
   

 
 

     
 

 

 :מסמך רקע לתהליך שיתוף ציבור רחב
 01.9.01-00יעצות וירטואלי יהת| אתר  01.9.01אירוע שולחנות עגולים 

 

 תרבות, ספורט ופנאינושא: 
 

מתקני ספורט ופנאי  ǀ אירועי חוצות ǀ חינמייםאו ספורט \אירועי תרבות ו ǀ מוזיאונים ǀ ספריות תתי נושאים:
 ǀ תנועות נוער ǀ מרכזים קהילתיים ǀ נטרי קלאבים קהילתיים ובריכות שחייהוקא ǀ בחופים ובפארקים

 ǀ קשישים, צעירים, נוער, גיל רך –פעילויות ממוקדות פלחי גיל  ǀ קונסרבטוריונים ǀ מועדוני קשישים
 תיירות

 :תרבות, ספורט ופנאיהיחידות העירוניות העוסקות, בין היתר, בנושאי  .א

 :קהילה נוער וספורט אגף

לקדם לתושבי העיר, וכן לספק מגוון שירותים בתחומי חינוך, חברה, קהילה ופנאי, היא מטרת אגף קהילה נוער וספורט 
מקדם ומטפח תרבות ארגונית המעודדת  האגף .את איכות החיים בעיר קהילות חדשות, לפתח אחריות חברתית ולשפר

ספק מגוון שירותים האגף מ .ליצירה והובלה של מרחבים קהילתיים, בכל טווח הגילאים וברוב שעות היממה ,שותפויות
זאת  .את איכות החיים בעיר שפרמפתח אחריות חברתית ומקדם קהילות חדשות, מבתחומי חינוך, חברה, קהילה ופנאי, 

מרכזים קהילתיים, מועדוני נוער ותנועות נוער, קאונטרי קלאבים קהילתיים, מוסדות ספורט : סדותיומגוון מו  באמצעות
 להרחבה. ומוסדות תרבות ייחודיים

המערכת פועלת בכל  .גון מוביל בקהילה בתחומי חברה, חינוך, תרבות ופנאימהווה אר מערכת המרכזים הקהילתיים
חיים, -המרחבים הקהילתיים בעיר, ומושתת על ערכי יסוד של: איכות חיים וסביבה, סובלנות וקבלת השונה, פיתוח כישורי

 להרחבה .שותפויות, והפעלת תרבות פנאי איכותית לכלל הגילאים

  אגף תרבות ואומנויות

אגף התרבות והאמנויות פועל להגשמת חזון העיר בתחום התרבות, תוך מתן ביטוי לרבגוניות התרבותית בכל תחומי 
  .התרבות והאמנות הנתמכים על ידי העירייה ומחלקות האגףהאמנות, באמצעות מוסדות 

בפיתוח יוזמות חדשות  וכן האגף מתמקד בעידוד איכות אמנותית ומצוינות בכל תחום, בטיפוח מיזמי תרבות בינלאומיים
שמירה ואמון על במגוון הכוחות התרבותיים הפועלים בעיר, ותיקים כחדשים, . בנוסף, האגף תומך בעידוד אמנים עצמאיםו

וביצירת לוח מופעים רבגוני לתושבי העיר  ,הממתגים את העיר כבירת תרבות פלורליסטית וליברלית ,על נכסי צאן ברזל
 להרחבה .ואורחיה

 ספריות עירוניות:

בית  –הספרייה ע"ש פליציה בלומנטל וספריית שער ציון , מרכז למוסיקה, ביניהן הספריות עירוניות 12בעיר פזורות 
ץ מקצועי ללא ומעניקות לתושבי העיר ולבאים בשעריה משאבים עשירים, שירותי השאלה מתקדמים ויע אשראריאלה, 

 להרחבה והקריאה. מהוות בית לאירועי חינוך ותרבות שבמוקדם תרבות הספרספריות אלו  .תשלום

 ספורט:

 ברחבי העיר פזורים שבילי אופניים,ו יפו-אביב-החיים של תושבי העיר תלהעיסוק בספורט הוא חלק בלתי נפרד מאורח 
-פעילויות וחוגי ספורט לילדים, בני. כושר, אולמות ומגרשי ספורט, מדשאות לפעילויות נופש פעיל ועודבריכות שחייה, חדרי 

מגוונות לויות ספורט יפעומציעים  ברחבי העיר, מרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורטמתקיימים ב ,נוער, מבוגרים וקשישים
 להרחבה .יר טיפוס, ימי ספורט ועודכדורסל, כדורגל, כדורעף, גלגיליות, ריקודי עם, ק כוללות:ה

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Community.aspx?tm=70&sm=0&side=216
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Community/Pages/CommunityCenters.aspx?tm=0&sm=0&side=474
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Culture.aspx
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Education/Pages/LocalLibraries.aspx?tm=0&sm=0&side=484
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Sport/Pages/Sports.aspx?tm=0&sm=0&side=476


   

 
 

     
 

 :תאגיד עיר עולם ותיירות
בתור עיר גלובלית המשמשת  יפו-מהלך למצב את תל־אביבהעיר עולם ותיירות, היא תאגיד עירוני אשר אמון על הובלת 

באמצעות התמקדות בשלושה תחומים מרכזיים; פיתוח כלכלי גלובלי,  ת. זאתמרכז עסקים גלובלי מוביל המתמחה בחדשנו
 ותקשורת גלובלית   תיירות

להביא לשיפור איכות החיים של התושבים באמצעות משיכת משאבים והשקעות ממקורות בין־לאומיים  -מטרת המהלך
הייחודי של  'DNA'-האסטרטגיה של המהלך מבוססת על זיהוי הם. ף פעולה עם גופים לאומיים, פרטיים ועירונייומשיתו

 להרחבה .יפו וחיזוק עוצמות העיר תוך יצירת רשת של קשרים עם ערים מרכזיות בעולם-תל־אביב

 :מהנעשה בחמש השנים האחרונות .ב

אביב. במרכז, הפתוח גם -של תל הממוקם בגן מאיר, הוקם בשנת המאה להיווסדה המרכז הגאה - המרכז הגאה
לקהל שאינו מקרב הקהילה הגאה, מתקיימת פעילות תרבותית וחברתית מגוונת לנוער ולמבוגרים )ערבי תרבות, 

 להרחבהמפגשים חברתיים, סדנאות יצירה ואמנות, חוגי מחול ויוגה(. 

, אתגרים שונים ,53 -21לצעירים בעיר, בגילאי  .1122בשנת הוקם  ,יפו-אביב-בית הצעירים של עיריית תל -9מזא"ה 
אחד הדברים כיוון שלהשפיע בעיר, לגור בעיר ולפתח קריירה בעיר. כמו כן,  :מתמקדים בשלושה מרכזיים 9מאז"ה וב

מחכים חללים ריקים שמעניקים לתושבים הזדמנות ללמוד, לעשות, ליזום  9במזא"ה ם, הוא מקו יפו-אביב-שחסר בתל
 להרחבה .ולהתארגן

אביב, מייסודה של עמותת הלהט"ב בשיתוף -לבקמפיין עידוד התיירות הגאה לת -יפו -קידום תיירות גאה בתל אביב
אביב , מציינים בסיפוק שבשנה האחרונה עלה מספר התיירים הגאים המגיעים לישראל -עם עמותת התיירות של תל

אחוז ואת בחירתה של העיר כאחת מעשרת היעדים הנחשקים לתייר הגאה בעולם. קמפיין עידוד התיירות  13-בכ
 להרחבהאביב כולל פעילות אינטנסיבית בכל רחבי העולם. -הגאה לתל

מתוכננות לקום  , כששלוש נוספותספריות חוף ורחוב חמשהוקמו בעיר  1125-21בשנים  – ספריות חוף ורחוב הקמת
, צרפתית, אנגלית ,בעברית למבוגרים קריאה ספרי בהם ;ספרים 311-כהללו  מהספריות אחת בכל. הבספטמבר השנ

 הספרים את ןאליה להחזיר מתבקש הציבורכש, מאוישת בלתיספריות אלו הן ספריות . ילדים ספרי וכן וערבית רוסית
 תרומה שהם ספריםהתושבים יכולים להניח  בו, שפתוח ארגז כוללת ותהספרי. אחריהם הבאים למען ,השימוש בגמר

  .לפרויקט

בש מחולקות ללא תשלום במשרדי הפיקוח העירוני בחופים: הצוק, -ערכות שחמט ושש -חלוקת ערכות משחק בחופים
בחוף גבעת עליה ביפו  תל ברוך, מציצים, הדתיים, הילטון, גורדון, פרישמן, בוגרשוב, ירושלים, אביב וגבעת עלייה.

 להרחבה קיימים שולחנות משחק מובנים להנאת הציבור.

 אתגרים לשנים הבאות: .ג

  התרבות, מתחם פנאי החדשים: התחנה, נמל יפו, שרונה, כיכר הרבות ופעילות התקידום וטיפוח מרחבי

 . וחוף הים נמל ת"א ,הסינמטק, מוזיאון ת"א

 חיזוק המרכז הקהילתי כמוקד משיכה ופעילות בשכונה וברובע. 

  51עד  21פיתוח שירותים ייחודיים ומגוון מענים לאוכלוסיית הבוגרים הצעירים )גילאי(. 

 קטים לפיתוח מוקדי מגורים, עסקים, מלונאות, בילוי ופנאיקידום פרוי. 

 פיתוח מרכז עסקים בינלאומי ומרכז תרבות בינלאומי –יפו כעיר עולם –קידום תל אביב. 

 קידום העיר כמרכז אמנות בינלאומי. 

 קידום עזרה וטיפוח של אמנים עצמאיים בעיר. 

  לכל הגילאים, בספריות הציבוריות ובספריות החוף והרחוב.  –חיזוק וטיפוח העיר כעיר קוראת 

http://www.tel-aviv.gov.il/TheCity/Pages/GlobalCity.aspx?tm=0&sm=0&side=620
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Community/Pages/gaycenter.aspx?tm=2&sm=28&side=901
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Community/Pages/gaycenter.aspx?tm=2&sm=28&side=901
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Community/Pages/mazeh.aspx?tm=0&sm=0&side=746
http://telavivgayvibe.atraf.com/
http://www.tel-aviv.gov.il/ToEnjoy/Pages/VideoItem.aspx?List=ba7200cc-fab5-40d2-ace2-8edb8de3e06a&ID=352&Web=3b4cd70f-b2b3-4b3a-a9dd-2f7fc0604ac2

