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על המחברים

רות אברהם — חוקרת במכון ירושלים לחקר ישראל ותלמידת מחקר לתואר שני, עם 

התמחות בתכנון עירוני ואזורי, במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית. העבודה 

המחקרית שלה מתמקדת בגיאוגרפיה תרבותית ובחקר של מנגנונים מרחביים הקשורים 

ליצירה, פנאי ותרבות. 

עומר יניב — חוקר במכון ירושלים לחקר ישראל. בעל תארי בוגר בסוציולוגיה ולימודי 

תחום  בירושלים.  העברית  מהאוניברסיטה  בקרימינולוגיה  מוסמך  ותואר  אסיה  מזרח 

ירושלים,  מחקרי  אשכול  במסגרת  בירושלים,  התיירות  תעשיית  הוא  המרכזי  עיסוקו 

בהנחייתו של מר ישראל קמחי. 
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תודות

המחברים מודים לישראל קמחי על הליווי של המחקר, הסיוע והייעוץ לאורך הדרך.

למען  הקואליציה   — ירו-שלם  מ׳קואליציית  ויינשטיין  וברכי  כהן  לענבל  תודה 

ירושלים מרובת הגוונים׳ על היוזמה, התמיכה במחקר והליווי לאורך הדרך.

תודה לכל הגופים שסייעו בהפצת השאלון: גינות העיר, גוננים, תלפיות מזרח, עיר 

גנים, גבעת משואה, בית הכרם, יובלים, הגבעה הצרפתית; עמותת רוח חדשה; צעירים 

במרכז; התעוררות והתנועה הירושלמית.

תודה לצוות מכון ירושלים לחקר ישראל על הסיוע הרעיוני והתמיכה המחקרית.
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מבוא

ירושלים, בעיני הציבור הישראלי, כעיר שעוברת תהליכי  נתפסת  בעשורים האחרונים 

התחרדות ומאבדת, בהדרגה, את צביונה החופשי והחילוני. בשנים אלו גדלה אוכלוסיית 

וקטן1.  הלך  והפלורליסטית  החילונית  האוכלוסייה  של  חלקה  אך  בהתמדה  ירושלים 

הצורך  בעיר.  השבוע  בסופי  לפעילות  האפשרויות  נושא  לדיון  עלה  האחרונות  בשנים 

התעורר כשהתארגנויות ספונטניות ועצמאיות החלו לארגן בשבתות פעילויות שלא זכו 

לסיוע של הממסד. בשנים 2012-2011 החלו ניצנים של פעילות עמותות צעירים בשבתות 

במרחב העירוני בעיר. פעילויות אלו הביאו להקמה של קואליציית ארגונים בעלי אג׳נדה 

האוכלוסייה  עבור  בירושלים  שבוע  בסופי  פעילויות  לקדם  שמטרתה  פלורליסטית 

היהודית הלא חרדית בעיר.

קשת  המייצגים  פעילים  קבוצת  ידי  על   2011 במאי  הוקמה  ירו-שלם  קואליציית 

של ארגוני חברה, תרבות, סביבה וקהילה. הקואליציה הוקמה במטרה לפעול לשמירה 

באמצעות  זה  תחום  לעידוד  גם,  כמו  בעיר.  הפלורליסטית  והזהות  הצביון  ולחיזוק 

הגדלת מספר האירועים בסופי שבוע. פעילות הקואליציה החלה ב-2012 ומתקיימת עד 

היום במקביל לפעילות השוטפת המתקיימת בעיר במסגרת גופי תרבות, פנאי, הסעדה, 

אטרקציות לכל המשפחה ועוד. 

במסגרת פעילותה מעודדת הקואליציה קיום אירועים בסופי שבוע על-ידי תמיכה 

תקציבית ופרסום. הקואליציה אינה מפיקה אירועים בעצמה אלא באמצעות מינהלים 

קהילתיים, מוסדות תרבות וארגונים נוספים. הקואליציה תומכת באירועים המתקיימים 

מיום שישי בבוקר עד מוצ״ש. אתר האינטרנט של הקואליציה מהווה נדבך נוסף בפעילותה 

ושואף לשמש גם כמצע פרסומי לכלל הפעילויות שמתקיימות בעיר בסופי השבוע. 

במיפוי הפעילויות השגרתיות המתקיימות ברחבי העיר, מוגדר סוף השבוע כטווח 

הזמן מכניסת השבת ביום שישי ועד למוצאי השבת.

המחקר יעסוק בשלוש סוגיות עיקריות:

מיפוי הפעילות השגרתית בכל העיר והפעילות הנתמכת על ידי קואליציית ירו-שלם;  .1

ניתוח השינויים במספר המבקרים במוסדות תרבות נבחרים בשנים 2014-2008;  .2

ניתוח דפוסי צריכת תרבות ופנאי בסופי שבוע בקרב תושבי העיר ותפיסתם כלפי   .3

השינויים שחלו בהיצע הפעילות ובאופיה.

1 לוחות ג/1, וג/19, שנתון סטטיסטי לירושלים 2014, מכון ירושלים לחקר ישראל.
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גם, בתי  והפנאי, כמו  גופי התרבות, הבידור  נבדקו  במסגרת מיפוי הפעילות השוטפת 

הפעילות  גם  מופתה  משלים,  כנדבך  בשבתות.  בירושלים  הפועלים  השונים  המסחר 

המתקיימת במסגרת ובתמיכת קואליציית ירו-שלם בסופי השבוע בעיר. 

הנתונים על כלל הפעילות המתקיימת בעיר והגופים השונים הפותחים את שעריהם 

נתונים באתר  במהלך השבת נאספו באמצעות מחקר אינטרנטי שהתבסס בעיקרו על 

open02.com. הנתונים על פעילות הקואליציה נמסרו על ידי הקואליציה ומתייחסים 
לפעילותה החל מינואר 2013 ועד יוני 2014. המאפיינים העיקריים שעל בסיסם בוצע 

הניתוח הם המיקום הגיאוגרפי של הפעילות וסוג הפעילות. חשוב לציין כי הניתוח לא 

התייחס לגופים ולבתי מסחר במזרח העיר ולא בעיר העתיקה. וזאת כיוון שמדובר 

באזורים שבהם, ממילא, מתנהלת שגרת פעילות רגילה בסופי השבוע.

מוסדות התרבות הפותחים את שעריהם בסופי שבוע נתפסים כמרכיב חשוב במרחב 

ניסיון לפנות לגופי תרבות  האפשרויות לבילוי בשבתות בעיר. במסגרת המחקר נעשה 

שונים על מנת להבין את התמורות שחלו בהיקף המבקרים בהם במהלך סופי השבוע 

בשנים האחרונות. המחקר מציג ניתוח של השינויים בהיקף המבקרים במוזיאון המדע 

ע״ש בלומפילד ובצוללת הצהובה בשנים אלו. בנוסף, נעשה ניתוח של מוסדות התרבות 

הפועלים בשבת בדגש על קהלי היעד והפתיחות לקהל אשר אינו יכול לרכוש כרטיס 

במהלך השבת. הבדיקה בוצעה על סמך מידע באתרי האינטרנט של מוסדות התרבות 

וניתוח של ממצאים נבחרים שעלו מבדיקה זו.

חלקו השלישי של המחקר עוסק בבחינה של דפוסי הבילוי של תושבי העיר בשבתות 

שאלון  הועבר   2014 ונובמבר  אוקטובר  בחודשים  בעיניהם.  זו  פעילות  של  והדימוי 

אינטרנטי לתושבי העיר, באמצעות רשימות תפוצה של מינהלים קהילתיים שונים בעיר 

ובאמצעות רשימות תפוצה של עמותות כגון: התעוררות, התנועה הירושלמית ורוח חדשה. 

המחקר מתבסס על 523 שאלונים. ניתוח השאלונים התבסס על השאלות שהוצגו בפני 

המשיבים בפילוחים לפי קבוצות גיל, מספר ילדים )האם יש או אין ילדים מתחת לגיל 

18?( ואזור המגורים.

במסגרת המחקר נעשה ניסיון להבין היכן מרוכזת עיקר הפעילות בשבתות, האם 

מרחבים אלו מערבים בין שימושים שונים ובאלו אזורים קיים מחסור. הבנה של דפוסי 

הפעילות והצרכים של תושבי העיר, אמורה לסייע לקואליציה ולגורמים שונים אחרים 

הפועלים בירושלים, בסופי השבוע, לשפר ולייעל את פעילותם. חשוב לציין כי המחקר 

לא מתייחס לפעילויות עבור האוכלוסייה החרדית והערבית, ולכן אינו עוסק בפעילות 

בשכונות החרדיות ובמזרח העיר.
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מיפוי כלל הפעילות בסופי שבוע ברחבי העיר

הפעילויות בסופי השבוע מתמקדות באזורים שונים בעיר ונחלקות לפעילויות המכוונות 

לקהלי יעד שונים. במסגרת המחקר נעשה ניסיון למפות את הגופים המקיימים פעילות 

שוטפת. כמו גם, את המוסדות, החללים והמרחבים שאינם פתוחים דרך קבע אך מהווים 

תשתית אפשרית לקיום פעילות במהלך השבת. 

הפעילויות סווגו ל-7 קטגוריות עיקריות2: 

גופים ומוסדות תרבות )כולל בתי קולנוע(; 	

הסעדה ובתי קפה; 	

בתי מסחר — כוללים, בעיקר, חנויות נוחות )מרכולים( הפועלות בשבת; 	

ספורט ופנאי — בריכות, סיורים ואטרקציות לכל המשפחה כגון: גן החיות התנ״כי  	
והגן הבוטני )בחלק מהניתוחים פוצלה קטגוריה זו לשני חלקים: ספורט ופעילויות 

באוויר הפתוח(;

מוסדות דת פלורליסטיים — גופים וקהילות בעלי אוריינטציה יהודית פלורליסטית  	
כגון: קהילת כל הנשמה, קהילת מבקשי דרך ובית הכנסת ידידיה;

מנהלים קהילתיים וגינות קהילתיות — לא כל המנהלים והגינות שמופו מקיימים  	
פעילות שוטפת במהלך סופי השבוע, אך הם מהווים תשתית אפשרית לפעילות;

חיי לילה. 	

ממצאים עיקריים

בירושלים קיימים, נכון לתחילת שנת 2015, 224 מוקדי פעילות הפועלים בקביעות או 

קפה,  בתי  מסעדות,  בהם:  השבוע,  סופי  במהלך  יזומות  לפעילויות  שעריהם  פותחים 

מועדונים, ברים, גינות קהילתיות, מנהלים קהילתיים, סיורים, מוסדות תרבות, חנויות 

נוחות ועוד. כמחצית מהפעילויות הן בתחומי חיי הלילה וההסעדה. 

2  מיפוי הפעילות על פי הקטגוריות מופיע בנספח 1.
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הלילה.  וחיי  קפה  בתי  ההסעדה,  בתחומי  מתקיימת  השבוע  בסופי  מהפעילות   49%

פעילויות ספורט, פנאי, סיורים ופעילות לכל המשפחה מהווים 14%, גופי תרבות מהווים 

12% מכלל הפעילות בעיר, מוסדות פלורליסטיים 9% ובתי מסחר 5% בלבד.

העיר  דרום  שכונות  העיר.  במרכז  מתרכזת  בירושלים  השבוע  בסוף  הפעילות  רוב 

המושבה  טלביה,  שאננים,  משכנות  תור,  אבו  ביניהן:  חברון  דרך  בקרבת  הממוקמות 

הגרמנית ובקעה מכילות אף הן היקף פעילות יחסית גדול. עין כרם מהווה את המוקד 

המשמעותי ביותר בדרום מערב העיר מבחינת פעילות בסוף השבוע.

אזור ׳המייל התרבותי׳3 הוא האזור היחיד בו קיימת חפיפה בין גופי תרבות לבין 

עסקי הסעדה4. במרכז העיר מתרכזים 55% מעסקי ההסעדה ו-86% מחיי הלילה בעיר. 

ו-48%  ההסעדה  מעסקי   23% ממוקמים  תלפיות  התעשייה  ובאזור  התרבותי׳  ב׳מייל 

מגופי התרבות הפתוחים בשבת. בעין כרם ממוקמים 16% מעסקי ההסעדה.

באזור התעשייה בתלפיות שוכנים שלושה גופי תרבות: הצוללת הצהובה, קולנוע רב 

חן וגלריית הת)א(עשייה, כמו גם מספר מוקדים של חיי לילה. עסקי ההסעדה בתלפיות 

אינם פתוחים בסופי השבוע. תוצאות השאלון הצביעו על כך שהאזור אינו נתפס בעיני 

המשיבים כאזור מועדף לבילוי.

3  ׳המייל התרבותי׳ — רצף פעילויות תרבות ופנאי לאורך הציר שבין שער יפו לבין תאטרון ירושלים, 

הגדרה ומפה מצורפת בנספח 4.
4  האזור מוקף בעיגול כתום וורוד בנספח 1.
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בשכונות חילוניות מרוחקות ממרכז העיר דוגמת גילה, פסגת זאב והר חומה )מלבד 

קיימת פעילות מועטה במהלך סופי השבוע. עיקר הפעילויות בשכונות אלו  עין כרם( 

כוללות בריכות שחייה ומרכזי ספורט ופעילות במנהלים הקהילתיים )שחלקם מאפשרים 

פעילויות במהלך סופי השבוע(.  

ייעודיים.  ופנאי  תרבות  ומתחמי  שכונות  בין  החלוקה  נבחנה  המחקר  במסגרת 

עין  המוזיאונים,  שדרת  התרבותי׳,  ׳המייל  אזור  העיר,  מרכז  הם  שהוגדרו  המתחמים 

כרם, תלפיות והעיר העתיקה )באופן חלקי(. 75% מהפעילות מרוכזת במתחמי תרבות, 

בילוי ופנאי ובמרכז העיר )ראו נספח 1(. 

גופי התרבות הפועלים במהלך סוף השבוע בירושלים )כולל מזרח העיר( כוללים: 10 

גלריות, 7 מוזיאונים, 5 חללים לקונצרטים והופעות, 3 בתי קולנוע, תיאטרון אחד ומרכז 

תרבות משולב אחד. רוב גופי התרבות ממוקמים בשכונות דרום מזרח העיר, ביניהם: 

כלל בתי הקולנוע, תיאטרון הקרון ובית הנסן. 3 מוזיאונים פועלים בשדרת המוזיאונים 

במהלך השבת. המוזיאונים הפעילים במהלך השבת כוללים את: מוזיאון ישראל, מוזיאון 

דוד  מגדל  מוזיאון  הטבע,  מוזיאון  האיסלם,  מוזיאון  המדע,  מוזיאון  המקרא,  ארצות 

ומוזיאון רוקפלר. החללים שמארחים קונצרטים ומופעים מוזיקליים כוללים את הצוללת 

הקולנוע  בתי  הגואל.  וכנסיית  ימק״א  ויקטוריה,  אוגוסטה  תמיר,  עדן  מרכז  הצהובה, 

שפתוחים נכון לתחילת שנת 2015 הם: סינמטק ירושלים, רב חן )תלפיות( וקולנוע לב 

סמדר )במהלך שנת 2015 צפויים להיפתח שני בתי קולנוע נוספים: יס פלנט בשכונת אבו 

טור וקולנוע אורלנדו בבית שמואל(. בנוסף — בית שמואל פותח שעריו ומארח מופעים 

ילדים מדי שבת בבוקר. מופעי  רבות הצגות  עורך מזה שנים  ותיאטרון הקרון  שונים 

תרבות רבים נוספים נערכים במהלך סוף השבוע בעיר אך אלו אינם פועלים באופן סדיר 

והם נערכים במסגרת אירועים ייחודיים או כתוצאה מיוזמות עצמאיות ארעיות. ב-85% 

מהגופים ניתן לרכוש כרטיס מראש או להיכנס ללא תשלום. 53% מהגופים פונים לקהל 

יעד של משפחות עם ילדים. 
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מיפוי פעילויות בתמיכת קואליציית ירו-שלם 
ברחבי העיר

הפעילויות המתקיימות בתמיכת הקואליציה מספקות תוכן נוסף לפעילויות המתקיימות 

ופנאי באופן שוטף. בחלק מהאירועים הפעילויות מתקיימות  ובגופי תרבות  במוסדות 

במוסדות הפועלים באופן סדיר, חלקם במוסדות ובגופים עצמאיים הפותחים שעריהם 

הפעילות  הציבורי.  במרחב  הפעילות  מתקיימת  אחרים  ובמקרים  זו  לפעילות  במיוחד 

מתקיימת בעידוד ובתמיכה תקציבית ופרסומית של הקואליציה באזורי העיר השונים 

ומכוונת לקהלי יעד שונים. האירועים סווגו ל-4 קטגוריות עיקריות: 

אירועי רוח ויהדות — אירועים כגון: קבלות שבת, בתי מדרש, מעגלי שיח ופאנלים  	
בנושאי יהדות. בחלק מהניתוחים קטגוריה זו מוגדרת כ׳רוח׳;

אירועים קהילתיים — ירידים קהילתיים ואירועים שכונתיים המאורגנים על ידי  	
הקהילה ומיועדים, בעיקר, לקהילה המתגוררת בשכונה;

אירועי תרבות — אירועי מוזיקה, קולנוע, תיאטרון, מחול, ערבי עיון, ספרות ואירועי  	
אמנות פלסטית;

פעילות באוויר הפתוח — סיורים ופעילויות לילדים ולכל המשפחה. 	

בין ינואר 2013 ליוני 2014 תמכה הקואליציה ב-365 אירועים. 20% מהם היו בתחומי 

התרבות היהודית )רוח ויהדות( ו-45% בתחומי תרבות אחרים )מוזיקה, קולנוע, תיאטרון, 

מחול, ספרות ואמנות פלסטית(. 
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פריסת אירועים ברחבי העיר המתקיימים בסופי שבוע בתמיכת 
הקואליציה

במושבה הגרמנית—בקעה—ארנונה התקיים המספר הגדול ביותר של אירועים בעידוד 

הקואליציה. רוב הפעילות הייתה בתחומי רוח ויהדות ובתחומי הקהילה. לא התקיימו 

פעילויות בשכונת ארמון הנציב.

במערב העיר התקיימה פעילות מועטה, בעיקר בבית הכרם וקריית היובל. לא התקיימו 

גבעת משואה,  פעילות אחת בלבד התקיימה באזור  אירועים בתחום התרבות.  באזור 

קריית מנחם , ועיר גנים. 

ו-6  אלון  ברמות  התקיימו  אירועים   3 בלבד.  בודדים  אירועים  התקיימו  העיר  בצפון 

אירועים  התקיימו  לא  צורים׳.  ׳עמק  הלאומי  ובגן  הצרפתית  בגבעה  נוספים  אירועים 

בפסגת זאב.

יש  בהם  אזורים  לבין  הקואליציה  בתמיכת  התרבות  פעילות  בין  חפיפה  לזהות  ניתן 

ריכוז פעילות הסעדה וחיי לילה. דוגמא לכך הוא אזור מרכז העיר בו קיים ריכוז גבוה 

של מסעדות, בתי קפה וברים, כמו גם ריכוז גדול של אירועי תרבות שהתקיימו בסיוע 

לפעול  ומפיקים  יוצרים  יזמים,  עמותות,  של  נכונותן  על  מעיד  זה  הקואליציה. מרכיב 



1717

במרכז העיר במהלך סופי השבוע ואת התמריץ שיש בפעילות שוטפת לקיום אירועים 

מיוחדים.

בחינה של האירועים לפי שעות הפעילות במהלך סופי השבוע, מראה, כפי שניתן 

לכל  המיועדות  והפעילויות  הסיורים  מרבית  התקיימו  הבוקר  בשעות  כי  לצפות,  היה 

הערב  בשעות  ותיאטרון.  רוח  אירועי  בעיקר,  התקיימו,  אחה״צ  ובשעות  המשפחה 

התקיימו פעילויות התרבות כגון: קולנוע, קונצרטים, ספרות ואירועים נוספים הפונים 

לקהל צעיר וסטודנטיאלי. 

בחינה של אירועים בתמיכת הקואליציה, בפילוח לפעילות בשכונות ובמתחמי תרבות 

ופנאי, מראה כי מרבית האירועים התקיימו במתחמי תרבות ופנאי5 ולא בשכונות. 67% 

ופנאי  בילוי  תרבות,  במתחמי  התרכזה  הקואליציה  בתמיכת  שהתקיימה  מהפעילות 

ובמרכז העיר, לעומת 75% מהפעילות השוטפת בעיר.

5 כפי שהוגדרו בעמ׳ 12 במסמך זה.
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נתוני מבקרים במקומות הפתוחים בשבת

מהממצאים שהוצגו בפרקים הקודמים עולה כי פעילות תרבותית מהווה נדבך חשוב 

בפעילויות המתקיימות במהלך סופי השבוע בעיר. על מנת לבחון את השינויים בהיקפי 

סופי  במהלך  המבקרים  מספרי  נדגמו  בעיר  התרבות  מוסדות  את  הפוקדים  הקהלים 

השבוע בשנים 2014-2008 במוזיאון המדע ובצוללת הצהובה. 

מוזיאון המדע מקיים פעילות שוטפת בימי שישי ושבת. עיקר הפעילות מתקיימת 

בשבתות במהלכן פוקדים את המוזיאון גם מבקרים מכל רחבי הארץ. המוזיאון ממוקם 

הגדול  החופש  בחודשי  אחרים.  מסחריים  לשימושים  קרוב  ואינו  המוזיאונים  בשדרת 

פוקדים את המוזיאון מבקרים רבים יותר מאשר במהלך חודשי השנה. שנת 2010 היוותה 

שנת שיא מבחינת מספר המבקרים במוזיאון.6 בשנה זו ביקרו במוזיאון המדע במהלך 

סופי השבוע 39,378 מבקרים. 20% מתוכם ביקרו במוזיאון במהלך חודש יולי.

הצוללת הצהובה היא מרכז למוזיקה ולהופעות. בצוללת לא מתקיימת פעילות קבועה 

שבוע(  מדי  )כמעט  קרובות  לעיתים  שעריו  פותח את  המוסד  זאת,  עם  בסופי השבוע. 

להופעות פתוחות לקהל, ליוזמות עירוניות וליוזמות פרטיות. הצוללת ממוקמת באזור 

התעשייה בתלפיות שאינו נתפס כאזור בילוי אטרקטיבי בשבת. דימוי זה פוגע בפעילותה 

של הצוללת ובמספר המשתתפים בפעילויות בסופי השבוע. בחינת נתוני הצוללת הצהובה 

הצביעה על כך שמספרי המבקרים הגדולים ביותר היו בעת פעילויות יזומות בשיתוף 

6  מספר המבקרים במוזיאון המדע לאורך השנים מופיע בנספח 2.
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עם גורמים אחרים )דוגמה טובה לכך ניתן לראות בפעמים בהן נערכו ב׳צוללת הצהובה׳ 

ירידי אופנה דוגמת ׳טי-מרקט׳, בהם ביקרו מעל 1,000 איש(. שיתופי פעולה עם גורמים 

חיצוניים מביאים קהל לא מבוטל לצוללת הצהובה במהלך סוף השבוע. פעילות רגילה 

אינה זוכה לפופולריות דומה. כנראה בשל דימוי שלילי של תלפיות כאזור בילויים בערבי 

שישי ושבת.
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דימוי ודפוסי צריכת תרבות ופנאי בסופי שבוע 
בקרב תושבי העיר

על מנת להבין את הרגלי הבילוי של תושבי ירושלים במהלך סופי השבוע, הועבר לתושבי 

העיר שאלון אינטרנטי הבוחן את מאפייני הפעילות ואת תפיסותיהם בנושא הפעילות 

בסופי השבוע. 

המתודולוגיה

במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר 2014 הופץ שאלון אינטרנטי לרשימות התפוצה של 

׳ירו- הִמנהלים הקהילתיים בעיר ובארגונים אחרים הפועלים בשיתוף עם קואליציית 

שלם׳. מטרת השאלון היתה לבחון שני היבטים:

דפוסי צריכת תרבות ופנאי בקרב תושבי העיר בסופי השבוע;    )1(

דימוי העיר והפעילויות המתקיימות בה בסופי השבוע בעיני תושבי העיר.    )2(

היבטים אלו נבחנו באמצעות שאלות סגורות שהוצגו לתושבים7. יש לציין כי השאלון 

לא הועבר על ידי כל הִמנהלים הקהילתיים בעיר. ִמנהלים של שכונות גדולות ובהן פסגת 

להגיע  מנת  על  שכונותיהם.  תושבי  בקרב  השאלון  את  להפיץ  הסכימו  לא  וגילה  זאב 

לקהלי יעד רחבים יותר יש לבצע סקרי שטח וסקרים טלפוניים שעלותם רבה.

מאפייני המשיבים

כ-72% מהמשיבים היו בגילאי 40-20 וכ-66% מהם מתגוררים בירושלים מעל 10 שנים. 

אקדמית.  במסגרת  כיום  לומדים   13% ועוד  אקדמאית  השכלה  מהמשיבים  ל-78% 

גרים  המשיבים  מרבית  כחילונים.  עצמם  הגדירו  מהמשיבים   )74%( רבעים  כשלושה 

רחביה,  הכרם,  בית  כגון:  מסורתית,  או  חילונית  אוכלוסיה  מאפייני  בעלות  בשכונות 

קטמון, קריית היובל, נחלאות, רמת שרת ומרכז העיר. נתונים אלו אמנם לא מייצגים את 

כל תושבי העיר באופן שווה, אך יהיה זה סביר להניח שהמשיבים על השאלון מייצגים 

השבוע  סופי  במהלך  והפנאי  התרבות  בפעילויות  חלק  הנוטל  היעד  קהל  את  נאמנה 

בירושלים. 

7  נוסח השאלון בנספח 3.
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דפוסי הפעילות של המשיבים 

החלק הראשון של השאלון עסק בהרגלי הפעילות של המשיבים. השאלות מתייחסות 

לקריטריונים כגון: סוגי הפעילות, תדירות ההשתתפות, האזורים אליהם נוהגים המשיבים 

ועוד. 74% מהמשיבים  על הפעילות  בפעילות, מקורות המידע  כדי לקחת חלק  להגיע 

השיבו כי נטלו חלק בפעילות תרבות או פנאי בסופי שבוע במהלך השנה החולפת. 23% 

מהם השיבו כי הם משתתפים בפעילות בסופי שבוע לעיתים קרובות, 42% השיבו כי הם 

נוטלים חלק בפעילות כזאת רק לעיתים ואילו 35% השיבו כי הם נוטלים חלק בפעילות 

לעיתים רחוקות. 16% השיבו כי אינם נוטלים כלל חלק בפעילויות סופי השבוע מכיוון 

שאין בעיר פעילות התואמת את תחומי העניין שלהם. בטווחי הגילאים 40-31 ו-70-61 

ניתן לראות כי תדירות ההשתתפות באירועי שבת עולה. מגמה זו קשורה כנראה לעובדה 

שבגילאים האלה רוב המשיבים הם בעלי משפחות )ילדים ונכדים( או זמן פנוי.

או  קפה  בבית  ביקור  הוא  עליהם  המועדף  הפעילות  שסוג  ציינו  המשיבים  רוב 

ו-66%  הפתוח  באוויר  בפעילות  השתתפו  כי  השיבו   71% מהמשיבים(.   76%( מסעדה 

ביקרו במוסד תרבות כלשהו. פעילויות תרבות-יהודית ואטרקציות לכל המשפחה זכו 

לאחוז השתתפות נמוך יותר, 14% ו-20% בהתאמה. נראה כי אטרקציות לכל המשפחה 
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ואירועים קהילתיים זוכים לפופולאריות גדולה יותר בקרב משפחות. הראשונה סומנה 

כפעילות בה נטלו חלק 41% מהמשיבים להם יש ילדים8.

אזור מרכז העיר זוכה לפופולאריות הרבה ביותר מבין האזורים בירושלים בהם נוהגים 

המשיבים לבלות בסופי שבוע. 62% מהמשיבים ציינו כי זהו אזור הבילוי המועדף עליהם. 

התרבותי׳9  ו׳המייל  התחנה  מתחם  הגרמנית,  המושבה  את  תופסים  מהמשיבים   53%

כאזורי בילוי מועדפים. 28% ציינו כי הם מעדיפים לבלות מחוץ לירושלים במהלך סוף 

השבוע ו-33% ציינו את הסביבה הקרובה לירושלים כיעד מועדף לבילוי. בחלוקה לפי 

משיבים  לעומת  העיר  מרכז  את  מעדיפים  הצעירים  המשיבים  כי  לראות  ניתן  גילים, 

מבוגרים יותר המעדיפים לבלות באזור ה׳מייל התרבותי׳10 והמושבה הגרמנית11 במהלך 

סופי השבוע.

8  בשאלה זו ניתנה למשיבים אפשרות לענות יותר מתשובה אחת ולכן סכום התשובות גדול מ-100%.

9  הגדרה ומפה המתארת אזור זה נמצאת בנספח 4.

10  הגדרה ומפה המתארת אזור זה נמצאת בנספח 4.

11 בשאלה זו ניתנה למשיבים אפשרות לענות יותר מתשובה אחת ולכן סכום התשובות גדול מ-100%.
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המשיבים התבקשו גם לציין מי נוהג להתלוות אליהם לפעילות: בני משפחה, בני זוג, 

חברים או שמא הם מעדיפים לטול חלק בפעילות בגפם. מבין כלל המשיבים, 39% ציינו 

כי הם נוהגים לקחת חלק בפעילות במהלך סופי השבוע עם משפחותיהם, 30% השיבו 

כי הם מעדיפים לבלות עם חברים, בעוד שרבע מהמשיבים ענו כי הם נוהגים לבלות 

מבין  בגפם.  באירועים  כי הם מעדיפים להשתתף  רק 6% השיבו  זוגם.  בן  או  בת  עם 

המשיבים להם יש ילדים, 79% ענו כי הם נוהגים לטול חלק בפעילויות סוף השבוע בחיק 

מעדיפים  הם  כי  מהמשיבים  ציינו 83%  ילדים,  אין  להם  המשיבים  מקרב  משפחתם. 

ליטול חלק בפעילויות בחברת בן או בת הזוג או חבריהם.

המתקיימים  האירועים  על  המידע  את  העיר  תושבי  שואבים  מהיכן  לבחון  כדי 

בירושלים במהלך סופי השבוע, נשאלו המשיבים מה הם אמצעי המדיה המרכזיים בהם 

הם עושים שימוש על מנת לקבל מידע על האירועים והפעילויות. 73% מהמשיבים ענו 

כי הם מקבלים מידע על האירועים באמצעות הרשת החברתית ׳פייסבוק׳. 55% ציינו 

שוים  אינטרנט  באתרי  משתמשים  הם  כי  ציינו  ו-54%  מידע  כמקור  ומשפחה  חברים 

כמקור מידע12. 

12 בשאלה זו ניתנה למשיבים אפשרות לענות יותר מתשובה אחת ולכן סכום התשובות גדול מ-100%.
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אחת הסוגיות המרכזיות בהן נתקלים מארגני פעילויות ואירועים במהלך סופי השבוע 

חשוב  כמה  עד  המשיבים  נשאלו  בשאלון  ההלכה.  וחוקי  השבת  שמירת  שאלת  היא 

שהפעילות בה הם נוטלים חלק תשמור על חוקי ההלכה ולא תחלל את השבת. מרבית 

המשיבים על השאלון הגדירו עצמם כחילונים, זוהי ככל הנראה הסיבה לכך שמרבית 

המשיבים חושבים כי אין זה חיוני שהפעילות בה הם משתתפים לא תחלל את השבת. 

54% מהמשיבים ענו כי שמירה על השבת במהלך הפעילות אינה חשובה להם כלל. 15% 

ענו כי מבחינתם יכולה הפעילות להתקיים מבלי לשמור על הלכות השבת, כל עוד היא 

מהמשיבים   10% רק  הציבורי.  במרחב  ושבים  ולעוברים  לשכנים  הפרעה  יוצרת  אינה 

ציינו שחשוב להם שהפעילות לא תחלל שבת.

דימוי העיר ופעילות בסופי שבוע בעיני המשיבים

המשיבים נשאלו האם לדעתם חל גידול במספר האירועים והפעילויות בסופי השבוע 

גידול כלשהו במספר האירועים  בעיר במהלך השנה החולפת. 80% מהם סברו כי חל 

 27% מועט,  גידול  חל  כי  העריכו  המשיבים  מכלל   43% האחרונה,  בשנה  והפעילויות 

חשבו כי חל גידול סביר ו-10% סברו כי חל גידול משמעותי. בקרב משפחות עם ילדים 

גידול סביר או משמעותי בהיקף הפעילויות בסופי  כי חל  ציינו  לגיל 18, 42%  מתחת 

שבוע בעיר.
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המשיבים התבקשו לענות על שתי שאלות המשך לשאלה זו בהן הם התבקשו לציין את 

תחומי הפעילות בהם, לתחושתם, חל גידול או צמצום בשנה החולפת13. תחומי הפעילות 

 ,)43%( התרבות  אירועי  הם  במספרם  גידול  חל  המשיבים  דעת  לפי  אשר  המרכזיים 

התחומים  )שני  הפתוחים  והמסעדות  הקפה  ובתי  הפתוח  באוויר  היזומות  הפעילויות 

דעת  לפי  הפעילות המרכזיים אשר  ידי 34% מהמשיבים(. תחומי  על  צוינו  האחרונים 

המשיבים חל צמצום במספרם הם אטרקציות לכל המשפחה )28%(, מוסדות דת )24%( 

ומוסדות תרבות המקיימים פעילות שגרתית בסופי שבוע )16%(. 

13 בשאלות אלו ניתנה למשיבים אפשרות לענות יותר מתשובה אחת ולכן סכום התשובות גדול מ-100%.
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למרות תחושתם של המשיבים כי חל גידול במספר הפעילויות בירושלים בסופי השבוע, 

כאשר הם נשאלו האם יש צורך להמשיך ולהרחיב את הפעילות, ענו 73% מהם כי יש 

מקום להרחיב את מצאי פעילות התרבות והפנאי באופן משמעותי. 20% גרסו כי יש 

מקום להרחיב את הפעילות בסופי השבוע רק בכמה תחומים. המשיבים התבקשו גם 

לפרט את תחומי הפעילות אותם יש, לדעתם, להרחיב בסופי השבוע. 80% מהמשיבים 

ציינו כי יש מקום להרחיב את הפעילויות התרבותיות, 65% חשבו כי ראוי להגדיל את 

כי  להבין  אפשר  התשובות  מן  השבוע.  בסופי  הפועלים  הקפה  ובתי  המסעדות  מספר 

למרות תחושתם של המשיבים כי בשנה האחרונה חל גידול הן במספר אירועי התרבות 

והן במספר המסעדות ובתי הקפה הפתוחים בשבת, עדיין גורסים מרביתם כי יש מקום 

להגדלה של מספר האירועים ושל הפריסה הגאוגרפית שלהם. פילוח הנתונים לפי גיל 

מראה כי צעירים בגילאי 30-17 רוצים להרחיב את הפעילות בתחומי התרבות, חיי הלילה 

ושירותי הסעדה. בגילאים המבוגרים יותר )מעל 31( ניתן להבחין בחשיבות העולה של 

פעילות קהילתית. 76% מהמשפחות עם ילדים מתחת לגיל 18 הראו העדפה להרחבת 

כמות האטרקציות לכל המשפחה בעיר. 

 

שבוע  בסופי  הפעילות  של  הגאוגרפית  הפריסה  את  להעריך  התבקשו  המשיבים 

בירושלים14. האזורים שהוזכרו יותר מהאחרים היו מרכז העיר )43% מהמשיבים(, אזור 

המושבה הגרמנית15 )41%( ועין כרם )27%(. נתונים אלו תואמים את העדפות המשיבים 

14 בשאלות אלו ניתנה למשיבים אפשרות לענות יותר מתשובה אחת ולכן סכום התשובות גדול מ-100%.

15 מפה בנספח 4.
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לפעילות  עליהם  ואזור המושבה הגרמנית כאזורים המועדפים  שציינו את מרכז העיר 

בסופי השבוע. אזור תלפיות הוזכר רק על ידי 4% מהמשיבים וניתן לייחס זאת למיעוט 

הפעילויות באזור זה.

ירושלים והשפעת היצע פעילויות התרבות והפנאי  כמה שאלות עסקו בדימוי של 

בסופי שבוע על דימוי זה. המשיבים התבקשו לחוות דעתם אם הגידול בנפח פעילויות 

והאם  פלורליסטית  כעיר  ירושלים  של  לדימויה  תורם  השבוע  בסופי  והפנאי  התרבות 

הפעילויות הללו תורמות לגיבוש הקהילה. 

במידה  תורמות  השבוע  בסופי  ופנאי  תרבות  פעילויות  כי  חשבו  מהמשיבים   89%

רבה לדימויה הפלורליסטי של ירושלים. 58% ענו כי הפעילויות תורמות לגיבוש הקהילה 

במידה רבה. 

המתקיימות  הפעילויות  והאם  לעיר  המשיבים  של  בזיקה  עסקה  אחרת  שאלה 

בסופי שבוע מגבירות את רצונם להישאר ולהתגורר בירושלים. 63% ציינו כי לפעילויות 

המתקיימות בסופי שבוע השפעה רבה או רבה מאוד על רצונם להישאר בעיר. רק 5% 

ציינו כי לפעילויות בסופי השבוע אין כל השפעה על רצונם להתגורר בעיר. 

המשיבים התבקשו לציין מה לדעתם הם הדימויים של ירושלים16. כמחציתם תופסים 

את ירושלים כעיר שמרנית ודתית, 31% רואים בה עיר גזענית, ל- 28% יש דימוי של עיר 

חרדית ורק 13% רואים אותה כעיר פלורליסטית. 

16 לשאלות אלו ניתנה למשיבים אפשרות לענות יותר מתשובה אחת ולכן סכום התשובות גדול מ-100%.

במידה 
מועטה

8%

לא תורם 
כלל
3%

במידה רבה
89%

האם לדעתך הרחבת פעילויות השבת 
בירושלים חשובה לדימויה 
של העיר כעיר פלורליסטית?

במידה 
מועטה

19%

לא יודע
19%

במידה רבה
58%

האם פעילויות התרבות והקהילה 
בשכונה בסופי השבוע 

תורמות לדעתך לגיבוש הקהילה?

אין
השפעה

4%
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סוף  פעילויות  על  השיח  ומסובך.  עדין  חברתי  מרקם  עם  מורכבת  עיר  היא  ירושלים 

גם התושבים החילונים  השבוע בעיר מהווה אבן דרך משמעותית במאבק על השבת. 

מודעים למציאות בה מדי שבוע פותחים מעל 200 מוקדי פעילות את שעריהם לתושבי 

העיר ומבקריה, אך עובדה זו טרם יצרה שינוי מהותי בדיומיה של העיר. במציאות שונה, 

מזרח העיר היתה יכולה להיות גשר לפתרון הסכסוך על השבת ומצע להידברות ושיתוף 

פעולה כמענה לבעיית הדימוי של העיר כעיר שמרנית ודלה בפעילות תרבות ופנאי בסופי 

של  לצורך  מענה  אינו  שבוע  בסופי  ופנאי  מסחר  בילוי,  תרבות,  פעילות  פיתוח  שבוע. 

תושבים בלבד, זהו גם מנוף לפיתוח כלכלי ותיירותי של העיר. עיר נגישה ובטוחה לצד 

הידברות בין הקהילות השונות עשויים לשנות את חוויית המשתמש של התושב, התייר 

ועובר האורח בעיר.
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סיכום ומסקנות

ממיפוי הפעילות השוטפת המתקיימת בעיר בסופי שבוע והמוסדות הפותחים שעריהם 

יזומה עולה כי מרכז העיר הוא האזור בו מרוכזות מרבית הפעילויות. מרכז  לפעילות 

במרכז  בירושלים — 80% מהפעילות  שבוע  בסופי  הפעילות  מנפח  כ-50%  כולל  העיר 

העיר היא בתחומי ההסעדה וחיי הלילה. ה׳מייל התרבותי׳ ואזור המושבה הגרמנית17 

משלבים מוסדות תרבות והסעדה במרחב אחד. למרות שאזור התעשייה תלפיות ושדרת 

השכונות  ההסעדה.  ממקומות  מרוחקים  הם  תרבות,  לגופי  בית  מהווים  המוזיאונים 

החילוניות הגדולות — גילה, פסגת זאב, הר חומה, עיר גנים וקריית מנחם דלות מאוד 

בפעילויות בסופי שבוע למעט מרכזי ספורט פעילים.

מניתוח הפעילויות בעידוד ובתמיכה של קואליציית ירו-שלם עולה כי המספר הגדול 

ובארנונה.  בבקעה  הגרמנית,  המושבה  באזור  מתרכז  הקואליציה  פעילויות  של  ביותר 

20% מהפעילויות נערכות בתחומי התרבות היהודית ו-45% בתחומי תרבות אחרים. ניתן 

לזהות תמונה משלימה בין מיפוי עסקי ההסעדה הפועלים בעיר לבין מיפוי פעילויות 

התרבות הנתמכות על ידי קואליציית ירו-שלם. בדרום מערב העיר ישנו מיעוט פעילויות, 

הפעילות באזור זה מתרכזת בקריית יובל ובבית הכרם. השכונות קריית מנחם, גבעת 

משואה ועיר גנים מאופיינות בפעילות מועטה. בעוד שרוב פעילויות התרבות מתרכזות 

במרכז העיר, בדרום העיר מושם דגש בעיקר על אירועי קהילה, רוח ותרבות יהודית.

בקרב מרבית המשיבים, שאופיינו כחילונים, אקדמאים וסטודנטים, בגילאי 40-20, 

המתגוררים בעיר 10 שנים ויותר, הפעילויות הפופולריות ביותר בסופי השבוע הן: ביקור 

במסעדות, בילוי בחיק הטבע ובילוי במוסדות תרבות. הפעילויות הפחות מקובלות הן: 

תרבות יהודית, אטרקציות לכל המשפחה ופעילות קהילתית. אפשר לייחס זאת לעובדה כי 

פעילויות אלה פונות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות בלבד ולא לכלל התושבים. האזורים 

המועדפים ביותר לבילוי הם מרכז העיר, המושבה הגרמנית ועין כרם. מעט מאוד רואים 

רבים  מועדונים  היו  בעבר  כי  לציין  מעניין  השבוע.  סוף  במהלך  בילוי  אזור  בתלפיות 

באזור זה והוא היה מרכז חשוב לצעירים. ככל שגיל המשיבים עולה, שיעור גדול יותר של 

משיבים ציין את אזור המושבה הגרמנית וה״מייל התרבותי״ כאזור בילוי מועדף. 

ואינטרנט.  וחברים  משפחה  פייסבוק,  הם:  לפעילויות  העיקריים  המידע  מקורות 

פער גדול קיים בין העדפת מקורות מידע של משיבים עם ילדים וללא ילדים. ניוזלטר 

ופרסומים של המנהל הקהילתי זכו לחשיבות גדולה יותר בקרב משפחות. 

17 מפה בנספח 4.
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רוב  השבוע.  בסופי  בעיר  הפעילות  בהיקפי  גידול  חל  כי  סברו  מהמשיבים   80%

הפתוח,  באוויר  והפעילויות  התרבות  אירועי  בהיקף  גידול  חל  כי  סבורים  המשיבים 

להרחיב  שראוי  חשבו  בסקר  מהמשיבים   73% הפתוחות.  המסעדות  במספר  גם  כמו 

באופן משמעותי את הפעילות בתחומי התרבות, את מספר המוסדות הפתוחים, מספר 

המסעדות ומספר האטרקציות לכל המשפחה הפתוחים ופעילים בשבתות.

לסיכום, חשוב לציין כי המחקר מתייחס לנקודת זמן מסוימת בעוד שהיקף ואופי 

המקומות הפתוחים בשבת הוא דינמי ונתון להשפעות ושינויים רבים, דוגמת מאבקים 

עירוניים ופנים-שכונתיים, המצב הביטחוני והכלכלי בעיר והעדפות הפרטים. חשוב לתת 

את הדעת על ההבדל שישנו בין עסקים לבין מוסדות. בעוד שעסקים נתונים לכוחות 

השוק ולתנועת האנשים בעיר, מוסדות הם יציבים יותר. עסק שלא מייצר רווח במהלך 

השבוע עלול להיסגר ולחדול מלפעול גם בסוף השבוע. כמות ותמהיל המוקדים הפעילים 

התושבים  לציבור  ונחיצותן  והפעילויות  העסק  בתי  לאיכות  יחסית  משני  פרט  היא 

והמבקרים בעיר, שכן השנייה היא זו שמגדירה במובנים רבים את דימוי העיר והשבת 

בה בקרב תושבים ומבקרים. ניתן להניח כי האתגר הבא עימו תתמודד העיר בהקשר של 

מאבק השבת ודימוי העיר הוא יצירת מנוף לפיתוח עסקים ופעילויות איכותיות הפונות 

לקהלי יעד שונים ומציעות שירות איכותי וייחודי.
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המלצות

כלל הפעילות בעיר

עיבוי מתחמי הבילוי הקיימים — מיפוי המקומות הפתוחים בשבת מראה שמוסדות  	
שני  בין  לשלב  יש  מזה.  זה  רחוקים  בשבת  הפתוחים  ובתי קפה  תרבות, מסעדות 

התחומים הללו ולעודד שיתופי פעולה שיגדילו את אפשרויות הבילוי בסופי השבוע 

ולהוספת  לחיזוק  הזקוקים  האזורים  שימושים.  של  יותר  גדול  מגוון  ייצרו  וכך 

שימושים הם שדרת המוזיאונים ואזור התעשייה תלפיות;

אזור התעשייה תלפיות — מומלץ לחזקו ולמתגו כמתחם בילוי בסופי שבוע ולהחזיר  	
את המעמד שהיה לו בלילות שישי בעבר. יש לעודד באזור ריבוי שימושים ולחזק 

את אלה הקיימים;

השכונות: גילה, הר חומה, פסגת זאב, עיר גנים, גבעת משואה וקריית מנחם —  	
מאופיינות בחוסר פעילות )גם של הקואליציה(. מומלץ לעבות את הפעילות השגרתית 

ומתוך מתן  תושבי השכונות  לצורכי  הללו בהתאם  בשכונות  ופעילות הקואליציה 

דגש לפעילות המינהלים הקהילתיים ולפעילויות לכל המשפחה;

מומלץ להרחיב את היקף הפעילות בתחומי התרבות וההסעדה בסופי שבוע —  	
המחסור בפעילויות בתחום זה במהלך סופי השבוע צוין על ידי כל קבוצות הגיל. 

ולכן רצוי לעבות את שיתופי הפעולה בין גופי תרבות, מסעדות ובתי קפה הפועלים 

בשבת על מנת ליצור חוויית משתמש המערבת בין תרבות, פנאי והסעדה במרחק 

הליכה. 

פעילות בתמיכת קואליציית ׳ירו-שלם׳

מומלץ למקד את הפעילויות הנתמכות על ידי הקואליציה כפעילויות המשלימות  	
את הפעילות הרגילה המתקיימת בעיר במהלך סוף השבוע. על מנת למצב אותה 

בתודעה הציבורית, כדאי לבחון את מיתוגה כפעילות שוטפת החוזרת על עצמה. 

גבוהה  בתדירות  אירועים  התקיימו  לא  בהן  בשכונות  גם  פעילויות  לעודד  מומלץ 

וזאת על מנת ליצור הכרות של אוכלוסיות נוספות עם גופים שונים הפועלים בעיר, 

כמו גם עם פעילות הקואליציה; 
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מומלץ לחזק את גופי התרבות, הפנאי וההסעדה הפועלים בעיר שמהווים תשתית  	
הגברת  באמצעות  זאת  השבת,  במהלך  בירושלים  המתקיימות  הפעילויות  לשאר 

החשיפה והפעילות היזומה בגופים עצמם;

והרשתות  השונים  האינטרנט  הם אתרי  ביותר  היעילים  שנמצאו  הפרסום  אמצעי  	
ולפתח את אתר האינטרנט של הקואליציה  למתג  להמשיך  מומלץ  החברתיות. 

כמאגר מידע מרכזי חשוב לכלל הפעילויות הנערכות בסופי השבוע בעיר. יש להמשיך 

ולהרחיב את רשימת הדיוור של המנהלים הקהילתיים ואת רמת החשיפה שלהם 

ברשתות החברתיות למשפחות המתגוררות בתחומי המנהלים השונים.
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נספח 1 — מוקדי פעילות בסופי שבוע בירושלים, 
לפי סוג פעילות, ינואר 2015
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נספח 2 — נוסח השאלון האינטרנטי
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לינק לטופס שאלון מקוון:

https://docs.google.com/forms/d/1P-2OMAFoazEUfmYyOkjzDm3zk8FIjuCeE
RfuD9_iIyk/viewform
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נספח 3 — ׳המייל התרבותי׳
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״ב׳מייל התרבותי׳ שפיתח טדי קולק לאחר מלחמת ששת הימים. הרעיון שעמד מאחורי 

׳המייל התרבותי׳ היה ליצור מתחם המשלב תרבות גבוהה ותרבות פנאי באזור הפנוי 

שבין השכונות הוותיקות. כוונה זו לא התממשה, כי ׳המייל התרבותי׳ היה ארוך מדי, 

לא  גם  ולכן  עירונית,  תרבות-רחוב  בו  התפתחה  לא  מתאים  פיתוח-סביבתי  ומחוסר 

זכו  וחנויות מיוחדות,  כגון בתי-קפה  פונקציות-פנאי  ׳אווירה תרבותית׳.  נוצרה סביבו 

להתעוררות מחודשת באזור זה עם פתיחתן של מספר מסעדות במתחם הרכבת ובזכות 

קרבתו של רחוב עמק רפאים השוקק חיים.״ 

תיאטרון-ירושלים,  מובילים...  מוסדות-תרבות  כמה  כבר  ״פועלים  התרבותי  במייל 

תיאטרון החאן, תיאטרון הקרון, ׳המעבדה׳ והסינמטק המחודש והמורחב. בקרבת מקום 

שוכנים עוד מספר אולמות מרכזיים לכנסים ולמופעים.״

 חזון ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2009


