
  

  תרבות בירושלים

  מכון ירושלים לחקר ישראל, אביאל ילינק

  

. במינם בישראלובחלקם אף ייחודיים עשירים , תוססיםבירושלים חיי תרבות  יש בניגוד לדימוי המקובל

שלל מוסדות תרבות , פסטיבלים וירידים:  הפעילות התרבותיתבשלל המימדים שלהייחודיות מתבטאת 

  . ותרבות רחוביםי לא ממסד של גופיםפעילות ,איכותיים

שמונה ,  תיאטראות11בהם ,  גופים יוצרים המוכרים ונתמכים על ידי העירייה60- כפועלים בירושלים 

חמישה , שלוש להקות מחול, שבע תזמורות ולהקות מוזיקליות,  שנתייםשמונה פסטיבלים, מוזיאונים

 המכשירים מאות תי ספר לאמנותסינמטק אחד ותשעה ב, גופים ממוסדים העוסקים באמנות פלסטית

₪  מיליון 9 העולה על פעולהעם תקציב (שמונה ממוסדות אלה הם מוסדות גדולים . אמנים מדי שנה

  ).לשנה₪ מתחת למיליון ( קטנים 18- ו) בשנה₪  מיליון 4-9(שבעה מהם בינוניים , )לשנה

רבות האחרון עזב את תפקידו  מנהל אגף הת.ב ולניהול עירוני ראויו לתקצלא זכה תמידתחום התרבות 

התרבות בעיר כלל לא מגיע מוסדות רוב תקציב כמו כן .  ורק לאחרונה מונה לו מחליף2004בעיריה ביוני 

ערים רבות בעולם מצב זה שונה מ .העירייה אלא ממקורות אחרים כדוגמת תקציבי ממשלה ותרומותמ

  . פיזית וכלכלית של ערים, חברתיתתחדשות להחייאה ולה כאמצעים בהן יצירה ופעילויות תרבות משמשים

גובה תקצוב מוסדות התרבות בעיר  ,ראשית. בשנים האחרונות ניכר שינוי במדיניות התרבות העירונית

למוסדות עבור סטודנטים  מנוייםמחירי ההעירוני של סבסוד הגדל  ,שנית. הוכפל בשנתיים האחרונות

כמו כן ניתן לראות זאת  .והמעבדה תיאטרון החאן, תיאטרון ירושלים,  הסינמטק כגוןבולטים בעירתרבות 

ההשקעה להלן מספר נתונים על . במיוחד במרכז העירו אירועי הרחוב המתקיימים בעירבגידול במספר 

  :1 בשנים האחרונותהעירונית בתרבות

  

  2008  2009  2010 

  82  79  63  )₪במיליוני (תקציב התרבות העירוני 

  20  20  10 )₪במיליוני (סדות תרבות הקצאה למוה
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