בקרוב :בית קבע לסטודיו ניסן נתיב ביפו
בית הספר למשחק ניסן נתיב יעבור לבית חדש שיוקם במיוחד עבורו ביפו .עלות הפרויקט 21 :מיליון
שקלים" .כשחלומות מתגשמים זו התרגשות גדולה" ,אומר המנהל מיכי ורשביאק
מרב יודילוביץ'
: 03.09.12, 20:10פורסם

חמישים שנה מאז החל את דרכו בעליית גג קטנה ברחוב ביאליק בתל אביב ,שממנה נדד לאורך השנים ממקום למקום ברחבי
העיר ,יזכה סופסוף הסטודיו למשחק ניסן נתיב לבית משלו .כחלק ממתיחת הפנים שמתכננת עיריית תל אביבלשכונותיה הדרומיות,
.יעבור בית הספר לאמנויות הבמה למעון קבע ביפו שישופץ ויותאם לצרכיו
את הסכום ההתחלתי לשיפוץ 7 ,מיליון שקל ,העמידה העירייה שתרמה במקביל גם את המבנה .רוח גבית קיבל הפרויקט גם
.מהקרן על שם הפילנטרופ היהודי המנוח ,אלכסנדר גראס ,שתרמה לטובת העניין שלושה מיליון דולר

"נפסיק לכבות שריפות" .הבית החדש ביפו )צילום :אליקים אדריכלים(

התרבות חשובה מאד למארג החברתי של מדינה" ,אמר רוג'ר גראס ,בנו של הנדבן האמריקני והדגיש" :במובנים מסוימים"
אנחנו תורמים לא רק לפיתוח בית הספר ,אלא גם למרכז תרבות חדש בתל אביב יפו .זהו פרויקט שאבי היה שמח בו מאד כיוון
".שיש בו תועלת מתמשכת ותרומה משמעותית לקהילה המקומית והכללית
היוזמה להעמיד בניין עירוני לרשות בית הספר ,שידע בשנים האחרונות לא מעט טלטלות ,אינה מובנת מאליה" .זה מהלך
.שייחלנו לו שנים ארוכות אבל עיריית תל אביב היא זו שהרימה את הכפפה" ,אומר מיכי ורשביאק מנהל הסטודיו
אחרי יובל שלכל אורכו מדי שנה תהינו איפה נהיה בשנה הבאה והתעסקנו לא מעט בכיבוי שרפות בנושא תקציבים ,זו שמחה"
גדולה .עיריית תל אביב פנתה אלינו לפני כשנתיים והציעה להעמיד לרשותנו נכס עירוני כמבנה קבע על מנת שהנדודים ייפסקו
וכדי שנפסיק סופסוף להיאנק תחת עולו של שכר הדירה .זה אינו דבר פעוט .בשנה האחרונה עסקנו בתכנון מפורט של המבנה
".ואנחנו מצפים למעבר בכיליון עיניים
לבניין שברחוב נועם  5ביפו תתווסף במסגרת השיפוצים קומה שלישית ,ובין המתקנים שיעמדו לרשות הבאים בשעריו גם אולם
.מופעים מרווח ,כיתות לימוד ,חדר סטודיו שיוסב במיוחד לשיעורי תנועה ,ספרייה וחדר זיכרון למייסד בית הספר ,ניסן נתיב
אנחנו חולמים בצניעות .בית הספר מעולם לא היה מקום אקסטרווגנטי" ,אומר ורשביאק" ,בית חדש הוא התחלה חדשה"
והמיקום של המבנה אולי רחוק מעט מהמרכז ,אבל כשמסתכלים קדימה ברור שברגע שתהיה הרכבת הקלה כל האזור שבין
".שדרות ירושלים לשוק הפשפשים יזכה למתיחת פנים .זו התרגשות גדולה
גם בעיריית תל אביב מרוצים .אחרי הכל מדובר בחלק מתכנית-על שהולכת ונרקמת בשנים האחרונות ומטרתה לחזק ולפתח
את יפו כמרכז תרבות ,אמנות ורוח" .המרקם האנושי של יפו ,שמורכב ממגוון מרתק של קהילות ,המורשת ההיסטורית
המפוארת של העיר והנופים המהפנטים שלה ,יוצרים בסיס תומך לעשייה תרבותית רבה ותוססת .אני רואה חשיבות רבה
בתמיכה ועידוד של עשייה אמנותית ומברך על הסטודיו למשחק ליפו .זהו
נדבך נוסף בשגשוג ופיתוח האזור ובהנגשת מוסדות תרבות לכלל
".הקהילות בעיר
על פי ההסכם שנחתם מול העירייה יעמוד המבנה לרשות הסטודיו למשך

 25השנים הקרובות .על פי הערכות העירייה יושלם שיפוץ המבנה,
.שמנהלת חברת אליקים אדריכלים ,לקראת שנת 2014
זה חצי יובל של שקט שבהם נוכל להתמקד בעשייה ולא בביורוקרטיה".
 25שנה זה מבחינתי מספיק .אחר כך ,אלוהים גדול" ,אומר ורשביאק.
עלות הפרויקט ,שנאמדת בסכום כולל של  21מיליון שקל ,אינה כוללת ציוד
חדש .לטובת העניין העניק מנהל תרבות לבית הספר תוספת ייחודית של
כמיליון שקל

