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 82מה עושים עם הפילים הלבנים?
היזמים רוצים לשנות ייעוד למבנים נטושים,
התושבים מתנגדים  -והמבנים נותרים ריקים
גילי מלניצקי

בישראל מבנים נטושים נותרים ריקים;
בצרפת הם נהפכים לדיור ציבורי
גידי מלניצקי ,רוני וולף
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קולנוע עמל בכפר סבא צילום :יובל טבול

בתי קולנוע נטועוים ,מרכזיות בזק ריקות מאדם ומבני ציבור עויצאו מכלל שוימושו נותרים ריקים,
בלי עויזמים פרטיים ורעוויות מקומיות מצליחים לעונות את ייעודם ולהעניק להם היתמות כלכלית
ותועלת חברתית .איך אפעור למנוע מהפילים הלבנים להיהפך למפגעים סביבתיים? גילי נולניצקי
!—י הציל את קולנוע עמל  -זה שמה של
 /קבוצת פייסבוק המונה יותר מ 400-תו
 /שבי כפר סבא ,שהתאגדו ב 2012-כדי
לשמר את בית הקולנוע הישן שנחנך בסוף
שנות ה 30-כבית תרבות לפועלים .במשך
עשורים הוא שימש מרכז תרבות עד שבת
חילת שנות ה 2000-הופסקה הפעילות במ
קום ,והמבנה נמכר ליזם המבקש לשנות את
ייעוד הקרקע.
קבוצת התושבים התאגדה כדי למנוע
את הרם המבנה ,וכדי להבטיח את שימורו
וייעודו לטובת הציבור .לשם כך הם יוזמים
את פעילויות הקהילה ברחבת בית הקולנוע,

פועלים להעלאת המודעות ,ואף פנו לגופים
העירוניים הרלוונטיים.
"זה מבנה ציבורי עם היסטוריה עשירה.
כבר עשורים הוא מרכז סביבו באופן מסורתי
חיי קהילה .הוא מוקד מפגש לתרבות ולבילוי,
וכך אנחנו רוצים שיישאר" ,מסבירה שרונה
לימאן ,מפעילות המאבק" .אנחנו עדים מצד
אחד לצמא של תושבי השכונה לפעילויות
האלטרנטיביות שאנחנו מציעים בסביבת
הקולנוע הישן ,ומצד שני לסירוב עיקש של
העירייה לפעול לטובת שמירה על המבנה
ככזה המשרת את הקהילה ,אחרי שנמכר לי
דיים פרטיות" .הפעילים טוענים כי העירייה

והיזם מעודדים את הפיכת המבנה למהנה ושו
מם עד יחלוף זעם .כך יישכח ייעודו המקורי,
והוא ינותב לשימושים פרטיים ומכניסים עבור
היזם והעירייה.
התופעה של מבנים שהיו שוקקי חיים
וכיום נותרו שוממים )פילים לבנים( נפוצה
עד כדי שהיא קיימת כמעט בכל עיר ותי
קה .לפי הערכות ,בשלוש הערים הגדולות
בישראל )תל אביב ירושלים וחיפה( עומדים
נטושים כ 1.5-מיליון מ״ר של מבנים שאינם
משמשים לדיור או לתעסוקה ,ואינם מני
בים הכנסות מארנונה .זהו בזבוז של קרקע,
במיוחד במרכזי הערים ,בתקופה שבה מח

פשים שטחים שאפשר לבנות עליהם מבני
מגורים ומבני ציבור .דו״ח מבקר המדינה
מנובמבר  ,2016שעסק בטיפול של הרשויות
המקומיות במבנים שאינם בשימוש ,קבע כי
מבנים שאינם בשימוש זמן רב מהווים מפגע
סביבתי ,תברואתי ,בטיחותי וחברתי חמור.
המקרה של קולנוע עמל בכפר סבא דומה לזה
של קולנוע עדן בשכונת נוה צדק בתל אביב ול
עוד עשרות בתי קולנוע ומבנים לשימוש הציבור,
שנותרו מיותמים ועדיין לא חידשו את פעילותם,
או שהסבו את הייעוד שלהם .המתח שבין שימור
המבנה הישן ,שימושיו המסורתיים והנוסטלגיה,
לבין הריסתו וייעודו מחדש לשימוש שאינו «
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