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 מ1וא
 קווים מנחים לתכנון מטרופולין בת־קיימא

 שלמה חסון

 פיתוח בר-קיימא פירושו יצירת הרמוניה בין צמיחה כלכלית, הגנה על הסביבה ופיתוח
 חברתי, תוך שיתוף מרבי של התושבים בתהליך. הכוונה היא לספק את הצרכים של בני
 הדור הנוכחי בלי לפגוע ביכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם. ראייה ארוכת טווח
 שכזו מחייבת הטלת מגבלות על הפיתוח בהווה, תוך התחשבות בדורות הבאים. הדברים
 יפים במיוחד לעיר כמו ירושלים והם 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 מרקם 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 1998, קואליציה של ארגונים שוחרי איכות
 הסביבה! חלקם ועדי-פעולה מקומיים וחלקם סניפים ירושלמיים של גופים ארציים
 ובינלאומיים. הקואליציה נקראת ירושלים גה-קיימא והיא קמה ביוזמת קבוצה של
 מתכנני-ערים שהתארגנה במסגרת ״הפורום למען עתיד ירושלים״ והחברה להגנת הטבע.

 כיום חברים בקואליציה 50 ארגונים.

 הקואליציה הוקמה על רקע הבעיות הרבות והולכות בתחומי התכנון הפיסי בירושלים,
 התמורות החברתיות והכלכליות הפוקדות את העיר והיעדר תכנית כוללת בתחומים
 השונים. בהיעדר ראייה כוללת רבו המאבקים 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. סביב הוויכוח הציבורי
 אודות דמות העיר ואופיה, אנו מבקשים לטפח את היצירה של חברה אזרחית פעילה
 ומעורבת בכל התהליכים המעצבים את 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

 את הערכים והתוכנות שיצטברו בירושלים בת-קיימא.
 ברור לכולנו כי הרשות המקומית והשלטון המרכזי הם האחראים להכנת תכניות
 לעיר וסביבותיה. אולם דמוקרטיה מקומית משמעה השתתפות התושבים בעיצוב דמות
 העיר. תפיסה זו נתמכת בהצהרת-ךיו של האומות המאוחדות משנת 1992, שקראה לרשויות
 המקומיות להכין תכניות בנות-קיימא לערים, בשיתוף התושבים. ברוח זו נפעל לקשר
 הדוק וחיובי עם הרשויות, מתוך מגמה להזין את 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 את 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. התפיסה המנחה את חברי הקואליציה היא כי יהיה אשר יהיה
 הפתרון הפוליטי, ירושלים תהיה תמיד עיר פתוחה שבה יחיו יחדיו כל הקבוצות המרכיבות
 את 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
 חלק 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 אחת עם צוות מתכננים להכנת תכנית מחוזית,
 ואילו עיריית-ירושלים גיבשה צוות אחר להכנת תכנית-מתאר לעיר. לדעתנו יש צורך
 בחשיבה מטרופולינית שתראה את ירושלים ואת סביבותיה כמקשה אחת. כמו כן, אנו
 סבורים כי אין די בתכנון המתמקד במערכת שימושי הקרקע. יש צורך בתכנון כולל,
 המשלב בין פיתוח כלכלי, חברתי וסביבתי, ברוח התפיסה של פיתוח בר-קיימא. המגבלות
 שמטיל חוק התכנון והבנייה מכתיבות למוסדות השלטון הכנת תכניות המתמקדות
 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 מעקב וביקורת שוטפים. על כן פועלת
 הקואליציה לגיבוש קריטריונים להערכת הפעולות המתבצעות. הערכות אלו יאפשרו

 העברת מידע שוטף לציבור על מה שהושג ועל מה שעדיין טעון תיקון ושיפור.

 העקרונות המנחים את הכנת התכנית הם אלה:
 1) ראייה אסטרטגית ארוכת-טווח, המשלבת בין שימור לפיתוח כלכלי, חברתי וסביבתי.
 2) ראיית העיר ואזורה כמערכת משולבת, מתוך כוונה להפחית שימוש במשאבים טבעיים
 וייצור פסולת וזיהום ולקדם את החיות של העיר בתחומי החינוך, הבריאות, הפיתוח

 הכלכלי, השוויון החברתי ובילוי הזמן הפנוי.
 3) מעקב שוטף באמצעות קריטריונים, להערכת התכנון והפיתוח.

 4) שיתוף מרבי של תושבים בתהליך התכנון, תוך קיום העקרונות של שקיפות תהליכים
 ומסירת דין וחשבון שוטף לתושבים.

 5) יצירת חברה אזרחית מעורבת ופעילה, המתייחסת למערכת היישובית המתהווה
 סביבה בראייה כוללת, אשר משלבת נושאי סביבה, חברה, כלכלה ותכנון.

ימא לעיר ולמרחב קי ית בת-  ברוח עקרונות אלה פועלת הקואליציה ליצירת תכנ
 המטרופוליני הסובב אותה. התכנית כוללת ארבעה מרכיבים:

 1) ניסוח חזון.
 2) הכנת מתווים תכנוניים לתחומים מוגדרים, כמו דמוגרפיה, חברה, תחבורה, שטחים

 פתוחים, צפיפות, שימור ועוד.
 3) גיבוש חלופות לפיתוח.

 4) הכנת הצעה רעיונית לתכנון משולב, פיסי וחברתי של ירושלים והאזור המטרופוליני
 סביבה.

 הכנת התכנית מתנהלת בשלבים:
ג הראשון הכינו הארגונים החברים בקואליציה חזון לעיר. במשך שנה וחצי ל ש  ג

 עבדו 25 קבוצות בהנחיית המתכננים של הפורום למען עתיד ירושלים ובתיאום וארגון
 סניף ירושלים של החברה להגנת הטבע וחיברו את ״מגילת ירושלים בת-קיימא״(ראה
1  נספח). המגילה ראתה אור ביולי 1999 וניתן לעיין בה באתר האינטרנט של הקואליציה.
 היא מציגה חזון לעיר, שבמרכזו איכות הסביבה, איכות החברה, איכות השלטון ופיתוח

www.sustainable-jerasalem.org.il1 
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 כלכלי. על המגילה חתמו נציגי כל הארגונים שהשתתפו בהכנתה והיא משמשת מסמך
 מנחה לפעילות הקואליציה.

 גשלב השני זימן הפורום למען עתיד ירושלים 10 צוותי תכנון וביקשם להכין מתווים

ס על החזון. עבודת הצוותים הושלמה בחודש ס ב ת ה  תכנוניים לירושלים ולסביבתה ב
2 ובאתר האינטרנט. המתווים וחדת  ספטמבר 2000 ותמציתה פורסמה בחוברת מי
 התכנוניים הוצגו לציבור בשני מפגשים במסגרת ״במת היער״ של מרכז-ציפורי וכן בפני

 חברי הקואליציה של ״ירושלים בת-קיימא״.
ב השלישי, שהסתיים בחודש מאי 2001, הכין הפורום למען עתיד ירושלים ל ש  ג

 שלוש חלופות לפיתוח בר-קיימא של העיר וסביבתה. הכוונה היא להציג את 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 קבלת 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 את 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 את 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 את המשאבים הדרושים לפיתוח המפעל.

ן ופיתוח בר-קיימא בירושלים: קווים מנחים לתכנון - תקציר, , תכנו עורכים) )  2 חושן, חסון וקמחי

 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! הסו11 אותה

 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 סביב עתידה הפוליטי, מקנים
 לה מעמד מיוחד שאין שני לו בערי העולם. תמהיל של מתחים על רקע לאומי, דתי
 וחברתי, קונפליקטים בין ישן לחדש ובין קודש לחול - כל אלה יוצרים מסכת 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 במרקם העירוני, אך ממשיכים לשמור על ייחודם.

 גם מבחינה פיסית ירושלים היא עיר של ניגודים. בטבורה עיר עתיקה מוקפת 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 אקלים ים-
 תיכוני ממוזג. השימוש בחומר הבנייה המקומי — האבן — מוסיף עוד נדבך לייחודיות

 העיר ולחזותה יוצאת הדופן.

 א. אוכלוסייה וחברה
 שטח ואוכלוסייה1

 במהלך שלושים וחמש השנים האחרונות הפכה ירושלים לגדולה שבערי הארץ, הן בשטחה,
 הן במניין תושביה, הן באוכלוסייתה היהודית והן בהיקף המיעוט הערבי המתגורר בה.

 1 הנתונים הסטטיסטיים מבוססים על שנתון ירושלים 2002, בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, עורכת:

 מאיה חושן.
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 משטח מוניציפלי של 38 קמ״ר בחלקה המערבי ו-6 קמ״ר בחלקה המזרחי, ערב מלחמת
 ששת הימים - גדלה העיר והיא משתרעת כיום על-פני 126 קמ״ר. לשם השוואה נזכיר כי
 שטחה המוניציפלי של תל-אביב הוא 51 קמ״ר ושל חיפה 59 קמ״ר. אוכלוסיית ירושלים

 מנתה בסוף שנת 2002 על-פי האומדן כ-680,400 אלף תושבים.
 משנת 1967 גדלה אוכלוסיית ירושלים מ-266 אלף תושבים ל-680 אלף בשנת 2002 —
 גידול של 155%. האוכלוסייה היהודית גדלה באותה תקופה ב-132%, בעוד שהאוכלוסייה

 הערבית גדלה ב-223%.
 חלקה של האוכלוסייה היהודית בירושלים ירד במהלך 35 השנים האחרונות מ-74%
 בעת איחוד העיר בשנת 1967 ל-67% בסוף שנת 2002. חלקה 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 2002 התגוררו 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) מהם 45% יהודים.

 בשל הבנייה המואצת 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 חלק
 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 את 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.

 אחת התופעות המעניינות בעיר היא התזוזה המתמדת וההתרחבות הטריטוריאלית
 של האוכלוסייה החרדית. זו יוצאת בהדרגה משכונותיה המקוריות שבצפון העיר לעבר
 שכונות סמוכות, תוך שהיא ״דוחקת״ את האוכלוסייה שאינה חרדית. תהליכים אלה,
 המכונים ״חדירה והורשה״, מוכרים בעולם כולו, בעיקר על רקע אתני. בירושלים הם

 גורמים למתחים ולשינויים באופי השכונות.2

ן הסתגרות - הקהילה החרדית בירושלים, ירושלים: מכון ו ת ת ו ט ש פ ת  2 שלהב, י. פרידמן, מ. 1985. ה

 ירושלים לחקר ישראל מס׳ 15.
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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 מסביב לעיר חמישה יישובים
 עירוניים ועשרה יישובים קהילתיים. המדיניות המוצהרת שעמדה מאחורי הקמת 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, קלטה העיר רק 52 אלף 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 התואם את חלקה 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 את העיר בהשוואה לאלה
 הבאים להתגורר בה. בין השנים 1990 ו-2001 איבדה ירושלים 82 אלף תושבים יהודים
 בשל מאזן הגירה שלילי. רובם עברו להתגורר ביישובי הלוויין הסמוכים, אך רבים מהם,
 בעיקר צעירים חילונים ומשכילים, וכן בעלי מקצועות טכנולוגיים, עזבו את מרחב ירושלים

 לצמיתות אל ערי הארץ האחרות, בעיקר לאזור תל-אביב.

 השינויים בפריסה המרחבית ובתנועות ההגירה אינם רק 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 2,500 תושבים
 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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 מהם לא הורשו לגור בתחומי העיר, בנו את בתיהם ביישובים הסמוכים לגבולות השיפוט
 של העיר וגרמו בכך לעיבוי חלקה 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 23.2 שנים (לעומת 27.9 שנים בישראל כולה,
 או 33.6 שנים 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
 3.9 נפשות למשק-בית. במגזר הערבי — 5.4 נפשות למשק-בית! במגזר היהודי - 3.6

 נפשות ובקרב האוכלוסייה החרדית מונה משק הבית 5.6 נפשות בממוצע.
 • כרבע מכלל המשפחות בעיר מונות 6 נפשות ויותר ואילו 37% הם משקי-בית של נפש

 אחת 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 את 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 חלק מן התושבים, בעיקר הערבים. בשנים האחרונות נעשים
 מאמצים גדולים לסגור את הפערים ברמת השירותים בין חלקי העיר השונים, אולם

 הפערים עדיין גדולים והמשאבים הם דלים.

 מעמדה הכלכלי של העיר

 תחולת העוני

 ירושלים, כאמור, היא עיר ענייה. תחולת העוני בה גבוהה בעיקר בקרב משפחות גדולות
 וכרוכות ילדים. מנתוני שנת 2001 עולה 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 מתחת לקו העוני גדול עוד יותר ומקיף 37.5% מילדי העיר, לעומת 26.9%
5 זאת ועוד: אחוז המשפחות ואחוז הילדים  בישראל כולה, ו-18.1% בתל-אביב-יפו.
 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 את פרנסי העיר
 ותושביה. אם נוסיף למספרים אלה את האוכלוסייה הערבית בירושלים, עשוי מספר

 המשפחות שיימצאו מתחת 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 הם 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%.

ים אנו מקבלים גם מדירוג שעשה משרד הפנים לרשויות  חיזוק לנתונים הסטטיסטי
 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 1.9 לעומת 1.0
 באוכלוסייה היהודית. קרוב ל-30% מכלל המשפחות הערביות גרות בצפיפות של יותר מ-3
 נפשות לחדר, לעומת 2% בלבד באוכלוסייה היהודית. בישראל כולה צפיפות הדיור
 הממוצעת היא 1.0 נפשות לחדר; בתל-אביב וחיפה 0.9 לחדר. 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 214 מכוניות

 לאלף נפש, לעומת 665 בתל-אביב ולעומת 337 בחיפה.

 מבנה התעסוקה

 בשנת 2001/2 היו בירושלים 217 אלף מועסקים, לעומת 334 אלף בתל-אביב-יפו ו-158
 אלף בחיפה. זאת, חרף העובדה שאוכלוסיית העיר גדולה בהרבה מזו של שתי הערים

י הביטוח הלאומי לשנת 2001. נ ו ת נ 3 
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 האחרות. מצב זה משקף הן את המבנה הדמוגרפי הצעיר של ירושלים, והן את המספר
 הגדול יחסית של בני ״חברת הלומדים״ מקרב 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, המתבסס 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

 ענף כלכלי

 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 2002/3, לוח ז/6.

 מנתוני הלוח נראה בבירור כי מבנה התעסוקה של ירושלים, בהשוואה לתל-אביב, לחיפה
סס על ענפי השירותים הציבוריים ולא על פיננסים, תעשייה, מסחר  ולארץ כולה, מבו
 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 המקבלות גמלה להבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

16 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



ם ובעלי המקצועות  מבחינת משלח היד של תושבי העיר, בולט חלקם של האקדמאי
 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
 את התעשייה עתירת הידע בעיר ובמהלכו נוספו עשרות מפעלים חדשים, רבים מהם
 בתחום המחשבים, התוכנה והאלקטרוניקה. עלייה מתמדת יש גם בפדיון המפעלים
 העוסקים בייצוא. הפדיון של מפעלי התעשייה בעיר הגדיל את חלקו בסך הפדיון הארצי

 וכך גם הייצוא התעשייתי בהשוואה לכלל הייצוא התעשייתי בישראל.

 המבנה הענפי של התעשייה בעיר מעניק משקל גבוה לענפי הדפוס, המתכת והמזון
 מבחינת מספרי המועסקים; אך מבחינת הפדיון - גבוה משקלן של התעשיות עתירות

 הידע ובתוכן הכימיה, הפרמצבטיקה, האלקטרוניקה והמחשבים.
 ענף התיירות, שהוא אחד 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 כ-2000
 חדרי אירוח באכסניות לסוגיהן. מספר הלינות בעיר הגיע ב-1996 ל-3 מיליון, מתוכן 2.6
 מיליון לינות של תיירים. בשנת 2002, כתוצאה מהאינתיפדה והפיגועים בירושלים, ירד

 מספר הלינות בצורה תלולה ועמד על 1.3 מיליון, מתוכן רק 640 אלף לינות תיירים.

 ענף התיירות הוא מעסיק גדול. רק בבתי המלון הועסקו במחצית שנות התשעים
 יותר מ־6000 עובדים, 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 את בית-לחם, הנמצאת היום בחסות הרשות הפלסטינית. רק תיאום
 עמדות ופתיחות בין ירושלים לבית-לחם ובנותיה יאפשרו את עידודו של ענף התיירות
 בעתיד. חגיגות היובל למדינת-ישראל וחגיגות שנת 2000 היו אמורות לעודד את 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 144 אלף תלמידים. 61 אלף
 מהם במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית, 39 אלף במגזר הערבי ו-80 אלף
 במגזר החרדי. הנתונים מצביעים על הגידול הניכר במערכת החינוך החרדית בעיר, לעומת
ת והממלכתית־דתית. במגזר הערבי פועלים, נוסף לבתי הספר  המערכת הממלכתי
 העירוניים, גם בתי-ספר פרטיים בחסות ארגונים שונים ובחסות כנסיות. אלה מהווים
 יחד כשליש ממערכת החינוך הערבית כולה. בשנים האחרונות גדל חלקם של התלמידים
 הערבים בבתי הספר העירוניים, הן מטעמים כלכליים של המשפחות והן בשל סביבת

 הלימוד ואיכותו.

 ממוצע התלמידים לכיתה בחינוך הממלכתי עמד על 41, בממלכתי דתי - 44 ובחינוך
 החרדי — 25. התפלגות 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, מהם כ-21 אלף במסגרת
 האוניברסיטה העברית. מספרם של הסטודנטים באוניברסיטה העברית מהווה כ-18%
 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 נתפסת כ״עיר מוזיאון״, אך גם כעיר חיה ונושמת תרבות וארכיאולוגיה. העיר
 משופעת במוסדות תרבות לאומיים, עירוניים ופרטיים. מצויים בה כ-35 מוזיאונים, מהם
 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, חלקם שוכנים באתרים דתיים, כנסיות ומסגדים, חלקם
 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 את 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 בתחום 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 את 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 את 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 מתחים
 המתפרצים לעיתים לכדי התנגשויות בין ערבים ליהודים ובין חרדים לחילונים. הפערים
 הסוציו-כלכליים תורמים אף הם למתחים בין קבוצות שונות. הפער ברמת השירות לציבור
 בין מזרח העיר למערבה עדיין גדול, ורמת השירותים לכלל האוכלוסייה יורדת מחמת
 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 הקמתם של המנהלים הקהילתיים בירושלים משמש דוגמה לערים אחרות בארץ.
 התהליך, המצוי עדיין בעיצומו, נתון בשעת מבחן חשובה. אם העברת סמכויות רבות
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 יותר למנהלים לא תימשך בתנופה, ואם לא יורחב התהליך על פני העיר כולה - הוא
 עלול להיקלע לקשיים ומאמצי העבר ירדו לטמיון.

 ב. היבטים פיסיים
 גבולות הבינוי של העיר4

ב לה״, נאמר במקורותינו! נכון היה הדבר בימי קדם ונכון במידה  ״ירושלים הרים סבי
 רבה גם היום. בתצפית מרכס הר גילה לכיוון צפון, נגלית ירושלים הבנויה כשוכנת בתוך
 אגן טופוגרפי רחב ממדים התחום 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 את מרביתו של השטח העירוני הבנוי, תוחמת את מה שכינתה תכנית האב
 לירושלים, משנת 1968, מרחב ״אתר העיר״5. מעטפת הרכסים הזאת קובעת במידה רבה,
 למעט מספר חריגים, את 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 את

 4 ראה גם: קפלן מ., קמחי י., חושן מ., ״הרי ירושלים ושפלת יהודה מדיניות שימור ופיתוח בר-קיימא״.

 מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים 2000. וכן, מאמרו של מ. קפלן להלן ״פיתוח בר-קיימא של שטחים

 פתוחים״.

 5 השמשוני א., שביד י., השמשוני צ., תכנית האב לירושלים 1968. עיריית-ירושלים 1972.
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 העיר. הדרכים הללו חוצות את נוף הקדומים של הרי-ירושלים, ובהתקרבן אל העיר
 מהוות את מבואותיה. מבואות העיר והמעבר מהשטח הפתוח אל השטח הבנוי הם כרטיס
 הביקור של ירושלים. השמירה על המבואות כשטחים שאינם בנויים ועיצוב קצות העיר
 בצורה של ״חומה״ בבינוי מודרני, הם מהעקרונות החשובים שקבעו תכניות האב 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 ואחת מן
 המצוות הנהוגות בשלוש רגלים. לאורך כל שנות העיר עלו אליה מבקרים ונוסעים, רבים
 מהם הביעו בכתובים את ״חוויית העלייה לרגל״ והציפייה להתגלות העיר. נושא זה
 דומה שהוא ייחודי לירושלים6 וקיבל אף ביטוי במערכות התכנון ובהתייחסות! ל״סובב
 ירושלים״; תכנית-מתאר מחוזית למחוז ירושלים (תמ״מ 1) נתנה להגבלת הבינוי תוקף
; תכנית ; תכנית מטרופולין ירושלים ראתה בעלייה לירושלים ערך מרכזי8  סטטוטורי7
 האב לשטחים פתוחים בירושלים הדגישה את חשיבות השטחים הפתוחים במבואות
 העיר, ותכניות רבות אחרות מציגות את חשיבותה של הכניסה הפתוחה לעיר. תכניות
 אלה אף הגבילו את הבינוי לאורך כביש מס׳ 1 במטרה לאפשר מבטים פתוחים ותחושה

 של נוף בלתי-מופר כמסגרת נאותה הסובבת את 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:

: השמשוני א., שביד י., השמשוני צ., תכנית-אב לירושלים, 1968. עיריית-ירושלים 1972. ה א ר 6 

ד הפנים, תכנית-מתאר מחוזית, 1972. ר ש מ 7 

ר א., כהן ש., מטרופולין ירושלים, תכנית-אב ותכנית פיתוח, 1994. ו ז מ 8 
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 איור 1

 אתר העיר והדרכים המובילות אליו

 א. הכניסות המערביות

 1. כביש מס׳ 1 מכיוון תל-אביב, הוא החשוב שבצירי הגישה לירושלים ונתון יותר
 מהאחרים ללחצי פיתוח. החשיבות בשמירת השטחים הפתוחים לאורכו היא יסוד

 מוסד בכל מסכת התכנון לאזור.
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 עמק הארזים, המלווה את כביש מס׳ 1 מעברו הצפוני, נותר עד כה פתוח וללא כל
 בנייה במבוא המרכזי לעיר, ממורדות מבשרת-ציון הבנויים ועד לכפר ליפתה. קטע
 זה כולל את 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 1 — ומתרשמים מן הנוף הפתוח, הטראסות, הטרשים, היער
ם עמק הארזים, ח ת  והחורש הטבעי בואכה ירושלים. מכאן חשיבותו המרכזית של מ

 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 את 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׳ 4 מכיוון שדה התעופה
 עטרות — הוא אחת 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׳ 45) והיא תשמש אחת הכניסות

 החשובות לעיר.

 כ. הכניסות המזרחיות

 הכביש העולה ממעלה-אדומים משמש כניסה מזרחית לעיר. כניסה זו משרתת את הבאים
 לירושלים ממדבר יהודה, אך לשער חדש זה לא התגבש עדיין ביטוי עיצובי שיהלום את
 מעמדו. מנגד, יש לציין את הכניסה ההיסטורית דרך אל-עיזריה, הקושרת את המדבר עם
 העיר. הפיצול של כביש זה לכיוון הר הצופים יוצר את 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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 את נופה הטופוגרפי המיוחד של ירושלים — עיר על גבול המדבר. זוהי תופעה מיוחדת
 במינה שיש לתת לה דגש בקווי מדיניות הפיתוח של העיר. כביש נוסף המשמש כניסה
 ראשית מכיוון צפון, הוא המשכו של כביש בגין(מס׳ 4) המתחבר עם כביש 45 ליד עטרות.

 ד. הכניסות הדרומיות

 1. הכניסה הדרומית לירושלים היא בדרך בית-לחם והיא משרתת את הצליינים המגיעים
 מבית-לחם וסביבותיה. כניסה זו מייצגת את ״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׳ 60) עובר 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 1 שהוא המבואה המרכזית אל העיר. הרי-ירושלים הם למעשה הרקע למבואות
 העיר, בהם עוברת הדרך המסורתית שעולה לירושלים והם היוצרים מעטפת ירוקה

 בקדמתה.
; למשל: בין  יש למנוע רצף בנוי בין העיר המכונסת לבין הפרברים המקיפים אותה
 שכונת רמות לבין מבשרת-ציון, בית-נקופה ואבו-גוש. מן ראוי שהעולה לירושלים יוכל
 לראות ולחוש את הנוף הפתוח הסובב את 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 את מאפייני המקום, ולא בדרך בלתי מוגדרת
ות-דלק ותשתיות המטשטשות את חוויית העלייה  המשובצת יישובים, מבנים, תחנ

 לירושלים.

 הבינוי המוצע כיום על רכס אלונה, בקטע האחרון שנותר עדיין פתוח לאורך כביש
 מס׳ 1 בין מבשרת-ציון לרמות, בואכה ירושלים, יביא לביטול עיקרון תכנוני זה שחשיבותו
 מרכזית במסכת תכנונה של ירושלים. אזורי בנייה אחרים המוצעים בין מבשרת-ציון
 לשואבה, יפגעו באתרי נוף ומורשת שעלולים לטבוע בתוך מרקם עירוני צפוף ויגרמו
 להכחדה של ערכים שאין להם תחליף. הבנייה בשטחים הפתוחים האלה - אם תתבצע

 חלילה — תגרום לשינוי בדימויה הרצוי של ירושלים.
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 איור 2

 הנוף הפתוח הנשקף מפביש תל-אביב-ירושלים במבואות העיר המערביים
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 יחסי עיר-מרחב

 הרי-ירושלים ושפלת-יהודה הם מופעים נופיים מיוחדים הראויים להתייחסות תכנונית
 זהירה ולבקרת פיתוח מחמירה. האזור נחלק לשלוש חטיבות נוף עיקריות השונות ברגישותן
 החזותית. הראשונה היא במת ההר שעליה שוכנת ירושלים - אזור בו מתרחשת מרבית
 הבנייה העירונית והכפרית. חטיבת הנוף השנייה היא המורדות המערביים של במת ההר,
 הרי-ירושלים או ההר הגבוה. זהו נוף מבותר, מיוער ברובו, הכולל שמורות טבע, גנים
 לאומיים ושמורות נוף. אזור זה הוא הרגיש ביותר לפיתוח מבחינת יפי הנוף, ערכי הטבע
 ושרידי מורשת האדם. לפיכך יש לשמור בו על צמצום ואף על עצירת התפשטותם של
 השטחים הבנויים. חטיבת הנוף השלישית היא השפלה הגבוהה — אזור גבעי, מכוסה
 בחלקיו הנרחבים בחורש טבעי ויערות נטע-אדם. באזור זה יש שטחי חקלאות ומטעים
 נרחבים. חלק מהשפלה שבמחוז ירושלים היא השפלה הנמוכה, או שפלת-יהודה, המישורית
ת יותר. בחטיבת נוף זו ניתן לאתר, בצמידות לשטחים הבנויים, אזורים  והחקלאי

 מצומצמים ברגישות נמוכה ביחס להר הגבוה.

 מצפון ומדרום נתחמת ירושלים על ידי יישובים עירוניים; בית-לחם ובנותיה מדרום,
 רמאללה ואל-בירה מצפון. שני רכסים גבוהים תוחמים את אגן העיר החדשה — רכס
 גילה בדרום, הגבוה בהרי מרחב ירושלים ורכס הר-שמואל מצפון. שני הרכסים האלה
 שולטים על כל מרחב ירושלים ואינם מצויים בתחומי השיפוט שלה. למרגלות רכס גילה
 מתפתל נחל גילה, היפה בנחלי האזור. נחל זה משובץ כרמים וטרסות חקלאיות ויש

 להקפיד על המשך שימורו כשטח חקלאי פתוח.

 ממזרח לירושלים שורה של כפרים ערביים גדולים כמו אבו-דיס, אל־עיזריה, ענתא
 וחזמה. יישובים אלה נמצאים על גבול הישימון וסימלו בעבר את גבול הארץ הנושבת.
 כיום מצויים ממזרח ליישובים אלה יישובים חדשים ובהם מעלה-אדומים, כפר-אדומים,
 קידר ואדם. שלושת היישובים הישראליים הראשונים, נשענים ברובם על הדרך הראשית

 ירושלים-יריחו.

 אופיו המדברי של המרחב חשוב שיישמר אף הוא, בעיקר אפיקי הנחלים החורצים
 את נתיביהם במסלע הרך שממזרח לעיר, בזרימתם אל הבסיס הארוזיבי הנמוך שלהם,

 בים המלח ובבקעת הירדן.
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 איור 3

 המרחב המטרופוליני של ירושלים
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 עקרונות למדיניות התכנון המומלצת
 העקרונות שלהלן אמורים לתת מסגרת בת-קיימא של מדיניות תכנון מומלצת להרי-
 ירושלים. העיקרון המנחה למדיניות זו הוא שמירה על פיתוח מאוזן ומושכל של יישובי
 האזור, העירוניים והכפריים, תוך שמירה על השטחים הפתוחים והבטחת איכויות הסביבה

 הבנויה והפתוחה לדורות הבאים.

 • ערכי הטבע, המורשת והנוף במרחב הרי-ירושלים, הם אשר יקבעו את מיקומם והיקפם
 של אזורי הפיתוח.

 • חיזוקה של ירושלים אסור שיבוא על חשבון הפגיעה בערכי הטבע, הנוף והמורשת
 הסובבים את העיר.

 • גבולה הטבעי המערבי של ירושלים הוא בקצה הרכסים המשתפלים לנחלים שורק
 ורפאים. גבולות אלה הם הקובעים את ייחודה במרחב והם גם גבולות השטח הבנוי

 של העיר.

 • בכל פיתוח חדש תינתן עדיפות לבנייה בתוך גבולם הבנוי הנוכחי של היישובים
 העירוניים והכפריים. מדיניות זו תבטיח ניצול יעיל של תשתיות ושירותים ציבוריים,

 ותמנע פגיעה במרחבים הפתוחים.

 • תינתן עדיפות להמשכיות הפיתוח של הערים הקיימות באזור, כגון בית-שמש, מודיעין,
 מעלה-אדומים, גבעת-זאב ביתר-עילית ואפרתה, כדי להביאן לכלל המראה כלכלית

 ולהבטיח תנאי חיים נאותים לתושביהן.

 • קודם לפיתוחם של אזורי תעסוקה חדשים, יש לנצל ככל האפשר את האזורים
 המיועדים לכך בתכניות המאושרות.

 • יש לתת עדיפות לשימושי הקרקע הקשורים בתיירות נופש ופנאי באזור. בתי המלון
 ימוקמו בתוך היישובים, או בצמוד להם, ובנייתם תותאם לאופי היישוב הכפרי
 ולאופי האזור. גודל הבניינים יותאם למסגרות הנוף הכפריות והם לא יובלטו על קו

 הרקיע.

 • סלילה של דרכים חדשות, הרחבתן של דרכים קיימות והנחת קווי-תשתית הנדסיים,
 ייעשו תוך הקפדה יתרה ומזעור הפגיעה בנוף. יש לרכז את התשתיות בפרוזדורים

 מוגדרים ולהניח קווי תשתית מתחת לפני הקרקע, ככל שהדבר אפשרי.

 • פעולות פיתוח במרחב ילוו בתסקיר השפעה על הסביבה, כולל ניתוח נופי.
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 הנחיות לפיתוח בר-קיימא בהרי-ירושלים

 ההנחיות שלהלן יהוו בסיס להוראות מחייבות בתכניות המתאר ובתכניות המפורטות
 לבנייה ולפיתוח במרחב הרי-ירושלים:

 מאחר וערכיות הטבע, הנוף ומורשת התרבות הם מסגולותיו המיוחדים של האזור, תחויב
 כל תכנית בהתייחסות מפורטת לערכים אלה. כל תכנית בנייה תחויב בנספח רגישות
 והשתלבות בנוף, ניתוח חזותי ביחס לצירי-תנועה ראשיים ומשניים שמהם הוא נצפה

 וביחס לנקודות תצפית קרובות ורחוקות.

 1. בנייה חדשה, למגורים או לשימושים אחרים, תיאסר באזורי נוף פתוח מחוץ ליישובים
 הקיימים. הוראה זו תחול גם על אגנים הנצפים מכבישים ראשיים ובמיוחד מכביש

 מס׳ 1, כביש מס׳ 38, וכביש מס׳ 39 המיועד.

 2. יש למנוע היווצרות רצף בנוי בין היישובים הקיימים לאורך כביש מס׳ 1. בעיקר
 אמור הדבר לגבי שלושה קטעים לאורך הכביש: מבשרת-ציון-ירושלים(עמק הארזים,
 גבעת-אלונה ומצפה-נפתוח); בית-נקופה — מבשרת-ציון; ושער הגיא — קריית-יערים.

 3. אין להקים מחסנים ומבני-משק לאורך כביש מס׳ 1 — גם בתוך יישובים. יש לשקול
 פינוי של מחסנים קיימים (כמו במושב בית-נקופה, או ביקב של מוצא).

 4. שפכי-עפר לאורך הכבישים פוגמים במראה הנוף ובחוויית העלייה לירושלים(לדוגמה:
 שפכי העפר הקיימים ביישוב קריית-יערים לכיוון כביש מס׳ 1 אשר יש להסדירם

 באמצעות בניית מדרגות באבני-לקט וגינון).

 5. קירות-תמך של כבישים או בניינים יוגבלו בגובהם וידורגו. קירות התמך של בית
 הקברות בהר המנוחות יצופו באבן ויוסתרו בצמחייה מתאימה.

 6. גדרות הבטיחות לאורך כביש מס׳ 1 ישונו, או יונמכו, כדי שלא יחסמו את הנוף מעיני
 הנוסעים בכביש.

 7. בקשה להרחבת יישוב חקלאי באזור תידון רק במסגרת של תכנית-מתאר מפורטת
 הכוללת נספחי בינוי מלווים בחתכי נוף, המראים את ההשפעה הסביבתית של הפיתוח
 המיועד. העיקרון שינחה את כל התכניות החדשות יהיה הכוונה של בנייה חדשה אל
 תוך שטחו הבנוי של היישוב ולמבני המשק שאינם בשימוש. בנייה מחוץ לשטחים
 הבנויים של היישוב תותר רק במקרים מיוחדים. היה ויוכח כי אין אפשרות להוסיף
 בנייה חדשה בתוך התחום הבנוי של היישוב - תותר ההרחבה בהתאם לקריטריונים

 הבאים:
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 • שטח ההרחבה המוצע יוצנע חזותית מצירי התנועה הראשיים.

 • אין ליצור רצפים ארוכים של בנייה חדשה, אלא לרכזה במקבץ הצמוד לשטח
 הבנוי.

 • יש להתאים את הבנייה החדשה לצפיפויות ולאופי הבינוי הכפרי של היישוב
 הקיים.

 • אין להוסיף על המכסה המותרת לבנייה בכל יישוב ויישוב, בהתאם להחלטות
 מנהל מקרקעי ישראל.

 • קודם לפיתוח האתר יחויב כל יזם בהכשרת קרקע מתאימה של מדרגות-הר
 מחומרים טבעיים (מסלעות או אבני-לקט) כדי למנוע שפכי-עפר.

 • קווי הרקיע הנצפים מהדרכים הראשיות יישמרו ללא בנייה.

 8. באזור ההר הגבוה יש לתת עדיפות לבנייה מדורגת שמתאימה לשיפועי הקרקע
 (דוגמאות שליליות למתכונת פיתוח שאינה ראויה לנוף הם בתי המלון בשורש, בנווה

 אילן ובמעלה החמישה).

 9. פיתוח יישוב עירוני בצור-הדסה יוגבל לממדים המותרים כיום בתמ״א 31 (על-פי
 החלטת ועדת המעקב). בתכנית מפורטת יותר ניתן לשנות את גבולות הבינוי בהתאם
 לרגישות הנופית והאקולוגית של השטחים, וזאת בלי שתשונה הקיבולת של היישוב

 ואופי הבנייה הכפרי-פרברי.

 10. אין להתיר הקמה של יישוב חדש בהר עוזרר.

 11. יש למנוע את הרחבת היישוב אבו-גוש מדרום לכביש מס׳ 1.

 12. אם יוכח צורך בתוספת בנייה למגורים או לאזורי תעסוקה חדשים — מוצע לבחון
 את המרחבים הבאים כמתאימים לפיתוח חדש: בנייה כמחצבת הקסטל, הרחבת
 אזור התעשייה בהר-טוב, שטחים ליד מושב בקוע בסמיכות לכביש נחשון-לטרון,
 שטחים במרחב המשולש צלפון-גיזו-כפר-אוריה, שטחים באזור גפן, תירוש ומערבה

 להם.

 13. סלילה של דרכים חדשות, מסילות-ברזל או מחלפים, תיעשה תוך התחשבות מרבית
 בטופוגרפיה ובנוף. בכל פרויקט יש לבחון העדפת מנהרות על פני חציבות בהר.

 14. יש לשאוף לריכוז קווי התשתית ההנדסית בפרוזדורים משולבים, בעיקר באזור ההר
 הגבוה. יש להעדיף פתרונות תת-קרקעיים.
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 15. בשל כיוון הרכסים בהר הגבוה — מזרח-מערב, יש להימנע לחלוטין מפריצת דרכים
 חדשות ואף מהרחבת הדרכים הקיימות בכיוון צפון-דרום.

 16. רגישותו של האזור מחייבת צמצומן של המחצבות הקיימות והטלת איסור על פתיחת
 מחצבות חדשות מעבר לאלה המאושרות כיום בתכניות הארציות. יש להפסיק לאלתר

 את פעולת המחצבה בהר-חרת (הקסטל).

 17. נדרשת רציפות מרבית של השטחים הפתוחים והמעובדים מטעמים אקולוגיים
 סביבתיים ומטעמים חזותיים. מן הראוי לבחון ברצינות עידוד וסבסוד של חקלאות-
ד כזה מקובל  שדה ומטעי-הר, כדי שהשטחים המעובדים ימשיכו להתקיים. סבסו

 בכמה מארצות מערב-אירופה.

 18. מתכונת הבינוי בגבולות היישובים העירוניים תיקבע בתכניות המתאר שלהם. גבול
 הבינוי לא יחרוג ולא יגלוש לעמקים ומעבר לשליש העליון של המדרון. העיקרון של
 אזורי נוף פתוח בעמקים הוא עיקרון שיש להתמיד בו באזורים העירוניים. עקרונות
ב ירושלים, במבשרת-ציון, בית-שמש,  אלה ראוי ליישם בקפידה רבה ביישובים סבי

 צור-הדסה והיישובים העירוניים האחרים.

 19. רכס שלמון, רכס שורק והר-איתן יישארו ללא בינוי. בהר-חרת תותר הבנייה בתחומי
 המחצבה ובשטחים שאינם מיוערים, כחלק מן היישוב מעוז-ציון.

 20. לנוכח הביקוש הצפוי לפעילויות בחיק הטבע יש להוסיף ולטפח יערות, לפתח מסלולי
 טיול ומתקנים לנופש בפארקים וביערות ולהוסיף שירותי תיירות, אורחנים וחדרי

 אכסון בתוך היישובים הכפריים.

9  סוגיית הרחבתה של ירושלים לכיוון מערב

 נימוקי המצררים בהרחבת העיר

 בשנת 1998 דנה ממשלת ישראל בנושא חיזוקה של ירושלים. בדיון הוצעה שורה ארוכה
 של צעדים כלכליים, פיסיים וחברתיים לחיזוק בירת ישראל. אחד הרעיונות היה: הרחבת
 גבול השיפוט של העיר מערבה, עד לקו המשתרע מבית-נקופה בצפון ומבואות מושב מטע

 בדרום.

ה גם קמחי, י. וחושן, מ. עיר חדשה בהרי ירושלים, צור-הדסה: עיר או יישוב קהילתי. מכון ירושלים א ר 9 

 לחקר ישראל, 1998.
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 המלצה זו נסמכת על בקשה של עיריית-ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים, הטוענות
 כי ניתוח התהליכים הדמוגרפיים והמחסור בקרקעות לבנייה לאוכלוסייה היהודית

 מצביעים על הצורך בהרחבה המוצעת. הטיעונים המפורטים לבקשה זו הם אלה:
 א. הצורך בחיזוקה של ירושלים כבירת ישראל, נוכח ״הסכנה״ של ערעור היחס המספרי
 בין יהודים לערבים בעתיד. תחזית האוכלוסייה שנערכה עבור עיריית-ירושלים קבעה
 כי בשנת 2020 יעלה משקלה של האוכלוסייה הערבית בתוך תחומי השיפוט של העיר
 לכדי 38% מכלל תושביה לעומת 32% כיום. תחזית זו תביא לדעת העירייה לשינוי

 ב״מאזן הדמוגרפי״ ובכך ייחלש מעמדה של ישראל בירושלים בירתה.

 ב. כדי להקדים רפואה למכה, יש לבנות עד לשנת 2020 כ-150 אלף יח״ד חדשות עבור
 האוכלוסייה היהודית. לבנייתן של יחידות דיור אלה דרושה קרקע זמינה. לדעת
 המצדדים בהרחבה, לא נותרו בירושלים די עתודות קרקע כדי לענות על יעדי האכלוס
 המבוקשים. לעומת זאת, בהשוואה למצב המגזר היהודי, נותרו למגזר הערבי עתודות
 קרקע גדולות, לרבות האפשרות לציפוף מגורים בשכונות דלילות. מצב זה יוביל

 לדעת המצדדים בהרחבה, לאכלוס נוסף של עשרות אלפי ערבים בעיר.

 ג. אוכלוסייה צעירה ומבוססת נוטשת את העיר, בעיקר לכיוון מערב. הכללת אזורי
 ההגירה הפוטנציאליים בתוך גבולות ירושלים, ובעיקר מבשרת-ציון וצור-הדסה -

 ״ישאירו״ את האוכלוסייה המהגרת בתוך העיר.
 ד. עתודות הקרקע לבנייה ציבורית בעיר אוזלות במהירות. יש קשיים פוליטיים לממש
 בנייה באזורים רגישים בעיר וממזרח לה, וקיים קושי לממש תכניות־בניין-עיר אפילו
 אם הן מאושרות. לכן, אין מנוס לדעת המצדדים בהרחבה - מלהתרחב מערבה על

 פני שטחים חדשים שבבעלות המדינה.

 סיבות אלה הן שהניעו את עיריית-ירושלים לפנות לממשלת-ישראל ולבקש להרחיב את
 גבולות השיפוט של העיר בכיוון מערב, אל תחומי המועצה האזורית מטה-יהודה.

 תולדות הרחבת העיר

1 ההרחבה האחרונה  גבולות השיפוט של ירושלים הורחבו מספר פעמים מאז שנות ה-0.30
 הוצאה אל הפועל בשנת 1993. ועדת חקירה שמונתה על-ידי שר הפנים, ובראשה עמד
 חיים קוברסקי, המליצה לאחר שש שנות דיונים על תוספת 15 קמ״ר לשטח השיפוט של
 ירושלים, על חשבון שטחה של המועצה האזורית מטה-יהודה. ירושלים משתרעת לאחר

 ראה: חזן, א., גבולות השיפוט של ירושלים 1993-1918, מכון ירושלים לחקר ישראל, 1995.
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 ההרחבה על 125,287 דונם. תוספת השטח כללה את עמק הארזים, הר-חרת והר-שלמון
 המנותק מהרצף הטריטוריאלי ומרוחק מגבול השיפוט של העיר. הר-שלמון הוצע כבית-
 עלמין. הוועדה המליצה גם על הכללת מבשרת-ציון בתחומי ההרחבה, אך שר הפנים דאז
 לא קיבל את המלצות הוועדה בנושא זה. עד היום, יותר מעשר שנים לאחר הרחבת
 הגבולות, לא אושרה תכנית־מתאר לשטחים שסופחו לעיר ולא נוסף בהם אפילו בית
 מגורים אחד. הצעות לבנייה בעמק הארזים שבמבואות-ירושלים טרם אושרו בשל סיבות

 חזותיות ותפקודיות.

 איור 4

 השינויים גגבול השיפוט של ירושלים וההרחגה המוצעה מערבה

33 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 קיבולת ושטחי בנייה, שטח וצפיפות אוכלוסייה

 שטח השיפוט של ירושלים הוא כיום כ-126 קמ״ר. העיר היא הגדולה בערי ישראל בשטח
 שיפוטה ובגודל אוכלוסייתה. מתכונת הבנייה ואופיה יצרו בירושלים מרקם בנוי דליל
 למדי בהשוואה לערים אחרות בעולם הדומות לירושלים בשטחן, אך מאכלסות מיליוני
ה אפוא, שביחס לשטחה — צפיפות האוכלוסין בירושלים נמוכה וגלום  תושבים. המסקנ
 בה עדיין פוטנציאל קרקעי גדול להמשך פיתוח. ניצולו המושכל של פוטנציאל זה, בלי
 לפגוע בערכי הנוף ובערכי המורשת ההיסטורית הבנויה, יאפשר תוספת ניכרת של

ם השיפוט הנוכחי.  אוכלוסייה במסגרת תחו

 בלוח הבא מושווים נתוני צפיפות האוכלוסין וצפיפות הבנייה בשלוש הערים הגדולות
 בישראל:

 לוח 2

 צפיפות אוכלוסייה ובנייה בירושלים, תל-אביב וחיפה

 (1) שם העיר ירושלים תל-אביב חיפה

 (2) שטח שיפוט (דונם) 126.000 51.000 59.000
 (3) שטח בנוי למגורים (דונם) 40,000 27,000 24,000

 (4) מספר תושבים* 610,000 356,000 256,000
 (5) מספר יחידות דיור** 156,700 207,000 111,000

 (6) צפיפות אוכלוסייה ברוטו(4/2) 4.8 7.0 4.3
 (7) צפיפות אוכלוסייה נטו(4/3 ) 15.3 13.1 10.6
 (8) צפיפות בינוי ברוטו(5/2) 1.2 4.0 1.8
 (9) צפיפות בינוי נטו(5/3) 3.9 7.6 4.6

 * הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני מפקד האוכלוסין והדיור 1995, הלמ״ם.

 ** אומדנים על בסיס נתוני השנתון הסטטיסטי של עיריית תל-אביב 1994 ונתוני ארנונה למגורים.

 צפיפות האוכלוסין בירושלים היא 4.8 נפש לדונם ברוטו, לעומת 7.0 נפש לדונם ברוטו
 בתל-אביב-יפו. צפיפות האוכלוסין נטו(לשטח בנוי למגורים) גבוהה בירושלים מזו של
 תל-אביב והדבר נובע הן מהצפיפות הגדולה בעיר העתיקה ובשכונות הערביות סילואן
 ומחנה הפליטים שועפת והן ממשקי הבית הגדולים יחסית של יהודים וערבים, בהשוואה

 לאלה של תל-אביב-יפו.
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 צפיפות הבינוי נטו, שהיא מדד יעיל יותר לקביעת שיעור ניצול הקרקע, מראה
 שבירושלים הצפיפות נמוכה באופן ניכר בהשוואה לתל-אביב ולחיפה. המסקנה אפוא
 שבירושלים קיים עדיין פוטנציאל גדול להמשך בנייה של בתי מגורים בתוך תחומי העיר

 עצמה.

 טענת המחסור בעתודות קרקע

 הנימוק העיקרי להרחבת תחום השיפוט של ירושלים מערבה, כפי שהוצג על-ידי עיריית-
 ירושלים, נעוץ ברצון לשמור על רוב יהודי גדול בירושלים. לטענת העירייה, השגת היעד
 הזה קשה בשל המחסור בעתודות קרקע זמינות לבניית יחידות-דיור עבור האוכלוסייה
 היהודית. התשובה לבעיית המחסור בקרקע בירושלים מצויה בבדיקות מפורטות של
 קיבולת פוטנציאלית שערכה העירייה עצמה, בצורת חישוב הביקוש למגורים עבור
 האוכלוסייה היהודית, ובפריסה המוצעת של יחידות הדיור החדשות במרחב העיר
 וסביבתה. בדיקות אלו נערכו על-ידי מספר צוותים של מומחים בני-סמכא עבור העירייה.
, צוות התכנון הפיסי שנבחר 1  בין גופים אלה: המשרד לתכנית-אב לתחבורה בירושלים1
 ע״י העירייה להכנת התכנית האסטרטגית לעיר לשנת 122020, והמחלקה למדיניות תכנון
. כל אלה הראו כי בפרויקטים ספציפיים, המאושרים ברובם, 1  שבאחריות מהנדס העיר3
 יש עדיין אפשרות לבנות בתחומי השיפוט הנוכחיים של העיר רבבות יחידות דיור חדשות

 (80-70 אלף) עבור האוכלוסייה היהודית.

 מכון ירושלים ערך בדיקה משלו, המבוססת על אותם מקורות והגיע למסקנות דומות.
 נוסף לתכניות הבנייה בתחומי העיר, יש תכניות נוספות ומאושרות, לכ-45 אלף יח״ד,
 ביישובים היהודיים הסובבים את ירושלים, כמו מעלה-אדומים, בית-שמש, גבעת-זאב,
1 כל עשרות  ביתר-עילית ואפרת, וכן גם ביישובים קהילתיים וכפריים במרחב הנדון.4
 אלפי היחידות הנ״ל עברו תהליכי אישור, חלקן בתכניות-מתאר וחלקן בתכניות-בניין-
 עיר מפורטות. היצע קרקעי זה עשוי לענות על הביקושים לאוכלוסייה היהודית גם מעבר

 לשנת 2020.

ב לתחבורה ירושלים, רשימת פרוייקטים מתוכננים, קיבולת אולוסייה והיצע מועסקים בשנים א - ת י נ כ ת 1 1 

 2020-1995. עדכון, מארס 1996 ואוגוסט 1998.

1 טרנר מ. ואחרים, תכנית-אב אסטרטגית לירושלים, ההיבט הפיסי, מאי 1997. 2 

1 עיריית-ירושלים, האגף לתכנון עיר, המחלקה למדיניות תכנון. תכנית חמש שנתית. יוני 1997. עדכון 3 

 בשם ״פוטנציאל בנייה למגורים בירושלים״, יולי 1998.

1 מקורות: בדיקת כל תכניות הפיתוח של היישובים הכפריים בוועדה המקומית מטה-יהודה ובוועדה 4 

 המחוזית. נתוני פרוגרמות של משרד השיכון ותכניות מאושרות ליישובים העירוניים. נתוני תכנית-אב

 לתחבורה בירושלים.
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 תכניות הבנייה האמורות אושרו בוועדות התכנון ולחלקן גם נקבע סדר קדימויות
 לביצוע. על מנת לחזק את ירושלים יש לנצל קודם לכל את עתודות הקרל|ע בתוך העיר,
 לפני פיתוחם של היישובים סביב לה. זאת ועוד: ועדת קוברסקי שדנה בהרחבת גבולות
ה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שהחילה יש לנצל ק ס  השיפוט של ירושלים בעבר, פ
 את עתודות הקרקע בתוך העיר ורק אז לפתח את השטחים החדשים שסופחו אליה בשנת
ל ערי הלוויין  1993. קביעה זו אינה סותרת את החשיבות המטרופולינית בהמשך חיזוקן ^

 של ירושלים - מעלה-אדומים, גבעת-זאב וביתר-עילית - כל עיר מטעמים אחרים.

 אשר לבית-שמש, התקבלה החלטה ממלכתית להפוך אותה לעיר בת 130,500 תושבים,
 דהיינו: להוסיף לה אלפי יחידות דיור. מבחינת חלוקת האוכלוסייה במרחב יש חשיבות
 רבה שלא לעצור את פיתוחה המזורז של העיר, כדי שזו תגיע בהקדם לשלב ההמראה
 כיישוב עירוני מבוסס. לכן, כל בנייה למגורים בין בית-שמש לירושלים, וקמיוחד הרחבה
ח בהתאם ת פ י ה  ניכרת של צור-הדסה, תפגע קשות בהמשך סיכוייה של בית-שמש ל

 לתכנון המאושר.

 כיווני ההתפתחות הטבעיים של העיו

 מבחינה גיאו-מורפולוגית — כיווני ההתפתחות הטבעיים של ירושלים ה|ם על גב ההר,
 לכיוון צפון ודרום. התרחבות העיר לכיוונים אלה הינה מוגבלת, כי הערים הערביות בית-
 לחם ורמאללה נתונות בתחום הרשות הפלסטינית. לפיכך, כיווני הפיתוח האפשריים של
 העיר הם מערב, צפון-מערב, מזרח וצפון-מזרח. התפשטות העיר מערבה ?תקלת בבעיות
 פיסיות־סביבתיות, בטופוגרפיה מורכבת ובסלע קשה הגורם לתבליט {׳ני-קרקע בעל
 שיפועים חריפים המייקרים את הפיתוח למגורים. זאת בנוסף על ההיבטיס הערכיים של
 דימויה של ירושלים (ראה פירוט בפרק הקודם, הדן בגבולות ירושלים). מ|־בית השטחים
 המערביים הסמוכים לעיר הם בעלי איכויות נוף ייחודיות שיש לשמור ןגליהן למטרות

 נופש, עבור אוכלוסיית המרחב ועבור הדורות הבאים.

 לעומת זאת, ממזרח ומצפון-מזרח לעיר קיימות עתודות קרקע המתאימות לפיתוח
 עירוני. למעלה־אדומים עתודות קרקע גדולות, הן לבנייה למגורים והן לפיתוח אזורי
ם השיפוט של מעלה-אדומים הוא כ-56 אלף דונכ! (גדול מזה של  תעשייה ומלונאות. תחו
 תל-אביב!). במקום נמשכת הבנייה ברציפות ויש ביקוש רב לדירות. למעשה, מבחינת
 חיזוקה של הבירה — אכלוס מעלה-אדומים דינו באכלוס ירושלים. לכן, לפני שפונים
 לפיתוח ממערב לירושלים ראוי לנצל תחילה את משאבי הקרקע של ירושלים עצמה ושל

 מעלה-אדומים.
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 הגורמים הדמוגרפיים והחברתיים

 האוכלוסייה הערבית וערעור ה״מאזן הדמוגרפי״

 הנימוק העיקרי להרחבת תחום השיפוט של ירושלים מערבה נובע משיקולים דמוגרפיים,
 דהיינו מחשש ושהגידול באוכלוסייה הערבית בירושלים יגרום לערעור היחס המספרי בין
 יהודים לערבבם בעיר. טענה זו נשענת על תחזית אוכלוסייה שנערכה ע״י פרופ׳ דלה-

 פרגולה, עבור התכנית האסטרטגית שהכינה העירייה עבור ירושלים לשנת 2020.
 הגורם הדמוגרפי מהלך אימים על הממסד הישראלי מאז איחודה של ירושלים. הרצון
 לשמור על יחס קבוע בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית בעיר, קבע לא
 במעט את מדיניות הפיתוח ואת קצב הבנייה בירושלים. מייד עם הרחבת גבולות ירושלים
 ב-1967, החליטה ממשלת ישראל לשמור על יחס מספרי בין יהודים לערבים בהתאם
 למצב שהיה קיים בעת האיחוד — כלומר כ-75% יהודים ו-25% ערבים. מדיניות זו לא
 עלתה יפה. למרות הרחבת גבולות העיר והבנייה רחבת ההיקף של שנות ה-70 וה-80
 עבור האוכלוסייה היהודית, קטן היחס המספרי והוא עומד כיום על כ-67% יהודים
 ו-33% ערבים. הריבוי הטבעי הגבוה של האוכלוסייה הערבית ומאזן ההגירה החיובי
ית  שלה - הם אלה שהגדילו את חלקה היחסי של אוכלוסייה זו בירושלים. תחז
 האוכלוסייה לשנת 2020 מצביעה כי חלקה של האוכלוסייה הערבית עשוי לגדול ולהגיע
 לכדי 41% מכלל תושבי העיר. לכן, כדי לקדם ״פני הרעה״ ולשמור על הרוב היהודי
 בשיעור הקיים היום, מציעים גורמים מסוימים להמשיך ולהרחיב את שטחי הבנייה

 למגורים עבור האוכלוסייה היהודית.

 37 שנים לאחר איחוד העיר, מן הראוי לבחון כיום מחדש מהו בעצם אותו ״איום
 דמוגרפי״. האם יש בו ממש או שהוא תולדה של אימה מדינית מהעבר. ראשית יש לקבוע
 כי בכל 37 השנים שעברו מאז איחוד העיר, עלה שיעורה של האוכלוסייה הערבית בכ-8%
 בתחומי העיר. אחת הסיבות לכך היא הקמתם של יישובי לוויין סביב העיר, אליהם עברו
 רבים מתושביה היהודים של ירושלים. אלמלא הוקמו ערים אלו — לא היה היחס משתנה.
 מעיון בנתוני התחזית, כלל לא ברור כיצד השתנה היחס תוך שלושים ושבע שנים ב-8%
 ואילו בחמש עשרה השנים הבאות הוא ישתנה בעוד 8%. ראוי להזכיר כי מדינת-ישראל
 עשויה לחזור בסופו של דבר לתהליך השלום עם הפלסטינים ויש להניח כי האוכלוסייה
 היהודית והאוכלוסייה הערבית תחיינה בסופו של דבר זו בצד זו באותה עיר ובאותו
 מרחב גיאוגרפי. מה שהיה אולי נכון בעת איחוד העיר ב-1967 ובתנאי המלחמה ששררו
 אז עם כל שכנינו, אינו בהכרח בר-תוקף היום. התנאים הגיאופוליטיים במרחב השתנו
 ובתוך כך גם יחסי הכוחות במרחב המטרופוליני של ירושלים. באזור נוצרה מציאות
 חדשה. הערים והיישובים הערביים אינם עוד בשליטה ישראלית מתמדת ואין גם שליטה
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 על התהליכים הדמוגרפיים המתחוללים בהם. לכן, גידול של כמה אחוזים לכאן או לכאן
 בתוך ירושלים, לא ישנה את המצב הדמוגרפי במרחב. לכך יש להוסיף כי גם אם יורחבו
 גבולות העיר יהיה בכך רק מענה זמני לשינוי ביחס המספרי בין שתי האוכלוסיות. רק

 שינוי דרסטי של גבולות העיר עשוי לשנות את מאזני האוכלוסייה.
 למעשה, אין כיום איום של ממש על צביונה היהודי של ירושלים וגם בעתיד הרחוק
 לא נשקפת סכנה כזאת. לעומת זאת, באזור הסובב את העיר, מחוץ לגבולות שיפוטה,
 ובמיוחד בגזרה המזרחית, מתנהל מאבק שליטה בין שני העמים למי יהיה רוב באוכלוסיית
 המרחב הזה. חיזוקו של היישוב היהודי במרחב זה, חשוב אפוא מנקודת ראות ישראלית
 לא פחות מהבנייה בירושלים עצמה. הראיה לכך הן החלטות כל ממשלות ישראל מאז
 שנות ה-80, להקים ולפתח את העיר מעלה-אדומים, את היישובים סביבה, ואת אזור
 התעשייה מישור-אדומים כחלק אינטגרלי מהמדיניות שכונתה ״עיבוי מרחב ירושלים״.
 זאת ועוד, מעלה-אדומים אינה אלא שכונת לוויין ירושלמית, בדומה לגילה או רמות.
 התושבים המתגוררים במעלה-אדומים עובדים רובם בירושלים וקשורים לטבורה
 בשירותים רבים. הבנייה מערבה מתקרבת למטרופולין תל-אביב. רבים מהמתגוררים
 במרחב המערבי עובדים במישור החוף וצורכים שם שירותים, ועל כן אינם תורמים

 ואינם נשענים כלכלית על העיר ירושלים.

 הנושא הדמוגרפי

 האוכלוסייה הערכית

 מי שמבקש לנסות ולהפחית את שיעור הגידול של האוכלוסייה הערבית בירושלים אמור
 לנסות להשפיע על מקורות הגידול, דהיינו על הריבוי הטבעי ועל ההגירה. שיעורי הריבוי
 הטבעי של האוכלוסייה הערבית בעיר ניתנים לבקרה רק באופן עקיף באמצעות מדיניות
 פיתוח ומדיניות חברתית. התפתחות דמוגרפית כזאת כבר נחזתה בעבר אצל ערביי ישראל,
 אך יותר מכך היא התרחשה בקרב ערביי מזרח-ירושלים. בשנים 1970 עד 1987 ירדו
. 1 5  שיעורי הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הערבית ודמו לאלה של האוכלוסייה היהודית
 רק לאחר האינתיפדה שבו ועלו שיעורי הריבוי הטבעי בקרב ערביי ירושלים. בשנתיים

 האחרונות אנו עדים שוב למיתון בשיעורי הגידול של אוכלוסייה זו בעיר.
 הפתרון הנכון אינו תוספת שטחים לבנייה למגזר היהודי ממערב לעיר, כי אם עידודה
 של מדיניות חברתית-כלכלית במגזר הערבי, שתגרום לשינוי חברתי-תרבותי. מדיניות

 ראה: מכון ירושלים לחקר ישראל, שנתון ירושלים לשנים 2001-1982.
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 כזאת צריכה להתבטא בהרחבת ההשכלה ובהגדלה של רשתות חינוך לבנות ערביות,
קה  בהרחבה של קורסים להכשרה מקצועית לנשים ערביות, ביצירת מקומות תעסו
 מתאימים ובעידוד הצטרפותן של נשים ערביות לשוק העבודה. נוסף ליישום המדיניות
 האמורה בתחומי החינוך והתעסוקה, יש לדאוג לשיפור רמת החיים של המשפחות הערביות,
 לשילובן בכלכלת העיר ולשיפור מערכות השירותים הניתנים לערביי ירושלים. גם הרחבה
 של פעולות תרבות, הסברה ועידוד תכנון המשפחה — ייטיבו בסופו של דבר עם האוכלוסייה

 הזאת ויביאו ממילא לאיזון בשיעורי הילודה שלה.

. 1 6  צורה אחרת לשימור ״המאזן הדמוגרפי״ הוצעה במסמך של עיריית-ירושלים עצמה
 ההצעה גורסת שינויים בגבולות העיר תוך ויתור על אזורים מאוכלסים בערבים. פתרון
 כזה יכול ללבוש גם צורה של החלפת שטחים, בהסכמה ובהדדיות עם הרשות הפלסטינית.
 לירושלים צורפו ב-1967 שטחים רבים שהיו בעבר בלתי-מאוכלסים וכיום יושבת בהם
 אוכלוסייה ערבית גדולה. גבולות העיר נקבעו בחפזה, מבלי לחזות נכונה את התהליכים.
ם לבחון את הנושא מחדש. השאלה  במסגרת הדיונים על הסדר קבע, בעתיד, יש מקו
 המרכזית היא: האם מתווה גבול השיפוט הנוכחי של ירושלים משרת בצורה טובה את
 האינטרס הישראלי והאם ניתן, בשלב המשא ומתן על הסדר הקבע, לקבוע גבולות טובים

 יותר לירושלים, בלי להחליש את אחיזתה של מדינת-ישראל בעיר.

 בפרק ניתוח המשמעויות של תחזית האוכלוסייה שהוכנה עבור עיריית-ירושלים,
 נאמר כאמור כי הוצאת שטחים המאוכלסים ערבים מתחום השיפוט, וצירופם של שטחים
 אחרים, עשויים להשפיע על יחסי הגודל של האוכלוסיות בצורה משמעותית ומהירה
 יותר. להצעה כזאת אין היום אולי הסכמה מלאה מסיבות פוליטיות, אולם במסגרת
 המשא ומתן על הסדר הקבע באזור - תעלה בוודאי על סדר היום גם שאלת גבולות

 העיר, כדי לנסות ולענות בצורה מאוזנת על האינטרסים של שני הצדדים.

 האוכלוסייה היהודית

 הפן האחר של ״הבעיה הדמוגרפית״ נובע מתהליכי ההגירה השליליים המתקיימים במגזר
 היהודי, בעיקר בקרב צעירים העוזבים את ירושלים. אוכלוסיית מהגרים פוטנציאלית זו
 צריך שתישאר בעיר וניתן לעשות זאת באמצעות שורה ארוכה של פעולות כלכליות

 וחברתיות:

1 סרג׳ו דלה-פרגולה, סיכום תחזיות אוכלוסיית ירושלים 2020-1995, תכנית-אב אסטרטגית לירושלים, 6 

 נובמבר 1998, עמ׳ 18.
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 • הרחבת אפשרויות התעסוקה בעיר ובמרחב והתאמתן לקבוצות האוכלוסייה השונות,
 הן של צעירים והן של מבוגרים.

; פתיחה של  • שיפור דימויה של העיר כעיר ענייה ומתחרדת, באמצעות מסע הסברה
 מקומות בילוי נוספים; בנייה עבור אוכלוסיות מגוונות.

 • שיפור במצבן הכלכלי של משפחות חרדיות. הבטחת דיור זול לזוגות צעירים מהמגזר
 החרדי ביישובי הלוויין של ירושלים — דבר שיאפשר להם להתגורר בסמיכות לעיר.
 התחלה בכיוון זה נראית כיום בביתר-עילית, קריית-ספר, תל-ציון ליד היישוב אביר-

 יעקב, ברמת בית-שמש ועוד.

 • עידוד הקמה של מכללות טכנולוגיות ואחרות והקלה על סטודנטים הבאים ללמוד
 בעיר במתן הנחות בשכר הלימוד והבטחת תעסוקה בעיר לאחר סיום הלימודים.

 • עידוד סטודנטים להישאר בעיר לאחר סיום לימודיהם במכללות או באוניברסיטה,
 לתקופה של 5 שנים, על-ידי מתן הלוואות, בדומה להלוואות עומדות בעיר-פיתוח,

 ההופכות מענק אם הסטודנט מחליט להשתקע בעיר.

 • המשך פיתוח והרחבה של מוסדות תרבות ובידור.

 • שיפור רציני ובר-קיימא באיכות החיים, באיכות הסביבה וברמת השירותים הניתנים
 לתושבי העיר.

 • המשך פיתוחם של ענפי תעסוקה מתאימים לירושלים, כמו תוכנה, ביוטכנולוגיה,
 תקשורת ותעשיות עתירות ידע.

 • משיכת אוכלוסיות-עולים חזקות לירושלים, על-ידי פעולות עידוד מכוונות.

 חלק מההמלצות של עיריית-ירושלים אומצו על-ידי הממשלה במסגרת החלטתה על
 הדרכים לחיזוקה של העיר. אולם, כדי לממש את ההצעות ולבצען הלכה למעשה, אין
 צורך בהרחבת הגבולות המוניציפליים של ירושלים מערבה. נהפוך הוא: ההרחבה המוצעת
 עשויה רק לפגוע בחוסנה של העיר ובהקצאת המשאבים הדרושים לביצוע השינויים

 הכלכליים והחברתיים הדרושים לעיר כאוויר לנשימה.

 מצבה החברתי של ירושלים

 ירושלים היא עיר ענייה רוויית מתחים וקונפליקטים חברתיים. בעיותיה של העיר אינן
 נובעות מעזיבת התושבים אל יישובי הסביבה. העזיבה היא תגובה לבעיות שנוצרו בעיר
 ולא הגורם מחולל הבעיות. לכן, צירופם מחדש של תושבים שעזבו את ירושלים ליישובי
 הפרברים שלה, תוך הרחבת שטחה המוניציפלי, לא ייתן פתרון לדלותה של העיר, ולא
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 ישנה את תפיסת התחרדותה (גם אם תפיסה זו אינה נכונה כיום). ההרחבה מערבה לא
 תפחית ולא תמתן מתחים חברתיים. נהפוך הוא: צירוף מחדש של ציבור גדול שבחר
 לעזוב את ירושלים ומסרב להיכלל בה מחדש בעל כורחו, רק יגביר ויחמיר את
 הקונפליקטים והמתחים החברתיים. יש לחזור ולהדגיש כי הוספת אוכלוסייה לירושלים
 אינה כהכרח ערוכה לחיזוקה של העיר. איכות החיים והרצון להתגורר בעיר חשובים

 לא פחות. מה שדרוש לירושלים היא אוכלוסייה צעירה בעלת פוטנציאל להתבססות
 כלכלית ולא מספר רב של תושבים. הסברה שחיזוקה של ירושלים מותנה בשמירה על
 היחס המספרי בין יהודים לערבים אין לה על מה לסמוך. גם צירוף כפוי של אוכלוסייה
 מיישובי הסביבה יגרום אנטגוניזם, ולא ממנו תבוא הישועה לצמיחתה של בירת ישראל.

 העתקת מרכז הכובד של האוכלוסייה והכלכלה מערבה לירושלים

 הרחבת העיר מערבה תסיט את מרכז הכובד של האוכלוסייה היהודית ופעילותה הכלכלית
 הן ביחס לעיר העתיקה וסביבותיה והן ביחס למרכז העיר. הגלישה מערבה תחליש את
 הזיקות של האוכלוסייה היהודית לחלקיה הוותיקים של ירושלים. מרכז העיר והעיר
 העתיקה יהפכו אקסצנטריים למרבית תושביה היהודים של העיר ומידת הנגישות שלהם
 לאזורים אלה תלך ותפחת. הפיתוח מערבה יגרור הקמה של מרכזי מסחר חדשים ומרכזי
 תעסוקה במערב הרחוק והתוצאה תהיה המשך ההידרדרות של מרכז העיר. לעומת זאת,
 תלך ותתחזק הזיקה של השכונות הערביות המתפתחות על גב במת ההר וממזרח לירושלים
 עם העיר העתיקה ומרכזה, הן בשל קרבתן הגיאוגרפית והן בשל המבנה התפקודי ומערכת
 הדרכים. ההבחנה בין מזרח העיר למערבה עשויה אפוא להתחזק כתוצאה מהגלישה
 מערבה. תהליך שלילי שכזה רק יעלה את משקלה של האוכלוסייה הערבית, שתתחזק
 מספרית בסמיכות לעיר העתיקה ולמרכזה של העיר. שיקולים אלה עשויים להשפיע יותר
 על חוסן האחיזה היהודית בירושלים מאשר החשש הערטילאי מיחסי אוכלוסייה

 דמוגרפיים.

 החשיבות הסימבולית של אגן העיר העתיקה

 לעיר העתיקה ולסביבתה חשיבות סימבולית רבה לעם ישראל ולתושבי ירושלים היהודים
 והערבים. הנוכחות היהודית במרחב עירוני זה חשובה. הרחקת מרכז הכובד של האוכלוסייה
ב  היהודית מערבה תיצור מצב של חוסר איזון מרחבי, ותותיר חלל יהודי הולך וגדל סבי
 אגן העיר העתיקה. דירות פאר שעומדות ריקות במגזר היהודי מסביב לעיר העתיקה אינן
 תורמות לחיזוק הקשר אליה. החלל שייווצר עשוי למשוך אליו אוכלוסייה חלשה יחסית,
 או אף אוכלוסייה שאינה יהודית. התחזקות הדרגתית של המגמות האלה עשויה להחליש
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 את הזיקה של תושביה היהודים אל העיר ואל מרחב העיר העתיקה, בהיעדר נוכחות יומ
 יומית שלהם במרחב העירוני הרגיש הזה.

 היבטים כלכליים

 פיתוח מרכז העיר מול פיתוח השוליים

 בנייה ופיתוח של שכונות חדשות באזורים שיסופחו ממערב לעיר, יקהו את הצורך ואת
 הדחיפות להתחיל בתהליכי החידוש העירוני והציפוף של חלק משכונות העיר הוותיקות.
 הצורך יפחת גם בשל היעדר ביקושים בהיקף מספיק, וגם בשל היווצרות מלאי דירות
 חדש ואטרקטיבי באזורים שיסופחו. הפיתוח מערבה ימשוך אוכלוסייה מבוססת וצעירה
 בעוד שחלקיה הוותיקים של העיר יקמלו ויזרקנו. קצב ההתנוונות של שכונות מרכז העיר
 ילך ויגבר כתוצאה מירידה בביקושים וחדירה הדרגתית של אוכלוסייה דלת-אמצעים.
 תהליכים אלה מוכרים בכל העולם והם מתרחשים בקצב מואץ גם בירושלים. פיתוחו של
 מרכז העסקים בגבעת-שאול במערב, או הקמתו של הקניון הגדול במנחת, השפיעו קשות
 על תפקודו המסחרי של מרכז העיר. במלים אחרות: ליבת העיר נפגעת שעה שלשולי העיר
 באה עדנה. מרכזה של ירושלים זקוק לתנופת פיתוח מיידית, וזו לא תבוא אם המשאבים

 ושימושי הקרקע הדרושים להחייאתו של המרכז יורחקו מערבה.
 ערים רבות עושות היום מאמצים גדולים להחזיר תושבים אל המרכז ולעצור ככל
 האפשר פיתוח מואץ בשוליים. חשוב מאוד ללמוד מהניסיון המצטבר בעולם ולא לחזור
 על שגיאות שנעשו במקומות אחרים. שגיאות כאלה מנסים כיום לתקן בעמל רב בערים
 היסטוריות אחרות. אחת הרעות החולות היא הוצאה של מוקדי מסחר לעבר הפריפריה
 בנוסח Power Center. מרכזי מסחר שכאלה מושכים קהל רב ומנחיתים מכה אנושה על
 מרכזי הערים. הניסיונות להקים מרכזים כאלה על כביש ירושלים—תל-אביב - ממערב

 לעיר — עלולים להנחית מכה קשה על מרכז ירושלים.

 תשתיות ותחבורה

 הזזת גבול השיפוט של ירושלים מערבה, גם תרחיב באופן ניכר את תחום השתרעותה של
 העיר ותאריך במאוד את התשתיות ההנדסיות ואת הכבישים. כל אלה יגרמו הוצאות
 נוספות לעירייה ועלויות גבוהות של סלילה, הנחת קווי תשתית ותחזוקה. זאת ועוד:
 התוצאה הבלתי נמנעת של הרחבה ניכרת בשטח העיר תהיה עידוד השימוש ברכב הפרטי.
 עידוד כזה מנוגד היום לכל מסכת התכנון בעיר; הוא יפגע בתכניות להרחבת השימוש
 בתחבורה הציבורית ויגרום להוצאות נוספות למשק הלאומי. השימוש המוגבר בתחבורה
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 הפרטית יביא בעקבותיו החמרה בזיהום האוויר, אבדן שעות עבודה וזמן פנוי שירדו
 לטמיון בנסיעות ובפקקי התנועה, ובזבוז תשתיות ועתודות קרקע. הרחבה זו נוגדת את
 מתווה מדיניות התכנון הארצית, המכוונת לבלום גלישת ערים ויישובים אל השטחים

 הירוקים, לצמצם תחבורה פרטית ולהגביר שימוש בתחבורה ציבורית.

 עלויות ותועלות

 מחקרים כלכליים מצביעים על כך שתוספת כל תושב מטילה על העירייה עול כספי נוסף;
 קל וחומר אם תוספת האוכלוסייה משתרעת על פני מרחבים גדולים וטופוגרפיה קשה
 המייקרת את הבנייה ואת הוצאות הפיתוח. במצבה הכספי העגום מתקשה העירייה כבר
 היום לתת לתושביה שירותים ברמה נאותה בגבולות הקיימים. הרחבת תחומי השיפוט
 והכללת יישובים נוספים, שלרובם תשתיות לקויות, יטילו מעמסה נוספת וכבדה על
 קופת העירייה ויפגעו עוד יותר ברמת השירותים. על עיריית-ירושלים לשקוד על חיזוק
 האוכלוסייה במרחב המוניציפלי הקיים ולא מעבר לכך. מתן שירותים ברמה טובה יותר
 והבטחת איכות החיים לתושבי העיר בגבולות הקיימים — הם שימנעו עזיבה של תושבים

 ויביאו לחיזוקה של העיר.

 יוממות ותעסוקה

 התרחבות מערבה וסיפוח תושבים בעל כורחם, עלולים לגרום לתגובת שרשרת של תהליכי
 הגירה אשר ירחיקו חלק מתושבי האזור המסופח אל מחוץ למרחב המטרופוליני של
 ירושלים. תהליך כזה, אם יתרחש, יחליש גם את המגזר היהודי החי במרחב הסמוך לעיר.
 חלק מתושבי מבשרת-ציון ויישובים אחרים במרחב, כבר מועסקים במטרופולין תל־
 אביב. אולם, בשל איכות החיים ואקלים ההר, הם מעדיפים לגור בהרי-ירושלים ובכך גם
 ממשיכים לתרום לעיר ולאזור. פגיעה בחופש הבחירה שלהם וסיפוחם אל העיר, יגרום
 לחלק מהם, בעיקר למבוססים כלכלית, להגר למטרופולין תל-אביב, או לאזורים אחרים
 המרוחקים מירושלים. בעשותם כן, יחלישו את מרחב ירושלים כולו. יתר על כן, תושבים
 אחרים ששקלו לעבור מירושלים לסביבה הקרובה, ינתקו מגע ויעברו בהיקפים גדולים
 למודיעין או לאזורים אחרים. המעבר המסיבי של ירושלמים למודיעין נחזה בעבר והוא

 מהווה כיום גורם כבד משקל בהגירת צעירים מהעיר.
 לעומת המצב המתואר לעיל — תושבי המרחב המשתרע ממזרח לירושלים, מעלה-
 אדומים, כפר אדומים והיישובים היהודיים האחרים — משתייכים ברובם המכריע לשוק
 העבודה של ירושלים. העיר מהווה עבורם ״הזדמנות חוצצת״ בין אזור מגוריהם לבין
 מטרופולין תל-אביב. לכן, על-פי כל הידוע מהניסיון העולמי ומההגיון הגיאוגרפי הפשוט,
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 אלה הם התושבים שימשיכו להיות קשורים יותר לירושלים. גם מבחינה זו, טוב יעשו
 המבקשים לחזק את ירושלים אם יתנו עדיפות לפיתוח היהודי של המרחב המזרחי והצפון-
 מזרחי של העיר. העדפת כיווני פיתוח אלה נכונה אפוא מבחינה טופוגרפית, דמוגרפית,
 כלכלית וגיאופוליטית גם יחד — וזאת בלי לנקוט צד במחלוקות פוליטיות - שכן קיימת
 תמימות-דעים מימין ומשמאל לגבי עתידו של המרחב הנדון ובנושא זה התקיימה תמיד

 שותפות של עשייה מצד ממשלות ישראל כולן.

 היבטים אקולוגיים-סביבתיים

 פגיעה בשטחים מיוערים ובשטחי נופש

 להתרחבות מערבה יש גם היבט אקולוגי חשוב. כל הרחבה בכיוון זה תבוא בהכרח על
 חשבון שטחים פתוחים בעלי ערכיות גבוהה, מהחשובים והיפים שיש למדינת-ישראל.
 מערכת תכניות המתאר הארציות מזהירה, תוך ראייה לטווח ארוך, מפני כרסום גובר
 והולך בשטחים הפתוחים. במיוחד מדגישים המתכננים את חשיבותם של שטחים אלה
 במרחב הבין-מטרופוליני בין תל-אביב לירושלים. בשתי ערי המטרופולין האלה, הנמצאות

 בלב ליבה של המדינה, מתרכז רובו של היישוב במדינת-ישראל.
 בשנים האחרונות גובר הביקוש לשטחים ירוקים למטרות טיול, נופש ומרגוע בחיק
 הטבע. בעתיד, עם קיצור שבוע העבודה והגדלת הזמן הפנוי, תלך ותגבר דרישה זו. חיוניותם
 של שטחים פתוחים לבריאות הנפשית והפיסית של תושבי המטרופולין והערים הקטנות
 יותר במרחב, אינה מוטלת בספק. משום כך נודעת חשיבות רבה להמשך השמירה על
 רציפות מרחב פתוח ובלתי מופרע בבנייה עירונית או יישובית אחרת. למרחב הרי-ירושלים
 יש גם מורשת היסטורית, תכונות אקולוגיות, צומח וחי שאין ערוך לחשיבותם ואין להם
 תחליף בחבלי ארץ אחרים. המרחב הזה הוא חוליה ברצף אקולוגי של שטחים פתוחים
 הנמשכים מצפון לדרום, החל בגליל וברמת הגולן, דרך הרי-שומרון, הרי־יהודה ושפלת-
 יהודה, חבל-לכיש והרי-חברון, בואכה מדבר-יהודה והנגב. הפרת השטח הפתוח בהרי-
 ירושלים ושפלת-יהודה תפגע ברצף אקולוגי זה ובמגוון הביולוגי-בוטני מצפון לדרום
 וממזרח למערב. בנייה בלתי מבוקרת והשחתת נופים וערכי טבע באזורים אלה תהיה

 בכייה לדורות.

 פגיעה בחזות מבואות־ירושלים

 נוסף לאמור לעיל יש גם חשיבות ויזואלית רבה למבואה המערבית של ירושלים, היות
 שהיא שומרת עדיין על נופי-קדם בלתי בנויים במבואות העיר. ירושלים נתפסת בעיני
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 הקהילה העולמית כולה - יהודית, נוצרית ומוסלמית — כעיר קדושה מוקפת הרים ונופי
 בראשית. רוב התיירים, הצליינים ועולי הרגל מגיעים אליה מכיוון מערב. מכאן החשיבות
 הרבה שיש לייחס לשער הכניסה המערבי לעיר ולצורך להשאיר מרחבים בלתי-בנויים
 במסדרון המוליך אליה. כל תכניות האב ביקשו ליצור הפרדה והגדרה ברורה בין ירושלים —
 הבנויה לתלפיות על ראשי ההרים — לבין המרחב הירוק הסובב אותה. הגדרה כזאת
 תיתכן רק אם הגישה אל העיר תעבור במרחבים פתוחים, היוצרים סביבה חגורת ירק.
 עקרונות תכנון אלה קיבלו כאמור ביטוי בכל התכניות, החל מתקופת המנדט ועד לעדכניות
 ביותר, שקבעו את תחומי הבינוי ב״אתר העיר״ המבחין בין שטחה הבנוי בצפיפות לבין

 המרחב הפתוח סביבה.

 פג>עה באקוויפר

 הרחבת גבולות העיר מערבה תיעשה כולה על אזורי החדרה של מי הנגר העילי לאקוויפר
 ההר, שהוא המזין העיקרי של מאגר מי התהום המרכזי של ישראל: ירקון-תנינים. בבדיקה
 שערכו מומחי ההידרולוגיה של תה״ל - הם קבעו כי יש למתן כבל האפשר את הפיתוח
1 הנחיה דומה כלולה גם בנספח הסביבתי של תמ״א 31  והבנייה באזור צור-הדסה.7

 ובמפת הרגישות הנופית בתמ״א 35. לעומת הבנייה במערב, הבנייה ממזרח לעיר אינה
 משפיעה על האקוויפר ולכן יש עדיפות לכיוון פיתוח זה גם מבחינה הידרולוגית.

 לסיכום, בשנים הקרובות אין צורך במתן עדיפות לפיתוח העיר בכיוון מערב. עדיין יש

 בתוככי המרקם העירוני הבנוי עתודות קרקע לבניית כמה עשרות אלפי יחידות דיור
 למגורים וחשוב מבחינתה של ירושלים להתחיל בתהליכי חידוש ושיקום מרכז העיר
 ושכונות מגורים רבות. ציפוף המערך הבנוי יביא לניצול טוב יותר של קרקעות העיר,
 יביא להגדלת היעילות של מערכות עירוניות שונות, ובתוך כך גם מערכות התחבורה

 הציבוריות.
 השנים האחרונות, שנות האינתיפדה, לא היטיבו עם ירושלים. העיר סבלה מפגיעות
 טרור קשות, היא איבדה במידה רבה את ההינטרלנד הלא-יהודי ששימש לה בסיס כלכלי
 חשוב, היא נותקה מסביבתה וחוזרת במידה רבה למצב של עיר-קצה במערך הארצי.
 הפתרון למצבה של העיר מותנה בפתרונות הגיאופוליטיים במרחב. רק במצב של שלום

 אמת תוכל ירושלים להחזיר לעצמה את מעמדה המטרופוליני, האזורי-כלכלי.

 דונסקי נ. עיר חדשה בין ירושלים לקריית גת, משרד הבינוי והשיכון - דוח מומחי תה׳׳ל.
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 אופלוס״ה 1>רושל>ם וגמרחג סביב לה1

 מאיה חושן

 מבוא
 ירושלים ניצבת על צומת פוליטי, דתי ואזרחי חשוב. עליה לשאוף לסיפוק צורכי תושביה

 בירושלים-של-מטה, ולא להיתלות רק ביעדים של ירושלים-של-מעלה.
 ירושלים-של-מטה אינה רק התגוששות מתימטית בין מספר תושביה היהודים למספר
 תושביה הערבים ובין ירושלים המאוחדת לירושלים המחולקת לקבוצות אוכלוסייה שונות.
 ירושלים היא עיר למאות-אלפי-תושבים ומרכז מטרופוליני, בו חיים יותר ממיליון תושבים
 וחצי. מעצבי דמותה וחזותה חייבים להתבונן במציאות באומץ לב, להכיר בה ולהתמודד
 עמה. תכנון שאינו מתחשב במציאות לא ישפר את מצבה של העיר ובוודאי שלא יקדם

 אותה לאור העקרונות של פיתוח-בר-קיימא.
 הרבה נעשה לחיזוק ירושלים ועוד הרבה נותר לעשות. לשם כך צריך לשקם את
 דימויה של העיר בעיני תושביה ובעיני אחרים. יש לחזק את תחושת השייכות של התושבים
 לעיר ואת הקשר של אזרחי המדינה כלפיה. עיר שעיני כל העולם נשואות אליה חייבת

 לשמור על קיומה המלא, על הדרה ועל איכות החיים השוררת בה.
 מעטות הערים בעולם המייצגות מרקם אנושי וחברתי מורכב ועדין כמו ירושלים.
 לצד המגוון האנושי, התברכה ירושלים באתרים היסטוריים רבי-חשיבות לשלוש הדתות
 המונותיאיסטיות ובמבנה פיסי הררי שמקנה לה איכויות נוף ייחודיות, עירוניות וטבעיות
 כאחת. על כל אלו נוסף גם הסובב אותה, שגם הוא בעל ערכיות נופית גבוהה. כל מרכיביה -
 האנושיים, התרבותיים, החברתיים, ההיסטוריים והנופיים — מחייבים לנקוט פיתוח

 מושכל ומתחשב, ואין טובים לכך מן העקרונות של פיתוח-בר-קיימא.
 פרק זה מבקש להציג את ממד האוכלוסייה בפיתוח-בר־קיימא. זהו רק ממד אחד
 מני רבים שאמורים להתוות ביחד מדיניות כוללת לעיר ולמרחב סביב לה. פיתוח בר-
 קיימא צריך להתחשב בכל קבוצות האוכלוסייה, לקרב לבבות בין הקבוצות, לשאוף

 1 כל הנתונים במאמר זה לקוחים מהשנתונים הסטטיסטיים לירושלים לשנים המתאימות, אלא אם נכתב

 אחרת.
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 לצדק חברתי, לפיתוח כלכלי, לשמירה על איכות הסביבה ולשיפור איכות החיים של
 התושבים. פרק זה מנתח את התהליכים הדמוגרפיים שפקדו את העיר בשלושים וחמש
 השנים האחרונות, בוחן את קשרי הגומלין בין העיר לאזור, מציג את תחזיות האוכלוסייה

 לקראת שנת 2020 ודן ביעדים דמוגרפיים שיעצבו את דמותה של העיר בעתיד.

 מדיניות הפיתוח של ירושלים

 מאז איחוד העיר מתבססת המדיניות הממשלתית לפיתוח ירושלים על שני עקרונות
 המשלימים זה את זה:

 1. הגדלת שיעור האוכלוסייה היהודית בעיר באמצעות הקמתן של שכונות חדשות.
 2. הקמת ערי-לוויין סביב ירושלים, במטרה ליצור עורף משמעותי מחוץ לעיר (נייר

 עמדה של משרד השיכון שהוגש לעורכי תמ״א 35).

 מדיניות זו נועדה להתמודד עם שתי בעיות מרכזיות:
 1. המבנה הדמוגרפי של אוכלוסיית ירושלים, הנחלקת לשתי קבוצות ראשיות — יהודים
 וערבים. האוכלוסייה היהודית גדלה בקצב איטי בהשוואה לאוכלוסייה הערבית
 וכתוצאה מכך יורד באיטיות משקלה של האוכלוסייה היהודית בכלל האוכלוסייה

 בעיר.
 2. מבנה התעסוקה הבלתי-מאוזן של ירושלים מתאפיין במיעוט פעילות יצרנית ועסקית,
 ובשיעור נמוך יחסית של השתתפות האוכלוסייה בכוח העבודה. אלה פוגעים במעמדה
 הכלכלי של האוכלוסייה ומחלישים את כוח המשיכה של העיר כלפי אוכלוסייה

 חזקה.

 מציאות תעסוקתית-כלכלית זו מחלישה את חוסנה החברתי והכלכלי של העיר ומאיימת
 על מעמדה הלאומי. זו הסיבה שבבסיסו של כל דיון על עיצוב דמותה העתידית של העיר,
 עומדת השאלה הדמוגרפית ולצדה שאלת חזוקה הכלכלי של ירושלים. זו גם אחת הסיבות
 לכך שבשלושים וחמש השנים האחרונות הניעו יעדים דמוגרפיים את מדיניות הפיתוח
 של העיר, הביאו להרחבת גבולותיה, הכתיבו את קצב בנייתה ובימים אלה הם עומדים
 שוב במרכזה של תכנית המתאר לעיר, הנמצאת בשלבי הכנה מתקדמים. אלא שלמרות
 כל האמור לעיל, עומדת המציאות בירושלים בסתירה למדיניות הממשלתית המוצהרת.
 הראיה לכך, שמאז איחוד העיר היה הגידול המהיר ביותר בקרב קבוצות האוכלוסייה
 בירושלים, דווקא זה של האוכלוסייה המוסלמית, וחולשתה הכלכלית של העיר ממשיכה

 לאיים על כושר התמודדותה במרחב האזורי, הלאומי והבינלאומי.
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 שטח ואוכלוסייה
 שאלות של שטח העיר ואוכלוסייתה נכרכות זו בזו כגר עשרות שנים.

 ירושלים היא הגדולה בערי ישראל בשטחה. שטח העיר בגבולותיה המוניציפליים
 הוא כ־126.4 קמ״ר ואוכלוסייתה מנתה בסוף שנת 2002 כ־680,400 נפש (לשם השוואה:
 שטחה של העיר תל-אביב-יפו הוא 51 קמ״ר ואוכלוסייתה מונה 361,0000 תושבים).
 ירושלים משמשת גלעין למטרופולין יהודית וערבית שהתפתחה סביבה. אוכלוסיית
 ירושלים מהווה 10% מאוכלוסיית ישראל. למרות שהעיר היא הגדולה שבערי ישראל,
 גודל אוכלוסייתה של מטרופולין ירושלים ועוצמתה הכלכלית נופלים משמעותית מעוצמתה

 הכלכלית של מטרופולין תל-אביב.
 גבולותיה המוניציפליים והבינלאומיים של ירושלים ידעו שינויים דרמטיים. בהסכם
 שביתת הנשק שנחתם ברודוס ביום 3 באפריל 1949 נקבע כי קווי שביתת הנשק חופפים
 את הקווים שהוגדרו בהסכם הפסקת האש (חזן, 1995). בעקבות הסכם זה הגיע שטחה
 של ירושלים המערבית שבגבולות ישראל ל-38 קמ״ר, ואילו שטחה של ירושלים המזרחית
 שבממלכת ירדן נקבע ל-6 קמ״ר בלבד. חלוקה זו הפכה את ירושלים(הישראלית) ממרכז
 עבור המרחב היהודי-ערבי הסובב אותה ל״עיר קצה״ שרק פרוזדור צר מוביל אליה
 ממערב. איחודה מחדש של ירושלים, בעקבות מלחמת ששת הימים, הביא לשינוי המכריע
 והדרמטי ביותר בתחום השיפוט. ב-28 ביוני 1967 הסתיים הליך מזורז של הרחבת גבולות
 העיר, בו נוספו כ-70 קמ״ר לשטח השיפוט, ושטחה המוניציפלי של ירושלים עלה לכדי
 108 קמ״ר. בגבולות אלו נכללו ירושלים המערבית והמזרחית, ושטחים נרחבים נוספים,

 בעיקר מצפון ומדרום, ביניהם גם שטחים מתחומי השיפוט של 28 כפרים.
 הרחבת שטחה של ירושלים נועדה בראש וראשונה להתמודד עם שאלות דמוגרפיות
 וכלכליות, וההתוויה הסופית התחשבה גם בשיקולים ביטחוניים. בסוף שנות השמונים
 נעשתה בחינה מחודשת של גבולות העיר. גם הפעם הנימוקים לבחינה זו היו דמוגרפיים:
 נבחנו בראש וראשונה מאזני האוכלוסייה הצפויים לעיר, והיבטים של פיתוח כלכלי
 עתידי. הרחבת גבול השיפוט אמורה היתה לשרת את מדיניות העירייה להגדלת הרוב
 היהודי בעיר ולחיזוקו, באמצעות אוכלוסייה מבוססת יותר מבחינה כלכלית ובעלת
 פוטנציאל להניע את הצמיחה בעיר. ב-10 בפברואר 1988, בעקבות בקשה של ראש עיריית-
 ירושלים, מינה מנכ״ל משרד הפנים ועדת חקירה שתדון בשינוי נוסף בגבול השיפוט.
 עיריית-ירושלים ביקשה לספח למערב העיר, בגבולות ה״קו הירוק״, שטח של כ-30 קמ״ר,
 בטענה שסיפוח במערב אינו מעורר קשיים מדיניים ובין־לאומיים (חזן, 1995). בתום
 הדיונים הוחלט להרחיב את הגבולות ב-18 קמ״ר וכתוצאה מכך הגיע שטח העיר ב-11

 במאי 1993 ל-126.4 קמ״ר.
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 בראשית 1998 שוב עלה נושא הרחבת שטח השיפוט העירוני. הנימוקים אינם שונים
 מבעבר: הצורך בחיזוק ירושלים בירת ישראל, תוך שמירה על משקל האוכלוסייה היהודית
 בתוך כלל אוכלוסיית העיר, מול אזילת עתודות הקרקע הפנויה לבנייה, בלעדיהן לא ניתן
 לענות על יעדי גידול האוכלוסייה. עיריית-ירושלים פנתה אל ראש הממשלה וטענה שמתוקף
 החלטת הממשלה יש לחזק את ירושלים באמצעות שורה ארוכה של צעדים כלכליים,
 פיסיים וחברתיים, ביניהם הרחבת גבול השיפוט של העיר מערבה, בתוך גבולות ״הקו

 הירוק״.

 אוכלוסייה
 אוכלוסיית ירושלים מגוונת ומקוטבת. לקיטוב יש ביטוי ברור של היבדלות במרחב העירוני.
 שכונות של יהודים לצד שכונות של ערבים, ושכונות של חילונים לצד שכונות של חרדים,
 היוצרות מרקם חברתי ופיסי ייחודי לעיר. בסוף שנת 2002 כ-67% מתושבי ירושלים הם
 יהודים, וכ-33% לא-יהודים — ברובם המכריע ערבים. מקרב היהודים מהווים החרדים

 כ-30% ומשקלם בכלל האוכלוסייה בעיר הוא כ-20%.
 רמת ההכנסה של תושבי ירושלים נמוכה ביחס לערים הגדולות האחרות בארץ.
 תורמים לכך בעיקר מבנה התעסוקה, המאפיינים הדמוגרפיים ושיעור השתתפות נמוך
 בכוח העבודה. בשנת 2001 עמד מספר המועסקים בירושלים על כ-220,000 נפש, שהם
 כשליש מתושבי העיר. זאת לעומת תל-אביב, בה מספר המועסקים היה כ-332,000 ומספרם
 כמעט זהה למספר התושבים בעיר: מעל 92% מהתושבים. הבדלים אלה מעידים על

 עוצמתה הכלכלית של תל-אביב לעומת דלותה הכלכלית של ירושלים.
 חלק הארי של כוח העבודה בירושלים מועסק בשירותים ציבוריים וקהילתיים שרמת
 ההכנסה בהם אינה גבוהה. נוסיף על כך שיעור נמוך של השתתפות בכוח העבודה, לו
 תורמים המבנה הכלכלי של העיר, מידת המוכנות הנמוכה להשתתף בכוח העבודה(בעיקר
 במגזר החרדי ובקרב הנשים הערביות) וגם מבנה הגילים הצעיר של האוכלוסייה. חלקם
 של בני 0 עד 20 מכלל האוכלוסייה (שרובם המכריע אינו משתתף בכוח העבודה) הוא

 44% בירושלים, לעומת 23% בתל־אביב ו-37% בישראל כולה.
 למבנה הגילים של האוכלוסייה יש קשר חזק לעוצמתה הכלכלית והוא שונה ממגזר
 למגזר. חלקה של האוכלוסייה הצעירה (20-0) גבוה ביותר באזורים החרדיים: 58%;
 אחריה במדרג יורד - הערבים: 51%, ולבסוף האוכלוסייה הכללית (הלא-חרדית): 23%.
 תימוכין כמותיים נוספים להבדלים אלה ולהשלכותיהם על צריכת שירותים עירוניים
 ניתן למצוא בהתפלגות התלמידים בירושלים על-פי זרמי החינוך: האוכלוסייה החרדית,
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 שחלקה באוכלוסייה היהודית הוא 30%0, מהווה 55% מתלמידי החינוך העברי בעיר
 בשנת הלימודים תשס״ג(2002/03).

 למבנה הגילים הצעיר בירושלים יש חלק נכבד בעומס הכלכלי, הן ברמת הפרט
 ומשק הבית והן ברמת העיר. מספרן של משפחות מרובות ילדים הוא רב, מספר המפרנסים
 בהן הוא נמוך יחסית למספר הנתמכים והכנסתם לנפש היא נמוכה. מבנה גילים זה גורם
 גם לעומס כלכלי גדול על הרשות המקומית, שהכנסותיה ממסים נמוכות, אך עליה לענות

 על צרכים רבים ומגוונים של האוכלוסייה.

 מגמות שינוי בגודל האוכלוסייה 1967 - 2002

 במהלך שלושים וחמש השנים האחרונות, אוכלוסיית ירושלים גדלה באופן ניכר. בספטמבר
 1967 מנתה אוכלוסיית ירושלים 267,800 נפש — 196,800 יהודים ו-71,000 ערבים. בסוף
 שנת 2002 גדלה האוכלוסייה בעיר לכדי 681,0000 תושבים - 459,2000 יהודים

 ו221,8000 ערבים.
 מאז איחוד העיר עולה קצב גידול האוכלוסייה הערבית על קצב הגידול של האוכלוסייה
 היהודית. משנת 1967 ועד סוף 2002 גדלה אוכלוסיית ירושלים 156%0. בתקופה זו
 גדלה האוכלוסייה היהודית 132%0, והאוכלוסייה הערבית — 223%0. חלקה של
 האוכלוסייה היהודית בירושלים ירד מ-74% בשנת 1967 ל-67% בסוף 2002. נתונים אלה
 מעמידים את המציאות בירושלים בסתירה למדיניות הממשלתית המוצהרת מאז איחוד
 העיר: שמירת היתרון הדמוגרפי של האוכלוסייה היהודית על-פני האוכלוסייה הערבית.
 קצב הגידול של האוכלוסייה בעיר השתנה במהלך שלושת העשורים האחרונים. קצב
 גידול מהיר ביותר אפיין את האוכלוסייה היהודית בירושלים בתחילת שנות ה-70, בתקופת
 הבנייה הגדולה שבאה בעקבות איחוד העיר והרחבת גבולה המוניציפלי. בשנת 1973
 מגיע קצב גידול האוכלוסייה היהודית לשיא של 6%. משנה זו ואילך יורד קצב הגידול
 והוא נע בין 2% ל-3% לשנה. קצב הגידול שוב עולה בשנות השיא של העלייה מחבר
 העמים בשנים 1991-1990 ומגיע לכדי 4% עד 5% בהתאמה. אולם מאז הוא במגמת
 ירידה והיקפו היה 1.5% בשנת 1993, 0.7% בלבד בשנת 1997 ו-0.9% 20020. קצב

 הגידול של האוכלוסייה הערבית בשנת 2002 היה 3.0%

 קצב הגידול בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים היה בירידה מאז 1967 ועד
 האינתיפדה הראשונה. האינתיפדה הראשונה היתה נקודת מפנה בתחומי חיים רבים
 בירושלים, ביניהם גם בתחום הדמוגרפי. אחרי עשור וחצי שבו היתה מגמה ברורה של
 ירידה בקצב הגידול של האוכלוסייה הערבית, האינתיפדה חוללה תפנית שבעקבותיה
 החלה עלייה בשיעור הגידול של האוכלוסייה הערבית. שנות השיא בקצב הגידול של
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 האוכלוסייה הערבית היו בתחילת שנות ה-70, כשקצב הגידול השנתי שלה היה מעל 5%.
 מאמצע שנות ה-70 הואט הקצב לכ-3.5%; הוא המשיך לרדת בשנות ה-80, וירד לערכיו
 הנמוכים ביותר - 2.1% בלבד - בשנת 1989. מאז האינתיפדה הראשונה חלה כאמור
 עלייה בשיעורי הגידול. יצוין שמגמה זו הגיעה לשיאה בשנת 1995, בה שיעור הגידול של

 האוכלוסייה הערבית עמד על 4.5%, ומאז מסתמנת בו מגמת ירידה איטית.
 השוואה שנתית של קצבי הגידול של האוכלוסייה היהודית לעומת האוכלוסייה
 הערבית מלמדת שרק בשש מתוך 31 השנים, בין 1967 ל-2002, עלה קצב הגידול של
 האוכלוסייה היהודית על קצב הגידול של האוכלוסייה הערבית. בשנות ה-70 וה-80 היה
 זה כאשר פרויקטים גדולים של בנייה חדשה בשכונות יהודיות הגיעו לשלב האכלוס,

 ובשנים 1991-1990 כתוצאה מקליטת עולים רבים מחבר העמים.

 לוח 1

 אוכלוסייה וגידול אוכלוסייה בירושלים, לפ> קבוצת אוכלוסייה* 2002-1967

ן הכל יהודים ואחרים ערבים  ס

69 198 267 1967 
104 272 376 1977 

 אחוז גידול 1977-1967 41 38 51

104 272 376 1977 
137 346 483 1987 

 אחוז גידול 1987-1977 28 27 32

137 346 483 1987 
193 429 622 1997 

 אחוז גידול 1997-1987 29 24 41

69 198 2 6 7 1967 
222 459 681 2002 

 אחוז גידול 2002-1967 156 132 223

 * משנת 1998 ״יהודים ואחרים״ כולל: יהודים ״ללא סיווג דת״, ונוצרים לא ערבים.

 ״ערבים״: עד שנת 1995 כולל את כל האוכלוסייה הלא-יהודית. משנת 1996, כולל לא-יהודים, למעט ללא

; משנת 1998 כולל מוסלמים, דרוזים, ונוצרים ערבים.  סיווג דת

51 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 לוח 2

 שיעור האוכלוסייה היהודית והערבית בירושלים, 2002-1967

 סך-הכל יהודים ואחרים ערבים סך-הבל יהודים ואחרים ערבים

Percent 

25.8 74.2 

28.2 

27.9 

32.6 

71.8 

72.1 

67.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Thousands אלפים 

266.3 68.6 

114.8 

146.3 

221.9 

292.3 

378.2 

458.6 

407.1 

524.5 

680.4 

1967 

1980 

1990 

2002 

 איור 1

 שיעור האוכלוסייה היהודית והערבית בירושלים, 2002-1967

100 

1967 1980 1990 2002 
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 מקורות גידול האוכלוסייה
 תהליכים דמוגרפיים משקפים את השילוב בין תכונות האוכלוסייה בזמן נתון לבין
 התהליכים הכלכליים, החברתיים והפוליטיים המתרחשים במרחב העירוני והלאומי,

 והם גם משפיעים ומושפעים מתהליכי הפיתוח והבינוי.
 השינוי בגודל האוכלוסייה ובקצב הגידול שלה הוא תוצאה של תהליכים דמוגרפיים

 מצד אחד ותהליכי בינוי ופיתוח בעיר ובמרחב סביב לה מצד שני.

 איור 2

 מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים, 2002-1997

 אלפים

-10 • — 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1 
 0ה"נ גידול(באלפים) • עלייה ו ׳בוי טבעי הגירה פנימית(מאזן)

> 1 > 

 ריבוי טבעי

 ריבוי טבעי הוא ממקורות הגידול החשובים ביותר בירושלים. בשנת 1967 היו שיעורי
 הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית בירושלים נמוכים בהרבה מאלו של האוכלוסייה
 הערבית. שנות יה-70 וה-80 התאפיינו במגמה של ירידה מהירה בשיעורי הריבוי הטבעי
 של האוכלוסייה הערבית וירידה איטית של שיעורי הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה
 היהודית. כתוצאה מכך הצטמצמו הפערים בין שיעורי הריבוי הטבעי של שתי קבוצות
 אוכלוסייה אלו, עד שבשנת 1987 כמעט השתווה שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה
 היהודית לזה של האוכלוסייה הערבית (23.1 בקרב האוכלוסייה היהודית ו-24.4 בקרב
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 האוכלוסייה הערבית). אולם משנת 1988 החלה שוב עלייה בילודה ובריבוי הטבעי בקרב
 האוכלוסייה הערבית, שהגיעה לשיאה בשנת 1995 (שיעור של 38.1). מגמה זו נעצרה
 בשנת 1996; שיעורי הילודה החלו שוב לרדת והגיעו ל-31.8 לידות לכל אלף ערבים בשנת
 2002. עם זאת עדיין גבוהים שיעורי הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הערבית מאלה
 שאפיינו אותה בשנת 1987. במקביל המשיכו שיעורי הילודה של האוכלוסייה היהודית
 לרדת בקצב איטי. כאן המקום לציין ששיעורי הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית
 בירושלים גבוהים משיעורי הריבוי הטבעי של כלל האוכלוסייה היהודית בישראל. תורמים

 לכך שיעורי הילודה הגבוהים בקרב האוכלוסייה היהודית החרדית בעיר.
 באשר לתמותה, מאז איחוד העיר ירדו שיעורי התמותה של האוכלוסייה הערבית
 במהירות ובהתמדה. זאת בעיקר כתוצאה מעלייה משמעותית ברמת שירותי הבריאות,
 הרפואה המונעת ורמת החיים בירושלים תחת שלטון ישראל. שיעורי התמותה של

 האוכלוסייה היהודית יורדים בקצב איטי.

 תנועות הגירה

 הגירה פנימית: מאז 1967 ידעה העיר ארבע תקופות הגירה עיקריות:

 הבנייה בשכונות החדשות והפיתוח הכלכלי בירושלים שלאחר 1967, תרמו למאזני
 הגירה חיוביים לעיר, שנמשכו עד סוף שנות ה-70.

 בנייה של יישובים במרחב הסובב את ירושלים האיצה את קצב העזיבה את העיר.
 בשנות ה-80 פנו רבים לעבר יישובים ביו״ש; בסוף שנות ה-80 החלה גם מגמה של עזיבה
 ליישובים ממערב לעיר ומאז נתונה עזיבה זו במגמת עלייה. הקמה והרחבה של יישובים
 סביב ירושלים והתגברות ההגירה מירושלים אליהם, תרמו רבות להתפתחותה של
 המטרופולין היהודית. במקביל, ולא בלי קשר, התפתחה המטרופולין הערבית סביב
 ירושלים. אולם בעוד ההגירה היהודית מתועדת בנתונים רשמיים של משרד הפנים והלשכה
 המרכזית לסטטיסטיקה, ומתבססת על דיווחי העוזבים את העיר והמתיישבים החדשים
 בה, הרי שרוב המידע על עזיבה של אוכלוסייה ערבית ממזרח-ירושלים חסר ואינו מתועד
 בנתונים הרשמיים(מפאת מגבלות נגישות אל נתוני ההגירה של האוכלוסייה הערבית לא
 ניתן להרחיב בהם, וניתוח תהליכי ההגירה בקרב האוכלוסייה היהודית יהיה על כן

 מפורט ומעמיק יותר).
 1. בין השנים 1972-1968, היו מאזני הגירה חיוביים-נמוכים של כ-800 נפש בשנה.

 2. בין השנים 1978-1973, היו מאזני הגירה חיוביים-גבוהים, להם תרמה רבות תנופת
 הבנייה בשכונות החדשות ופיתוח מקורות-תעסוקה חדשים. בתקופה זו הוסיפו מאזני-

 הגירה חיוביים לעיר כ-1,000 — 2,000 נפש מדי שנה.
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 3. בין השנים 1987-1979, הפכו מאזני ההגירה לשליליים-נמוכים - בין 500 ל-1,000
 נפש נגרעו מהעיר מדי שנה.

 4. משנת 1988 ועד היום ניכרת מגמה של עלייה במאזן ההגירה השלילי. בשנת 1988
 הראה המאזן 1,100. הוא המשיך בעלייה עד ל-5,600 בשנת 7,300,1992 בשנת 1997,

 8,200 בשנת 2000 ובסוף 2002 הוא עמד על 6,600 יהודים.

 בעשור השנים 2001-1992 עזבו את ירושלים כ-159,000 מתושביה, מהם כ-19% למחוז
 ירושלים, וכ-31% ליישובי יו״ש. בסה״כ 50% מהעוזבים באותה תקופה בחרו לגור
 ביישובים הסמוכים לעיר. מאזן ההגירה באותה תקופה היה שלילי: כ-65,000 תושבים
 נגרעו מהעיר, מהם 20,0000 למחוז ירושלים וכ-32,000 ליישובי יו״ש. כלומר, כ-52,000
 מהאוכלוסייה שירושלים הפסידה כתוצאה מהגירה פנימית היא תרמה ליישובים הסמוכים
 לה. חשוב לציין שעם אכלוסן של שהם ומודיעין הן הפכו יעד אטרקטיבי לצעירים
 מירושלים. ביטוי לכך יש במאזני ההגירה השליליים הגבוהים שמאפיינים את ההגירה

 בין ירושלים לבין מחוז-מרכז מאז שנת 1997.
 ניתן לשער שהעוזביס למודיעין וליישובים הסמוכים לה עושים זאת בזכות מחירי
 הדיור הנמוכים ובזכות מיקומה הנוח בין ירושלים לתל-אביב. מיקום זה מגדיל מאוד את
 מרחב האפשרויות לתעסוקה ולפעילויות אחרות, במרחק שנתפס סביר בעיני חלקים

 הולכים וגדלים מהעוזבים את העיר ומהעוזבים הפוטנציאלים.
 ממחצית שנות ה-90 גברה גם העזיבה של חרדים את העיר. זאת כתוצאה ממצוקת
 הדיור הגוברת בקרב האוכלוסייה החרדית ואפשרויות הדיור שנפתחו בפניה עם הקמתם
 של יישובים חרדיים דוגמת ביתר-עילית, קריית-ספר ושכונות חרדיות בבית-שמש ותל-
 ציון שבאביר-יעקב. מחירי הדיור ביישובים אלה נמוכים משמעותית מאלה שבירושלים

 והם נמצאים במרחק קצר ממנה.
 מחקר שנערך בסוף שנות ה-90(ע״י חושן, קמחי וקורח) במכון ירושלים לחקר ישראל
 ובחן את המניעים לעזיבת ירושלים בשנים 1994 — 1996, מצביע על שתי הסיבות העיקריות
 לעזיבת ירושלים, שתיהן קשורות לדיור ולתעסוקה. העוזבים ליישובי המטרופולין הסמוכים
 לירושלים, עושים זאת בעיקר מסיבות הקשורות לדיור. במיוחד בולטת סיבה זו בקרב
 החרדים העוזבים את העיר. יישובי המטרופולין נותנים פתרון הן למשפרי-דיור שאינם
 יכולים לעמוד במחירי הדיור הגבוהים בירושלים, והן לאוכלוסייה מהמעמד הבינוני
 ומעלה, המחפשת דיור איכותי צמוד-קרקע או אחר. 67% מהעוזבים למחוז ירושלים
 ו-69% מהעוזבים ליו״ש ציינו סיבות הקשורות לדיור כגורמים החשובים ביותר לעזיבתם.
 בין הסיבות הקשורות בדיור — מחירי-דיור-נמוכים הם המרכיב החשוב ביותר. מרכיב
 זה שכיח בין העוזבים ליו״ש יותר מאשר בין העוזבים למחוז ירושלים. לעומתם, בקרב
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 אמר 3

 תנועות הגירה לאזורים שונים בארץ

 נכנסים לירושלים

(10,000 

8,000 

6,000 

• נכנ0ים ממטרופולין ירושלים 1 ב י ב א - ל  נכנ0ים מיתר האזורים • נכנסים ממטרופולין ת

4,000 

2,000 

1980 1990 2002 

 יוצאים מירושלים

 0,000 ח

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

 יוצאים ליתר האזורים • יוצאים למטרופולין תל-אביב • יוצאים למטרופולין ירושלים 1

1980 1990 2002 
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 איור 4

 תנועות הגירה למחוז ירושלים וליו״ש

 נכנסים

000 

6,000 

4,000 

2,000 

ז ירושלים ו  נכנםים מיהודה ושומרון*! נכנסים ממח

1980 1990 2002 

 * כולל נכנסים מעזה, שמספרם מועט

 יוצאים

(8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

ז ירושלים  יוצאים ליהודה ושומרון* ו יוצאים למחו

1980 1990 2002 

 י כולל יוצאים לעזה, שמספרם מועט
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 העוזבים אל מחוץ למטרופולין ירושלים, ציינו רק 24% את הדיור כגורם חשוב ביותר
 לעזיבתם את העיר. בקרב העוזבים ליישובי מרכז הארץ בולט במיוחד מרכיב התעסוקה
 כגורם החשוב ביותר לעזיבה. 26% מהעוזבים למרכז הארץ ציינו את התעסוקה כגורם
 חשוב ביותר לעזיבתם ואילו בין העוזבים למטרופולין ירושלים רק 3% ציינו גורם זה

 כמניע חשוב ביותר לעזיבתם את העיר.
 הנושא החרדי-חילוני, המקבל בולטות רבה בתקשורת ו״בשיחות הקיטורים״ של ימי
 שישי, הניע 8% מהמרואיינים לעזוב את ירושלים והוא צוין על-ידם כגורם החשוב ביותר
 לעזיבתם. בהקשר זה החשש מפני התחרדות העיר, כלומר התפיסה העתידית של התחרדות
 העיר, שביטויה בחשש מהתחרדות, הניעה יותר אנשים לעזוב את העיר מאשר מציאות
 החיים הנוכחית כפי שהיא מתבטאת ביחסי חילונים-חרדים. כ-6% ציינו את החשש
 מהתחרדות העיר כגורם חשוב ביותר לעזיבתם, לעומת 2% שציינו את יחסי החרדים

 והחילונים כגורם החשוב ביותר לעזיבתם.

 הגירה בינלאומית - עלייה: מאז איחוד העיר ניחנה ירושלים בכוח משיכה מיוחד בעיני

 העולים החדשים. בשנות השמונים, כ-20% מכלל העולים לישראל (קרוב ל-3,000 נפש
 בשנה) בחרו לגור בירושלים. מרבית העולים בשנים אלו היו עולים מארצות הרווחה.
 אלא שמאז העלייה הגדולה של יהודי חבר העמים שהגיעו לארץ חסרי משאבים כלכליים,
 ירד בצורה ניכרת כוח המשיכה של ירושלים לעולים. במלים אחרות, ירושלים אינה
 מהווה יעד מועדף לעולים מחבר העמים. המכשול העיקרי להשתקעות עולים בירושלים
 נעוץ במחירי הדיור הגבוהים ובמבנה התעסוקה שברובו אינו הולם את כישורי העולים
 ומצמצם את פוטנציאל הקליטה שלהם בעיר. בין השנים 1990 ל-2002, קלטה ירושלים
 58,600 עולים, שהיוו 5% מכלל העולים שהגיעו לישראל בשנים אלו. חלק מאותם עולים
 בחרו לעזוב את ירושלים. כתוצאה ממאזן הגירה שלילי של עולים (ההפרש בין מספר
 העולים שהשתקעו בירושלים ובחרו לעזוב אותה, לבין מספר העולים שהשתקעו ביישובים
 שונים בארץ ובחרו להגר אליה), התגוררו בירושלים בסוף שנת 2002 כ-55,700 תושבים

 שעלו לישראל משנת 1990 ואילך.

 פריסת האוכלוסייה במרחב העירוני

 השתרעות האוכלוסייה: איחודה של ירושלים בשנת 1967 החזירה על כנה שכנות עירונית
 בין יהודים לערבים. הבנייה החדשה ואכלוס השכונות החדשות הביאו לכך שבסוף שנת
 2002 גרו בשכונות היהודיות, בתחום שנוסף לעיר ב־1967, כ-39% מכלל האוכלוסייה
 היהודית בעיר. בחירה במקום מגורים ושינוי מקום מגורים הם בדרך כלל החלטה וולונטרית
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 של פרטים ומשקי-בית. סך ההחלטות של אלה להישאר במקום המגורים הנוכחי, או
 לעזוב אותו ולבחור מקום מגורים חדש, הוא שמעצב את מרחב המגורים בעיר. לכאורה
 ניתן היה לצפות שאוסף של החלטות בלתי-תלויות של עשרות-אלפים מקבלי-החלטה
 יוביל לפיזור אקראי של האוכלוסייה במרחב המגורים בעיר. אולם לימוד וחקר המערך
 המרחבי של האוכלוסייה בעיר מצביעים על הנטייה של האוכלוסייה להתארגן במרחב
 על-פי מאפייניה, בשכונות ואזורי מגורים הומוגניים. המניע הראשי להתארגנות זו הוא
 הנטייה להתקרב לדומים ולהתרחק משונים. ככל שהשונות בין קבוצות אוכלוסייה גדולה
 יותר - כך גדולה יותר ההיבדלות במרחב הגיאוגרפי. בירושלים תופעה זו מקבלת ביטוי
 מובהק בהפרדה הגיאוגרפית בין השכונות הערביות לשכונות היהודיות ובין השכונות
 החרדיות לשכונות היהודיות הכלליות(לא-חרדיות). בין השכונות היהודיות לבין השכונות
 הערביות קיימת מידת ההיבדלות הגבוהה ביותר, שבאה לביטוי בהפרדה מוחלטת בין
 אזורי המגורים היהודיים לאזורים הערביים ובמספר אפסי של ערבים המתגוררים בשכונות
 יהודיות וההפך. מידת היבדלות גבוהה מאוד, אך נופלת מזו שבין יהודים וערבים, מאפיינת
 את ההפרדה בין שכונות חרדיות לשכונות כלליות. ניתן לתחום גיאוגרפית בגבול חד
 וברור את השכונות החרדיות, אך עם זאת ישנם חרדים רבים המתגוררים בשכונות שאינן

 חרדיות וישנם גם לא-חרדים שממשיכים להתגורר בשכונות חרדיות.

 המרחב היהורי-חרדי

 המרחב היהודי בעיר מתעצב ע״י שני גורמים עיקריים: בנייה של שכונות חדשות והיבדלות
 של קבוצות אוכלוסייה, בעיקר חרדים ויהודים כלליים (לא חרדים).

 גידולה הדמוגרפי המהיר של האוכלוסייה החרדית, הנובע בעיקר מנישואים בגיל
 צעיר וממספר ילדים גבוה במשפחה, יצר צורך גדל והולך לתוספת של יחידות דיור
 ולהרחבת תחומי-מגורים. עד המחצית השנייה של שנות השבעים היה עיקר הגידול של
 האוכלוסייה החרדית באזורים החרדיים המסורתיים כשהם מצופפים בבנייה בשכונות
 הקיימות ומתפשטים אל עבר האזורים הסמוכים, בעיקר מצפון. על-פי-רוב, ההתפשטות
 של השכונות החרדיות היתה כרוכה בדחיקת האוכלוסייה החילונית והמסורתית מאותם
 אזורים. כך התרחב בהדרגה המרחב החרדי ממרכז העיר לכיוון צפון. אולם עקב המשך
 הגידול המהיר של האוכלוסייה החרדית לא היה בתהליך זחילה אטי זה כדי לתת מענה
 לצורכי הדיור הגדלים שלה. התוצאה לא איחרה לבוא והתבטאה ביציאה של אוכלוסייה
 זו לשכונות חדשות בתוך ירושלים, בעיקר בצפון העיר (סנהדריה המורחבת, רמות-אלון,
 נווה-יעקב ורמת-שלמה) וכן להר-נוף שבמערב. במקביל להתפשטות המרחב החרדי, הלך

 והתעצב מרחב לאוכלוסייה הכללית בדרום מערב העיר.
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 מאמצע שנות ה-90 התפשט המרחב החרדי אל מעבר לגבולות המוניציפליים של ירושלים,
 ומאז מאזני ההגירה של האוכלוסייה החרדית לירושלים וממנה הם שליליים. כך לדוגמה,
 למעלה מ-80% ממשקי הבית שהיגרו לביתר-עילית - עיר חרדית סמוכה לירושלים —
 עזבו את ירושלים. העיר מנתה 3,940 נפש בסוף 1993 וצמחה ל-20,500 בסוף 2002

 (למ״ס, רשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם, לשנים המתאימות).

 המרחב הערבי

 הרחבת גבולות העיר בשנת 1967 הביאה להכללתם של שטחים גדולים, שאינם בנויים,
 בנוסף להכללתם של ישובים כפריים ערביים בתחומי העיר. לאורך כל השנים מתקיימת
 הפרדה גיאוגרפית ברורה בין שכונות יהודיות וערביות. האוכלוסייה הערבית משתרעת
 מצפון לדרום ברצף בנוי הנקטע ברכס הר הצופים-גבעת המבתר על-ידי שכונות יהודיות.
 האוכלוסייה הערבית מתאפיינת במשפחות גדולות ובשיעורי ריבוי טבעי גבוהים הגורמים
 לגידול אוכלוסייה מהיר. התוצאה היא ביקוש רב ליחידות דיור בעיקר מצד זוגות-צעירים.
 הגידול המהיר של האוכלוסייה הערבית מקבל מענה בגידול ובהתפשטות של השכונות
 הערביות, הן לכיוון צפון והן לכיוון דרום, אל עבר השטחים הלא-בנויים. זאת תוך ציפוף

 ובנייה באזורים הכפריים שצורפו לגבולות השיפוט של העיר ב-1967.
 כמו אוכלוסיות אחרות בעיר, גם האוכלוסייה הערבית ״גולשת״ אל מחוץ לגבולותיה
 המוניציפליים של ירושלים, בעיקר בשל מצוקת דיור בעיר ורצון לשפר את תנאי הדיור.
 עם זאת חשוב להזכיר שבנייה בהיקפים גדולים בשכונות הערביות בתוך ירושלים נמשכת

.(\Veiner 2 0 0 3 , 1 9 9 8  מאז תחילת שנות ה-70 ועד ימים אלה (

 מירושלים העיר לירושלים רבתי
 סביב ירושלים מתפתחת ומתחזקת מטרופולין דו-לאומית יהודית-ערבית שגבולותיה
 משתנים בהתאם להתפתחות הזיקות בין העיר לבין היישובים שבמרחב הסובב אותה.
 התפתחותה של המטרופולין היא תוצאה של תהליך פרבור המתבטא בגלישה של
 אוכלוסייה, של פעילויות כלכליות ושל זיקות-גומלין אל היישובים המקיפים את ירושלים.
 כמו התפתחותה של ירושלים, גם התפתחותה של המטרופולין סביב לה היא פועל יוצא
 של השילוב בין הביקושים המתעצמים לפתרונות דיור זולים ומגוונים יותר, לבין היצע

 הדיור הקיים.
 זיקות חשובות בין ירושלים לבין המרחב סביב לה מתקיימות בתחומי הפעילות
 הכלכלית, בניידות האוכלוסייה, הגירה ויוממות, בפעילות תרבותית ודתית, בתשתיות,

 בתיירות, בקשרי משפחה, ברשתות חברתיות ועוד.
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 גבולות מטרופולין ירושלים, שהיא המרחב התפקודי של ירושלים, משתנים בהתאם
 להתפתחות הזיקות בין העיר לבין יישובי המרחב הסובב אותה. בדרך כלל נחלשת עצמת
 הזיקות בד בבד עם ההתרחקות מהעיר. לפיכך ניתן להבחין בין טבעת היישובים הקרובה
 יותר לעיר (טבעת פנימית) שעמה מתקיימות הזיקות החזקות והמגוונות ביותר, לבין

 טבעת חיצונית, רחוקה יותר, שעמה מתקיימות זיקות חלשות יותר.

 התגבשותו של המרחב המטרופוליני

 התגבשותה של מטרופולין ירושלים מתאפיינת בתהליכי גידול מתמידים, בהם הולך
 וקטן חלקה של העיר המרכזית מכלל המטרופולין, הן באוכלוסייה והן בשטח. עם זאת,
 ההתפרסות המרחבית של האוכלוסייה היהודית מרוכזת הרבה יותר מזו הערבית. בעוד
 כ-80% מהאוכלוסייה היהודית במטרופולין מרוכזים בעיר ירושלים - האוכלוסייה
 הערבית מפוזרת יותר במטרופולין ורק כ-30% ממנה מתגוררים בירושלים. קצב הגידול
 של האוכלוסייה ביישובים הסובבים את ירושלים מהיר מקצב גידול האוכלוסייה בירושלים
 עצמה. בתהליך התפתחות המטרופולין וחיזוק זיקות הגומלין בין יישוביה לבין ירושלים —
 הולך ומתחזק כושר המשיכה של היישובים שבה, עולה הביקוש לדיור בהם והבנייה בהם
 מואצת. בתהליך זה התגבש רצף טריטוריאלי בנוי של כפרים ושכונות המשתרע מצפון-
 ירושלים לדרומה; רצף בנוי בולט במיוחד בבינוי הערבי, אך ניכר גם בבינוי היהודי.
 הפיתוח הכלכלי והיקפי הבנייה הגדולים בירושלים, הן של מגורים והן של מרכזי תעסוקה
 ותשתיות, העצימו את כושר המשיכה של ירושלים בשנות ה-70 ושל המרחב סביב ירושלים,
 מאז אמצע שנות ה-80. חשוב לציין שהפיכתה של ירושלים מעיר קצה שבליבה חומה(גם
 מהצד הישראלי וגם מהירדני) לעיר מרכזית במרחב פתוח, תרמה רבות לפיתוחה והפכה

 את המרחב לאבן-שואבת לאוכלוסייה יהודית ולאוכלוסייה ערבית כאחת.

 עם גידול המטרופולין מתחוללים שני תהליכים מקבילים של שינוי באוכלוסייה
 ובפריסתה. האחד יוצר מרחב מטרופוליני הולך וגדל (גם בשטח וגם באוכלוסייה),
 שאוכלוסייתו מגוונת ומתגוונת. השני יוצר היבדלות הולכת וגדלה ברמה התת-
 מטרופולינית, שמתבטאת בעיקר ברמת היישוב. בדומה לירושלים, המאופיינת בפסיפס
 שכונתי רב פנים, נוצר סביבה מרחב מטרופוליני מגוון, בו היישוב ״מחליף״ את השכונה.
 אולם בניגוד לירושלים, בה פסיפס השכונות ומגוון האוכלוסיות נמצאים תחת רשות
 מוניציפלית אחת, הרי שבמטרופולין מתגבשים יישובים הומוגניים: יישובים יהודיים
 מול יישובים ערביים, יישובים חילוניים מול ישובים חרדיים ויישובים של המעמד הבינוני
 והגבוה מול יישובים של המעמד הבינוני והנמוך יותר. תהליך זה של התגוננות יוצר
 אוכלוסייה הטרוגנית ברמת המטרופולין ואוכלוסייה הומוגנית ברמת היישוב, ומתווה
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 ליישובים זהות ברורה בשיוכם האתני והדתי, ברמתם הכלכלית, בשלטון ובמנהל
 המוניציפלי ובמידה הולכת וגוברת גם בהבדלים ברמת התשתיות והשירותים הזמינים

 בהם.

 המרחב היהודי

 מאז איחוד העיר, מבוססת המדיניות הממשלתית בנושא פיתוחה של ירושלים ופיתוח
 המרחב, על שני יעדים המשלימים זה את זה: הגדלת שיעור האוכלוסייה היהודית
 בירושלים, ע״י הקמת שכונות חדשות בעיר והקמתם של יישובי לוויין סביבה, במטרה
 ליצור עורף התיישבותי מחוץ לעיר. מאמצע שנות ה-70 עד שנות ה-80 הוקמו שלוש ערים
 חדשות - מעלה-אדומים במזרח, גבעת-זאב בצפון ואפרתה בדרום. בקרבתן הוקמו
 יישובים קהילתיים קטנים יותר. בשנות ה-80 הוקמה ביתר-עילית כיישוב עירוני חרדי.
 במקביל נמשך הפיתוח של היישובים הקיימים, תוך שימת דגש על תכנון מרחבי כולל
 ופיתוח תשתיות. התכנון והפיתוח לא נעצרו במרחב שמעבר לקו הירוק. בתוך הקו הירוק,
 ממערב לירושלים, על ציר ירושלים—קריית-גת, הוחלט על עיבוי בית-שמש והגדלתה פי-
 ארבע. בסוף שנות ה-80 הוחל בפיתוח עירוני למגזר החרדי. במסגרת זו הוקמה מחוץ לקו
 הירוק ביתר-עילית הנושקת לצור-הדסה מדרום לירושלים. בשנות ה-90 נבנו בבית-שמש,
 ממערב לירושלים, שכונות המיועדות לאוכלוסייה חרדית ובימים אלה הולכת ונבנית

 באביר-יעקב שמצפון לירושלים, השכונה החרדית תל-ציון(משרד השיכון, 1998).

 היצע הדיור שנפתח בפני קבוצות האוכלוסייה השונות האיץ את היציאה מירושלים
 אל היישובים החדשים, אך גם אל יישובים ותיקים כמבשרת-ציון. בשנים 2001-1993 -
 50% מהעוזבים את העיר עזבו ליישובי המטרופולין במחוז ירושלים וביהודה ושומרון.
 לקראת סוף שנות ה-90 עלה מאוד כוח המשיכה של מודיעין ואזורה לאוכלוסיית העוזבים

 את ירושלים.
 חשוב לציין שגם היום, למרות השינויים הפוליטיים שחלו מאז הסכמי אוסלו, קיים
 ביקוש ער ונמשך ליישובים שמעבר לקו הירוק במעלה-אדומים, ביתר-עילית, גבעת-זאב
 ואפרת, וכן ליישובים קהילתיים אחרים במרחב. לכן יש להמשיך ולהתייחס לכל היישובים
 סביב ירושלים כחלק ממרחב הגלישה של אוכלוסייה ופעילויות כלכליות ואחרות, ואין

 להגבילו ליישובים שממערב לעיר.
 תופעה נוספת הראויה לציון היא הביקוש הגובר של אוכלוסייה מהמעמד הבינוני
 והגבוה לדיור-כפרי ביישובים הכפריים סביב ירושלים. ביקושים אלה מאיצים את הרחבת
 היישובים הכפריים במרחב ואת השתרעותם הפיסית על חשבון שטחים פתוחים, ירוקים
 ומעובדים. הביקוש הגואה למגורים מגביר את היזמות בתחומי הדיור, ובמקביל גם את
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 היזמות העסקית ואת פיתוח התשתיות. כולם יחד עומדים היום במרכזו של דיון ציבורי
 ותכנוני על עיצוב דמותו של המרחב, השפעתו על ירושלים והאיום על השטחים הפתוחים
 סביב העיר. הביטוי הבולט ביותר לכך הוא הדיון על הרחבתה של צור-הדסה מיישוב
 קהילתי קטן, בעל אופי כפרי, לישוב עירוני גדול, עם 30,000 יחידות דיור וכ-120,000
 תושבים. דיון זה מחריף כשמתוספת לו ההצעה להרחיב את גבולות ירושלים לכיוון מערב

 (קמחי וחושן, 1998).

 המרחב הערבי

 במקביל להתפתחותה של מטרופולין יהודית, התפתח גם חלקה הערבי של מטרופולין
 ירושלים. מחקר מקיף שערך ישראל קמחי(Camera, 1998), מצביע על בנייה רבת היקף
 לאוכלוסייה הערבית — בנייה שניתן להתרשם ממנה בנקל בכל היישובים הסובבים את
 ירושלים. ביישובים אלה הולכים ונבנים בקצב מזורז בניינים רבי-קומות שעד אמצע
 שנות ה-90 היו נדירים במרחב הערבי. בעשור הראשון לאיחוד העיר, היה עיקרה של
 הבנייה הערבית בתוך תחומי השיפוט של ירושלים. לקראת סוף שנות ה-70 החלה להסתמן
 עלייה בהתחלות-בנייה ביישובים הסמוכים לירושלים. מגמה זו התחזקה מאז מחצית
 שנות השמונים, והיום עיקר הבנייה הערבית הוא ביישובים הסמוכים לירושלים ולא
 בעיר עצמה. הסיבה העיקרית לשינוי מגמה זו היא המחסור בקרקע זמינה בתוך העיר
 והעלייה הניכרת במחירי הקרקעות במזרח-ירושלים. היישובים סביב ירושלים מושכים
 אליהם הן תושבים העוזבים את ירושלים והן תושבי יישובים גדולים אחרים, שמחפשים
 פתרונות דיור זולים ומגוונים יותר. דגם ההשתרעות של האוכלוסייה והבנייה במגזר
 הערבי שונה מהדגם שמאפיין את המגזר היהודי. הבנייה משתרעת בסמיכות מרבית
; הדגם הנפוץ של פריסה זו  ליישובים הקיימים, עירוניים או כפריים, ומרחיבה אותם
 מסתייע בפיתוח תשתיות שנועדו לשרת את היישובים היהודיים, אך הם משרתים לא

 פחות וייתכן אף יותר, את האוכלוסייה הערבית.

 מבט לעתיד

 המגמות המסתמנות במרחב ירושלים דומות למגמות המוכרות מערים אחרות בארץ
 ובעולם; אך בירושלים, כמו בירושלים, הן מורכבות וסבוכות יותר. מאזני ההגירה השליליים
 בעיר גדלים בקרב כל קבוצות האוכלוסייה. ביישובי המטרופולין ניכרת דרישה גוברת
 לבנייה באיכויות גבוהות שמאיצה את גידולם של הפרברים וערי הלוויין סביב ירושלים.
 עולה גם הביקוש של כל קבוצות האוכלוסייה למגורים ביישובים ובשכונות שמחוץ לעיר,
 על-מנת לשפר את רווחת הדיור ולהוזיל עלויות. באם לא יתחוללו בעתיד שינויים מרחיקי
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 לכת במרחב מטרופולין ירושלים, אפשר לצפות לתהליך מוגבר של הגירה אל מחוץ לעיר
 בקרב כל קבוצות האוכלוסייה: היהודים החילונים, הדתיים, החרדים והערבים. עם זאת
 יש בירושלים שתי קבוצות שגידולן מואט במיוחד כתוצאה ממאזני ההגירה השליליים:
 הצעירים ובני המעמד הבינוני והגבוה. רבים מהעוזבים את העיר למרחב הסמוך לה
 ימשיכו לשמור על זיקות אליה, אך ככל שיתרחקו ממנה כן יצטמצמו זיקות אלה ויתחזקו
 הזיקות למוקדי-כוח עירוניים אחרים. במגזר היהודי נכון הדבר במיוחד לגבי העוזבים

 מערבה, ואין כמו העיר מודיעין כדי להדגים תופעה זו.
 לסיכום: ירושלים תמשיך להיות קשורה קשר אמיץ עם המרחב הסובב אותה,

 ומטרופולין ירושלים תמשיך להשתרע על פני מרחב דו-לאומי. כל דיון על עתידה של
 העיר חייב להביא בחשבון את העובדה שחיזוקה של ירושלים וחיזוק המטרופולין שלובים

 זה בזה, והם יפעלו לטובת האוכלוסייה היהודית והערבית בעיר ובאזור.

 עד כאן נסקרו מאפייני האוכלוסייה בירושלים ובמטרופולין שלה ומגמות השינוי שהתרחשו
 בהן. עתה הגיעה העת לבחון את אפשרויות הפיתוח העתידיות של האוכלוסייה בירושלים

 ובמטרופולין.

 תכניות פיתוח ותחזיות אוכלוסייה

 מבוא
 תחזית אוכלוסייה היא אחת מאבני היסוד לתכנון עירוני ומרחבי. היא תוצר כמותי
 שמציג את גודל האוכלוסייה העתידי החזוי לאזור גיאוגרפי נתון בנקודת זמן נקובה. גודל
 האוכלוסייה הוא תוצר של הנחות על התפתחות ושינויים דמוגרפיים, כלכליים, חברתיים
 ותרבותיים, והוא מושפע גם מפוטנציאל התוספת ביחידות הדיור וממדיניות הפיתוח
 שעתידה להיות מיושמת בתחומי הבנייה, התעסוקה, התשתיות ואיכות החיים על כל

 מרכיביה.
 בכל תחזית קיים מרכיב של אי-ודאות באשר להשתנותם של גורמים כלכליים,
 חברתיים, תרבותיים, פוליטיים, תכנוניים, דמוגרפיים וטכנולוגיים והשפעתם על תהליכי
 השינוי של האוכלוסייה. בירושלים נוסף על כך גורם מדיני משמעותי — הסדרי השלום,
 או להבדיל — לוחמה ולחימה בעצימות משתנה בעיר ובמטרופולין. הסדרי שלום יכולים
 לייצב את האזור תחת הסכמה לעיר פתוחה, אך הם יכולים גם לקבוע דרכים לחלוקה של
 העיר וסגירתה בממדים שונים (פיסי, כלכלי, וכוי). תחזית אוכלוסייה, אם כן, אינה רק
 ביטוי ל״מה שהיה הוא שיהיה״, או כפי שהמתכננים מכנים זאת ״עסקים כרגיל״, אלא
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 היא כלי רב-חשיבות לבחינה של מגמות שיהוו בסיס לעיצוב המדיניות למרחב העתידי.
 היא מאפשרת לבחון את גידול האוכלוסייה תחת הנחות שונות, לנתח את המשמעויות
 הנובעות מכך ולנתב לאורן מדיניות לשינוי בגודל האוכלוסייה, מאפייניה ופריסתה במרחב.
 בשל החשיבות המדינית-פוליטית-תכנונית שמייחסים לגידול האוכלוסייה בירושלים,
 וכדי להבין את השימוש בתחזיות אוכלוסייה לצורכי תכנון ועיצוב מדיניות, חשוב להבחין
 בין שתי גישות שונות: האחת מתאפיינת בקביעה נורמטיבית של יעדי-אוכלוסייה והשנייה
 היא תחזית דמוגרפית. קביעה נורמטיבית מציבה יעדים לגודל האוכלוסייה, מאפייניה
 ודגם ההשתרעות הגיאוגרפית שלה. לעומתה, בתחזית דמוגרפית, גודל האוכלוסייה העתידי
 אינו נקבע מראש, אלא הוא תוצר של מודל ממוחשב שמדמה את התפתחות האוכלוסייה
 בהתחשב בהנחות דמוגרפיות שונות. מדיניות תכנון צריכה לקבוע יעדים סבירים ולהציע

 את העקרונות ואת הכלים האופרטיביים להשגת היעדים.
 את המודל הממוחשב ניתן להפעיל על כל קבוצת אוכלוסייה ועל כל אזור בנפרד
 וניתן גם לקבצם. בדרך כלל, בשל ריבוי גורמי אי הוודאות, מבצעים מספר תחזיות
 הנבדלות זו מזו ב״הנחות-על״ שמוצבות בבסיסן. התחזיות משמשות לבחינת ההשלכות
 העתידיות הנובעות מגידול האוכלוסייה ומהשינוי במאפייניה, על המרחב הגיאוגרפי
 המיועד. כמו-כן הן משמשות לאיתור אילוצים ומגבלות, לבחירת התחזית המועדפת
 ולעיצוב קווי המדיניות שיובילו ליעד הרצוי מבחינת גודל האוכלוסייה, מאפייניה ופריסתה
 במרחב. תחזית כזו היא כלי בידי קובעי-מדיניות הבאים לעצב את דמות העיר העתידית.
 עליהם לבחון את הפער בין יעדי האוכלוסייה לבין התחזיות, ולגזור מכך את המדיניות
 שתוביל להשגת יעדי האוכלוסייה, שהם חלק ממדיניות עתידית וכוללת לעיר. השלב
 הבא המתבקש אחרי תחזית כזו הוא יצירת תסריט המתאם ומאזן בין גידול האוכלוסייה
 בכל אזור, לבין פוטנציאל הבנייה, הצפי לבינוי באזור והקיבולת לאוכלוסייה הנובעת
 מכך. תיאום כזה מציג את הפערים בין גידול האוכלוסייה הצפוי לבין הקיבולת

 לאוכלוסייה, ואלה מהווים בסיס חשוב לתכנון ולעיצוב מדיניות דיור.

 תחזיות אוכלוסייה לירושלים

 בשל מורכבותה הדמוגרפית של העיר, גם התחזית לאוכלוסייתה הנה מורכבת ופרשנותה
 חשובה מאוד לתכנון העיר והמרחב סביב לה. כפי שכבר הראינו, קצב הריבוי הטבעי של
 קבוצות האוכלוסייה בירושלים נבדל מאוד בזו מזו. בשל מרכזיותה של השאלה הדמוגרפית
 לעתיד ירושלים — ובמיוחד שאלת האיזונים והמאזנים בין קבוצות האוכלוסייה
 העיקריות - יהודים כלליים (לא-חרדים), יהודים-חרדים וערבים - חשוב שהתחזיות

 ייעשו לכל אחת מקבוצות האוכלוסייה בנפרד.
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 מתחילת שנות ה-90 נערכו לירושלים מספר תחזיות אוכלוסייה, תסריטים ופרוגרמות
 לגידול אוכלוסייה; המרכזיות שבהן מוצגות בלוח שלהלן:

 לוח 3

 תחזיות אוכלוסייה לעיר ירושלים(באלפים)

ת הביצוע) שנה סה״כ יהודים ערבים נ ש ו ) ת ו י ז ח ת  ה

 תמ״א 6/1 ישראל 7 מיליון(1985, מעודכן ל-1995) 2010 630 — —

 מטרופולין י-ם — דגם מפוזר במרכזים עירוניים (1994) 2010 681 468 213

 מטרופולין י-ם - דגם מפוזר (1994) 2010 701 484 217

 מטרופולין י-ם — דגם מרוכז(1994) 2010 751 518 233

272 516 788 2010 (1997 ) ן  עיריית-ירושלים - פרופ׳ דלה-פרגולה וד״ר רבהו

 עיריית-ירושלים ותכנית-אב לתחבורה - פרופ׳ פרידלנדר

252 564 816 2010 (1990) 

— ~ 660 2020 (1995) ן ו  תמ׳׳א 6/2 ישראל 8 מילי

 עיריית-ירושלים — תכנית אסטרטגית פרופ׳ דלה-פרגולה

358 589 947 2020 (1997 ) ן  וד״ר רבהו

 כפי שעולה מלוח 3 - התחזיות לאוכלוסיית ירושלים לסוף שנת 2010 נעות בין 630 אלף
 בתמ״א 6 - כשאוכלוסיית ישראל תגיע ל-7 מיליון — ל-816 אלף בתחזית של עיריית-
 ירושלים ותכנית האב לתחבורה בייעוץ פרופ׳ פרידלנדר. התחזיות לאוכלוסייה היהודית
 בעיר נעות בין כ-440 אלף נפש לפי תמ״א 6/1 ישראל 7 מיליון(בהנחה של 70% יהודים)
 ל-564 אלף בתחזית העירייה ותכנית האב לתחבורה בייעוצו של פרופ׳ פרידלנדר. בתחזית
 העדכנית ביותר, שנעשתה ע״י פרופ׳ דלה-פרגולה וד״ר רבהון במסגרת התכנית האסטרטגית
 לירושלים, האוכלוסייה היהודית בירושלים צפויה להגיע לכ-516 אלף נפש בשנת 2010.
 התחזיות לשנת 2020 נעות מ-660 אלף תושבים בתמ״א 6/2, כשאוכלוסיית ישראל
 תמנה 8 מיליון, ועד ל-947 אלף תושבים — 62% מהם יהודים לפי תחזית דלה-פרגולה
 ורבהון. בשנתיים האחרונות (2002, 2003) מכינה עיריית-ירושלים תכנית-מתאר לעיר.
 בבסיס התכנית נמצאת תחזית האוכלוסייה של דלה-פרגולה ורבהון, שחוזה המשך ירידה
 בחלקה של האוכלוסייה היהודית בעיר. בדוח-ביניים מציבה תכנית המתאר יעד אוכלוסייה
 בכיוון הפוך לתחזית: גידול מהיר של האוכלוסייה היהודית על-מנת לעצור את הגידול
 בחלקה של האוכלוסייה הערבית ולחזור ליחס האוכלוסייה שנקבע מזה שנים כיעד המוביל:
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 70% מאוכלוסיית ירושלים יהודית ו-30% ערבית. התכנית טרם הושלמה ועל כן עדיין
 לא ברור מהי המדיניות ומהם הכלים המוצעים להשגת יעד זה.

 כאן המקום להזכיר שבתחילת שנות ה-70 הציבה ראש הממשלה דאז, גולדה מאיר,
 יעד גידול שנתי של 3.7% לאוכלוסייה היהודית בעיר, אולם אף אחת מתחזיות האוכלוסייה

 אינה מתקרבת ליעד זה.

 תכניות ותחזיות עתידיות למטרופולין
 בראשית שנות ה-90 נערכה תכנית-אב ותכנית-פיתוח למטרופולין ירושלים. התכנון נועד

 לענות על שתי מטרות עיקריות:
 א. ביסוס וחיזוק מעמדה המיוחד של ירושלים כבירת ישראל וכ״עיר עולם״.

 ב. הבטחת איכות חיים גבוהה לכל תושבי המטרופולין; איכות חיים שעיקרה חוסן
 כלכלי, הוגנות חברתית וערכים של סביבה בת-קיימא.

 גבולות המטרופולין משתרעים בין עמק-שיליה בצפון לחברון בדרום, ובין יריחו במזרח
 עד בית-גוברין וטל-שחר במערב.

 בפיתוח חלופות לגודל האוכלוסייה במטרופולין ופריסתה בשנת היעד 2010, נבחנו
 מגמות הגידול של המטרופולין ותואמו עם קיבולת היישובים לבנייה ולאוכלוסייה. ההנחה
 בבסיס התחזית היתה שדגם פריסה שונה של יישובים משפיע על קיבולתם ולכן משפיע
 גם על דגם הפריסה העתידי של האוכלוסייה ועל גודלה. כבסיס לבחירת חלופת-פיתוח
 מועדפת למטרופולין ירושלים פותחו שלושה דגמים למטרופולין 2010. התכנית בחנה

 שלושה דגמי פריסה:

 הדגם המרוכז: מציג פריסה מרוכזת של אוכלוסייה בגלעין המטרופולין, כלומר בירושלים

 ובטבעת הפנימית. דגם זה מניח המשך משקל מכריע לעיר המרכזית וליישובים הצמודים
 אליה; הוא בעיקרו המשך המצב הקיים מראשית שנות ה-90.

 הדגם המפוזר במרכזים עירוניים: מתאפיין בצמיחה גדולה יחסית של אוכלוסייה

 ביישובים עירוניים בכל המרחב המטרופוליני.

 הדגם המפוזר: מתאפיין בצמיחה גדולה של האוכלוסייה ביישובים קטנים.

 בבסיס כל שלושת הדגמים הונח שעיקר השינויים בפריסת האוכלוסייה במטרופולין
 ינבע מתנועות הגירה בתוך המטרופולין, אך במידה מסוימת גם מהגירה לאזורים שמחוץ
 למטרופולין. פריסה שונה של סוגי הבינוי בהם, יחד עם שינויים בפריסת התעסוקה,
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 שיפור מערכת התחבורה ושינוי ברמות הנגישות בין היישובים בתוך המטרופולין ובינם
 לבין אזורים אחרים בארץ, יביאו לשינוי בפריסת האוכלוסייה. השינוי לא יהיה רק

 בכמות אלא גם באיכות.
 לכל אחד מן הדגמים השלכות על מערך השירותים, התחבורה ואיכות הסביבה.
 הדגם המרוכז מייצג פריסה יעילה של שירותים, צמצום במרחקי נסיעה ופגיעה מינימלית
 בשטחים פתוחים, להוציא שטחים פתוחים הקרובים אל העיר המרכזית, אשר ייפגעו על-
 ידי התרחבות הריכוז הגדול של האוכלוסייה הנצמדת לעיר. לעומת זאת, מצמצם הדגם
 המרוכז את מגוון צורות המגורים העומד לרשות תושבי המטרופולין ומקצץ בעיקר באותן
 צורות מגורים צמודות הקרקע אשר היו מבוקשות בשנים האחרונות. הצפיפות עלולה

 לפגוע באיכות החיים ויש לתת על כך את הדעת בתכנון המפורט.
 הדגמים המפוזרים, לעומת זאת, מפזרים את השירותים, מאריכים את מרחקי הנסיעות
 בתוך המטרופולין ובעיקר אל מוקדי התעסוקה והשירותים בעיר המרכזית. הם נוגסים
 בשטחים הפתוחים שבגוף המטרופולין ובשוליה. דגמים אלה יעניקו אמנם היצע נרחב
 של מגורים מחוץ לעיר הגדולה, הצפופה והעירונית באופיה, אך יביאו תמורות באורח
 החיים ביישובים הקטנים והבינוניים הקיימים כיום במרחבים המקיפים את העיר
 המרכזית. כפרים ויישובים עירוניים קטנים ימצאו את עצמם מול פיתוח נמרץ אשר עלול

 להרתיע חלק מן התושבים הוותיקים.

 סיכום והמלצות

 הסוגיות העיקריות

 גודל האוכלוסייה: ירושלים היא הגדולה בערי ישראל ורבים טוענים שיש לשאוף להמשך

 גידול אוכלוסייתה ולהאיצו. מקובלת התפיסה שעיר גדולה היא עיר חזקה. השאלה היא
 אם תפיסה זו אכן נכונה לגבי ירושלים.

 מאפיינים: האם המשך התפתחותה של העיר יוביל אותה להמשך ההיבדלות בין

 האוכלוסיות, או לחלוקה של העיר בין ערבים ליהודים ובין חרדים לציבור הכללי(חילונים
 ודתיים יהודים) הפרופורציות כיום הן של כ-33:67 ביחס בין ערבים ליהודים ו-30:70
 ביחס בין חרדים לציבור היהודי הכללי. חשוב לזכור כי מדובר בראייה כמותית בלבד,

 שאין בה נגיעה במאפיינים חשובים אחרים של האוכלוסייה.
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 פריסה: הפריסה של הערבים והיהודים בעיר מעצבת שני מרחבים נבדלים - האחד

 יהודי והשני ערבי. אבחנה ברורה שהולכת ומתחרדת קיימת גם בין מרחב המגורים של
 האוכלוסייה הכללית, הלא-חרדית, לבין האוכלוסייה החרדית. קיימת גם מגמה של יצירת
 היבדלות מרחבית בין דתיים-לאומיים לחילונים. השאלות הנשאלות הן: מה תהיה פריסת
 האוכלוסייה באזורי העיר השונים? מה יהיה היחס בין השטח הבנוי לשטח הפתוח? היכן

 יהיה בינוי והיכן לא?

 מעמד הברתי-כלכלי: ירושלים היא העיר הענייה ביותר מבין הערים הגדולות בארץ.

 האוכלוסייה המשתייכת למעמד חברתי כלכלי בינוני וגבוה עוזבת את העיר בקצב מהיר
 יותר מהאוכלוסייה המשתייכת למעמד הנמוך, וכך גדל חלקה היחסי של האוכלוסייה
 הענייה בעיר. השאלה היא: כיצד ניתן לחזק את האוכלוסייה במעמד הנמוך וכיצד ניתן

 להגדיל את חלקה של האוכלוסייה במעמד הבינוני והגבוה?

 המלצות

 גודל האוכלוסייה

 אוכלוסייה גדולה, הגדלה בקצב מהיר, אינה בהכרח יתרון לעיר. מאפייני האוכלוסייה
 על גווניה השונים הם שיקגעו את דמומה של העיר בעתיד, לא פחות מגודלה הכמותי.

 היעד הכמותי של אוכלוסיית העיר צריך להיקבע כחלק מתכנון-כולל רב-תחומי
 שינסח את יעדי הפיתוח לעיר. במסגרת זו ייקבע גודל האוכלוסייה הרצוי, שיהיה תוצר
 של ניתוח תהליכים דמוגרפיים צפויים וניתוח יכולותיה של העיר לספק שירותים הולמים

 ולהבטיח איכות חיים ראויה לתושביה.
 תחזיות האוכלוסייה שהוצגו בפרקים הקודמים, אשר צופות קרוב למיליון תושבים
 לקראת שנת 2020 — צריכות לשמש אות אזהרה לקברניטי העיר, שצריכים לנווט אותה

 גם בנתיב האיכות ולא רק כנתיב הכמות.

 מאפייני האוכלוסייה ושיפור הדימוי

 השקעה ב״איכות״ האוכלוסייה: יש להזק את האוכלוסייה המתגוררת בעיר ולהגדיל
 את כושר המשיכה שלה לצעירים, משכילים ולבני המעמד הבינוני והגבוה. יש לשאוף

 לחיזוק האוכלוסייה בעיר על כל מגזריה, ולהגדיל את חלקה של האוכלוסייה הצעירה,
 היצרנית, המשכילה, היוזמת והמבוססת, אשר נגרעת מן העיר כתוצאה ממאזני ההגירה
יה יתרום לחיזוק העיר וחיזוק העיר יתרום לחיזוק  השליליים. חיזוק האוכלוסי

 האוכלוסייה.
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 המדיניות לחיזוק אוכלוסיית העיר צריכה להשקיע הן בתושבי ירושלים והן במהגרים
 פוטנציאליים.

 חיזוק העיר ייעשה ע״י ביסוסה מבחינה כלכלית; מיתון קונפליקטים בין קבוצות
 אוכלוסייה בעיר; טיוב מערכת השירותים הציבוריים והעירוניים; חיזוק מערכת ההשכלה
 הגבוהה וגיוונה, הן בתחומי הלימוד והן במוסדות הלימוד, ושיפור הדימוי שלה בעיני
 תושביה ובעיני הציבור הישראלי כולו. מהלכים אלה ישפרו את איכות החיים בעיר ואת
 מעמדה של האוכלוסייה הגרה בה ויגדילו את כוח המשיכה של העיר לגבי אוכלוסייה
 ״חזקה״. ההגירה הפנימית היא המנוף העיקרי לשינוי דמות האוכלוסייה בעיר. בהגירה
 הפנימית, כמו גם ביעדי האוכלוסייה לעיר שהוצגו להלן, יש לשים את הדגש על מאפייני

 האוכלוסייה ולא להסתפק ביעדים כמותיים.
 להשגת היעדים שהוצגו לעיל, יש לפתח מקורות תעסוקה, להרחיב את מגוון התעסוקה
 ואת רמת ההכנסה של העובדים; יש ליצור מוקדי צמיחה כלכליים בעיר ובאזורים הסמוכים
 לה; יש להעלות את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ויש להרחיב ולהגדיל את כושר
 המשיכה של המוסדות להשכלה גבוהה. לשם כך חשוב לנצל את היתרונות היחסיים של
 העיר ושל מוסדותיה. יש לעודד בנייה ולתמרץ את אוכלוסיות היעד שהוזכרו לעיל; יש
 לעודד מגורי יוקרה במרכז העיר ובשכונות הסובבות אותו! לחזק תחומי לימוד והכשרה
 שיתרמו לצמיחת העיר וכלכלתה - למשל הנדסה, לימודי דתות ומכללות נוספות למנהל,
 לטכנולוגיה ולמחשבים. מערכת ההשכלה הגבוהה נדרשת לענות על צורכי האוכלוסייה
 הצעירה והמובילית. יש למשוך לגבולות ירושלים אוכלוסייה צעירה עם פוטנציאל
 למוביליות. יש ״לרתק״ אל העיר סטודנטים באמצעות הטבות. יש לעודד סטודנטים
 ירושלמים ואקדמאים צעירים שגדלו בירושלים לשוב אליה. יש לשפר ולגוון את השירותים
 החברתיים ולתרום בכך גם לשיפור איכות החיים והצדק החברתי ולמיתון קונפליקטים
 בין קבוצות אוכלוסייה. יש להשקיע במערכת החינוך בעיר ולעשותה מנוף לפיתוח
 האוכלוסייה העתידית בירושלים ומכשיר לחיזוק הקשר בין העיר לתושביה העתידיים.

 על כל אלה יש להוסיף גם את שיפור חזות העיר.

 כהמשך למגמות הקיימות, יש להמשיך ולעודד בנייה מגוונת לקבוצות האוכלוסייה
 השונות במרחב סביב ירושלים, תוך בקרה על שלבי הפיתוח בסובב ירושלים, כך שפגיעתם
 בהמשך הפיתוח של ירושלים תהא מזערית. יש לחזק את הקשרים בין ירושלים לבין
 האוכלוסייה הגרה ביישובים סביב לה מתוך ראייה כלל-אזורית. כך יש לחשוב על תכנון
 משותף של פעילויות כלכליות ושמירה על שטחים פתוחים ערכיים אל מול פיתוח. שוק
 התעסוקה, כמו גם שוק המגורים, אינם צריכים להיות מוגבלים לתושבי העיר. המטרופולין
 מתאפיינת ביוממות הולכת ומתרחבת וצריך לדאוג שהיא תתרחש בעיקר לטובת ירושלים
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 העיר והמטרופולין שלה. לשם כך חשובים הקשרים התפקודיים בין העיר ליישובי
 המטרופולין ולתרומה ההדדית של כל אחד מחלקי המטרופולין.

 שיפור הדימוי: בשנים האחרונות ניכרת פגיעה במעמדה של ירושלים ובדימוי העיר בעיני

 תושבי ישראל בכלל ותושבי ירושלים בפרט. כדי לשפר את הדימוי של ירושלים יש להתחיל
 את המלאכה בקרב תושביה. שיפור זה חייב להתבסס על המציאות. על כן חשוב לשפר
 את השירותים העירוניים מתוך שימת לב לכל קבוצות האוכלוסייה בכל חלקי העיר
 ולעודד את השיח הציבורי ואת שיתוף הציבור בתחומי הפעילות השונים בעיר. מתן מענה
 הולם להעדפות ולרצונות התושבים וחיזוק הקשר והאמון בין העירייה לבין תושביה,
 יסייעו מאוד לשיפור הדימוי של העיר בעיני התושבים. חשוב גם להפנות משאבים ולפעול
 למען שיפור הדימוי של ירושלים בעיני כלל תושבי ישראל. הדבר חשוב גם לשיפור איכות
 חייהם של תושבי העיר, למשיכת תושבים חדשים העירה ול״ריתוק״ התושבים לעירם.

 פהרון ארגוני: דרוש לכל אחת מהקבוצות בעיר כדי שתחוש ביטחון וזהות משלה. מנהלים

 קהילתיים בעלי סמכות ואחריות יכולים לתרום למימוש פתרון זה.

 מערכת החינוך: היא גורם בעל חשיבות לאוכלוסייה ועל כן יש להגביר את ההשקעה

 במערכות החינוך הפורמליות והבלתי-פורמליות כדי שיחזקו את אוכלוסיות העיר ויהוו
 מוקד משיכה לאוכלוסייה צעירה ו״חזקה״.

 ו
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 כלכלת ירושלים

 אברהם(רמי) פרידמן

 מבוא

 ירושלים, כידוע, היא עיר מורכבת. מורכבותה נובעת מההטרוגניות התרבותית שלה,
 מחשיבותה לשלוש הדתות המונותיאיסטיות ומהסמליות הלאומית-היסטורית שלה
 לישראלים ולפלסטינים כאחד. אף על-פי שבמובנים רבים נתפסת ירושלים כעיר מאוחדת,
 ואף פועלת ככזו, היא מחולקת לשכונות נפרדות למחצה והומוגניות יחסית. בדומה, גם
 כלכלת העיר מאוחדת חלקית - יש בה תלות הדדית בין חלקי העיר, והיא גם מופרדת
 חלקית — לא כל מגזר כלכלי תלוי באחר בפעולתו. כמה ענפים כלכליים, כמו המגזר
 הציבורי, מופרדים במה שנוגע לישראלים ולפלסטינים, ואילו ענפים אחרים, כמו תיירות
 ובריאות, הם משותפים וכוללים יוזמות כלכליות משותפות, וכך הם אף אמורים להיות.
 כלכלתה של עיר היא תוצאה של גורמים רבים, חלקם פנימיים וחלקם חיצוניים. את
 המערכת הכלכלית של ירושלים יש לנתח בתוך המסגרת של סביבתה החיצונית. לעיר
 פעילות גומלין עם שאר המדינה, האזורים הנמצאים בשליטת הרשות הפלסטינית והמדינות
 השכנות, ובמובנים רבים היא קשורה לכלכלה העולמית ולא רק לאזור המטרופולין של
 העיר. בסביבה הפנימית של ירושלים נכללים גורמים כמו המבנה הפיסי של העיר(החלוקה
 לאזורים), התרבות, ההיסטוריה ומורשתה הדתית(המקומות הקדושים), התשתית הפיסית
 שלה (דרכים, מים, ביוב), ההרכב החברתי והתשתית החברתית של העיר (דמוגרפיה,

 מערכות חינוך ומערכות רווחה).
 לפיכך, תכניות לשיפור כלכלת ירושלים חייבות לאמץ גישה של מערכות פתוחות
 ולהביא בחשבון את הסביבה החיצונית והפנימית כאחת. כדי לחזק את הכלכלה הערבית
 במזרח-ירושלים, את כלכלת המגזר היהודי ואת כלכלת העיר המאוחדת — יש לערוך
 תכניות נפרדות לפיתוח כלכלי. עקב מגבלות נתונים, יתמקד הדיון במאמר הנוכחי בפן
 היהודי ובפן המאוחד של העיר, ואילו הדיון בכלכלת החלק הערבי של העיר יהיה מוגבל

 יותר.

 מעמדה הנוכחי של ירושלים

 ירושלים היא עיר מאוחדת תחת ריבונות ישראל. תכניות השלום הישראליות והפלסטיניות
 כאחת מצהירות שהעיר תישאר מאוחדת. החוקים התקפים השולטים על חיי היום-יום
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 בירושלים הם חוקי ישראל, אף שהיבטים מסוימים של חיי היום-יום, עבור חלקים
 מסוימים של אוכלוסיית ירושלים, נקבעים באמצעות חוקי הדת המסורתיים ומוכרעים
 בבתי הדין הדתיים. מכל חבחינות המעשיות, ויסות הפעילויות הכלכליות בירושלים
 נעשה ברובו תחת הרשות השיפוטית של ישראל. עיריית-ירושלים היא רשות שיפוט אחת.
 ראש העיר וחברי מועצת העיר הם יהודים, מאחר שמרבית התושבים הערבים מחרימים
 את הבחירות לעירייה. החוקים וחוקי העזר העירוניים ישימים במידה שווה כלפי המגזר
 היהודי והמגזר הערבי של העיר, אף שיש טענות שלא מיישמים אותם ואין אוכפים אותם

 בשוויוניות בכל רחבי העיר.
 אין שום תכנית כלכלית מאושרת לפיתוחה של ירושלים. יש תכניות חלקיות של
 פרויקטים כלכליים. ממשלת ישראל אימצה בשנת 1999 תכנית שנויה במחלוקת לחיזוק
 ירושלים, שזכתה לפרסום רב. המשאבים הדרושים ליישום תכנית זו הושגו רק בחלקם.
 ממשלת ישראל החליטה באותה שנה להקצות בשלוש השנים הבאות סכום של 500
 מיליון ש״ח לתכניות פיתוח שונות בירושלים. התכנית ממליצה להרחיב את גבולות העיר,
 בעיקר בצד המערבי שלה (דוח הוועדה לחיזוק ירושלים 1998, חלק א׳). על-פי התכנית,
 האזורים שיש להוסיפם כוללים כמה אזורי מגורים ואזור תעסוקה אחד, וכן מרחבים
 פתוחים הנמצאים בסביבות ירושלים. גם אם תיושם תכנית זו, יש לצפות שיידרשו שנים
 רבות להשלימה. התכנית אף קוראת להקמת עיריית-גג לירושלים-רבתי(דוח ״הוועדה

 לחיזוק ירושלים״ 1998, חלק ב׳, החלטת הממשלה מס׳ 3913, 1998).
 אין תכנית-אב-כלכלית לעיר ירושלים, לא לטווח הארוך (דהיינו 15-10 שנים), ואף
 לא לטווח הקצר (5-3 שנים). יש כמה תכניות המתייחסות בדרך כלל לתעשייה מסוימת
 או לאזור מסוים. התכנית העדכנית ביותר היא תכנית ספציפית לחיזוק כלכלת ירושלים.

 העירייה הציעה אותה וממשלת ישראל אימצה אותה, ואלה המלצותיה:
 1. עידוד פיתוח תעשיית הטכנולוגיה העילית.

 2. צמצום עלות הדיור באמצעות הקצאת שטחים רבים יותר במחירים נמוכים יותר.
 3. שיפור שירותי הרכבת מתל-אביב.

 4. הקמת מערכת חדשה של תחבורה ציבורית בתוך העיר, במיוחד מערכת הרכבת
 הקלה.

 5. פיתוח הדרכים הראשיות והעורקים הראשיים בעיר.
 6. האצת הפרויקטים לשיקום שכונות.

 7. הגברת קצב הפיתוח של השירותים החברתיים בעיר.
 8. הגדלת תקציבי הפיתוח הממשלתיים בעבור התשתית הנדרשת בתעשיות התיירות

 לשנת 2000.
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 היחידה האסטרטגית של עיריית-ירושלים הקימה כמה ועדות שאמורות להציע תכניות
 לפיתוח היבטים כלכליים וחברתיים שונים של כלכלת ירושלים ואיכות החיים בה. תכניות

 אלו הן חלק מתכנית האב האסטרטגית הכללית לירושלים לשנת 2010.
 אף אחת מהתכניות המוצעות לא פותחה מעבר לרמה של עקרונות כלליים. לכן היתה

 השפעתן מוגבלת מאוד והן לא הובילו לפעילות כלכלית רצינית כלשהי.

 מצב כלכלי כללי

 ירושלים היא הענייה שבעריה הגדולות של ישראל ואחת הערים העניות בארץ. נתוני
ים על  העוני בירושלים נאמדים באומדן-חסר, שכן בידינו מעט מאוד נתונים סטטיסטי
 מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בעיר. ידוע שהתנאים הכלכליים של האוכלוסייה
. רמת העוני בירושלים נובעת  הערבית בעיר ירודים מאלה של האוכלוסייה היהודית1
 מהמגזר החרדי הגדול, שאינו משתתף בפעילויות הכלכליות ומקדיש את מרבית עתותיו
 ללימוד תורה,2 ומהרמה הנמוכה של השתתפות משפחות ערביות בכוח העבודה ורמת

 האבטלה הגבוהה בקרב המשתתפים מקרב האוכלוסייה הערבית בעיר.
 נתונים על רמת העוני באזור גיאוגרפי נתון, מוצגים באמצעות מדד-עוני שמציג את
 היקף התופעה. מדד העוני נוגע לאחוז האוכלוסייה — משפחות, יחידים או ילדים, הנמצאים
 מתחת לקו העוני. קו העוני הוא רמת הכנסה אישית, שהיא מחצית ההכנסה החציונית
 החודשית האישית הפנויה בישראל. בשנת 2000 היה קו העוני ליחיד 1.673 ש״ח (כ-295

.  דולר)3 וב-2001 היה קו העוני 1,384 ש״ח4
 תחולת העוני למשפחות, יחידים וילדים בירושלים, גבוהה מאשר בתל-אביב, חיפה
 וישראל כולה. בירושלים היו 23.7% מהמשפחות מתחת לקו העוני, בהשוואה ל-12.4%
 בתל-אביב, 11.6% בחיפה, 33.6% בבני-ברק, ו-17.1% בישראל כולה. הנתונים לשנת
 2001 הם: ירושלים 23.5%, תל-אביב 12.0%, חיפה 14.5%, בני-ברק 30.7% וישראל
 בכללה — 517.7%. מכאן נוכל להגיע למסקנה שמתוך שלוש הערים הגדולות בישראל,

 1 חושן 2002 (ב) עמ׳ 21-17. הנתונים על ההכנסה המשפחתית ורמות העוני, בישראל בכלל ובירושלים

 בפרט, מבוססים על סקר שאינו כולל את ערביי מזרח-ירושלים.

 2 מצב דומה קיים בבני-ברק, שם רמת העוני אפילו גבוהה מזו שבירושלים, שכן מרבית האוכלוסייה שם

 חרדית.

 3 חושן 2000 (אי) עמ׳ 128.

ד לביטוח לאומי 2002 עמי 3. ס ו מ ה 4 

ם של נתונים אלו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים ל-1997 הם 2,460 ש״ח לישראל ו-2,620 ר ו ק מ 5 

 ש״ח לירושלים.

75 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 ירושלים היא הענייה ביותר. כנזכר לעיל, הסיבה העיקרית לתופעה זו היא האחוז הגדול
 יחסית של החרדים בירושלים.

 ההכנסה החציונית-החודשית-האישית-הפנויה בשנת 1994 היתה 2,000 ש״ח
 לישראלים בכלל, ו-2,068 ש״ח ליהודים בירושלים6. בהשוואה לכך, ההכנסה החציונית-

.  החודשית-האישית-הפנויה של ערביי ירושלים היתה 655 ש״ח7
 ההכנסה הפנויה-הממוצעת למשפחה יהודית בירושלים היתה בשנת 2000 92.1%
 מהממוצע הישראלי. בתל-אביב היחס היה 138.0%, בחיפה 111.4%, ובבני-ברק 871.6%.
 מתוך הנתונים הנ״ל, ברור שמחוץ לשיעור ענייה, יש בירושלים גם אוכלוסייה גדולה
 שהיא לפחות אמידה-למחצה. מגזר זה של אוכלוסייה נאלץ לשאת בנטל גבוה יותר
 מהוצאות השירותים העירוניים. הקיטוב בהכנסה ובעוני תורם למתח בין האוכלוסייה
 היהודית הכללית של ירושלים לבין הקהילה החרדית. לגבי כלל האוכלוסייה בירושלים,
 השיעור היה בשנת 1999 - 93.5% לעומת שיעור של 106.7% לאוכלוסייה היהודית.
 כלומר: ההכנסה של האוכלוסייה הלא-יהודית בעיר נמוכה בהרבה מזו של האוכלוסייה

 היהודית.

 כוח העבודה בירושלים

 הנתונים המעודכנים ביותר על ירושלים ועל כוח העבודה בישראל מתקבלים מסקרים
. ניתן לקבל  תקופתיים של כוח העבודה שמכינה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(למ״ס)9
 נתונים מפורטים יותר הנוגעים למגזרים דמוגרפיים שונים של החברה, מהמפקד הלאומי
 הנערך אחת לעשר שנים. המפקד האחרון נערך בישראל בשנת 1995. היקף המפקד
 בירושלים, כולל במגזר הערבי, היה טוב למדי. משום כך ממצאי המפקד, במיוחד בכל

 הקשור להרכב הדמוגרפי ולמאפייני כוח העבודה, הם אמינים.
 הנתונים על כוח העבודה הערבי בירושלים ובגדה המערבית מבוססים על שני מקורות:
 סקר כוח עבודה שעושה הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה(לפמ״ל) מדי רבעון

. 1  ברבעון ומפקד 1997, שגם אותו עשתה הלפמ״ל0
 השיטות וההגדרות המשמשות בסקרי כוח העבודה והמפקד הישראליים היו כמעט
 זהות לאלו ששימשו את הלפמ״ל ומשום כך תואמים הנתונים הפלסטיניים את הנתונים

1999, 105, Table V l / 1 6.Choshen & Shahar 

. T a b l e , 1999,4Hazboun 1 PCBSמצוטט ב - 1 9 7 7 7 

ן 2001 אי, לוח VI/1 עמ׳ 139. ש ו ח 8 

ן 2001 א׳, עמ׳ 167-163. ש ו ח 9 

. A w a r t a n i Hazboun 1 ,1998 ראו 1999 : 0 
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 הישראליים. הבעיה היא שהישראלים והפלסטינים משתמשים בהגדרות שונות לגבולותיה
 של ירושלים: הישראלים מתייחסים לעיר ירושלים, ואילו הפלסטינים מתייחסים למחוז

 ירושלים, שהוא נרחב יותר בשטחו.
 בשנים 2001-2000 היה גודל כוח העבודה הפוטנציאלי(דהיינו, האוכלוסייה שגילה 15
 ומעלה) בירושלים — 433,600, שהם 9.5% מכוח העבודה הפוטנציאלי של ישראל כולה,
 אף שאוכלוסיית ירושלים היא כ-10.3% מכלל אוכלוסיית ישראל. נתונים אלה מצביעים

. 1  על אחוז הילדים הגבוה יחסית באוכלוסיית ירושלים1
 הנתח היחסי של כוח העבודה הפוטנציאלי בירושלים מתוך כלל כוח העבודה בישראל
 (9.5%), התייצב מאז שנת 1997, לאחר שירד במשך כעשר שנים. הירידה נבעה מהירידה
 היחסית בזרימת עולים חדשים לעיר. מאז שנת 1995 היה שיעור הגידול בכוח העבודה

 הפוטנציאלי נמוך יותר בירושלים (8.6%) מאשר בישראל בכלל (13.2%).
 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה מודד את הנטייה של כוח העבודה הפוטנציאלי
 להשתתף בפועל בכוח העבודה, כלומר, לקחת חלק פעיל בשוק העבודה. המשתתפים
 בשוק העבודה כוללים את אותם יחידים המועסקים לשם הכנסה ואת אלה המחפשים

 תעסוקה באופן פעיל.
 סקרי כוח העבודה מצביעים על שיעורי השתתפות נמוכים יותר בכוח העבודה
 בירושלים (46.1%) מאשר בישראל כולה (54.3%). תוצאה דומה התקבלה בקרב הגברים
 (53.5% בירושלים, בהשוואה ל-60.7% בכל ישראל) ובקרב הנשים(39.0% לעומת 48.3%).
 שיעור השתתפות הגברים בירושלים גבוה יותר מאשר שיעור השתתפות הנשים — דפוס
. החל משנת 1997 יורד שיעור ההשתתפות של גברים 1  דומה לזה שנמצא בישראל כולה2
 ונשים בכוח העבודה בירושלים, בעוד שבכל ישראל הוא שומר על יציבות. זוהי תופעה
 מסוג מיוחד וייתכנו לה מספר הסברים: 1. המחסור במקומות עבודה גורם לעובדים
 הפוטנציאלים להתייאש מחיפוש עבודה בעיר ולהפסיק להשתייך לכוח העבודה. 2. העלייה

 בחלקה של האוכלוסייה החרדית, ששיעור השתתפותה נמוך, באוכלוסיית העיר.
 שיעור השתתפותם של ערבים במחוז ירושלים היה 32.6% בשנת 131997. שיעור
 ההשתתפות הממוצע במחוז ירושלים ב-1998 היה 36.4% בהשוואה ל-43.5% בגדה

. 1  המערבית4

 חושן 2001 אי, לוח ז/1 עמ׳ 169.

 חושן 2001 א׳, עמ׳ 168-9 לוח ז/1.

1999,11 10 

 19 ^1998,24,7״!^^
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 במונח ״שיעור האבטלה״ כוונתנו לאחוז האוכלוסייה המשתתפת הפעילה בחיפוש
 עבודה ואינה מצליחה למצוא אותה. על-פי נתוני סקר כוח העבודה לשנים 1997-1996,

 שיעור האבטלה בירושלים (6.1%) נמוך מאשר בישראל בכלל (9.0%)15.
 שיעור האבטלה של ערבים במחוז ירושלים היה 7.4% בשנת 161997. השיעור הממוצע
. 1  של האבטלה לשנת 1998 היה 10.4% במחוז ירושלים, בהשוואה ל-11.6% בגדה המערבית7
 מכאן נוכל להגיע למסקנות כדלקמן:(1) שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים
 נמוך מהשיעור בישראל בכלל.(2) שיעור האבטלה בירושלים זהה לזה שבישראל.(3) שיעור
 ההשתתפות של יהודים בירושלים גבוה משיעורי ההשתתפות של ערבים במחוז ירושלים.

 ו-(4) שיעור האבטלה של יהודים בירושלים נמוך מזה של ערבים בעיר.
 נתוני סקר כוח העבודה מראים ששיעור האבטלה של יהודים בירושלים(5.3%) נמוך
 בהרבה מזה של יהודים בישראל בכלל (7.2%). אפשר שהדבר מעיד על כך שירושלים
 ״מייצאת״ חלק מאוכלוסיית היהודים המובטלים לחלקים אחרים בישראל, בעיקר לאזור
 תל-אביב רבתי. כדי להבין תופעה זו, יש צורך בניתוח של הנתונים הדמוגרפיים. לוח 1
 מציג נתונים על שיעור ההשתתפות על-פי מאפיינים דמוגרפיים, ולוח 2 מציג נתונים

 דומים על שיעור האבטלה. המקור לשני הלוחות הוא מפקד 1995.
 למרות שנתונים אלה ישנים, נראה כי ההבדלים בין קבוצות האוכלוסייה נשארו
 יציבים. מאידך גיסא, השיעורים עצמם דורשים התאמה למצב הכלכלי והחברתי שהשתנה.

 לוח 1

 השתתפות בכוח העבודה על-פי מין ומאפיינים דמוגרפיים בירושלים

 סה״כ גברים נשים אוכלוסייה
) (מגיל 15 ומעלה) ם י ז ו ח א ) ( ם י ז ו ח א ) ( ם י ז ו ח א ) 

 סה״כ אוכלוסייה 48.9 57.2 41.0 401,460

 יהודים - סה״כ 54.2 55.4 53.0 284,275

י 39.3 37.4 41.2 60,065 ד ר  מגזר ח

ם 58.2 60.7 56.0 224,210 י ד ר ח - א  ל

 ערבים 36.1 61.4 11.3 117,185

 מקור: הלמ״ס, מפקד האוכלוסין והדיור, 1995 (עיבוד מיוחד).

ן 2001 א׳, לוח ז/1, 168-169. ש ו ח 1 5 

. 1 ^ 1 נ 0 1 ן ז 1 0 16Table ,11 ,1999 1 

.Awartani 1998, 23,1^16 17 1 7 
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 לוח 2

 אבטלה בירושלים על-פי מין ומאפיינים דמוגרפיים(גאהוזים)

 סה״ב גברים נשים

 סה״כ אוכלוסייה 7.6 7.2 8.1

 יהודים - סה״כ 6.6 5.8 7.4

 מגזר חרדי 8.2 7.7 8.6
 לא-חרדים 6.3 5.5 7.2

 ערבים 11.1 10.1 11.3

 מקור: הלמ״ס, מפקד האוכלוסין והדיור, 1995 (עיבוד מיוחד).

 השוואת נתוני המפקד לפי קבוצות האוכלוסייה השונות

 ערבים - שיעור השתתפותם של ערבים בכוח העבודה בירושלים (36.1%) קטן בהרבה

 משיעור השתתפותם של יהודים (54.2%). שיעור השתתפותם של גברים ערבים (61.4%)
 גבוה משיעור השתתפותם של גברים יהודים (55.4%)¡ בניגוד לכך, שיעור השתתפותן של
 נשים ערביות (11.3%) נמוך בהרבה משיעור השתתפותן של נשים יהודיות (53.0%).

 להבדלים בהתנהגות כוח העבודה היהודי והערבי יש מספר הסברים אפשריים:

 ראשית, אפשר שהזדמנויות התעסוקה הפתוחות לערבים מוגבלות יותר מאלו הפתוחות
 ליהודים. זוהי ״השערת גירעון הביקוש״, לפיה היצע העבודה מספיק מבחינת כישורי
 העובדים, אולם אין די ביקוש לעבודתם. גירעון זה יכול לנבוע מגורמים אחדים:(1) ירידה
 בביקוש לשוק המוצרים של המוצר שמקום התעסוקה של המובטל מייצר (בדרך כלל
 עקב שפל כלכלי), או(2) קיום מגבלות מנהליות על השתתפות העובדים בשוק העבודה.

. 1 8  ההיבט הרלוונטי לפלסטינים הוא שאין להם גישה חופשית לכל העבודות הזמינות

 שנית, כאשר המשרות הפנויות בשוק העבודה מוגבלות, אפשר שחלק מהמובטלים
 יתייאשו מחיפוש עבודה. על-פי השערה זו, המכונה ״השערת העובד המיואש״, נוכל לצפות
 לגידול של מה שנקרא ״אבטלה סמויה״, שלפיה חברי כוח העבודה מוכנים לעבוד, אך

.Bellante and Jackson 1983 ,298-301 ,ראו, למשל 
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 מתייאשים מהאפשרות של מציאת עבודה ומפסיקים לתור אחר עבודה, ולכן אינם נמנים
. 1  מבחינה סטטיסטית עם כוח העבודה9

 שלישית, אפשר שערבים רבים מועסקים, או עוסקים, ב״כלכלת צללים״. •במונח זה
 אנו מתכוונים לאותם חלקים במשק העוסקים בפעילויות בלתי-חוקיות (כגון, סמים
 וזנות) או בפעילויות כלכליות שאינן מדווחות לרשויות החוקיות, במיוחד לרשויות המס.
 האפשרות האחרונה רלוונטית יותר לדיוננו. הנתונים על השתתפות כוח העבודה הערבי
 נמוכים מהמספרים האמיתיים. ידוע שהניסיון להקים מסד נתונים אמין אודות
 האוכלוסייה הערבית בירושלים נתקל בקשיים רבים, במיוחד בכל הקשור למשתנים

 כלכליים. להסבר זה ניתן לקרוא ״השערת כלכלת הצללים״.
 רביעית, אפשר שנטייתם של ערבים, במיוחד נשים ערביות, להשתתף בשוק העבודה,
 נמוכה בהרבה מנטייתם של יהודים. זוהי תוצאה של מסורת או דת, המכתיבות קוד
 התנהגות חברתית שאינו מעודד נשים לעבוד מחוץ לבית. להסבר זה ניתן לקרוא ״ההשערה
 המסורתית-תרבותית״, הנוגעת לגורמים חיצוניים המשפיעים על נטייתם של מגזרים
 רלוונטיים בחברה להשתתף בשוק העבודה. גורמים אלה הם נורמות חברתיות האוסרות
 על נשים נשואות לעבוד, או לוחצות על לומדי כתבי הקודש להמשיך בלימודם ולא

 לעבוד.
 לדעתי, כל ארבעת ההסברים תקפים ובמציאות כל אחד מהם מסביר את התנהגותו

 של מגזר אחר באוכלוסיית הערבים בירושלים.
 השערת ״העובד המיואש״ וההשערה ״המסורתית-תרבותית״ תקפות בעיקר באשר
 להתנהגות שוק העבודה של נשים ערביות. שיעורי האבטלה הגבוהים בקבוצה זו(11.3%)
 בהשוואה לשיעור בקרב נשים יהודיות (7.4%), תומכים בעובדה שקשה מאוד לנשים
 ערביות למצוא עבודה. העובדה שהמסורת והתרבות המוסלמית מרפה את ידי הנשים
 הערביות מלעבוד מחוץ לבית, ידועה היטב ומשתקפת בשיעורים הנמוכים של השתתפותן
 בכוח העבודה; השערת ״כלכלת הצללים״ עשויה אף היא להיות תקפה בנוגע לקבוצה זו.
 לא ידוע כמה נשים ערביות מייצרות עבודות־יד מסורתיות ומוצרים אחרים בבתיהן

 ומשווקות אותם.
 שיעור האבטלה בקרב גברים ערבים (10.1%) גבוה בהרבה מהשיעור בקרב גברים
 יהודים (5.8%), וכמוהו גם שיעור ההשתתפות: 61.4% אצל הגברים הערבים, לעומת
 55.4% אצל הגברים היהודים. ניתן להסביר ממצא זה באמצעות ״השערת העובד הנוסף״.
 השערה זו קובעת שככל שהתעסוקה נעשית נדירה יותר, מספר גדול יותר של בני הבית

.Bellante and Jackson 1983, 74-75 1 9 
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 נוטה להצטרף לשוק העבודה במאמץ לשפר את הכנסת המשפחה. מרבית בני המשפחה
 יהיו מובטלים מפאת ההתכווצות של שוק העבודה, ולכן שיעור האבטלה הוא מופרז
 וגבוה מההתנהגות הטבעית של שוק העבודה. גברים ערבים רבים עובדים בעבודות קצרות־

 טווח שאינן מדווחות, והן חלק מ״כלכלת הצללים״.
 לסיכום, התנהגות שוק העבודה של האוכלוסייה הערבית בירושלים מושפעת מאוד
 ממגדר. ניתן להסביר את התנהגות הגברים הערבים בשוק העבודה באמצעות השערות
 הגירעון בביקוש, העובד המיואש, העובד הנוסף, ההשערה המסורתית-תרבותית וכלכלת
 הצללים כאחת. לכן, כדי לשפר את מצבם, יש ליצור משרות חדשות, יש לארגן הכשרה
 מקצועית ותכניות השכלה וליצור מקומות עבודה שיאפשרו לנשים ערביות להצטרף לשוק

 העבודה.

 חרדים — התנהגות שוק העבודה של הקהילה היהודית החרדית היא התנהגות ייחודית.

 שיעור ההשתתפות של החרדים בשוק העבודה נמוך מאוד (39.3%) בהשוואה לשיעור
 ההשתתפות של יהודים לא-חרדים (58.2%).

 לדפוסי התנהגות שוק העבודה של יהודים חרדים יש מאפיינים מיוחדים. ראשית,
 שיעור ההשתתפות בקרב הגברים (37.3%) הוא נמוך משיעור השתתפותן של נשים
 (41.2%) - מגמה הפוכה מזו שבקרב יהודים לא-חרדים, ערבים וישראלים בכלל. אפשר
 שממצא זה נובע מכך שהפטור שהחרדים מקבלים משירות צבאי תלוי בכך שלא יעבדו
 ויקדישו את כל זמנם ללימוד תורה, ואפשר שחלק מאוכלוסייה זו בוחר מרצונו החופשי

 לעסוק רק ב״עבודת קודש״ ללא תמורה.
 שנית, שיעור האבטלה בקרב היהודים החרדים גבוה יותר (8.2%) משיעור האבטלה

 בקרב יהודים לא-חרדים (6.3%) וקטן יותר מאשר בקרב הערבים (11.1%).
 שלישית, שיעור האבטלה בקרב נשים חרדיות גבוה משיעורו בקרב הגברים החרדים,

 תופעה דומה לזו של האוכלוסייה הכללית.
 באשר לשיעורי ההשתתפות הנמוכים של החרדים, ניתן להסבירם באמצעות ה״השערה
 המסורתית-תרבותית״. שיעורי האבטלה הגבוהים מראים שכאשר יחידים חרדים נכנסים
 לשוק העבודה, המחויבות שלהם להישאר בשוק העבודה היא גבוהה, והם ימשיכו לתור

 אחר עבודה גם אם יהיו מובטלים.
 יש טענה שכלכלת הצללים בקהילה החרדית גדולה בהרבה מזו של האוכלוסייה
 היהודית הכללית. כך, אפשר ש״השערת כלכלת הצללים״ יכולה להסביר חלקית את
 התנהגות שוק העבודה של קהילה זו. כפי שהזכרנו לעיל, לגברים חרדים צעירים יש

 תמריץ ניכר לא לעבוד, או לפחות לא לדווח על עבודתם — שמירה על הפטור מגיוס.
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 לאחרונה מתפתחת מגמה חדשה. מנהיגים חרדים החלו לשלוח את הפחות-מוכשרים
 ללימודי-דת, ללמוד מקצוע ולעבוד כדי לפרנס את משפחותיהם ואת הקהילה. אם תימשך
 מגמה זו ותגבר, אפשר שיהיה בה כדי להעלות את רמת ההכנסות בירושלים בכלל ובקהילה
 החרדית במיוחד. מגמה זו תחייב יצירת מקומות עבודה חדשים שיאפשרו תפילה, לימוד
 תורה ולבוש צנוע במקום העבודה, במיוחד עבור נשים. מגמה חדשה אף יותר היא לאפשר
 לתלמידים חרדים להתגייס לשירות צבאי ביחידות דתיות מיוחדות. סידור זה עשוי לגרום

 ליחידים אלה להצטרף לכוח העבודה לאחר שירותם הצבאי.

 יהודים שאינם חרדים: גם לשוק העבודה של היהודים הלא-חרדים בירושלים יש מאפיינים

 מיוחדים. ראשית, שיעור ההשתתפות שלהם (58.2%) גבוה יותר מהשיעור של תושבי
 ישראל בכלל(53.9%). שנית, שיעור ההשתתפות של גברים יהודים לא-חרדים בירושלים
 (60.7%) נמוך יותר משיעור השתתפותם של גברים יהודים בישראל בכלל(62.5%). שיעור
 ההשתתפות של נשים לא-חרדיות בירושלים גבוה יותר (56.0%) משיעור השתתפותן של
 נשים יהודיות בישראל בכלל (45.6%). שלישית, שיעור האבטלה בקרב היהודים הלא-
 חרדים בירושלים (6.3%) נמוך יותר משיעור האבטלה של יהודים בישראל בכלל (6%).
 רביעית, שיעור האבטלה של הגברים הלא-חרדים בירושלים נמוך יותר (5.5%) משיעורי
 האבטלה בקרב גברים יהודים בישראל בכלל (5.7%). אוכלוסיית הנשים הלא-חרדיות

 היא בעלת מאפיינים דומים (7.2% בירושלים לעומת 8.2% בכל ישראל).
 ניתן לאפיין את התנהגות הנשים היהודיות הלא-חרדיות בירושלים כהתנהגות רגילה
 של שוק העבודה; מאחר שרבות מהזדמנויות העבודה בירושלים הן במגזר השירותים,

 נהנות נשים יהודיות לא-חרדיות מהשתתפות גבוהה ומשיעורי תעסוקה גבוהים.
 יש טענה ששיעורי האבטלה הנמוכים בקרב האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית הם
 תוצאה של העובדה שאחוז גדול יחסית של הצעירים המובטלים עוזב את העיר ומחפש
 עבודה באזור השפלה. נוכל לכנות תופעה זו ״השערת העובד המיואש מירושלים״, ובכך
 לציין שחלק מהמובטלים אינם מיואשים ממציאת עבודה בכלל, אך אפשר שהתייאשו
 מהאפשרות של מציאת עבודה בירושלים. תופעה זאת קטנה כאשר רמת האבטלה באזורי

 הארץ האחרים היא גבוהה.

 לסיכום, ניתן להסביר את התנהגות שוק העבודה של היהודים החרדים בירושלים כנובעת
 מן ההשפעה הגדולה של גורמים מסורתיים-תרבותיים וכנתונה להשפעה מסוימת של
 כלכלת צללים. בניגוד לכך, האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית מפגינה התנהגות רגילה

 בשוק העבודה.
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 מאפייני מקומות העבודה

 מרבית המועסקים בירושלים (88%), בלא קשר למאפיינים הדמוגרפיים שלהם (יהודים,
 ערבים, חרדים ולא-חרדים) עובדים כשכירים. אחוז השכירים בקרב הנשים גבוה יותר

 (93%) מאשר בקרב הגברים (83%).
 מרבית העצמאים עובדים לבדם. מגמה זו חזקה יותר בקרב הערבים (70.2%) מאשר
 בקרב היהודים(59.8%). מדובר בעיקר בסוחרים זעירים ואנשי מקצועות חופשיים וטכניים.
 התעסוקה היהודית בירושלים מתרכזת במגזר הציבורי(55.8% מהמועסקים). המגזר
 הלא־ציבורי תופס כשליש (44.2%) מהמועסקים היהודים. התעשייה מעסיקה אחוז קטן
 (8.1%) והבנייה עוד פחות (2.4%). שירותים בנקאיים ועסקיים (16.2%) הם תחום

 התעסוקה הגדול ביותר בסקטור הלא-ציבורי.
 אחוז התעסוקה של האוכלוסייה בכללה במגזר הציבורי בירושלים הוא גבוה בהרבה
 (48%) מאשר בישראל בכלל (32.7%). כנראה שזו תוצאה מכך שירושלים היא בירת
 ישראל ויש בה ריכוז של משרדי ממשלה ומוסדות לאומיים. התעסוקה בתעשייה נמוכה

 יחסית בירושלים (8.8%) לעומת ישראל בכלל (17.8%)20.
 התעסוקה הערבית במחוז ירושלים מתמקדת בסיטונאות, קמעונאות ותיקונים(35.6%
 לעומת 10.6% בקרב היהודים) וייצור(32.5%, בהשוואה ל-16.6% בקרב היהודים). אותן
 תעשיות המעסיקות את מרבית כוח העבודה היהודי, מעסיקות אחוז קטן יותר של כוח
 העבודה הערבי. אין כל מגזר ציבורי פלסטיני בירושלים, על-פי חוק. שירותי המגזר הציבורי
 מעסיקים 16.1% מכוח העבודה הערבי, בהשוואה ל-45.5% מכוח העבודה היהודי, ומגזר
 השירות הלא-ציבורי מהווה 43.7% מכוח העבודה הערבי, לעומת 38.1% מכוח העבודה
 היהודי. רק 0.8% מכוח העבודה הערבי עובד בבניין, בהשוואה ל-5-6 אחוזים מכוח

. 2  העבודה היהודי1
, והם מעסיקים כ-15,100 עובדים. מספר 2  למעלה מ-500 מפעלי תעשייה בירושלים2
 העובדים בתעשייה הולך ופוחת. התעשיות שהעסיקו את מספר העובדים הגדול ביותר

 היו תעשיות הדפוס וההוצאה לאור, מוצרי מזון, אלקטרוניקה ומוצרי מתכת.
 מרבית המפעלים התעשייתיים בירושלים הם קטנים (פחות מחמישים עובדים).
 המפעלים הקטנים מעסיקים 44.5% מעובדי התעשייה; המפעלים הבינוניים (299-50

 עובדים) מעסיקים 35%, והמפעלים הגדולים (יותר מ-300 עובדים) מעסיקים 25.3%.

ן 2000 א, לוחות ז/6, ז/7, עמ׳ 176-7. ש ו ח 2 0 

. הנתונים המוצגים כאן לקוחים מאחד הסקרים הרשמיים P C B S , 1977 Hazboun 1999, 5 Table 2 2 1 

 הזמינים. ההבדלים בין תוצאות הסקרים הם גדולים ולכן יש להתייחס לנתונים בזהירות.

י סקר התעשייה 1998/9 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נ ו ת נ 2 2 
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 סך כל ההכנסות בענף התעשייה בירושלים בשנת 1999 היו כ-7 מיליארד ש״ח, מתוכן
 43.9% סחורות-ייצוא. התעשיות העיקריות מחוללות ההכנסות הן אלקטרוניקה(43.4%),

 כימיקלים (12.2%), מזון(16.9%), מוצרי עץ (11.6%)23.
 הנתונים שהוצגו לעיל מצביעים על חשיבות תעשיית הטכנולוגיה העילית לירושלים.
 הערך הגולמי המוסף של התעשייה בירושלים הוא כ-2.6 מיליארד ש״ח. נתח תעשיית

 האלקטרוניקה בערך המוסף הוא 49.5% ונתח תעשיית המזון הוא 2413.4%.
 כך, אם ייצאו המפעלים התעשייתיים הגדולים ובמיוחד מפעלי האלקטרוניקה
 מירושלים, יהיו לכך השלכות חמורות שמשמען אבדן ניכר של תעסוקה והכנסות בעיר.

 פרויקטים מאושרים להשקעה

 תעשייה ובנייה לתעשייה — בשנת 2000 היו 40 תכניות מאושרות להקמת מפעלים

 תעשייתיים חדשים, או להרחבת מפעלים קיימים. מדובר ב־8.7% מכלל הפרויקטים
 שאושרו בישראל (459).

 ההשקעה הצפויה בתעשייה בישראל היא כ-4.6 מיליארד ש״ח, מתוכם רק 7.3%
 יושקעו בירושלים. מפעלים חדשים אלה אמורים להעסיק 1,528 עובדים בירושלים ולגלגל
 מחזור של 548 מיליוני דולרים בשנה, מתוכם 496 מיליוני דולרים לייצוא. מרבית המפעלים

 החדשים מכוונים לייצוא.

 תיירות — בשנת 2000 אושרו שני פרויקטים תיירותיים חדשים לירושלים. פרויקטים

 אלה מהווים 18% מכלל הפרויקטים התיירותיים שאושרו למדינה כולה. השקעה זו
 בפרויקטים תהיה בסביבות 40 מיליוני דולרים, 54.5% מההשקעה הכוללת בתיירות

 בישראל. התעסוקה הצפויה לצמוח מפרויקטים אלה היא 247 משרות.

 ענפים אחרים — שלושה פרויקטים נוספים אושרו לירושלים, מתוך 22 לישראל כולה

 (13.6%). ההשקעות הצפויות הן כ-101 מיליוני דולרים לישראל וכ-19 מיליון בירושלים
.25(18.8%) 

 הפרויקטים שאושרו בירושלים מתמקדים במגזרי התעשייה והתיירות. אולם נראה
 שירושלים מתקשה למשוך מפעלי תעשייה וכי תעשיית התיירות דועכת בשל האינתיפאדה

 ולכן, למרות אישור הפרויקטים, לא צפויות השקעות רציניות בתחום התיירות.

, 2001 אי, לוחות ח/2, עמי 204-199. ן ש ו ח 2 3 

ן 2001 א׳, לוח ח/2, עמ׳ 200-1. ש ו ח 2 4 

ן ושחר, שנתון 2000 לוח ח/2 עמי 204-5. ש ו ח 2 5 
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 צרכים ויעדים

 כדי לפתח תכנית-אב לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, עלינו לקבוע תחילה יעדים דמוגרפיים,
 חברתיים וכלכליים לעתיד העיר. פירוש הדבר שאנו זקוקים לחזון ברור על גודל העיר
 מבחינת המרחב הגיאוגרפי והאוכלוסין. התכנית חייבת לציין את ההכנסה הממוצעת, או
 ההכנסה לגולגולת שהיא אמורה להשיג. כרגע הדגש במדיניות הציבורית הוא על הגדלת
 ההכנסה המשפחתית בירושלים. הדיון המוצג כאן מניח שאנו רוצים להעלות את ההכנסה
 הממוצעת ואת שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה. על ירושלים להיעשות עיר אמידה
 יותר כדי שתוכל להציע שירותים טובים יותר. עליה להיעשות מקום המציע משרות
 לבעלי-מקצוע אקדמאים צעירים כדי למשוך אותם. העיר צריכה להציע אפשרויות קיום

 קלות יותר ולהציע איכות חיים גבוהה ודיור טוב במחירים סבירים.
 תכנית האב הכלכלית צריכה לטפל בכל חלקי העיר(מזרח ומערב) ובכל מגזרי החברה.
 התקדמות המשא ומתן לשלום והסכם שלום שיסדיר את מעמדה של ירושלים, יסייעו
 לקדם את כלכלת העיר ואילו המשך האינתיפאדה והקפאת ההסדר המדיני משפיעים

 לרעה על כלכלת העיר.
 השאלה הנשאלת היא אלו מהתעשיות והענפים הכלכליים שניתן לפתחם בירושלים
 יסייעו להגשים יעדים אלה, אלו ענפים יש לפתח בנפרד לאוכלוסייה הערבית ואלו יש

 לפתח לערבים ויהודים במשותף.

 ירושלים כעיר כירה

 אין כל ספק שירושלים תמשיך להיות עיר בירה, ועל כן, תשמש התעסוקה במגזר הציבורי
 אחד המקורות המרכזיים לתעסוקה והכנסה לתושבי ירושלים. השאלה הנשאלת היא:

 איזה חלק מכלכלת ירושלים צריך להתבסס על תעסוקה בסקטור הציבורי?
 ברור שבעתיד הקרוב יהיו רוב העובדים במגזר זה יהודים. עם זאת, יש במזרח-
 ירושלים כמה סוכנויות פלסטיניות ממשלתיות למחצה, וסוכנויות ומשרדי ממשלה
 פלסטיניים רבים פועלים בעיירות הסמוכות שבשליטת הרשות הפלסטינית, בעיקר
 ברמאללה. נראה שהמגזרים הממשלתיים יהיו מגזר התעסוקה העיקרי ליהודים בהווה

 ובעתיד, ולפלסטינים — בעתיד.
 על ירושלים לנצל את העובדה שהיא בירה ושתישאר כזו גם בעתיד. יש להעביר אליה
 יותר משרדי ממשלה ופונקציות ממשלתיות, כמו גם משרדים לא-ממשלתיים, מוסדות

 לחקר מדיניות, מרכזי ארגונים שלא למטרות רווח ומוסדות של ה״חברה האזרחית״.
 כך למשל, יש תכנית לפתוח בירושלים מכללה מרכזית(אוניברסיטה) למגזר הציבורי.
 מאחר שירושלים היא בירת ישראל והמגזר הציבורי מעסיק כחמישית מכוח האדם בישראל,
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 אך טבעי הוא שהמוסדות המכשירים עובדים למגזר הציבורי ירוכזו בירושלים. בית
 הספר המרכזי הקודם להכשרת עובדי ציבור היה מוסד לא-אקדמי לעובדי ממשלה, שפעל
 בירושלים עד לסגירתו באמצע שנות התשעים. כיום יש בשוק העבודה ביקוש גדל לתארים
 אקדמיים, ולסקטור הציבורי יש צורך במיומנויות מיוחדות המצדיקות הקמת מסגרות

 הכשרה ייחודיות.

 השכלה ומחקר

 ירושלים היתה בעבר אחד המרכזים הבולטים של ההשכלה הגבוהה בישראל. היא איבדה
 את עליונותה בתחום זה; אולם הקהילה היהודית בירושלים יכולה לשמש מרכז עיקרי
 ללימודי יהדות, היסטוריה של העם היהודי, יחסי ישראל והתפוצות והלימודים אודותיהם.
 אותו דבר נכון גם במה שנוגע לסמינרים התיאולוגיים ולמוסדות דת אחרים. יש לפתח

 תכנית דומה גם לקהילה הלא-יהודית.
 כמו כן, יכולה ירושלים להפוך למרכז מחקר והשכלה בתחום המנהל הציבורי ומדעי

 המדיניות, בזכות היותה עיר בירה.
 מוסדות אקדמיים משותפים לישראלים ולפלסטינים, העוסקים במחקר ובהוראה,
 יוכלו להפוך עם בוא השלום למפעלים יהודיים-ערביים משותפים עם קשרים בין-לאומיים.
 על-פי מעמדה הדתי, המסורתי, הלאומי וההיסטורי, ירושלים יכולה לשמש מקום מרכזי

 למחקר וללימוד נושאים הקשורים לשלום ולדו-קיום של שלום במזרח התיכון.
 בית-ספר בין-לאומי לעסקים, שיטפל בפיתוח מנהיגות עסקית למזרח הקרוב, הוא
 אחת היוזמות המשותפות המבטיחות ביותר. מחקר משותף של נושאים סביבתיים במזרח

 התיכון הוא אפיק נוסף של מחקר והוראה.
 אלו הן רק דוגמאות לתכנית לקידום ההשכלה והמחקר שיש לפתח במשותף, בסיוע

 ותמיכה בין-לאומיים.

 ירושלים כמרכז רפואי

 בירושלים(מזרח ומערב) כמה מהמרכזים הרפואיים הטובים בארץ. אלה עשויים להתפתח
 לתעשיית-ייצוא שתמשוך חולים מכל האזור, מהמזרח התיכון ומחלקים אחרים של העולם.
 מאחר שחברי-צוות לא-יהודים רבים עובדים בבתי-חולים יהודיים, ניתן להגיע לשיתוף
 פעולה ולתיאום בין מרכזי הבריאות בעיר, ואפשר לעשות מאמץ משותף לשווק שירותים
 אלה. פיתוח זה יכול לקדם את שיתוף הפעולה בין ערבים ליהודים בירושלים. ירושלים
 יכולה לשמש המרכז הרפואי בה׳ הידיעה, של המזרח התיכון. היא סמוכה למדינות
 מוסלמיות רבות, והשיעור הגבוה של שירותים זמינים ידוע ומוכר באזור כולו. בעזרת
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 הפלסטינים יגדל הביקוש לשירותים רפואיים. כרגע יש לירושלים עודף יחסי של מיטות

 בבתי החולים שלה, ולכן ביכולתה לטפל במספר גדול יותר של חולים מן החוץ.

 יוזמות רפואיות משותפות של ישראלים ופלסטינים כבר קיימות. שיתוף הפעולה בין

 בית החולים סורוקה לבתי החולים בעזה הוא דוגמה לכך. יש להרחיב שיתוף פעולה זה

 באמצעות סיוע והשקעה בין-לאומיים.

 ירושלים כעיר תיירות

 רבים רואים בתעשיית התיירות אחד מתחומי הכלכלה המרכזיים בירושלים. הסטטיסטיקה

 הנוכחית מראה שכ-80% מהתיירים המבקרים בישראל שוהים בירושלים. הבעיה עם

 תעשייה זו היא בכך שהיא עתירת-עבודה, מעוטת הכנסות ומושפעת מאוד מהמצב

 הביטחוני והפוליטי באזור.

 ירושלים היא היהלום שבכתר התיירות לארץ הקודש. יש לפתח נכס זה לא רק

 באמצעות בנייה של מלונות נוספים, אלא גם ביצירה של מוקדי משיכה נוספים.

 יש צורך דחוף בביסוס תכנית-אב לפיתוח התיירות בארץ הקודש. התפקיד המרכזי

 שתמלא ירושלים בתכנית מעין זו הוא מובן מאליו. תכנית האב נדרשת כדי להבהיר

 ולהגדיר אם יעדי הפיתוח של תעשיית התיירות הם בעיקר תעסוקה, או הכנסות. התיירות

 היא יזמה אזורית, ולכן יש לקדם את שיתוף הפעולה.

 איור 1

 השפעות המאורעות הפוליטיים על תנועת התיירות בירושלים
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 ירושלים כעיר תעשייה

 תעשיית הטכנולוגיה העילית יכולה למשוך אנשי מקצוע אקדמאים צעירים לירושלים.
 חלקה של ירושלים בתעשייה בארץ יישאר קטן יחסית עקב בעיותיה הגיאוגרפיות
 והעירוניות. כך, למשל, תעשיות בירושלים חייבות להיות נקיות מנקודת מבט סביבתית.
 על העיר לנצל את קרבתה לאוניברסיטה העברית כדי לקדם את תעשיית ההיי-טק. דוגמה
 טובה למגמה כזו היא פיתוח תעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים. ירושלים זקוקה לתעשייה,
 אולם קשה להעלות בדמיון שהיא תתפתח לאחד המרכזים התעשייתיים של המדינה.
 תעשיות הדפוס ואמצעי התקשורת הן מועמדות סבירות יותר לפיתוח תעשייתי בירושלים.

 מסקנות

 ירושלים היא עיר ייחודית. יש לה כוח עבודה ייחודי ועליה לפתח כלכלה ייחודית. בעיר
 פועלים שלושה משקים כלכליים שונים: יהודי, פלסטיני ויהודי-פלסטיני משותף. עתידה
 הכלכלי של העיר תלוי בפיתוח כל שלושת המשקים הללו. ירושלים חייבת לנצל את
 יתרונה כבירת ישראל וכעיר היסטורית ודתית כדי לפתח את כלכלתה ולקדם את שיתוף

 הפעולה וההבנה בין המגזרים השונים של החברה.
 הענף העיקרי שיש לפתח במגזר הישראלי בלבד הוא בתחום המנהל הציבורי: המכללה
 המרכזית למגזר הציבורי, בצד תעסוקה במשרדי הממשלה ובמוסדות אחרים של המגזר
 הציבורי. יש צורך במרכז למחקר וחינוך ליהודי התפוצות ולישראלים כאחד. כמו כן יש

 לעודד מרכזים דתיים המושכים מאמינים מרחבי העולם היהודי כולו.
 הענף הכלכלי העיקרי שיש לפתח לפלסטינים בלבד הוא מוסדות ציבור (חצי-

 ממשלתיים), מוסדות חינוך ומחקר פלסטיניים ומוסדות דת של הנצרות והאיסלאם.
 הענפים הכלכליים המשותפים שיש לפתח חייבים להתמקד בתעשייה, בעיקר תעשיית
 הטכנולוגיה העילית, מסחר (כך למשל, ירושלים תוכל לשמש המרכז המסחרי של הרשות

 הפלסטינית), בריאות ותיירות.
 הסכם שלום יסייע לירושלים להתפתח כעיר בעלת אפשרות קיום כלכלית. שגרירויות
 זרות תעבורנה לירושלים. קהילייה בין-לאומית מרכזית תוכל להתפתח בעיר. השקעות
 ותמיכה מחו״ל יתקבלו עבור פרויקטים בתחום התרבות, הדת, הרווחה והתיירות. אם
 הסכם השלום בנוגע לירושלים לא יתעכב שנים רבות, הנטייה הטבעית של הפלסטינים
 לראות בירושלים את מרכז החיים הלאומיים שלהם תהיה חזקה מאוד. חלופות חדשות
 שנוצרו לירושלים כמרכז החיים הפלסטיניים תדעכנה, או תועברנה לירושלים, ואם הן
 נמצאות בסביבת העיר, הן תהפוכנה לחלק משטחה של ירושלים רבתי, וכך גם לחלק

 מכלכלת ירושלים.
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 התעסוקה במטרופולין ירושלים1
 ישראל קמחי, ישי ספרים

 מבוא

 ירושלים שוכנת בלב אזור מטרופוליני המחולק למעשה בין מדינת-ישראל לבין הרשות
 הפלסטינית. חלק גדול מאוכלוסיית המטרופולין (כ-75%) הוא פלסטיני, רובו בערים
 שכנות לירושלים: רמאללה ואל-בירה בצפון, בית-לחם, בית-ג׳אלה ובית-סחור בדרום,
 אבו-דיס ואל-עיזריה במזרח. בעת שלום מקיימים תושבי ערים וכפרים אלה יחסי גומלין
 תעסוקתיים הדוקים עם ירושלים. לכן יש משמעות רבה לשאלת עתיד היחסים וההסדרים
 הפוליטיים שישררו בין שתי הישויות הפוליטיות החולקות את המרחב התפקודי של
 ירושלים. התרחיש של גבול פתוח, בו מתקיים מעבר חופשי של מועסקים וסחורות בין
 מדינת-ישראל לרשות הפלסטינית, אינו דומה לתרחיש של סגירות והפרדה. בכל אחד

 מתרחישים אלה, מערך התעסוקה הוא המשתנה העיקרי שיושפע מהתמורות במצב.
 מדיניות התעסוקה למרחב התפקודי של ירושלים באה לענות על צורכי האוכלוסיות
 השונות ולממש את הפוטנציאל הטמון במבקשי התעסוקה שגרים, או יגורו באזור. מול
 הביקוש למקומות תעסוקה, הנגזר מגודל האוכלוסייה בעיר ובמטרופולין, עומדות
 האפשרויות או ההיצע במבנים ובקרקע לספק את מקומות התעסוקה הללו. היות שמשאב
 הקרקע מוגבל — צריך שהמענה לביקוש יבוא ממיצוי הפוטנציאל הקרקעי ומצאי השטחים
 הבנויים הקיימים והמאושרים לפעילויות כלכליות. את ההיצע הקרקעי אפשר לתרגם
 למונחים של מספר מועסקים בעזרת מדדים שונים. העמדת ההיצע מול הביקוש יאפשר
 למקד את המדיניות הנדרשת לסגירת הפער ביניהם. המדיניות התעסוקתית אינה צריכה
 להסתפק רק בסגירה מספרית של הפער בין ההיצע לביקוש, אלא גם להבטיח שטחים

 שיידרשו בעתיד בכמות, באיכות ובמיקום שיאפשרו לכוחות השוק לסגור את הפער.

 1 פרק זה מבוסס על אחד מפרקי הרקע של תכנית המתאר למחוז ירושלים (30/1), הנמצאת בהכנה עבור

 משרד הפנים.
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 הפוטנציאל האנושי

 לירושלים מאגר גדול של כוח עבודה מיומן ומשכיל שמקורו בריבוי המוסדות להכשרה
 ולהשכלה גבוהה. בנוסף לכך יש לירושלים שתי קבוצות אוכלוסייה בעלות פוטנציאל
 גדול שטרם מוצה: האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית. על מנת שאפשר יהיה
 להפעיל פוטנציאל זה ולנצל את איכותו המיוחדת לקידום מעמדה הכלכלי של העיר, יש
 לרתום אותו לכוח העבודה ולהקים בעיר מערכות הכשרה מיוחדות לקבוצות אלה. לחרדים,
 למשל, יש להקים מוסדות הכשרה שישלימו את החסר בתחומי ההשכלה החילונית
 (מתימטיקה ואנגלית) בנוסף להכשרה טכנולוגית, כדי שיוכלו לקחת חלק בתעשיות עתירות
 הידע. את מרכזי התעסוקה שיהיו מיועדים לאוכלוסייה החרדית, יש להקים סמוך לשכונות
 המגורים של אוכלוסייה זו. במרכזים אלה אפשר יהיה להקפיד על אווירה מתאימה
 (אוכל כשר, הפרדה בין נשים וגברים, בית-כנסת וכדומה) ולהתאים את מקום העבודה
 לנוהגי החיים של העובדים. לאוכלוסייה הערבית, בעיקר לנשים, יש לפתח קורסים מיוחדים
 להכשרה מקצועית בתחומים מגוונים ובהתאמה לרמת ההשכלה ולאפשרות ההשתלבות

 בשוק העבודה בעיר.
 תעשיות החרושת בירושלים, כמו טקסטיל, הנעלה, מזון ומתכת, לא תוכלנה להמשיך
 להישאר בעיר ולשלם עבור השטחים הנדרשים להן והן תיאלצנה למצוא דרך להתרענן
 ולהתחדש, או לצאת בהדרגה לאזורי תעשייה ברחבי המטרופולין(אזור בית-שמש, או
 מישור-אדומים) או אף לצאת אל מחוץ למדינת-ישראל, אל שטחי הרשות הפלסטינית או

 לירדן.
 מעברן של תעשיות אלה לאזורים הפלסטיניים יאפשר ליצור שם מקומות תעסוקה

 נגישים וזמינים לכוח העבודה הפלסטיני(בעיקר נשים).
 אשר לשאלה אם הפלסטינים יהיו לעולם ״חוטבי עצים ושואבי מים״ - התשובה
 היא שלילית; שיפור מערכות החינוך והקמת אוניברסיטה טכנית רב-לשונית בירושלים
 יאפשרו למשוך כוח עבודה פלסטיני אל תעשיות מתקדמות יותר, אולם זה יהיה תהליך
 ממושך ובתרחיש של שלום יהיה צורך למצוא בינתיים פתרון תעסוקתי לעשרות אלפי

 מבקשי העבודה ממגזר זה.
 את מערך התעסוקה של ירושלים יש אפוא לראות בראייה אזורית הכוללת את העיר
 ירושלים ואת המרחב המטרופוליני הישראלי והפלסטיני הסובב אותה. לכן יש מקום
 להתייחס לתנועות האוכלוסייה בתוך האזור ומהאזור החוצה - דהיינו למגמות ההגירה
 הפנימית של התושבים ולעזיבת תושבים מירושלים לאזור סביבה. תנועות ההגירה הללו
 ישפיעו, והן משפיעות כבר היום, על חוסנה הכלכלי של ירושלים, התלוי במידה רבה
 ביעדי ההגירה ובנוהגי התעסוקה של העוזבים. אם העוזבים את ירושלים ימשיכו להתגורר
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 בתחומי המטרופולין אך ימשיכו לעבוד בעיר, תצא ירושלים נשכרת! אם יעזבו את העיר
 ויעבדו מחוצה לה — תיפגע כלכלתה.

 כדי לחזק ולקיים את זיקתם של העוזבים את ירושלים אל העיר, חשוב לנקוט
 מדיניות כוללת של טיפול ועשייה בשורה של תחומים: לשפר את הנגישות אל העיר,
 בעיקר באמצעות התחבורה הציבורית; לחדש, לשקם ולחזק בצורה משמעותית את מרכז
 העיר; לפתח במרכז העיר שירותים לתעשיות עתירות הידע; לכונן בו מערכות של שירותים
 פיננסיים לסוגיהם; לחדש את מקומות התרבות והבילוי; להרחיב את מוסדות ההכשרה
 המקצועית בתחומים חדשים, ולצאת בפעולות הסברה נרחבות שימשכו אל העיר מועסקים,
 הן מהאזור והן מן הארץ כולה. אחד האמצעים העשויים לתת תנופה לפיתוח מרכז העיר
 הוא הרכבת הקלה, שהקו הראשון שלה אמור לעבור במרכז העיר ולקצר את זמן הנסיעה
 בין אזורי המגורים ומוקדי הפעילות שגלשו לשולי העיר, לבין המרכז המורחב, הכולל את
 הלב המסחרי, קריית הממשלה, קריית העירייה, המרכז האזרחי, העיר העתיקה
 והאוניברסיטה העברית. המשכה של הרכבת הקלה אל הפרברים יחזק יותר את המרכז

 ויאפשר גם לתושבי הפרברים לשוב ולעבוד בעיר.

 מגנה התעשייה הרצוי לירושלים2

 רבות דובר על תעשיות עתירות ידע בירושלים ויש הסבורים שבאמצעות ה״שם״ בלבד
 ניתן להפוך את העיר למרכז היי-טק. הוצעו לעיר שמות כמו ״עיר בינה״, ״הר הסיליקון״
 ו״ירושלים של מעלה״. השם יכול אולי לעזור, אך כדי להשפיע, ולו במעט, על משיבתן של
 התעשיות הרצויות לעיר ולמחוז, דרושה פעולה מאומצת והבחנה ביניהן. יש ללמוד על
 הדינמיקה ודרכי ההתפתחות של התעשיות השונות, לזהות את צורכיהן במיקום ובמשאבים
 אחרים ולעמול קשה על משיבתן לאזור. מאחר שתעשיות ההיי-טק של היום(אינפורמציה
 ותקשורת) אינן מוכנות לקבל למועדון את תעשיות ההיי-טק של אתמול(אלסינט, אלביט,
 וסאיטקס) ולא את התעשיות של המחר (גנומיקה וביוטכנולוגיה) — נשתמש להלן בשם
 ״תעשיות השחר״. השם מרמז על הדינמיקה של תעשיות אלו. היום אלו הן ״תעשיות
 השחר״ שהכול חפצים ביקרן, ומחר הן ייחשבו ״תעשיות הערב״ שינסו להתנער מהן.

 2 מכאן ואילך השימוש במונח ״תעשייה״ יהיה במובנו הרחב של המושג(Industry), הכולל את ענפי המשק

 כולם, לרבות משרדי הממשלה והשירותים הציבוריים האחרים, מערכת החינוך, הבנקאות וכן התעשיות

 המסורתיות והחדשות לסוגיהן. השימוש במובן הצר של המונח יהיה ״תעשיית חרושת״ — למשל ייצור

 כלי-הובלה, חרושת-עץ וכד׳. קשה להגדיר חלק גדול מ״תעשיות השחר״ בתעשיות חרושת, אבל הן בוודאי

 בגדר ״תעשייה״ במובן הרחב של המלה.
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 יעידו על כך אלסינט וסאיטקס, שנחשבו ״תעשיות השחר״ רק לפני עשר, או חמש-עשרה
 שנה.

 הגל של ״תעשיות השחר״ נולד בצומת של טכניקות גנריות מתחום האינפורמציה
 ותעשיות בוגרות מתחומי התקשורת והמדיה (טכניקות גנריות הן טכניקות המשמשות
 מגוון רחב של שימושים). גל זה צמח בישראל סביב תל-אביב וכיום גולשות תעשיות אלה
 צפונה, לעבר רעננה וכפר-סבא ודרומה אל נס-ציונה. גם ירושלים תוכל להיבנות מכך אם
 תשכיל להציע מקומות עבודה ומגורים מושכים בירושלים או בסמוך לה. באזור זה אפשר
 יהיה להציע לתעשיות כאלה שטחים ותשתיות שיתאימו לתבנית הצמיחה האופיינית
 להן וכן אזורי מגורים אטרקטיביים לעובדים בהן. מחקרים מלמדים שהתעשיות האלה
 מעדיפות לצמוח באשכולות(clusters). באשכול של מפעלי היי-טק ימוקם, לצד המפעלים
 עצמם, מגוון רחב של שירותים הנחוצים להם, כגון: משרדי פטנטים, מומחים לשיווק,
 עורכי-דין, כלכלני חדשנות, שירותים פיננסיים ושירותים עסקיים, מוסדות למחקר יישומי,
 מעבדות-שירות, חממות טכנולוגיות, מרכזי-תקשורת, מכללות טכניות, מסעדות, חנויות
 ושירותי-פרט אחרים. לצדו של אשכול תעשיות שכזה יוכלו להתפתח פרברי-מגורים
 שיאפשרו לעובדים לגור סמוך למקום העבודה, בסביבה ירוקה ונקייה, בנוף מיוחד
 ובאקלים נוח יחסית. פרבר כזה צריך להציע רמת שירותים גבוהה, סביבה פנימית המכוונת

 לצורכי העובדים ומערכת חינוך ברמה גבוהה.

 שימת דגש על פיתוח ״תעשיות השחר״ אינה מחייבת הזנחה של תעשיות בוגרות
 מסורתיות שלירושלים יש בהן יתרון יחסי. תעשיות אלה, עליהן מתבססת כלכלת העיר
 היום, הן תיירות, מנהל ממשלתי, מוסדות בריאות ומוסדות חינוך גבוה(חילוני ודתי). יש
 לחזק תעשיות אלה ולשמור אותן בעיר. כמו כן אין להזניח את תעשיות החרושת הקיימות
 (שיש מהן אך מעט בעיר), אבל ראוי למקמן בעיקר מחוץ לירושלים, באזור מישור-
 אדומים או בית-שמש, כי תעשיות-חרושת אלה צורכות נתחי-קרקע גדולים המצויים

 בעיר במשורה.
 ניתן להבטיח לירושלים צמיחה כלכלית בכיוונים רבים, לרבות תעשיות עתירות-ידע
 ותקשוב, מאחר שלא קיימות מגבלות אפקטיביות לגבי תעשיות אלה, שהכול חפצים
 ביקרן. ב״תעשיות השחר״ ההון עוקב אחר הרעיונות ואילו כוח העבודה והשטח הדרוש
 להן אינו רב. יש באזור די כוח-אדם בלתי מנוצל מסוגים שונים והמכשלה היחידה העלולה
 להגביל את התפתחותן של תעשיות אלה בירושלים וסביבתה היא בתחום התחבורה -
 בגודש ובנגישות — אך נושאים אלה ניתנים לפתרון באמצעות השקעות נאותות בתשתיות
 תחבורה. בירושלים מצויה יכולת מדעית ואקדמית, אבל חסרים בה מוסדות מחקר
 טכנולוגיים, אוניברסיטה טכנית ובתי-אולפנא ייעודיים להכשרת כוח-אדם מקבוצות

 אוכלוסייה מסוימות, כמו חרדים ונשים מוסלמיות.
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 בגל הנוכחי של ״תעשיות השחר״ יכולה ירושלים, אם תשכיל ליצור את התנאים
 המתאימים, לקלוט חלק מהגלישה המתחוללת באזור תל-אביב. לגבי הגל הבא של ״תעשיות

 השחר״ — האפשרויות פתוחות.
 בהנחה שהגל הבא של ״תעשיות השחר״ צומח היום בצומת שבין הגנומיקה,
 האינפורמציה והחישה, לבין תעשיות הרפואה, הסביבה והחקלאות - יש לירושלים
 מעמד פתיחה שאינו נחות משל מתחרים אחרים בתחום. המחקר הביולוגי באוניברסיטה
 העברית, המחקר הרפואי ב״הדסה״ וחברת ״טבע״ הם רק דוגמאות אחדות לתנאי ההתחלה
 הטובים הקיימים בירושלים. לשם כך דרושה התערבות ממשית של הממשלה שתכלול
 ריכוז מאמץ והשקעת משאבים. כשם ש״תעשיות השחר״ נהנו בגל הנוכחי מהשקעות
 רבות של הממשלה בתעשיות הבטחוניות ובכוח האדם המייצר ומשתמש בתוצריהן, כך
 תידרש השקעה דומה בפיתוח הכלכלה הלאומית שתתבסס על ״תעשיות השחר״ של הגל
 השלישי. על מנת שהדבר יתרחש, דרוש בין השאר אשכול(cluster) תעשיות שיהיו בו כל
 השירותים הנחוצים, המובילים מהמחקר הבסיסי אל היישום והשיווק. אם הממשלה
 תסייע ותכוון, היא יכולה להשפיע על בחירת המיקום על ציר המחקר הביולוגי רחובות
- בית-דגן - תל-אביב, או לחלופין בצומת המקשר בין רחובות, תל-אביב וירושלים

 ובכך לחזק את ירושלים והאזור.

 לשם כך יידרשו מספר תנאים:
 • הקניה דינמית של מיומנויות המותאמות לשינויים המתרחשים בתעשיות השונות.

 • שטח זמין ומתאים בגודל, שישפיע על מחיר הקרקע.
 • הפחתה ניכרת בביורוקרטיה.

 • הפחתה במיסוי.
 • סביבה פיסית וחברתית נעימה לעבודה ולמגורים.

 • מערכת חינוך איכותית בעיר, או באזורי המגורים שמחוץ לעיר, שייבחרו על-ידי
 העובדים בתעשיות אלה.

 • קיצור משך הנסיעה מבית המגורים לעבודה.
 • קיצור זמני הנסיעה למטרופולין ת״א ולנמל התעופה בן-גוריון.

 רק חלקם של תנאים אלה ניתנים להשגה באמצעות תכנון פיסי סטטוטורי. בתכניות
 אפשר לייעד אתרים מתאימים לאשכול של ״תעשיות השחר״ ולאתר בסמיכות להם מקומות
 מגורים מתאימים. אפשר גם לייעד מקום לקמפוס אוניברסיטאי טכני ולקמפוסים נלווים
 של מכוני מחקר בתחומים הרלוונטיים ובאיתורים המתאימים. אולם אם רוצים ליהנות
 מגל הגלישה הנוכחי מתל-אביב אל השוליים, יש להבטיח את זמינות השטחים הללו עם
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 עודף קרקעי מסוים ובזמן הקרוב ביותר. אחת הסיבות שגלישת תעשיות ההיי-טק מכוונת
 היום לסביבות כפר-סבא, היא שהשטח באזור זה כבר בנוי בחלקו ומוכן להרחבה מיידית
 בהתאמה רבה לצורכי התעשייה, ומשום שבסביבה יש שכונות מגורים איכותיות. אלמלא

 היו השטחים זמינים, היו תעשיות אלה בוחרות להתמקם באזור אחר.

 הביקושים

 על מנת להיערך לקליטה של התעשיות הרצויות והמתאימות לירושלים ולאזור, יש לערוך
 תחילה תחזית של תוספת מבקשי העבודה במטרופולין, על-פי תרחישים גיאופוליטיים
 שונים, ולאחר מכן יש לאמוד את כמות הקרקע והשטחים הבנויים שיידרשו למבקשי
 עבודה אלה. תחזית המועסקים מבוססת על תוספת מספר מקומות העבודה שיידרשו
 כתוצאה מהגידול באוכלוסייה המקומית, ועובדים שיגיעו מאזורים אחרים. התחזיות
 הראו כי בתרחיש של גבול פתוח יהיה צורך בשנת 2020 בכ-200 אלף מקומות עבודה
 נוספים ובתרחיש של גבול סגור — בכ-150 אלף מקומות עבודה.3 על מנת שהתחזיות אכן
 יתממשו, יהיה צורך להעמיד את הקרקעות המיועדות לכך במצב זמין לפיתוח ולבנייה
 של מפעלים. הכשרת מבנים לתעשייה באזורים מועדפים עשויה להימשך זמן רב ועל כן

 יש לפעול בכיוון זה בהקדם, במישור התכנוני והביצועי כאחד.

 כבר הזכרנו לעיל את הפוטנציאל הטמון באוכלוסיות החרדים והערבים (בעיקר
 נשים ערביות) ואת המאמץ הנדרש להוציאו מן הכוח אל הפועל. חשוב לציין כי גם
 האוכלוסייה היהודית היצרנית, שהיא הגורם המרכזי והמניע של כלכלת העיר, אינה
 מובטחת לאורך ימים. אם המדיניות המבקשת לחזק את ירושלים לא תשכיל לכוון לכך
 שהאוכלוסייה היצרנית תישאר בתחומי העיר, עלולה אוכלוסייה זו לעבור בחלקה למודיעין
 או למטרופולין תל-אביב. כדי שאוכלוסייה זו תמשיך לגור ולעבוד בירושלים, יש לכוון
 לרצונותיה ולהעדפותיה בכל הנוגע לאיכויות השירותים הציבוריים והתרבותיים, איכות
 הסביבה ואיכות החיים באזורי המגורים ובאזורי התעסוקה. יש להבטיח בסביבות המגורים
 איכויות גבוהות של חינוך לילדים, פארקים וגנים ציבוריים, מוסדות קהילתיים מפותחים,
 וכמובן גם מקומות עבודה שהולמים את כישוריה של אוכלוסיית היעד ונגישים לה מבחינה
 תחבורתית. את התנאים הללו קשה אולי לקבל במלואם בתוך העיר, בה המחיר גבוה
 וסביבת המגורים לא נשארת הומוגנית לאורך זמן. אפשר לחשוב על תבנית ארגונית של

 3 לגבי התחזית, ראה: צוות תכנון מחוז ירושלים, דוח מס׳ 8, מדיניות התכנון ועקרונות הפיתוח 25.10.2000

 עמ׳ 60-51.
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 שכונות אוטונומיות בירושלים, בהן אפשר יהיה לשמור על סביבה הומוגנית לפי רצון
 התושבים, אך מצב זה הוא בבחינת חזון לעתיד.

 המדיניות

 מול ביקוש של 200 אלף מקומות תעסוקה נוספים, על-פי תרחיש של גבול פתוח (או 150
 אלף מקומות לפי תרחיש של גבול סגור), קיים היצע פוטנציאלי של כ-260 אלף מקומות
 עבודה בשטחים קיימים ומתוכננים. ברם, ניתוח מרחב האפשרויות מראה כי מצד אחד
 נמצא חלק מאזורי התעסוקה ממזרח לעיר ולא על אם הדרך לתל-אביב, ולכן קלושים
 סיכוייהם לקלוט גלישה של תעשיות היי-טק ממטרופולין תל-אביב. מצד שני, המשך
 תנופת הפיתוח מזרחה לעיר מותנה בתרחיש מדיני אופטימי. אפשר גם לראות שרוב
 אזורי התעסוקה במחוז ירושלים מצויים סביב בית-שמש, והם מרוחקים כיום מירושלים
 במונחי זמן נסיעה. שיפור התנועה מבית-שמש לירושלים (כביש 39 למשל, או קו רכבת
 מהירה) עשוי לשנות את המצב, להפוך אזורי תעסוקה אלה לבעלי זיקה דו-מטרופולינית
 (לירושלים ולתל-אביב) ולהקנות להם יתרון תחרותי מיוחד בתחום התעשיות הגולשות

 ממרכזי הערים לפריפריה.
 הבדיקה של מקומות התעסוקה המוצעים כוללת אמנם את כל הפרויקטים הנמצאים
 כיום בתכנון בעיר ובאזור, אולם סביר להניח שלא כולם יתממשו. כמו כן יש להוסיף

 לשם זהירות את השיקולים הבאים:
 • כדי למשוך תעשיות העירה, יש לספק להן קרקע ושטחי בנייה במחיר אטרקטיבי.
 זאת אפשר להשיג על-ידי תכנון המעודד את כוחות השוק, כגון היצע קרקעי גדול

 וזמין, או על-ידי מדיניות העדפה ממשלתית חזקה.
 • השטחים שיידרשו לתעסוקה קטנים מאלה שיידרשו לשכונות המגורים, אך תרומתם
 לרווחת התושבים גבוהה יותר. לכן, אם אין ודאות לגבי התרחיש הפוליטי שיתקיים
 בסופו של דבר, האסטרטגיה שתמזער את הנזק הכרוך באי-ודאות כזאת היא לתכנן

 על-פי תרחיש הגבול הפתוח.

 המסקנה היא שיש להוסיף אתרי פיתוח נוספים לתעשייה, בתוך העיר או על-ידה. אתרים
 אלה צריכים להתאים לתעשיות עתירות-ידע וטכנולוגיה, שיחד עם פעילויות משלימות
 ושירותים אחרים ייצרו את אשכול ״תעשיות השחר״. בנוסף יש להקים בעיר אוניברסיטה
 טכנית אחת ומרכזי הכשרה מיוחדים. מיקומם של האזורים החדשים צריך ליהנות מתנאי
 נגישות נוחים, וכאלה קיימים לאורך כביש מס׳ 4 (שדרות בגין) בין האוניברסיטה העברית
 בגבעת-רם למנחת, סמוך לאוניברסיטה העברית וביה״ח שערי צדק; בצומת שדרות בגין
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 ורח׳ בייט; בצומת הכבישים מס׳ 9 ומס׳ 4 ליד הר-חוצבים ושכונת רמות, וכן באזור
 הנגיש לאוניברסיטה ולבי״ח הדסה בהר הצופים. פארק תעשייה נוסף אפשר לאתר סמוך
 לצומת הגבעה הצרפתית ורמת-שלמה, סמוך לדרך רמאללה. ליד שדה התעופה עטרות
 קיימים שטחים נרחבים המתאימים אף הם לפיתוח תעשייה, בהיותם מישוריים ונגישים
 למרכז העיר, לשדה התעופה ולכביש 45 המוליך אל נמל התעופה בן-גוריון ותל-אביב. את
 האוניברסיטה הטכנולוגית ומוסדות ההכשרה הטכנולוגיים רצוי להקים במרכז העיר

 ולתרום בכך לשיקומו.

 מצב התעסוקה הנוכחי בירושלים ובמחוז

ים אנו למדים שמספר מקומות העבודה שמציעה ירושלים  מתוך הנתונים הסטטיסטי
 דומה למספר מבקשי התעסוקה בעיר, בעוד שמספר מקומות העבודה המוצעים בתל-
 אביב כפול ממספר מבקשי העבודה תושבי תל-אביב. שוק העבודה בתל-אביב מתאזן על-
 ידי מועסקים הבאים מחוץ לעיר וזהו כנראה סוד כוחה הכלכלי והחברתי של העיר. כוח
 המשיכה של תל-אביב נותן חומר למחשבה לגבי מה שניתן אולי לעשות בירושלים. לאור
 התהליכים המוכרים, יגלוש חלק מהאוכלוסייה הירושלמית אל מחוץ לעיר; חלק יבחר
 לגור במרחב המטרופוליני של ירושלים וחלק יעבור למקומות כמו מודיעין. אם נשכיל
 לשמור ולהרחיב את ההיצע והמגוון של מוקדי הפעילות (כולל עבודה) בתוך העיר, ייתכן
 שתושבי העיר שיעברו להתגורר בתחומי המטרופולין, מחוץ לירושלים, ימשיכו לעבוד
 ולצרוך בתוכה. במקרה כזה תתחזק העיר המרכזית, וכשזו תתחזק יגדל כושר התחרות
 של המטרופולין כולה ביחס למקומות אחרים, ואתו כוח המשיכה לגבי המתגוררים מחוצה

 לה.

 אזורי התעסוקה בירושלים

 בירושלים הוגדרו 14 אזורים ראשיים של פעילות כלכלית שבהם מתרכזים רוב השטחים
 המשמשים את המועסקים בעיר. באזורים אלה נמצא את מוקדי המסחר העיקריים, את
 אזורי התעשייה, את המוסדות הממשלתיים, העירוניים, הלאומיים והבינלאומיים, את
 מוסדות החינוך הגבוה ואת מוסדות הבריאות והרווחה. החלוקה לאזורים נעשתה בהסתמך
 על נתוני הארנונה של עיריית-ירושלים. נתונים אלה מלמדים כי סך כל השטחים שנוצלו
 בעיר לפעילויות הכלכליות השונות בשנת 1998, עמדו על 6.7 מיליון מ״ר שטחי רצפה
 (נטו). כ-64% משטחים אלה (4.3 מיליון מ״ר) אכן התרכזו באותם 14 אזורי התעסוקה
 הראשיים שהוגדרו. באזורים אלה התרכזו כ-75% מהשטחים המשמשים את הפעילויות
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 המסחריות בעיר, כ-72% מהשטחים של הפעילות המשרדית וכ-90% משטחי התעשייה.
 שאר השטחים המשמשים לפעילות כלכלית, מפוזרים באזורי מגורים או במרכזי-משנה

 קטנים.
 התפלגות השטחים באזורים השונים היתה כדלהלן:

 במרכז העיר (כולל חלקה המזרחי והעיר העתיקה) היו כ-1.2 מיליון מ״ר לשימושים
 שונים. באזורי התעשייה(הר חוצבים, עטרות, גבעת-שאול, רוממה ותלפיות) היו בשימוש
 כ-2 מיליון מ״ר. בגבעת-רם ובאוניברסיטה על הר הצופים — כ-625 אלף מ״ר, בהדסה
 עין-כרם, הר הצופים ושערי-צדק כ-1.2 מיליון מ״ר. במנחת 144 אלף מ״ר ובשאר חלקי

 העיר עוד 2,5 מיליון מ״ר.
 התפלגות השטחים לפי שימושי הקרקע השונים היתה: 19% מהשטחים שימשו
 לתעשייה ומלאכה, 7% למסחר, 24% למשרדים, 42% למוסדות, ו-8% לבתי-מלון.
 ההתפלגות הזאת מצביעה היטב על אופיה של הכלכלה הירושלמית, שנשלטת ע״י

 השירותים הציבוריים והמוסדיים.
 בעיר הועסקו באותה שנה כ-202 אלף מועסקים ולפיכך השטח הממוצע למועסק

 בכל ענפי התעסוקה עמד על 33.3 מ״ר.

 אופן הניצול של מלאי הקרקעות באזורי התעשייה בירושלים

 ירושלים אינה עיר תעשייתית ולא היתה כזו מעולם. שלטונות המנדט הבריטי גרסו שאין
 זה ראוי לעיר-קודש כירושלים לפתח בתוכה תעשייה, לכן לא הקצו למטרה זו שטחים
 נרחבים בתכניות המתאר העירוניות. שטחים מעטים שיועדו לתעשייה נפרסו לאורך
 מסילת הברזל ולאורך כביש בר-אילן של ימינו, שתוכנן עוד בתקופת המנדט ככביש עוקף
 ירושלים מצפון. תפיסת התכנון של אותם ימים הושפעה מערי אנגליה ואירופה שהיו
 נתונות לזיהום אוויר קשה של התעשיות הכבדות, דימוי שעמד בסתירה לדימויה המקודש
 של ירושלים. בשנים שלאחר קום המדינה נעשה מאמץ לשנות ולאזן יותר את מבנה
 התעסוקה של ירושלים ולהוסיף לו את מרכיב התעשייה, ובעיקר תעשיות חרושת
 מסורתיות. תעשיות כאלה הוקמו למשל באזור התעשייה הקטן בשכונת מקור-ברוך ומאוחר
 יותר, עם הקמת החברה הכלכלית, גם בשכונת רוממה ובאזור תל-ארזה. במהלך השנים
 הוקפו אזורי תעשייה אלה בשכונות מגורים והתעשיות פונו מהם בהדרגה. מאוחר יותר,
 בסוף שנות ה-50, יועדו בתכנית המתאר משנת 1959 (תכנית מס׳ 62) אזורי תעשייה
 נוספים בתלפיות, בגבעת-שאול ובהר-חוצביס, שהיו ברובם על קו הגבול או נצפו ממנו.
 לכן אין פלא שפיתוחם של אזורים אלה התעכב זמן רב. רק לאחר איחודה של העיר,
 ב-1967, החלה תנופת פיתוח ונוספו אזורי תעשייה חדשים מדרום לשדה התעופה עטרות,
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 ליד מנחת (מלחה) ובפסגת-זאב. התפתחות אזורי התעשייה עתירת הידע במנחת ובהר-
 חוצבים היא אפוא תופעה מאוחרת יחסית.

 היום מוגדרים בתכניות המתאר של העיר מספר אזורי תעשייה, חלקם משמש עדיין
 באופן חלקי לתעשיות חרושת מסורתיות, למלאכה ולאחסנה, חלקם לתעשיות עתירות-
 ידע. השטח הכולל המיועד בתכניות הסטטוטוריות השונות לתעשייה הוא כ-4.5% משטחה
ך כל 126,000 דונם). שטח מגרשי הבנייה לתעשייה  של העיר (5,610 דונם ברוטו מתוך ס
 (השטח נטו ללא דרכים, חנייה וכד׳) עומד על כ-2,600 דונם בלבד, כ-690 דונם מהם

 לתעשיות עתירות-ידע.

 במהלך השנים פסקו אזורי התעשייה הוותיקים בעיר למלא את ייעודם המקורי
 והפכו לאזורי תעסוקה המשלבים בתוכם שימושי קרקע מעורבים, לרבות מסחר קמעונאי,
 משרדים ושירותים אישיים לסוגיהם. בעיקר בולטת התופעה באזורי התעשייה בתלפיות
 ובגבעת-שאול. באזורים אלה האמירו מאד מחירי הקרקע וכתוצאה מכך נדחקה בהדרגה
 תעשיית החרושת שאין באפשרותה לשלם את דמי השכירות הגבוהים ולעמוד בתחרות
 עם הפעילויות המסחריות והמשרדיות. חלק מתעשיות החרושת, בעיקר אלה הצורכות
 שטחי קרקע נרחבים, נאלצו לעזוב את העיר ופנו לאזורי התעשייה שמחוץ לירושלים,

 לבית-שמש או למישור-אדומים.

 תהליך חדירת המסחר והמשרדים לאזורי התעשייה המסורתיים הנו תוצאה של
 מספר גורמים ובהם: תנאי הנגישות הקשים למרכז העיר, מחירי שכירות גבוהים במרכז,
 היעדר מקומות חנייה מספיקים וזמינים, תמורות בענפי התעשייה עצמם והקמת חנויות
 מפעל צמודות, ומעל לכל — היעדר מדיניות עקבית של הרשות המקומית, שאפשרה
 לתפקודים מסחריים לחדור אל אזורי התעשייה שיועדו למפעלים יצרניים, או לשירותי-
 רכב בלבד. תמורות ותהליכים כאלה באזורים שיועדו רק לתעשייה, אינם ייחודיים
 לירושלים והם פוקדים גם אזורי תעשייה אחרים בארץ המשנים בהדרגה את תדמיתם.
 בירושלים, באזור התעשייה בגבעת-שאול, התפתח מרכז תעסוקה גדול שבו יש משקל
 מיוחד למשרדי ממשלה ושלוחותיהם, שחלק מהם עזבו את מרכז העיר. הקרבה לכביש
 ירושלים—תל-אביב והנגישות הנוחה יותר לכיוון השפלה, יצרו באזור זה תנאים
 אטרקטיביים במיוחד עבור מגוון תעסוקות ומשרדים. אזור גבעת-שאול, שהיה מתאים
 במיוחד לתעשיות עתירות-ידע בתחום התקשורת והמחשבים, פתח שעריו לתחרות עם
 פעילויות מסחר ומשרדים שדחקו ממנו כמעט לחלוטין את התעשייה, שלא היתה מסוגלת
 להתמודד עם דמי השכירות שהמריאו. ייתכן שבעתיד, עם השלמת קריית הממשלה
 וריכוז מרבית המשרדים בתוכה, יפנו חלק מהמשרדים את האזור והוא יחזור להיות אזור
 ייחודי לתעשיות עתירות-ידע. משרדי הממשלה באזור גבעת-שאול משכו אחריהם שורה
 ארוכה של שירותים עסקיים, כמו עורכי-דין, רואי-חשבון, שירותי-צילום וכד׳. אלה עשויים
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 להישאר גם בעתיד באזור ולספק שירות לתעשיות עתירות הידע, אם אכן יחליפו את
 משרדי הממשלה.

 עזיבת משרדי הממשלה את מרכז העיר היא הרסנית. חוסר הניצול של הקומות
 העליונות במרכז למשרדים הוא לרועץ לפרויקטים קיימים ומתוכננים, וגורם לעיכוב
 יוזמות בנייה במרכז, מחשש מחסור בביקושים לקומות העליונות. בניית מרכזי-מסחר
 גדולים ומודרניים בפריפריה (כמו מרכז מנחת) פגעו קשה בחיי המסחר של מרכז העיר,

 נוסף ליציאת מוסדות התרבות והחינוך ממנו.

 שיקולי המיקום של התעשיות עתידות הידע

 התעשיות של הגל החדש - תעשיות ההיי-טק לסוגיהן — מבקשות תנאי מיקום וסביבה
 מיוחדים. הן בוחרות את האזורים המועדפים עליהן על-פי שיקולים וקריטריונים ברורים.

 ניתוח המיקום של תעשיות אלה מצביע על שיקולי המיקום הבאים:

 • יכולת רכישת מיומנות: תעשיות עתירות-ידע מבקשות מיומנויות מקצועיות חדשות

 בתדירות גבוהה, בשל הצורך להתאים את כוח העבודה לשינויים המהירים בתחומי
 הפעילות המשתנים. כחלק מעקרונות המיקום ובחירת מקום המפעל צריך אפוא
 שיהיה באזור בית-אולפנא שבו אפשר יהיה לרכוש את המיומנויות הדרושות. הניסיון
 מלמד שתעשיות כאלה משגשגות בקרבה מיידית לבתי-אולפנא (כגון סטנפורד או
 .M.I.T בארה״ב, הטכניון בחיפה, מכון ויצמן ברחובות, ו״עתידים״ הסמוך לאוני
 ברסיטת תל-אביב). בירושלים משמשת האוניברסיטה העברית מרכז למחקר שימושי
 וכך גם ״הדסה״. את אלה צריך להרחיב, לגוון ולחזק. רכישת מיומנויות חשובה
 לאוכלוסיות שלמות בירושלים, שלא נכנסו למעגל ההיי-טק, כמו החרדים והערבים,

 אשר לכל אחת מהן דרוש בית-אולפנא בעל אופי שונה.

 • נגישות טוכה: חשיבות רבה בבחירת המיקום נודעת לזמן הנסיעה מן הבית למקום

 העבודה וממקום העבודה לשדה התעופה ולמרכז העסקים במטרופולין תל-אביב. יש
 גם חשיבות לזמן הדרוש להגיע אל השירותים הנלווים השונים.

 • זריזות תגוכה: בתעשיות שבהן מדובר - הזמן חשוב מכסף. לכן מחפשות תעשיות

 אלה מקום שלא יכביד על מהירות התגובה, הפחתה בביורוקרטיה(ממשלתית ואחרת)
 ואם זו נחוצה, אז לפחות שתהא יעילה וזריזה.

 • אפשרויות ליצירת אשכול (cluster): יש חשיבות לריכוז בקרבה מיידית (במונחי

 זמן) של תעשיות משלימות ומגוון שירותים חיוני. השירותים הם: מסעדות ומקומות
 מפגש, אמצעי תקשוב ותקשורת, שירותים עסקיים יעילים ומגוונים, מכוני מחקר

99 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 ובתי-אולפנא שונים וכיוצ״ב. האשכול בא להשיג את ״אפקט הקפיטריה״, כלומר:
 ריכוז המאפשר העברה לא-פורמלית של האינפורמציה וקבלת השירותים בין כל

 המשתתפים.

 • מהיר: ״תעשיות השחר״ מודעות מאד להוצאות הכספיות שלהן, לכן, בבחירת המיקום,

 הן תבאנה בחשבון את מחירי השכירות בהשוואה למקומות אחרים.

 • מיסוי: מדובר בתעשיות מרוויחות ולכן חשוב להן גובה המס השולי שעליהן לשלם.

 כמו כן הן רגישות למסי מקום, כמו ארנונה עירונית או אזורית.

 • סביכה איכותית: כמו אחרים, גם עובדי היי-טק מעוניינים בסביבת עבודה אסתטית

 ואיכותית. חשובים להם הנוף, השטח הפתוח והמגונן סביב אזורי הפעילות וכוי.
 סביבה משמעותה גם סביבה פוליטית, כלכלית וחברתית.

 • סכיכה פוליטית: התעשיות הללו מתקיימות בעיקר על הון פרטי חיצוני. הון כזה

 זורם רק למקום שבו שוררים שלום ויציבות פוליטית, פנימית וחיצונית.

 • סכיכת מגורים איכותית: אנשי היי-טק, כרוב בני האדם, מעדיפים לגור בין אנשים

 דומים להם, במקום שקט, תרבותי, מטופח ורגוע. הם רוצים ליהנות משירותים
 באיכות גבוהה ובמחיר סביר ובמיוחד משירותי חינוך ותרבות ברמה גבוהה. אנשים
 אלה, שהשכלתם היא מטה לחמם, יודעים להעריך סביבה תרבותית וגורם זה חשוב

 להם בבחירת מקום המגורים.

 • מגוון ושונות: תעשיית היי-טק היא מושג המתייחס למגוון רב של תעשיות. יש תעשיות

 גדולות ולא תמיד נקיות, ויש תעשיות קטנות ונקיות! יש המבקשות חדרים בבניין
 משרדים, ויש הדורשות קומה שלמה או בניין משלהן! יש שלא יסתפקו בפחות מקמפוס
 שלם לעצמן. כל אחד מן האפיונים האלה מוליך לדרישות מיקום שונות. בהנחה
 שהגל הבא של תעשיות אלה יכלול גם תעשיות המבוססות על גנומיקה חקלאית, אזי

 יושפע המיקום גם מסמיכות לחממות או לחוות ניסיונות.

 • מוניטין: יש חברות עם מוניטין מוכר וידוע, אבל חברת סטרט-אפ חדשה, שזה עתה

 יצאה לאוויר העולם, זקוקה לשם ידוע כדי לתלות עליו את זהותה הבלתי-מוכרת -
 שם שיקנה לה תשומת-לב ראשונית. השם ״ירושלים״ יכול בהחלט לסייע בכך.

 שיקולי המיקום עשויים להכתיב את יכולת התחרות של מרחב ירושלים עם אזורים
 אחרים בארץ. יימצאו התנאים המתאימים — תוכל תעשיית ההיי-טק להכות שורשים
 בהצלחה במרחב ירושלים. לא יימצאו התנאים המתאימים - לא יימשכו תעשיות כאלה

 אל המרחב.
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 התעשיות עתירות הידע בירושלים

 בירושלים שבעה אזורים המיועדים לתעשיות עתירות-ידע, מהם שלושה נמצאים בעיצומו
 של תהליך פיתוח: הר-חוצבים, עם פוטנציאל בנייה נוסף של כ-350 אלף מ״ר; הפארק
 הטכנולוגי במנחת (מלחה) עם פוטנציאל בנייה של 25 אלף מ״ר; גבעת-שאול ג׳ עם כ-20
 אלף מ״ר נוספים. שלושה אזורים אחרים אושרו בתכניות אך טרם הוחל בפיתוחם והם:
 פסגת-זאב מזרח, פסגת-זאב צפון ומטע״מ גבעת-רם. פוטנציאל הבנייה באזורים אלה
 מסתכם בכ-240 אלף מ״ר נוספים. אזור אחר, סמוך לביה״ח הדסה עין-כרם, נמצא עדיין
 בשלבי תכנון ראשוניים, ובו כ-55 אלף מ״ר. סך כל פוטנציאל הבנייה באזורים המיועדים

 לתעשיות עתירות הידע, מסתכם בכ-700 אלף מ״ר.
 באזורי תעשייה מאושרים אחרים בירושלים מגיע היקף פוטנציאל הבנייה לכ-1.8
 מיליון מ״ר, כמחציתו באזור התעשייה בעטרות, הנתון כיום בקשיים הנובעים ממצב
 הביטחון בעיר. יש לציין בהקשר זה כי באזורים אחרים, כמו תלפיות וגבעת-שאול, עתודות
 הקרקע והבנייה שעוד נותרו, עלולות להיתפס על-ידי שימושי מסחר ומשרדים לסוגיהם,

 אם לא תמומש מדיניות העדפה חד-משמעית לתעסוקות יצרניות בתעשייה.
 עתודות הבנייה מראות כי בירושלים כ-700 אלף מ״ר מתוכננים לתעשיות עתירות-
 ידע, וכ-1.8 מיליון מ״ר עבור התעשיות המסורתיות. אולם, כדי לאמת את הנתונים עם
 מגמות הפיתוח בשטח ואפשרויות למימוש הפוטנציאל בפועל, ראוי להפחית שיעור מסוים
 מהעתודות המתוכננות, בעיקר באזורי התעשייה בתלפיות, בגבעת-שאול ובעטרות א׳.
 אמנם ניצול הקרקע באזור עטרות הוא ברמה נמוכה מאד, אך נראה שלא ניתן להגיע
 לניצול גבוה יותר מפאת הבינוי הקיים באזור. לפיכך הונח כי פוטנציאל הבנייה באזורים
 אלה יהיה נמוך ב-40% בפועל מאפשרויות הבנייה התיאורטיות המאושרות. מכאן שהיתרה
 הריאלית לבנייה עבור תעשיות חרושת, מלאכה ושירותים שונים, תעמוד על כ-1.1 מיליון

 מ״ר בכל אזורי התעשייה המאושרים.
 גם באזורים שייעודם תעשיות עתירות-ידע לא ניתן יהיה לנצל את מלוא היקפי

 הבנייה המותרים בשל סוגי התעשיות שהוקמו כבר ומפאת מתכונת הבנייה שלהן.
 לסיכום, העתודה הריאלית לבנייה עבור תעשיית החרושת המסורתית בירושלים

 עומדת על 1.8 מיליון מ״ר ועבור התעשייה עתירת הידע כ-650 אלף מ״ר.
 יש אפשרות לפתח אתרים חדשים עבור תעשיות עתירות-ידע. אתרים אלה צריכים
 להתאים בתכונותיהם ובמיקומם לפיתוח מסוג זה. כך למשל אפשר להוסיף פארקים
 תעשייתיים לא גדולים לאורך כביש מס׳ 4 (שדרות בגין) וליד כביש מס׳ 9 המחבר את
 גבעת-שפירא עם הכניסה לעיר דרך צומת רמות-אלון. גם סביב שדה התעופה בעטרות יש
 עדיין שטחים גדולים לפיתוח. לעת רגיעה ביטחונית וכינון יחסי שכנות טובה עם
 הפלסטינים — עשוי האזור הזה להתבסס על התחבורה האווירית משדה התעופה עטרות
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 ועל הכביש המהיר לכיוון לוד. כמו כן יוכל אזור זה לשמש אתר תעסוקה משותף לישראל

 ולישות הפלסטינית.

 איור 1

 הגן הטכנולוגי במנחת(מלחה)

 שטחים מתוכננים לתעסוקה בירושלים

4 מנתחת את כל תכניות הפיתוח המבוצעות ואת כל הפרויקטים  עבודה שנערכה לאחרונה

 המתוכננים בעיר. סך כל השטחים הנמצאים כיום בתכנון בירושלים לייעודי קרקע שאינם

 למגורים, מסתכמים בכ-8 מיליון מ״ר, כמחציתם (4.3 מיליון מ״ר) מרוכזים ב-14 אזורי

 התעסוקה העיקריים. שליש מכלל הפרויקטים(כ-2.6 מיליון מ״ר) מאושרים בתכניות, או

 נמצאים אפילו בבנייה; כ-650 אלף מ״ר נוספים הם פרויקטים בתהליכי תכנון מתקדמים

 ו-1.1 מיליון מ״ר בתכניות שטרם הבשילו.

י 2000. ל ו , י ם י ל ש ו ר י ת ב ו י נ כ ת ם ו י ט ק י ו ר ן פ ו כ ד . ע ם י ל ש ו ר י ה ב ר ו ב ח ת ב ל א ־ ת י נ כ , נ. ת ן מ ט ו  י ג
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 לפעילות תעשייתית מסורתית מתוכננים כ-763 אלף מ״ר, לתעשייה עתירת-ידע —
 1.4 מיליון מ״ר, לפעילויות מסחר - 1.5 מיליון מ״ר, למשרדים - 1.3 מיליון מ״ר,

 למוסדות — 2.1 מיליון מ״ר ולמלונאות קרוב ל-1.0 מיליון מ״ר.
 שטחים אלה עשויים לספק עבודה לרבע מיליון מועסקים לערך, כ-130 אלף מהם
 יתרכזו באזורי התעסוקה העיקריים והשאר יתפזרו באזורי העיר האחרים. חישוב מקומות
 העבודה נעשה על-פי מדדים דיפרנציאליים ממוצעים של שטח בנוי(נטו) למועסק בענפי

 התעסוקה השונים.

 עקרונות מדיניות הפיתוח לאזורי התעסוקה במרחב ירושלים
 פיתוחם של אזורי התעסוקה בירושלים צריך להתבסס על העקרונות הבאים:

 א. ריכוזיות — מספר גדול ככל האפשר של מקומות תעסוקה בירושלים גופה, בסמוך
 אליה, או בבית-שמש.

 ב. נגישות — הבטחת נגישות נוחה ומהירה לאזורי התעסוקה בעיר.
 ג. עדיפויות — מתן עדיפות לתעשיות עתירות הידע של הן־ור הבא, תוך שמירה על

 התעסוקות המסורתיות בעיר.
 ד. מיקום - ריכוז תעשיות מסורתיות, עתירות-שטח, באזורי התעשייה שמחוץ לירושלים

 בנחם (הר-טוב) או במישור-אדומים.
 ה. שיתוף ושילוב — שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית במרכזי התעסוקה שבאזורי
 התפר בין שתי האוכלוסיות (מצפון לעטרות ולאורך כביש הטבעת המזרחי), כאשר

 הדבר יתאפשר.
 ו. התאמה לאוכלוסיות מיוחדות — פיתוח מרכזי תעסוקה מתאימים ליד אזורי המגורים

 עבור אוכלוסיות ייחודיות (חרדית וערבית).
 ז. פריסה מרחבית — פיתוח מרכזי-תעסוקה עתירת-ידע ופארקים טכנולוגיים מתמחים

 סמוך לירושלים, לאורך ציר ירושלים-תל-אביב.

 אזורי תעסוקה חדשים בירושלים

 ירושלים אינה משופעת בשטחים מתאימים לאזורי תעשייה חדשים! נהפוך הוא — קיים
 בהם מחסור. זו הסיבה שיש לנצל ככל שניתן את אזורי התעסוקה הקיימים ולמצות בהם
 את אפשרויות הבנייה. עבור פארקים טכנולוגיים חדשים, ששטחם בד״כ מצומצם יותר
 מאזורי תעשייה רגילים, אפשר למצוא שטחים מתאימים בעיר, בעיקר לאורך צירי תנועה
 עורקיים המבטיחים נגישות מהירה ואפילו בסמיכות לאזורי מגורים. אזורי תעסוקה
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 כאלה אינם מהווים בד״כ מטרד סביבתי לאזורי מגורים סמוכים. עיקרון חשוב במימוש
 מדיניות זו הוא הקפדה שאזורים שנועדו לתעשיות עתירות-ידע ישמשו אך ורק לייעודן

 זה ולשירותים המשלימים את האשכול הדרוש להם.
 האזורים שנמצאו מתאימים לכך בעיר הם: הר-חוצבים, גן טכנולוגי מנחת, מטע״מ
 גבעת-רם. אזורים חדשים אפשר יהיה לפתח בשטח שהוקצה ממזרח לפסגת-זאב, בגבעת-
 שאול ב׳ ו-ג׳ וליד ביה״ח הדסה עין-כרם. אזורים נוספים שחולמים פארקים טכנולוגיים

 קטנים יותר, נמצאים לאורך כביש מס׳ 4 (שדרות בגין).

 פריסה מוצעת של אזורי תעסוקה מחוץ לירושלים

 א. במערב המטרופולין

 אזורי התעסוקה העיקריים במטרופולין ירושלים מרוכזים סביב בית-שמש במערב ומישור־
 אדומים במזרח. אתרים אלה ישמשו גם בעתיד כאזורי תעסוקה עיקריים מחוץ לירושלים.
 במרביתם יש עדיין יתרות קרקע גדולות המיועדות לתעשייה או לתעסוקה אחרת. יהיה

 צורך לנקוט מדיניות שתוליך להגברת ניצול הפוטנציאל הקרקעי באזורים אלה:
 אזור נחם - הר-טוב משתייך מוניציפלית למועצה האזורית מטה-יהודה. האזור

 ימשיך לשמש אזור תעשייה בו יפעלו בעיקר תעשיות מסורתיות לצד תעשיות עתירות-
 ידע. ייעודו העיקרי של האזור לקלוט את התעשיות המסורתיות שמבקשות לעבור לאזור
 ירושלים וצורבות שטחים גדולים. האזור משתרע על כ-3,800 ד׳ ויתרת הבנייה בו מסתכמת

 בעשרות אלפי מ״ר.
 אזורי תעשייה סביב בית-שמש. סביב בית-שמש יש שלושה אזורי תעשייה: צפוני,

 מערבי ומזרחי. סך כל חשטח באזורים אלה מסתכם ב-3,500 ד׳. האזור הצפוני ימשיך
 לשמש בעיקר למלאכה ומסחר. אזור התעשייה המערבי ששטחו 2,670 ד׳ ישמש לתעשיות
 מעורבות, ואילו האזור המזרחי ישמש מרכז תעסוקה עתירת-ידע לרמת-בית-שמש ויתפתח

 בהתאם לצרכים העתידיים של העיר.
 בכל המרחב המערבי של מטרופולין ירושלים יש עתודות קרקע לבנייה של כ-3 מיליון

 מ״ר העשויים לאכלס כ-66 אלף מועסקים.

 אזורים חדשים המוצעים כאזורי תעסוקה לאורך כביש ירושלים-תל-אביב

 בשל קרבתם היחסית של אזורים אלה לכביש ירושלים — תל-אביב, טמון בהם פוטנציאל
 כלכלי רב, אך יחד עם זאת רגישים אזורים אלה מאד מבחינה נופית. על-כן, פיתוחם
 ואיתורם צריך שיהיה מונחה גם על-ידי שיקולים של נצפות וחזות. האתרים המוצעים

 הם:
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 מתחם המחצבה והמגרטה במבשרת-ציון: אזור תעשייה עם פוטנציאל גדול וחשוב

 לאורך ציר ירושלים-תל-אביב, שיכול לשרת היטב את ירושלים ומבשרת-ציון.
 בקיבוצים מעלה־החמישה וקריית-ענבים: בעמק שבין בית-נקופה לקריית-ענבים,

 במקום הרפתות של שני הקיבוצים, המהוות כיום מטרד אקולוגי חמור.
 באזור אולפני ג״ג: סמוך לקריית-יערים, יש אפשרות להרחיב את אזור התעסוקה

 הקיים ולאפשר את השימוש בו ליישובים הסמוכים — קריית-יערים, אבו-גוש ונווה-
 אילן.

 תעסוקה חלופית ביישובים החקלאיים באזור ירושלים

 יישובי ״פרוזדור ירושלים״ פסקו זה מכבר להישען על החקלאות כמקור פרנסה. התחליף
 המתאים ביותר לתנאים של הרי-יהודה ובמיוחד בהר הגבוה, הוא פיתוח ענף התיירות
 הכפרית-חקלאית, בדומה למקובל היום בארצות אירופה ואגן הים התיכון. הסמיכות
 היחסית של יישובים אלה לירושלים תסייע להם לפתח את הענף. התנאים בהרי-ירושלים
 ובשפלת-יהודה אינם שונים בהרבה מהתנאים בגליל. בהכוונה נכונה ומדיניות עידוד
 ממשלתית אפשר יהיה לפתח את ענף האירוח ואת השירותים המשלימים ביישובים
 שיבקשו זאת. יש לקדם בברכה יוזמות בתחום התיירות, כגון הקמת יקבים, מסעדות או

 פעילויות דומות.

 ב. במזרח המטרופולין

 הפעילות בתחומי יהודה ושומרון אינה כוללת רק אזורי מגורים בערים (מעלה-אדומים,
 אפרתה, גבעת-זאב, ביתר-עילית) וביישובים קטנים הפזורים סביב העיר. לאלה נוספו
 במרוצת השנים אזורי תעסוקה ומרכזי מסחר שהגדול בהם הוא אזור מישור-אדומים
 שהוא עתודת הקרקע הגדולה ביותר לתעשייה מסורתית ואחרת באזור ירושלים. בנוסף
 לכך הוכשרו אזורי תעשייה נוספים(למשל שער-בנימין) ואזורים אחרים מתוכננים כמרכזי

 תעסוקה ושירותים.
 התפתחותם של אזורים אלה תלויה במידה רבה בהסדרים פוליטיים לעתיד לבוא,
 אך בינתיים הם זוכים לפיתוח ואכלוס ומשמשים כמאגרי תעסוקה לאוכלוסייה המתגוררת

 בתחומי יו״ש ולמועסקים מירושלים עצמה.
 סך כל שטחי הבנייה באזורים אלה הוא כ-3.8 מיליון^מ״ר המאפשרים מתן תעסוקה

 לכ-77 אלף עובדים.
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 מדיניות פריסת אזורי התעסוקה

 בהתאם לתרחיש של גבולות פתוחים — נמצא שבמרחב המטרופוליני של ירושלים יידרשו
 עד שנת 2020 עוד כ-200 אלף מקומות עבודה. בתרחיש של גבול סגור יידרשו 150 אלף
 מקומות. תחזית זו נגזרת מאומדני גידול האוכלוסייה כפי שנחזו עבור התכנית האסטרטגית
 של עיריית-ירושלים.5 מול אומדנים אלה עומדות האפשרויות בעין, במונחים של שטח
 רצפות וכוח עבודה זמין. עתודות הקרקע במטרופולין ירושלים עשויות לאפשר מקומות
 עבודה לכ-275 אלף מועסקים (כ-132 אלף מועסקים בעיר, כ-66 אלף במחוז וכ-77 אלף
 בתחומי יו״ש). אלה מותנים כאמור• במיצוי פוטנציאל הבנייה בשטחים המוקצים כיום
 לתעסוקה ובמימוש הפרויקטים המתוכננים לתעסוקה. העמדת הפוטנציאל הקרקעי מול
 הביקוש לכוח-עבודה, מראה לכאורה על איזון במספרים. כלומר, כמות הקרקע והשטח
 הבנוי והמתוכנן לעתיד, עשויים לענות על אומדני הגידול במספר המועסקים. אולם יש
 להסתייג מצורת החישוב החשבונאית, שכן הפיתוח בתחומי יו״ש תלוי בתרחיש המדיני,
 ואילו בתחומי מחוז ירושלים מצוי חלק ניכר מהשטחים סביב בית-שמש, המרוחקת
 יחסית מירושלים במונחי זמן נסיעה. ייתכן שהרכבת תקצר את זמן הנסיעה וכן גם כביש
 39 המתוכנן לעבור מעמק האלה לירושלים, וכך תזכה בית-שמש ביתרון תחרותי מיוחד

 כעיר קרובה יחסית לשני מרכזים מטרופוליניים: ירושלים ותל-אביב.

 אם מצרפים שיקולים אלה לכך שמשיכת מפעלים מאזורים אחרים בארץ מצריכה
 שטחים במחיר תחרותי, הרי שבכל זאת דרושה תוספת שטחים. תוספת זו חשוב שתימצא
 בתוך ירושלים או בסמיכות רבה אליה, כדי שהתועלת לעיר תהיה מרבית. לא מדובר
 בתוספת מקומות עבודה במפעלי חרושת מסורתית, שכן לאלה יימצא מקום במחוז
 ובתחומי יו״ש, אלא מדובר ב״תעשיות השחר״ של הגל הנוכחי והגל הבא. בנוסף לכך אין
 לוותר כאמור על התעסוקות המסורתיות בתוך ירושלים, כמו משרדי הממשלה, מוסדות

 חינוך גבוה, מוסדות בריאות ומוסדות תרבות, שירושלים נהנית בהם מיתרון תחרותי.

 דלה-פרגולה, ס., תחזית האוכלוסייה לירושלים, תכנית אסטרטגית לירושלים. עיריית-ירושלים 1999.
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 פיתוח בר־קיימא בירושלים: היבטים
 פוליטיים וחברתיים

 שלמה חסון

 מטרות

 מטרת הפרק שלהלן היא לגבש עקרונות לארגון פוליטי וחברתי של ירושלים, במטרה
 לקדם פיתוח בר-קיימא בעיר. הכוונה היא להציג דגמים של ארגונים ברמה המטרופולינית,
 העירונית והתת-עירונית, שיסייעו בקידום והגשמת הרעיון של עיר בת-קיימא. הכוונה

 היא להשיג את המטרות הבאות:
 • הגדרת המטרות והיעדים לפיתוח בר-קיימא בהיבט החברתי והפוליטי;

 • יצירת מערכת מוסדית לקידום היעדים של פיתוח בר-קיימא;
 • הגדרת קווים מנחים למוסדות המיועדים לקידומו של פיתוח בר-קיימא.

 רציונל

 הקשר בין ההיבט הפוליטי-חברתי לבין פיתוח בר-קיימא זוכה בשנים האחרונות
 להתעניינות מרובה. ועידת ריו שהתקיימה בשנת 1992 וכן האיחוד האירופי, העמידו את
 הקהילה וההתארגנות המקומית במקום מרכזי. הטענה שהועלתה היתה כי פיתוח בר-
 קיימא מחייב התייחסות לתהליכים פוליטיים ופוליטיים-חברתיים ולקישור תהליכים
 אלה עם תהליכי התכנון. במיוחד מודגש הצורך ביצירת שותפות בין המגזר הפרטי למגזר

 הציבורי ובמעורבות הציבור בתהליכי התכנון.

 הדגש על שותפות ומעורבות נובע ממספר סיבות:
 • משיכת הון פרטי: גובר הצורך במשיכת הון פרטי ורתימתו למשימות הגדולות הניצבות

 בפני הרשויות המקומיות. במיוחד נחוצה השותפות לצורך החייאה של מרכזי ערים.
 למרכזי הערים הוותיקות יש פוטנציאל גדול להתחדשות, אך התחדשות זו כרוכה
 בהשקעות עצומות בפיתוח התשתית, התחבורה, מחזור שטחים בנויים, פינוי ובינוי.
 הרשויות המקומיות, במשאביהן המוגבלים, אינן מסוגלות להתמודד עם הבעיה
 בכוחות עצמן. מה שנדרש על כן הוא שותפות מסוג חדש בין המגזר המוניציפלי
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 לפרטי, תוך ניצול היתרונות היחסיים של כל שותף. הרשות המקומית יכולה לסייע
 בתהליכי פינוי, לקדם תהליכי תכנון ולסייע בהשגת משאבים. המגזר הפרטי יכול

 לסייע בתחום גיוס המשאבים ובתחום המקצועי של הפיתוח והבנייה.
 • שיתוף הציבור: הצורך בשיתוף הציבור משקף את התגברות המודעות החברתית

 בתחום הסביבה. בשנים האחרונות נעשתה החברה מודעת יותר ויותר לנושאים
 סביבתיים ונוטלת חלק פעיל בעיצוב הסביבה, לרוב בדרך של התארגנות מקומית.
 בירושלים בלטה ההתארגנות בהתנגדות לסלילת כבישים שנתפסו כמאיימים, כמו
 כביש מס׳ 4, בהתנגדות לפיתוח מתחמים גדולים ולבנייה לגובה, שמירה על שטחים
 ירוקים, כמו יער ירושלים, הגנה על שכונות ותיקות כמו רחביה, ועל אתרים היסטוריים.
 המאבקים שיקפו היעדר התאמה בין כוונות המפתחים והפוליטיקאים שתמכו בהם,
 לבין הערכים והאינטרסים של הציבור. בהיעדר דרך למיסוד מעורבות הציבור, גלשו
 המאבקים הסביבתיים עד מהרה לבית המשפט. מאבקים אלה האריכו את תהליך
 התכנון ופגעו בפיתוח העיר. האלטרנטיבה היא פיתוח ותכנון המושתתים על מעורבות
 הציבור, על אחריות הציבור לסביבתו ועל גילוי רגישות ציבורית לסביבה, לא רק

 למען הדור הנוכחי אלא גם למען הדורות הבאים.
 • שותפות בין רשויות: בשנים האחרונות גברה המודעות לצורך ליצור שותפות בין

 רשויות, על מנת לקדם נושאים משותפים בתחומי התשתית, התחבורה, האקולוגיה
 והפיתוח הכלכלי.

 על אף העניין הגובר בנושאים הפוליטיים והחברתיים, אין עדיין חשיבה מסודרת שתקשר
 בין המערכת הפוליטית-חברתית לבין היעד של פיתוח בר-קיימא, וזוהי בדיוק מטרת

 העבודה הנוכחית.

 הגדרות של פיתוח בר-קיימא

 ההגדרה הרווחת לפי דוח ברונטלנד משנת 1987 אומרת כי פיתוח בר-קיימא הוא פיתוח
 הדואג לצרכים ולאינטרסים של הדור הנוכחי מבלי לפגוע בצרכים ובאינטרסים של הדורות
 הבאים. הגדרה זו מדגישה את הצורך בראייה רב-דורית ומדגישה את ההוגנות הבין-
 דורית בהתייחסות לסביבה. אולם ההוגנות אינה יכולה להיות מוגבלת רק לחתכי אורך,
 כלומר לדורות הבאים. על ההוגנות להתייחס גם לחתכי רוחב, בדור הנוכחי, כלומר
 לקבוצות שונות בחברה, לאזורים שונים במדינה ולעיתים גם לאזורים שמעבר לגבול

 המדינה, העלולים להיפגע מהפיתוח בתוך גבולות המדינה.
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 הגדרות אלה אינן מתייחסות ישירות לסביבה ומותירות את נושא הפיתוח הסביבתי
 בערפל. ניומן וקונוורת׳י(Newman & Kenworthy 1999) שיישמו את עיקרון הפיתוח
 בר-קיימא לעיר, משלימים את ההגדרה תוך התייחסות מפורשת לסביבה. הם טוענים כי

 פיתוח בר-קיימא חותר ביסודו של דבר להשגת שלוש מטרות עיקריות:
 א. צמצום השימוש כמשאכים מתכלים, כמו קרקע, מים ואנרגיה,

 כ. צמצום הייצור של תפוקות מזיקות, כמו זיהום אוויר, זיהום נחלים ומקווי מים,

 זיהום קרקע, אפקט החממה, ייצור רעש ועוד;
 ג. הגדלת ההוגנות הסביבתית והצדק הסביבתי, על-ידי יצירת התאמה בין מערכות

 השירותים ובין דפוסי ההתנהגות של קבוצות חברתיות. זאת על-ידי יצירת שוויוניות
 בנגישות של קבוצות שונות לשירותים ועל־ידי פיזור שוויוני של העלויות והמשרדים

 בין קבוצות האוכלוסייה השונות.

 מחקרים חדשים בתחום של פיתוח בר-קיימא מדגישים את הצורך במיתון פערים חברתיים
 כתנאי-קדם לפיתוח בר-קיימא. הטענה המושמעת לעתים קרובות היא כי ללא מחיה
 בת-קיימא יהיה קשה לפעול לקידום הנושאים הסביבתיים. אוכלוסייה ענייה טרודה
 קודם כל בבעיות של פרנסה, תעסוקה, דיור ומזון. ניסיון להגן על משאבים מתכלים,
 המשמשים מקור מחיה לאוכלוסייה ענייה, ייתקל בהתנגדות. מסיבות אלה קשה לקדם
 את שימור הסביבה והפסקת כריתת יערות במדינות מתפתחות. המסקנה שהסיקו ארגוני
 הסביבה היא כי בד בבד עם ההגנה על הסביבה יש לדאוג גם למציאת מקורות תעסוקה
 חלופיים לאוכלוסייה הענייה. נושא העוני קשור עם פיתוח בר-קיימא, משום שבדרך כלל
 העניים הם אלה הסובלים ביותר ממטרדים סביבתיים. במדינות המפותחות מודגש חצורך
 לשתף אוכלוסיות עניות המתגוררות באזורי מרכז העיר. יש לדאוג להספקת דיור, תעסוקה,
 ביטחון וחינוך לקבוצות אלה. ללא טיפול בבעיות העוני יישארו קבוצות אלה אדישות
 לכל תהליך של פיתוח בר-קיימא. התהליך ייתפס בעניינם של העשירים בלבד, המתעלמים

 לכאורה ממצוקותיה של האוכלוסייה הענייה.

 ממצאים אלה נכונים מאוד גם לגבי ירושלים. למעט יוצאים מן הכלל, פיתוח בר-
 קיימא הוא בדרך כלל עניינם של בני המעמד הבינוני. המאבק בכביש מס׳ 4, המאבק על
 אתר האירועים במלחה והמאבק על יער ירושלים — נישאו על-ידי בני המעמד הבינוני.
 מידת המעורבות של האוכלוסייה הפחות מבוססת היתה נמוכה מאוד ולעתים כלל לא
 התקיימה. נראה כי אוכלוסייה זו מוטרדת בבעיות הקיום ולכן אינה נוטה להשתתף

 בדיון הציבורי על איכות הסביבה, דיון שנתפס בעיניה בעניינם של המבוססים.
 מחקרים אחרים מדגישים את הצורך בצמיחה בת-קיימא לקידום סביבה בת-קיימא.
 הטענה היא כי יש להגדיל את המקורות העומדים לרשות המשק על-מנת לאפשר תשתיות
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 תקינות, סביבה נקייה, תחבורה יעילה, צמצום זיהום האוויר וזיהום הקרקע. השבועון
 הכלכלי בעל המוניטין ה-;1181ז01101נ)13 טוען כי צמיחה כלכלית מאפשרת הגדלת ההכנסה
 וכי אנשים בעלי רמת הכנסה גבוהה מקפידים יותר על איכות הסביבה. במשקים בעלי
 רמת הכנסה גבוהה תגלה האוכלוסייה רגישות רבה כלפי זיהום אוויר וכלפי מטרדים
 אחרים העלולים לפגוע בסביבה ובאיכות חייה. במקומות אלה יאומצו על כן תקנים

 ותקנות לצמצום מטרדים סביבתיים.
 על סמך טיעונים אלה ניתן להרחיב את ההגדרה של פיתוח בר-קיימא ולכלול בה לא
 רק סביבה בת-קיימא, אלא גם חברה בת-קיימא וכלכלה בת-קיימא. חברה בת-קיימא
 פירושה כי לצד קידום המעורבות החברתית, ההוגנות והצדק הסביבתי, יש לפעול גם
 לצמצום ממדי העוני ואי השוויון. כלכלה בת-קיימא פירושה צמיחה כלכלית המאפשרת

 יחסי מתח והשלמה בין המרכיבים של פיתוח בר-קיימא

 פיתוח בר-קיימא ניתן לייצוג על-ידי משולש (ראה איור 1) שבקדקודיו מצויים היעדים
 של סביבה בת-קיימא, חברה בת-קיימא וכלכלה בת-קיימא. בין שלושת הקדקודים קיימים

 יחסי מתח והשלמה.

 העמדת משאבים לשיפור איכות הסביבה והחיים של התושבים.

 איור 1

 כלכלה-צמיחה

 חגרה-
 הוגנות

 ציר השלמה

 ציר קונפליקט

 סביבה-
 איום על מקורות תעסוקה איכות
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 יחסי מתח

א לסביבת בת-קיימא: פיתוח כלכלי יכול להתבטא מ י י ק ־ ת  • מתח כין כלכלה ב

 במשרדים ובהרס נופים ואתרים שלציבור יש עניין בשימורם. התוצאה היא מאבקים
 רבים, הארכת תהליך התכנון ופגיעה בצמיחה ובסביבה.

 • מתח כין כלכלה כת-קיימא לחגרה כת-קיימא: פיתוח כלכלי יכול להיות כרוך

 בהגדלת אי השוויון בתחום ההכנסה ובפיזור בלתי שוויוני של מטרדים, שיפגע בעיקר
 בקבוצות החלשות.

 • מתח בין סכיכה כת-קיימא להכרה בת-קיימא: הגנה על הסביבה עלולה לפגוע

 א ביצירת מקורות עבודה עבור אוכלוסייה חלשה. במקרים אלה תעדיף האוכלוסייה

 החלשה לפגוע בסביבה ובלבד שתזכה במקומות עבודה.

 יחסי השלמה

 • השלמה כין כלכלה גת-קיימא לסכיכה כת-קיימא: פיתוח כלכלי מאפשר הגדלת

 המקורות ובעקבות זאת שיפור תשתיות ונקיטה בתקנים ובתקנות לצמצום מפגעים
 סביבתיים.

 • השלמה בין כלכלה בת-קיימא לחברה כת-קיימא: פיתוח כלכלי מביא להגדלת

 רמת ההכנסה ולגידול העניין בפיתוח בר-קיימא, ולהפך: במקום שאין פיתוח כלכלי
 וחסרים מקומות עבודה, יתקשו שוחרי איכות הסביבה לשכנע את התושבים להשתתף

 בהגנה על הסביבה.
 • השלמה בין סביבה בת-קיימא לחברה בת-קיימא: במקום שהאוכלוסייה מעורבת

 בתהליכי התכנון — יהיה קל יותר לקדם תכניות פיתוח ולקדם פיתוח בר-קיימא.
 ולהפך: במקום שהאוכלוסייה מנותקת מתהליכי התכנון ונותרת אדישה, יהיה קשה

 לקדם תהליכי תכנון בר-קיימא.

 ניתן להגדיר פיתוח בר-קיימא כפיתוח המאזן בין היעדים השונים, על סמך הגדרות
 ושיקולים אלה: צמיחה, רווחה וסביבה. האיזון פירושו צמצום המתחים בין היעדים

 השונים והגדלה של ההשלמות.
 בתחום זה ניתן להעלות מספר שאלות: א. מהם הגורמים המעצבים את אופי האיזון,
 כלומר: את המעון בין צמיחה, רווחה ואיכות סביבתי ב. מהם המוסדות והארגונים

 הדרושים על מנת לקדם פיתוח בר-קיימא תוך התחשבות ביעדים השונים י
 השאלה הראשונה חורגת מתחום עבודה זו. תשובה ממצה עליה מחייבת דיון מעמיק
 במבנה החברתי-פוליטי מזה ובמערכות האמונות והערכים מזה. השאלה השנייה היא
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 העומדת במרכז עבודה זו. במהלך התשובה על שאלה זו, אציג את מערכת המוסדות
 הפוליטית והחברתית הדרושה לירושלים לשם קידום פיתוח בר-קיימא בעיר.

 המוסדות הפוליטיים והחברתיים

 ההצעה בתמצית היא להיערך לקראת פיתוח בר-קיימא בשלוש רמות גיאוגרפיות ולהקים
 שלושה טיפוסי ארגונים. ברמה המטרופולינית מוצע להקים ממשל מטרופוליני המבוסס
 על שותפות בין הרשויות המקומיות במרחב ירושלים. ברמה העירונית מוצע לפתח
 שותפויות בין המגזר המוניציפלי למגזר הפרטי. ברמה הקהילתית מוצע לבזר סמכויות

 ולקדם את תהליכי הדמוקרטיזציה על-ידי ביסוס מעמדם של המנהלים הקהילתיים.
 כל אחד מהמוסדות המוצעים יתרום תרומה סגולית משלו לקידומו של פיתוח בר-
 קיימא בירושלים. חלק ידגיש את התחום הכלכלי, חלק ידגיש את התחום החברתי וחלק
 ידגיש את התחום הסביבתי. כל המוסדות המוצעים מושתתים על שותפות: האחת בין
 רשויות ברמה המטרופולינית, השנייה בין המגזר הפרטי והציבורי ברמה העירונית,
 והשלישית — בין המגזר הציבורי והאזרחי ברמה המקומית. המוסדות נבדלים זה מזה
 בעקרונות הניהול והממשל. הממשל המטרופוליני מושתת על ריכוז סמכויות בידי גוף על-
 מוניציפלי, ואילו השותפות בין המגזר המוניציפלי למגזר הפרטי ולמנהל הקהילתי -
 מושתתים על ביזור סמכויות. אפשר לדמות את שלושת הארגונים לשלושה טיפוסי ממשל:
 הממשל הגדול ברמה המטרופולינית, הממשל הבינוני ברמה העירונית והממשל הקטן

 ברמה התת-עירונית.

 ממשל מטרופוליני: עיריית-גג סובג-ירושלים

 פיתוח בר-קיימא מחייב ראייה אזורית רחבה ותכנון לטווח ארוך, המבוססים על מחויבות
 לפיתוח בר-קיימא. המבנה המוניציפלי הקיים במרחב ירושלים, הערכים המנחים את
 מקבלי ההחלטות ודפוסי הפעולה הקיימים, אינם מתאימים לפיתוח בר-קיימא. המבנה
 המוניציפלי הקיים ותהליכי התכנון המקומי, מתעלמים מהעובדה כי סביב ירושלים
 התהווה בשנים האחרונות מרחב מטרופוליני עם זיקות וקשרי גומלין בין היישובים. על
 כן נוצר צורך אמיתי בתיאום בין היישובים בנושאים של תכנון, תשתית, תחבורה, תעסוקה
 ועוד. התפיסה לפיה כל יישוב מתכנן ופועל מתוך ראייה מקומית בלבד, שוב אינה מספקת.
 ישנם אמנם נושאים שבהם יש לטפל ברמה המקומית, אך ישנם גם נושאים המחייבים
 את הרשויות בתיאום וראייה כוללת. הצורך בראייה כוללת ילך ויגבר בעתיד לנוכח
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 המגמות המסתמנות של יציאת תושבים מתחומיה העירוניים של ירושלים והשתקעות
 חלקם הגדול (כמחצית מכלל היוצאים מהעיר) במרחב המטרופוליני.

 התיאום בין היישובים השוכנים במרחב המטרופוליני של ירושלים יוכל להיעשות
 בדרכים שונות:

 א. הסכמים וחוזים: יגובשו הסכמים לא-פורמליים והתקשרויות אד-הוק בין הרשויות

 במרחב לבין עצמן לצורך טיפול בצרכים נקודתיים.
 כ. תאגידים עירוניים: יוקמו תאגידים עירוניים משותפים לתיאום, לתכנון, לניהול

 ולפיתוח, במתכונת של תאגידי ערים לנושאי תשתית, איכות סביבה ופיתוח כלכלי.
 ג. ממשל מטרופוליני: יוקם ממשל מטרופוליני לצורך ניהול ותכנון משותף של המרחב.

 המסגרת של ממשל מטרופוליני היא המסגרת המקיפה והרחבה ביותר מבין שלוש המסגרות
 הנזכרות (הסכמים חוזיים, תאגידים עירוניים וממשל מטרופוליני). עיקר תרומתה הוא
 בתחום של ראייה כוללת, תכנון ופיתוח בתחומים של איכות הסביבח ופיתוח מערכת
 התחבורה. במקרה המיוחד של ירושלים יכולה המסגרת של ממשל מטרופוליני לסייע גם
 בתיאום, בתכנון ובפיתוח של מערכות המיס והתשתית, שוקי עבודה ותיירות והשתתפות

 במס.

 הניסיון המצטבר בעולם

 הניסיון המצטבר של ממשל מטרופוליני במקומות שונים בעולם מראה כי סיפוח פרברים
 לעיר המרכזית הוא דבר נדיר. להוציא את העיר טורונטו, רוב הממשלות נמנעו מסיפוח
 ובחרו במקום זאת להקים ממשל מטרופוליני בדמות עיריית-גג. לוח 1 מציג מספר דוגמאות
 של עיריות-גג מטרופוליניות במקומות שונים בעולם: מונטריאול, טורונטו, סן פרנסיסקו

 ובריסל.

 מסקירת הניסיון במטרופולינים, המוצגת בלוח 1, ניתן להפיק מספר לקחים:
 א. הממשל המטרופוליני נוצר בעקבות הצורך לתאם את הפיתוח באזור המטרופולין
 ולמנוע פגיעה בכלל התושבים במרחב. הבעיות העיקריות הדורשות תיאום הן: פיתוח
 מערכת התחבורה, פיתוח התשתית הפיסית, שמירה על איכות הסביבה, איכות המים
 והאוויר, יצירת מקורות תעסוקה ותכנון ההתפרסות המרחבית של האוכלוסייה
 ושימושי הקרקע על פני המרחב. בעיות אלה יעמדו בפני קובעי המדיניות והמתכננים
 שיעסקו במרחב ירושלים, ולכן מן הראוי להיערך לקראתן תוך יצירת דגמים של

 שיתוף פעולה במרחב המטרופוליני של העיר.
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 הממשל המטרופוליני משרת רק חלק מהתושבים באזור המטרופוליני. במצב אידיאלי
 משרת הממשל המטרופוליני כ-60% מתושבי האזור המטרופוליני. כך, למשל, מספר
 התושבים באזור המטרופוליני של טורונטו היה כארבעה מיליון בשנת 1990, אולם
 הממשל המטרופוליני שירת רק כשני מיליון מהם (ראה לוח 1). המשמעות לגבי
 מרחב ירושלים היא כי ניתן ליצור ממשל המתייחס רק לחלק מהאזור; למשל, לערים

 ולכפרים המשיקים לירושלים.
 הרשויות השונות בכל מטרופולין מדורגות בסדר היררכי. בקנדה, למשל, קיים סולם
 בן ארבע דרגות שבראשו השלטון הפדרלי, מתחתיו הפרובינציה שכוננה את הממשל
 המטרופוליני, אחריה הממשל המטרופוליני עצמו ולבסוף השלטון המקומי. בבלגיה
(boroughs)המדרג הוא בן שלוש רמות: ממשל פדרלי, הממשל של אזור בריסל, והבורוס 
 המרכיבים את הממשל של אזור בריסל. לכל רמה במדרג יש סמכויות ייחודיות
 משלה, אך קיים תיאום ולעתים אף שיתוף בסמכויות בין הרמות הגיאוגרפיות-
 פוליטיות השונות. הסמכויות מפוזרות על פני המדרג: יחידות נמוכות במדרג עוסקות
 בצרכים ובתפקודים בסיסיים, וככל שעולים במדרג מופיעים שירותים בעלי היקף
 רחב יותר. כך למשל, פונקציות תכנון מופיעות בכל רמה במדרג, אולם ככל שעולים
 במעלה ההיררכי כן גדל טווח התכנון והוא מקיף חלקים גדולים יותר של המרחב.
 משמעות עקרונות אלה לגבי מרחב ירושלים היא שניתן ליצור מבנה היררכי של
 מערכות מוניציפליות בו הסמכות של רובד במערכת מוגדרת בצורה ברורה וכן מוגדרים

 דפוסי התיאום בין הרבדים המוניציפליים השונים.

 במרחבים מטרופוליניים מפוצלים מבחינה אתנית נוצרו פתרונות והסדרים גיאוגרפיים
 או פונקציונליים לשם התמודדות עם שאיפות של קבוצות לאוטונומיה תרבותית
 וניהולית. במונטריאול נוצרה חלוקה גיאוגרפית: דוברי הצרפתית מרוכזים בעיקר
 במונטריאול ובחלק מהפרברים, ודוברי האנגלית מרוכזים בעיקר בפרברים. בבריסל
 נוצרה חלוקה פונקציונלית: בנושאים כלליים ניתן השירות בידי המועצה והאקזקוטיבה
 של אזור בריסל, ובתחומי החינוך והתרבות מוענק השירות על-ידי האסיפות של
 דוברי הצרפתית והפלמית. משמעות לקח זה לגבי ירושלים היא כי ניתן לאמץ פתרונות
 פונקציונליים ופתרונות טריטוריאליים בארגון הפוליטי של המטרופולין ושל העיר

 ירושלים.
 בכל המרחבים המטרופוליניים יש קונפליקטים בין העיר המרכזית לבין הרשויות
 המקיפות אותה. בכל המקומות יש מגמה לצמצם את כוחה של העיר המרכזית בקבלת

 ההחלטות, על-ידי הענקת ייצוג-יתר לרשויות קטנות.
 אופי הממשל המטרופוליני — מבחינת המבנה הארגוני, תהליכי הבחירות וחלוקת
 סמכויות — אינו קבוע; הוא נוטה להשתנות לאורך זמן ולהתאים עצמו לצורכי
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 היחידות המרכיבות אותו. משמעות הדבר לגבי מרחב ירושלים היא כי יש לאמץ
 גישות גמישות המאפשרות חופש פעולה ואפשרות לשינויים במבנה הארגוני והפוליטי

 בעתיד.

 לוח 1

 מאפיינים עיקריים של ממשלים מטרופוליניים באזורים שונים

 מאפיינים מונטריאול טורונטו סן פרנסיסקו בריסל

Brussels 

Capital 

Region 

ר ו ז א  ה

י נ י ל ו פ ו ר ט מ  ה

ל ס י ר ל ב  ש

Association 

of Bay Area 

Governments 

( A B A G ) 

ת ו י ו ש ר ד ה ו ג י  א

ץ ר פ מ ל אזור ה  ש

Metropolitan 

Toronto 

ן י ל ו פ ו ר ט  מ

נטו רו  טו

Montreal 

Urban 

Community 

(CUM) 

ה ל י ה ק  ה

ל ית ש נ רו  העי

ל ו א י ר ט נ ו  מ

 שם
 עיריית הגג

 שנת ייסוד 1970 1954 1961 1989

1,000,00 

 באזור

ת הגג י י ר י ע ב  ו

6,253 

 באזור

ת הגג י י ר י ע ב  ו

ר  4,200 באזו

2,200 

ת הגג י י ר י ע  ב

 3,068 באזור

1,700 

ית הגג רי  בעי

 אוכלוסיית
 המטרופולין

 ב-1990(אלפים)

 19 בורוס

(boroughs) 

ס י ט נ ו א  9 ק

(counties) 

ת ו י ו ש  100 ר

ת ו י מ ו ק  מ

 30 באזור

ת י י ר י ע  6 ב

ג  הג

 102 באזור

ת י י ר י ע  29 ב

ג  הג

 מספר
 הרשויות

ת ו ד ד ו מ ת  ה

ת י י ע ם ב  ע

ל ומן ש  קי

ת ו צ ו ב י ק ת  ש

 אתניות; רצון

ד מ ע ת מ ת  ל

ד לאזור ח ו י  מ

ה ר י ב  ה

ם ו א י ת  צורך ב

ה ל ו ע ף פ ו ת י ש ב  ו

ם י י ס י ם פ י א ש ו נ  ב

ם י י ל כ ל כ  ו

וט ו ן לנ  רצו

ל ו ד י ג ת ה  א

ת א י ו פ ר ג ו מ ד  ה

ה באזור ח י מ צ  ה

י ב י צ ק י ת ש ו  ק

ת ק ז ח ה  ב

ה ר ט ש מ  ה

ל ו א י ר ט נ ו מ  ב

ת ו י ע ב  ו

ם ו ח ת  ב

ה ר ו ב ה ת  ה

 הסיבה
 להקמה

ה ק ו ח י ה ו נ ת שי ו ד ג א ת  ה

ת י ר ט נ ו ל ו  ו

ת ו י ו ש ר ל ה  ש

ל ה ש נ ק  ת

ת ל ש מ  מ

ר ב ד ו ב נטרי  או

ת ארגון מ ק  ה

י נ י ל ו פ ו ר ט  מ

ל ה ש נ ק  ת

ת ל ש מ  מ

ר ב ד ק ב ב י ו ו  ק

ת ארגון מ ק  ה

י נ לי פו  מטרו

 דרך ההקמה
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 לוח 1 - המשך

 מאפיינים מונטריאול טורונטו סן פרנסיסקו בריסל

 מועצה
 ואקזקוטיבה

 בתחום
 האזורי,
 אסיפה

 ואקזקוטיבה
 בתחום

 הקהילתי

 אסיפה כללית
 ועד מנהל

 וועדות קבע

 אסיפה כללית
 ועד מנהל

 וועדות קבע

 אסיפה
 כללית, ועד
 מנהל וחמש
 ועדות קבע

 מבנה
 עיריית הגג

 בחירה
 ישירה מתוך

 שתי רשימות:
 דוברי צרפתית
 ודוברי פלמית

 נציגות של
 הרשויות

 והקאונטיס

 בחירה ישירה
 כפולה:

 בחירה לרשויות
 ובחירה

 לעיריית הגג

 נציגות של
 מונטריאול

 ושל
 הפרברים

 אופן הבחירה

 פיתוח אזורי
 ושירותים
 קהילתיים

 תכנון אזורי,
 פיתוח כלכלי,

 מפעלים
 חברתיים

 תחבורה,
 משטרה, חינוך,

 שירותים
 חברתיים,

 תכנון

 תחבורה,
 משטרה,

 תכנון

 תחומי
 אחריות

 רוב כפול: הסכמה
 נציגי הקאונטיס
 ונציגי הרשויות

 רוב כפול: החלטת רוב
 נציגי

 מונטריאול
 ונציגי

 הפרברים
 מצביעים לחוד

 דרך קבלת
 החלטות

 תכנון ופיתוח
 אזורי,

 שירותי חינוך
 ותרבות

 שימור הסביבה,
 פארקים,

 תהבורה, איזון
 בין מגורים
 לתעסוקה

 תכנון אזורי,
 פיתוח מערכת

 תחבורה,
 איכות

 הסביבה

 תחום
 השיטור,
 מערכות

 תחבורה,
 תכנון אזורי

 פעולות
 עיקריות

 צורך מתמיד
 בהסכמה בין

 שתי הקהילות

 היעדר מעמד
 סטטוטורי

 מקיף רק
 חלק מהאזור
 המטרופוליני

 מאבק בין
 העיר

 המרכזית
 לבין הרשויות

 בפרברים

 קשיים
 עיקריים
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 עיריית־גג סובב-ירושלים: תחומי פעולה ומבנה ארגוני

 עיריית-גג סובב-ירושלים תאפשר השגת שורה של מטרות:
 • פיתוח כלכלי של העיר והאזור תוך שיתוף פעולה ותיאום בין הרשויות המקומיות

 במרחב המטרופוליני של ירושלים.
 • השתתפות בחלק מהמסים הנגבים ברשויות שבמרחב המטרופוליני לכיסוי ההוצאות
 הנגרמות לעיר המרכזית, ירושלים, בגין שימוש של תושבי הפרברים בשירותי העיר

 המרכזית.
 • פיתוח ראייה תכנונית כוללת ורחבה תוך הכנת תכנית לכלל מטרופולין ירושלים.

 • פיתוח מערכות תחבורה ותשתית כנגזרות מהכנת תכנית למטרופולין כולה.
 • אספקת שירותים, לרבות שירותי תשתית ושירותי ניקיון בראייה אזורית.

 לוח 2 מעלה הצעה לעיריית-גג סובב-ירושלים. ההצעה מתייחסת לחלק המזרחי של
 המטרופולין ולחלק המערבי כאחד. ההנחה היא כי בהסכמי השלום יישארו היישובים
 היהודיים באזור ירושלים על מקומם. לגבי הריבונות הונחו שתי הנחות שונות: האחת —
 החלת ריבונות ישראלית על חלק מהיישובים היהודיים והשנייה — ריבונות משותפת

 במתכונת אזורי 3

 לוח 2

 שתי חלופות לגבי עיריית הגג סובב-ירושלים לפי מאפיינים עיקריים

 איגוד רשויות מקומיות
 סובב-ירושליס

 עיריית-גג
 סובב־ירושלים

 שם עיריית הגג

 שמונה יישובים: ירושלים,
 מבשרת-ציון, צור-הדסה,

 בית-שמש, מעלה-אדומים,
 גבעת-זאב, הר-אדר, אפרתה,

 ביתר-עילית. אפשרות
 להכללת שלוש מועצות
 אזוריות: מטה-יהודה,

 גוש-עציון ומטה-בנימין

 שמונה יישובים: ירושלים,
 מבשרת-ציון, צור-הדסה,

 בית-שמש, מעלה-אדומים,
 גבעת-זאב, הר-אדר, אפרת,

 ביתר-עילית

 מספר הרשויות

 המשך המצב הנוכהי, בו
 היישובים הם חלק מהשטחים

 המוחזקים על-ידי ישראל
 ביהודה ושומרון, או מצב

 של ריבונות משותפת,
 או מצב של גושי התיישבות

 החלת ריבונות ישראל על שטח
 היישובים מעלה-אדומים,

 • גבעת-זאב, הר-אדר, אפרת
 וביתר־עילית

 הנחות
 גיאו-פוליטיות
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ן ש מ  לוח 2 - ה

 איגוד רשויות מקומיות
 סוגב-ירושלים

 עיריית-גג
 סובב-ירושליס

 שם עיריית הגג

ת ו ד ג א ת , מלמטה: ה ת י ל מ ר ו פ - י ת ל  ב

ת הנ״ל ו י ו ש ר ל ה נטרית ש לו ו  ו

גוד ערים. ל אי ת ש ר ת ו מ ת ה ר ג ס מ  ב

ל נציגי ה ש ל ו ע ף פ ו ת י ש ת ל ו ר ש פ  א

ולונטרי י והמגזר הו ט ר פ  המגזר ה

. ה ל ע מ ל , מ ת י ל מ ר ו  פ

ה נ י ד מ ל ה ת ש י ל מ ר ו ה פ ז ר כ  ה

ב ח ר מ ג ב ג ית- רי ת עי מ ק ל ה  ע

ק ו ח ה ב ז ר כ ה גון ה ם ועי י ל ש ו ר  י

 דדן ההקמה

ת דו-קומתית: עיריות כ ר ע  מ

ת ו י א מ צ ת ע ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו מ  ו

ד מ ע ר מ ס ד גג ח ו ג י ן א ה י ל ע מ  ו

י ר ו ט ו ט ט  ס

ות רי ת דו-קומתית: עי כ ר ע  מ

ת ו י א מ צ ת ע ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו מ  ו

ת ל ע ג ב ג ית- רי ן עי ה י ל ע מ  ו

י ר ו ט ו ט ט ד ס מ ע  מ

 מבנה
 עיריית הגג

י ש א ל ר ה ש ר י ש ה י ר י ח  ב

ת ו י ר י ע ת ה ו צ ע ו מ ם ו י ר ע  ה

ת ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ ל ה ש  ו

ת ו י ו ש ר גי ה ת נצי ח י ל ש  ו

ד הגג. ו ג י א ) ל ת ו י ו ש ר י ה ש א ר ) 

ת ת יבחרו א ו י ו ש ר  נציגי ה

ג וד הג ג ש אי א  ר

י ש א ל ר ה ש ר י ש ה י ר י ח  1. ב

ת ו י ר י ע ת ה ו צ ע ו מ ם ו י ר ע  ה

ת ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ ל ה ש  ו

ת צ ע ו ל מ ה ש ר י ש ה י ר י ח ב  ו

ית הגג. רי ש עי א ר ג ו ית הג רי  עי

י ש א ל ר ה ש ר י ש ה י ר י ח  2. ב

ת ו י ר י ע ת ה ו צ ע ו מ ם ו י ר ע  ה

ת ח י ל ש ת ו ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ ה  ו

י ש א ר ת ( ו י ו ש ר גי ה  נצי

ג ת הג י י ר י ע ) ל ת ו י ו ש ר  ה

 אופן הבחירה

, ם י ש י ב  תשתית אזורית: כ
ל ו ע י , מים, ביוב, ת ה ר ו ב ח  ת

, פינוי ת ו י ש א ם ר י כ ר  ניקוז, ד

ת ר ו ש ק , ת ל מ ש , ח ן , טלפו ה פ ש  א

ם י ק ר א  איכות סביבה: פ
ל זיהום ח ע ו ק י  אזוריים, פ

ם י ד ר ט מ  אוויר ומים ו

ה האזורית מ ר ם ב י י ת ב י ב  ס

ת ל ל ו ה כ י י א  פיתוח כלכלי: ר

ת ו ר י י ת ח ה ו ת י ל פ ם דגש ע  ע

ה מ ר ן ב ו  תכנון אזורי: תכנ
ו י ט ב י ל ה ל כ  אזורית ע

, ם י ש י ב  תשתית אזורית: כ
ל ו ע י , מים, ביוב, ת ה ר ו ב ח  ת

וי נ , פי ת ו י ש א ם ר י כ ר  ניקוז, ד

ת ר ו ש ק , ת ל מ ש , ח ן , טלפו ה פ ש  א

ם י ק ר א  איכות סביבה: פ
ל זיהום ח ע ו ק י  אזוריים, פ

ם י ד ר ט מ יר ומים ו ו  או

ת י ר ו ז א ה ה מ ר ם ב י י ת ב י ב  ס

ת ל ל ו ה כ י י א  פיתוח כלכלי: ר

ת ו ר י י ת ח ה ו ת י ל פ ש ע ג ם ד  ע

ה מ ר ן ב ו  תכנון אזורי: תכנ
ו י ט ב י ל ה ל כ  אזורית ע

 תחומי אחריות

י ד ד ע ה ו נ כ ש ה ו מ כ ס ב ה ו ת ר ע ב צ  דרך קבלת החלטות ה

ס חוזי י ס ל ב ה ע ל ו ע ף פ ו ת י ק ש ק ו ח י ם ש י ק ו ח י ה פ - ל  ע

י וחוקי עזר ש א ר ק ה ק ו ח מ  ה

ת הגג י י ר י ק ע ק ו ח ת  ש

 דדן עבודה
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 שותפויות בין הון פרטי לציבורי

 בשנים האחרונות החל להסתמן שינוי במערכת היחסים בין עיריית-ירושלים למגזר הפרטי.
 העירייה, ובהמשך גם הרשות לפיתוח ירושלים, יצרו שותפויות פיתוח עם ההון הפרטי,

 למשל: באזור ממילא, בהקמת בית העירייה ובפיתוח פארקים טכנולוגיים.
 השותפות משמעותה שיתוף פעולה של שני המגזרים לשם ביצוע מפעל או מפעלים,
 כאשר כל מגזר מביא עמו את משאביו(כספיים, טכניים, ביורוקרטיים) החיוניים להצלחת

 הפרויקט.
 השותפות מתאפיינת במספר תכונות: השותפים פועלים כגורמים אקטיביים, מתחלקים
 בסיכונים, מתכוונים להפיק רווחים מהשותפות, מקדמים פרויקט כלכלי ומאוגדים לצורך
 השותפות בגוף שלישי(חברה-בת — לרוב בשותפות בין רשות מקומית להון פרטי) אשר
 מהווה את השותפות. השותפות מאפשרת לעיריית-ירושלים לגוון את מקורות גיוס ההון

 ולגייס הון גם מהמגזר הפרטי.
 ההצעה היא כי השותפות בין העירייה לבין המגזר הפרטי תקיף תחומים שונים:
 חידוש ופיתוח מרכזי ערים, הקמת מרכזי משרדים ושירותים, פינוי ובינוי אזורי מגורים,
 פיתוח תשתיות למגורים, הקמה, אחזקה וניהול משותף של אזורי תעשייה, פיתוח של
 אתרי מלונאות, תיירות ונופש, והקמה של מפעלי ביוב ומים, אחזקתם ותפעולם. לוח 3

 להלן, מציג את תחומי הפעולה האפשריים לשותפויות ואת הדגם הארגוני שלהן.

 השותפויות בין העירייה לבין ההון הפרטי נמצאות עדיין בראשיתן, אולם הנושא צובר
 תאוצה. התמריץ להרחבת השותפויות הוא גדול. ביסודו של דבר מאפשרות השותפויות
 לעירייה לגייס הון מאפיקים חדשים ברמת סיכון נמוכה, לשפר באופן משמעותי את
 איכות החיים ולהעלות את רמת הרווחה של התושבים. הן גם מאפשרות לה לצמצם את
 תלותה בשלטון המרכזי ולממש ביתר קלות את המדיניות העירונית שלה. השותפות

 מציעה גם אפשרות של פעילות עסקית שרווח בצדה.
 עם זאת, יש לתת את הדעת לכך שהתרחבות השיטה עשויה להוליך לשינוי משמעותי
 במיקוד הפעילות ובאופיה הפוליטי של הרשות המקומית. עם התחזקות השותפויות
 עשויה עיריית-ירושלים להתמקד פחות בצורכי התושבים ובאספקת השירותים ולהתרכז
 יותר בפיתוח כלכלי וביזמים. גם ניווט הרשות עשוי לעבור מהקואליציה האלקטורלית
 לידי קואליציות ממשל, בהן ישתתפו השלטון המקומי וחוגים עסקיים. המעבר מהתמקדות
 באספקת שירותים לפעילות בתחום הכלכלי עלולה לשנות באופן מהותי את אופי השלטון
 המקומי. הרשות נכנסת לתחום חדש שבו היא אינה שחקן יחיד, עם כללי משחק שונים
 שמוכתבים על-ידי כוחות השוק. במערכת זו מאבדת הרשות את הבלעדיות שאפיינה את
 פעילותה בתחום אספקת השירותים והיא חייבת להתחשב באינטרסים, בדרישות ובצרכים
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 של שותפיה האחרים. פירוש הדבר שעל הרשות להתאים עצמה לכללים השוררים בשוק,
 ולהתחרות עם רשויות אחרות על משאבים מוגבלים של הון זמין להשקעות. בתחרות כזו
 צריכה הרשות למשוך אליה את ההון על-ידי הצעת תמריצים שונים, כמו קרקעות, קיצור
 תהליכים ביורוקרטיים, מיתון התנגדויות של הציבור, הלוואות ומענקים, הקלות מס
 ועוד. זהו מצב חדש, בו שיקולים עסקיים-כלכליים ושיקולים עירוניים-ציבוריים נכרכים
 אלה באלה ומעצבים את אופי הפיתוח. זוהי סימביוזה חדשה שכלליה עדיין עמומים

 וטעונים הבהרה.

 לוח 3

 שותפויות בין הון פרטי להון מוניציפלי לפי תחוס הפעולה ודגפ השותפות

 תחום הפעולה דגם השותפות

ך גיוס ר ו צ י ל נ ל ב ם ק כ ס  חוזה התקשרות: ה

ה ד ו ב ע ע ה ו צ י ב  הון ו

ם י ר י ע ח מרכז ו ת י פ ש ו ו ד י  ח

זים) ת אחו ק ס ע ה ( י צ נ י ב מ ו ת ק ק ס ם ע י ת ו ר י ש ם ו י ד ר ש ת מרכזי מ מ ק  ה

ת י מ ו ק מ ת ה ו ש ר ת בין יזמים, ה ו ר ש ק ת  חוזה ה

ת ו ע צ מ א ץ ליזם ב י ר מ ן ת ת מ ם ו י ב ש ו ת ה  ו

ע ק ר ק ך ה ר ת ע ח ב ש  ה

ם י ר ו ג י אזורי מ ו נ י ובי ו נ  פי

ת ר ת ו ו ת מ ו ש ר ת ליזם: ה ו ש ר ר קיזוז בין ה ד ס  ה

ת ר ו מ ח ת ו ת י י פ ל ט י ה ת ו ו ר ג ית א ל גבי  ליזם ע

די היזם י ת על- י ת ש ת ח ה ו ת י  פ

ם י ר ו ג מ ת ל ו י ת ש ח ת ו ת י  פ

ם י ק ל ח ת ה מ ב ת ש ב - ה ר ב ה משותפת: ח ר ב  ח

ן בין ו רי ם בדירקטו י ב ש ו מ ה ת ו ו י נ מ  הון ה

ם י ד ד צ י ה  שנ

ל ף ש ת ו ש ל מ ו ה י נ ה ו ק ז ח , א ה מ ק  ה

ה י י ש ע  אזורי ת

ופש נ ת ו ו ר י י י ת ל ע פ ל מ ל ש ו ע פ ת ה ו מ ק  ה

ק ר פ י ל ט ר ם ליזם פ י כ פ ר ש ו ה י ט ן זיכיון ל ת  מ

ב ו צ  זמן ק

י ל ע פ ל מ ל ש ו ע פ ת ה ו ק ז ח , א ה מ ק  ה

ם י מ ב ו ו י  ב

 גם המגזר הפרטי נדרש להסתגל לתנאים חדשים ולהתאים עצמו לכללי המערכת העירונית.
 עליו להסתגל להגבלות שונות ולהסכים לפשרות, תוך הקניית מעמד מועדף לאיכות
 הסביבה. אולם נראה כי השינוי העיקרי הוא בחדירתו של המגזר הפרטי לתחום החיים
 הפוליטיים המקומיים. יצירת השותפות יוצרת מבנה כלכלי-פוליטי חדש, במיוחד כאשר
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 מוקמות חברות משותפות לרשות וליזם. חברות אלה מתאפיינות במספר מאפיינים
 בסיסיים: הן מתמסרות בארגונים קבועים וממוסדים (חברות משותפות), פועלות למשך
 תקופה ארוכה ועוסקות בתכנון, ביצוע, תפעול וניהול. השותפים נהנים מגישה למשאבים
 מוסדיים, ביניהם קרקע, מענקים ממשלתיים, פטור ממסים והלוואות מוסדיות בריבית
 נמוכה. השותפים נהנים מקרבה למקבלי ההחלטות ובמיוחד מקרבה למוסדות התכנון
 ולמוסדות העוסקים בהקצאות קרקע. נגישות זו מעניקה לשותפים עצמה חסרת תקדים

 ומקנה להם העדפה על פני יזמים ומגזרים שטרם יצרו שותפות עם הרשות המקומית.
 בדרך זו יהפכו היזמים לגורם רב השפעה בעיצוב הנוף העירוני של ירושלים. למעשה,
 הם יפעלו לצד המוסדות הנבחרים, בקואליציה כלכלית-פוליטית נפרדת. באופן פורמלי
 מעוגנת פעילותם במסגרות החוקיות: תכנית-בניין־ערים, אישור המועצה, אישור שר הפנים.
 אולם הפרטים המדויקים על היקף העסקות, טובות ההנאה ופרטי התכנון, נותרים בדרך

 כלל עמומים וסמויים מעין הציבור.
 האתגר הגדול הניצב בפני עיריית-ירושלים הוא האיזון בין השיקול של טובת הציבור
 לבין השיקול העסקי של השגת הרווח המרבי; בין שיפור שירותים לבין פיתוח כלכלי; בין
 טובת היזם לבין טובת התושב. שאלה אחרת היא מה יהיה על הראייה הכוללת והתכנון
 הכולל של העיר. האסטרטגיה של גיוס הון לפרויקטים ספציפיים באמצעות שותפויות —
 תעתיק את הדגש מתכנון כולל לתכנון מפורט של פרויקטים. המעצב יחליף את המתכנן,
 והיזם יחליף את הפוליטיקאי. בתהליך זה קיימת סכנה שירושלים תהפוך למרחב של

 פרויקטים בודדים שאינם קשורים זה בזה.
 ביסודו של דבר, יש בשותפויות מן הסוג הנדון סכנה למסחור המרחב העירוני. מי
 שיעצב את המרחב העירוני הוא היזם, המוסדות הפיננסיים התומכים, הגורמים בעלי
 האוריינטציה הכלכלית ברשות והמעצב הנשכר על-ידי בעל ההון במטרה להשיג את מרב
 הרווח. הציבור יידחק בדרך כלל מן התחום של עיצוב המרחב, והמוצא היחיד שייוותר לו

 הוא פעילות מחאה והגשת התנגדויות.
 בתנאים אלה מוטל על העירייה למצוא איזונים בין פיתוח כלכלי לרווחה חברתית,
 בין שימור לצמיחה, בין פעולה עם יזמים לבין שירות התושבים, בין השגת משאבים
 כלכליים לבין השגת לגיטימציה מתושבים, בין ראייה עירונית כוללת לבין פיתוח מקוטע
 של פרויקטים. יש צורך ביצירת מנגנון רגולציה חדש שיסדיר את היחסים בין משימות

 מנוגדות ויאפשר לרשות להשיג השקעות ולגייס הון, בלי לאבד את אמון הציבור.
 מנגנון רגולציה מעין זה, שביטויו הוא משק מעורב, פותח במדינות המערב בתום
 מלחמת העולם השנייה ברמה הלאומית. במשק כזה תומכת הממשלה בצמיחה כלכלית,
 אך גם מקפידה על הפניית מקורות ציבוריים לכיוון של רווחה חברתית. נראה כי מה
 שנדרש כיום הוא יצירה של מנגנון רגולציה דומה ברמה העירונית, על מנת ליצור איזונים

121 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 בין פיתוח כלכלי לאיכות חיים ורווחה. מנגנון זה אינו אמור להחליף את מנגנון הרגולציה
 הלאומי, אלא להשלים אותו בתחומים שאליהם אין המנגנון הלאומי מגיע, כלומר פיתוח

 כלכלי וחברתי ברמה העירונית.
 הצורך במנגנון רגולציה עירוני מתחזק לאור התמורות הפוליטיות-כלכליות המאפיינות
 את תקופתנו. אף שבידי המדינה נותרו כלים רבי-עיצמה — מדיניות פיסקלית ומוניטרית
 ומדיניות רווחה — באמצעותם היא יכולה להשפיע על פעילות ההון ועל רמת הרווחה -
 פחתה יכולתה להשפיע על הצמיחה והרווחה ברמה המקומית, ובמקביל עלתה החשיבות
 של הרשות המקומית בהסדרת היחסים שבין צמיחה לרווחה. הסיבות לכך הן הניידות
 הגלובלית של ההון, עליית החשיבות של תכונות המקום במשיכת ההון, כניסת הרשויות
 המקומיות לתחום הפעילות הכלכלית והמעורבות הגוברת של הציבור בחיים העירוניים.
 הציבור, המתעורר לפעילות חברתית בעיר, מושפע פחות מההסדרים הלאומיים בתחום
 הרווחה. הוא נהנה מהטבות שנקבעו בחוק על-פי מדיניות הרווחה בתחומי הבריאות,
 הפנסיה והתעסוקה, מקבלן כמובנות מאליהן ומעלה תביעות חדשות בתחום החינוך,

 הרווחה, איכות החיים ואיכות הסביבה בעיר.
 המסקנה הבלתי-נמנעת היא כי בעידן הגלובליזציה גוברת לא רק חשיבותן של תכונות
 המיקום של הרשות המקומית, אלא גם של המאפיינים המקומיים של התרבות הפוליטית
 השוררת בה. מה שיקבע במידה רבה את אופי ההסדרים בין צמיחה לרווחה, בין גיוס הון
 מיזמים להשגת לגיטימציה מתושבים — הם הערכים המקומיים של הציבור, האידיאולוגיה
 של פרנסי העיר והיכולת של הפוליטיקאים והתושבים ליצור איזון בין ערכים וצרכים
 שונים. מן הראוי שבעידן החדש של שותפויות בין הון פרטי למוניציפלי, תוצב התרבות
 הפוליטית של הרשות חמקומית ושל החברה העירונית במרכז הדיון הציבורי. מן הראוי
 שהשותפות בין הון פרטי לציבורי תאוזן על-ידי דגמי ניהול עצמי המושתתים על שיתוף
 פעולה בין המגזר הציבורי למגזר האזרחי. המנהלים הקהילתיים ודגמים חדשים שייבנו

 עליהם, יכולים להרים תרומה חשובה בתחום זה.

 מנהל קהילתי

 מעורבות תושבים היא חוליה חיונית בקידומו של פיתוח בר-קיימא. ולהפך: תושבים
 אדישים ומנוכרים הם ערובה לפיתוח שאינו בר-קיימא. הארגון המרכזי הקיים בירושלים
 בתחום מעורבות התושבים הם המנהלים הקהילתיים. המנהלים הקהילתיים בירושלים
 אפשרו יצירת דפוסים חדשים של מעורבות תושבים וקידמו את התקשורת בין הציבור
 לשלטון המקומי. בעקבות פעולת המנהלים חל שיפור באספקת השירותים, גדל התיאום
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 איור 2

 הצעה לפריסת מנהלים קהילתיים בירושלים
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 בין אגפי העירייה, והשירות נעשה יעיל ואפקטיבי יותר. רשת המתנ״סים, המשולבת
 במנהלים הקהילתיים, אפשרה לתושבים ליטול חלק פעיל בעיצוב מערכות החינוך והתרבות
 הבלתי-פורמליים ובפיתוח הדפוסים לבילוי הזמן הפנוי. המנהלים גם פיתחו דפוסים
 חדשים של מעורבות תושבים בתחום הפיתוח הסביבתי. עם זאת, לא השתלבו המנהלים
 עד היום במפעל ״ירושלים בת-קיימא״ ותרומתם היתה מקוטעת ולא רציפה. יש מקום
 לשלב את המנהלים בתכנון ובפיתוח בר-קיימא ואף להעביר לידיהם סמכויות בתחום

 התכנון המקומי(ועל כך בהמשך).
 המנהלים הקהילתיים הם כיום תשתית טבעית היכולה לסייע רבות בפתרון בעיותיה
 הסביבתיות, החברתיות והתרבותיות של ירושלים. הם גם יכולים לשמש נדבך חשוב
 בקידום פתרון בעיית ירושלים במסגרת הסדרי הקבע. לשם כך יש לבסס את מעמדם
 המשפטי של המנהלים הקהילתיים ולהעמידם על בסיס איתן מבחינת הסמכויות
 והמשאבים העומדים לרשותם. באופן מעשי מוצע להעביר למנהלים סמכויות בדרך חקיקה,

 על רקע הפוטנציאל הרב הגלום בהם.

 ההצדקה להעברת סמכויות למנהלים הקהילתיים

 המסורות החברתיות של ירושלים

 ירושלים היא עיר של שכונות ושל מגוון קבוצות-תרבות. בזמן המנדט הוקמו שכונות
 מגורים שאפיינו את המגוון התרבותי של העיר: שכונות גנים חילוניות דוגמת רחביה
 ותלפיות, שכונות גנים דתיות דוגמת קריית-משה ובית-וגן, שכונות של יזמה פרטית,
 שכונות של בני-עדות-המזרח דוגמת הזיכרונות והנחלאות והשכונות החרדיות. בשכונות
 רבות כתבו המייסדים ספרי-תקנות שהסדירו את אופן האכלוס ואת דפוסי הניהול
 המקומיים. לאחר הקמת המדינה נבנו בשולי העיר שכונות-עולים, דוגמת שיכוני גונן
 ועיר-גנים. עם איחוד העיר בשנת 1967 נוספה לעיר אוכלוסייה ערבית המונה כיום כשליש
 מתושבי העיר. כמו כן הוקמו שכונות-ספר בשולי העיר, דוגמת רמות וגילה ופותחו שכונות
 של המעמד חבינוני, כמו רמת-שרת. בשנים •האחרונות הוקמו גם מספר שכונות חרדיות

 חדשות: הר-נוף ורמת-שלמה. התוצאה היא פסיפס של סביבות תרבותיות שונות.
 ביסוס המנהלים הקהילתיים יאפשר לקבוצות התרבות השונות, במידה שהן מעונינות
 בכך, לבטא את תרבותן הייחודית בתחום החברה, התרבות והחינוך. ניסיון האיחוד בין
 שכונות שונות זו מזו במנהל אחד, דוגמת נחלאות ורחביה, מראה עד כמה יש צורך

 להתאים את מסגרות המנהל הקהילתי למסגרות ולמסורות החברתיות.
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 המבנה האורבני של ירושלים

 חלק גדול מהתושבים היהודים בירושלים מתגורר כיום בשכונות שבשולי העיר. שכונות
 אלה, שנבנו לאחר 1967 מסיבות גיאופוליטיות, מרוחקות ממרכז העיר ומהוות יחידות
 אורבניות כמעט נפרדות. הן תוכננו בחופזה, ללא התייחסות מעמיקה למערכת השירותים
 והן סובלות עד היום מבעיות של היעדר שירותים ציבוריים, שירותי מסחר ומקומות

 תעסוקה. חלק משכונות אלה משתוות בגודלן לעיר קטנה.
 ביסוס המנהלים הקהילתיים יתרום למיתון תחושות התסכול של התושבים בשכונות
 אלה. ניתן יהיה לשפר את השירותים, להעלות את רמת החיים ולצמצם את היוממות

 והעזיבה.

 המשבר הכלכלי והמנהלי בירושלים

 אין זה סוד כי עיריית-ירושלים נתונה במשבר כלכלי קשה. למשבר זה מתלווה משבר
 ניהולי, שעיקרו קושי גדול בניהול העיר ממרכז אחד. קשיים כלכליים ומנהליים אינם
 מיוחדים לעיריית-ירושלים. בערים רבות בעולם חשים היטב במשברים כאלה, אולם
 בניגוד למצב בארץ בכלל ולמצב בירושלים בפרט, ננקטו שם אמצעים רבים למיתון
 המשברים. הדרך שנבחרה ברשויות מקומיות שונות בעולם היא יצירת שותפויות בין
 השלטון המקומי לבין גופים אחרים. ברמה התת-עירונית, שהיא עניינו של פרק זה, נוצרו

 שותפויות עם ארגונים אזרחיים וסמכויות שונות בוזרו.
 המנהלים הקהילתיים יכולים לסייע במיתון המשבר הכלכלי והמנהלי. בסקרים שנערכו
 במנהלים הקהילתיים ברחבי הארץ הוכח כי יש ביכולתם לסייע בהקטנת ההוצאות על-
 ידי הפעלת השירותים ממוקד מקומי. הם יכולים לסייע באיגום משאבים ואף בגיוס

 נוסף של משאבים, שהעירייה תתקשה לגייסם.

 המתח התרבותי

 המתח התרבותי בירושלים, בין חרדים ללא־חרדים, העמיק בשנים האחרונות(ראה חסון
 וגונן, 1997). הקבוצות היהודיות הולכות ומתקבצות במתחמים נפרדים, והמגמה המסתמנת
 היא: צפון חרדי ודרום שאינו חרדי. לכל קבוצה יש צרכים, ערכים, תפיסות-עולם, הרגלי-
 התנהגות ודפוסים שונים לבילוי זמן. יתר על כן, מפגשים בין נציגי המנהלים השונים
 לליבון בעיות של כל המנהלים הקהילתיים, המותאמים לצרכים התרבותיים השונים,
 יכולים לסייע בידי כל קבוצה לנהל את אורח חייה לפי ערכיה, בלי לחוש מאוימת על-ידי
 הקבוצה האחרת. דיאלוגים כאלה יכולים לשמש פורום נאות לצמצום מתחים ולפתרון
 בדרכי-נועם של בעיות עירוניות. חשוב מאוד שחלק מהבעיות יוסדרו לא בדרך משפטית,
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 או בדרך של חקיקה ותקנות-עזר עירוניות, אלא בדרך של הידברות, ובתחום זה יכולים
 וצריכים המנהלים הקהילתיים למלא תפקיד חשוב ביותר.

 הגירעון בדמוקרטיה המקומית

 הצורך של כל קבוצה בניהול עצמאי של החיים המקומיים על רקע הבדלים תרבותיים,
 מקבל משנה תוקף נוכח תוצאות הבחירות האחרונות לעיריית-ירושלים. אף שהבחירות
 מתקיימות בדרך דמוקרטית, התוצאות רחוקות מלשקף את המבנה הדמוגרפי והתרבותי
 שלה כעיר. לכך סיבות שונות: ההימנעות מהצבעה של ערביי העיר ואדישות הבוחרים
 החילונים והמסורתיים. התוצאה היא שבבחירות דמוקרטיות נבחר ראש עירייה והורכבה
 קואליציה שאינם מייצגים נאמנה את אוכלוסיית העיר מבחינה דמוגרפית, חברתית
 ותרבותית. החרדים, המהווים מיעוט (20%) מקרב בעלי זכות הבחירה, הם 29% מכלל
 חברי המועצה ומחזיקים כיום ברוב עמדות הכוח ובכלל זה תיקים מרכזיים בתחום
 הכלכלה והתכנון. התוצאה היא תחושה גוברת של ניכור בקרב הציבור החילוני והמסורתי.
 בסקר שנערך הביעו חלק גדול מהחילונים והמסורתיים עמדה המצדדת ביציאה
 מהעיר. הסיבה העיקרית שצוינה היתה היחסים בין חרדים לחילונים. אין בסקר זה כדי
 לשקף את הסיבות לעזיבה, שהן בעיקרן סיבות הקשורות בתעסוקה ובדיור, אולם הוא
 מעיד על הבעייתיות הפוליטית, שעיקרה דחיקת הרוב החילוני והמסורתי לקרן זווית

 פוליטית (חסון וגונן, 1997).
 דווקא בהקשר זה מסתמנת חשיבותם של המנהלים הקהילתיים. על רקע הגירעון
 בדמוקרטיה המקומית מאפשרים מנהלים אלה לתושבי העיר להעלות את בעיותיהם
 ולהשתתף בתהליכי קבלת החלטות. העברת סמכויות למנהלים הקהילתיים יכולה לחזק
 את תחושת המעורבות וההשתתפות, לתרום להקהיית תחושת הניכור ולצמצם את הנטייה

 לעזוב את העיר.

 התחום הגיאופוליטי

 בקרב ערביי מזרח העיר רווחות שתי מגמות. ברמה הפורמלית נמנעו ערביי מזרח העיר
 מלהכיר במוסדות השלטון של מדינת-ישראל. ביטוי בולט לכך הם שיעורי ההשתתפות
 המזעריים בבחירות לעירייה: רק 3% מבעלי זכות הבחירה במזרח העיר מימשו את זכותם
 בבחירות של 2003. לעומת זאת, ברמה הבלתי-פורמלית נזקקים ערביי מזרח העיר
 לשירותים שונים בתחום הפיסי, בתחום החינוך ובתחום הבריאות והחברה. היזקקות זו
 גדולה פי כמה ממה שמוסדות השלטון מספקים בפועל. התוצאה היא פער הולך וגדל
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 בתחום השירותים ואיכות החיים בין מזרח העיר למערבה. פער זה הוא כר פורה לתסכול,
 והוא מוביל לפנייה אל גופים אלטרנטיביים ובהם גופים של הרשות הפלסטינית.

 הקמת מנהלים קהילתיים עם סמכויות ומשאבים, תתרום למידה גבוהה של ניהול
 עצמי ולהידוק הקשר עם המערכת העירונית והמערכת הממלכתית האחראית על אספקת
 שירותים. היא יכולה להוליך לקשר פונקציונלי חזק יותר עם הרשויות המופקדות על
 אספקת שירותים ולהביא להעדפה של אלה המסוגלים לספק יותר. בניגוד לסברה הרווחת
 אצל חלק מקובעי המדיניות — על-פיה ביסוס המנהלים יוביל לחלוקת העיר — ניתן
 לטעון כי חיזוק המנהלים ועמו גם שיפור אספקת השירותים, יתרמו להידוק הקשר עם

 ישראל ולהחלשת מגמות ההפרדה.
 כבר כיום מוגדרים ערביי מזרח־ירושלים בעיני הפלסטינים כקבוצה לעצמה, מובחנת
 מערביי הגדה ורצועת עזה. קבוצה זו נהנית משירותי קופ״ח, משירותי הביטוח הלאומי
 ומתנועה חופשית. יש הסבורים כי בשל כך קטנה מגמת ההיפרדות בקרב קבוצה זו
 מאשר בקרב קבוצות אחרות. שיפור השירותים באמצעות מנהלים קהילתיים עשוי לגרום

 לבידול נוסף של קבוצה זו.

 תיחום ובחירות

 בעקבות תהליך חקיקה יתוחמו ויוקמו מנהלים קהילתיים על פני כל העיר, בעיקר לפי
 שיקולים חברתיים, כפי שהדבר נעשה עד היום. בסך הכל יהיו בעיר כשלושים מנהלים
 קהילתיים והם יקובצו בשבעה אשכולות (למעט העיר העתיקה, שהדיון בה ייעשה נפרד
 מפאת הרגישות הפוליטית). האשכולות יקבלו, על-פי חוק שתחוקק הממשלה, מעמד של
 מועצה קהילתית(community council). לכל אחת משבע המועצות הקהילתיות תהיינה
 אותן סמכויות בדיוק, כלומר: לא ניתן יהיה לתת למועצה קהילתית אחת יותר או פחות
 סמכויות מאשר למועצה אחרת. בכל מועצה יהיו מספר מנהלים קהילתיים. נציגי המועצות
 הקהילתיות ייבחרו בבחירות שיערכו על בסיס אזורי, כלומר: על-פי תחומי המנהלים
 הקהילתיים שבתחומי המועצות גופן. עיריית־ירושלים תשמש עיריית-על, ושבע המועצות
 הקהילתיות תהיינה מיוצגות בעירייה באמצעות ועדות מיוחדות שיוקמו לצורך זה. מועצת
 העיר תיבחר בבחירות אזוריות, לפי תחומי המועצות הקהילתיות. הבחירות למועצת
 העיר ולמועצה הקהילתית תהיינה כפולות. כל אזרח יטיל ארבעה פתקים: אחד למועצת
 העיר ואחד לראש העירייה, אחד למועצה הקהילתית ואחד לראש המועצה הקהילתית.

 עקרונות

 העקרונות העומדים ביסוד המועצות הקהילתיות הם אלה:

127 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 • אחריות לנושאים מקומיים: למועצות יהיה תפקיד מרכזי בקבלת החלטות בנושאים
 מקומיים שאינם קשורים ברשת העירונית: מתקנים מקומיים, שירות מקומי, הקמת

 מוסד מקומי.
 • ייעול עבודת העירייה על-ידי ביזור סמכויות למועצות המקומיות בתחומים שבהם
 יש למועצה המקומית יתרון על העירייה: מידע ושירות לתושב, תלונות, ניקיון מקומי,

 תחזוקה, הוצאת תעודות זהות, דרכונים.
 • הכרח באינטרסים כלל-עירוניים: פיתוח כלכלי, איכות.סביבה ובעיות חברתיות שמעל
 לאינטרסים של המועצות הקהילתיות. הסמכויות בתחומים אלה יהיו בידי העירייה

 בלבד.
 • קרבה לציבור ושיתוף הציבור בקבלת החלטות.

 • אפשרות פעולה למועצות הקהילתיות ואיזון בין אינטרס כלל-עירוני לאינטרס מקומי.

 סמכויות

 סמכויות המועצות הקהילתיות יהיו:
 • תכנון ופיתוח ברמה מקומית.

 • טיפול בנושאים שכונתיים-קהילתיים.
 • שיתוף הציבור והדאגה לאיכות חייו.

 תכנון ופיתוח במועצה הקהילתית

 תכניות מקומיות ובקשות לפיתוח יופנו אל המועצות הקהילתיות ויידונו בהן. המתכננים
 שיועסקו על-ידי המועצה הקהילתית יכינו חוות דעת מקצועית על הבקשה. המועצה
 הקהילתית תקיים שימוע ציבורי ותקבל החלטה על התכנית. ההחלטה של המועצה
 המקומית תופנה אל מועצת העיר ותהווה המלצה לאישור התכנית. מועצת העיר לא תהא
 רשאית לפתוח לדיון את החלטת המועצה הקהילתית, אלא תקיים עליה הצבעה. ההחלטה
 על אישור ההצעה תתקבל ברוב פשוט. אולם, אם בתכנית המומלצת יהיו היבטים כלל-
 עירוניים וההצעה של המועצה הקהילתית לא תתייחס אליהם כיאות, ניתן יהיה להסיר

 את ההצעה. בדיקת ההצעה וההחלטה על הסרתה תהיה מסורה בידי מנכ״ל העירייה.
 במסגרת המבנה המוצע תוכל המועצה הקהילתית להמליץ על שינויים מקומיים,
 לדון בתכניות-בניין-ערים קיימות, להכין תכניות מקומיות, ולהיות מעורבת בפיתוח קווי
 תשתית מקומיים. היא לא תהא רשאית ליזום תכנית-מתאר עירונית או לדון בכל נושא

 בעל משמעות כלל-עירונית, מכיוון שהדבר מסור לסמכותה של מועצת העיר.
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 השאלה הקריטית היא: מהו נושא כלל-עירוני שאותו תהא העירייה רשאית לפתוח
 לדיון מחודש בעקבות החלטה של המועצה הקהילתיתז התשובה היא שמן הראוי
 שהאינטרס הכלל-עירוני יוגדר על-ידי תכנית המתאר העירונית. פירוש הדבר כי החלטות
 המועצות הקהילתיות צריכות להיות תואמות לקווי התכנון שנקבעו בתכנית המתאר.
 סטייה מהם תתפרש כנוגדת לאינטרס הכלל-עירוני. המשמעות של מערכת איזונים זו
 היא כי הכנת תכנית-מתאר לכלל העיר ירושלים היא חיונית לצורך יצירת האיזון בין
 האינטרס הכלל-עירוני לאינטרס המקומי. תכנית המתאר שתוכן לירושלים תשמש כמצע
 התייחסות לגורמים השותפים בתהליכי קבלת החלטות. היא תוריד את המתח בין הגורמים
 השונים, מכיוון שהיא יוצרת מצע מקצועי להערכת התכניות המוצעות. בהיעדר תכנית
 יקנן תמיד חשש כי בשם האינטרס הציבורי ייעשו מעשים המשרתים קבוצות מובחנות,

 או אישים שהפוליטיקאים חפצים ביקרם.

 טיפול בנושאים שכונתיים־קהילתיים

 המועצה הקהילתית תטפל בכל הנושאים הקשורים ברישוי, פארקים, ספריות, מרכזים
 קהילתיים, מגרשי-חנייה, סדרי-תחבורה מקומיים, תמרור ועוד. בדומה לתחום התכנון,
 היא תדון בנושאים אלה, תחליט בהם ותעביר את החלטתה למועצת העיר. ההחלטה
 שתגיע למועצת העיר תהיה בגדר המלצה שלא ניתן לפתחה לדיון. אולם אם המנכ״ל יגלה

 כי ההחלטה עלולה לפגוע בנושא כלל-עירוני הוא רשאי להסירה מסדר היום.

 סמכויות המועצה הקהילתית בתחופ המקומי יהיו:

 • טיפול בגינון, תחזוקת כבישים ומדרכות, פינוי אשפה, מתן שמות לרחובות, תחזוקת
 תאורה ותברואה.

 • פיקוח על חוקי העזר של העירייה בתחום סמכויות המועצה הקהילתית.
 • ייצוג ענייניהם של תושבי המועצה בפני העירייה.

 • טיפול בכל נושא שתעביר העירייה למועצה, בין ביוזמתה ובין על-פי בקשת המועצה.
 • גביית תשלום שנתי מהתושבים המתגוררים בתחום המועצה. ההכנסה מתשלום שנתי
 זה תשמש להשלמת הפיתוח של המועצה הקהילתית או לתכניות פיתוח נוספות,
 לרבות גינון, שילוט, תאורה, פינות משחקים לילדים ותחזוקת מועדונים לנוער
 וקשישים. גובה התשלום לא יעלה על שליש מסכום הארנונה ובתמורה לתשלום
 יקוזז הסכום מהארנונה העירונית. בדרך זו ניתן ליצור התאמה טובה יותר בין התשלום
 לבין היקף השירותים, אך עדיין ניתן לסייע לאזורים חלשים, או לאזורים הטעונים

 פיתוח בהיקף העולה על מידת תשלום הארנונה.
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 מבנה ארגוני

 יושב-ראש המועצה הקהילתית יקבל שכר עבור עבודתו. המטה של המועצה הקהילתית
 יכלול מזכיר, חשב, מתכנן עירוני שיופקד גם על איסוף מידע ועוד שני פקידים. במקביל
 יבוטלו משרות המתכננים במנהלים הקהילתיים ומשרות המופקדים על הפיתוח הקהילתי.
 מועצות המנהלים הקהילתיים, יושבי הראש והמנהלים במנהלים הקהילתיים יעסקו
 בכל נושאי השירותים המקומיים, בהעלאת הצעות לפיתוח ובפיקוח על ביצוע ההחלטות

 של המועצה הקהילתית בתחומם.
 במסגרת המועצה הקהילתית יפעלו הוועדות הבאות: ועדת הנהלה, כספים, ביקורת,
 תכנון ושיפור-פני־עיר, חינוך ותרבות, תברואה, נוער וספורט. בראש הוועדות יעמדו מנהלים
 שיועסקו בשכר ויועתקו ממצבת העובדים של העירייה. בעלי תפקידים נוספים ייקבעו
 בעת יצירת המבנה הארגוני המפורט. העתקת העובדים ממצבת כוח האדם הקיימת של
 העירייה, תביא לכך שלא תהיה הגדלה במצבת העובדים בגין איוש תפקידים במועצות

 הקהילתיות.
 במקרה של אי-הסכמה בין המועצה הקהילתית לבין העירייה, תהיה הסמכות העליונה
 מסורה בידי העירייה. ברוב של שני-שלישים תוכל העירייה לבטל החלטות של המועצה
 הקהילתית. עם זאת, יש לזכור כי מועצת העיר נבחרת על בסיס אזורי המוגדר על-ידי
 תחום המועצות הקהילתיות. לכן יש לצפות כי מועצת העיר לא תזדרז לבטל החלטות של

 מועצה קהילתית.

 מעורבות תושבים ומקומם של המנהלים הקהילתיים במועצה

 הקהילתית

 המועצה הקהילתית תדאג לערב תושבים בתהליכי קבלת החלטות, במיוחד בתחומים
 הנוגעים לתכנון, פיתוח מועדונים, שירותים לקשישים ולנוער, חינוך, תרבות וספורט,
 הקצאה של מגרשי-משחקים, בטיחות ואכיפת חנייה. לצורך זה ייקבע בחוק-ההקמה של
 המועצה הקהילתית כי נציגי המנהלים הקהילתיים יהיו מיוצגים בוועדות המועצה וכי
 חברי מועצה ישתתפו בישיבות של ועדי המנהלים הקהילתיים. בדרך זו יובטח ייצוג
 הערכים והאינטרסים של המנהלים הקהילתיים בתוך המועצה הקהילתית. המנהלים
 הקהילתיים יתפקדו כיחידות הבסיסיות של המועצה הקהילתית. הם ישקפו את רצונות
 התושבים והאינטרסים שלהם. הם יהיו מיוצגים במועצה הקהילתית ובמסגרתה ייתנו
 גם ביטוי לאינטרסים השכונתיים. על-מנת להבטיח כי המועצה הקהילתית תשקף את
 מאוויי הציבור במנהלים הקהילתיים, ייערכו הבחירות למועצה הקהילתית לפי מנהלים
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 והייצוג במועצה הקהילתית ייקבע לפי קריטריונים של גודל. לוח 4 מסכם את מאפייני
 עיריית-ירושלים והמועצות הקהילתיות המוצעות.

 לוח 4

 מאפייני עיריית-ירושליס והמועצות הקהילתיות

 מאפיינים ירושלים

ת ו י ת ר ב ת ח ו י ו כ מ , להן ס ת ו י ת ל י ה ת ק ו צ ע ו ת מ ו ג צ ו י ה מ ב יה ש  עירי

יות. נ ו  ותכנ

 מבנה

ת אזוריות, ו ר י ח ב ר ב ח ב י ה ת ש ד ח ם ה י ל ש ו ר ל י ה ש י י ר י ע ת ה צ ע ו  מ

. ת ו י ת ל י ה ק ת ה ו צ ע ו מ י ה מ ו ח  לפי ת

ת אזורית, נ ו כ ת מ ה ב י ה ת ת ו י ת ל י ה ק ת ה ו צ ע ו מ ל ה ה ש ר י ה ב  ה

. ם י י ת ל י ה ק ם ה י ל ה נ מ ל ה ם ש ו ח י ת י ה פ - ל  ע

 אופן הבחירה

ם י ת ו ר י ש ה ל ו ל ו כ ן ה ו נ כ ת , ה ם י פ ס כ ם ה ו ח ת ת ז א כ ר ה ת י י ר י ע  ה

. ת ו י ת ל י ה ק ת ה ו צ ע ו מ ל ה ט ש ד נ מ ם ה ו ח ת ם ב י ל ו ל ם כ נ י א  ש

, ת י מ ו ק ה מ מ ר ח ב ו ת י פ ן ו ו נ כ ת ו ב ל פ ט ת י ו י ת ל י ה ק ת ה ו צ ע ו מ  ה

. ם י ב ש ו ת ת ו ב ר ו ע מ ב ם ו י י ת ל י ה ק - ם י י ת נ ו כ ם ש י ת ו ר י ש  ב

ת ו י ר ח א ה ה ו מ ז י ימות, ה ת קי ו י נ כ ת יים ב ו נ ל שי יזום ש ם הי ו ח ת  ב

. ת ר ש א ה מ י י ר י ע . ה ת ו י ת ל י ה ק ת ה ו צ ע ו מ ה בידי ה נ י י ה  ת

 תחומי אחריות

יה. ת העירי צ ע ו מ ב ב ו ר - ת ו ט ל ת  ה

. ת ו י ת ל י ה ק ת ה ו צ ע ו מ ב ב ו ר - ת ו ט ל ח  ה

 דדן קבלת
 החלטות
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 מריניות חברתית במרחב ירושלים:
 סוגיות, עקרונות ואמצעים

 עמירם גונן, שלמה חסון

 מבוא

 אחד האתגרים המרכזיים הניצבים בפני המתכננים במחוז ירושלים הוא יצירת מטרופולין
 דו-לאומית, יהודית וערבית, במחוז ובאזור הסמוך לו. הרשת המטרופולינית של
 האוכלוסייה הערבית-פלסטינית היא ותיקה ומפותחת בהשוואה לזו היהודית. הרשת
 הערבית כוללת מספר ערים גדולות, רובד של מרכזי-ביניים ומספר רב של יישובים קטנים.
 הרשת המטרופולינית היהודית היא צעירה יחסית ונמצאת בשלבי היווצרות ראשוניים.
 התהליכים האחראיים ליצירת הרשת המטרופולינית היהודית הם דמוגרפיים,
 חברתיים וכלכליים. תהליכים אלה מעצבים את העיר המרכזית: העיר העתיקה, העיר
 הפנימית והעיר החיצונית ובה השכונות שהוקמו לאחר 1967. הם מעצבים את מרכזי
 המשנה בתחומי הקו הירוק ומחוצה לו: בית-שמש ומעלה-אדומים וכן את המרכזים
 מדרג נמוך יותר: מבשרת-ציון, גבעת-זאב, אפרתה, צור-הדסה והיישובים הכפריים, שחלקם

 עוברים תהליכי-עיור.
 במטרופולין ירושלים, כבאזורים מטרופוליניים אחרים בעולם, מתחולל תהליך של
 יציאת אוכלוסייה מהעיר אל הפרברים הסובבים אותה. יציאה זו התנהלה בשני זרמים
 ראשיים. זרם אחד פנה מערבה, אל האזור שבתחומי הקו הירוק, הידוע בשם ״פרוזדור
 ירושלים״. הראש השני פנה אל היישובים היהודיים החדשים אשר הוקמו מעבר לקו
 הירוק. שני הזרמים כללו גם יישובים עירוניים וגם יישובים כפריים, או קהילתיים. בדרך
 זו נוצר ״סובב״ מטרופוליני המורכב מיישובי-קפר מצד אחד ויישובים פרבריים קלאסיים

 מן הצד השני.
 היציאה מירושלים מקיפה גם אוכלוסייה מבוססת וגם צעירים המתקשים לעמוד
 ביוקר הדיור של העיר המרכזית. חלק גדול מהיוצאים השתקע ביישובים הקרובים של
 סובב-ירושלים ושומר על קשר עם ירושלים בתחומי התעסוקה והצריכה. היציאה של
 אוכלוסייה מבוססת פוגעת מבחינה כלכלית בעיר, מצמצמת את בסיס המס שלה ומגדילה
 את בסיס המס של היישובים הפרבריים אליהם פונים המשתקעים. היציאה של זוגות
 צעירים גורמת להשתנות הרכב הגילים בעיר המרכזית, ולעליית שיעור האוכלוסייה
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 המבוגרת והקשישה. באורח זה נוצר במטרופולין ירושלים, כמו באזורי מטרופולין אחרים
 בעולם, פער חברתי-כלכלי בין העיר המרכזית לבין הפרברים. כך גם גוברת התחרות בין

 העיר לבין הפרברים על האוכלוסייה המבוססת.
 בעקבות האוכלוסייה המבוססת נרשמה גם יציאה לפרברים של מרכזי-מסחר ופארקים
 של תעשיות-עילית. כיום קיימים ומתוכננים מספר מרכזי מסחר ופארקים של תעשיות-

 עילית בגזרה הצפון-מערבית, ממבשרת-ציון בואכה נווה-אילן.
 היווצרות הפרברים גרמה לשינוי המבנה המקורי של היישובים הכפריים — מושבים
 וקיבוצים - ויצרה מסגרות חברתיות הטרוגניות ובלתי-מגובשות, תוך פיזור הפרבור על
 פני יישובים קטנים רבים. בתוך יישובים אלה מתהווים מתחים בין קבוצות ותיקים

 וחדשים, לעתים על רקע כלכלי ותרבותי.
 לצד הדמיון לאזורי מטרופולין אחרים, מתאפיין אזור מטרופולין ירושלים בכמה
 תכונות ייחודיות. תהליך הפרבור משקף את הפסיפס הייחודי של האוכלוסייה בעיר. גם
 הפרברים, כמו תמונת ראי של העיר, מייצגים פסיפס תרבותי: פרברים של חרדים (ביתר-
 עילית, רמת-בית-שמש), דתיים לאומיים(אפרתה), חילונים מבוססים(מבשרת-ציון ובמידה
 פחותה צור-הדסה) וחילונים בני המעמד הבינוני והנמוך (מעלה-אדומים). קבוצות אלה
 חיות בפרברים במנותק זו מזו, וההזדמנות למפגש עם השונה והאחר היא מצומצמת.
 בדרך זו ניתן להנחיל מסורות וערכים תרבותיים מצד אחד, אך מצד שני היא מטפחת

 פרטיקולריזם והסתגרות.
 פרק זה אינו מציע להתעלם מהרשת המטרופולינית המתהווה בתחומי המחוז, או
 לנסות לבלום את התפתחותה. האתגר הוא לפתח גישה תכנונית חדשה שבמרכזה המאמץ
 לנהל באופן יעיל ואפקטיבי את תהליך ההיווצרות של מטרופולין ירושלים. פירוש הדבר
 שהתכנון אינו יכול להתמקד בעיר בודדת, או במרחב מקוטע, אלא לאמץ גישה מערכתית
 המתייחסת לכלל היישובים הקשורים ביניהם ולתפקודם כמערכת יישובית. באופן מעשי
 האתגר הוא לנהל את תהליך התכנון המטרופוליני תוך שמירת החיות של העיר המרכזית

 ומרכזי המשנה ולאפשר קשרים שיסייעו ויתמכו בתפקוד היישובים השונים.

 השפעת התהליכים החברתיים על העיר המרכזית
 הגורם הראשי המעצב באחרונה את ההרכב של האוכלוסייה המתגוררת בעיר המרכזית
 של אזור מטרופולין הוא תהליך היציאה אל הפרברים, המאפיין את התקופה האחרונה
 במרבית אזורי המטרופולין בעולם המערבי, בכללם אזורי המטרופולין של ישראל ובתוכם
 אזור מטרופולין ירושלים. תהליך זה מעורר מספר סוגיות חברתיות אותן נמנה אחת

 לאחת תוך הצגת העקרונות התכנוניים הנדרשים כדי להתמודד עמן.
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 ירידה בחלקה של האוכלוסייה המבוססת בירושלים

 א. מיאור המהליך

 בישראל ניתן להבחין בתחילתה של מגמה זו באזורי המטרופולין מאז שנות הששים, עם
 היציאה הגוברת של אוכלוסייה מבוססת אל הפרברים. הערים המרכזיות של אזורי
 המטרופולין נאבקות עם מגמה זו ועם השלכותיה. בירושלים התאחר תהליך זה בקרב
 האוכלוסייה היהודית, בהיות אזורי הפרברים סגורים במידה זו או אחרת בפניה. פרברי
 הצפון, המזרח והדרום, שמעבר לקו הירוק, היו סגורים לחלוטין עד 1967. פרברי המערב
 היו בתחום הפרוזדור הירוק בו הופעלה מדיניות של שמירה על קרקע חקלאית ועל
 שטחים ירוקים פתוחים. לאחר 1967, עם ההתיישבות בשטחים שמעבר לקו הירוק,
 החלה להסתמן מגמה ברורה של יציאת משקי-בית ירושלמיים, חלקם מקרב האוכלוסייה
 המבוססת וחלקם מקרב האוכלוסייה הפחות מבוססת. במערב נפתחה במקביל האפשרות
 להתיישבות פרברית של משקי-בית מבוססים מירושלים עם הרחבתם המסיבית של כמה
 יישובים עירוניים: מבשרת-ציון, צור-הדסה ובית-שמש. ככל שקמו בסביבות ירושלים
 יישובים קהילתיים רבים יותר - המושתתים על בנייה של בתים חד-משפחתיים או דו-
 משפחתיים הקוסמים למשקי-בית מבוססים — כן רבו האפשרויות ליציאת משקי-בית

 מבוססים מירושלים אל הסביבה הפרברית שלה.

 ב. ההשלכומ המכנמיומ

 לעלייה בחלקה של האוכלוסייה הפחות-מבוססת בעיר ירושלים כמה השלכות:
 • באוכלוסייה הפחות-מבוססת, ובמיוחד בקרב האוכלוסייה הלא-מבוססת, רב חלקן

 של קבוצות הסמוכות על קופת הציבור ועל שירותי הרווחה.
 • ככל שבעיר זו מתרכזת אוכלוסייה שאינה משלמת מסים עירוניים, או משלמת מסים

 נמוכים למדי, בסיס המס של הרשות המקומית מצטמצם והולך.

 ג. המדיניומ המוצעמ

 על-מנת להתמודד עם הבעיות המתוארות אנו מציעים:
 • לצמצם את ממדי היציאה של קבוצות אוכלוסייה שונות, בעיקר של צעירים.

 • למשוך לירושלים משקי-בית מבוססים.

 ד. כלי המדיניומ

 משיכמ משקי-כימ מבוססים היתה בתקופה האחרונה אבן יסוד במדיניות האורבנית

 של ערים מרכזיות רבות ברחבי העולם המערבי, וזאת מתוך כוונה לצמצם את ההשלכות
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 של יציאת האוכלוסייה המבוססת לפרברים. השלטון המקומי ומוסדות התכנון, בשיתוף
 עם המגזר היזמי הפרטי, נרתמו בשנים האחרונות כדי לעודד ולמלא אחר הביקוש המסתמן
 למגורים בעיר המרכזית בקרב חלק מהאוכלוסייה המבוססת. הדבר נעשה בשורה ארוכה

 של אמצעים, מתחום התכנון, הפיתוח וההטבות הכלכליות:
 • התאמה והגמשת של כללי התכנון הפיסי, חוקי האיזור (zoning), ותקנות הבנייה,

 על-מנת לאפשר כניסתם של משקי-בית מבוססים אל שכונותיה של העיר המרכזית.
 בירושלים יש מקום רב לנקוט צעדים מעין אלה.

 • פיתוח תשתיות ושירותים עירוניים בשכונות של העיר המרכזית המושכות אליהן

 אוכלוסייה מבוססת. בירושלים ישנה שורה ארוכה של שכונות כאלה.
 • מתן הטכות כלכליות לשיפוץ דירות בשכונות ישנות של העיר המרכזית, בהן הסתמן

 פוטנציאל השתקעות של משקי-בית מבוססים. ירושלים, בה קיים מאגר גדול של
 שכונות ישנות בעלות סגנון בנייה ״רומנטי״ בקרבת מרכז העסקים הראשי של העיר,
 יכולה לשמש כר נרחב של השתקעות משקי-בית מבוססים, בהינתן תנאים מעודדים.
 • מילוי וציפוף של שכונות מגוטסות ותיקות. בקרב האוכלוסייה המבוססת קיימת

 העדפה לשכונות מבוססות קיימות, המשדרות יוקרה ומורשת תרבותית ומכילות
 מגוון של שירותים מתאימים. ראוי כי פלח מרחבי של ביקוש זה ימצא את המענה
 הרצוי לו בירושלים. זאת אפשר להבטיח באמצעות מילוי וציפוף ראוי של שכונות
 מבוססות קיימות. יש להתמיד בכך על-מנת לעמוד בביקוש המתפתח למגורים בשכונות

 מבוססות קיימות, במקביל להקמה של פרויקטים חדשים לאוכלוסייה מבוססת.
 • בניית דירות חדשות במרכז העיר. ההשתקעות של משקי-בית מבוססים בערים

 המרכזיות אינה רק נחלתן של שכונות ציוריות ישנות בהן שרד סגנון בנייה של תקופות
 קודמות של עיר קטנה יחסית — סגנון המאפשר מידה רבה של פרטיות — אלא גם
 של בנייני-דירות חדשים ומחודשים, המביאים ניחוח חדיש ומעודכן לטבורה של עיר.
 • מיצוי מרבי של הקיבולת הפיסית בתוך העיר. עדיין קיים ביקוש למגורים בתוך

 העיר המרכזית בקרב האוכלוסייה המבוססת. שכונות של אוכלוסייה זו לא התרוקנו
 מיושביהן כפי שקרה בערים מרכזיות רבות ברחבי העולם המערבי. נראה כי רבים
 מקרב האוכלוסייה המבוססת בישראל עדיין שומרים על העדפת חיי העיר על חיי
 הפרבר, הכרוכים ביוממות מלוות פקקי-תנועה. אי לכך, עדיין קיים ביקוש פוטנציאלי
 להיצע של מגורים בתחומי ירושלים בקרב אוכלוסייה זו. אולם נראה כי לא נעשה
 מספיק על-מנת לממש את פוטנציאל הקיבולת המצוי בתוך העיר, להוציא מספר
 פרויקטים בולטים כדוגמת מנחת וגבעת-משואה, אשר מעידים בעליל על קיומו של
 ביקוש מעין זה בקרב האוכלוסייה המבוססת בירושלים. על-מנת לשמור על אוכלוסייה
 זו בתחומי העיר המרכזית, יש להיערך למיצוי מרבי של הקיבולת הפיסית, בדגש על
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 מגורים המתאימים לה מבחינת מיקום, גודל ואיכות הדירות ורמת התשתיות
 העירוניות והשירותים העירוניים.

 • מאמץ תכנוני לאספקה דיור מהאים לאוכלוסייה פהות-מבוססת ולא-מבוססת.

 גם בקרב אוכלוסייה זו קיים ביקוש למגורים נאותים בירושלים. כשלא תתרחש
 יציאה מסיבית של אוכלוסייה מבוססת אל הפרברים, לא יוכלו משקי-בית פחות-
 מבוססים, ובמיוחד משקי-בית לא-מבוססים, לסמוך באופן מלא על תהליך הפינוי
 של האוכלוסייה המבוססת היוצאת לפרברים, כמקור היצע של דיור. אי לכך יש
 ליעד, במקביל לתהליך הפינוי ההדרגתי, שטחים להקמה של דיור חדש לאוכלוסייה

 פחות-מבוססת.
 • המשך פעולות השיקום כשכונות מצוקה. שכונות מצוקה, יהודיות וערביות, ממשיכות

 להתקיים ברחבי העיר ושוררים בהן תנאים של דיור תת-תקני ותשתיות עירוניות
 תת-תקניות. יש להפנות מאמצים תכנוניים ומשאבים כספיים על-מנת לשפר את
 תנאי הדיור והסביבה העירונית בשכונות אלה. שיפור זה גם יעלה את איכות החיים
 של תושבי שכונות המצוקה וגם ישפר את תדמיתה של העיר. שיפור התדמית חשוב
 על-מנת לשמור על אוכלוסייה מבוססת בתחומי העיר וגס למשוך אוכלוסייה נוספת

 העירה.

 העלייה בחלקה של האוכלוסייה הקשישה בירושלים

 א. תיאור התהליך

 באזורי מטרופולין רבים בארץ ובעולם, רוב היוצאים מן העיר המרכזית ליישובי הפרברים
 הם משקי-בית צעירים. משקי-בית אלה בולטים בנוכחותם בשוק הדיור הפרברי בשל
 מספר סיבות: בשוק זה מצוי ההיצע העיקרי של דיור. משקי הבית הצעירים תרים אחר
 מחירי דיור נמוכים יחסית מאלה שבעיר המרכזית, משום הצבר ההון הקטן העומד
 לרשותם בהיותם בראשית דרכם. משקי הבית הצעירים מושפעים יותר מהנורמה החדשה
 יחסית של מגורים צמודי-קרקע. כל הגורמים האלה הביאו להיווצרות מפת גילים די
 ברורה באזורי מטרופולין רבים וכך גם במטרופולין ירושלים. האוכלוסייה של העיר
 המרכזית היא בוגרת יותר מזו של יישובי הפרברים ורב בה חלקה של האוכלוסייה בגיל
 65 ומעלה. לעומת זאת, קטן למדי חלקה של האוכלוסייה הצעירה, ובמיוחד של ילדים עד

 גיל 17.
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 ג. ההשלכות התכנוניות

 למצב המתהווה שתואר לעיל יש כמה השלכות:
 • האוכלוסייה הקשישה אינה משתתפת כאופן מלא כענפי הכלכלה של העיר.

 האוכלוסייה הטרום-קשישה, אשר גם היא מיוצגת בירושלים בשיעורים גבוהים,
 עסוקה בעיקר בענפים המסורתיים של כלכלת העיר. ההזדקנות ההדרגתית של
 אוכלוסיית העיר תשפיע עם הזמן על מידת השגשוג של כלכלתה ועל כן יש עניין
 לצמצם עד כמה שאפשר את ממדיו של תהליך זה ואולי אף לשנות כיוון על-ידי

 משיכת אוכלוסייה צעירה להשתקעות בירושלים.
 • האוכלוסייה הקשישה צורכת כמות רכה של שירותים אופייניים לה. כאשר משקל

 האוכלוסייה הקשישה הוא גדול יחסית - קשה לרשות העירונית לקיים את השירותים
 האלה. הדבר אמור במיוחד במצב בו חלק גדול מן הקשישים בא מקרב האוכלוסייה

 הלא-מבוססת.
 • ירידה ככיקוש למבנים קיימים של שירותים ציכוריים. תמורה לאורך זמן בהרכב

 הגילים של אוכלוסיית ירושלים מתבטאת גם בתחומי השירותים העירוניים שנועדו
 לגילאים צעירים. הדבר מתבטא בעיקר בתחום החינוך. מבני-בתי-ספר בעיר מאבדים
 עם הזמן את אוכלוסיית היעד שלהם ככל שייצוגה בעיר מצטמצם. השקעות שנעשו
 בעבר במבני-חינוך כדי לקיים מערך שירותים לאוכלוסייה בגיל חינוך חובה, נעשות
 בלתי-רלבנטיות כאשר האוכלוסייה מתבגרת ומזדקנת מבלי שיבואו דורות חדשים

 וצעירים במקומה.

 ג. המדיניות המוצעת

 • יש לקיים כירושלים הרככ גילים כו יישמר הייצוג של אוכלוסייה צעירה.

 • יש לספק שירותים נאותים לאוכלוסייה הבוגרת כירושלים.

 ד. כלי-מדיניות

 • הגדלת היצע הדיור בירושלים, כדי לצמצם את היציאה של משקי-בית אל הפרברים

 וזאת משום שרוב משקי הבית האלה נוטה להיות צעיר. ככל שיעמוד לרשותם של
 משקי-בית צעירים, ובמיוחד לרשותם של החדשים שבהם, היצע ניכר של דיור במחירים

 נאותים, כן תגבר ההסתברות כי משקי־בית אלה יישארו בעיר.
 • הבטחת ההיצע של דירות קטנות חדשות בירושלים, במסגרת תמהיל ההיצע של

 דיור חדש בעיר. משקי-בית צעירים, ובמיוחד החדשים שבהם, מבקשים בראשית

 דרכם דירות קטנות יחסית, המתאימות לצורכיהם ולמשאביהם הכספיים. משקי-
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 בית אלה, ככל שהם נשארים זמן רב יותר בעיר, הם משפיעים על טיבו של הרכב
 הגילים של אוכלוסיית העיר. אף אם חלק מהם ייצא בסופו של דבר אל הפרברים,
 יבואו במקומם משקי-בית חדשים לזמן מסוים וימשיכו לתרום את חלקם להרכב

 גילים נאות של אוכלוסיית העיר.
 • מתן אפשרות להרחבת דירות קיימות בירושלים. צעד זה יעודד משקי-בית צעירים

 להמשיך ולהישאר במקומם עם העלייה בצורכי הדיור בעקבות גידול מספר הילדים.
 שיפור והרחבה של תנאי הדיור במקום המגורים הקיים מעודד הישארות באותו

 מקום.

 יחד עם זאת, יש להכיר בעובדה כי בירושלים, בהיותה עיר מרכזית של אזור מטרופולין
 בו מתקיימים תהליכי פרבור, ימשיך חלקה של האוכלוסייה הקשישה להיות גדול למדי.

 אי לכך יש לנקוט את הצעדים הבאים:
 • לפתה מערכת שירותים המיועדים לענות על צרכיה של אוכלוסייה קשישה.

 • לתכנן שטחים להקמת דיור מוגן לאוכלוסייה קשישה. יזמה זו הולכת ונעשית

 נפוצה יותר בעשרות השנים האחרונות בעולם המערבי ובישראל.
 • להתאים את המרחב הציבורי לצרכיה של האוכלוסייה הקשישה.

 גידול חלקה של האוכלוסייה הערבית בירושלים

 א. תיאור התהליך

 בירושלים גדל והולך חלקה של האוכלוסייה הערבית-הפלסטינית בהשוואה לחלקה של
 האוכלוסייה היהודית, הן בשל יציאה גוברת של אוכלוסייה יהודית אל הפרברים, והן
 בשל שיעורי ילודה גבוהים המציינים את האוכלוסייה הערבית-הפלסטינית. מדיניות
 ממשלת ישראל ועיריית-ירושלים כוןנה מאז 1967 לנסות ולשמור על חלקה של האוכלוסייה
 היהודית בעיר. לשם כך הואצה בנייתן של שכונות יהודיות בעיר ואילו בנייה יזומה של

 שכונות ערביות היתה מוגבלת מאד.

 ב. ההשלכות התכנוניות

 המשך גידול האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים ישנה את היחסים הדמוגרפיים בעיר.
 משקל האוכלוסייה היהודית עתיד להצטמק במהירות גדולה יותר מבעבר. מבחינה אורבנית
 ייתכן בחחלט מצב בו חלק מהמסחר בירושלים המערבית יעבור לידיים ערביות-פלסטיניות,

 כפי שכבר מתרחש בשוק מחנה-יהודה.
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 ג. מדיניות מוצעת

 שמירה על רוב יהודי משמעותי בירושלים, תוך היענות נאותה לצורכי המגורים והשירותים
 של האוכלוסייה הפלסטינית.

 ד. כלי-מדיניות

 • המשך הכנייה של מגורים כשכונות יהודיות כירושלים וכלימת כנייה גורפת

 כפרכרים היהודיים. על-מנת להמשיך ולקיים מדיניות זו של שמירה על הרוב היהודי

 בירושלים, יש חשיבות רבה להמשך הבנייה למגורים עבור האוכלוסייה היהודית תוך
 ניצול הקיבולת האפשרית הטמונה במרחב השיפוט של העיר המרכזית. חשוב גם
 שלא לעודד בנייה פרברית גורפת בסובב-ירושלים עבור אוכלוסייה יהודית, על-מנת

 שלא לגרום ליציאה מסיבית של משקי-בית יהודיים מן העיר.
 • מציאת פתרונות־דיור לאוכלוסייה הערבית-פלםטינית המקומית כתחומי ירושלים.

 לאוכלוסייה זו צורכי־דיור ושירותים משלה ועל כן יש לגבש מדיניות בינוי אשר
 תענה על צרכים אלה. במשך שנים רבות, מאז 1967, לא נעשה די על-מנת לספק
 לאוכלוסייה הפלסטינית בירושלים מענה של ממש בתחום הדיור, התשתיות העירוניות
 והשירותים הציבוריים. תכנון המאפשר מילוי וציפוף שטחים כנויים כשכונות
 המיושכות על-ידי אוכלוסייה פלסטינית ופיתוח תשתיות עירוניות ושירותים

 ציכוריים כהן, יוכל לענות על חלק ניכר מצרכים אלה.

 הגידול בחלקה של האוכלוסייה החרדית בירושלים

 א. תיאור התהליך

 עד שנות התשעים יצאה מירושלים לעבר הפרברים בעיקר אוכלוסייה לא-חרדית. היו
 אלה בעיקר משקי-בית מסורתיים, דתיים וחילוניים, אשר יצאו אל יישובי הפרברים
 הוותיקים והחדשים, משני צדי הקו הירוק. עד לאותה עת המשיכה האוכלוסייה החרדית
 בחיפוש אחר מגורים בתחומי העיר. התוצאה היתה גידול בחלקה של האוכלוסייה החרדית

 בעיר, וזאת גם עקב שיעורי הריבוי הטבעי הגבוהים המקובלים בקרבה.
 ברם, ככל שגדל חלקה של האוכלוסייה החרדית באוכלוסיית העיר, כן גוברת יכולתה
 להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לעיצוב אורח החיים במרחב הציבורי
 ולהקצאת משאבי-קרקע בתחום המגורים והשירותים הציבוריים — דבר הנתפס כמאיים
 בעיני חלק מן האוכלוסייה הלא-חרדית ובעיקר האוכלוסייה החילונית. תפיסת איום זו
 מבצבצת בשנים האחרונות בדרכים שונות בקרב החברה היהודית החילונית בירושלים
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 ומשמשת כנראה נימוק, או צידוק, ליציאה מן העיר, או לכוונות לנטוש אותה. היציאה
 של משקי-בית חילוניים מירושלים אל פרבריה ואף מעבר לזה, אל יישובי מרכז הארץ,
 נמצאת בעיצומה. התגברות של יציאה כזו בשנים הבאות תביא לגידול נוסף בחלקה של
 האוכלוסייה החרדית בעיר וכך הלאה, היא תעצים את תפיסת האיום בקרב האוכלוסייה
 החילונית, דבר שיאיץ ביתר-שאת יציאת משקי-בית חילוניים אל הפרברים ואל אזורים

 אחרים בישראל.
 אולם, מסתבר כי הקמת ערי-פרבר חרדיות בשנים האחרונות, במרחק יוממות קצר
 מירושלים, מביאה להאטה מסוימת בגידול האוכלוסייה החרדית בירושלים. בערי-פרבר
 אלה ניתן להשיג דיור במחירים נמוכים בהרבה מאלה שבירושלים. הקבוצות הפחות-
 מבוססות, ובמיוחד הלא-מבוססות ששיעורן רב בקרב האוכלוסייה החרדית, מצאו פתרון
 למצוקת הדיור שלהן על-ידי יציאה אל ערי הפרבר החרדיות. חלק מיישובים אלה, כמו
 ביתר-עילית ומודיעין-עילית, מתאפיין בצמיחה דמוגרפית מסחררת. ערים אלה הן עדיין
 קטנות למדי, אך הן מושכות משקי-בית רבים. יש מקום לשער כי לאחר הצמיחה
 ההתחלתית המהירה של ערי הפרבר החרדיות, ולאחר מיצוי משבצת הקרקע שלהן, תחול
 האטה בקצב גידול אוכלוסייתן. גם העלייה במתח הביטחוני תביא להאטה במספר הפונים
 להשתקע באותן ערים, הנמצאות בתפר שבין ישראל והשטחים. האטה זו, על כל גורמיה,

 תביא להמשך הגידול של האוכלוסייה החרדית בירושלים.

 ב. מדיניות מוצעת

 שמירה על ההרכב ההטרוגני של אוכלוסיית העיר, תוך סיפוק צורכי הדיור והשירותים
 של קבוצות התרבות השונות.

 ג. כלי-מדיניות

 נוכח הגידול הצפוי בחלקה של האוכלוסייה החרדית בירושלים, ובמקביל, על-מנת למנוע
 התגברות של יציאת אוכלוסייה לא-חרדית מן העיר, מתבקשים כמה צעדים תכנוניים:

 • יצירת תנאים להעמקת המילוי והציפוף של שכונות חרדיות קיימות. משקי הבית

 חחרדיים מעדיפים להישאר בקרבת בני-משפחתם וכן במסגרת רקמת החיים המיוחדת
 להם בתוך שכונתם ובקרב הקבוצה החרדית המסוימת אשר לה הם משתייכים.

 • יצירת תנאים להעמקת המילוי והציפוף של שכונות לא-חרדיות קיימות. בחלק

 משכונות אלה קיים עדיין פוטנציאל למילוי וציפוף, נוכח העובדה כי הן נבנו על-פי
 מושגים של צפיפות נמוכה יחסית בעת שהעיר היתה עדיין קטנה בממדיה. שכונות
 אלה, על השירותים האופייניים להן, מזוהות כיום כמרחבי-מגורים של האוכלוסייה
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 הלא־חרדית, ולתושביהן יש עניין להישאר בהן אם יעמוד לרשותם היצע מתאים של
 דיור.

 • הקצאת מרחכי מגורים חדשים עכור הכיקוש לדיור כקרב האוכלוסייה החרדית.

 ראוי למקם מרחבים אלה בהקשר למיקומן של השכונות החרדיות הקיימות.
 • יצירת מרחבי מגורים חדשים עכור אוכלוסייה לא־חרדית. על-מנת לתת לאוכלוסייה

 זו, ובמיוחד לחילונית שבה, את האפשרות להישאר בתחומי העיר ירושלים, יש עניין
 תכנוני רב ליצור מלאי של שטחים למגורים, אשר יתאים לצרכיה ולהעדפותיה של
 אוכלוסייה זו. מלאי מעין זה ראוי שימוקם בקרבת שכונות המגורים של האוכלוסייה
 הלא-חרדית, בעיקר בדרום העיר, שם הולך ומתפתח ריכוז גיאוגרפי של אוכלוסייה

 זו.

 היבדלות מרחבית בין קבוצות האוכלוסייה בירושלים

 א. תיאור התהליך

 בתחומי העיר ירושלים מתרחש תהליך של היבדלות מרחבית בין האוכלוסיות השונות
 לפי הדפוס הבא: במזרח - ערבים, בצפון — חרדים ובדרום-מערב —חילונים. במקביל
 להיבדלות המרחבית של המגורים מתרחשת גם היבדלות של אזורי המסחר. מדובר בעיקר
 בהיבדלות וולונטרית, המשקפת רצון של כל אחת מן האוכלוסיות לקיים מרחב מגורים

 ומסחר שבו מתקיימים כללים חברתיים-תרבותיים ייחודיים לכל קבוצה.

 היבדלות בין יהודים לערבים: חלוקת העיר בשנת 1948-9 חידדה עד תום את ההיבדלות

 שהתקיימה בה בין יהודים לערבים. יהודים וערבים התגוררו בעיר משני צדי הקו שנמתח
 בין מדינות. ההקמה של שכונות יהודיות במזרחה של העיר לאחר 1967 לא שינתה את
 דפוס ההיבדלות הראשי. יהודים וערבים ממשיכים להתגורר במרחבי מגורים משלהם.
 רוב האוכלוסייה היהודית של ירושלים מתגוררת באזורים המערביים של העיר וכל
 האוכלוסייה הערבית-פלסטינית מתגוררת במזרח העיר. מאמצים של רשויות וקבוצות
 יהודיות ישראליות להביא להשתקעות של יהודים בלבם של מרחבי מגורים ערביים
 במזרח-ירושלים, נתקלים בחומה של איבה ובמאמצים לסכל אותה. עם זאת, מאז שנות
 השבעים נבנו מספר שכונות יהודיות במזרח העיר והיום הן מאכלסות כשליש מהאוכלוסייה
 היהודית בירושלים. באורח זה נוצר במזרח העיר פסיפס מגורים מגוון של שכונות יהודיות
 וערביות נפרדות ומובדלות, השוכנות זו לצד זו. דפוס היבדלות מקוטב זה, בין יהודים

 לערבים, משמש בסיס לתביעות ורעיונות לחלוקת העיר.
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 היבדלות בין חרדים ללא-חרדים: הנטייה של האוכלוסייה החרדית להיבדלות, היא

 תופעה ותיקה בחלוקה השכונתית של ירושלים. ריכוז מרחבי של אוכלוסייה חרדית
 מאפשר גם אספקת שירותים המאפיינים אוכלוסייה זו לקבוצותיה. כבר בראשיתה של
 היציאה מן החומות, במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה, תרה האוכלוסייה החרדית
 אחר שכונות משלה. ככל שגדלה אוכלוסייה זו היא התפשטה לשכונות סמוכות, וכך נוצר
 בירושלים רצף של שכונות חרדיות מצפון למרכז המסחרי שלאורך רחוב יפו. רבות מן
 השכונות המצויות כיום ברצף זה, לא היו בראשיתן שכונות חרדיות, אך הפכו לחרדיות

 עם יציאת תושביהן לשכונות חדשות בעיר ומחוצה לה.
 עם הזמן, כאשר תהליך ההיווצרות של רצף השכונות החרדיות בצפון הקרוב של
 ירושלים לא ענה על צורכי האוכלוסייה החרדית, החל דילוג של אוכלוסייה זו אל שכונות
 מרוחקות יותר מהרצף החרדי. הקמתן של שכונות חרדיות חדשות פתחה פתח להכנת

 מצע תכנוני המתאים מראש לצרכיה של האוכלוסייה החרדית.

 ב. מדיניות מוצעת

 בתנאים אלה של היבדלות מרחבית בין הקבוצות הראשיות בעיר, יש לנהל מדיניות
 חברתית של סובלנות והתחשבות.

 ג. כלים תכנוניים

 במישור התכנוני ראוי לאמץ מספר כלים בעניין זה:
 • הקצאת מגורים הוגנת לכל קבוצת-תרבות ולאום בעיר. כך תוכל כל קבוצה לקיים

 את אורח-חייה באין מפריע.
 • ליצור אפשרויות מפגש בין הקבוצות השונות במרחב הציבורי העירוני. דבר זה

 יכול להיעשות במוסדות כלל-עירוניים ובמרכזי המסחר הראשיים של העיר.
 • להימנע מהחדרת מוסדות ציבוריים של קבוצת-תרבות או לאום אחת למתחמי

 המגורים של האחרת. החדרה זו יוצרת מתחים רבים ומובילה למאבקי תרבות.

 השפעת התהליכים החברתיים על חלקיה הראשיים של העיר

 המרכזית: העיר העתיקה, העיר הפנימית והעיר החיצונית

 בירושלים ניתן להבחין בבירור בשלוש ערים: עתיקה, פנימית וחיצונית. גבולותיה של
 העיר העתיקה הם חדים וברורים. חומות העיר העתיקה מגדירים אותה לעין כול. העיר
 הפנימית התפתחה החל מחמחצית השנייה של המאה התשע-עשרה, אך עיקר צמיחתה
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 חל במחצית הראשונה של המאה העשרים, במהלך תקופת המנדט הבריטי. שנת 1947

 היא קו תיחום נוח ומתאים להגדרת הגלעין ההיסטורי של העיר חפנימית. לאחר מכן, עם

 הקמתה של מדינת-ישראל, קמה וצמחה המעטפת החיצונית של העיר הפנימית, שבמרכזה

 קריית הלאום, קריית הקונגרסים, מתחם הר-הרצל, האוניברסיטה העברית ומוזיאון-

 ישראל ובשוליה מפעלי-שיכון גדולים.

 איור 1

 חלוקת העיר למרחבי תכנון

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 לאחר 1967 — עם הרחבת גבולותיה המוניציפליים של ירושלים — הוקמה העיר החיצונית.
 עיר זו כוללת את השכונות הגדולות של רמות-אלון, נווה-יעקב ופסגת-זאב, תלפיות-
 מזרח וגילה, והיא נבנתה בחלקה מעבר לבמת ההר שעליה התפתחה באופן היסטורי
 העיר ירושלים. השכונות רמות וגילה ממוקמות מעבר לקו הנחלים שורק ורפאים בהתאמה,
 ומבחינה זו הן שייכות למעטפת המטרופולינית של העיר, שכן, מבחינה זו אין שוני רב בין
 מבשרת-ציון לרמות-אלון. לכל אחת מ״עריה״ של ירושלים מקום משלה במפה החברתית

 והתרבותית של העיר, והיא מצריכה התייחסות תכנונית נפרדת.

 העיר העתיקה

 א. תיאור התהליכים וההשלכות התכנוניות

 העיר העתיקה היתה במשך שנים מקום ממנו יוצאת אוכלוסייה מבוססת ובו נשארת
 אוכלוסייה פחות-מבוססת. תושביה היהודים והנוצרים הקדימו לצאת ממנה בהשוואה
 לתושבים המוסלמים. לאחר 1967 החל תהליך של שיקום הרובע היהודי והשתקעות
 אוכלוסייה יהודית בו. חלקה של האוכלוסייה היהודית בעיר העתיקה נשאר קטן בהשוואה
 לחלקה של האוכלוסייה הערבית, בעיקר המוסלמית. בשנים האחרונות מתרחש בעיר
 העתיקה, ובעיקר ברובע המוסלמי, תהליך של ציפוף בעקבות כניסה של אוכלוסייה
 מוסלמית לא-מבוססת. התהליך מוליך לבנייה בלתי-מבוקרת ובעקבות זאת להידרדרות
 פיסית, בעיקר של הרובע המוסלמי, אך גם של הרובע הנוצרי. הרבעים הלא-יהודיים
 סובלים מהיעדר אכיפת החוק ומרמה גבוהה של פשיעה. ברובע היהודי מתרחשת יציאה

 של אוכלוסייה דתית-לאומית וחילונית וכניסה גוברת של אוכלוסייה חרדית.

 ב. הצעת מדיניות וכלי-מדיניות

 • שיקום וטיפוח העיר העתיקה כמרכז מורשת עולמי. יש לשמר את המרקם העתיק

 המאפשר לעיר לתפקד כמרכז דתי והיסטורי ראשון במעלה. שימור זה הוא חיוני
 לאוכלוסייה המתגוררת בעיר העתיקה, והכרחי על-מנת למשוך העירה תיירים וצליינים

 רבים.

 • פיתוח תשתיות. יש להכין תכניות לאספקה נאותה של תשתיות עירוניות ושירותים

 חברתיים נאותים לטובת האוכלוסייה המתגוררת במקום ולטובת התיירים והצליינים.

144 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 העיר הפנימית

 א. תיאור התהליכים וההשלכות התכנוניות

 בעיר הפנימית נמצאים מרכזי המסחר והשירותים של העיר המרכזית ואלה דוחקים
 בשוליהם את המגורים. כתוצאה מכך מאבדת העיר הפנימית מלאי של מגורים לטובת
 שימושים אחרים. העיר הפנימית בנויה ברובה בצפיפויות לא גבוהות, משום שרוב שכונותיה
 ניבנו כאשר העיר היתה קטנה בהרבה בהשוואה לגודלה הנוכחי ושררו בה רמות-צפיפות
 האופייניות לעיר קטנה יחסית. כתוצאה מכך מצוי בעיר הפנימית היצע מצומצם של דיור.
 הדבר מתבטא בפנייה של משקי-בית אל העיר החיצונית ואל הפרברים(ראה לעיל). כאמור,
 היוצאים הם בעיקר משקי־בית צעירים והתוצאה מתבטאת בהרכב הגילים המתבגר של
 העיר הפנימית. במקביל מתחוללים תהליכי התברגנות(ג׳נטריפיקציה) בכמה משכונותיה

 של העיר הפנימית וגורמים להצטמצמות אזורי המגורים לאוכלוסייה פחות-מבוססת.
 בעיר הפנימית מתרחשת כיום היבדלות של קבוצות האוכלוסייה הראשיות המאופיינת
 בסמיכות של מרחבי המגורים אלה לאלה — סמיכות המשמשת מדי פעם בסיס למתיחות
 בין-קבוצתית. בעיר הפנימית מתקיים המגע המרחבי הישיר בין האוכלוסייה החרדית
 לאוכלוסייה הלא-חרדית ובה גם מתנהל עיקר המאבק בין קבוצות התרבות היהודיות על
 אופיו של המרחב הציבורי ועל השירותים הציבוריים, בעיקר בתחום החינוך. לאוכלוסייה
 החרדית סיבות שונות להתגורר בשכונות העיר הפנימית, בקרבה לשכונות החרדיות
 הקיימות. יש לה עניין לעצב את כללי ההתנהגות בעיר הפנימית, הן בתחום המגורים והן
 בתחום המרחב הציבורי בו היא משתמשת. הנחישות של האוכלוסייה החרדית להתמודד
 על העיר הפנימית ובעיקר על המרחב הציבורי שלה, מעלה חששות בקרב האוכלוסייה
 החילונית סביב אורח החיים בחלק זה של ירושלים. התוצאה היא הוספת גורם למסכת
 הגורמים אשר דוחפים אוכלוסייה חילונית מבוססת וצעירה לקום ולנטוש את העיר

 הפנימית אל יישובים בפרברים.

 כ. ההשלכות התכנוניות

 בעיר הפנימית מצויים האתגרים העיקריים למדיניות חברתית בתוך ירושלים. כאן מצויים
 המרקמים ההיסטוריים ומורשת העבר הקרוב: שכונות ציוריות וקסומות. מכאן גם יוצאים

 התושבים המבוססים, הצעירים והלא-חרדים.

 ג. הצעת מדיניות

 • שימור תוך פיתוח-מבוקר של הגלעין ההיסטורי של העיר הפנימית.
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 • יצירת ה״סיטי״ של ירושלים דווקא במעטפת החיצונית של העיר הפנימית, תוך
 הסתמכות על מבנה-עירוני רב-מוקדי.

 • פיתוח המעטפת החיצונית של העיר הפנימית והפיכתה למקום אטרקטיבי לאוכלוסיות
 מבוססות.

 ד. כלי-מדיניות

 • הכרזה על אזורים רחבים בתוך הגלעין ההיסטורי כאזורים המיועדים לשימור ולפיתוח
 מבוקר.

 • הימנעות מבנייה לגובה ומבנייה בנפחים גדולים בגלעין ההיסטורי, מתוך כוונה למנוע
 פגיעה במרקמים האינטימיים והמיניאטוריים של האזור.

 • ניצול הקיבולת הפיסית של המעטפת החיצונית של העיר הפנימית ויצירת היצע
 נרחב של מגורים בה.

 • שיפור מערכת השירותים, מערכת השטחים הפתוחים והעלאת איכות החיים. יש
 לשפר את מערכת השירותים לאוכלוסייה בעיר הפנימית על-מנת שניתן יהיה להתמודד
 עם פיתויי הפרברים. במיוחד אמורים הדברים ביחס לשיפור שירותי החינוך, פיתוח

 שטחים ציבוריים והקפדה על איכות החיים של התושבים.
 • ניהול המרחב הציבורי. אמנם ניהול זה לא היה בעבר חלק אינטגרלי של המעשה
 התכנוני, אך אין ספק כי יש לו השלכות מרחביות ברורות ואין המעשה התכנוני יכול
 שלא להתייחס אליו. בעניין זה ראוי למשל להפנות תשומת לב אל הארגון המוניציפלי
 הפנימי של העיר ירושלים. מסגרות תת-מוניציפליות, בדמותן של מנהלות אזוריות
 או מנהלות-רובע ואולי אף עיריות-משנח לחלקים שונים של העיר המאופיינים
 באוכלוסייה בעלת צביון חברתי-תרבותי מונוליטי, עשויות לשמש אמצעי להפגת

 המתחים והמאבקים על מרחבי המגורים, ובמיוחד על המרחב הציבורי שבהם.

 העיר החיצונית

 א. תיאור התהליכים

 העיר חחיצונית כוללת שכונות שנבנו בעיקר לאחר הרחבת גבולותיה המוניציפליים של
 ירושלים לאחר 1967, אך ניתן לכלול בה גם את השכונות שהוקמו לאחר הקמת המדינה
 במקומות מרוחקים, כמו קריית היובל וקריית-מנחם בדרום-מערב. במסגרתה של העיר
 החיצונית הוקמו הרבעים תלפיות-מזרח וגילה בדרום העיר והרבעים רמות-אלון, רמת-
 שלמה, נווה-יעקב ופסגת-זאב בצפון העיר. גם שכונת הר-נוף היא חלק של העיר החיצונית.
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 העיר החיצונית היא אוסף של ״פרברי שינה״, אף שהם נמצאים בתחומה המוניציפלי.
 רבעים אלה חסרים מוקד מסחרי משמעותי ומוקד קהילתי של ממש. הם נשענים על
 העיר הפנימית על-פי המודל שהתפתח בשנות החמישים והששים, עת הוקמו שיכוני

 הענק בשוליים הרחוקים של הערים הגדולות.

 ב. השלכות תבנוניות

 • היעדר זיקה מקומית. כתוצאה מדגם התפתחות זה קיימת מידה פחותה של זיקה

 מקומית ברבעי העיר החיצונית. רבים ממשקי הבית באים לגור ברבעים אלה כתחנה
 ראשונה או שנייה במסלול המגורים שלהם, מתוך כוונה להמשיך בבוא הזמן, עם
 העלייה בסולם הכלכלי, אל שכונות מבוססות, ותיקות או חדשות בעיר הפנימית, או

 אל עבר היישובים המבוססים שבפרברים.
 • אטרקטיביות נמוכה. כתוצאה מתהליכים אלה לא הצליחו הרבעים של העיר החיצונית

 להציע מאגר נרחב ומושך של מגורים לאוכלוסייה המבוססת של ירושלים. רק קטעים
 קטנים ברבעים אלה הוקמו בכיסים של אוכלוסייה מבוססת, וזאת בשל בניית בתים
 דו-משפחתיים צמודי-קרקע. האוכלוסייה המבוססת של ירושלים העדיפה להישאר
 בבסיסיה הוותיקים בעיר הפנימית, או לעבור להתגורר ביישובים פרבריים של ממש.

 ג. מדיניות מוצעת

 טיפוח העיר החיצונית והפיכתה למקום אטרקטיבי לזוגות צעירים ולבני המעמד הבינוני.

 ד. בלי-מדיניות

 על-מנת להפוך את הרבעים של העיר החיצונית ליעד אלטרנטיבי ואטרקטיבי לאוכלוסייה
 מבוססת, יש לנקוט את הצעדים הבאים:

 • תכנון דיור ברמה גבוהה מבחינת גודל הדירות וסגנון הבנייה שלהן.
 • תכנון מרכזי-מסחר ושירותים ברמה גבוהה על-מנת לקשור את תדמית הצריכה

 במרכזים אלה עם התדמית של המגורים עצמם.
 • תכנון אזורי-תעסוקה המיועדים בעיקר לתעשיות החדשות בהן עוסקת האוכלוסייה

 המבוססת.
 • תכנון השירותים הקהילתיים המבוקשים על-ידי אוכלוסייה מבוססת.

 בשל המאורעות האלימים בין פלסטינים לישראלים מאז אוקטובר 2000, הוטל צל כבד
 על עתידם החברתי של רובעי העיר החיצונית הקרובים ליישובים פלסטיניים. חלקים

147 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 מרבעים אלה נתפסים עתה כאזורי סיכון בטחוני. לאזורי סיכון בטחוני יש היסטוריה
 מוכחת של ירידה בסטטוס החברתי-כלכלי לאורך זמן, גם עם חלוף האירועים האלימים.
 ירושלים הצטיינה בכך במיוחד — חגורת שכונות הספר שלה היתה, בין 1948 ל-1967,
 רצופה בשכונות של אוכלוסייה לא-מבוססת. קיים חשש כי האלימות שפרצה בגבול
 הרבעים היהודיים של העיר החיצונית במהלך האינתיפדה השנייה תפגע בהרכב החברתי
 שלהם. משקי-בית מבוססים יותר עלולים לעבור לשכונות אחרות בירושלים ואף לצאת
 מן העיר תוך מכירת דירותיהם במחירים נמוכים יחסית. הרשויות הלאומיות והעירוניות
 חייבות להיות ערות לאפשרות זו של שינוי ההרכב החברתי ברבעי העיר החיצונית ובמיוחד

 בשכונות הספר שלהם — הניצבות בחזית מול גילויי האלימות מן הצד הפלסטיני.

 השפעת התהליכים החברתיים על סובב־ירושלים

 קווי מדיניות כלליים

 אנו סבורים כי לא ניתן למנוע את יצירת המטרופולין על-ידי קידום דגם של עיר מכונסת,
 או על-ידי סיפוח יישובי המטרופולין לירושלים. האתגר התכנוני הוא לחזק את המרקם
 המטרופוליני בלי לפגוע בעיר המרכזית, ירושלים. פירוש הדבר לנהל את יצירת המטרופולין
 בדרך שתתעל את הפיתוח למספר מצומצם של מרכזים ותדאג ליצירת יישובים בסדר
 גודל משמעותי - היכולים לקיים רמת חיים סבירה. בדרך זו ניתן יהיה ליצור לירושלים
 עורף דמוגרפי-חברתי, שיחזק את מעמדה. עורף זה יבטיח ביקושים לשירותים המיוחדים
 של העיר ויאפשר פיתוח מקורות תעסוקה בעיר ובסביבתה, מהם ייהנו תושבי העיר. ללא
 פיתוח מעין זה עתידה ההגירה מירושלים לצאת בחלקה הגדול מתחומי המחוז ולגרום
 להחלשתו, או לחלופין להתיישב בכפרים הרבים ולחולל תהליך פרבור בלתי-מבוקר.
 דווקא בתיעול הגידול המטרופוליני למספר מצומצם של מרכזי-משנה ניתן יהיה למנוע
 זחילה עירונית ליישובים הכפריים הרבים במחוז, למנוע כרסום השטחים הירוקים ולחסוך

 הזדקקות רבה לרכב פרטי.

 הרעיון המרכזי הוא: יצירת מטרופולין רב-מוקדית, בה התחרות בין העיר המרכזית
 לפרברים מוחלפת בהתמחות, גיוון והשלמה. פירוש הדבר, מבחינה חברתית, הוא יצירת
 תנאים לקליטת מגוון של אוכלוסיות בפרברים ושמירה על מגוון של אוכלוסיות בעיר
 הפנימית. הדבר מחייב יצירת התמחויות אזוריות שתאפשרנה לפרבר ולעיר המרכזית
 להשלים זה את זו, להיות קשורים זה בזו ולתמוך זה בזו. פיתוח אזור מטרופולין רב-
 מוקדית יתנהל בשלבים. יש לפעול בשלב הראשון ככל שניתן לקליטת האוכלוסייה
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 בירושלים, במיוחד במעטפת החיצונית של העיר הפנימית ובמידה פחותה בעיר החיצונית.
 יש לזכור כי קליטת אוכלוסייה מסיבית בעיר החיצונית, ובמיוחד באזור המערבי של
 העיר, תתרום בעיקר לחיזוק היישובים ב״סובב-ירושלים״. ניתן להניח ברמת ודאות
 גדולה, כי התושבים במרחב של הר-חרת בואכה רמת-הדסה יעדיפו מרכזי קניות במערב-
 ירושלים על פני מרכז העיר, חנגיש פחות. לכן יש להעדיף את פיתוח המעטפת החיצונית
 של העיר הפנימית. במקביל, יש לייעד אזורים לתיעול תהליך הפרבור תוך בחירה במספר

 מצומצם של אתרים. יש להטיל מגבלות כבדות על פרבור לעבר היישובים הכפריים.

 על סמך שיקולים אלה גיבשנו מספר עקרונות מנחים שצריכים לכוון את תכנון המטרופולין:

 • ציפוף הבנייה למגורים ככל הניתן בתוך העיר ירושלים, תוך שימת דגש על מעטפת

 העיר הפנימית ובמידה גם בתוך הגלעין ההיסטורי, תוך הקפדה על כללי השימור.

 • פיתוח צמוד-דופן לירושלים, תוך השארת שטחים פתוחים איכותיים ומתווי־נוף

 חשובים.

 • תיעול הפרבור למספר מצומצם של מרכזים: מעלה-אדומים, גבעת-זאב וגוש-עציון

 וכן אשכול היישובים מבשרת-ציון, אבו-גוש, קריית-יערים (טעלז-סטון) ונווה-אילן.

 • גיוון והתמהות המוקדים המטרופוליניים, תוך יצירת יחסי תלות והשלמה הדדיים,

 בעיקר כאלה המתנהלים בין העיר המרכזית למרכזי המשנה.

 • שמירת הזיקה לירושלים באמצעות מערכת משולבת להסעת המונים במרחב

 המטרופוליני, בתוכו ומחוצה לו. בדרך זו ניתן לטפח קשרים בתחומים מגוונים של
 חינוך, תרבות ותעסוקה.

 • מדיניות מוניציפלית שתביא להקמת ארגון-גג מטרופוליני בעל ראייה כלל-

 מטרופולינית. ארגון הגג יעסוק בתכנון ובפיתוח וידאג גם לחלוקה של הכנסות
 ממפעלים ומשירותים בין הרשויות המקומיות במרחב המטרופוליני. בדרך זו ניתן
 יהיה לצמצם את הנזקים שמביא תהליך הפרבור לעיר המרכזית. העיר המרכזית,
 המשרתת את הפרברים, אינה זוכה בהכנסות מהשירותים שהיא מעניקה. בדרך זו
 מסבסדת האוכלוסייה בעיר המרכזית את תושבי הפרברים. על-מנת להתגבר על
 בעיה זו, ארגון הגג המטרופוליני ישמש מנגנון לפיצוי תושבי העיר המרכזית על-ידי
 העברת חלק מהכנסות הפרברים אליה. ארגון הגג המטרופוליני יוכל לסייע גם בצמצום

 פיזורם של עסקים על פני כל המטרופולין ויתעל אותו לגזרה מוגדרת.
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 יצירת גזרה פרברית צפון-מערבית ופסיפס חברתי-כלכלי

 בסובב-ירושלים המערבי

 א. תיאור התופעה

 היציאה לעבר הפרוזדור התנהלה בעיקרה בגזרה הצפון-מערבית. בדרך זו נוצרה מעין
 המשכיות צמודת-דופן לירושלים. כיום קשה להבחין בין פרבר מבשרת-ציון במערב לביו
 ירושלים מבחינת צפיפות הבנייה ואופי הבנייה, וקשה להבחין בין גבולה המזרחי של
 מבשרת-ציון ברכס־חלילים לבין גבולה המערבי של ירושלים. עמק הארזים, שבעבר סימן
 את קצה השטח העירוני, הפך למעין פארק פנים-עירוני. בגזרה זו מצוי כיום מרכז מסחרי
 משמעותי במבשרת-ציון, ומתוכננים בה עוד מרכזים מסחריים וגנים טכנולוגיים. היווצרות
 הגזרה הצפון-מערבית מקבילה להתפתחות הפרברית הממוקדת שמעבר לקו הירוק. חלקים

 מהיישובים בגזרה בנויים בצפיפות עירונית גבוהה.
 היציאה לעבר יישובי הפרוזדור השפיעה על המרקם החברתי באזור. קודם לכניסת
 האוכלוסייה העירונית המבוססת ליישובי הפרוזדור שממערב לעיר, שכנה באזור זה בעיקר
 אוכלוסייה פחות-מבוססת. חלקה התגורר במושבי העולים שהוקמו בשנות החמישים,
 וחלקה בעיירות העולים שהוקמו באותן שנים (מבשרת-ציון ובית-שמש). מיעוטם של
 תושבי הפרוזדור היו תושבי קיבוצים. הכניסה של אוכלוסייה מבוססת יצרה בסובב
 המערבי של ירושלים פסיפס חברתי חדש. הדבר בולט במבשרת-ציון ובכמה מן המושבים

 הסמוכים לירושלים, בהם שוכנות קבוצות חברתיות שונות אלו בצד אלו.
 במשך תהליכים אלה נמצאה העיר בית-שמש בשוליים הרחוקים של מטרופולין
 ירושלים. בשל מעורבות המגזר הציבורי היא הפכה למוקד אכלוס ללא בסיס כלכלי
 מתאים וללא נגישות נוחה לירושלים. בנוסף, הפכה בית-שמש ליעד של קבוצות אוכלוסייה
 שונות, מרוחקות זו מזו מבחינה תרבותית (עולים מחבר העמים, חרדים וזוגות צעירים

 חילוניים). היא הפכה לעיר המתאפיינת ברמה גבוהה של מתח תרבותי.

 כ. השלכות תכנוניות

 לתהליכים אלה היו מספר השלכות:
 • היווצרות גזרה צפון-מערבית הבנויה כמעט ברציפות מירושלים בואכה נווה-אילן.

 • הטרגוניות, חיכוך ואינטראקציה בין קבוצות אוכלוסייה בתוך היישובים הפרבריים.
 חלק הארי של האוכלוסייה הוותיקה היה יוצאי-ארצות-המזרח וחלק הארי של
 המשתקעים החדשים היו יוצאי-ארצות-אירופה. גם בפרברים נוצרו שכונות נפרדות
 לוותיקים ולחדשים, אך אלה נמצאות בסמיכות ובאינטימיות האופיינית ליישוב

 קטן.
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 • עליית מחירי הדיור בפרברים מצמצמת את היצע הדיור לאוכלוסייה הלא-מבוססת.
 בשל הביקוש הרב מצד האוכלוסייה המבוססת, נבצר מן הדור הצעיר של האוכלוסייה
 הוותיקה, הפחות-מבוססת, לרכוש דיור במקומות בהם בילה את ילדותו ונעוריו.
 מצב זה כבר הביא לביטויים של מתח והתמרמרות בקרב הדור הצעיר, במיוחד

 במבשרת-ציון.

 ג. מדיניות מוצעת

 • תיעול תהליך הפרבור למספר מוקדים מצומצם, שיהיו קהילות בנות-קיימא מבחינת
 גודל האוכלוסייה ומערכת השירותים.

 • צמצום פערים חברתיים בין ותיקים וחדשים בפרברים הקיימים.
 • הכרה בזכויות התושבים הוותיקים לדיור במקום מגוריהם, ומתן אפשרות לדור

 הצעיר של האוכלוסייה הוותיקה להמשיך ולהתגורר ביישוביו.

 ד. כלי-מדיניות

 • פיתוח מטרופולין מוטת מוקדים עירוניים. המוקדים הראשיים לפרבור מחוץ לקו

 הירוק יהיו היישובים מעלה-אדומים, גבעת-זאב ויישובי גוש-עציון. בתוך גבולות
 המחוז ובסמוך אליו יופנה הפיתוח לעבר הגזרה הצפון-מערבית. בגזרת פיתוח זו יהיו
 שני צירים: ציר אחד בתוך מחוז ירושלים, לאורך היישובים הפרוסים משני צדי כביש
 מס׳ 1 בין ירושלים לנווה-אילן. בתוך ציר זה קיימת כבר תשתית של יישובים כפריים
 (מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים) שניתן להשתמש בה כבסיס לפיתוח עירוני
 אינטנסיבי. ציר שני, שקיומו קשור במצב הגיאו-פוליטי, משתרע לאורך היישובים
 משני צדי כביש מס׳ 45 וכולל בתוכו את גבעת-זאב. ציר זה יאפשר חיזוק כלכלי של
 ירושלים על-ידי הידוק הקשר בינה לתל-אביב ולמרכז הארץ. לאורך שני הצירים
 תתאפשר גלישה של עסקים ומפעלים ממרכז הארץ. כמו כן, ניתן יהיה לספק מגורים
 ושירותים לתושבים היוצאים מאזור תל-אביב. חיבור שני צירים אלה יכול להתקיים
 על-ידי בנייה בין מבשרת-ציון לגבעת-זאב. חיזוק שני הצירים מחייב את העברת קו
 הרכבת ירושלים—תל-אביב בתוך הגזרה הצפון-מערבית, כך שישרת את המגורים
 והעסקים הצפויים להתפתח באזור. פיתוח הגזרה הצפון-מערבית יאפשר לחבר את

 ירושלים לליבה הכלכלית של מדינת-ישראל ויהפוך אותה לחלק מליבה זו.

 • מדיניות כלכלית שתנקוט תמריצים חיוביים ושליליים על-מנת לתעל את הפיתוח

 לעיר המרכזית ולמוקדים הפרבריים. מדיניות זו תעניק הטבות ליזמים שיבנו ויפתחו
 באזורי העיר המרכזית ובמוקדים הפרבריים. התמריצים החיוביים יכללו פטור והקלות
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 במסים. התמריצים השליליים יכללו מיסוי כבד על בנייה מחוץ לאזורים המיועדים
 לפיתוח, לרבות אזורים המיועדים לבנייה.

 • טיפוח בית־שמש. כדי לקדם את בית-שמש מוצע לחבר אותה בקשר הדוק יותר גם

 עם מטרופולין תל-אביב. אחת האפשרויות, שכבר בוצעה, היא שיקום מסילת הברזל
 בינה לבין מרכז הארץ. כמו כן מוצע לפתח מרכזי תעסוקה באזור בית-שמש.

 • פיתוח חברתי מאוזן של המוקדים הפרבריים. המדיניות החברתית תייעד מקומות

 מגורים במוקדים הפרבריים לקבוצות אוכלוסייה חברתיות ותרבותיות שונות: חילונים,
 חרדים, ערבים, בעלי-הכנסה נמוכה ובעלי־הכנסה בינונית עד גבוהה. ברצועת הפיתוח
 הצפון-מערבית יוקמו מרכזי-תעסוקה ומרכזי־מסחר ושירותים שישמשו את מגוון

 הקבוצות ויהוו מקום מפגש.
 • מיתון ההיבדלות בהוד יישובים. יצירת מערכות שירותים משותפות בתחומי החינוך

 והבריאות לקבוצות האוכלוסייה השונות במעטפת הפרברית
 • אספקת דיור במחיר סביר לבני האוכלוסייה הוותיקה בפרברים.

(Suburban Sprawl)השתרכות פרברית 

 א. תיאור התופעה

 חלק ניכר מן היישובים הפרבריים בסובב-ירושלים המערבי הם יישובים קטנים הפזורים
 על פני המרחב המטרופוליני. פיזור זה הוא תולדה של מספר גורמים:

 • היישובים הפרבריים בסובב המערבי הוקמו כרשת יישובים כפריים שנשענו במקורם
 על חקלאות.

 • חלק גדול של היישובים הערביים בסובב־ירושלים שמעבר לקו הירוק קמו בעבר
 כיישובים כפריים, העוסקים בחקלאות.

 • היישובים היהודיים החדשים שמעבר לקו הירוק הוקמו מתוך שיקולים אסטרטגיים
 של תפיסת שטח ושל זמינות אתרים להתיישבות יהודית בסביבה ערבית עוינת, ולא
 מתוך גורמים המעצבים בדרך כלל את הדגם המרחבי של התפתחות מטרופולינית.

 ב. השלכות תבנוניות

 השתרכות הפרבור על פני סובב-ירושלים שמשני צדדיו של הקו הירוק יוצרת דגם יישובי
 מפוזר מאוד. אם התהליך יימשך יהיו לו השלכות רבות על המרחב:

 • הגדלת ההזדקקות לרכב פרטי, היווצרות נסועה פרטית גבוהה והגדלת הגודש בכניסות
 לעיר המרכזית.
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 • הארכת מרחק הנסיעות אל העיר המרכזית ולשאר יעדים באזור המטרופולין של
 ירושלים ואף מחוץ לאזור זה, דבר הגורם להוצאות נסיעה גבוהות ולמידה רבה של

 זיהום סביבתי.
 • שימוש בשטח קרקע גדול ליחידת מגורים בתנאים של מחסור יחסי בקרקע למגורים.

 • הוצאות גבוהות על הקמת רשתות תשתית אזוריות: תחבורה, מים חשמל וטלפון.
 • הוצאות גבוהות יחסית על הקמת תשתיות יישוביות ואספקת שירותים ציבוריים

 מקומיים.
 • הוצאות-ביטחון גבוהות במקומות החשופים לרמה גבוהה של סיכון הנובע מן הסכסוך

 הישראלי-פלסטיני.
 • פגיעה בסביבה הטבעית ובנופים הפתוחים.

 • מידה ניכרת של היבדלות חברתית-תרבותית בין קבוצות אוכלוסייה מוגדרות במסגרת
 יישובים קטנים. הפרבור במתכונת יישובים קטנים והומוגניים, מביא להעמקת הפירוד
 המרחבי והנתק החברתי-תרבותי בין קבוצות האוכלוסייה השונות (חרדים, ערבים,

 חילונים-מבוססים, חילונים-עניים וכדי).
 • עם הזמן עשוי חלק מן היישובים הפרבריים הקטנים להפוך לאיים של אוכלוסייה
 מבוססת. לעומת זאת, חלק אחר של היישובים הפרבריים הקטנים עשוי להפוך
 ליישובים של אוכלוסייה פחות-מבוססת בשל אי היכולת לקיים את השירותים

 והתשתיות הדרושים כדי להעניק איכות חיים מתאימה.

 ג. מדיניות מוצעת

 נוכח השלכות אלה יש לנקוט מדיניות שתצמצם את מידת הפיזור של הפרבור בסובב-
 ירושלים מעבר ליישובים הקטנים הקיימים. מדיניות זו מן הראוי שתכלול את הצעדים

 הבאים:
 • להגביל או לאסור הקמה של יישובים קטנים חדשים בסובב-ירושלים. זאת כדי

 למנוע המשך ההשתרכות הפרברית וגם לצמצם את התחרות הקיימת בין היישובים
 הקטנים על משקי הבית המבקשים להשתקע ביישובים פרבריים קטנים.

 • לקבוע תקרה לגידולם של יישובים קטנים קיימים. תקרה זו תיקבע בכל יישוב על

 פי המידה הדרושה לקיום נאות ברמה של הוצאות שאינן גבוהות.
 • לעודד בנייה וגידול אוכלוסייה ביישובים העירוניים בסובב-ירושלים. זאת על-מנת

 לפתוח פתח רחב לביקוש למגורים בפרברים של סובב-ירושלים וכך להסיט את
 הביקוש אל יישובים אלה.
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 • להקים שכונות של בנייה צמודת-קרקע צפופה למדי ביישובים העירוניים הבינוניים.

 זאת, על-מנת שתשמש תחליף ראוי לבנייה צמודת הקרקע ביישובים הכפריים עבור
 חיוצאים לפרברים.

 מרחב מטרופולמי יהתי־ערבי

 א. תיאור התופעה

 התהוות אזור מטרופולין במרחב ירושלים, המכיל בתוכו יישובים יהודיים ויישובים
 ערביים, מעלה מספר שאלות מהותיות:

 • כיצד תיראה ירושלים בעתידי האם תהיה עיר בקצה מסדרון, או עיר מרכזית!
 • מה יהיה גורל אי השוויון החברתי-כלכלי בין יהודים לערבים בתוך העיר ומסביבה
 בעתיד? האם אי השוויון החברתי-כלכלי בין יהודים לערבים ילך ויעמיק בעתיד בשל

 ההתמחות הכלכלית השונה של שני המשקים, או שתימצא דרך לצמצמו?
 • מה יהיה עתיד היישובים היהודיים מעבר לקו הירוק? יישובים אלה מצויים בקשר

 עם ירושלים וכל איום על קשר זה יפגע באפשרות קיומם.

 כ. מדיניות מוצעת

 חוסר הבהירות הגיאו-פוליטית מכביד על פיתוח מדיניות הצופה את פני העתיד. האירועים
 האלימים מדגישים את הצורך בהפרדה, הגנה וביטחון. אולם יש לזכור כי התכנון חייב
 להרחיק ראות גם מעבר לאירועים שבצלם נכתב פרק זה. על כן מן הראוי לפתח מדיניות

 לטווח הקצר ולטווח הארוך.
 בטווח הקצר יש לשקוד על ייצוב המטרופולין. פירוש הדבר — התמקדות לא רק
 בעיר המרכזית ירושלים ובשכונות הספר שלה, אלא גם בכלל המטרופולין ואזורי הספר
 שלה. דווקא אימוץ הגישה של אזור מטרופולין רב-מוקדית, הכולל יישובים בתוך הקו

 הירוק ומחוצה לו, הוא ערובה לחיזוק המערכת היישובית היהודית באזור.
 מבחינה כלכלית, על הממשלה להשקיע באזורי הספר, במיוחד בדיור ובאזורי תעסוקה.
 בעתות שכאלה יימנע המגזר הפרטי מהשקעות באזורי הספר והממשלה חייבת לממש את

 אחריותה היא כלפי אזורים אלה.

 בטווח הארוך, שבו ייכון הסדר מדיני בין ישראל לרשות הפלסטינית, יש לפעול למימוש
 היעדים הבאים:
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 • להפוך את ירושלים ומרחבה למוקד כלכלי בינלאומי הנמצא על הציר עמאן -

 ירושלים — תל-אביב. המקום המתאים ביותר לפיתוח זה הוא בגזרה הצפונית-
 מערבית, בה מצויים שדה-תעופה, אזורי-תעשייה ושטח זמין לבנייה ולפיתוח.

 • להתוד להפיכת ירושלים למוקד שיתוף-פעולה בין הכלכלה הישראלית לפלסטינית.

 לשם כך יש לקיים גבול פתוח מבחינה כלכלית, כאשר חלק ניכר מהפיתוח הכלכלי
 יהיה בגזרה הצפון־מערבית. לאורך ציר זה, העובר דרך גבעת-זאב, יתקיים שיתוף

 פעולה עם המדינה הפלסטינית ברמה אזורית ולאומית.
 • לחבר לירושלים את רוב האוכלוסייה ביישובים היהודיים שמעבר לקו הירוק,

 בעיקר היישובים העירוניים, בדרכי תחבורה, פיזור מרכזי המסחר והשירותים ובנייה
 למגורים.

 סיכום

 בפרק זה שרטטנו את הקווים העיקריים לפיתוח ירושלים כמוקד לאזור מטרופוליני בר-
 קיימא. המתווה המתואר חולק על התפיסה התכנונית המקובלת, המסתגרת בדלת אמותיה
 של העיר המוניציפלית, או מתייחסת למסגרת המחוזית. שתי המסגרות הפכו לאנכרו-
 מסטיות מבחינה תכנונית ומשקפות בראש וראשונה תכתיבים ביורוקרטיים המנותקים
 במידה רבה מהמציאות. ירושלים היא כיום מוקד לאזור מטרופוליני המשתרע משני צדי
 הקו הירוק. ניתן להניח במידה גבוהה של סבירות כי בכל פתרון פוליטי יישארו חלק גדול
 מהתושבים שמעבר לקו הירוק במרחב ירושלים במקומם. לכן, תכנון הצופה את פני

 העתיד חייב להתייחס למתווה גיאופוליטי זה ולשלבו במתווה התכנוני.
 תכנון המרחב המטרופוליני בראייה של פיתוח בר-קיימא צריך להקפיד על מניעת
 פרבור בלתי-מבוקר העלול לפגוע בשטחים פתוחים, להעצים את נפח התנועה, להגדיל
 את הגודש בדרכים ואת זיהום האוויר. ההצעה שהועלתה בפרק זה היא פיזור מבוקר,
 מתוחם למספר מרכזים גדולים, המספקים שירותים אזוריים לסביבתם. הפיתוח של
 העיר עצמה צריך להיות צמוד לדופן הקיימת ולהקנות עדיפות לגזרה הצפון-מערבית
 שבין ירושלים, מבשרת-ציון, הר-אדר, קריית-יערים ונווה-אילן, המיושבת ברובה. העיר
 המרכזית, ירושלים, תמשיך לספק שירותים ברמה גבוהה לכלל האוכלוסייה במטרופולין.
 פיתוח מרכזי-תעסוקה במרחב המטרופוליני צריך להתנהל מתוך ראייה החותרת להשיג
 את מרב ההטבות למפעלים, תוך צמצום התחרות בין היישובים. הדרך הראויה היא

 יצירת קריטריונים לחלוקת המסים בין הרשויות במרחב.
 לצד הראייה המטרופולינית, על המתכננים לתת את הדעת לעובדה שירושלים היא
 צירוף של שלוש ערים שונות במרכיביהן הפיסיים, החברתיים והסמליים. העיר של דת
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 ומסורת ממוקמת בעיר העתיקה ובסביבתה הקרובה. העיר של לאומיות וראשית
 המודרניזם מצויה בעיר הפנימית; ואילו העיר של צריכה המונית ומודרניזם מאוחר מצויה
 בעיר החיצונית. לכל אחת מהערים בירושלים כללים חברתיים ופיסיים משלה, ותכנון
 נאות צריך להכירם ולפעול לפיהם. יש לכבד את המורשות הדתיות והתרבותיות של העיר
 העתיקה והחלקים הוותיקים של העיר הפנימית תוך הקפדה על שימור נאות, הימנעות
 מבנייה לגובה והעמסת תחבורה רבה על התשתיות הדלות יחסית. מצד שני, ניתן להתאים
 את הפיתוח הכלכלי והחברתי למרקם של אזורים אלה ולהפכם למקום אטרקטיבי, חי
 ותוסס, כפי שנעשה בערים עתיקות והיסטוריות רבות בעולם. את העיר החיצונית ניתן
 לפתח בקנה-מידה מסיבי המתאים לתקופתנו, תוך בנייה לגובה. הבעיות מתחילות כאשר
 המתכננים וקברניטי העיר מנסים להחיל כללים ונורמות המתאימות למרחב אחד על
 מרחב אחר. חוסר רגישות זה, שאותותיו כבר מסתמנים בעיר, מביא לבנייה לגובה במקומות
 הלא נכונים, להרס מרקמים היסטוריים ולהגדלת העומס על תשתיות שפותחו בתקופה

 אחרת ושאינן ערוכות לעומסים בני תקופתנו.
 התכנון הפיסי צריך להיות מלווה בתכנון המתייחס ברגישות למרקם החברתי של
 העיר. ירושלים היא עיר מורכבת של איזונים חברתיים עדינים בין תרבויות שונות ומגוונות.
 זהו מקור כוחה וחולשתה של העיר. תכנון נבון ידע למצות את היתרונות של הפסיפס
 המגוון. תנאי ראשון לתכנון מעין זה הוא הכרה בחיוניות התרבויות השונות ותרומתן
 הסגולית לעיר ולאיכותה. הכרה זו מחייבת יצירת תנאים שיאפשרו לכל תרבות התפתחות
 ללא הפרעה, תוך מיתון המתחים ככל שהדבר ניתן. הבייטוי הפיסי לגישה זו הוא יצירת
 מרחב מגוון שבו קבוצות האוכלוסייה השונות יכולות לק|יים את אורח חייהן בנפרד, תוך
 קיום מפגשים במקומות ציבוריים, במערכות התחבורו| הציבורית, במרכזי השירותים

 ובמקומות התעסוקה. גישה זו מאפשרת היפרדות והשתלבות, חיים לחוד וביחד.
 קיום הפסיפס החברתי מצריך אספקת דיור הוגנת לקבוצות האוכלוסייה השונות,
 היענות לדרישות חמיוחדות של קבוצות האוכלוסייה השונות וראייה כוללת, הרואה
 מעבר לאינטרסים של כל קבוצה ופועלת למניעת קיטוב, ליבדלות ופירוד. מבחינה פוליטית
 מצריך הדבר התייעצות עם נציגי המגזרים השונים, רגישות לצרכים ולמסורות וראייה
 פוליטית עצמאית, הרואה את טובת העיר כולה ויודעת כי טובת הכלל גדולה מסכום

 מרכיביו.
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 התחדשות וציפוף במרכז העיר ירושלים
 רקפת תיבי-מימון, רז עפרון

 מבוא - התפתחות מרכז העיר

 שלושה ״מרכזים מסחריים״ ראשיים התפתחו בירושלים מסוף המאה ה-19. הראשון,
 שהחל את התפתחותו משער-יפו של העיר העתיקה לאורך הרחובות ממילא ויפו, שימש
 שנים רבות מרכז מסחרי ראשי לירושלים. מצפון התפתח מרכז משני לו, מרחוב הנביאים,
 לאורך הרחובות מאה-שערים וגאולה, ומאז הוא משרת את גוש השכונות החרדיות.
 המרכז השלישי התפתח אף הוא מתוך העיר העתיקה, משער-שכם צפונה, לאורך הרחובות
 שכם וצלאח א-דין במזרח העיר; מרכז זה משמש את התושבים הערבים(נוצרים ומוסלמים)
 המתגוררים במזרח ירושלים והוא החל להתפתח לאחר שהעיר המזרחית נותקה ממרכז

 העסקים הראשי בעקבות מלחמת השחרור וחלוקת ירושלים.
 המרכז העירוני הראשי(המע״ר) עוצב לאורך רח׳ יפו, בעיקר בתקופת המנדט הבריטי,
 לאחר שמוסדות ציוניים, יזמים פרטיים יהודים וערבים וגורמי ממשל בריטיים, יזמו את
 פיתוחו. בגבולותיו אלה התאים המרכז לממדיה הצנועים של ירושלים בעת ההיא ותאם
 את מדיניות המשטר הבריטי שהגביל התפתחות תעשייה כבדה בעיר ונתן דגש לשימושי-

 קרקע מסחריים, מוסדות-דת, שירותים ואומנות.
 לאחר איחוד ירושלים, ביוני 1967, עברה תעיר פיתוח רב אשר התבטא בבניית שכונות-
 לוויין ופרברים, שהפכו את ירושלים לעיר רחבת ממדים המשרתת אוכלוסיות רבות
 ומגוונות, החיות בתוכה ומחוצה לה. אולם, שלא כמו שכונות הלוויין שהלכו והתפתחו כל
 אותה עת - קפא מרכז העסקים הראשי על שמריו. מידת הפיתוח בתחומיו היתה מועטה
 ומוגבלת ביחס להתפתחות העיר בכללה. המרכז הלך ואיבד תפקודים חיוניים לפעילותו.
 במצב שנוצר, קטן חלקו של המרכז ״ההיסטורי״ בסיפוק חצרכים של חלק ניכר מתושבי
 העיר. המרכז חדל גם לשמש מוקד של מפגש חברתי כבשנים עברו. הסיבות העיקריות

 להיווצרות מצב זה היו:
 • תהליך בניית שכונות חדשות (לאוכלוסייה היהודית והערבית כאחת), שהתרחש
 מ-1948 ואילך, הואץ לאחר 1967 והחליש בהדרגה את ״מרכזיותו״ של מרכז העיר

 כתוצאה מקשיי-נגישות של חלק גדל והולך מתושבי העיר.
 • כתוצאה מקשיי נגישות ומחוסר מדיניות ברורה של הרשות המקומית, ניתנה יד
 חופשית להתפתחות מרכזי-מסחר באזורי התעשייה בתלפיות ואח״כ גם בגבעת-
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 שאול, שהנגישות שלהם היתה קלה והחנייה החופשית בהם (באותם ימים) הזמינה
 פיתוח מואץ למטרות מסחר ומשרדים.

 • במקביל החלה אוכלוסייה חזקה, אשר התגוררה עד אז בשכונותיה המרכזיות של
 העיר, לעזוב את המרכז לעבר אזורי מגורים חדשים בשכונות הפריפריאליות ובפרברים.
 עזיבתה של אוכלוסייה זו גרמה להתמעטות מספר התושבים במרכז ולתגובת-שרשרת
 של חוסר ניצול מבני-חינוך ומבני-ציבור אחרים ולהפחתה ניכרת בכוח הקנייה של
 תושבי המרכז. כל אלה גרמו לירידה בתפקודו של מרכז-ירושלים כיחידה אורבנית

 חיונית לעיר.
 • מרכזי המסחר החדשים שהוקמו בשולי העיר, כמו קניון מלחה, קניוני תלפיות, מרכזי
 החנויות באזור התעשייה בגבעת-שאול ומרכזי מסחר מחוץ לעיר, במבשרת-ציון,
 במעלה-אדומים ועוד — יצרו תחרות קשה למרכז העיר על כוח הקנייה הירושלמי.

 • יציאתם ההדרגתית של תפקודים חיוניים לפעילותו התקינה של מרכז-עיר, כמו:
 מרכזי-בידור ותרבות, מוסדות-חינוך ומשרדים ממשלתיים ופרטיים - הפחיתה
 מהאטרקטיביות שלו ופגעה ביכולתו לשמש מוקד ומפגש חברתי. כמו כן נפגע כוח

 הקנייה של המועסקים שעבדו במוסדות ובמשרדים שעזבו.
 • הידרדרות פיסית, חוסר אסתטיקה ומתן דגשים לא נכונים בתכניות התחבורה, גרמו
 לירידה חדה באיכות הסביבה במרכז העיר. כשלים תברואיים, בעיות זיהום-אוויר,
 מצבורי-אשפה, מבנים מטים לנפול, חזיתות מוזנחות ואחזקה לקויה — מצביעים
 כולם על הזנחה רבת שנים של המרכז. תהליכים אלה עודדו אף הם את נהיית התושבים

 מהמרכז אל הפריפריה, מגמה שהחמירה עוד יותר את מצבו הפיסי של המרכז.
 • מערך מורכב של בעלויות-קרקע-פרטיות וחלוקתן לחלקות קטנות, יחד עם היעדר
 מדיניות-תכנון ברורה, יצרו מצב בו בעלי-נכסים אינם ממהרים לפתח את הקרקעות
 שבבעלותם. ריבוי יורשים לחלקות-קרקע-קטנות מונע אף הוא את הפיתוח הדרוש

 למרכז.
 • המתיחות הביטחונית הקשה השוררת בשנתיים האחרונות, מיעוט המבקרים במרכז
 העיר והפגיעה האנושה בענף התיירות, החמירו עד מאוד את מצבם של העסקים,
 המתקשים לשרוד. מסעדות וחנויות רבות נסגרו, דבר המבליט עוד יותר את מצבו

 הירוד של מרכז העיר ירושלים ומעכב השקעות חדשות.

 בעשורים האחרונים כמעט שלא הוקמו במרכז העיר פרויקטים חדשים ואם היו כאלה,
 הרי הדוגמה של פרויקט ממילא, שאינו מסתיים זה 30 שנה, מעידה על התהליכים

 התכנוניים והאדמיניסטרטיביים המלווים את דעיכתו של המרכז.
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 המצב שתואר לעיל הביא את עיריית-ירושלים להחלטה להקים צוות-תכנון לחידוש
ת על תכנית משרד האדריכל ס ס ב ת  וציפוף מרכז העיר, במטרה להחיותו. עבודת הצוות מ
 הראשי באגף התכנון בעיריית-ירושלים, על מדיניות-ביניים של הוועדה המחוזית בעניין
 בנייה גבוהה, על תכניות-בניין-עיר מאושרות ועל תכנית הרכבת הקלה ומדיניות העדפת

 התחבורה הציבורית.
 תכנית ״התחדשות וציפוף מרכז העיר״ תהווה מסמך מדיניות לתכנון מרכז העיר
 ואמורה להשתלב בהמשך עם תכנית המתאר המקומית החדשה לירושלים. צוות התכנון
 של מרכז העיר החל את עבודתו עוד בסוף שנת 2000. בדיונים השתתפו נציגי עיריית-
 ירושלים, הוועדה המחוזית, הרשות-לפיתוח-ירושלים, אדריכלים פרטיים ונציג ״ירושלים

 בת-קיימא״ — ארגון הגג של הגופים הירוקים בירושלים.

 המסמך שלהלן מבטא את עמדת צוותי התכנון של ירושלים בת-קיימא בדבר העקרונות
 הרצויים לתכנון מרכז העיר בראי הפיתוח בר הקיימא, הנושא עיניו לעתיד תוך שמירת
 נכסי העבר ואיכות הסביבה העירונית. מסמך זה הוא תוצר של עבודה משותפת של צוות
 התכנון המלווה את פרויקט ״ירושלים בת-קיימא״ ואישים נוספים שחברו יחדיו למען

 עתיד בר-קיימא לירושלים.

 תכנית עיריית-ירושלים להתחרשות וציפוף מרכז העיר
 תחום מרכז העיר משתרע על כ-3,500 דונם. הוא נתחם על-ידי הרחובות יפו, ממילא

 ומוסררה, רח׳ הנביאים, קריית הלאום ורוממה, רח׳ המלך-ג׳ורג׳ וקרן-היסוד.
 גבולות התכנית נקבעו בהתאם לפריסת שימושי הקרקע(לשטחים שלא יועדו למגורים),
 צירי-תחבורה עיקריים, אופי מרקמי הבנייה ותכניות-פיתוח שונות, מאושרות ומתוכננות.
 ההבדל העיקרי בין הקו הכחול שבתכנית הראשונה לקו המוכר כיום, הוא התוספת של
 שכ׳ נחלאות וכן מספר פרויקטים מתוכננים שהוכנסו לשטח התכנית — מהלך אשר

 הגדיר בצורה ברורה את אזור הכניסה לעיר כחלק ממרכזה (ראה איור 1).

 צוות התכנון של עיריית-ירושלים הסתמך על מספר עקרונות (ראה איור 2):
 • מדיניות הבנייה לגובה של עיריית-ירושלים והוועדה המחוזית.

 • יעדי אוכלוסייה של כ-950 אלף תושבים לשנת 2020.
 • תוספת של 881 אלף מ״ר שטחי-בנייה, המהווים כ-60% מפוטנציאל הבנייה במרכז
 העיר (על-פי תכנית מנור, אדריכל העיר). הערכה של תוספת אפשרית של 1.5 מיליון
 מ״ר למגורים, מסחר, שירותים, מלונאות ועוד (על-פי נתוני דו״ח מס׳ 2 של תכנית

 המתאר לירושלים).
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 • הושם דגש על ציפוף ועיבוי מרכז העיר ע״י תוספת-בנייה בדגם של ״בלוק-עירוני״

 כמרקם הרצוי לאפיין את סביבת מרכז העיר. עקרונות בינוי מפורטים נקבעו לשלושה

 דגמים של בלוקים עירוניים, על-פי גובה הבנייה (עד 8, 14, ו-24 קומות).

 • החייאת ושיקום מרכז העיר יבואו בין היתר לביטוי בתוספות-בנייה של בניינים בני

 33-4 קומות. גובה הבנייה יעלה בהדרגה ככל שמתקדמים מערבה. מ-4 קומות בקרבת

 העיר העתיקה, דרך 24 קומות לאורך הרחובות יפו והמלך ג׳ורג, ועד 33 קומות באזור

 הכניסה הראשית לעיר.

 • שיקום ושדרוג המרחב העירוני ההיסטורי תוך התמקדות באזור ״המשולש״ — נחלת-

 שבעה — ממילא — גן העצמאות.

 • שילוב תכניות תחבורתיות למרכז: מערכת-הסעת-המונים, נתיבים ומסלולים לתחבורה

 ציבורית וקירוי כבישים.

 • הרחבת מגוון השימושים על-ידי שילוב מגורים והכנסת ״עוגני-תרבות״ למרכז העיר.

 איור 1

 גבולות מרכז העיר

 ראשית, יש לברך על היזמה להעלות את נושא מרכז העיר על סדר היום הציבורי. בימים

 אלה, כאשר תכניות רבות פוגעות בפועל במעמדו של מרכז העיר כמרכז היסטורי, תוך
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 העתקת מרכז הכובד העירוני לאזור דרום-מערב העיר מחד-גיסא(תכנית מערב ירושלים,

 תחנת הרכבת במלחה, פרויקט הולילנד ועוד) וכרסום במרקמים ההיסטוריים של מרכז

 העיר מאידך-גיסא (הבניינים במתחם מפא״י ובחצר בתי-סיידוף, תכניות הבנייה לגובה

 לאורך רח׳ המלך-ג׳ורג׳ וקרן-היסוד) — מקבלת תכנית להתחדשות מרכז העיר משנה-

 חשיבות בשל השפעתה על פניו העתידיות של המרכז וכיווני התפתחותו.

 איור 2
 המדיניות המוצעה של עיריית-ירושלים לבנייה גבוהה במרכז העיר

 התכנית מתאפיינת במספר עקרונות חשובים: בבסיסה קיימת ההנחה הנכונה, כי בד בבד

 עם הציפוף והבינוי החדש תתקיים מערכת שימור ושיקום. מערכת הסעת ההמונים,

 המהווה למעשה את חוט השדרה של התכנית, תיצור מצב של עדיפות לתחבורה ציבורית

 ותנועה רגלית בחלק מהמרכז. העיקרון של הכנסת מסלולים ונתיבי תחבורה ציבורית

 (תח״צ), אשר יעודדו את השימוש בתחבורה זו, עולה בקנה אחד עם עקרונות התכנון של

 מרכזים היסטוריים, בהם ניתנת עדיפות להולכי-רגל על פני כלי-רכב. החלוקה הפנימית

 הנהוגה בתכנית לאזורים של התחדשות מול אזורים לשימור, נכונה אף היא. אולם מימוש

 עקרון זה, כפי שהוא מופיע בפרק השימור של התכנית, לוקה בחסר. החתייחסות היא

 נקודתית ומתעלמת מההיבט הכוללני של יצירת מרקם עירוני המשלב שימור עם פיתוח

 ומביא בחשבון גם הרכב אוכלוסייה, בהתאם לאזור.
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 נושא אחר אשר לא זכה להתייחסות בתכנית, הוא שלביות הביצוע. התייחסות לבעיה
 זו קיימת בבסיס הצעתנו להתפתחות על-פי מרכזים תפקודיים, אשר תתואר בהמשך.

 מרכז־עיר של מטרופולין

 בטרם מתכננים מרכז-עיר, חשוב לשאול לאיזו עיר מתכננים את המרכז. מה יהיו גבולותיה
 של העיר ואת מי אמור המרכז לשרת. תכנון מרכז לעיר קטנה ופריפריאלית (כפי שהיתה
 ירושלים עד לפני 1967) אינו זהה לתכנון מרכז-עסקים למטרופולין הכוללת יותר משני

 מיליון תושבים.
 סביב ירושלים קיימת מטרופולין דו-לאומית הגדלה במהירות. בעוד המטרופולין
 הערבית היא ותיקה וכוללת מספר ערים — המטרופולין היהודית היא צעירה ונמצאת

 בהתהוות.
 יוקר מחירי הדיור בירושלים, איכות החיים המידרדרת והמחסור במחוללי-תעסוקה,
 הובילו להגירת אוכלוסייה צעירה מהעיר המרכזית אל היישובים והפרברים המתחרים
 בה. לגידולו של המטרופולין כלפי חוץ יש השפעה מיידית על משקל העיר המרכזית
 ובמיוחד על מרכזה של עיר זו. המשך הגידול במעטפת ישפיע באופן ברור על הזיקה לעיר
 המרכזית (למשל: מעבר של אוכלוסייה חזקה, גורמי-תעסוקה ושירותים, מהמרכז אל

 המעטפת). תהליך זה יפגע אנושות במרכז ירושלים ויגביר את דלדולו.
 תכנון ופיתוח מרכז העיר ירושלים חייב לנבוע ממדיניות-תכנון ברורה, מתואמת
 לגידול של מטרופולין ירושלים ולתפקוד המערכתי של כל איבר בגוף הגדול אשר מרכז-
 ירושלים הוא ליבו. נשאלת השאלה: האם מדיניות העירייה להרחבת גבולות העיר מערבה

 תואמת את מדיניותה לפיתוח מרכז העיר, או שמא היא פוגעת במאמצים אלה.

 מרכז העיר, העיר הפנימית והמעטפת

 הבנייה המסיבית שנעשתה בירושלים מאז 1967, יצרה שני מרקמים אורבניים: הלב
 העירוני-ההיסטורי של העיר הפנימית והמעטפת החיצונית הכוללת את שכונות הפריפריה.

 שני המרקמים הללו דורשים גישות תכנון שונות לחלוטין.
 העיר הפנימית של ירושלים, כפי שהוגדרה בפרק ״שימור בירושלים״ מתוך מסמך

 התכנון של צוות ירושלים בת-קיימא (ברנדייס, קלו, 2000), כוללת את העיר העתיקה
 ואת מרבית העיר החדשה, כפי שהתפתחה במאה ה-19 ועד מחצית המאה ה-20. העיר
 הפנימית מורכבת מסדרת מרקמים היסטוריים שלתוכם נוצקה גם בנייה חדשה וכולם
 נמצאים בטווח הליכה אלה מאלה ומהמרכזים של העיר החדשה והעיר העתיקה. לב
 ליבה של העיר הפנימית הוא משולש הרחובות בן-יהודה — המלך-ג׳ורג׳ - יפו, אך יש בה
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 גם מספר מרכזים נוספים: העיר העתיקה עצמה, המרכז החרדי בגאולה, המרכז הערבי
 בצלח א-דין, קריית הלאום בגבעת-רם, רח׳ עמק-רפאים ודרך-בית-לחם.

 המעטפת החיצונית — נחלקת לשכונות ותיקות, שקמו לפני 1967, ושכונות שנבנו

 אחריה. בעוד שקנה המידה של העיר הפנימית מבוסס על הולך הרגל — קנה המידה של
 המעטפת החיצונית מבוסס על שימוש בכלי-רכב.

 תכנון מרכז היסטורי

 מרבית אתרי המורשת ההיסטוריים של ירושלים נמצאים במרכזה — בתחומי העיר
 המנדטורית. לכן, ראוי כי מרכזה של העיר יתוכנן בהתאם לעקרונות התכנון הנהוגים
 בעולם לגבי מרכזים היסטוריים. הנחת הבסיס של התכנית, הרואה את בל המרכז
 ההיסטורי כמרכז העסקי של ירושלים והמטרופולין, עשויה להתפרש כנוגדת עקרונות
 תכנוניים של עיר היסטורית(לדוגמה: שאין לתכנן עפ״י רעיונות מופשטים כמו ״קו פרשת
 המים״, אלא להתחשב באופי המרקמים חקיימים, חשיבותם האורבנית וההיסטורית
 ומצבם הפיסי והחברתי. או, שאין לתכנן שדרת מבנים ברח׳ יפו והמלך-ג׳ורג׳ כקו גבול

 שיבתר את מרכז העיר לחלקים שונים, במקום לאחדם).
 ייתכן שדווקא חלוקת התפקודים והעומסים בין המרכז ההיסטורי לבין המע״ר הכלכלי

 המהווה חלק ממנו, הוא הפתרון לקונפליקט זה.

 מרכז העיר ושכונות המגורים

 גבול תכנית מרכז העיר של עיריית-ירושלים משתרע משני עבריו של רחוב יפו וכולל
 בתוכו מספר מועט ביותר של שכונות מגורים. במקרים רבים בעולם, המפתח להחייאת
 מרכז-עיר-מתנוון הוא דווקא בהחזרת המגורים למרכז. הוצאת השכונות הגובלות במרכז
 מתחום התכנון, אינה תואמת תכנון בר-קיימא המבקש לשלב תפקודים שונים במרכז.
 ההפרדה רק תחמיר את מצבו של מרכז העיר ותהפכו ל״מרכז-רפאים״ במקום להחיותו.
 אחת הדרכים לחיזוק מרכז העיר היא להחזיר אליו אוכלוסייה צעירה וחזקה(תופעה
 המכונה ״ג׳נטריפיקציה״). אולם, התכנית המוצעת פועלת דווקא בכיוון ההפוך — היא
 מתייחסת רק לאזורי-מסחר ובעיקר לאפשרות ההקמה של פרויקטים חדשים באזור
 התכנון. תיחום המוציא את רוב שכונות המגורים, ואינו מעודד שילוב מגורים במרכז

 העיר, לא ישפר את מעמדו של המרכז.

 מרקמים בתוך מרכז העיר

 תחום התכנית של מרכז העיר כולל מספר רב של מרקמים אורבניים שונים זה מזה.
 קביעת גבולותיהם נעשתה על-פי מאפיינים פיסיים בלבד, ואינה כוללת התייחסות לאופיים
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 החברתי-תרבותי. התייחסות שמתעלמת משונות המרקמים, עלולה להביא לאובדן אופיים
 של אזורים ייחודיים וחשובים בעיר ולהחמצת תרומתם הייחודית לפיתוחו של המרכז.
 על-כן מוצעת בזאת גישה אלטרנטיבית לתכנון המרכז, על-פי אופיים של תת האזורים
 שבו. אנו דוגלים בתכנון שיתייחס לייחודו של המרקם הפיסי, לייחודה של אוכלוסייה

 המתגוררת בו, להיסטוריה של כל תת-אזור ולמיקומו במערך העירוני.

 לוח 1

 סיכום הערותינו לתכנית עיריית-ירושלים

 נושא תכנית עיריית-ירושלים הערות

ך ת ו ל ״מרכז העיר״ ח ע ש צ ו מ ן ה ו נ כ ת ל ה ו ב  ג

ט אזורים חיוניים. י מ ש מ ם ו י מ י י ם ק י מ ק ר  מ

ם י ט ק י ו ר י פ פ - ל ו ע ע ב ק ת נ ו ל ו ב ג ה כי ה א ר  נ

ן ו נ כ ת - ת ס י פ י ת פ - ל א ע ל ר ו ם באזו י ע צ ו  מ

ת למרכז העיר. י נ ל ל ו  כ

י ו השנ ר ב ע ה מ ר ק י ה ש מ ת ל ו ס ח י י ת  אין ה

ו נ ה זה אזור שאי י ו ה ל י א , כ ן ו ל התכנ ו ב ל ג  ש

ן המרכז. ו נ כ ת ת מ ו ר י ש ע י פ ש ו  מ

ר ״ ע מ ת ה ל א ל ו  אינו כ

. י והחרדי ב ר ע  ה

ס ס ב ת ז מ כ ר מ ם ה ו ח  ת

ה ט ל ח ה ל ה ר ע ת י  בין ה

ורים -מג ר אזורי י ת ו ה  ל

. ת י נ כ ת ת ה ו ל ו ב ג ץ ל ו ח  מ

ן ו נ כ ת ת ה ו ל ו ב  ג

ר י ע ל מרכז ה  ש

ם מרכז העיר ו ק י ש ד מ ר פ נ - י ת ל ק ב ל  ח

ר ש פ א מ ל נכון ה י ה מ ת ת ע י ב א ק ו י ה ר ו ט ס י ה  ה

ת למרכז העיר. ו ח פ ש ל מ ן ש ב ו ת ש  א

ן נכון ו ת תכנ ו ע צ מ א ר ב ש פ א ת ה זו ת ר ט  מ

, ה ב י ב ס ת ה ו כ י א ר ב פו , שי ם י מ ה ת ל מ  ש

ת ו ב ל ת ש ד ה דו עי ר במרכז ו ו ב י צ - י נ ב ש מ ו ד י  ח

. ם י ר ח ב נ ם ה י מ ח ת מ ם ב י ר ו ג מ  ה

ר ת מרכז העי ו ל ו ב  ג

ת ו ע צ מ א ו ב ע ב ק  נ

ן ה בי ר ו ר ה ב נ ח ב  ה

ר למגורים, ח ס מ - י ר ו ז  א

ימלי נ ב מי ו ל י ם ש  ע

. ע ק ר ק י ה ש ו מ י  בין ש

: ע ק ר ק - י ש ו מ י  ש

ל בין י ה מ  ת

ם י ר ו ג מ ר ל ח ס  מ

א י ר ה ם לשימו י מ ק ר מ ם ו י נ ב מ ת ל ו ס ח י י ת ה  ה

ד ד ו ב ן ה י י ל הבנ ה צרה ש י י א י ר פ - ל ב ע ו ר  ל

ת ו ב י ש ח י ה פ - ל א ע ל , ו ר לנצלו ש פ ד א צ י כ  ו

ר ו מ י ש ת ה י נ כ ים. ת רי ם היסטו י מ ק ר מ  או ה

ר ב יה כ י ת לבנ ו ע צ ו מ ת ה ו י נ כ ת ל ה ה כי כ ח י נ  מ

ת ו מ ו ת ק פ ס ו ת ת ר ש פ א א מ י . לכן ה  אושרו

ם רבים, או י י ר ו ט ס י ם ה י נ ב מ ע ב ג פ ת  ש

זי- ל אחו ת ע ו י צ ל ו ק פ ס ם ל ו ר ג , ת ן  לחלופי

ם י נ ב ת גם פירוק מ ר ש פ א א מ י  בנייה. ה

. ש ד ח ם ייבנו מ א ברור א ל ם ש י י ר ו ט ס י  ה

ר ב ע א בעייתי: ניסיון ה ו יות ה ק הזכו נ א ב ש ו  נ

ה ל א ש . ה ה י ע ב ודל ה ת ג ה א א ר ר ה ב  בעיר כ

ר ת א ה ל י י נ ב ועברו זכויות ה ם י א  היא: ה

ה ק ו ל ת ח ל ל ו ת כ י נ כ ת  ה

ם י מ ק ר מ ם ו י נ ב מ  ל

פ ״ ר ע ו מ י ש  ל

ם שונים: י נ ו י ר ט י ר  ק

־ ת ו פ ס ו א ת ל ם ל י נ ב  מ

ט ע ם מ ם ע י נ ב  בנייה, מ

נים י י , בנ ה י י נ ב - ת פ ס ו  ת

, ה ב כ ר ה ק ו ו ר י פ  ל

ה י י נ ב - ת פ ס ו ת נים ל י י  בנ

נים י י , בנ ת י ת ו ע מ ש  מ

ת גם ל ק ו ש , ו ה ס י ר ה  ל

 11נדד(בנק-זכויות)

ם י מ ק ר ר מ ו מ י  ש

ם י י ר ו ט ס י  ה
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 נושא תכנית עיריית-ירושלים הערות

ינסו ות ו י ם זכו ו ע כ ל ה ת ם י י מ ז י ים, או ש  מסו

ת ו ל ב ג ו ות מ י ם הזכו א ? ה ם ו ק ל מ כ ן ב ש מ מ  ל

ה י ב ה ט ו ? מ ם י א נ ו ת ל י א ב  למרכז העיר, ו

י ד י - ל ר ע ו מ י ש ת ל ו נ ר ל יצירת ק ב ע ו ש ח  ל

י פ ך זה, כ ר ו צ ה ל ח ב ש ה - י ל ט י ד ה ו ב ע י  ש

. ם ל ו ע ת ב ו ב ם ר י ר ע ה ב ש ע נ  ש

ר יש י ע ת מרכז ה ם א י י ח ת לעורר ל נ מ - ל  ע

ר בו ר ו ג ת ה ל ה לחזור ו ק ז ה ח י י ס ו ל כ ו ד א ד ו ע  ל

ה י י ס ו ל כ ו ת א ו י ה ה ל ל ו כ . זו י ה) נטרפיקצי ׳ ג ) 

ל ו ש ש ו ד י ח ל ל י ב ו ת ם ש י ר י ע ל צ נת ש ו ו  מג

ת ו ב ר ת - י ת ו ר י ת ש כ י ר צ ל ) ו ת ו מ ר ל ה כ ב  בי״ס (

ה י י ס ו ל כ ו , או א ה וכר) פ ק - י ת , ב ע ו נ ל ו ק - י ת ב ) 

ם ה ת ל ת ש ל י , ש ם י ר ח ם א י כ ר ם צ ת ע ר ג ו ב  מ

, יש י ו ל ת - י ת ל ן ב פ ו א ם זאת, ב  מענה. ע

ת ובידור ו ב ר ת - ת ו ד ס ו  להחזיר למרכז מ

נים. ם שו י ג ו ס  מ

ם י מ י י גנים״ ק ח ״עו ו ת י  פ

ת י ת ו ב ר ת ת ו ל י ע ד פ דו עי  ו

, ל א ל צ ב ת ( י ת ד ו ק  נ

, מרכז ה ס ד ה - ת ל ל כ  מ

 זיראר בכר וכוי).

ה א י י ח  ה

ת י ת ו ב ר  ת

ת י ת ר ו ב ח ת ת ו י נ י ד ם בין מ י ט ק י ל פ נ ו  ק

ת אזור ר ד ג ה ם גם מ י ע ב ו ר נ ו מ י ת ש ו י נ י ד מ  ל

ת למרכז העיר. י נ כ ת ל ה ת ש ו ס ח י י ת ה  ה

, ם י א י ב נ ב ה ו ח ת ר ך א ו פ ה ה ל נ ו ו כ  לדוגמה, ה

- ף ק ו ע - ש י ב כ , ל ת י נ כ ת ל ה ו ב ה ג צ ק ם ב ק ו מ מ  ה

ב ו ש ם ח ק ר ותו מ ם הי ת ע ש ג נ ת  מרכז — מ

ם ע א ג פ י ה י ל ם זה צפו ק ר י לשימור. מ ו א ר  ה

ם י א י ב נ ב ה ו ח ת ר כ י פ ה ת ל י נ כ ת ל ה ב ק ת  ת

ם י ר י ע ז כ ר מ ה מרכזי. ב ר ו ב ח  לציר ת

ז כ ר מ ב ה ו ת ר רו א ת סג ו ב ת ר ו י ר ו ט ס י  ה

־ י כ ל ו ה י ל ד ע ל ו ב ת ו ו א כ פ ה ב ו כ ר - ת ע ו נ ת  ל

ם בירושלים. ך ג ל כ ו ע פ י ל ו א ר  רגל. מן ה

ת כ ר ע מ ת ל ו פ י ד ן ע ת  מ

ת י נ ו מ ה ה ע ס  ה

ה ציבורית. ר ו ב ח ת  ו

ם י ש י ב ת כ ל י ל  ס

. -מרכז  עוקפי

ת ו ס ח י י ת  ה

ת י ת ר ו ב ח  ת

ט ק י ל פ נ ו ק ת ב א צ מ ה נ י י נ ב ה ה ב ו ות ג י נ  מךי

ו לשימור. ד ע ו נ ם ש י ב ם ר י מ ק ר ר מ ו מ י ם ש  ע
ם 0 י י ו פ ה צ ל ם א י מ ק ר ל מ ם ש ק ל ד ח צ  ל

ם י ע י ג מ ת ה ו ד י מ - י ב נים ר י י ת בנ ו נ ב י ה  ל

ם ת ב י ב ל ס ו ע ל י פ א י ת ויותר, ש ו מ ו 2 ק 0 -  ל

ר. י השימו מ ח ת ב מ י ב ה ס ב ה ר ע ו נ יחוללו ת  ו

ם ח ת מ ן ב י י א הבנ י ך ה כ ת ל ו א מ ג ו ד ת ה ח  א

ל א ר ש י - ת ר ז ד שכ׳ ע צ ם ל ו ק ר ל ו מ א י ש ״ א פ  מ

. ם י א י ב נ ב ה ו ח ר  ו

יה לגובה. י ח בנ ר כ ה ו ב נ  יש לזכור: ציפוף אי

ות י נ ל מדי ת ע ס ס ו ב  מ

ה ד ע ו ו ל ה ים ש י נ  הבי

ת ועיריית- י ז ו ח מ  ה

ת ו י נ כ ל ת ע ם ו י ל ש ו ר  י

ת ו ר ש ו א יה מ י  בנ

 ומוצעות.

ות י נ  מדי

ה ב ו ג ה ל י י נ ב  ה
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 מדיניות תכנון מוצעת למרכז העיר על־פי מרכזים תפקודיים

 עקרונות התכנון

 כללי

 גישתה של ״ירושלים בת-קיימא״ היא שיש לתכנן את מרכז העיר על-פי חלוקה ל״מרכזים
 תפקודיים״, המושתתת על תפיסת המושג ״מרכז־ירושלים״ באופן המרחיב את תחום
 ההתייחסות אל מעבר לגבולות מרכז העיר המנדטורית. פיתוחו ושיקומו של מרכז עיר
 היסטורית חייבים להתנהל על-פי עקרונות של פיתוח בר-קיימא, המבקש לשמור על ערכי
 העבר תוך פיתוח מבוקר היוצר את ההבחנה התפקודית בין חלקיו השונים של אזור
 התכנון. יש להבחין בין אותם אזורים שבהם יושם הדגש על השימור, על-פי אמות-מידה
 של ערים היסטוריות, לבין אזור המאפשר פיתוח מודרני וחדש. באזורים שבהם ניתן
 לחולל שינויים גדולים יש להבטיח את ההתאמה וההתייחסות למרקמי השימור הסמוכים

 ולמרחב העירוני הכולל של מרכז העיר.
 למרות החלוקה התפקודית, יש לתכנן את מרכז העיר כמרחב אחד הכולל בתוכו
 שלושה אזורים: העיר העתיקה, מרכז העיר ההיסטורית והמרכז החדש. תחומים אלה
 מתפקדים באופן הירארכי מבחינת היקף ההתערבות בהם: מהתערבות מינימלית בעיר
 העתיקה וסביבתה, דרך התערבות מוגבלת במרכז העיר ההיסטורית, ועד להתערבות
 מקסימלית במרכז החדש. האזורים האלה, המרכיבים יחד את מרכז העיר, כונו ״מרכזים
 תפקודיים״. בתוך כל אחד מהמרכזים הללו צריכה להתבצע חלוקה עדינה יותר למתחמי-
 משנה שהטיפול בהם מותנה בשורה של גורמים, החל מהמצב הפיסי, הגדרות וקביעות
 השימור, האוכלוסייה, ותמהיל נכון של ייעודי הקרקע שיענה על עקרונות התכנון והמטרות

 המתבקשות.
 ״התחדשות מרכז העיר״ מקיפה את כל האזור, אך משמעותה משתנה לגבי כל תחום
 מבחינת האופן שבו מיושמים ההתחדשות והציפוף. מאזור של ״מרכז היסטורי-תיירותי״
 עם צפיפויות פחותות ושמירה על המרקם המסורתי, לאזור של מרכז-עסקים-ראשי שבו
 יש יותר אפשרויות לבנייה צפופה וגבוהה. כלומר: יצירת מדרג פיתוח ההולך ומתעצם
 ככל שמרחיקים מערבה מהעיר העתיקה ומהשכונות הישנות של מרכז העיר, אותן יש
 לשקם כמוקדי עניין ומפגש חברתי, תרבותי ותיירותי, בנוסח ההצלחה שנוצרה בנחלת-

 שבעה.

 עקרונות התכנון — על-פי מרכזים תפקודיים ומתחמי-תכנון מוגדרים - יפורטו מהכללי
 אל הפרטני; כלומר: מחתייחסות אל מרכז ירושלים כמרכז של מטרופולין ועד לחלוקה

 פנימית של המרכזים התפקודיים למרקמים:
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 איור 3
 החלוקה למרקמים ולמרכזים תפקודיים

 מרכז של מטרופולין

 תכנון מרכז ירושלים חייב להביא בחשבון גם את המטרופולין שאותה אמור המרכז

 לשרת, ובכלל זאת את מוקדי התעסוקה, המסחר והשירותים הקיימים במרחב

 המטרופוליני. בבסיס מהלך התכנון צריכה להתקיים הערכה לגבי אופי המרכז הירושלמי,

 במה הוא נבדל ומה הם הנתונים אשר מקנים לו ערך מוסף ביחס למוקדים אחרים.

 בהתאם לכך יש לקבוע אלו מהערכים שואף תהליך התכנון לחזק.

 מרכז ירושלים מתאפיין ביתרונות יחסיים משמעותיים הניתנים לסיכום בשתי נקודות

 עיקריות:

 1. הערכים התרבותיים-היסטוריים. ערכי העבר המשתקפים מהסביבה ההיסטורית

 הבנויה והפתוחה.

 2. היותה של ירושלים עיר-בירה, מרכז תיירות עולמי ומרכז דתי-תרבותי ושלטוני המצריך
 שילוב של מוסדות רבים, משרדים, מוקדי-תרבות ובידור, דווקא במרכזה.

 חיזוק היתרון היחסי של מרכז-ירושלים ביחס למטרופולין ולערים אחרות, מחייב יחס

 זהיר לגבי תכנון העיר ההיסטורית, שהיא לב-ליבה של ירושלים. שכן, קווי המגע בין

 החדש לישן והתחדשותו של הישן, מהווים את עיקר התשומה התכנונית. יש לשים דגשים
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 על הנוף הפתוח בתוך העיר ובמבואותיה, על קווי המבט אל החלקים ההיסטוריים ועל
 אמות המידה הנכונות הכורכות פיתוח ושימור בעיר היסטורית. מגלומניה של פיתוח -
 בלי לבחון את הביקושים האמיתיים בזמן הנכון ובמרחב המתאים — תעצור את הפיתוח
 הרצוי, שאותו יש לעשות במרכז העיר בזהירות רבה. שכן, קל מאד להרוס נכסי-עבר, אך
 בדיעבד אין להחזירם. הרגישות והאיזון הנכון, עם מינון מתאים לכל תת-מתחם במרכז

 העיר, הם עקרונות התכנון שאותם יש ליישם בפיתוח המרכז.

 העיר הפנימית ומרחבי-השפעתה

 מרכז העיר, והמרכז ההיסטורי בפרט, הוא חלק ממרקם העיר הפנימית והוא מהווה את
 הגלעין שלה. אזור זה משתרע מגן-סאקר במערב, עד לאזור מסילת הברזל בפאתי המושבה
 הגרמנית ובקעה בדרום, דרך אזור כתף-הנום, מוסררה והעיר העתיקה במזרח, עד גוש

 השכונות החרדיות שבצפון העיר, רחוב בר-אילן ושכונת רוממה הישנה.
 כל תכנון למרכז העיר, רצוי שיקבע קודם לכול את עקרונות הפיתוח למרחב העיר

 הפנימית, אשר המרכז הוא חלק ממנה.
 על-מנת לתכנן את מרכז העיר, יש לציין את מרחבי ההשפעה של מוקדי התרבות,
 חתחבורה ושימושי קרקע נוספים בתוך העיר הפנימית וליצור ביניהם זיקה. התוויית
 מרחבי ההשפעה תסייע בהתמודדות עם הסוגיה של ״מה קורה מצדו השני של המתרס״,
 או: כיצד התב״ע הנקודתית של מרכז העיר משפיעה על המרחב המיידי של העיר הפנימית?

 תכנון מרכז העיר כחלק מהעיר הפנימית:
 • יצירת מסדרונות של צירי-הליכה-רגלית, הכוללים נקודות-מפגש ואינטראקציה: החל
 מגן-סאקר, דרך רח׳ בצלאל, לרח׳ בן-יהודה, נחלת-שבעה ורחוב המלך-דוד. ומעמק-
 רפאים ודרך בית-לחם ועד למוסררה והעיר העתיקה. באותם מסדרונות תינתן עדיפות

 למוסדות תרבות וציבור, בתקווה שימשכו אחריהם מקומות-בילוי.
 • הקמת מספר רב של יחידות-דיור, בקנ״מ מקומי-שכונתי, המיועדות לזוגות צעירים,
 ע״י ציפוף המרקם הקיים ובנייה במגרשים ריקים. לא עוד דירות יוקרה עבור דיירים
 זמניים מחו״ל, אלא קשירה בין מרכז העיר לשכונות העיר הפנימית, ע״י בנייה למגורים
 אשר תמשוך אוכלוסייה צעירה. במקביל, יש לשמור על קיומם של שירותים ציבוריים

 המהווים חלק מסביבת המגורים, כגון: מוסדות-חינוך.
 • עידוד חזרה של פונקציות מסחריות כמו משרדי עו״ד, חברות־ביטוח וכד׳ למרכז

 העיר, ע״י יצירת אווירה אקסקלוסיבית ויוקרתית בו.
 • שיקום וניקוי חזיתות.
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 • העברת מוקדי-שלטון מחוזיים למרכז העיר.
 • החזרת פונקציות תרבותיות למרכז העיר. מוסדות-ציבור ובילוי(בתי-קפה, גלריות,

 בתי-קולנוע, תיאטראות ומוזיאונים) שיעברו מהפריפריה — יזכו בהטבות.

 מרכזים תפקודיים

 במקביל להתייחסות אל המרחב הכולל, יש להתבונן פנימה ולבחון מחדש את האזורים
 השונים המהווים יחד את מרכז העיר, את התפקודים השונים שכל אזור ממלא ואת

 השימושים שהוא מכיל, כך שישלימו אלה את אלה לכלל מערכת יציבה ומתפקדת.
 מהחלוקה של שלושה מרכזים תפקודיים שהוזכרה לעיל, אפשר לגזור מספר עקרונות

 תכנון:
 • הפחתת לחצים והפניית נפחי-בנייה מאזורים רגישים אל אזורים רגישים פחות.

 • עם תזוזתו של מרכז הכובד העירוני מערבה, הופכות הכניסה לעיר וקריית הלאום
 לחלק אינטגרלי ממרכז העיר.

 • רחוב יפו, השדרה העירונית המרכזית השוזרת את חלקי המרכז השונים, תימשך
 בתוואי של רח׳ כנפי-נשרים שבגבעת-שאול.

 • שילוב שטחים פתוחים עירוניים ושיפור הנגישות בינם לבין האזורים הבנויים; יצירת
 רצפים פתוחים ומעברים להולכי-רגל בתוך המרקמים הבנויים.

 מרקמים פנימיים

 לאחר הגדרת תחום ההתייחסות חרחב של ״אזור מרכז העיר״, יש צורך בכניסה פנימה
 ע״י הגדרת ״תת-אזורים״. ההגדרה תיערך על-פי מרקמים קיימים, אפיונים דמוגרפיים-
 תפקודיים, טיפולוגית הבינוי, שימושי הקרקע ומאפיינים אחרים. זאת על-מנת לפרוט
 את מדיניות התכנון הכללית של כל מרכז תפקודי לכדי כללים ברורים, המאפשרים תכנון

 שאינו נקודתי, המתייחס לסביבתו.
 בכל מרקם יש להגדיר את מדיניות התכנון בהתחשב באפיוני האזור אליו הוא שייך.
 • תכנון מרכז העיר חייב ליצור תמהיל נכון של שימושי-קרקע לכל מרקם, המקבל את
 הגוון האופייני לו על-פי נתוניו(אזורים בעלי גוון מסחרי-ציבורי, אזורים תיירותיים,
 אזורי-מגורים), יחס למרקמים השכנים ותפקידו של המרקם במערכת הכללית. הבנייה

 לגובה צריכה להלום את פרופיל האזור שאותו מבקשים ליצור.
 • יש להגדיר ״אזורים לשימור״ מול אזורים ראויים לפיתוח בכל תת-אזור ע״י קביעת
 מדד למידת השימור והציפוף בכל מרכז תפקודי, אח״כ ברמת המרקם ולבסוף ברמת

 המבנה הבודד.
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 הדרגתיות בתכנון

 תנאי למימוש נכון של העקרונות דלעיל הוא פעולה על-פי עקרון ההדרגתיות. יש לקבוע
 לכל מרקם את מכסת הפיתוח המקסימלית, אותה הוא עתיד להכיל, וליצור מנגנון של
 שלביות בפיתוח המרכזים התפקודיים. יש לתת עדיפות לחידוש ולפיתוח המרכז ההיסטורי.
 מאידך-גיסא, תכניות-בנייה רחבות ממדים אשר אינן משתלבות עם אמות המידה של
 תכנון המרכז ההיסטורי, יופנו אל עבר המרכז החדש בהתאם לתכנית המתאר שתיקבע

 לו.

 א>ור 4

 הרשים סיכום: מטרופולין ירושלים והמחוז - העיר ומרכזה

 המרכזים התפקודיים כעיר הפנימית - המרקמיס והמרכזים ההפקודייס

 העיר, המחוז והמטרופולין העיר והמרכז

 המרכז

 העיר הפנימית המרכזים התפקודיים
 והמרכזים התפקודיים והמרקמים
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 המרכזים התפקודיים - תחומים ועקרונות-תכנון

 יש לקבוע את עתיד מערך שימושי הקרקע בתחומים המרכיבים את מרכז העיר על-פי
 העולה מאופי הרקמה הבנויה. עיקרון זה מתחייב מהצורך לשמר את המרקמים
 ההיסטוריים ולא לכפות עליהם עומס שימושים ונפחים שאינו תואם את יכולת הנשיאה

 והקיבולת שלהם.
 היחס בין שימור לפיתוח ומדרג השימושים, משתנה לפי הצעה זו בהדרגה, לאורך
 הציר הראשי של מרכז העיר, הוא רחוב יפו. משימור מוחלט של העיר העתיקה במזרח,
 דרך שימור-מרקמים תוך פיתוח-מבוקר במרכז העיר ההיסטורי, עד לפיתוח מודרני

 בהיקפים גדולים במרכז החדש במערב.

 המרכז ההיסטורי

 תיחום וחלוקה למרקמים

 אזור זה כולל את רוב השטח המוגדר כמרכז העיר על־פי תכנית העירייה: מחומת העיר
 העתיקה במערב ועד לאזור בית החולים שערי-צדק הישן, בחלק המערבי של רחוב יפו.

 מרקמים המרכיבים תחום זה(מספרי המרקמיס מופיעים באיור 3):

 1. מע״ר ערבי צפון: אזור המושבה האמריקנית ומתחם בתי המלון לאורך כביש מס׳ 1.
 2. מע״ר ערבי מרכזי: רח׳ סולטן-סולימן, שער-שכם — שער הפרחים, דרך-שכם, רח׳

 צלאח א-דין והנביאים (מזי).
 3. מע״ר חרדי מרכזי: אזור מאה-שערים, כיכר השבת, רח׳ שטראוס.

 4. מע״ר חרדי מערבי: השכונות זיכרון-משה ומקור-ברוך, רח׳ ישעיהו ומלכי-ישראל.

 5. מורשה (מוסררה): כולל את שכונת מורשה, מדרום ומצפון לרח׳ הנביאים.
 6. מגרש הרוסים ומתחם-ספרא: מתחם של מבני-ציבור הכולל את עיריית-ירושלים,

 מגרש הרוסים ורחוב הלני המלכה.
 7. ״חצרות הנביאים״: מרקמים היסטוריים הנסמכים על רחוב הנביאים וכוללים: שכונות,

 חצרות, מבני-ציבור ודת ומבני-מגורים מונומנטליים.
 8. ״מרכז-יפו״: מתחמים מרכזיים הנסמכים על רח׳ יפו וכוללים שכונות-מגורים

 היסטוריות, מבני-מסחר ומשרדים, ומגרשים העומדים בפני פיתוח נרחב.
 9. ״חצרות-יפו״ - השוק: רחובות יפו ואגריפס ולצדם שוק מחנה-יהודה ושכונות חצר

 היסטוריות המשמשות למגורים.
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 10. ״המשולש הקטן״: אזור מסחר ומשרדים, לאורך רחובות יפו, שלומציון המלכה, כורש,
 בן-סירא ובן-שטח.

 11. נחלת-שבעה: מרקם היסטורי המאופיין בסמטאות מסחר, מקומות-בילוי וחיי-לילה.
 12. המשולש: גלעין מרכז העיר - מפגש יפו-המלך-ג׳ורג׳, מדרחוב בן-יהודה-שץ - כיכר-

 ציון.
 13. נחלאות וזיכרונות: מרקמים היסטוריים ושכונות-חצר בין רחוב אגריפס לרח׳ בצלאל

 ומתחם ז׳ראר-בכר מדרום.
 14. ממילא — המלך-דוד: המרחב העיקרי בין העיר העתיקה למרכז העיר. מתחם ממילא

 ורחוב המלך-דוד.
 15. גן העצמאות: גן העצמאות, מבני הציבור ומתחמי הפיתוח הסובבים אותו - רחובות

 המלך-ג׳ורג׳ והלל.
 16. טלבייה מז׳ — אגרון: מרקם המוקף רחובות ראשיים עם מבני-ציבור: קרן היסוד,
 המלך-דוד ואגרון וביניהם מרקמי-מגורים היסטוריים: שכונת המערבים, טלבייה מז׳

 וימק״א.

 קווים מנחים לתכנון

 שימושי-קרקע: דגש על פעילויות המאפיינות את המרחב כמקום מפגש, בילוי ופנאי,

 תרבות ומסחר. חזרה של מגורים למרכז העיר ההיסטורי. פעילות חינוכית ואקדמית
 במרכז.

 ציפוף כנייה: מדיניות של בנייה במגרשים לא מנוצלים ותוספות-בנייה מתונות על-גבי

 מבנים קיימים, תוך שימור מאפייני המרקמים ההיסטוריים. שמירה על קנה המידה
 האנושי, גובה בנייה אופייני: 6 קומות. כל תכנית בנייה תיבדק על-פי תרומתה להתחדשותו

 של המרכז ההיסטורי.

 שימור: יסומנו המרקמים ההיסטוריים המיועדים לשימור ולגבי כל אחד מהם ייקבעו

 כללים ברורים לגבי התוספות האפשריות, תוך שמירה על אופיו ומתוך תפיסה כי מגוון
 המרקמים והצורות יוצר את הפסיפס העשיר של ירושלים ומקנה לה את ייחודה. יסומנו
 גם המבנים החייבים בשימור מלא, בהם לא יותרו שינויים ויישמר ההקשר המרחבי

 שלהם.

 כנייה לגוכה: מדיניות של שמירה על פרופורציה ביחס לבלוק העירוני שאליו משתייך

 המבנה. במגרשים ריקים תתאפשר בנייה עד גובה 12 קומות, כולל קומות הכניסה
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 הציבוריות. בתכנית נקודתית המתייחסת למגרש אחד בלבד(או איחוד של מס׳ מגרשים)

 יוגבלו אחוזי הבנייה ל-300% (עיקרי + שירות). אחוזי-בנייה גבוהים מ-300% יאושרו רק

 לתכניות בהן התכנון הוא כולל ומתייחס לשטח של מבנן שלם לפחות. תכניות אלח יגבלו

 במקסימום 500% בנייה ולא קרוב למרקמים לשימור. יושם דגש על איכות קומת הקרקע

 וההשתלבות בסביבה העירונית.

 תוספות על מבנים קיימים: במקרה של מרקם לשימור — על-פי המתאפשר מהאופי

 ומעקרונות השימור הנכונים. במקרים אחרים — עד למקסימום של 6 קומות.

 תחבורה: מרחב של עדיפות לתחבורה ציבורית. קווי הרכבת הקלה בתוואי הרחובות יפו,

 המלך-ג׳ורג׳ וקרן היסוד. הגבלות על כניסת רכב פרטי. ציר טבעתי לתנועת כלי-רכב

 מתבסס על כביש מס׳ 1, שמואל הנביא — בר-אילן — ירמיהו — שזר — בן-צבי —

 בצלאל - קרן היסוד - אגרון - המלך-דוד. רחוב הנביאים - לב המרכז ההיסטורי ולא

 ציר תנועה המציין את שוליו.

 שדרוג המרחב הציבורי: התחדשות המרחב הציבורי על-פי אופי המרקמים ההיסטוריים.

 הקפדה על מפלס הרחוב בתכניות בנייה ובתכנון הקומות הציבוריות. הגברת שטחי

 הנטיעות והצמחייה בשטחים הפתוחים הציבוריים וברחובות. שדרוג מדרכות והרחבתן

 לטובת הולכי הרגל. התאמת מדרכות לשימוש מוגבלי-תנועה על־פי תקנים בין-לאומיים.

 שטחים פתוחים: שמירה על השטחים הפתוחים העירוניים וחיזוקם על-ידי הקמת מבני-

 ציבור ותרבות בשוליהם. טיפוח ושחזור חצרות ירושלמיות ומרחבים המקשרים ביניהן

 כמאפיין ירושלמי וכגורם תורם להחייאת מרכז העיר (לדוגמה: תכנית שימור ופיתוח

 שכונת אבן-ישראל).

 מרכז העיר המודרני

 תחום וחלוקה למרקמים

 17. מתחם קריית הלאום: כולל גן-סאקר, בנייני האומה, החלק הצפוני של שדרות-בגין

 ושדרות-הרצל (אזור בתי המלון).

 18. הכניסה לעיר: התחנה המרכזית החדשה, תחנת הרכבת העתידית, רוממה הישנה

 ואזור התעשייה מקור-ברוך.

 19. גבעת-שאול: שכונת המגורים (מצפון לרחוב בן-דור - ימין-אבות) ואזור השוק

 הסיטונאי.

 20. אזור-תעשייה גבעת-שאול וכפר-שאול.
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 איור 5
 המרכז החדש

 קווים מנחים לתכנון

 שימושי-קרקע: חשיבות האזור ככניסה לעיר ולמרכזה; דגש על פעילות מסחרית ומבני-
 משרדים בקנה-מידה גדול. חיבור של קריית הממשלה למרכז העסקים והכנסת שימושים

 משרדיים אחרים אל קריית הממשלה. מוסדות-תרבות עירוניים וארציים.

 ציפוף בנייה בדמה גבוהה: בנייה במגרשים ריקים והריסה של מבני-תעשייה ומסחר
 אשר קיומם מהווח בזבוז שטחי-קרקע. תוספות-בנייה משמעותיות על מבנים קיימים.

 שימור: סימון המרקמים ההיסטוריים הממוקמים בתחום זה, כגון: רוממה הישנה ומקור-
 ברוך וקביעת כללים מגבילים לגבי תוספות-בנייה על-פי ערך המבנים והשתמרות המרקם.

 סימון מבנים לשימור אשר לא תותר עליהם כל תוספת וקביעת כללים לאופן השתלבותם

 בסביבה המתחדשת.
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 גובה הבנייה: אפשרות לבנייה גבוהה יותר, בתנאים של פיתוח-מתחמי ולא בנייה נקודתית.

 דגש על קומות הקרקע וקומות ראשונות לשימושים ציבוריים, כדי למנוע היווצרות עיר
 רפאים בשעות הלילה.

 החבורה: אזור המושתת על מערכות תחבורה מגוונות: שדרות-בגין, רכבת-קלה בשדרות-

 הרצל ושלוחתה לעבר כנפי-נשרים, תחנת הרכבת הבין-עירונית באזור בנייני האומה
 ותחנת האוטובוסים המרכזית.

 שדרוג המרחב הציבורי: ציפוף הבנייה באזור קריית הממשלה, עירוב שימושים, פיתוח

 הכניסה לעיר ואזור התעשייה של רוממה וגבעת-שאול והפיכתם לחלק מהמרכז
 המטרופוליני-עירוני המתפקד תוך שילוב מוסדות-ציבור, מלונאות, מסחר, משרדים

 ומגורים.

 חיזוק שכונות המגורים הגובלות במרכז, על-מנת לשמור על סביבה פעילה ומטופחת. יש

 להגדיר אזורי-חיץ בין מרכזי העסקים לשכונות המגורים, תוך קביעת סוג שימושי הקרקע
 לפי מידת המטרד שהם עלולים לגרום לאזורי המגורים.

 שטחים פתוחים: התאמת השטחים הפתוחים הגדולים הגובלים במרכז העיר כמערכת

 של פארקים הקשורים ביניהם ויוצרים רצפים של שטחים פתוחים, כגון: עמק הארזים
 וליפתה, יער-ירושלים ושרשרת העמקים של גן-סאקר, עמק המצלבה, הגן הבוטני ועמק

 הצבאים.

 מדיניות תכנון למרקמים

 פרק זה מטרתו להמחיש את הצעתנו לתכנון המרקמים במרכז העיר ההיסטורי(ע״פ איור
 3). בדיקת מרקם מתייחסת לאופי האזור הבנוי, הרקמה החברתית וזיקת האזור לסביבתו.

 היא תיערך עד רמת פירוט של בניינים בודדים בכל מרקם ומרקם. טבלה זו מהווה הצעה
 לצוות התכנון ומתבססת על מאגר נתונים חלקי.
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 לוח 2

 הצעה למכנון מרקמים במרכז ירושלים

 מס׳ גבולות מאפיינים מאפייני המרקם עקרונות תכנון
 ושם חברתיים מומלצים

 אזור

ה יש ש ד ייה ח ה בנ ב ש ו מ ט אזור ה ו ע י ם מ ח ת  1. צפון: מ

י פ ו א ם ל י א ת ה ב ל ו ל י ת — ש י נ ק י ר מ א ן אוכלוסייה; ה ו ל מ י ה ת ר ב ״ ע  מ

ל ם ש י י ק ר ה ו ב י צ - ת ו ד ס ו ׳ מגורים, מ כ ו א ; ה ן מ ל י ורח׳ ד ב ר  ע

ת לשימור. ו ד ס ו מ ש ה ד ם ה ח ת ת ומלונאות; מ מ י י ק - ה ן ב י מזרח: א נ  צפו

ה — ש ד ח ה ה י י נ ב ך ה ר ו א ן ל ו ל מ - י ת ל ב ה ש ק י ת וביר — ו  ג׳

ם י ק ל ח ת ב ו מ ו ד 6 ק ׳ 1. ע ס ש מ י ב . כ ת ס ס ו ב מ ן; ו  אבן-חלדו

ך ר ו א ותיקים. ל י ציבור עיקריים: הו נ ב ר מ מ  דרום: ע

ד ש מס׳ 1 — ע י ב , כ ׳ ורג ׳ ת סנט-ג י י ס נ - כ ל א - ן ב  א

ה ר י מ , 12 קומות. ש זי ש המחו ״ מ ה י ס — ב א  ע

ת ו ח ו ת פ ת ה ו ר צ ח ל ה ן ע , מלו ם י ט פ ש מ ד ה ר ש  הכלדיים; מ

נות. נ ו ן והמג , מכו י נ לו -קו  אמריקן

. ט ד י מ , קולג׳ ש ט י י ר ב ל ו  א

ן י י פ א ת ם מ ק ר מ  ה

-ציבור י נ י י ת ובנ ו ד ס ו מ  ב

ם לשימור, י ד ע ו י ם מ ב ו ר  ש

ם י י ט ר ם פ י ח ו ת ם פ י ח ט ש  ו

ייה . בנ ם י מ ח ת מ ך ה ו ת  ב

ק ל ח ת ב י ס ח ה י כ ו מ  נ

ה יותר ו ב ג ק ו י ת ו ו  ה

. ש ד ח ת ה ו נ ו ל מ ם ה ח ת מ  ב

ש י ב  מערב: כ

׳ 1 ס  מ

• 

ת סוף ו ד ס ו ל מ ייה ש ל בנ י ש ש א י ר ר ח ס ה מרכז מ י י ס ו ל כ ו - א ר ע  2. צפון: ש

י ר ח ס ה 19. מרכז מ א ב מ ו ל י , מזרח העיר, ש ה ט ע ו ם מ ו א ב ל ד נ ר מ ״ ע  מ

ה י י נ ב ש יחסית. ה ד ם ח י ר ת ת ציבור, א ו ד ס ו כ מ ״ ד - ב ן ב י — רח׳ א ב ר  ע

ת ו מ ו ד 6 ק ר ע ת ו ת ת ד - י נ ב , מ ם י י ר ו ט ס י . ה ת ס ס ו ב , מ ס א ע - ל י א  מרכז

ל ו . מ ם במרכז המסחרי כ ש - ר ע  א-זהרה; ותיירות. ש

ד 4-3 ה — ע מ ו ה ם ה ד מרכזי ע ק ו מ  מזרח: כ

ד בנייה ד ו ע ם קומות. ל י ל י ב ו מ ת ה ו ב ו ח ר - ה ן זיאו  מו

ן ו ל מ - י ת ל מוסדות, ב ם והנביאים. ש כ ש - ך ר ר אליו: ד ל פ ק ו  ר

ה מ א ת ה ר ב ח ס מ ם ו כ ם ודרך ש י ח ר פ ר ה ע ן ש ט ל ו  דרום: ס

ם י מ ח ת מ ל ם ו י נ ב מ - ל ן ט ל ו ד שני. רח׳ ס ק ו מ ן — כ מ י ל ו  ס

ניהם. לשימור. ר בי ש ק ן מ מ י ל ו  ס

ם מרכזיים: י ד ק ו מ ם ו י נ ב  מ

ן י ט אטי נ ת ס י י ס נ  כ

א ר ק מ י ל ת פ ר צ ס ה ״ ה י ב  ו

, ר ב ק ה, גן ה י ג לו  וארכיאו

ר י ע ת ה מ ו  ח

 העתיקה;

ש י ב  מערב: כ

׳ 1. ס  מ
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 מס׳ גבולות מאפיינים מאפייני המרקם עקרונות תכנון
 ושם חגרתיים מומלצים

 אזור

ת מז׳ י ז כ ר מ - ה נ ח  ת

ן וגן-  ירושלים, מוזיאו

ות. , כנסי ן  רוקפלר, בתי-מלו

ה ד י מ ה ה נ ל ק ה ע ר י מ ל המגזר ש ם ש י ק ס ע ה מרכז ה י י ס ו ל כ ו  3. צפון: רח׳ א

. ם י ר ו ג מ - י ת ל ב ב במגורים. ש ל ו ש י מ ד ר ח ת ה י ד ר - ח ה א  מע״ר מ

ם י נ ב מ ת ב ו מ ו ת ק פ ס ו ם ת י י ר ו ט ס י ם ה י מ ק ר י מ , ריבו ת ב ר ו ע ם — מ י ר ע  חרדי ש

ת ע י נ ם לשימור. מ נ י א - ש י ת ב ם ו י ר ע ש - ה א מ ם ( י פ ו פ ת צ ו ר צ - ח י ר מ ו  מרכזי ש

ת ו ר צ ח ת ב ו פ ס ו , וכוי) ת ה ש , אונגרין, זיכרון מ ת ו י ד י ס  אמונים; ח

ר. ם לשימו י נ ב מ ב ק ו ו ם מרכזיים: ש י ד ק ו - מ ת ו פ י פ - צ י ט ב  מזרח: ש

ם י מ ח ת מ ת ה ר ד ג , ישיבות, ה ם י ר ע ש - ה א  ישראל; דיור מ

ר ו מ י ש ם ל י ר ו ז א , כ ס ו א ר ט ת ש ו א י ר ב ת ה י  דרום: סלנט, גבוהה. ב

ל ף ש ו ח ם ד ו ק י ש ת ו ו ר ד ת ס ה ת ה י , ב ן  חזנוביץ; אדיסו

ל ש ם ב ק ר מ . ה ס ו א ר ט ח ש ״ פ ו י ק  מערב: י ומבנ

. ה ר י ה מ ו ה ת ו ר ד ר ד י . ה  ישעיהו

ה י י נ ב ם ה ו י ר ה ב ם כ י ר ו ג מ - ת ו נ ו כ ל ש ה אזור ש י י ס ו ל כ ו  4. צפון: רה׳ א

; ניתן ה פ ו פ ם צ י ר ו ג מ ת ל ו ד ס ו ל מ ה ש ר י ד . ח ת בעיקרו י ד ר  מע״ר מלכי ח

ם י מ ח ת מ ק ב ת ר ו נ ב י — ל ב ר ע מ ק ה ל ח ; ומסחר. ב ת ב ר ו ע  חרדי ישראל; מ

ל ריקים. ב ו ג ל ה י ל ם ד י ר ו ג ם מ ק ר ת מ ו פ י פ ב מזרח: רה׳ צ ר ע  מ

י נ ב וי מ נ ל פי ו ק ש - ל ר ו ק ל מ ה ש י י ש ע ת י ה נ ב מ  ישעיהו; גבוהה. ב

ייה ת בנ ב ו ט ה ל י י ש ע ת ר ה ו ב י צ - י נ ב  דרום: רח׳ ברוך. ריכוז מ

ת ו ד ס ו ל מ ה ש פ ו פ ב צ ו ח ך ר ר ו א ת ל ו ב י ש י  דוד ילין - ו

. ומגורים. ל א ר ש י - י כ ל  מ

ת ו ב י ש ם מרכזיים: י י נ ב  מ

וסף, י -עולם, גור, פורת- י חי ) 

( . ב ק ע י - ל ה ו , א י נ ו מ כ ח  ת

ס ״ נ ת י מגור, מ ב ר ר ה ב  ק

ח כללית. ״ פ ו ק ם ו י ר מ - ת י  ב

 רש״י;

 מערב: אזור

ה י י ש ע  ת

ך.  מקור-ברו

ו אזור ״תפר״ בין מזרח ק ל ח ה אזור מגורים. ב י י ס ו ל כ ו ר א כ י  5. צפון: כ

ד ו ד י . ע ה ב ר ע מ ר ל י ע ן חרדי, ה ו י — צבי נ ו פ צ ת ה ב ר ו ע ד מ ו ק י ה פ ש ר ו  מ

ם י ר ש ג ם מ י ד ו ק פ ה ת ר ר ס ו ם לו: מ ו ר ד ד מ מ ע מ סררה) המרכז; מ מו ) 

ב כגון בי״ס, גלריות, ו ח ך ר ר ו א ותיקה. ל - הו י ת ר ב ש ח י ב  מזרח: כ

ן ו ל מ - י ת ים, ב נ זיאו ב מו ר ע מ מ ל ש א ר ש י - י ט ב י ש ל כ ל  מס׳ 1; כ

. ה מ ו ד כ ר ודת. ו ו ב י צ - י נ ב ה מ נ ו כ ש ת נמוך. ל מ ו  דרום: ח

ם י ר ו ג מ ייה ל ת בנ ק א ת נ ש מסי 1 מ י ב ר כ  העי

ת ריקים. ו מ ו ק מ ח העיר. ב ר ז מ ה מ נ ו כ ש  ה

ת ד - י נ ב ם מרכזיים: מ י נ ב  מ

ה ק י ת ע  ה

 וכיכר-צה״ל;
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 מס׳ גבולות מאפיינים מאפייני המרקם עקרונות תכנון
 ושם חגרתיים מומלצים

 אזור

ית, ה הרומנ י י ס נ כ ה ים ( וצרי  מערב: נ

ות, י ט פול, מנזר הסלזיאנ נ - ס י ט ב  ש

י ת פ ר צ ח ה ״ ה י ת ב ם ו ד - ר ט ו . נ  ישראל

, ה ש ר ו ס מ ״ נ ת , מ ( י ק ל ט י א ה  ו

ית ס לצילום, גלרי ״ ה י  ב

ל ע ן ״ , מוזיאו ס פ ד ה  ה

ת תורג׳מן. י ב ״ ב ר פ ת  ה

ייה למגורים, ת בנ פ ס ו - ת י נ ב מ ן ב י י פ ו א מ ם ה ח ת ה מ י י ס ו ל כ ו  6. צפון: א

י פ ו א ת ומסחר, ב ו ר י י ומנטים. מס׳ ת נ ר ומו ה ציבו ל י ל ש גרוזנברג — ד ר ג  מ

. ם ק ר מ ת ה ם א א ו ת ה ה ט מ ים ( י ר מרכז צ ח - י נ ב ת מ ר ג ו ב ם מונבז; ו י ס ו ר  ה

־ י ר ו ב י צ - ב ח ר ל מ , דגש ע ם ו ל ש , בימ״ש ה ה ר ט ש מ ד ה מ ע מ ה כיכר מזרח: מ  ו

ם י נ ב מ ח בין ה ו ת ן פ , מוזיאו י י . חצר-סרג י נ ו נ - הבי י ט ב ה ש י י ר י ע  ה

. ת ו ר צ ח ה ם ו י ל ל ח ) ו ת ו ר ת ח מ  ישראל; ה

כיכר- ם ( י ב ח ר ים נ רי בו  דרום: רח׳ צי

ב י ב ן-דניאל, ס , ג א ר פ  יפו, ס

ר ח ס . מ ה הרוסית) י י ס נ כ  מערב: רח׳ ה

- י ב יפו, הלנ ו ח ך ר ר ו א . ל ת ל צ ב ח  ה

. ( ת ל צ ב ח ה ורח׳ ה כ ל מ  ה

ה ל י ל - י י ח ים ו י לו ם בי ח ת  מ

 במונבז.

ת י ב ר מ ב ו ו ח ר , ה ם י י ר ו ט ס י ם ה י מ ק ר ה מ י י ס ו ל כ ו  7. צפון: רח׳ א

ו כ ר ו א ל ם ש י מ ח ת מ ורים ה ר ומג ו ב י צ - י נ ב - מעורבת; חצרות, מ ן ו מ ד  ״חצרות א

ם לשימור. י ד ע ו י ל מ ם ע י כ מ ס נ ם ה י י ל ט נ מ ו נ ו ם מ י ת ע ט ל נ ל ״ ס ם י א י ב נ  ה

ל ת ע י נ ד פ ה ק ר י מ ר ש י ת . אזור ע ם י א י ב נ ת רח׳ ה ס ס ו ב ץ — מ בי ו נ  חז

ם והחצרות. י נ ב מ ה במרכז העיר. ה י י ח מ , צ ד ו א ס — מ ו י ל י ל  ב

ת ו ל ב ג ו ה מ י י נ ב - ת ו פ ס ו ם ת ח ת ם מרכזיים: מ י נ ב ם מ י ת ע  ילין; ל

ם י פ צ ם נ נ י א ד באזורים ש ר ש מ י ו ק ל ט י א ח ה ״ ה י י דתית. ב ט ב  מזרח: ש

ם י מ י א ת מ ב ו ו ח ר ה ת מ י , ב ל א ר ש י - ל ו וך, ק נ  ישראל; החי

. ת ו ר צ ח ב ם ש י נ ב מ ת ל י , ב כו ף, בית-טי  דרום: הבישו

ב קוק, יד-שרה, אורט- ר  גרוזנברג — ה

, ת ארלדן י ת — נביאים, ב ל צ ב  ח

ה י י ס נ כ , ה ה ס ד ה - ת ל ל כ  אג״ן — מ

ר, , בית-תבו ת י פ ו י ת א  הנביאים; ה

ט ג׳וזף, נ י-ברית, מנזר ס  מערב: כיכר בנ

, בית לים ר-חו קו ח בי ״ ח י ה ב ק ד י ו ו ד  ה

ניץ, ן קמי  ורח׳ פינס. הרופא, מלו

ית, בית- ה אמריקנ י י ס נ  כ

. י גליקנ ח האנ ״ ה י , ב י ן-בי  נבו
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 מס׳ גבולות מאפיינים מאפייני המרקם עקרונות תכנון

 ושם חברתיים מומלצים
 אזור

ג האזור. ו ר ד ש ם ו ו ק י ח מרכז ש ו ת י פ ב ב ו ש ט אזור ח ו ע י  8. צפון: רח׳ מ

ד 12 ה ע פ ו פ יה צ י ם בנ י ש ר ג מ ן ב י י פ ו א  ״מרכז אג״ן — אוכלוסייה; העיר. מ

ם י ש ר ג מ ת ב ו מ ו ב ק ו ח ל ר ם ע י כ מ ס נ לים ה ה גדו ב ו  יפו״ גוש 50; רח׳ ר

ב ח ר מ ן ה ו ם הריקים. תכנ י ב ל ש ם ב י א צ מ נ  הנביאים; בוגרת, יפו ו

ף צ ת ר ו ע צ מ א י ב ר ו ב י צ ח ה ו ת י ן או פ ו ל תכנ ם ש י נ ו א ש צ ו מ  מזרח: רח׳ מ

ת ו ר צ ת ח ר ש ר ל ש , ש ם מפא״י ח ת גוש 50, מ  החבצלת; מזרחי (

ר י ע ת מרכז ה ה א נ ו ב ם כי׳׳ח); ה ח ת ם בנין, מ ח ת  דרום: רח׳ ותיק. י מ

ך ר ה ד י י ר י ע ר ה כ י כ נים מ י י בנ ם ו י מ ק ר  יפו — לצדו מ

ד גוש ם ע י ס ו ר ש ה ר ג ם מ י נ ו ע ט ם ה י י ר ו ט ס י ; ה ס פ י ר ג  א

ם בנין. ח ת מ , 50 ו ל א ר ש י - ת ר ז  שימור, כמו ע

ל ועוד. אזור א ר ש י - ן ב  א

ם י א נ ת ל מ ב ו ס י ה ר ח ס  מ

ם ירודים. י י ת ב י ב  ס

 מערב:

ם ח ת  מ

 כי״ח.

. ב ח ר מ ג ה ו ר ד ש ם ו ו ק י ם ש י י ר ח ס ם מ י ד ק ו ת מ ו נ ו כ  9. צפון: רח׳ ש

ה ר י ה ה ז י י נ ת ב פ ס ו ת ת ו ב ו ח ך ר ר ו א  ״חצרות דוד ילין — ותיקות, מרכזיים, ל

ה — ש ד יה ח י ק וכן בנ ו ם ש ח ת מ ס ו פ י ר ג ד יפו, א מ ע ו מ ה י ת ת מ - ן  יפו״ ב

ר ם לאזו י ב ר ק ת מ ל ש כ ת כ ו נ ו כ . ש ה ד ו ה י - ה נ ח - מ י ת ר ב ק — רש״י; ח ו ש  ה

ת י ז כ ר מ ה ה נ ח ת ת ה ו י ו נ ב ת ה ו י ר ו ט ס י ורים ה י מג ל כ ל  מזרח: פינס כ

ה י י נ ב ת — ה י נ מ ז - ה ת י י-חצר: ב ם נמוך, ברובן במבנ ח ת מ  ו

ותר גבוהה. - י י ר ע , ש ה ד ו ה י - ה נ ח ה יעקב, מ ר י ד ; ח ח ״ י  כ

- י ר ע , ש ה מ ל ש - ל ה ו  דרום: חרדית. צדק, א

 אגריפס; ירושלים. מבני-ציבור:

, ק הישן ד צ - י ר ע ח ש ״ ה י  מערב: גשר ב

, ם י י ח - ץ ת ע ב י ש ם - בי״ס כי״ח, י י י ח  ה

ית, ז ת המחו ו א י ר ב ת ה כ ש ם ל ח ת  מ

. ה ד ו ה י - ה נ ח מ - ת ר ט ש ק מ ד צ - י ר ע  ש

י מ ח ת ל מ ת ש ו כ י מ  הישן. ס

. ר ח ס מ ם לאזורי ה י ר ו ג מ  ה

ת ו ב ר ת - ת ו ד ס ו ד מ ו ד י . ע ם י ד ר ש מ ר ו ח ס ת מ ו ב ו ח ה ר י י ס ו ל כ ו  10. צפון: א

- י ת ב ם ו י נ ו ד ע ו י ובידור, מ בו ן גם ברי י י פ א ת ה מ ל י ל ; ד פו ש רח׳ י ל ו ש מ  ה

י ניקו ג ו ו ר ד , ש ה פ ת חיי- ק ו ח ת פ ת ה ת ו ו ד ע ס ן מזרח: רח׳ מ ט ק  ה

ם י נ ב ר מ ו מ י ים. ש ת מרכזיים: מבנ ו ב ו ח ; לילה. ר ך ל מ ה ה מ ל  ש

ר ו מ י ש ת ה ס ט ר י כ פ - ל , ע ה כ ל מ ן ה ו י צ מ ו ל  דרום: רח׳ יפו, ש

ית. נ ח ובן-סירא. העירו ט ש - ן  כורש, ב

ם מרכזיים: בניין י נ ב  מ

, ר המרכזי א ו ד  ג׳נרלי, ה

ן ו ר ג א - ת י , ב י מ ו א ל - ק נ  ב

ל - ל  ה

 בן-סירא;

 מערב: רח׳

 הסורג.
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 ושם הכרתיים מומלצים

 אזור

ם ר ט ר האזורים ש ו מ י ל ש י ש ר ו ט ס י ם ה ק ר ר מ פ ס  11. צפון: מ

ה ר י מ , ש , שומרו ר צ ח - י נ ב מ ת ו ו א ט מ ת ס ו ח פ ש ; מ פו - רח׳ י ת ל ח  נ

ם י ק ל ח ל ה ה ש ק ו ז ח ת ל מסחר, ו ם ש י ש ו מ י ל ש ל ו ט כ ע ו ה מזרח: רח׳ מ ע ב  ש

ל ה ע ר ק , ב י-לילה. ששומרו י וחי , בילו ה ד ע ס ל האזור. ה כ  הסורג; ב

. ע ק ר ק י ה ש ו מ י - ש י ל כ - ת ע ו נ ת ר ל ו  דרום: האזור סג

ד 6 ל ע ת ש פ ס ו ת ת ו ב ו ח . ר ו ט לשולי ר ב פ כ  רח׳ הלל; ר

ן וריבלין. קומות. ו מ ו ל  מערב: רח׳ מרכזיים: ס

כ ״ ה י ם מרכזיים: ב י נ ב י — מ א מ  ש

ואל, י , בית- י ק ל ט י א  רח׳ ה

ולד. ג נ י פי . חצר- ת ו ר ד ת ס ה  ה

ת ו ד ס ו ל מ ל ריכוז ש י ש ב י ס נ ט נ י א ן ה ר הגלעי פ ס  12. צפון: רח׳ מ

ת ר ב ג ה ת ל ו ב ר ת . בידור ו ת י ר ו ט ס י ה ר ה ל מרכז העי ט ש ע ו ש יפו — מ ל ו ש מ  ה

ל ש ע ג , הפעילות! ד ה ד ע ס , ה ר ח ס מ ן ב י פי ה מאו י י ס ו ל כ ו  אגריפס; א

י רגל כ ל ו ת ה ו כ ר ע ם מ י ז כ ר ת מ ם ה י ד ר ש מ י ו גרת בילו  מזרח: רח׳ בו

ם י ח ט ש , וחיבורו ל ׳ ורג ׳ ג ת המלך- ו ב ו ח ר ב ה י ב ת ודלילה. ס ו ר ד ת ס ה  ה

ר ו מ י ם סביב; ש י ח ו ת פ -יהודה, ה ב בן ו ה ר ד , מ ש א י ל  — שמאי; ע

ם י ר ש ם ואתרים; ק י נ ב , מ ן ו ד כיכר-צי ע ץ ו  דרום: רח׳ מרח׳ ש

ר ו מ י ש - י מ ח ת . בין מ ל ושמאי ל ת ה ו ב ו ח ׳ ר רג ו ׳ ג  המלך-

. ם י ח ו ת ם פ י ח ט ש ם מרכזיים: ו י נ ב מ ם ו י ד ק ו ; מ ל ל ה -

ל 8-6 קומות. ייה ש , בנ ר י כ ש מ ת ה ב ח , ר ן ו  מערב: רח׳ כיכר-צי

ל העיר, ד ג . בור-שיבר, מ ש א י ל  ע

ם אוריון, בניין ח ת  ממ״י, מ

, ן ו י צ ־ ר כ י כ ל ב ד ג מ ר, ה  סנסו

ן י מ ו ר פ - ת י , ב -עדן ן  מלו

. ת הישנה) ס נ כ ה ) 

ת וחצרות, ו נ ו כ ר ש ו מ י ק ש ה ב ו ורים מ ם אזור מג ת ע ו נ ו כ  13. צפון: רח׳ ש

ת להולכי-רגל. ו פ י ד , ע ת ו י ר ו ט ס י ה ת ה ו נ ו כ ש ה ב י י ס ו ל כ ו ת אגריפס; א ו א ל ח  נ

ח י כ ש ייה לפי ה ה בנ ב ו , ג ם ו ל ש - ת כ ו ל את: ס ל ו ת כ ב ר ו ע  וזיכרונות מזרח: רח׳ מ

ל אזורי ה ע ר י מ ן-טוביה, כיום. ש , זיכרו ה ש מ - ל ה ו ; ודלה, א ש א י ל  ע

ה ס י נ ת כ ע י נ יוסף ועוד. המגורים, מ - ן , זיכרו ק ד צ - ת ב ך ש י ל ה ת  דרום: רח׳ ב

ר ו מ י . ש ם י ק ס ל ע ת ש ו ר צ ח ן ב י פי - האזור מאו פי נטרי ׳  בצלאל; ג

י ר ו ב י צ ב ה ח ר מ ת בין ה ו א ט מ ס ת ו ו י ר ו ט ס י  מערב: שד׳ קציה. ה

- ר ב ע מ - ר ו ז א ו ל ת כ י פ ה , ו ל א ל צ ב ס ל פ י ר ג . רח׳ א  בן-צבי

. י . משנ י ר ח ס מ ן ה ו י ב צ י ה ל ע  ב

ח ו ת י ם פ ח ת ם לו — מ ו ר ד  מ

ב ז׳ראר-בכר. י ב ן ס נ כ ו ת  מ
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 ושם חברתיים מומלצים

 אזור

ר י ע ר למרכז ה ו ש ק י בין יש ל ר ק י ע ר ה ו ב י ח ם ה ק ר ט מ ו ע י  14. צפון: רח׳ מ

- י ל מרכז ם ש י ר י צ ו ב פ י - ר ע ש ה ו ק י ת ע ר ה י ע ה אוכלוסייה; ה מ ל א ש ל י מ  מ

. ה ר ע ס ה ר ו דו ת בילוי, בי ל א ל ו ן מרכז העיר. כ ד לבי ו ד - ר פ כ ך — ב ל מ  — רח׳ ה

ורים ומסחר. ב מג ו ל י א ש צ מ נ א ה ל י מ ם מ ח ת ת מ י י ס ו ל כ ו  א
; פו - י ך ל מ  ה

ם י נ ב ר מ ו מ י ן וינסן, ש ח (מנזר ס ו ת י פ ר חוץ י ב  דוד מזרח: העי

ת ר י צ ים, י ומנטלי נ ) מו ד ו ד - ר פ , כ ן ר ט ש - ת י ה אמידה. ב ק י ת ע  ה

ת ו ל י ע פ ר ו ח ס מ - י ר י - צ י . מבנ ד ו ד - ך ל מ ב ה ו ה ר  ורח׳ ו

. ה ק י ת ע ר ה י ע ל ה ן א ם (מלו י ב גיים ר יצו ר י  ציבו

, ד ו ד - ת ד ו צ ן מ , מלו ד ו ד - ך ל מ  ה

- ת י ב ׳ ו ו יוניון קולג ר ב י  ה

, ת י ת פ ר ה צ י ל ו ס נ ו , ק ל א ו מ  ש

ן ו כ מ , ה גות הוותיקן  נצי

ק ל ח . ה א ר ק מ י ל ר ו י פ י פ א  ה

ת גיא- ו ד ר ו מ ל ב ב ו י ג מ ו ר ד  ה

ל ל ו כ ה ו ש מ - ן י מ י ם ו ו נ ה - ן  ב

ת היוצר. ו צ ו ת ח  גם א

- ת ב י ט  ח

 ירושלים;

 דרום: רה׳

ט ד ר ה נ י י ט  ש

- א ב  — א

 סיקרא;

 מערב: רח׳

ד ו ד - ך ל מ  ה

ם י ר ו ג מ - י נ ב מ ת ו ו ד ס ו א מ ל י מ מ - ת כ י ר ב ת ו ו א מ צ ע ה גן ה י י ס ו ל כ ו  15. צפון: רח׳ א

ת גן ם א י פ י ק מ ח ה ו ת פ - י ר ו ב י צ - ח ט ל - דלילה, — ש ל  גן ה
ל ש ע ג . ד ת ו א מ צ ע ף ה ק ו י במרכז העיר, מ ר ק י ע ה ה ד י מ - א ת ל ח  העצמאות נ

ב י ב ורים ס ב מג ו ל י - ש י , מבנ ם י י ש א ת ר ו ב ו ה ; ומבוגרת. ר ה ע ב  ש

- ת ו ד ס ו מ ק ו ר א פ : רח׳ ה ח ו ת י פ - י מ ח ת מ  מזרח: כיכר ציבור ו

ם י נ ב ר מ ו מ י . ש ת ו ב ר ״ ת ת ו ל ו ת ח ה ל וכיכר ״ ל  ה
; ס כ מ  ה

ר ו מ י ש ת ה ס ט ר י כ פ - ל ן ע זיאו ד למו ע ו י מ ם ה ח ת מ ה  דרום: רח׳ (

ית. נ רו , העי ( י י ס הניסו ״ ה י , ב ת ו נ ל ב ו ס  ה

ת ו ד ס ו מ ר ה כ י כ ) ׳ ג ר ו ׳ ג - ך ל מ  ה

כ ישורון, ״ ה י , ב ם י י מ ו א ל  ה

ם ח ת כ הגדול, מ ״ ה י  ב

- ן ו ת ר ן ש  צוותא, מלו

, ם י כ ל מ ן ה  פלאזה, מלו

ן א״י) ורח׳ אגרון.  מלו

 אגרון;

 מערב: רח׳

 קרן היסוד.

י בו י מרכז העיר, רי ל ו ת ש ו ב ו ח ף ר ק ו ם מ ק ר ה מ י י ס ו ל כ ו  16. צפון: רח׳ א

ם לשימור. חזית י נ ב - מ י נ ב מ ם ב י ר י ת ם ע י י ש א ה ר ד י מ יה, אגרון; א  טלבי

ר, ן לשימו ל רח׳ אגרו ל ו ם כ ק ר מ ם ה י ה ציבור. פנ ב ו ר  רח׳ מזרח: ב

. ם שבו י נ ב מ ל ה ל כ ת ע ו ט ק ורים ש ת מג ו נ ו כ - ומבוגרת. ש ך ל מ  אגרון ה

ורים. ח אזורי-המג ו פ י ם היסטוריים: ט י מ ק ר מ  ו

ה י י ב ל , ט ם י ב ר ע מ ת ה נ ו כ  ש

ם י נ ב ם ימק״א. מ ח ת מ  מז׳ ו

, ס א ל א ן פ  מרכזיים: מלו

, ת י נ ק י ר מ א ה ה י ל ו ס נ ו ק  ה

, מנזר ם י ט ס י ר ז ל  מנזר ה

ם ח ת ת רוזרי, מ ו י ח א  ה

ן ה ומלו י ר ו ן מ ׳א, מלו  ימק׳

. ה מ ל ש - ך ל מ  ה

; ד ו  ד

 דרום: כיכר

; ר מ ו ל  פ

 מערב:

 קרן היסוד.

 מזרח
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 סיכום

 פרק זה נועד לבטא את עקרונות התכנון של ״ירושלים בת-קיימא״ לאזור מרכז העיר
 ירושלים. נקודת המוצא היא הרצון להחזיר למרכז העיר את מעמדו כאזור של מפגש בין
 אוכלוסיות, המלווה בפעילות חברתית-תרבותית, בו ניתן למצות את החוויה האורבנית

 במיטבה.
 במצבו הנוכחי — המרכז אינו מאפשר זאת. הוא חשוף להזנחה פיסית ולחוסר פיתוח

 אשר גורמים להסטת מרכז הכובד אל שולי העיר, בעוד הלב מתנוון.
 חלק ממגמות הפיתוח שהסתמנו בתקופה האחרונה מצביעות על הצורך בעקרונות
 ברורים ובגישה חדשה לתכנון המרכז. קובעי המדיניות וגורמי התכנון בעיריית-ירושלים
 מכירים במצב ומקדמים תכנית לחתחדשות וציפוף מרכז העיר, אשר עתידה להשתלב

 בתכנית המתאר העירונית.
 אף שמטרותיה של התכנית ורבות מפעולות התכנון והפיתוח שבצדה מצביעות על
 התקדמות רבה — חלקים אחרים של התכנית המתגבשת טעונים השלמה, ובעיקר ראייה
 מקיפה ומשולבת, שלא בדרך התכנון הנקודתי והמזיק אשר אפיין את הבנייה במרכז

 העיר במשך תקופה ארוכה.
 במסמך זה מוצגת תפיסה אחרת של גבולות התכנון של מרכז העיר, תוך התייחסות
 לעיר הפנימית, אשר המרכז הנו חלק ממנה. כל זאת מתוך מבט כללי של ירושלים העיר

 ומקומה במטרופולין.
 הניתוח בנוי על-פי הירארכיה: המטרופולין - העיר — שלושה מרכזים תפקודים —

 חלוקת מרכזים למרקמים אופייניים.
 חלוקת המרכז בגבולותיו חחדשים גובשה בהתאם לאזורים תפקודיים בעלי צביון

 שונה, בהתאם ליחס שבין שימור ופיתוח, כמערכת אחת משלימה.
 במטרה להמיר את העקרונות לכללי-תכנון, גובשה ההצעה לחלוקת המרכזים לתת-
 אזורים. אלה חם חמרקמים, אשר לכל אחד מהם סיפור התפתחות שונה ומאפיינים משל
 עצמו, שעל-פיהם מתגבשת תפיסת התכנון: באזורים רגישים יש להקנות חשיבות יתרה
 לשימור מרקמים היסטוריים ולפיתוחם בהתאם לערכי הסביבה הבנויה הקיימת. באזורים

 רגישים פחות, מחוללי ביקושים, יש להקצות יותר משאבים לבנייה חדשה.

 המפתח להצלחה הוא מינון ועירוב נכון של שימושי-קרקע במרכזים התפקודיים. באזורים
 מסוימים יש לעודד ייעודי-קרקע שאינם קיימים בצורה מספקת, ובאחרים יש לעודד

 הוצאת שימושים שאינם תואמים את אופי המתחם.
 יש ליצור תפיסת תכנון כללית למרחב הציבורי העובר דרך המרקמים ויוצר את

 הקשר ביניהם, כגון: חצרות העיר, הכיכרות, רח׳ יפו והשטחים הפתוחים.
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 עקרונות התכנון משלבים ראייה כוללת על העיר, עם התייחסות מפורטת לכללי
 הפיתוח של המתחמים השונים. על-פי תפיסה זו, יוליך תכנון מרכז העיר להתחדשות
 המקווה, בעוד שהמגמות הקיימות והאינטרסים הנקודתיים יאלצו להשתלב בתפיסה
 הכוללת ולהשתנות בהתאם. לא עוד תכנון בהתאם לפרויקטים מזדמנים ומקריים של
 יזמים, אלא מדיניות המכוונת פיתוח על-פי התפיסה הכוללת מחד-גיסא, והמפורטת

 לתנאיו הייחודיים של כל מתחם ומתחם מאידך-גיסא.

 הצעה זו נועדה לסייע לצוותי התכנון של עיריית-ירושלים והיא יכולה להוות תשתית
 להידברות, ולשיתופו של הציבור הירושלמי בתהליך התכנון של עירו.
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 ירושלים ־ עתידו של הע1ר
 פיליפ ברנדייס, יעל קלו

 ״פיתוח בר-קיימא הוא פיתוח המתחשב בצורכי הדור הזה,
 בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם.״

(WCED, 1987 ,דוח ברונטלנד) 

 מילון ״פונטנה״ למחשבה מודרנית (מהדורת 1983) מגדיר את המונח אקולוגיה בציטוט
 מספרו של מקס ניקולסון, ״המהפכה הסביבתית״: ״אקולוגיה היא לימוד הצמחים ובעלי
 החיים ביחסם לסביבתם וביחסם זה לזה, אך למעשה היא יותר מכך: זוהי הדיסציפלינה
 האינטלקטואלית והכלי המרכזי שמאפשרים לנו לקוות שהאבולוציה האנושית תשכיל
 לעלות על מסלול חדש, כדי שהאדם יפסיק לחמוס את הסביבה, בה תלוי עתידו.״

(Nicholson, 1970) 
 אותה מהדורה של מילון אינה כוללת את המושג Sustainability או פיהוח גר-
 קיימא — Sustainable Development. ההגדרה הקלאסית למונחים אלה ניתנה רק

 ב-1987. הדאגה לעתיד, שהיא דאגה מרכזית בגישה בת הקיימא, כבר הוצגה בהיבטה
 האקולוגי ובישרה בכך על יצירת מודעות בינלאומית סביבתית חדשה.

 מודרניזם

 ״קחו את קלשונותיכם, גרזניכם ופטישיכם, והחריבו את
( ] ^ ע ^  עריכם חמכובדות באין רחמים.״(1909 ,

 תופעה תרבותית דומה בהיקפה האוניברסלי התרחשה כבר בשנות ה-20 וה־30 של המאה
 העשרים, כאשר מודרניזם ותיעוש חברו יחדיו והפכו לפרויקט ולסגנון בינלאומי. חלוצי
 ״התנועה המודרנית״ באירופה, באמריקה ומאוחר יותר אף בישראל, דיברו על העתיד.
 המהפכה התעשייתית, יד ביד עם הקדמה חחברתית והמדעית, קבעו את קצב ההיסטוריה
 כשהן נושאות את המין האנושי קדימה. אמונה אופטימית זו בקדמה הפכה לאידיאולוגיה
 שלטת ותפסה את מקומה של הדת. בפעם הראשונה בהיסטוריה המערבית נראה גן העדן
 המובטח כמטחווי קשת עלי אדמות. אולם העתיד, כפי שהשתקף מעל דפי אמנה אהונה —
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 שנחשבה התנ״ך של התכנון המודרני - לא דמה לזה שהצטייר בדוח ברונטלנד — התנ״ך
 של הפיתוח בר הקיימא(WCED, 1987). על-פי אמנת אתונה, שערך לה-קורבוזיה ב-1942,
 היה העתיד אמור לייצג דבר-מה חדש לחלוטין, מנותק מהעבר. הטבע והעיר היו אמורים
 להיטמע זה בזו לכדי גילוי אידיאלי של התיישבות אנושית שתתאים למודל אוניברסלי
 של אדם בעל צרכים זהים והלך רוח דומה בכל רחבי העולם. בדחיית העיר הטרום-
 תעשייתית הצפופה וחסרת הסדר הגיאומטרי, היה אמור לחיווצר סדר חדש על-ידי ״איזור״
 או חלוקה לאזורים (Zoning). לפי שיטת תכנון רציונאלית זו, נחלקות פעילויות האדם
 על-פי אזורים פונקציונליים מוגדרים - למגורים, תעסוקה ותרבות, חקשורים ביניהם
 בכבישים מהירים. התפיסה המודרנית לעיר האידיאלית פסעה עקב בצד אגודל עם סגנון
 בינלאומי חדש אשר התבטא בבלוקים עשויים בטון, שטוחי-גגות, עירומים ומוחשיים

 ובגורדי-שחקים עשויים זכוכית ומתכת.
 בעוד שתמונה מהפכנית זו של העתיד נישאה על כפות המתכננים המודרניים,
 נחשב העבר - או הצד השני של המטבע - למיושן, לשריד של צורת חיים מנוונת שעבר
 זמנה. הגישה של ״דף חלק״ זכתה לקדימות, כפי שהדברים הוצגו בפי לה-קורבוזיה
 ב-1925 בתכניתו למרכז פריס: מחיקה של שכונותיה העתיקות והחלפתן בגורדי-שחקים
 סטנדרטיים, תוך שימור בניינים ספורים בעלי אופי מונומנטלי והיסטורי, כמו מוזיאון
 הלובר, שער הניצחון ומגדל אייפל. שימור של מספר מבנים סמליים ויוצאי דופן היה
 התוצאה הקיצונית של התפיסח שרווחה במאה ה-19 והחשיבה רק את הבניינים
 המונומנטליים כראויים לשימור. היה זה במאה ה-19 כשהבתים מימי הביניים שסבבו

 את כנסיית נוטר-דם בפריס, נהרסו כדי ״לנקות״ את הקתדרלה מסביבתה המיידית.
 העתיד האידיאלי, על-פי התכנון המודרניסטי, אינו דומה לתפיסת העתיד המאפיינת
 פיתוח בר-קיימא: התכנון המודרניסטי אינו מתייחס למציאות של חיים ומוות ואינו
 מתחשב בדורות הבאים. עתיד מודרניסטי הוא הצהרה אידיאולוגית - מעין תמונה של
 זמן קפוא. לפיכך היתה ״העיר בת זמננו״ של לה־קורבוזיה חיבור ניאו-רנסאנסי מושלם,
 שלא ניתן להוסיף לו או לגרוע ממנו דבר, ובו היופי הוא ״ההרמוניה של כל החלקים אשר
 מתחברים זה לזה בפרופורציות וקשר - אשר כל תוספת, הסרה או שינוי, רק תגרע

.(Alberti, 1452) מהם״ 
 העיר המודרנית האידיאלית לא כללה את גורם הזמן, את ההזדקנות ושינוי הצורה,
 ולפיכך יצרה סביבה-עירונית שבקושי רב ניתן לכנותה ״בת-קיימא״. כאשר חלוצים
 מודרניסטים חלמו על עולם חדש, חם לא כללו בחלומם את העובדה שיום אחד יזרקנו
 בעצמם ולבסוף ייעלמו ועמם תיעלם גם תמונת חלומם. ״העתיד״ לא היח עתיד הדורות,
 אלא אידיאליזציה של נעורים נצחיים. זח מסביר, לדוגמת, מדוע ערים צרפתיות, אנגליות,
 או ישראליות חדשות, שנבנו לפי ״אמנת אתונה״ בשנות החמישים והשישים, נראות
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 לאחר דור אחד בלבד במצב רע יותר מכפי שנראות רוב הערים ההיסטוריות המסורתיות,
 שהן בנות מאות שנים. ארכיטקטורה מודרנית, קוביסטית, לא היתה אמורה להזדקן
 לעולם, אלא להישאר חדשה לנצח (כפי שהוצגה באותה תקופה בצילומים יפים בשחור-

 לבן).

 פוסט-מודרניזם

 ״אם העולם חייב להכיל חלל ציבורי, חלל זה אינו יכול להיות
 מיועד לדור אחד בלבד ולהיות מתוכנן רק עבור החיים כעת.

 עליו להתעלות על משך חייהם של בני-תמותה.״
(Ahrendt 1969) 

 בשנות ה-60 של המאה העשרים מופיע הפוסט-מודרניזם בתחום העירוני, כתגובת נגד
 לתכנון המודרני. 1961-1 הראתה ג׳יין ג׳ייקובס בספרה ״חיים ומוות של ערים אמריקניות
 גדולות״ את אי ההתאמה של שכונות-שיכונים והחייתה את הרעיון של ערים דחוסות
 בעלות שכונות מסורתיות, מבעים עירוניים ומדרכות. בפרק ״הצורך בבניינים זקנים״,
 מציגה ג׳ייקובס גם את הצורך בשימור עירוני ושימוש מחודש בבניינים היסטוריים:
 ״ערים זקוקות נואשות לבניינים ישנים. בלעדיהם לא נראה שרחובות ושכונות יוכלו
 להתחזק ולהתפתח. במונח ״בניינים ישנים״ אין כוונתי לפיסות-מוזיאון של מבנים ישנים
 ולא לבניינים ישנים במצב מעולה או יקר של שימור - למרות שאלה הם מרכיבים
 חיוניים — אלא גם לכמות נכבדה של בניינים ישנים פשוטים, רגילים, שערכם נמוך, כולל
ם לנפול״ (Jacobs, 1961). בדומה לחנה אהרנדט, אשר  גם כמה מבנים ישנים מטי
 הפילוסופיה שלה נתנה השראה לחלוצים פוסט-מודרנים רבים בחיפושיהם אחר ״החלל
ם ציבורי, ללא המשכיות של  הציבורי״ האבוד — גם כאן לא ייתכן עולם משותף, תחו

 מסורת ושל גלישת העבר אל תוך העתיד.

 ביקורת מקבילה על שיכונים ועל סביבה עירונית חסרת זהות, נמתחה בשכונות
 שונות בערים אירופיות ואמריקניות (ומאוחר יותר גם בישראל). תושבי אזורים אשר
 נחשבו שכונות-עוני בעיני מתכננים מודרנים, סירבו להעברתם לכיוון הפרברים החדשים
 ״הירוקים״. במקום זאת קראו אותן קבוצות אזרחיות לחדש את בתיהן ורחובותיהן
 הישנים. לעיר בריסל היה תפקיד חדשני בהתרחשות חברתית-ארכיטקטונית זו, בכך שיזמו
.(Ellin, 1996) בה שיתוף של הציבור, תכנון חלופי ושימוש מחדש בבנייה המסורתית 
 להערכה מחדש של העיר ההיסטורית הוקדשה התערוכה הארכיטקטונית הבינלאומית
 הראשונה, שנערכה בוונציה ב-1980 ונקראה ״נוכחות העבר״. הביאנלה של ונציה הכריזה:
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 ״שוב ניתן ללמוד מן המסורת ולקשר את עבודתנו עם עבודות העבר היפות והטובות״
 (Galasso, 1980). התנועה הפוסט-מודרנית הפנתה לאחור את כיוון ההסתכלות על קו
 הזמן ושחררה את התרבות המודרנית ממבוי סתום. במובן זה פעל הפוסט-מודרניזם
 בדרך דומה למהפכת הרנסאנס, בה דחו אינטלקטואלים, מדענים ואמנים, את התרבות
 הגותית, ״הברברית״ לטענתם, והתעלמו מהישגיח על-מנת לגלות מחדש את המודלים
 הקלאסיים ואת העתיקות. העבר הפך למקור של העתיד, ב?סדו את השורשים החדשים

.(Frankl, 1968)לחמש-מאות שנה של תרבות מערבית ״פוסט ימי-ביניימית״ 
 המודל העירוני הפוסט-מודרני אינו עוד תמונה אוטופית שנולדה מדחיית העיר
 ההיסטורית ורקמתה המרחבית המורכבת. אחרי הטבע (הטיפולוגיה של המאה ה-18)
 ואחרי המכונה(הטיפולוגיה של המאה ה-19 וה-20), הופכת העיר למודל ולמקור השראה,
 או לטיפולוגיה שלישית. ״ניתן לאפיין את התכונה העיקרית של טיפולוגיה שלישית זו
 כאימוץ העיר המסורתית למרכז מעייניה ולא כאימוץ של רעיון טבע מופשט או של
 אוטופיה טכנולוגית. העיר מספקת את החומר לקלסיפיקציה, והצורות של פרטיה מספקות
 עם הזמן את הבסיס לתכנונה מחדש״(Vidier, 1977). בדומה לחזון העירוני של הרנסאנס —
 גם החזון הפוסט-מודרני הוא חיפוש והחייאה של מורשת עירונית וארכיטקטונית זנוחה,
 אבודה כמעט. חזון זה תרם רבות לשינוי הגישה כלפי מרכזים היסטוריים, כאשר התברר כי
 ניתן לקיים סגנון חיים עכשווי ויצירתי גם בין קירות עתיקים. שכונות היסטוריות שכמעט
 נדונו למרמס הדחפורים 20 או 30 שנה קודם לכן — זכו לחיים חדשים והן הופכות
 למרכזים תרבותיים וכלכליים. כיום איש לא יעז לעדכן את ההצעות של לה-קורבוזיה
 עבור פריס ולצאת במסע-צלב להרס רבעיה ושדרותיה, או להציע הרס נוסף של בריסל
 ההיסטורית ולהחליפה בחיקוי פרובינציאלי של מנהטן, כפי שהחלו לעשות בשנות השבעים.

 שימור

 ״ניתן לתאר את הזרם כמבטיח את ניהול מקורות המורשת
 בראייה של פיתוח אנושי בר-קיימא; נכסים תרבותיים הם
 מקור מתכלה מיוחד ובלתי-ניתן-להחלפה. אין פירוש הדבר
 שההיסטוריה עמדה מלכת. המשמעות היא שמורשתנו
 המקורית דרושה לנו על-מנת שנוכל להמשיך ולפתח את

.(Jokilehto, 1996)יכולותינו היצירתיות״ 

 הגילוי מחדש של העיר המסורתית יונק ממספר מסמכים ואמנות בינלאומיות: ״אמנת
 ונציה״ שפורסמה ב-1964; ״האמנה למורשת העולמית״ שאומצה בפריס ב-1972,
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 ו״המגילה לשימור ערים ואזורים עירוניים היסטוריים״ שנחתמה בוושינגטון ב-1987
 — כולן בעלות עניין והשפעה עתידית.

 ״אמנה ונציה״ — ״האמנה הבינלאומית לשיקום ולשימור מונומנטים ואתרים״ —

 חוברה בוונציה ונחתמה לראשונה בידי נציגים של 16 מדינות, אונסק״ו והמרכז הבינלאומי
 לשימור ברומא (ICCROM) שהוא ארגון לא-ממשלתי. אמנה זו הכירה בכך שיש צורך
 בסיסי במורשת הארכיטקטונית ובאחריות להבטחת שלומה ״במלוא עושרה ומקוריותה״,
 למען הדורות הבאים. האמנה מציגה את חשיבות פיתוחה של מדיניות שימור בכל ארץ

 שתאמץ את דרכה ותשאב השראה מתרבותה הספציפית.
 אמנת ונציה לא היתה המסמך הראשון שסנגר על הראייה הרחבה של מורשתנו
 הבנויה, אך קריאתה למדיניוה שימור משתלבת עלתה בקנה אחד עם שבירת הדוקטרינה
 של התכנון המודרניסטי. ״שימור משתלב״ מוגדר כ״טיפול בבניינים היסטוריים וברבעים
 עתיקים במטרה להפכם שימושיים לחברה העכשווית ולשלבם בתכניות הפיתוח העירוניות

.(Merlin & Choay, 1988)והכפריות, מהרמה המקומית ועד התחום האזורי״ 
 הרקמה העירונית ההיסטורית — העיר הבנויה של החללים הפתוחים, הציבוריים
 והפרטיים, המונומנטליים והביתיים, האמנותיים והמקומיים — עיר זו מהווה טקסט
 תלת-ממדי הנוצר לאורך זמן. ב״טיפולוגיה השלישית״ לא תידון עוד הרקמה ההיסטורית
 להריסה, אלא לשימוש מחודש בפיתוח נוסף. בידוד של כמה מבנים יוצאי-דופן
 כ״אובייקטים״, תוך מחיקת סביבתם המקורית, נחשב לאחר אמנת ונציה למשגה תכנוני

 גס.
 האמנה למורשת העולמית להגנה על התרבות והטבע של אונסק״ו מ-1972, הרחיבה

 יותר את ההבנה העכשווית של שימור, בכך שכללה גם נופים ואתרים טבעיים. אמנה זו
 מזהה שלוש קטגוריות של מורשת היסטורית ושלוש קטגוריות של מורשת טבעית.

 המורשת ההיסטורית כוללת:

 • מבנים מונומנטליים וארכיטקטוניים מנקודת מבט היסטורית, אמנותית או מדעית.
 • קבוצות של מבנים על-פי הארכיטקטורה שלהם, אחידותם, או מיקומם בנוף.

 • אתרים מעשה ידי אדם, או יצירה של האדם והטבע כאחד, ואזורים הכוללים אתרים
 ארכיאולוגיים מנקודת מבט היסטורית, אסתטית או אנתרופולוגית.

 המורשת הטכעית כוללת:

 • תצורות טבעיות בעלות ערך אסתטי או מדעי.
 • בתי-גידול טבעיים מנקודת מבט של המדע או השימור.

 • אתרים טבעיים מנקודת מבט של המדע, השימור, או היופי הטבעי.
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 האמנה מזהירה מפני ״הידרדרות או היעלמות של פריט כלשהו של המורשת התרבותית

 או הטבעית, כתופעה מרוששת ומזיקה למורשת כל אומות העולם.״

 ברשימת המורשת העולמית נרשמו עד כה 730 אתרים הפזורים בחמש יבשות וב-125
 מדינות חברות; 563 מהם ״תרבותיים״, 144 ״טבעיים״ ו-23 מוגדרים ״מעורבים״ —

 כולם מוגנים כמקומות בעלי ערן אוניברסלי יוצא-דופן. ברשימה כלולים מספר מרכזים

 של ערים היסטוריות, כגון: ירושלים(העיר העתיקה וחומותיה, שנכללה ברשימה בהמלצת

 ממלכת ירדן עוד לפני מלחמת ששת הימים), אלג׳יר, זלצבורג, סלוודור דה-באהיה, קוויבק,

 קהיר האסלאמית, רודוס, אורבינו, פירנצה, וילניוס, טימבוקטו, ורשה, קורדובה, איסטנבול,

 באת׳ ועוד. עכו העתיקה הוכללה ברשימה ב-2001 ותל-אביב המודרניסטית ב-2003.

 המדינות החברות זכאיות לבקש מימון בינלאומי וכן גם סיוע והדרכה של מומחים לצורך

 שימור האתרים.

 מפגש 1964 בוונציה הוביל גם ליצירת ארגון לא-ממשלתי — ״המועצה הבינלאומית

 למונומנטים ואתרים״ (408\01נ)1) - אשר הכינה ב-1987 את האמנה לשימור ערים

 ואזורים עירוניים היסטוריים. הרחבה זו של אמנת ונציה מביאה בחשבון את דרישות
 המרקם ההיסטורי וההתפתחות המודרנית. היא מדגישה את חשיבותם של אזורים

 היסטוריים עירוניים, מנוף ועד שכונות.

 איור 1
 העיר העתיקה והעיר החדשה באופק

189 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 פיתוח בר־קיימא

תה ת הארץ מהורינו אלא שואלים או ן אנו יורשים א  ״אי

נדיאנית מסורתית). ״(אמרה אי ו נ י לד  מי

ם עכשוויים רבים של פיתוח בר-קיימא הוצגו זה מכבר ברעיונות התכנון של ״הפוסט- בטי  הי
ת ישירה לציוויים אקולוגיים. כפי שמציין חסו י ם נוסחו במקור שלא בהתי  מודרניזם״, אף א
ום ת סדר הי ת מקרוב א ת ומשקפו אמו ימא תו : ״הדרישות של פיתוח בר-קי ן  קליף מאפטי
א צורך חברתי. הציווי החברתי ו ד העיצוב העירוני ה סו י בעיצוב עירוני. מי  הפוסט-מודרנ
ת עם השפעותיו בערים ו דד ההתמו ם עולמיים ו י בתי בממד  של ימינו נובע ממשבר סבי

.(Moughtin, 1996)ת לעיצוב העירוני״ ה מטרה ומשמעו  שונות מקנ
ם, כגון: י סי י כולל חידושים בסי ם הפוסט-מודרנ ו  סדר הי

 • מורכבות ומרקם עירוני: תכנון מודרני של ״איזור״, הכופה זחילה עירונית ונסיעות

ם פוסט-מודרנים י ט ק ט י כ ר ייקובס מפי א ת קבועות, ספג ביקורת לאחר ג׳יין ג׳ ו בי  מסי
ם כמו מרקם עירוני צפוף בעל ) והוחלף בכלים חדשי K r i e r , Venturi, 1966; 1978) 

ונלית וצורנית.  ״מורכבות״ פונקצי
ך התכנון היה חלק ת בתהלי  • שיתוף הציבור: הצורך בדיון ציבורי ובמעורבות אזרחי

ה של הצורה העירונית מהדרך רי או ת של קמין לינץ׳ בה צמחה התי צי דתו החלו  מעבו
ם (Lynch, 1960). בנוסף, י נ ם בעצמם, ולא המתכנ ת ב י ב ת ס ם א  בה תפסו התושבי
ם. שינוי זה ם עירוניים מוקדמי י ק ב א מ ח הושגה ב תו ך הפי כות להשתתף בתהלי  הז

ך חצגת קריטריון חדש: ידידותי למשתמש.  זכה להכרה בהליכי התכנון, תו

חס הגומלין בין בנייה לחומרים חוסכי-אנרגיה -  • שיטות בנייה הסכניות באנרגיה: י

ם פוסט-מודרנים י טקט י דם על-ידי ארכ בט מרכזי אחר של פיתוח בר-קיימא, קו  הי
ת ו״צורת הבנייה העל- רתי ך ההערכה מחדש של טכנולוגיה מסו ו פעילים בתהלי  שהי

. ( F a t h y ; 1 9 7 9 ) 1 9 6 9 , Alexander, זמנית״ שלה 
"Genius Loci",״ הוצג בספרו של נורברט שולץ ם ו ק מ  • רוח המקום: המושג ״רוח ה

י נ הרקמה העירונית ועודד עיצוב ארכיטקטו  (Shultz, 1979). הספר תרם לכיבוד הנוף ו
ן ידידותי לסביבה.  משולב עם תכנו

ימא שאלה גם מ״תנועת השימור״ רעיונות הקשורים לנוף ה של פיתוח בר-קי רי או  התי
ם וערים, ים, אתרי נומנטים היסטורי א ערכה מחדש. ההכרה במו ם הי ת ו י והעירוני א  הטבע
ד העולמי של פיתוח מ מ ת ה קה א ז וצא דופן״ - חי  כנכסי-צאן-ברזל בעלי ״ערך עולמי י

ת ודאגה לדורות הבאים. בו י חס בינלאומי של מחו ימא ויצרה י  בר-קי
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 המונח פיתוח בר־קיימא אינו מרמז למעשה על דחייה של תפיסה קודמת, אלא
 מטמיע מספר היבטים של פוסט-מודרניזם ושימור לתוך תפיסת עולם רחבה יותר. הוא
 משלב את המורשת התרבותית והעולם הטבעי ורואה בהם ערכים חסרי-תחליף. זאת
 ועוד: פיתוח בר-קיימא אינו דוחה בצורה עיוורת את ״התנועה המודרנית״, לפחות לא
 מהיבטים של צדק חברתי, סולידריות וסובלנות, והוא מייחס חשיבות רבה לנושאים
 כעוני, זכויות אדם ומגדר. כמו המודרניזם, גם פיתוח בר-קיימא מסנגר על אוניברסליות,
 אך הממד האוניברסלי אינו בגדר עוד משאלה או אוטופיה מהפכנית. כעת הוא מהווה

 מציאות יומיומית: זו של כלכלה עולמית, אינטרנט מהיר והרס שכבת האוזון.
 החידוש בחקר ההוויה ״בת הקיימא״ מונח בעצם הגדרתה, בכך שהוא מציע יחסי
 גומלין חדשים עם הזמן. כראייה אחראית של קדמה, מצביעה ההגדרה על כך שיש לשקול
 כל שיפור נראה לעין בפרספקטיבה ארוכת טווח, לפחות כזו של שמירה ללא פגע על

 יכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם.
 ואכן, פיתוח בר-קיימא מכוון לקיים ״אספקת שירותים סביבתיים, חברתיים
 וכלכליים בסיסיים לכל התושבים, בלי לאיים על יכולת הקיום של המערכות הטבעיות,
 הבנויות והחברתיות, עליהן מושתתת אספקת שירותים אלה״(£1,1994.10). לכן, יש
 לעשות הבחנה ברורה בין תהליך הצמיחה לתהליך הפיתוח. צמיחה מתייחסת לגידול
 בהכנסה ולשפע חומרי. פיתוח משלב התקדמות כלכלית עם שיפור מקביל בחיים
 החברתיים, כיום ובעתיד: בריאות, חינוך, תנאי-עבודה, זכויות-אדם, תחבורה, מגורים,

 איכות-אוויר, שימוש באנרגיה, דמוקרטיה מקומית, שימור ועוד.

 במקום בו הפכו תיאוריות התכנון הפוסט-מודרניסטי והשימור את הסדר על קו הזמן —
 מפעיל פיתוח בר-קיימא תהליך דינמי של הערכה מחדש, בהשלכת העבר לתוך העתיד
 וקירוב העתיד אל תוך ההווה. העבר אינו יכול להיות מודל לעתיד; אין בנמצא מודל
 לעתיד, כפי שחשבו בתמימותם כמה מתכננים פוסט-מודרניסטים נעדרי תפיסה אקולוגית.
 העבר והעתיד אינם נעים עוד ככוחות יריבים במסלול של סיבה ומסובב, בין אופוריה
 לייאוש, כפי שהיה בתכנון המודרני. על-כן יש לשנות בחלקה את האמרה האינדיאנית
 העתיקה: ״לא ירשנו את הארץ מהורינו אלא שאלנו אותה מילדינו״; רוצה לומר: שאלנו
 את הארץ מילדינו ונכדינו וגם ירשנו אותה מאבותינו. הפוסט-מודרניזם ותנועת השימור
 הוכיחו שאפשר לפתח תוך כדי שימור ואף דרך שימור. פיתוח בר-קיימא נותן לגישה

 תרבותית זו ממד אוניברסלי מוסרי חסר תקדים.
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 פרדיגמה חדשה

 ״...זהו הניסיון המעמיק והשאפתני ביותר שנעשה לפירוט
 הפעולות להשלמה בין פיתוח לבין דרישות סביבתיות״

. (Local Government Management Board, 1992) 

 לפיתוח בר-קיימא יש, אם כן, שורשים רבים בתיאוריות תכנוניות קודמות ובחיי המעשה.
 אף על-פי כן, הוא מייצג תופעה אינטלקטואלית חדשנית המתפתחת במאמץ מחקרי
 בינלאומי מרשים. בין המסמכים הרבים המשקפים את חשיבותו הגדלה של הנושא,

 נזכיר את דוח ברונטלנד ואת אג׳נדה 21.
 הראשון, שכותרתו עתידנו המשותף, נקרא על שמו של נשיא הוועידה העולמית
 לסביבה ופיתוח שנערכה ב-1987, ראש ממשלת נורבגיה גרו הרלם ברונטלנד והוא שהעלה
 את המושג בר-קיימא על סדר היום הבינלאומי. הדוח מציג את מושג הדורות הבאים
 במשמעות של צדק בין-דורי ותוך-דורי, במסגרת של פיתוח אשר אינו הורס את מערכת

.(WCED,1987) התמיכה הסביבתית של כדור הארץ 
 אגינדה 21, שפורסמה ב-1992 ונחתמה על-ידי 178 אומות, נתנה דחיפה חדשה לפיתוח

 בר-קיימא, הלכה למעשה. בהקדמה לאג׳נדה עבור המאה ה-21, נאמר: ״האנושות ניצבת
 ברגע מכריע של ההיסטוריה. אנו מתעמתים עם הנצחת ההבדלים בין ובתוך אומות, עוני
 מחריף, רעב, מחלות, בורות והידרדרות מתמשכת של המערכות האקולוגיות בהן תלוי
 שלומנו. בכל אופן, שילוב של ענייני פיתוח עם עניינים סביבתיים והקדשת תשומת לב
 רבה יותר להם, תוביל למילוי הצרכים הבסיסיים, שיפור בתנאי החיים לכול, מערכות
 אקולוגיות מוגנות, מנוהלות ובטוחות יותר, ועתיד משגשג יותר. אין אומה שיכולה להשיג
UNCED)כל זאת לבדה, אך ביחד נוכל לעשות זאת, בשותפות עולמית לפיתוח בר-קיימא״ 

.(1992 
 מלבד גישתה ההוליסטית, אג׳נדה 21 היא מסמך מעשי הקורא לחשוב ברמה גלובלית
."Think globally, act locally":ולפעול ברמה מקומית לפי המדיניות לפיתוח בר-קיימא 
 מסמך-ךיו הקרוי פסגת כדור הארץ על 40 פרקיו, 120 תכניותיו המנחות ו-1000 הצעותיו,
 נתפס כתכנית פעולה מורכבת (הכוללת מימון), ליישום ואימוץ על-ידי קהילות מקומיות
 ואזוריות. התחומים אשר טופלו הם:(1) איכות החיים על פני כדור הארץ,(2) שימוש יעיל
 במשאבי כדור הארץ,(3) ההגנה על משאבים עולמיים משותפים,(4) ניהול של התיישבויות

(5) כימיקלים וניהול פסולת,(6) צמיחה כלכלית בת-קיימא.  האדם,

 הסעיף הרביעי הוא בעל עניין מיוחד למתכננים ולארכיטקטים, ומציע לא פחות
 מאשר פילוסופיית תכנון חדשה, המשפיעה על שימושי-קרקע, תחבורה, שימור, חומרי-
 בנייה ועיצוב. את זאת ניתן להבין טוב יותר מקריאת מסמך שלישי, המייצג יישום
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 לדוגמה של אג׳נדה 21 בתחום העירוני: דוח ערים אירופיות בנות-קיימא אשר פורסם
.(EC, 1996) ב-1996 על-ידי הוועידה האירופית 

 ״קבוצת המומחים האירופית לסביבה עירונית״ מתרכזת בשילוב של מטרות סביבתיות
 בתכנון ובאסטרטגיות של ניהול עירוני. במסגרת ״ערים אירופיות בנות-קיימא״ מקופלים

 כמה עקרונות:
 • העיקרון של ניהול עירוני ושל תיאום ושילוב פוליטי, המבוסס על חליפין פנים-

 אזוריים ומקומיים ושיתוף פעולה להשגת יעילות רבה יותר.
 • העיקרון של חשיבה-סביבתית-מערכתית, הרואה את העיר כמערכת אקולוגית
 (Ecosystem) או כחלק ממערכת אקולוגית רחבה יותר — עיקרון הוליסטי בעל עניין

 כשעוסקים בהשפעות של מערכות תחבורה, במיוחד עבור עיריות.
 • העיקרון של שיתוף פעולה ושותפות, המבוסס על השתתפות, שקיפות וממשל דואג,

 שרואה בניהול בר-קיימא תהליך למידה מתמשך.

 מטרת התכנון מתוארת עוד כך: ״אכן, ייתכן שהתפקיד המכריע ביותר של התכנון הוא
 לכוון אל המסגרת של יכולת נשיאה סביבתית, לשמור על ההון הטבעי והמורשת הבנויה

 ולהעבירו לדורות הבאים״.
 ״התחדשות עירונית״ ו״שימור המורשת הבנויה״ הם אמצעים בעלי חשיבות לפיתוח
 ערים. הראשון, התחדשות עירונית, מוגדר: ״היפוך הדעיכה הכלכלית, החברתית והפיסית
 של ערינו ועיירותינו, במקומות המצויים בשלב שבו אין די בכוחות השוק לבדם״. אמצעי
 זה דורש שיקום של מבנים קיימים, פיתוח מחדש של בניינים ואתרים קיימים, או בפשטות:
 שימוש מחדש בקרקע עירונית. האמצעי השני: שימור עירוני, נבחן מנקודת המבט של
 מורשת תרבותית, פנאי ותיירות. המורשת התרבותית העירונית היא ״ההבעה של הידע
 הכולל, האמונות והערכים, כמו גם ההיבטים האומנותיים, הפילוסופיים והמוסריים
 אשר מעצבים את המסורת של בני האדם ומדגישים את פעילויותיה במונחים פיסיים של
 זמן ומרחב״. קיומה של זהות תרבותית פירושו: ״הכרה במערכת הערכים של האבולוציה
 ההיסטורית של קבוצות אתניות שונות, המאוחדות על-ידי שפה ודפוסים חברתיים
 משותפים. זהות זו קשורה קשר הדוק לאזורים הטריטוריאליים שבהם התקיימה אבולוציה

 זו״.
 ההיבטים האנושיים של פנאי ותיירות במרכזים היסטוריים נדונים בנוסף כסוגיה
 בעייתית: סגנונות חיים מסורתיים יכולים להיות מחוזקים ומועשרים, או שייתכן שהתרבות
 המקומית תאבד את זהותה ותיפול קורבן ליצירת מקסם שווא. קיימת סכנה שמודלים
 תרבותיים בינלאומיים ישנו את הזהות הברורה של המקום ויכלילו אותה בתוך זהות
 אנונימית חדשה. כפי שהצהירה ICOMOS ב-1990, יש לתת קדימות לאינטרסים ארוכי-
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 טווח ולחיי היום-יום של התושבים. תיירות צריכה להיות תמיד מובנת כ״תיירות
 אקולוגית״ או כמסע שיש לו השפעת חיובית גם על המקום בו מבקרים.

 יש דרכים שונות לשיקום ולהחייאה של מרכזים היסטוריים: מדיניות חברתית של
 החייאת מלאכות מסורתיות(קורדובה, ספרד); שיפור התדמית העירונית(אוורה, פורטוגל);
 קידום ערכי תרבות מקומיים (טור, צרפת); הגבלת הביקור במקומות היסטוריים פקוקים
 (אלהמברה בגרנדה, ספרד); שימוש מחדש במתקנים תעשייתיים ישנים, או חידוש של
 רציפים(לונדון, גנואה); מדיניות של האטת התנועה ושיקום המדרכות(אמסטרדם); תכנון

 של שדרה חדשה במקום כביש מהיר (בוסטון) ועוד.
 כ-800 ערים באירופה כבר אימצו את המודל של ערים בנות-קיימא והן פועלות יחד
 באורח דמוקרטי להשגת התקדמות בת-קיימא בתחומי הכלכלה, החברה והסביבה. גם
 בארה״ב מתקדם הפיתוח בר הקיימא באופן מרשים, כפי שניתן לשפוט על-פי קהילות,
 תכניות בנות-קיימא ותכניות-בניין-עיר בערים רבות, כגון סן פרנסיסקו, ברקלי, קיימברידג׳,
 צ׳טנוגה, ג׳קסונוויל וסיאטל. סיאטל שימשה בשלהי המאה ה-20 זירה לעימותים דרמטיים
 בין הזרם של הכלכלה ההופכת להיות עולמית לבין הזרם של הפיתוח בר הקיימא. ימים
 יגידו אם אירוע זה, שהיה אירוע אינטרנט ומפגש אוניברסלי ראשון מסוגו, אכן העלה את

 הדיון התכנוני על דרך חדשה: דרך בת-קיימא.

 ירושלים ־ דוח המקום
 ״מקום הוא היכן שאנו חשים בבית, בתוך תבנית ברורה
 ונהירה של מיקומים ומבנים התומכים בנו, מעצבים אותנו
 ופותחים בפנינו אפשרויות, תוך תמיכה בצורות חיינו, המחשת
 הקדימויות שלנו, ואולי גם תוך הבעת חזון חברתי או תבניות

 קוסמולוגיות״(1990 ,נ1£011).

 מה צריך להישמר בירושלים כדי שעיר זו תשמור על ייחודה? על מה יש לשמור כדי
 שפיתוח ירושלים לא יפגע באופיח המיוחד של העיר? כדי שגם בעתיד תוכר עיר זו כמקום
 יפה וייחודי? כדי שהקשר בין ירושלים-של-מעלה לבין ירושלים-של-מטה ימשיך להתקיים

 ולהיראות?
 קשה לתת לכך מענה, ולו חלקי בלבד, בלי לבחון קודם את הגורמים המאפיינים את
 המקום, או את רוח המקום. שכן, בכל עיר היסטורית שוררת רוח המייחדת אותה ובמלים
 אחרות: לכל עיר היסטורית יש ״נשמה״. עיר היסטורית אינה רק זירה פיסית ופסיבית

194 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 לתיאטרון של חיינו, מנהגינו ואמונותינו. באמצעות האופי הפיסי של המבנים, הרחובות
 והגנים משפיעה עלינו העיר ולעתים אף קובעת את הדרך בח אנו פועלים, חושבים או
 חשים. הסביבה העירונית עשויה לתמוך במפגש האנושי, לעצב מחשבות ולרומם את

 הרוח. השפעתה על חיינו הפרטיים והציבוריים עשויה להיות עמוקה.
 יש מרכזים היסטוריים שאף ניחנו בסגולה מיוחדת, במיתוס ובעצמה שיש בהם כדי
 לפתח את הדמיון, לתת השראה ולחזק את התקווה האנושית. ירושלים נחשבת אחד

 החשובים שבהם.
 יחד עם זאת, לא רק האידיאה של ירושלים נחשבת בעיני תושביה ושוחריה בעולם.
 אלה אינם נושאים את עיניהם רק לקדושתה, נצחיותה וסמליותה של העיר אלא גם אל
 הדרך המיוחדת בה משתקף התוכן הרוחני והתרבותי בהתגלמותה הגשמית. אם ירושלים
 היא מקום ייחודי, כיצד מתבטא הדבר במציאות של העיר ונופיה? האם ניתן לבטא את
 ״רוח המקום״ של ירושלים במונחים אנליטיים, תכנוניים ומקצועיים, ולא רק בלשון

 מטאפיסית, דתית ונשגבת?
 העולם הנראה, זה שאותו אנו מנסים להבין, אינו רק עולם של גיאוגרפיה אנושית
 אלא גם עולם של גיאוגרפיה פיסית, הנתפסת באמצעות החושים. ״נוף עירוני״ בירושלים
 פירושו הפריסה הטבעית של הגבעות והעמקים, המרקם ההיסטורי של הרחובות,
 המונומנטים, הבתים והחצרות. המערכת העירונית של השכונות והמתחמים, המרקם
 הארכיטקטוני של החלונות ובנייני האבן. זהו בסופו של דבר הנוף העירוני כפי שקיבלנו

 אותו כפיקדון מהעבר.

 עיר של נוף
 המיקום הגיאוגרפי יוצא הדופן בין שתי מערכות אקולוגיות — מדבר יהודה והים התיכון —
 הוא הגורם השליט בנוף האורבני של ירושלים. בניגוד לרוב הערים המודרניות (לרבות
 תל-אביב), בהן החליף הפיתוח העירוני את הסביבה הטבעית ע״י ״זחילה החוצה״ —
 נתפסת ירושלים כעיר מוקפת הרים. הדימוי הת״נכי שריר וקיים גם בזמננו אנו, אף
 שעוצמתו פחתה מאז העידן הקדם-תעשייתי, אז היה כל עולה-רגל ועובר-אורח מגלה את
 העיר על חומותיה, בהיותה מבודדת בתוך הנוף העקר. התגלותה של ירושלים מהדרך,
 במיוחד ממערב וממזרח, עוררה רושם מלהיב, אם לא מיסטי, של עלייה והגעה. רק חלק
 מחוויה זו נשתמר עד לימינו אלה והמשכה מאוים על-ידי פיתוח מסיבי של שכונות
 חדשות בפריפריה ושל כבישים מהירים. תהליך זה משנה את הדימוי של ״ירושלים חרים
 סביב לה״ למציאות של ירושלים ״כבישים סביב לה״, כפי שהציגה זאת עיריית-ירושלים

 לאחרונה בכרזה שהתפרסמה לרגל פתיחת כביש חדש.
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 הנוף הסלעי, הדו-כרומאטי בעיקרו, אינו מורכב מניגודים חדים או ממעברים דרמטיים.
 הוא הרמוני, מעודן ומאוזן. למעט חלקיה המזרחיים והמערביים ביותר של העיר, הפרשי
 הגבהים בתוך ירושלים הם מתונים ומגיעים לחמישים מטרים בערך(בחיפה מגיע הפרש
 הגבהים בין ראש הכרמל לים לכדי 300 מטרים). מאפיין טופוגרפי זה של ירושלים מסביר
 מדוע אין בניינים גבוהים הולמים את נוף העיר: גובהו של בניין בן 20 קומות הוא 60
 מטרים — יותר מגובה הגבעה שעליה הוא ניצב — וכך הוא מגמד את סביבתו הטבעית.
 עוד סממן בולט של הנוף הירושלמי הוא ״הפתיחות״. הטופוגרפיה ההררית מייצרת
 ״מבטים למרחק, בחללים רחבים ומרהיבי עין״, כפי שהגדיר זאת האדריכל הירושלמי ד.
 א. ברוצקוס. העמקים הבלתי-מפותחים שומרים על ההמשכיות של הפתיחות המרחבית.
 הם פועלים בתעלות זרימה שלאורכן בנויה העיר. מאידך גיסא, הפסגות הבלתי-בנויות
 מחזקות את נוכחות הסביבה ההררית, על הפרופורציות השקטות והמורפולוגיה החלקה

 המאפיינות אותה.
 ירושלים פתוחה לשני כיוונים: מההרים לכיוון העיר, ומן העיר לפאתיה. נקודת המבט
 האחת, הפתיחות הנופית לכיוון העיר, מאפשרת התבוננות פנורמית לעבר ירושלים בחיק
 נופיה: המראה עוצר הנשימה של קו הרקיע העירוני הוא דרמטי במיוחד מכיוון מזרח
 לעבר העיר העתיקה או מהטיילת שבתלפיות. גם מבטים פתוחים לעבר חלקים אחרים
 של העיר מרחיבים את החוויה הפנורמית ועושים אותה למאפיין כללי של ירושלים

 כ״עיר נופית״.
 נקודת המבט השנייה היא מתוך העיר אל הנוף — מבפנים החוצה. הפתיחות מרחוב
 קרן היסוד לכיוון המדבר וג׳בל-מוכבר; הנוף מרחוב הלני המלכה לכיוון אוגוסטה ויקטוריה;
 האשנב הפתוח עדיין פה ושם מהסמטאות הצרות של נחלאות לעבר הפיסות הירוקות של
 הרי-יהודה; המראה של מנזר מר-אליאס הנשקף עדיין ממרפסות רחביה לכיוון דרום;
 המראה הנשקף מרחוב צלאח א-דין אל פסגת הר הזיתים מעל קו הגגות של העיר העתיקה,
 נופים אלה מייצגים תחושה עירונית נדירה: להיות בעיר ולשמור על קשר ויזואלי עם
 סביבתה הטבעית — ההרים, הצמחייה, המדבר, השפלה והשמיים. המבטים הפנורמיים
 יחד עם חלונות הנוף העירוניים והפרספקטיבות, מעניקים לעיר סגולה אמיתית. לא כמו
 פריס על יצירותיה המונומנטליות הקלאסיות, או ניו-יורק על גורדי השחקים ושדרותיה
 הסדורות, אלא דו-שיח של עיר עם נופים רחוקים ועם הממד הבלתי-מוגבל והאינסופי

 של החלל המרחבי — זוהי ירושלים.

 הדו-קיום העל-זמני של אדמה ושמיים, עם המיזוג בין אורו של הים התיכון ואור
 המדבר - מבדולח צלול לאור סנוורים — זהו הממד הקסום של ירושלים.

 הנוף הירושלמי, הטבעי וההיסטורי, יוצר תופעה אקולוגית-אסתטית אשר מתנסחת
 בלשון רוחנית, ומשתלבים בה עולמות פיסיים ומטאפיסיים, מציאויות נראות ובלתי-
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 נראות בכפיפה אחת, אפילו מול עיניו המורגלות בכך של התושב ובתוך שגרת יומו. שכן,
 תושב זה יכול עדיין לפתוח חלון בשעת בוקר ולראות בבירור את קווי המתאר של הבתים
 והעצים, כפי שהדבר אפשרי ומובן מאליו ביוון או באיטליה; לעומת זאת בצהרים —
 שעות אחדות מאוחר יותר — טובל הכול בים מטושטש של אור: צל הרים נראה כהרים,
 המציאות כאילו נמסה באוויר, נטמעת ונמוגה באור. מציאות ודמיון עשויים להתמזג זו
 בזה - זוהי ירושלים, עוד בטרם ייחסנו לה סגולות של קדושה היסטורית, דתית או

 מיסטית.

 עיר היסטורית
 מימי התנ״ך ועד לימינו אלה, נבנתה ירושלים רבדים-רבדים, שיצרו כולם אורגניזם היסטורי
 מורכב להפליא. מנקודת המבט של השימור אנו מציעים אבחנה בין שש מערכות פיסיות
 עיקריות המרכיבות את האורגניזם העירוני: שש שכבות — שש ״ערים״ המוגדרות בחלל

 ובזמן על-פי ההיגיון הפנימי שלהן:
 1. העיר הארכיאולוגית

 2. העיר העתיקה
 3. כפרי העיר העתיקה

 4. העיר החדשה
 5. העיר המודרנית
 6. העיר בת-זמננו

 העיר הארכיאולוגית - השכבה הראשונה מורכבת משילוב בלתי-אחיד של הריסות

 ושרידי עתיקות תנ״כיים וקלאסיים, מן האלף הראשון לפני הספירה ועד המאה השביעית
 לספירה. שרידי העיר הארכיאולוגית קבורים בחלקם מתחת לעיר הקיימת ובחלקם
 משולבים ברקמה העירונית העכשווית — כמו הקארדו הרומי או הכנסייה הביזאנטית
 שעל קבר ישו. במקרים אחדים מהווה העיר הארכיאולוגית תשתית לחייה של ירושלים
 בת-זמננו, כמו לדוגמה — הכותל המערבי. במקרים אחרים הפכו חפירות ארכיאולוגיות

 לאתרי תיירות חשובים, כמו למשל גן העופל הארכיאולוגי.
 ההבחנה בין העיר הארכיאולוגית לבין שכבת העיר העתיקה, מקבילה למעבר
 מירושלים הביזאנטית לירושלים האסלאמית. חוק העתיקות קובע כי שנת 1700 היא קו
 הזמן המבחין בין הארכיאולוגי למה שאינו ארכיאולוגי, אך אינו משקף בהתאמה את
 התפתחות הנוף העירוני הנשלט משנת 691 ואילך על-ידי כיפת הסלע. למעשה, הוקמו
 מרבית הבניינים הקיימים בעיר העתיקה בתקופה הממלוכית והעותומנית, והם יוצרים

 מארג דחוס של מונומנטים, סמטאות צרות ובנייני-אבן.
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 מחוץ לחומות התפתחו בפרי העיר העתיקה כישויות נפרדות: מלחה, בית-צפאפה,
 ליפתה ועוד. כפרים אלה מהווים כיום חלק בלתי-נפרד מהמרחב המטרופוליני. מבין
 הכפרים הקדומים האלה שמרו אחדים על זהותם הארכיטקטונית: סילואן במדרון הדרום-
 מזרחי של העיר העתיקה, ועין-כרם, מרחק שעה וחצי הליכה מערבית לעיר העתיקה.
 בפרספקטיבה ארוכת-טווח של שלום בין העמים השוכנים בעיר, יוכל הכפר מילואן
 להפוך מוקד משיכה לתיירים, כפי שקורה היום בעין-כרם על מבניה המונומנטליים,

 המרקם הכפרי והנוף הציורי שלה.
 התפשטותה של ירושלים אל מחוץ לחומות, מאמצע המאה ה-19 ועד קום מדינת-
 ישראל, מציגה מערכת רביעית: חיבור של שכונות, מקומות ורחובות מוגדרים היטב, אשר
 יוצרים אבחנה שכבתית היסטורית חשובה, המשלבת בנייה מהתקופה העותומנית
 (1919-1850) עם בנייה מתקופת המנדט הבריטי(1948-1920). העיר החדשה מאופיינת
 באדריכלות מסורתית של בנייה באבן, עם קירות עבים וחלונות קשתיים ובאדריכלות
 ברוח אירופית ובציפוי אבן, עם הופעתו של הבטון בזירת הבנייה המקומית. אלה מציעים
 תבניות ומרקמים מגוונים, כמו שכונות-חצר קהילתיות (מערכת השכונות שלאורך רחוב
 יפו, או שכונת מאה-שערים); שכונות עם חצרות פרטיות(השכונות שלאורך רחוב הנביאים);
 שכונות גנים כטלבייה ורחביה; מתחמים מונומנטליים, כמגרש הרוסים ומוזיאון רוקפלר;
 רחובות ושדרות בסגנון ״אירופי״, כרחוב בן-יהודה ושדרות המלך ג׳ורג׳ החמישי. עיר
 היסטורית חדשה זו אינה עולה בגובהה ברוב המקרים על 4 קומות. היא חובקת את
 מרכז העיר, אשר בו נהרסו כבר מבנים, חצרות וגנים בעלי חשיבות כטליתא-קומי, בי״ס
 אליאנס, הקונסוליה הצרפתית, השגרירות הגרמנית, פנסיון גולדשמידט, בית התליין

 התורכי, רחוב ממילא, בתי שכונת שערי-ירושלים - אבו באסל, ועוד.

 בשנים 1948-1920 מתרחשת תופעה מעניינת בשולי העיר החדשה, עם הקמתן של
 שכונות יהודיות לפי המודל של עיר הגנים — Garden City. בהקשר זה יש לציין את
 חשיבותו של האדריכל ריכארד קאופמן אשר תכנן ברמה בינלאומית את רחביה, בית

 הכרם ותלפיות הישנה.
 גם ההבחנה בין העיר החדשה לבין העיר המודרנית אינה ברורה וחדה תמיד, ואף
 על-פי כן החלה העיר המודרנית להסתמן כתופעה היסטורית מובחנת ב-1948 עם
 התפשטותה המהירה מערבה, כבירתה של מדינת-ישראל. טכנולוגיות הבנייה השתנו, אך
 הציפוי באבן לא נזנח. למרות העיצוב הארכיטקטוני הדל, שמרו השכונות החדשות על
 העיקרון של עמקים פתוחים. כמו כן הוקמו מבני-ציבור חשובים; כמה מהם, כגון הקמפוס
 בגבעת-רם ומוזיאון ישראל, מהווים נקודות ציון משמעותיות בתולדות האדריכלות

 הישראלית המודרנית.
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 איור 2
 חצר אופיינית בשכונת אוהל־משה

 ב-1967, עם איחוד העיר תחת ריבונות ישראל, החלה להיווצר העיר בת זמננו עם התרחבות

 מסיבית לכיוון צפון ודרום, התפשטות האוכלוסייה הערבית לכיוון מזרח וצמיחת פרברים

 ישראליים במערב. מנקודת מבט אדריכלית, הוכיחו כמה בניינים פוסט-מודרניים בעיר

 בת-זמננו - כמו מתחם העירייה החדש, או בית המשפט העליון — את היכולת לקיים

 דיון מעניין ופורה עם המורשת ההיסטורית ועם הנוף. מאידך גיסא, בתוך הךיק שהותירו

 אחריהן טכנולוגיות הבנייה המסורתיות, ובהיעדר מדיניות תכנון עדכנית כלשהי, נוצרה

 אנדרלמוסיה הולכת ונמשכת בנוף העירוני: בנייה בלתי-מבוקרת לגובה, דרכים מהירות,

 זחילה עירונית לשוליים, פריחתם של ״אזורי תעשייה״ פירטיים ופתיחתם של קניונים

 פריפריאליים על חשבון מרכז העיר - כל אלה משקפים כאוס תכנוני ומבטאים מבוכה

 בכל הקשור לתפיסת דמותה התכנונית של ירושלים בדורנו.
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ן ב ל א  עיר ש

 בנייתה של עיר מחומרים מקומיים היא גורם חשוב היוצר קשר אסתטי אמיץ בין
 האדריכלות לטבע. אלפי שנים השתמשו בנאי ירושלים באבן שנחצבה מהרי-יהודה, וכך
 יצרו מרקם פיסי המשתלב בנוף והולם את הסביבה הטבעית שממנה נוצר. בדומה לכך,
 השימוש באבן יוצר קשר בין בנייני העיר: אף שהעיר מכילה מבנים עתיקים, מסורתיים
 ומודרניים שונים זה מזה בצורתם ובתכנם — הם מאוחדים עדיין בזמן ובמרחב בזכות

 חומר הבנייה המשותף.

 איור 3

 אבן ירושלמית - מגוון וסוגי סיתות(בית מנוך, רח׳ מסילת ישרים 15)

 ירושלים של אבן היא בעלת סגולות יוצאות דופן ברמה הטכנית והאסתטית: עמידותה
 בפגעי מזג האוויר ובתלאות הזמן היא כמעט מוחלטת — דבר התורם בסופו של דבר
וקה נאותה, עשוי בית-אבן-ירושלמי  לדימויה ״הנצחי״ של העיר; ואמנם, ברמת תחז
 להיראות תמיד כאילו הוא נבנה אך זה מקרוב. אבן מסותתת משווה ללא ספק לבניינים
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 חזות מכובדת, שבלעדיה היו נראים משעממים או מכוערים. ירושלים של אבן, על סולם
 גווניה החום-ורוד-אפור-חולי-אדום - מקרינה איכות התומכת בדימוי של ״ירושלים של
 זהב״ בהגיבה לאיכות האור הירושלמי. בזכות המרקם המחוספס, יוצרים קירות האבן
 המסותתים מיקרו-נופים של אור וצל ושוברים את הקרינה לרסיסים, במקום שיקרינו
 בסנוורים את שמש המדבר. בזכות מעלה זו של השפעות ממתנות סנוור, פועלים מיקרו-
 נופים אלה כגורם סביבתי חיוני של נוחות ויזואלית ושמירה על איזון בין האדם לסביבתו.

 עיר של שכונות
 מול חוויית הפתיחות המאפיינת את ירושלים כעיר נופית, ניצבת חוויית הסגירות
 השכונתית. ניתן להסביר היבט זה במבנה העירוני של העיר העתיקה והחדשה, בהן הרבעים
 הקטנים והשכונות מעצבים עדיין ישויות קהילתיות או דתיות נבדלות. השונות של שכונות
 אלה היא שיצרה רקמה עירונית דמוית פסיפס, המבטאת את הרקמה הפלורליסטית,
 הרב-תרבותית והאתנית. זוהי ״ירושלים של 100 הכפרים״ — ישויות מקומיות בהן נהנים
 אנשים מתחושה של קהילתיות, ביטחון וגישה נוחה יחסית לשירותים ציבוריים כמעונות,

 בתי-אוכל, חנויות מכולת, מקומות תפילה וקדושה, מרכזי בריאות וכדומה.
 השכונות ההיסטוריות של ירושלים מהוות גם ישויות ארכיטקטוניות מובחנות,
 המשתלבות בטופוגרפיה ובנויות על-פי קנה-מידה אנושי: רוב הבניינים אינם עולים עדיין
 בגובהם על 4 קומות, לעתים 6 — אך אינם גבוהים מצמרות העצים הגבוהים ביותר.
 כשפותחו שכונות הגנים (רחביה, תלפיות, בית הכרם) עירבו בהן בהצלחה בנייה וירק —

 שילוב שהציע איכות חיים מן הגבוהות בישראל העירונית.
 אם נוסיף לאיכות זו את המאפיין הראשון, של פתיחות הדדית בין העיר לנופיה,
 יתברר כי פחד ממקומות סגורים, או פתוחים, אינו מאפיין את הירושלמים. בשכונתו,
 נהנה התושב מהיתרון של הסולם הכפול: אינטימיות קרובה ושמיים רחוקים מגעת;

 והממד האנושי של המקום והקהילה מול הממד הגדול, הפתוח, של הנוף והטבע.

 לסיכום: בעיניהם של אוהבי ירושלים, מתייחס המונח ״רוח המקום״ לעיר בתקופותיה

 הקדומות ובנופיה הטבעיים. הקשר עם המקום נוצר לפיכך כחוויה אוניברסלית של מזיגה
 מעוררת זיכרון ותקווה בין עולמות של מעלה לעולמות של מטה — קשר בין האדם

 לבורא, או בין האדם ״למקום״, תרתי-משמע.
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 שימור בירושלים: תמונת מצב

 ״לנו, כיהודים ובישראלים יש בעיה עם אדריכלות... היהדות
 היא תרבות של מלים, לא של צורות... אין מסורת ארכיטק
 טונית יהודית שאפשר להתקשר אליה... התרבות היהודית
 היתה מאז ומתמיד תרבות של תורה, ערכים, ולא של צורות״

 (פרופ׳ שמעון שמיר, 2000).

 השימור בירושלים החל מייד עם הגעתם של הבריטים לעיר. כבר ב-8 לאפריל 1918,
 הביא רונלד סטורס, מושל ירושלים, את התכנית עליה המליץ מקלין — מהנדס העיר של
 אלכסנדריה וחרטום — בצו בו נאמר: ״שום אדם לא יהרוס, ישכלל, יחליף או יתקן
 תבנית בניין בירושלים, או בסביבותיה, ברדיוס של 2,500 מטר משער שכם (באב-אל-
 עמוד) עד שיקבל רישיון בכתב מהמושל הצבאי״. צו זה שימש בסיס רעיוני לשש התכניות

 שהאנגלים הכינו לירושלים בשלושים שנות המנדט.

 כדי להבטיח את שימור חזותה של ירושלים הקימו שלטונות המנדט את ״האגודה
 למען ירושלים״ — The Pro-Jerusalem Society. האגודה התרכזה בעיקר בתכנון העיר
 ובפעולות הקשורות בשימור ובשיקום אתרים ומקומות היסטוריים בתוך העיר העתיקה,
 תיקון ושחזור חלקים מהחומה המקיפה את העיר, המצודה, השווקים ועוד. המתכננים
 האנגלים ראו בעיר העתיקה ובנופיה מכלול שלם לשימור — ביטוי פיסי לישות רוחנית
 אוניברסלית. הם גם הציגו את הצורך להגן על העיר העתיקה מפני פיתוח מוגזם ולהקיפה
 בטבעת ירוקה. תפיסתם מתוארת היטב בהנחיות שנתן ר. סטורס, בשמו של הגנרל אלנבי:

"...Not only to plan (Jerusalem) as much as to draw up regulations to protect its 
special character..." 

 התכנית של 1930, וזו של הולידיי, משנת 1934, מייעדות גם את הכפרים החקלאיים
 שבעיבורה של העיר לשימור, וממליצות לעומת זאת על הריסה של שכונות יהודיות.
 שכונות כמו נחלת-שבעה, מחנה-ישראל, ימין-משה, מאה-שערים, אבן-ישראל, אוהל-
 משה ומזכרת-משה, שהיו באותה עת שכונות-עוני, הוגדרו כאזורים להריסה. לקביעה זו
 היתה משמעות חמורה, מכיוון שמתכננים ישראלים אימצו אותה בתכנית המתאר 62, בה
 הוגדרו רבות מהשכונות ההיסטוריות שמחוץ לחומות כאזורים להריסה. התקנות אסרו
 לבצע בהן כל עבודת שיקום או שיפוץ, מלבד שיפורים סניטריים חיוניים — דבר המסביר

 את שחיקתן והידרדרותן הפיסית של שכונות אלו.

 תכנית המתאר של ירושלים (תכנית 62), שאושרה בשנת 1959, לא התייחסה אל
 ״העיר החדשה״, שמחוץ לחומות, כאל עיר היסטורית, ולא הבחינה באופן ברור ומפורש
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 בינה לבין השכונות הפריפריאליות החדשות, למעט ההבחנה בין אזורי-מגורים, בגובה
 בנייה משתנה.

 התכניות הקיימות לפיהן בונים ומפתחים את ירושלים, הן תכניות מתאר (שינויים
 לתכנית-מתאר 62) המשמשות גם תכניות מפורטות שעל-פיהן ניתן לקבל היתרי בנייה.
 למעט מקרים בודדים של מגרשים — שלגביהם מצוין במפורש שיש צורך להכין תכנית
 מפורטת על־מנת לממש בהם את הבנייה — רובם גוזרים את זכויותיהם ואת האפשרות
 לקבל היתרי בנייה מתכניות המתאר. תופעה זו גורמת לדילוג על השלב המתארי, האמור
ים על  לתת הנחיות כלל-עירוניות והיא מונעת את הבנת ההשפעה של תכנון במקום מסו

 הסביבה ועל המערכת העירונית כולה.

 במצב זה לא מצליחה מערכת התכנון לתאם באופן יעיל בין התחומים השונים.
 בנייה, תחבורה, שטחים פתוחים ושימור, מייצגים תחומים נפרדים וכל אחד מהם מחולק
 בעצמו לנתחים קטנים שאינם מתקשרים. זאת למרות שלהחלטות חנופלות בתחום אחד
 יש השלכות מיידיות על התחומים האחרים. בהיעדר היררכיה תכנונית מחייבת על-פי
 חוק, נוצר מצב של שינויים נקודתיים בתכנית המתאר כתוצאה מלחצים של בעלי-עניין,

 השפעה וממון — נוהג שעלול לסכן כל תכנית-מתאר, ולסכל כל תכנון אורבני מקצועי.

 ש>מור על־פי חוק
 החוק הישראלי בא לקשור פיתוח ושימור יחדיו. נושא השימור עוגן בחוק התכנון והבנייה;
 בתיקון מתשנ״א(1991) לחוק נוספה התוספת הרביעית, שנושאה: תכנית לשימור אתרים.
 בתוספת ניתנה אפשרות להכנת תכנית לשימור אתרים למעוניינים בכך, נוסף על הוועדה
 המקומית, ואף ניתן בידיהם כלי לקדם את התכנית שהגישו, באם לא החליטה הוועדה
 המקומית בעניין בתוך שישה חודשים, ולהגישה לאישור הוועדה המחוזית. הבעלים או
 המחזיקים באתר מיועד לשימור, רשאים לעשות בו שינוי או שימוש רק בהתאם להוראות
 התכנית לשימור. אך אליה וקוץ בה: אם נתבעה הוועדה המקומית לשלם פיצויים בגין
 ירידת ערך ואין לה מקורות כספיים למימון התביעה — היא רשאית ליזום תכנית לשינוי

 או לביטול התכנית לשימור.

 התוספת הרביעית לחוק מטילה על הרשות המקומית להקים ועדה לשימור אתרים
 שעליה להכין רשימת אתרים לשימור שנתיים מיום הקמתה. בירושלים הוקמה הוועדה
 לשימור ב-1994 אך בשל אדישות וביורוקרטיה לא זכתה הרשימה לקבל תוקף סטטוטורי
 עד לכתיבת שורות אלה. לוועדה ניתנו מספר סמכויות הכוללות ייעוץ למועצת הרשות
/או דייר מוגן בביצוע עבודות אחזקה  המקומית בנוגע לשימור אתרים, או חיוב בעלים ו
 של נכס לשימור שנשקפת לו סכנה, עד־כדי סנקציה של הפקעת האתר מבעליו אם לא
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 בוצעו העבודות כנדרש. לפי התוספת לחוק ניתן למכור או להחכיר אתר שנועד לשימור
 והופקע מבעליו(או להשכירו לתקופה של מעל 5 שנים) ובלבד שיובטח שימור האתר על-

 ידי הרוכש.
 יש טוענים כי התוספת הרביעית, המייחדת מקום לתכנון השימור בחוק התכנון
 והבנייה, לא זו בלבד שאינה מקלה, אלא אף מקשה ומכבידה על שימור אתרים היסטוריים.
 זאת מכיוון שבתכנית שאינה תכנית לשימור, אין חובת הודעה על הפקדתה לבעלים
 ולמחזיקים בנכס, ואילו בתכנית לשימור חלה חובה להודיע על ההפקדה לבעלים
 ולמחזיקים בנכס - דבר העלול לעורר התנגדויות רבות יותר. נוסף על כך, האפשרות
 לקבוע הוראות בדבר איסורים והגבלות על פעולות בנכס-לשימור, הניתנת לוועדה המקומית
 בתקופת הכנת התכנית (לפי סעיף 78 לחוק) — מוגבלת בתוספת הרביעית לתקופה של
 שנה אחת בלבד. לעומת זאת, אותה אפשרות מוגבלת לפי אותו סעיף לשלוש שנים לגבי

 תכניות אחרות, שאינן תכניות לשימור.
 סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה מתייחס לפיצויים בגין ירידת ערך עקב אישור
 תכנית. הסעיף מקנה זכות לבעליו של נכס שערכו ירד עקב אישור תכנית לשימור, לתבוע
 פיצויים בגין ירידת ערך מהרשות המקומית. בכוחו של הסעיף לפצותו על ירידת ערך
 הנכס עקב הוראות השימור(״נפגעו על-ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין •הנמצאים
 בתחום התכנית או גובלים עמה, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או
 בעל זכות בהם, זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית...״) לכאורה נעשה כאן צדק: הבעלים
 יקבל פיצוי וישמר את הנכס. אך למעשה אין זה כך: אין דבר בחוק שמחייב אותו לשמר
 את האתר. זכותו לקבל את הפיצוי ולא לעשות דבר. בנוסף, האיום בחבות זו של העירייה

 מחליש את יכולתה להקפיד על תכנון חדש לשימור.

 בעלות ושימור
 בשכונות בהן רמתה הסוציו-אקונומית של האוכלוסייה היא נמוכה, אין לבעלי המבנים
 ההיסטוריים או לדייריהם אמצעים כלכליים לפתח ולשמר את הנכסים. אתרים היסטוריים
 רבים מוחזקים על-ידי דיירים מוגנים, שהנכסים אינם בבעלותם ואין להם עניין בשימורם,
 מה גם שלחלקם אין אמצעים כלכליים לכך. מאידך גיסא, בעלי המבנים ההיסטוריים
 אינם מעוניינים לשפר ולשפץ את הבניין שבו מחזיקים דיירים מוגנים, משום שהפעולה
 תנציח את שהותם של הדיירים בבניין. לעומת זאת, אם הבניין ילך ויידרדר עד לקריסתו
 מחוסר תחזוקה הולמת, יקבלו הבעלים בחזרה את החזקה בקרקע(שהיא יקרה במקרים

 רבים), ללא הדיירים המוגנים.
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 במרכז העיר קיימים מבנים היסטוריים רבים בבעלות זרה (רוסית, אנגלית, גרמנית,
 ועוד). הנכסים מנוהלים על-ידי עורכי-דין מקומיים והבעלים הזרים אינם מזדרזים לעשות
 שינויים. לעתים קרובות מושכרים הנכסים בשכירות מוגנת למשרדי-ממשלה והתשואה
 המופקת מהם זהה ואף גבוהה לעתים, מזו המופקת מנכסים פנויים בשוק. לצורך שיקום
 ושימור המבנים וניצול כל הזכויות המותרות, ייאלצו הבעלים לפנות את הדיירים המוגנים

 מיוזמתם ואף לשלם להם דמי פינוי.
 מתחמים גדולים במיוחד נתונים בבעלות כנסיות. התכניות הכוללות כנסיות, מנזרים
 ומבני-ציבור נוצריים חשובים, מגדירות את ייעוד הקרקע כשטח-פרטי-פתוח (שפ״פ). עד
 כה, בהיעדר יוזמות פיתוח מצד הכנסיות, שמרה הגדרה זו בדרך כלל על המכלול הפתוח
 והבנוי. בנייתו של בניין מגורים מסיבי בחצר האחורית של מנזר רטיסבון(במקום הגינה
 הגדולה שהיתה שם) היא דוגמה לבנייה בשפ״פ תוך שימור ופיתוח של הבניין ההיסטורי
 ויצירתו המוצלחת של רחוב פנימי עירוני חדש (יש לציין כי אישור הבנייה הותנה בכך

 שהמבנה החדש לא ייראה מהרחוב).
 כמו כן, קיימים אתרים ומבנים היסטוריים רבים בבעלות העירייה או המדינה(למשל,
 נכסים שעברו לרשות הפיתוח כנכסי נפקדים). המגמה הרווחת לגבי אתרים אלה אינה

 שימור, אלא מקסום הרווחים מהקרקע על-ידי השגת זכויות-בנייה עתירות-רווח.
 בנכסים היסטוריים רבים (במרכז העיר, ברח׳ הנביאים, בשכונת הבוכרים, ועוד)
 קיימת בעלות ב״מושע״; כלומר: בעלים רבים חולקים במשותף את הבעלות על נכס אחד.
 מצב זה גורם לשיתוק מבחינת הפעילות באתר: השגת הסכמה מכל השותפים במושע
 קשה מאוד ולעתים קרובות בלתי-אפשרית. לעתים, שווי הנכסים בסביבה בעת נתונה
 אינו מצדיק כלכלית השקעה בשימור. אין דרישה מספקת בשוק לנכסים משומרים,
 וההשקעה לא תניב פרי בעתיד הנראה לעין, כי המקום אינו ״בשל לשינוי״. לעומת זאת,
 כשהבעלים מעוניינים בשימור מבנה שאינו מאוים על-ידי תכנון קיים ומשוכנעים שהשימור

 יתרום לנכס, הם משמרים אותו גם באין תכנית מחייבת.

 שימור על הנייר
 בחינה של תכניות ומסמכים שונים העוסקים בשימור מצביעה על קיומו של עיסוק מפורט
 בשימור על הנייר בלבד. שתי התכניות של רשימות מבנים או אתרים לשימור (2097
 ו-3423) מתייחסות ל-155 אתרים בלבד. בתכניות הרבות העוסקות בשכונות היסטוריות,
 קיימות הוראות והנחיות מפורטות למכביר בנושא שימור בניינים, אתרים, רחובות, פרטי-
 בניינים, חזיתות ואף גדרות ועצים. כלומר, ברמה המקומית והמפורטת קיים תכנון של
 שימור. כמו כן קיימות תכניות רעיוניות, כגון תכנית-אב הכוללת כרטסת של 1033 אתרים
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 לשימור, וכרטסות שימור שהוכנו ועודכנו בידי גופים שונים. לעירייה כרטסת אתרים-
 לשימור המבוססת על תכנית האב ואשר עודכנה בשנת 1984-85. ואולם, מאז נעלמו או

 שונו כ-30%(!) מהאתרים, כך שמקומם כבר לא יכירם בכרטסת השימור.
 מכון ירושלים לחקר ישראל — בשיתוף פעולה עם עיריית-ירושלים והמועצה לשימור
 מבנים ואתרי התיישבות(ארגון לא-ממשלתי, הקשור לחברה להגנת הטבע ועוסק בעיקר
 בשימור המורשת היהודית והציונית) — מקיים ומעדכן כיום מאגר נתונים על אתרים
 לשימור. זהו בסיס למאגר מידע מעודכן וממוחשב שישמש את המתכננים ואת כל גורמי

 התכנון והציבור הרחב.
 כיום יש במאגר כ-1,400 אתרים ומכלולים מונומנטליים ואופייניים, 50 שכונות, 19
 רחובות ופרטים אדריכליים למיניהם. הכרטסת מכילה גם שטחים צמודי-מבנים, גנים
 וצמחייה, בתי-קברות, כפרים ואנדרטאות, אתרי-עתיקות, מעיינות ובריכות, נופים ותצפיות.
 נוסף על פרטים מזהים ומיקום מדויק, קיים במאגר גם תיאור של המצב הסטטוטורי של
 האתר ופרטים על הבעלות עליו. פרטים כמו תקופת הבנייה, רקע היסטורי ותיאור האתר,
 קיימים לגבי 70% מהמבנים. לגבי חלק מן האתרים יש גם הערות לגבי חשיבות האתר,
 מצבו, הנחיות כלליות והמלצות לפעולה. המידע לגבי אתרים במזרח העיר הוא חלקי
 בלבד ונמצא בתהליך השלמה. כשתאושר הרשימה, יוכנס המאגר למערך ייעודי הקרקע
 של העירייה לשם יצירת שכבת שימור וכך יהפוך המאגר כלי חשוב לשימוש המתכננים
 והציבור הרחב. לאחרונה הוקם גם גוף עצמאי להערכה מקצועית של פרטי הכרטסת

 והעברתם לאישור סטטוטורי.

 נוסף על כך קיימים בעיר גם מתחמים ושכונות שהוכרזו אזורי-שיקום ובהם אתרים
 ומבנים לשימור. ההכרזה אמורה להקל על התושבים בשיפוץ והגדלת בתיהם על-ידי
 הקלות שונות, כולל הקלות במיסוי. אף על-פי כן, הולך וגדל הפער בין המציאות למה
 שמתוכנן. בבדיקת מגוון רחב של תכניות, הכוללות הוראות-שימור מול המצב בשטח,
 מתקבלת תמונה עגומה. מעט שימור מתבצע בשטח, והוא לרוב נקודתי, או ״שימור״ מן
 השפה ולחוץ. המבנים נפגעו בחלקם ע״י פעילות חוקית שהתאפשרה כתוצאה מפרשנות
 לא נכונה של התכניות שהיו אמורות להגן על הבניינים. לא אחת נפגמו הבניינים המקוריים
 מתוספות שאושרו כחוק בתכניות-בניין-עיר(תב״ע) אשר מטרתן המפורשת היתה שימור.
 קיימות דוגמאות רבות ל״שימור״ ללא שימור. למשל: בקטמון - תכנית 2878, במושבה
 הגרמנית — תכנית 2154, בטלבייה — תכנית 3137, ועוד. מסתבר כי בעל-נכס-לשימור או
 יזם שאמור להתמודד עם בניין המוגדר לשימור, אינם מתקשים במיוחד לשכנע את
 רשויות התכנון לאשר תב״ע חדשה לבניין ולהעבירה בין ועדות התכנון, כשהם נעזרים
 בגורמים פוליטיים שונים שמשקלם רב יותר משל ״אנשי המקצוע״. לפיכך, הרעיון להוציא
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 מכרטסות השימור את האתרים המוגנים כביכול ע״י תכניות ולהשאיר בהן רק את האתרים
 שאינם מוגנים ע״י תכניות, מהווה סכנה להמשך קיומם.

 איור 4
 מכנה חדש שאינו תואם למרקם של שכונה היסטורית

 סיבה מרכזית נוספת לחוסר השימור בשטח נובעת מכך שהתכנון מתעלם מההיבט הכלכלי:
 הוא מפריח הוראות והנחיות לחלל האוויר ואינו מציע פתרונות למימון השימור. התכניות
 הקיימות אינן ״מכלכלות את עצמן״ והן גם אינן חלק ממדיניות שימור כלכלית כלל-
 עירונית. השימור הופך לעניין יקר כאשר המבנה אינו מתוחזק באופן שוטף, כך שעלויותיו
 גבוהות יחסית לבנייה חדשה. התוצאה היא שהעירייה חשופה לתביעות על ירידת-ערך,
 ללא מתן פתרון מראש. יתר על כן, הליך התכנון מתעלם מהרב-גוניות החברתית, וגישת
 השימור היא אחידה לכל טיפוסי השכונות בעיר. נראה בעליל כי ההתייחסות אל כולם
 היא כאל מקשה אחת. הוראות השימור זהות כמעט במהותן ודנות בעיקר בסגנון ובאופי
 הבנייה: תוספות ושינויים במבנה, לעתים במבנים בודדים המסומנים בתשריט, לעתים
 בהתייחסות למרקם פיסי של מבנים ברחוב. התושבים לא שותפו בהליך התכנון ואחת

 התוצאות הנובעות מכך היא שהם אינם חשים מחויבות לשימור.
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 לבסוף, רמת הפיקוח על המתרחש בעיר מבחינת שינויים ותוספות-בנייה בלתי-חוקיות
 למבנים ולמתחמים היסטוריים, הנה לקויה. מתבצעות תוספות בנייה שאין קשר ביניהן
 לבין הבניינים שאליהם נוספו. אלה פוגעות בחזות הבניין וחזיתותיו, במראה הרחוב
 והשכונה כולה. תוספות-בנייה כאלה מתבצעות בכל רחבי העיר: במיוחד בשכונות יהודיות
 דתיות וחרדיות, ובשכונות ערביות, אך גם במרכז העיר, והן נעשות אפילו על-ידי רשויות

 ממלכתיות וציבוריות.

 שכונות ומרקמ>ם

 העיר העתיקה: מאז איחוד ירושלים ב-1967, אושרו שלוש תכניות-מתאר המתייחסות

 לעיר העתיקה וסביבותיה, אך מצב השימור בעיר העתיקה גובל בשערורייה, כפי שקבע
 דוח של רשות העתיקות (סליגמן, 1996). הקשתות ותכיפות המאפיינות את הבנייה
 הממלוכית והעותומנית הולכות ונעלמות ומוחלפות ע״י פתחים רבועים וגגות שטוחים.
 לעתים הוספו תוספות-בנייה ומתקנים שונים על גגות הבתים וכך פגעו בקו הרקיע של
 העיר העתיקה. החללים הפנימיים של מבנים חשובים, כגון בית הספר הממלוכי ברובע
 המוסלמי, שונו ללא הכר וללא פיקוח של הרשות. כמו כן מתעד הדוח את האובדן ההדרגתי
 של החצרות האופייניות. סיור בסמטאות הצדדיות ומחוץ למסלולי התיירות, ממחיש את
 השוני הבולט בטיפול ברבעים השונים מבחינת התחזוקה והפיתוח הסביבתי. באגן
 הוויזואלי של העיר העתיקה, המהווה חלק-בלתי-נפרד ממנה, מתרבות והולכות תכניות
 לבנייה מסיבית וגבוהה, כולל חומה של מלונות על רכס ארמון הנציב. אפשר לקבוע כי
 דימויה של ירושלים בנוף הטבעי(דימוי אשר היה עיקרון מרכזי בתכנית עמ/9 לירושלים
 העתיקה וסביבותיה והורחב לאחרונה על-מנת לכלול גם את הר-ציון בהצעה של הוועדה

 הישראלית למורשת העולמית לאונסק״ו) — דימוי זה אכן נתון בסכנה.

 השכונות הערביות: בשכונות הערביות המצב אינו טוב יותר. פרט למבנים בודדים אשר

 שוקמו ושומרו פה ושם ע״י הבעלים בבית-צפאפה, בצור-באהר, בעיסאווייה, בג׳בל-
 מוכבר, בשיח-ג׳ראח, בוואדי-ג׳וז, במושבה האמריקנית ובסילואן — אין שימור מכוון.
 הארגון היחיד שעוסק ברצינות בנושא זה הוא ארגון פלסטיני לא-ממשלתי בשם ריווא״ק,
 אשר מגיע להישגים מרשימים בעבודות תיעוד, אך עומד חסר אונים בנושא שיקום המורשת
 הערבית בעיר. על המבנים המסורתיים מתבצעות תוספות-בנייה פרטיזניות. הסיבות כאן
 כוללות את עוני האוכלוסייה, אך גם אוכלוסייה עשירה יותר אינה מראה מודעות לשימור.
 הצרכים הבסיסיים, כגון: תשתיות חולמות (מים, חשמל, ביוב, מבני־ציבור וחינוך) טרם
 מולאו והושגו, כך שנושא השימור אינו עומד בראש סדר העדיפויות. בשכונות הערביות
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 משפיע גם הגורם הפוליטי. אין כמעט תכנון עם הוראות לשימור. למעט הוראות לשימור
 הנוף ומניעת התפשטות הבנייה, ולמעט בוואדי־ג׳וז ובסילואן(שם הוראות השימור מדברות
 על סלעים ומערות) אין הכרזה על שיקום שכונות והרשויות אינן נוטות לעזור בשימור
 ושיפוץ המקום. בירושלים, יותר מאשר בכל מקום אחר בישראל, הקונפליקט הפוליטי

 והדתי מונע את קבלת התרבות הערבית על מבניה, כחלק אינטגראלי של המורשת.

 השפתות החרדיות: בשכונות אלה, כמו שכונת הבוכרים, בית-ישראל, מקור-ברוך, בתי-

 אונגרין ומאה-שערים — מצב השימור הוא בכי רע. העדפותיה של האוכלוסייה שונות
 מאלה של האוכלוסייה החילונית; דפוסי הצריכה שלה שונים, החשיבות והנחיצות של
 שימור מבנים אינה בראש מעייניה וכך גם לעתים חוסר החשיבות המיוחסת לפן החיצוני
 של סביבת המגורים (שהרי שימור עוסק לא במעט במה שנראה לעין). משפחות גדולות
 מתגוררות בדירות קטנות ומנסות להגדיל ולשפץ את השטח שברשותן בכל דרך אפשרית
 על-מנת להישאר בסמיכות לקהילה ולמרכזים רוחניים, וזאת בלא התחשבות בערך
 ההיסטורי של המבנה. מבחינה היסטורית ואדריכלית, אין ספק כי יש לשמר שכונות אלו,
 אך שימור בסגנון נחלת-שבעה, עם בתי-קפה, גלריות ומסעדות, אינו מתאים כאן. יש
 לזכור שבמסורת היהודית, שימור הזיכרון מתבצע בעיקר באמצעות הכתובים. המורשת
 הפיסית אינה נחשבת, למעט באתרים מקודשים ליהדות. מעבר לכך, מרבית המורשת
 הפיסית בירושלים אינה פרי יוזמתו של העם היהודי, אלא מורשת זרה, מוסלמית־ערבית
 ונוצרית-אירופית, אשר על-פי תפיסת המסורת אין לטפחן. למעשה, רוב השכונות הישנות,
 הדתיות והחרדיות, סובלות מאותן בעיות: חוסר מודעות סביבתית, אוכלוסייה חלשה,

 דיירים מוגנים, בעלויות רבות במושע ותוספות-בנייה פיראטיות.

 שכונת הגוכריס היא בת כ-110 שנים והיא יוצאת דופן בארץ וייחודית בין השכונות

 היהודיות שנבנו מחוץ לעיר העתיקה. ייסדו אותה יהודים אמידים מבוכרה שבנו עבור
 משפחותיהם בתי-קיט בירושלים וביקשו להעניק למקום מראה ואווירה אירופיים, לפי
 האופנה שהיתה מקובלת באותה עת בעיר מוצאם, במרכז-אסיה. הרחובות, הרחבים
 במיוחד לאותה תקופה בירושלים, תוכננו בצורת שריג. הבתים הגדולים והמרווחים נבנו

 בשונה לחלוטין מהבנייה הצפופה והדחוסה שבשכונות היהודיות האחרות.
 בין השנים 1979 ל-1990 נוסה בירושלים פרויקט לשיקום ולהתחדשות השכונה, פרי
 שיתוף פעולה בין הסוכנות היהודית וקהילת דרום-אפריקה. הפרויקט לא עלה יפה והסיבה
 המרכזית לכך היתה תהליך התחרדות מואץ והתנגדות נמרצת של התושבים לשינוי אופי
 השכונה. מנהיגי הקהילה הצליחו לשתק חלק גדול מן התכניות הפיסיות ואף לחצו לתכניות
 חלופיות שבמרכזן הדרישה להפיכת חלק מהמתחמים לישיבות, תלמודי-תורה, בתי-כנסת

 וכדומה.
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 על חלק ניכר משטחה של שכונת הבוכרים חלה כיום תכנית ובה הוראות לשימורה,
 אך היא מתממשת באיטיות רבה מאוד. אף שחלפו יותר מ־10 שנים מיום אישורה, הולך

 מצב השכונה ורע וחלק מן המבנים לשימור מידרדרים.
 מבחינות רבות המצב בשכונה זו מקשה על השימור: לאוכלוסייה קשה לשאת לבדה,
 או אפילו ליזום, פרויקט גדול של שימור. בנוסף, המבנים הגדולים והיפים המיועדים
 לשימור, משמשים בדרך כלל למוסדות-חינוך. למרות שהשכונה מוכרזת כבר שנים רבות
 כשכונה לשיקום, מתבטאת התזוזה בעיקר בתוספות-בנייה ללא היתרים כחוק וללא

 התחשבות באופי המבנים.
 הקרקע ברובה היא פרטית והבעלויות על החלקות משותפות בין יורשים רבים(״מושע
 גדולה״), דבר המקשה ומסרבל מימוש זכויות, שיפוץ, תכנון או כל פעולה בנכס המשותף.
 בנוסף, רבים מן הנכסים בשכונה תפוסים בידי דיירים מוגנים לפי חוק הגנת הדייר, גורם

 שמקשה על פעולה כלשהי בנכס ואינו דוחף את הבעלים לשקם ולפתח את נכסיהם.

 השכונות היהודיות החילוניות והמסורתיות: בשכונות אלה מצב השימור טוב יותר, אך

 עדיין אינו משביע רצון. אכן, בוצע שימור כוללני בכמה שכונות והדוגמאות הבולטות לכך
 הן ימין-משה ונחלת-שבעה, אך בשכונות אלה נעשה השימור תוך פינוי או ״העזבת״
 האוכלוסייה המקורית. לעומת זאת, בשכונות־שיקום בנחלאות ומוסררה, שומר המרקם
 בתהליך הדרגתי, תוך שינויים ארכיטקטוניים וחברתיים. בשכונות היהודיות החילוניות
 מתמקדת הפעולה בשימור מבנים (בעיקר למגורים) ע״י הבעלים, תוך מימוש זכויות
 בנייה נוספות. בשכונות בעלות אוכלוסייה ״חזקה״ יותר, מתבצע השימור בדרך-כלל עפ״י
 התכניות במקום, אבל התכניות משתנות לעתים וזכויות הבנייה גדלות עקב אישורן של
 תכניות מפורטות נקודתיות חדשות, בהתאם למידת ההשפעה שיש לבעלים על הרשות

 המקומית.
 גמושכה הגרמנית, לדוגמה, שומרו מבנים רבים ובוצעו לעתים תוספות-בנייה לבניינים

 אופייניים ברוח הקיים. במקרים אחרים הוגדלו זכויות הבנייה, והפרופורציות של המבנה
 המקורי עוותו עד לבלי הכר — לעתים תוך השארת שריד בודד מהמקור והשתלטותם של
 אלמנטים זרים על מראה הבניין. כך גם בקטמון, בבקעה, בטלבייה, ברחביה ובשכונת

 החבשים.
 מאידך גיסא, בשכונות בהן האוכלוסייה ״חלשה״ — כמו הזיכרונות (זיכרון-טוביה,
 זיכרון-משה וכד׳) ובחלק משכונות הנחלאות — יש גם תוספות-בנייה פיראטיות, לא-
 חוקיות, שאינן תואמות את אופי הבנייה האופיינית ואינן מתחשבות בהוראות השימור
 שבתכניות החלות על השכונה. במרכז העיר המצב טוב עוד פחות מאשר בשכונות. עגום
 למדי הוא המצב ברח׳ יפו, ברחוב שבטי-ישראל, ברחוב מונבז, ברחוב הלני המלכה ועוד.
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 רחוב הנביאים וםביבוהיו מהווים דוגמה מעניינת של שימור אקראי: בצדו הצפוני

 ניתן לראות מבנים רבים ששומרו או שוקמו, כגון בית הספר האנגליקני, בית תבור, ברח׳
 הנביאים 54 וכמה מבנים לכיוון מזרח (העיר העתיקה). מאידך, בצדו הדרומי של הרחוב
 יש מבנים היסטוריים רבים שמצבם הולך ומידרדר: בית יד־שרה, בית הבישוף, בית ברמן
 ועוד. רק על חלק ממבנים אלה חלות תכניות לשימור. חלקם נועדו להריסה ולהקמת
 מבנים גבוהים במקומם, וקיימות תכניות להרחבת הכביש והפיכת הרחוב ההיסטורי

 לציר גישה מוטורי ראשי למרכז העיר.
 רשות השידור, המאכלסת מבנים רבים ברחוב הלני המלכה הסמוך לרח׳ הנביאים,
 עושה מאמצים לתחזק את המבנים ההיסטוריים שהיא מחזיקה כדיירת מוגנת, אך מדובר
 רק בתחזוקה שוטפת למניעת הרס ולא בשיפוץ ושימור של ממש. למותר לציין שהעיצוב
 הפנימי המקורי של המבנים אבד כבר מזמן במהלך השינויים שנערכו בהם. מספר מבנים
 זכו למרות הכול לעדנה במתחם זה והם: בית ״שלהבתיה״, המצוי ברח׳ שבטי ישראל,
 ושימש בעבר כבית החברה המיסיונרית הכנסייתית (הלונדונית). מבנה זה שופץ ושומר
 על-ידי המרכז הפיני המשיחי המחזיק בו, אף שאין כל תכנית המחייבת זאת והוא משמש
 גן-ילדים ובית-ספר לילדי דיפלומטים וזרים. מבנה אחר שזכה לשימור ושיפוץ (כולל
 תוספת קומה) הנו המבנה הסמוך, אף הוא ברחוב שבטי-ישראל - פינת רחוב הלני-
 המלכה. זהו מבנה ערבי במקורו, שנקנה בשעתו על-ידי הקיסרית האתיופית תאיטו,
 בצמוד לארמון שנבנה ברחוב הלני המלכה. ההיסטוריה של בניין זה כוללת פגיעה בקצין
 בריטי שנוא, שהיה ראש חמחלקה היהודית בבולשת הבריטית. הוא שימש מועדון נוער
 של העירייה, לאחר מכן שימש את טורו קולג׳, ומאז שוקם ושומר על-ידי בעליו ומשמש
 בית-הארחה לעולי-רגל נוצרים. גם מבנה זה אינו מחויב בשימור עפ״י תכנית כלשהי, ואף
 על-פי כן הוא שומר היטב. לאחרונה נודע כי בית החולים לילדים (רח׳ הנביאים 29) של

 ד״ר סנדרצקי ישומר, לאחר מאבק מתיש של שוחרי השימור ברחוב.

 לסיכום: אין ספק שהעיר הפנימית, העתיקה והחדשה של ירושלים, שרובה ככולה היא

 עיר היסטורית, זקוקח לטיפוח יסודי תוך הקפדה על שימור ערכים תרבותיים והיסטוריים
 שערכם לא יסולא בפז לדימויה של ירושלים כעיר קוסמופוליטית, ידידותית לתושביה
 ומושכת תיירות. יש לציין שחלה התקדמות מסוימת ביזמה תכנונית שיצאה לאחרונה
 לדרך: ״תכנית-אב להתחדשות וציפוף מרכז העיר ירושלים״. הדגש בשם זה הוא על
 החידוש. נציין שהתכנית הרעיונית שקדמה לה נקראה ״תכנית להתחדשות מרכז העיר
 ירושלים״ והיא לא כללה פרק, או תת-פרק, שיוחד לנושא השימור. המורשת הופיעה בה
 רק ברשימת הנספחים, כאילו שלירושלים שמחוץ לחומות אין ממד היסטורי. לעומת זאת
 עשה צוות התכנית החדשה צעד נכון כשכלל את נושא השימור כפרק ראשי בעיסוקו
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 והגדיר את העיר החדשה של המאה ה-19 ואת העיר המנדטורית כמרקם היסטורי. אולם,
 בגבולותיה של עיר פנימית-היסטורית זו נכלל רק כשליש המורשת המצויה מחוץ לחומות.
 זוהי לדעתנו תפיסה שעבר זמנה, כאילו שניתן להסתפק עדיין במרכז-עיר של גלעין, בלי

 אזור מטרופוליני סביבו.
 בדוח המצורף לתכנית על ״שימור המורשת הבנויה״(קרויאנקר, 2001) מופיעות שתי
 מפות. הראשונה מגדירה סוגי שימור מומלץ: שימור מלא, שימור חלקי, עם תוספות

 ואגפים, מבנים ללא ערך ומבנים להריסה.
 בלי להיכנס לפרטים, מתעוררות כאן שאלות ראשוניות:

 1. על איזה סקר מקיף ועל אילו נתונים מבוססת קלסיפיקציה זו י נראה שלא על כרטסת
 השימור של העירייה ומכון ירושלים לחקר ישראל. הדוח מתאר את ה״איךי״ אבל
 אינו מצדיק את ה״מה.״ מבחינה מקצועית מורגש כאן חסרונו של סקר מדעי

 אובייקטיבי.

 2. הקריטריונים להערכת שכונות, מתחמים ובניינים לצורך קביעת סוגי השימור השונים,
 הוגדרו היטב על-ידי קרויאנקר בפרק 3, אך לא ברור הקשר בין הרשימה וקביעת
 הפרטים והמתחמים לשימור או להריסה. במקרים רבים נראה שהתכנון סותר את

 הקריטריונים.

 3. אין זה סביר שכמות כה גדולה וחשובה של בניינים תיועד להריסה, כולל מבנים
 היסטוריים. בקנה המידה הקטן של ירושלים עלול ההרס המוצע(שנראה כמפת-ראי

 של תכניות הנדל״ן במרכז העיר) להמיט נזק כלכלי וסביבתי כבד על מרכז העיר.

 המפה השנייה מצביעה על המטרה העיקרית של הדוח: פיתוח ותוספות בנייה. מדובר
 בדוח שימור שנעשה בשירות פיתוחם של פרוייקטים חדשים — דבר שיכול להתקבל על
 הדעת בתנאי אחד: שתכנית הפיתוח(והתחבורה) של אותו אזור היסטורי תיעשה בשירות
 השימור. לצערנו אנו רחוקים מכך, או במלים אחרות: הדרך לשילוב השימור בפיתוח -

 כתהליך ערכי, סביבתי וכלכלי משגשג — היא עדיין ארוכה.

ם ורחוב הנביאים ר ב ־ ץ  שימור תוך שיתוף הציבור: ע

 עם עליית המודעות לנושאי הסביבה והשימור, רבו בשנים האחרונות ההצהרות על
 חשיבותה של הדמוקרטיזציה בהליכי התכנון. דא עקא, שיתוף הציבור עדיין בחיתוליו
 ואינו מקובל דיו על הרשויות. התושבים זכאים להגיב לתכניות-בניין-עיר (תב״ע) רק
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 בשלב ההפקדה, לאחר שכבר התקבלו כל ההחלטות החיוניות המגדירות את שימושי
 הקרקע, זכויות הבנייה, תחבורה, שימור, איכות הסביבה ועיצוב עירוני. לתושבים אין
 ברירה אלא להביע את דעתם על דרך השלילה, בהגשת התנגדויות למוצר המוגמר. לעתים,
 כשמדובר בקהילה חזקה ועשירה, יכולים נציגיה להיעזר בשירותיה של פירמת עורכי דין
 המתמחה בנושאים כאלה — אך גם אם ינצחו יהא זה ניצחון מוגבל והיזמה תישאר
 תמיד בידי משקיעים בודדים, להם יינתן שיקול הדעת המכריע בקשר לעלויות החברתיות

 והסביבתיות.
 יתרה מכך, הליך התגובה שניתן בידי הציבור אינו יעיל בשל חוסר השקיפות של
 הליך התכנון. ידו של הציבור תקצר להשיג אינפורמציה עדכנית לפני שהתכנית המוצעת
 תיכנס לשלב ההפקדה; הפרסום על פרויקטים חדשים בעיתונות, כנדרש על-פי החוק,
 נעשה במושגים ערטילאיים ובאותיות זעירות שבקושי ניתן להבחין בהן ולהבין את פשרן.
 השירותים הרשמיים, שאמורים לספק את המידע, מפוזרים ואינם מאורגנים כהלכה.
 מעבר לכך, אין לתושבים ברירה אלא להתייחס לתכנית אחת ויחידה שאין בלתה. המכניזם
 הבסיסי של השתתפות הציבור בתכנון מושתת על אפשרויות בחירה בין חלופות המוצגות
 בפני הציבור והוא אינו מתקיים כאן אפילו כשדנים בעתידם של אתרים בעלי חשיבות

 ועניין יוצאי-דופן.
 תיקון 31 לחוק יצר פרצה בכך שנתן לבעלי קרקע אפשרות להציג תכנית לשימור
 (״ועדה מקומית רשאית לקבל, בשינויים או ללא שינויים, תכנית לשימור שהציע לה בעל
 קרקע או רשות מקומית שבתחומה מצוי אתר, או כל גוף ששר הפנים אישר לכך בדרך

 כלל או באופן מיוחד...״1.
 תושבי עין-כרם הם הקהילה המקומית הראשונה בישראל שניצלה חזדמנות זו. בשנת
 1998 הם חברו לתושבי השכונות הסמוכות, קריית-מנחם והר-נוף, וביחד עם ארגון ״שומרי
 היער״ הנאבק על שימורו של יער ירושלים הסמוך, פנו אל ארכיטקטים ירושלמים —
 פיטר בוגוד ופיליפ ברנדייס — לשם הכנת תכנית כוללת שתשקף את תפיסתם לגבי עתיד
 כפר מגוריהם. יזמה זו היתה בבחינת הקדמת תרופה למכה, שנבעה מחששם של התושבים
 מפגיעה צפויה באופיו של המקום, לאחר שנודע להם על לחצי פיתוח חסרי שליטה. בכך

 נקטו תושבי עין-כרם פעולת שימור חלוצית בזירה המקומית והלאומית.

 1 סעיף 3(א) לתוספת רביעית לחוק התכנון והבנייה.
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 תכנון נוף ותיירות אקולוגית
 ״תכנית עין-כרם והפארק הלאומי״ היא ניסיון ליישם כמה תפיסות וכלים תכנוניים
 שנלמדו מהצלחות של פיתוח-בר-קיימא ברחבי העולם. פיתוח זה מאמץ את הרעיון של
 תיירות תרבותית ואקולוגית מנקודת מבט כלכלית ותכנונית. על-פי המסורת הנוצרית,
ם הולדתו של יוחנן המטביל. האתר מזוהה כאחד מחמשת האתרים  עין-כרם הוא מקו
 הקדושים במפת הצליינות, ומושך (בשנים טובות לתיירות) למעלה מ-600,000 תיירים
 וכ-250,000 תיירים ישראלים בשנה. עין-כרם הוא אחד הכפרים הירושלמיים הבודדים
 שהצליחו להשתמר לאורך זמן. אופיו הציורי המיוחד הוא תוצאת שילוב נדיר בין
 ארכיטקטורה נוצרית מונומנטלית למבנים ערביים במערך הכפרי של הרי-יהודה. חשיבותו
 של האזור מתחזקת גם בגלל סמיכותה של שכונת עין-כרם למה שנותר מיער-ירושלים
 ולשני אתרים לאומיים ותיירותיים נוספים: הר-הרצל ויד-ושם: האחד מנציח את גדולי

 האומה ואת חללי צה״ל והשני את זכרם של ששת מיליוני היהודים שנספו בשואה.

 איור 5
 עין-כרם: כפר ציורי שהשתמר לאורך השנים

214 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 מטרתה הראשונית של התכנית האלטרנטיבית שהוכנה עבור תושבי השכונה היא לשמר
 מקומות אלה כקומפלקס מאוחד, כפארק לאומי בסדר גודל מטרופוליני. התכנית קובעת
 כי פארק זה ישמש לא רק מבקרים וצליינים, אלא גם ריאה ירוקה עבור מאות אלפי
 התושבים החיים באזור, בין הבירה המתפתחת לבין היישובים הסובבים בהרי-יהודה.

 במונח ״פיתוח״ מתכוונת התכנית ליותר מבנייה על כל פיסת קרקע ריקה. משמעותו
 היתרה של הפיתוח היא הבחירה היכן לבנות והיכן להימנע מבנייה - שכן עיר בריאה
 היא יותר מאשר מסה של עבודות בנייה ודרכים. יש לשאוף לאיזון נאות בין אזורים
 עירוניים לאזורים טבעיים, תוך איתור מרחב סביר של שטח פתוח לכל תושב, לפי
 סטנדרטים מודרניים. כששוקלים זאת על הסקאלה המטרופולינית הנ״ל, אגן עין-כרם
 הוא בוודאי אחד השטחים הפתוחים הראויים, אם לא הראוי ביותר(מחוץ לעיר העתיקה)

 לשימור ולפיתוח ירוק ואין מתאים ממנו לשמש מפלט מהחיים העירוניים.
 נוסף על הגדרת הגבולות של התחום הראוי לשימור, התכנית מתווה גם עקרונות מנחים:

 • שימור, שיקום ושחזור של מבנים מונומנטליים ורקמה מקומית.

 • שחזור המורשת הכפרית, כמו עצי-זית שגילם מגיע עד 600 שנה, בוסתנים, טראסות
 ושבילים עתיקים.

 • שימור של תצורות טבעיות בעלות ערך אסתטי ומדעי, כמו תצורות סלעיות או צמחייה
 מקומית.

 • פיתוח של טיילות פנורמיות ונקודות תצפית אל הנוף, ואיסור הקמת בניינים שחוסמים
 מבטים חשובים אל הנוף.

 • תכנון משולב לתיירות כפרית וצליינית והחייאת המקום כמרכז לתרבות ופנאי.

 • פיתוח אזורי מגורים בתחומים בהם הבניינים אינם מסיגים את גבולו של האגן
 ההיסטורי והוויזואלי.

 • פיתוח של רשת תחבורה ידידותית לסביבה, יחד עם העתקת תחבורה מטרופולינית
 וחנייה המונית אל מחוץ לגבולות האזור והנוף ההיסטורי, תוך קידומו של שירות

 הסעה יעיל לתיירים ופיתוח שבילים להולכי-רגל.

 החלטת בג״ץ שניתנה בראשית 2002 נתנה ליזמה התכנונית של תושבי עין־כרם משנה-
 תוקף בקבעה כי יש להם זכות להכין תכנית-מתאר לאזור מגוריהם, וכי על מוסדות
 התכנון להתחשב בתכנית זו. בכך נפתח תקדים המאפשר לארגונים לא-ממשלתיים, כגון

 ועדי-שכונות וארגונים סביבתיים, להציע חלופה תכנונית לרשות המקומית
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 רחוב הנביאים
 היזמה לתכנית אלטרנטיבית שנייה יצאה בשנת 1999 מטעם תושבי רחוב הנביאים ביחד
 עם שני ארגונים סביבתיים: המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות והחברה להגנת
 הטבע. היא נקראה ״התכנית לשימור ופיתוח רחוב הנביאים״(גם היא פרי עבודתם של

 האדריכלים ברנדייס ובוגוד).
 רחוב הנביאים, המקשר בין העיר העתיקה לעיר החדשה, מציג עדות היסטורית
 ייחודית של אדריכלות המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. מבני ציבור נוצריים ויהודיים -
 במקור בתי-חולים, שגרירויות, כנסיות, אכסניות ובתי-ספר — משתלבים לאורך הרחוב
 בווילות פרטיות ובגינות-ירק. מוסדות ומבני-מגורים יוצרים יחד רקמה עירונית יוצאת
 דופן בישראל, המערבת אדריכלות מונומנטלית וסגנונות אירופיים עם תבניות מקומיות

 ובנייה מסורתית.
 ניתוח מורפולוגי של המלקות והמבננים שלאורך הרחוב מגלה מבנה מרחבי מורכב:
 חלל אורכי של רחוב בקנה-מידה אנושי, פתוח לכיוון העיר העתיקה ואל הנוף, משולב
 ברחובות ובסמטאות רוחביות המובילות אל מגוון שכונות ומקומות היסטוריים - פסיפס
 חברתי ארכיטקטוני כחלק ממרכז העיר כגון: שכונת מוסררה(מורשה), או שכונת החבשים.
 מאפיין נוסף של חרחוב הוא עומק החלקות: החצרות והגינות יוצרות מערכת של חללים
 פנימיים אינטימיים, המסתתרים מאחורי חומות אבן ישנות. מאידך גיסא, רחוב הנביאים
 הוא ציר מפגש בין השכונות הדתיות של מאה-שערים בצפון, לבין המרכז המסחרי של
 רחוב יפו, העירייה החדשה בדרום, השוק הערבי הסובב את שער-שכם וחומת העיר

 העתיקה במזרח ושוק מחנה-יהודה במערב.
 במחצית המאה שחלפח, עבר רחוב הנביאים תהליך מתמשך של דעיכה. מבנים
 ייחודיים ביופיים נהרסו או הושחתו על-ידי תוספות בנייה מכוערות. חלוקת העיר וסלילתו
 של כביש מספר 1 פיצלו את חרחוב לשני קטעים נפרדים, תוך הגדלת נפח התנועה
 חמוטורית ומתחמי חחנייה באזור. ב-1989 נבנה ברוח התכנון המודרני בניין ארלדן -

 בניין משרדים בן 7 קומות שהיה אמור להיות המבנה הגבוה ביותר באזור כולו.
 בין הרשויות, המתכננים והציבור, שוררת היום הסכמה על הצורך לשמר את רחוב
 הנביאים. אולם אף על-פי כן, אין עדיין תכנית שימור או מדיניות שימור כוללנית. העדיפות
 הניתנת לתנועת כלי-רכב ולבנייה לגובה, ממשיכה לאיים על אופי הרחוב ועל איכות

 חחיים האפשרית בו.
 מסמך השימור של התכנית מבחין בין יסודות שונים:

 1. מבנים ייחודיים

 קטגוריה זו מכילה את המבנים הבולטים מבחינה היסטורית, ארכיטקטונית, סביבתית
 או אתנוגרפית. מדובר לא רק ביצירות יוצאות דופן בתולדות ירושלים, בבנייה מונומנטלית
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 ובמוסדות, אלא גם במבני-מגורים, מלאכה ומסחר הבולטים באיכותם, ביופיים ובפרטיהם
 הארכיטקטוניים.

 שימורו של מבנה ייחודי דורש התייחסות זהירה, כולל סקר ותיעוד היסטורי
 וארכיטקטוני מעמיק של חחללים הפנימיים ושל פרטי בנייה. על מבנים היסטוריים

 אלה יש למנוע תוספת קומות ולעודד את שימורם המלא במתחם המקורי.

 הדוגמאות הן רבות: בית החולים ״רוטשילד״(המשמש כיום את ״מכללת הדסה״),
 ארמון הנסיכה תאיטו במורד רח׳ הלני המלכה (משמש כיום את ״קול ישראל״), בית
 החולים האיטלקי (כיום משרד החינוך), בית החולים לילדים ״סנדרצקי״ לשעבר, ״יד
 שרה״, ״בית טיכו״, ״בית ברמן״, ״בית נבון ביי״, בניין המגורים בסגנון אר-נובו ״סן רמו״,

 והבתים הבולטים ביותר ביופיים בשכונת החבשים ובמוסררה.

 2. מבנים אופייניים

 קטגוריה זו מכילה מבנים היסטוריים פשוטים, לא מונומנטליים, חנחשבים בזכות היותם
 חלק ממכלולים אורבניים ממסורת של בנייה מקומית ועדות בנויה להתפתחות העיר.
 שימורו של מבנה אופייני נוגע בעיקר לחזיתות, לגגות, לחצרות, לפתחים ולחללים הפנימיים
 הראשיים, ומאפשר תוספות בנייה התואמות את אופי המבנה. כלומר, הבניין חייב לשמור
 בבירור על אופיו המקורי לאהד השינוי. מדובר בעיקר בבנייני-מגורים, מלאכה ומסחר,

 שנבנו בתקופה העותומנית והמנדטורית. לדוגמה: בתי-דירות מנדטוריים לאורך רחוב
 שטראוס, רחוב החבצלת, בניין המגורים ברחוב הנביאים מול הכנסייה האוונגלית
 הבינלאומית ומבנים מהתקופה העותומנית, כמו מתחם הפאבים ברחוב מונבז או המבנה

 הטורי שבין ״יד-שרה״ ל״בית-טיכו״.

 3. מתהמים היסטוריים

 מתחם עירוני היסטורי הוא תוצאה של קבוצת מבנים היסטוריים שנבנו על אותה חלקה.
 שימור מתחמים היסטוריים ושימור הקשר ביניהם לבין החלל הפתוח (״החצר״), נוגע הן
 למבנים ייחודיים והן למבנים אופייניים. לדוגמת: בית החולים של המיסיון האנגלי(כיום

 משמש בית-ספר), בית הספר הצרפתי, בית הרברנד קלק (״בית הבישוף״) ועוד.

 4. מרקמים היסטוריים

 מרקם עירוני הוא תוצאה של קובץ מבנים, חלקות וחללים פתוחים, היוצרים מכלול פיסי
 מתמשך והומוגני. חשיבותו של שימור מרקמים היסטוריים נובעת מכך שחוא מבטיח את
 שימור האווירה העירונית-היסטורית ואת קנה המידה של המקום. לדוגמה: מרקם החבשים!
 המרקם שמסביב ל״בית-טיכו״; מרקם מוסררה; מרקם רחוב הנביאים בקצהו המזרחי;
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 שכונת עזרת-ישראל והמרקם מהתקופה המנדטורית שלאורך רח׳ יפו ורח׳ החבצלת.

 בתחומים אלה, מטרת הפיתוח והשימור היא לחזק ולהשלים את מאפייניו הספציפיים

 של כל מרקם.

 ההתייחסות למרקמים ולמתחמים היסטוריים מקובלת כיום בערים היסטוריות ברחבי

 העולם. היא מרחיבה את התפיסה הפרטנית של שימור מבנים בודדים ומדגישה את

 הצורך לשמר את קנה המידה של חלל הרחוב כולו, מכלולי בתים ומרחבים ציבוריים

 איכותיים, על החצרות, העצים, השבילים והגדרות שלהם.

 איור 6
 רחוב הנביאים - מכלול לשימור
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 תכנית מפורטת של פריטים לשימור תכלול אף המלצות ספציפיות לשימור חזיתות, גדרות,
 שערים, פרטי-בנייה, ובמקרים אחדים גם שימור של חללים פנימיים (כמו, למשל, גרם
 המדרגות של ״בית הבישוף״) או ריהוט מקורי(ב״בית-תבור״). התכנית תבחן בנוסף את
 האפשרויות להרחבת הבנייה בכל פריט, תקבע עקרונות לעיצוב ולחומרים ותמליץ על

 שימושים חדשים אפשריים.

 וחוג או דרך!
 ״בפולשן לרחובות, כווצו המכוניות את המדרכות, שם הולכים
 ומצטופפים העוברים והשבים. אם ירצו להביט אלה באלה,
 יראו את המכוניות ברקע. אם ירצו להביט בבית שממול,
 יראו את המכוניות לפניו. אין ולו זווית אחת שממנה אין
 רואים את המכוניות — מאחור, מלפנים, מהצד. שאונן המצוי
 בכול, כמו חומצה, מאכל כל רגע של התבוננות. בעטיין של

 המכוניות הפך יופיין הישן של הערים לבלתי-נראה.״
 (מילן קונןךה, 1985)

 התכנית מדגישה את ההבדל הבסיסי בין התפיסה של רחוב לבין התפיסה של דרך או
 כביש. רחוב, צר או רחב, הוא חלל אשר נותן עדיפות למפגשים אנושיים, בעוד שדרך
 מעודדת מהירות ונותנת עדיפות למעבר אנונימי של כלי-רכב. אפשר לשלב את שניהם ע״י
 תכנון שדרות, אך כאשר זרימת התנועה עוברת בשעות השיא את הרמה המתונה של כ-550

 מכוניות בשעה, יורדת איכות החיים בסביבה בצורה משמעותית (1,1968)עץ16קק^.
 התכנית מהווה פשרה מציאותית: היא מכירה בהשפעתה ההרסנית של תחבורה פרטית
 מסיבית על החיים החברתיים ברקמה עירונית היסטורית — חיים אשר דורשים אווירה
 שכונתית עם יסוד מינימלי של צפיפות ואינטימיות. היטיב להביע זאת אחד מתושבי
 הרחוב במלים פשוטות: ״מי שרוצה עיר בלי פקקי-תנועה מקבל בסוף פקק-תנועה בלי עיר״.
 גם כאן כדאי ללמוד מהניסיון של בריסל. בדומה למתרחש היום בירושלים, רחובות
 רבים של בריסל הורחבו באופן'עקבי והוסבו לדרכים; עצים נעקרו ומדרכות הוצרו. הנפח
 הגדל של תנועת המכוניות גרר אחריו עלייה ברמת זיהום האוויר, בסיכון וברעש. במקביל
 צצה בכל מקום צמיחה מסיבית לגובה, ללא קשר לרקמה הקיימת, בעוד שבתים עתיקים
 ויפים נהרסו. בריסל, שהיתה עיר חיה וידידותית, הפכה בשנות הששים והשבעים לאורגניזם
 מכוער וחסר סדר - תופעה תכנונית חדשה המזוהה כיום בעולם בשם ״בריסליזציה״ —
 זירוז שקיעתה החברתית וחפיסית של עיר, לא מחמת מלחמה או אסון טבע, אלא בשל
 עיור חמסני - תוצאה של ספקולציות חסרות-שליטה וחוסר-עמידות מוסרית ומקצועית
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 של הרשויות. בעקבות התנגדות התושבים נבלמה מדיניות הרסנית זו בשני העשורים
 האחרונים וכיום ניתן לראות כיצד עיריית בריסל שוב מרחיבה את המדרכות, נוטעת
 עצים ומנסה לתקן את טעויות העבר עד כמה שניתן. אבל הדיירים אשר נטשו את המרכז
 כעדר שנס על נפשו, אינם ממהרים לשוב והפגעים שנגרמו מהאנרכיה של סלילת כבישים

 מהירים וצמיחה לגובה הם בלתי-הפיכים.
 סלילתה הצפויה של הרכבת הקלה בין מרכז-ירושלים לשכונות הפריפריאליות, מהווה
 הזדמנות לצמצום הדרגתי של התנועה הפרטית במרכז העיר. בזכות הרכבת הקלה נוכל
 לתכנן את רחוב הנביאים, משער-שכם עד כיכר הדווידקה, בטיילת היסטורית עירונית
 המשלבת תנועה מוטורית עם תנועה של הולכי-רגל, מדרכות מוצלות, מקומות מפגש
 ומרגוע עם מזרקות וספסלים ציבוריים. לאורך הציר התרבותי-תיירותי המשוקם, תינתן
 עדיפות להולכי-רגל ולתחבורה-ציבורית ידידותית לסביבה ונוחה למשתמש, האטת התנועה
 והגבלתה לצרכים המקומיים, לבתי-חולים ולנוחות התושבים. התפיסה המנחה של
 הפרויקט היא להפוך את הרחוב, על הקשרו הכפול - השכונתי והמרכזי - לחלל ציבורי

 של מפגש אנושי בין קהילות שונות, כולל תיירים.
 יש להדגיש כי יישום הרעיונות הנ״ל ידרוש גם שינויים מרחיקי-לכת מבחינה
 תחבורתית: סלילת שני רחובות חדשים פתוחים לתנועה המוטורית, שיקום מסלולים
 אקסקלוסיביים להולכי־רגל והפיכתו של קטע מכביש מספר 1 (בין העיר העתיקה לעיר
 החדשה) לשדרה עירונית, בדומה למה שנעשה בערים היסטוריות אחרות. אך בניגוד
 לתכניות של עיריית-ירושלים, שינויי תחבורה אלה לא ידרשו הרס של מבנה היסטורי
 כלשהו, והם מותאמים לקנה המידה האנושי המסורתי של רחוב הנביאים, תוך שיפור

 הקשרים העירוניים.
 התכנית גם מציעה פיתוח של רחוב הנביאים שעתיד לחזק את אופיו, תוך יצירת

 שכבה חדשה של בנייני-מגורים ומבני-ציבור המשתלבים ברוח המקום, כלומר:
 • פתיחות הנוף וקו הרקיע — נושא רגיש במיוחד לאורך הרחוב, המהווה חלק או גבול
 של האגן הוויזואלי של העיר העתיקה; הגבלת הגובה והמסה של הבנייה החדשה

 (מקסימום 6 קומות, למעט בכיכר הדווידקה).
 • חתייחסות ידידותית למרקם הפיסי והחברתי הקיים.

 • שיקום ושימוש מחודש במורשת, תוך בנייה מסורתית-עכשווית באבן.

 השיטה שאומצה בתכנית הוגדרה כפיתוח פנים-עירוני(Inner City Growth) והיא משקפת
 את תפיסת המתכננים להחייאת מרכז העיר: ירושלים לא תתפתח כבירה תוססת בלי
 שימור וחיזוק הפוטנציאל הגלום במרקמיה ובמרכזיה המקומיים. לכן נבחרו ארבעה

 מוקדים לפיתוח תוך שימור, לתוספות ולבניית "Infill" לאורך הרחוב.
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 • מוזיאון חי: האזור הראשון המומלץ לפיתוח-פנים-עירוני, במקביל להקמתה של הרכבת

 הקלה, נמצא בין רחוב מונבז לרחוב שטראוס. חלק זה כולל את גוש 50 עם בית-
 טיכו, בית הרב קוק ויד-שרה בעברו הדרומי, ושכונת החבשים בעברו הצפוני —
 ריכוז עשיר של מבנים היסטוריים וחצרות. חלק מישורי זה של הרחוב שימש לפני
 שנים אחדות כמוזיאון חי לאירועים תרבותיים וחברתיים. סגירתו החלקית או
 המוחלטת של קטע זה לתחבורה פרטית — תהפוך מסורת זו, של מוזיאון חי, לנכס

 תרבותי-כלכלי קבוע.
 נוסף על מבנים חדשים ברוח תכנית גוש 50, מציעה התכנית המפורטת לשמר את
 בניין ״בית הספר ארזים״ ולהקים מבנה ציבור חדש על מגרש החנייה הקיים, בשילוב

 עם שיקום ושימוש תרבותי או מוזיאלי במבנה ההיסטורי של ״יד-שרה״.

 • ״מדרחוב־מונבז״ ומתחמי מגורים ״ארלדן - בית הבישוף״

 אזור זה הוגדר על-ידי רחוב-מונבז והמבנן אשר בעורפו. מול החזית המונומנטלית של
 בניין-סרגיי בנוי הצד חמזרחי של רחוב מונבז משורה של מבני-אבן נמוכים (כיום:
 מתחם הפאבים). הפרויקט מציע להפוך קטע זה למדרחוב ולסלול כביש ״עוקף מונבז״
 בין בית החולים סנדרצקי ל״בית הבישוף״. התכנית מציעה להקים שם שני בניינים

 חדשים בני 7-5 קומות.

 • משולש ולנברג - יפו - הנביאים

 אזור זה נמצא בקצהו המערבי של רחוב הנביאים, והוא כולל מבנים היסטוריים
 רבים כבית-נבון-ביי, מלון-קמיניץ לשעבר, בנק-ברקליס והכנסייה הגרמנית. התכנית
 משלבת מרקם של חצרות וסמטאות עם בנייה חדשה עד לגובה 8 קומות, ובכיכר

 הדווידקה עצמה אף בנייה גבוהה יותר.

 • פיתוח שער-שכם ושדרות הנביאים

 זהו החלק המזרחי של הרחוב, שתכנונו עתיד לתקן את החלל הפתוח אל מול חומות
 העיר העתיקה. הפיכתו של כביש מספר 1 לשדרה תאפשר בנייה של חזית עירונית
 חדשה, בת 6-4 קומות למגורים, למסחר ולמלונאות. בחלל חפתוח אשר ייווצר בין
 חזית חדשה זו לחזית ההיסטורית המזרחית של רחוב הנביאים, מתוכננת כיכר מרכזית

 חדשה שתיועד לשוק פתוח ולמפגש חברתי.

 יישום ארבעת הפרויקטים המתוכננים יוסיף בנייה חדשה בשימושים כלכליים בהיקף
 של כ-210,000 מ״ר למגורים, למסחר, למשרדים ולמלונאות, לא כולל את השימוש מחדש
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 במבנים שנועדו לשימור ואת האפשרויות להרחבתם. בנוסף לפרויקטים המוצגים
 בתכנית - מתוכננים מבנים נוספים לאורך הרחוב. להבטחת פיתוח ושימור הרחוב כולו
 מומלץ לצרף את כל הפרויקטים שבתחומי הרחוב למכלול תכנוני אחד, אשר יופעל יחד

 עם שימור ופיתוח רחוב-יפו והעיר הפנימית, כמשק כלכלי סגור (ראה להלן).
 את התרומה הכלכלית הכוללת של תוספות ושימושים אלה ניתן יהיה לנצל לתמיכה
 באלמנטים לא-כלכליים של התכנית, בטיפוח הרחוב, שימור ושיקום המבנים, הקמת

 מבנים ויצירת שטחים ציבוריים.

 איור 7

ג מונבז - הניסיון לשמר מורשת עגר  רחו

222 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 כך, כמו בתכנית עין-כרם, מציגה התכנית לרחוב הנביאים יזמה תכנונית נגדית, בעלת
 אופי מסנגר, שכן היא סותרת את תכנית התחבורה הרשמית ומספר פרויקטים של מבנים
 מסיביים העומדים על הפרק. בהצעת פתרונות חלופיים, מאוששת תכנית זו את תקדים
 עין-כרם ואת יכולתם החיובית של התושבים ״לחשוב באופן גלובלי ולפעול באופן מקומי״
 — וכך גם לתרום לתהליך הפיתוח בר הקיימא של שכונות העיר גם בנושאים מורכבים

 כחברה, כלכלה, תחבורה, אקולוגיה ושימור.
 שיתוף הציבור בתכנון, במיוחד בעיר קשה ובלתי-ידידותית-לתושב כירושלים, משמעו
 לרוב מאבקים קשים, ארוכים וסבוכים — חלקם גם יקרים. ההצלחה החלקית של תכנית
 עין-כרם דרשה התארגנות דינמית של תושבי השכונה, גיוס תרומות כספיות, תכנון מחודש
 וליווי משפטי עד לבית המשפט העליון. לעומת זאת, האוכלוסייה המתגוררת לאורך רחוב
 הנביאים היא דלילה וחלשה יותר, פעולת המועצה לשימור אתרים והחברה להגנת הטבע
 אינה נמרצת דיה ודומה שהפרויקט נשכח במגירות, בעוד שתכניות ההרחבה והנדל״ן

 מתגבשות וצוברות תאוצה.

 הצעה לשימור ופיתוח ירושלים ההיסטורית

 מבט חטוף במפת ירושלים מגלה כי שכונות העיר פרוסות בגוש-עירוני-צפוף, כמעט כולו
 בטווח הליכה לשלושת האתרים הקדושים: הכותל המערבי, כיפת הסלע וכנסיית הקבר.
 למרות הניגודים הבולטים בין רבעיה השונים של העיר העתיקה, הם יוצרים, ביחד עם
 שכונות העיר החדשה, רקמה מתמשכת של מבננים ורחובות. אזור זה שונה מהאזורים
 הפריפריאליים, בהם פרוסות השכונות שהתפתחו לאחר 1948. למעשה, מורכבת הישות
 המוניציפלית הירושלמית משתי מערכות מרחביות נפרדות: מחד גיסא — הגלעין העירוני,
 העשוי רקמת-בנייה צפופה ותבניות של רחובות, ומאידך גיסא — תערובת חדשה של
 שכונות ופרברים עורפיים, בעלי מבנה מרחבי מרווח ודרכים רחבות בנוף הפתוח. שני

 תחומים אלה דורשים גישות תכנוניות שונות.
 פיתוח בר-קיימא ב״עיר המפית״ אמור לבלום את המשך הזחילה העירונית אל
 השוליים והחוצה — זחילה הגורמת הרס למערכות התמיכה הטבעיות של העיר ונזק
 בלתי-הפיך ליכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם. הפיתוח המטרופוליני יכול
 להיעשות תוך ״הגדלת צפיפות הבנייה באזורים מיושבים קיימים, תוך הבטחת השמירה
 על שטחים פתוחים ברמת המאקרו והמיקרו״(מגילת ירושלים-בת-קיימא, ראה נספח)
 ותוך הפחתת הצורך ביוממות. מודלים תכנוניים עכשוויים שעוצבו בארה״ב ובאירופה,
 משלבים שימור של מערכות טבעיות ופיתוח עירוני. מודלים כאלה יש לאמץ ולהתאים

 לנסיבות הספציפיות של ירושלים.
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 פיתוח ״הרקמה העירונית״ בתוך העיר — המטריצה הפנימית המורכבת מהעיר
 העתיקה והעיר החדשה — אמור לשים קץ לתהליך ה״בריסליזציה״ המסכן את צביונה
 המיוחד של ירושלים; הפיתוח אמור לחזק את הרקמה העירונית ולשקם את המורשת
 ההיסטורית. פסיפס המקומות ההיסטוריים בעיר יכול להפוך מודל אידיאלי לצמיחתה
 לעבר ״הטיפולוגיה השלישית״ שלה, כמו טקסט שנכתב בחלל ובאבן, סיפור מעשה עירוני
 אשר יש להמשיכו. זהו סיפור שאין לחמוס אותו, אלא להניח לו להתפתח בצורה זורמת
 ואורגנית. אין הכוונה בכך להסתגרות מפני העולם ומפני חוויות חדשות, אלא לפילוסופיה
 מקורית של תכנון אשר מושרשת בעיר עצמה, מושתתת על הפוטנציאל של פיתוח בר-
 קיימא ומשלבת את הרוח העל-מקומית של זמננו עם הרוח העל-זמנית של המקום. אין
 בעולם עיר שהפכה ״גדולה״ על-ידי כך שהעתיקה ערים אחרות. להפך, כל הערים הגדולות
 בהיסטוריה, ללא קשר לגודלן הפיסי, או לגובה בנייניהן, התפתחו תוך הכרה איתנה

 בזהותן חמובחנת בזמן ובמקום.

 האהגר של ירושלים ניהן לניסוה כשאלה כעלה שלושה כיווני פעולה:

 איך להפוך את ירושלים לעיר ״גדולה״ במאה ה-21 — עיר בירה של כמיליון תושבים -
 במובן החברתי-כלכלי: תוך שיפור איכות החיים; במובן התרבותי-רוחני: תוך שמירה על
 זהותה(מזרחית/מערבית - דתית/חילונית - מקומית/בינלאומית) תוך שמירה על יופיה
 המיוחד ועל ארבעת מאפייניה(ראה לעיל) ובמובן האקולוגי-עירוני: תוך שיפור המערכת

 האקולוגית ואיכות הסביבה הטבעית והעירונית.
 להלן תשובה חלקית, המציעה להגדיר מחדש כתופעה אחת, את העיר הפנימית,

 המרכז והעיר ההיסטורית.

 חומה וירטואלית
 נצייר בדמיוננו חומה סביב השכונות המרכיבות את העיר הפנימית, אותה זיהינו על
 המפה כ״עיר בעלת מרקם עירוני״. כשם שהקימו בעת העתיקה חומות ומבצרים על-מנת
 להגן על עיר ולהבדילה מהמרחב, כך ניתן לעשות זאת כיום, ברוח זמננו, בלא להיזקק
 לחומה של ממש. מדובר בחומה וירטואלית, החובקת את העיר העתיקה עם סביבתה
 ההיסטורית ואת מרבית העיר החדשה, כפי שהתפתחה במשך המאה ה-19 ותחילת המאה
 ה-20. ״החומה״ החדשה תגן על הרחובות והשכונות אשר נבנו בירושלים עד תקופת
 המנדט ואשר נמצאים בטווח הליכה אלה מאלה ומהמרכזים של העיר החדשה והעיר
 העתיקה. נוסף לרבעי העיר העתיקה, מדובר באזורים כשיח-ג׳ראח, צלאח א-דין, שכונת
 הבוכרים, גאולה, מקור-ברוך, מאח-שערים, נחלאות, מחנה-יהודה, שערי-צדק, רחביה,
 טלבייה, קטמון הישנה, המושבה היוונית, המושבה הגרמנית, בקעה, אבו-טור עילית,
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 ימין-משה והשורה המרכזית של שכונות ומתחמים מונומנטליים לאורך רחוב-יפו, רחוב
 הנביאים, רחוב בן-יהודה, רחוב-הלל, המלך-ג׳ורג׳ והמלך-דוד.

 איור 8
 העיר הפנימית וההומה הווירטואלית
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 כפי שהוסבר לעיל, שנת 1948 היא גבול כרונולוגי ברור להבחנה בין ירושלים ההיסטורית
 לירושלים המודרנית וירושלים בת-זמננו. ואכן, אם ״היסטורי״ משמעו ״עבר״, אזי שכונות
 אלו והמבנים שנותרו בהן, נוצרו מאז הזמן העתיק ועד התקופה העותומנית והמנדטורית
 וכמותם לא ייווצרו עוד לעולם. הם נבנו בשיטות מסורתיות וניאו-מסורתיות. הם תוצרים
 של תפיסות וצורות הסתכלות אחרות והם מייצגים נאמנה את המורשת ההיסטורית של

 הבירה.
 לא כל המורשת הבנויה של ירושלים ממוקמת בתוך התחום הווירטואלי ששרטטנו.
 יש כנסיות עתיקות וקברים, כפרים ערביים עתיקים ושכונות-גנים יהודיות מוקדמות,
 אותם ניתן למצוא גם בעורפה של ירושלים. יש לנהוג בנכסים היסטוריים אלה כבחלק
 מ״העיר הנופית״ ולשמרם, היכן שניתן, על סביבתם המקורית. כמו כן קיימות מספר
 שכונות עירוניות, חלקן נוסדו לפני 1948, כמו תלפיות הישנה, וכמה שנוסדו לאחר מכן,
 כמו אזור התעשייה תלפיות — אשר ממוקמות מחוץ לחומה הווירטואלית ואינן חלק
 אינהרנטי גם מהעיר המפית. שכונות אלו קשורות לעיר ההיסטורית דרך השלוחות
 ה״אורגניות״ של רחובותיהן והמבננים העירוניים (לדוגמה: רח׳ ז׳בוטינסקי והפלמ״ח
 כהמשך מרחבי של שכונת רחביה). ״אזורי התווך״ הללו יכולים להיחשב כשווי-ערך בני-
 זמננו לאשכולות הבתים והחנויות אשר התרחבו אל מחוץ למבצר של הערים העתיקות,
 בסמיכות לשערי חומותיהן (הפרברים הראשונים בתולדות העיר). הארכיטקטורה
 הקוביסטית הטיפוסית של שכונות-מגורים מודרניות הנמצאות באזור ה״תווך״, אינה
 מעניינת בדרך-כלל, אך תכנית הרחובות הירוקים שלהן צריכה להישמר בזהירות. גם
 פריטים חשובים של המורשת הישראלית המודרנית הציונית (1967-1948) כמו קמפוס
 גבעת-רם, או מוזיאון-ישראל, עומדים מחוץ לחומה הווירטואלית, אף שהמעניינות
 שבפנינים ארכיטקטוניות אלו ניצבות סמוך לה. במקרה זה, כמו בכל יוצאי הדופן, יש
 לנקוט במידת שימור ספציפית ולפעול כפי שמומלץ במגילת ירושלים-בת-קיימא לגבי
 הטיפול במורשת הבנייה המודרנית: ציוני-דרך ארכיטקטוניים ושכונות־גנים מהמאה
 ה-20 — המאפיינים את הישגיה של הארכיטקטורה הישראלית המודרנית — יסווגו

 לשימור.

 חשטח המוצע ל״סגירה״ על-ידי חומה וירטואלית מכיל כ-80% מהמורשת ההיסטורית.
 הגבול מוגדר כ״מקום אשר ממנו מתחיל משהו להפגין את נוכחותו״(היידגר, 1978). אנו
 נקרא לאותו ״משהו״ — ״העיר ההיסטורית״, או העיר הפנימית המורחבת של ירושלים.
 כפסיפס של שכונות ומבנים, מייצגת העיר ההיסטורית, הפנימית, יותר מאשר תופעה
 של זיכרון, או תופעה ארכיטקטונית. היא מגיבה לחוויה המרחבית הקולקטיבית של
 ירושלים בת-זמננו. באזורי הכניסה לעיר הפנימית היטשטשה חוויה זו, אך ניתן עדיין
 לחוש ולתפוס את המעבר מהעיר ״שבחוץ״ לעיר ״שבפנים״, מהעיר הנופית לעיר של
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 המרקם - כאשר יורדים מן הדרך כדי להיכנס אל הרחוב (בצלאל, עזה, רמב״ן, עמק-
 רפאים, סולטן-סולימאן) חשים כמעט מייד במעבר למציאות חדשה במהותה - במהירות

 ובסביבה - מציאות של עירוניות מסורתית.
 כבר הזכרנו את ההבדלים שבין דרך לרחוב: הרחוב נותן קדימות להולכי רגל בעוד
 שהדרך נותנת קדימות למכונית. המטריצה הבנויה של בלוקים ובניינים, החללים הפתוחים
 של הרחובות, הכיכרות והגנים — הם שמגדירים ביחד את הרקמה העירונית ואת המהות
 הפיסית של ערים היסטוריות. הרחוב מקיים ומאפשר אינטראקציה חברתית שהיא הליבה
 של החיים האורבניים. בירושלים ראינו שהרקמה העירונית מתאפיינת בדו-שיח בין מקומות
 שכונתיים למרחבים פתוחים, בין פרטי-אבן קרובים למבטים הרריים רחוקים. תכונה זו
 היא אינהרנטית גם לרוח המקום וגם לאיכות החיים, ושימורה חייב להיות הכלל בכל

 פרויקט של פיתוח ושימור.

 צמיחה פנים-עירונית
 בין מתכננים ירושלמים יש הסכמה רחבה על כך שהעיר צריכה לגדול ושיש לפתח מחדש
 את המרכז ולהחיותו. אכן, המרכז ״הפרובינציאלי״ הקיים צריך לשנות את פניו ולהיות

 מרכז של עיר גדולה ושל מטרופולין שוקקת חיים.
 אך דעה משותפת זו טעונה בירור מקדמי: האם המרכז הקיים, על משולש הרחובות
 יפו - בן-יהודה — המלך-ג׳ורג׳, הוא רחב מספיק? וגם כשהורחב שטח זה בתכניות
 העירייה לקראת ״התחדשות וציפוף מרכז העיר ירושלים״ — האם השטח המוגדר כ״עיר
 הפנימית״ או כ״מרכז העיר״ עונה על צורכי העתיד? אם ניקח בחשבון אוכלוסייה בת
 1,000,000-800,000 תושבים, נוסף על מיליון תושבים נוספים ברחבי המטרופולין, וכן
 גידול בהיקף התיירות בימי-שלום — האם לא יהא זה הגיוני לחשוב על מרכז-עיר ששטחו

 ישתרע על 20 קמ״ר לפחות?
 בתוככי העיר ההיסטורית, כפי שנתחמה בגבולות ״החומה הווירטואלית״, קיימים
 מספר מרכזים פעילים: מקומות סמליים, מרכזים דתיים, פוליטיים, מסחריים, ורחובות
 אטרקטיביים בעיר העתיקה ובעיר החדשה: הר הבית ואזור הכותל, הוויה-דולורוזה
 וכנסיית הקבר, מסגד אל-אקצא, סמטאות השוק של העיר העתיקה, שער-שכם, שער-יפו
 ומגדל-דוד, רחוב צלאח א-דין המסחרי, מתחם העירייה והכנסייה הרוסית, שכונת נחלת-
 שבעה המחודשת, כיכר-ציון והמשולש, כיכר השבת ורחוב שטראוס, שוק מחנה-יהודה,
 אזור התחנה המרכזית, אזור עמק-רפאים המתחדש ועוד. למרכזים אלה ניתן להוסיף
 רשימה של מרכזים מקומיים, כולל בניינים ציבוריים, בתי-ספר ותיאטראות, ומקומות

 פתוחים מושכי-קהל, כמו פארקים, בתי-כנסת, בתי-קפה וחצרות טיפוסיות.
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 כל המרכזים הללו, ברמת המאקרו והמיקרו, מייצגים את התרנים הבולטים של
 העיר הפנימית המורחבת, אשר מהם יש להתחיל את התכנון והפיתוח לשם ״החייאת״
 החיים העירוניים הרב-גוניים של ירושלים ורקמתה הפיסית. כלומר, יש לשקול מחדש
 את המושג הקיים של ״מרכז העיר״ על הקונוטציה האתנוצנטרית שלו, אשר שוללת
 פלורליזם של המרכזים השונים. שכן, העובדות מדברות היום בעד עצמן: אוכלוסייה
 חרדית, או ערבית, נראית רק לעתים רחוקות במדרחוב בן-יהודה. העיר הפנימית החדשה —
 המרכז המורחב של ירושלים — חייבת להיות, כבכל הערים הגדולות — מערכת של
 אזורים מרכזיים שהפיתוח חייב לחזק אותם ואת הקשר ביניהם. קשרים פיסיים כאלה
 מושתתים על מדרכות מתמשכות ונוחות, משום שחיותה של עיר אינה נמדדת לפי מספר
 המכוניות הנוסעות בה, אלא לפי מספר הולכי הרגל הנפגשים פנים-אל-פנים לאורך
 מדרכותיה ובתוך חלליה הציבוריים. על המדיניות העירונית להציע גם פיתוח של מקומות
 מרכזיים חדשים, בעלי חשיבות מקומית או כלל-עירונית, במיוחד כאשר מתעוררת הנטייה
 לכך. על הניהול העירוני לזהות דינמיקה מקומית, כמו זו שנוצרת לאורך רחוב עמק-
 רפאים, או ברחוב מאה-שערים, רחוב-עזה, רחוב-מונבז או רחוב צלאח א-דין, לסייע לה
 ולא לעמוד בדרכה. יש לעודד ולהרבות סוגים שונים של תהליכי-פיתוח מסחריים,
 תיירותיים, דתיים או תרבותיים ״ספונטאניים״ בכל מקום בגבולות העיר ההיסטורית

 הפנימית, תוך התאמתם להקשר.

 במקביל, יש להשלים סקר מקיף של המורשת ההיסטורית (ראה: כרטסת) ותכנית
 שימור כוללנית לעיר הפנימית המורחבת, המשלבת את הממד הירוק והיבטים נופיים עם
 טיפוסים שונים של פרטים: מרקמים וחללים עירוניים, מתחמים היסטוריים, ארכיטקטורה
 מונומנטלית ולא-מונומנטלית (ראה: רח׳ הנביאים). יש לתכנן רמות שונות של שימור
 וחידוש של בתי האבן הישנים עם מקסימום שימוש מחדש. בדומה לשימור והתחדשות
 מורשת הבאוהאוס בתל-אביב, יש ליצור קובץ תקנות לתוספות, במונחים של כמות,
 קנה-מידה, חתכים והנחיות סביבתיות לחנייה. כמו-כן, יש לעצב בניינים חדשים במטרה
 לחדש(ולא לחמוס) את הרקמה העירונית הקיימת (ראה דוגמה חיובית במתחם העירייה
 החדש). הבניינים החדשים בתחום ״החומה הווירטואלית״ יתרוממו לגובה מקסימאלי
 של 8 קומות. הקמת בניינים גבוהים יותר, שאינם למגורים, ניתן לאפשר במקומות
 ספציפיים מחוץ לאזור זה, לדוגמה: באזור התעשייה תלפיות, בגבעת-שאול, בכניסה
 המערבית לעיר או בעטרות. לעומת זאת יש לאסור בניית מגדלים נוספים במרכז ויש
 לתכנן את תיקון חטעויות חבולטות ביותר לטווח הארוך: לשפר את חזותם של בניינים
 גבוהים שהוקמו כבר, לחזק את הקשר שלהם עם סביבתם, ומצד שני יש אף לשקול
 הריסה של בניינים גבוהים עלובים ביותר (כבניין ״כלל״) שנבנו ברשלנות ובהיסח דעת

 ומבערים היום את פניה של הבירה.
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 שימור, כלכלה וחינוך

 רפורמה במערכת התכנון היא תנאי חשוב לפיתוח בר-קיימא של ירושלים כעיר היסטורית.
 רפורמה כזו דורשת לקשור בין התחומים השונים של התכנון ולשלב בהם את נושא
 השימור. המיזוג בין שימור לפיתוח יושג באמצעות תכנון ויוזמות בתחומי החינוך, הכלכלה
 והחקיקה. על מערכת מורכבת זו להתפתח כתהליך דמוקרטי ארוך טווח, המערב נציגות
 מקומית, לאומית, אזורית ואף בינלאומית (של Icomos למשל). צעד ראשון בתהליך זה
 כבר נעשה ע״י ארגונים לא-ממשלתיים, שחברו יחדיו וחיברו את מגילת ירושלים בת-
 קיימא (ראה נספח). את המסמך הזה יש להרחיב, לקשרו עם עקרונות של פיתוח בר-
 קיימא, כפי שבוטאו ב״אג׳נדה 21״, בהתאמה לצרכיה המיוחדים של ירושלים ובשיתוף

 פעולה עם הרשויות, כדי להפכו בסיס לפרוגרמה עירונית ולאומית חדשה.

 רווחים בני־קיימא

 ״יש לפתח את הפוטנציאל של המרקמים העירוניים הישנים
 כדי שהאזורים המטרופוליניים... ימלאו את תפקידם במנועים
 של צמיחה ויזמה כלכלית במסגרת הכלכלה הגלובלית״

.(Diamond & Noonan, 1996) 

 שינויים וממרים חדשים בתחום הכלכלי נידונים ברמה בינלאומית עם נטייה ברורה לאזן
 בין דרישות הגלובליזציה לבין הצרכים האנושיים והסביבתיים. תהליך מתמשך של
 אינטגרציה בין דרך חיים בת-קיימא לצמיחה כלכלית, מחזק את סיכויי הקדמה בכל

 תחום, כולל פיתוח ״הפוטנציאל של המרקמים העירוניים הישנים״.
 ברמה המקומית יוכלו רפורמות ספציפיות לשפר מאד את מצבו העגום של שוק
 השימור, תוך שילוב של אינטרסים פרטיים ואינטרסים ציבוריים להשגת רווחים בני-
 קיימא. אחת הדרכים לביצוע מוצלח של שימור היא דרך של מציאת פתרונות כלכליים.
 מכיוון שחברתנו לא חונכה על ברכי מסורת השימור, ניתן לקדם מסורת רעיונית זו דווקא

 על-ידי מציאת הצדקות כלכליות לפעולות השימור.
 ההצעות שלהלן אינן מצביעות על התייחסות ערכית כלשהי לכך ששוק הנדל״ן מכוון
 בעיקר ע״י כוחות השוק, אלא מבטאות את ההערכה כי הכלים הכלכליים יכולים לשמש
 בורר מוצלח במאבק המתמשך בין אמונות וערכים, או ככלים נייטרליים ושימושיים
 המוסכמים על כל הצדדים. בשימוש בכלים אלה, ברצוננו להראות כי השימור יכול להיות
 כדאי מבחינה כלכלית; כי אפשר לשמר וגם לפתח באופן שישתלב ברוח המקום וניתן
 להשיג לבעלים ערכים כלכליים זהים (ולעתים אף גבוהים יותר) בחלופה תכנונית אשר
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 אינה כוללת הרס מבנים לשימור, או פיתוח שאינו מתאים למקום. כך ניתן להשיג תועלת
 פרטית בצד התועלת הציבורית המובטחת מכך לאזרחי ההווה ולדורות הבאים.

 מכיוון שעלות שימורם של בניינים שאינם מתוחזקים כיאות גבוהה בדרך כלל מעלות
 הקמת בניין חדש, חייבות התכניות העוסקות בשימור להציע לא רק הוראות לשימור
 אלא גם פתרונות לביצוען. על תכניות אלו לדאוג לכך שהתועלת והעלות ישתוו לפחות,
 ולהציע פתרונות כלכליים לכל הגורמים אשר עלולים להיפגע באופן כלשהו מן התכנית.
 בשנים האחרונות בוצעו פעולות שימור באתרים רבים בארץ, וניתן ללמוד מן הניסיון
 שנצבר לגבי משאבים אפשריים למימון השימור, מבלי להעמיס את ההוצאות רק על
 שכמם של הבעלים או הדיירים, בדרך שתעודד אותם לשמר את האתר ובעלות מינימלית

 לרשות המקומית, כך שכולם יראו ברכה בעמלם.

 תכנון כמשק סמר

 מספר דרכים מופעלות כבר הלכה למעשה באתרי שימור שונים ולצדן נביא מספר הצעות
 נוספות למימון הפעולות הנדרשות להצלחתו של הפרויקט המוצג בפרק הקודם:

 • הוספת זבויוה בנייה לאתר המיועד לשימור, היא הדרך המקובלת ביותר כיום(למבנה

 עצמו, או לצדו, באם המגרש גדול דיו).
 במסגרת של תכנית כוללנית לעיר ההיסטורית(כפי שהוצגה לעיל), ובמסגרת הוראות
 מפורטות לעיצוב תוספות הבנייה — אופי הבנייה של התוספת למבנה-מיועד-לשימור
 ייגזר מן התכנית וייצור מרקמים שלמים, על-מנת שלא תיווצר תחושה של טלאי על

 טלאי.

 • אפשרות לשימושים שונים בנכס לשימור או במבנה שיוקם לידו — שימושים

 מסחריים המתאימים לביקוש המתפתח בסביבה(מסחר, תיירות, משרדים) — פעולות
 שיגרמו לעלייה בשווי הנכס תוך כדי שימורו.

 • ניוד זכויות מהנכס לאתר אחר שבבעלותו של אותו דייר, מחזיק, או יזם. כלומר: אם

 לא ניתן להעניק זכויות בנייה נוספות שיממנו את עלות השימור של הנכס, או לא
 ניתן לממש את זכויות הבנייה המוקנות לנכס מכוח תכנית מאושרת במקום - ניתן
Transfer of Development :להעביר זכויות אלו למגרש אחר. שיטה זו ידועה בשם 
 Rights (TDR). ליישומה יש להכניס תיקון בחוק (מס שבח מקרקעין) אשר ייתן

 פטור ממס למעביר הזכויות.
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 • הםבמיס בין היזמים לרשות המקומית חחפצה בשימור אתרים בתחומה, ובמקרה

 דנן עיריית-ירושלים. יש אפשרות לערוך הסכמים שיקבעו כי אין קשר של בעלות בין
 היזם לבין האתר שנועד לשימור. לדוגמה: להעניק זכויות-יתר ליזם בפרויקט שהוא
 מקים במקום אחר, ובתמורה להטיל עליו מטלות ציבוריות, כמו שימור מבנה או

 מספר מבנים בעיר.

 • מקומות חנייה: אחת הבעיות הקשות הכרוכות בשימור מבנים היא תקן החנייה.

 במקומות בהם לא ניתן להתקין מקומות חנייה עיליים הפתרון לעמידה בתקן הוא
 בדרך כלל חנייה תת-קרקעית. שימור המבנה מתייקר משום שיש צורך לעתים בניתוק

 הבניין מיסודותיו. המקוריים, חפירת יסודות חדשים, דיפון ועוד.
 בעניין זה יכולה הרשות המקומית לסייע לבעלי הנכס באמצעות ויתור על חלק
 מהחנייה הנדרשת, או במתן אפשרות לרכוש מקומות-חנייה קיימים ופנויים בסמיכות
 מקום. פתרון זה גם יתרום רבות לשימור חצרות ועצים. יש לציין כי בערים היסטוריות
 בעולם ואף בתל-אביב, המגמה זה מכבר היא ביטול או צמצום ניכר בדרישה להתקנת
 מקומות-חנייה — מדיניות המיועדת לעודד הליכה ברגל ושימוש בתחבורה ציבורית.

 • הקלות במיסוי: הקלות אלו מצריכות שיתוף פעולה מצד הרשויות, אך חשוב להדגיש

 כי במבט לעתיד עשויה גם הקופה הציבורית להרוויח מכך. שכן, כאשר שכונה או
 אזור מסוים עוברים תהליך של שיקום, שיפוץ ושימור מבנים ואתרים, עולה ערך
 הנכסים בסביבה. אותם גופים ורשויות שיקלו בתחילת הדרך על מבצעי השימור
 במיסוי — ירוויחו יותר ממכירתם (מס-שבח, היטל-השבחה, דמי-הסכמה), בנייה

 נוספת עליהם (דמי-היתר, היטל-השבחה) וכמובן גם מארנונה מוגדלת.

 • רפורמה במיסוי מקרקעין

 היטל-השבחה הוא מס המשולם לרשות המקומית ומהווה 50% מעליית ערכם של

 מקרקעין עקב אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג. כתוצאה מהענקת זכויות נוספות
 לנכס אשר כולל מבנה לשימור בתכנית מאושרת, נוצרת לעתים השבחה של הנכס,
 ובגינה גובה הרשות המקומית היטל-השבחה במימוש הזכויות, למשל: כאשר בונים.
 מומלץ לתת פטור או הנחה מהיטל-השבחה גם למבנים לשימור אשר בעליהם חפצים

 לממש את זכויותיהם תוך פעולת שימור.2

 2 כיום המצב החוקי הוא שבשכונות המוכרזות כשכונות שיקום קיים פטור מהיטל-השבחה מכוח חוק

 התכנון והבנייה לנכסים המשמשים למגורים.
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 ארנונה היא מס המשולם לרשות המקומית. לצורך עידוד הבעלים להשקיע בשימור

 מבנה, ניתן לפטור מארנונה, ולו למספר שנים, בעלי-נכסים ששימרו את המבנים
 שלהם, בהתאם לדרגת השימור.

 מס-ערך-מוסף(מע״מ) משולם לאוצר על חומרי הבנייה השונים ועבודות של בעלי-

 מקצוע לצורך תכנון וביצוע הבנייה והשימור. ניתן להפחית לבעלים פרטיים את
 עלויות השימור על-ידי מתן אפשרות להזדכות על המע״מ.

 דמי-היהר הוא מס המשולם למנהל-מקרקעי-ישראל(ממ״י). בנכסים שהקרקע שלהם

 מנוהלת על-ידי מנהל-מקרקעי-ישראל (בבעלות המדינה, רשות הפיתוח או קק״ל),
 נגבים דמי-היתר לתוספת בנייה או שינוי ניצול וייעוד, למעט בתוספות בנייה למגורים

 בבנייה רוויה (בנייה בשתי קומות, מינימום 4 יחידות דיור).
 פטור מדמי-היתר לתוספת-בנייה בנכסים לשימור, והנחה בדמי-היתר לשינוי, ניצול
 וייעוד, עשויים לדחוף את בעלי הנכסים לשמר את נכסיהם. במבט לעתיד, מכיוון
 שערך הנכס צפוי לעלות, הדבר כדאי גם לממ״י, מכיוון שכאשר ייגבו דמי-היתר

 בתוספת בנייה כלשהי, יהיה שווי הקרקע שממנו ייגזרו גבוה יותר.
 מס-שכח-מקרקעין הוא מס המשולם לאוצר. לפי חוק מס-שבח ניתן לקבל זיכוי על

 ההשקעות בבנייה מההשבחה שהושבח הנכס מיום הרכישה ועד ליום המכירה. לטובת
 השימור, עדיפה הענקת פטור ממס-שבח למספר שנים שייקבעו לבעלים, לאחר ביצוע

 השימור.
 "אגרה-שימור״: מומלץ להטיל מס חדש לטובת ״קופת העיר״ על יזמים הבונים

 בירושלים, לרווחת התושבים והתיירים. ״אגרת השימור״ אמורה לכסות חלק מעלויות
 התכנון והביצוע של שימור האתרים שבבעלות ציבורית ולשימושים ציבוריים, וזאת
 בהתחשב בכך שהשימור יתרום כלכלית לעיר, בנוסף לתרומתו לדמותה ולאיכות

 החיים בה.
 מכרז פומגי לשימור אהרים: במקרה שבו גוף ציבורי(הרשות המקומית, ממ״י, או

 גוף אחר) הוא הבעלים של מספר מבנים ואתרים לשימור, ניתן להוציאם למכרז
 משותף(כשחלקם מיועדים לשימוש ציבורי בלבד וחלקם מיועדים לשימושים פרטיים,
 מסחריים או משולבים). בחלק מהמבנים יש לתת זכויות בנייה ושימושים ״פרטיים״

 אשר יכסו כלכלית את עלויות השימור של כולם.
 אהרים לשימור כשימושיס ציכוריים: באתרים ציבוריים לשימור(לדוגמה: מוזיאון

 או בית-ספר) ניתן להציע ליזמים שימוש מוגבל (בחלק משעות היממה, או בחלק
 מהמבנה) לצורך מסחרי בתוך האתר הציבורי, כמו רישיון להפעלת חוגים, סדנאות
 ולימודים פרטיים, או מסעדה וכדומה. בתמורה יישא היזם בתחזוקה שוטפת
 ובשיפוצים הנדרשים באתר. אם המבנה טרם שומר, ניתן לפרסם מכרז שיאפשר
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 ליזם שימוש במבנה לפרק זמן שייקבע מראש, ללא תשלום, כך שפרק זמן זה יכסה
 את עלויות השימור.

 • גיוס משאבי-מדינה ומשאבים כינלאומייס: הקמת שדולה פוליטית של חברי-כנסת

 ונציגי-ציבור לנושא השימור, תוך חיזוק המודעות לחשיבות השימור למשק הלאומי
 (למשל לתיירות) עשויה להביא לתקצוב מסוים של שימור הבירה ההיסטורית על-ידי
 המדינה, כפי שנעשה במדינות אחרות. הקמת לובי בינלאומי למען ירושלים עשויה

 לגייס תמיכה בינלאומית רחבה לשימור אתרים בעיר.
 בראייה מקומית, ניתן להיעזר גם בלובי פוליטי ברמת השכונח, עם כוח השפעה

 ויכולת לגייס משאבי מדינה לשיקום ושימור.

 • הפקעה של זכויות-בנייה: פתרון שנעשה בו שימוש נרחב בעבר הוא הפקעת מתחמים

 גדולים של קרקעות על-ידי שר האוצר על-פי פקודת הקרקעות - רכישה לצורכי
 ציבור. בדרך זו ניתן ״לעורר״ שכונות שלמות לשימור ושיקום. הפתרון המוצע כאן
 מתבסס בעיקרו על הפקעה של זכויות-בנייה נוספות, שיינתנו במבנים לשימור או
 במגרשים של המבנים לשימור. ההפקעה (בתשלום) תבוצע על-ידי שר האוצר, על-פי
 פקודת הקרקעות, ולא בדרך של הפקעה בתכנית לפי חוק התכנון והבנייה — דבר
 שאינו אפשרי כיום: על-פי החוק קיימת רשימת שימושים ספציפית, שאינה כוללת
 שימור, בעבורה ניתן להפקיע. הזכויות המופקעות ישווקו במכרז פומבי ליזמים, ואלה

 יוכלו לבנותן, כשאחת המטלות שיוטלו עליהם תהיה שימור המבנים שבמתחם.
 הליך זה ניתן לביצוע רק לאחר שתינתן לבעלי הנכסים שהות של זמן קצוב לממש
 את זכויותיהם בעצמם. היה ולא עמדו בפרק הזמן שהוקצב להם - תפקיע המדינה
 את הזכויות הנוספות בנכסים (בתשלום, בו יישאו הזוכים במכרז) והיזם שירכוש

 אותן במכרז יתחייב לשמר את כל הנכס או המבנים שבמגרש.

 • מוקדים לפיתוח בעיר: כפי שנכתב כבר, יש אמנם צורך בתכנית כוללנית, אך לא

 ניתן לבצעה בבת-אחת: אי לכך יש לבחור מספר מוקדים בעיר ל״פיתוח-פנים-עירוני״,
 לשימור ופיתוח ברוח התכנית הכוללנית(ראה לעיל). למוקדים אלה, שאמורים לשמש
 ״זרז״ לפיתוח ושימור, יינתנו עקב בצד אגודל הטבות במיסוי, בתקווה שיובילו את

 השינוי בסביבתם במעגלים הולכים ומתרחבים.

 • העכרת זכויות פיתוח מאזורים ״ירוקים״: סביב ירושלים קיימים אזורים חקלאיים,

 שטחים של שמורות-טבע וייעור, חלקם מוכרזים על-ידי הוועדה לשמירה על קרקע
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 חקלאית ושטחים פתוחים(הולקחש״פ) כשטחים חקלאיים. לשטחים אלה ״פוטנציאל״
 לשינוי ייעוד למגורים, תעשייה, מלונאות וכוי. לדוגמה: שטחי-קרקע בעמק הארזים,
 בבית-נקופה, בעין-חמד ועוד. מכיוון שלפי תמ״א 35 הטרייה, עתיד חלק מהקרקעות
 הללו להישאר בייעודן בחגורות ירק לשנים רבות, עתידים בעלי הקרקע ״להפסיד את
 הפוטנציאל״ שלהן, או את ״זכויות הפיתוח״ שלהן. כפתרון אפשרי משולב למצב זה
 ולמצב השימור, ניתן להעביר את זכויות הפיתוח ״שאבדו״ אל אחת השכונות המיועדות
 לשימור, ובתמורה לזכויות הבנייה במקום — לחייב את הבעלים במטלות שימור

 השכונה.

 לכל אתר ניתן להתאים דרך, או מספר דרכים מאלו שהצענו לעיל. לעומת זאת, הפעילות
 שנוקטת הרשות המקומית כיום מתייחסת למעשה באופן פרטני לכל פרויקט לגופו.
 כשנערכת תכנית לשימור, יש לקחת בחשבון מראש במסגרתה את מקורות המימון ואת
 סיכויי ביצועה ויש להרכיבה כמשק כלכלי סגור. את העלויות הנדרשות כתוצאה מן
 התכנית יש לכסות במחשבה תחילה באמצעות הדרכים שהוצעו לעיל: מבחינה כלכלית
 יש לתכנן ביחד את שימורם של כל האתרים שנועדו לשימור בתחומי התכנית, כשהאחד

 מכסה על שימורו של השני.

 תרבות של שימור
 ״אדריכלות משקפת את הזמן... על חזיתות הבניינים ניתן
 לקרוא את תאריכי הקמתם, וגם את הלכי הרוח, ההרגלים
 והמחשבות הנסתרות ביותר של תקופתם... במקום שבו אני
 גר נפגשות ארכיטקטורות שונות. חמש חזיתות מתבוננות בי.
 כל אחת דוברת שפה שונה: שפת ההווה שלה״(סביניו, 1944).

 סביבה היסטורית וארכיטקטונית כירושלים מספקת מורשת תרבותית עשירה וכר פורה
 לחינוך. אין ספק שככל ששכבתיות ה״כתוב״ באבן מורכבת יותר — כן הופכת הסביבה
 העירונית למעניינת יותר. קהילח חסרת מודעות ואהבה לנכסי העבר תהרוס את ״עיר
 הנצח״ — כפי שנהוג לכנות את ירושלים, כבירה שהזמן אינו חדל לתת בה את רישומו,
 ואותות חזמן אינם נמחים מעליה. שימור מוצלח של יפי העיר וזיכרונה אינו אפשרי ללא
 ״הכרה ציבורית״, ללא קשר הדוק של התושב למורשת העירונית ולמקומות התורמים
 להגדרת הזהות הקולקטיבית והאישית. ״הגברת המודעות לחשיבות הנושאים הסביבתיים
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 ולהעמקת הקשר של התושבים עם המורשת שלהם״3 היא תנאי מוקדם לשימור אופיה
 של ירושלים כעיר היסטורית. מכאן החשיבות של רפורמה בחינוך לשימור, אשר רצוי

 שתכלול את היסודות הבאים:

 תכניות חינוך לצעירים: הקשר עם הסביבה מעוצב מגיל צעיר, ועל כן יש לכלול בגנים,

 בבתי הספר ובכל מוסדות החינוך, תכניות לימודים משלימות העוסקות בסביבה, אקולוגיה,
 שימור והיסטוריה עירונית של ירושלים. גם חוגים העוסקים בנושאים אלה בשעות אחר
 הצהרים, עשויים להגשים מטרה זו ולתת לצעירים אפיק מרתק ומעניין למשחק, למחקר
 וללמידה. לאחרונה החלה החברה להגנת הטבע בפעילות כזו בבתי-ספר יסודיים אחדים.

 חינוך למבוגרים: יש להציע לתושבי-ירושלים השתלמויות ותכניות חינוך המאפשרות

 למקבלי החלטות, מתכננים, מורים ומנהיגים קהילתיים, לרכוש ידע עדכני בתחום הפיתוח
 בר-קיימא ואיכות הסביבה בירושלים. השתלמויות כאלו יביאו להכרת העיר ההיסטורית

 והארכיטקטורה של שכונותיה, דבר שיגביר מודעות לצורך החיוני בשימור.

 מסעי הסברת ופרסום: ניתן לקדם מסעי פרסום מקומיים, לאומיים ובינלאומיים, שיביאו

 את הציבור לכבד את הסביבה הטבעית וההיסטורית של ירושלים. כמו כן, ניתן להזמין
 את אוהבי ירושלים ברחבי הארץ ובעולם כולו, לקחת חלק בשימורה.

 בית-ספר לשימור: יש להקים בעיר בית-ספר גבוה לשימור, שיעסוק בהפצת טכניקות

 ואומנויות מסורתיות, ויתמקד בשימור ירושלים. תחום מיוחד וחיוני זה צריך שיילמד
 דווקא בירושלים. באוניברסיטת ת״א החלו כבר בלימודי שימור לתואר ראשון.

 מרכז לשימור: יש לשקול את הקמתו של מכון למחקר ועשייה, שמרכזו בירושלים, לקידום

 הערכים והמדעים של פיתוח ושימור בר-קיימא. שני הגופים יוכלו ליישם ביחד מדיניות
 מתקדמת של פרסום ותערוכות בשיתוף פעולה עם מוסדות נוספים, כגון מוזיאון-ישראל,

 המועצה לשימור אתרים, בצלאל, מרכזים קהילתיים ועיריית-ירושלים.

 הגברת המודעות הסביבתית היא תהליך חינוכי ארוך. בלעדיו יהפוך הצורך בשימור
 לנחלתם של מתי מעט, או יעבור מן העולם כאופנה חולפת. זוהי הבעיה הדחופה ביותר
 שעמה יש להתמודד: פיתוח תרבות של שימור בעיר, בטרם תשקע חלילה אל נבכי השכחה.

 5 מתוך מגילת ירושלים בת-קיימא - ראה נספח.
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ם ו כ י  ס

 ״שלום, פיתוח והגנה על הסביבה תלויים אהדדי ואינם ניתנים
 להפרדה״(הצהרת דיו, 1992).

 ירושלים היא בירת ישראל ועיר-עולם. דווקא על רקע המצב הפוליטי והביטחוני המעורער
 השורר בה בעת כתיבת שורות אלה, בולט ההכרח לשמרה למען הדורות הבאים. בכל
 קונסטלציה פוליטית ומנהלית שתיווצר בעיר, יש לחוקק חוק ייחודי: ״חוק לשימור
 ירושלים״ אשר יגן על ערכה האוניברסלי יוצא הדופן מפני אינטרסים מקומיים, כיתתיים
 ונדל״ניים צרים. ברמה הבינלאומית, חתימתה של ישראל על רשימת המורשת העולמית
 ועל עקרונות הפיתוח בר-קיימא, צריכה להיות מלווה בקיום מדיניות מתקדמת לשימור

 הנכסים ההיסטוריים והטבעיים של העיר.

 יש להשלים בדחיפות תכנית-מתאר חדשה לירושלים, משום שהתכנית הישנה היא
 חסרת אונים בכל הקשור לשימור. על תכנית זו לכלול תכניות מגזריות לשימור, שיגנו על
 העיר העתיקה וסביבותיה, על העיר הפנימית המורחבת, על נופים ומורשת טבעית ועל

 ״איים״ חשובים נוספים של זיכרון.
 צעד ראשון בכיוון זה הוא השלמת ״כרטסת השימור״ לעיר ופרסומה. עם פרסום
 ההודעה על תכנית המתאר החדשה, יש להשעות כל פעולה הסותרת את הקווים המנחים

 שלה ולשקול כל תכנית לפי עקרונות
 השימור שבתכנית.

 ירושלים מהווה מכלול אקולוגי, נופי
 והיסטורי יחיד במינו. מכלול זה יינזק
 חמורות מפיתוח חפוז, שאינו בר-קיימא.

 איור 9
 שילוט על בניינים לשימור בירושלים,
 בכניסה למנזר רטיסבון ברח׳ שמואל
 הנגיד

 מנזר וגית ספר מקצועי יטיסכץ
י 0 פ ־ת ס נ י ט־פת• קוזיל׳ י ״ ׳ נ  הבניין נבנה בין *187 ל-*»יי>ו כ
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ר. האופיינית לסנטן הר י מעיצכ נסימטרי מ:טאל ו ג ן המו י י ט  ה
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 גובה הבנ״ה 1>דושל>ם
 מייק טרנו, שלמה חסון

 שאלת גובה הבנייה כחלק מתכנון כוללני ובר-קיימא

 שאלת גובה הבנייה בירושלים נוגעת לכל מי שאופיה, דמותה ומורשתה של העיר קרובים
 ללבו. שכן, מראה העיר משקף את ערכיה, ובנייה גבוהה מבטאת גם מסר תרבותי וערכי.
 עוד בימי קדם הקימו החברות האורבניות במרכזי היישוב, את המקדשים שסימלו
 כניעות, הערצה ומסירות לאלים. תמיד היה זה מבנה גבוה או בולט, שהוקם במקום רם
 ונישא מעל היישוב כולו. כיום מהווים המבנים הגבוהים ביטוי לפיתוח עסקי, מוסדי
 ותיירותי. אלה הן ״הקתדרלות״ של העיר המודרנית. הגודל והבולטות של רבי הקומות

 אמורים לבטא עושר ועצמה כלכלית.
 בעידן העסקים, בו רבי הקומות מסמלים מוקד של עניין ופעילות, הפכו גורדי השחקים
 לאמצעי זיהוי של מרכזי הערים, ואנו עדים לתחרות בין אדריכלים ומהנדסים על פיתוח
 טכניקות לבנייה גבוהה יותר ולהאדרת הפעילות במרכזי הערים. במצב כזה עלולה העיר
 להפוך לזירת תצוגה של ״אגו״ ויוקרה פרטית וזה עלול להיעשות על חשבון טובתו של
 הציבור. חברות הבנייה בעלות האמצעים והאשראי מרוויחות הון עתק מן המבנים הללו,

 בעוד שרוב הציבור ״מרוויח״ מפגע חזותי ואקולוגי חמור.
 ההשלכות של בניין גבוה משתנות בהתאם להקשר הסביבתי שבו הוקם. לבניין גבוה
 שהוקם בתוך רקמה בעלת גובה וקנה-מידה נמוכים ממנו(מבנה חריג), יש לרוב השלכות

 שליליות. לעומת זאת, אין לפסול על הסף הקמת בניין גבוה באזורי-פיתוח חדשים.
 לבנייה חריגה מהגובה השכיח יש כמובן השלכות ויזואליות. למשל, בעיני המהלך
 ברחוב נתפס גובה של 4 קומות כגובה קו העצים. מבנים גבוהים המהווים חריגה מקו
 צמרות העצים והטבע שסביבם, גורמים לשינוי מהותי בנוף האזור. בנוסף לכך, הבניין
 החריג בגובהו נתפס בעיני הדיירים בסביבתו כ״שכן רע״, שמטיל צל מאיים על השכונה
 כולה ומגמד אותה. אין זה דימוי בעלמא, שכן לבנייה לגובה השפעות ברמת המיקרו-
 אקלים. חלק מן ההשפעות הן על המרחב שבין המבנים: מבנים גבוהים יוצרים שינויים
 בזרמי האוויר, חוסמים רוחות או משנים את עוצמתן — דבר העלול להקשות על ההליכה
 בקרבתם(לדוגמה: ״מגדל העיר״ בכיכר ״המשביר״ בירושלים). המבנה החריג עלול לגרום
 גם להצללת הרחוב, שיכולה להביא לשינויי טמפרטורה. כמו כן מאפילה כל קומה שנוספת
 לבניין על הקומה שמתחתיה. יושבי החדרים שהאור נשלל מהם בקומות אלה, נדרשים
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 להשתמש בתאורה מלאכותית, דבר שיש לו השלכות חמורות על הבריאות, על יכולת
 הריכוז ועל היעילות בעבודה.

 שאלת גובה הבנייה נוגעת ישירות לסוגיית הצפיפות האופטימלית: האם יכולה הבנייה
 לגובה לחסוך במשאבי-קרקע, בלי שתגרום בשלבים מאוחרים יותר למכלול בעיות אשר
 מחייבות את הגבלתה? דווקא באזורי-פיתוח חדשים, שאינם גובלים במרקמים היסטוריים
 או במרקמים לשימור, יכולה הבנייה לגובה לענות על בעיות צפיפות ושמירת שטחים
 פתוחים, ולהשתלב במטרות השומרות על איכות הסביבה. בהקשר כזה אין קנה המידה
 של הבניין הגבוה מתנגש עם קנה המידה הקיים, ואין אנו נתקלים בבעיות של מבנה חריג

 לסביבתו.
 בנייה לגובה משפיעה על מסגרת שלמה של גורמים חשובים המעצבים את דמותה
 של העיר. לבנייה כזו יש משמעות ויזואלית, תרבותית, סביבתית, חברתית וכלכלית.
 היבטים אלה חייבים להילקח בחשבון בפתחו של כל דיון הנוגע לגובה הבנייה. פרק זה
 נועד לשרטט את קווי המסגרת לדיון שכזה ולהציע פתרונות מעשיים בכל היבט. לשם כך
 נקבע תחילה את המאפיינים של גובה הבנייה, לפי אזורים גיאוגרפיים ואזורים שימושיים.

 הקשר בין צפיפויות הבנייה לבין גובה הבנייה בעיר

 במדינה ששטחה קטן ותושביה רבים, נשמעות חדשות לבקרים טענות התומכות בבנייה
 גבוהה, במטרה ״לשחרר״ שטחים פתוחים. טענות ״פשוטות״ אלה טומנות בחובן מורכבות
 מסוכנת, שכן בגובה בנייה מסוים הופכת המשוואה ממשוואה של יחס-ישר(״ככל שהבניין
 גבוה יותר — יתפנה יותר שטח פתוח״) למשוואה מורכבת יותר, אשר מערבת גורמים
 מתחומים שונים - החל בערך הקרקע והשירותים הניתנים לתושבים וכלה בתחושות
 הפסיכולוגיות של האנשים הגרים בצפיפות. צפיפות המגורים בישראל היא פועל יוצא

 של מדיניות תכנונית, תרבות-דיור, אקלים, טכנולוגיה ותקני-חנייה.

 צפיפות מגורימ: צפיפות שכונתית נחשבת גבוהה כאשר היא מגיעה ל־20 יחידות-דיור

 לדונם נטו. בהבנה שבכל יחידת-דיור (יח״ד) יש 100 מ״ר, מתקבלת צפיפות בסדר גודל
 של עד 200% אחוזי-בנייה. אם לוקחים בחשבון חניונים למכוניות פרטיות לצד מבני
 המגורים בשכונה (25 מ״ר למכונית), הרי שבחישוב של מכונית למשפחה, שטח התפוסה

 של כלי הרכב הוא עד מחצית (!) שטח המגרש.
 צפיפות הבינוי גדלה עוד יותר עקב הצורך בשטחים פתוחים אשר נקבעים על סמך
 תקני-תכנון מחושבים ומותירים פחות שטח לבנייה בשכונות מגורים. הרצון לדחוס יותר
 אנשים בשטח נתון גורם לחוסר יציבות, לא רק של ערך הקרקע (בנייה לגובה מביאה

238 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 לעליית מחירים באזור קטן יחסית, כך שערך הקרקע הוא ספקולטיבי בלבד) אלא גם של
 השירותים העירוניים הניתנים לתושבים. שירותים כגון תשתיות, תקשורת, דרכים, תחבורה

 ואמצעי-בטיחות — צריכים להינתן במידה שתספק גם צרכים עתידיים.
 יש ליצור, אם כן, איזון בין שירותים הכרחיים לציבור, כגון הקמת בתי-ספר ופארקים,
 אשר מהווים הפחתה משטחי המגרשים למגורים, לבין ההשלכות השליליות של מגורים
 בצפיפות גבוהה, המתבטאות למשל בלחצים פסיכולוגיים ותחושת חוסר מרחב ואי־
 נוחות. עם זאת ניתן להצביע על דוגמאות לצפיפות גבוהה, אך אפשרית. דוגמה לכך היא
 שכונת נחלאות בירושלים, לה אופי ייחודי של בתים ותיקים בצפיפות גבוהה, בסמיכות
 רבה למרכז העסקים הראשי(המע״ר) של ירושלים; או שכונות בצפון תל-אביב, דוגמת
 רמת-אביב ג/ המורכבות מרבי-קומות המאכלסים הרבה משפחות בצפיפות גבוהה. הניסיון

 התכנוני מצביע על צפיפויות של 16 יח״ד לדונם נטו לצורך יעילות אורבנית.

 צפיפות בנייה שלא למגורים: סדרי הגודל של אחוזי הבנייה והצפיפות משתנים כאשר

 מדובר בבנייה באזורי מסחר. ניתן להגיע למרביות של מסחר בתוך רקמה אורבנית, על-
 ידי קביעת אזורים עם בנייה של 300 אחוזי-בנייה על 6 קומות, או 450 אחוזי-בנייה על 8

 קומות.
 לכאורה יכולה בנייה גבוהה לשחרר קרקע לצורכי-ציבור. אך יש להגדיר מהם אותם
 שטחי-ציבור ומהו הפיתוח התורם לטובת הציבור. בחוק התכנון והבנייה נקבע כי מותר
 להפקיע שטחים לצורכי-ציבור אם יוצעו בהם שירותים לציבור. אולם ״צורכי-ציבור״
 משתנים עם הזמן, ו״שירותים״ רבים נהנים היום מקביעה זו, למרות שהם בבעלות
 פרטית או בבעלות ממשלתית, אך אינם תורמים דבר לציבור. ראוי לחדש את הדיון בחוק
 ולהתאים את ההגדרות המשפטיות לצרכים המשתנים של הציבור, כדי שהחוק יפעל

 לטובתם.
 כאשר מסתכלים על התמונה בכללותה, מעוררת בניית גורדי-שחקים בעיות של
 שירותים וצרכים של התושבים. נבחן את הבעיות המתעוררות כתוצאה מהחיבור בין
 ״שיטת התמריצים״ לבין אינטנסיביות הבנייה, שמתבטאת בבנייה רבת-קומות, או בבנייה
 נמוכה וצפופה. שימושי-קרקע רבים מתחרים על שטחים בקומות הקרקע של מבנים.
 תחרות זו נובעת מכסות הקרקע של השטח כולו והשלכה של הקומות שמעל קומת
 הקרקע. קיימת מערכת של תמריצים שבמסגרתה, תמורת אחוזי-בנייה גבוהים, מושגת
 התחייבות לפיתוח שטחים פתוחים או ציבוריים לטובת הציבור הרחב. אולם עניין זה
 דורש עיון נוסף: כדי שהמנגנון יופעל בכדאיות כלכלית, לא ייתכן שבונוסים יינתנו באופן
 אוטומטי. יש לדאוג שהמערכת תאזן את עצמה באמצעות בלמים ואיזונים, למשל ע״י
 היטלי-השבחה על רווחים ותמריצים למנות-פיתוח של 5,000 מ״ר, כך שהתמריצים ישפיעו
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 גם על בעלי מגרשים קטנים, ולא יגרמו לאיחוד חלקות. שיטה זו פועלת גם בתחום
 השימור: על עבודות שימור יתוגמל היזם בתוספת אחוזי-בנייה. עם זאת, ריכוז אחוזי
 הבנייה על שטח מצומצם בתוך חמתחם חמיועד לפיתוח, עשוי לאפשר ליזם להימנע
 מפיתוחם של החלקים הפחות נוחים, בעיקר בתחום הפינוי של שימושי-קרקע קיימים.
 בשל התמורה הגבוהה לשטחי-מסחר קמעוני ולשירותים אישיים בקומת הקרקע -
 נעלמת לעתים קרובות הכיכר הציבורית. כאשר היא אינה נעלמת, מתבטא קיומה לרוב
 בכיכר מלבנית בנויה וחשופה, ובמרכזה מעט דשא או ״פסל״, שאינם דורשים אחזקה

 רבה, אך גם אינם תורמים תרומה משמעותית לציבור.

 לקהי העבר: ניסיון מעניין ליצור שילוב נכון בין שטח-ציבורי-פתוח לשטחי-מגורים נעשה

 כבר ב-1922 ע״י הארכיטקט >ה-קורבוזיה(Le Corbusier). ניסיון זה בא על רקע התנאים
 הסביבתיים החמורים ששררו באירופה מאז המהפכה התעשייתית, והמצב הקשה לאחר
 מלחמת העולם הראשונה. לה-קורבוזיה קיווה ליצור עיר אידיאלית המורכבת מגורדי-
 שחקים מופלאים, חמוקפים שטחים פתוחים ונרחבים. העיר כולה הפכה לפארק עצום.
 60 מגדלי-מסחר שהכילו 1,200 איש לדונם, כיסו רק 5% מכסות הקרקע ורוכזו בלב
 העיר. סביבם תכנן הארכיטקט טבעת של רבי-קומות בגובה 8 קומות כל אחד, לצורכי
 מגורים. בין בנייני המגורים הוא פיזר שטחים פתוחים בשפע וסביב טבעת הדיור, במעגל
 חחיצוני ביותר - גנים ציבוריים. לה-קורבוזיה פיתח רעיון זה עבור מספר ערים, ביניהן
 גם מרכז פריס. החידוש שבתכניתו היה ריכוז הצפיפות לגובה ושחרור שטחים בפריפריה.
 האהדה לגורדי השחקים, ההתלהבות וההערצה לגאונים שיצרו אותם, התבטאו אצל לה־
 קורבוזיה במשיכה לדברים מתועשים, למכונה, למיזוג-אוויר ולמעליות. בנקודה זו נפגשת
 האידיליה במציאות. הגנים היפים של מגדלי המגורים הפכו לחניוני-ענק וודאי שלא
 נותרו שטחים פתוחים בלב העיר, משום שהשטחים הפתוחים היו בעצם למדרכות וכבישים.

 תכניתו של לה-קורבוזיה, שזרעה הרס בעיר, נקטעה עם שיקומו הסופי של רובע
 Marais ופרויקט Les Halles בפריס. הכשל העיקרי של הערים שתוכננו ברוח לה-קורבוזיה
 היה בעצם המחשבה שאנשים פשוטים, מבני המעמד הבינוני, יחפצו לחיות בסביבה
 המנוכרת שיצרו ההשלכות החברתיות והכלכליות של בנייה לגובה. כאמור, בהרבה סוגיות
 של בנייה לגובה מתחרה האינטרס הכלכלי של היזם באינטרסים ציבוריים כלליים. מעבר
 לרצון היזם להרוויח מן הבנייה לגובה, יש לסוגיה היבטים כלכליים נוספים. קיימות
 עדויות רבות לכך שמבנים גבוהים גורמים לחוסר-יציבות בערך הקרקע. מחירי הקרקע
 עולים ופיתוח הנדל״ן מתרכז באזורים מרוכזים יחסית, בהם השמירה על ערך הקרקע

 היא ספקולטיבית בלבד.
 ניתן לבטא את התהליך במשוואה פשוטה:
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ן הבניין = מ״ר * שימוש * גובה * איכות הבנייה + עלות ר  ע

 ערכי הקומות הנמוכות בבניינים הסמוכים לבניינים הגבוהים, יורדים ללא קשר לערכם
 הראשוני, עקב המחסור באור ובאוורור. מעבר לכך, ככל שהבניין גבוה יותר, אחוז קטן
 יותר של דיירים נהנה מהיתרונות שמציעות הקומות העליונות(יוקרה, אור, אוורור, שקט

 ונוף).
 בעיה נוספת היא בעיית הבקרה על הבניינים. כל אלמנט בנוף האורבני נתון לאחריות
 של ארגון ציבורי או פרטי שונה. עובדה זו גורמת לחוסר אחידות של הסביבה הכוללת.
 האינטרס הכלכלי לא חייב להתנגש עם האינטרס הציבורי. רצונם של היזמים יכול להתמזג
 עם האינטרס הציבורי ע״י השמשה (שימוש מחדש — reuse) של מבנים ישנים. דרך זו
 עדיפה על פני התפרסות מחוץ לעיר, בבנייה חדשה. פיתוח שכזה נעשה על-ידי הרחבת
 מבנים קיימים ומחזור מגרשים שאינם בשימוש לצורכי מסחר, עסקים ומגורים. כמו כן

.(infill) ניתן למלא מגרשים שלא נוצלו בתהליכי פיתוח קודמים 
 מהירות הבנייה וההתחדשות (regeneration, revitalization) של מרכזים אורבניים,
 מקלות על מערכת התחבורה, מפחיתות את התלות ברכב פרטי, מפחיתות את זיהום
 האוויר ואת צריכת האנרגיה, מקלות על הניידות של אנשים חסרי רכב פרטי ממעמד
 סוציו-אקונומי נמוך, או קשישים. בנייה שכזו מאפשרת התברגנות (gentrification) של
 המרכזים העירוניים הוותיקים יותר — כלומר, אכלוסם על-ידי אוכלוסייה צעירה
 ואקטיבית, תוך מעבר האוכלוסייה הבוגרת יותר למעגלים החיצוניים של העיר (פרבור).
 תהליך הג׳נטריפיקציה מתערער ע״י בניית רבי-קומות למגורים במרכז העיר (ראה
 לדוגמה ״מגדלי ירושלים״ ברח׳ רבי עקיבא). דירות יוקרה אלה, אשר חלקן מציעות
 אמנם נופים מרהיבים, אינן קולטות ציבור צעיר מפאת מחירן היקר. כתוצאה מכך עומדות
 חלק מן הדירות ריקות, בעוד שדווקא שכבת התושבים הצעירים, האופטימלית למעבר

 ולחיזוק מרכז העיר, אינה מסוגלת לעמוד בעלות הכרוכה בכניסה לבניין כזה.
 בנייה לגובה (עד 12 קומות) מתאימה יותר לאזורים של בנייה חדשה, שם אין היא
 נתפסת כחורגת מהגובה השכיח של סביבתה ואינה מאפילה על המרקם הקיים, אשר לו
 קנה-מידה קטן יותר. בנייה כזו מכוונת לעתים לאוכלוסייה הומוגנית מסוימת ומספקת
 שכנות טובה, ויחד עם זאת היא מונעת התפרסות של שכונות חדשות על חשבון השטחים

 הירוקים הגובלים בעיר.

(new development) לסיכום, יש למצוא את האיזון הנכון בין יכולת הפיתוח החדשה 
(reuse) שמציעה העיר (למשל: בניית שכונות בפריפריה), לבין האפשרות לפיתוח מחדש 

 תוך מילוי מרווחים קיימים במרכז, ובדיקה של כל שכונה לגופה.
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ם י י ת ב י ב ס יים ו נ ו ם תכנ י ט ב י  ה

 משמעות חזותית. עמדנו על המשמעות הוויזואלית שיש לבניין גבוה, החורג מקו צמרות
 העצים בעיני המהלך ברחוב. גובה ״קו העצים״ הוא רף גובה המבטא את הטבעי והאנושי,

 בדומה לגובה שניתן לעלות ברגל, בלי להיזקק למעלית. גם השמירה על שטחים פתוחים

 נותנת תחושה של מרחב ושל ״פיסת שמיים״. זהו ערך חיוני עבור מי שמתגורר בעיר.

 השמיים הם ערך סביבתי-ציבורי ולכולם הזכות ליהנות מהם.

 איור 1
 דוגמה למבנה החורג בממדיו מהרקמה העירונית סביבו(מרכז בעלז ברוממה)

 המבנה הגבוה זקוק לפרופורציות חדשות של מרחב: פרופורציות הגורמות לשינוי במבנה

 הרחוב המסורתי. הצבתו של מבנה גבוה בתוך מערך שכזה אינה תואמת את המערך

 הקוהרנטי שנוצר בעקבות התפתחות היסטורית של רחובות וכיכרות. בבנייה נמוכה נשמרת

 ההמשכיות של הבינוי על קו הרחוב, והחזיתות המסחריות תורמות לאופי המיוחד

 וההיסטורי של השכונה. בניגוד לכך, מבנים גבוהים אינם מוצבים ברציפות עם המבנים
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 הקיימים. הם מפריעים לגובה השכיח והם יוצאי-דופן מבחינת חומרי הבנייה שלהם.
 חזיתות הבניינים הגבוהים שונות גם בסגנונן מחזיתות שאר בתי הרחוב. מטרת ההגבלה

 על גובה הבנייה ברקמות אלו, היא לשמור על הנכסים ההיסטוריים בעיר.

ן רקמות אורגניות אחרות(שאינן היסטוריות): אין לפסול רבי-קומות ו ת  גנייה לגוגה ג

 באזורים כאלה, אולם יש לקיים דיון לגבי מיקומם והיקפם. כשבונים על־פי תכנון כולל,
(La défense) כמו למשל בערים חדשות דוגמת ברזיליה, או בשכונות כדוגמת לה דפנס 

 בפריס — ניתן להגיע לפתרון מוצלח.
 יש שהבנייה הגבוהה חוסכת קרקע ומאפשרת צמיחה של העיר בלי לפגוע באיכות
 השטחים הפתוחים סביבה. מבנים צרים, בקרבת הפסגה, מדגישים את הטופוגרפיה,
 בעוד שמבנים מסיביים עלולים לגמד ולעוות את המורפולוגיה הטבעית, למנוע מבטים

 אל הנוף ולפגום באופי העיר.

 לחזות העיר יש חשיבות גם כביטוי לערכי המתגוררים בה וגם לדימויה. לרבי-קומות יש
 דימוי כלכלי ועוצמתי. מנקודת ראות זו, נשמעה טענה שכדאי לעודד בניית ״מגדלים״
 בעיר, שכן אלה יעידו דווקא על חוזקה הכלכלי. גם היחסים הקרובים בין מרכזי הפעילות
 והתעסוקה ממריצים את הדרישה לרבי-קומות, משום שזהו פתרון שמצמצם את הצורך
 בתחבורה אופקית. מאידך גיסא, עלויות השכירות ברבי-קומות הן גבוהות מאד ורק

 מעטים יכולים לעמוד בהן.

 הארכיטקטורה של הבניין הגבוה
 אם נבחן מקרוב את היחסים בין הבניין הגבוה לשאר הרחוב, נגלה שהוא עלול להפריע
 לחתך הרחוב ולפרופורציות שלו. צורת הבינוי המקובלת של רבי-קומות היא בנסיגה מקו

 הרחוב ובכך היא שוברת את הרצף האורבני הקיים.
 בדרך-כלל מתרכזים רבי-קומות למאסה ארכיטקטונית של מבנים דומים, המשדרים
 ״שגשוג כלכלי״. מסר זה מועבר ונתפס במיוחד כאשר המבט אל המע״ר הוא מרוחק.
 אולם במפלס הרחוב, הרושם העיקרי הוא של מונוליטיות חמורה. מקרוב דומים המבנים
 להגדלה של הדגמים מהם נוצרו. ככל שהם גדלים, יש בהם פחות התייחסות לפרטים.
 לעתים קרובות תופסות מאסות אטומות אלו את מקום המרקם הארכיטקטוני המגוון
 שאפיין קודם את הרחובות (תהליך שמזכיר את היעלמן של החנויות הקטנות לטובת
 קניוני הענק). רבי הקומות, בהיותם סמל להצלחה, עלולים להביא ל״תחרויות גובה״,

 במקום להעשיר ערים אורגניות המשלבות בינוי ומרחב.
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 השלכות סביבתיות
 רמת המיקרו-אקלים: כבר עמדנו על חשיבותם של האור והאוויר לאיכות החיים ולערך

 הקרקע. אזורים עם רבי-קומות משופעים בבעיות של תאורה וזרימה תקנית של אוויר
 נקי.

 פתרון חלקי לכך ניתן להשיג ע״י עיצוב מיוחד של ראשי הבניינים, ההולך ומצטמצם
 כלפי מעלה, על מנת לצמצם את חסימת אור השמש על-ידי המאסות הבנויות.

 עומס תנועה וזיהום-אוויר: באזורים של בנייה גבוהה גובר עומס התנועה ברחובות, הן

 בתחבורה הציבורית הן בתחבורה הפרטית. דבר זה מגביר ביחס ישר את זיהום האוויר.
 המחסור במקומות חנייה והצפיפות הרבה על המדרכות, דורשים שינויים בתשתיות
 ובאמצעי התחבורה. מעבר לעלותם הכלכלית, פוגעים שינויים אלה לעתים קרובות בשטחים
 הפתוחים או באופי הרחוב, כאשר מרחיבים את הכביש על חשבון המדרכות, או כשהורסים

 לשם כך מבנים.

 טכנולוגיות גנייה ו״כנייה ירוקה״: כשבונים מבנים גבוהים משתמשים לעתים קרובות

 בטכנולוגיות בנייה חדישות. בנייה בחומרים מסנוורים, כמו זכוכית וברזל, פוגעת בשכנים
 ובעוברים ושבים. כיום, עם גבור המודעות לאיכות הסביבה, ניתן גם להשתמש בפתרונות
 טכנולוגיים שעולים בקנה אחד עם איכות הסביבה — בנייה כזו נקראת ״בנייה ירוקה.״
 קנה-מידה: כל בנייה חדשה פירושה פיתוח, ויש להתאימה לסביבה בה היא מתבצעת.

 קנה המידה הנכון לבחינת התאמה זו, מורכב משלושה גורמים. הראשון הוא גוכה המכנים.
 על הגובה להיות עקבי — להשתלב עם המרקם הכולל של הקרקע ועם קו הרקיע. השני
 הוא הגודל(נפח המבנה וגודל המגרש עליו הוא יושב). בניין אינו חייב להאפיל על סביבתו.
 הגורם השלישי הוא המראה הכולל (חומרים וגוון) - על הבניין להשלים את צורות
 המבנים ושאר האלמנטים בעיר ולהשלים עמם. קנה-מידה הוא מושג יחסי, משום שכל
 הגורמים שמהם הוא מורכב — הגובה, הגודל והמראה הכולל — שונים ומשתנים ברחבי
 העיר. קנה המידה של הבניינים נקבע גם על-פי השימושים שלהם. הגורמים לעיל משתנים
 בהתאם למטרת הבניין: מסחרי, עסקי, או מגורים. בניינים גבוהים, הממוקמים היטב,
 יכולים לתרום בהדגשת הטופוגרפיה וקו הרקיע הנוכחי של העיר. הם יכולים להוות
 נקודות ציון למבקר, להקל על ההתמצאות בעיר ואף להגדיר שכונות-מגורים לעומת
 מוקדי-פעילות. אולם, בנייה של רבי-קומות בקנה-מידה מוטעה, עלול לטשטש את אופיה
 של העיר ולהטיל צל על המבנים הרוחניים והלאומיים שלה. הבעיה מתעצמת כאשר
 מדובר בסביבה בעלת מוקדי-משיכה לתיירות. במצב כזה קשה עוד יותר לעמוד בלחץ
 היזמים המבקשים לאשר פרויקטים גדולים דווקא בסביבה כזו. ולא זו בלבד, הסירוב
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 לאשר פרויקטים גדולים וגבוהים עלול גם להחליש את יכולתה של העיר לעמוד בתחרות
 עם מרכזים מסחריים מחוצה לה. עיר היסטורית בעלת שכונות קטנות וותיקות, עלולה
 להיפגע מתוספת של רבי-קומות המשתלטים על המרקם ההיסטורי של חעיר ומוציאים

 אותו מהקשרו.
 קנה המידה בירושלים חשוב ביותר, בהתייחס למבנה העיר ולהפרדה בין הגרעין
 ההיסטורי לבין העיר הפנימית. שילוב של מבנה גדול במסגרת בעלת קנה-מידה קטן
 יחסית, כמו למשל בניין-משרדים או קניון בלב שכונה ותיקה — מערער איזון רב-שנים

 המבטא את יחס התושבים אל סביבתם.

 לסיכום, הבנייה לגובה משפיעה על מערכת מורכבת של גורמים סביבתיים. השפעות אלה
 ניתן לצמצם ע״י בנייה מושיכלת המתחשבת במערך הגורמים שמנינו לעיל, והגבלת גובה

 הבנייה על-פי הצורך.

 בנייה גבוהה בירושלים

 עד כה ראינו כי הבנייה החריגה משפיעה על דימויה של עיר, ויש לה היבטים כלכליים,
 סביבתיים, חברתיים וערכיים. בעיר כירושלים מקבלים כל ההיבטים הללו משמעות רבה
 פי-כמה. אין עוד בעולם עיר כה רבת ניגודים, משאת נפש לאנשים כה רבים לאורך
 הדורות וסלע מחלוקת כה קשה בעת ובעונה אחת. עברה הגדוש של ירושלים השאיר
 אותה כבולה למסורות שונות. זוהי עיר רוויה בזיכרונות קולקטיביים וכרוכה במשמעויות
 היסטוריות ורגישויות עמוקות. ערכיותה כבירת ישראל וסמליותה לעולם כולו, מצריכות

 התייחסות מיוחדת בעיצוב דמותה ופניה העתידיות.

 ערים וזיכרון

 הנוף העירוני של ירושלים — במיוחד הנוף של אגן העיר העתיקה — משקף את הזיכרון
 הציבורי של ירושלים כפי שהתגבש במשך הדורות. הוא מבטא ערכי-מורשת דתית, תרבות
 של קהילה וחברה מסורתית קדם-מודרנית והיסטוריה בת אלפי-שנים. נוף זה, על הערכים

 הגלומים בו, מקנה לירושלים את זהותה וצביונה התרבותי.
 מטעמים אלה הבנייה לגובה בעיר היסטורית כירושלים מחייבת הקפדה רבה על
 המיקום והמינון של המבנים הגבוהים. אין כל מחלוקת כי לכל דור יש זכות להטביע את
 חותמו על הנוף, ולכן השאלה המרכזית אינה אם לבנות, אלא היכן לבנות ובאיזה מינון.

 בהקשר זה עולות מספר סוגיות והצעות להתמודדות אתן.
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 סוגיות העולות בעת התכנון

 דימוי העיד: מהי צפיפות הבנייה הרצויה ומהו גובה הבנייה הרצוי במרחבים הייחודיים,

 באגנים הוויזואליים של העיר, במבואות העיר ובשעריה? כיצד יתחברו המרחבים, האגנים
 וקווי הרקיע וכיצד ישפיעו על דימוי העיר?

 חלוקת העיר לפי תפקודים: מהו הגובה ומהי צפיפות הבנייה הראויים לעיר העתיקה

 ולעיר ההיסטורית הפנימית?

 אופציות: מהם האילוצים הכלכליים והחברתיים המשפיעים על גובה הבנייה, ומהם

 האילוצים הסביבתיים וחחזותיים? ובהתחשב באילוצים אלה, מהן האפשרויות העומדות
 בפנינו בשאלת הבנייה לגובה באגנים חחזותיים של העיר?

 רכיבים במרקם העירוני

 א. מרחבים ייחודיים

World)מרחב העיר העתיקה וסביבותיה: ירושלים העתיקה היא עיר של מורשת עולמית 

 Heritage City) והיא מעוררת עניין ומשיכה בכל רחבי תבל. כל זאת בזכות הגרעין העתיק
 של העיר והמיתוסים הקשורים בו. בנייה ופיתוח בתוך מרחב עתיק ומקודש זה, מחייבים
 התייחסות ספציפית, שכן לכל נגיעה תהיה השפעה על קנה המידה, קו הרקיע ותפיסת

 האגן החזותי שלה.

 מרחב העיר הפנימית: העיר הפנימית היא פסיפס של שכונות בעלות מרקם עדין וערך

 היסטורי, והיא משתרעת על פני חלקות קטנות. מבחינה מרחבית-תפקודית, אזור העיר
 הפנימית הוגדר כאזור טבעת המגורים המרכזית הכוללת בתוכה את רוב שכונות המגורים
 היהודיות שנבנו בסוף המאה ה-19 מחוץ לחומות העיר העתיקה. להגדרה זו יש להוסיף

 שכונות מגורים שנבנו עד קום המדינה ב-1948.

 אזורים לשימור: בקטגוריה זו נכללות שכונות ותיקות מהתקופה שלפני קום המדינה.

 קריית הלאום: המבנים במרחב זה הם בעלי-משמעות ציבורית והם מסמלים את ריבונות

 ישראל בירושלים.

 מרחב הפריפריה: זהו חמרחב הכולל את שאר אזורי הבינוי החדשים בעיר. אזורים אלה

 הם בעלי מרקם וקנה-מידה שונה, עקב ריחוקם מהגרעינים ההיסטוריים וסמיכותם
 לשטחים הפתוחים הגובלים בירושלים.
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 איור 2
י ירושלים״ ל ד ג מ ״  נחלה־שבעה, שכונה לשימור; ברקע -

 ב. אגנים חזותיים
 רוב שטחה של ירושלים המודרנית מתפרס על-פני שטח מצומצם המחולק לאגנים חזותיים

 שונים: שני האגנים העיקריים הם: אגן העיר העתיקה ואגן מוסדות הלאום. שניהם

 יושבים על טופוגרפיה גלויה והם מאפשרים מבטים מאזורים נרחבים לעבר רוב חלקי

 העיר. האגן הראשון והמרכזי מכיל את העיר העתיקה וסביבותיה. הוא כולל את ״אתר

 העיר״, את העיר הפנימית והגרעין המורפולוגי של העיר כולה. העיר העתיקה נתחמת בין

 ואדיות שונים ומורמת ונישאת מעליהם כעין ״במה״. זהו ללא ספק אזור לשימור, בו אין

 לבנות מעל לגובה השכיח. באגן זה יש לתת חשיבות עליונה לשמירה על קו-הרקיע.

 האגן השני, במערב העיר, הוא אגן מוסדות הלאום — קריית הממשלה. מרחב זה

 כולל גם את האוניברסיטה העברית בגבעת-רם, מוזיאון-ישראל, הכנסת ובית המשפט

 העליון. מבחינה מרחבית-תפקודית מתפתח באזור זה, הצמוד לכניסה לעיר, מרכז עסקי

 גבוה. מבחינה ויזואלית, בשל ריחוקו מהשכונות הוותיקות, יש לבנייה הגבוהה בתוכו

 פחות השלכות שליליות על המרקם ההיסטורי.
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 בנוסף לשני אגנים אלה, קיימים שני אגנים משניים — האגן הצפוני והאגן הדרומי.
 אגנים ויזואליים אלה מקשרים את קצות העיר ומשפיעים על הדרך בה נתפסת ירושלים

 מרחוק.
 חלוקת העיר למרחבים תפקודיים ולאגנים חזותיים מהווה בסיס להבנת העיר ולקביעת

 מדיניות שימור ופיתוח עבורה ולהטלת הגבלות על גובה הבנייה.

 ג. מבואות העיר ושעריה

 מבט אל העבר הקרוב ייטיב להמחיש את העצמה שחשים בני כל הדתות והעדות שעה
 שהעיר נגלית לעיניהם לראשונה. במסעו לארץ ישראל, בשנת 1864, תיאר החוקר ויקטור

 גרן(Victor Gruen) את מפגשו עם ירושלים:
 ״עברתי הרים ועמקים ולאחר עלייה וירידה במשעולים תלולים פחות או יותר,
 נעתי זמן מה על רמה טרשית. אחר כך, בשעה ארבע שלושים וחמש דקות, ראיתי
 פתאום לנגד עיניי את מגדל המסגד הנישא על הר הזיתים ...למראה ירושלים
 נוהגים כל הנוסעים לרדת מעל הסוס ולהשתחוות ביראה לפני חומותיה, אכן מי
 יוכל שלא לכרוע ברך בראותו בפעם הראשונה עיר שאפילו המוסלמים עצמם

 חשים חרדת קודש בבטאם את שמה: ׳אלקודס׳.
 מיליוני נוצרים באו לירושלים מארבע כנפות הארץ והשתחוו בהכרת תודה לשמיים
 שאפשרו להם בחסדיהם לראות במו עיניהם את הקריה המפוארת הזו, שהיתה
 עדה לפנים לנפלאים שבמופתים אשר נעשו עלי אדמות! לא אתאר את הרגש
 המפעם אותך ברגע זה, יש בו משהו אישי מדי וקדוש מכדי לחללו ולהוציאו
 מסתר הלב באמצעות מלות-חול חושפניות. המאמינים יבינוני בנקל. אלה שאינם
 מאמינים אולי יחייכו למקרא שורות אלה. אף על-פי כן שטוחה בקשתי לפניהם,
 שיואילו לחימנע מחיוך ומלגלוג. בטוחני שאילו עמדו לנוכח ירושלים והעבירו שם
 לפני עיני רוחם את ייעודיה האלוהיים, לא היו יכולים אף הם עצמם שלא להתרגש
 ושלא להיווכח כי הכוח העליון של זיכרונות כאלה השתלט על נפשם בלא-יודעין.״

 להגעה אל העיר יוחדו מנהגים שונים אצל בני הדתות השונות. הנוצרים נוהגים לכרוע
 ברך עם הגיעם לעיר, או עם התגלות העיר לעיניהם. היהודים, לעומת זאת, נוהגים לקרוע

 מבגדם, ולומר ברכה מיוחדת.
 גם היום, למרות שירושלים היא עיר מודרנית, חווים הבאים בשעריה ריגוש והתעלות
 נפש. העלייה המעוקלת בהר, החושפת טפח ומכסה טפחיים — בנייני האבן הנשקפים
 למרחוק — התעוררות המשקעים ההיסטוריים — כל אלה מרגשים את הבא בשערי
 העיר. לבנייה הגבוהה יש גם השפעה בקונטקסט הזה. בניינים גבוהים אכן יוצרים נקודות-
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 ציון בולטות, ואולי אף מושכות למרחוק, אולם ירושלים ההיסטורית דורשת ״שער״
 איכותי יותר. חזיתה של העיר צריכה ללמד על פנימיותה ולהוות חוט מקשר בינה לבין

 המבקר הניצב בשעריה.
 חוץ מהבעייתיות האסתטית והארכיטקטונית הכרוכה בהקמת מגדלים בכניסה לעיר,
 קיימת גם הבעיה של ניוון מרכז העיר, שכן הפיתוח מושך ממנו את מרבית הפעילות
 העסקית. עם זאת, שתי פנים למאבק הכוחות בין חמרכז לבין הפיתוח בכניסה לעיר:
 הפיתוח החדש מונע בנייה לגובה במרכז העיר, שהוא ברובו אזור לשימור הקרוב לאגן
 החזותי של העיר העתיקה. מצד שני, הפיתוח בכניסה לעיר נהנה מנגישות נוחה — קרבה
 לתחבורה ציבורית (רכבת קלה ותחנה מרכזית) ולמוסדות הציבור בקריית הלאום. אין
 להתעלם מן הגורמים והתמורות שהביאו להפחתת הפעילות של מרכז העיר, אך חשוב
 יותר לדאוג להחייאתו מבחינת תפקודו האורבני. בנייה גבוהה היא רק אמצעי לכך, ולא

 מטרה.
 לסיכום: הכניסה הראשית לירושלים היוותה מאז ומעולם צוהר לפנימיותה של העיר,

 וכל בנייה על-פני צוהר זה חייבת להיעשות בשום שכל וטעם.

 קו הוקיע והשטחים הפתוחים

 כבר עמדנו על הצורך בשמירה על הקו הטופוגרפי של העיר והדגשתו. בניית רבי-קומות
 העומדים במרומי הגבעות ובקנה-מידה ראוי — עשויה לשמור על קו זה ולהדגיש את
(preserved views) הטופוגרפיה המיוחדת של העיר. בנייה כזו תאפשר גם שימור הנוף 
 הפרוס לרגלי הגבעות — נושא שזכה להתייחסות ראויה בתכנית המתאר משנת 1944.
 למשל: המבט מבית הקברות הבריטי לעבר הר הבית קיבל תוקף סטטוטורי וביטוי בתכנית
 האב לשטחים פתוחים. בקו הרקיע הקיים של ירושלים ישנם מרכיבים אנכיים, הנגלים
 כנקודות-ציון ותורמים לתחושת ההתמצאות בעיר. ניתן להבחין בשלושה סוגים של

 נקודות-ציון כאלה:
 1. נקודות-ציון טבעיות הקיימות בטופוגרפיה הטבעית על-פני השטח!

 2. נקודות-ציון היסטוריות: אתרים בעלי חשיבות היסטורית שנבנו בנקודות אסטרטגיות,
 בכנסיית ״אוגוסטה ויקטוריה״ שעל רכס הר הזיתים;

 3. אתרים חדשים.

 במרוצת ההיסטוריה תרמה כל תקופה ותקופה ליצירת נקודות-ציון בקו הרקיע הירושלמי.
 כיום יש הטוענים כי מן הראוי למלא את קו הרקיע. ״מילוי״ כזה הוא לדעתם צורך
 אסתטי במטרה ליצור קו רקיע אחיד. אולם, בעיר הררית כירושלים מן הראוי לשמר את
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 אופיה הייחודי כעיר היסטורית בלי למלא אותה בנקודות-ציון חדשות. תוספת של בניינים

 בולטים עלולה לפגוע בקומפוזיציה העדינה והנעימה שנוצרה במשך השנים ונעשתה חלק

 מתחושת הזיכרון, הזהות והשייכות של כל המהלך בעיר.

 בירושלים, כבכל עיר, יש גני-נוי ושטחים ציבוריים התורמים לתחושת היציאה מן

 הסגירות והצפיפות ומאפשרים מגע עם ״פיסת-שמיים״ וירק. בתוך העיר יש גנים

 שבשוליהם נבנו בניינים גבוהים. בניינים אלה מגמדים לעתים את תחושת המרחב שיכלה

 להתקבל בגן. לכן, בנייה הגובלת בגנים אורבניים חייבת להיות פרופורציונאלית לגודל

 הגן. בפשטות, ניתן היה להאמין כי אם ״שטחים פתוחים זה טוב״, כי אז ״יותר שטחים

 פתוחים זה יותר טוב״ — אבל קביעה זו אינה בהכרח נכונה. האיכות של השטחים

 הפתוחים היא המקנה להם את תחושת המרחב הרצויה, ולא כמותם. בעבר הועלו מספר

 חלופות ליצירת שטחים פתוחים. מהן הציעו ״טבעת ירוקה״ סביב העיר, ומהן הציעו

 ״אצבעות ירוקות״ חחודרות אל העיר, דוגמת הוואדיות בין שלוחות הבנייה. בירושלים

 יש לנסות ולשלב בין חלופות אלו בהתאם לנתוני השטח.

 איור 3
 בנייה גבוהה במקום נישא: פרויקט ״הולילנד״ בירושלים
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 מדיניות הבנייה לגובה: לקחים מערים היסטוריות בעולם

 ירושלים אינה העיר היחידה העומדת בפני דילמות של ישן מול חדש. ישנן בעולם עוד
 ערים אשר עושות מאמץ להגן על הנופים הטבעיים והמונומנטליים המייחדים אותן.
 שיטה בולטת לכך היא הגבלת הבנייה לגובה בסמוך לגרעין ההיסטורי של העיר. יש ערים
 שהגבילו את גובה הבנייה בהתאם לגובהם של המבנים ההיסטוריים החשובים, כך שלא

 ניתן לבנות לגובה שיאפיל עליהם, או יגמד אותם.

 בסן-פרנסיסקו קיימת המערכת המפותחת ביותר בכל ארצות הברית לבקרת גובה הבנייה.
 בעיר זו יש מבנים בעלי צורה יוצאת דופן, בולטים או גדולים במיוחד. מבנים אלה הם
 בעלי משמעות גדולה לקהילה והם משקפים את אופי המוסדות ואת איכותם. בסן-
 פרנסיסקו יש חוקים האוסרים הרס מונומנטים היסטוריים וקובעים מגבלת גובה של 4
 קומות באזורי-מגורים. כלומר, בתכנון נכון ובחתחשבות בקנה המידה הנוכחי, ניתן לענות

 על הצרכים הפונקציונאליים והכלכליים של העיר.

 לונדון היא בעלת תכנית אסטרטגית מפורטת, המחלקת את הקרקע לשלוש קטגוריות:
 1. מקומות בהם אין מקום למבנים חריגים;

 2. מקומות רגישים במיוחד להשלכות של מבנים גבוהים;
 3. אזורים בהם הגישה היא גמישה וחיובית יותר למבנים גבוהים.

 המדיניות בלונדון נקבעת לכל אזור בנפרד. כך נשמר קנה המידה חייחודי של כל אזור
 ואזור וניתן להתייחס באופן פרטני לכל הצעת בנייה. אחד המקומות אשר אינם סובלים

 כל התערבות חריגה הוא אזור בתי הפרלמנט.
 בעיר וושינגטון נקטו בגישה מעט שונה. נקבעה מגבלת בנייה לגובה כללי של כ-40 מי.

 זהו אמצעי בקרה השומר על הפרופיל האופקי של העיר.
 מגבלות בנייה לגובה קיימות גם בערים היסטוריות כמו פירנצה, רומא, פריס

 אמסטרדם ועוד.

 לסיכום, יש מספר דרכים להתמודד עם דילמות של שימור מול פיתוח בנושא של בנייה
 לגובה. חוט השני העובר לאורכן של התכניות השונות הוא הבנת הצורך להגדיר מראש
 את מאפייני כל אזור ואזור, ולגזור מהם את קנה המידה הייחודי לכל אזור. רק אח״כ יש
 להציב מול קנה-מידה זה את הצעת הבנייה הספציפית ולראות אם היא תואמת אותו.
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 עקרונות לתכנון גובה וצפיפות הבנייה בירושלים
 בפיתוח עקרונות התכנון יש לכלול שיקולים אורבניים כלליים, כלכליים-חברתיים

 וארכיטקטוניים, תוך התייחסות לסוגיות דלעיל.

 איור 4
 הדמיה של בנייה גבוהה בכניסה לעיר ובמרכזה

ח מרכז ו ת י פ ת עדן ל ר ב ח ם ו י ל ש ו ר ח י ו ת י פ ת ל ו ש ר ס העיר, ה ד נ ה ת מ ק ל ח , מ ם י ל ש ו ר י - ת י י ר י  מתוך: ע

ר מן, ת אדר׳ אריה קוץ. אמי ו ש א ר ן ב ו ות תכנ ר ירושלים״, צו י ע ף מרכז ה ו פ י צ ת ו ו ש ד ח ת ה  העיר, ״

. ם י ל כ י ר ד ר א ע י ש מ  ע
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 שיקולים אורבניים כלליים

 מקומה של העיר המרכזית במערכת המטרופולינית: ירושלים, כערים רבות אחרות,

 הופכת לעיר ראשית בתוך מטרופולין רב-מוקדית. בתהליך זה נודדים חלק מהשירותים
 והפעילות הכלכלית, לרבות מבנים גבוהים, לעבר הפרברים. במערכת זו צריכה העיר
 המרכזית לדאוג כי התושבים החזקים מבחינה סוציו-תרבותית יישארו בעיר. השגת מטרה
 זו מחייבת גישה יצירתית וחדשנית להחייאת מרכז העיר. דווקא הקמתם של בנייני-
 משרדים וגורדי־שחקים במרכז, תפחית מכושר המשיכה של העיר ותדחק את אלה

 המחפשים נוחיות עירונית ואווירה עירונית אינטימית ומושכת — אל מחוץ לעיר.

 השינוי במבנה התפקודי של מרכז העיר: ברחבי העולם מסתמנת בשנים האחרונות

 ירידה בקרנם של מבנים גבוהים כגורם לפיתוח מרכז העיר. הדגש הועתק לתעשיית
 המידע, לשירותים, לתרבות ולבידור. זהו בתמציתו ״הרנסאנס העירוני״ הפוקד מרכזים
 עירוניים רבים. ההקמה של גורדי-שחקים במרכז ירושלים, ברוח שנות החמישים והשישים,
 מחטיאה את האתגרים של העתיד והיא עלולה ליצור מע״ר אמריקני טיפוסי המתרוקן

 בשעות הערב מתושביו ומותיר מרכז-עיר שומם ומנוכר.

 ההייאת מרכז העיר: תהליכי ההתברגנות(ג׳נטריפיקציה) מחווים מרכיב חיוני בהחייאת

 המרכז של כל עיר, ובכלל זה גם ירושלים. תהליכים אלה מתרחשים כאשר זוגות צעירים,
 או מבוגרים ללא ילדים, השייכים למעמד הבינוני, מחפשים שירותים, תרבות ומרחב
 תוסס. לשם כך הם עוברים למרכז העיר ומחיים אותה. ואולם, מבני-משרדים המתרוקנים
 בשעות הערב עלולים להרתיע כניסת אוכלוסיית זו. לכן, פיתוח צנוע, ההולם את אגן
 השימור של העיר העתיקה והעיר ההיסטורית ותוספת מגורים ופעילות תרבותית למרכז -

 יהפכו אותו למוקד משיכה ויעצימו את כוחו.

 תכנון זהיר וקפדני של מערכות התשתית והתהבורה: יש להקדיש תשומת-לב מרובה

 למערכת התחבורה וליכולתה לשאת בעומס התנועה הנוצר בעקבות הקמתם של מבנים
 גבוהים(המאכלסים יותר אנשים וכלי-רכב). מערכת הדרכים בעיר ההיסטורית בישראל,
 כמו באירופה, שונה באופן מהותי מזו האמריקנית. בניגוד למערכת הדרכים ישרת הזוויות
 של העיר האמריקנית, מערכת הדרכים בעיר ההיסטורית היא מערכת רדיאלית. החזיתות
 של המבנים הגבוהים עשויות לפנות מצד אחד לשדרה ראשית ומצד שני לרחוב צדדי

 ולפגוע באורח חמור בחזית הרחוב ובחיים המקומיים.
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 שיקולים כלכליים-חברתיים

 שיקולים כלכליים: שיקולים אלה תלויים בפונקציה של עלות המבנים הגבוהים לעומת

 התועלת הגלומה בהם. בחישוב העלויות יש להתייחס להרחבת התשתיות הנדרשת, לפיתוח
 דרכים ומערכות החנייה, וכן לפיצויים בגין מטרדים שייגרמו על ידי המבנים.

 שיקולים הכרתיים: מעבר להיותה בירת ישראל, בה מצויים מוסדות הממשל והחקיקה,

 התרבות וחחינוך — ירושלים היא גם מקום מגורים לאוכלוסייה רחבה ומגוונת. עם זאת,
 ירושלים היא עיר ענייה, וחלק ניכר ממשקי הבית בה אינו מסוגל לתמוך באחזקת העיר
 ובפיתוחה. לכך יש משמעות מיוחדת בקשר לבנייה גבוהה. הוצאות התחזוקה של בניינים
 גבוהים גדולות במיוחד והדבר מתבטא בין השאר בניקיון החללים הציבוריים, בחנייה,
 במקלטים ובמעליות. ההשלכות השליליות שעלולות לנבוע מהקמת מבנים גבוהים, מקבלות
 משנה תוקף בעיר שדייריה מעוטי-יכולת ומתקשים לשאת בנטל הכספי של אחזקת בתיהם.
 ידוע שציפוף יחידות-דיור לגובה, תוך שמירה על פרטיות והפרדה, מקשה על התקשורת
 בין הדיירים ומביא לאובדן הקשר ביניהם. כתוצאה מכך מתקשים הדיירים להתארגן
 לטיפול בסביבתם הקרובה. חוסר הטיפול מוביל להידרדרות מצבם של חחללים הציבוריים
 בתוך המבנה ומחוצה לו. בסופו של דבר, מחמירה הבנייה הגבוהה בתוך עיר ענייה את
 הפערים באיכות החיים בין תושבי העיר האמידים לתושביה העניים. מחקרים רבים
 מלמדים כי רק אחוז קטן מהאוכלוסייה נהנה מאיכות חיים טובה ברבי-קומות. מדובר
 באוכלוסייה מצומצמת, שנהנית מהדימוי של מגורים במבנה בעל אופי ״עירוני״ כמו רב-
 קומות. בד״כ זוהי אוכלוסייה מבוגרת ואמידה, בד״כ גם ללא ילדים. אין גם ספק שרבי-
 קומות אינם מתאימים למגורי אוכלוסייה ברוכת-ילדים. מעבר לבעיות הבטיחותיות
 השונות, מדובר בסביבה מנוכרת שגורמת גם לנתק בין דירות המגורים לבין השטחים
 הפתוחים שלרגלי הבניין, דבר המקשה גם על הורים לפקח על ילדיהם המשחקים בחוץ.

 בירושלים גבוה מאוד חלקם של הילדים באוכלוסייה. גם חלקה של האוכלוסייה
 היהודית שומרת המצוות הוא גבוה בעיר. ציבור זה אינו משתמש במעליות במועדים
 ושבתות. מכאן שבניית רבי-קומות במטרה לפתור בעיות של צפיפות-דיור, עלולה ליצור
 בעיות חברתיות רבות דווקא בירושלים. יש לבדוק באופן קפדני מי יוכל להתגורר במבנים
 גבוהים, שתחזוקתם גבוהה. ירושלים היא, כאמור, עיר ענייה ותושביה המקומיים יתקשו
 לעמוד בעלויות הקבועות והמשתנות הכרוכות במגורים במבנים גבוהים. יש לוודא את
 קיום הביקוש למבנים הגבוהים, ובמידה וביקוש זה קיים, יש לבדוק כיצד האכלוס של
 מבנים אלה ישפיע על המבנה החברתי של מרכז העיר. היבט חברתי נוסף תלוי בייעודם
 של המבנים הגבוהים. במידה והמבנים ישמשו למסחר, שירותים ומלונאות, עלול להיווצר

 מרכז ריק ומנוכר בשעות הלילה, עם סכנה של פשיעח ובריחת תושבים.
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 שיקולים ארכיטקטוניים ותכנוניים

 היכט התכנון הכולל:

 • היחס של מבנים גבוהים למבנים ולשימושים הסמוכים להם.
 • היחס בין גובה הבניין לבין גודל המגרש, אחוז התכסית ואחוזי הבנייה.

 היכט התכנון החזותי:

 • היחס בין הבניינים הגבוהים לבין עצמם בהתייחס למרחקים, גבהים וצורת הבניינים.
 • מניעת חסימת מבטים וחתייחסות לקו הרקיע.

 • היחס בין המבנים הגבוהים לטופוגרפיה.

 • איתור נקודות-ציון וזהירות מריבוי בניינים גבוהים הפוגעים בחזות העיר.

 היכט התכנון המפורט:

 • היחס לרחוב במפלס קומות הקרקע, ושילוב כיכרות ושימושים ציבוריים.
 • היחס בין גובה הבניין לרוחב הרחוב.

 • היחס בין קו-חזית לקו-מגרש.
 • היחס בין חתך הבניין לזווית חדירת קרני השמש לרחוב.

 • משטר הרוחות, מיקרו-אקלים ומידת ההצללה שהמבנה הגבוה מטיל על סביבתו.

 המלצות יישומיות

 בנייה לגובה, במסגרת התכנון הכולל, יכולה לסייע ביצירת מקורות תעסוקה ובהגדלת
 העושר והרווחה בעיר. אולם יש להיזהר מכך שתוך השגת יתרונות אלה לא נגרום לגימוד
 ולמסחור הנוף של ירושלים ובמיוחד הנוף של העיר העתיקה ומתחם הר הבית שבמרכזה.
 ניתן להקים בניינים גבוהים בירושלים, אבל חשוב לקבוע בבירור את האזורים שבהם

 אפשר להקימם, ולמנוע את הקמתם באזורים רגישים.
 על התכנון הנכון של גובה הבנייה לקחת בחשבון את כל היתרונות והחסרונות של
 הבנייה לגובה בכל נקודה בעיר. נוסף להמלצות הנוגעות לבנייה, אנו ממליצים על תכנית
(views)שתקבע באופן מפורט את קווי הרקיע של העיר, ועל תכנית אשר תכיר במבטים 
 מסוימים כ״מבטים לשימור״. להלן קווי הנחייה עיקריים לתכנון הבנייה הגבוהה בעיר:
 א. יש לשמר את אופיו הייחודי וההרמוני של אגן העיר העתיקה ולמנוע בנייה גבוהה

 בשוליו.
 ב. יש לשמר שכונות היסטוריות ולהימנע מבנייה גבוהת בתחומיהן.
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 ג. יש לשמור על הגובה השכיח בשכונות המגורים.
 ד. יש להרחיק בנייה גבוהה לשולי העיר.

 מכיוון שהשיקולים הכרוכים בקביעת מגבלות לגובה הבנייה הם מורכבים, יש מקום
 לערוך את ההמלצות לפי האזורים המוגדרים ״מרחבים ייחודיים״, כדלהלן:

 מרחב העיר העתיקה והאגן החזוהי שלה: באזור רגיש זה יש לתת חשיבות מכרעת לקו

 הרקיע. על המבנים שבסביבות העיר העתיקה למלא פונקציות ציבוריות ככל האפשר.
 זהו אזור שנועד לשימור ואין לבנות בו מעל לגובה השכיח. גם באגן החזותי יש לשמור על
 הגובה השכיח, כדי שלא ייראה בניין על קו הרקיע שמעל הר הבית. יש לשמור על האופי
 הייחודי של העיר העתיקה וחאגן החזותי שלה, מבלי למלא אגן זה בנקודות-ציון חדשות.
 תוספת בניינים גבוהים עלולה לפגוע בהרמוניה הנעימה שבין הנוף הטבעי לבין השטח
 הבנוי, שנוצרה במהלך השנים. הרמוניה זו היא חלק מתחושת הזהות של העיר ולכן יש
 לשמרה. הדברים אמורים במיוחד לגבי תכניות-בנייה לגובה ברכס ארמון הנציב ובאזור

 גבעת-שפירא.
 בתוך תחומי החומות אין להתיר הקמת מבנה, או תוספת למבנה, שגובהו המוחלט
 יעלה על גובה החומה בנקודה הקרובה ביותר לאתר הבנייה. מחוץ לעיר העתיקה אין

 להתיר הקמת מבנה לכל מטרה שהיא, בתחום 75 מטר מהצד החיצוני של החומה.
 גובה קו הבנייה צריך לעלות בהדרגה משולי האגן ועד לעיר החדשה.

 מרחב העיר הפנימית: רוב המרחב של העיר הפנימית הוא אזור שנועד לשימור. יש

 להכיר בכל השכונות שהוקמו בטרם קום המדינה כשכונות לשימור.
 באזורי-שימור, כפי שיאושרו בתכניות-מתאר-חלקיות של העיר, לא תותר בנייה לגובה
 מעל לגובה השכיח. גם באזורי החיץ (buffer zones) שמסביב לאזור זה, יישמר הגובה

 השכיח.
 לכל אזור לשימור ייקבע אזור-חיץ, שבו ובמרחק העולה על 75 מטר מגבול האזור
 לשימור, לא תותר הקמת מבנה, או תוספת למבנה, לכל מטרה שהיא, אם גובהם המוחלט

 יעלה על הגובה השכיח המוחלט (בנקודה הקרובה ביותר לאתר הבנייה).
 רצוי לפתח נוסחאות מרחביות בדומה למה שנקבע בתכנית העיר העתיקה וסביבותיה
 על מנת להקל על יישום התקנות. סטיות מנוסחאות אלו יותרו רק באישור הוועדה

 המקומית ובהסכמת הוועדה המחוזית.
 יש לשמר מקבצים קוהרנטיים של מבנים ותיקים אשר תורמים לייחוד של אזורים

 שונים בעיר.
 כדי לשמר מרקם-לשימור יש לשמור על גודל החלקות הקיים.
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 אין לאפשר חיבור של מספר חלקות לשם הקמת בניין בעל נפח גדול מן השכיח.

 יש לשמור על כל מבנה או חלק ממבנה שיש לו חשיבות אדריכלית, חיסטורית או

 ארכיאולוגית.

 במרכז העיר מוצע לשמור על גובה שכיח של 6 קומות, ו-8 קומות בחזית הרחובות

 הראשיים.

 במרכז העיר מומלץ לשנות את תכנית המתאר שבתוקף ולקבוע אחוזי-בנייה של

 250% מסחר, עם תוספת של 100% סביב צירי התחבורה הציבורית.

 עם זאת, יש לבחון את המשמעות של ריכוז הפעילות ועומסי התנועה במוקד אחד.

 אמר 5
 ״צמיחת״ קו הרקיע של מרכז העיר
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 מימוש זכויות אלה מותנה בבדיקה תכנונית:

 הגובה המרבי של כל מבנה חדש בעיר לא יעלה על 834 מטר מעל פני הים, למעט
 מקרים חריגים.

 ברחובות הראשיים יישמר קו אחיד של כרכוב הבניינים בגובה זהה ל-6 קומות.
 במקרים בהם מומלץ לבנות עד 8 קומות, יהיו הקומות העליונות בנסיגה מקו הבניין.

 על הגובה הנוסף להיבנות פנימה מקו הרחוב.
 יש לקבוע את שטח התכנון המינימלי לפי גבולות ״אזור ההשפעה״. אזורי ההשפעה
 מוגדרים בתקנות לתסקירי ההשפעה על הסביבה, וכן בתוספת הרביעית לחוק התכנון
 והבנייה (״אתר וסביבתו הקרובה״). גבולות אלה הם פונקציה של תחבורה, צל, רוח

 ואופי השכונה, ועל שטח התכנון להתייחס לגבולות אלו.
 יש לקבוע מקסימום של אחוזי-בנייה לתכנית-נקודתית, כלומר: כוח הנשיאה של

 המקרקעין.
 חשיבותח של התחבורה הציבורית מחייב לדון בשלבי הביצוע של תכניות ולהתאימן
 להיקף החנייה הפרטית או למידת השימוש בתחבורה הציבורית. אם יהיה שימוש מוגבר

 בתחבורה הציבורית — ניתן להסב קומות חנייה ראשונות לפעילויות מסחריות.

 מרחב קריית הלאום ומרהב הפריפריה: בפריפריה ובאזורי-פיתוח חדשים יש לשקול

 בחיוב בנייה גבוהה. אזורים אלה אינם גובלים במרקמים קיימים בעלי קנה־מידה ייחודי,
 ומכאן שמבנים גבוהים לא יהיו חריגים בהם ולא תהיינה להם השלכות סביבתיות על
 המבנים שבקרבתם. לשכונות אלה יש רקמה אורבנית חדשה והבנייה הגבוהה בהן אינה
 נתפסת כחריגה. יש ובנייה לגובה (עד 12 קומות) מהווה חיסכון בקרקע ואף מאפשרת
 הרחבה של אוכלוסיית העיר, בלי לפגוע בשטחים הפתוחים אשר גובלים עמה. יש לכך
 חשיבות מכרעת בבואנו לקיים דיון ארוך-טווח בירושלים, ההולכת וגדלה במהירות. כך

 ניתן ליצור תכנון בר-קיימא גם מבחינות הנוגעות לשאלות של איכות הסביבה.
 בעיקרון, יש מקום לדון בנפרד בהקמת מבנים שיחרגו מהגובה השכיח של סביבתם,
 אך כל חריגה לגובה מחייבת התייחסות אל האגן הוויזואלי של המרחב בו עומד לקום
 המבנה. מבנה חריג יתקבל באזורים המיועדים לבנייה לגובה, במרכזים משניים כגון
 מלחה, בית-חנינא ובאזורי-תעשייה או תת-מרכזים, כגון בית-הכרם, קריית-היובל, גילה,

 בית-וגן ושועפת.

 בבואנו לשקול הקמת מבנה רב-קומות חריג בסביבתו, יש להתחשב גם בנקודות הבאות:
 יש לקבוע גודל מגרש מינימלי לבניין רב-קומות. מקובל כי רב-קומות יוקם על מגרש
 של 3 דונם מינימום ועד 450% בנייה. ריכוז זכויות כאלה יהיה אפשרי רק ע״י הקמת

 תחנות-הסעה של תחבורה ציבורית או חניונים ציבוריים.
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 שטח התכנון ייקבע לפי מרחב ההשפעה של הבניין המוצע מבחינת חזותית, תפקודית,
 תנועתית ואקלימית. במיוחד תיבדק ההשפעה על אתרים לשימור.

 כאשר הצורך בהפרשות-קרקע לצורכי-ציבור אינו מאפשר ניצול אחוזי הבנייה הנותרים
 על יתרת הקרקע במסגרת מגבלת הגובה הקיימת, תיבחן אפשרות לבנייה חריגה.

 לבניין חריג יש לנסות ולתת עיצוב מעודן, ככל שהוא גבוה יותר.
 כל הצעה למבנה גבוה תחויב גם בהצעח חלופית, המנצלת את אותם אחוזי-בנייה

 בלי לעלות לגובה רב.
 כל תכנית לרב-קומות אשר לא תמומש תוך 8 שנים מיום מתן האישור, תבוטל

 ותחויב לעבור דיון מחודש.
 האינטרס בהקמת מבנה גבוה הוא בד״כ כלכלי, אך יש לנסות לנצל את הקמתו גם
 לצרכים חברתיים-ציבוריים. כדאי להתוות שיטה מבוקרת של מתן תמריצים ליזמים,
 אשר בצד הפיתוח יתרמו גם לחברה (למרות החשש העולה מלקחי שיטת הבונוסים
 הנהוגה בארצות אחרות). למשל: על נטיעת גן ציבורי, על הקצאת קומות לשימוש ציבורי,

 או על תמיכה בשימור מבנים.
 תינתן עדיפות למבנה גבוה בעל חשיבות תרבותית או ציבורית, במקום ההולם בנייה

 כזאת.
 ייבדקו השפעות מיקרו-אקלימיות, תוך מניעת צל ורוחות ברמה בלתי-סבירה והבטחת

 אור ושמש ברחובות, בשטחים הפתוחים ובשטחים המצרניים לפרויקט.

 ס>כום

 לבנייה נרחבת של רבי-קומות למגורים ולמסחר יש השפעה גדולה על התושבים בכל
 תחומי החיים. לכן, הדיון על גובה הבנייה לא יכול להיות מנותק מההיסטוריה, מאיכות
 הסביבה ומאיכות החיים בכלל. כל נוסחה מוצלחת לאיזון גובה הבנייה בעיר תחייב
 התמודדות עם נושאים תכנוניים אחרים. ראשית יש לדאוג לשימורם של אתרים בעלי
 חשיבות היסטורית, אשר מהווים עדות חיה להתפתחות הזהות העירונית והתרבותית של
 העיר. רצוי שגם התושבים עצמם ישתלבו במערך קבלת ההחלטות הקובע את פני עירם.
 עוד בהקדמה עמדנו על החשיבות ביצירת קונצפט לגובה הבנייה, שיהא פועל-יוצא
 של תכנון כולל לירושלים. קונצפט כזה אמור לשמש לנו קנה-מידה לכל בעיה תכנונית
 בעתיד. כבסיס לקונצפט זה אנו סבורים שיש להכיר בכל השכונות שנבנו בטרם קמה
 המדינה כאזורים לשימור שאין להתיר בהם בנייה מעל לגובה השכיח. גם באזורי החיץ
 המפרידים בין אזורי השימור לאזורי הבנייה החדשה יש לשמור על אותו גובה שכיח. לכל
 אזור שימור ייקבע אזור-חיץ. כך נוכל לשמור על מקבצים של מבנים ותיקים, אשר תורמים
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 לייחוד של אזורים שונים בעיר. מרכזים גבוהים ייבנו בפריפריה, הרחק משכונות אלה,
׳ 4 לנגישות נוחה: בכניסה לעיר, בגבעת-שאול, במרכזי-משנה, ך ניצול ציר תנועה מס  תו
ם יותר ל״שכנות גבוהה״ עקב המרקם וקנה י מ י א ת  במלחה ובבית־חנינא. אזורים אלה מ

ים. רי ם ההיסטו דה של המרחבי קנה המי ם ו ק ר מ ה דה שלהם, השונה מ  המי

ה יוכל לסייע בתכנון מושכל לירושלים, עליו להיות מעוגן י י  כדי שקונצפט-גובה-הבנ
ניות ת מורחבת. אנו מציעים מדי י ר ו ט ו ק בתכנית סטט  בחוק. רק כך יתאפשר דיון מעמי
ת סדו ת מו א א ת בכל הנוגע לבנייה חריגה בעיר, שמטרתו להבי והל-קבלת-החלטו  של נ

ם שפורטו בעבודה זו. בטי ההי ת כל הגורמים ו יה לשקול א י  הבנ
א תכנון־עירוני ארוך-טווח ובר- ן המושכל והנכון לירושלים, שהו ו  בכך תלוי התכנ

ימא.  קי

 נספח

ם במערכת התכנונית: בלי ם המקו חי נ  הגדרות: להלן המו

ר לירושלים: הגובה הנמדד מהמפלס א ת מ  ״גובה בניין״ — לפי הגדרת חלק ב׳ לתכנית ה
ת ה — עד למפלס טפחו ק ע ם שאין מ במקו פי המאושר של הקרקע עד לסוף המעקה, ו  הסו

י בחלקו הגבוה ביותר, ובגג גמלון עד מדלפות הגג. נ  הקיר החיצו

בעת ובין הדירה השוכנת סה הקו י  ״בניין גבוה״ — בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכנ
הה ביותר בבניין, דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 12 מטרים. מה הגבו  בקו

סה הקובעת לבניין ובין י  ״בניין רב-קומות״ — בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכנ
מה הגבוהה ביותר בבניין, דרך חדר מדרגות משותף, סה לדירה השוכנת בקו י  מפלס הכנ

 עולה על 27 מטרים.

א נמצאת, אשר ת לגזרת הבניין שבו הי סה הראשי י בעת לבניין״ — הכנ סה הקו י  ״הכנ
ת מדרגות א באמצעו ה הי  מפלס רצפתה אינו עולה על 1.20 מ׳ מעל פני הקרקע והגישה אלי

סה למפלס הרחוב. י  או גשר כנ

ת במשרד הפנים. מדובר כי הגדרה משפטי ום בתהלי מצא הי ה נ  ״גורד-שחקים״ — מושג ז
ת ויותר. מו ה 16 קו נ  בבניין המו
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 פיתוח 1ד-קי>מא של שטחים פתוחים
 1>דושל>ם ו1ס1>1תה

 מוטי קפלן

 תכנון פיסי בירושלים
 פנים רבות לירושלים. חזות העיר ומראותיה נקבעו בזיכרון הלאומי כבעלי יופי וייחוד
 (״עשרה קבים יפי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כלו1״). צורת העיר
 ופני המרחב הסובב אותה משמשים הד וביטוי לתכניה ולערכיה. פרק זה אמור להתוות
 מדיניות של פיתוח בר-קיימא לשטחים הפתוחים בעיר וסביבתה והוא יתייחס לקשרים
 שבין השטח הפתוח לבין דימויה ואופיה המיוחד של העיר. מערכת קשרים זו מוצגת
 ביסוד כל תכניות הבינוי והפיתוח של העיר, כפי שנכתב גם בתכנית האב לירושלים,
 1968: ״דמותה הפיסית של ירושלים אינה ניתנת לעיצוב מתוך הצרכים הפונקציונאליים
 בלבד. מעמדה הרוחני והרגשי המיוחד משווה לדמותה הפיסית משמעות סמלית ורגשית
 עמוקה. שמה של ירושלים קשור בדימויה כעיר כלילת יופי, אידיאל של צדק חברתי.

 דמותה הפיסית של העיר חייבת להעניק ממשות לדימוי זה״.
 תכנון בירושלים, על כל היבטיו, אינו דומה ואינו בר-השוואה לתכנון המתבצע במקום
 אחר. הוא ראוי להתייחסות נפרדת על-פי מידותיה של עיר זו. ירושלים תופסת מקום
 מרכזי בהווייתו של העם בישראל והעם היהודי בכלל. יתרה מזאת, רבה חשיבותה הדתית
 וההיסטורית לדתות, עמים ותרבויות אחרות. רבות נאמר ונכתב על ירושלים כעיר השייכת
 לא רק לתושביה, כי אם גם לאלה הנושאים אליה את עיניהם בעולם כולו, לאלה שחיו
 בה בעבר והטביעו בה את חותמם ולאלה שיחיו בה בעתיד. לפיכך כל נגיעה באופיה

 וצורתה של ירושלים מחייבים משנה-זהירות ומחשבה תחילה.

 שטחים פתוחים בירושלים
 מדיניות לפיתוח בר-קיימא בשטחים הפתוחים של ירושלים תבדיל בין שני יסודות

 בתפקודם ובמהותם של שטחים אלה בהקשר חעירוני:

 1 קידושין מ״ט
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 • הקניית דימוי וזהות: תפקיד המרחב בהדגשת ייחודה ומעמדה של העיר במרחב
 הסובב אותה ובתחומי העיר עצמה, הן מבחינת התפיסה ההיסטורית-גיאוגרפית של
 העיר כעיר-חומה הנבדלת מסביבתה, והן מן חבחינה של מעמד ירושלים כבירת

 ישראל וכמרכז דתי ואוניברסלי בעל משמעות לחלק ניכר מאוכלוסיית העולם.
 • היסוד הפונקציונלי: תפקודם של שטחים פתוחים, המשמשים מרחב פתוח בסביבה
 אורבנית לצורכי רווחה, נופש ופנאי, מקום מפלט לתושבים מקצב החיים ומן הגודש

 והדחיסות המאפיינים את חיי העיר.

 לשני יסודות אלה ביטוי תכנוני ופרוגרמתי שונה. קיימים שטחים פתוחים שיש בהם
 משני היסודות ויש חכוללים רק אחד מהם.

 הקנייה הדימוי: המרחב הפתוח כרקע ומבוא לעיר, הודגש ונתפס כבר בימים קדומים.

 כאשר ביקש המשורר למנות את שבחי ירושלים הוא פתח ביפי נופיה: ״יפה נוף משוש כל
 הארץ...״2. נוסעים, תיירים ועולי-רגל, ציינו תמיד את הופעתה הנבדלת של העיר על רקע
 הרי הטרשים והנוף הפתוח הסובב אותה. לירושלים נקבעה תדמית ברורה של עיר-חומה,
 נבדלת ומכונסת מסביבתה הפתוחה וניצבת בלב המרחב. תדמית זו נשמרה כמעט כל
 ימיה של ירושלים, חחל מעיר-דוד המכונסת בחומה על המדרון היורד אל השילוח, ועד
 לעיר העליונה והר הבית המוקפים חומה אשר תוחמת ומגדירה אותם היטב. דימוי זה
 התקיים עד לשלהי המאה ה-19, עת חרגה העיר מתחומי החומות. אך גם בשנות התפתחותה
 המואצות, במאה השנים האחרונות, נותר מושג ״אתר העיר״ כיסוד מוסד בכל גישות

 התכנון.

 היסוד הפונקציונלי: השטחים הפתוחים מספקים מרחב, רווחה ונופש לאוכלוסייה. יסוד

 זה משקף תפיסות חברתיות המבקשות ליצור פתיחות ואתנחתא במרקם העירוני הצפוף.
 בהקשר זה נאמר על ירושלים, עוד בימי-קדם: ״מעולם לא אמר אדם לחבירו צר לי

 המקום שאלין בירושלים״3, כהשתקפות וביטוי לפתיחות ורווחה בדימוי הירושלמי.
 ירושלים היא אכן עיר של קדושה ויופי, ודימויה חשוב בתודעה הלאומית, אך היום
 היא גם עיר בת 600 אלף תושבים ומעלה, הנדרשת לספק שירותים וצרכים לתושביה.
 תרבות-חיים-עירונית כוללת בתוכה התייחסות לפנאי, לטיפוח מרחבים פתוחים וירוקים
 בסביבת המגורים, לנגישות אליהם ולצורת בילוי נאותה. כל זאת ביחס נאות להיקפי

 האוכלוסייה המתגוררת בעיר וזו הפוקדת אותה - תיירים ומבקרים.

ח ג׳ ״ ם מ י ל ה  2 ת

׳ ה ת ה ו ב  3 א
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 יחסי הבנוי והפתוח
T T 

 אחד מתפקידיו העיקריים של השטח הפתוח הנו להוות רקע וסביבה משלימים ומבליטים
 את האתר הבנוי; ״השטח הפתוח הנו התשליל של חשטח הבנוי ורק באמצעותו ניתן
 לקלוט מהי צורת השטח הבנוי ולהתרשם ממנה״(ד. קרויאנקר, המאבק על דמות העיר).
 הדוגמה הפשוטה והבולטת ביותר לכך היא המגמה המופיעה בכל תכניות חפיתוח
 העירוניות המנדטוריות, להקיף את חומות העיר העתיקה בגן פתוח, על-מנת להבליט
 וליחד את העיר העתיקה ולהבדילה משאר חלקי העיר. שלטון המנדט לא הצליח לממש
 שאיפה תכנונית זו בשל אילוצים פוליטיים וכלכליים (ריבוי הבתים חצמודים לחומה),
 אך מייד לאחר מלחמת ששת הימים נהרסו הבתים הצמודים לחומה, והוחלט על הקמתו
 של ״גן לאומי״ סביב חומות העיר. שטח פתוח זה, המקיף את העיר העתיקה, מבדיל
 ומייחד אותה ומקנה לה הרבה מאיכויותיה. דוגמה זו נכונה לאתרים ומכלולים רבים,
 מבנים ציבוריים, כנסיות ומנזרים, אלמנטים היסטוריים ותרבותיים ומכלולים שכונתיים

 הנדרשים לשטח הפתוח סביבם, לצורך ייחודם, הבדלתם וציונם בנוף העיר.

 גבולות העיר וכיווני התפשטותה
 התדמית המקובלת של עיר-חומה הנבדלת מסביבתה, קיבלה עם השנים פירושים ותפיסות
 שונות. הצורך בהתפתחות ובגידול העיר נעשה בסופו של דבר על חשבון השטחים הפתוחים,
 הן בהקשר הפיסי(תפיסת-שטח), הן בהקשר הנופי(מגע, קו-רקיע) והן בהקשר האקולוגי
 (שפכי-פסולת, זיהום-אוויר ומים). כל יוזמה ותנופת-פיתוח העלו מחדש את השאלה:
 מהם גבולותיה הטבעיים של העיר, מהי הגדרת תחום העיר ועד היכן ניתנת העיר להתרחב
 מבלי לאבד את ייחודה ומאפייניה. תנופת הפיתוח שלאחר מלחמת ששת הימים התמודדה
 רבות עם שאלות תחום העיר וויכוחים רבים ניטשו באשר לתפיסה החדשה של שכונות
 הלוויין וריחוקן מאתר העיר. שאלות אלו ממשיכות לנקר עד היום בקביעת גבולות ההרחבה
 וההתפשטות של העיר. תכניות שונות הציבו לעיר גבולות טבעיים ודמוגרפיים, הן מתוך
 שאיפה לקיים עיר איכותית מצומצמת ומוגבלת, והן מתוך שאיפה לשמור ולשמר את
 האופי הפתוח והירוק העוטף את תחומיה. תכנית האב לירושלים משנת 1968 מעלה את
 השאלה: ״האם יש להניח לעיר הקיימת להתפשט עוד ועוד לכל עבר, או שיש לתחום את
 השיתרעותה. תכנית האב מושתתת על הדעה כי הגדרה ברורה של תחום השתרעותה של
 ירושלים היא חיונית ביותר... (ו)יש להגדיר את גבולותיה כך שכל הקרב אליה יוכל
 לזהותה ולהבחין בינה לבין הסובב אותה. אין זה רצוי כי עיר שרוצים בייחודה תלך
 ותתפשט בלי סוף — כדרך שמתפשטים הכרכים בימינו - ותגיע למצב שבו הגבול בין

 העיר ובין פרבריה יעבור באורח מקרי וסתמי בלב השטח הבנוי.״
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 היסטוריה וגכנונית

 התפתחות הצורך העירוני בשטחים פתוחים בעולם

 על מצוקתם של תושבי הערים הגדולות כבר עמדו בתקופות עתיקות, וכבר אמרו חכמי
, ופירש רש״י: מפני ״שהכל מתיישבין שם, ודוחקים  התלמוד ״ישיבת כרכים קשה״4
 ומקרבים הבתים זו לזו, ואין שם אוויר״. זאת לעומת יישובים כפריים בהם ״יש גינות
. יתרונם של שטחים פתוחים וסביבה הולמת  ופרדסים סמוכים לבתים, ואווירן יפה״5

 בעיר, ניכר אם כן גם בתקופות קדומות.
 חיסרון זה של הסביבה העירונית הניע את תושבי הערים לשלב נופים ירוקים בתוך
 הבינוי העירוני וסביבו. לרצון זה יש עדויות לאורך ההיסטוריה, ביצירת גנים עירוניים,

 פארקים, והצעות לערי-גנים המשלבות את הפתוח והבנוי.
 ערים בנויות בצפיפות בארצות הברית ובאירופה, פיתחו לעצמן פארקים עירוניים
 גדולים — ״הריאות הירוקות של העיר״ — כתפיסה אורבנית המבקשת ליצור סביבה

 חדשה, בה משולבים בתי העיר בשטחים ירוקים.
 קיימות תפיסות תכנוניות המבקשות ליצור עיר פתוחה, פרוסה על פני מרחב גדול,
 ובה שטחי־ירק גדולים, ואף שטחים חקלאיים המפרנסים את תושבי העיר. אבנעזר
 הווארד תיאר עיר אידיאלית כעיר בה מסחר ותעשייה ישתלבו בבתי-מגורים, גנים, וחוות
 חקלאיות — ״עיר-גנים״ מוקפת חגורת-ירק(Green Belt) ומופרדת משכנותיה באמצעות
 השטח הפתוח (Countryside). על בסיס גישה זו נבנו ערי-גנים באנגליה ובארצות הברית

 ונתנו דחף לתנועת עירונית חדשה, אשר השפעתה ניכרה שנים רבות.
 גם בירושלים הוקדשה בעת החדשה תשומת לב, בתכנון השכונות החדשות מחוץ
 לחומות, לשטח הציבורי הפתוח כחלק מן המרקם העירוני. בתכנון שכונת ״מאה שערים״
 מתייחסים המייסדים לשטח הציבורי בתוך השכונה כשטח חיוני אשר יישאר פתוח לטובת
 הכלל: ״כי יהיו הבתים בנויים סביב השדה כמו תיבה מד׳ רוחותיה, ויהיה לכל בית חצר
 ותשמישיו, כאשר ישית חועד. ובתווך — יישאר מקום פנוי, כר נרחב בשותפות לכל בני
 החברה, אך לא יינתן על זה שטר מכר לעולם. שמה יהיו בורות המים ושמה יהיה מקום
 לבית-כנסת, כאשר ירחיב ה׳ את גבולנו, שמה יטעו אילנות להביא רוח צח וריח טוב

 ליושבי הבתים״.6

. ב ״ י ע ׳ ׳ , ק ת ו ב ו ת כ 4 

. ם , ש י ״ ש ר 5 
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 שימור נופים היסטוריים

 שימור הערך ההיסטורי, התרבותי והנופי של גנים ושטחים פתוחים, תופס כיום מקום
 מרכזי בתודעה התכנונית. ״אמנת פירנצה״ אשר נוסחה בשנת 1981 מגדירה גן/פארק/נוף
 היסטורי וקובעת קווי מדיניות לטיפוחם ושימורם. מאז שנות השמונים של המאה הקודמת
 הולכת וגוברת בעולם תודעת שימור נופים מסורתיים וגנים המהווים רקע למאורעות
 היסטוריים, או משקפים התפתחות תרבותית של המקום והארץ — אלה ״נופים
 אסוציאטיביים״ הקושרים אותנו למאורעות ולמסורת קדומה. המודעות לנושא זה הולכת
 וגדלה בעולם המערבי. בארצות הברית ובאנגליה עוסקים בעקרונות לשימור נופים
 היסטוריים ובתכניות המבוססות על שימור נופים היסטוריים. לדוגמה: באנגליה נערכה
 תכנית-נופית לנהר התמזה אשר מטרתה לטפח את הנוף הכפרי, ההיסטורי והמסורתי

 לאורך הנהר.
 הצירוף של נתוני-טבע יחד עם תרבות, רוחניות ומסורות בנות אלפי-שנים, יוצר
 בירושלים נוף המייחד את המקום בתודעה הלאומית והבינלאומית. נוף זה נדרש לשימור
 ולטיפוח אשר יענו על ערכיו המיוחדים, על ציפיותיהם של בני-ירושלים ועל ציפיותיהם

 של רבים הנושאים את עיניהם אל עיר זו.

 תכניות עירוניות בירושלים ויחסו לשטחים הפתוחים

 כל התכניות הנוגעות לירושלים ולמרחבה מתייחסות לשטחים הפתוחים ולערכיהם, והן
 מציבות אותם בצורות שונות של ייעודים, בהתאם לאופי התכנית ומטרותיה. בנוסף יש
 לציין את ההתייחסות המיוחדת לתחום ירושלים וסביבתה בתכניות ברמה הארצית

 העוסקות בשטחים הפתוחים.
 תכניות כוללות נערכו לעיר ירושלים מימי השלטון התורכי, בהיקף מצומצם ובהשפעה
 מועטת, ובתקופת שלטון המנדט הבריטי. התכניות מתקופת המנדט הבריטי שיקפו את
 גישת הבריטים לירושלים כעיר בעלת ערך היסטורי-תרבותי מרכזי. חלק מן העקרונות
 אשר עמדו בייסודן של אותן תכניות תקף עד היום, או לפחות יש בו עניין רב כבסיס

 לרעיונות חדשים.
 להלן סקירה קצרה של יחס התכניות לנושאים העיצוביים ולשטחים חפתוחים

 בירושלים:

 תכנית מקלין, 1918— לאחר כיבוש העיר הזמין הגנרל אלנבי את מהנדס העיר אלכסנדריה,

 ויליאם מקלין, להכין תכנית לירושלים. תכנית זו היא הראשונה מבין התכניות הבריטיות
 המנסה לשלב את העיר העתיקה בעיר החדשה. התכנית המליצה על בנייה באבן, שיקום
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 ושימור העיר העתיקה ושמירת רצועה סביב חומות העיר העתיקה, שיועדה להיות פתוחה -
 The area to be eventually a green belt in its natural state. על פי רעיון זה יועד שטח
 פתוח סביב החומה, אשר אמור היה להתבסס על הנוף הטבעי של ירושלים. הגן נועד
 לשמר את דמותה המסורתית של העיר העתיקה על-ידי אי-הסתרתה בבינוי והבלטתה
 על-ידי שימור הרקע הטבעי סביבה. לשם כך הוגדר שטח רחב ידיים, הכולל את הר
 הזיתים והר הצופים, בו הותרה, במגבלות, הבנייה בצמידות לכפרים הקיימים, הוא

 השטח הפתוח העוטף למעשה את העיר העתיקה.

 תכנית פטריק .גךס, 1919 ועדכונה בתבנית אשכי, 1922 - תכנית גדס הוכנה שנה

 לאחר שהוכנה תכנית מקלין ועודכנה על-ידו ביחד עם אדריכל צ׳ארלס אשבי. בשנת
 1918 הונחה אבן הפינה לאוניברסיטה העברית בהר הצופים והתכנית מתייחסת לצפון-
 מזרח העיר כמוקד פיתוח מרכזי. התכנית מרחיבה מאוד את מערכת הפארקים הציבוריים
 שמקיפה את חומות העיר העתיקה. לרצועה שמסביב לחומות נוספו - בעיקר באזור
 מזרח-ירושלים — גיא-בן-הנום, המדרונות המערביים של הר הצופים והר הזיתים. הפארק
 סביב העיר העתיקה שולח ״אצבעות ירוקות״ אל השטח הבנוי — האחת דרך נחל אגוז
 בצפון העיר והשנייה דרך גיא בן-הנום וממילא, למרכז העיר (גן העצמאות של ימינו
 אלה). התכנית מאתרת בעיר שטחים פתוחים נרחבים, המיועדים לשמש יחד ״מערכת
 גנים עירוניים״. מיקום מערכת הגנים בתוך הגיאיות נבע משיקולים של שמירת משטר-
 ניקוז-טבעי של זרימת-מי-גשמים ואגירתם בגיאיות. בתכנית זו הודגש הרעיון שירושלים

 זקוקה למערכת של גנים-עירוניים לרווחת תושביה.

 תכנית הוליךיי, 1930 - תכנית זו ניסתה להתמודד עם הפיתוח העירוני ההולך וגובר.

 השטח הפתוח סביב חחומה ובמזרח העיר נשמר כמו בתכניות הקודמות, אך צומצם
 במספר מקומות. נוספו עוד שטחים פתוחים אל ״מערכת הגנים העירונית״ בגיאיות, וכן
 הוצעו המורדות המזרחיים של הר הצופים ואוגוסטה-ויקטוריה כשטח פתוח. תכניתו של

 קליפורד הולידיי היא תכנית האזור הסטטוטורית הראשונה לעיר.

 תכנית לןנדל, 1944 - תכניתו של הנרי קנדל הוכנה בתקופת מלחמת העולם השנייה.

 היא מבטאת את הכרת המתכננים בהתבדלותן של קבוצות האוכלוסייה השונות בעיר
 ונותנת את הביטוי המרחבי לכך. אזורי המגורים חולקו ליחידות נפרדות והוחל העיקרון
 של בנייה בגבעות ושמירה על הגיאיות לפארקים-ציבורייס. עם זאת, שטח הפארקים
 סביב העיר העתיקה צומצם עקב לחצי-בינוי. התכנית כוללת גם רצועות פתוחות לאורך

 הדרכים הראשיות המובילות לעיר העתיקה.
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 תכנית ראו, 1949- האדריכל היינץ ראו הפך את הנטייה לבדלנות כלכלית וחברתית של

 קבוצות-אוכלוסייה בעיר לתפיסה תכנונית. השכונות מוקמו על ראשי הגבעות והופרדו
 על-ידי רצועות-ירק בגיאיות. למערכת הגנים העירונית היו שלוחות בכל הגיאיות שבשטח
 הבנוי. בנוסף למערכת הגנים התוך-עירונית מוסיפה התכנית רצועת-ירק המקיפה את העיר
 על גבולותיה החדים במערב. מסביב לשטח העירוני פרסה התכנית נוף כפרי, חקלאות וייעור.

 תכנית מיכאל שכיכ, 1959 — תכנית זו נעשתה לאחר חלוקת העיר והיא מתבססת על

 תכניתו של ראו, אך בשל היותה סטטוטורית לא סומן בה מספר רב של גנים שהוצעו
 בתכנית ראו. שטחים רבים שניטשו על-ידי הערבים הועמדו לרשות הציבור כמערכת
 פארקים: גן העצמאות, גן סאקר, גן הוורדים שבקריית הממשלה, גן עמק המצלבח, הגן
 הבוטאני ועוד. תכנית זו הפכה לתכנית-מתאר מס׳ 62, הנמצאת בתוקף עד היום, לאחר

 מספר רב של שינויים.
 התכנית מגדירה ייעודי-שטח שונים בשטחים הפתוחים, ובהם שמורות-טבע, ייעור
 וחקלאות, שטחים פתוחים ציבוריים, גנים ציבוריים, מגרשי־ספורט ושעשועים ושטחים

 פתוחים פרטיים.

 תכנית השמשוני, שביד, השמשוני - תכנית האב לירושלים, 1968 - בתכנית זו

 קיימת התייחסות מעמיקה לשטחים הפתוחים המקיפים את העיר ולחשיבותם לתדמיתה
 וערכיה של העיר: ״רצועת הקרקע המקיפה את השטח המכונה של העיר תישמר פתוחה.
 רצועה זו, המבטיחה את ייחודה החזותי של העיר, תשמש גם כאזור נופש עיקרי לתושבי
 העיר. בניית פרברי-גנים במרחב המטרופוליני תוגבל, והפרברים יוצנעו ככל האפשר, כך
 שהנוף הנצפה מדרכי הגישה העיקריות לעיר, והנוף הסובב אותה, יישארו בצביונם כפריים
 או טבעיים. שמירת רציפות הנוף הפתוח בין סביבות העיר ומרכזה ההיסטורי, תיעשה
 על-ידי סלילת דרכי הכניסה לעיר בתוואים מלווים ברצועות בלתי מבונות; כך שאפשר

 יהיה להשקיף מהן, הן על הנוף הפתוח והן על נופי העיר.״
 במסגרת זו קובעת התכנית ארבעה פארקים המקיפים את העיר המכונסת: פארק
 נחל שורק בצפון ובמערב, פארק ענתות במזרח, פארק גבעת-שאול בצפון-מזרח, ופארק
 קבר־רחל בדרום. בנוסף מציגה התכנית הגדרה של ״שמורת-נוף״, הכוללת את הרכסים

 המקיפים את העיר ואת הגיאיות החודרים אליה.
 התכנית לא ייחסה ערך רב למערכת הפארקים העירונית בתוך הגיאיות וברציפות
 המערכת הפנים-עירונית על-מנת לטשטש את ההיבדלות המרחבית בין שכונות העיר.
 התכנית הציעה שני גנים עירוניים גדולים: הגן סביב החומות והגן סביב מוסדות השלטון

 בקריה.
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 הצעת תכנית-מתאר ירושלים משנת 1975 - בתכנית זו קיימת התייחסות ברורה

 לתפקודי השטחים הפתוחים ולסכנה המרחפת עליהם: ״התופעה המדאיגה ביותר היא
 השאננות בה רואים גם אנשים הרגישים לנוף את הכרסום המתקדם באזורי הנוף הפתוח.
 שאננות זו נובעת מהאמונה שאזורים אלה הם כה נרחבים, שעל אף הכרסום המתקדם,
 תמיד יישארו מרחבי נוף פתוח סביב העיר. אמונה זו אין לה על מה שתסמוך! בנייה ללא
 היתר מתרחשת בתחום השיפוט, ובנייה רבה מאוד נעשית, בהיתר ובלא היתר, מחוץ
 לתחום השיפוט סביב לעיר מכל צדדיה. אם לא נעמוד על משמר אזורי הנוף הפתוח,

 יכורסמו אזורים אלה כליל תוך זמן לא רב.״

 שתי עבודות מקיפות בוצעו במחלקה-לתכנון-עיר של עיריית-ירושלים ונושאן המרכזי -
 השטחים הפתוחים של ירושלים. הראשונה, משנת 1975, פורסמה כ״אזורי-נוף-פתוח
 וגבולות-בינוי.״ מטרותיה הוגדרו: ״שמירת צביונה ודמותה של ירושלים על-ידי קביעת
 גבולות הבינוי העירוני, בהתאם לתבליט פני הקרקע, ושמירת אזור-נוף-פתוח סביב החלק
 הבנוי של העיר.״ וכן: ״הקצאת שטחים-פתוחים-ציבוריים למטרות-נופש, בהיקף התואם

 את הצרכים של אוכלוסיית העיר.״
 עבודה זו מאמצת את הנחיות התכניות הקודמות ומגדירה מתוכן שני עקרונות-יסוד:

 • שימור דמותה של ירושלים כגוף-בנוי־מרוכז על פסגת הרי-יהודה.
 • שימור הנופים ההיסטוריים המקיפים את העיר.

 חשיבות רבה נודעת לעבודה זו, בהתוותה גבול בנוי מוגדר לעיר בהתאם לשיקולים
 פיסיוגרפיים ונופיים. התכנית מציינת שמונה תחומי-נוף הסובבים את העיר ומגדירה את

 אופיים, תכונותיהם והיחס של גבול העיר אליהם.
 העבודה השנייה, המכונה ״שטחים פתוחים״, פורסמה בשנת 1980, והיא מתייחסת
 לראשונה בפירוט רב לשטחים הפתוחים במרחב העיר על-פי נתונים אשר התקבלו
 מהמחלקה לשיפור פני העיר. במקביל הוגדרו צרכי הביקוש והתקנים הנוגעים ליחס

 שבין שטח פתוח לנפש, על סמך תקנים המקובלים בארץ ובעולם.

 תכניות מרחביות

 תכנית-מתאר מחוזית למתה ירושלים תמ״מ 1

 תכנית זו, אשר הושלמה בשנת 1972, מתייחסת למרחב פרוזדור-ירושלים ושפלת-יהודה -
 אזור בעל אופי פתוח ברובו. התכנית קובעת ייעודים לשטחים הפתוחים, בהם שמורות-
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 טבע וגנים לאומיים כמשמעם בחוק הגנים הלאומיים, ושמורות-טבע, קרקע-חקלאית,
 אזור מעובד או שהוכרז כקרקע-חקלאית (כאן כלולים שטחים רבים שאינם בעלי ערך
 חקלאי) יער וייעור. מבט כללי על התכנית מראה כי באזור הפרוזדור, עד אזור בית-שמש,
 מיועדים השטחים הפתוחים ברובם הגדול לשמורות-טבע, גנים לאומיים וייעור, ומבית-
 שמש מערבה מוגדר רוב השטח כחקלאי. הדבר תואם את אופי ואיכות השטחים ומובע

 בתכנית בהדגשת חשיבותו ורגישותו הנופית של המבוא לירושלים.

 תכנית-מתאר מטה-יהודה מ״י 200 — תכנית המתאר בתחומי המועצה האזורית מטח-

 יהודה, מתייחסת בפירוט רב ביותר לייעודי השטחים הפתוחים. התכנית מגדירה שמורות-
 טבע, שמורות-נוף, גנים לאומיים, שטחי-יער וייעור, אזורים לנופש ושטחים חקלאיים
 ברמות שונות. ככלל — רואה גם תכנית זו את ייעודו העיקרי של מרחב ירושלים כאזור

 בעל ערכי-נוף, סביבה ותרבות, שראוי שיישאר במצבו הטבעי.

 תכניות-מתאר ארציות

 במספר תכניות ברמה הארצית, קיימת התייחסות ונגיעה ישירה לשטחים הפתוחים:

 תמ׳׳א 8, תבנית-מתאר ארצית לשמורות-טבע וגנים לאומיים - על פי תכנית זו קיים

 ריכוז גבוה ביותר של שמורות-טבע, גנים לאומיים ושמורות נוף במרחב ירושלים. ביניהן
 יצוינו גן-לאומי הרי-יהודה, הכולל מרחבי יערות גדולים, שמורת נחל־שורק, שמורת סנסן,

 ועוד.

 תמ׳׳א 22, תבנית-מתאר ארצית ליער וייעור - מגדירה שטחי-יער-נטע-אדם וחורש-

 טבעי בריכוז גבוה לשימור ולטיפוח במרחב ירושלים. התכנית מייעדת שטחי-יער בגבולות
 העיר. בצפון-מערב העיר, בעמק ובאגן העיר העתיקה, יער-נטע-אדם, יער השלום.

 תכנית-מתאר ארצית משולבת לפנייה, פיתוח ולקליטת עליה תמ״א 31 - התכנית

 מגדירה שטחים של משאבי-טבע ואזורי-נוף-פתוח בעל איכויות, אשר בהם מומלץ לעכב
 פיתוח מחוץ לישובים הקיימים. שטחי-פרוזדור-ירושלים, ובכללם המבוא לירושלים,

 כלולים רובם ככולם בקטגוריות אלו.
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 שטחים פתוחים במרחב העירוני

 תפקודי השטחים הפתוחים

 לשטחים הפתוחים במרחב העירוני תפקידים שונים ומגוונים, מבחינה פיסית, עיצובית,
 כלכלית, חברתית ועוד. שטח פתוח ממלא מספר תפקידים, או תפקיד דומיננטי אחד.
 ניתן לראות במערכת השטחים כולה מארג של תפקודים אשר ביניהם יש זיקות והשלמות

 הדדיות.

 קריאות ובהירות במרקם העירוני

 השטחים הפתוחים יוצרים את מתווה הסדר העירוני. יש לכלול בהם גם את הרחובות
 הפתוחים, השדרות והכיכרות. המערך הכולל של מבנה העיר מתגבש מתוך היחס בנוי -
 פתוח. שידרה מרכזית ולאורכה כיכרות, מהווה ציון דרך ברור בנוף העירוני ומסייעת
 בהבנה והתמצאות במבוכי הרחובות. כך הדבר לגבי גנים-ציבוריים גדולים היוצרים
 אתנחתות במסת הבינוי. מופעי-נוף בולטים, כמו קבוצת עצים גבוהים, פסל-סביבתי,
 כיכר-עירונית — יוצרים תמונת-נוף שונה ויוצאת-דופן בחזות העירונית, מהווים ציון-

 מקום ותורמים לבהירות ולקריאות של העיר.

 תפקודים חברתיים

 הערך החברתי של שטחים פתוחים במרחב העירוני נחלק לשתי פונקציות מרכזיות:
 במישור התודעתי: מתן הרגשה של רווח במרקם העירוני הצפוף, איכויות אסתטיות
 וטבעיות של השטחים הפתוחים המהווים משקל-נגד למסה הכבדה של הבינוי, לצפיפות

 ולהרגשת הדחיסות והמחנק.
 במישור החברתי: השימוש המעשי בשטחים הפתוחים, בבילוי ושהייה בתוכם,
 בפעילויות פנאי וספורט, בהליכה ובישיבה נינוחה — מגרשי-משחקים ובילוי למשפחות,
 לילדים ולקבוצות-נוער, למפגשים חברתיים, להתבודדות במרחב שקט, לתצפיות בתופעות

 טבע, בשינוי עונות ובגוונים בצומח.
 תפקודים אלה של חשטחים הפתוחים העירוניים מקבלים חשיבות-יתר עקב העלייה
 בשיעור ה״פנאי״ שבידי הציבור - פרק הזמן שנותר לאדם לאחר עיסוקיו ה״פורמליים״,
 בעבודתו ובהתחייבויותיו. התכנים בהם ממלא האדם את ה״פנאי״, קשורים בין השאר
 בפעילות ובשהייה מחוץ לביתו. כמות הזמן הפנוי בידי הציבור נמצאת במגמת עלייה
 ועמה גם האמצעים העומדים לרשותו על-מנת לבלות את הזמן. החברה המודרנית מכירה
 בחשיבותו של ערך הפנאי לאדם ובתכנים הממלאים ערך זה להפגת לחצים ומתחים,
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 לבריאות, לקרבה לטבע, לפעילות חברתית בתנאים נינוחים, להנאה ולסיפוק אישי. חלק
 גדול מתכנים אלה מקבל ביטוי במרחב הפתוח, בשטחים בהם קיימים עדיין ערכי-טבע
 ונוף, במקומות בעלי אופי וייחוד ובאתרים שהוכשרו במיוחד כדי למלא תכנים ספציפיים.
 האדם העירוני הרואה לנגד עיניו נוף בנוי מונוטוני, מצפה להפוגה בקצב העירוני המהיר
 ולאתנחתח חזותית ותפקודיה בנוף זה. השטחים הפתוחים מהווים צוהר לתכנים אלה

 ומפלט מטרדות היום-יום.

 עיצוב ודימוי-עירוני
 השטחים הפתוחים בונים ומעצבים את הנוף העירוני, מעניקים לעיר את דימויה וייחודה
 ולאתרים החשובים בה את זהותם. גניה הגדולים של לונדון הם בוני-נוף מובהקים,
 ציוני-דרך ומראי-מקום בעיר גדולה זו. Central Park בניו-יורק הוא ממראות העיר הידועים
 ביותר. הוא משמש אחד מסמליה של העיר ומהווה מרכז-תפקודי לכל המתרחש בה. כך
 גם נופו של הר הזיתים בירושלים, שהוא בעל ערך חזותי תרבותי מיוחד לירושלים ומייצג

 את רוחה ואווירתה.

 הנוף העירוני ומשמעות השטחים הפתוחים לעיצובו

 האם ניתן לאפיין את הנוף העירוני של ירושלים? עיר זו היא רבת-פנים וניגודים, וכריבוי
 פניה כן רבים גם מראותיה ונופיה — למן העיר העתיקה, הסגורה בחומות, על סמטאותיה
 וצפיפותה, ועד לשכונות-גנים מרווחות, בתי־מידות, שיכונים צפופים, כבישים מהירים
 ורחבים החוצים את העיר לאורכה ולרוחבה. אם נוסיף לכך את מיקומה של ירושלים בין
 המזרע והישימון, כאשר פניה המזרחיים אל המדבר ומערבה אל החורש והיער הים-
 תיכוני — ייתוספו לה מראות נוף שונים ממזרח וממערב. ריבוי העמים והעדות היושבים
 בירושלים, התקופות והסגנונות, וחותמו של כל דור על דמות העיר — מוסיפים לה נופים

 רבים ומגוונים.
 ירושלים כוללת מראות של כפר ערבי טיפוסי היורד מן המדרון אל העמק, כעין-כרם,
 בית-צפאפה, עיסאוויה ועוד. היא כוללת מראות של עיר אוריינטלית עתיקה, דחוסה בין
 סמטאות צרות עתיקות בעיר העתיקה. היא עשירה בנופים חקלאיים מסורתיים של
 בוסתנים, מטעי-זיתים וגידולי-שלחין ובעל, כרמי-זיתים המשתפלים על מדרונות מדורגים,
 צריחי-כנסיות ומסגדים, מרכז-עיר ושכונות ותיקות, נוף עירוני מסורתי אשר לא השתנה
 הרבה בחמישים השנים האחרונות, השכונות החדשות, ערי-לוויין שכל אחת מהן חיא עיר
 בפני עצמה, נופים תעשייתיים של מפעלים, בתי-מלאכה, מחסנים ובנייני-משרדים
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 מהודרים. נופים של יערות בתוך העיר(יער השלום) ובקרבתה(יער-ירושלים), נופי טרשים,

 חורש טבעי, ועוד. כל אלה מאפיינים נופיים מובהקים לירושלים, והם בונים - כל-אחד

 בדרכו — את דמותה של העיר.

 איור 1
 בנייה הגולשת אל העמק: עין-כרם

 מאפייני-צריכה של השטחים הציבוריים
 קיימים דפוסי-שימוש שונים ומגוונים בשטחים-ציבוריים-פתוחים בערי-ישראל. מספר

 מחקרים שנערכו בנושא זה מסכמים את התפקודים, דפוסי השימוש, אוכלוסיית היעד
 והצרכים.7
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 אופי הצריכה

 שטחים פתוחים תורמים לאיכות חיי התושבים בצורות ובהקשרים שונים:
 א. המישור ההתנהגותי — בשטחים הציבוריים חפתוחים מתקיימות פעילויות שונות

 ובעיקר פעילויות ספורט ותנועה.
 ב. המישור הפסיכולוגי - מתן תחושה של רווחה והקטנת הצפיפות העירונית.

 ג. המישור האקולוגי — שיפור איכות הסביבה הפיסית. קליטה וקיבוע של מזהמים,
 החדרת מי-תהום ועוד.

 ד. המישור האסתטי - בשטח חפתוח הציבורי מרוכזים ערכים של יופי, נופים טבעיים
 וצמחייה מגוונת, המהווים ניגוד לצפיפות ולמונוטוניות השטח הבנוי.8

 ניתן למקד ולפרט את תרומת השטחים הפתוחים בעיר לנושאים ספציפיים ולהעמיק
 ולגוון תרומה זו:

 • שטחים פתוחים יוצרים הגנה ומחסום מרעש על-ידי יצירת גדרות־מגן מהצומח,
 והפרדתם מאזורים מחוללי-רעש.

 • יצירת מרחב פתוח ומואר בקרבת מבני-מגורים.
 • שטחים פתוחים ירוקים מגוננים מפני רוחות, מקטינים את זיהום האוויר ומיטיבים

 את תנאי המאקרו-אקלים.
 • שטחים פתוחים מגוונים את הנוף, חלקם מתחלף עם העונות ומועדי השלכת והפריחה.
 • שטחים אינטימיים להתבודדות, מרגוע ומנוחה. שטחים אחרים ישמשו למפגשים

 חברתיים, טיולים, הליכה או נסיעה באופניים בשבילי הפארק.

 היבטים כלכליים
 בירושלים, כמו בערים צפופות בעולם כולו, קיימת דרישה מתמדת לגידול ולפיתוח נוספים.
 נושא זה טעון במיוחד בירושלים, בה נמצא שיעור גבוה של ריבוי טבעי ונטייה להגירה אל
 העיר (הגם שבשנים האחרונות נחלשה נטייה זו, יש לראות את הדברים בקונטקסט
 הרחב). הביקושים הנוספים מופנים מטבע הדברים אל השטחים הפתוחים, בתחום העירוני
 ומחוצה לו. הסבתו של שטח פתוח לבינוי מניבה תשואה כלכלית נאה ליזם ולרשויות.
 ערכו הכספי של שטח בנוי למגורים עולה לאין ערוך על ערכו כשטח פתוח. בהשוואה זו

 מתוך: ״תפקיד השטחים הפתוחים במערכת העירונית״ — ר. אניס, הטכניון 1971.
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 טמונה הבעיה כולה. פער זה, בערכים הכלכליים, מביא להסבה בלתי-פוסקת של שטחים
 ציבוריים פתוחים לייעודי-בינוי. ערכם ותפקודם כשטחים פתוחים אינו בא לידי ביטוי,

 אינו מחושב ואינו מהווה מרכיב במערכת השיקולים הכלכלית הכוללת.
 השיקולים הכלכליים נעשים לטווח הקצר — כאן ועכשיו — ואמורים לענות על רווח
 מיידי לקבוצה מצומצמת(יזמים, בעלי-קרקעות, קבלנים, גובי-מסים), והם נוטים להתעלם
 מערכו של השטח ותרומתו לציבור הרחב — קונפליקט קלאסי בין האינטרס הפרטי לבין
 טובת •הכלל. מצב דברים זה, לפיו הופכים בהתמדה שטחים פתוחים לבנויים, תוך גרימת
 נזק ציבורי ניכר ותוך הפרת זכויותיו של הדור הבא, הנו הניגוד המוחלט של פיתוח בר-

 קיימא.
 ״כשל השוק״ מבחינה כלכלית, מבטא את חולשתו של האינטרס הציבורי בהצגת הערך
 האמיתי של השטח הציבורי הפתוח, מאחר שהערכים הכלכליים והחברתיים של השטח
 סמויים מן העין וקשה עד בלתי-אפשרי לאמוד אותם מבחינה כלכלית בכלים המקובלים.
 נדרשת מתכונת שונה וחדשה של הערכה כלכלית, אשר תביא בחשבון היבטים רחוקי-
 טווח, את האינטרס הציבורי כולו, את הנטל הכלכלי המוסב עליו בצורות-פיתוח שאינן

 ״בנות-קיימא״ ואת מקומם ומעמדם של הדורות הבאים.
 כאמור, ״כשל-שוק״ אינו מאפשר הצבה נכונה של ערכי השטחים הפתוחים ביחס
 לתועלת הנדלנית שניתן להפיק מהם. עם זאת, ניתן ליצור מערכת כלכלית פתוחה ומרחיקת-
 ראות, שתניח שיקולים אלה על שולחנם של מקבלי ההחלטות בטרם ייחרץ גורלם של

 שטחים ציבוריים פתוחים בדרך שאין ממנה חזרה.

 כיצד ניתן להבחין, ואולי אף לאמוד ערך זהז
 סקירה קצרה של המודעות למכירת בתים בירושלים, כמו בכל עיר אחרת בארץ,
 תגלה כי בחלק גדול מן המקרים, אם לא ברובם, מציינת המודעה את הנוף הנשקף מן
 הבית, את הסביבה הירוקה בה טובלת השכונה וכיוצא באלה. הפער במחירי בתים הצופים
 אל נוף פתוח, יער, חורש, חוף-ים, עשוי להגיע לעשרות אחוזים בהשוואה לבתים שאינם

 צופים לנוף.
 למבט הנשקף מן הבית, יש אם כן ערך כלכלי מובהק, התלוי בנוף הפתוח הנשקף מן
 הבית וביכולת להשתמש בשרותי הפנאי אותם מספקים הפארקים הסמוכים. אך אם
 ינוצל פוטנציאל כלכלי זה עד תום, קרי — אם ייבנו השטחים הפתוחים במלואם — לא
 ייוותר עוד שטח ציבורי, ריאות ירוקות וכל המבטים מכל הבתים יופנו לעברם של בתים
 אחרים — מראה שאינו מרנין במיוחד, והפארק הפתוח, הגינה הציבורית, יתרחקו או
 ייעלמו מן הנוף העירוני. בצורה זו ירד בצורה ניכרת ערכם הכלכלי של כל הבתים כולם.
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 משמעותה של ירידת-ערך זו היא הנמכת הסף הסוציו-אקונומי של התושבים
 המתגוררים בעיר, הברחת אוכלוסייה חזקה אל מחוצה לה(לפרברים), הפחתת אפשרויות

 והקטנת העושר הכלכלי של העיר.
 הפתרון המיידי, התפשטות לעבר שטחים פתוחים במרחב הסובב את העיר(בירושלים
 מתייחסים הדברים בעיקר לכוונות ההרחבה לכיוון מערב) — נראה לכאורה קל ונוח
 לביצוע, אלא שהדבר נראה כך בהסתכלות צרה וקצרת-טווח. שיקולים של פיתוח בר-

 קיימא, המכוונים לכלל הציבור ולטווחי זמנים רחוקים, ישללו פיתוח כזה מכל וכל.
 הרחקת הפיתוח לעבר שטחים פתוחים, רחוקים מן העיר, תביא להסבת מרכז הכובד
 של הפיתוח ממרכז העיר. תופעה זו חזרה ונשנתה בערים רבות בעולם והיא חוזרת על
 עצמה לעינינו גם בירושלים. מרכז העיר אינו זוכה לתשומת לב, ההשקעות אינן מופנות
 לעברו, ערכי הקרקע נמוכים ומדולדלים, הוא הולך ומתנוון, מבריח תושבים ועסקים
 וירושלים חסרה מרכז-עסקים-ראשי(מע״ר) ראוי לשמו — אבן-פינה בכל עיר מטרופולינית.
 תהליכים אלה החלו עם בניית קניון-מלחה ונספחיו על אפיק נחל-מנחת היורד לנחל-
 רפאים, וכך הוסבו והועברו פונקציות עירוניות, מסחריות ותרבותיות מובהקות ממרכז
 העיר לשכונת-פרבר. עסקים נפגעו, נסגרו והידלדלו במע״ר, בתי-קולנוע ומרכזי-תרבות

 ובידור נסגרו והמע״ר הפך להיות החצר האחורית של העיר.
 הפניית המאמץ לבינוי בשטחים פתוחים, רחוקים מן העיר, מביאה לשתי רעות:
 האחת - כרסום בריאות-ירוקות, בערכי-טבע, נוף ומורשת; השנייה — הזנחת המקום
 הטבעי אליו נדרשו להתכוון מאמצי הפיתוח — הלא הוא מרכז העיר והשכונות הוותיקות.
 הנזקים החברתיים והכלכליים הנובעים מהתפשטות עירונית בלתי-מבוקרת והזנחת
 מרכזה, ידועים זה שנים. נמצא כי לכרסום המסיבי בשטחים הפתוחים אימפקט כלכלי
 מובהק, גם מעבר להם עצמם. עיר המתפשטת בדלילות על-פני מרחבים גדולים נזקקת
 למתיחת קווי־תשתית ארוכים ובלתי-יעילים, לאחזקתם ולטיפול שוטף בהם, להשקעה
 עצומה בהכשרת-קרקע והתאמתה לשימושים עירוניים, לבזבוז הכרוך בפריסה רחבה של
 מערך התפקודים העירוניים ועוד כהנה וכהנה. ואולם, הבזבוז הכבד ביותר נגרם בעטיה
 של מערכת התחבורה הנדרשת לענות על צרכיה של ״עיר פרברית״. פריסה דלילה של
 היישוב העירוני על-פני שטח גדול מסכלת את אפשרות השימוש בתחבורה ציבורית ומחייבת
 שימוש בתחבורה פרטית. משפחה המתגוררת בפאתי העיר, הנזקקת לשירותים העירוניים,
 לתעסוקה, חינוך ותרבות - תידרש לשתי מכוניות ויותר על-מנת להגיע לקרבתם של
 יעדים אלה. מכאן גם הצורך בסלילתה של רשת דרכים ענפה שתתפרס על-פני המרחב
 כולו. השימוש בתחבורה ציבורית הוא מן הנמנע עקב הפריסה הרחבה וריבוי המוקדים
 הקטנים במרחב. מאידך גיסא, יצירת מוקדי-מגורים רוויים ואיכותיים לצדם של מרכזים
 מוגדרים, תביא לעידוד התחבורה הציבורית ולהנעה ממרכז מוגדר אחד למשנהו ותמנע
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 את הבזבוז העצום הכרוך בהקמת רשת צפופה של נתיבי-תחבורה והחזקת צי עצום של
 רכב פרטי הנע לאורכה בצפיפות ובכבדות.

 נושאים אלה ואחרים חם פועל-יוצא משימוש בזבזני ובלתי-מבוקר בשטחים פתוחים.
 השיקול הכלכלי הכרוך בפיתוח עירוני, ונוגע להסבתם של שטחים פתוחים לבינוי, נדרש
 אם כן להערכה מקיפה וכוללת, המביאה בחשבון גם את התועלות לתושבים כולם ולטווח
 הארוך. יש לאמוד ולכמת, בנוסף לחישובים המקומיים, גם את כלל השיקולים שהועלו
 לעיל, ולהעמיסם במידת הצורך על גורמי הפיתוח. העמדתה של מערכת שיקולים חדשה
 זו במבחן המונחים של פיתוח בר-קיימא, תביא ללא ספק לתיקון משמעותי ב״כשל

 השוק״ ביחס לשטחים פתוחים ותעריך נכונה את ערכם ותרומתם הכלכלית.

 גבולות הבינוי של ירושלים, שעריה ומבואותיה

 גבולות ירושלים

 מדיניות פיתוח בר-קיימא של השטחים הפתוחים בירושלים אמורה לעסוק גם ביחס
 שבין השטח הבנוי לשטח הפתוח התוחם ומגביל אותו. שטח זה אינו מתפקד אמנם
 במובהק כשטח ציבורי בעל פונקציות חברתיות, אך רבה חשיבותו בקביעת דימויה וזהותה
 של העיר. לדברים אלה משנה-תוקף בירושלים, אשר תווי-פניה, חזותה ועיצובה הם

 מרכיבים מרכזיים בהווייתה.

 קביעת מסגרות

 שאלת מיקומה של ירושלים, גבולותיה ותחומי השתרעותה, העסיקה רבים לאורך
 ההיסטוריה של העיר. כבר בתלמוד נידונה שאלת תחומה של העיר ונקבע קריטריון של
 אגן חזותי — חשטח שממנו ניתן לצפות על הר הבית — עיקרון רלוונטי גם בהווה. למן
 ימיה הראשונים של העיר הוגדרו תחומיה היטב על-ידי הנחלים המקיפים אותה, גיא-בן-
 הנום ונחל-קדרון. רק מצפון לא התקיים גבול ברור — תופעה החוזרת על עצמה גם היום.
 עד שלהי המאה הקודמת שמרה העיר על תוואי גבול חיצוני ברור, אשר נקבע ונחתם
 בחומות העיר. עם היציאה מן החומות טושטשו גבולות העיר ועם גדילתה המואצת,

 בעיקר בדור האחרון, שוב עולה שאלת תחומי העיר, על כל משמעויותיה.
 הצורך בקביעת תחום וגבולות לעיר נדרש מעצם מהותה של ירושלים. תדמיתה הפיסית
 כעיר-נישאת ומבודדת, קשורה הדוקות לדמותה הרוחנית והסמלית: ״נכון יהיה הר בית
. או כפי שביטא קשר זה המרקיז דה ווגיה בתיאור  ה׳ בראש ההרים ונישא מגבעות״9

ו ב, 2 ה י ע ש י 9 
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 ביקורו הראשון בירושלים: ״...נבדלת מן העולם בדומיית בדידותה, בודדה בהיסטוריה
 בגורלה המופלא״. מהות זו נותרה חקוקה אף בתפיסתה המודרנית של העיר, וכך ביטאה
 את הדברים תכנית האב לירושלים 1968: ״התיאורים הקדומים של העיר... לפיהם
 ירושלים הרים סביב לה, תיאור שהלם להפליא את העיר הקדומה ומוסיף להלום להפליא
 גם את העיר החדשה... עיר קדומים, כלומר עיר-חומה הניצבת כשהיא נבדלת לחלוטין
 מסביבתה הבלתי מבונה״. עם גידולה המואץ של העיר, הובעו לא אחת חששות מפני
 התרחבות בלתי-מרוסנת של העיר ומפני אובדן דמותה. חששות אלה הובעו בפי כל

 העוסקים בתכנון העיר, אשר צביונה ודמותה היו קרובים ללבם.

 גבולות העיר בהיסטוריה התכנונית

 הגדרת גבולות העיר נידונה ונשנתה במסגרות חתכנון והפיתוח לאורך ההיסטוריה של
 עיצוב דמות העיר, ונדגיש: בל התכניות ראו בהצבת גבולות ברורים לעיר - גבולות
 שיגדירו אותה כ״עיר־הומה״, החומה ומובדלת מסביבתה - עיקרון מרכזי ומהותי

 בתכנון העיר. בתחומה המערבי של העיר נקבע נחל שורק כגבול הבינוי העירוני. קביעה

 זו נעשתה מתוך ניתוח של הנתונים הפיסיים: העיר המכונסת ניצבת על במת-הר, במת
 ההר היא התחום הבנוי, אשר לו חזות ועיצוב מוגדרים; סביבו — סדרה של גיאיות,
 המהווים מעטפת של שטחים פתוחים, ירוקים, המקיפים את העיר. נחל-שורק, נחל-
 רפאים ונחל-קדרון הם תוואי השטח העיקריים הקובעים את גבולות העיר המכונסת.

 ראו איור 3, המציג את המבנה הקלאסי של העיר בין שלושת הנחלים.

 ירושלים ניצבת על קו פרשת המים
 הארצי ומשקיפה לעבר המדבר מזה
 ועל הארץ הנושבת מזה. למיקום זה,
 ״בין המזרע והישימון״, חשיבות רבה.
 לשניות הזו בתפיסת העיר יש גם הדים
 בחזותה, ויש לה ביטוי בהשלכות לגבי
 עיצוב גבולות העיר. איור 2 מבטא

 שניות זו.

 איור 2

 ירושלים - ״בין המזרע לישימון״
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 איור 3

 אתר העיר והגיאיות המשווים לו מעטפה ירוקה

 להלן מספר ציטוטים מעבודות מרכזיות שנעשו במשך השנים, מהן עולה שוב ושוב חשיבות

 השמירה על גבולות ירושלים.

 עיריית-ירושלים, תכנית אב לירושלים 1968, אביה השמשוני, יוסף שביד, ציון השמשוני,

 כרך א׳ עמ׳ 25:

 ״אתר העיר, המשתרע על רמה סלעית מבותרת, ששטחה מגיע לכמאה קמ״ר, מוגדר

 מבחינה פיסית באופן ברור על-ידי המדרונות התלולים והגבוהים היורדים לנחל שורק,

 לנחל גילה ולמדבר יהודה. מתלולים אלה מהווים גבולות חזותיים ברורים לגבי הקרבים

 אל העיר, וראשיהם נצפים כגבולות חזותיים ברורים לגבי הצופים מתוך העיר החוצה.

 ממערב לאתר העיר נתחם המרחב החזותי שלה במעין חצי גורן עגולה של רכסי הרים,

 הסמוכים למדי לאתר (5-2 ק״מ). בתחום המרחב החזותי של העיר ישנם נופים מלאי חן

 ואתרים היסטוריים חשובים רבים.״

 ושם, במקום אחר: ״כאן עולה השאלה: האם יש להניח לעיר הקיימת להתפשט לכל

 עבר, או שיש לתחום את השתרעותה? תכנית האב מושתתת על הדעה כי הגדרה ברורה

 של תחום השתרעותה של ירושלים היא חיונית ביותר. אם רואים בירושלים מהות פיסית
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 מיוחדת, יש להגדיר את גבולותיה כך שכל הקרב אליה יוכל לזהותה ולהבחין בינה לבין
 הסובב אותה. אין זה רצוי כי עיר שרוצים בייחודה תלך ותתפשט בלי סוף — כדרך
 שמתפשטות ערי הכרך בימינו — ותגיע למצב שבו הגבול בין העיר גופה לבין פרבריה

 יעבור באורח מקרי וסתמי בלב השטח הבנוי.״

 עיריית-ירושלים, תכנית־מתאר ירושלים, תשל״ו - 1979, עמ׳ 11:

 ״אחד מתווי ההיכר ההיסטוריים של ירושלים הוא היותה עיר-חומה הניצבת בראש הר,
 עיר המובחנת בבירור מהנוף הסובב אותה הן על-ידי תנוחתה בראש ההר והן על-ידי
 הגדרתה בקו החומה. תכנית האב הציעה לחדש תו היכר זה בעיר בהיקפה החדש על-ידי
 קביעת גבול הבינוי של העיר בראשי המתלולים המקיפים את אתר העיר ושמירת השטח
 המקיף גבולותיה והנצפה מהעיר, כאזור נוף פתוח. במשך חשנים נבחן רעיון זה שוב ושוב

 ונמצא כי ציבור הולך וגדל רואה בו עיקרון חשוב בעיצוב דמות העיר.״

 עיריית-ירושליס, מרחב תכנון מקומי ירושלים. תכנית-מתאר מקומימ לירושלים,

/ תקנון, עמ׳ 40:  תשל״ח 1978 - מסמך א

 ״גבול הבינוי העירוני יותווה במדויק בתוכניות מפורטות ובהתוויה זו לא תותר הגדלה
 של תחום הבינוי העירוני לתחום אזורי הנוף הפתוח.״

 ירושלים - אזורי נוף פתוח וגבולות בינוי 1975. עיריית-ירושלים, המחלקה לתכנון

 עיר, אגף למדיניות תכנון, אלכס בלוך, גדי אייזנרייך, עמ׳ 1,4,7:

 ״שמירת צביונה ודמותה של ירושלים ע״י קביעת גבולות הבינוי העירוני בהתאם לתבליט
 פני הקרקע ושמירת אזור נוף פתוח סביב החלק הבנוי של העיר.

 כדי להסביר מטרה זו יש לתאר בקצרה את מאפייניה הייחודים של ירושלים כעיר
 הניצבת בראש הר, חקוקה בתודעתה של האנושות משכבר הימים. שימור דמותה מחייב

 גם שימור מאפיין יסודי זה שבדמותה. בדרום ובמערב מוקפת העיר בנוף הים-תיכוני
 העשיר יותר, המאופיין על-ידי מטעי תאנים ושקדים בוואדיות או על-ידי מדרגות ההרים,
 וכן על-ידי חורשות, אשר עיקרן עצי-מחט. נוף מסורתי זה, אשר עיקרו מעשה-ידי-אדם,
 יוצר מסגרת נעימה לעיר ומהווה אזור בעל פוטנציאל גבוה למיקום מערכת שירותי-נופש

 ומרגוע, החיונית לאוכלוסייה.
 חגורת הנוף הפתוח תשתרע מגבול השטח הבנוי ומעבר לו למרחב הכפרי. למדיניות זו

 שתי מטרות ראשיות:
 • שימור דמותה של ירושלים כגוף בנוי מרוכז על פסגת הרי-יהודה.

 • שימור הנופים ההיסטוריים המקיפים את העיר.
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 לשם השגת המטרות שצוינו לעיל עובדו הכללים המפורטים הבאים:
 • גבול הבינוי חייב לעבור על תוואי מוגדר היטב מבחינה חזותית. בשטחים בהם התבליט

 נפתל ומורכב אין להתוות קווי־בינוי שישבשו את מבנה התבליט.

 תשומת-לב מיוחדת יש להקדיש למבנה העיר כפי שהוא נצפה מדרכי הגישה העיקריות וכמו
 כן יש להקפיד במיוחד על יישום עקרונות אלה לגבי הנופים הנשקפים מדרכים אלו.״

 מטרופולין ירושלים. משרד הפנים, משרד השיפון, מגהל-מקרקעי-ישראל, עירייה-

 ירושלים, 1994.

 ״מתחם העיר: ירושלים מופיעה כאתר מוגדר ומובחן על במת ההר. הגדרת תחום העיר
 באה לידי ביטוי בקשר שבין הטופוגרפיה ואזורי הבינוי, כך נוצר גבול ברור לעיר בכל
 הכיוונים. ...בעת הפיתוח יש להקפיד על שמירה ברורה של גבולות העיר, ומניעת רצף

 בינוי שיפגע בגבולות אלה״.

 אתר העיר
 תחום השטח הבנוי של העיר ירושלים מתפרס על במת ההר. האזור המישורי יחסית,
 תחום בין אפיקי הנחלים שורק ורפאים, ולאורך קו פרשת המים הארצי, באוריינטציה

 צפון-דרום. גבולו המובהק במערב הנו ציר נחל-שורק.
 לירושלים נקבעה דמות ברורה כעיר-חומה, ניצבת בודדת בלב המרחב, נבדלת
 מסביבתה הפתוחה. דמותה זו נכונה כמעט לכל שלבי התפתחות העיר, החל מעיר-דוד
 המכונסת ומוקפת חומה על המדרון היורד לשילוח, ועד לעיר העליונה והר הבית, המוקפים
 חומה ותוחמים ומגדירים היטב את אהד העיר. דמות זו התקיימה עד שלהי המאה
 התשע-עשרה, עת חרגה העיר מתחומי החומות. אך גם בשנות חתפתחותה המואצות,
 במאת השנים האחרונות, היה המושג אתר העיר והגדרת תחומיה ותפיסתה כעיר תחומה

 ומכונסת — יסוד שהופיע בצורות שונות בכל גישות התכנון.

 עקרונות בהצבת גבולות הבינוי של העיר
 יש לקבוע את גבולות העיר תוך התחשבות בשיקולים פיסיים, מורפולוגיים ותפקודיים

 הנשענים גם על מספר יסודות הקשורים במהותה של העיר:
 • תפיסתה של ירושלים כעיר-חומה.

 • הצבתה של העיר על במת ההר (אזור רמתי, שטוח יחסית).
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 איור 4
 אזורי נוף פתוח שהוצעו בעבר להגדרה גבולות הבינוי של העיר

.1975 , ך י י ר נ ז י , ג. א ך ו ל , א. ב ן ו נ כ ת ת ו י נ י ד מ ף ל ג , א ר י ן ע ו נ כ ת ה ל ק ל ח מ , ה ם י ל ש ו ר י - ת י י ר י : ע ך ו ת ה מ ע צ  ה

. ת ו נ ו ר ח א ם ה י נ ש ך 30 ה ל ה מ ה ב נ ב ם נ י ח ו ת פ ם ה י ר ו ז א ה ל מ ו ד ק ג ל  ח
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 • הצבת הנחלים שורק ורפאים כגבולות טבעיים.
 • קשירתה של העיר לקו פרשת המים הארצי.

 • תיחומה של העיר באגנים חזותיים, מוגדרים היטב.
 • שמירה על מבנה מכונס, התורם ליעילות התפקודית ולתחבורה הציבורית.

 היסודות הנזכרים התקיימו בשתי תקופות יציבות ומעצבוה בחיי העיר:

 • העיר שבין החומות, עד אמצע המאה התשע-עשרה(פרט לגבולה הצפוני, שהיה בעייתי
 בכל התקופות).

 • גבולות העיר עד מלחמת ששת הימים, בהם הלכה והתפשטה, תחילה בתחום האגן
 המזרחי והדרומי ואחר כך מערבה. גם השכונות החדשות דאז, ה״גוננים״, קריית
 היובל, עיר-גנים וקריית-מנחם, קיימו את התנאים דלעיל, ונחל-שורק ונחל-רפאים

 שימשו קו גבול ברור להתפשטות העיר.

 גבולות הבינוי של העיר
 מבחינה ליתולוגית קל לזהות את תחום התפשטות העיר: בצפון העיר ובמרכזה — באזור
 הגיר הטורוני, הנוח והקל לחציבה ולבנייה, ובדרום-מערב — בתחומי תצורת כפר-שאול
 הקירטונית-גירית. בדרום-מערב התפשטה העיר בצורת משולש תחום בין הנחלים שורק
 ורפאים, באזור שהוא במתי ומישורי יחסית לנוף המבותר. צלעות המשולש יורדות בתלילות
 אל נחל-שורק ואל נחל-רפאים. המשולש אשר קדקודיו הם גבעת המבתר בצפון, אורה

 במערב ותלפיות בדרום, שמר למעשה על העקרונות המוצעים.
 התבוננות במפה הליתולוגית, במפת השיפועים ובמפת התפשטות העיר, מציגה הלימה
 כמעט מלאה בין שלושת הגורמים המקיימים את מערך העקרונות הנזכר. חריגה ממנו
 מתבטאת בהקמת שכונת גילה, דרומית לנחל-רפאים, אך השכונה עדיין קשורה לקו
 פרשת המים הארצי והיא נצפית מאגני העיר הדרומיים. שכונת רמות מהווה חריג חמור
 יותר, בהיותה מעברו הצפוני-מערבי של נחל-שורק הדומיננטי יותר בנוף העיר, ובהיותה
 מנותקת מקו פרשת המים הארצי. מבחינה זו ראויה רמות להיחשב פרבר מנותק מירושלים.
 על פי עקרונות אלה, נקל לתחום את גבולותיה של העיר על גבי הבמה המישורית
 משני עברי קו פרשת המים הארצי, ראו איור 3, מפה טופוגרפית המראה את במת העיר

 מול הגיאיות וההרים הסובבים אותה.
 מצפון ומדרום לא ניתן לתחום גבול ברור לעיר. העיר נמשכת בצפון מעבר לנחל-
 צופים, ברצף בנוי בואכה רמאללה. בדרום מהווה נחל-רפאים גבול ברור רק עם התחתרותו

 בנוף, במרחק מאתר העיר, סמוך לעין-יעל.
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 במזרח שימש נחל-קדרון גבול לכאורה, אך עם ההתפתחות ההיסטורית של הבנייה
 בהר הצופים, בהר הזיתים ובהר המשחית, הפכו מורדותיהם המזרחיים גבול מזרחי ברור
 לירושלים. הגבול המערבי תחום על-ידי נחל-שורק וסדרת הגיאיות החודרים אל העיר.
 במת העיר תחומה כאן בהר המנוחות (אשר גלש במדרונות עד לכביש מס׳ 1, והוא יוצר
 כניסה מקאברית לירושלים), בשכונת הר-נוף (שחרגה אף היא בשורות בתים אחדות

 במדרון, והיא ניכרת מן הכביש הראשי), בהר-הרצל, בעין-כרם, באורה ועמינדב.

 איור 5
 מראה הר המנוחות בכניסה המערבית לעיר
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 מסקנות

ן ככוכד ראש ומתוך גישה היובית את התכניות לכיוון צפון, דרוס, ובעיקר  ראוי לגחו

ת העיר. לעומת זאת, מ  מזרח, ככל שהן ניצגות עדיין על ההלק המישורי־יהטית של ג

 התכניות המציעות להמשיך את הבינוי האורבני מערבה לנחל שורק פורצות את הגבולות
 הטבעיים של העיר, כפי שנקבעו בתודעה התכנונית לדורותיה, ובכך הן פוגעות באחת
 מאשיות דימויה של ירושלים. התפשטות העיר לכיוון מערב תביא לפריצה של פיתוח
 ובינוי בשטחים ״זרים״ לירושלים מבחינה פיסית ומבחינת הגדרת תחומה וגבולותיה
 במהלך הדורות. מימוש של תכניות הבינוי לכיוון מערב יביא לפיזורה של העיר, לאיבוד
 דמותה הפיסית והחזותית ולחיסול דימויה כעיר מגובשת, מכונסת - בעלת אופי וזהות

 מוגדרים.

 המערך הנורמטיבי

 פרמטרים לקביעת תפקוד, נורמה ומשמעות של שטחים פתוחים כהקשר העירוני:

 1. יחס אוכלוסייה—שטחים-פתוחים, בעיר כולה וכמקבצים השכונתיים, הוא יחס
 כמותי ומדיד. בהמשך מוצגות מכסות מקובלות בעולם המערבי של שטח-פתוח-

 ציבורי(במ״ר) לנפש.

 2. התפלגות חשטחים הפתוחים על-פי רמת הפיתוח שלהם - בדיקת התכנים והשימושים
 בשטחים הפתוחים מראה את רמת האינטנסיביות — התאמה לקבוצות הגיל

 באוכלוסיית היעד, מגוון הפעילויות, רמת-פיתוח וכר.

 3. התפלגות השטחים הפתוחים על-פי מאפיינים פיסיים. רמת-אינטנסיביות הפיתוח
 משליכה על קיבולת האוכלוסייה שהשטח משרת ועל אופי הפעילות.

 4. מצבי הנגישות לשטחים הפתוחים. לפרמטר זה יש השלכה על אפשרויות השימוש
 בפארק עבור כמות גדולה של אוכלוסייה, ומידת זמינותו.

 5. אפיון השטחים הפתוחים על-פי תפקודיהם הנופיים. הערך החזותי של השטח הפתוח
 הנו בעל חשיבות עבור כלל אוכלוסיית העיר, ביצירת איכות-חיים ודימוי-עירוני

 ושכונתי.

 7. דרגות הגיוון של הפארקים השונים, פיתוח הפארקים תוך התחשבות בצורכיהם של
 קבוצות גילאים שונות, פעילויות מגוונות כמו מתקנים, כרי-דשא, טיילות צמחייה
 מגוונת ועוד. הגיוון בין הפארקים חשונים חשוב אף הוא ליצירת דימוי ייחודי ואפיון

 לכל פארק.
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 8. בחינת פוטנציאל השטחים שאינם מפותחים מבחינת איכויותיהם והגדרת מגבלות
 לפיתוחם. איתור השטחים הפתוחים במרחב העירוני ויצירת הבחנה בין שטחים
 בעלי איכויות טבעיות ונופיות גבוהות, אשר תכנונם בעתיד ידגיש ויטפח ערכים
 אלה — לבין שטחים בעלי איכויות טבעיות נמוכות אשר ניתן ליעד אותם לפיתוח

 אינטנסיבי, לקיבולת אוכלוסייה גבוהה, ללא מגבלות פיתוח.

 סוגי מכסות לשטחים-פתוחים-ציבוריים
 מכסות הקרקע לתכנון של שטחים פתוחים נמדדות על-פי-רוב ביחס לכמות האוכלוסייה.
 ניתן לבחון מדדים נוספים, המתייחסים לצרכים אותם ממלא השטח הפתוח. הגישות
 המציעות הערכה מקיפה ורחבה יותר של כמות ומיצוב השטח הפתוח מפרידות בין
 הפעילויות המוצעות בהם לבין התפקודים של השטחים הפתוחים כמעצבים את המבנה

 העירוני, חזות ונוף, אך אינן כרוכות בפעילות אנושית.
 המדדים בהם נהוג להשתמש להערכת התפקודים ורמות השירות של השטחים

 הפתוחים ביחס לאוכלוסייה העירונית, הם:

 היחס בין שטח-פתוח-מפותח לנפש - מכסה כמותית ומדידה, ולכן נוחה לשימוש

 בבחינת מצב השטח הפתוח העירוני.

 מכסות שימושים — על-פי אופי הפיתוח ורמת האינטנסיביות.

 מכסות איכותיות - מכסות המתייחסות לערכים נופיים חזותיים המעצבים את הדימוי

 ואיכות החיים העירונית.

 מכסות-תכנון
 פריסת השטחים הפתוחים ויחסה לאוכלוסייה, תלויה במדדים רבים ושונים: איכות
 השטח, כמות השטח, מרחק בינו לבין ריכוזי האוכלוסייה, הנגישות אליו, נוחות השהייה,
 רמת הפיתוח, תפקודיו ועוד. מכאן שהערכת כמות ופריסת שטחים פתוחים ביחס
 לאוכלוסייה צריכה להיבחן בכל מקום בהתאם לתנאיו הספציפיים. עם זאת, דרך פשוטה,
 ובמידה רבה פשטנית, להערכת השטחים הפתוחים באספקט העירוני, היא חישוב היקפם
 ביחס להיקף אוכלוסייה נתון. מקובל להעריך זאת על-פי תפקודי שטחים פתוחים, ברמה

 המקומית שכונתית, ברמה העירונית הכללית וברמה האזורית מטרופולינית.
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 סקירת תקנים עולמיים

 מערכה השטחים הציבוריים

ת אוכלוסיית ם א ם המשרתי חי ם פתו ים של שטחי ג ם מספר סו מי י י  במערכת העירונית ק
ת שכונתית, ברמה העירונית והמטרו- מי ו ם אחר פונקציות שונות, ברמה המק ממלאי  העיר ו
ם ת שטחי ם על מכסו צעי ם השונים והערכים הממו  פולעית. להלן הגדרה כללית של השטחי
ם בארצות המערב: בלי ני המקו ה במרחב העירוני הפנימי והחיצו י סי חס לאוכלו ם בי חי  פתו

 גן-שכונתי — שטח המשרת מספר רחובות או שכונה שלמה, הכולל גנים ציבוריים, גני־

מ מריכוז התושבים ״ מצא במרחק של 2-1 ק ק לילדים ולפעילות ספורט. גן שכונתי נ ח ש  מ
א כ-20 מ״ר לנפש. י בלת בעולם ה ה המקו ס כ מ א אמור לשרת. ה ו ם ה ת ו  א

ם ת דונם, בתוך התחו ו א ה עשרות דונם עד מ מ ח גדול, בן כ ח פתו ט  פארק-עירוני — ש

ת כל תושבי העיר ומשמש לפעילויות-ספורט, ירידים, מופעים, פיקניקים  העירוני, המשרת א
ת תושבי העיר כולה, ללא קשר למרחק בל כי הפארק העירוני משרת א  וטיילות. מקו

א 20 מ״ר לנפש. צעת הי ה המו ס כ מ  הנסיעה. ה

 שטחי-מרחב הסובכים את העיר — שטח פתוח רחב המשמש מעטפת ירוקה לעיר, כולל

ם אזוריים, שמורות-טבע, גנים-לאומיים, חורשות ויערות. שטחי המרחב העירוניים  פארקי
בלת בעולם לשטח פתוח במרחב ה המקו ס כ מ  יהיו במרחק של בילוי יומי מן העיר. ה

א 60 מ״ר לנפש.  העירוני הי

 מכסות-תכנון לירושלים

ם (הגבולות רושלי ח בי ו ת פ ח ה ט ש י של ה ת ו מ כ ח ה ו ת י נ ת ה ג א י ן מצ ח שלהל ו  הל
ם בירושלים): חי ם פתו ת-אב לשטחי י ה (מקור: תכנ י סי חס לאוכלו  המוניציפליים) בי

! ח ו  ל

 שטחים פתוחים: שטח לאוכלוסייה

 שטחים פתוחים בירושלים דונם מ״ר לנפש

י 6,285 11.9 נ י עירו ר ו ט ו ט ט ח ס ו ת ח פ ט  ש

ני 2,820 5.3 ח עירו ת ו פ ח מ ו ת ח פ ט  ש

80.5 42,260 ( י ר ו ט ו ט ט א ס ל ה ( י ר פ י ר פ ע ו ג י מ ח ט  ש

ע 48,545 92.4 ג י מ ח ט ש י ו נ רו ח העי ו ת פ ח ה ט ש ך ה  ס

( י ר ו ט ו ט ט ו ס נ י א ש י ו ר ו ט ו ט ט ס ) 
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 ניתוח המצב הקיים

 גנים-שכונתייס ופארקים-עירונייס: על-פי עבודות שנערכו מטעם עיריית-ירושלים בנושא
 השטחים הפתוחים, נמצא כי שיעור השטחים הפתוחים המפותחים ברמה העירונית, הוא

 בסדר-גודל של 5.2 מ״ר לנפש. זאת במקביל לקיומם של שטחים פתוחים בהיקף נרחב,

 אך בלא כל פיתוח, או בתנאים מגבילים שאינם מאפשרים שימוש נאות בשטח.

 מצאי הגנים השכונתיים בירושלים, המאושרים בתכניות, הוא 6.4 מ״ר לנפש, אך

 בפועל רק 2.6 מ״ר לנפש מתוכו מפותח כגן-שכונתי. בירושלים יש כ-15 פארקים-עירוניים,

 המשרתים את תושבי העיר ובנוסף אוכלוסייה רחבה של מבקרים ותיירים חפוקדים את

 העיר. עקב תפקודם כמשרתים אוכלוסייה רחבה של תושבים ומבקרים, יש צורך בשטח

 גדול יותר מאשר בעיר אחרת.

 איור 6
 גן־סאקר במעלה עמק-רחגיה, בין מרכז העיר לקריית הלאום

 בירושלים רק כעשירית מהמינימום הנדרש לעומת התקנים העולמיים לשטחים פתוחים.
 ברמה השכונתית נמצאו כשלושים שכונות מתחת לרמה זו, והוגדרו במצוקת שטחים

 פתוחים.
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 על-פי נתוני מכסות שטח-ציבורי־פתוח (שצ״פ) לנפש, ניתן להצביע על הבדלים בולטים
 בין השכונות על-פי מאפיינים גיאוגרפיים. לאמור: השכונות הפנימיות לעומת שכונות
 חיצוניות הגובלות במרחב הפתוח הסובב את העיר. השונות בין השכונות בולטת גם על
 פי מאפיינים סוציולוגיים של האוכלוסייה, על-פי החלוקה לשכונות חרדיות, ערביות
 וכלליות. ההבדלים בשיעור השצ״פ לנפש על-פי המאפיינים הסוציולוגיים והגיאו-פיסיים

 מובאים להלן:

 מכסת שצ׳׳פ על-פי פריסה גיאוגרפית של שכונות: שכונות מרכז העיר ושכונות פנימיות

 כמורשה, נחלאות, קריית-מנחם, רמות-אשכול ועוד, בעלות יחס נמוך מאוד של שצ״פ
 לנפש: שצ״פ סטטוטורי — 1.5 דונם לנפש, ומפותח — 0.8 דונם. השכונות החיצוניות
 הגובלות במעטפת הפתוחה של העיר, כמו רמות וגילה הן בעלות יחס גבוה יותר של שצ״פ
 לנפש — 12 דונם סטטוטורי, ו-3.5 דונם שצ״פ מפותח, אך גם בשכונות אלו הפער הוא
 עדיין גדול-יחסית לתקנים העולמיים וכמות השטח הפתוח המפותח לציבור היא נמוכה.

 מכסת שצ״פ על-פי מאפייני אוכלוסייה כשכונות: בשכונות ערביות וחרדיות היחס בין

 שצ״פ-מפותח-לנפש נמוך מ-1 לדונם, לעומת שכונות יהודיות חילוניות, בהן היחס הוא
 גבוה יותר — בין 3.5 ל-6 דונם שטח-ציבורי-מפותח-לנפש.

 קכיעת מכסות לירושלים

 קביעת מכסות-תכנון לירושלים אמורה להתבסס על מספר גורמים: המצב הנוכחי הקיים,
 ההיצע הפיסי של שטחים פתוחים, פריסתם העירונית, מצב הפיתוח בהם וזיקתם לאזורי
 המגורים. כמו כן יש להתחשב בתנאיה המיוחדים של ירושלים כעיר תיירות ובירה המשרתת
 תיירים ואוכלוסייה המבקרת בעיר, ולשאוף לתנאים המקובלים בארצות מתוקנות

 ולמכסות הנהוגות במערב.

 מסקנות

 תמונה עגומה זו של פריסת חשטחים הפתוחים ברמה עירונית בירושלים, מחייבת נקיטת
 מדיניות ברורה בנושא. שטחים עירוניים פתוחים מהווים מרכיב חשוב בבניית איכות
 החיים העירונית, וירושלים, כעיר המבקשת ליצור תרבות ואיכות-חיים גבוהה ליושביה,
 נדרשת להשקיע ולטפח מרכיב משמעותי זה. המטרה תושג תוך דאגה לשמירת יתרת
 השטחים הפתוחים, פיתוח השטחים הקיימים, העלאת כושר קיבולתם ויצירת מערך
 רציף והגיוני של שטחים פתוחים עירוניים, המקושרים למרחב הפתוח הסובב את העיר.
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 עקרונות ותפיסה לפיתוח בר־קיימא של שטחים פתוחים

 בירושלים

 פיתוח מבוקר

 עיקרון מרכזי במדיניות פיתוח בר-קיימא הוא פיתוח חלקי, המותיר אפשרויות והזדמנויות
 לדורות הבאים. מיצוי מלא של פוטנציאל הפיתוח — דהיינו בינוי עירוני רציף על-פני כל
 השטחים הפתוחים בתוך העיר ובסובב ירושלים - פוגע בעיקרון יסודי של פיתוח בר-
 קיימא בכך שהוא מכלה את המשאב הסביבתי ואינו מאפשר הנאה ממנו בדור הזה,

 ובדורות הבאים.

 העדפת האינטרס הציבורי

 משאבי הסביבה עומדים לרשות הציבור בדור הזה ובדורות הבאים. יש להעדיף אינטרס
 ציבורי רחב על פני אינטרסים פרטיים צרים. על יסוד עיקרון זה נקל להכיר בחשיבותם
 של שטחים פתוחים המשמשים את האוכלוסייה כולה, ולא רק יחידים במרחב העירוני.

 הפיכות

 פיתוח בר-קיימא מאופיין באפשרות להשבת מצב נתון לקדמותו. סגירת אופציות וחסימת
 אפשרויות מאפיינת פיתוח שאינו בר־קיימא. אפיון זה משמעותי ביותר בהתייחסות
 לשטחים פתוחים. בינוי בשטח פתוח, בתנאים המודרניים, שוב אינו מאפשר החזרת
 המצב לקדמותו. מכאן נדרשים הגדרה ואיתור ברורים של השטחים הפתוחים במרחב
 העירוני, אשר להם תפקודים משמעותיים בתחום החברתי, הכלכלי והתדמיתי, וחסימת

 אפשרות להסבתם הבלתי-הפיכה לשימושים אחרים.

 תכנון כולל

 עיקרון מוביל בפיתוח בר-קיימא הנו תפיסת העיר כמערכת שהשטח הפתוח הוא חלק
 ממנה, כמערכת הרמונית ומגובשת. יש לתפיסה זו יתרונות על-פני התייחסות מקומית
 ומנותקת לכל שכונה או רחוב, בשל ההיגיון הסדור שבה, ומתוך הבנה כי לשלם יש ערך
 רב יותר מאשר למקבץ הפרטים הבונים אותו. לפיכך מוצעת תבנית כוללת והרמונית
 למערך השטחים הפתוחים בירושלים, שיש בין מרכיביה קשרים ויחסים הדדיים, רציפות
 וסדר-פנימי. המערכת המוצעת של השטחים הפתוחים במרחב העירוני תכלול היררכיה

 של מספר סוגי שטחים, כמפורט בפרק הבא.
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 פגיעה רחבת טווח

 לפעולות פיתוח רבות יש השפעה סביבתית או חברתית ניכרת, מעבר לתחום פעולתן.

 בינוי רציף בעיר ישפיע על איכות הסביבה וירידה ברמת החיים לכלל אוכלוסיית העיר.
 לירושלים חשיבות היסטורית תרבותית ורוחנית בעיני תושבי-ישראל, תרבות המערב
 ומאמיני שלוש הדתות המונותיאיסטיות בכל העולם. פעולות הנעשות לתועלת יחידים או
 קבוצות בעיר, אך משנות את הדימוי של ירושלים, אופיה וחזותה — פוגעות באוכלוסיות
 רחוקות אלו ונוגדות פיתוח בר-קיימא, בגין העדפת אינטרסים של אוכלוסייה אחת על

 פני זולתה.

 מדיניות לפיתוח בר־קיימא של שטחים פתוחים בירושלים

 וסביבתה

 תפיסה רעיונית

 השטחים הפתוחים בירושלים וסביבתה יצרו מערכת מובנית, סדורה ורציפה, המקיימת
 קשרים בין רכיביה ומסייעת ביצירת המבנה הפיסי של העיר. מערכת זו, אשר יסודותיה
 הונחו עוד בתכניות המנדט הבריטי, התעמעמה במשך השנים ועקרונותיה שנויים במחלוקת
 בקרב מתכנני העיר לדורותיהם. יתרה מזאת, חלקים משמעותיים ברצף העירוני הפתוח,
 נבנו בעשרות השנים האחרונות ושוב אינם מסוגלים לשמש בתפקוד של רציפות עירונית.
 עם כל זאת, עדיין ניתן לאתר רצף משמעותי של שטחים פתוחים ומבנה היררכי סדיר של
 תפקודים והגדרות. כל זאת מתוך מחשבה כי בתפיסה של פיתוח בר-קיימא, יש למכלול

 הסדיר והשלם יתרון על מקבצי פרטים.

 תיאור המערכת

 המערכת המוצעת בזאת עוקבת אחר רעיונות תכנוניים אשר מרביתם נסקרו בעבודה זו,
 החל מן התכניות המנדטוריות, דרך תכניות-בניין-עיר בירושלים בשנות השבעים השמונים,
 ועד לתכניות האב לשטחים פתוחים בירושלים משנות התשעים. רעיונות אלה נדרשים היום
 לבוש חדש, בעקבות השינויים הדראסטיים שחלו במבנה העירוני, במערך המטרופוליני

 הכולל ובצורכי האוכלוסייה לגווניה.
 מערך השטחים הפתוחים יהיה מורכב מסוגים שונים של שטחים בעלי מיקום, תפקוד,
 הגדרה וייעוד שונים. לכל סוג תותאם מדיניות ממשק-טיפול משלו, וצירופם יביא למדיניות

 עירונית כוללת ויהווה נדבך בתכנית המתאר העירונית.
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 מרכיבי המערכת

 המערכת המרחבית בירושלים וסביבתה תכלול חמישה סוגים של שטחים פתוחים:
 א. שטחי-מרחב-פתוח סביב השטחים הבנויים

 ב. שטחי המעטפת העירונית המגדירים את גבולות העיר
 ג. שטחי-מגע עירוניים

 ד. שטחי-רצף עירוני
 ה. שטחים עירוניים פנימיים

 א. שטחים של מרחב פתוח

 המרחב הפתוח סביב ירושלים חיוני להגדרת מהותה ותדמיתה של ירושלים. דברי משורר
״ מיטיבים לאפיין את דמות העיר, השוכנת על במה 1  תהלים, ״ירושלים הרים סביב לה0
 מישורית וסביבה שטח מבותר של הרים וגיאיות. שטח זה, במערב ובמזרח, נושא עמו את
 נופי ארץ הקודש, בוסתנים וכרמי-זיתים, טרסות עתיקות ומחודשות, נופי-יער וחורש

 טבעי, כל אלה מהווים מסגרת נאותה סביב העיר ירושלים.
 בהקשר זה יש לחזור ולהדגיש את מיקומה המיוחד של ירושלים על קו פרשת המים
 הארצי. קו זה מחלק את העיר לשתי תבניות-נוף שונות ומנוגדות. עבודה זו מתייחסת
 למרחב פתוח, אף על פי שהוא נמצא לכאורה מחוץ לגבולות העיר, וזאת משתי סיבות:

 1. מרחב זה חיוני להגדרת הנוף העירוני, לדימויה ולעיצובה של ירושלים, לעיצוב
 מבואותיה ולחוויית העלייה לרגל לעיר.

 2. מפאת החשש מכרסום בשטחי המרחב, בין על-ידי תכניות פיתוח מקומיות של יישובי
 האזור, ובין על-ידי תכניות התפשטות של ירושלים גופא — יש להבהיר כי כרסום
 בשטחים אלה מהווה פגיעה לא רק בערכי-סביבה וטבע, כי אם בעיצוב פניה ודימויה

 של ירושלים.

 שטחי המרחב הפתוח אינם כלולים בגבולות השיפוט העירוני. ההתייחסות אליהם נמצאת
 ברמה המחוזית והארצית, ואכן תשומת-לב רבה מוקדשת להם בייעודי תכניות אלה
 ובהענקת תכנים ומשמעויות לתפקודיהם. המרחב הפתוח נחלק לשני תחומים: במערב —
 הרי-ירושלים הכוללים את המרחב הרציף והבלתי-מופר ברובו של פרוזדור-ירושלים עד
 לקו המצלעות ואזור שער הגיא; במזרח — מדבר-יהודה — השטחים החשופים והפתוחים

 המקיפים את העיר.

 תהליכו קכ״ה ב׳
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 ב. שטחים פתוחים של המעטפת העירונית - הגדרת גבולות העיר

 לירושלים נדרשת הגדרת גבול קבועה וקשיחה, שאינה נתונה לתנודות ותהפוכות הזמן.
 קו גבול זה נקבע בתכנון העירוני ויש לו חשיבות רבה בעיצוב שערי העיר והכניסות אליה
 והמעטפה הפתוחה המגדירה את הגבול. מעטפת עירונית זו נקבעה בתווי-נוף ברורים:
 בגבולות הנחלים העמוקים הסובבים את העיר מצפון-מערב, ממערב ומדרום — נחל-
 שורק ונחל-רפאים. נחלים אלה יוצרים תיחום היקפי לבמת ההר, ומפרידים פיסית את

 העיר, השוכנת על פני במת ההר, מן המרחב הפתוח המבותר.
 במזרח שונים פני הדברים: כאן קיימת סדרה של נחלים החודרים אל הבמה המישורית.
 הגבולות כאן אינם חד-משמעיים, בהיותם על השלוחות הבימתיות אשר בין הנחלים,

 שלוחות הבנויות רובן ככולן זה מכבר.
 בצפון ובדרום אין כל משמעות להתוויית גבול עירוני. יחד עם זאת יש לחזק את
 דימויה של הכניסה הדרומית, העטופה כרמי-זיתים ומייצגת נוף תנכי במיטבו. המעטפת
 הצפונית היא חסרת כל משמעות עקב בינוי רציף ומלא (נחל-צופים עשוי היה למלא
 תפקיד מסוים בהגדרת גבול צפוני, אלא שכיום, לאחר בינוי רמת-שפט ורמות, אין הוא
 אלא מרחב פתוח ברמה מקומית בלבד). למעטפת העירונית, חלקה בתחום השיפוט העירוני
 וחלקה מחוצה לו, חשיבות רבה בהגדרת גבולות ירושלים ועיצוב דמותה, וראוי לכלול

 אותה במסגרות תכנון המתאר הארצי.

 ג. שטחי־מגע עירוניים

 שטחים אלה עוקבים אחר המבנה הגיאו-מורפולוגי המיוחד של ירושלים ונמצאים במעלי
 הנחלים החודרים אל תחומי החלקים העירוניים הבנויים שעל במת ההר המישורית.
 נחלים אלה נותרו פתוחים בחלקם, והם מהווים מסדרונות-נוף המאפשרים קשר ומבט
 פתוח מן העיר אל המרחב הסובב. הם חודרים אל תוככי העיר, ומשווים לה את אופיה
 העירוני, כפי שנקבע במסורות התכנון — בינוי על פני הבמות והרכסים ושטח פתוח
 בוואדיות. כך נוצרו השכונות הנבדלות ושטחי הירק שביניהן. שטחי המגע העירוניים
 יוצרים קו מפותל ושטח-מגע גדול בין החלק הבנוי והחלק הפתוח. הם נמשכים מפאתי

 העיר ודרכם נוצר הקשר בין התחום העירוני לסובב הפתוח.
 הרעיון הנזכר הובע לראשונה בתכנית מקלין, אשר התוותה את הנחלים גיא-בן-הנום
 ונחל-אגוז, כשטחים ירוקים החודרים אל התחום הבנוי של העיר. מאז חזר ונידון עיקרון
 זה בתכניות שונות! דא-עקא, רבים מראשי הוואדיות כוסו ונבנו ובכך אבד מופע זה
 מפניה של ירושלים. עם כל זאת, עדיין ניתן לאתר ראשי נחלים החודרים את העיר
 הבנויה, ויש להם נוכחות ותוכן בעיצוב קו המגע החיצוני של העיר. יתר על כן, שטחים
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 אלה, בהיותם סמוכים מיידית לשכונות המגורים העירוניות בפאתי העיר, מסוגלים לתפקד
 גם כשטחים-עירוניים-פתוחים לכל עניין. שני תפקודים אלה, החזותי והחברתי, מעשירים
 את תוכניהם של שטחי המגע הפתוחים ומעצימים את חשיבותם. על-פני שטחים אלה
 ניתן ליצור מדרג של תפקידים בתחום הפעילות העירונית. הפיתוח האינטנסיבי בדמות
 מתקני-משחק, פינות-צל, דשאים מטופחים ופינות-מנוחה ומרגוע, ייעשה בראשי הוואדי,

 סמוך לבנייני המגורים, ויתפקד כשצ״פ עירוני לכל דבר.
פח למרחב ברמת פיתוח  במרחק מה, ובמורד הוואדי, משתנה האופי המטו
 אקסטנסיבית: יער-פארק, בוסתן, כרם-זיתים, שדח פתוח שיש בו ערכים טבעיים לצד
 מתקני-פיקניק, שבילי-הליכה, רכיבה על אופניים, ניווט, פינות-מנוחה וכיוצא באלה.
 מכאן חיבור אל תוואי הנחל הראשי המשמש (במערב העיר) גבול-עירוני, שטחי המעטפת
 העירונית המגדירים את גבולות העיר, ומשם היציאה אל המרחב הפתוח שמחוץ לעיר.
 בקטגוריה זו נכללים שטחי-מגע רבים בגבולות העיר. להלן החשובים ובעלי-פוטנציאל

 הפיתוח הגבוה ביותר שבהם:
 אגן נחל-שורק: חלק מיובלי נחל-שורק, תחילתם בבמת העיר ירושלים. נחל-צופים
 הנו שלוחה עמוקה המפרידה בין השכונות הצפוניות, סנהדרייה וגבעת המבתר, לבין
 רמת-שפט ושועפט. לנחל־צופים עצמו יובלי-משנה החודרים לשכונות אלה. בעיקר ניכרים
 יובליו: נחל-חיל, נחל־סנהדרין, היובלים ללא-שם במזרח החודרים לשכונת סנהדרייח
 ומסתיימים בשטח-פתוח-עירוני מטופח — הוא ״גן אשכולות״ שבקברי הסנהדרין. חיבור
 זה מהווה פוטנציאל לקשירת השכונות הצפוניות אל המרחב הפתוח בצורה הדרגתית,
 ולספק להן שטחי-פנאי שכה חסרים להן. באזור זה עדיין קיימת ההזדמנות במלואה

 לטפח שטחי-מגע עירוניים ולהעניק להם תפקודים חברתיים ועיצוביים.
 מעלה-רומאים, נחל-רבידה ונחל-עין-כרם הם יובלי נחל-שורק החודרים אל תחום
 מערב העיר. נחל-רבידה ומעלה-רומאים כוללים בתחומם חלק ניכר מיער-ירושלים. במעלה
 הנחלים קיים כבר הרס רב בצורת שפכי-בניין והפרת פני השטח. מורדות הוואדיות
 נמצאים במצב טוב יותר. יש לבחון מחדש את תפקודם של שני הנחלים, כולל תכניות
 הכבישים שבתחומם ולקבוע את גבולות הפתוח והבנוי שבהם, ואת תרומתם לעיצוב קו
 המגע המערבי של העיר. לעומתם, מהווה נחל-עין-כרם דוגמה טובה לחדירת שלוחה
 ירוקה אל השטח הבנוי ויצירת תבנית נוף מיוערת ופתוחה — מראה משובב-עין לעוברים

 לאורך הדרך.
 אגן נחל־רפאים: נחל-רפאים שולח יובלים לכיוון צפון, לתחומי השכונות הדרומיות.
 החשובים בהם: נחל-מנחת, נחל-רחביה, נחל-בזק, נחל-חובבי-ציון ונחל המצלבה. בנחל
 מנחת הוקם גן החיות התנ״כי, מול עין-יעל, למרגלות המדרון הדרומי של גבעת משואה.
 זוהי דוגמה טובה לשימוש נכון בציר הנחל החודר אל העיר, בפיתוח פארק עשיר בתכנים
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 ובפעילות, המהווח חוליה בקשירת העיר אל המרחב הפתוח הסובב אותה - אגן נחל-
 רפאים עצמו.

 החיבור בין נחל-רחביה לנחל-רפאים נחסם על־ידי אצטדיון-טדי וקניון-מלחה. עם
 זאת, להמשכו של הנחל המתפצל ליובלי-משנה, יש חשיבות עירונית פנימית(ראה בהמשך).
 במקרה זה אבד קו המגע חעירוני, וניתן רק לרמז עליו בטיפוח ועיצוב שטחים ירוקים

 סביב קניון-מלחה והאצטדיון.
ק נחל-רפאים: נחל-רפאים עצמו חודר אל תוך העיר ומסתיים בקו פרשת המים  אפי
 הארצי, סמוך לתיאטרון החאן. מהלכו כאן הוא עירוני מובהק, לאורכה של מסילת הברזל,
 ומשני צדדיו שכונות-מגורים. רצועת הנחל, חרף רוחבה הצר, עשויה לשמש גם כאן שידרה
 עירונית ירוקה לאורך מסילת הברזל, עד לקו פרשת המים הארצי. שדרה עירונית ירוקה

 זו, תהווה מוצא לטיולי-המשך בפיתולי אפיק נחל-רפאים, בהרי-יהודה.
 האגן המזרחי: אופיין של חשלוחות החודרות לירושלים באגן המזרחי שונה במובהק
 מאופי השלוחות במערב. נחל-קדרון וגיא-בן-הנוס סובבים את העיר העתיקה, ושולחים
 שתי אצבעות לכיוון החלקים הבנויים: גיא-בן-הנום חודר עד מרכז העיר - גן העצמאות,

 ונחל-קדרון עצמו חודר אל תוך העיר המזרחית.

 ד. שטחי-רצף-עירוני(פארקים-עירונ״ם)

 בקטגוריה זו נכללים הפארקים העירוניים הגדולים, אשר רובם ככולם מהווים המשך
 ליובלי הנחלים שנזכרו בסעיף הקודם. פארקים אלה נמשכים לאורך ערוץ הוואדי, צורתם
 היא לרוב אורכית צרה, וגודלם נע בין עשרות דונם למאה דונם ומעלה. הפארקים העירוניים
 הגדולים הנכללים בקטגוריה זו הם, עמק-רחביה, ולאורכו גן-סאקר וגני המוזיאון, הגן
 הבוטני סמוך לשכונת ניות, גן הוורדים, גן הפעמון, הפארק לאורך נחל היובל ואחרים.

 חשיבותם של הפארקים העירוניים היא בהיותם ריאה ירוקה כלל-עירונית, השומרת
 על רציפות, איכות גבוהה, ותפקודי-פנאי לאוכלוסייה. לפארקים עירוניים אלה תפקיד
 חשוב במבנה העירוני, ביצירת קווי-מגע בין הבנוי והפתוח, בהקניית בהירות וקריאות
 למערך העירוני, כמציינים מובהקים של מקום בעל־ייחוד. הפארקים כוללים מונומנטים
 עירוניים גדולים, כיכרות, אתרים לירידים וכנסים, בנייני-ציבור, תרבות ואמנות, אתרי-

 מופעים גדולים ועוד.
 פארקים אלה עשויים לכלול גם אתרים היסטוריים ולאומיים המשולבים בהם ונהנים
 מהמרחב הפתוח העוטף אותם (קברי הסנהדרין, מערת האשכולות בפארקים הצפוניים,
 מנזר המצלבה והמוזיאון בפארק עמק המצלבה, בית החייל בגן-סאקר ואחרים). הפארקים

 העירוניים הם חלון הראווה הייצוגי של העיר.
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 ה. שטחים עירוניים פתוחים

 שטח-ציבורי-פתוח משמש את התושבים המתגוררים בסמוך אליו. זהו הגן השכונתי,
 שגודלו מספר מ״ר עד מספר דונמים, ובו מרוכזים מתקני־משחק, פינות-ישיבה, מדשאות,
 קבוצות עצים מצלים וכיוצא באלה. הנגישות לגן העירוני נוחה, והוא מהווה למעשה
 ״חצר-משחקים״, שטח רווחה ופנאי לתושבי העיר אשר רובם מתגורר בבתי-קומות ללא

 מגע עם פיסת-ירק.
 השטחים העירוניים הפתוחים הם היחידים במערכת הכללית המתוארת כאן, אשר
 אין להם קשר ישיר למערכת הכללית, ואינם מקיימים רציפות או סדר הגיוני עם סוגי
 השטחים האחרים. מיקומם תלוי בצרכים פונקציונליים מוגדרים, כמענה לצרכיה של
 האוכלוסייה המתגוררת בסמיכות. יחד עם זאת, כאשר שטחים עירוניים פתוחים נמצאים
 על קו הרציפות של שטחי המגע, או הפארקים העירוניים הגדולים, יש בכך משום העשרה
 של תכניתם. בוודאי שיש לשאוף לכך שבפאתי הגנים הגדולים יימצאו פינות-משחק

 ושהייה המתאימות לפונקציה של גן-עירוני קטן.

 סיכום

 מסמך זה כולל עקרונות פיתוח בר-קיימא המתייחסים לעקרונות שימור ופיתוח של
 שטחים פתוחים בירושלים. המסמך מציג מסגרת כוללת המשלבת את השטחים הפתוחים
 בתכנון העירוני, על-פי סוגיהם ומאפייניהם. דגש מיוחד ניתן לתרומה הסגולית הייחודית
 של תצורות וסוגים שונים של שטחים פתוחים ליצירת דימוי והענקת ערך גבוה למרקם

 העירוני.
 מדיניות הפיתוח רואה בפריסת השטחים הפתוחים מערכת כוללת אחת, שיש בין
 מרכיביה קשרים הדוקים. צירופם של סוגי השטחים על תפקודיהם ייצור מתווה של
 פיתוח בר־קיימא, בו השלם, המערכת כולה, על רציפותה, היא בעלת ערך רב יותר מסך

 כל חלקיה.
 העקרונות והתכנית הכללית שהוצעו לעיל אינם יכולים לעמוד כנושא עצמאי, מנותק
 מגורמי התכנון האחרים. המצע התכנוני אמור להיות קשור לשאר נושאי התכנון העירוני:
 מגורים, תחבורה, איכות־סביבה, חינוך ותרבות, שירותי-פנאי, ספורט ורווחה, ולמעשה
 תחומי החיים העירוניים כולם. הפרוגרמה המוצעת כאן אמורה להיות רכיב בתכנית
 כוללת לירושלים. על תכנית המתאר העירונית להעמיד את נושא השטחים הפתוחים, את
 טיפוח דימויה ופניה של ירושלים והדאגה לאיכות החיים של תושבי העיר, כיסודות

 מרכזיים בתכנונה הכולל של העיר.
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 עיצו! המרחב העירוני של ירושלים
 גבריאל קרטס

 ירושלים, בירת ישראל, ניצבת על פרשת-דרכים אורבנית, חברתית, כלכלית וסביבתית.
ם, י י נ ם והארכיטקטו י רי סטו ח ע״י שימור ערכיה ההי ט ב ו מא ת י י ק ה בדרך בת- ת ו ח ת פ ת  ה
ימא דורש ם של העיר הפנימית. פיתוח בר-קי י יה והצרכים המשתנ י ך כיבוד מורשת הבנ  תו
ם עם מסורת העבר, תוך שמירה על י בתי ים-סבי ים-חברתי  מאמץ לשילוב הערכים הכלכלי

ם לנדרש.1 י י ק  איזון בין ה

 המורפולוגיה העירונית של ירושלים

יה של המורפולוגיה העירונית בירושלים מוגדרות בצורה ברורה והן שומרות י  אבני הבנ
ם י טי ם אי כי ת לאורך זמן. כפועל-יוצא של תהלי ו ח ת פ ת ה דה רבה על זהותן, גם עם ה  במי
ת סדו מו דט הבריטי ו ת המנ סדו ניות של תכנון מבוקר ע״י מו זקו במדי  וממושכים, אשר חו
נים ייחודיים, שהתפתחו י ם אורבניים בעלי מאפי  התכנון הישראליים, התגבשו בעיר מרקמי

ת העיר העתיקה. בב א מטרי במרחב הסו סי  באופן א-

קתה בשנת ת ירושלים, ובראש וראשונה חלו ים אשר פקדו א י נ ם המדי י כ י  התהל
דה בשנת 1967 — השפיעו רבות על מבנה העיר ועוד צפויים בו שינויים חו אי  1948 ו
י נשמר ס ה המורפולוגי הבסי ות לעיר בעתיד. אולם המבנ י ת הצפו ו י ו  שייגזרו מן ההתפתח

ל גרעין העיר העתיקה.  ברובו וניתן לתארו בהתגבשות אורבנית הטרוגנית אל מו

ת מרבית בת א י נגלומרט העירוני מורכב משלושה גורמים: העיר הפנימית, המחי  הקו
הלת הפעילות האורבנית; השכונות תה ליבת העיר ובה מתנ ו נית בהי ו מת הלב התכנ  תשו
ת העיר הפנימית; המעטפת המטרופולינית, אשר במצבה הנוכחי ת א בבו ות הסו י נ  החיצו
ה האורבנית הכבדה ביותר על איכות המרחב העירוני של העיר הפנימית. ס מ ע מ ת ה  יוצרת א
קמו במערב העיר עד שנת 1948 ב לירושלים (1968), הו א ן בתכנית ה י  על-פי המצו
ות (טלבייה, ת השכונות שנבנו במקור כלא־יהודי ם נוסיף להן גם א  כ-110 שכונות. א
ם מדובר בשכונות ת השכונות שנבנו אחרי 1948, יגיע מספרן ל-130. אמנ א  בקעה וכר) ו
 שחלקן מונות רק 30-20 משפחות, ואשר השתלבו ברובן בשכונות גדולות יותר, אולם
ם י ן אורבני בולט בירושלים, ויש לה סממנ י ום מאפי ה עד הי ו ות מהו נתי  תופעת השכו

ים ואדריכליים. ם חברתיים, כלכלי מי י בתחו ם לביטו י א ב ים ה די יחו  י

ר 1991. א ו ר ב , פ ם י ל ש ו ר י - ת י י ר י , ע ה ב ו ג ה ל י י נ ת ב ו י נ י ד ב מ ו צ י ך ע מ ס ה מ א  1 ר
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 איור 1
 שכונת ימץ-משה: מן השכונות הראשונות שקמו מחוץ לחומות,

 על ציר ירושלים-כית-לחם

 אשר למאפיין השכונתיות, ניתן לומר שזהותן האורבנית של השכונות הירושלמיות נשמרת
 במידה רבה. די אם נזכיר את רחביה, טלבייה, קטמון הישנה, ימין-משה, המזכרות
 והזיכרונות, נחלת-שבעה, מאה-שערים ושכונת הבוכרים. המודעות לערכים הטמונים
 ברקמה העירונית של שכונות אלה, ייחודן כציוני-דרך בהתפתחות העיר ומנגנוני ההגנה
 המופעלים בהן ע״י גורמי השימור - כל אלה מבטיחים את השתמרותן במידה סבירה.
 האיכויות האורבניות והמרחב העירוני כזירה לפעילות עירונית, כלכלית, תרבותית,
 וחברתית — מצויים כאמור בתחומי העיר הפנימית (המהווה מעטפת ל״מרכז העיר״)
 שהתפתחה על צירי התנועה שהובילו אל העיר העתיקה וממנה, ועיקרם ציר המע״ר
 הראשי על ציר התנועה המערבי והדרומי (רח׳ יפו ודרך-חברון—דרך-בית-לחם), וציר

 המע״ר המזרחי והחרדי, לאורך צירי התנועה הצפוניים.
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 איור 2
 השוק בשכונת מאה־שערים

ת י מ י נ פ ר ה י ע  ה

 אין ספק שהאיזון האורבני האופטימלי(גם אם לא הפוליטי) של ירושלים, הושג אי-שם
 בשלהי המנדט הבריטי, כאשר מול העיר העתיקה, רבת הסמלים והמונומנטים, התפתחה
 העיר הפנימית משובצת במבנים שלטוניים, חינוכיים ומסחריים וסביבה שכונות בעלות

 אופי ייחודי ורקמה אורבנית מקורית.
 עיצובו של המרחב העירוני שבתחומי העיר הפנימית — הקטע המזרחי של רחוב יפו
 והרחובות המלך-ג׳ורג׳, בן-יהודה וממילא - נעשה בתשומת לב תכנונית רבה. בקטעים
 הנזכרים (למעט רחוב ממילא שנעלם מן הנוף העירוני ואולי יופיע שוב באחד הימים
 בדמותו החדשה), ניתן לזהות גם היום אלמנטים מרכזיים עשירים המחוללים חיי עיר:
 דאגה לנוחות הולך הרגל, הגנה אקלימית, חזיתות מסחריות המשכיות(גם אם לא בקטעים
 ארוכים דיים כדי שיהוו ערך עירוני לעצמו) ושילוב רב־גוני של סגנונות בנייה המהווים

 ציוני-דרך ותזכורת לתולדות-ירושלים בעת החדשה.
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 איור 3
 רחוב יפו - ציר המע״ר העירוני ההיסטורי

 עם זאת, אין ספק שמרכז-ירושלים, האמור לשמש מוקד אורבני מרכזי של העיר, אינו
 ממלא את ייעודו מסיבות הנגזרות מאופיו ומהיעדר מדיניות-פיתוח ברורה לגביו:

 א. מרכזה של ירושלים נבנה בסוף המאה ה-19. כתוצאה מכך הוא נראה ״מיושן״ במובן
 השלילי של המלה, ואינו עונה על צורכי העיר בגודלו, נוחותו ומראהו האסתטי.

 ב. יחד עם זאת, ניתן להגדיר את המרכז כמרכז ״צעיר״, כי הוא אינו מתאפיין במונומנטים
 היסטוריים בני מאות שנים, מן הסוג המוכר בערים היסטוריות באירופה.

 יתרה מכך, מוקדי התרבות, התיירות והשלטון - קריית הממשלה, המוזיאונים,
 התיאטרון, האוניברסיטה, מרכזי הקניות והעיר העתיקה — נמצאים כיום מחוץ

 לגבולותיו והם מותירים אותו בלי מוקדי משיכה עירוניים ולאומיים.

 ג. מרכז העיר משמש כיום לשירותים, למסחר זעיר ולבידור קל ומוקד משיכה לתיירים.
; שכן,  מוקדי הפעילות הקיימים בו אינם מספקים את הביקוש והם מנותקים זה מזה
 בין המוקדים קיימים ״אזורים אפלים״ בלתי-מטופלים הסובלים מתשתית לקויה
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 וחוסר-פעילות (לדוגמה: נתק ציר הולכי הרגל בין ריכוז המלונות באזור המלך-דוד
 וימק״א לבין מרכז העיר, או הנתק ברצף ההליכה משער-יפו לרחוב יפו).

 ד. המוקדים הקיימים (נחלת-שבעה, מדרחוב בן-יהודה, רחוב יפו) מתאפיינים בלחץ
 של מבקרים בשעות הפעילות, בעומס תחבורה ובמחסור בחנייה, הגורמים להידרדרות

 פיסית, לדימוי שלילי ולבדיחת השקעות פוטנציאליות.

 איור ,0
 מדרחוב בן-יהודה

 מכאן נובע הצורך ביצירת כלים תכנוניים ואמות-מידה לקבלת החלטות לפיתוח מרכז
 העיר, אשר תהיינה מבוססות על קונצפט עירוני ברור, שאם לא-כן נמצא את עצמנו בתוך
 שנים אחדות במצב בו המרכז יהווה עוד תחנה בשינוע התמידי בין ה״קריות״ לבין אזורי

 המגורים.
 לא כך הוא הדבר ביחס לעיר הפנימית, שמטבע הדברים נתונה ללחצי־פיתוח
 אינטנסיביים ביותר, וכפועל יוצא לערכי-קרקע גבוהים. אלה יוצרים צורך בפתרונות
 תחבורה וחנייה ומובילים לקבלת החלטות נקודתיות, אשר שינו וימשיכו לשנות את

 המרחב העירוני.
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 מתוך הבנת התהליכים הפוקדים את מרכז העיר, חברו בשנת 1995 גורמי התכנון של
 עיריית-ירושלים עם נציגי משרד התיירות, וכחלק מעבודת צוות ההיגוי לפיתוח התיירות
 בירושלים, הוכנו תכנית-אב ותכנית-פיתוח להחייאת מרכז העיר ולקביעת מדיניות תכנונית

 לטווח המיידי והבינוני.2
 יישומה של התכנית נעשה באופן חלקי בלבד, כתוצאה מאילוצים תקציביים ומסדר-
 עדיפויות במדיניות משרד התיירות, ויש לשער שחלק ממרכיביה נמצאים ״בצנרת״. אולם,
 בדומה למסמכי-מדיניות קודמים — מרחפת עליה סכנת חשכחה והתפוגגות התוקף של

 הנחיותיה.
 מתוך עקרונות התכנית נקל לגזור הנחיות שגם היום, כשמונה שנים מאז נערכה,

 רלבנטיות לקביעת צביונה של העיר הפנימית.

 גבולות העיר הפנימית

 קביעת גבולות ההתייחסות לעיר הפנימית נעשתה על בסיס תכניות וסקרים קודמים, הן
 בתחום התכנון התחבורתי והן כחלק ממסמך מדיניות גובה הבנייה. לקביעת הגבול אין
 מעמד של תכנית סטטוטורית. גבולות העיר הפנימית הוגדרו בשתי רמות של התייחסות

 למדיניות הפיתוח:

 1) רמה גבוהה לאזורי הליבה, להם פעילות אינטנסיבית, ובהם יבוצע טיפול כוללני בכל
 מאפייני הרחוב ויוכתב מילון מחייב לצורות וחומרים.

 2) רמה משנית לאזורי הפריפריה, בהם ישולבו חלק מהנחיות התכנון דלעיל, על מנת
 להדגיש את השילוב ואת הכניסות לאזורי העיר הפנימית.

 3) בגבולות המוצעים בין ליבת העיר הפנימית לחלקיה האחרים של העיר הפנימית,
 חשוב לשלב פרויקטים משיקים, כך שייווצר רצף תפקודי ועיצובי בין החלקים האלה:
 א. שוק מחנה-יהודה — מוקד מסחרי ואטרקציה אותנטית, דגם של שוק-עירוני
 אשר נבנה בהשראת השלטון העותומני ושמר על מאפייניו חרף מרכזי המסחר
 והקניות שנבנו בפריפריה. מן הדין שפעולות השימור יתייחסו לאספקטים

 תברואיים ותפעוליים מבלי לשבש את מערך הסמטאות והחנויות.

ז העיר ירושלים — תכנית-אב תיירותית ותכנית-פיתוח. צוות תכנון: ג. קרטס וש. גרואג — אדריכלים כ ר מ 2 

 ומתכנני ערים, זאב ברקאי — יועץ כלכלי, צחי בקר — יועץ לתרבות ואירועים.
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 ב. שכונות לב העיר: אוהל-משה, מזכרת-משה, נחלאות - כמייצגות את המורשת
 היהודית הבנויה של ירושלים. עבודות השימור, תוך מתן תוספות-בנייה, כפי
 שנעשו בשנים האחרונות, החטיאו את המטרה. צביונן של השכונות הולך ונעלם,
 בראש וראשונה בשל חוסר הכוונה ואכיפה תכנוניים, ובשל ממד הזמן הגורם
 לחוסר איזון בין הנפחים הבנויים; תהליך השיקום מתבצע באיטיות כה רבה
 שיחסי הגומלין בין מבנים משוקמים או מורחבים לבין הבנייה המקורית, יוצרים

 חוסר-איזון ואי-שקט ויזואלי המתפרס על פני שנים רבות.
 פתרון אפשרי לבעיה זו טמון בתת-חלוקה למתחמי-משנה, היוצרת דינמיקה של
 פיתוח כוללני: תשתיות, בנייה פרטית, פיתוח שטחי-ציבור ומערכת תמריצים

 המגבה אותם.
 ג. רחוב שטראוס, שכונת החבשים, מאה-שערים וגאולה - מוקדי-מסחר (המע״ר
 החרדי) היוצרים רצף עם העיר הפנימית. תכניות השימור לאזורים אלה חייבות
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 להתייחס לאיכויות הארכיטקטוניות של הרקמה העירונית המיוחדת השזורה
 בהם, לתפקיד הרחוב המסורתי, לחצרות ולסמטאות, ולמנוע נפחי-בנייה חריגים,

 עיצוב אדריכלי וחומרי בנייה זרים לסביבה.
 ד. שכונת מורשה (מוסררה) עם מתחם נוטר־דם, מהווים את הקשר למע״ר-מזרח

 ולשער שכם, ויש להקפיד על שימור המבנים והסמטאות בתוואי זה.
 ה. רח׳ ממילא - שער-יפו — פרויקט שמורכבותו וקנה המידה שלו יצרו ״חור
 שחור״ ברקמה האורבנית של ירושלים לאורך שנות דור — תופעה שיש ללמוד
 ולשלב במערכת השיקולים הנוגעים לשיקום המרחב העירוני - במעמד הממד

 הרביעי — הזמן.
 יש והיקפו ומיקומו של פרויקט מחייבים התייחסות לשלבי ביצועו ולמשך הזמן
 המיועד למימושו, בעיקר במערכת השיקולים המתייחסים לתכנון בר־קיימא
 הנוגע, בין השאר, לתפקודה של העיר במניעת מקורות זיהום, רעש ונתק צירים

 להולכי-רגל.
 יש לראות בגורם הזמן (למימוש התכנית) חלק אינטגרלי ומחייב בכל תכנית,
 לרבות הכללת מושג ״ביטול התכנית״ בהוראות תכניות מפורטות. דהיינו, בכל
 תכנית ייקבע משך הזמן המרבי להוצאת היתר-בנייה, שאחריו תבוטל התכנית

 ויחולו עליה הוראות תכנית המתאר אשר קדמה לה.

 שערי הכניסה לעיר הפנימית

 חשיבות רבה יש להגדרת הכניסות לעיר הפנימית, עד כדי יצירת מוקדים שהטיפול בהם
 יבטא את המעבר מאזור אורבני פריפריאלי אל מרכז העיר. מוקדים כאלה אמורים לחזק
 את הגדרת המרכז ואת האוריינטציה העירונית הכללית. אין כמעט עיר בעולם שמושג
 השער אינו מרכזי בה; סביבו התפתחו אזורי-מסחר, שווקים, מוקדי-תרבות ותיירות
 וטרמינלים תחבורתיים. אלמנטים אלה נקשרים בשערי העיר העתיקה של ירושלים, אך

 זהותם בעיר הפנימית היטשטשה עד שנעלמה כמעט לחלוטין.

 א. השער הצפון-מזרחי - ״שער החינוך״

 מתחם משרד החינוך ובית החולים האיטלקי לוקה בחוסר מרחב מותאם להולכי-רגל,
 מדרכות צרות, נתיבי־תחבורה רועשים ודחוסים, ומבנים ארכיטקטוניים חשובים שאינם
 מטופלים (למעט בצד המזרחי של ה״שער״). הטיפול במוקד זה חייב להתבצע כחלק מן

 ההתייחסות הרחבה יותר לשימור רחוב הנביאים.
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. השער המזרחי - ״שער החומה״  ג

 מתחם כיכר-צה״ל, פינת החומה וקריית העירייה(כיכר-ספרא) מהווים את הממשק שבין
 העיר הפנימית לעיר העתיקה, ואולי יותר מכך — הם מבטאים את הנתק בין השתיים.
 בכל מהלך תכנוני יש לקחת בחשבון את המבנה האורבני-טופוגרפי של ירושלים, אשר
 יצר שתי נקודות-מפגש בין העיר העתיקה לעיר המערבית: בעיית הולכי הרגל בממשק
 הדרומי(בריכת הסולטן) תיפתר באמצעות הרחבת הגשר והוספת מדרכות רחבות. יש

 לקוות שבאותה הזדמנות תיסלל גם מדרכה לאורך כביש האפיפיור בואך הר-ציון.
 לעומת זאת, נגנזו הצעות תכנוניות רבות שנועדו לכיכר-צה״ל, ובכך הונצחה חסימת
 רחוב יפו לכיוון מזרח ע״י מתן זכות קדימה בלתי-מוגבלת לרכב מוטורי תוך קיפוח הולכי

 הרגל בנקודה חשופה זו, שהיא מוכת-רוחות, רעש ופליטת עשן.

 ג. השער הדרומי - ״שער המלונות״

 מתחם ימק״א ומלון המלך-דוד מהווה ״שלוחת שער״ לעבר העיר הפנימית! יש לזכור
 שהקטע הנדון מרכז את מרבית חדרי המלון של מרכז-ירושלים וקיימת חשיבות רבה

 להכשרת נתיבי הליכה נוחים, בטיחותיים ואסתטיים בקטע זה.
 נפחי התנועה הכבדים העוברים ברחוב דוד-המלך, הכרסום המתמשך ברוחב המדרכות,
 אופי העסקים (כוחות השוק אינם באים לידי ביטוי בקטע הנידון) — כל אלה מחייבים

 התערבות מוסדית לשילוב המתחם בעיר הפנימית.

 ד. השער הדרום-מערגי - ״שער קורה-סנטה״

 המתחם כולל את כיכר-צרפת, מלון המלכים, טרה-סנטה ובית הכנסת הגדול. הוא סובל
 מבעיות תכנוניות דומות לאלה המאפיינות את השער המערבי.

 ה. השער המערגי - ״שעד בצלאל״

 מתחם בצלאל ומרכז ז׳ראר בכר — שני ה״שערים״(ד׳ ו-ה׳) מהווים מעבר חריף בין העיר
 הפנימית לפריפריה. כתוצאה מפעולות פיתוח שנעשו בשנים האחרונות, תוך העדפת התנועה
 המוטורית על-פני הולכי הרגל - הרחבת נתיבי הנסיעה ברחוב קרן היסוד על חשבון
 המדרכות והרחבת רחוב בצלאל — הפך הרחוב ל״כביש״, כשהמשמעות היא הקטנת

 גבולות העיר הפנימית.
 אם העיר הפנימית נמדדת, בין היתר, על-פי הטריטוריות בהן יכול הולך הרגל לנוע,
 הרי ששתי פעולות ההסבה — מ״רחוב״ ל״כביש״ - ניתקו את הולך הרגל מחלקים
 גדולים של העיר, שבעבר הלא-רחוק היו בהישג ידו(או רגלו). להגדרתם מחדש של השערים

 (הדרומי והמערבי) של העיר הפנימית, יש היום חשיבות רבה.
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 ו. השער הצפוני: ״שער גיקור-הוליס״

 מתחם ביקור-חולים — רח׳ שטראוס — מהווה מעבר למרחב עירוני בעל מאפיינים שונים,
 אינטנסיביים לא פחות מן העיר הפנימית, בעלי צביון דתי-חרדי. ייתכן שעם הזמן ינוע
 ״שער״ זה צפונה, אל עבר כיכר-גאולה (״כיכר השבת״) ובכך יתרחב המרחב העירוני
 צפונה. את רוחב המדרכות ברחוב שטראוס יש לשמר, כי הן מהוות ערך מוסף משמעותי
 למרחב העירוני בקטע זה. פעולה ממוקדת של שיפור חזות המבנים ושטחי הציבור,

 בהשקעה כספית לא גדולה, תבטיח תוצאות רצויות.

 ״שפת הרחוב״

 פיתוחה של ״שפת-רחוב״ לעיר הפנימית הוא מרכיב נוסף של תכנית הפיתוח למרכז
 העיר, אשר עוצבה במטרה להחיות את המרכז ולשוות לו אופי ותדמית ראויים למרכזה

 של בירת-ישראל.
 ״שפת-רחוב״ מורכבת מכל אותם רכיבים חזותיים, ארכיטקטוניים או טכניים,
 המצויים בשטחים הציבוריים או גובלים בהם. רכיבים אלה — בהיותם אחידים או בעלי
 מוטיב משותף ובהיותם מוצגים בגבולות של מרכז עירוני מוגדר — הופכים לכרטיס
 הביקור של אותו אזור, מבדילים בינו לבין האזורים סביבו, ומצביעים על הייחוד והשוני
 שבו. ״שפת-רחוב״ שתבוצע ברמה גבוהה וייחודית, תדגיש את המרכז כאזור ״איכותי״

 ותגדיר למשתמש את הימצאותו בתחום מרכז העיר.

 בחינה של המצב הקיים במרכז העיר מעלה מספר בעיות:
 א• מקבצים עתירי-אבזרים החוסמים את רצף ההליכה והמבט.

 ב• מקבצים הצורמים את העין בשל ניגודים בסגנון, בצורה, בצבע ובחומר.
 ג. קושי בתחזוקה בשל מגוון רב מדי של אבזרים.

 שילוב של חוסר-מודעות ואכיפה לקויה, יצר בליל של פתרונות הצללה, שילוט וחלונות
 ראווה, המהווים מפגע חזותי על חזיתות של מבנים בעלי ערך ארכיטקטוני.

 תכנית הרחוב והרכיבים הציבוריים שבו (תאורה, לוחות-מודעות, ריצוף, צמחייה,
 תאי-טלפון, וכר) נבנתה ללא קו עיצובי ברור וללא תפיסה ייחודית למרכז, כמקובל
 בערים היסטוריות אחרות בעולם. אביזרי הרחוב (תחנות-אוטובוס, דוכני-פיס, דוכני-
 רוכלים, עמודי-שילוט ותמרורים) חוסמים מעבר חופשי של הולכי-רגל עד כדי צורך בירידה
 לשולי הכביש. מתן יד-חופשית למתכננים יצר לקט פתרונות חסרי שפה אחידה, דבר

 היוצר אי-שקט חזותי ומטיל קושי תחזוקתי על העירייה.
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 איור 6
 שפת-רחוב בירושלים: בליל פתרונות במרחב העירוני
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 יש להמשיך ולפתח ״שפת-רחוב״ שמתייחסת לעקרונות ארכיטקטוניים, עיצוביים
 ואיכותיים המתאימים למרכז-עיר כירושלים. על שפת-רחוב זו להכיר בצרכים כמו: מניעת
 מפגעים צורניים, מניעת מפגעים מהולכי-רגל, אטרקטיביות, עמידות, שימוש במוצרים

 קיימים והשקעה מינימלית בתחזוקה.
 יישומה של ״שפת הרחוב״ הוא משימה ארוכת-טווח המותנית, בין היתר, בתקציבי-

 פיתוח ציבוריים ובהסכמת כל הגופים העוסקים בפיתוח־סביבתי.
 מימוש המטרות האמורות יסייע באופן משמעותי בהחייאת המרכז והפיכתו למקום

 פעיל, תוסס ואיכותי.

 השתרכות: הנטל והפתרון

 האם למרחב המטרופוליני של ירושלים השפעה על מאפייני העיר הפנימית? אין ספק
 שמערך השכונות שבפריפריה (כולל השכונות החיצוניות כגון גילה, הר-נוף וכוי) אינו
 משרת בצורה נאותה את התושבים ואינו משמר את הסביבה. ככל שהדבר עולה מעבודה
 שנעשית בתחום זה בארצות אחרות — קיימות השלכות חברתיות, כלכליות וסביבתיות

 קשות הנובעות ממודל הפיתוח הקיים.
 במישור הכלכלי, די אם נציין את עלות התשתיות, הגבוהה בכ-80% בבנייה חד-
 משפחתית או דו-משפחתית, לעומת בנייה צפופה וכן את העובדה שבית-אב טיפוסי

 בשכונות הלוויין מחזיק 2.3 מכוניות, המבטאות 10-8 נסיעות בין־עירוניות ביום.
 מחקר שנערך באטלנטה, ארה״ב, מצביע על הגדלה של 40% במרחקי הנסיעה של
 התושב והדבר משפיע, בין היתר, על הזמן המושקע בנסיעות. מאידך-גיסא, מצביע המחקר
 על התקצרות ״זמן משפחה״. כמו כן נוצר פלח אוכלוסייה מנותק — כפועל-יוצא מהיעדר

 מכונית (צעירים ללא רשיון-נהיגה, קשישים, חסרי-יכולת).
 במקביל, כפועל-יוצא מפיתוח שכונות הלוויין ויישובי הפריפריה (כמו גילה, רמות,
 מעלה-אדומים וכן מבשרת-ציון, ביתר-עילית וצור-הדסה), שהתבסס על סבסוד ותקצוב

 ממשלתי, נמנעת השקעה מקבילה בתשתיות של העיר הפנימית.
 אשר על כן, תכנון בר-קיימא למרחב העיר הפנימית, הוא פועל-יוצא של מטרופולין-

 ספר מבוססת.
 הפתרון לכך מצוי במציאת מענה תכנוני נכון לתופעת ״ההשתרכות״(Sprawl) — לא

 לביטולה, אלא לשיפורה ובראש וראשונה להפחתת התלות ברכב הפרטי.
 המענה להשתרכות הדלילה הוא ציפוף ויצירת מרכזים המשרתים את אוכלוסיית
 המקום בכל המובנים — תוך הקפדה על אספקטים סביבתיים ופתרונות אדריכליים
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 איכותיים המבוססים על חשיבה יצירתית, תוך שילוב של מגורים עם אזורי-תעסוקה
 מותאמים לענפי המשק העכשוויים.

 כל אלה יבטלו חלק נכבד של היוממות ויעבירו את מרכז הכובד מהכביש לרחוב,
 למדרכה ולכיכר.

 העשייה התכנונית במרחב העירוני של ירושלים מהווה, רובה ככולה, צעד של החייאה,
 שיפור והשלמה של מערך אורבני קיים ומפותח, שבחלקו הגדול מהווה רצף של החמצות
 תכנוניות. להחמצות אלה יש השלכה על איכות חחיים, וכפועל-יוצא - גם על מאזן
 ההגירה מן העיר הפנימית. על כן יש לגבש כלים לתכנון משתלב, מתקן ומשפר — התחדשות
 עירונית(Regeneration) מול חדחף הקיים ליצירת מערך עירוני חדש המתעלם מן הקיים!

 מכאן נובעת חשיבות עליונה לאיכות התכנונית, שעיקריה הם:
 א. תכנית הפיתוח: התייחסות לאתר הספציפי בהקשר הפיסי והחברתי והשתלבות

 במרקמים הקיימים.
 ב. ההקשר וקנה המידה: התחשבות בהרגלים, מסורות, ציפיות התושבים וקנה המידה

; שימוש-מחודש (Re-cycling) במבנים קיימים יחזק את ההקשרים.  הקיים
 ג. הדגשת הצרכים הציבוריים: יצירת היררכיה ורצף של שטחים ציבוריים, התייחסות
 לאזורי המגורים, לכניסות ולחצרות, לשם יצירת תחושת ביטחון ושייכות קהילתית.
 ד. שיפור אזורים של הולכי-רגל ושילובם במערך התחבורתי הרחב יותר; הקטנת התלות

 ברכב פרטי והשתלבות במערך התחבורה הציבורית.
 ה. שימוש מושכל במשאבי הקרקע, ציפוף, שילוב שירותי-מסחר וקרבה למערכת תחבורה

 ציבורית.
 ו. עירוב שימושים ברמות השונות: בקטעי-רחוב, במבננים ובשכונות — תוך תכנון זהיר

 שימנע קונפליקטים בין השימושים השונים.
 ז. רב-גוניות צורנית: הימנעות מחזרה על דגמי מבנים באזורים בהם מבוצעת התחדשות

 עירונית — שילוב דגמי מבנים חדשים ל״שבירת״ המונוטוניות הקיימת.
 ח. בנייה בת-קיימא בחומרים עמידים, בעלי תכונות של התיישנות מול תכונות התבלות,

 הן בבנייה והן בפיתוח שטח.

 רענון מסמכי-מדימות

 הטיפול בסוגיות התכנוניות אשר נוגעות לעיר הפנימית, מעסיק את גורמי התכנון בעיר
 מזה שנים רבות. אולם קיימת תופעה בלתי-ניתנת-להסבר של זניחת מסקנות, המלצות,
 קווי-פעולה ותכניות-אב. באופן כללי, כל מסמך שאינו מגיע לרמה סטטוטורית, מאבד

 את הרלוונטיות שלו, נגנז ונשכח.
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ום מן ם בי ת בעיר, א ו ט ל ח ה ם ומקבלי ה י נ ית המתכנ לי ה זו תרומה חשובה לקהי י  תה
ם אשר בחלקם נערכו ע״י י כ מ ס ם מ ת ו ם תיעשה עבודת ליקוט, ניפוי ורענון של כל א מי  הי
חד שבירושלים. ו ם ברגישות ותוך הבנת המי ת כ א ל  מתכננים מן השורה הראשונה, שעשו מ
ך מ ס מ ת לעיצובו ושימורו של המרחב העירוני, כפי שהן מופיעות ב  חלק מן ההמלצו
ה שלא י ם ה א ט ם ותכניות, שכל ח ות, פרסומי י נ ך עיון מחודש במסמכי-מדי  זה, נגזרו מתו

. רי טו  הגיעו כאמור לכלל יישום סטטו

ת של ארתור י ט ת ס א ה ה ו פ י ק מ ת עבודתו ה  א. בין הפרסומים חרבים ראוי לבחון מחדש א
ית ת בספרו: תכנ באו ת המו ו נ ק ס מ ה מן ה מ  קוטשר (1975 ,•101101161), ולקרוא בעיון כ
ית ת בתכנ יות המוצעו רת התכנון התגלה שהצפיפו  המע״ר (עמ׳ 102): ״... תוך סקי
מה -מתאי מצאה בלתי י וכי מרבית מערכת הדרכים של המרכז נ 3 גבוהות מד ר א ת מ  ה
ת וכלכליות; כמו כן נמצא שבנייה לגובה של בנייני-משרדים ו בתי ת סבי בו  בשל סי
בתי ט סבי ק פ ה א הי -מסחר נוספים. לבנייה לגובה י ת הפתרון לשטחי ה א ו נה מהו  אי
ם לבנייה חדשה ובכך תיווצר י כ ו א תגרום לציפיות של בעלי-נכסים סמ י  שלילי: ה
ם בשימוש-מסחרי מאחר ובעליהם יצפו לבנייה ם ושיפור של נכסי קו ה של שי א פ ק  ה
ם ברח׳ יפו). בכך יהפוך המרכז למדורדר עוד יותר״. י ע ט ם (ראה ק י י  חדשה ולהרס הק
ח 15 חשנים (עד ו ם במרכז בטו י ספת שטח א צוות התכנון שחדרישות לתו צ  ״כמו כן מ
ם י ת פתרונן במבנים בגובה 7-4 קומות, הנבנים על שטח א א  1990 ג.ק.) יוכלו למצו
יקטים רבי-קומות...״ ה שאין כל צורך בבניית פרו נ ק ס מ  פנויים בתחומי המרכז. מכאן ה

ת — ״מסמך עיצוב מדיניות רי טו ך נוסף שיישומו נבלם בטרם קיבל גושפנקה סטטו מ ס  ב. מ
ו הכלליות: תי ו , קובע במסקנ 4 יה״ י  גובה הבנ

ת י ט ת ס ותיקות, תיפגע א ת והו ו נ  ״11.2.1 ירושלים ההיסטורית, על שכונותיה הקט
י של העיר ר ו סט י ם הה ק ר מ ם על ה י ט ל ת ש מ מות ה -קו ת של בניינים רבי ו ספ  מתו

ם אותו מהקשרו. אי צי מו  ו
ת כלליות:  11.2.2 — המלצו

ם ם יועמדו לאורך קו הרחוב ללא נסיגות, למעט מספר כיכרות ושטחי  בניינים חדשי
ע עירוני המושפע ישירות ט ק  פתוחים להולכי-רגל, שייקבעו על-סמך תכנית עיצוב של מ
ס העיר ולא בניתוח פרטני של כל ד נ ה קט ושאר גבולותיו ייקבעו על-ידי מ י  מהפרו

 מגרש. קו הרחוב יישאר המשכי בגובה 3-2 קומות.

 3 הוכנה ע״י דוד בסט וגילברט וייל כתכנית שינוי לתכנית המתאר משנת 1939.

עיריית-ירושלים, המח׳ לתכנון עיר והמרכז לתכנון בערים היסטוריות, פברואר 1991. 4 
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 11.2.3 המלצות מפורטות: אזורי הבדיקה —
 * במסדרון הרחובות יפו-אגריפס ובמרכז העיר (למעט כיכר ״הדווידקה״ ואזור
 בנייני ״אלה״ בגדה הצפונית של הרחוב בלבד) גובה הבנייה המרבי יהיה 21.0 מ׳

 (כ-6 קומות).
 * בנוסף לאזורים שלעיל, נקבעו מספר אזורים לעיצוב מיוחד, בהם קיימים שיקולים
 של ערכי-שימור. באזורים אלה תיקבע מגבלת גובה בכל מקרה לגופו, וזאת רק
 לאחר בדיקה מפורטת שתראה את השתלבות הבניין בסביבתו והתאמתו למרקם

 הקיים...״.

 קצרה היריעה מלהביא ציטוטים מכל אשר נעשה וקיבל תוקף מוסרי וציבורי בתחומי
 התכנון המתייחסים למרחב העירוני של ירושלים. פרסום חוזר של ההמלצות וההנחיות
 אשר נערכו ונחתמו ע״י גורמי התכנון בעשרות השנים שחלפו, יהווה צעד חשוב שיכול

 לקדם ולשפר את פני העיר.
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 איכות הסביבה בירושלים
 שוני גולדברגר, מנחם זלוצקי

 מבוא

 ירושלים עוברת סדרה של תהליכי שינוי ופיתוח שחלקם מאיימים על אופיה ועל איכות
 חיי תושביה. איכות הסביבה, לבד מהיותה צורך חיוני לשמירה על בריאות האדם, מהווה

 חלק משמעותי ביותר מיכולת ההגדרה של איכות החיים.
 ניתן להבחין במספר תהליכים העוברים על העיר: גידול עירוני ומטרופוליני בנפש
 ובשטח ועלייה ברמת החיים, שמובילה לגידול ברמת המינוע ובביקוש לשטחים בנויים.
 לתהליכים אלה יש השלכות שליליות על איכות הסביבה. הם מהווים איום ישיר על
 שטחים פתוחים! הם מייצרים כמויות גדלות והולכות של פסולת ושפכים, הדורשות
 השקעות עתק במתקנים מורכבים שיש למקמם בסביבה מאוכלסת בצפיפות! הם גורמים
 עלייה בזיהום האוויר והרעש! הם גוררים שימוש נפוץ בחומרים מסוכנים, קרינה מסוגים

 שונים — כל אלה מאיימים על החיים העירוניים ופוגעים באיכותם.
 ירושלים, בעיקר מרכזה, נמצאת במוקד של מספר דיונים תכנוניים שעשויים להשפיע
 על אופיה - בנייה בעמקים, בנייה לגובה, מעבר מבנייה באבן לבנייה בזכוכית (בעיקר
 במגדלים), ציפוף שכונות ואזורים דלילים ועוד. שינויים אלה יוצרים קונפליקטים
 סביבתיים שמעסיקים כיום את ועדות התכנון השונות, את העירייה ואת משרדי הממשלה

 השונים.
 פיתוח מערכת התחבורה העתידית, מרכיביה ואופיה, מקבלים חשיבות גדולה יותר
 על רקע התהליכים והשינויים העוברים על העיר. האם תקום מערכת תחבורה ציבורית
 יעילה? האם תימשך העלייה ברמת המינוע ובמספר כלי הרכב? האם ייבנו כבישים חדשים?
 ומהי משמעות כל אלה לגבי יכולת ההתפתחות של העיר, רמות הרעש וזיהום האוויר

 הצפויות והנגישות השוויונית של כלל תושבי העיר לתעסוקה, לשירותים ולמסחר.
 כדי לשמור על איכות חיים וסביבה נאותה עלינו להתייחס לכל מרכיבי העיר ולפתחם
 באופן בר-קיימא, תוך בחינה וצמצום של מפגעים סביבתיים קיימים ובלימה של פיתוח
 היוצר מפגעים חדשים. כיום מתפקדת ירושלים כמרכז מטרופוליני גדל ויש להניח כי
 ימשיך לגדול! על כן יש להיערך למניעת היווצרות קונפליקטים, תוך שימוש בכלי-תכנון

 מתקדמים ובכלל זה תכנון סביבתי.
 להלן סקירה נושאית של מצב איכות הסביבה בירושלים והמלצות לשיפורו.
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 זיהום האוויר

 בעיית זיהום האוויר הפכה לבעיה מרכזית בתחום איכות הסביבה, הן ברמה גלובלית והן
 ברמה מקומית. גרמה הגלובלית נחקרו שלוש תופעות מרכזיות שנגרמו על-ידי זיהום-

 אוויר:

 גשם חומצי - תוצר של פליטות מזהמים (תחמוצות גופרית - SOx), הנוצרים בשריפת

 דלקים המכילים גופרית (בעיקר בתעשייה כבדה), היוצרים מצב בו גשם יורד מעננים
 מזוהמים ומכיל חומצה-גופרתית.

 אפקט החממה — התחממות האטמוספרה נוצרת כתוצאה מכך שהאטמוספרה מכילה

 מזהמים הקולטים את קרינת החום המוחזרת מהקרקע ואינה מאפשרת יציאת הקרינה
 לחלל ואיזון תרמי של האטמוספרה. בעבר היו ויכוחים רבים על עצם קיום התופעה, אך
 מזה מספר שנים מוסכם בין אנשי המדע כי אכן חלה עלייה הדרגתית בחום האטמוספרי,
 אשר נגרמת כתוצאה מפליטת מזהמי-אוויר, בעיקר דו-תחמוצת חפחמן (C02) ומתאן

.(CH4) 

ן — האוזון הנמצא בסטרטוספרה (50-30 ק״מ) מגן על החיים בכדור ו ז  הייחור״ גאו

 הארץ בכך שהוא קולט תחום תדרים מתוך ספקטרום הקרינה של השמש ועוצר את
 הקרינה המסוכנת לאדם ולחי. שימוש בחומרים הנפלטים לאטמוספרה וגורמים לפירוק
 מולקולת האוזון הביא לדלדול בריכוז האוזון הנמדד בסטרטוספרה ולתמונת ״חור״ המופיע
 מעל לקוטב הדרומי, בעיקר בחורף. הפחתה בכמות האוזון היוותה גורם נוסף ומשמעותי

 בעלייה התלולה במספר מקרי סרטן העור בעולם.

 השפעות ברמה המקומית

 השפעות ברמה המקומית של פליטת-מזהמי-אוויר, ידועות כגורמות למחלות לב וריאה
 ולתמותת חולים. עיקר הזיהום ברמה המקומית-עירונית, נגרם כתוצאה מפליטות מערכת
 התחבורה, מפעלי-תעשייה ומערכות לחימום מבנים. מערכת התחבורה היא מקור הזיהום
 העיקרי בארצות חמערב. באירופח אחראים כלי-רכב לפליטת כ-60%-50% מהפחמימנים
NO). הרשות x)ו-70%-60% מתחמוצות החנקן (CO)כ-80% מהפחמן החד-חמצני ,(HC) 
 לשמירה על הסביבה בארה״ב(EPA) קבעה ב-1997 כי אימוץ תקן חדש לפליטת חלקיקים
 קטנים (PM 2.5, כלומר קטנים מ-2.5 מיקרון) יספק הגנה נוספת לבריאותם של 70
 מיליון אמריקנים וימנע כ-15,000 מקרי-מוות בטרם עת בכל שנה. חלקיקים קטנים

 נפלטים בעיקר מכלי-רכב ופעילות תעשייתית.

312 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



ם מקורות קו יה במספר גורמים: מי בה ממזהמי-אוויר, תלו דת הפגיעה באיכות הסבי  מי
דת מי ה ו ר פ ס ו מ ט א ם אשר נפלטים אל ה המי ות והריכוזים של החומרים המז י  הזיהום, הכמו

 פיזורם, בתלות במשתני מזג האוויר.

ה מ ו ק י יר בזכות מ ו -או ת של פיזור מזהמי חסי ם י בי ם טו י א  אזור ירושלים נהנה מתנ
אי פיזור יעילים בדרך-כלל ויר יוצרים תנ אי מזג האו  של ירושלים על גב ההר, אזור בו תנ
ות תי י ת של פעילויות תעשי חסי ם ריכוז נמוך י י  ומיהול גבוה של פליטות. בירושלים קי
יה יה כבדה או מפעלי-תעשי ח גדולות, מפעלי-תעשי ות-כו  מזהמות, משום שאין בה תחנ

ה וכד׳). מי כי  עתירת-אנרגיה (פלדה, פטרו

 זיהום-אוויר מתחבורה

מה גם בשאר ד במספר כלי הרכב וברמת המינוע. המצב דו י מ ת  בירושלים יש גידול מ
ום בות צפוי להגיע מספר כלי הרכב בישראל לשני מיליון. כי  חלקי הארץ ובשנים הקרו
צע של הגידול השנתי גדול ב הממו צ ק ה  רשומים בירושלים כ-150 אלף כלי-רכב מנועיים ו
ב ולפיכך יש  מ-5%. בנוסף, יש לזכור שבישראל רשום רוב רובו של רכב חחברות בתל-אבי

ה הרשומים בה. ל א ם בירושלים יותר כלי-רכב מ  להניח שבפועל נמצאי

ז חלה א נוע בירושלים 104.4 כלי-רכב לאלף נפש. מ תה רמת המי  בסוף שנת 1980 הי
צע בישראל: 212.9) ובשנת 1995 עמדה  עלייה מתמדת: ב-1991 — 170.6 (לעומת הממו
צע הארצי עמד על 260.1  רמת המינוע בירושלים על 202.6 כלי-רכב לאלף נפש, בעוד הממו
 (בתל-אביב 569.1 ובחיפה 337.7) ובשנת 1997 עלתה רמת המינוע ל-215.1 בירושלים,

 מול 274.2 בממוצע ארצי.

ויר מכלי־רכב. גידול נוסף יהום האו תי בז  העלייה ברמת המינוע גוררת גידול משמעו
יה בהיקף הנסיעות לכלי-רכב, כלומר הגידול בנסועה (קילומטרז׳) צאה מהעלי  נגרם כתו
יה ברמת המינוע. בשנת 1990 עמדה הנסועה הכלל-ארצית על 18,668 מיליון  גדול מהעלי

א הוכפלה. י  קמי, ובתוך עשור - בשנת 1999 - ה
ת נייחים, לאור העובדה רו טות ממקו ויר מכלי-רכב הנו בעייתי יותר מפלי יהום האו  ז

א מצומצם. ל האוויר הו הו  שהפליטה מתבצעת בגובה נמוך, בו מי
י המ ויר ממישור החוף. מז א ״ייבוא״ זיהום-או י יחודית לירושלים, ה  בעיה נוספת, י
ם המי מז ועים של כלי-רכב מוגדרים ״ כי שריפת דלק ממנ  האוויר הנפלטים ישירות מתהלי
ך ות — כלומר תו מי כי טו ות פו ם באוויר בריאקצי י מי  ראשוניים״. חלקם עובר שינויים כי
בהם האוזון. ם שניוניים״ ו המי מז ה בה נוצרים ״ אקצי  חשיפה לאנרגיית השמש - רי
מת תופעה של הסעת אוזון ממישור החוף, עם הרוח המערבית י  במחקרים שונים נמצא כי קי
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 לכיוון אזור ההר וירושלים. התהליכים הפוטוכימיים נמשכים בין 3 ל-5 שעות ולפיכך
 מרמזים ריכוזי האוזון הנמדדים בירושלים על ״ייבוא״ מזהמים מאזור השפלה.

 אוזון הוא המרכיב המרכזי ביצירת ״הסמוג הפוטוכימי״ הנוצר באזורים אורבניים
 בהם יש היקף גבוה של תנועת כלי-רכב פרטיים, משאיות ואוטובוסים.

 הגורמים המשפיעים ביותר על היווצרות והרכב מזהמי האוויר הם סוגי הדלקים
 ואיכותם — נושאים הנתונים תחת שליטת המשרד-לתשתיות-לאומיות, החולש על כל
 תחום האנרגיה בישראל. הנושא של סוג ואיכות הדלקים החל לקבל דגש במסגרת טיפול

 בבעיית זיהום האוויר רק בעת האחרונה ובלחץ המשרד-לאיכות-הסביבה.

 זיהום-אוויר בירושלים: וגמונת־מצב

 כדי לאפיין את זיהום האוויר באזור ירושלים יש צורך לאפיין את מקורות הזיהום בכל
 אזור וכן לבחון מדידות שנערכו בתחנות לניטור מזהמי-אוויר, המספקות מדד כמותי.
 בשל השונות הרבה הקיימת בזמן ובמרחב בריכוזי זיהום האוויר בירושלים, יש הכרח

 לבחון מספר גדול של מוקדי-מדידה ולאורך זמן.

 מעיד הניטור
 בירושלים הולך ומוקם מערך לניטור מזהמי-אוויר באמצעות תחנות קבועות באזורים
 שונים, שהנתונים הנמדדים בהן מועברים למחלקה לאיכות הסביבה בעיריית-ירושלים
 ולאגף לאיכות האוויר במשרד-לאיכות-הסביבה. עיריית-ירושלים שוקלת כיום לשפר את
 מערך הניטור ולהשלים את המערך שמקים המשרד-לאיכות-הסביבה על-ידי שימוש

 בתחנות ניטור ניידות שיוכלו לערוך מדידות קצרות-טווח במקומות רבים בעיר.
 תחנת הניטור הוותיקה ביותר נמצאת בכיכר-ספרא, ובוצעו בה מדידות משנת 1979.
 תחנה זו מאפיינת מדידות של אזור מרכז עיר ומוגדרת על-ידי המנ״א (מערך הניטור
 הארצי של המשרד לאיכה״ס) כ״תחנה-כללית״. בתחנה זו נמדדו מזהמים שמקורם
, פחמימנים 110) ופחמן חד-חמצני ^ 0  בתחבורה והם כוללים בעיקר תחמוצות-חנקן ^
, אוזון (03) ודו-תחמוצת הגופרית (802). [ ? ^ 1 1 0 , אך גם פליטה של חלקיקים (  (0ב))

 בתחנה זו, כמו בשאר התחנות בירושלים, נמדדו רמות גבוהות של ריכוזי אוזון (03).
 תחנה זו עברה שדרוג בשנת 1998 ומשמשת את מערך הניטור הארצי של המשרד-לאיכות-

 הסביבח.
 כיום משולבות תחנות-ניטור במסגרת תכניות חדשות לשימושי-קרקע שיש בהם

 פוטנציאל לגידול בזיהום האוויר, דוגמת כבישים ואזורי-תעשייה חדשים.
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 עם סלילת כביש מס׳ 4 (דרך-בגין) הוקמו בשנת 1998 שתי תחנות לניטור מזהמי-
 אוויר באזורי-מגורים הסמוכים לכביש, סמוך לשכונות בית הכרם וגבעת-מרדכי. בתחנות

 אלה יש גם אמצעים למדידת רעש, נוסף למזהמי-אוויר.
 בפריסת תחנות הניטור ניתן דגש לבחינת אזורים שונים בעלי תפקוד שונה בעיר ועל-
 כן הוקמה תחנה באזור-מגורים מובהק, בשכונת בקעה (בית הספר אפרתה ברח׳ יהודה
 31), כדי לאפיין את השונות בזיהום האוויר באזורים שונים בעיר. תחנה זו מוגדרת ע״י
 מנ״א כ״תחנת אוכלוסייה״. תחנה נוספת הוקמה במטרה לאפיין זיהום של מרכז העיר
 שמקורו בתחבורה ולפיכך היא נקבעה במפלס הרחוב ברחוב יפו מספר 86 (בבניין לשכת

 הבריאות של מחוז ירושלים); לפי הגדרות מנ״א זוהי ״תחנה תחבורתית״.
 המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית-ירושלים הפעילה תחנת ניטור ניידת, עוד קודם
 להקמת התחנות הקבועות שנוספו בשנים האחרונות. בעזרת תחנה זו נערכו מדידות שטח
 באזורים שונים בעיר בתקופות שונות, בהתאם לצרכים שעלו ולמחקרים שנערכו על-ידי

 האוניברסיטה העברית.
 הנתונים הנמדדים ונרשמים בתחנות מועברים בקשר בין מחשבים, ישירות למחלקה
 לאיכות הסביבה בעירייה ולאגף לאיכות האוויר במשרד-לאיכות-הסביבה. הצטברות
 המדידות החדשות באזורי העיר השונים וניתוח הממצאים, עשויים לתת תמונה ברורה

 יותר של מצב איכות האוויר בירושלים.
 בצד תחנות הניטור, מופעלות באזורי התעשייה הר-חוצבים וגבעת-שאול שתי תחנות
 מטאורולוגיות שאינן מודדות זיהום-אוויר ושייכות למפעלים. כמו כן קיימות שלוש תחנות
 מטאורולוגיות של השירות המטאורולוגי, בעטרות, בגבעת-רם ובבניין-ג׳נרלי שבפינת

 הרחובות יפו ושלומציון המלכה.
 תחנות ניטור נוספות משולבות במסגרת פרויקטים גדולים המתוכננים להיבנות
 בירושלים ובכלל זה הרחבות של אזורי-תעשייה(בעטרות ובהר-חוצבים), סלילת כבישים
 חדשים (כביש מס׳ 9) וכד׳. הניסיון המוצלח של איסוף הנתונים בתחנות שלצד כביש
 מספר 4 מוכיח את ישימות ויעילות הקמת תחנות אלה, שלבד מאיסוף נתונים שוטפים
 הן מספקות לתושבי האזור מידע רציף ואמין על עוצמת המפגע וקיום התנאים שהובטחו
 להם בעת הדיון בתכניות. עם זאת נראה כי העירייה מתקשה לעמוד בעול הכלכלי של
 אחזקת התחנות, ועל כן נשקלת האופציה של תחנות ניטור ניידות, כתחליף לתחנות

 קבועות.
 תחנות נוספות יוקמו במסגרת המערכת הארצית לניטור-אוויר של המשרד-לאיכות-
 הסביבה ובהן תחנות לניטור של זיהום-אוויר מתחבורה. בירושלים פועל המשרד-לאיכות-
 הסביבה בשיתוף עם עיריית-ירושלים והרשות-לפיתוח-ירושלים לרכישת והפעלת תחנות
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 ניטור-אוויר ניידות, שיעילות השימוש בהן גדולה בהרבה מתחנות נייחות, וניתן להעבירן
 בנקל מאתר לאתר לצורך איסוף נתונים על זיהום-אוויר, על פני שטחים נרחבים בעיר.
 תחנות אלה ייתוספו לתחנות הקבועות ולא יחליפו אותן, כי התחנות הקבועות הן בעלות

 חשיבות לאיסוף ולניתוח מידע על שינויים בטווחי-זמן ארוכים

 מזהמי האוויר העיקריים
X0 תחמוצות-חנקן -N 

 כאמור, בנוסף למדידות הסדירות שנאספות בתחנת הניטור, קיימות כבר מדידות מזדמנות
 בנקודות שונות בעיר, המבוצעות לצורך בדיקות נקודתיות. מדידות אלה מצביעות על כך
 שריכוזי תחמוצות החנקן חורגות מן התקן החצי-שעתי למשך כשלושה חדשים
 בשנה, ומן התקן היומי למשך חודשיים בשנה. ניתן לייחס ריכוזים אלה במידה רבה של
 סבירות לריכוז תנועת האוטובוסים באזור מרכז העיר (מנועי-דיזל פולטים בין 50 ל-90
 אחוז מכלל תחמוצות החנקן בעיר). מדידות שנערכו בתחנת כיכר-ספרא בשנים 1998-
 1999 - מצביעות על כך שאין בתחנה זו חריגה מרמת התקן לתחמוצות-חנקן, אך לעומת
 זאת מדידות נוספות מצביעות על ממוצע פליטות גבוה מאוד בשנת 1999 (72% מהתקן
 היומי בכיכר-ספרא ו-82% מהתקן היומי בתחנת רחוב יפו). ככלל, הקמת התחנה ברחוב
 יפו בירושלים הצביעה על חומרת זיהום האוויר שנגרמת מתחבורה באזור סואן זה.
 כאמור, עיקר הזיהום נגרם מפליטות מנועי-דיזל ובעיקר מאוטובוסים, המהווים אחוז

 גבוה מאוד מכלי הרכב הנעים ברחוב יפו.

 פחמן חד-חמצני - 00

 לעומת בעיח ניכרת של תחמוצות-חנקן, ריכוזי הפחמן החד-חמצני(00) נמוכים יחסית
 לתקן. מזהם זה, שרעילותו גבוהה, נפלט בעיקר ממנועי-מכוניות. היות שמזהם זה נוטה
 לחצטבר במקומות נמוכים עד לחמצונו לדו-תחמוצת הפחמן, ייתכן כי תחנת הניטור
 הנמצאת על גג בניין אינה משקפת כראוי את המצב החמור יותר השורר במפלס הכביש
 בו מצויים הולכי הרגל. התחנות בירושלים אינן מספקות מענה לבעיה זו, למעט התחנה
 החדשה שמוקמה ברחוב יפו. בתחנה זו נמדדו ב-1999 רמות נמוכות-יחסית של ריכוזי
. כמו כן חשוב לציין כי התקן הישראלי ל-0כ< גבוה יחסית ובשום תחנה תחבורתית ( : 0 

 בישראל לא נמדדו חריגות בפליטתו.
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0  אוזון - 3

0) נמדדות בכל אזורי העיר חריגות מהתקן, בעיקר בחודשי הקיץ(שעות- 3 זון(  בריכוז האו
 שמש רבות יותר יוצרות יותר אוזון בתהליך הפוטוכימי), אז עולים הריכוזים אל מעל
 לתקן החצי-שעתי העומד על 120 חל״ב (חלקיקים לכיליון). בתחנת כיכר-ספרא נמדדו
 בשנת 1998 49 חריגות מתקן זה (9 חריגות ב-1999) ו-8 חריגות מהתקן השמונה-שעתי.
 חריגות ברמות האוזון נמדדו גם בתחנות האחרות בירושלים ובכל אזור ההר (גוש-עציון,

 אריאל וגם מודיעין), כלומר: הבעיה היא אזורית ולא מקומית.

(10)PMאבק וחלקיקים 

 זיהום האוויר מחלקיקים (אבק) בירושלים נמצא ברמות קבועות למדי וברובו הגדול
 הוא בא ממקורות טבעיים. השונות ברמת האבק קשורה ככל הנראה למצבי פיזור
 מטאורולוגיים ולאירועים חריגים, כגון סופות אבק. עם זאת, ישנם מוקדים של פעילות
 יוצרת אבק, בעיקר עבודות עפר שונות, כרייה וחציבה. מחצבות הן גורם מרכזי המשפיע
 על איכות האוויר ועל הנוף ברמה המקומית. בסביבתן ישנה שקיעת אבק רבה המשפיעה
 על איכות האוויר ועל הנוף, כמו למשל אזור המחצבות שבצפון ירושלים, באזור המגורים
 א-ראם הסמוך לא״ת עטרות ובאזור מבשרת-ציון, שם פועלת עדיין מחצבת הקסטל. גם
 פרויקטים לבנייה בהיקף רחב כרוכים לעתים בעבודות עפר היוצרות מפגעי אבק למבנים
 ואף לשכונות גובלות. עבודות מסוג זה עשויות להימשך חודשים ואף שנים ויש צורך

 בנקיטת אמצעים מיוחדים כדי לצמצם את פליטות האבק לאוויר.
 בתחנה התחבורתית בירושלים (ברחוב יפו) אין כיום מדידות של פליטות חלקיקים,

 אך בתחנה התחבורתית הבאה שתופעל, מתוכננת גם מדידת חלקיקים.

 ריחות

 ריחות רעים עשויים להיגרם ממתקנים גדולים, כמו אתרי-פסולת, מתקני-ביוב, אך גם
 משימושים עירוניים כמו מטבחי-מסעדות, נגדיות, בתי-דפוס, מכבסות ואף מתחבורה.
 למרות היות המפגע משני ביחס להשפעתו הבריאותית, יכולים מפגעי ריחות להוות פגיעה

 קשה באיכות הסביבה ובאיכות החיים של התושבים באזור עירוני.

 מזהמים אורגניים ורעלים

 בתחום ירושלים אין כמעט פליטות של מזהמים אורגניים ורעלים, הנפלטים בעיקר כתוצרי-
 לוואי של פעילות חקלאית או תעשייה כימית, שאינן קיימות בעיר. עם זאת, קיימות גם
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 פליטות של חומרים מזהמים - תרכובות אורגניות נדיפות 00\) מפעילות מערכת
 התחבורה ומפעילות-תעשייתית.

 מזהמי-אוויר אחרים

 ראוי לציין כי קיים מגוון רחב של מזהמי-אוויר נוספים, אשר לחלקם אין תקנים ואין
 מדידה סדירה, החשודים גם הם בהשפעות שליליות על בריאות הציבור או על הסביבה.
 הבולט שביניחם חוא דו-תחמוצת הפחמן, שהשפעתו הסביבתית ארוכת טווח בקנה-
 מידה גלובלי ומקורו בכל תהליכי שריפת דלקים מכילי פחמן. בין האחרים: עופרת, כרום,
 אבץ ונחושת — כולם נפלטים לאטמוספרה בצורת חלקיקים משחיקת צמיגי-מכוניות על

 מפלס הכביש ומפעילות-תעשייתית.

 מקורות נוספים לזיהום-אוויר

 1. תעשייה

 אף שמרבית בעיות זיהום האוויר בירושלים מיוחסות לתחבורה, ראוי לציין את קיומם
 של מוקדי-זיהום-אוויר מקומיים שמקורם בפעילות תעשייתית. כך, למשל, באזור מורד
 הרוח של מאפיות אנג׳ל וברמן באזור התעשייה גבעת-שאול, נמדדו חריגות רבות מתקני
 זיהום האוויר. מצבים אלה מתקיימים באזור מוגבל מאד ובתנאים אטמוספריים המעכבים
 פיזור ואינם מהווים בעיה כלל-עירונית, אולם יש בהם כדי להצביע על בעיות צפויות אם
 ייעשה פיתוח-תעשייתי-מזהם בתחום המרחב העירוני. במסגרת הטיפול הסביבתי
 במזהמים דומיננטיים בתעשייה, הוסבה הפעילות במאפיית-אנג׳ל משימוש בדלקים
 מזהמים (מזוט וסולר, בו משתמשים עדיין בחירום) לשימוש בגפ״מ(גז פחמימני מעובה)

 תוך הפחתה ניכרת בפליטות המזהמים לאוויר.

 2. אנרגיה

 מעט מאוד מפליטת מזהמי האוויר בירושלים מקורו ביצירת אנרגיה. המקור היחידי
 הפעיל בירושלים לייצור אנרגיה הוא טורבינת-חשמל הנמצאת באזור התעשייה עטרות
 שבצפון העיר. מאחר והפעלת טורבינה זו מתבצעת לעתים רחוקות - כתמיכה לרשת
 הארצית בזמני־ביקוש-שיא — פליטות המזהמים מפעילות הטורבינה הן זניחות ברמה
 העירונית. מקור אנרגיה נוסף בעל פוטנציאל למפגע הם גנרטורים הפועלים בשכונות
 חרדיות בימי שישי ושבת. עד כה טרם נערכו מדידות לבחינת היקף התופעה והשפעותיה.
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 ז>הום-אוויר - ררכי-התמתדות

 ריכוזי זיהום האוויר מאופיינים כאמור בשונות רבה בזמן ובמרחב. השונות בזמן קשורה
 באופן הדוק למאפייני הפליטה, הן בשעות הפעילות ביום והן בהתפלגות העתית של
 תנאי הפיזור בעונות השנה (בד״כ בחורף יש פחות פיזור) ובין שעות היום השונות (פיזור
 מוגבל יותר בשעות הבוקר ובשעות הערב). השונות המרחבית של זיהום האוויר קשה
 יותר לאפיון בשל המיעוט היחסי של תחנות המדידה, או היעדר נתונים מספקים מהתחנות
 שהוקמו לאחרונה. לאור זאת, שלב בסיסי של מניעת זיהום האוויר בעיר הוא הניטור.
 הקמת התחנות החדשות בשנים האחרונות והתכנון להקמת תחנות נוספות, עשויים לענות
 על הצורך למפות את מפגעי זיהום האוויר בכל חלקי העיר. עקרונית ניתן להעריך את

 השונות המרחבית באמצעות מודלים, אך כאן הסיכוי לטעות הוא גדול.
 למרות כל זאת ניתן לומר ככלל כי ריכוזי המזהמים הולכים ופוחתים ככל שמתרחקים
 ממקור הפליטה וככל שהרוחות חזקות יותר. יחד עם זאת, תנאים טופוגרפיים מקומיים
 (כולל מיקרו-טופוגרפיה הנוצרת על-ידי מבנים) עשויים להשפיע על פריסת ריכוזי הזיהום
 בירושלים. מאחר ורוב רובם של גורמי הפליטה ידועים לנו, ניתן להגדיר באופן קרוב

 לוודאי את סדרי העדיפות לטיפול בגורמי זיהום האוויר בעיר:

 סדר עדיפות לטיפול בגורמי זיהום האוויר העיקריים בתחום העירוני בירושלים:

 תחבורה
 תעשייה

 הסקה
 פליטות-אבק

 ריחות

 תחבורה
 כדי להתמודד עם התופעה יש לחזות את עתיד המערכת, היקפה ומאפייני פעולתה. לשם
 כך יש לקחת בחשבון משתנים רבים ובהם: נסועה(קילומטראז׳), אורך כולל של נסיעות
 הרכב (בעל מנוע בעירה פנימי) וסך כל שעות הנסיעה של כלי הרכב המנועיים. עבודות
 שונות נערכות בעת האחרונה כדי לחזות את השינויים הצפויים במשתנים אלה. במקביל
 נעשות פעולות שונות כדי להשפיע על הכיוון והעצמה של מגמות השינוי. העבודה העיקרית
 מנוהלת בצוות תכנית האב לתחבורה במטרופולין ירושלים, המשותף לעיריית-ירושלים
 ולמשרד התחבורה. עיקר הטיפול בבעיית זיהום חאוויר בירושלים חייב להתמקד בסוגיה

 זו.
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 הגורם המרכזי להחמרת הבעיה הוא כאמור העלייה התלולה ברמות-מינוע ושינויים
 בתפרוסת המרחבית של הפעילויות העירוניות. פיצול הנסיעות בין אמצעי-נסיעה שונים
 מצביע על שימוש גובר ברכב פרטי בהשוואה לתחבורה ציבורית. שימוש ברכב פרטי
 מביא גם לעלייה בנסועה, לירידה במהירויות הנסיעה בעיר, ולכן גם לעלייה כוללת בשיעורי
 הפליטה ושינוי בהרכב הפליטות של מזהמי האוויר. פחמימנים ופחמן חד-חמצני נפלטים
 בשיעורים גבוהים מאד בנסיעה בתנאי-גודש, בעוד שתחמוצות-חנקן נפלטות בשיעורים
 גבוהים דווקא במהירויות נסיעה גבוהות. לגידול בפליטות המזהמים יש להוסיף את
 השפעת ההסעה של מזהמים ממישור החוף(כאמור, בעיקר אוזון) הצפויה לעלות באורח

 ניכר עם הגידול בתחבורה (רמת-מינוע, נסועה וכד׳) באזור גוש דן.
 בנוסף לגידול הצפוי באוכלוסייה ולגידול ברמת המינוע, יש השפעה רבה לפיזור
 הגיאוגרפי של האוכלוסייה על רמת השימוש בכלי-רכב. ככל שיימשך תהליך הפרבור של

 מרחב ירושלים (העירוני והמטרופוליני) יהיו תושביו תלויים יותר ברכבם הפרטי.

 צמצום זיהום חאוויר חייב להתמקד במדיניות התחבורתית ובקשר שבינה לבין מערך
 שימושי הקרקע. לצורך זה יש לעודד את התחבורה הציבורית על-ידי תכנון שימושי
 הקרקע, כך שפריסתם תאפשר הפחתת התלות ברכב. כמו כן יש להגביל את השימוש
 בתחבורה פרטית באמצעים כלכליים ורגולטיביים. באזורים מזוהמים וסואנים במיוחד,
 כמו מרכז העיר, יש להגביל ככל האפשר מעבר של תנועה שיעדה הסופי אינו מרכז העיר
 (תנועה עוברת). כמו כן יש להמשיך ולפתח מערכת יעילה להסעת המונים, בין מסילתית
 ובין אחרת ובלבד שיוקצו לה נתיבי-תנועה בלעדיים. את המערכת הנמצאת בתכנון
 והכוללת מספר צירים של רכבת קלה, או כל מערכת תח״צ אחרת שתוכנס לשימוש, יש
 לחבר למערכת תחבורה ציבורית בין-עירונית. בנוסף יש להקים מערכת של חניוני ״חנה
 וסע״ בכדי לשרת את התנועה הפרטית המגיעה אל העיר, וכן מערכת של הגבלות תנועה
 לרכב פרטי במרכז העיר, כולל סגירת נתיבים מסוימים לתנועת רכב פרטי. מערכת משולבת
 של הגבלות תאלץ את משתמשי הרכב הפרטי לעבור לתח״צ שתהפוך אטרקטיבית יותר.
 אמצעי נוסף שיש לשקול הוא הטלת ״אגרות-גודש״ לצמצום זיהום האוויר באזורים
 בעייתיים. חלק מעקרונות אלה מוצעים ליישום במסגרת תכנית האב לתחבורה בירושלים

 ויש לקוות ולפעול לכך שיגיעו לכלל יישום מעשי.

 בתכנון שימושי-קרקע יש לתכנן שכונות מגורים חדשות כך שאפשר יהיה לשרתן על-
 ידי תחבורה ציבורית יעילה שתהא חלק מהמערכת העירונית. יש למנוע כל בנייה חדשה
 בצפיפות נמוכה ובריחוק מהאזור הבנוי של העיר, כדי לשמור על יעילותה של המערכת

 התחבורתית הציבורית.
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 עם זאת, יש להדגיש כי מערכת התחבורה הציבורית הפועלת היום בירושלים ומבוססת
 על אוטובוסים, מהווה גורם מרכזי לזיהום האוויר. גם כשתוקם מערכת חדשה להסעת

 המונים שתתבסס על הרכבת הקלה, ימשיכו אוטובוסים רבים לנוע בכל רחבי העיר.
 במהלך השנים 2003-2004 יסתיים תהליך הכנסת סולר-דל-גופרית (סיטי-דיזל)
 לשימוש בישראל. כדי לקדם הכנסת סוג זה של דלק חויבו חברות האוטובוסים הגדולות
 ב״צו אישי״ להשתמש בסולר-דל-גופרית העומד בתקנים העדכניים של האיחוד האירופי.
 כמו כן, במסגרת תנאים לרשיון עסק, חויבו תחנות הדלק במספר ערים למכור אך ורק
 סולר-דל-גופרית. בנוסף, השימוש בגפ״מ (גז בישול או דומה, המורכב בעיקרו מבוטאן,
 פרופן או מתאן) כדלק בכלי-רכב, עובר תהליכי רישוי ואישור, הן לתחנות הדלק (שינוי
 לתמ״א 18) והן לכלי הרכב עצמם. מספר חברות מייבאות כלי-רכב המתאימים לשימוש
 היברידי בגפ״מ לצד דלק רגיל או סולר, לפי בחירת הנהג ובלחיצת כפתור. פתרונות
 נוספים למניעת זיהום-אוויר מתחבורה נמצאים במחקר ובפיתוח; הבולט שבהם הוא
 ״תאי-דלק״. יתרונם הגדול של תאי הדלק נובע מהעובדה שהשימוש במימן כדלק, אינו
 יוצר פליטות מזהמות לאוויר, למעט אדי מים. הבעיה העיקרית בפיתוח נושא זה היא
 אחסון המימן הנפיץ בכלי הרכב. מספר פתרונות נמצאים בפיתוח וקיימים כבר כלי-רכב
 שנבנו כאב־טיפוס לקראת מעבר לייצור המוני. יש להניח כי בעזרת התקנים החדשים

 והמשך הפיתוח הטכנולוגי, יעבור נושא זה שינוי מהותי לחיוב, עוד בעשור הקרוב.

 אמצעי נוסף שניתן להכליל בקלות יחסית בתכניות-בניין-עיר חדשות הוא עידוד שימוש
 באופניים על-ידי סלילת שבילים מיוחדים לאופניים במסגרת כל תכנית ובהתאם לתכנית-
 אב עירונית כוללת לשבילי-אופניים. הצעה לתכנית מסוג זה קיימת בעיריית-ירושלים

 ונמצאת בדיון.

 בנוסף לשימוש בדלקים קונבנציונאליים(סולר) קיימים בעולם פתרונות של שימוש בדלקים
 אלטרנטיביים וידידותיים לסביבה, כגון אוטובוסים המונעים בגז(גפ״מ, מתאן, מימן או
 גז טבעי) בחשמל ואף בסולר ״ירוק״ יותר, כלומר: בעל תכולת גופרית נמוכה במיוחד.
 באוטובוסים הפועלים כיום בירושלים לא הותקנו אמצעים לצמצום הפליטות, כגון ממיר
 חמצני, מאחר וחובת התקנת ממירים לא חלה על כלי-רכב המונעים בדיזל. מאחר וכיום
 נפוץ בעולם השימוש בממיר חמצני לרכבי-דיזל וגם לאוטובוסים, יש לחייב את חברות
 האוטובוסים להתקינו ובכך לצמצם משמעותית את פליטת המזהמים במרכז העיר. אמצעי
 יעיל נוסף, הנמצא בשימוש בארצות אחרות וניתן להשתמש בו לצורך צמצום פליטות

 חלקיקים, הוא מלכודות חלקיקים.
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 הסקה וחימום
 היקף זיהום האוויר מהפעלת הסקה ביתית עלה עם העלייה במספר משקי-הבית והעלייה
 ברמת הרווחה הכלכלית. השימוש בסולר כדלק עיקרי, הביא לגידול בפליטת תחמוצות
 גופרית בירושלים. שיפורים טכנולוגיים במתקני הסקה, מודעות גוברת לחיסכון באנרגיה
 ומעבר למערכות הסקה ביתית הפועלות בחשמל או בגז — מביאות לשינוי המגמה. ניתן
 לחבחין במגמה דומה גם במוסדות ציבור גדולים ובשימושים מסחריים. שינוי מהותי חל
 בירושלים משנחקק חוק-עזר עירוני האוסר שימוש במזוט. יש לציין כי באחרונה הפיץ
 המשרד-לאיכות-הסביבה תקן חדש לתכולת גופרית בסולר (0.05%) הצפויה להקטין
 משמעותית את פליטת המזהמים (בעיקר חלקיקים ו-802). מספר בתי-מלון בירושלים
 עברו בשנים האחרונות לשימוש בגז או בחשמל. לאור עובדה זו ולאור העובדה שבכל
 תכנית בנייה חדשה בירושלים מאשרים לשימוש במערכת ההסקה גז או חשמל בלבד —

 יש לחניח שבשנים הקרובות ירדו רמות הפליטה של מזהמי-אוויר ממערכות חימום.

 תעשייה
 כאמור, בירושלים אין כמעט תעשייה כבדה ומזהמת. רוב הפליטות המשפיעות על אזורי
 המגורים נבעו מתכנון לא נכון, כדוגמת מיקום אזור התעשייה גבעת-שאול במערב, ששכונות
 מגורים שוכנות ממזרח לו, במורד הרוח. מפעלים גדולים כדוגמת ״אנג׳ל״ זכו לטיפול

 הרשויות והמפגעים צומצמו.
 כיום מרוכזת פעילות התעשייה בירושלים במספר אזורי תעשייה: הר-חוצבים, גן
 טכנולוגי(גט״י) מנחת, עטרות. גבעת-שאול, רוממה, תלפיות ומקור-ברוך. כמו כן נמצא
 בתכנון אזור-תעשייה חדש (גן-טכנולוגי) בפסגת-זאב וקיימות מספר תכניות להרחבת
 אזורי-תעשייה קיימים, ובהם הר-חוצבים (שלבים ג׳ וד׳ ותכנית ״גן-חוצבים״), עטרות

 (שלב ג׳), גבעת-שאול (שלב ד׳).
 עיקר הטיפול הסביבתי באזורי תעשייה חדשים מתמקד בהנחיית ובדיקת תסקירי
 השפעה על הסביבה וחוות-דעת סביבתיות על-ידי גורמי המנהל הסביבתי. בתכנית ניתן
 לקבוע הנחיות ודרישות מפורטות ליישום היבטים סביבתיים, מניעת מפגעים, ושלבי
 ביצוע ופיקוח סביבתי. באופן שוטף יש פיקוח סביבתי על מפעלים מתוקף חוק רישוי
 עסקים, המקנה אפשרות להעמיד תנאים מיוחדים לכל מפעל בנושאי איכות הסביבה

 (זיהום-אוויר, רעש, חומרים מסוכנים, טיפול בשפכים ובפסולת וכד׳).

 בעיה נוספת קיימת באזורי התעשייה ברוממה, תלפיות, מקור-חיים וגבעת-שאול. אזורים
 אלה עוברים תהליך שינוי הדרגתי של שימושי-קרקע מתעשייה למשרדים ומסחר. בחלקים
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 מסוימים מאזורים אלה אף הוגשו תכניות לשינוי ייעוד הקרקע למגורים. במקביל, באותם
 אזורים עצמם אושרו תכניות לשימושים תעשייתיים (גבעת-שאול ד׳). מצב כזה, של
 סמיכות תעשייה ומגורים, עשוי ליצור קונפליקטים בין השימושים ופגיעה של פעילות
 התעשייה בדיירים באזורי המגורים, בהיבטים של רעש, זיהום-אוויר, חומרים מסוכנים
 וכד׳. מגמה זו מצריכה הידוק של ביצוע ואכיפת חוקי איכה״ס על המפעלים השונים. גם
 אזור התעשייה (המתוכנן) בפסגת-זאב איים להוות מפגע עקב סמיכותו למגורים ולכן
 הוחלט על הגשת תכנית חדשח לשינוי ייעוד מחצית מהשטח למסחר (קניון לצפון העיר)

 ובחלק התעשייתי הוטלו מגבלות סביבתיות חמורות.
 אזור התעשייה בהר-חוצבים מיועד רובו ככולו לתעשיית היי-טק. באזור מתוכננות
 שלוש תכניות הרחבה נוספות. מנגד קיימת בעיה של הרחבת שטחי בינוי למגורים בשכונת
 סנהדריה, עד לקרבה מסוכנת לאזור התעשייה, בו משתמשים מפעלים רבים בחומרים
 מסוכנים. אישור התכנית למגורים הביא להטלת מגבלות סביבתיות חמורות על חלק
 ממגרשי התעשייה באזור. כאן יש צורך בניטור מקומי כדי לקבוע את ההשפעה על איכות

 האוויר בנוסף להערכות באמצעות מודלים.
 מפעלים של תעשייה כבדה יותר מוקמו באזור התעשייה עטרות. אזור זה מוזנח
 מאוד ופועלים בו מספר מפעלים מזהמים, אך לאור ריחוקו היחסי משימושי-קרקע אחרים,
 אין פליטות המזהמים משפיעות באופן ישיר על אזורי-מגורים נרחבים בעיר. עם זאת

 נודעת השפעה שלילית, בעיקר ממפגעי-ביוב, על אזור בית-חנינא ושועפת.

 ריחות
 ריח הוא מפגע מקומי ונקודתי, אך יש לו השפעה רבה על איכות החיים. הקמת מסעדות,
 פאבים ובתי-קפה בסמוך למבני-מגורים, ואפילו בתוך שכונות-מגורים, נפוצה בשנים
 האחרונות. מגמה זו נושאת בחובה מפגעים קשים של עשן וריחות כבדים הנפלטים

 ממטבחי אותם עסקים. עיקר הבעיה נובע מטיגון מזון.
 ריחות קשים עלולים להיפלט גם כתוצאה מפעילות של נגדיות (דבקים, חומרים
 ממיסים) ומכבסות הפולטות אדים. הבעיה יכולה להיפתר בקלות יחסית על-ידי מיקום
 נכון של בתי העסק ביחס לבתי-מגורים ועל-ידי הסדרת איטום יעיל ופליטות מבוקרות

 באמצעות ארובות.
 מפגעי-ריח קשים יותר ונפוצים יותר קיימים בעיקר במזרח העיר כתוצאה מהזנחה
 בטיפול בפסולת, אך לא נפקד מקומם גם במערב העיר, בעיקר כתוצאה ממיקום מכלי-

 פסולת גדולים מאוד בחצרות של בתי-מגורים, או מקשיים בפינוי הפסולת.
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 מפגעי-ריח כתוצאה מזרימת-ביוב נדירים יחסית במערב העיר ונפוצים יותר במזרחה
 ובצפונה. במספר קווי ביוב עירוניים קיימות תופעות של פריצת הקו וגלישת הביוב אל

 פני הקרקע. מפגעי הביוב בעיר ראויים להתייחסות מפורטת, בסקירה נפרדת.

 אבק
 פליטות-אבק עשויות להפוך למפגע בלתי-נסבל בעת שמבוצעות חציבות ועבודות עפר
 לצורך הקמת פרויקטים בתחום מיושב. כל פעולה של בנייה, הריסה, חפירה, קידוח או
 פיצוץ, יוצרת אבק רב. בעת ביצוע עבודות בנייה, שנמשכות לעתים חודשים ואף שנים,
 נפרצות דרכים זמניות המכוסות עפר ונסיעת משאיות וציוד-בנייה-כבד בדרכים אלה
 גורמת למפגע סביבתי קשה. הטיפול במפגע זה חייב להתבצע הן במישור התכנון והן
 במישור האכיפה. עיריית-ירושלים כוללת בכל תכנית חדשה המובאת לאישור וכן בהיתרי-
 חפירה ובנייה, רשימת תנאים מפורטת למניעת מפגעי-אבק. האמצעים המקובלים ביותר
; שטיפת גלגלי משאיות  הם: הרטבת דרכי העפר(במים ובחומר מייצב) כדי שלא יעלו אבק
 ורכב העבודה ביציאה מאתר הבנייה; כיסוי משאיות המובילות עודפי-חפירה וחומרי-
 בניין והקמת גדר אטומה, מחומרים קלים, סביב אתר הבנייה. בקידוחים יש להשתמש
 במכשיר קולט אבק, או לכסות את בור הקידוח במתקן נייד. בפעולות של קידוח או של

 ערום עפר ניתן להשתמש בנוסף במתזי-מים להרטבה ברסס.

 אמצעי מרכזי למניעת מפגעים סביבתיים בכלל וזיהום-אוויר בפרט הוא חקיקה. יש
 צורך בחקיקת חוקים ותקנות נוספים, אך גם הקיים בתחום המקומי ובחקיקה הארצית

 מאפשר פעילות ענפה.

 בירושלים קיימים שלושה חוקי-עזר עירונים שיש בהם לסייע בשיפור איכות האוויר:

 1. חוק-עזר עירוני לשמירת הסדר והניקיון 1978 — קובע בסעיף 13 איסור על פליטת
 עשן, מים או פיח, אלא בארובה תקינה ובגובה מתאים.

 2. חוק-עזר עירוני למניעת מפגעים (זיהום-אוויר ממבערי-מזוט) 1980 — אוסר פליטת
 גזים ממבערי-מזוט, למעט מקרים בהם המפעל חיוני לעיר, מקרים בהם המזוט חיוני

 לתהליך הייצור במפעל, או אם הקמת המפעל תימנע בגלל איסור זה.

 3. חוק-עזר לירושלים: הגנת איכות הסביבה (הגשת דין וחשבון) 1983, הקובע כי כל
 בעל-מפעל מחויב להגיש לעירייה דוח על הפעלת המפעל, מזהמים הקיימים בו ופליטת

 המזהמים לאוויר או למים.
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ק למניעת מפגעים — 1961״ ה הארצית. ״החו ק י ק ח מת ה י י ת ק י מ ו קה המק  מעבר לחקי
ק או בלתי-סביר ז יהום ח ם לז ד ויר וקובע כי: ״לא יגרום א חס בין השאר לזיהום האו י  מתי
מצא בקרבת ם הנ ד א א מפריע, או עלול להפריע ל ם הו  של האוויר, מכל מקור שהוא, א

ם או לעוברים ושבים״.  מקו

ת אוויר: כו ת אי ו ו מספר תקנ ק זה הותקנ ס חו  על בסי
טות עשן שחור. ת פלי סרו יר מחצרים) 1962, חאו ו יהום-או ז ת למניעת מפגעים( ו  • התקנ

י לאוויר) 1972. ק ת למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקי ו  • התקנ
הום מרבית מותרת י ת למניעת מפגעים (איכות אוויר) 1992 - קובעות רמת ז ו  • התקנ

טה מארובה. ן פלי בה״ ולא בתק  לכל סוג של מזהם. יש לציין כי מדובר ב״תקן סבי

 רעש וויברציות

 רעש מוגדר כגירוי שמיעתי בלתי-רצוי. למרות שרעש יכול להיווצר ממגוון של גורמים,
-אדם די י - ם מעשי רות הרעש ה ים, הרי שבאזור עירוני כל מקו  ובכלל זה גורמים טבעי
רה בזמן ובמרחב ן בדעיכה מהי י  ועיקר הרעש מקורו במערכת התחבורה. ככלל, רעש מאופי
ן י ם, שמאופי סי לט הנו רעש מטו ות. החריג הבו  ולפיכך מרבית בעיות הרעש הן מקומי
ת ובנחיתות. ם, בעיקר בהמראו סי ם לתנועת המטו א ת ה ת של המטרד ב חסי  בפיזור רחב י
נים י ים לגורמי-רעש קוויים, המאפי  בניתוח תופעות הרעש יש להפריד בין גורמי-רעש נקודתי

ת מערכת התחבורה.  א

א ו  ויברציות קשורות לעתים תכופות ברעש והטיפול במניעת מפגעי-ויברציות ורעש ה
ם בהם יש לטפל בוויברציות באופן מיוחד. ם מקרי מי י ם רבים, אולם, קי מה במקרי  דו
ת, ו נסטרוקצי ים וקו ת במבנ סי ים הנובעים מוויברציות כוללים פגיעה פי  המפגעים העיקרי
יה הנפגעת, ובמקרים קיצוניים אף הפרעות פיסיולוגיות.  תחושת אי-נוחות בקרב האוכלוסי

ם בירושלים מפגעי-רעש שהם מי י בה חעירונית, קי יני לסבי  מלבד רעש תחבורה, האופי
ם כוללים י דתי ות שונות. מוקדי-רעש נקו  תוצרי-לוואי לא רצויים של פעילויות נקודתי
ין ם. הרעש הנפלט ממקורות אלה מאופי  מפעלים, אזורי-מסחר ומוקדי-בילוי כגון דיסקוטקי
ור קף האז ם אלה. הי י נ ת ברורה על-פי שעות הפעילות של מתק  בדרך-כלל בהתפלגות עתי
ת ברורה בין דה שישנה הפרדה מרחבי מצם ובמי א לרוב מצו ת אלה הו רו  הנפגע ממקו
 שימושים אלה למגורים ושימושים רגישים אחרים — היקף הבעיה ניתן לצמצום משמעותי.

א רעש מציוד-בנייה. מטבען יוצרות פעולות ם העירוני הי דדות בתחו  בעיה קשה להתמו
בה נגרמות החל ד ולפרקי-זמן ארוכים. הפרעות לסבי  בנייה רעש בעוצמות גבוהות מאו

325 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 בבנייה בדירת-מגורים בבניין קיים (שיפוצים) המפריע לשאר הדיירים, רעש כתוצאה
 מהקמת מבנים חדשים בעיר, הכולל רעש חציבה, קידוח ונסיעת משאיות. הפעילות
 האינטנסיבית ביותר כוללת הקמת פרויקטים גדולים של תשתית או של בנייה רחבת
 היקף, דוגמת סלילת כביש חדש סלילת רכבת עירונית, הקמת שכונה חדשה, אזור-תעשייה
 וכד׳. לפעילויות מסוג זה עלול להתלוות רעש פיצוצים ועבודה אינטנסיבית של כלים

 כבדים היוצרים רעש וויברציות.

 בירושלים קיימים גורמי רעש נוספים, מקומיים בטבעם:
 • רעש ממזגנים, המותקנים היום כמעט בכל בניין חדש וגם ברבים מהמבנים הקיימים.

 • רעש פריקה וטעינה של סחורות באזורי מסחר.
 • רעש ממוסדות-דת, כשהכוונה בעיקר לקריאות של מואזינים המושמעות במערכות-
 הגברה ממגדלי המסגדים בשעות הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות. מפגע רעש זה
 הוא ייחודי לירושלים וההתייחסות אליו כמפגע אף עוגנה בפסיקת בית-משפט כנגד
 הפעלת רמקולים בעצמה לא סבירה בשעות הלילה. בנוסף, התקבלו בעבר בעיריית-
 ירושלים תלונות על רעש מבתי-מדרש, צופרי-שבת או גנרטורים לשבת שהופעלו

 בשכונות חרדיות.

 רעש מכלי־רכב
 רעש מכלי-רכב נובע ממנועיהם, מתנועת האוויר סביב כלי הרכב ומחיכוך הצמיגים במשטח
 הכביש. כן קיימת בעיר בעיה של רעש שמקורו בשימוש רב בצופרים ובאזעקות. עצמת
 הרעש מכבישים קשורה בנפח התנועה, במהירות הנסיעה, בתמהיל כלי הרכב(רכב-פרטי
 לעומת אוטובוסים ומשאיות ורכב חדש לעומת רכב מיושן). דגם הרעש הנוצר מכלי-רכב
 הנו דגם קווי לאורך כבישים ומסילות, אך קיימות גם השפעות נקודתיות בכניסות ויציאות

 ממנהרות וחניונים, באזורי-המתנה של אוטובוסים וכד׳.
 רכב כבד הוא מקור מרכזי לוויברציות בקרבת הכביש וכך לגבי רכבות הגורמות
 ויברציות בקרבת המסילה. היקף בעיה זו מצומצם יותר בהיקפו ביחס לבעיית הרעש, אך
 לרוב קשה יותר להתמודד עמו. כיום, עם תכנון וסלילת הרכבת הקלה בירושלים, יש
 ללמוד נושא זה לעומק, לפתח מודלים מיוחדים לירושלים בכדי לחזות את השפעת

 הוויברציות על הסביבה וללמוד מהם דרכי־התמודדות עם הבעיה.
 סך היקף מטרדי הרעש באזור המטרופוליני הוא נרחב למדי, בשל היקף הרשת
 התחבורתית. עם זאת, עיקר הבעיה מתמקד בדרכים העורקיות העוברות דרך שכונות־
 מגורים. לכאורה ניתן להתגבר על בעיות אלו באמצעות כבישים העוקפים את אזורי
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 איור 1
 מפת מפלסי הרעש של אזור רה׳ קרן היסוד בירושלים

ד ו11<ע : ד מ d ב B A 75 ד 5 ע 5 - ש מ ע ת ר ו מ ו ק  מקרא: ע

5 5 -  כחול: 75 ומעלה, אדום: 75-70, אוקר: 70-65, צהוב: 65-60, ירוק בהיר: 60-55 וירוק: נמוך מ

ל ש ש ע ת ר פ מ ר אלפר, ״ ש ל ד״ר א ו ש ר מ א ר 2002, מ ב ו ט ק ו  (מתוך: תנועה ותחבורה מסי 69, א

( ס. ירושלי ית- רי עי ה ו ק י ט ס י ט ט ס ת ל י ז כ ר מ ה ה כ ש ל , ה ה ב י ב ס ת ה ו כ י א ד ל ר ש מ ף ה ו ת י ש  ירושלים״, ב
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 המגורים ושומרים מרחק ממוקדי-מגורים. אך לאור צפיפות שימושי הקרקע במרכז
 המטרופולין — אפשרות זו מוגבלת. יתר על כן, במקרים רבים עוברים כבישים חדשים
 המיועדים להוציא תנועה ממרכז השכונות, בסמוך למבנים רגישים ולמגורים בשולי
 השכונות, כמו למשל, בתוואי כביש 4 העובר בסמוך לבתי-ספר ובתי-מלון וכביש מספר 9
 המתוכנן להיסלל למרגלות שכונת רמות בעמק הארזים. במקרים אלה, תכניות הבנייה

 (או ההרחבה) של הכבישים נתקלות בהתנגדויות נרחבות המעכבות את סלילתם.

 מאחר שבירושלים יש אתרי-תיירות רבים הפזורים בכל רחבי העיר, יש בעיה נוספת
 שהיא נפוצה בירושלים יותר מבערים אחרות בישראל: הרעש הנגרם על-ידי אוטובוסים
 חונים הממתינים לתיירים כשמנועם פועל כדי להמשיך ולהפעיל את מערכת מיזוג האוויר
 שלהם. רעש זה (ופליטת הגזים הנלווית אליו) הוא מפגע חמור בעיקר באתרי-תיירות

 ובתי-מלון הסמוכים למגורים ולשימושים רגישים אחרים.
 מפגע נפוץ של רעש עירוני נוצר גם כתוצאה מצפירות כלי-רכב באזורים בנויים,
 בעיקר ברחובות הסובלים מגודש רב של תנועת כלי-רכב או ממורכבות של מערכת

 התנועה — צמתים רבים, חניונים לצד הכביש, תמרור מורכב וכד׳.
 התקנת האזעקות נגד פריצה לכלי-רכב החריפה את בעיית הרעש מכלי-רכב ואף
 יצרה בעיה חדשה בכך שרגישותן של מערכות אלה מביאה להפעלתן באופן ספונטאני
 כתוצאה מרעם, ״בום״ על-קולי או מגע קל של הולך-רגל. אזעקות עלולות לפעול זמן רב
 ולהוות מפגע קשה בשכונות-מגורים, בעיקר בשעות הלילה. המפגע הפך נפוץ במיוחד
 לאחר שחברות הביטוח דרשו מכל בעל-רכב להתקין מערכת מסוג זה כתנאי לביטוח
 רכבו. לאור העובדה שמערכות האזעקה מונעות רק מספר קטן של גניבות רכב, קיימת

 כבר מגמה ברוכה לחדול מן הדרישה להתקין מערכות כאלה בכלי הרכב המבוטחים.

 רעש ממטוסים
 מקור תחבורתי שני לבעיות-רעש הם מטוסים, בדרך-כלל בקרבת שדות-תעופה! אך יש
 לציין כי העובדה שקיימים אזורי-טיסה של חיל-האוויר מדרום-מזרח לירושלים גורמת

 מדי פעם לתלונות על רעמים על-קוליים שמקורם בטיסות צבאיות.
 בירושלים קיים רק שדה־תעופה אחד — בעטרות. שדה זה פעל עד שנת 2001 כשדה
 מקומי למטוסים קלים, שהיקף המפגעים הנגרמים בעטיים הוא מצומצם יחסית. זאת
 גם על רקע הפעילות הדלילה למדי שהתקיימה בו. ידוע שגם שדות המשמשים לפעילות
 של מטוסים קלים עשויים להוות מפגע קשה לסביבתם בהיקפי פעילות רחבים, כדוגמת

 שדה התעופה של הרצליה, בו מצוי בית-ספר לטיס.

328 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 שדה התעופה בעטרות, שיועד לשמש כשדה בין-לאומי, בעיקר לטיסות-שכר, סגור
 בפועל מאז 2001 עקב המצב הביטחוני. אם תתממש השאיפה להרחיב את הפעילות
 בשדה, תוחרף הבעיה הסביבתית ויהיה צורך לתכנן את הפעילות בשדה על רקע המציאות
 העתידית של פריסת שימושי הקרקע. על בסיס ייעודו כשדה בין-לאומי נשמרות סביבו
 מגבלות בנייה נרחבות מהנדרש לתפקודו כשדה מקומי למטוסים קלים בלבד. עם זאת,
 חשוב לציין כי הגבלות הבנייה הנשמרות כעת אינן תוצר של תחזיות מדויקות, אלא של

 היקף השטחים שניתן לשמרם.
 כאמור, היקף רעש המטוסים שייווצר משדה-עטרות תלוי במימוש התכניות להפיכתו
 לשדה בין-לאומי. עד היום, למרות מאמצים ניכרים, לא הצליחה מדינת-ישראל לשכנע
 אף מדינה או חברה להשתמש בו לטיסות בין-לאומיות. מימוש התכניות יהיה על כן
 תולדה של מהות ההסדרים המדיניים סביב ירושלים. בהקשר זה יש לציין שהתכניות
 להרחבת השדה חורגות מחוץ לתחום השיפוט של ירושלים, ולכן, היכולת להשתמש בו

 מותנית בהסכמת מי שישלוט בשטחים שמצפון לירושלים.

 לסיכום, ניתן לומר כי במצב הנוכחי רעש מטוסים מהווה מפגע משני בלבד בירושלים
 ולאור המגמות של הרחבת נתב״ג בפרויקט ״נתב״ג 2000״ והבעיות הפוליטיות של שימוש

 בין־לאומי בשדה התעופה עטרות, נראה כי מצב זה לא ישתנה בשנים הקרובות.

 אמצעים למניעת רעש והתמודדות עם בעיית הרעש בעיר
 מרחב האפשרויות להתמודדות עם בעיות רעש(ובהקשר זה גם עם ויברציות) כולל שימוש
 באמצעים מגוונים לטיפול במקור הרעש, בסובל מהרעש (הקולט) או בתווך שביניהם,
 הכולל גם סוגים שונים של יחסים ביניהם. הכלים לטיפול בבעיה יכולים להיות כלים
 טכנולוגיים, כלים תכנוניים, כלים רגולטיביים וכלים כלכליים. ניתן להשתמש בכלים

 אלה במקור הרעש, בקולט, או להשפיע על היחסים שביניהם.
 את סך הרעש הנוצר ניתן להקטין באמצעות עידוד השימוש באמצעים שאינם
 מרעישים: כלי-רכב חשמליים, כלי-רכב קונבנציונליים מדגמים חדישים יותר, וכן עידוד
 אמצעי־נסיעה לא-מוטוריים, כגון אופניים והליכה ברגל. האחרונים עשויים לחוות חלופה
 ממשית לנסיעות בטווחים קצרים, כגון לבתי-ספר ולשירותים מקומיים, אם כי בירושלים,
 בשל תנאי טופוגרפיה ומזג-אוויר, ההצלחה בקליטתם עד היום היתה קטנה למדי. עם
 זאת, אמצעים שמעודדים שימוש באמצעים אלה, כמו שבילים מוגנים, רציפים ונוחים,

 יכולים להוות שינוי ממשי אם יוכללו בתכניות שונות בעיר.
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 לגבי אמצעים מוטוריים, ניתן להשפיע בתכנון התשתית והסדרי התנועה על מפלסי
 הרעש באמצעות שינויים בפרופיל הנסיעות, השיפועים, שינויי-מהירות ומספר העצירות.
 כמו כן, ניתן להשפיע באמצעים תכנוניים על יחסי מקור-קולט בשתי רמות. ברמת המאקרו
 ניתן להשפיע על המיקום היחסי של אמצעי התחבורה ושימושי הקרקע הרגישים. הפעלה
 נכונה של מערכת התכנון והבנייה עשויה לתרום להשגת יעד זה כבר עתה. ברמת המיקרו
 ניתן להקטין את חשיפת האוכלוסייה למפלסי רעש חריגים על-ידי תכנון מיסוכים. בניית
 קירות אקוסטיים עשויה לצמצם בעיות של חשיפה לרעש, אך יש להם השלכה על הנוף
 העירוני. אמצעי טכנולוגי נוסף הנמצא בשימוש הוא ״אספלט שקט״ המצמצם את היווצרות

 הרעש במקור על-ידי חפחתת חיכוך הצמיגים באספלט.
 בנוסף, ניתן לקבוע הנחיות לטיפול אקוסטי במבנים (חלונות עם בידוד כפול + מיזוג
 אוויר) כלומר: טיפול בקולט; או להשפיע על השימוש במבנים כך שקולטים רגישים יהיו
 מוגנים — בתכנון המביא לכך ששימושים לא רגישים ימוקמו באתרים החשופים כבר עתה
 למפלסי-רעש גבוהים(למשל, לא לאפשר מגורים באזור-תעשייה או בקרבת שדה-תעופה).

 השימוש המתרחב והולך בתסקירי השפעה על הסביבה, בחוות-דעת סביבתיות ובאופן
 ספציפי בחוות-דעת אקוסטיות, משמש היום כלי מרכזי לבחינת השפעתן של תכניות על
 הסביבה הקיימת וכן השפעת אותה סביבה על הפרויקט המתוכנן. ניטור רעש באזורים
 רגישים עשוי להוות כלי חשוב להתמודדות עם הבעיה. בכבישים חדשים ומתוכננים
 קיימת התחייבות לביצוע מדידות רעש מספר חודשים לאחר פתיחתם לתנועה. אמצעי זה
 מאפשר לבחון בפועל אם יש התאמה בין המודלים והתחזיות בשלבי התכנון לבין המציאות
 בפועל. כמו כן ניתן להחליט בהתאם למדידות באילו אמצעים לנקוט כדי לצמצם מפגעים

 קיימים, או אם יש צורך לבצע מיגון שתוכנן.

 החקיקה הקיימת מאפשרת להתמודד עם רוב מפגעי הרעש, למעט רעש שמקורו במערכת
 התחבורה (כבישים, מסילות-ברזל וכלי-טיס). בחוק למניעת מפגעים 1961 נאמר בסעיף
 2: ״לא יגרום אדם לרעש חזק ובלתי סביר מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי
 להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום, או לעוברים ושבים״. מכוח חוק זה חוקקו התקנות
 למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) 1990, שהם הכלי העיקרי להתמודדות עם מפגעי-רעש
 חריגים. סעיף 2 בתקנות אלה מגדיר רמות-רעש מקסימליות המותרות בשימושי-קרקע
 שונים, בשעות שונות ביממה ובהתאם לתפקודו העיקרי של האזור בו ממוקם שימוש

:[(dBA) עוצמות הרעש ביחידות דציבל] הקרקע 
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 לוח 1
ות המותרות בתקנות  רמות הרעש המקסימלי

 משן הרעש מבנה א׳ מבנה ב׳ מבנה ג׳ מבנה ד׳ מבנה ה׳

 יום לילה יום לילה יום לילה יום לילה יום לילה

ת 45 50 55 55 70 ו ע ל 9 ש ע  מ

ת 50 55 60 60 75 ו ע ל 3 ש ע  מ

ת מ-9 ו ח פ  ו

ה 55 60 65 65 80 ע ל ש ע  מ

ת מ-3 ו ח פ  ו

ת 35 40 40 40 70 ו ק ל 30 ד ע  מ

ל 15 דק׳ 60 65 70 70 85 ע  מ

ה ע ש ת מ ו ח פ  ו

ל 10 דק׳ 40 45 45 45 75 ע  מ

ת מ-30 ו ח פ  ו

ת 65 70 75 75 90 ו ק ל 5 ד ע  מ

ת מ-15 ו ח פ  ו

ל 2 דקות 70 75 80 80 95 ע  מ

ת מ-5 ו ח פ  ו

ת 45 50 50 50 80 ו ק ר ד ש ע ת מ ו ח  פ

ת 75 80 85 85 100 ו ק י ד ת ש ת מ ו ח  פ

 הגדרות:
( ה י י נ ב ה ן ו ו נ כ ת ק ה ו ן — ח ל ה ל ) 1965 , ה י י נ ב ה ן ו ו נ כ ת ק ה ו ח ו ב ת ו ע מ ש מ ג כ ר ו ן ח י י נ ט ב ע מ , ל ן י י נ ״ - ב ה נ ב מ  ״

ת ד ו ק פ ו ב ת ו ע מ ש מ ר כ פ ס - ת י ב ו כ ה א א ר ב ה - ת י ב , כ ה מ ל ח ה - ת י ב , כ ם י ל ו ח - ת י ב ש כ מ ש מ ן ה י י נ ׳ ״ - ב ה א נ ב מ  ״

ך ו נ י ח  ה

ה י י נ ב ה ן ו ו נ כ ת ק ה ו י ח פ ת ל י נ כ ת ע ב ב ק נ ם ש י ר ו ג מ - ר ו ז א ן ב י י נ ה ב׳ ״ - ב נ ב מ  ״

ר ו ד י ו ב ה א כ א ל , מ ר ח ס , מ ם י ר ו ג ת מ ו ר ט מ ם ל י ש מ ש ו מ ן ב י ע ק ר ק מ ה ר ש ו ז א ן ב י י נ ה ג׳ ״ - ב נ ב מ  ״

ה כ א ל מ ר ו ח ס , מ ה י י ש ע ת ת ו ר ט מ ם ל י ש מ ש ו מ ן ב י ע ק ר ק מ ה ר ש ו ז א ם ב י ר ו ג מ - ת ו ר י ה ד׳ ״ - ד נ ב מ  ״

ת ו ר ט מ ם ל י ש מ ש ו מ ן ב י ע ק ר ק מ ה ר ש ו ז א ה ב כ א ל ו מ ר א ח ס , מ ה י י ש ע ת ת ר ט מ ש ל מ ש מ ן ה י י נ ה ה׳ ״ - ב נ ב מ  ״

ה כ א ל מ ה ו י י ש ע  ת
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 כאמור, תקנות אלה הן כלי חיוני להתמודדות עם בעיית הרעש, אך הבעיה העיקרית

 נותרת ללא מענה — רעש-תחבורה. בירושלים רעש-כבישים הוא הבעיה המרכזית. המשרד

 לאיכות הסביבה ממליץ כי בכבישים חדשים לא יעלה הרעש הנמדד (או המחושב בשלב

 התכנון) בקולטי הרעש מהכביש על dBA 64 בבתי מגורים, או 59 ^11< במוסדות-ציבור

 רגישים כמו בתי-חולים ובתי-ספר.

 מאחר שמדובר בהמלצה בלבד, ולא בחקיקה, אין חובה על מוסדות התכנון לקבל

 רמות-רעש אלה. באחרונה פורסמו המלצות שגיבשה ועדה בין-משרדית בנושא זה. המלצות

 הוועדה מתפרסמות באתר האינטרנט של המשרד-לאיכות-הסביבה והן כוללות התייחסות

 מורכבת לכבישים חדשים ולהרחבות כבישים קיימים, תוך התייחסות למצב השורר באזור

 מסוים. ככלל, ניתן לומר שהוועדה אימצה את המלצות המשרד-לאיכות-הסביבה ביחס

 לכבישים חדשים.

 יש לציין כי בכבישים קיימים בירושלים נמדדו רמות רעש גבוהות בהרבה מהרמות

 המומלצות הנ״ל, אך אין כל אמצעי חוקי לפעול לשינוי המצב. לדוגמה, ברחובות סואנים

 כמו רח׳ יפו, שדרות-הרצל, שדרות-הרצוג וגולומב וכד׳ - נמדדו רמות רעש העולות על

 dBA 75, כלומר: יותר מפי עשר מהרמה המומלצת(מאחר שבאופן פשטני ניתן לומר כי
 כל תוספת של dBA 3 מהווה הכפלה של עצמת הרעש). הממשלה, ובעיקר משרד האוצר

 מתנגדים לחקיקה מחייבת גם לגבי כבישים קיימים, מאחר ששינוי המצב הקיים כרוך

 בהשקעות הון עצומות במערכת התחבורה ובקולטי-רעש.

 הטיפול במניעת מפגעי-רעש מקומיים מתנהל באופן שוטף בכפוף לחוקי-רישוי-עסקים,

 המאפשרים לפקח על הרעש באמצעות תנאים סביבתיים מיוחדים הניתנים לכל עסק

 בעל פוטנציאל הפרעה לסביבה, בהתאם לאופי הפעילות בו. בכפוף לחוק התכנון והבנייה

 ניתן להגדיר תנאים תכנוניים לאופן ולשלבי-ביצוע התכנית וניתן להגדיר תנאים להיתרי-

 חפירה ובנייה, כולל בחינת עוצמת הרעש של ציוד הבנייה שבשימוש.

 באמצעות אכיפת החוקים שנזכרו לעיל ניתן למנוע פעילות המהווה מפגע, כמו קיום

 אירועים בשטח פתוח באזור-מגורים, הטלת מגבלות או חיוב במיגון מיוחד לפעילות של

 מוסדות-בילוי כמו מסעדות, בתי-קפה ודיסקוטקים וכמובן מניעת רעשים הנובעים

 מפעילות מערכות מכניות שונות ובעיקר מזגנים. לגבי אוטובוסים המשאירים מנוע פועל

 עם מערכת המיזוג בעת המתנה לתיירים, ניתן לפתור את הבעיה על-ידי תכנון אזור

 החנייה, או ההמתנח, כך שלא יחשוף למפגע שימושי-קרקע גובלים. אמצעי נוסף, הקיים

 באירופה, הוא חיבור מערכות האוטובוס לכבלי חשמל חיצוניים המאפשרים להפעיל את

 מערכת המיזוג גם בלי להפעיל את מנוע האוטובוס.

 כאמור, רעש הוא גירוי בלתי-רצוי, כלומר סובייקטיבי מעצם הגדרתו. מוסיקה יכולה

 להיחשב רעש בעיני אדם המנסה להתרכז בלימודיו או בעבודתו. רעש טבעי, כקולו של
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 מפל-מים עשוי להיחשב צליל נעים, כלומר איננו רעש, למרות שעוצמתו הנמדדת תהיה

 גבוהה מאוד. כמו כן קיימת שונות רבה בין סוגי רעש שונים! למשל: התחושה שיוצר רעש

 ״צורם״ — אפילו אם משכו קצר — היא קשה מאוד לעומת רעש מונוטוני ועמום במהותו,

 שיכול להפריע פחות, גם אם עוצמתו רבה. למרות כל זאת, מעל לרמות מסוימות יכולים

 רעש וויברציות להוות מפגע פיסי ולגבי סוגים שונים של רעש נמצא במחקרים כי הם

 גורמים ללחץ נפשי ולקשיי ריכוז, כך שמניעת רעש וצמצומו חיוניים בהחלט לתפקוד

 האנושי.

 בירושלים אץ חוק-עזר-עירוני לנושא רעש. זוהי אחת המגבלות הקיימות ליכולת לשמור
 על רמות רעש סבירות בעיר. חוק-עזר-עירוני הוא אמצעי יעיל מאוד, בו קובעת העירייה

 בחקיקת-משנה סייגים והגדרות שיש לפעול על-פיהן בתחומי השיפוט של העיר. בערים

 אחרות בארץ, בהן קיימים חוקים מסוג זה, מוקנות סמכויות לפקחים עירוניים לאכוף

 את החוק וגם ניתנת אפשרות לאזרחים לפנות ולקבל סיוע מהרשות המקומית על בסיס

 האמור בחוק. חוקי-עזר-עירוניים לאיכות הסביבה קיימים בירושלים, למשל בנושא איכות

 האוויר והם מופעלים בהצלחה. לאור זאת, יש להביא את עיריית-ירושלים לחוקק חוק־

 עזר-עירוני למניעת רעש.
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 תחבורה בת־קיימא בירושלים1

 יעקב גארב

 מלים אחדות בזכות העמימות
 המושג ״קיימות״(או ״בר-קיימא״) כבר נודע לשמצה בשל אי-בהירותו והכפפתו לשימושים
 משימושים שונים, לעתים עד-כדי צביעות ממש. המבקרים טוענים כי מקבלי ההחלטות

 כבר משתמשים ברטוריקה ״בת-קיימא״ מבלי להתחייב לשום דבר.
 אך צאו וראו: אין זו הפעם הראשונה, או האחרונה, שדברים כאלה נעשים. מלים
 ״חלקלקות״ אחרות עשו עבודה אמיתית וגדולה מאוד(חישבו למשל על ״חופש״, ״שוויון״
 ו״צדק״). דווקא העמימות המאפיינת מושגים אלה יכולה להפוך אותם ליעילים. מקבל
 ההחלטות מתפתה להשתמש במושג שמצלצל היטב (שכן, מי יכול להיות בעד דרדור
 הקיים, או אי-שוויון, או אי-צדקז) אבל עם חלוף הזמן עשוי המשתמש במושגים אלה
 להביא על עצמו יותר צרות מכפי ששיער. מלים - מרגע ששוחררו לחלל האוויר -
 מעוללות כרצונן. תן להן אצבע והן עשויות לרצות את כל היד. לדוגמה, תומכי המושג
 ״שוויון״ לא שקלו אולי את כל משמעויותיו, כפי שהתגלו בסופו של דבר: שוויון לא רק
 בין אחים, אלא גם בין גברים לנשים, בין שחורים ללבנים... ומי יודע מה עוד. בדומה לכך,
 המושג ״בת-קיימא״ יכול להישמע ידידותי ובלתי-מזיק כדי שממשלות ומתכננים יאמצו
 אותו באופן נרחב, אבל בהמשך הדרך ובידיים תובעניות הוא עוד עשוי להפוך למכשיר
 יעיל ומחודד להשגת שינויים מרחיקי-לכת. כך יכול קסמו הרחב והעמום של המושג

 להיות יתרון, ולא רק חולשה.

 בינתיים אשאיר את התחכום והדקדקנות ההגדרתית של המושג ״בר-קיימא״ לעורכי
 הספרות המקצועית. למטרותינו, אזכיר שני מובנים אינטואיטיביים מרכזיים ופשוטים
 למדי של המושג: הראשון הוא התחייבות שלא להרע את המצב במהלך הזמן — תחושה
 מסוימת של מחויבות כלפי העתיד. השני: שמירה על איזון או פשרה בין הכלכלה, החברה

 ועולם הטבע, במהלך הזמן.

— 1999 , ר ב מ ב ו נ 2 ב 0 - ״ ב א מ י י ק - ת ם ב י ל ש ו ר י ם ל ו ר ו פ ״ ה ל נ ת י נ ה ש א צ ר ל ה ת ש ב ח ר ו ה מ ס ר א ג ו ה ה ר ז ו ב י  1 ח

. א מ י י ק ־ ת ה ב ר ו ב ח ת י ל ל א ר ש י ן ה ו ג ר א , ה ״ ר ח מ ם ו ו י ה — ה ר ו ב ח ת ם ״ ע ט  מ

ס ל ר ׳ צ ן ו ר ו ה ת מ ל ל ש ם ש ה י ת ו ר ע , ה ל ל ט י ם ג ם ע י נ ו י ד , ה ק ו נ י י ס ס ו ק ר ל מ ו ש י ת ו ר א ד ה ו א ו מ מ ר ה ת ר ז מ א מ  ל

ה נ י כ ה ת ש י נ ו ר י ע - ן י ת ב ב כ ר ת ל ו ע צ ה י ה מ ו כ י ס , ו ״ א מ י י ק - ת ב ג ״ ש ו מ ת ה ו ד ו ר א ג נ י ט א א י ם ל ה ע ח י , ש ן ה  כ

. י מ ל י ת ב י ד ד י - ל ת ע י ל ג נ א ן מ ו ר ש כ ם ב ג ר ו ר ת מ א מ . ה ל א י ר ל פ כ י י מ ר ו ב  ע
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 השלכות המחויבות ״שלא להרע את המצב״

 איך מתיישבים מובנים אינטואיטיביים אלה עם תחבורה? מהי המשמעות הרצינית של
 המחויבות ״שלא להרע את המצב״? הבה נשתמש לשם כך בנוסחה פשוטה(ושוב, מפושטת)

 להשפעה הסביבתית של התחבורה:
ק = 1 * ( : * 1 

 כאשר:
 1= סך כל ההשפעות השליליות (זיהום, רעש, תאונות, פגיעה בשטחים פתוחים, וכר).

 ק= אוכלוסייה
 0= רמת-צריכה-לנפש (למטרותינו, קילומטרים של נסיעה בשנה)

 1= רמת הנזק הקשורה לטכנולוגיות הניידות ולצרכינו כמות הנזק לכל קילומטר נסיעה.

 אכן, משוואה זו מעוררת מייד כמה בעיות (למשל, העובדה שחלקים מן האוכלוסייה
 צורכים הרבה יותר נסיעות מאחרים), אבל בכך נדון מאוחר יותר.

 הבה נאמר, כהערכה גסה מאוד (ויש שיאמרו ״שמרנית״), שהשפעות הנסיעה מהוות
 היום 150% מהרמה ״בת הקיימא״ — הרמה שנרצה שתתקיים בטווח הארוך. מרכזים
 עירוניים כבר מזוהמים ורועשים מדי, הדרכים גדושות מדי, המכוניות פוגעות במרחב
 גדול מדי של שכונות המגורים וכוי. לפי ההערכות הסטנדרטיות והעדכניות, האוכלוסייה
 הישראלית תגדל ב-20 השנה הבאות ב-50% וגם היקף הנסיעות יגדל ב-50%, וזאת
 כתוצאה מכך שמספר בעלי המכוניות והמשתמשים בהן יגדל ומכך שנסיעות רבות יותר
 יידרשו עקב הרחקת פעילויות שונות זו מזו(כבר לא פשוט ללכת ברגל לחנויות או לבית

 הספר, למשל).
 להערכות אלה יש השלכות ברורות מאוד על הגורם ד — היעילות הנדרשת של
 הטכנולוגיות שלנו. כדי שתחבורה תהיה בת-קיימא במגמות הנוכחיות, ייאלצו הטכנולוגיות
 להתייעל ב-340% תוך 20 שנה. כלומר, להזיק ברמה של שליש לקילומטר בלבד מאשר
 כיום. אם נהיה אופטימיים, בכמה תחומים ניתן להשיג, במאמץ ניכר, חצי מתוספת
 יעילות זו. ניתן למשל להשיג התקדמות ניכרת בכמה סוגים של זיהום-אוויר באמצעות
 דלקים נקיים יותר, התקנה נרחבת יותר של ממירים קטליטיים, סילוקם של ״המזהמים
 הגדולים״ מן הדרכים וכוי. אבל בתחומים אחרים (השפעות הנסיעה על הגודש, איכות

 המרחב העירוני, וכוי) לא נוכל להתקדם ולו במידה חלקית זו.
 משמעו של דבר שגם מאמצינו הגדולים ביותר לשיפור טכני של מערכת התחבורה
 הנוכחית לא יהיה בהם די. יש צורך בשינוי קיצוני בהרבה. האם תהיה זו הפחתת מספר
 האנשים במחצית? כמובן שלא; או שמא הקטנה במחצית של כמות הנסיעות הממוצעת
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 הנצרכת בישראל? או שמא ייעול של חלקים גדולים מאוד מהנסיעות הנוכחיות, מצורות
 יעילות פחות (מכוניות) ליעילות יותר (כמו אופניים)? המספרים הם תובעניים ומסתבר
 שבכל זאת יש שיניים למושג ״תחבורה בת-קיימא״. נדרשים אכן שינויים קיצוניים,
 בעלי-השפעה מרחיקת-לכת על התרבות והחברה, התובעים שינוי הרגלים, כמו רמות
 הצריכה שלנו(מה שנחשב ל״חיים הטובים״), שינוי באופי פעילותנו היומיומית וארגון

 המרחב שלנו.
 רצינות השינויים הנדרשים היא אחת התוכנות הבסיסיות של תחבורה בת-קיימא.
 איננו יכולים לסמוך רק על אמצעים שיפחיתו את נזקם של דפוסי-נסיעה קיימים(מנועים
 טובים יותר, או אפילו מנועים חשמליים, מחסומים אקוסטיים על כבישים מהירים;
 כבישים וחניונים תת־קרקעיים וכוי). נוסף על כך יש להחליף אופני-נסיעה באופנים אחרים,
 שכבר היום הם הרסניים הרבה פחות במדד של קילומטר נסיעה לאדם (העברת קבוצות
 גדולות של בני־אדם יחד — דחיינו תחבורה ציבורית — משיגה התייעלות ניכרת). אבל
 גם בכך אין די: נדרש מאמץ מהותי לשנות לא רק את יעילות הנסיעה - או אפילו בחירה

 באופן נסיעה מסוים — אלא גם את הצורך בנסיעה עצמה.
 כאן כבר עומד המושג ״נגישות״ מול המושג ״ניידות״.

 ההבחנה בין נגישות לניידות היא דקה אך בסיסית. בנסיעתם מבקשים אנשים בדרך-
 כלל(שלא לדבר על סחורות) לא את העונג שבתנועה עצמה, אלא את הדברים המזומנים
derived — להם ביעד נסיעתם (במונחים כלכליים: הנסיעה היא בגדר ״ביקוש נלווה״ 
 demand). אולם רוב התכנון התחבורתי הקונוונציונלי מציב תנועה (ניידות) — אמצעי
 ההגעה למקומות — במרכז תשומת הלב. כך הוא מנסה לייעל את הניידות ככל האפשר,
 במקום להתייחס לשאלה היסודית יותר של אספקת המטרות שלמענן אנו נוסעים.
 ההתמקדות היא לעתים קרובות על הפחתת העלויות(מבחינת זמני-נסיעה, זיהום, עומס)
 לקילומטר נסיעה, במקום על הפחתת העלויות ליעד, אשר ניתן להשיג למשל על-ידי

 הצמדה של מוצא ליעד, או יעדים שונים אחד למשנהו.
 בטווח הארוך, שיפור הניידות(הפחתת העלות לקילומטר) אינו מסייע בהכרח להפחתת
 העלות ליעד (נגישות) ולמעשה הוא אף יכול להגדילה. אם אנשים יכולים לנוע יותר מהר
 ויותר בזול, מתחילות הפעילויות השונות שלהם להתרחק זו מזו: בית הספר כאן, החנויות
 שם והעבודה במקום רחוק אחר. מי העלה בדעתו שתושבי רמות יבצעו את קניותיהם
 השגרתיות בקניון מלחה? אלא שכביש מס׳ 4 (שדרות-בגין) הופך את העניין למובן מאליו.
 הדבר גורם גם להיעלמות חנויות קרובות יותר, וכך נתחיל להיות מחויבים לצרוך יותר
 ויותר קילומטרים כדי להגיע ליעדים שמספקים חיים טובים שאין להם אלטרנטיבה

 בסביבת מגורינו.
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 לעומת זאת, כאשר אנו מתמקדים בנגישות עולים פתרונות מסוג אחר והתכנון הוא
 מגוון יותר. כעת אפשר לשאול איך ניתן להשיג את כל מרכיבי החיים הטובים בעלות
 הנמוכה ביותר - לא על-ידי הוזלת הנסיעה, אלא על-ידי ארגון נבון במרחב ובזמן. אנו
 שואלים האם אפשר למנוע מראש נסיעה, במקום לנסות ולאפשר אותה. התכסיס הוא
 לאפשר חיים מלאים ומספקים, תוך צריכת נסיעות נמוכה ככל הניתן. אנו מתחילים
 להתמקד בצירוף סוגי פעילות שונים וקיבוצם ההדוק ברמת השכונה, העיר והאזור. אנו
 שואלים שאלות כמו: איך נאפשר לילדינו להגיע ברגל לבית-ספרם ולבתי חבריהםו כמה
 מהקניות והסידורים היומיומיים אנו יכולים לעשות בקרבת מקום עבודתנו, או מקום

 מגורינו׳
 אגב, לסמיכות כזו יש גם יתרונות חברתיים: ילדים וקשישים פטורים מלסמוך על
; חיזוק הקשר אל הסביבה המיידית, חיזוק הקהילה, הסיכוי  אחרים כדי שיסיעו אותם
 לפגוש את שכנינו במכולת... דברים קטנים שקשה להגדיר את תועלתם, אבל חם בונים

 חיים מספקים יותר.

 פשרות קשות: כלכלה, חברה, טבע...

 מן המובן הראשון של המושג ״בת-קיימא״ — המחויבות שלא להרע את המצב — עולה
 שאם פנינו נשואות לתחבורה בת-קיימא — הרי לפנינו מלאכה רבה. מלאכח זו מחכה לנו
 בו-זמנית בכמה חזיתות: לא רק פיתוח כלי-רכב יעילים יותר, לא רק העברת נסיעות

 לתחבורה יעילה יותר (ציבורית מן הסתם), אלא גם חפחתת הצורך בנסיעות.
 המובן השני של המושג נוגע בסוגי הפשרות שעלינו לעשות כל העת למען תחבורה
 בת-קיימא. לדוגמה: בעיית הגודש במרכז העיר ירושלים. כפי שנראה להלן, רמות התחבורה
 שם כבר גבוהות מדי ופוגעות בבריאות וברווחת החיים. אך הקטנת השפעות אלה
 משמעותה ניווט בין כמה וכמה ערכים בהם אנו חפצים. פתרון כמו הטלת איסור על
 תחבורה הנו טוב בממד האחד(האקולוגי) אבל לא באחר(הכלכלי); הוא יקטין לבטח את
 זיהום האוויר, אבל יחסל את חיי המסחר בעיר. אמצעי אחר, כמו אגרה גבוהה שתוטל על
 הכניסה לעיר, או תעריפי-חנייה גבוהים, יפחית גם הוא את תנועת כלי הרכב אבל הוא
 עלול להוות בעיה חברתית, בכך שהתנועה תתאפשר רק לבעלי-אמצעים. מערכת אוטובוסים
 משופרת, יחד עם מגבלות על רכב-פרטי, עשויות לתרום לחיות ונגישות של מרכז העיר
 בלי לפגוע בבעלי האמצעים המצומצמים יותר, אבל הן לא יביאו לאותם יתרונות
 סביבתיים. לרכבת-קלה יהיו יתרונות סביבתיים נוספים, כמו גם יתרונות חברתיים
 וכלכליים, אף שעלותה הגבוהה מטילה מעמסה כבדה על הדור הזה בעוד שהפרות יבשילו

 רק בדור הבא.
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 כך דורש חמושג ״תחבורה בת-קיימא״ חשיבה בכמה ממדים בעת ובעונה אחת,
 הליכה לוליינית בין תחומים שונים כמו כלכלה, חברה, סביבה ויחסי-חליפין בין הווה
 לעתיד. כדי שירושלים תהיה עיר בת-קיימא לאורך זמן — על התחבורה לסייע לה להפוך
 לעיר משגשגת ומצליחה, עיר הוגנת לכל תושביה ועיר שלא פוגעת בסביבתה הטבעית. כל
 זאת תוך התייחסות לעולמם של ילדינו ולא רק לעולמנו שלנו. ״תחבורה בת-קיימא״ היא

 ראייה מפוכחת ויצירתית המנווטת אל שביל הזהב שעובר בין צרכים מתחרים.

 המלצות מדיניות

 כשהמונח ״עיר בת-קיימא״ לנגד עינינו, אנו יכולים לשקול כמה מן ההצעות המוחשיות
 יותר לטווח הקצר והבינוני:

 במרכז העיר - בני-אדם קודמים למכוניות

 מרכז עירוני חי, שימשוך תרבות, בידור ועסקים, חייב להיות - יותר מכול - מקום
 לבני-אדם. אולם כיום נשלט מרכז העיר על-ידי תנועת מכוניות. משקל התנועה המוטורית
 עולה על כושר הנשיאה התחבורתי של מרכז העיר, וכמובן גם על כושר הסיבולת הסביבתית
 שלו. המכוניות פוגעות בחוויית השהייה וההליכה במרחב העירוני. ראו כמה טוב הגיבו
 תושבי העיר לחפיכת רחוב בן-יהודה למדרחוב(למרות היסוסיהם תחילה). עד לגל הפיגועים

 האחרון היה המדרחוב מוקד המשיכה המרכזי במרכז-ירושלים.

 במונחים תחבורתיים נדרש צעד מניעתי אחד ושני צעדים בונים על-מנת לשקם את
 חיוניותו של מרכז העיר (ויש כמובן לשלב בהם גם מדיניות כלכלית ותרבותית הולמת).
 ראשית, יש להכיר בנפח התחבורה העודף במרכז העיר, להימנע מתכניות חדשות שיוסיפו
 עליו ואף לפעול בצורה פעילה להפחתתו. כדי שלמגבלות כאלו תהיינה השפעות מחדשות
 ומחיות, נחוצות גם שתי פעולות בונות: תחילה יש לתכנן את מרקמו של מרכז העיר
 (מדרכות, מקומות-ישיבה, אזורים מוצלים, גינון, פחי-אשפה, עיצוב הכניסות לחנויות,
 שיקום חזיתות הבניינים, שלטים וכוי) כמרחב ציבורי תרבותי המותאם להליכה ושנעים
 לבקר ולשהות בו. שנית, יש להגדיל את אפשרויות הגישה לעיר שלא באמצעות רכב־
 פרטי, כדי שכמות האנשים הנכנסים למרכז(בניגוד לכמות המכוניות) תישאר בעינה ואף

 תגדל.

 להלן כמה אמצעים שיסייעו להולכי הרגל לזכות מחדש בעירם:
 • גישה מהירה ונוחה בתחבורה-ציבורית, מכל חלקי העיר, היא שצריכה לעמוד בראש
 סדר העדיפויות. זו תושג בסופו של דבר באמצעות שילוב קווי-אוטובוסים, קווי
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 ״מעבורת״ (shuttle) זמינים וכמה חניונים מסוג ״חנה וסע״ אשר יקושרו לרכבת
 הקלה. מכיוון שהקמת רכבת-קלה נמשכת שנים, יש לנקוט אמצעים כדי שהגישה

 תישמר גם במהלך הבנייה, ובכדי למנוע פגיעה מתמשכת בחיים העירוניים.
 • כל פיתוח רציני נוסף במרכז העיר צריך להיות מותנה בקיומה של מערכת-תחבורה-
 ציבורית באיכות גבוהה, כלומר רכבת קלה או שדרוג רציני של שירות-אוטובוסים.
 בלי חלופות ימשוך אליו הפיתוח החדש עוד מכוניות. בדומה לכך, יש לקבוע תקרה
 למספר מקומות החנייה המותרים. חשוב לזכור שכל מקום-חנייה במרכז העיר גורם
 ל-4-6 נסיעות ביום אל מקום החנייה וממנו, עם קצב תחלופה ושימוש מחדש של 2-3

 כלי-רכב לפחות עבור מקום-חנייה אחד.
 • יש לסגור את מרכז העיר, ככל הניתן, לתחבורת מעבר (through traffic - תחבורה
 המשתמשת ברחובות העיר כדי להגיע למקום אחר). לשם כך יש להסדיר ״תא
 תחבורתי״(traffic cell), מערך כבישים ותמרוד אשר יאפשר כניסה למרכז העיר מן
 הטבעת המקיפה אותו, אבל שלא יאפשר שימוש בעיר כאמצעי לקיצור דרך בין שתי

 נקודות בפריפריה.
 • יש להרחיב את מדרחוב בן-יהודה לרחובות המלך-ג׳ורג׳ והלל, כדי שאלה ישמשו לב
 למרכז-עירוני חי המותאם להולכי-רגל (התכניות לרכבת קלה כוללות כבר הפיכת
 קטעים של רחוב יפו למדרחוב). בנוסף להיבטים התחבורתיים של תכנון ידידותי
 להולכי-רגל (המתנה קצרה יותר במעברי-חצייה, הרחבת מדרכות, קיצוץ משמעותי
 בחנייה בצדי הרחוב ועוד), יש להתאים גם את תכנון מרקמו של האזור להולכי-רגל.
 עם הזמן אפשר יהיה להפוך גם את השטח הנפרס מהעיר העתיקה, דרך ממילא,
 כיכר-ספרא, לב העיר ומחנה-יהודה לרצף נעים שניתן ללכת בו. לרצף הזה ניתן יהיה

 לצרף בעתיד אפילו את אזור התחנה המרכזית, גן-סאקר וקריית הלאום.
 • בשולי המרכז יש להתקין חנייה בתשלום עבור מי שיבחר עדיין להגיע במכונית
 פרטית. על החנייה להיות נוחה ומשולטת באופן ברור. לשם כך יש לקבוע מחירון
 שלא יעודד חנייה של יוממים קבועים (commuters), המשאירים את רכבם בחנייה
 לכל היום, אך לא יכביד יתר על המידה על קונים ומבקרים, אשר חונים שעות

 אחדות בלבד.
 • יש לתמוך בשילוב של שימושי-קרקע, שיחדיר חיות למרכז העיר במשך כל שעות
 היום וגם בלילה. ללא חנויות פתוחות עד השעות המאוחרות וללא מקומות-בידור —
 יתרוקן מרכז העיר עם סגירת מקומות העבודה. התחבורה הציבורית חייבת להיות

 אמינה, תדירה ובטוחה גם בלילה, כדי לתמוך בפעילות זו.
 • יש לשקול בזהירות את פיתוחם של מרכזים מתחרים השואבים אליהם את פוטנציאל
 החיות של מרכז העיר. כדאי להבטיח שהמרכז המתפתח בכניסה המערבית לעיר

339 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 (אגד, מרכז הכנסים וכר) יקושר למרכז, כדי שישמש הרחבה למרכז העיר ולא חלופה
 לו.

 • יש להתחשב במיוחד בשכונות-מגורים הגובלות במרכז העיר (רחביה היא דוגמה
 קלאסית). שכונות אלה מושפעות מקרבתן למרכז וזקוקות להתחשבות תחבורתית
 מיוחדת. בשל מיקומן הן מושכות שימושי-קרקע זרים(כמו מכונים, עורכי-דין, רואי-
 חשבון, רופאי-שיניים וכר) ותחבורה נלווית, שאינה טיפוסית לשכונות-מגורים רגילות!
 שכונות אלה עלולות להיפגע מהתנועה המוטורית שמושך מרכז העיר ומגלישה של
 חנייה. באמצעות תאים תחבורתיים, צמצום מקומות החנייה המותרים למי שאינו
 תושב השכונה, הרגעת התנועה, ורשת נתיבים להולכי-רגל ולרוכבי-אופניים — ניתן
 לשפר את תנאי המגורים בשכונות אלה, על מנת שתוכלנה ליהנות מהפיכת מרכז

 העיר עצמו למרחב מותאם להולכי-רגל.

 הגנה על נופה הייחודי של ירושלים ואתריה ההיסטוריים מפני

 תשתית התחבורה

 למרות שמרכז העיר צריך להיות מרכז-עסקים מודרני שמתפקד היטב ומאפשר לתושבים
 ליהנות, לעבוד ולהצליח — אין להפקיר את הערכים המייחדים את ירושלים והופכים
 אותה לסמל ולמוקד משיכה לאומי ובין-לאומי. ירושלים ההיסטורית מציבה גבולות:
 מחויבות לעבר ולדורות הבאים, שללא ספק ירצו גם הם לחוש אותה ולא לאבד את

 ייחודה.
 האזורים ההיסטוריים של העיר לא נועדו לתנועה כבדה. אלה כוללים, בין השאר, את
 מרכז העיר ושוליו — רחוב הנביאים, מאה-שערים, עמק-רפאים והעיר העתיקה. בתכנון
 אזורים רגישים אלה, צריכים היעדים התחבורתיים להיכנע לערכי השימור, ולא להפך.
 אף שלעתים זה קשה, יש למצוא חלופות לתשתית חדשה או מורחבת, המאיימת להחריב

 אתרים חשובים ולרמוס חוויות אותנטיות.
 למשל, הקרבת רחוב הנביאים למען הרחבת הכביש היא בגידה בעבר (ואף בעתיד
 העיר) למען רווחים חולפים בהווה. ברחוב זה בלבד מצויים רבים מן הבניינים המיועדים
 לשימור בעיר, ותכנית לשיפור הנגישות המוטורית למרכז העיר על חשבון ערכו ההיסטורי

 והאסתטי של רחוב זה היא מנוגדת לכל המלצה אפשרית לשיקום ערים היסטוריות.
 יש להמשיך ולסגור לתנועה מוקדי-תיירות מיוחדים (כגון העיר העתיקה ועין-כרם
 בסופי-שבוע) ולהקשות על כניסת מכוניות של מי שאינו תושב הסביבה, אך בה בעת
 לשים דגש מיוחד על מערכות מפצות של תחבורה ציבורית (כמו קישורים טובים לרכבת
 הקלה ותדירות נאותה של תנועת-אוטובוסים). על אמצעים אלה להגן לא רק על הנגישות
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 למבקרים ועל הפעילות העסקית, אלא גם לספק שירות טוב וידידותי שיפתה את התושבים
 המקומיים עצמם להשתמש בתחבורה הציבורית ולא במכוניותיהם.

 ניהול החנייה

 זמינותו של מקום-חנייה-חינם ביעד היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על ההחלטה
 להשתמש במכונית הפרטית. מכאן שיש להשתמש בזמינות מקום החנייה, כמו גם בזמינותה
 של תחבורה ציבורית, כדי להשפיע על אופני ומועדי הנסיעה לאזורים גדושים, במיוחד
 כאשר מדובר על נסיעות יוממות קבועות (commuting trips). ואולם, כדי שאנשים לא
 יחליטו פשוט להימנע מנסיעה העירה, יש לספק להם דרכים מושכות להגיע לשם בתחבורה
 ציבורית ולהסדיר את מגבלות הזמן ומחירי החנייה באופן שלא יבריח קונים ומבקרים.

 קביעת רמת-שירות לתחבורה הציבורית(אוטובוסים ורכבת-קלה)

 רמת השימוש בתחבורה הציבורית היא פונקציה ישירה של היותה מושכת ונוחה. אנשים
 מושפעים מאוד ממשך הנסיעה מדלת לדלת ואם הוא עולה על-פי 1.5 ממשך הנסיעה
 במכונית פרטית — התחבורה הציבורית בצרות. המשתמש הפוטנציאלי בתחבורה הציבורית
 מושפע מאמינות השירות (המאפשרת לו לתכנן את זמני היציאה וההגעה) וממספר
 החיבורים (links) בנסיעה! שכן, אם יש צורך בהחלפת כלי-רכב, במיוחד כשמדובר ביותר
 מהחלפה אחת, השימוש צונח פלאים, אלא אם המעברים מתואמים היטב, והם אמינים
 ונוחים)! הוא מושפע גם מתחושת הנוחות, הבטיחות והפרטיות! מהבהירות של מסלולי

 הקווים ונקודות המעבר, ובמידה מועטה להפתיע — גם ממחיר הנסיעה.
 לפיכך, על התכנון התחבורתי לאמץ את נקודת המבט של הנוסע ולהתאמץ להגיע
 לרמה מינימלית במדדים שמנינו לעיל. מה שחשוב הוא לאו דווקא הטכנולוגיה התחבורתית
 הספציפית, אלא היכולת להעביר נפחים גבוהים של נוסעים, זכויות-דרך-בלעדיות או
 קדימות בצמתים המאפשרת לחמוק מגודש, רמת-שירות גבוהה מספיק שלא רק תאפשר
 לשמור על מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית, אלא תגרום אף להרחבתו. אלה הם
 השיקולים החשובים, ולאו דווקא האמצעי התחבורתי. סוג אחד של הסעה המונית הוא
 מערכת של רכבת-קלה (חשמלית) בנוסח המוכר בערים שונות בעולם והמוצע כיום
 בירושלים. הטיעונים בעד מערכות כאלה הם: מהירות-תנועה, נפח גבוה, זיהום נמוך
 ואטרקטיביות מספקת כדי לגרום לאדם לזנוח את רכבו הפרטי. עם זאת דומה שהביקורת
 על רכבות קלות הפכה בעשור האחרון לעניין שבאופנה. יש הטוענים כי ניתן לשדרג
 מערכות אוטובוסים קיימות, עם זכויות-דרך-בלעדיות, ולהביאן לרמה של ״הסעת־
 אוטובוסים-מהירה״(B.R.T. - Bus Rapid Transit). מערכות כאלה עשויות לספק יכולות
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 ומהירויות של רכבת-קלה, בעלויות-הקמה ותפעול נמוכות בהרבה. מערכות כאלה נהנות
 גם מגמישות רבה בשינוי ובעדכון נתיבים, בזכות אי-תלותן במסילות קבועות. אלא
 שבמציאות הישראלית עלולים טיעונים אלה לשמש לניגוח התכניות להקמת רכבת-קלה,
 מבלי שיביאו לשיפור רציני באמת באיכות מערכות ההסעה באוטובוס. שדרוג מערכת
 האוטובוסים לרמה של.B.R.T אמיתי תתבע גישה מונחית-לקוחות. מערכת כזאת אמורה
 לכלול לא רק זכויות-דרך-בלעדיות וקדימות בצמתים, אלא גם הסדרים לעלייה וירידה
 מזורזת של נוסעים, תשלום מהיר לפני העלייה, שירות אמין ותדיר, תחנות נוחות, שילוט
 ברור והצגת-מידע בזמן-אמת, מצוינות בשירות, השתלבות במערכי-תנועה-משלימים, שיווק

 מתוחכם וטכנולוגיות נקיות.
 הפעלה של .B.R.T, רכבת-קלה, או שילוב ביניהם, יהוו שיפור משמעותי לירושלים.
 בשלב זה נראה כי הכף נוטה להפעלת הרכבת הקלה, אשר התכניות להקמתה נמצאות

 בשלב מתקדם, כולל שיפור מערך האוטובוסים והחייאת מרכז העיר.
 לאחר שפונקציות רבות כבר נדדו מן המרכז לשוליים, ויש קושי לשמור על מרכזיותו
 וחיותו של מרכז העיר, עשוייה קביעותה של הרכבת הקלה לתרום תרומה משמעותית
 להחייאת מרכז ירושלים. דווקא בהקשר זה עלולה הגמישות של .B.R.T להקרין פחות
 מחויבות לפיתוח מרכז העיר. שכן, קל להפעיל קו אוטובוסים, אבל קל יותר לבטלו, או
 להעתיקו למסלול אחר. ההשקעה הגדולה במסילה קבועה עשויה להקרין יציבות ולמשוך
 משקיעים לטווח הארוך. למרות העלות הגבוהה של רכבת קלה, יש לזכור כי זהו לא רק
 כלי-תחבורה, אלא גם כלי לעיצוב שימושי-קרקע ומרקם עירוני. אוטובוסים מיטיבים

 להגיב על שינויים עירוניים, בעוד שרכבת קלה מיטיבה ליצור שינויים כאלה.
 נוסף על כך, עד שישראל תיתן גיבוי מלא לשימוש בדיזל נקי, או להפעלת אוטובוסים
 בדלקים חלופיים, תהיה הרכבת הקלה נקייה ובריאה יותר, במיוחד באזורים צפופים עם
 נפחי-נסועה גבוהים ובסמיכות להולכי-רגל, עסקים ומגורים. בנוסף, הפתרון המסילתי

 תואם יותר מרקמים היסטוריים, כי הוא מסתפק במסלולי-מעבר צרים יותר.
 עם זאת, ראוי לציין כי בין אם תופעל בירושלים מערכת מסילתית ובין אם לאו, יש
 עדיין מקום לשפר את מערכת האוטובוסים בעיר ולקדמה לכיוון ^.B.R.T. הדבר יחייב
 מערך היררכי יעיל יותר של קווים, תדירות גבוהה בקווים העוברים בעורקים ראשיים
 וחיבורים לקווים מזינים ומפזרים (feeders & distributors) המוליכים לאזורים סואנים
 פחות(רשת האוטובוסים הנוכחית גדלה בצורה אינקרמנטלית ותריסרי קווים, כולל אלה
 העוברים מקצה העיר לקצה, מתנקזים כולם לרחוב יפו). בחלק מהקווים המרוחקים,
 יאפשרו אוטובוסים קטנים יותר מתן שירות תדיר יותר. כרטוס אחיד יאפשר מעבר שוטף
 מאוטובוס לאוטובוס (ואף אל הרכבת הקלה וממנה). במידת האפשר יש להעניק
 לאוטובוסים זכות מעבר מועדפת (נת״צים) וזכות-קדימה אוטומטית בצמתים. המערך,
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 החיבורים ולוחות הזמנים של רשת האוטובוסים, צריכים להיות מובנים ובהירים מאוד.
 יש לשפר את תדירות הקווים ולפקח על אמינותם; הגישה לתחנות האוטובוס וההמתנה

 בהן צריכה להיות נוחה, ויש להציג בהן לוחות-זמנים ומידע רלוונטי אחר.

 איור 1

 מערכת הסעת המונים בירושלים - הרכבת הקלה המתוכננת

 קו רכבת קלה מתוכנן

 מ0לול הקו הראשון
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 שיתוף פעולה בין אגד לרכבת הקלה הוא חיוני, והוא יניב פרי רב. ברשת אוטובוסים
 היררכית יותר, יוכלו אוטובוסים בעלי קיבולת גבוהה להתחיל ״לחקות״ את הקווים
 העתידיים של הרכבת הקלה. ברגע שהרכבת הקלה תופעל, יוכלו האוטובוסים שיתפנו
 כתוצאה מכך להתחיל להדגיש את הנסיעות המרוחקות וההיקפיות, אותן הרכבת לא

 תשרת לעולם.
 שילוב יעיל של אמצעי-תחבורה הנו חשוב לא פחות מאיכות המקטעים הבודדים של
 הנסיעה. זמן הנסיעה הכולל מדלת לדלת, מושפע מהחוליה החלשה בשרשרת המקטעים:
 חיסכון של 15 דקות בנסיעה פטורה מפקקים ברכבת מתל-אביב לירושלים, עלול להתבזבז
 במעבר אחד ויחיד לאוטובוס, כשהנוסע מגיע ליעדו. רכבת קלה ואוטובוסים חייבים
 להפוך לחלק ממארג כולל של ״רשת חלקה״ של נסיעות בתוך ירושלים ומחוצה לה, תוך
 שילוב נתיבים להולכי-רגל ורוכבי-אופניים, חניוני ״חנה וסע״, ו-para-transit (תחבורה-

 ציבורית-משנית).

 איור 2
 הדמיה של הרכבת הקלה ברח׳ יפו - כיכר ציון

 המונח ״תחבורה-ציבורית-משנית״ ראוי לכמה מלות-הסבר. הוא מורכב מסוגי שירות
 הנמצאים בטווח שבין מכוניות פרטיות ומוניות מצד אחד, ואוטובוסים מצד שני. כמה
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 מאלה כבר מוכרים לנו בירושלים: למשל, המיניבוסים של חברת ״נשר״ לנסיעות משותפות
 לשדה התעופה, אשר אוספות נוסעים מבתיהם; מוניות השירות הבין-עירוניות, אשר
 נוסעות ברגע שהן מתמלאות בנוסעים והסעות ״הפורד-טרנזיטים״ השכיחים במזרח העיר
 ובשטחי הרשות הפלסטינית, אשר אוספים ומורידים נוסעים לפי בקשתם במסלולים
 קבועים. צורות אחרות של תחבורה-ציבורית-משנית הן פחות שכיחות; לדוגמה: הוואנים
 והאוטובוסים של מעסיקים גדולים. רצוי לעודד(ולפעמים גם להסדיר) צורות כאלה של

 תחבורה-ציבורית-מסחרית אשר מציעות גמישות וכיסוי מרחבי רצוי.

 תחבורה שכונתית

 את מיקום קווי האוטובוסים והתחנות בשכונות יש לקבוע ביחד עם הציבור, ולדאוג
 לזמינותם במרחק הליכה (מאות מטרים) ממגורי מרבית האוכלוסייה. מערך היררכי של
 קווי אוטובוסים עם קווים שכונתיים המגיעים למרכז, יהפוך את המעברים בין
 האוטובוסים לתכופים ואמינים יותר(אזורי-מסחר-עירוניים הם מיקום מושך של תחנות
 אוטובוסים בקרבת פעילויות נוספות). אם שירות האוטובוסים הסדיר בתוך השכונות
 לא מגיע לתדירות מינימלית, יש להשתמש במיניבוסים ולכסות את הרווחים הנמוכים
 בקווים היותר משתלמים. יש לתכנן ולטפח שבילי-הליכה ונתיבי-אופניים, במיוחד לתחנות-

 אוטובוס, מרכזי-קניות ובתי-ספר.
 בחלק מן השכונות הוותיקות יותר של ירושלים מהווה החנייה על מדרכות, או על
 נתיב-נסיעה בכביש, בעיה משמעותית. הראשונה מסכנת את הולכי הרגל ופוגעת בנוחותם,
 והאחרונה גוזלת את כושר הנשיאה של הכבישים ויוצרת גודש וסיכון(דרך חברון, למשל,
 היא דוגמה לנתיב תנועה חיוני, שנעלם לטובת המכוניות החונות). בשכונות החדשות
 יותר (כמו רמות-אלון וגבעת-שפירא) מפרצי החנייה(embayment) מקטינים את מרבית
 הלחץ לחנייה בלתי-חוקית, אף שיש לחפש פתרונות טובים יותר מבחינה אסתטית ונוחים

 יותר להולכי הרגל.
 ״הרגעת-תנועה״(traffic calming) חשובה במיוחד בשכונות המגורים. זהו מערך של
 טכניקות שנועדו להאט את התנועה למהירות בטוחה, שקטה, ידידותית להולכי-רגל,
 לרוכבי-אופניים ולנוכחותם של ילדים וקשישים. טכניקות אלו כוללות אמצעים פיסיים
 המונעים נסיעה מהירה על-ידי שינויים במשטח הכבישים (פסי-הרעדה, או מישורים
 מוגבהים בצמתים); שינויים בהנדסת הכבישים(הצרה מכוונת של רוחב הכבישים, היצרות
 בצורת האות S היוצרות במתכוון ״צוואר בקבוק״); הגנה על מדרכות והתקנת אביזרים
 המגבירים את בטיחות הולכי הרגל ומחסומים חזותיים המעודדים נהיגה בטוחה יותר.
 בסביבה בה מתבצעת הרגעת-תנועה, המכונית הופכת משליטה לאורחת במרחב הציבורי,
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 לטובתו של כל מי שאינו משתמש במכונית. הרגעת התנועה מצמצמת את קיטוע המרחב
 על-ידי כבישים הומים, מעודדת מפגשים בין התושבים בשכונות, מחזקת את השימוש
 המשותף במרחב הציבורי, ומעודדת את ההליכה(וכך גם מפחיתה את השימוש במכונית
 לנסיעות קצרות). הרגעת-תנועה במיטבה, היא לאו דווקא התערבות טכנית של העירייה,
 המציבה פסי-הרעדה באישון לילה, אלא גם יזמה של הקהילה לעיצוב המרחב הקהילתי

 כחפצה.
 באותו תקשר, יש להשתמש בתכנית ״דרכים בטוחות לבתי הספר״ בה ילדים והורים
 ממפים מטרדים וסיכונים בדרך לבית הספר ומנסים לשפרה, כדי לאפשר לילדים להגיע
 לבתי הספר בכוחות עצמם. במידה והליכה כזו אינה אפשרית, יש לעודד סידורי-נסיעה
 משותפים (הנסיעות לבתי הספר הן ממחוללי הנסיעות הגדולים ביותר, אחרי הנסיעות

 לעבודה).

 תחבורה ציבורית באיכות גבוהה לערי-לוויין ולשכונות

 בעיצוב שימושי הקרקע והתחבורה של רוב הערים והשכונות המרוחקות קיים מתח
 מתעתע: מצד אחד אנו מעוניינים להפחית את מספר הנסיעות על-ידי הפיכת ערי הלוויין
 לעומדות ברשות-עצמן ככל הניתן, וזאת על-ידי יצירת מקומות-עבודה, מרכזי-קניות
 ומקומות-בילוי מקומיים (עדיף בטווח הליכה או נסיעה באופניים) — אבל מצד שני אנו

 לא מעוניינים לחתור תחת חיוניותו של מרכז העיר.
 על החבל הדק בין הדחפים המתחרים הללו ניתן אולי להלך על-ידי עידוד של פיתוח
 צפוף, מרובה-שימושים וידידותי להולכי-רגל ולרוכבי-אופניים בתוך השכונות וסביב מרכזי
 תחבורה. מן המרכזים הללו יכולים קווי-אוטובוסים תכופים להוביל לרכבת הקלה במרכז,
 או שבכמה שכונות ניתן יהיה לבנות את המרכזים סביב תחנות הרכבת הקלה עצמן
 (כאשר חמרכזים ייבנו סביב תחנת-רכבת - יהיה עליהם לשרת גם אוטובוסים שישמשו
 לנסיעה בתוך השכונות ולשכונות הסמוכות). במקום בו הטופוגרפיה מאפשרת זאת(והיא
 אכן מאפשרת זאת בכמה שכונות ירושלמיות), יכולים מתקנים טובים לאופניים, כמו
 שבילים ומתקני-נעילה בטוחים, להרחיב את טווח 800 המטרים הנגיש להליכה רגלית -
 לכמה קילומטרים. תארו לעצמכם מקבץ של חנויות, משרדים, מתקנים לילדים, מתנ״ס,
 ואפילו קולנוע, שיכולים לשמש מצד אחד מוקד חיים שכונתי המיועד להולכי-רגל ונגיש

 לרוכבי-אופניים, ומצד שני גם נקודת-מעבר בדרך למרכז העיר.
 פיתוח מרכזים כאלה מצריך תכנון בעל דמיון. למשל, שותפות בין הסקטורים הציבורי
 והפרטי לפיתוח(או פיתוח-מחדש) של סביבות התחנות; הכללה נמרצת יותר של שיקולים
 תחבורתיים מראשיתו של התכנון השכונתי(כאן יש יתרון לישראל, בה שכונות שלמות
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 מתוכננות מאפס בתוך זמן קצר) וביצוע זהיר ומדורג של המעבר מן המערך הקיים למערכים
 רצויים יותר, בשעה שתשתית תחבורה חדשה מוכנסת לפעולה (מערכת-אוטובוסים

 משופרת ולאחר מכן רכבת קלה).

 ניהול הביקוש(demand management) למעסיקים גדולים ולאזורי-עסקים

 כשם שאנו דורשים ממפעל גדול, המהווה מקור מרוכז למטרדים, שישקיע בכך טיפול
 מיוחד — יש לדרוש גם מקניונים, בתי־חולים, או שטחי-משרדים המושכים אלפי נסיעות
 ביום, שיטפלו בבעיות שנוצרות בגללם. לזכותה של ירושלים לא נזקפת הצלחה גדולה
 בתחום זה. שטחי התעשייה והמשרדים בגבעת-שאול ובתלפיות, למשל, מושכים מספר
 גדול של נסיעות במכונית, כמו גם האצטדיון והקניון במלחה ובית החולים שערי-צדק.
 בעתיד יש למקם שימושי-קרקע חדשים כאלה באזורים בעלי-נגישות-תחבורתית-גבוהה.
 אלה הקיימים, חייבים לדאוג לפחות להסעות תדירות למרכזים-תחבורתיים ולחניונים-

 מרכזיים (בטווח הקצר) ולהסעה המונית (בטווח הארוך).
 בנוסף לכך, יש לחייב מרכזי-תעסוקה גדולים כמו קריית הממשלה, קמפוסים של
 האוניברסיטה העברית ומפעלים גדולים, שיפתחו חבילות של אמצעי ״ניהול-ביקוש״,
 אשר יעודדו את העובדים להגיע למקום עבודתם שלא באמצעות נסיעה של אדם בודד
 במכונית. מצד ״הגזר״, חבילות כאלה (הסעות, נסיעה משותפת, גמישות בשעות עבודה,
 החלפת הוצאות-רכב ומקומות-חנייה בכרטיסי חופשי-חודשי, או אפילו בכסף) יכולות
 לקבל תמיכה ממשלתית ועירונית מסוימת, בשל חשיבותן העירונית. מצד ״המקל״, הגשתה
 של תכנית ניהול-ביקוש יעילה(שתימדד לפי אחוז הנסיעות במכונית) יכולה להוות תנאי

 לחידוש רשיון-עסק, או להוות מרכיב בהערכת הארנונה למחוללי נסיעות גדולים.

 רכבת בין-עירונית

 שאלת החיבור הרכבתי הבין-עירוני של ירושלים נוגעת ישירות בנושאים המורכבים ביותר
 שנגענו בהם בפרק זה. השיקולים בנושא זה כוללים חשיבה מנקודת המבט של הנוסע,
 אינטגרציה בין אופני-נסיעה שונים, ואינטגרציה בין תחבורה לשימושי-קרקע בתוך העיר
 ובאזור. דרוש גם שקלול של סדרי עדיפויות עכשוויים ועתידיים וקואורדינציה בין לוחות
 הזמנים של כמה וכמה פרויקטים. יתרה מזאת, בשל מעמדה של ירושלים כעיר בירה
 (אחת הבירות הבודדות שאין לה חיבור רכבתי לערים אחרות), תופסים גם שיקולים

 סימבוליים ופוליטיים חלק בקבלת ההחלטות.
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 ישנם שני מסלולים אפשריים לחיבור מסילתי של ירושלים: מסלול נחל-שורק ומסלול
 שער הגיא (אלה לא בהכרח חלופות אקסקלוסיביות, כפי שנוטים לחשוב; לערים רבות

 כניסה מסילתית מכמה כיוונים; לתל-אביב, לדוגמה, נכנסות חמש מסילות).
 מסלול נחל-שורק עובר במסילה הקיימת פחות או יותר, מתחנת הרכבת בתיאטרון
 החאן, דרך מלחה, ליד הכפר הערבי בתיר וליד נחל-שורק עד בית-שמש. משם הוא נמשך
 צפון-מערבה, דרך רמלה ולוד, עם הסתעפויות לתל-אביב ולראש העין. למרות שהמסילה
 אינה פעילה כעת, ניתן להפעילה על-ידי רמות שונות של שדרוג. שדרוג קל, שאינו דורש
 קרקע מעבר למסילה הקיימת, חוא זמין ביותר ויכול לפעול תוך מספר חודשים בהוצאות
 נמוכות יחסית. קו כזה יכול להסיע רכבת אחת או שתיים בשעה, עם משך נסיעה של
 קצת יותר משעה. למרות שזה איננו חיבור מהיר, שדרוג מינימלי זה של המסילה הקיימת
 שומר על פרוזדור בעל יופי טבעי ומשמעות היסטורית, אשר ערכו לנופש ולתיירות רק

 יגדל.
('tilting')ניתן לשדרג לא רק את המסילה עצמה, אלא גם את הרכבות. רכבות רוכנות 
 מסוגלות לעבור בסיבובים הקיימים במהירות גבוהה יותר וכך גם להפחית את זמן הנסיעה.
 ניתן לשדרג את מסלול נחל-שורק בצורה משמעותית יותר. שדרוג כזה כולל עבודה
 מורחבת להקהיית הסיבובים החדים במסילה והתקנת ציוד חדש לאיתות, ובכך לקצר
 זמן נסיעה לארבעים וחמש דקות. שדרוגים אלה, (הנקראים חלופות G ו-01) יקרים
 יותר, תובעים שטחים חדשים ולכן גם זמן רב יותר לאישור סטטוטורי, ונזקם הסביבתי
 גדול יותר. לשדרוג משמעותי של הקטע המרכזי של קו-נחל-שורק, (מבתיר לבית-שמש),
 תהיינה השפעות נופיות קשות במיוחד. מסיבה זו מתנגדים לו ארגונים סביבתיים
 והסיכויים לאישורו הם קלושים. אף על-פי כן, ניתן עדיין להאיץ את מהירות הנסיעה

 על-ידי שדרוגים בקטעים הפחות בעייתיים של הקו.
 מסלול נחל-שורק יחזק את העיר בית-שמש, יאפשר הובלת מטענים (מכיוון שיש
 מקום לפריקה בתחנת ירושלים), ויביא פעילות לאזור מלחה ולאזור החאן, עם אפשרות
 של חיבור בעתיד לגן העצמאות. ניתן להפעילו מייד ברמה נמוכה, עם שיפורים במשך
 הזמן. עלותו בין 20% ל-50% מעלות המסלול השני המוצע, אשר יתחיל ׳מאפס׳. חלק
 מהטיעונים בעד חלופה זו מקורם ברצון לחאיץ את פיתוחו של אזור מלחה ולהעצים את
 מרכזיותו. ייתכן שיעד זה יתנגש במדיניות חפיתוח הכוללת, אשר מחזקת דווקא את
 מרכז העיר (קו הרכבת הקלה הראשון לא יגיע למלחה אלא רק הקו השני, אשר ייבנה

 בעוד זמן רב).
 מסלול שער הגיא הוא מסלול חדש שיעבור מהתחנה המרכזית החדשה ברוממה
 (ולמעשה: ממעמקיה), דרך הרי-ירושלים, עם תחנות בפאתי העיר מודיעין ובנמל התעופה
 בן-גוריון, עד לכניסתו לתל-אביב (ניתן להוסיף גם תחנות ברמלה ובלוד). יתרונו הגדול
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 של מסלול זה הוא במהירותו הגבוהה לאורך קו קצר וישיר, בזמן נסיעה של 28 דקות. קו
 זה, המסתיים מתחת לפני הקרקע, לא יאפשר שינוע מטענים. עלותו כשלושה מיליארד
 שקל, דהיינו: פי שתיים מהשדרוג היקר ביותר של הקו הקיים. חשוב לציין שהוא יתחבר

 עם הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים.
 זמן הנסיעה ותדירותה הם שיקולים קריטיים לאטרקטיביות של הרכבת ובמיוחד
 ליכולתה למשוך נוסעים, לא רק מתחבורה ציבורית אחרת(אוטובוס), אלא גם ממכוניות
 פרטיות. כיום מתבצעות כל שנה 4 מיליון נסיעות באוטובוס בין ירושלים לתל-אביב.
 ישנם מודלים המצביעים על-כך שרכבת מהירה במסלול שער הגיא תמשוך 7 מיליון
 נסיעות בשנה כשתיפתח וכי 45% מהן (3.15 מיליון) הן נסיעות שהיו מתבצעות ברכב
 פרטי. זאת בניגוד ל-4 מיליון נסיעות צפויות במסלול נחל שורק, עם השדרוג הקיצוני
 (אשר 30% מהן, דהיינו 1.25 מיליון, יחליפו נסיעה ברכב פרטי). בשדרוג הקל יותר יוותרו

 רק 10% מן הנוסעים הצפויים על נסיעה במכונית פרטית לטובת הנסיעה ברכבת.
 ניתן להתווכח על מודלים אלה ועל חישובי-עלות של החלופות השונות, אשר טעונות
 בדיקה קפדנית יותר, אך ניתן לשער שתידרש השקעה גדולה כדי להגשים את ״רכבת
 החלומות״ המהירה, אשר תתחרה בהצלחה ברכב פרטי, תשרת את שדה התעופה ותתחבר
 ישירות לרכבת הקלה בתחנת האוטובוסים המרכזית בירושלים, ובכך גם תחזק את מרכז
 העיר. מבחינה כלכלית, דרוש פרויקט שעשוי למשוך מיליוני נסיעות, כדי לגייס הון של
 הסקטור הפרטי לבניית קווי-רכבת תמורת הכנסות מכרטיסי־נסיעה למשך כמה עשורים;

 ייתכן שהסקטור הפרטי הוא מקור חיוני למימון בשנים הבאות.
 מצד שני, לא נראה כי ״רכבת-חלומות״ שכזאת תופעל בקרוב. מדובר בפרויקט
 שדרושות שנים רבות לתכננו ולאשרו ועוד ארבע שנים לבצעו בשטח. משום כך, ייתכן
 שלטווח הקצר והבינוני כדאי להפעיל את הקו האיטי יותר. יש הטוענים שהשקעה בפתרון
 זמין אך נחות תךחה לנצח את הקו המהיר, אך זהו איננו הכרח. ייתכן שיש מקום לשני
 המסלולים: האחד שיוביל תיירים ומטענים ויתחבר לדרום-מזרח העיר, והשני שישמש

 להסעה המונית וישרת את התחנה המרכזית ואת הרכבת הקלה.
 ברור שלא ניתן לקבל החלטות כאלה על סמך שיקולים תחבורתיים בלבד, או על
 סמך שיקולים ״ירושלמיים״ בלבד. ההחלטות צריכות להתקבל על סמך שיקולים של
 פיתוח-אזורי(פיתוח מודיעין ובית-שמש, למשל), ושיקולים מורכבים של מבנה אורבני
 (אם לחזק את מרכז התחבורה הקיים או ליצור מרכז שני) — וכל זאת בהקשר של יכולת
 לתכנן ולממן לטווח הארוך. נושא הרכבת מעלה בהכרח דיון על מקומח של ירושלים
 בחיים הלאומיים. מסלול רכבת מהירה, דוגמת מסלול שער חגיא, שיאפשר לתושבי ירושלים
 לבקר ולעבוד בקלות בתל-אביב, יכול להיות בעל תפקיד-מפתח במחויבות לירושלים
 כעיר משגשגת ובעלת רב-גוניות חברתית. אך בהיעדר מחויבות כזאת, יש פחות הצדקה
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 לחיבור מסילתי מודרני, מכיוון שהדרישה לנסיעה בין-עירונית תהיה נמוכה יותר. במקרה
 כזה ייתכן שלחיבור שכזה תהיה השפעה הפוכה, בכך שהוא יאפשר לאנשים החייבים

 לעבוד בירושלים - לגור בשפלה.
 לסיכום, ניתן להתחיל בשדרוג מהיר וזול-יחסית של הקו הקיים, במקביל לתהליכים
 סטטוטוריים ותכנוניים הקשורים למסלול שער הגיא. בעת ובעונה אחת חייבים לשקול
 ולתכנן גם לטווח הארוך, במסגרת קבלת ההחלטות אשר כוללת את השיקולים הנזכרים
 לעיל ובהתאם לתכנית-אב לעיר לטווח הארוך, לתמ״א 35 ולמסגרת יציבה של תכנון

 ותקצוב רב-שנתיים.

 דחיית סלילתם של הכבישים הטבעתיים עד להשלמת הרכבת הקלה

 יש מתח בין הכבישים הטבעתיים המתוכננים, המיועדים לעקוף את מרכז העיר ולשרת
 שכונות סמוכות לכבישים אלה, לבין הרכבת הקלה המוצעת. הראשונים יעודדו את המשך
 הפיתוח של מרכזים-משניים בהיקף שמחוץ למרכז העיר (שכונת המגורים הגדולה -
 מעל 10,000 יחידות דיור - בהר-חרת למשל, תשב בסמוך לכביש הטבעת המערבי).
 הרכבת הקלה, לעומת זאת, אמורה לחזק את מרכז העיר ואת האזורים שמסביב לתחנות
 שלאורך הקו. כאן יש חשיבת לתזמון. יקשה יותר על הרכבת הקלה לגייס קהל נוסעים
 ושימושי-קרקע שיגבירו את יעילותה, אם הכבישים הטבעתיים יפעלו בעשור הראשון
 לקיומה. לעומת זאת, הטמעת הרכבת הקלה תגביר את נגישותו של מרכז העיר ותכוון
 תכניות-פיתוח בצורה שתפחית את זרימת התנועה בכבישים הטבעתיים. בנוסף לכך,
 כבישים טבעתיים והשקעות אחרות בכבישים, שואבים אליהם תקציבים שיש להקדישם
 לפרויקטים אחרים (כמו, למשל, הרכבת הקלה, שיפור השירות באוטובוסים והרגעת-
 תנועה). לפיכך, יש לדחות את סלילת הכבישים הטבעתיים עד אשר תוקם הרכבת הקלה.

 דחיית סלילתם של כבישי-כניסה חדשים לירושלים, עד שייבדק

 כושר הנשיאה המלא של מערכת התחבורה הקיימת

 אחד הפתרונות לבעיית הפקקים הכרוניים בכניסה לעיר הוא סדרה של כבישים שיתפצלו
 מכביש מס׳ 1 במוצא, ויחלקו את התנועה הנכנסת לעיר: כביש מס׳ 9 (דרך עמק-ארזים
 ומתחת לרמות), וכביש מספר 16 בין בית-זית להר-נוף, ומשם דרך מנהרה מתחת להר-
 הרצל לצומת בייט. פרויקטים אלה יקרים, הן מבחינת עלויות הבנייה והן מבחינת הפגיעה
 בנופים הטבעיים שהכבישים הללו יעברו בהם. כביש מס׳ 16 למשל, יפגע ברצף שטחי
 הטבע ביער ירושלים, אזור שיכול להפוך פארק-עירוני יוצא-דופן, אם יצליח לעמוד באיומים

 הרבים המרחפים עליו.
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 איור 3
 מערכת הדרכים הראשית בירושלים

 הצורך בכבישים אלה מבחינה תחבורתית טרם הוכח בבירור, במיוחד אם מביאים בחשבון
 הצעות לשיפורים תחבורתיים אחרים שאמורים להפחית את העומס בכביש מספר 1, כמו
 למשל שיפור הכביש לירושלים מצפון(כביש מס׳ 45) ומדרום (כביש מס׳ 39) והשיפורים
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 שנידונו לעיל בשירות הרכבות ובשירותי האוטובוסים (נתיב-תחבורה-ציבורית [נונ״צ]
 במקטע הקריטי הפקוק של כביש מס׳ 1). ייתכן מאוד שההתייחסות לסלילת כביש 16,
 הזוכה לתמיכת החברות שיבנו אותו, היתה עד כה צרה מדי. על ההתייחסות להיות יותר

 אינטגרטיבית, מקיפה (ראה להלן) ושקופה לציבור.

 יצירת תכנית-מתאר חדשה לעיר

 התכנון מבוסס כיום על מלאכת-טלאים של תכניות, פרויקטים ומניעים. תכנית האב
 האחרונה לירושלים הוצעה ב-1968 והתכנית היחידה שבאה אחריה — התכנית למטרופולין
 ירושלים מ-1994 — נדחתה כאשר הממשלה התחלפה. כיום נתונות בהכנה שתי תכניות:

 התכנית למחוז ירושלים ותכנית המתאר העירונית.
 בהיעדר תכנית-מתאר מעודכנת, ממשיכים בביצוע פרויקטים התלויים בתחזית או
 מציאות מסוימת, גם אם התנאים המקוריים כבר נעלמו ואינם. תכניות תחבורתיות
 סובלות במיוחד ממלאכת-טלאים של תכנוני-שימוש-קרקע וחיזוי-תנועה מיושנים, חלקן
 בעלות השקפה מוטת-מכוניות. לכן דרושח ונחוצח תכנית-מתאר חדשה שתתבסס על
 תכנונים מעודכנים יותר, תספק היגיון אחיד לפיתוח ולשימור בעיר, תבטיח שהפרויקטים
 לא יהיו מנוגדים אחד לשני ושלא יעברו מסיבות לא-תכנוניות, ותהיה בעלת חזון רב־

 ממדי יותר של תחבורה בת־קיימא בהקשר הדוק לשימושי-קרקע.
 רכיב-מפתח של תכנית כזו צריך להיות הניסיון לשמר את הקומפקטיות של ירושלים,
 אשר הרחבות אופורטוניסטיות ופרויקטים שלא נשקלו כלל, הולכים ומכרסמים בה.
 במקום זאת יש לבחון מחדש את המאגרים חפוטנציאליים של יחידות-בנייה שיש בתוך
 ירושלים, הגדלת הצפיפות בשכונות הקיימות וריכוז הפיתוח סביב מסדרונות ומוקדי-

 תחבורה, תוך התחשבות במגבלות הבנייה לגובה.
 לדוגמה, יש לשקול אם הקמת פרברים חדשים במערב-ירושלים, או הרחבת צור-הדסה
 למשל, והרחבת הכבישים המשרתים אותם, הן חלק מתכנית משולבת, המביאה בחשבון
 את מאגרי הדיור הקיימים בתוך העיר, את הצורך ב״חגורה ירוקה״ מסביב לירושלים,
 את הצורך לחזק את מרכז העיר, ואת הצורך ששכונות חדשות יתבססו על תחבורה-
 ציבורית ולא על מכוניות. התכניות הנתונות היום בהכנה מביאות בחשבון נתונים אלה.

 הקמת ארגון לתכנון עירוני(אלת״ע)

 כדי להקים וליישם תכנית־מתאר שכזו, ולבצע בפועל את הצורות השונות של תכנון
 משולב וניהול, כפי שתוארו לעיל, יש להפוך על-פיה את הפרגמנטציה הדיסציפלינרית
 והארגונית הקיימת. למטרה זו יש להקים גוף אשר ישלב בין שימושי-קרקע, תכנון-
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 תחבורתי ותכנון-סביבתי בעיר, ויקבל את משאביו מן העירייה, ממפעילי התחבורה
 הציבורית וממשרדי הממשלה. רבים מן הרכיבים והכישורים הגולמיים שיסייעו לגוף
 כזה כבר קיימים (בחטיבה לתכנון-אסטרטגי, תכנית-אב לתחבורה, משרד מהנדס העיר,
 ״אגד״ ועוד), אבל יש להרחיבם, לקשור ביניהם ולבנות תמריצים (קרי: תקציבים) בצורה

 שתעודד שיתוף-פעולח.

 ירו-שלם: כמה הערות לסיכום

 התחלנו בדיון במושג ״תחבורה בת-קיימא״ כמנחה לתכנון התחבורתי, ושקלנו סדרה של
 הצעות מוצקות למדי להפיכת התחבורה הירושלמית לבת-קיימא יותר. חלק מן הנושאים
 המרכזיים ניתן לסכם תחת הכותרת ״תחבורה בת-קיימא-יותר לירושלים״ באמצעות
 הסמליות הטמונה בשמה של העיר — ירו-שלם: עיר השלמות, עיר השלום — ניתן לארגן
 רבים מן הערכים והתכונות הקשורים בתחבורה בת-קיימא, ורבות מן האסטרטגיות
 האופרטיביות להשגתה — באמצעות הדחפים שמכיל שם זה — דחפים להבראה ולגישור

 על הקיטוע ועל הצרימה.
 ניתן לראות ״שלמות״ זו לא בכמיהה מנותקת ומטפיסית, אלא כשאיפה מעשית. כדי
 שהתנועה בעיר תהפוך בת-קיימא-יותר יש צורך בעבודה, גישור ומוחשיות. הנה כמה

 דוגמאות:

 • ארגונים רבים ושונים יצטרכו להתחיל לתקשר, ואפילו לשתף פעולה: כמו ב״ארגון-
 לתכנון-עירוני״ שנידון לעיל.

 • יש לבצע תכנון תחבורתי ביחד עם תכנון שימושי-קרקע: כרגע מגמות שימושי הקרקע
 נתפסות כמובנות מאליהן, הן הבונות את הצפי לזרימת התנועה וכך הן מעצבות
 ״דרישות״ לתשתיות התחבורה. במקום זה, השיקולים התחבורתיים הם שצריכים

 לעצב את ההחלטות לגבי היכן, מתי וכיצד יתוכננו שימושי הקרקע.

 • יש לצמצם את התהום הפעורה בין הציבור למתכננים, כדי שהציבור יוכל להשתתף
 בפועל ממש בעיצוב סביבת חייו — מהתכנון האסטרטגי, דרך ניסוח תכניות ועד
 ליישומן. כרגע השתתפות הציבור מקבלת לעתים קרובות מדי צורה של קמפיינים
 של התנגדות, או התנגדויות המוגשות בשעה השתים-עשרה לתכניות שכבר הוכנו

 בפירוט רב ובעלות גבוהה.

 • יש לקשר את העתיד עם ההווה, או במלים אחרות: להתייחס לעתיד כאמיתי וכמעצב
 את ההחלטות בהווה. מה נעשה היום, בהינתן רמות-גודש שמנבאים מודלים של

353 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 תחבורה, במידה והמגמות הנוכחיות יוותרו בעינן? אם הרכבת הקלה כבר מתוכננת
 ומאושרת, האם לא צריך לחתחיל בתכנון להפחתת תקני החנייה (שיכולים להיות
 נמוכים בהרבה באזורים שניתן להגיע אליהם ברכבת), ולהכנסה הדרגתית של מערך-

 אוטובוסים חדש?

 • צריך להוביל את העבר אל העתיד. עיר היסטורית כמו ירושלים (שבעיני רבים היא-
 היא העיר ההיסטורית) - חייבת להיות זהירה יותר מערים אחרות בממד הרביעי,
 ולנהוג באחריות לא רק כלפי דור ההווה, או אפילו דורות העתיד, אלא גם כלפי

 דורות העבר.

 • יש לשלב תכניות זו בזו ולשקול את תפקידיהן והשפעותיה! ההדדיות בתוך מערכת
 אחת. הזכרנו, למשל, שחובה לשקול את הצורך בכבישים טבעתיים שיחזקו את
 הפריפריה, את תזמון סלילתם מול מטרות חיזוק המרכז של פרויקט הרכבת הקלה,

 ואת הצורך לשקול כניסות חדשות לירושלים במסגרת ההקשר התחבורתי הכולל.

 • באותו הקשר חייבים לשלב זה בזה את אופני התנועה השונים(הליכה, נסיעה במכונית,
 באוטובוס, ואפילו רכיבה על אופניים בעיר הררית זו). יש להקל ככל האפשר את
 המעבר מכלי אחד לשני, במונחים של זמן, מרחק והבנת המשתמשים. אינטגרציה זו
 בדיוק — הנסיעה החלקה מדלת לדלת — היא חיונית על-מנת שתחבורה בת-קיימא
 תצליח אי-פעם להתחרות בנוחות הרבה שמציעה המכונית הפרטית בנסיעה מדלת

 לדלת.

 לסיכום: עוד מוקדם לדבר בכנות על ״תחבורה בת-קיימא״ לירושלים. אבל הגיעה העת
 לדבר ברצינות על תחבורה בת-קיימא-יותר לירושלים.
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 שיתוף הציבור בתכנון ירושלים

 נעמי צור

 ״איזהו חכם - הלומד מכל אדם...״
 (מסכת אבות, פרק די)

 הצורך בשיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות מהווה חוט שדרה בפעילותה של
 ״ירושלים בת-קיימא״ מתחילת דרכה. בפרק הזה אנסה לתאר את המצב השלילי ששרר
 בתחילת הפעילות, את שאיפתנו לבנות מודל אידיאלי לשיתוף הציבור וכמה מאבקים

 ירושלמיים שמהווים ציוני-דרך בעיצוב חברה אזרחית מעורבת ופעילה בעיר הבירח.
 במגילת ירושלים-בת-קיימא(ראה נספח) מוצג החזון של דמוקרטיה עירונית משתפת,
 שעל-פיה תושבים מעורבים בקבלת החלטות תכנוניות, סביבתיות, חברתיות וחינוכיות.
 על-פי חזון זה, המערכת העירונית צריכה להתנהל בשקיפות מרבית, לאפשר לתושבים
 ללוות שלבי-פיתוח ראשוניים, ואף לקדם חלופות מיזמתם שלהם. המחקרים והניסיון
 בעולם המערבי הוכיחו שלציבור יש מה לתרום בתחום התכנון וכי לא כל החכמה נתונה

 בידי אנשי המקצוע.
 ואמנם, תמונת המצב מבחינת חוק התכנון והבנייה בישראל, לא רק שאינה מחייבת
 שקיפות או שיתוף, אלא מנכרת את התושבים לחלוטין. התכניות עוברות שלבי-דיון

 במשרדי התכנון ובאגף התכנון ברשות המקומית, בלי כל חשיפה לציבור.
 תכניות מגיעות לאישור בוועדה המחוזית לאחר שאושרו ברמה המקומית, ורק אז
 מחייב החוק להפקיד את התכנית להתנגדות הציבור (לתקופה של 60 יום) וזאת אם
 בתכנית מתבקש שינוי ייעוד. העובדה שאין תכנית-מתאר מעודכנת לירושלים מאז 1959
 גורמת באופן פרדוקסלי לכך שכמעט כל תכנית חדשה דורשת שינוי ייעוד, כך שלפחות

 שלב ההתנגדות מובטח לציבור.
 לארגונים הפועלים ביחד ב״ירושלים בת-קיימא״ היה ברור שלא יחול שינוי במערכת
 אם לא נחולל אותו, ושהיעדר שיתוף הציבור צריך לשמש טיעון במאבק מול כל יזמת-
 פיתוח בלתי-ראויה בעיר. הבינונו שגם הציבור הרחב אינו מודע ברובו לכך שהוא מקופח
 בגלל היעדר שיתופו בתהליכי תכנון, ומאידך-גיסא נבחרי הציבור עדיין לא חשו די לחץ

 מצד התושבים כדי לשנות את הרגלם בעניין זה.
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ם הזה יצאנו להיאבק ולשנות את השיטה, וכאן המקום לציין  מתוך מעגל הקסמי
 כמה מאבקים שעוררו הד ציבורי, כאשר למרות היעדר תהליכים של שיתוף הציבור

 מלכתחילה, תבעו תושבי העיר זכות אמירה ואפילו הכרעה.

 מגדל וראשו בשמיים

 בראשית שנת 2000 אושרה תוך ימים ספורים התכנית למגדל תצפית ״סלע״. מגדל שאמור
 להתנשא מעל הנקודה הגבוהה ביותר ברכס ארמון הנציב. גובהו המתוכנן - 140 מטר,

 מסעדה ובית-כנסת בראשו ועוד אנטנה של כמה עשרות מטרים נוספים מעל.

 איור 1

 הגלויה שחולקה גירושלים גמהלך המאגק נגד גנייה המגדל גרפס ארמון הנציג

 לאחר אישור התכנית החלה תקופת ההמתנה לקראת הפקדתה להתנגדות הציבור.
 טרם האישור טענו שני חברים בוועדה המקומית שצריך לשתף את הקהילה המקומית
 בתהליך, והיזם נכנס למשא ומתן עם המנהל הקהילתי של ארמון הנציב, שאכן הובטחו
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 לו הטבות לפיצוי בגין נזקי המגדל המתוכנן — גן-ציבורי ומשרה של עובדת קהילתית
 במימון היזם.

 בשלב זה נכנסו לתמונה החברה להגנת הטבע וארגוני ירושלים-בת-קיימא, בטענה
 שמדובר בתכנית עתירת השלכות על נופיה ההיסטוריים של ירושלים ובמיוחד על האגן
 החזותי של העיר העתיקה. הטענה היתה שבייזום בנייה על מתחם הרכס ראוי לאמץ
 גישה הוליסטית יותר, לראות את המתחם כולו כיחידת-תכנון אחת ולפתוח את הדיון
 בפני הציבור הירושלמי ואף מעבר לו, כי מדובר במבנה שישלוט בנוף העירוני ושאי-אפשר

 יהיה להסתתר מפניו בשום פינה של שום שכונה בעיר הבירה.
 ועדת איכות הסביבה העירונית פתחה את שעריה לדיון ציבורי בנושא, והיזם ניאות
 להציג את התכנית במעמד ציבורי באולם מועצת העיר. חשוב לציין שבישיבת ועדת

 איכות הסביבה נאמר כי מסקנות הדיון לא ישפיעו על התהליך הסטטוטורי.
 מומחים רבים לתכנון-עירוני שביקרו בירושלים הופתעו מהאמירה הזאת, שהרי
 פרוטוקול ישיבת הוועדה העירונית מעיד על התנגדות של מאות הנוכחים לתכנית. לדעתם,
 באקלים ציבורי כזה, נשאלת השאלה אם לא היה צריך לפתוח מחדש את הדיון בוועדה

 המקומית.
 כך מסתבר שהרבה לפני הליך שימוע ההתנגדויות הובעה הסתייגות של הציבור

 בירושלים מהתכנית ומהדרך שבה היא קודמה.
 ערב סוכות, באוקטובר 2000, כשבועיים אחרי פרוץ האינתיפאדה, הופקדה התכנית.
 המדינה היתה תחת הלם האלימות והפיגועים, אבל הוועדה המחוזית לא ראתה לנכון
 להאריך את תקופת ההתנגדויות, ובתוך שישה שבועות הוגשו כ-5,000 התנגדויות, כ-100

 מהן של אנשי-רוח ומומחי-תכנון, ועוד רבים מאוד בנוסח יותר סטנדרטי, כולן בליווי
 תצהיר עו״ד, כנדרש.

 היתה זו חוויה מוזרה להחתים אנשים ולהסביר להם את משמעותו של המגדל באותם
 ימים של פרוץ האינתיפאדה.

 הוועדה המחוזית בחרה בדרך של מינוי בורר/חוקר לסינון ולמיון טיעוני ההתנגדויות,
 ובזמן עבודתו הזמינה גם הוועדה המקומית חלק קטן מאוד מן המתנגדים לשימוע.

 שום התנגדות לא הוצגה בפני הוועדה המחוזית עצמה, ובזמן הבדיקה נסע החוקר
 לאירופה, על חשבון זמן הבדיקה, כדי ״להתרשם ממגדלים בעולם״.

 לסיכום התהליך המביך, חשוב להדגיש:
 מבלי לקבוע עמדה מלכתחילה, דרשנו(החברה להגנת הטבע וארגוני ירושלים-בת-

 קיימא) להרחיב את הדיון הציבורי בנושא המגדל.
 מוסדות התכנון לא עשו זאת — ואנו פעלנו בסיוע קרן-האס, אשר הביעה דאגה רבה
 מול תכנית המגדל ומול שאר התכניות למתחם הרכס למלונאות וגם לרכבל מהצד השני.
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 הצגנו לציבור שאלה פשוטה: האם מישהו שאל אותך, תושב/ת העיר, אם את/ה
 מעוניין/ת במגדל-תצפיתז

 ניצלנו את האמצעים המוגבלים של חוק התכנון והבנייה כדי להבליט את היעדר
 תליך פתיחת-הדיון-לציבור בטרם שלב ההתנגדויות, ועובדה שחחלטת הוועדה המחוזית

 היתה מעניינת, אבל לא לשביעות-רצוננו: התכנית אושרה, אבל לא המגדל.
 מה אושר בסופו של דברז אושר מגדל אמורפי, שצורתו תיקבע בתחרות שכללי המשחק

 שלה לא יכללו שום שקיפות או השתתפות של הציבור.
 עם זאת, זה שונה בחחלט מהחחלטה שהתקבלה לפני ההתנגדויות ויש בזה ביטוי
 להבנה מצד הוועדה המחוזית כי לתכנית המגדל יש משמעויות רציניות. העובדה שניתנה
 זכות-ערר בפני המועצה הארצית מעידה אף היא על שינוי מסוים בעמדת הוועדה המחוזית.
 פיתוח בר-קיימא, אשר מדבר על שימוש מושכל במשאבים מתוך דאגה לדורות הבאים,
 מדבר גם על חשיבות שיתוף הציבור בתכנון ובתהליך קבלת החלטות. בתהליך שעברנו
 מול המגדל, ראינו עד כמח רחוק חוק התכנון והבנייה מהחזון הזה, אבל במקרים רבים

 דורש הציבור כיום להיות חלק מהדיון ומטביע את חותמו על התוצאה.
 בעת כתיבת שורות אלה טרם הוכרע סופית נושא המגדל במועצה הארצית. יש לקוות
 שההחלטה תהיה ראויה, לאור המשמעויות כבדות המשקל של התכנית. מה שבטוח,
 המאבק נגד מגדל חתצפית חשף במלוא העצמה את חולשת מערכת התכנון, שאיננה

 משכילה לראות בציבור שותף יקר, במקום ״אויב הקדמה״.

 יער ירושלים

 בשנות ה-50 קיבלה ירושלים מתנה מקרן-קיימת-לישראל - יער משלה. היער ניטע
 בצורת פרסה מסביב לעיר המערבית. יו״ר קק״ל דאז, יוסף וייץ, העניק את היער לראש
 העירייה, גרשון אגרון, במטרה להחזיר עטרה ירוקה ליושנה. אולם, יער-ירושלים לא היה
 מוגן-מאליו. במרוצת השנים נגרעו ממנו שטחים רבים מאוד, וב-1997 הוא הצטמק לכדי
 1,200 דונם בלבד(כשליש משטחו המקורי). ככל שעובר הזמן גדל גם תאבונם של יזמים
 בירושלים להפוך שטחים ירוקים לשטרות ירוקים. לכן, בסוף שנות ה-90, כאשר החלה
 קרן-קיימת־לישראל לקדם תכנית סטטוטורית להגנת היער, התגייסו למשימה זו החברה
 להגנת הטבע, שומרי היער והעמותה לאיכות החיים הר-נוף ותמכו בה. הם חיברו את
 ״אמנת-יער-ירושלים״ כחלק ממפגני התמיכה ביער, עליה חתמו רבבות מתושבי העיר.
 ארגוני הקואליציה ״ירושלים-בת-קיימא״ ועמם כ-5,000 מתושבי העיר, העבירו אל הוועדה
 המחוזית לתכנון ובנייה מכתבים הקוראים לתמיכה בשימור היער. בנוסף, שלחו הארגונים
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 מדי שנה משלחת לצעדת-ירושלים. הם קיימו סדר ט״ו בשבט בסימן שימור היער, ערכו
 קונצרט חגיגי בלב היער וסיורים ללא תשלום במרחביו.

 באביב 2002 סיימה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים לדון בתכנית קק״ל
 לשימור יער-ירושלים וכנהוג, התכנית הופקדה לעיון הציבור. לכאורה, ניתן היה לצפות
 שהתכנית לשימור היער תעבור ללא כל התנגדויות, שכן מי מהתושבים ייצא נגד תכנית
 שתשמור על איכות-חייו והאוויר שהוא נושם? אלא שלמרבה ההפתעה התנגדו לתכנית
 עיריית-ירושלים והרשות-לפיתוח-ירושלים בכבודן ובעצמן. השתיים נימקו את התנגדותן
 בכך שתכניות הפיתוח והבנייה העתידיות שלהן לא יוכלו להתממש אם היער ייועד לשימור.
 בין תכניות אלה — מחלף בכביש 16 (בתוך נחל-רבידה, בין הר-נוף לבית הכרם) והתכנית

 להעברת מתקני הגז והדלק של ״פי-גלילות״ אל לב היער.
 שבוע לפני הישיבה המכרעת הגיעו אלפים מירושלים ומרחבי הארץ לקחת חלק
 ב״חיבוק יער ירושלים״ — אירוע ציבורי מרשים שבמסגרתו הביעו הזדהות עם המאבק
 למען עתיד היער. באירוע נפרסה ״טיילת-דוכנים״ של הארגונים השונים, אשר הציגו את
 פועלם ומאבקיהם ואת תמיכתם ביער-ירושלים. על רקע התכניות הנוגעות לשטחים
 הירוקים שממערב ליער ירושלים, רואים היום הגופים את היער כשלוחה של אותו רצף

 שטחים שמוצע למכירה משיקולי-נדל״ן.

 בט״ו בשבט, תאריך סמלי שאין כמותו, החליטה הוועדה המחוזית לאשר את תכנית
 השימור ולקבוע גבולות מוגנים ליער-ירושלים. בנוסח ההחלטה ציין יו״ר הוועדה, עו״ד
 מתתיהו חותה, כי קיבל ללשכתו אלפי פניות הקוראות לאישור התכנית, והדגיש כי הוא
 מכיר בחשיבות היער לציבור ובזיקת הקהילה לשטח. מעתה, מוגן יער-ירושלים על-ידי
 תכנית המגדירה את שטחו, את גבולותיו ואת שימושי הקרקע המותרים בו. הוועדה
 דחתה את התנגדויות גורמי הפיתוח(עיריית-ירושלים, הרשות-לפיתוח-ירושלים וגורמים

 נוספים) אשר ביקשו לגרוע מהתכנית שטחים לפרויקטים עתידיים.
 תכניות שכאלה בשטחי היער ייאלצו להגיע לדיון בשינויים על בסיס תכנית היער

 המאושרת וכסותרות את התכנית שאושרה, ועמן נתמודד בבוא היום.

 עיריית-ירושלים עמדה לאפשר פיתוח לא ראוי ביער, ולא השכילה להכיר בחשיבות השטח
 לעיר ולתושביה. מי שהחזיר את היער לתושבים לרווחת הדורות הבאים הס התושבים
 עצמם, שנתנו את הגיבוי הציבורי לאישור תכנית קק״ל. את המאבק אמנם הובילו גופים
 גדולים, אבל החיילים האלמונים שנלחמו והצליחו הם המבוגרים והילדים שהביעו את

 תמיכתם, מי בחתימות, מי במכתבים ומי ב״חיבוק״ יער-ירושלים.
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 עמק הצבאים - בהשראת עץ-כרם

 שמות רבים לעמק הצבאים, וכל שם טומן בחובו השקפת עולם. השם עמק פרי-הר הוענק
 לו בזכות עבודת חברת פרי-הר שארזה ושיווקה את התוצרת החקלאית של המטעים
; חשמות עמק-רחביה ועמק הקטמונים נותנים לנו שיוך שכונתי, אבל השם עמק  בעמק

 חצבאים נותן ביטוי לנכס יקר וחשוב שקיים בו, והוא עדר הצבאים.
 העמק חמשולש משתרע בין כביש-בגין, כביש-גולומב ושכונת-גבעת-מרדכי, ויש בו
 כיום שטח פתוח של כ-220 דונם. חלק לא קטן משטחו כבר נגרע עם סלילת כביש-בגין,
 אבל המשולש שנותר סיפק במה לאחת הדרמות המשמעותיות בתולדות התכנון בירושלים.

 איור 2
 עמק הצבאים - מאבק ציבורי מרהק שינה אה ייעודו של השטה

 בתחילת שנות התשעים, כאשר ענף החקלאות הגיע לשפל, ביקשו רבים מהקיבוצים
 והמושבים לממש זכויות על שטחים שהוענקו להם על-ידי המדינה למטרת עבודה-חקלאית,
 ולהפוך את האדמה החקלאית לנדלן רווחי. קיבוץ מעלה החמישה וקיבוץ קריית-ענבים,
 ה״בעלים״ של השטח (מתנה מהמדינה) תכננו בניית-מגורים ומגדלים על-פני רוב העמק,

 תוך חפרשת אזור לגן-ציבורי בשטח של 84 דונם.
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 התפתח מאבק מרתק שבעקבותיו חזרה בה הוועדה המחוזית מאישור תכנית הנדל״ן,
 והביעה תמיכה ברצון התושבים לשמור על השטח הפתוח. לא צריך לזלזל במשמעותה
 של הפיכה טוטאלית בתכנית שאושרה כבר על-ידי הוועדה המקומית והמחוזית, בעקבות

 מאבק-ציבורי מגובה בחוות-דעת של אנשי-מקצוע של החברה להגנת הטבע.

 החלטת הוועדה המחוזית לקבל את התנגדות הציבור הושפעה מתמהיל של טיעונים:

 1. לא ברור אם לקיבוצים יש זכות לסחור בקרקע שקיבלו במתנה מהמדינה למטרה
 מפורשת של חקלאות. אם הם לא יכולים לקיים פעילות חקלאית בעמק, הקרקע

 צריכה לחזור למדינה ובמקרה זה, לעיר ירושלים.

 2. תושבי הקטמונים הקימו צעקה עזה, בטענה ששטח העמק הוא השטח הירוק היחיד
 הזמין להם לבילוי, לטיול ולהנאה.

 3. החברה להגנת הטבע חקרה וסתרה את טענת מהנדס העיר שיש כביכול עודף של
 שטחים פתוחים באזור, וכאילו יש חובה לפתח את העמק דווקא לבג״ה.

 4. למעט כביש-בגין, שהרס חלק לא קטן מהעמק, עתיד להתבצע הרבה פיתוח סביב
 עמק הצבאים. שכונת רמת בית הכרם, מחלף כביש 16/4, בנייה במורדות בית-וגן

 ופרויקט הולילנד, מפרים לרעה את המאזן בין פיתוח לבין בינוי.

 5. בעמק נוצרה בועה של טבע כלוא בתוך העיר. יש לראות בזה נכס לציבור ולא עתודת-
 קרקע לבנייה ולפיתוח.

 עם קבלת התנגדות התושבים והגופים הירוקים, נפתח פתח להמשך ההשפעה על עמק
 הצבאים. צוות תכנון בראשות אדר׳ רז עפרון מהחלה״ט, התחיל לבחון פרוגרמה לתכנון

 העמק כשטח פתוח, תוך שיתוף חלקי הציבור השונים שמתגוררים מסביב.
 מהלך זה הוא שמציב את המאבק של עמק הצבאים בספרי ההיסטוריה של שיתוף
 הציבור בתכנון. קואליציה של גופים חברה יחד להרים את הכפפה התכנונית ולקדם
 תכנית לעמק תוך ניהול הליך אמיתי של שיתוף הקהילות המעורבות במאבק. הפעם
 הליך שיתוף הציבור זכה לברכת מתכננת המחוז, והצוות התחיל לעבוד, ללא משאבים

 כספיים אבל עם אמונה חזקה בצדקת הדרך.
 מאבק קודם בירושלים הוא שאפשר לנו להעיז ולחציע גם כאן תכנית חלופית. לפני
 מספר שנים החלו תושבי-עין-כרם, בהנהגת ועד השכונה, לעבוד על הכנת תכנית שתשמור
 על האגן החזותי וההקשר הנופי של הכפר הציורי עין-כרם. זאת בידיעה שמנהל-מקרקעי-
 ישראל מודע לצורך לשמר את הכפר, אבל מתעלם ממשמעות הנוף התנ״כי בו הוא טובל.
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 תושבי-עין-כרם הבינו שהנוף הזה, של טראסות חקלאיות ומטעים מתקופת בית-שני,
 הוא הנכס האמיתי שמעניק את ההקשר הציורי ההולם לכפר עין-כרם.

 תושבי-עין-כרם הסתמכו על תיקון בחוק התכנון והבנייה שמתיר לא רק לבעלי
 הקרקע, אלא גם לבעלי-עניין בקרקע להציע תכנית לשטח נתון. יזמתם נתקלה תחילה
 באטימות מוסדות התכנון, אשר טענו כי רק לבעלי הקרקע יש עניין בקרקע, ורק פסיקה

 חלוצית של בג״ץ אפשרה להם לקדם את תכניתם.

 כאן אנו רואים איך מאבק אחד סולל את הדרך למאבק הבא. לגבי עמק הצבאים כבר לא
 היה ויכוח על זכות התושבים לתכנון, ואפילו בנושא שיתוף הציבור המקומי והעירוני
 בתכנון נתנה מתכננת המחוז את ברכתה. כל זה איננו מבטיח עדיין את הסוף הטוב

 המיוחל, אבל זה מעיד על התחזקות המעמד של החברה האזרחית מול הממסד.

 משורשי העשב לפסגת כדור הארץ

 ומעין-כרם ועמק הצבאים הישר לפסגת־כדור-הארץ שהתקיימה באוגוסט 2002 ביוהנסבורג
 ועסקה למעשה באותו עניין עצמו. עשר שנים אחרי ועידת-כדור-הארץ הראשונה,
 שהתקיימה בריו-דה-ז׳נירו ב-1992, שוב התכנסו נציגים ממדינות העולם לפסגה עולמית

 שיוחדה הפעם לפיתוח-בר-קיימא.
 אומות העולם התבקשו להכין דוחות המתעדים את ההתקדמות בתחום איכות
 הסביבה מאז ועידת-כדור-הארץ הראשונח, ברוח אג׳נדה 21 אשר חוברה אז. כמו כן
 נדרשו נציגי המדינות להראות עד כמה אפשרו לגופים הלא-ממשלתיים להיות שותפים

 בהשגת המטרות הסביבתיות, כפי שנקבעו כיעדים לאומיים על־ידי כל מדינה ומדינה.
 בחודשים שקדמו לפסגה שקדו בישראל על כתיבת דוח ממשלתי. המשימות של ריכוז
 הנתונים והצגתם בתמונה מקיפה וכוללת הוטלו בארץ, כמו בהרבה מדינות אחרות, על
 המשרד לאיכות הסביבה. אך תוצר לוואי של תהליך זה היה עידוד ותמיכה ביוזמות של
 ארגונים לא-ממשלתייס למען הסביבה, כדי להוכיח רקורד של עשייה בקידום החברה

 האזרחית כשותפה למציאת פתרונות לבעיות הסביבה.
 במקביל, קמנו אנו, הארגונים האזרחיים הלא-ממשלתיים והחלטנו להירתם ולהכין
 ״דוח-צללים״, כפי שנתבקשו כל המדינות. לטענת מארגני הפסגה העולמית, דוח הצללים
 אמור למתוח ביקורת של גופים לא-ממשלתיים על הדוח הממשלתי הרשמי ולאפשר גם
 לארגונים אזרחיים לערוך את חשבון הנפש שלהם. כך עלה שכותבת שורות אלה התבקשה

 לחבר את הפרק על שיתוף הציבור מטעם ״ירושלים בת-קיימא.״

362 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 את דוח הצללים שלנו הצגנו ביוהנסבורג בביתן שיוחד לפעילות של גופים לא-
 ממשלתיים. המשלחת הממשלתית כללה נציגים מרוב משרדי הממשלה, ובמהלך הכנס
 התקיימו ישיבות רבות של המשלחת הממשלתית יחד עם זו של הארגונים האזרחיים. כך
 נולד דיאלוג מעניין אשר בכוחו לסלול דרך לפיתוח אסטרטגיה חלוצית לקראת פיתוח

 בר-קיימא במדינת-ישראל.

 סיכום

 במבט מסכם על הפעילות של ירושלים-בת-קיימא לקידום שיתוף הציבור בתכנון - אנו
 רואים מצד אחד התקדמות, אבל מצד שני הקשחת עמדה על-ידי גורמים בממסד, הרואים

 עדיין בציבור גורם מפריע להליכי התכנון.
 מאבקים כמו מגדל התצפית, יער ירושלים, עמק הצבאים, עין-כרם ומאבקים נוספים,
 כמו המאבק נגד הבנייה במתחם-הולילנד, הרחבת רח׳ הנביאים, המאבק על שימור שכונת
 החצרות, או על אתר האירועים בדרום-מערב-העיר - כל אלה סוללים דרך לחברה
 אזרחית מעורבת יותר ומשפיעה יותר. אבל כנגד התפתחות חיובית זו אנו רואים בדאגה
 את חוק ההסדרים, שמציע קיצורי-דרך ליזמות על-ידי הכרזת מסלול מקוצר ל״פרויקטים
 לאומיים״, בדרך שמקצרת את תקופת ההתנגדויות ומונעת ערר למועצה הארצית לתכנון

 ובנייה.
 בעקבות הפסגה ביוהנסבורג, הכריזה ממשלת-ישראל על החלטה לבנות אסטרטגיה
 ממלכתית לפיתוח בר-קיימא תוך שיתוף פעולה בין-משרדי. זהו מפנה היסטורי חיובי
 וחשוב, אבל בה בעת מקדמת הגיאופוליטיקה הירושלמית הרחבת פיתוח העיר מערבה

 על שטחים ירוקים חשובים ביותר, תוך איום על חוסנו של מרכז העיר.
 כאשר סוף סוף, אחרי עשרות שנים ללא תכנית-מתאר מעודכנת, שוקדת עיריית-
 ירושלים על תכנית-מתאר חדשה (לא מעט כתוצאה מהלחץ של ירושלים בת-קיימא),
 הנחת היסוד של התכנית היא שצריך קודם לבנות על השטחים הירוקים ממערב לעיר, כי
 הם זמינים ו״נוחים״ לפיתוח. כאשר המנהלים הקהילתיים מוזמנים (וזה הישג) לקחת
 חלק בתהליך הכנת תכנית המתאר, אין העירייה משתפת את המנהלים בנוגע לאותה

 הנחת-יסוד-תכנונית אלא רק בקוסמטיקה של תכנית המתאר.
 אין ספק, המאבקים הציבוריים שהתנהלו בירושלים בחמש השנים האחרונות הביאו
 לתזוזה אמיתית לקראת שיתוף הציבור בתכנון, בוודאי מבחינת רצון הציבור ומעורבותו
 בעיצוב פני העיר לעתיד ובעיצוב הסביבה בה אנו חיים. אבל נראה שגם הממסד הבין
 בתקופה זו שהזמנים משתנים ומשטר-דמוקרטי מחייב תהליכים משתפים בכל תחום
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 ותחום, כולל תכנונה של עיר כה חשובה כירושלים. התעוררות התושבים ופעילותם הלוחצת
 מבית, והשפעת ההתפתחויות הסביבתיות בזירה הבינלאומית, מביאות אותנו לפתחו של
 עידן חדש בו משתתף הציבור בתכנון עירו, ואנו, תושבי-ירושלים, זוכים ליטול חלק

 בתהליך מרתק ומרגש.
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 פיתוח חלופות למטרופולין בת־קיימא
 צוות המתפננים1

 על סמך ניירות העמדה ומתווי התכנון, פותחו שלוש חלופות-תכנון לפיתוח העיר, במסגרת
 תכנון מטרופוליני כולל, ואלו הן: מטרופולין בעלת מוקד מגובש; מטרופולין עם מוקד
 מבוזר! מטרופולין רב-מוקדית. פרק זה מציג את המתודולוגיה לפיתוח החלופות, מתאר

 בפירוט את החלופות השונות ומציג את ההבדלים ביניהן באמצעות ניתוח-משווה.

 מתודולוגיה לפיתוח החלופות

 זיהוי גורמים ראשיים

 בפיתוח החלופות זוהו שני הגורמים העיקריים העתידים להשפיע על אופיה של מטרופולין
 ירושלים:

 1. מידת ההשקעה הממשלתית במרחב;
 2. מידת הפרבור ואופיו.

 ההשקעה הממשלתית יכולה לנוע על ציר מהשקעה גבוהה להשקעה נמוכה, ואילו הפרבור
 יכול לנוע מפרבור-רב לפרבור-מצומצם. חיתוך שני הצירים יוצר חמש אפשרויות המפורטות
 בתרשים שלהלן. הצוות בחר, באופציות לתכנון, בשלוש החלופות שבהן קיימת השקעה

 ממשלתית גבוהה ברמות-פרבור שונות.

 1 בצוות השתתפו כותבי המאמרים בספר זה.
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 איור 1
 סכמה חשיבתית לארגון החלופות

1 

 גבוה

 ולין עם מטרופולין

 מבוזר רב-מוקדיה

 השתרכות

 פיתוח כלכלי וחברתי

 מטרופולין בעלת מטרופ

 מוקד מגובש מוקד

 התכנסות

 השתרבות בלתי

 מבוקרת

 נמוך
 ו

 התפרסות מרחבית

 עיר-קצה

 י

 כלי-עזר לפיתוח חלופות

 לאחר זיהוי החלופות האפשריות, נבנו שלוש חלופות על יסוד הלוח הבא. לוח זה מקובל
 בפיתוח בר-קיימא והוא מתייחס למכלול ההיבטים המאפיינים את הפיתוח של עיר בת-

 קיימא.
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 לוח 1

 כלי-עזר לפיתוח חלופות לירושלים

ת העירונית כ ר ע מ  מרכיבים מרחביים של ה

 חגרה,

 מבנה פיסי

 וסביבה

ת פ ט ע מ  ה

 המטרופולינית

 העיר העיר הפנימית העיר

 העתיקה

 חגרה,

 מבנה פיסי

 וסביבה

ת פ ט ע מ  ה

 החיצונית המטרופולינית
ת פ ט ע  גלעין מ

 העיר

 העתיקה

 חגרה,

 מבנה פיסי

 וסביבה

 דמוגרפיה

 חברה ותרבות

 כלכלה

 פוליטיקה

 כיווני התפשטות

 תחבורה

 צפיפות וגובה

 מורפולוגיה

 שטחים פתוחים

 מורשת ושימור

 ראשי-פרקים לעריכת החלופות

 בחיבור החלופות ניתנה הדעת על הנקודות הבאות:
 1. תפיסת העולם ביסודה של החלופה;

 2. עקרונות ומתווים ראשיים;
 3. תיאור כללי של החלופה מבחינה פיסית, חברתית, כלכלית וסביבתית, מתוך התייחסות
 למרכיבי המטרופולין: עיר מרכזית על חלקיה(עיר עתיקה, פנימית, חיצונית) ופרברים

 הסובבים אותה;
 4. יתרונות והזדמנויות הטמונים בחלופה;

 5. מגבלות וחסרונות הטמונים בחלופה;
 6. הערכת החלופה בראי של פיתוח-בר-קיימא.
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 עקרונות משותפים לשלוש החלופות

 לכל החלופות קווים משותפים אחדים, המפורטים להלן:
 1. תכנון בראייה מטרופולינית תוך תיאום ושיתוף בין הרשויות המוניציפליות!

 2. מניעה של בנייה ופיתוח משתרכים: עמידה תקיפה מול לחצים נדל״ניים;
 3. שימור של מרקמים, נכסי-תרבות, טבע ומורשת;

 4. שמירת מעמד הבכורה במטרופולין לירושלים, כעיר-שירותים מרכזית;
 5. הבטחת איכות-חיים-עירונית ואיכות-סביבה, כתנאי לפיתוח;

 6. דגש על תחבורה-ציבורית;
 7. דגש על פיתוח קומפקטי: מבנה מגובש וצפוף תוך הימנעות מהשתרכות.

 כל חחלופות פועלות בהנחה של פיתוח קומפקטי, אולם ההבדל ביניהן הוא קנה המידה
 של הקומפקטיות. חלופה אחת שמה דגש על הקומפקטיות של העיר הראשית. חלופה
 שנייה — על הקומפקטיות של היחידות התת-עירוניות וחלופה שלישית שימה דגש על

 קומפקטיות של אשכולות-יישובים המאורגנים סביב מוקד עירוני מרכזי.

 תיאור החלופות

 חלופה א׳ - מטרופולין בעלת מוקד מגובש

 חלופת המטרופולין הממוקדת, שמה את הדגש על ריכוז השירותים המטרופוליניים
 בירושלים ועל פיתוח מרבי של הפעילויות הכלכליות בתחומי העיר. הפיתוח המוגבר
 יחייב חתחדשות עירונית בכל חלקי העיר ובעיקר במרכז העירוני. ההתחדשות העירונית
 תחייב הגדלת צפיפויות הבינוי וויתור על שטחים פתוחים בתוך העיר. לעומת זאת יישמרו
 השטחים הפתוחים סביב העיר ופיתוח העיר יוגבל בעיקר לאזור במת ההר שעליו היא
 יושבת כיום. הגדלת הצפיפות וריכוז הפעילויות הכלכליות יסייעו להפעלת מערכת תחבורה
 ציבורית יעילה בתוך ירושלים ולהפחתה של נפחי התנועה אליה. התוצאה תהיה —

 שיפור באיכות הסביבה בד בבד עם צמצום זיהום האוויר.

 חלופה ג׳ - מטרופולין עם מוקד מבוזר

 ירושלים תמשיך להתחזק כעיר המרכזית במטרופולין בכל הנוגע לביסוס מעמדם של
 המרכז העירוני-מטרופוליני ומוקדי התעסוקה והשירותים הארציים. נוסף על אלה יושם
 דגש על פיתוח השירותים לאוכלוסייה המתגוררת בשכונות הפריפריאליות, בתוך העיר
 ובפרברים המקיפים אותה. כל אחת מהשכונות והפרברים יהיה מוקד-שירותים-משני
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 לאוכלוסייה שבתחומיו, אולם הפעילות הכלכלית תהיה במרחב ירושלים. ההתפרסות
 המרחבית של העיר וקיומן של קהילות רבות ומגוונות בתוכה, יובילו למידה גבוהה של
 ניהול-עצמי בחלקי העיר השונים. חלופה זו תאפשר החזרה של חלק מהיוצאים מירושלים
 ״הביתה״ על-ידי צירוף יישובים פרבריים לירושלים. בדרך זו תהפוך ירושלים המבוזרת
 לעיר ללא פרברים (עצמאיים מבחינה מוניציפלית) וכך יתחזק בסיסה הכלכלי. אולם
 עצם ההרחבה של העיר מעמידה בסימן שאלה את משמעות הבית. המושג ״ירושלים״
 יהפוך לאמורפי וייווצר נתק בין המקום שבו חיים לבין המשמעות הסמלית של העיר.
 במקום מרכז מגובש, שסביבו שכונות התלויות בו, תיווצר פריפריה חזקה עם מוקד ראשי
 אמורפי ומוקדי-משנה חזקים. התוצאה עלולה להיות זהות בלתי-ברורה של העיר ושל
 תושביה. אמנם, תהליכי ההתחדשות בעיר יימשכו ועמם הגדלת צפיפויות, אולם המרכז
 יהפוך חיצוני לחיים של הקהילות השונות המרכיבות את העיר המבוזרת. כמו-כן יימשכו
 הבינוי וכרסום השטחים הפתוחים באזורים שאליהם תתפשט העיר. השטחים הפתוחים
 במטרופולין יישמרו כאזורי-חיץ, הן בין יישובי המטרופולין והן בין ירושלים לפרבריה.
 יושם דגש על תחבורה ציבורית בעיר, אך ריבוי התנועה מהפרברים אל העיר יגרום

 זיהום-אוויר רב יותר ברחבי המטרופולין.

 חלופה ג׳ - מטרופולין רב־מוקדית

 הפיתוח עובר אל היישובים העירוניים במטרופולין. אלה יוצרים סביבם אשכולות-יישובים
 הצורכים שירותים מהיישוב העירוני שבראש האשכול. המוקדים העירוניים ערוכים
 בהיררכיה: בראש - ירושלים, מתחתיה — בית-שמש ומעלה-אדומים, ובבסיס: היישובים
 מבשרת-ציון, אפרתה, צור-הדסה. כל מרכז ישמש מוקד-שירותים לסביבתו. הפיזור של
 מוקדי-תעסוקה ושירותים ביישובים העירוניים המשניים, יתחזק על חשבון ירושלים.
 בירושלים-העיר תהיה הבנייה בצפיפויות בינוניות ותתאפשר שמירה על יותר שטחים
 פתוחים; לעומת זאת, תעלה הצפיפות ביישובי הלוויין העירוניים והבנייה תבוא על חשבון
 השטחים הפתוחים. גידול רב בנפחי התנועה בכל המטרופולין, למעט בירושלים, ישפיע
 לרעה על איכות הסביבה במטרופולין ועל שמירה על איכות-אוויר טובה יותר בירושלים.
 חלק גדול מהתנועה ינוע מהיישובים הקטנים למוקדים המרכזיים, ופחות תנועה תנהר
 לעבר ירושלים. גישה זו גורסת כי המערכת הכלכלית והאקולוגית היא מערכת אחת.
 השטחים הירוקים משתרעים על המרחב כולו וחודרים מתוך האזור לעבר העיר. שימור
 הסביבה וההתייחסות אליה מחייבים ראייה כוללת. הפיתוח הכלכלי מחייב ראייה אזורית
 וכך גם הטיפול בתנועה. מטעם זה יש מקום ליצירת ממשל מטרופוליני לטיפול בבעיות

 המטרופולין.
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 פירוט החלופות

 א. מטרופולין בעלת מוקד-מגובש

 הפיסה-עולם: פיתוח בפינצטה ולא בבולדוזר.

 • העיר היא מכלול, אך יש לראותה כחלק ממערכת מטרופולינית!

 • העיר מורכבת ממגוון של ציבורים;

 • העיר נחלקת לשלושה אזורים גיאוגרפיים-מורפולוגיים ראשיים: העיר העתיקה, העיר
 הפנימית והעיר החיצונית-החדשה;

 • התייחסות דיפרנציאלית לציבורים בעיר.

 עקרונות ומתווים ראשיים של החלופה

 היאור כללי

 בנייה מכונסת בתוככי ירושלים חעיר. עדיפות לפיתוח בירושלים על-פני פיתוח ביישובים
 הסובבים אותה. דגש על תוספת-בנייה, על פעילות כלכלית ועל גידול אוכלוסייה בעיר.

 • בנייה מכונסת במרחב הסובב את ירושלים, ניצול מרבי של המרחב הבנוי;

 • עצירת התפשטות השטח הבנוי ביישובים הכפריים;

 • מניעת השתרכות (sprawl) של השטחים הבנויים.

 בינוי

 בתוך ירושלים יהיה עיקר תוספת הבינוי למגורים בטבעת החיצונית. יאותרו אזורים
 לבנייה בצפיפות ובאיכות עירונית גבוהה, ובריכוזים ברורים שלא יפגעו באזורי העיר

 האחרים.
 בעיר הפנימית ייעשה מאמץ מיוחד להתחדשות עירונית ולציפוף, בלי לזנוח את השמירה

 על ערכי-עיצוב, מרקמים וקנה-מידה ההולם את אופיו המיוחד של חלק זה של העיר.
 יונהג שימור קפדני של העיר העתיקה ושיקומה, תוך התחשבות מרבית בתושבים
 המתגוררים בה, ובכלל זה מתן אפשרויות-דיור-חלופיות באזורי העיר האחרים. בכך ניתן
 יהיה להקל על מצוקת המגורים ולשפר את איכות החיים הירודה של תושבי העיר העתיקה.
 בסובב ירושלים יישמרו בקפידה השטחים הפתוחים העוטפים את העיר, במיוחד

 ממערב. עיקר הבינוי יהיה בבית-שמש ובמעלה-אדומים, בגוש-עציון ובביתר-עילית.
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 איור 2
 חלופה א׳ - מטרופולין בעלת מוקד מגובש

 שטחים פתוחים
 גיוון השימושים בשטחים הפתוחים בעיר וסביבותיה.

 זיהוי והגדרה של שטחים פתוחים בהתאם להיררכיה של שימושים.

 שמירה על רצפים פתוחים החודרים מעוטף ירושלים אל העיר פנימה.

 איתור ושמירה על שטחים פתוחים ברמת המיקרו. בדומה לתפיסת הבינוי — בפינצטה

 ולא בבולדוזר - כך גם בשטחים הפתוחים — יש לתת את הדעת על כל שטח פתוח

 ותפקודו הייחודי.

 תחבורה
 נגישות טובה בין מרכז העיר לשכונות, במיוחד בתחבורה-ציבורית.

 נגישות טובה בין היישובים סביב ירושלים לבין העיר, גם כאן הדגש על תחבורה-

 ציבורית.

 נגישות טובה בין העיר למרכזים-כלכליים-ראשיים, שיאפשרו להרחיב את מגוון

 הקשרים הכלכליים ומרחבי היוממות אל העיר וממנה. במיוחד יש לקדם את קשרי

 התחבורה ירושלים — תל-אביב וירושלים — קריית-גת ואשקלון.
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 בלבלה

 עיר מכונסת מחייבת פיתוח כלכלי מכונס. יש להביא לפיתוח מרבי של מוקדי-תעסוקה
 בענפים צומחים ומכניסים בתוך העיר, לרכז את הפעילות הכלכלית במוקדים שונים

 בעיר ולתת עדיפות לאתרים המתאימים הן לתעסוקה והן למגורים.
 פיתוח כלכלי סביב ירושלים יגדיל את הפיתוח באזור ובעיר ויגוון את אפשרויות

 התעסוקה במרחב ירושלים.
 פיתוח מקומות התעסוקה ייעשה בריכוזים גיאוגרפיים. בכך ינוצל השטח הבנוי
 ביעילות, יתאפשרו קשרים בין פעילויות שונות באזור התעסוקה ואפשר יהיה לפתח

 מערכת-תחבורה-ציבורית יעילה. חשוב שמוקדי הפעילות יהיו נגישים לעובדים.
 יפותחו מוסדות להשכלה גבוהה, שיכשירו גם עובדים למקצועות טכנולוגיה
 וטכנולוגיה-עילית(היי-טק). עובדים אלה יהיו עתודה לפיתוח כלכלי של העיר, יחזקו את

 האוכלוסייה וירחיבו את בסיס המס שישמש לפיתוח איכות-חיים ושירותים.

 אוכלוסייה

 עיקר גידול האוכלוסייה יתרחש בעיר החיצונית ומקצתו בעיר הפנימית.
 במרחב ירושלים יתרחש עיקר גידול האוכלוסייה במעלה-אדומים, בגוש-עציון, בביתר-

 עילית ובבית-שמש.
 יחוזקו הקשרים בין קבוצות אוכלוסייה שונות מתוך שמירה על הזהות הייחודית של

 כל קבוצה.
 תוגדל ההשקעה בחיזוק האוכלוסייה בעיר, במעורבות ציבורית, בהכשרה ובחינוך.
 פיתוח העיר יהפוך אותה למושכת יותר לאוכלוסייה צעירה עם פוטנציאל למוביליות

 חברתית-כלכלית כלפי מעלה.

 שירותים

 תפותח איכות-חיים-עירונית הולמת לכל קבוצה ושכונה על-פי צרכיה והעדפותיה.
 אוכלוסיית העיר תהיה הומוגנית ברמת השכונה והטרוגנית ברמת העיר. יש לדאוג לצרכיה
 של כל קבוצה ולספק לה את השירותים המתאימים. מה שנכון עבור ילדים אינו נכון

 לקשישים ומה שדרוש לאוכלוסייה החרדית אינו בהכרח נדרש לאוכלוסייה החילונית.
 יש לתת הרגשת ביטחון באספקת־שירותים לכל קבוצה באשר היא.

 הינוך ותרבות

 יפותחו שירותי-תרבות וחינוך לכל קבוצות האוכלוסייה.
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 יפותחו מוקדי-תרבות בעיר שימשכו אליהם קהל ממרחב ירושלים ומחוצה לו.
 יוקפד על גיוון ופיתוח פעילויות תרבותיות וחינוכיות בשכונות לכל מגוון קבוצות

 האוכלוסייה.

 איכות-סגיבה ואיכות־היים עירונית

 החלופה המכונסת מביאה לניצול מרבי של השטח העירוני לבניית ולפיתוח, מחזקת את
 מעמדה של ירושלים כבירה וכמרכז-עירוני חי ותוסס, מגדילה את האוכלוסייה המתגוררת
 בעיר, פועלת בה בתחומי התעסוקה, המסחר, הבילוי וכדומה, ומגדילה את היקפי הפעילות
 הכלכלית. בד בבד היא הופכת את העיר לצפופה, דחוסה, ומחייבת הקפדה יתרה על
 איכות הסביבה ואיכות החיים העירונית; כל זאת כדי שאנשים ירצו לגור בעיר. יש לנצל
 את תהליך הפיתוח לגיוון אפשרויות התעסוקה, הבילוי, הפנאי, הלימוד, החינוך וכל שאר

 הפעילויות שעושות את החיים בעיר למרתקים ונעימים יותר.

 יתרונות החלופה

 • ניצול יעיל של הקרקע לבנייה ושל שירותי הציבור לסוגיהם.
 • שמירה מרבית על שטחים פתוחים במרחב שמסביב לירושלים ועל שטחים בעלי-ערך

 נופי וסביבתי בתוך העיר.
 • מערכת תחבורה ציבורית יעילה ומפותחת המתאפשרת בזכות בלימת ההשתרכות

 של ההתיישבות ועידוד הבנייה המכונסת.
 • חיזוק ירושלים.

 • שמירה על מורשת היסטורית בעיר העתיקה ובעיר הפנימית.
 • הרחבת בסיס המס של ירושלים בזכות פיתוח-כלכלי, הגדלת מספר יחידות הדיור

 ומשיכת אוכלוסייה במעמד כלכלי בינוני וגבוה.

 חסרונות החלופה

 • אין מענה לביקושים הגוברים לבנייה לא-רוויה.
 • מדיניות-פיתוח-מכונסת ומניעת-השתרכות באזור ירושלים בלבד — ולא באזור מרכז
 הארץ — עלולה לגרום להפסד אוכלוסייה מבוססת, שתעדיף לגור בבנייה לא-רוויה

 במרכז.
 • קשיים בהנהגת פרויקטים של ציפוף והתחדשות בעיר הפנימית.

 • ציפוף מסיבי בעיר עלול לסכן את איכות החיים העירונית.
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 תמונת החלופה בראי הפיתוח בר הקיימא

 • עיר פלורליסטית מגוונת שמאפשרת לשמור על זהותה של כל קבוצה וגם להזדהות
 עם הכלל.

 • התחדשות עירונית וציפוף מאפשרים לשמור על בתי-ספר בשכונות למיניהן, ולהרחיב
 ולגוון את תחומי ההוראה בכל שכונה.

 • פיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה ובתוכה הוראת תחומים הקשורים לפיתוח בר-
 קיימא

 • חיזוק כלכלת העיר ושיפור מעמדה הכלכלי של האוכלוסייה.

 • פיתוח מבוקר השומר על נכסי העבר, עונה על צורכי ההווה ומשאיר שטחים לפיתוח
 בעתיד.

 • קנה-מידה דיפרנציאלי לכל אחד מחלקי חעיר על-פי אופיו, חזותו וצפיפותו.

 • בנייה מכונסת בכל יישובי המטרופולין תבטיח שמירה על שטחים פתוחים.

 • שמירה על שטחים פתוחים סביב ירושלים ושימת דגש גם על פיתוח בתוך העיר,
 במיוחד בעיר מכונסת שצפיפות הבינוי והאוכלוסייה בה גבוהות.

 • פיתוח שטחים פתוחים לטובת התושבים.

 • מערכת תחבורה יעילה, ודגש מיוחד על תחבורה ציבורית.

 מעורבות, ערבות הדדית ואחריות, עיר בריאה, חינוך המקדם דור צעיר עם השקפה וערכים
 מתאימים לפיתוח בר-קיימא, פיתוח תשתית-מידע לתושבים — כל אלה חשובים, אך
 אינם מותנים רק בפיתוח התשתית הפיסית, אלא בעיקר בפיתוח התשתית החברתית

 שבה לא עוסקת חלופה זו.

 ב. מטרופולין עם מוקד מבוזר

 עקרונות ומתווים

 החלופה מבוססת על העיקרון של חיזוק העיר הפנימית ירושלים באמצעות המאפיינים
 המייחדים אותה מערים אחרות, מפרבריה ומשכונות הלוויין שלה.

 העיר הפנימית תרכז פעילויות אינטנסיביות בשימושי-קרקע מעורבים של מגורים,
 מוסדות (תרבות, השכלה גבוהה, ממשל, כלכלה וכדי), מסחר ומשרדים. הבסיס לפיתוח
 העיר הפנימית בכלל ומרכז העיר בפרט, הוא שיפור איכות הסביבה ואיכות החיים
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 העירונית, תוך יצירת נגישות גבוהה מאוד, הן בתוך אזורים אלה והן אל הפרברים. העיר
 הפנימית תהיה למוקד משיכה על בסיס איכותה וקרבתה לעיר העתיקה, ולפיכך יתאפשר

 ציפוף משמעותי של מוקדי-מגורים, מסחר, תרבות ומוסדות־מחקר ואקדמיה.
 פרברי ירושלים יקבלו מעמד תפקודי עצמאי, בד בבד עם חיזוק התשתית הפנימית
 המאפשרת קיום הפרבר לעצמו והחלשת התלות בעיר הפנימית. זאת, תוך קביעת הגבולות
 המרביים להתפשטות כל פרבר ומתן מעמד של פארק מטרופוליני פתוח למרחבים שבין

 העיר הפנימית לפרבריה ובין פרבר לפרבר.
 מעמדן של שכונות הלוויין של ירושלים(גילה, רמות, פסגת-זאב, נווה-יעקב, תלפיות-
 מזרח, הר-נוף, הר-חומה) שווה מבחינה זו לפרברים העצמאיים מסביב לעיר (מעלה-
 אדומים, מבשרת-ציון, גבעת-זאב, צור-הדסה, אפרתה) למעט היות הראשונות שכונות

 בתוך ירושלים והאחרות - מחוצה לה.
 המטרופולין כולה תתנהל תחת עיריית-גג אחת, המרכזת תשתיות-על, חינוך, בריאות,

 קווי־תשתית-מחוזיים וארציים וממשק-שטחים-פתוחים (פארקים ויערות).
 בית־שמש ומודיעין הם פרברים מרוחקים המקושרים למטרופולין גוש-דן לא פחות

 מאשר לירושלים.

 ת>אור החלופה

 העיר העתיקה

 צפיפות האוכלוסין בעיר העתיקה תפחת מזו הקיימת כיום. באין תוספת־בנייה למגורים
 בתחומיה — העיר מייעדת עצמה להליכה רגלית, ללא תנועת כלי-רכב. בנייה חדשה בתוך

 החומות תוגבל לשיקום, לשיפוץ, או להשלמת-מבנים ארכיטקטונית.
 יהיה שימור מלא של אתרים ארכיאולוגיים בעיר העתיקה ויושם דגש על פיתוחם.
 יישמרו השטחים הפתוחים סביב החומות והאגן הוויזואלי הסובב אותן. ייווצרו מוקדים
 לחיזוק הקשר בין העיר העתיקה לעיר הפנימית(ממילא — שער-יפו, כיכר-צה׳׳ל - שער-

 שכם).
 כלכלת העיר העתיקה תמשיך להתבסס על תיירות, מוסדות הדת, התרבות והמסחר

 הקמעונאי, תוך שימור המגוון התרבותי-חברתי הקיים בין החומות.

 העיר הפנימית

 מטרת פיתוח העיר הפנימית היא יצירת חיות אורבנית. להשגתה דרושה העצמה של
 שימושי הקרקע ושיפור מהותי באיכות הסביבה.
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 איור 3

 חלופה ב׳ - מטרופולין עם מוקד מבוזר

 תהבורה והמרחב הציבורי

 • הקמת תשתיות לתחבורה ציבורית(הסעת-המונים) במרכז העיר ובין המרכז לפרברים.
 • העיר הפנימית — עיר להולכי-רגל, שבילי-אופניים ותחבורה ציבורית — מערכת-

 הסעת-המונים.
 • איחוד המרחב הציבורי של הולכי-רגל, אופניים ופארק — למרחב אחד.

 • העיר הפנימית היא עוגן תחבורה. התנועה מפרבר לפרבר עוברת במרכז. לשם כך
 יוקמו מרכזי-תחבורה בכניסה הקיימת לעיר ובאזור גן העצמאות.

 תכנון פיסי ופיתוח כלכלי

 • העלאת נפח הפעילויות במרכז העיר. הגדלה ניכרת של אחוזי הבנייה בד בבד עם
 ציפוף ועירוב שימושים בתוך מתחמים לבנייה-למגורים, מסחר, מוסדות-תרבות,
 השכלה גבוהה, ממשל, כלכלה, חינוך, בריאות ומשרדים, למעט באזורים רגישים

 במיוחד.
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 • דגש על פיתוח מוסדות ברמה כלל־עירונית, מטרופולינית וארצית: פיתוח מדרחובים
 היסטוריים וערכי-שימור בעיר, חיזוק מוסדות קיימים — עירייה, משרדי-ממשלה,

 בתי-חולים, אוניברסיטה.
 • אפיון אזורים כאזורי-תעשייה, טכנולוגיה-עילית ומסחר. פיתוח אזורים מתמחים
 לצד מוסדות תומכים; לדוגמה: טכנולוגיה-עילית סמוך לאקדמיה (גבעת-רם, הר
 הצופים) וביו-טכנולוגיה סמוך לבתי-חולים אוניברסיטאיים (הר הצופים, עין־כרם).

 • ריכוז הפעילות המשרדית בעיר הפנימית ולא בפרברים.
 • קישורים חזקים אל העיר העתיקה ע״י פיתוח אזורי התפר (כנזכר לעיל).

 • תכנון מושכל של בנייה לגובה בעיר הפנימית, עם שימת דגש על מגע של הבינוי עם
 הרחוב.

 דמוגרפיה, הגרה, הרגוה ופוליטיקה

 • עידוד מגורים לאוכלוסייה צעירה במרכז העיר — מעונות-סטודנטים, תחבורה ציבורית
 מהירה בין המרכז לאוניברסיטאות.

 • הגדלת נפח המגורים בעיר הפנימית, אכלוס מוסדות-חינוך בבניינים לשימור, העדפה
 במרכז העיר למוסדות-תרבות (מוזיאון, תיאטרון, בתי-קולנוע) ולמכללות ומוסדות

 להשכלה גבוהה.
 • פיתוח שימושי-פנאי במרכז העיר, תוך הסתמכות על ייחוד המרחב ההיסטורי —

 בתי-קפה, מסחר בוטיק, אזורי-אומנים וכד׳.
 • מקום מושבה של עיריית הגג הוא בעיר הפנימית, וכן גם מוסדות-ממשל ובהם משרדי

 המחוז של הממשלה, בתי המשפט וקריית הממשלה.

 איכוה-סגיגה, שטהים פהוחים, מורשה ושימור

 • שיפור איכות האוויר וצמצום הרעש ע״י ביטול תחבורה פרטית ומעבר לתחבורה
 ציבורית נקייה ושקטה.

 • תכנית לפיתוח ושימור תתמקד ברחובות המרכזיים, כגון רח׳ יפו והמלך-ג׳ורג׳
 ובמתחמים היסטוריים שלמים.

 • ציפוף הבינוי יתבצע תוך הקפדה על עקרונות השימור ושמירה על הערכים הנופיים
 וההיסטוריים המייחדים את העיר הפנימית ואת הקשר לעיר העתיקה.

 • יצירת חללים פתוחים וגנים עירוניים מפותחים(לדוגמה: שרשרת גנים מרכזית תקשר
 את עמק הארזים, גן-סאקר, הגן הבוטאני, עמק חצבאים, מלחה, גן החיות ונחל-

 רפאים).
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 העיר החיצונית והמעטפה המטרופולינית

 פללי: מעמד שווה מבחינת רמת המנהל והפיתוח לשכונות הלוויין ולפרברים: אלה וגם

 אלה יתפקדו בשלוחות של עיריית הגג המרכזית, ולכל פרבר — עירייה שכונתית עצמאית
 משלו.

 דמוגרפיה

 בכל פרבר אוכלוסייה של 50-20 אלף נפש.

 תכנון ופיתוח פיסי

 מגמה של גידול באוכלוסיית הפרברים, בד בבד עם ציפופם של אלה פנימה, וקביעת
 גבולות ברורים להתפשטותם.

 מתן מגוון שירותים עצמאיים לכל פרבר לעצמו, ובכלל זה פונקציות מסחריות וכאלה
 הקשורות בשעות הפנאי: חנויות, בתי-קפה, בתי-קולנוע, קופ״ח וכדי.

 תהכורה: קישורי-תחבורה-ציבורית יעילים בין הפרברים לעיר המרכזית תוך הגבלת

 הקישורים בין הפרברים לבין עצמם, כדי ליצור נגישות יעילה ומהירה מהפרברים לעיר
 הפנימית ולמוסדות הכלל-עירוניים. בה בעת תפותח גם תשתית התחבורה הפרטית.

 שטחים פתוחים: יצירת פארק מטרופוליני הכולל את המרחבים שבין הפרברים ובינם

 לבין העיר הפנימית. ככל שהפרבריס הופכים עצמאיים כן גוברת ההצדקה למחיצות
 הפתוחות שביניהם. יש ליצור נגישות מיידית (פיסית ותפקודיה) מהפרברים לשטחים

 הפתוחים הגובלים עמם.

 איכות הסכיבה העירונית: עירוב שימושים בתוך הפרבר ברמה מוגבלת - מאפשר שיפור

 הנגישות והקטנה מסוימת בתלות בין הפרבר לבין העיר המרכזית. הגבלת שימושים כלל-
 עירוניים ושימושים בעלי-השפעות-סביבתיות-שליליות, כגון: בנייני-משרדים ומבני-

 תעשייה.

 יתרונות והזדמנויות

 • היזוק מרכז העיר — שיפור איכות הסביבה העירונית יביא הזדמנויות רבות למרכז

 ירושלים: תוספת אוכלוסייה ״חזקה״ למגורים במרכז העיר וגידול בפעילויות
 המתאפשרות במרכז, עקב שיפור הנגישות. שיפור תנאי ההליכה ברחובות יביא
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 להחייאת חיי המסחר והבילוי. אוכלוסיית הסטודנטים תעדיף מגורים במרכז העיר
 ותוסיף לחיותו.

 תגדל רמת הפיתוח הכלכלי במרכז העיר ע״י פיתוח אינטנסיבי של משרדים ומסחר.
 • היזוק שכונות הפריפריה - השינוי במעמדן של שכונות הפריפריה יתבטא בניהול

 עצמי-מוניציפלי, אשר יעשיר ויגוון את כמות הפעילויות והשירותים הניתנים לתושב
 השכונה, סמוך לביתו. מגמה זו תועיל גם לחזות ולטיפוח הרחוב השכונתי והמרכזים
 הציבוריים. חיזוק משמעותי יינתן לתושבי השכונות בגיל הפנסיה ולנוער השכונות,
 אשר במצב הקיים מוגבלים בהיקף השירותים ואיכותם ובפעילויות המוצעות להם
 בשכונות, וזאת לצד תלות מוחלטת בתחבורה ציבורית מוגבלת הקושרת בין הפרבר

 למרכז העיר.
 • שטהים פתוחים — חלופה זו מציעה עיגון מעמדן של רצועות השטחים הפתוחים

 שבין שכונות הלוויין לעיר ובינן לבין עצמן, כפארק מטרופוליני רחב-ידיים המפותח
 לטובת הציבור. הטיפול בשטחים הפתוחים בראייה מטרופולינית ולא-נקודתית, יאפשר

 קיום רציפות מרחבית ביניהם ויועיל לשימור מגוון הצומח וחיות הבר.

 מגבלות וחסרונות

 • החלופה מציעה היקף שטחים מצומצם לפיתוח, בעיקר למגורים. זאת עקב ההקפדה
 בשמירה על גבולות התפשטות של שכונות הלוויין, שמירה על המרחבים הפתוחים,

 הגבלת הבנייה לגובה וכר.
 • החלופה דורשת השקעות גדולות מאוד בתשתיות על חשבון הקופה הציבורית. לדוגמה:
 מערכת הסעת ההמונים, עליה מבוססים עקרונות החלופה, מחייבת סבסוד ממשלתי.
 • הגבלות על פיתוח בסקטור הכפרי וצמצום מרחב חבחירה של תושבי המטרופולין

 בנוגע לאופי המגורים ולפיתוח אזורי-מסחר.
 • החלופה מגבילה את תחום התפשטות העיר ירושלים. מעמד עצמאי יותר לפרברים
 מקטין למעשה את תחום שליטת העיר חמרכזית ומציע מבט רחב — מטרופוליני —

 הרואה בעיר חלק ממכלול.

 ג. מטרופולין רב־מוקדית

 תפיסת העולם שביסוד הלופה זו: בהירה חופשית בתהום מרהב המגורים עם מגבלות

 על ההתפרסות המרחבית. כשם שבחיים הפוליטיים והתרבותיים יש לאדם חופש בחירה,

 כך יש להגן על חופש הבחירה חמרחבי בתחום המגורים. עם זאת, עלול חופש בחירה
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 בלתי-מוגבל לפגוע בסביבה, לצמצם את השטחים הפתוחים והירוקים ולפגוע בחירות
 האדם ליהנות מהטבע ומסביבה פתוחה. לכן יש לאפשר חופש בחירה בתחום המגורים,

 בכפוף למגבלות המגינות על זכויות החברה.

 הכרה במציאות של התהוות מטרופוליניה: הראייה של החלופה היא פרגמטית. סביב

 ירושלים נוצרת מטרופולין הגדלה במהירות. אין טעם להתעלם מהמציאות או להילחם
 בה, אלא לנסות ולתעל את התהליכים באורח שיאפשר פיתוח בר-קיימא.

 ירושלים והמרהב המטרופוליני סביבה הם אקו־סיסטמה: חלקיה קשורים זה בזה,

 מושפעים זה מזה ומתפקדים כיחידה אחת בכל הקשור לבחירת מקום המגורים, לתעסוקה
 ולמערכת השירותים. על-פי תפיסת העולם של פיתוח בר-קיימא יש לפתח ראייה כוללת
 החותרת להקטין את השימוש במקורות טבעיים בכלל המרחב, להקטין את הזיהום
 ולהגביר את החיות של כלל האזור, בד בבד עם ניצול יתרונות לגודל ולהתמחות של

 היישובים השונים.

 איור 4

 הלופה ג׳ - מטרופולין רב-מוקדית
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 המציאות: מה קורה כיום במרחב ירושלים ומהן המשמעויות התכנוניותז

 אחד האתגרים העיקריים הניצבים בפני המתכננים של מחוז ירושלים הוא היווצרות
 בלתי-מתוכננת של מטרופולין דו-לאומית, יהודית וערבית, במחוז ובאזור הסמוך אליו.
 המטרופולין הערבית ותיקה ומפותחת לעומת היהודית. היא כוללת כמה ערים גדולות,
 רובד של מרכזי-ביניים והרבה יישובים קטנים. המטרופולין היהודית צעירה יחסית ונמצאת

 בשלבי-היווצרות ראשוניים.
 הספרות האורבנית מבחינה בכמה שלבים בהיווצרות אזורים מטרופוליניים:

 1. גידול דמוגרפי של העיר המרכזית וגידול דמוגרפי של המעטפת בלוויית ירידה במשקלה
 היחסי של העיר המרכזית;

 2. עצירת הגידול הדמוגרפי בעיר המרכזית וגידול דמוגרפי במעטפת;
 3. ירידה בגודל העיר המרכזית והמשך הגידול במעטפת;

 4. התייצבות בגודל הדמוגרפי של העיר המרכזית והמשך הגידול במעטפת.

 על-פי סכמה זו מצויה מטרופולין תל-אביב בשלב הרביעי, ואילו מטרופולין ירושלים
 מצויה בסוף השלב הראשון ובמעבר לשלב השני. האתגר הגדול הוא לנהל את התהליך
 של היווצרות המטרופולין מתוך הכרת התהליכים המעצבים את דמותה, ולאמץ אסטרטגיה

 תכנונית מתאימה.
 התהליכים האחראיים ליצירת המטרופולין היהודית הם דמוגרפיים, חברתיים
 וכלכליים. תהליכים אלה מעצבים את העיר המרכזית, ירושלים, על חלקיה השונים:
 העיר העתיקה, העיר הפנימית והעיר החיצונית, ובה השכונות שהוקמו לאחר 1967. הם
 מעצבים את מרכזי המשנה בתחומי הקו הירוק ומחוצה לו — בית-שמש ומעלה-אדומים,
 את המרכזים מדרג נמוך יותר - מבשרת-ציון, גבעת-זאב, אפרתה וצור-הדסה, וכן את

 מערכת היישובים הכפריים שמקצתם עובר תהליכי-עיור.
 במטרופולין ירושלים, כמו באזורים מטרופוליניים אחרים בעולם, מתחולל תהליך
 של יציאת אוכלוסייה מהעיר המרכזית. היציאה אל הפרברים של סובב-ירושלים נערכה
 בשני ראשים. ראש אחד יצא מערבה אל האזור שבתוך תחומי הקו הירוק, הידוע בשם
 ״פרוזדור-ירושלים״. ראש שני יצא אל היישובים היהודיים חחדשים אשר הוקמו מעבר
 לקו הירוק. בשני הראשים היו גם יישובים עירוניים וגם יישובים כפריים. בדרך זו נוצר
 אזור מטרופוליני המורכב מיישובי-ספר מצד אחד ומיישובים פרבריים קלאסיים מצד

 שני.
 היציאה למרחב המטרופוליני מקיפה אוכלוסייה מבוססת וצעירים המתקשים לעמוד
 ביוקר הדיור בעיר המרכזית. רבים מהיוצאים משתקעים ביישובי המעטפת המטרופולינית
 שמסביב לירושלים ושומרים על קשר עם העיר בתחומי התעסוקה וצריכת השירותים.
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 היציאה של אוכלוסייה מבוססת פוגעת בעיר מבחינה כלכלית, מצמצמת את בסיס המס
 ומרחיבה את בסיס המס ביישובי הפרברים שאליהם פונים המשתקעים. היציאה של
 זוגות צעירים משנה את הרכב הגילים בעיר המרכזית ומעלה את שיעור האוכלוסייה
 המבוגרת והקשישה. יש בה אזורים המזדקנים והולכים. באורח זה נוצר במטרופולין
 ירושלים, כמו בערי-מטרופולין אחרות בעולם, פער חברתי-כלכלי בין העיר המרכזית
 לפרברים. כך גם גוברת התחרות על האוכלוסייה המבוססת בין העיר המרכזית ירושלים

 לבין הפרברים שמסביבה.

 תיאור כללי של העיר והאזור

 התפתחות המטרופולין השפיעה על כל חלקי העיר.

 העיר העתיקה היא אחד האזורים המושפעים ביותר מהעזיבה של אוכלוסייה מבוססת.

 המשפחות הפלסטיניות המבוססות יצאו במרוצת השנים מתחומי העיר העתיקה ועברו
 לשכונות חדשות, בעיקר בגזרת שבין שועפת, בית-חנינא ורמאללה. הבתים נהיו בחלקם
 למקום הכינוס של המשפחות, בחלקם לווקף משפחתי, ובחלקם עברו לידי מהגרים קשי-
 יום שהגיעו לירושלים בעיקר מחברון וסביבותיה. תהליכים אלה תרמו להידרדרות חלק
 מהבתים מבחינה פיסית, וחלקם עבר תהליכי-שיפוץ בלתי-מתוכננים. הפעילות של ממשלת-
 ישראל בעיר העתיקה התאפיינה באדישות ובהתעלמות. לאחר גל ההתערבות הראשון,
 בשנות השבעים, שבמהלכו אף הוכנה תכנית-מתאר לעיר העתיקה ולאגן החזותי הסובב
 אותה, הוזנחה העיר. דווקא הירדנים והפלסטינים פעלו לשימורה והצליחו להכלילה
 ברשימת אתרי המורשת לשימור של אונסק״ו. קרנות פלסטיניות פועלות בעיר לשימור
 חלקים הנתפסים כנתונים תחת איום ישראלי, למשל, אזור עקבת אל-חאלדיה הסמוך

 לכותל.

 גלעין העיר הפנימית: אחד האזורים שנפגע ביותר מהתהליכים המתוארים הוא הגלעין

 של העיר הפנימית. אזור זה היה בעבר מרכז העסקים המרכזי בעיר והתגוררו בו משפחות
 עם ילדים אשר הזינו בתי-ספר ומוסדות-ציבור. במרוצת השנים יצאו פונקציות של מסחר
 ושירותים למרכזי-משנה. חלק מהאוכלוסייה עזב, בתי הספר נסגרו ונותרו בעיקר מבוגרים
 וקשישים. רבים מהעוזבים פנו לעיר חחיצונית, חלקם לשכונות היוקרה שנבנו במעטפת

 העיר הפנימית. אחרים עזבו את העיר.

 המעטפת של העיר הפנימית: מכילה כמה שכונות יוקרתיות, דוגמת רמת-שרת ומלחה

 החדשה. שכונות אלה הן מבחינה מסוימת המשך ההתפתחות של שכונות בית הכרם
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 ורחביה, והן מצויות על הציר של התפתחות שכונות אלה. בשנים האחרונות סובלות
 שכונות אלה מבעיות אקולוגיות הנובעות מפיתוח אינטנסיבי של השטחים הפתוחים
 באזור, מסלילת כבישים ומייזום פרויקטים חדשים. בעקבות זאת נרשמה פעילות חברתית

 רבה בתחום הסביבה ונוצר עימות בין תושבי השכונות לבין השלטון המקומי.

 העיר החיצונית: בעיה מסוג אחר נרשמה במעטפת החיצונית. השכונות שנבנו במעטפת

 החיצונית הוקמו בחיפזון בשל אילוצים פוליטיים. פעמים רבות לא זכו השכונות להשלמת
 הפיתוח בתחומי המסחר והשירותים, ועד היום הקשר עם מרכז העיר הוא בעייתי בחלקן.

 הפרברים: תהליך הפרבור ויצירת המטרופולין משקפים את הפסיפס הייחודי של העיר.

 הפרברים, מעין תמונת-ראי של העיר, מייצגים פסיפס תרבותי: פרברים של חרדים(ביתר-
 עילית, רמת-בית-שמש), של דתיים-לאומיים (אפרתה), של חילונים מבוססים (מבשרת-
 ציון ובמידה פחותה גם צור-הדסה) וחילונים בני המעמד הבינוני והנמוך(מעלה-אדומים).
 קבוצות אלה חיות בפרברים במנותק זו מזו, וההזדמנות למפגש עם השונה והאחר היא
 מצומצמת. בדרך זו אפשר להנחיל מצד אחד מסורות וערכים תרבותיים, ומצד שני לטפח

 פרטיקולריזם והסתגרות.

 התכנון הפיסי נוטה בדרך כלל להתמקד בגלעין של העיר הפנימית. כך למשל, הכינה
 עיריית-ירושלים תכנית לפיתוח מחדש של מרכז העיר והיא מייחדת תשומת-לב רבה
 לגובה הבנייה ולציפוף באזור. אין כל ספק שלגלעין יש חשיבות רבה. הוא משמש סמל של
 העיר החדשה ומקרין על ההתפתחות בה. אולם בה בעת שעוסקים במרכז, יש לתת את
 הדעת גם על אזורים המוזנחים בדרך-כלל בעיר ובכלל זה העיר העתיקה, המעטפת של
 העיר הפנימית והעיר החיצונית. זאת ועוד, בעידן שבו ירושלים נעשית לליבת המטרופולין,
 אין מקום להתעלמות מהמרקם המטרופוליני ההולך ומתהווה. התכנון צריך לאמץ נקודת-
 ראות חדשה היוצאת מגבולות העיר ומתבוננת במבט רחב על כלל המערכת היישובית

 באזור.

 אתגר התכנון: גישה מטרופולינית בראייה מערכתית

 חלופה זו אינה מציעה להתעלם מהרשת המטרופולינית המתהווה בתחומי המחוז, או
 לנסות לבלום את התפתחותה. האתגר הוא לפתח גישה תכנונית חדשה שבמרכזה המאמץ
 לנהל באופן יעיל ואפקטיבי את תהליך היווצרותה של מטרופולין ירושלים. פירוש הדבר
 שהתכנון אינו יכול להתמקד בעיר אחת, או במרחב מקוטע, אלא לאמץ גישה מערכתית
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 המתייחסת לכלל היישובים, לקשרים שביניהם ולתפקודם כמערכת יישובית. באופן מעשי,
 האתגר הוא לנהל את התכנון המטרופוליני תוך שמירת החיות של העיר המרכזית, ושל

 מרכזי המשנה ולאפשר קשרים שיסייעו ויתמכו בתפקוד היישובים למיניהם.
 ההנחה העומדת ביסוד החלופה היא שאי-אפשר למנוע את יצירת המטרופולין על-
 ידי קידום דגם של עיר מכונסת או על-ידי סיפוח יישובי המטרופולין לירושלים. אתגר
 התכנון הוא לחזק את המרקם המטרופוליני בלי לפגוע בעיר המרכזית ירושלים. פירוש
 הדבר הוא לנהל את יצירת המטרופולין בדרך שתתעל את הפיתוח למספר מצומצם של
 מרכזים ותדאג ליצור יישובים בגודל ממשי חיכולים לקיים רמת-חיים סבירה. בדרך זו
 אפשר יהיה ליצור לעיר ירושלים עורף דמוגרפי-חברתי שיחזק את מעמדה. עורף זה
 יבטיח ביקושים לשירותים המיוחדים של העיר ויאפשר פיתוח מקורות תעסוקה שתושבי
 העיר ייהנו מהם, בה ובסביבתה. ללא פיתוח מעין זה עתידים רוב היוצאים מירושלים
 לצאת גם מתחומי המחוז ולגרום להחלשתו, או לחלופין, להתיישב בכפרים הרבים ולחולל
 תהליך פרבור בלתי-מבוקר. דווקא על-ידי תיעול הגידול המטרופוליני למספר מצומצם
 של מרכזי-משנה, ניתן יהיה למנוע זחילה עירונית ליישובים הכפריים הרבים במחוז,

 למנוע כרסום בשטחים ירוקים ולמנוע הזדקקות רבה לרכב-פרטי.
 הרעיון העיקרי הוא יצירת מטרופולין רב-מוקדית שבה התחרות בין העיר המרכזית
 לפרברים מוחלפת בהתמחות, בגיוון ובהשלמה. פירוש הדבר, מבחינה חברתית, יצירת
 תנאים לקליטת מגוון של אוכלוסיות בפרברים ולשמירה על מגוון של אוכלוסיות בעיר
 הפנימית. פירושו גם יצירת התמחויות אזוריות שתאפשרנה לפרברים ולעיר המרכזית
 להשלים אלה את זו, להיות קשורים אהדדי ולתמוך אלה בזו. פיתוח המטרופולין הרב-
 מוקדית יתנהל בשלבים. בשלב הראשון יש לפעול ככל האפשר לקליטת האוכלוסייה
 בירושלים, במיוחד במעטפת החיצונית של העיר הפנימית ובמידה פחותה בעיר החיצונית.
 יש לזכור כי קליטת אוכלוסייה רבה בעיר החיצונית ובמיוחד באזור המערבי של העיר —
 תתרום בעיקר לחיזוק היישובים במעטפת המטרופולינית. אפשר להניח בוודאות רבה כי
 התושבים במרחב של הר-חרת בואכה רמת-הדסה — יעדיפו מרכזי-קניות במערב-ירושלים
 על-פני מרכז העיר הנגיש פחות. לכן יש להעדיף את פיתוח המעטפת החיצונית של העיר
 הפנימית. בד בבד יש לייעד אזורים לתיעול תהליך הפרבור ולבחור לשם כך במספר

 מצומצם של אתרים. יש להטיל מגבלות כבדות על פרבור לעבר היישובים הכפריים.

 עקרונות מנחים

 1. ציפוף רב ככל האפשר בתוך העיר ירושלים, תוך שימת דגש על המעטפת של העיר

 הפנימית, ובמידה גם בתוך הגלעין ההיסטורי, תוך הקפדה על כללי השימור.
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 2. פיתוח צמוד-דופן לירושלים, תוך השארת שטחים פתוחים איכותיים ומתווי-נוף

 חשובים.
 3. תיעול הפרפור למספר מצומצם של מרכזים(קיימים) מחוץ לקו הירוק: מעלה-אדומים,

 גבעת-זאב וגוש-עציון, ואחד בתוך הקו הירוק: גוש מבשרת-ציון, אבו-גוש, קריית-
 יערים ונווה-אילן.

 4. שמירת הזיקה לירושלים, באמצעות מערכת משולבת להסעת המונים במרחב

 המטרופוליני ומחוצה לו וכך לטפח קשרים בתחומים מגוונים של חינוך, תרבות
 ותעסוקה.

 5. קביעת מערך אדמיניסטרטיבי ופוליטי לניהול המכלול המטרופוליני בתחומי

 תחבורה, חינוך ותשתיות. המערך יאורגן בדמות ממשל מטרופוליני ויורכב מוועדות
 מתאמות בתחומים שונים ומגוף בעל ראייה אינטגרטיבית הקושר בין עבודת הוועדות.
 מטרת התיאום היא לחסוך משאבים, לייעל את ניצול התשתיות, למנוע כפילויות

 ולמשוך הון ויזמים למרחב ירושלים.
 6. פיתוח אסטרטגיות של התערבות, המותאמות לאופי החלקים השונים המרכיבים

 את ירושלים ואת המטרופולין שמסביבה.

 אסטרטגיות של התערבות

 לכל אחד מהחלקים יש לפתח אסטרטגית-התערבות ייחודית המתאימה לאופי האזור,
 לבעיות ולסוגיות המרכזיות המייחדות אותו ולתהליכים המתחוללים בו. לחלן תיאור

 תמציתי של אסטרטגיות ההתערבות בחלקים השונים.
 1. העיר העהיקה והאגן החזותי: שימור, שיקום ושימוש-מחדש, תיקון מרקמים ונופים

 (לדוגמה, תיקון ועיצוב מחדש של אתר החנייה הקיים בכניסה לרובע היהודי), בנייה
 מתוך התייחסות לטופוגרפיה, שמירה על קו-רקיע ומבטים אל האגן החזותי סביב,

 פיתוח תיירות היסטורית ותרבותית-דתית, תכנון-נופי של האגן החזותי.

 2. הגלעין של העיר הפנימית: יצירת רנסנס עירוני בירושלים. החייאת הגלעין תוך

 שילוב בין פיתוח לשימור, שילוב הרמוני בין ישן לחדש, התבססות על שימושי-קרקע
 מעורבים. פיתוח רחובות ידידותיים להולכי-רגל ופיתוח תחבורה ציבורית יעילה ולא
 מזהמת. משיכת אוכלוסייה מגוונת, הקמת מוסדות-תרבות וחינוך, מעונות-סטודנטים,
 מגורים-מוגנים, פיתוח מרחב-ציבורי מושך, חיזוק תיירות-אורבנית, פיתוח מסחר,
 משרדים ושירותים פיננסיים. הגדרת שכונות לשיקום חברתי ופיסי, שימוש מחדש
 במבנים שהוקמו לפני 1948. ציפוף ותוספת בניינים חדשים בלוויית חיזוק ותיקון

 מרקמים קיימים.
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 3. המעטפת של העיר הפנימית: עיור-מחדש המתבסס על ציפוף, שילוב אזורי-מגורים

 בקריית הלאום והמוזיאונים, מחזור של אזורים שנבנו בצפיפויות נמוכות, יצירת
 איכויות-דיור גבוהות בשולי האזור ובאזורי שכונות הגנים והכפרים המסורתיים,

 בסגנון האורבניזם החדש.
 4. העיר החיצונית: עיור-מחדש מלווה בהעלאת איכות החיים. הפיכת ״שכונות השינה״

 לעיירות בעלות חיות תוך שילוב של מגורים, עבודה, חינוך, מסחר, שירותים ותרבות.

 ייעוד שטחים למבנים גבוהים, למשרדים ולשירותים. יצירת מגוון של טיפוסי-מגורים.

 חיבור באמצעות תחבורה ציבורית לכל חלקי העיר, לרבות חיבור פנימי בתוך השכונה.
 5. המערפת הפרברית: תיעול הפיתוה למספר מצומצם של מוקדים ופיתוח במתכונת

 של האורבניזם החדש. פיתוח המוקדים כערי-גנים מסוג חדש עם קהילה גדולה דיה
 כדי לקיים מוצרים ושירותים חברתיים מגוונים. פיתוח היי-טק, מסחר, שירותים

 ומשרדים. הקפדה על גבולות ברורים וחדים בין השטח הבנוי לפתוח.

 יתרונות החלופה

 • חיזוק דמוגרפי של מרהב-ירושלים על-ידי יצירת מגוון של מרחבי-מגורים, החל

 בעיר צפופה וכלה בפרברים מרווחים. תושבים השוקלים לעזוב את ירושלים יעמדו
 בפני היצע של מקומות דיור מחוץ לעיר ולכן יוכלו להישאר במרחב המטרופוליני של

 ירושלים. ללא היצע זה, יעקרו רבים מחעוזבים אל מחוץ למרחב.
 • צמצום הניידות וגידול בנגישות באמצעות מגוון של מוקדים בתוך העיר ובמרחבה.

 יצירת מרחב רב-מוקדי תאפשר נגישות גבוהה לתעסוקה, למרכזי-קניות ולשירותים,
 בד בבד עם צמצום שריפת-דלקים וזיהום-אוויר. ההתמחות של המוקדים תאפשר
 לירושלים להישען על יתרונותיה היחסיים וליהנות מהביקוש למוצרים ולשירותים
 הייחודיים לעיר: עיר היסטורית עם ארכיטקטורה והיסטוריה שאין לשום מרכז אחר
 באזור, מרכזי-אמנות ותרבות בעיר ההיסטורית, מרכזים פיננסיים בעיר המרכזית,

 פארקים טכנולוגיים בשולי העיר.
 • ראייה כוללת בפיתוח אזורי ובפיתוח מערכות התשתית, הנשענת על שיתוף פעולה

 אזורי בין רשויות.

 חסרונות

 • יצירת הזדמנויות מחוץ לירושלים, שעשויות למשוך אליהן אוכלוסיות חזקות.
 • כרסום מסוים בשטחים פתוחים.

386 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 לוח 2

 ההבדלים פין החלופות

 מטרופולין
 רב־מוקדית

 מטרופולין
 עם מוקד

 מבוזר

 מטרופולין
 בעלת מוקד

 מגובש

 הנושא

ה ב י ב ס ת ו י ז כ ר  עיר מ

ם י ב ו ש י ת י ו ל ו כ ש  א

ם חזקים. י ז כ ר ם מ  ע

ה ל ו ד ת ג י ז כ ר  עיר מ

ם י ר ב ר ם פ ה ע ק ז ח  ו

. ם י י א מ צ  ע

ה ל ו ד ת ג י ז כ ר  עיר מ

ם י נ ט ם ק י ר ב ר פ  ו

ר ם בעי י י ו ל ת  ה

 המרכזית.

 המבנה המרחבי

ץ א ו  גידול מ

ם י ר ע ב ם ו י ר ב ר פ  ב

. ם י ל ש ו ר י ב ל י ב ס מ  ש

 גידול בעיר

ת י ז כ ר מ  ה

. ם י ר ב ר פ ב  ו

ל ו ד י ג ב ה ו  ר

י מ ו ח ת ש ב ח ר ת  י

 ירושלים.

 התפרסות
 תהליך הגידול

ה י י נ ב ל ה ו ע י  ת

ם י ר ד ג ו ם מ י ר ו ז א  ל

. י נ י ל ו פ ו ר ט מ ב ה ח ר מ  ב

ם י ר ב ר פ יה ב י  בנ

ן ו ב ש ל ח  ע

 ירושלים.

ש ח ר ת ל י ו ד י ג ב ה ו  ר

ל ת ש י נ ו צ י ח  בעיר ה

 ירושלים; ציפוף

ימית. ר הפנ י ע  ב

 פיתוח ובנייה

 המשקל היחסי 80% 70% 50%
 של העיר המרכזית

ץ מ א  ריכוז מ

י פ - ל י ע ת ל ש מ  מ

. ם י י ט י ל ו ם פ י ד ע  י

ץ גדול מ א  מ

ם וריכוז י ר ב ר פ  ב

ם י י ר ו ב י ם צ י ש ו מ י  ש

 בירושלים.

ד ו א ל מ ץ גדו מ א  מ

ך ירושלים. ו ת  ב

 המאמץ הממשלתי
 הנדרש להשגת

 היעד

ם י ר ע ם ב י ב ם ר י ל ע פ  מ

ל ת ש ו י ז כ ר מ  ה

ך ו , ת ת ו ל ו כ ש א  ה

. ה מ ל ש ה ת ו ו ל  גיוון, ת

ם י ר ב ר פ ת ה ו נ ע ש י  ה

ר ל העי  ע

 המרכזית.

ת — ו ל י ע פ ב ה ו  ר

ך ירושלים. ו ת  ב

 פעילות
 כלכלית-עסקית

ם י ת ו ר י  ריכוז ש

ם המרכזיות: י ר ע  ב

י ם ומרכז י ל ש ו ר י  ב

. ת ו ל ו כ ש א  ה

ם י י א מ צ ם ע י ת ו ר י  ש

ת ו נ ו כ ש ב ם ו י ר ב ר פ  ב

ר המרכזית.  העי

ב ו  ריכוז ר

ר ם בעי י ת ו ר י ש  ה

 המרכזית.

 שירותים

י נ י ל ו פ ו ר ט  מרכז מ

, ם י ל ש ו ר י  גדול ב

ה נ ש מ - י ז כ ר  מ

- ם יחסי , ע ם י ר ב ר פ  ב

. ה מ ל ש ה ת ו ו ל  ת

; ם י ז כ ר מ - ת ב  עיר ר

ז כ ר מ ת ה מ צ ע  ה

ז כ ר מ ם כ י ל ש ו ר י  ב

. י ק ס ע  אזרחי ו

נטי נ  מרכז דומי

ס נ ס נ  בירושלים; ר

ית י ו י בלו נ  עירו

ב מגורים, ו ל י  ש

ר ושירותים. ח ס  מ

 היחס
 למרכז העיר
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 מטרופולין
 רב-מוקדית

 מטרופולין
 עם מוקד

 מבוזר

 מטרופולין
 בעלת מוקד

 מגובש

 הנושא

 ממשל מטרופוליני
 ועיריות שוות-מעמד.

 עיריית גג, ממשל
 עצמי לפרברים,

 ניהול עצמי
 לשכונות הגדולות.

 ממשל מוניציפלי עירייה אחת חזקה.

 שמירה מרבית על
 שטחים פתותים

 בתוך ירושלים
 וכרסום בשטהים

 פתוחים בגזרת
 הפיתוח

 המטרופולינית.

 שמירה על
 מתיצות ושטחים

 פתוחים בין
 היישובים, הקפדה

 על תיחום הפרברים.

 שמירה מרבית על
 המרחב הפתוח

 במרחב
 המטרופוליני

 ופיתוה על חשבון
 שטחים פתוחים

 בעיר.

 שטחים פתוחים

 נסועה רבה במקבצי
 האשכולות והפחתת
 נסועה בין הפרברים

 לעיר המרכזית!
 עומס על כבישים,

 יעילות פהותה
 לתחבורה ציבורית.

 תנועה פרטית רבה
 יותר בין מרכזים;

 יעילות בהסעת
 המונים.

 חיסכון בדרכים
 ובעלויות ציבוריות,

 יעילות תהבורה
 ציבורית.

 תחבורה

 יותר זיהום-אוויר
 ורעש במרחב; פחות

 שטחים פתוחים
 בעיר.

 יותר זיהום אוויר
 ורעש תנועה;

 קרבת שטחים
 פתוחים ליותר

 תושבים.

 יכולת בקרה,
 פחות זיהום-אוויר,
 יותר רעש וצפיפות,

 פחות שטחים
 ירוקים בעיר.

 איכות־סביבה

 הפיזור מאפשר גיוון
 והתאמה ומאפשר גם
 פיזור מוסדות גדולים

 בקמפוסי-משנה.

 מערכת מבוזרת
 יותר, חלק

 ממוסדות החינוך
 הגבוה — בפרברים.

 יתרונות לריכוז
 גדול של מוסדות

 ואינטראקציה
 ביניהם.

 חינוך

 הריכוז באשכולות
 יישוביים מאפשר

 פיזור מוסדות-תרבות
 והשגת יתרונות

 לגודל.

 מגבלות לגודל
 בפרברים ולכן
 הריכוז בעיקר
 בעיר הגדולה.

 יתרונות לעיר
 הראשה; שירות

 טוב יותר לתושבים
 ולתיירים.

 תרבות ואמנות
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 נספח

 מגילת ירושלים בת־קיימא1
 ״פיתוח בר-קיימא הוא פיתוח המתחשב בצרכים של הדור
 הנוכחי מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לספק את

 צורכיהם״.
 (דוח ברונטלנד, הוועדה העולמית לסביבת ופיתוח, 1987)

 פיתוח בר־קיימא

 עיר בת-קיימא היא זו שתושביה משיגים איזון בסוגיות חברתיות, כלכליות, תרבותיות
 וסביבתיות, כאשר כל דור מעביר לדור הבא מקום איכותי לחיות בו. ניתן למצוא את
 המושג ״בר-קיימא״ כבר במקורות היהדות, בהקשר של יכולת הילד לשרוד, לגדול

 ולהתפתח.
 כיום, לאור העובדה שההידרדרות הסביבתית אינה יודעת גבולות, הפך מושג זה
 לאמת-מידה אוניברסלית מקובלת בקהילה הבינלאומית, לחבטחת עתיד האנושות וכדור
 הארץ. בישראל, פיתוח בר-קיימא ישפיע על עתיד הארץ ותושביה, שיצטרכו להתמודד

 עם אויב חדש — האיום האקולוגי.

 ...בעבור עיר ייחודית

 ירושלים היא עיר קדושה ליהודים, למוסלמים ולנוצרים. רוחניותה השתקפח תמיד ביפי
 הנוף, האור והאבן והשפיעה על כל הבאים בשעריה. המרקם העירוני מהווה פסיפס של
 שכבות היסטוריות, המתארות מפגשים בין תרבויות המערב והמזרח לאורך דורות רבים.
 ירושלים היא עיר חשובה לדתיים ולחילונים כאחד. זוהי עיר בעלת ערכים אוניברסליים
 יוצאי דופן — ועבור הישראלים, העם היהודי ותושבי העולם כולו — שמירת ייחודיות זו
 היא הכרחית. את מעמדה כבירה לאומית ניתן לחזק דווקא באמצעות קידום ערכים
 ויוזמות המטפחים את הזדהותן של כל קבוצות האוכלוסייה בחברה הישראלית עם

 ירושלים.

 1 התקבלה ואושרה ב-4 במארס 1998 ע״י נציגים של 25 ארגונים לא-ממשלתיים שהתכנסו במרכז ציפורי,

 ביער ירושלים. המסמך נוסח ע״י מתכננים ותושבים כאחד. ערך: אדר׳ פיליפ ברנדייס.
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 כעיר מודרנית ובינלאומית, ירושלים מהווה מוקד משיכה לאנשי-רוח ומעש. ניתן
 להגדיל את עושרה על-ידי הרחבת עסקים ומפעלים ידידותיים לסביבה וכן במיצוי הנכסים
 התרבותיים והרוחניים שברשותה. האקלים הנוח והסביבה המרהיבה של העיר הופכים
 אותה אטרקטיבית למגורים, ויכולים להציע איכות-חיים עבור אוכלוסייה גדלה, מבלי

 להרוס את נכסי הטבע שלה.
 אין להשתית את פיתוח ירושלים על אינטרסים פוליטיים או פרטיים צרים. יש לשמר
 את המשאבים הסביבתיים וההיסטוריים של העיר בראייה לטווח ארוך, הדוגלת בקידום

 חברתי וכלכלי רציף, תוך הבטחת האופי והיופי של המקום.

 עיר פלורליסטית

 ״ירושלים בת-קיימא״ יכולה להוות פסיפס אנושי המורכב מקבוצות אוכלוסייה שונות
 החיות בשלום זו בצד זו. עיר כזו תשאף לטפח רב-גוניות תרבותית ותמנע קיפוח חברתי.
 תכנון מושכל למגורים ולתעסוקה יאפשר איזון בין קבוצות אוכלוסייה בעיר, וימנע

 הגירה שלילית.

 סובלנות

 יחס של כבוד לסגנונות חיים אחרים ולדעות שונות, יביא להורדת המתחים בין מגזרי
 האוכלוסייה בעיר. הידברות יכולה להיווצר בעקבות הבנת הצרכים של הקבוצה האחרת

 בתחומי החינוך, התרבות, הפיתוח, ועל-ידי יצירת הזדמנויות ומקומות למפגש.

 הגינות

 הגינות חברתית מתעצמת תוך השוואת שירותים חברתיים ותשתיות לכל המגזרים.
 מכאן מתחייבת סגירת פערים בהקצאת המשאבים בין אוכלוסיות ערביות ויהודיות,

 ובין קהילות ושכונות עשירות ועניות בעיר.

 בתי-ספר ברמה גבוהה

 חינוך הוא בעדיפות ראשונה בעיר השואפת לקידום בר-קיימא. עליה להשקיע בפן האנושי
 והפיסי ולחרחיב את מגוון מגמות הלימוד. מקצוע ההוראה יזכה בה למעמד הגבוה
 ההולם, וימשוך אליו אנשים מצטיינים שייהנו ממלוא התמיכה וההכשרה לקראת אתגרי

 העתיד.
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 השכלה גבוהה

 מעמדה של ירושלים ילך ויתחזק כבירה לאומית ובינלאומית להשכלה גבוהה, ללימודים
 מתקדמים ולמחקר בתחום מדעי הרוח, החברה, הטבע והיהדות. משאבים רבים יוקצו

 למחקר במדע ובטכנולוגיה, תוך עידוד חידושים והמצאות שיבטיחו פיתוח בר-קיימא.

 שוויון הזדמנויות

 לכל קהילה יינתנו החופש והאמצעים לפתח פילוסופיה חינוכית משלה, שתתרום לפסיפס
 המגוון של מערכות החינוך בישראל. מגזרי האוכלוסייה השונים ייהנו מגישה שווה לכל
 ההזדמנויות בחינוך, בתרבות ובספורט. בתי-ספר יסודיים, גני-ילדים ומרכזי-למידה ברמה

 גבוהה יהיו בנמצא בכל שכונה, בהתאם לאופיה ולצרכיה.

 חינוך לסובלנות

 יש להפעיל פרויקטים חינוכיים חדשים בבתי-ספר, בישיבות ובמרכזים קהילתיים,
 שמטרתם טיפוח הסובלנות וההכרה באחר; כך תיבלם ההידרדרות ביחסים החברתיים

 בעיר.

 חינוך להכרה בסביבה

 תכניות לימודים חדשניות וסדנאות לילדים ולמבוגרים יעודדו מעורבות ומודעות לחשיבותן
 של סוגיות איכות הסביבה, ויעמיקו את היכרות התושבים עם מורשת העיר ושכונותיה.
 השתלמויות למנהיגות סביבתית, תאפשרנה למקבלי-החלטות, למתכננים, למורים

 וליזמים קהילתיים, גישה לידע עדכני בתחום

 חיזוק כלכלת העיר

 קידום כלכלי בר-קיימא מחייב שיפור הרווחה והתעסוקה מבלי להרוס את המערך
 הסביבתי התומך של האזור כולו. תעשייה עתירת-ידע לא-מזהמת ומפעלי-תרבות יימשכו

 אל הבירה בעקבות פיתוח התשתית האנושית הדרושה להם.

 תיירות תרבותית ידידותית לסביבה

 האופי ההיסטורי של ירושלים, על נופיה ועל סגנון הבנייה הייחודי שלה, יישמרו מתוך
 ראייה כלכלית ארוכת-טווח, כנכס-צאן-ברזל לתיירות, לצליינות ולנופש.
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 יתרבו יוזמות ברמה ארצית ובינלאומית לקיום אירועים, כנסים ופסטיבלים בעיר
 הבירה. מגוון רחב של אפשרויות אירוח, החל באכסניות-נוער וכלה בבתי-מלון מפוארים,

 יסבירו פנים למבקרים בירושלים, בהתאם לרוח המקום.

 עיר ולבה תוסס

 המרכז יהפוך שוב למוקד החי של העיר. העירייה, התושבים והסוחרים יפעלו יחד לטפח
 עסקים, מלאכה ותרבות באזורים ההיסטוריים של המרכז. יקודמו פרויקטים של בנייה
 ציבורית ופרטית למגורים, המיועדים לאוכלוסייה מגוונת מכל המגזרים — משפחות,

 צעירים ועולים חדשים — וכך תימנע היווצרות של שכונות שוממות ומבני-רפאים.

 עלויות סביבתיות

 החישוב הכלכלי של עלויות פיתוח פרויקטים עירוניים יתחשב בשיקולים סביבתיים,
 כגון מניעת זיהום-אוויר, שמירה על משאבים טבעיים בלתי-מתחדשים ומרקמים חברתיים
 ופיסיים. השקעות בפרויקטים שמביאים לשיפור באיכות החיים לטווח ארוך, יזכו לעדיפות

 גבוהה.

 דמוקרטיה משתפת

 הצלחת מדיניות של פיתוח בר-קיימא נשענת על עיקרון של דמוקרטיה משתפת. תושבים
 ונציגי שכונות יהיו מעורבים באופן פעיל בהליך התכנוני ברמה המקומית והמחוזית; הם
 ישותפו בקבלת החלטות ובניהול פרויקטים שמטרתם שיפור איכות החיים. הציבור המודע
 לזכויותיו יהיה מודע גם לחובותיו. דפוסים קבועים של הפצת מידע וידע יעודדו את

 התושבים להתמצא בסוגיות של תכנון וסביבה ולחוות דעה בכל שלבי הפיתוח.

 דמוקרטיה עירונית

 על-מנת להבטיח בסיס קבוע למעורבות התושבים, יש לפעול להנהגת בחירות אזוריות
 למועצת העירייה. כמו כן, יש לעודד את התושבים לקחת חלק פעיל בבחירות למועצה
 ולראשות העיר. יש לחזק את המנהלים הקהילתיים ולהעביר אליהם סמכויות ותקציבים

 נוספים, ובכך להעצים את השתתפותם בקבלת החלטות.
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 שיתוף-פעולה כין השכונות

 רעיון שיתוף הפעולה והערבות ההדדית בין תושבי העיר, הולך ומתעצם. על-פי רעיון זה
 תושבי השכונות הנפגעות מהחלטות תכנוניות יוכלו לסמוך על תמיכתם של תושבי השכונות

 האחרות בעיר.

 מניעת זיהום

 פיתוח בר-קיימא פועל לניטור ולמניעת מקורות זיהום האוויר כדי להבטיח כי אווירה של
 ירושלים יהיה שוב צלול וצח וכך גם יישמר לדורות הבאים. הקפדה זו תתרום למאבק
 העולמי להקטנת ״אפקט החממה״. כמו כן יש למנוע היווצרות מוקדים של עומס רעש
 בשכונות מגורים ובשטחים ירוקים. הגנה על בריאות הציבור מזיהום וקרינה שנגרמים

 מפסולת רעילה ואנטנות סלולאריות, תובטח בתכנון העיר.

 ניקיון וטיפוח הסביבה

 רמה גבוהה של ניקיון ותחזוקה תובטח בכל חלקי העיר. גנים-ציבוריים, מדרכות ומתקנים
 יהיו מתוחזקים היטב ונקיים מפסולת ומצואת בעלי־חיים, והגישה אליהם תהיה נוחה.

 פסולת מוצקה

 ירושלים תקדם מדיניות של טיפול משולב ויעיל באשפה, כולל הפחתה, הפרדה ומחזור,
 תוך הפעלת מערך חינוך נרחב בשיתוף הקהילה. תעשיות-מחזור מטרופוליניות יקלטו את
 הפסולת מכל יישובי המחוז ובכך יתרמו למערך כלכלי בר-קיימא. אכיפה יעילה של
 החוק מונעת שפיכה פראית של פסולת-בניין בעמקים, תוך שמירה על הטופוגרפיה והסביבה

 הטבעית.

 מערכת ־ביוב

 מערכת הביוב תושלם בכל חלקי העיר ותוקמנה מערכות מתקדמות לטיפול ולטיהור
 שפכים באגני הניקוז המזרחיים, כפי שנעשה במערב העיר.

 ירושלים הרים סביב לה

 יישמרו השטחים הפתוחים והרכסים מסביב לעיר לצורכי-פנאי ונופש. ״טבעת ירוקה״ זו
 תחצוץ בין המרחב הבנוי למרחב הפתוח.

393 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 יערות ועמקים

 יערות ירושלים יהפכו לגנים לאומיים ובכך תימנע כל פגיעה נוספת בהם. העמקים הנותרים
 יישמרו כרצף ירוק המחבר בין חלקי העיר וישמשו בפארקים עירוניים.

 שטחים פתוחים בתוך העיר

 יטופחו פארקים, גנים, חצרות וגומחות אקולוגיות, בין ברשות הפרט ובין ברשות הרבים.
 תכנון העיר יבטיח שטחי-משחק ושטחים ירוקים בכל שכונה, בהתאם לתכנית האב

 לשטחים פתוחים המבטיחה איזון בין עיר לטבע.

 הממד הירושלמי

 היחס הראוי בין הגובה לבין נפח הבנייה בפיתוח חדש, ייצור הרמוניה עם קנה המידה
 הנופי והאנושי. צביונה השכונתי של ירושלים יישמר ויתחזק.

 בנייה לגובה

 גובה הבניינים ייקבע על-פי תכנית מקיפה חדשה, ובכך תימנע השפעתן המופרזת של
 ספסרות קרקעות וצמיחה אנרכית של גורדי-שחקים. בהיעדר תכנית כוללת, תיאסר בניית
 מגדלים מודרניים עקב השפעתם השלילית ארוכת הטווח על הסביבה, על הכלכלה ועל
 דמותה של ירושלים. יותרו מבנים בני שמונה קומות באזורים מסחריים, שש קומות
 באזורי מגורים וארבע קומות באגן הנופי של העיר העתיקה ובאזורים היסטוריים רגישים.

 החלל הציבורי

 תשומת-לב מיוחדת תינתן לטיפוח ולתכנון שטחים פתוחים לרווחת הציבור. רחובות
 וכיכרות(כולל מדרכות, תאורה וריהוט חוצות) יעוצבו תוך התחשבות במרקם ההיסטורי
 הקיים ושימוש בחומרים בני-קיימא. עצים בוגרים יזכו ליחס של כבוד ועצים חדשים
 יינטעו בכל רחוב אפשרי. מדיניות מאוזנת ורגישה לגבי תאורה תחול על כל רחובות העיר.

 עיצוב עירוני ובנייה באבן

 בירושלים צריכה רוח המקום לגבור על רוח התקופה. הארכיטקטורה של העיר תיצור דו־
 שיח בין חדש לישן, תוך שימת-לב לצרכים חברתיים כחלק מהטופוגרפיה הטבעית
 והמורשת התרבותית. יש להעלות את רמת העיצוב של פרויקטים חשובים באמצעות
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 תחרויות תכנון, דיונים ותערוכות שייפתחו לקהל הרחב. תחוזק המסורת המקומית של
 בנייה באבן מסותתת ותינתן עדיפות לטכנולוגיות ולחומרי-בנייה חסכוניים באנרגיה.
 שגיאות-תכנון בוטות מהעבר יזכו לתיקון ולתכנון מחודש, בהתאם לאפשרויות בכל מתחם

 ומתחם.

 ערך אוניברסלי

 המורשת הנופית וההיסטורית של ירושלים תזכה למעמד של ״ערך אוניברסלי יוצא-דופן״
 ושימורו יתבצע בעזרתה ותמיכתה של הקהילה הבינלאומית. ראש העיר יוביל מדיניות
 שימור דינמית המשלבת את האינטרסים של המגזרים הציבוריים והפרטיים. אמנות
 בינלאומיות הנוגעות לערים ולנופים היסטוריים תותאמנה לאופיה הייחודי של ירושלים,

 ותאומצנה. כך תובטח הנצחת מורשת העבר.

 קו הרקיע

 קו הרקיע יישמר בכל חלקי העיר, ובמיוחד באגן העיר העתיקה. תכנון מושכל ימנע
 סתימה נוספת של חלונות הנוף והפנורמות הייחודיות לירושלים.

 שימור המורשת הבנויה

 יתבצע תסקיר שימור מקיף של העיר העתיקה, וכך ייעצר ההרס של הבנייה הצלבנית,
 הממלוכית והעותומנית. אתרים מונומנטליים ובנייני-אבן מסורתיים מהתקופה של טרם
 המדינה יישמרו וישוקמו כדי לשרת את צורכי החברה בעתיד. כמו כן יחוזק הצביון הרב-

 תרבותי של השכונות הירושלמיות.

 מורשת־בנייה מודרנית

 יישמרו גם בניינים מודרניים ושכונות-גנים המהווים ציוני-דרך בהתפתחות האדריכלות
 המודרנית, לפני ואחרי קום המדינה.

 הפחתת נסיעות

 ירושלים בת-קיימא חייבת להתפתח כעיר שנועדה לבני-אדם ולא למכוניות. הנסיעה
 היומיומית אל העיר תופחת בעקבות הנהגת מגוון פעילויות ושימושי-קרקע בערי-לוויין
 ופרברים. באזורי המגורים יתרבו מקומות-תעסוקה, כמו גם אפשרויות בסיסיות לחינוך,

 בילוי וצריכה.
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 תחבורה-ציבורית

 עדיפות מוחלטת תינתן למערכת-תחבורה-ציבורית מהירה, נוחה וידידותית לסביבה
 ולמשתמש. זו תתחבר אל מערך של רכבות בין-עירוניות ותתחרה בהצלחה ברכב הפרטי.
 הגישה למרכז העיר תתאפשר באמצעות מערכת משולבת של תחבורה-ציבורית לא-מזהמת,

 הכוללת נתיבים המיועדים לאוטובוסים ולרכבת הקלה.

 רחובות למען אנשים

 בדומה למתרחש במרכזים עירוניים אחרים בעולם, הולכי הרגל שוב דורשים לעצמם
 מרחבים, וזוכים ליהנות מחוויית ההליכה בעיר. מכאן מתחייב טיפוח מרחבים איכותיים
 להולכי-רגל, האטת התנועה ושיקום מדרכות מוגנות מרכבים חונים. תשומת-לב מרבית
 תינתן להנגשת העיר לאוכלוסיית הנכים ולרוכבי-אופניים. בשכונות היסטוריות וכן

 באזורים מאוכלסים בצפיפות, זרימת התנועה תותאם לאופי הרחוב, ולא להפך.

 כבישים בטוחים ושדרות ירוקות

 מערכת הכבישים בכניסה לעיר תתייעל והבטיחות בדרכים תשופר. מתקני ״חנה וסע״
 יאפשרו חנייה בכניסות לעיר והמשך נסיעה בתחבורה הציבורית אל תוך העיר. תכנון
 הכבישים יכבד את האיזון האקולוגי ואת ההקשר הנופי. בשכונות היסטוריות ובאזורים

 מאוכלסים בצפיפות תותאם זרימת התנועה לאופי הרחוב, ולא להפך.

 תכנון אזורי

 פיתוח המרחב המטרופוליני יתבצע תוך הרוויית-בנייה ביישובים הקיימים, ותוך שמירה
 על השטחים הפתוחים — הן אלה המחברים בין יישובים והן אלה שבתוכם. תינתן
 עדיפות למקורות-תעסוקה ופרנסה בלתי-מזהמים, ההולמים את המרחב הרגיש של הרי-

 ירושלים.

 דמוקרטיה במרחב המטרופולין

 האופי החברתי-תרבותי של יישוב ועצמאותו המוניציפלית, מובטחים בשיתוף דמוקרטי
 של התושבים. ססדרים בין רשויות יאפשרו מדיניות אזורית משולבת בתחומי התכנון

 והפיתוח.

 גבולות העיר

 כיווני הפיתוח של העיר יישקלו מחדש בעת הצורך, כאשר גבולותיה וממדיה יוגדרו תוך
 תכנון מושכל, ובראש וראשונה על-פי צרכים חברתיים ואקולוגיים.
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 מפתח שמות

ם 13, 317 א ר -  א

ש 24, 105,30, 149, 385 ו ג - ו ב  א

ס 13, 26, 89 י ד ־ ו ב  א

ב 63,55,40 ק ע י ־ ר י ב  א

ן 55,40, 63 ו ת תל-צי נ ו כ  ש

 אגרון, גרשון 358

יישוב) 26 ם ( ד  א

ה 186 נ , ח ט ד נ ר ה  א

 אוורה 194

ו 189 נ  אורבי

ה (מושב) 283-282,20 ר ו  א

ירושלים) ר ( ה ס מ ה ו י י ש ע  אזורי ת

ל 42, 98-97, 101, 104, 158-157, 169, 173, 175, 228, 315, 318, 323-322, 347 ו א ש - ת ע ב  ג

ם 101,98-96, 323-322,315,104 י ב צ ו ח - ר  ה

347 ,322 ,294 ,275 ,158 ,104 ,102-101 ,99-97 ,95 ,42 ( ה ה ל מ ת ( ח נ  מ

ך 173,97, 322,177 ו ר ב - ר ו ק  מ

ת 98-97, 101, 103, 228, 315, 318-317, 323-322 ו ר ט  ע

ב 101,98, 323-322,104 א ז - ת ג ס  פ

ה 175,97, 322 מ מ ו  ר

ה 97 ז ר א - ל  ת

ת 98-97, 101, 158-157, 226, 228, 322, 347 ו י פ ל  ת

ה 307 ט נ ל ט  א

 אייזנרייך, גדי 279

ל 189 ו ב נ ט ס י  א

ה 13, 26, 89 ר י ב - ל  א

 אל-עיזריה 23,13, 26, 89

 אלג׳יר 189

ה 265,202 י ר ד נ ס כ ל  א

, הגנרל 265,202  אלנבי

ם 251,194 ד ר ט ס מ  א

 אנגליה 265-264

ה 265 ז מ ת  נהר ה
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ה 13, 28, 35, 63, 105, 117, 133-132, 369, 375, 381, 383 ת ר פ  א

ל 317 א י ר  א

ת 265-264,251,194, 312,307 י ר ב ת ה ו צ ר  א

ס 266 ל ר א ׳ , צ י ב ש  א

ן 371 ו ל ק ש  א

׳ 189 ת א  ב

ר 213, 216 ט י  בוגוד, פ

ת 209 ר כ ו  ב

ן 194 ו ט ס ו  ב

87 ( ע ב ר ש א ב ה ( ק ו ר ו ח ס ״ ה י  ב

ה 23, 25 ס כ י א - ת י  ב

ה 89,13 ל א ׳ ג - ת י  ב

ן 68 י ר ב ו ג - ת י  ב

ן 93 ג ד - ת י  ב

ת 350 י ז - ת י  ב

ם 13, 17, 24, 26, 36, 89 ת ל - ת י  ב

ה 24, 31,29, 105, 234 פ ו ק נ - ת י  ב

ר 13, 89 ו ח ס - ת י  ב

ש 28, 31, 36-35, 55, 63, 90, 92, 95, 98, 104-103, 106, 117, 132, 134, 150, 152, 269, מ ש - ת י  ב

381 ,375 ,372 ,370-369 ,349-348 

ש 104,40, 383,133 מ ש ־ ת י ב ־ ת מ  ר

ת 13, 28, 36-35, 40, 55, 61, 63, 105, 117, 133, 140, 307, 370, 372, 383 י ל י ע - ר ת י  ב

ה 114 י ג ל  ב

ס 279 כ ל  בלוק, א

ק 76-75 ר ב - י נ  ב

ע 30 ו ק  ב

ת הירדן 26 ע ק  ב

ם 108, 192,185-184, 389 ל ר ד, גרו ה נטלנ  ברו

א 196 ״ , ד ס ו ק צ ו ר  ב

ליה 243 י  ברז

ל 116-113, 187-186, 220-219 ס י ר  ב

פ 213, 216 י ל י  ברנדייס, פ

י 194 ל ק ר  ב

ר 348 י ת  ב
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ת אלונה 25-23, 29 ו ע ב  ג

ס 24 ו ט מ ת ה ע ב  ג

ב 13, 28, 36-35, 63, 105, 117, 132, 149, 151, 155, 375, 381, 385 א ז - ת ע ב  ג

ק 266 י ר ט  גדס, פ

גולן 44  (ת)

 גוש-דן 375,318

ן 117, 151,149, 317, 385,372,370 ו  גוש-עצי

ם 181, 266, 292,276, 294 ו נ ה ־ ן  גיא ב

 גיזו 30

ייקובס, ג׳יין 186, 190 ׳  ג

ל 105,44 י ל ג ( ה ) 

ה 194 א ו נ  ג

ירושלים)  גנים (

ורדים 267, 294  גן הו

כי 293, 377 ׳ ׳ ת התנ ו י ח  גן ה

ל 197 פ ו ע  גן ה

ת 181,172,160, 294,267-266, 348, 376 ו א מ צ ע  גן ה

ן 294 ו מ ע פ  גן ה

ר 176 ב ק  גן ה

ר 168, 173, 175, 267, 287, 294, 339, 377 ק א ס - ן  ג

ה 175, 267 ב ל צ מ ק ה מ  גן ע

י 175, 267, 294, 377 נ ט ו ב  הגן ה

 גפן 30

יל 194 ו ו נ  ג׳קסו

ר 247 ו ט ק י  גרן, ו

ה 194 ד נ ר  ג

ז 276 י ק ר מ ה ווגיה, ה  ד

ו 37, 67 י ׳  דלה-פרגולה, סרג

 הווארד, אבנעזר 264

ד 202, 266 ר ו פ י ל  הולידיי, ק

ר 155,117 ד א - ר  ה

 תר-איתן 31

ל 20 א - ת י  הר ב
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ילה 26,24,20 ר ג  ה

ם 20, 196, 249, 283,271,266 י ת י ז ר ה  ה

ל 196 מ ר כ ר ה  ה

ת 20, 29, 283 ו ח ו נ מ  הר ה

ת 283 י ח ש מ ר ה  ה

ם 61,23,20, 97-96, 266, 283 י פ ו צ ר ה  ה

ל 283,214,143,23,20, 350 צ ר ה - ר  ה

ת 31, 33, 149, 350, 384 ר ח - ר  ה

ר עוזרר 30  ה

ן 304,208 ו  הר-צי

ן 33,31 ו מ ל ש - ר  ה

ל 20, 26 א ו מ ש - ר  ה

ן 13, 44,20 ו ר ב ח - י ר  ה

ה 105,44, 196, 294,279,215-214,200 ד ו ה י - י ר  ה

י 269 מ ו א  גן ל

ם 21-20, 24, 26, 31-28, 44-43, 105, 291, 348, 396 י ל ש ו ר י - י ר  ה

ן 44 ו ר מ ו ש - י ר  ה

ה 328 י ל צ ר  ה

ה 267, 278 י ב , א י נ ו ש מ ש  ה

, ציון 267, 278 י נ ו ש מ ש  ה

ן 251,188 גטו נ ושי  ו

 וייץ, יוסף 358

יוס 189 ילנ  ו

נציה 186, 189-188  ו

ה 189 ש ר  ו

ג 189 ר ו ב צ ל  ז

ש 44 י כ ל ל ב  ח

ן 382,68 ו ר ב  ח

ו 359 ה י ת ת , מ ה ת ו  ח

ה 26 מ ז  ח

ה 12, 16-15, 35-34, 76-75, 99, 196, 313 פ י  ח

ם 202 ו ט ר  ח
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 טור 194

 טורונטו 116-113

ו 189 ט ק ו ב מ י  ט

ר 68 ח ל ש  ט

ם 18, 20, 214 ש  יד ו

ן 55-54, 106-105,63,57, 117, 127 ה ושומרו ד ו ה  י

רג 363-362 והנסבו  י

ל 214 י ב ט מ  יוחנן ה

ח 26 ל מ  ים ה

ן 196-195 ו כ י ת ים ה ה) ) 

ם 272,269 ו ל ש  יער ה

ם 20, 109-108, 175, 214-213, 272, 293, 350, 359-358, 363 י ל ש ו ר  יער י

ם 269 ד א - ע ט  יער נ

 ירושלים

ה 11, 19, 23, 91,42-41,34, 132, 142, 144, 157-156, 163, 166, 168, 172-170, ק י ת ע  העיר ה

-245 ,236 ,227 ,224-223 ,221-220 ,216 ,211 ,208 ,202 ,198-196 ,189 ,181 ,177-176 

,370 ,357 ,340-339 ,304-303 ,299-296 ,294 ,269 ,266 ,263 ,256-255 ,253 ,249 ,247 

395-394 ,385 ,382-381 ,377 ,375 ,373 

י 197, 223, 227, 382 ב ר ע מ ל ה ת ו כ  ה

ה 202 ד ו צ מ  ה

ו 197 ד ר א ק  ה

ת 227, 249, 256, 262, 276, 280 י ב  הר ה

די 144,19, 385 ע היהו ב ו ר  ה

י 208,144 מ ל ס ו מ ע ה ב ו ר  ה

וצרי 144 ע הנ ב ו ר  ה

ע 223,197 ל ס ת ה פ י  כ

ר 223,197, 227 ב ק ת ה י י ס נ  כ

ל דוד 227,19 ד ג  מ

א 227 צ ק א - ל ד א ג ס  מ

ח 262, 280 ו ל י ש ין ה  מעי

 עיר-דוד 262, 280

ר 8, 12, 17, 19, 38, 48, 73, 85, 127-126, 141, 157, 176, 294  מזרח העי

ר 17, 48,19 ב העי ר ע  מ
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 ירושלים(המשך)

,299 ,258,249 ,247-246 ,175-173 ,169 ,163,159 ,143,98,91 ( ם ו א ל ה ה ( ל ש מ מ ת ה י י ר  ק

386 ,377 ,347 ,339 

ה 91, 171,119, 178, 199, 216, 228-227, 304 י י ר י ע ת ה י י ר  ק

340 ,175 ,173,143 ( ה מ ו א ני ה י י ם (בנ י ס ר ג נ ו ק ת ה י י ר  ק

י ציבור! רחובות! שכונות! שערים! מחוז נ ב ה ומסחר! גנים! כיכרות! מ י י ש ע ס אזורי ת ה ג א  ר

ם י ל ש ו ר  ירושלים! פרוזדור י

 יריחו 26, 68

ר 304 ו י פ י פ א ש ה י ב  כ

352-350 ,283,151,105-103 ,98 ,42 ,30-29 ,24-21 ( א ״ ת - ם - י ׳ 1 ( ס ש מ י ב  כ

221-220 ,216 ,177-176 ,173 ,171 ( ר י ע ך ה ו ת ב ׳ 1 ( ס ש מ י ב  כ

361-360 ,336 ,328 ,315,175,173 ,109-108 ,104 ,101,96-95,24-23 ( ן י ג ב - ך ר ד ׳ 4 ( ס ש מ י ב  כ

350 ,328 ,315 ,101,96 ( ם י ז ר א ק ה מ ע ב ׳ 9 ( ס ש מ י ב  כ

361,359 ,352,350 ( ה ד י ב ל ר ח נ ב ׳ 16 ( ס ש מ י ב  כ

29 ( א י ג ה - ר ע ש — ש מ ש - ת י ב ׳ 38 ( ס ש מ י ב  כ

351,106 ,95,29 ,23 ( ם י א פ ל ר ח נ ב ׳ 39 ( ס ש מ י ב  כ

351,151,96 ,24-23 ( ג ״ ב ת נ - ם - י ׳ 45 ( ס ש מ י ב  כ

24 ( ת ו ר ה נ מ ש ה י ב כ ׳ 60 ( ס ש מ י ב  כ

( ם י ל ש ו ר י ת ( ו ר כ י  כ

ה 178, 221-220, 310 ק ד י ו ו ד ר ה כ י  כ

״ 181 ת ו ל ו ת ח ה ר ״ כ י  כ

ם 181 י י מ ו א ל ת ה ו ד ס ו מ ר ה כ י  כ

ס 181 כ מ  כיכר ה

ר 180, 237 י ב ש מ ר ה כ י  כ

ת 305,227,171 ב ש ר ה כ י  כ

א 171, 178, 304, 314, 317-316, 339 ר פ ר ס כ י  כ

ז 177 כ ר מ ד ה ו ק י ר פ כ י  כ

ר 181 מ ו ל ר פ כ י  כ

ל 177, 304, 375 ׳ ר צה׳ כ י  כ

ר ציון 172, 180, 227, 344 כ י  כ

ת 304 פ ר ר צ כ י  כ

ם 26, 43 י מ ו ד א - ר פ  כ

ה 30 י ר ו א - ר פ  כ

ד 181 ו ד - ר פ  כ
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א 92, 94 ב ס - ר פ  כ

ם 168 ו נ ה - ף ת  כ

ה 185, 187, 240 י ז ו ב ר ו ק - ה  ל

ד 348  לו

 לונדון 271,251,194

ט 251 נ מ ל ר פ י ה ת  ב

ן 30  לטרו

/ קווין 190 ץ נ י  ל

ה 175,23, 198 ת פ י  ל

ה 68 ד ל ו  מאיר, ג

, קליף 190 ן י ט פ א  מ

ירושלים) י ציבור ( נ ב  מ

ה 196, 249, 266 י ר ו ט ק י ה ו ט ס ו ג ו  א

ם 178 י א י ב ט נ ר ו  א

ן טדי 109, 294, 347 ו י ד ט צ  א

217 ,211,178 ( ל א ר ש ל י ו ק ) ו ט י א ן ת  ארמו

ר 180 ב י  בור ש

ם 305,178 י ל ו ר ח  ביה״ח ביקו

ך) 178, 303,217 ו נ ד החי ר ש מ ) י ק ל ט י א  ביה״ח ה

י 178, 217 נ ק י ל ג נ א  ביה״ח ה

377 ,97-96 ( ם י פ ו צ ה (הר ה ס ד ח ה ״ ה י  ב

377 ,104 ,101,97 ,93,23 ( ם ר ה (עין כ ס ד ח ה ״ ה י  ב

י 178 ת פ ר צ ח ה ״ ה י  ב

י 211, 221,217 ק צ ר ד נ ש ס ״ ם ע י ד ל י ח ל ״ ה י  ב

217 ,178 ,165 ( ה ס ד ת ה ל ל כ מ ד ( ל י ש ט ו  ביה״ח ר

347 ,97 ,95 ( ש ד ח ה ק ( ד י צ ר ע ח ש ״ ה י  ב

179 ,171 ( ק (הישן ד י צ ר ע  ביה״ח ש

י 180 ק ל ט י א  ביה״כ ה

 ביה״כ הגדול 181, 304

 ביה״כ ישורון 181

ב 177 ק ע י - ל ה ו ס א ״ ה י  ב

ס 198 נ א י ל ס א ״ ה י  ב

 ביה״ס ארזים 221
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ר (ירושלים)(המשך) ו ב י י צ נ ב  מ

י 211 נ ק י ל ג נ א ס ה ׳  ביה׳

ה 176 י ג ו ל ו א י כ ר א א ו ר ק מ י ל ת פ ר צ ס ה ״ ה י  ב

ס כי״ח 179 ״ ה י  ב

ם 178 ו ל י צ ס ל ״ ה י  ב

י 177 נ ו מ כ ח ס ת ״ ה י  ב

י 176 ז ו ח מ ש ה ״ מ ה י  ב

ן 199, 247 ו י ל ע ש ה ״ מ ה י  ב

ם 178 ו ל ש ׳ש ה  בימ׳

ן 179 ת אגרו י  ב

ן 178, 221,216 ד ל ר ת א י  ב

ת ברמן 211, 217 י  ב

ס 177 ו א ר ט ת ש ו א י ר ב ת ה י  ב

ת 177 ו ר ד ת ס ה ת ה י  ב

ל 294 י י ח ת ה י  ב

י 19 מ ו א ל ם ת י ר פ ס ת ה י  ב

י 249 ט י ר ב ת ה ו ר ב ק ת ה י  ב

ק 221,178 ו ב ק ר ת ה י  ב

221,219 ,217 ,211,178 ( ף ו ש י ב ת ה י ב ק ( ל ד ק נ ר ב ר ת ה י  ב

א 178 פ ו ר ת ה י  ב

י 198 כ ר ו ת ן ה י י ל ת ת ה י  ב

ך 200 ו נ ת ח י  ב

ו 178, 221,217 כ י ת ט י  ב

ל 180 א ו ת י י  ב

י 178, 217 ת נבון בי י  ב

180 ( ה נ ש י ת ה ס נ כ ה ) ן י מ ו ר ת פ י  ב

ן 181 ר ט ת ש י  ב

ה 211 י ת ב ה ל ת ש י  ב

ל 181 א ו מ ת ש י  ב

ר 211,178, 219 ו ב ת ת י  ב

ת 178 י ר י ב  בנ

נרלי 315,179 ן ג׳ י י  בנ

ל 228 ל  בניין כ

ו 217 מ ן ר  בניין ס

ר 180 ו ס נ  בניין ס
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י ציבור (ירושלים)(המשך)  מבנ

י 221 י  בניין סרג

ה 310 ל  בנייני א

ס 221 י ל ק ר ק ב נ  ב

ק לאומי 179 נ  ב

ל 165, 304 א ל צ  ב

א 181 ל י מ  בריכת מ

ן 304 ט ל ו ס ת ה כ י ר  ב

ת 18 ש ו מ ח ת ת ה ע ב  ג

ס 178 פ ד ה  גלריית ה

ר מרכזי 179 א ו  ד

 היברו יוניון קולג׳ 181

וצר 181 ת הי ו צ ו  ח

ידוף 161 י סי ת ר ב צ  ח

ב 18 ו ש י י  חצר ה

י 178 י  חצר סרג

גולד 180 נ י ר פי צ  ח

י 198 מ ו ק - א ת י ל  ט

ה 304 ט נ ה ס ר  ט

ה 221,217,211,178 ר  יד ש

 ימק״א 181,172, 304,300

ת גור 177 ב י ש  י

ם 177 ל ו י ע ת חי ב י ש  י

ים 179 ץ חי ת ע ב י ש  י

ת יוסף 177 ר ו ת פ ב י ש  י

ת 178 י נ ק י ר מ ה א י י ס נ  כ

ת 178 י פ ו י ת ה א י י ס נ  כ

ת 221 י נ מ ר ה ג י י ס נ  כ

ית 178 ה רומנ י י ס נ  כ

ת 178, 227 י ס ו יה ר  כנסי

ן 176 י ט אטי נ ית ס  כנסי

ט ג׳ורג׳ 176 נ ת ס י י ס נ  כ

ל 178 ו ט פ נ ת ס י י ס נ  כ

זית 315,179 ת המחו ו א י ר ב ת ה כ ש  ל

ת אנג׳ל 318 י י פ א  מ
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ר (ירושלים)(המשך) י ציבו נ ב  מ

ת ברמן 318 י י פ א  מ

ר 180, 237 י ע ל ה ד ג  מ

ם 241, 247 י ל ש ו ר י י ל ד ג  מ

ם 198,178,171 י ס ו ר ש ה ר ג  מ

א 18 ר ק מ ת ה ו צ ר ן א זיאו  מו

ם 18 א ל ס י א ן ה זיאו  מו

ת 178 ו ר ת ח מ ן ה  מוזיאו

ה 19 י ל ט י ת א ו ד ה ן י  מוזיאו

ל דוד 19 ד ג מ ם ב י ל ש ו ר ן י זיאו  מו

ל 18, 143, 198, 226, 247 א ר ש ן י  מוזיאו

178 ,18 ( מן ׳ רג ת תו י ב ר ( פ ת ל ה ן ע  מוזיאו

ר 177, 198 ל פ ק ו ן ר  מוזיאו

ה 178 ר ט ש מ ה ה ט  מ

ט 176 י י ר ב ל ו ן א  מכו

א 181 ר ק מ י ל ר ו י פ י פ ן א  מכו

 מלון א״י 181

י 176 נ לו ן קו ק י ר מ ן א  מלו

ד 304,181 ו ך ד ל מ ן ה  מלו

ה 181 מ ל ך ש ל מ ן ה  מלו

ם 181, 304 י כ ל מ ן ה  מלו

ה 181 י ר ו ן מ  מלו

ד 181 ו ת ד ד ו צ ן מ  מלו

ן עדן 180  מלו

ס 181 א ל א ן פ  מלו

ץ 221,178 י נ י מ ן ק  מלו

ה 181 ז א ל פ - ן ו ת ר ן ש  מלו

י 180 ״ מ  מ

ת רוזרי 181 ו י ח א  מנזר ה

ם 181 י ט ס י ר ז ל  מנזר ה

ה 294 ב ל צ מ  מנזר ה

ת 178 ו י נ א י ז ל ס  מנזר ה

ם 303,178 ד - ר ט ו  מנזר נ

ן וינסן 181  מנזר ס

ט ג׳וזף 178 נ  מנזר ס
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י ציבור (ירושלים)(המשך)  מבנ

ן 205, 236 ו ב ס י ט  מנזר ר

 מרכז בעלז 242

 מרכז ז׳ראר בכר 172,165, 180, 304

ה 179 ד ו ה י - ה נ ח ת מ ר ט ש  מ

ם 176 י ט פ ש מ ד ה ר ש  מ

ם אוריון 180 ח ת  מ

ם בנין 179 ח ת  מ

ם 221,217 י ב א פ ם ה ח ת  מ

ם כי״ח 179 ח ת  מ

י 165,161, 179 ׳ ם מפא׳ ח ת  מ

ם 177 י ר ס בית מ ״ נ ת  מ

ה 178 ש ר ו ס מ ״ נ ת  מ

ן 181 ק י ת ו ו  נציגות ה

 פי גלילות 359

ט 198 ד י מ ש ד ל ו ן ג ו  פנסי

א 181 ת ו ו  צ

י מגור 177 ב ר ר ה ב  ק

ן 294-293 י ר ד ה נ ס  קברי ה

ט 176 ד י מ  קולג׳ ש

ן 177 וע אדיסו לנ  קו

ת 181 י נ ק י ר מ ה א י ל ו ס נ ו  ק

ת 198,181 י ת פ ר ה צ י ל ו ס נ ו  ק

ס 177 ו א ר ט ח ש ״ פ ו  ק

ה 42, 294,275,158, 336, 347 ח ל  קניון מ

ית 198 ת גרמנ ו ר י ר ג  ש

ה 171, 179, 216, 302-301,227 ד ו ה י - ה נ ח ק מ ו  ש

ה 175,173, 227, 348,339 ש ד ת ה י ז כ ר ה מ נ ח  ת

ם 177 י ל ש ו ר ת מזרח י י ז כ ר ה מ נ ח  ת

ה 161 ח ל מ ת ב ב כ ר ת ה נ ח  ת

ן 294, 348 א ח ן ה ו ר ט א י  ת

ן 13, 25-23, 29, 33-31, 43, 63, 105, 117, 134-132, 144, 151-149, 155, 158, 307, ו י צ - ת ר ש ב  מ

385 ,383 ,381 ,375 ,369 ,317 

ל 105,31-30, 317 ט ס ק ת ה ב צ ח  מ

ן 31 ו  מעוז-צי

413 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



ן (המשך) ו י צ - ת ר ש ב  מ

ם 150 י ל י ל ח - ס כ  ר

ה 23,11, 44, 196-195, 291,278 ד ו ה ר י ב ד  מ

ן 28, 43, 55, 63, 94, 96, 317, 349-348, 375 י ע י ד ו  מ

ת 140 י ל י ע - ן י ע י ד ו  מ

ל 116-113 ו א י ר ט נ ו  מ

ן 117 י מ י נ ב - ה ט ת מ י ר ו ז ה א צ ע ו  מ

ה 32, 104, 117, 269 ד ו ה י - ה ט ה אזורית מ צ ע ו  מ

א 29, 350 צ ו  מ

ם 55, 63,57, 151,106,77, 381,170 י ל ש ו ר ז י  מחו

ע 31 ט  מ

ח 23 ו ת פ נ - י  מ

ם 38, 92,90, 98, 105-103 י מ ו ד א - ר ו ש י  מ

ם 23 י פ ו צ ר ה ת ה ר ה נ  מ

ס 196 א י ל א ־ ר  מנזר מ

ם 23, 152-151,97, 168 י ל ש ו ר י ל ל ז ר ב ת ה ל י ס  מ

ם 13, 23, 26, 28, 36-35, 38, 43, 63, 105, 117, 133-132, 149, 151, 158, 307, 369- י מ ו ד א - ת ל ע  מ

385 ,383 ,381 ,375 ,372 ,370 

ן 23 ו ר ו ח - ת י ה ב ל ע  מ

ה 105,30, 360 ש י מ ח ה ה ל ע  מ

ם 293 י א מ ו ה ר ל ע  מ

ת 294-293 ו ל ו כ ש א ת ה ר ע  מ

ח 23, 29 ו ת פ נ - ה פ צ  מ

ם 265,202, 292 א י ל י , ו ן  מקלי

ל 25,23 א ו מ ס - י ב  נ

ב 44 ג נ ( ה ) 

לן 105,30, 133, 385,155,151-149 -אי וה ו  נ

ל אגוז 266, 292 ח  נ

ק 293 ז ל ב ח  נ

ילה 278,26 ל ג ח  נ

ל 294 ב ו י ל ה ח  נ

ה 293 ב ל צ מ ל ה ה  נ

י ציון 293 ב ב ו ל ה ח  נ

ל 293 י ל ח ח  נ
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ל לוז 25 ח  נ

ת 293,275 ח נ  נחל מ

-כרם 293 ן  נחל עי

ן 293 ל סנהדרי ח  נ

ם 293-292,282 י פ ו ל צ ח  נ

ן 277-276, 283, 294 ל קדרו ח  נ

ה 293, 359 ד י ב ל ר ח  נ

ה 294-293,287 י ב ח ל ר ח  נ

ם 23, 28, 144, 275, 277, 280, 282, 294-292, 377 י א פ ל ר ח  נ

ק 20, 28, 144, 267, 278-277, 280, 283-282, 293-292, 349-348 ר ו ל ש ח  נ

ת 269 ר ו מ  ש

ב 104-103,30 ו ט - ר ה — ם ה  נ

ן 30  נחשו

 ניו יורק 196

ן 187 ט ה נ  מ

ק 271 ר א ל פ ר ט נ  ס

ר 109 ט י , פ  מומן

ס 184 ק , מ ן  ניקולסו

ון 96, 348,329 ה בן-גורי פ ו ע ת ל ה מ  נ

נה 92 ו  נס-צי

נלד 202  סטורס, רו

ל 194 ט א י  ס

ה 189 י ה א ב - ה ר ד דו ו  סלו

ו 251,194,116-115,113 ק ס י ס נ ר ן פ  ס

ד 194 ר פ  ס

 עזה 87

ד 234 מ ח - ן י  ע

יעל 282, 293 - ן  עי

-כרם 23, 93, 97, 101, 104, 198, 215-212, 223, 272-271, 283, 340, 363-360 ן  עי

ם 23 ל ות ת נ  עי

 עכו 189

ב 20, 283 ד נ י מ  ע

ה 106 ל א ק ה מ  ע
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 עמק הארזים 33,29,23, 328,234,175,150, 377,350
 עמק המצלבה 294

 עמק הצבאים 175, 363-360, 377
 עמק רפאים 23

 עמק שילה 68
 עמאן 155
 ענתא 26

 ענתות 267
 עפרון, רז 361

 פארק נתל שורק 23
 פורטוגל 194

 פירנצה 251,189
 פרוזדור ירושלים 132,105, 134, 150, 381,291,269-268

 פרידלנדר, דב 67
 פריס 185, 187, 196, 240, 243, 251

 כנסיית נוטר־דם 185
 מגדל אייפל 185

 מוזיאון הלובר 185
Les Halles) 2 4 0  פרויקט לה האל (

Marais) 2 4 0  רובע מאךה (
La défense) 2 4 3  שכונת לה דפנס (

 שער הניצחון 185

 צומת בייט 350
 צומת הגבעה הצרפתית 96

 צומת רמות-אלון 101
 צור-הדסת 32-30, 36, 45, 64-63, 117, 134-132, 307, 352, 369, 375, 381, 383

 צ׳טנוגה 194
 צלפון 30

 צרפת 194

 קאופמן, ריכארד 198
 קבר-רחל 267

 קהיר 189
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ים 32, 36 , חי  קוברסקי

189 ( ר י ע ה ) ק ב י ו ו  ק

ר 309 ו ת ר  קוטשר, א

 קונדרה, מילן 219

ה 189, 194 ב ו ד ר ו  ק

 קידר 26

194 ( ב ״ ה ר א ) ׳ ג ד י ר ב מ י י  ק

ל 64 א ר ש , י  קמחי

ת 91, 93, 347 י ר ב ע ה ה ט י ס ר ב י נ ו א ס ה ו פ מ  ק

ם 95, 97, 101, 104, 143, 163, 198, 226, 247, 315, 377 ר - ת ע ב  ג

ם 97-96, 266, 377 י פ ו צ  הר ה

ה 114 ד נ  ק

 קנדל, הנרי 266

, גירי 109 י  קנוורת׳

 קרויאנקר, דוד 263,212

ית-גת 371,63  קרי

385,155,149 ,105,29 ( ! ז סטו ל ע ט ם ( י ר ע י - ת י י ר  ק

ר 55,40 פ ס - ת י י ר  ק

ם 105, 360 י ב נ ע - ת י י ר  ק

נץ 267 י  ראו, הי

ן 348 ש העי א  ר

, עוזי 67 ן  רבהו

ס ו ד ו  ר

א 251,188 מ ו  ר

ת 93, 99 ו ב ו ח  ר

( ם י ל ש ו ר י ת ( ו ב ו ח  ר

ה 176 ר ה ז -  א

א 181 ר ק י א ס ב  א

ס 176 א ע - ל א - ן ב  א

וביר 176 ׳ ג -  אבן

ן 176 ו ד ל ח - ן ב  א

 אג״ן 179-178

 אגרון 181,173-172

ס 172-171, 180-179, 310 פ י ר ג  א
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ת (ירושלים)(המשך) ו ב ו ח  ר

ן 178 ו מ ר  א

ט 96 י י  ב

ס 178 ו י ל י ל  ב

-דור 173  בן

339-338 ,300 ,298 ,228-227 ,225,198 ,180 ,172,168 ,162 ( ב ו ח ר ד מ ה ( ד ו ה י - ן  ב

א 172, 179 ר י ס - ן  ב

י 173, 180 ב צ - ן  ב

ח 172, 179 ט ש - ן  ב

ל 168, 173-172, 180, 227, 304 א ל צ  ב

ן 97, 168, 173 ל י א - ר  ב

ה 157 ל ו א  ג

ב 332, 360 מ ו ל ו  ג

זנברג 178  גרו

ם 179 י י ח ר ה ש  ג

ן 176 מ ל  ד

ם 24, 163, 168 ח ל - ת י ב - ך ר  ד

ן 345 ו ר ב ח - ך ר  ד

ם 171,157, 176 כ ש - ך ר  ד

ת 180 ו ר ד ת ס ה  ה

ת 179-178, 218-217 ל צ ב ח  ה

ם 176 י י ד ל כ  ה

ל 172, 181-179, 225, 339 ל  ה

ה 171, 178, 211,196, 217 כ ל מ י ה  הלנ

׳ 159, 163-162, 173-172, 181-180, 198, 225, 227, 298, 339, 377 רג ו ׳ ג  המלך-

ד 225,181,173-172,168, 304,300 ו ד - ך ל מ  ה

ם 159, 165, 171, 173, 176, 179-178, 198, 205, 212-211, 223-216, 225, 228, 303, י א י ב נ  ה

363 ,340 

ג 180-179 ר ו ס  ה

ח 226 ״ מ ל פ  ה

ג 332 ו צ ר  ה

ל 173, 175, 332 צ ר  ה

זה 227 לורו ה דו י  ו

ג 221 ר ב נ ל  ו

י 226 ק ס נ י ט ו ב ׳  ז

418 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



ת (ירושלים)(המשך) ו ב ו ח  ר

וביץ 178-177  חזנ

ת ירושלים 181 ב י ט  ח

ח 315 ד ו ה  י

ו 179 ה י ת ת מ - ן  יוסף ב

 ילין, דוד 179-177

ת 173 ו ב א - ן י מ  י

 יפו 142, 163-162, 169, 172-171, 182-178, 198, 216, 218, 222-221, 225, 227, 300-297,

377 ,344 ,342 ,332 ,317-315 ,310-309 ,304 

 ירמיהו 173

ו 171, 177 ה י ע ש  י

 כורש 172, 179

 כי״ח 179

-נשרים 169, 175 פי  כנ

ם 157, 177, 228, 340 י ר ע ש - ה א  מ

 מונבז 178, 222-221,217, 228

ל 171, 177 א ר ש י - י כ ל  מ

א 157, 159, 172, 181, 198, 298, 303, 375 ל י מ  מ

ם 200 י ר ש י - ת ל י ס  מ

ן 171, 176, 227 מ י ל ו ס - ן ט ל ו  ס

ן 180  סלומו

ט 178-177 נ ל  ס

 עזה 228-227

ש 180 א י ל  ע

ם 163, 168, 228-227, 340 י א פ ר - ק מ  ע

ר 176 מ  ע

ה 382 י ד ל א ח - ל ת א ב ק  ע

 פינס 179-178

ן 157, 163, 171, 196, 224, 228-227 ח א-די א ל  צ

ד 181,173-172,159, 196, 304, 327 ו ס י  קרן ה

א 241 ב י ק י ע ב  ר

ן 180  ריבלי

 רמב״ן 227

 רש״י 177, 179

ל 211,178 א ר ש י - י ט ב  ש
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ת (ירושלים)(המשך) ו ב ו ח  ר

ם 177 י נ ו מ א - י ר מ ו  ש

 שזר 173

ט 181 ד ר ה נ י י ט  ש

ס 171, 221,217, 305,302,227 ו א ר ט  ש

ה 172, 315,179 כ ל מ ן ה ו י צ מ ו ל  ש

ך 181,179 ל מ ה ה מ ל  ש

י 180 א מ  ש

א 173 י ב נ ל ה א ו מ  ש

ד 236 י ג נ ל ה א ו מ  ש

ץ 172, 180  ש

ירו 362,192 נ ׳ ז ו-דה-  רי

ב 208, 256, 357-356 י צ נ ן ה ס ארמו כ  ר

ס לבן 20 כ  ר

ם 20 י א פ ס ר כ  ר

ק 31 ר ו ס ש כ  ר

ה 13, 23, 26, 36, 85, 89, 96, 282, 382 ל ל א מ  ר

ה 348 ל מ  ר

ן 15 ג - ת מ  ר

ה 149, 384 ס ד ה - ת מ  ר

ה 92 נ נ ע  ר

ה 127 ז ת ע ע ו צ  ר

י 264 ״ ש  ר

ל 267 א כ י , מ ב י ב  ש

, יוסף 278,267 ד י ב  ש

ת 24-23, 329-328,101,97-96 ו ר ט ה ע פ ו ע ת ה ה ד  ש

ה 328 י ל צ ר ל ה ה ש פ ו ע ת ה ה ד  ש

ם 55 ה  ש

ט 190 ר ב ר ו , נ לץ  שו

ש 30 ר ו  ש

( ם י ל ש ו ר י ת ( ו נ ו כ  ש

ר 224 ו ט - ו ב  א

ל 173, 202,179 א ר ש י - ן ב  א

ה 180, 302,202,199 ש מ - ל ה ו  א
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ות (ירושלים)(המשך) נ  שכו

ה 179 מ ל ש - ל ה ו  א

ם 201,198, 258, 315, 382,359 ר כ ת ה י  ב

ן 124, 361,258 ג ו  בית-

א 258, 260, 323, 382 נ י נ ח - ת י  ב

ב 179 ק ע י - ת י  ב

ל 209 א ר ש י - ת י  ב

ה 198, 271,208 פ א פ צ - ת י  ב

ה 168, 210, 224, 315,296 ע ק  ב

ן 177, 209 גרי נ -או  בתי

ה 302,224,163 ל ו א  ג

ר 208,196 ב כ ו  ג׳בל מ

ר 293,282,61 ת ב מ ת ה ע ב  ג

י 315, 360 כ ד ר ת מ ע ב  ג

ה 135, 293 א ו ש ת מ ע ב  ג

ל 173, 260, 267 ו א ש - ת ע ב  ג

345,256 ,101,96 ( ת י ת פ ר צ ה ה ע ב ג ה א ( ר י פ ש - ת ע ב  ג

361,282 ,124 ( ם י נ ו מ ט ק  גוננים (

 גילה 20, 38, 124, 144, 146, 258, 282, 288, 307, 375

ת 171, 176, 208 י נ ק י ר מ א ה ה ב ש ו מ  ה

ת 168, 206, 210, 224 י נ מ ר ג ה ה ב ש ו מ  ה

נית 224 ו ו ה הי ב ש ו מ  ה

ה 24, 375 מ ו ח - ר  ה

 הר-נוף 59, 124, 146, 213, 283, 307, 350, 359, 375

וז 209-208  ואדי-ג׳

 זיכרונות 172,124, 180, 210, 297

ה 180, 210 י ב ו ט - ן ו ר כ י  ז

-יוסף 180 ן  זיכרו

ה 171, 177, 210 ש מ - ן ו ר כ י  ז

ה 172, 181, 198, 206, 210, 224, 297-296 י י ב ל  ט

ן-משה 181, 202, 210, 225, 297  ימי

ל 173, 282 ו א ש - ר פ  כ

ם 171, 177, 198, 202, 209, 216, 224, 264, 298-297, 302 י ר ע ש - ה א  מ

ה (מוסררה) 159, 168, 171,168, 210, 217-216, 288, 303 ש ר ו  מ

 מזכרות 297
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ת (ירושלים)(המשך) ו נ ו כ  ש

 מזכרות(המשך)

ה 202, 302 ש מ - ת ר כ ז  מ

ה 179, 224, 339 ד ו ה י - ה נ ח  מ

ל 202 א ר ש י - ה נ ח  מ

א 119, 160, 181, 266, 339 ל י מ  מ

382 ,377 ,348 ,260 ,258 ,198 ,135 ,97 ,95 ,42 ( ה ח ל מ ת ( ח נ  מ

ך 171, 174, 209, 224 ו ר ב - ר ו ק  מ

ב 59, 144, 375,146 ק ע י - ה ו ו  נ

ת 124, 172, 180, 196, 210, 224, 239, 288, 302 ו א ל ח  נ

ה 160, 166, 168, 172, 181-180, 202, 210-209, 227, 247, 297, 300 ע ב ש - ת ל ח  נ

 ניות 294

ם 180 ו ל ת ש כ ו  ס

 סילואן־ 34, 198, 209-208

ה 323,293,59 י ר ד ה נ  ס

ל 165, 218,179 א ר ש ת י ר ז  ע

ה 271,208 י י ו ו א ס י  ע

ם 124, 282 י נ ג - ר י  ע

ב 144, 146, 375 א ז - ת ג ס  פ

ד 161, 361,250, 363 נ ל י ל ו ט ה ק י ו ר  פ

ר 208 ה א ב - ר ו  צ

ן 206, 210, 224, 297 ו מ ט  ק

ננים ה גו א ם ר י נ ו מ ט  ק

ל 146, 258, 282 ב ו י ת ה י י ר  ק

ם 288,282,213,146 ח נ מ - ת י י ר  ק

ה 124 ש מ - ת י י ר  ק

ה 159, 168, 348,242,174-173 מ מ ו  ר

ה 108, 124, 196, 198, 201, 210, 224, 226, 297, 340, 382 י ב ח  ר

,350 ,345 ,336 ,328 ,307 ,292 ,288 ,282 ,146 ,144 ,124 ,96 ,59 ,38 ,25-24 ,20 ( ן ת (אלו ו מ  ר

375 

ל 288 ו כ ש א - ת ו מ  ר

ם 361 ר כ ת ה י ת ב מ  ר

ה 146,124,96,59 מ ל ת ש מ  ר

ט 293-292 פ ת ש מ  ר

ת 382,124 ר ת ש מ  ר
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ות (ירושלים)(המשך) נ  שכו

ק 180 ד ת צ ב  ש

ת 34, 382,323,258 פ ע ו  ש

ח ג׳ראח 224,208 י  ש

ם 205, 210-209, 224, 297 י ר כ ו ב ת ה נ ו כ  ש

ם 210, 302,221,217-216 י ש ב ח ת ה נ ו כ  ש

ם 181,172 י ב ר ע מ ת ה נ ו כ  ש

ם 198,179 י ל ש ו ר י י ר ע  ש

ק 179, 224 ד י צ ר ע  ש

ת 124, 201,198, 282,226 ו י פ ל  ת

ח 144, 146, 375,196 ר ז מ - ת ו י פ ל  ת

ן 269 ס נ ת ס ר ו מ  ש

ן 202 ו ע מ  שמיר, ש

ן 105 ר בנימי ע  ש

א 291,29, 350-348 י ג ר ה ע  ש

ירושלים) ם ( י ר ע  ש

ם 176,171 י ח ר פ ר ה ע  ש

ו 181,157, 227, 300, 303, 375 פ י - ר ע  ש

ם 176 ו א ב ל ד נ מ - ר ע  ש

375 ,303,227 ,221-220 ,216 ,202,176 ,171,157 ( ד ו מ ע - ל ב א א ב ם ( כ ש - ר ע  ש

ה 268,105,44,26 ד ו ה י - ת ל פ  ש

ת 211, 217 י פ ו י ת א ת ה י ר ס י ק , ה ו ט י א  ת

ש 30 ו ר י  ת

ו 17-12, 19, 22, 35-34, 38, 44-43, 49-48, 56, 76-75, 78, 96-92, 99, 106, 152-151, פ י - ב י ב א - ל  ת

381 ,371 ,349-348 ,313 ,239 ,231 ,228 ,195 ,189 ,155 

ב ג׳ 239 י ב א - ת מ  ר
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? ם י א ב ת ה ו ר ו ד ו ל נ י ר ח ר א י ת ו ם נ י ל ש ו ר ו י ז י  א

רכי ם לצו י ס ח י י ת א מ מ ״ ק - ת ר ירושלים ב פ ס ו ב ע ב ק נ ן ש ו נ כ ת ת ה ו נ ו ר ק  ע

ך ו ת מ ם ו י א ב ת ה ו ר ו ד ע בצורכי ה ו ג פ י ל ל ב ת מ מ י י ק ה ה י י ס ו כל  האו

. ה ת ב י ב ס ם ו רושלי ת הייחודיים לי ש ר ו מ ע ו ב ת בערכי ס ו ב ש ח ת  ה

ר מו י ובין שי ת ב י ב ס י ו ת ר ב , ח י ל כ ל ח כ ו ת י ם בין פ י נ ז א ה מ ל ת א ו נ ו ר ק  ע

. ד י ע ה ל ש ה ד ו ח י י  אופייה ו

י ת ו ב ד נ ת ״ - גוף ה ם י נ נ כ ת מ רום ה ם חברי ״פו י ח מ ו ל ידי מ ב ע ת כ ר נ פ ס  ה

ם י ב ד נ ת מ ת ארגוני ה י י צ י ל א ו ד ק צ ל ל ע ו פ ע ה ו צ ק ל אנשי מ  ש

ימא״. ת קי  ״ירושלים ב
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