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איזור העסקים 
המתחדש בבת-ים

ומסחר,  עסקים  חיי  משלב 
יצירה, אמנות וחיי קהילה.

סמוך לרצועת חוף הים המרהיבה 
של בת ים. 

 ,20 נוחה לכביש  בעל גישה 
431, ולכביש 1.

רכבת  תחנות   2  - בקרוב 
ישראל )ספטמבר( ובעתיד גם 

הרכבת הקלה. 
וגישה  אסטרטגי  במיקום 
   , דן גוש  ערי  לכל   נוחה 

ירושלים והשפלה.
חללי  תערוכות,  מתחמי 
ת  תרבו י  מרכז ם,  י אמנ

ויזמות אמנותית.

רקע: העיר בת ים משמשת בשנים האחרונות מעבדה אורבאנית לחדשנות, יצירתיות והתנסויות 
פורצות דרך בתחומי החינוך, התרבות, הקיימות, התכנון ופיתוח איכות החיים בעיר. במסגרת זו, 
נוסדה הביאנלה לאדריכלות הנוף העירוני, הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון ברחוב, הוקמה חממת 
האמנות – ארט פקטורי,  נחתמה אמנת בת ים לאיכות חיים עירונית ועוד - הקובעים פעולה עירונית 
אחרת,  כזו שמייצרת דיון ושיח של העיר עם הקהילה ומתוך כך מובילים שינוי, מייצרים מציאות 

אחרת. 

up: אזור העסקים המתחדש - בשנים האחרונות UP נמצא בשיאם של תהליכי התחדשות 
אינטנסיביים: תכנון מחודש של המתחם תוך עירוב שימושים, התעוררות חזותית ואסתטית, שילוב 
אמנות ותרבות כחלק מהמרקם של המקום: תיאטרון נוצר, “כלים“ – ביה“ס לכוריאוגרפיה, חללי 
יצירה ואמנות, אירוח הביאנלה לאדריכלות הנוף העירוני והפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון ברחוב 
ועוד. במסגרת זו, עיריית בת ים ומנהלת העסקים מזמינות אמנים ומעצבים, יחידים או קבוצות, 
להציג תערוכה בתחום יצירתם. התערוכה תוצג במשך שבוע, בתאריכים ה-22.9.11 עד ה-27.9.11  

ותתקיים בחלל באזור העסקים המתחדש של בת-ים.
רקע פיסי: התערוכה תוצג ברחוב אורט ישראל, במבנה שעבר שיפוץ ופיתוח סביבתי במסגרת  
“הביאנלה לאדריכלות הנוף העירוני  2010“.  מדובר במבנה תעשייתי עשוי בטון שגודלו כ- 700 מ“ר, 

התערוכה תוצג בחלל מרכזי גדול ופתוח עם עמודים.
מחויבות העירייה: לאמנים/מעצבים שייבחר/ו להציג תערוכה יוקצה חלל תצוגה בגודל של 
עד 500 מ“ר אשר יחולק ויעוצב לפי ראות עיניהם. החלל יוקצה למשך שבועיים, שבוע התארגנות 
לתערוכה )14.9.11-21.9.11( ושבוע תצוגה 22.9.11-27.9.11.  העירייה תספק חשמל ותאורה לחלל, 
תקציב של 5,000 ₪+מע“מ לכיסוי הוצאות התערוכה ופרסום. בתאריך ה-20.7.11 ייערך סיור במבנה 

)את הסיור יש לתאם עם המנהלת(.
מחויבויות המשתתפים בפרויקט: על האמנים/מעצבים המשתתפים בתערוכה להגיע כיחיד 
או קבוצה העוסק/ים בתחומי האומנות והיצירה, המשתתף/ים  בתערוכה יתחייבו תוך שבוע להפוך 

את החלל שיקבלו לחלל תצוגה לעבודותיהן. 

בואו לקחת חלק בתערוכת יחיד או קבוצה ב- up איזור העסקים המתחדש בבת-ים

תנאי סף להגשת מועמדות: 
על המשתתף/ים להגיש לעירייה/מנהלת העסקים קורות חיים, תיק עבודות ורעיון לתערוכה ולהציגם בפני 
הועדה הבוחרת  כמצגת. תהליך הבחירה: הבחירה תתבצע על ידי ועדה מקצועית המורכבת מנציג עיריית 
בת ים-סמנכ“ל תכנון וארגון, נציג מנהלת העסקים- מנהל המנהלת,  2 נציגים של אנשי עיצוב,  אומנות 

ותכנון הפועלים בעיר.  

הגשת מועמדות: 
כל הרואה את עצמו מתאים ומעוניין להגיש מועמדות להקמה והצגת תערוכה ישלח את בקשתו 
לכתובת המייל: batyaminhelet@gmail.com. על ההצעות להגיע עד לתאריך 28.7.11 ולכלול: 

שם האדם/קבוצה המעוניינים להשתתף, קורות חיים ותמונות של עבודות מתיק העבודות.
תשובות יינתנו עד 10.8.11 לשאלות נוספות נא להתקשר למנהלת העסקים בטל. 03-5515830. 

לעיריית בת ים ומנהלת העסקים שמורה הזכות לשנות את מועד תחילת הפעילות. 
על עיריית בת ים ומנהלת העסקים של בת-ים לא חלה החובה לקבל הצעה כלשהי 

מבין ההצעות המוגשות.




