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מ1וא
קווים מנחים לתכנון מטרופולין בת־קיימא
שלמה חסון

פיתוח בר-קיימא פירושו יצירת הרמוניה בין צמיחה כלכלית ,הגנה על ה ס ב י ב ה ופיתוח
חברתי ,תוך שיתוף מרבי של התושבים בתהליך .הכוונה היא ל ס פ ק א ת הצרכים של בני
הדור הנוכחי בלי לפגוע ביכולת הדורות הבאים ל ס פ ק א ת צורכיהם .ראייה ארוכת טווח
שכזו מחייבת הטלת מגבלות על הפיתוח בהווה ,תוך התחשבות בדורות הבאים .הדברים
יפים במיוחד לעיר כמו ירושלים ו ה ם מחייבים אחריות רבה בכל הקשור לשינוי פני
הסובב הטבעי ,שימור המסורות החרותות בנוף העיר והתחשבות ברגשות ובצרכים של
קבוצות האוכלוסייה השונות.
מעטות הן הערים המייצגות מ ר ק ם אנושי וחברתי מורכב כמו זה של ירושלים .פיתוח
בר-קיימא חייב להתחשב במגוון אנושי זה ולפעול לקירוב בין הקבוצות ,להשוואת תנאים
חברתיים ולפיתוח כלכלי שיתרום לאיכות חייהן של כל הקבוצות החיות בעיר.
על רקע זה הוקמה בירושלים ,בשנת  ,1998קואליציה של ארגונים שוחרי איכות
הסביבה! ח ל ק ם ועדי-פעולה מקומיים ו ח ל ק ם סניפים ירושלמיים של גופים ארציים
ובינלאומיים .הקואליציה נקראת ירושלים גה-קיימא והיא ק מ ה ביוזמת קבוצה של
מתכנני-ערים שהתארגנה במסגרת ״הפורום למען עתיד ירושלים״ והחברה להגנת הטבע.
כיום חברים בקואליציה  50ארגונים.
הקואליציה הוקמה על רקע הבעיות הרבות והולכות בתחומי התכנון הפיסי בירושלים,
התמורות החברתיות והכלכליות הפוקדות א ת העיר והיעדר תכנית כוללת בתחומים
השונים .בהיעדר ראייה כוללת רבו ה מ א ב ק י ם על אופי העיר ודמותה .בשכונות רבות
צמחו ארגונים מקומיים שמחו נגד מיזמים העתידים לקום בקרבתם .התפיסה שהנחתה
את מקימי ״ירושלים בת-קיימא״ היתה למצוא דרך חיובית שתאפשר לתושבי העיר
לבטא תפיסות ומאוויים כלפי דמותה של העיר וצביונה .במקביל לפעילות היוזמת של
הכנת התכנית ,פועלת הקואליציה של ״ירושלים בת-קיימא״ למניעת תכניות שנתפסות
בעיניה כנוגדות עקרונות יסוד של פיתוח בר-קיימא.
בכוונתנו ליצור סדר יום תכנוני הנתון לוויכוח ציבורי מתמיד .ס ב י ב הוויכוח הציבורי
אודות דמות העיר ואופיה ,אנו מבקשים לטפח א ת היצירה של חברה אזרחית פעילה
ומעורבת בכל התהליכים המעצבים א ת דמות העיר .חשיבות רבה אנו מייחסים לתהליכי
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החינוך הפורמליים והבלתי-פורמליים ,שבמסגרתם נקבעים הקשרים בין הפרט לחברה
ובין הפרט לסביבה .ברוח זו נפעל להנחיל בבתי הספר ,במתנ״סים ,במועדונים ובשכונות
א ת הערכים והתוכנות שיצטברו בירושלים בת-קיימא.
ברור לכולנו כי הרשות המקומית והשלטון המרכזי ה ם האחראים להכנת תכניות
לעיר וסביבותיה .אולם דמוקרטיה מקומית משמעה השתתפות התושבים בעיצוב דמות
העיר .תפיסה זו נתמכת בהצהרת-ךיו של האומות המאוחדות משנת  ,1992שקראה לרשויות
המקומיות להכין תכניות בנות-קיימא לערים ,בשיתוף התושבים .ברוח זו נפעל לקשר
הדוק וחיובי עם הרשויות ,מתוך מגמה להזין א ת תהליכי התכנון במשוב שוטף מהציבור.
המציאות הפוליטית המורכבת של ירושלים ומרחבה הופכת את תהליך הפיתוח לטעון
ומורכב .הקואליציה של ירושלים בת-קיימא כוללת קבוצות של ישראלים שאינם מבקשים
לעצב ולנהל א ת חיי התושבים הערבים בעיר .אולם ,יחד עם זאת ,אין הקואליציה יכולה
להתעלם מהמורשות ההיסטוריות הניכרות בעיר העתיקה ובאגן החזותי הסובב אותה.
כמו כן ,לא ניתן להעלות על הדעת פיתוח בר-קיימא שאינו פועל לשוויון בין קבוצות
האוכלוסייה השונות .ה ת פ י ס ה המנחה א ת חברי הקואליציה היא כי יהיה אשר יהיה
הפתרון הפוליטי ,ירושלים תהיה תמיד עיר פתוחה שבה יחיו יחדיו כל הקבוצות המרכיבות
א ת אוכלוסיית העיר .אנו מקווים כי החשיבה והפיתוח על-פי העקרונות של עיר בת-
קיימא יתרמו לטיפוח פיסי וחברתי של ירושלים ויתרמו לקידום הבנה וכבוד הדדיים,
סבלנות וסובלנות ,בין הקבוצות השונות .ברוח זו הוזמנו תושבים ממזרח העיר ליטול
ח ל ק בפעולות ״ירושלים בת-קיימא״ ונפעל גם בעתיד לטפח קשר עם פלסטינים תושבי
מזרח העיר.
בשנים האחרונות הופכת ירושלים מעיר ראשית ,שסביבה כפרים ועיירות קטנות,
לעיר מרכזית המצויה במוקד של מטרופולין צומחת במהירות .ואולם ,חרף המעבר מעיר
למטרופולין ,ממשיכות מערכות התכנון לפעול על-פי הגישות והמסורות הוותיקות של
התכנון .ממשלת ישראל פועלת בעצה א ח ת עם צוות מתכננים להכנת תכנית מחוזית,
ואילו עיריית-ירושלים גיבשה צוות אחר להכנת תכנית-מתאר לעיר .לדעתנו יש צורך
בחשיבה מטרופולינית שתראה א ת ירושלים ואת סביבותיה כמקשה אחת .כמו כן ,אנו
סבורים כי אין די בתכנון ה מ ת מ ק ד במערכת שימושי הקרקע .יש צורך בתכנון כולל,
המשלב בין פיתוח כלכלי ,חברתי וסביבתי ,ברוח התפיסה של פיתוח בר-קיימא .המגבלות
שמטיל ח ו ק התכנון והבנייה מכתיבות למוסדות השלטון הכנת תכניות ה מ ת מ ק ד ו ת
בשימושי הקרקע ,אולם החברה האזרחית החיה בתחומי המטרופולין ,צריכה ואף חייבת
ללכת מעבר למגבלה זו ולהציע תכנית בעלת אופי כולל .ברוח זו מבקשת הקואליציה
״ירושלים בת-קיימא״ לגבש תכנית רעיונית כוללת למטרופולין ירושלים.
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הגשמת העקרונות התכנוניים מחייבת מ ע ק ב וביקורת שוטפים .על כן פועלת
הקואליציה לגיבוש קריטריונים להערכת הפעולות המתבצעות .הערכות אלו יאפשרו
העברת מידע שוטף לציבור על מ ה שהושג ועל מ ה שעדיין טעון תיקון ושיפור.
העקרונות המנחים א ת הכנת התכנית ה ם אלה:
 (1ראייה אסטרטגית ארוכת-טווח ,המשלבת בין שימור לפיתוח כלכלי ,חברתי וסביבתי.
 (2ראיית העיר ואזורה כמערכת משולבת ,מתוך כוונה להפחית שימוש במשאבים טבעיים
וייצור פסולת וזיהום ולקדם א ת החיות של העיר בתחומי החינוך ,הבריאות ,הפיתוח
הכלכלי ,השוויון החברתי ובילוי הזמן הפנוי.
 (3מעקב שוטף באמצעות קריטריונים ,להערכת התכנון והפיתוח.
 (4שיתוף מרבי של תושבים בתהליך התכנון ,תוך קיום העקרונות של שקיפות תהליכים
ומסירת דין וחשבון שוטף לתושבים.
 (5יצירת חברה אזרחית מעורבת ופעילה ,ה מ ת י י ח ס ת למערכת היישובית המתהווה
סביבה בראייה כוללת ,אשר משלבת נושאי סביבה ,חברה ,כלכלה ותכנון.
ברוח עקרונות א ל ה פועלת ה ק ו א ל י צ י ה ליצירת ת כ נ י ת ב ת  -ק י י מ א לעיר ו ל מ ר ח ב
המטרופוליני הסובב אותה .התכנית כוללת ארבעה מרכיבים:
 (1ניסוח חזון.
 (2הכנת מתווים תכנוניים לתחומים מוגדרים ,כמו דמוגרפיה ,חברה ,תחבורה ,שטחים
פתוחים ,צפיפות ,שימור ועוד.
 (3גיבוש חלופות לפיתוח.
 (4הכנת הצעה רעיונית לתכנון משולב ,פיסי וחברתי של ירושלים והאזור המטרופוליני
סביבה.
הכנת התכנית מתנהלת בשלבים:
ג ש ל ג הראשון הכינו הארגונים החברים בקואליציה חזון לעיר .במשך שנה וחצי
עבדו  25קבוצות בהנחיית המתכננים של הפורום למען עתיד ירושלים ובתיאום וארגון
סניף ירושלים של החברה להגנת הטבע וחיברו א ת ״מגילת ירושלים בת-קיימא״)ראה
נספח( .המגילה ר א ת ה אור ביולי  1999וניתן לעיין בה באתר האינטרנט של הקואליציה.
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היא מציגה חזון לעיר ,שבמרכזו איכות הסביבה ,איכות החברה ,איכות השלטון ופיתוח
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כלכלי .על המגילה חתמו נציגי כל הארגונים שהשתתפו בהכנתה והיא משמשת מ ס מ ך
מנחה לפעילות הקואליציה.
ג ש ל ב השני זימן הפורום למען עתיד ירושלים  10צוותי תכנון וביקשם להכין מתווים
תכנוניים לירושלים ולסביבתה ב ה ת ב ס ס על החזון .עבודת הצוותים הושלמה בחודש
2

ס פ ט מ ב ר  2000ו ת מ צ י ת ה פ ו ר ס מ ה בחוברת מ י ו ח ד ת ובאתר האינטרנט .המתווים
התכנוניים הוצגו לציבור בשני מפגשים במסגרת ״במת היער״ של מרכז-ציפורי וכן בפני
חברי הקואליציה של ״ירושלים בת-קיימא״.
ג ש ל ב השלישי ,שהסתיים בחודש מאי  ,2001הכין הפורום למען עתיד ירושלים
שלוש חלופות לפיתוח בר-קיימא של העיר וסביבתה .הכוונה היא להציג א ת החלופות
לציבור ולבקש ממנו משוב ובו הצעות ורעיונות ביחס לחלופה האופטימלית .הצעה ראשונית
של החלופות המיועדת לתגובות הציבור מוצגת באתר האינטרנט של הקואליציה ובספר
זה .עם ק ב ל ת המשוב מהציבור יחל השלב הרביעי של הכנת התכנית המשולבת.
פיתוח התכנית והוויכוח הציבורי המתנהל סביבה ,מסמנים מגמה חדשה בפוליטיקה
העירונית שעיקרה מעבר מגורם פסיבי לגורם יוזם ומוביל.
זו הפעם הראשונה שתושבים בישראל מעורבים בייזום ובגיבוש תכנית לפיתוח בר-קיימא
למרחב עירוני ומטרופוליני .מגמה זו משלימה א ת המגמות המסתמנות בתחום התכנון
מלמטה שנרשמו במספר מקומות בעולם ומעניקה להן תנופה נוספת מבחינת תחום העיסוק,
היקף הפעילות ומרחב הפיתוח.
יש לקוות כי בעקבות יזמה חדשה זו יעלו יוזמות דומות בערים אחרות בישראל ,ובדרך זו
נתרום תרומה צנועה לגיבושה ולחיזוקה של חברה אזרחית פעילה בישראל.
תודות שלוחות ליוזמי המפעל ,ובהם אציין א ת האדריכלים דוד רזניק ,פיליפ ברנדייס ,לב
שטרן ומרסל שטרוסברג! פרופ׳ עמירם גונן ,ישראל קמחי וציפי רון ,אשר ליוו את פעולתנו
זו מראשיתה .תודות למכון ירושלים לחקר ישראל שפרס את חסותו על פרויקט ״ירושלים
בת-קיימא״ ולקרן קמינגס-דורות שהעמידה א ת המשאבים הדרושים לפיתוח המפעל.

2

חושן ,חסון וקמחי)עורכים( ,תכנון ופיתוח בר-קיימא בירושלים :קווים מנחים לתכנון  -תקציר,

ירושלים בת-קיימא והפורום למען עתיד ירושלים ,מכון ירושלים לחקר ישראל והחברה להגנת הטבע,
ירושלים.2002 ,
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מגמות !התפתחות ירושלים
ובזיקותיה למרה! הסו 11אותה
ישראל קמחי

ירושלים ,בירתה של מדינת-ישראל ,היא עיר מורכבת ומסובכת מבחינות רבות :פוליטיות,
פיסיות ,דמוגרפיות ,חברתיות ,דתיות וכלכליות .מעמדה ומשקלה הסגולי בעולם האמונה
המונותיאיסטי ,הפסיפס האנושי של תושביה והרגישות ס ב י ב עתידה הפוליטי ,מקנים
לה מעמד מיוחד שאין שני לו בערי העולם .תמהיל של מ ת ח י ם על רקע לאומי ,דתי
וחברתי ,קונפליקטים בין ישן לחדש ובין קודש לחול  -כל אלה יוצרים מ ס כ ת אורבנית
ואנושית מרתקת .בעיר מתגוררים אלה בצד אלה ישראלים ופלסטינים ,יהודים ,מוסלמים
ונוצרים ,חרדים ,מסורתיים וחילונים ,כלי-קודש ופשוטי־עם ,עניים ובעלי-יכולת — אשר
יוצרים ביחד עיר של ניגודים .ניגודים אלה באים לידי ביטוי מרחבי בזהות הקהילתית,
בשכונות המגורים ,או בכפרים שנבלעו ב מ ר ק ם העירוני ,אך ממשיכים לשמור על ייחודם.
גם מבחינה פיסית ירושלים היא עיר של ניגודים .בטבורה עיר עתיקה מ ו ק פ ת חומה,
בעלת מבנה ים-תיכוני מובהק ,ובתוכה בזארים מזרחיים אופייניים .מסביב לעיר העתיקה
אתרי-קודש יהודיים ונוצריים הבנויים בסגנונות שונים ושכונות שחלקן נבנו במתכונת
שנלקחה מאירופה של ימי הביניים וחלקן נבנו במתכונת מודרנית ,או בפרברי גנים.
מיקומה של העיר במרחב הגיאוגרפי ,אף הוא מיוחד .ירושלים בנויה על גבול הישימון:
ממזרח לה ארץ מדבר יהודה הבלתי נושבת ,ממערב — ארץ ירוקה בעלת א ק ל י ם ים-
תיכוני ממוזג .השימוש בחומר הבנייה המקומי — האבן — מוסיף עוד נדבך לייחודיות
העיר ולחזותה יוצאת הדופן.

א .אוכלוסייה וחברה
שטח ואוכלוסייה

1

במהלך שלושים וחמש השנים האחרונות הפכה ירושלים לגדולה שבערי הארץ ,הן בשטחה,
הן במניין תושביה ,הן באוכלוסייתה היהודית והן בהיקף המיעוט הערבי המתגורר בה.
הנתונים הסטטיסטיים מבוססים על שנתון ירושלים  ,2002בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל ,עורכת:
מאיה חושן.
1
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משטח מוניציפלי של  38קמ״ר בחלקה המערבי ו 6-קמ״ר בחלקה המזרחי ,ערב מלחמת
ששת הימים  -גדלה העיר והיא משתרעת כיום על-פני  126קמ״ר .לשם השוואה נזכיר כי
שטחה המוניציפלי של תל-אביב הוא  51קמ״ר ושל חיפה  59קמ״ר .אוכלוסיית ירושלים
מנתה בסוף שנת  2002על-פי האומדן כ 680,400-אלף תושבים.
משנת  1967גדלה אוכלוסיית ירושלים מ 266-אלף תושבים ל 680-אלף בשנת — 2002
גידול של  .155%האוכלוסייה היהודית גדלה באותה ת ק ו פ ה ב ,132%-בעוד שהאוכלוסייה
הערבית גדלה ב.223%-
ח ל ק ה של האוכלוסייה היהודית בירושלים ירד במהלך  35השנים האחרונות מ74%-
בעת איחוד העיר בשנת  1967ל 67%-בסוף שנת  .2002ח ל ק ה של האוכלוסייה הערבית
עלה באותן שנים מ 26%-ל 33%-בהתאמה.
גידול האוכלוסייה ומדיניות הפיתוח בעיר הביאו לתמורות רבות בפריסת האוכלוסייה
על פני המרחב העירוני .בסוף שנת  2002התגוררו  45%מתושבי ירושלים היהודים באזורים
שנוספו לעיר לאחר איחודה ,כלומר מעבר ל״קו הירוק״ לשעבר ,או במרחב שנהוג לכנותו
״מזרח-ירושלים״ .האוכלוסייה במרחב זה מנתה כ 386-אלף איש ) 58%מאוכלוסיית
העיר( מ ה ם  45%יהודים.
בשל הבנייה ה מ ו א צ ת ורבת ההיקף של שכונות חדשות בשולי העיר וכתוצאה
מתהליכים דמוגרפיים ותנועות אוכלוסייה ,חלו שינויים גדולים במשקלן היחסי ובמעמדן
של השכונות בעיר .בשולי העיר ומחוצה לה נבנו שכונות גדולות — ערים של ממש בקנה
מידה ישראלי — שפיתוחן המואץ גרם לשכונות המרכזיות לאבד בהדרגה ח ל ק
מאוכלוסייתו ולהזדקן בקצב מזורז .כתוצאה מכך הפך חלק משירותי הציבור השכונתיים,
בעיקר בתי-ספר וגני-ילדים ,לבלתי מנוצל .גם מעמדו ומשקלו היחסי של מרכז העיר
כמוקד מסחרי עבר פיחות ניכר .בניית מוקדי מסחר חדשים בשולי העיר ובשכונות
המרוחקות גרמה לכך שליבת העיר חדלה לתפקד כהלכה והחלה לאבד א ת האטרקטיביות
שלה ואת תפקידה כמוקד למפגש חברתי ומקום נוח למגורים .תהליכים אלה לוו בגידול
ניכר ברמת המינוע ואפשרויות הנגישות למרכז העיר נעשו קשות יותר ויותר.
א ח ת התופעות המעניינות בעיר היא התזוזה המתמדת וההתרחבות הטריטוריאלית
של האוכלוסייה החרדית .זו יוצאת בהדרגה משכונותיה המקוריות שבצפון העיר לעבר
שכונות סמוכות ,תוך שהיא ״דוחקת״ א ת האוכלוסייה שאינה חרדית .תהליכים אלה,
המכונים ״חדירה והורשה״ ,מוכרים בעולם כולו ,בעיקר על רקע אתני .בירושלים ה ם
גורמים למתחים ולשינויים באופי השכונות.

2

שלהב ,י .פרידמן ,מ .1985 .ה ת פ ש ט ו ת ת ו ן הסתגרות  -הקהילה החרדית בירושלים ,ירושלים :מכון
ירושלים לחקר ישראל מס׳ .15
2
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בנוסף לשינויים המתוארים לעיל ,הנוגעים לפריסת האוכלוסייה בתוך העיר גופה,
התרחשו במהלך שלושים השנה האחרונות תהליכי הגירה ופרבור שיצרו מפה התיישבותית
חדשה סביב ירושלים .מאז ראשית שנות ה 80-הוקמו מ ס ב י ב לעיר חמישה יישובים
עירוניים ועשרה יישובים קהילתיים .המדיניות המוצהרת שעמדה מאחורי ה ק מ ת יישובים
אלה היתה חיזוק מעמדה האזורי של העיר והרחבת האוכלוסייה היהודית במטרופולין
ירושלים .חמש הערים :מבשרת-ציון ,מעלה-אדומים ,גבעת זאב ,ביתר-עילית ואפרתה,
מונות היום יחד כ 77-אלף נפש ,רובם תושבי ירושלים לשעבר.
על אף מעמדה של ירושלים כבירת ישראל ,ק ל ט ה העיר ר ק  52אלף עולים חדשים,
שהם  7%מכלל העולים שהגיעו ארצה מאז סוף שנות השמונים .מספר זה נמוך בהשוואה
לחלקה היחסי של ירושלים בתוך כלל האוכלוסייה היהודית במדינת-ישראל ,העומד על
 .9.2%במלים אחרות ,העיר לא הצליחה לקלוט עולים בשיעור ה ת ו א ם א ת ח ל ק ה היחסי
באוכלוסייה היהודית בארץ .עובדה זו מלמדת עד כמה מועט הוא כוח המשיכה של העיר
ועל בעיותיה בתחומי הדיור והתעסוקה .בשנים האחרונות אנו עדים להצטרפות העולים
שעברו לגור בירושלים למעגל ההגירה השלילית .רבים מהם ,שהשתקעו לראשונה בעיר,
נוטשים אותה כיום.
מבחינת מאזן ההגירה הבין-יישובי נמצאת אוכלוסיית ירושלים היהודית במאזן
הגירה שלילי מזה שנים רבות .כלומר ,רבים יותר עוזבים א ת העיר בהשוואה לאלה
הבאים להתגורר בה .בין השנים  1990ו 2001-איבדה ירושלים  82אלף תושבים יהודים
בשל מאזן הגירה שלילי .רובם עברו להתגורר ביישובי הלוויין הסמוכים ,אך רבים מהם,
בעיקר צעירים חילונים ומשכילים ,וכן בעלי מקצועות טכנולוגיים ,עזבו א ת מרחב ירושלים
לצמיתות אל ערי הארץ האחרות ,בעיקר לאזור תל-אביב.
השינויים בפריסה המרחבית ובתנועות ההגירה אינם ר ק נחלתו של היישוב היהודי
בירושלים .גם האוכלוסייה הערבית עוברת תמורות רבות .יישובים ערביים ,עירוניים
וכפריים הסמוכים לעיר ,גדלו במהלך השנים והתרחבו מאוד .ראש וראשון לאלה הוא
היישוב א-ראם במבואותיה הצפוניים של ירושלים .מכפר קטן שמנה  2,500תושבים
ב 1967-גדל היישוב והפך ליישוב עירוני שמספר תושביו נאמד כיום ביותר מ 35-אלף.
גידול ניכר באוכלוסייה ובהתרחבות השטח הבנוי היה גם מנת חלקן של הערים הסמוכות:
רמאללה ואל-בירה בצפון ,בית-לחם ,בית-סחור ובית-ג׳אלה בדרום .היקפי הבנייה הגדולים
והאכלוס המואץ ניכרים יותר מאז עברו ערים אלה לשליטה ישירה של הרשות הפלסטינית.
גם הכפרים הגדולים ממזרח לירושלים :אל-עיזריה ואבו-דיס ,גדלו מאוד ואוכלוסיית!
הוכפלה.
לעומת תהליכי ההגירה השלילית במגזר היהודי ,נשמר כוח המשיכה של ירושלים
כלפי האוכלוסייה הערבית ,ובאופן מסורתי כלפי תושבי הר חברון .מהגרים אלה ,שרבים
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מ ה ם לא הורשו לגור בתחומי העיר ,בנו א ת בתיהם ביישובים הסמוכים לגבולות השיפוט
של העיר וגרמו בכך לעיבוי ח ל ק ה של האוכלוסייה הערבית במרחב המטרופוליני של
ירושלים.

התכונות הדמוגרפיות של אוכלוסיית העיר
המבנה הדמוגרפי של אוכלוסיית ירושלים מתאפיין בתכונות הבאות:
•

ריבוי טבעי גבוה באופן ניכר מזה שבישראל ,כתוצאה משיעורי ילודה גבוהים של
האוכלוסייה היהודית-חרדית והערבית-מוסלמית.

•

אוכלוסייה צעירה ,שגילה החציוני הוא  23.2שנים )לעומת  27.9שנים בישראל כולה,
או  33.6שנים בתל-אביב( .האוכלוסייה המוסלמית צעירה יותר מזו היהודית .יותר
ממחצית התושבים הערבים בירושלים גילם נמוך מ 19.5-שנה.

•

כתוצאה משני המאפיינים הדמוגרפיים הנ״ל ,מונה משק הבית הממוצע בירושלים
 3.9נפשות למשק-בית .במגזר הערבי —  5.4נפשות למשק-בית! במגזר היהודי 3.6 -
נפשות ובקרב האוכלוסייה החרדית מונה משק הבית  5.6נפשות בממוצע.

•

כרבע מכלל המשפחות בעיר מונות  6נפשות ויותר ואילו  37%ה ם משקי-בית של נפש
א ח ת בלבד.

למבנה הדמוגרפי של ירושלים נודעת השפעה בתחומים רבים ,והחשוב שבהם הוא כלכלתה.
חוסנה הכלכלי של העיר אינו עוד כתמול שלשום .התלות הגבוהה)נפשות רבות התלויות
במפרנסים מועטים( ותחולת העוני השוררת בה ,הפכו א ת ירושלים לענייה שבין הערים
הגדולות במדינה .למבנה הדמוגרפי נודעת השפעה גם על היקף ואיכות השירותים
הציבוריים והתשתיות בעיר  -בעיקר שירותי החינוך ,הרווחה והבריאות .שירותים אלה
לא ניתנים עדיין באופן שווה לקבוצות האוכלוסייה השונות בעיר ,דבר הגורם למתחים
ולאי-שביעות-רצון בקרב ח ל ק מן התושבים ,בעיקר הערבים .בשנים האחרונות נעשים
מאמצים גדולים לסגור א ת הפערים ברמת השירותים בין חלקי העיר השונים ,אולם
הפערים עדיין גדולים והמשאבים ה ם דלים.

מעמדה הכלכלי של העיר
תחולת העוני
ירושלים ,כאמור ,היא עיר ענייה .תחולת העוני בה גבוהה בעיקר בקרב משפחות גדולות
וכרוכות ילדים .מנתוני שנת  2001עולה כי  24%מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר נמצאים
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מתחת לקו העוני ,לעומת  18%בממוצע הארצי 12% ,בתל-אביב ו 15%-בחיפה .מספר
הילדים הנמצא מ ת ח ת לקו העוני גדול עוד יותר ומקיף  37.5%מילדי העיר ,לעומת 26.9%
5

בישראל כולה ,ו 18.1%-בתל-אביב-יפו .זאת ועוד :אחוז המשפחות ואחוז הילדים
המצטרפים למעגל העוני בירושלים אינו פוחת .נהפוך הוא :נתוני השנתיים האחרונות
מורים כי לעומת מגמת הירידה בתחולת העוני בממוצע הארצי ובערים הגדולות האחרות
בארץ — מחמירים התהליכים בירושלים — עובדה שצריכה להדאיג א ת פרנסי העיר
ותושביה .א ם נוסיף למספרים אלה א ת האוכלוסייה הערבית בירושלים ,עשוי מספר
המשפחות שיימצאו מ ת ח ת לקו העוני להגיע לכ 40%-ויותר.
הסיבות לעוניה של ירושלים ברורות :גודל המשפחות החרדיות והערכיות מחד-גיסא
ומידת השתתפותן הנמוכה בכוח העבודה מאידך-גיסא .אלה ה ם הגורמים העיקריים לכך
שרמת ההכנסה הפנויה של תושבי ירושלים נמוכה ביחס לתושבי ערים גדולות אחרות
בארץ .ההכנסה הפנויה בתל-אביב-יפו גבוהה ב 20%-מזו שבירושלים; בחיפה היא גבוהה
ב 10%-וברמת-גן ב.25%-
חיזוק לנתונים ה ס ט ט י ס ט י י ם אנו מקבלים גם מדירוג שעשה משרד הפנים לרשויות
המקומיות בישראל לפי מעמדן החברתי-כלכלי .התברר כי ירושלים נמצאת בקבוצת
הערים השישית מבין עשר הקבוצות ,שבעשירית שבהן נכללות הרשויות המקומיות
המבוססות ביותר.
עוד מדד למצבה של העיר הוא רווחת הדיור ,או במלים אחרות — צפיפויות הדיור.
בקרב האוכלוסייה הערבית למשל ,ממוצע הנפשות לחדר עומד על  1.9לעומת 1.0
באוכלוסייה היהודית .קרוב ל 30%-מכלל המשפחות הערביות גרות בצפיפות של יותר מ3-
נפשות לחדר ,לעומת  2%בלבד באוכלוסייה היהודית .בישראל כולה צפיפות הדיור
הממוצעת היא  1.0נפשות לחדר בתל-אביב וחיפה  0.9לחדר .נתונים אלה מצביעים על
;

פער גדול ברווחת הדיור בין האוכלוסייה הערבית והיהודית בירושלים.
רמת המינוע )מס׳ מכוניות ל 1000-נפשות( היא מדד נוסף .בירושלים נמוכה רמת
המינוע בהשוואה לערי הארץ האחרות ולישראל כולה .ב 2001-היו בירושלים  214מכוניות
לאלף נפש ,לעומת  665בתל-אביב ולעומת  337בחיפה.

מבנה התעסוקה
בשנת  2001/2היו בירושלים  217אלף מועסקים ,לעומת  334אלף בתל-אביב-יפו ו158-
אלף בחיפה .זאת ,חרף העובדה שאוכלוסיית העיר גדולה בהרבה מזו של שתי הערים

3

נ ת ו נ י הביטוח הלאומי לשנת .2001
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האחרות .מצב זה משקף הן א ת המבנה הדמוגרפי הצעיר של ירושלים ,והן את המספר
הגדול יחסית של בני ״חברת הלומדים״ מ ק ר ב האוכלוסייה החרדית בעיר .כמו כן משקף
המספר הנמוך יחסית של המועסקים בירושלים ,לעומת הערים האחרות בארץ ,את האחוז
הנמוך של נשים המשתייכות לכוח העבודה — בעיקר נשים במגזר הערבי ,אך גם במגזר
החרדי .לעומת נתונים אלה ,אחוז האבטלה בירושלים נמוך בהשוואה לממוצעים הארציים
וזאת בשל מבנה ענפי הכלכלה בעיר ,ה מ ת ב ס ס בעיקר על שירותים ציבוריים לסוגיהם.
התפלגות המועסקים בעיר־ לפי ענפי כלכלה מוצגת בלוח הבא ,בהשוואה לישראל
ולערים הגדולות האחרות.
לוח 1
התפלגות המועסקים בירושלים ,בישראל ובערים תל-אביב וחיפה 2001/2 -
ענף כלכלי

אחוז המועסקים
ירושלים

תל-אביב

חיפה

ישראל

שירותים ציבוריים

48.5

27.4

33.1

33.4

פיננסים ושירותים עסקיים

14.0

30.2

15.4

15.6

מסחר והארחה

16.6

18.8

18.1

17.7

תעשייה

8.1

9.8

13.5

17.1

בינוי

4.5

4.0

6.4

5.2

תחבורה ,אחסנה ותקשורת

6.5

7.3

8.6

6.6

חשמל ומים

0.7

0.9

3.1

0.8

חקלאות ,ייעור ודיג

—

—

—

2.0

מקור :שנתון סטטיסטי לירושלים  ,2002/3לוח ז.6/

מנתוני הלוח נראה בבירור כי מבנה ה ת ע ס ו ק ה של ירושלים ,בהשוואה לתל-אביב ,לחיפה
ולארץ כולה ,מ ב ו ס ס על ענפי השירותים הציבוריים ולא על פיננסים ,תעשייה ,מסחר
ושירותים עסקיים .המבנה התעסוקתי של העיר משפיע כמובן ישירות על רמת ההכנסה
של תושביה.
על-פי נתוני המוסד-לביטוח-לאומי השכר הממוצע למשפחת שכירים בירושלים היה
נמוך ב 10%-ממשפחת שכירים בתל-אביב וב 16%-ממשפחה דומה בחיפה .בעיר יש
משפחות רבות ה מ ק ב ל ו ת גמלה ל ה ב ט ח ת הכנסה מהביטוח הלאומי.
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מבחינת משלח היד של תושבי העיר ,בולט ח ל ק ם של ה א ק ד מ א י ם ובעלי המקצועות
החופשיים .אלה מהווים כ 34%-מהתושבים המועסקים ,בהשוואה ל 25%-בישראל ו־28%
בתל-אביב.

התעשייה בירושלים
ירושלים לא היתה מעולם עיר תעשייה .אולם בעשור האחרון נעשה מאמץ גדול להרחיב
א ת התעשייה עתירת הידע בעיר ובמהלכו נוספו עשרות מפעלים חדשים ,רבים מ ה ם
בתחום המחשבים ,התוכנה והאלקטרוניקה .עלייה מ ת מ ד ת יש גם בפדיון המפעלים
העוסקים בייצוא .הפדיון של מפעלי התעשייה בעיר הגדיל א ת חלקו ב ס ך הפדיון הארצי
וכך גם הייצוא התעשייתי בהשוואה לכלל הייצוא התעשייתי בישראל.
המבנה הענפי של התעשייה בעיר מעניק משקל גבוה לענפי הדפוס ,ה מ ת כ ת והמזון
מבחינת מספרי המועסקים; א ך מבחינת הפדיון  -גבוה משקלן של התעשיות עתירות
הידע ובתוכן הכימיה ,הפרמצבטיקה ,האלקטרוניקה והמחשבים.
ענף התיירות ,שהוא א ח ד מענפי התעשייה החשובים ביותר בעיר ,נתון בשנים
האחרונות לתנודות קיצוניות מפאת האירועים הפוליטיים .תעשיית התיירות כוללת בתוכה
כ 9,100-חדרי מלון ב 70-מלונות המוגדרים בקטגוריות של מלונות תיירות ,ועוד כ2000-
חדרי אירוח באכסניות לסוגיהן .מספר הלינות בעיר הגיע ב 1996-ל 3-מיליון ,מתוכן 2.6
מיליון לינות של תיירים .בשנת  ,2002כתוצאה מהאינתיפדה והפיגועים בירושלים ,ירד
מספר הלינות בצורה תלולה ועמד על  1.3מיליון ,מתוכן רק  640אלף לינות תיירים.
ענף התיירות הוא מעסיק גדול .ר ק בבתי המלון הועסקו במחצית שנות התשעים
יותר מ־ 6000עובדים ,עליהם יש להוסיף עוד אלפים רבים הקשורים במתן שירות לתיירים
ולבתי המלון .כיום מספר העובדים פחת ומספר בתי-מלון אף סגרו שעריהם.
במהלך השנים חל שינוי גדול במשקל היחסי של מזרח העיר לעומת מערבה :מרבית
בתי המלון נמצאים כיום בחלקה המערבי של ירושלים ,לעומת המצב לפני איחודה .מצד
שני ,רוב האתרים המעניינים תיירים וצליינים נמצאים במזרח-ירושלים .כמו כן יש לצרף
למערך התיירות א ת בית-לחם ,הנמצאת היום ב ח ס ו ת הרשות הפלסטינית .ר ק תיאום
עמדות ופתיחות בין ירושלים לבית-לחם ובנותיה יאפשרו א ת עידודו של ענף התיירות
בעתיד .חגיגות היובל למדינת-ישראל וחגיגות שנת  2000היו אמורות לעודד א ת תנועת
התיירים ארצה ,ובתוך כך גם לירושלים ,שהיא מרכז התיירות הראשי של מדינת-ישראל.
אולם ההתפתחויות הפוליטיות והטרור הפלסטיני הביאו מאז לשפל שלא היה כמותו
בתיירות.
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מערכת החינוך
בשנת הלימודים תשס״ג למדו במערכת החינוך העירונית  144אלף תלמידים 61 .אלף
מ ה ם במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית 39 ,אלף במגזר הערבי ו 80-אלף
במגזר החרדי .הנתונים מצביעים על הגידול הניכר במערכת החינוך החרדית בעיר ,לעומת
המערכת ה מ מ ל כ ת י ת והממלכתית־דתית .במגזר הערבי פועלים ,נוסף לבתי הספר
העירוניים ,גם בתי-ספר פרטיים ב ח ס ו ת ארגונים שונים ובחסות כנסיות .אלה מהווים
יחד כשליש ממערכת החינוך הערבית כולה .בשנים האחרונות גדל ח ל ק ם של התלמידים
הערבים בבתי הספר העירוניים ,הן מטעמים כלכליים של המשפחות והן בשל סביבת
הלימוד ואיכותו.
ממוצע התלמידים לכיתה בחינוך הממלכתי עמד על  ,41בממלכתי דתי  44 -ובחינוך
החרדי —  .25התפלגות התלמידים לפי שכבות הגיל במגזרי החינוך היהודי השונים היא
כדלהלן :בחינוך הממלכתי והממ״ד —  14%בגני-ילדים מול  21%בחינוך החרדי; 38%
בחינוך היסודי מול  39%במגזר החרדי ו 48%-בחינוך העל-היסודי מול  39%בחינוך
החרדי העל-יסודי .כמובן שלמגזר החרדי יש להוסיף למסגרות העל-יסודיות את הנערים
הלומדים בישיבות בעיר ומחוצה לה.
החינוך הגבוה בירושלים כולל כ 30-אלף תלמידים ,מ ה ם כ 21-אלף במסגרת
האוניברסיטה העברית .מספרם של הסטודנטים באוניברסיטה העברית מהווה כ18%-
מכלל הסטודנטים בישראל .בשנים האחרונות ירד מבחינה מספרית משקלה היחסי של
האוניברסיטה בירושלים לעומת האוניברסיטאות האחרות בארץ .בשנתיים האחרונות
חלה התייצבות מסוימת במספר הסטודנטים בעיר .במוסדות החינוך העל-תיכוניים הלא-
אוניברסיטאיים לומדים עוד כ 14-אלפים תלמידים ,שהם כ 15%-מכלל התלמידים מסוג
זה בארץ.

אמנות ותרבות
ירושלים נ ת פ ס ת כ״עיר מוזיאון״ ,אך גם כעיר חיה ונושמת תרבות וארכיאולוגיה .העיר
משופעת במוסדות תרבות לאומיים ,עירוניים ופרטיים .מצויים בה כ 35-מוזיאונים ,מ ה ם
ברמה בינלאומית גבוהה ,כמוזיאון ישראל ,מוזיאון ארצות המקרא ,יד ושם ואחרים.
אתרי מורשת כמו גבעת התחמושת ,עמדת בית תורג׳מן)מוזיאון על התפר( ,חצר היישוב
ואחרים ,מצביעים על המגוון הרב של מוסדות התרבות היהודיים .גם לבני דתות אחרות
יש בעיר מוסדות תרבות רבים ,ח ל ק ם שוכנים באתרים דתיים ,כנסיות ומסגדים ,ח ל ק ם
מוצגים במוזיאונים ייחודיים כמו מוזיאון האיסלאם .חלק מהמוזיאונים השוכנים בכנסיות
ומנזרים אינם פתוחים תמיד לציבור ,אולם שכיות החמדה המצויות בהם הן בעלות ערך
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רב .מבין המוזיאונים העירוניים יש לציין את מוזיאון ירושלים במגדל דוד ,״הבית השרוף״
ברובע היהודי ,מוזיאון יהדות איטליה ועוד .ריבוי האתרים הארכיאולוגיים ושחזורם
בעיר העתיקה וסביבתה הופכים א ת הביקור בירושלים לחוויה היסטורית ודתית יוצאת
דופן .בעיר יש שפע של גלריות ,אולמות המקיימים מופעים ,קונצרטים והצגות תיאטרון
בתדירות גבוהה וכ 30-ספריות ציבוריות ,בהן הספרייה הגדולה והחשובה בארץ ,בית
הספרים הלאומי.
שפע המוסדות בתחומי הרוח ,המדע והאמנות השוכנים בירושלים ,הוא פועל יוצא
של מעמדה כבירת ישראל ,אך נובע גם ממגוון האוכלוסייה והיותה עיר תיירות מבוקשת.
חרף נחיתותה המספרית מול המטרופולין תל-אביב ,מקיימת העיר פעילות תרבותית
ענפה .בימים כתיקונם מתקיימים בה עשרות קונגרסים ב ת ח ו ם מדעי הרוח והחברה,
כינוסים מוזיקאליים ,פסטיבלי זמר וליטורגיקה ,תזמורת סימפונית ,תערוכות ציור ,פיסול
ועוד .ירושלים משופעת גם בגינות ציבוריות שטופחו בשנים שלאחר איחודה .חל גם
שינוי בכל הנוגע למקומות הבילוי של בני הנוער .מועדונים רבים פתחו א ת שעריהם ועד
שפרצו האינתיפדה והמיתון ,היתה לעיר עדנה רבה גם בתחום זה.

סיכום
בשלושים ושבע השנים האחרונות מאז שאוחדה ירושלים מחדש ,עברו על העיר שינויים
רבים .מעיר ״קצה״ במפת המדינה ,הפכה ירושלים למרכז מטרופוליני בלב מרחב יישובי
גדול והיא שבה וקנתה לעצמה א ת מעמדה האזורי .במהלך השנים גדלה ירושלים הן
בשטחה והן במספר תושביה והיא עתה הגדולה בארץ משני היבטים אלה .גם כלכלת
העיר עוברת תמורות ומשתנה בהדרגה .אולם ,חרף כל אלה רבות הבעיות הניצבות בפניה.
מעמדה הגיאופוליטי טרם הוכרע ,העיר מהווה מוקד לאומי ובינלאומי של מ ת ח י ם
המתפרצים לעיתים לכדי התנגשויות בין ערבים ליהודים ובין חרדים לחילונים .הפערים
הסוציו-כלכליים תורמים אף ה ם למתחים בין קבוצות שונות .הפער ברמת השירות לציבור
בין מזרח העיר למערבה עדיין גדול ,ורמת השירותים לכלל האוכלוסייה יורדת מ ח מ ת
עוניה היחסי של העיר .תהליכי ההגירה השלילית והדיפרנציאלית ממשיכים להשפיע על
מצבה של העיר הן מבחינה כלכלית והן מבחינת הדימוי .בשלוש השנים האחרונות נפגעה
ירושלים יותר מכל עיר אחרת בארץ מאירועי הטרור .נפגע מאוד גם מעמדה האזורי והיא
נותקה למעשה מרוב האוכלוסייה הערבית שנהגה לצרוך ולקבל שירותים בירושלים.
נעשו ניסיונות רבים להעניק יתר זהות עצמית ודמוקרטיזציה לקהילות השונות בעיר.
תהליך ה ק מ ת ם של המנהלים הקהילתיים בירושלים משמש דוגמה לערים אחרות בארץ.
התהליך ,המצוי עדיין בעיצומו ,נתון בשעת מבחן חשובה .א ם העברת סמכויות רבות
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יותר למנהלים לא תימשך בתנופה ,ו א ם לא יורחב התהליך על פני העיר כולה  -הוא
עלול להיקלע לקשיים ומאמצי העבר ירדו לטמיון.

ב .היבטים פיסיים
גבולות הבינוי של העיר

4

״ירושלים הרים ס ב י ב לה״ ,נאמר במקורותינו! נכון היה הדבר בימי ק ד ם ונכון במידה
רבה גם היום .בתצפית מרכס הר גילה לכיוון צפון ,נגלית ירושלים הבנויה כשוכנת בתוך
אגן טופוגרפי רחב ממדים ה ת ח ו ם ברכסי הרים מארבע רוחות השמים .בדרום רכס
רפאים ,עליו בנויה השכונה גילה ,בצפון — רכס הר־שמואל ,למרגלותיו

 -שכונת

רמות ,במזרח — רכס הר הזיתים והמשכו ברכס הר הצופים ,ובמערב רכס הר המנוחות,
הר-הרצל ויד ושם ורכס-לבן עליו בנויים היישובים אורה ועמינדב .מעטפת רכסים זאת,
המקיפה כיום א ת מרביתו של השטח העירוני הבנוי ,ת ו ח מ ת את מה שכינתה תכנית ה א ב
5

לירושלים ,משנת  ,1968מרחב ״אתר העיר״  .מעטפת הרכסים הזאת קובעת במידה רבה,
למעט מספר חריגים ,א ת גבולות הבינוי הטבעיים של העיר .השתרעות השטח העירוני
הבנוי לכיוון מערב ,נתחמת בצורה חדה וברורה על-ידי נחל שורק והמורדות המיוערים
של יער ירושלים הגולשים אל אפיקו של הנחל.
ירושלים המודרנית נבנתה במהלך השנים בעיקר על במת ההר המרכזית של הרי-
ירושלים השוכנים בין גוש הרי חברון בדרום לגוש הרי בית-אל בצפון .העיר נפרסת משני
עברי קו פרשת המים הארצי וגבולה הטבעי מטושטש במידה מסוימת כלפי צפון לאורך
קו פרשת המים ,בשל הבמה המישורית שיוצר קו זה .מאידך גיסא ,מיקומה של העיר על
קו פרשת המים העילי של ארץ-ישראל מקנה לה ייחודיות מיקום שאין לערי הארץ
האחרות ,בהיותה על גבול הישימון שממזרח לה והארץ הנושבת ממערב .מיקום מיוחד
זה ראוי שיובלט באמצעות שמירה על קטעי מבט חופשיים אל הנוף המזרחי והמערבי,
לאורך כבישי גב ההר.
אל ״אתר העיר״ שעל גב במת ההר ,מובילות דרכים היסטוריות ודרכים מודרניות
יותר ,העוקבות ברובן אחר מהלך הנחלים שהתחתרו אל תוך הרכסים הסובבים א ת

ראה גם :קפלן מ ,.קמחי י ,.חושן מ ,.״הרי ירושלים ושפלת יהודה מדיניות שימור ופיתוח בר-קיימא״.
מכון ירושלים לחקר ישראל ,ירושלים  .2000וכן ,מאמרו של מ .קפלן להלן ״פיתוח בר-קיימא של שטחים
פתוחים״.
4

5

השמשוני א ,.שביד י ,.השמשוני צ ,.תכנית האב לירושלים  .1968עיריית-ירושלים .1972
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העיר .הדרכים הללו חוצות א ת נוף הקדומים של הרי-ירושלים ,ובהתקרבן אל העיר
מהוות א ת מבואותיה .מבואות העיר והמעבר מהשטח הפתוח אל השטח הבנוי ה ם כרטיס
הביקור של ירושלים .השמירה על המבואות כשטחים שאינם בנויים ועיצוב קצות העיר
בצורה של ״חומה״ בבינוי מודרני ,ה ם מהעקרונות החשובים שקבעו תכניות ה א ב ותכניות
המתאר של ירושלים.

שערי ירושלים
חוויית העלייה לרגל
הכניסה בשערי ירושלים היתה מאז ומעולם חוויה רוחנית ,מזמנים עברו ועד לימינו אלה
)״עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים״( .העלייה לרגל לירושלים היא ערך דתי ו א ח ת מן
המצוות הנהוגות בשלוש רגלים .לאורך כל שנות העיר עלו אליה מבקרים ונוסעים ,רבים
מ ה ם הביעו בכתובים א ת ״חוויית העלייה לרגל״ והציפייה להתגלות העיר .נושא זה
6

דומה שהוא ייחודי לירושלים וקיבל אף ביטוי במערכות התכנון ובהתייחסות! ל״סובב
ירושלים״; תכנית-מתאר מחוזית למחוז ירושלים )תמ״מ  (1נתנה להגבלת הבינוי תוקף
7

8

סטטוטורי ; תכנית מטרופולין ירושלים ר א ת ה בעלייה לירושלים ערך מרכזי ; תכנית
האב לשטחים פתוחים בירושלים הדגישה א ת חשיבות השטחים הפתוחים במבואות
העיר ,ותכניות רבות אחרות מציגות א ת חשיבותה של הכניסה הפתוחה לעיר .תכניות
אלה אף הגבילו א ת הבינוי לאורך כביש מס׳  1במטרה לאפשר מ ב ט י ם פתוחים ותחושה
של נוף בלתי-מופר כמסגרת נאותה הסובבת א ת הדרך העולה לירושלים.

שערי העיר
דרכים רבות עולות כיום לירושלים מארבע רוחות השמיים ,ומתוכננות דרכים נוספות,
אך לא כולן עומדות בדרגת חשיבות אחת :הן נבחנות על-פי מיקומן ביחס לעיר ,מרכזיותן
מבחינה ארצית ,נפחי התנועה המתוכננים בהן ותנאי הסובב והטופוגרפיה .להלן הכניסות
הראשיות:

6

7

8

ר א ה  :השמשוני א ,.שביד י ,.השמשוני צ ,.תכנית-אב לירושלים .1968 ,עיריית-ירושלים .1972
מ ש ר ד הפנים ,תכנית-מתאר מחוזית.1972 ,
מ ז ו ר א ,.כהן ש ,.מטרופולין ירושלים ,תכנית-אב ותכנית פיתוח.1994 ,
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איור 1
אתר העיר והדרכים המובילות אליו

א .הכניסות המערביות
.1

כביש מס׳  1מכיוון תל-אביב ,הוא החשוב שבצירי הגישה לירושלים ונתון יותר
מהאחרים ללחצי פיתוח .החשיבות בשמירת השטחים הפתוחים לאורכו היא יסוד
מוסד בכל מ ס כ ת התכנון לאזור.
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עמק הארזים ,המלווה א ת כביש מס׳  1מעברו הצפוני ,נותר עד כה פתוח וללא כל
בנייה במבוא המרכזי לעיר ,ממורדות מבשרת-ציון הבנויים ועד לכפר ליפתה .קטע
זה כולל א ת המפתח הרחב של עמק הארזים — עינות-תלם ,מורדות בית-איכסה ,מי-
נפתוח ומצפה-נפתוח .העולים לירושלים עושים דקות ארוכות בנסיעה איטית יחסית -
מחמת פיתוליו של כביש  — 1ומתרשמים מן הנוף הפתוח ,הטראסות ,הטרשים ,היער
והחורש הטבעי בואכה ירושלים .מכאן חשיבותו המרכזית של מ ת ח ם עמק הארזים,
כולל גבעות אלונה ,להגדרת מבואות-ירושלים ולחוויית העלייה בשעריה.
.2

כניסה משנית ממערב ,היא דרך עין-כרם .כניסה זו ״רכה״ יותר ומהווה חיבור חשוב
בין ירושלים והמרחב הטבעי הסובב אותה .דרך עין-כרם עוברת במעטפת הירוקה
והפתוחה של ירושלים — ״פארק נחל שורק״ — והיא מהווה כניסה נופית חשובה.
המדרונות של שלוחות עין-כרם ,הר-הרצל והדסה ,יוצרים א ת המעטפת הירוקה ועל-
פי תפיסה זו הם נדרשים לשמור על ייעודם כשטח ירוק פתוח.

.3

מסילת הברזל לירושלים היא כניסה נוספת לעיר ,שתחוזק בעתיד בכביש מס׳ .39
כניסה זו דרמטית יותר מבחינה נופית .לאחר התפתלותה בנחל רפאים ,עם מבטי נוף
קצרים ,היא פורצת לעמק רפאים הרחב ,שחושף נופים עירוניים גדולים בדרומה של
העיר.

.4

מעלה בית חורון והמשכו בכביש נבי-סמואל — וכביש מס׳  4מכיוון שדה התעופה
עטרות — הוא א ח ת הכניסות ההיסטוריות החשובות לירושלים .כניסה זו נוחה יותר
מהאחרות מבחינה טופוגרפית וראוי שגם היא תישאר חשופה לשטחים פתוחים לכל
אורכה ,שכן ,בעתיד תגדל חשיבותה )כביש מס׳  (45והיא תשמש א ח ת הכניסות
החשובות לעיר.

כ .הכניסות המזרחיות
הכביש העולה ממעלה-אדומים משמש כניסה מזרחית לעיר .כניסה זו משרתת א ת הבאים
לירושלים ממדבר יהודה ,אך לשער חדש זה לא התגבש עדיין ביטוי עיצובי שיהלום א ת
מעמדו .מנגד ,יש לציין א ת הכניסה ההיסטורית דרך אל-עיזריה ,הקושרת א ת המדבר עם
העיר .הפיצול של כביש זה לכיוון הר הצופים יוצר א ת הכניסה המרשימה ביותר לירושלים
דרך מנהרת הר הצופים ,עם התגלות הפנורמה המרשימה של העיר העתיקה כולה.

ג .הכניסות הצפוניות
הכניסה הראשית מצפון היא על גב ההר ,לאורך פרשת המים בכביש רמאללה ובכבישים
המקבילים לו לירושלים .הכניסות הצפוניות מאפשרות יותר מהכניסות האחרות לראות
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א ת נופה הטופוגרפי המיוחד של ירושלים — עיר על גבול המדבר .זוהי תופעה מיוחדת
במינה שיש ל ת ת לה דגש בקווי מדיניות הפיתוח של העיר .כביש נוסף המשמש כניסה
ראשית מכיוון צפון ,הוא המשכו של כביש בגין)מס׳  (4המתחבר עם כביש  45ליד עטרות.

ד .הכניסות הדרומיות
.1

הכניסה הדרומית לירושלים היא בדרך בית-לחם והיא משרתת את הצליינים המגיעים
מבית-לחם וסביבותיה .כניסה זו מייצגת א ת ״נופי התנך״ העשירים בכרמי זיתים
ובטרשי מדבר .תכנית הבינוי לצדי הכניסה הדרומית ,כמו גבעת המטוס או הר
חומה ,צריכים להשתלב בפנורמה נופית זו.

.2

כביש ״המנהרות״)מס׳  (60עובר גם הוא בנופי בראשית ,בעיבוד חקלאי מסורתי .גם
כאן הכניסה אל העיר היא דרמטית ,בעיקר ביציאה מהמנהרה הארוכה ועם התגלות
הבינוי ברכס גילה.

מדיניות התכנון למבואות העיר
כל הכבישים והמבואות שהוזכרו ראויים להתייחסות עיצובית מיוחדת ובעיקר כביש
מספר  1שהוא המבואה המרכזית אל העיר .הרי-ירושלים הם למעשה הרקע למבואות
העיר ,ב ה ם עוברת הדרך המסורתית שעולה לירושלים והם היוצרים מעטפת ירוקה
בקדמתה.
יש למנוע רצף בנוי בין העיר המכונסת לבין הפרברים המקיפים אותה למשל :בין
;

שכונת רמות לבין מבשרת-ציון ,בית-נקופה ואבו-גוש .מן ראוי שהעולה לירושלים יוכל
לראות ולחוש א ת הנוף הפתוח ה ס ו ב ב א ת העיר ומשמש לה רקע .עיקרון זה מתחייב גם
מדימויה ההיסטורי והתנ״כי של העיר .מכאן שמתכונת הפיתוח הנכונה היא שמירה על
השטחים הפתוחים והירוקים המדגישים א ת מאפייני המקום ,ולא בדרך בלתי מוגדרת
המשובצת יישובים ,מבנים ,ת ח נ ו ת  -ד ל ק ותשתיות המטשטשות א ת חוויית העלייה
לירושלים.
הבינוי המוצע כיום על רכס אלונה ,בקטע האחרון שנותר עדיין פתוח לאורך כביש
מס׳  1בין מבשרת-ציון לרמות ,בואכה ירושלים ,יביא לביטול עיקרון תכנוני זה שחשיבותו
מרכזית ב מ ס כ ת תכנונה של ירושלים .אזורי בנייה אחרים המוצעים בין מבשרת-ציון
לשואבה ,יפגעו באתרי נוף ומורשת שעלולים לטבוע בתוך מ ר ק ם עירוני צפוף ויגרמו
להכחדה של ערכים שאין ל ה ם תחליף .הבנייה בשטחים הפתוחים האלה  -א ם תתבצע
חלילה — תגרום לשינוי בדימויה הרצוי של ירושלים.
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איור 2
הנוף הפתוח הנשקף מפביש תל-אביב-ירושלים במבואות העיר המערביים

נבי-סמואל
רמות-אלון

מבשרת-ציון

