיקה ממוחשבת, רמשלבת טכנולוגיות אינטראקטיביותהאמנות  רשת,

 ההקרנה והקולנוע. מישיתופי פעולה בתחויפעל המתחם ביצירת  ,נוסףב. ביוטכנולוגית

ם העיצוב בתחוומשמעותית שחקנית מרכזית כ ,ירושליםעיר מתחם יהווה מקור חוזק לה
 .בארץ ומחוצה לה ,חדשה-היבשילוב מדוהאומנות 

 מסלולים:מספר תפעיל הרשות המתחם במסגרת תכנית 

 יוצריםמסלול  .א

 ,למתחםויוצרים, שיעמדו בתנאי הקבלה מעצבים  ,אמניםיושכרו לבמסגרת מסלול זה  
, וכן הדרכה מקצועית בתחומי יצירתםבתנאים נוחים, עבודה תצוגה ומכירה חללי 

 .ועסקיתמנת לסייע להם להתבסס בעיר מבחינה מקצועית -וזאת על

, ליצירה, להכוונהמחפשים מקום  אשרויוצרים, מעצבים  ,אמניםהמתחם מיועד ל
 .ולמכירה הצגהל
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 מסלול גופי תרבות ב.

לתקופות משתנות, מוזיאליים, חללי תצוגה  גופי תרבותל יושכרובמסגרת מסלול זה  
, חדשה-בדגש על שילוב טכנולוגיות מדיה ,העיצובוהאומנות  בתחום הצגת תערוכותל

  .וזאת בתנאים נוחים

המתחם מיועד לגופי תרבות אשר התערוכות שיוצגו על ידם יהוו תרומה בפיתוח   
האומנות לפעילויות בתחום משיכה ירושלים למוקד והפיכת  ,אומנותיהשיח ה
  .העיצובו

המבקשים לעשות שימוש מוסדות אקדמיים  עבוראינו מכוון זה מסלול מובהר כי   

 ,כאמוראו פעילויות אחרות , אלא לצרכי הצגת תערוכות במתחם לצרכי לימודים
 .נהלת המתחםהבתיאום עם 

 

 קיום אירועים ג.

תרבות ו/או  אירועימם של הרשות לאפשר קיובמסגרת פעילות המתחם מתכוונת  
ורוח המתחם ו/או בעלי לאופי קשר בעלי )לא כולל אירועים פרטיים(,  מסחראירועי 

 ערך מוסף לפעילות שתתקיים במתחם.

 

  הגדרות .2

 הסבר המונח

 בשילובטכנולוגיות 
 חדשה-מדיה

גרפיקה , אמנות דיגיטליתאומנות הנוצרת בשילוב סוגה הכוללת 
טכנולוגיות  אנימציית מחשב, אמנות רשת,, ממוחשבת

 . ולוגיתואמנות טכנ ובוטיקה ממוחשבת, ראינטראקטיביות

)תינתן  העוסקים באומנות ו/או עיצוב, והינם אחד מאלה גופים "גוף תרבות"
 :(חדשה-עדיפות לתחומים המשלבים שימוש בטכנולוגיות מדיה

 מוזיאון 

 גלריה 

  מוסד אקדמי 

  חל"צעמותה / 

 העונה על אחת מההגדרות דלעיל גורם מחו"ל 

  לעיל ויובא לאישור  יםמנויאחד מהגוף תרבות שאינו
 הרשות או מי מטעמו הלמנ
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אנשי מקצוע אשר תחום עיסוקם נכלל ברשימת המקצועות  "אמנים"
בטכנולוגיות המשלבים שימוש תחומים להבאים )תינתן עדיפות 

 (:חדשה-מדיה

 ציור 

 פיסול 

 קולנוע 

 מחול 

 מוזיקה  

 אמנות פלסטית 

 אמנות דיגיטלית 

 

 גרפיקה ממוחשבת 

 אנימציית מחשב 

 אמנות רשת 

  אמנות משלבת 

  טראקטיביותאינטכנולוגיות 

  מוחשבתמרובוטיקה 

 אמנות ביוטכנולוגית. 

 אחד  תחום עיסוק שאינו
לעיל ויובא  יםמנוימה

הרשות או מי  הלמנלאישור 
 מטעמו

  הוא עיצוב על תחומיו השוניםאנשי מקצוע אשר תחום עיסוקם  "מעצבים"

 אמנים או מעצבים "יוצרים"

" או יוצרים"קבוצת 
 "קבוצה"

אשר כל חבריה עומדים בהגדרות יוצרים  2ת לפחו המונהה קבוצ
 או אמניםו/דלעיל ביחס למעצבים 

ן תרבותי ללא מטרות רווח או פעילויות פעילויות בעלות תוכ  ""אירועים
 בעלות תוכן תרבותי /מסחרי עם מטרות רווח כגון:

יו, גלריה, סטוד שטח לטובת מפעילי תוכן תרבות )כגון:השכרת 
אירועים בעלי  קהילתיתפעילות של עמותות, פעילות  (,וכדו'

. אירועים 'וחשיפה בינלאומית, אירועי תרבות איכותיים וכד
  .לציבורם שלרוב פתוחי

פעילות לצורך  שטחהשכרת  אירועים למטרת רווח שכוללים
 אירועי חברה, כנסיםכגון פסטיבל מסחרי,  לטווח קצר/ארוך

ורוח המתחם ו/או בעלי ערך מוסף  לאופי ו' ואשר בעלי קשרוכד
 לפעילות שתתקיים במתחם.

יובהר כי לא יתאפשר קיום אירועים פרטיים )שאינם של גופים 
 .מסחריים(

"הועדת המייעצת 
או  לניהול אמנותי"

ועדה מקצועית המוסמכת לבחור את האמנים ו/או המעצבים 
ו/או לאשר בקשות  ו/או גופי התרבות אשר יתקבלו למתחם

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
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 .להלן 6; הרכב הוועדה מפורט בסעיף לקיום אירועים במתחם "הוועדה המייעצת"

 

 )בודדים וקבוצות( גופי תרבותיוצרים ול זכאות כללי .3

ו/או קבוצת  בתנאים הבאים יםעומדהיוצרים  ,זכאי להגיש מועמדות למתחם א.
 :אמנים/מעצבים שכל אחד מחבריה עומד בתנאים הבאים

האמנות )בתחומים המופיעים בהגדרת בתחומי ו/או על תיכוני בוגר מוסד אקדמי 
 .לפחותאו יוצר שהציג בתערוכה ציבורית אחת  ,אמנים לעיל(

 עומד בתנאים הבאים במצטבר:התרבות  גוף למתחם, מדותזכאי להגיש מוע .ב

 .בפני הקהל הרחב ים/היו פתוחשהוצגו /מיצגיםקיים לפחות חמש תערוכות .א

 .תלמידים 30-לא פחות מ במוסדרשומים  –במקרה של מוסד אקדמי  .ב

גוף אשר פעילותו עוסקת בין היתר בשילוב של טכנולוגיה ואומנות )מקיים  .ג
 (.האמורבתחום ו/או פעילויות אחרות אות סדנ ,תערוכות ,קורסים

 

 אירועים תרבותיים ומסחרייםקיום כללי זכאות ל .4

 .המתחם לאופי ורוחו/או קשר  מתחםהאירוע אשר יש לו ערך מוסף לפעילות  .א

עיצוב, לכמתחם  ,של המתחם אירוע אשר יתרום לקידום המיתוג, השיווק והפרסום .ב

 .מדיה וטכנולוגיה

ו ב' אלתרום לקהילה ובלבד שמתקיימים בו אחד מהסעיפים א' אירוע שיש בו כדי      .ג
 .לעיל

 

 דמי השכירות .5

תצוגה עבודה  יחלל ישכרואשר יתקבלו למתחם  גופי תרבות, או קבוצות ,יוצרים .א
הוועדה על ידי יקבע  שכירותהדמי  גובה .לתקופה שתוסכם בין הצדדיםמכירה, ו

אשר  תעריפון המצורף לנוהל זה,לדרגות דמי השכירות המפורטות בבהתאם המייעצת 
   יתעדכן מעת לעת על ידי הרשות.

, כפי שיפורט יישאו השוכרים בהוצאות תפעול ודמי ניהול ,כאמור דמי השכירותבנוסף ל
  .בהסכם שיחתם עמם

לשוכרים הרשות או מי מטעמו יהא רשאי לאפשר  הלמנמבלי לגרוע מן האמור,  .ב
 , לתקופה שתוסכם בין הצדדים, בתמורהעבודה תצוגה ומכירה יחלללקבל במתחם 

 . להלן )ב(6, וזאת בהתאם לקריטריונים האמורים בסעיף לחלף דמי שכירות

אשר תיגבה השכירות דמי  גובהרשאי לקבוע את יהא ל הרשות או מי מטעמו המנ     .ג
 , בהתאם לתעריפון המצורף לנוהל זה.מבקשי קיום אירועיםמ
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 גופי התרבותוהיוצרים בחירת  .6

מבין המועמדים אשר  וגופי התרבותהיוצרים  תבחר אתהוועדה המייעצת לניהול אמנותי 
 לקיום אירועיםתכנית/אמנותית המתאימות ו/או תאשר בקשות , בכללי הזכאותיעמדו 

 .כמפורט בנוהל זה, פי קריטריונים מקצועיים-וזאת על, (במתחם

 :תורכב מהגורמים הבאים הוועדה המייעצת לניהול אמנותי

 ל הרשות או מי מטעמו )יו"ר(המנ; 

 ;סמנכ"ל הכספים או חשבת הרשות 

 מתחםנציג מטעם הרשות האחראי על ניהול ה; 

 עיריית ירושליםמינהל תרבות ופנאי ב נציג; 

 אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים; נציג ראש החוג לעיצוב בבצלאל 

 של הרשות; יזיהומנהל המיזם לקולנוע וטלו 

לחלק מן הישיבות או לכולן של יועץ מקצועי לוועדה המייעצת  שיידרש צירופוככל 
)לרבות יועץ מוזיאלי, יועץ טכנולוגי, יועץ מטעם נציגי הגופים הפועלים במתחם ואו כל 

 .או מי מטעמול הרשות היועץ אחר(, יידרש אישורו של מנ

המבקשים לפעול את התוכן המקצועי של  תבחןהמייעצת לניהול אומנותי הוועדה 
תוך שמירה אדוקה ותבחן שיתופי פעולה ואירוח של תצוגות ואירועים במתחם, , במתחם

. בנושאי תקציב להלןואופיו ובהתאם לקריטריונים המפורטים  על מטרות המתחם
הוועדה כגוף  תשמשהרשות או מי מטעמו, ל המנהמתחם הנמצאת בסמכותו של פעילות 

  מייעץ בלבד.

רך שיתופי פעולה ופרויקטים תיעשה על בסיס המלצת התקשרות עם גורמים שונים לצו
 הוועדה. 

בבחינת המועמדים וקבלת החלטה ביחס לכל אחד מהם,  מלאלוועדה יהא שיקול דעת 
והחלטתה תהא סופית ובלבד שתהא מנומקת בכתב, בהתייחס לקריטריונים האמורים 

 להלן, ולמטרות נוהל זה.

  :כדלקמן י הוועדה יהיויד-לע המועמדיםלבחירת שישמשו קריטריונים ה .ב

 תרבותיים ומסחריים וקיום אירועיםיוצרים  גופי תרבות

 חדשנות חדשנות

 מקצועיות/איכות מול המוצרים והעיצוב איכות

 מעצבים יוצרים פוטנציאל מסחרי

 פוטנציאל מסחרי מקוריות



          
 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 נהלי המתחם .7

הוראות בעמוד יחויבו ל, ואירועים שיאושר קיומם במתחםאשר יתקבלו למתחם  מועמדים
, אשר יכלול בין היתר התייחסות לנקודות הסכם השכירות ותקנון המתחם שיצורף אליו

 הבאות:

על ידי הרשות מתחם כפי שיאושר תקנון פעילות בלפעול בהתאם ל יתחייבהשוכר  .א
 .להסכם השכירותכנספח ויצורף 

י יד-ליקבעו עיכפי ש המתחםוקווי העיצוב של  האופיהשוכר יתחייב לשמירה על  .ב
 .הרשות

 הרשות.י יד-לעהשוכר יתחייב לשמור על כללי העיצוב במרחב הציבורי כפי שיקבעו  .ג

שוכר אשר לא יעמוד , ימים 1בהתראה של  ,יא מן המתחםלהוצ תרשאיתהיה  הרשות .ד
עלולה, לדעת הרשות, לפגוע בפעילות  התנהלותואו ש, הרשותי יד-לשנקבעו ע םבכללי

  .המתחם

 

 הצטרפות לפעילות במתחם .8

 פרסום נוהל זה ואילך.החל מיום ניתן להגיש מתחם ב לפעולבקשות את ה .א

פעילות במתחם לשת מועמדות בקשת הצטרפות למתחם תוגש על גבי טופס "הג .ב
 .www.jda.gov.il :", שאותו ניתן להוריד מאתר הרשות לפיתוח ירושליםהנסן

 :את המסמכים הבאיםלבקשתו המבקש להגיש מועמדות יצרף  אמן/מעצב .ג

 'אנספח ידי המבקש )-לכשהוא ממולא וחתום ע ,הגשת מועמדותטופס  .7
 ;(לנוהל זה

 ;ודם וכל מידע רלוונטי נוסףניסיון מסחרי ק קורות חיים, המלצות, .2

 ;תיק עבודות .3

 ;פירוט ההצעה לפעילות במתחם .4

  .מוסד אקדמי ו/או על תיכוני בתחומי האמנותמאישור סיום לימודים מ .5

, ואת (לנוהל זה 'נספח א) תגיש טופס הגשת מועמדות אחד מרוכזיוצרים קבוצת 
תבקש במקרה בו מן האמור, מבלי לגרוע  לגבי כל אחד מחבריה.לעיל  7-5פריטים 

 יכולת מימוש וביצוע 

 מקוריות 

 חדשה-בשילוב טכנולוגיות מדיה לאומנות ועיצובכמתחם  מימוש יעדי המתחם

 תרומה וערך מוסף למתחם, ולפעילות בקהילה
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תהא , ואשר לא כל חבריה עומדים בתנאים דלעיל, קיים פעילות במתחםלקבוצה 
, על פי התנאיםבחלק מן ועדת הבחירה רשאית לפטור חלק מן החברים מעמידה 

 ובלבד שבקבוצה יוצר אחד העומד בתנאים באופן מלא.שיקול דעתה, 

 :באיםיצרף את המסמכים ה והמבקש להגיש מועמדות גוף תרבות .ד

ידי מנהל מורשה חתימה -לכשהוא ממולא וחתום ע ,הגשת מועמדותטופס  .7
 ;לנוהל זה( 'אנספח ) שלו

ניסיון מסחרי קודם וכל מידע  , המלצות,דף מידע אודות גוף התרבות .2
 ;רלוונטי נוסף

בפני  /היו פתוחיםשהוצגו /מיצגיםלפחות חמש תערוכות הצהרה לכך שקיים .3
 הן;ופירוט בנוגע אלי הקהל הרחב

מידע בנוגע לפעילות שעוסקת בשילוב של טכנולוגיה ואומנות )קורסים,  .4
 /או פעילויות אחרות בתחום האמור(;תערוכות, סדנאות ו

רוט ההצעה לשיתוף פעולה ובכלל זה התרומה והערך המוסף למתחם, יפ .5
 .ולפעילות בקהילה

ופס הגשת טגישו את חיד או קבוצה המבקשים לקיים אירוע תרבות ומסחר במקום יי .ה
 (.לנוהל זה נספח א'המועמדות כשהוא ממולא וחתום )

 הגשת המסמכים:אופן  .ו

נהלת ילידי מ למשרדי הרשות,או להגיש באופן ידני בדואר,  יש לשלוח המסמכים את
  ., ירושלים2ספרא  ככרהרשות לפיתוח ירושלים,  :לכתובתמתחם הנסן, 

במייל או  02-6225326ל': בט ,עברינועה , אצל גברת םמסמכיהיש לוודא קבלת 
noah@jda.gov.il . 

 הוועדה המייעצת. בפני תידון לא הנדרשים המסמכים ללתכלול את כ שלא בקשה

 

 הליך בחירת המועמדים .9

 בשלושהיבוצע הוועדה המייעצת י יד-עלתרבות  יגופו/או יוצרים הליך בחירת  .א
 שלבים:

 .לנוהל זהעל פי כללי הזכאות בחינת העמידה ב - שלב א'

  .נוהל זהבכאמור קריטריוני הבחירה הבקשות על בסיס איכות בחינת   - 'בשלב 

מועמד לקבלת מטעם הנציג לזמן  ,דעתה-לי שיקופ-בשלב זה תוכל הוועדה, על
 הבהרות באשר לבקשתו.

קיים שיקול דעת שלא לאשר בקשה לזכאות לפעול יובהר כי לוועדה המייעצת  .ב
 נוהל זה.במתחם, אף אם הינה עומדת בתנאי 

 יבוצע כדלהלן:הליך אישור קיום אירועים  .ג
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ל נהויובאו לאישור מרשות בקשות לקיום אירועים חד פעמיים )עד חודש( יוגשו ל .א
 . או מי מטעמו הרשות

ויובאו לאישור לרשות בקשות לקיום אירועים מתמשכים )מעבר לחודש( יוגשו  .ב
 הוועדה המייעצת לניהול אמנותי. 

 

 כללי .11

ש פעם נוספת בקשות שהוגשו במועד מוקדם יותר אך לא עמדו בתנאי ניתן יהיה להגי .א
. בקשות אלו הנוהלהנוהל, וזאת בכפוף לתיקון כל הנדרש על מנת לעמוד בתנאי 

 יידונו מחדש, על בסיס הנהלים שיהיו קיימים במועד הגשתן.

בקבלת  יםמותנוהפעלת תוכנית זו המתחם למען הסדר הטוב יובהר כי הפעלת  .ב

קבלת התקציבים ו/או הפסקת ו/או -ם המתאימים, וכי בכל מקרה של איהתקציבי
 הפעילות במתחםרשאית להפסיק או להשהות את הרשות תהא  ,השהיית העברתם

 ., לפי הענייןו/או תוכנית זו

פי נוהל זה כדי להוות אישור כי -מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על .ג
י הינו עומד בתנאי נוהל זה, ואין בכך כדי ליצור ייכלל בגדר התוכנית ו/או כהמבקש 

. מובהר כי כל עוד לקבלת הבקשהנהלת המתחם, ו/או ההרשות מחויבות כלשהי מצד 
נהלת המתחם, ואו ההרשות לא תהא , בין הצדדים נחתם הסכם אכלוס המתחםלא 

 .לפעילות הנדונה במסגרת נוהל זהמחויבת במאומה בכל הנוגע 

התנאים את או הוראות נוהל זה את  ,או לבטל בכל עת רשאית לשנותהרשות  .ד

-פי שיקול-על –האכלוס של המתחם ת לביצועו, לרבות אף בטרם הסתיימה תקופ

 .הבלעדי והמוחלט הדעת

מסמך זה הינו לצרכי הבהרה והנחייה בלבד, ואין לראות בו מסמך מחייב בכל צורה  .ה
המבקשים ועמידת , רשותהידי הנציגים המוסמכים של -חתום עלהסכם שהיא. רק 

, יחייבו את הצדדים, ועד לחתימה על המסמכים בנוהל זהבכל התנאים הקבועים 
 .מחויבת במאומההרשות כאמור לא תהא 

 

בדואר אלקטרוני  ,איילת דרורהגב' לנציגת הרשות בהנהלת המתחם, ניתן לפנות  לבירורים
– ranwolf.co.il ayelet@  


