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המסמך המובא להלן עוסק בעיר העתיקה שבין החומות והוא 
העתיקה  העיר  ולהתחדשות  לשימור  התכנון  ״תהליך  קרוי 
העבודה,  של  המרכזי  הרעיון  מובלע  בשמו  כבר  בירושלים״� 
כלומר תהליך תכנון מתמשך שמטרתו להביא, בראש ובראשונה, 
והציבוריות בעיר העתיקה,  לשיפור מערכות החיים הפרטיות 
תוך שימור וטיפוח אתריה ונכסיה הייחודיים החשובים לעולם 
אינו  העתיקה  לעיר  ביחס  ׳התחדשות׳  במונח  השימוש  כולו� 
דומה לתהליכי ההתחדשות בשכונות אחרות בעיר, אלא במובן 
תוך  ההיסטוריים  העבר  ערכי  של  השימור  תהליכי  שילוב  של 
המרחבים  טיפוח  במקום,  המתגוררת  האוכלוסייה  שיתוף 
)תשתיות,  הציבוריות  המערכות  של  והתחדשותן  הציבוריים 
ואת  המקום  תושבי  את  המשרתים  אחרים  ציבור  ושירותי 
קיומם  המשך  תוך  זאת  כל  העתיקה(,  בעיר  הרבים  המבקרים 
של חיי יום־יום סדירים� במונח התחדשות אין כוונה לחידוש 
המרקם הפיזי ופינוי הישן, כי אם בשיפור וטיפוח הישן תוך כדי 

השבחתו והמשך קיומו לדורות הבאים�

פתח דבר
ממשלת־ישראל, בהחלטה מס׳ 4090 משנת 2005, שמה לה למטרה לחזק את מעמדה 
תה הממשלה את  של ירושלים בכלל ושל העיר העתיקה וסביבותיה בפרט� לשם כך ייפְּ
כוחה של הרשות לפיתוח ירושלים )הרל״י( להכין תכנית כוללנית שמטרותיה ותחומיה 

הוגדרו כדלקמן:

שיקום פיתוח ותחזוקה של מרחב אגן העיר העתיקה; 1 �

שימור העיר העתיקה לרבות שיקום החומות, טיפול במונומנטים ופיתוח אתרים  2 �
ארכיאולוגיים־תיירותיים; 

שיפור המרחב הציבורי בעיר העתיקה� שיפור הנגישות, השילוט והתאורה במרחב  3 �
העיר העתיקה והסדרת נושאי תחבורה וחניה;

קידום נושא התיירות: תכניות מיתוג תיירותיות, יצירת מוצרים תיירותיים חדשים  4 �
לרבות בתחום השיווק וההסברה;

ניהול שוטף של העיר העתיקה: שיפור הניקיון, הגינון, תיקון הריצופים והאכיפה; 5 �

תכנון ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים )שצ״פים( בעיר העתיקה ובאגן ההיסטורי  6 �
כולו�

להשגת מטרות אלו הוקם צוות תכנון רב־מקצועי עליו הוטלה המשימה להכין תכנית 
למטרות  בהתאם  העתיקה  בעיר  הנגישות  ושיפור  החיים  תנאי  לשיפור  יישומית 

שהוזכרו לעיל�

המסמך המוגש בזאת הוא פרי עבודת הצוות שנמשכה כשנתיים� 

נערכו  החומות,  שבין  העתיקה  לעיר  התכנון  צוות  לעבודת  שבמקביל  לציין  ראוי 
עבודות נוספות באגן ההיסטורי של העיר העתיקה שכללו: טיפול בשטחים פתוחים 
העתיקה,  העיר  סביב  חדשים  תיירות  מסלולי  פתיחת  הזיתים,  ובהר  הינום  בן  בגיא 
שמירה ותחזוקה של אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים במרחב, הקמת טיילות סביב 
החומות בעמק צורים ובעמק המלך, שיקום בתי עלמין עתיקים וטיפול מקיף וכוללני 

ברחבי האגן כולו�
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התוויית עקרונות והנחיות על פיהן יוכנו תכניות מפורטות לעיר העתיקה    
בעתיד;

בניית מערך ניהולי הכולל, בין השאר, אמצעי ניטור ואכיפה.  

1.2 תוכן העבודה
הדתות  לשלוש  ירושלים  של  בחשיבותה  דנים  בעבודה  הראשונים  הפרקים 
המונותיאיסטיות, בהיסטוריה העירונית, במורשתה התרבותית ובהתפתחות של 

העיר�

כרקע לתהליך התכנון מוסבר תהליך לשימור ולהתחדשות, המשלב את שימור 
האמור  התמורות׳  ׳ניהול  של  תהליך  הוא  שבמהותו  העיר  של  ואופייה  אתריה 
לאזן בין חיי היום־יום של למעלה מ־40,000 תושביה, לבין השמירה על המורשת 
התיירות  מערך  של  והניהול  הטיפוח  והמשך  והקהילתית,  המוסדית  הבנויה 
ההולך ומתעצם� רכיבים אלה אמורים להשתלב ברקמה פיזית רגישה ובתנאים 

גאופוליטיים מורכבים�

איכות  את  ובראשונה,  בראש  לשפר,  הייתה  השאיפה  היום־יום  חיי  בתחום 
כלים  ויצירת  מדיניות  גיבוש  ידי  על  לתושבים,  הניתנים  והשירותים  המגורים 
הקיימת  הבנייה  הסדרת  הפיזיות,  המערכות  שיפור  את  שיאפשרו  תכנוניים 
והטיפול בתשתיות� במישור החברתי נבחנו עמדות התושבים, נלמדו המסגרות 
בתהליך  התושבים  לשיתוף  והמתכונות  הכללים  ונקבעו  הקיימות  החברתיות 
דרכים  והוצעו  המסחר  לפיתוח  פרוגרמות  הוכנו  הכלכלי  במישור  התכנוני� 
למשיכת השקעות אל העיר העתיקה� כמו כן הוצעו כלים לניהול מערך התיירות 
בעיר העתיקה, שיפור מערך התנועה, טיפוח מוצרי התיירות ויצירת מסד נתונים 
לקביעת המדיניות, למעקב ולניטור ההתפתחות הצפויה בנושא התיירות בעיר 

העתיקה� 

כבר במהלך עבודת התכנון גובשו מתווי־פעולה יישומיים לשימור העיר העתיקה 
להמתין  מבלי  וזאת  הציבוריים  במרחבים  הדרושים  הפרויקטים  קביעת  תוך 

1. תקציר מנהלים
כדי  )הרל״י( חברו  ירושלים  והרשות לפיתוח  ירושלים  ממשלת ישראל, עיריית 
לגבש ולבצע תכנית־ניהול וממשק לעיר העתיקה, כתהליך דינאמי וככלי לשיפור 

מתן השירותים לתושבים ולמבקרים�

המטרות והיעדים שהוצבו בפני צוות   1.1
התכנון של העיר העתיקה

על  ומתחתיה,  הקרקע  פני  מעל  הבנויה,  התרבות  מורשת  שימור  הבטחת   
והאתנוגראפיים, בהתאמה להכרזתה של העיר העתיקה  מרכיביה הפיזיים 

׳אתר מורשת עולמית׳:

הגדרת הוראות לשמירה כוללנית על העיר העתיקה וסביבותיה;    

הגדרת הוראות לשימור אתרים ומונומנטים ספציפיים, והוראות לשמירה    
על מבטים פתוחים וללא הפרעה מהעיר העתיקה ואליה�

המשך קיומן של מערכות חיים אזרחיות ומוסדיות מסודרות בתחומי העיר   
העתיקה לרבות: 

שיפור המערכות הפיזיות, בעיקר בכל הנוגע לאזורי המגורים, למוסדות,   
לתשתיות ולאתרי הביקור;

יצירת כלים תכנוניים מתאימים שיביאו את אזורי המגורים לרמה פיזית   
נאותה�

שיפור איכות החיים ואיכות הסביבה לטובת תושבי העיר והמבקרים;  

יצירת תנאים הולמים לפיתוח ולתיירות בת־קיימא בעיר העתיקה:   

שיפור רכיבי מערך התיירות במקום;  

יצירת מגוון מקומות לשהייה וללינה;  

התווית מסלולי תיירות שונים בשילוב עם המערכת העירונית הקיימת�  
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להכנתה של תכנית כוללנית ומאושרת על ידי הרשויות השונות� לתכנית כזאת 
טיפול  העירונית,  במערכת  התושבים  אמון  חיזוק  ובהם:  רבים  יתרונות  יהיו 
דינמי  לכלי  רגולטיבי  ממכשיר  התכנון  והפיכת  השימור  בתכניות  אינקרמנטלי 
המאפשר ביצוע בשלבים לפי מידת המוכנות של הפרויקטים היזומים והנכונות 

של התושבים לקבלם�

תוצרי העבודה יאפשרו יישום מידי של פרויקטים במרחב הציבורי כמו: שיקום 
תשתיות, התאמת רחובות ואזורים שונים למעבר אנשים עם מוגבלויות, שיפור 

רמת הניקיון, שיפוץ חזיתות, מתן שירותים קהילתיים ועוד�

מקום רב הוקדש לאפשרויות ולדרכים של מעורבות ושיתוף התושבים בתהליך 
התכנון� גובשו ההנחיות לקידום השיתוף ונקבעה המתודולוגיה למעורבותם של 

התושבים בתכנון הפרויקטלי על שלביו השונים� 

וממליץ על  ומגבלותיהן  פרק התכנון הסטטוטורי סוקר את התכניות הקיימות 
על  דגשים  עם  הנחיות  קובץ  הכולל  לעיר העתיקה,  מפורט  תכנון  מדריך  הכנת 
תכני השימור� המדריך ישמש כלי עבודה בידי בעלי המקצוע לטיפול במרקמים 
הרגישים שבעיר� בפרק מצוינים קווים מנחים לניהול ממשק וניטור שמשמעותם 
הגדרת מהותה של העיר העתיקה כאתר מורשת עולמית המצריך מנגנוני ניהול 
והגנה מיוחדים� מבין המלצות תכנית הממשק חשובה ההמלצה הנוגעת להגברת 
התיאום בין גופים הפועלים באזור ובהם: מוסדות כנסייתיים, הוואקף, מוסדות 
חברה וצדקה, המנהל הקהילתי, החברה לשיקום הרובע היהודי, העירייה, רשות 
העתיקות, הרשות לפיתוח ירושלים וממשלת־ישראל על שלוחותיה� כלי הניהול 
הבסיסיים הדרושים הם: מערכות GIS שמתעדכנות באופן שוטף, תכנית לניהול 
הביקושים לתיירות וניטורה לאורך זמן, מסגרת לניהול תשתיות הנדסיות, תכנית 
לניהול התנועה המוטורית בין החומות ומחוצה להן וכן תכנית לניהול האתרים 

)המונומנטים( ואחזקתם�

התכנית שגובשה ממליצה על היערכות ארגונית גמישה ודינמית שתוכל להוציא 
אל הפועל את תכנית הניהול והממשק ולתת מענה לטווחי־זמן שונים ולפעילויות 
של אחזקה, שימור, הגנה ופיתוח שוטף� הדבר נחוץ כאשר מדובר באוכלוסייה 

של 40,000 תושבים ומיליוני מבקרים�

תכנית הממשק ממליצה על הכשרת כוח־אדם מקצועי בתחומי השימור, הגברת 
המודעות בנושאי מורשת מוחשית ובלתי־מוחשית והגברת שיתוף הפעולה עם 

הבנויה  לניהול המורשת  מנגנונים  הצוות מציע הקמה של  ונציגיהם�  התושבים 
הסטטוטוריות  התכניות  את  וכן  לסייע  שיכולים  המדינה  חוקי  את  ומשלב 
ישירות  העוסקת  עמ/9  תכנית  לרבות  בשימור  העוסקות  והמקומיות  הארציות 

במרחב הנדון, כולל השינויים שעברה התכנית� 

במקביל לעבודת התכנון נעשו, בפועל, עבודות לשימור ולטיפוח המרחב� העבודה 
מונה, בין היתר, את הפעילויות שנעשו, לרבות ריצוף רחובות ותחזוקתם, שירותי 

ניקיון, תגבור הגינון והשילוט� 

הצוות מציין גם קווים מנחים לפעולה ציבורית בנושאים שונים ומונה את הגופים 
האחראיים )טבלה בעמ׳ 47-45(�

שירותי־ציבור,  מגורים,  בנושאים:  וכלכליות  ארגוניות  המלצות  גם  ניתנות 
מעורבות תושבים, תשתיות הנדסיות, פיתוח הכלכלה, פיתוח התיירות ונושאי 

תנועה וחניה� 

ודן  אותם  ממפה  השונים,  הציבוריים  המרחבים  סוגי  את  מגדיר  התכנון  פרק 
להתערבות  המתודולוגיה  מוצגת  כן  כמו  אלה�  במרחבים  ליישום  בפרויקטים 
הנובעים  עדיפויות  וסדרי  מובנים  קריטריונים  על־פי  אלה  במרחבים  ולטיפול 
ושיתוף־פעולה,  זמינות  הציבורית,  המעורבות  אפשרויות  הפעולה,  מדחיפות 

נראּות, אפקטיביות הפעולה וכד׳�

וסל מלא שיבטאו את  בינוני  סל  מינימאלי,  סל  רמות התערבות:  נקבעו שלוש 
העדיפויות והיקף הפעולות הנחוצות וכן אמצעי התערבות בתחום הפיזי� אלה 
המרחב  שדרוג  הרחוב,  שפת  מרכיבי  עיצוב  ואתרים,  מבנים  שימור  כוללים: 
הציבורי, שיפור תנאי המגורים ועוד� הפרק מספק דוגמאות לפרויקטים הניתנים 

לביצוע במרחב הציבורי�

נושאיים  פרקים  באים  ויישומה,  לביצועה  וההמלצות  התכנית  הצגת  לאחר 
באדריכלות  הציבור,  מוסדות  במערך  העתיקה,  העיר  באוכלוסיית  העוסקים 

ובמורשת בנויה, בכלכלת העיר, בתיירות, בתשתיות ובנושאי תחבורה ונגישות�

בעיר  המתגוררות  והקהילות  הקבוצות  במגוון  דן  באוכלוסייה  העוסק  הפרק 
העתיקה, גודלן, תנאי מגוריהן והדרכים לשיתופן בתהליכי הפיתוח של המרחבים 
היוזמות  לסביבתה,  העתיקה  העיר  בין  הזיקות  גם  נדונו  לסוגיהם�  הציבוריים 
הקהילתיות הקיימות, גיבוש המנהיגות המקומית ושיתוף התושבים בפרויקטים, 

במקביל לתהליך התכנון הכולל� הפרק דן גם בנושא צפיפות האוכלוסייה�
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הכשרת  ובהם:  לביצוע  מומלצים  פרויקטים  של  רשימה  הוצעה  החברתי  בפרק 
צוותים חברתיים, הקמת מרכזי מחשוב לנוער, הכשרת מתכננים, ארגון פעילויות 
לשימוש  מבנים  שיקום  מסורתיות,  ומלאכות  אומנויות  מרכז  הקמת  חברתיות, 

קהילתי והקמת ִמנהל קהילתי ייעודי לעיר העתיקה�

כי  נקבע  רבה�  לתשומת־לב  זכה  העתיקה  העיר  ברובעי  הציבור  שירותי  מערך 
דרושה גמישות בכל הנוגע למכסות התכנון המקובלות בשל המחסור בקרקעות 
שהשירותים  הומלץ  העתיקה�  בעיר  המתגוררים  של  הרבה  והצפיפות  זמינות 
יותר  מבוגרים  לגילאים  והשירותים  החומות  בתוך  יסופקו  הצעירים  לגילאים 
כמו  שונים  שימושי־קרקע  בין  לשילוב  הנחיות  נקבעו  כן  כמו  לחומות�  מחוץ 
מוסדות־ציבור  שילוב  או  בתי ספר  בחצרות  פתוחים  קהילתי בשטחים  שימוש 

במפלסי בנייה שונים על אותה חלקת קרקע� 

לגילאים  חינוך־על  לשירותי  בעיקר  ציבור,  לשירותי  מפורטת  פרוגרמה  הוכנה 
הצעירים )גני־ילדים ובתי״ס יסודיים(, זאת בנוסף לשירותים קהילתיים שכונתיים 

ורובעיים כמו מרפאות, שירותי־דת ושטחים פתוחים ציבוריים�

פרק מיוחד מוקדש לאדריכלות ולמורשת הבנויה� הפרק דן בחשיבות התרבותית 
והעולמית של אתרי המורשת בהקשר של הכרזת העיר העתיקה כאתר־מורשת־
המדעיים  התרבותיים,  ההיסטוריים,  בערכים  דיון  אונסק״ו�  ידי  על  עולמית 
והאסתטיים כמו גם בנושא האותנטיות והדרכים לניהול נכון של המורשת הבנויה 
להגנה  הגבולות  נקבעו  העתיקה�  העיר  תושבי  של  היום־יום  בחיי  לפגוע  מבלי 
הכולל:  העתיקה  העיר  דימוי  של  ניתוח  ונערך  לעיר  סביב  מפיתוח  אפקטיבית 
מתחמים חשובים, מבטים, מוקדי־פעילות, נקודות־ציון מיוחדות והאינטראקציה 

בין הצופה לסביבה� 

לגבי  הדיון  הורחב  ולכן  רבה  חשיבות  העתיקה  העיר  של  הדימוי  לנושא 
המתודולוגיה של בחינת הדימוי באמצעות מבטים וכלים אחרים, במטרה לעמוד 
על השפעת הדימוי העירוני על התכנון ועל מתן ההנחיות העיצוביות הנוגעות 

לדרכי השימור בין החומות ובמרחב הצופה אליהן� 

נערך ניתוח מפורט של מורשות הבנייה הערבית־מוסלמית, הנוצרית והיהודית 
ונותחו מרקמי הבנייה בעזרת סקר־שדה ומדגם של אתרים ומונומנטים חשובים� 
לסקרים  דוגמא  שישמשו  כדי  לשימור  ולמונומנטים  לאתרים  כרטיסיות  הוכנו 

בעתיד� הכרטיסיות מפורטות מאוד ומאפשרות סקירה מעמיקה של כל אתר תוך 
מתן הנחיות לשימור פיזי מפורט�

הפרק הכלכלי מנתח את התעסוקה והמסחר, מצביע על התיירות כענף המרכזי 
המזין את הפעילות המסחרית בין החומות, סוקר את שירותי המסחר האחרים, 
היקפם ואומדני ההוצאות של התיירים והמבקרים כמו גם תושבי העיר הערבים 
ועל  צוות התכנון  ידי  על  על סקר־שדה מקיף שנערך  והיהודים� הפרק מתבסס 

מקורות נוספים ומציע הנחיות לפעילות המסחר והתעסוקה בעיר העתיקה�

פרק מרכזי אחר עוסק בנושא תיירות בת־קיימא בעיר העתיקה� נסקרו בהרחבה 
ההיצע התיירותי הקיים, מסלולי התיירות, מוקדי הביקור החשובים והשירותים 
הביקוש  מאפייני  של  ניתוח  נערך  והסעדה(�  אירוח  )שירותי  המשלימים 
התיירותיים ותחזיות ביקוש בחומשי שנים לעתיד� על בסיס סקר־שדה מפורט 
נקבעו מוקדי הגודש וצווארי הבקבוק וכן האילוצים להתפתחות מערך התיירות� 
גובשו קווים מנחים להמשך הניהול התיירותי בעיר העתיקה בהקשר של שימור 
האתרים והכשרתם למבקרים וכן תכנית־פעולה העוסקת בניהול מערך התיירות, 
בחלוקת הסמכויות בין המפעילים השונים, בצורך בגיבוש נוהלי עבודה ומערכת 
סמכויות ובגיבוש תכנית לניהול ביקושים, לרבות הרחבת שעות הפתיחה, פיתוח 
מסלולים נוספים והכנת מערכת־ניטור של הפעילות התיירותית� נושאי השיווק 

והאכסון זוכים בו לדיון מעמיק�

הפרק העוסק בתשתיות ההנדסיות מצביע על הבעיות הקשות הקיימות במערך 
היא  אחרים  ובחלקים  אחדים  באזורים  בחסר  לוקה  הביוב  תשתית  התשתיות� 
טעונה החלפה� התשתיות ברחובות הצרים בוצעו ללא סדר ותוך ערבוב של קווי 
הניקוז  במערכות  ובעיות  ביוב  הצפות  ועוד�  לתקשורת  כבלים  טלפון,  חשמל, 
מבנים  של  יסודות  סיכון  תוך  השפכים,  לתשתית  נקיים  מים  לחלחול  גורמות 

ואבדן מים�

לבלימת ההידרדרות בתשתיות ההנדסיות הוצע להחליף חלק ממערכות הביוב 
והניקוז ואף נקבעו סדרי־עדיפויות ע״פ חומרת המצב� מערכות החשמל טעונות 
בין כל חברות התשתית  נוהל תיאום  ודרוש  גידול בצריכה  אף הן שיפור לאור 
של  יתר  הנחת  מערכותיהן�  את  לשפר  רצון  שהביעו  העתיקה  בעיר  הפועלות 
יותר  עוד  מסבכים  הגגות  על  וקולטים  דודי־מים  ומנועי־מזגנים,  צלחות־לוויין 

את המצב ומהווים פגיעה חזותית בחזית החמישית של העיר�
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צמצום  על  הומלץ  ולהנגשה�  לתנועה  הכבישים,  למערכת  הוקדש  מיוחד  דיון 
מהלך   – החניה  תקני  ביטול  ועל  העתיקה  העיר  אל  הנכנסת  הפרטית  התנועה 
לנותני  אישורי־כניסה  ולמתן  התנועה  להגבלת  המנגנון  נקבע  בוצע�  שכבר 
שירותים� הוכנה תכנית עקרונית לניהול התנועה בעיר העתיקה במהלך אירועים 
גדולים והומלץ על שילוב שבילי־אופניים ומתן אפשרויות כניסה לרכבי־חירום 

ושירותים אחרים�

נושא הנגישות לאנשים בעלי מוגבלויות נדון בהרחבה� נערך סקר נגישות מקיף 
באזור העיר העתיקה ונקבעה המתודולוגיה להביא לשיפור הנגישות על פי מדד 
מכשולים,  הסרת  הם:  שנקבעו  הפתרונות  למקום�  הנגישות  תנאי  של  משוקלל 
טיפול בשיפועים, טיפול במדרגות, טיפול כולל במרקמים בנויים, חניות לנכים 
שיפורים  גם  נדונו  בתנועה�  פיזיות  מוגבלויות  לבעלי  ציבוריים  ושירותים 
הדרושים לבעלי מוגבלויות חושיות – ראייה ושמיעה: גובה מעברים והתמצאות 
במרחב עם שילוט קולי למוגבלי־ראייה ולקשישים, תאורה נכונה, אמצעי ניווט 
ואמצעים  התאורה  ההסברתי,  השילוט  את  להרחיב  הוצע  ועוד�  אלקטרוניים 
מעשיות  המלצות  כוללת  הנגישות  תכנית  ללקויי־שמיעה�  נוספים  טכנולוגיים 

לביצוע באזורים שונים לפי סדרי־עדיפות�
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2. חשיבותה של ירושלים העתיקה
והחשובות  העתיקות  הערים  אחת  והיא  שנה  ששת־אלפים  קיימת  ירושלים 
בהיותה  היהודי  ונחשבת למרכזו הרוחני של העם  ליהדות  היא קדושה  בעולם� 
ישו  כי בה נצלב  מקום המקדש, בה שרד הכותל המערבי� היא קדושה לנצרות, 
לפי  הגיע,  אליה  כי  לאסלאם,  קדושה  היא  המתים�  מן  האמונה,  לפי  חזר,  ובה 
האמונה, הנביא מוחמד במסעו הלילי לירושלים ובעלייתו לשמים )אל־אסראא 
אחרית  האמונה,  פי  על  תתרחש,  שּבֹו  המקום  גם  היא  ירושלים  ואל־מעראג׳(� 
את  אליה  נושאים  המונותיאיסטיות,  הדתות  לשלוש  מקודשת  בהיותה  הימים� 

עיניהם מאות מיליוני מאמינים בעולם כולו� 

בירושלים העתיקה אתרים בעלי חשיבות דתית ותרבותית עליונה ובראשם הר 
הבית/אל־חרם א־שריף, מבנה הזיכרון המוסלמי ׳כיפת הסלע׳, מסגד ׳אל־אקצא׳, 
וכנסיית הקבר הקדוש� העיר, בתחום שבנה סולימאן המפואר  הכותל המערבי 
במאה ה־16, משתרעת על פני 830 דונם בלבד – חמישית מכך תופס מתחם הר 
הבית/אל־חרם א־שריף� העיר שבין החומות התחלקה באופן מסורתי לרבעים 
)המוסלמי,  בימינו  הנהוגים  הרבעים  שמות  האתני�  בהרכבם  מזה  זה  הנבדלים 

הנוצרי, הארמני והיהודי( הונהגו רק בראשית המאה ה־19� 

מאז נכבשה העיר על ידי דוד המלך, עברה ירושלים תהפוכות רבות� נוכח חשיבותה 
בצומת הדרכים שבין אפריקה  הגאופוליטי  מיקומה  ולאור  והתרבותית  הדתית 
כל  פעמים�  מספר  ונבנתה  נהרסה  נכבשה,  במצור,  הושמה  היא  הקרוב,  למזרח 
מורשתה  העשיר את  התרבותי,  חותמו  בה את  הותיר  האלה  אחד מהאירועים 

והעלה את קרנה� ירושלים מוכרת היום כאתר־מורשת־עולמית�

2.1 החשיבות הדתית
בערים עתיקות רבות היה האקרופוליס המקום הנישא ביותר, לו יוחסה משמעות 
האלים�  או  האל,  לבין  האדם  בין  הקשר  את  שייצג  המזבח  ניצב  ועליו  רוחנית 
עוד  והפולחן  המסורות  אתר  היה  המוריה  הר  יוצאת־דופן�  אינה  ירושלים 
בתקופת היבוסים� בזכות היותו נישא ובולט הוקם עליו, פעמיים, בית המקדש 
הפך  מכן  לאחר  קפיטולינוס�  יופיטר,  של  הרומי  המקדש  הוקם  חורבותיו  ועל 

את  עליו  שהקים  המוסלמי  הכובש  בעיני  א־שריף(  )אל־חרם  למקודש  המקום 
מבנה הזיכרון שנקרא ׳כיפת הסלע׳ ואת מסגד אל־אקצא� מסגד זה הוא דוגמה 
יוחסו  הזה  למקום  מוסלמי�  לבית־תפילה  הנוצרית  הבזיליקה  להפיכת  מובהקת 
 axis( העולם  ציר  נחשב  והוא  יצחק  עקידת  כמו  שונים,  קדמוניים  נרטיבים 

mundi( המחבר בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה�

2.2 ירושלים ביהדות
העם  של  הרוחני  והמרכז  המוקד  ליהדות,  ביותר  הקדושה  העיר  היא  ירושלים 
קובעת  ביותר  המוקדמת  המסורת  הספירה�  לפני  ה־10  המאה  מאז  היהודי 
בבית המקדש�  המזבח  יותר  עמד מאוחר  במקום שבו  נברא  הראשון  כי האדם 
הנצרות קבעה בהמשך את מקום קבורתו של אדם הראשון בגולגולתה, היא מקום 
הצליבה של ישו� בתורה נאמר שנוח ציין כי ירושלים תיכלל בירושת בנו, ֵשם� 
אחת הגרסאות היא שלאחר שהעיר גדלה ונזקקה לממשל, הוכתר ֵשם למלך וניתן 
לירושלים� בעת העתיקה חולקה העיר  גם  ׳מלּכי־צדק׳, שם ששימש  לו התואר 
לשניים – העיר ׳התחתונה׳ בדרום, שנקראה סאלם והעיר ׳העליונה׳ שניצבה על 
גבעה נישאה יותר בצפון וכללה את אתר המזבח שעל הר המוריה� כאשר נאמר 
המוריה�  להר  לעלות  אלוהים  לו  הורה  לקרבן,  יצחק  בנו  את  להעלות  לאברהם 
אברהם כינה את המקום ׳ִיראה׳� שמות שני חלקי העיר חוברו יחדיו )יראּו-ירּו( 

וכך נקראה העיר ירו־שלם, שפירושה: יראת כבוד מוחלטת לאלוהים�

בחּומש�  נזכרת  אינה  היא  אך  פעמים,   669 ״ירושלים״  המילה  מופיעה  בתנ״ך 
למאה  הראשונה  המאה  בין  שנכתבו  והתלמוד,  )הִמשנה  שבעל־פה  התורה 
ירושלים  העיר�  עם  היהדות  של  הקשר  את  לעומק  מסבירה  לספירה(  השישית 
קבועה עמוק בתודעה הדתית היהודית� היהודים נשאו את עיניהם לירושלים מאז 

ומתמיד, העלו אותה על ראש שמחתם וייחלו לעלות אליה ולבנותּה�

בעת העתיקה סבבה היהדות סביב בית המקדש שהוקם על פסגת הר המוריה� 
הכיפורים  ביום  השנה,  בראש  התקיימו  המקדש  בבית  העיקריים  הטקסים 
הארץ  תושבי  נאספו  בהם   – וסוכות  שבועות  פסח,   – הרגלים  ובשלושת 
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בירושלים� בחג החנוכה נחגגת הקדשתו המחודשת של בית המקדש השני, לאחר 
שחולל בידי היוונים� צומות ט׳ באב, י׳ בטבת וי״ז בתמוז מציינים את האבל על 
קיר התמך המערבי של מתחם הר הבית,  בית המקדש� הכותל המערבי,  חורבן 
הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות מאז החורבן� הכותל, שהוא הנקודה הנגישה 
הקיר  כשריד  נשמר  הקודשים,  קודש  עמד  שבו  המקורי  לאתר  ביותר  והקרובה 
ותזכורת  המקדש  לבית  מצבת־זיכרון  משמש  והוא  המקדש  בית  של  החיצוני 
לעבר� המונח המשפיל ׳Wailing Wall׳ )כותל הדמעות(, שימש את הגויים כדי 

לייחס ליהודים את הקינות על אבדן בית־מקדשם�

2.3 ירושלים בנצרות
לנוצרים  גם  חשובה  ירושלים  הישנה׳(,  )׳הברית  בתנ״ך  הרם  למעמדּה  בנוסף 
לפי  ישו�  של  ותחייתו  צליבתו  ייסוריו,  חייו,  בפרשת  המרכזי  מעמדּה  בזכות 
הברית החדשה, ישו הובא לירושלים, הוצג בבית המקדש ונכח בה בחגים� הוא 
הטיף בירושלים, ריפא בה חולים וגירש את הסוחרים מהר הבית� בירושלים גם 
התרחשו אירועי השבוע האחרון בחיי ישו )הפסיון( ובכלל זה הסעודה האחרונה, 
תחייתו,  בסמוך,  קבורתו  בגולגולתה,  צליבתו  משפטו,  בגת־שמנים,  מעצרו 
עלייתו לשמים ונבואתו לשוב� זהו גם המקום בו המשיכו שליחיו להטיף על פי 
דרכו� ספר הִהתגלות מנבא את בנייתה של העיר מחדש באחרית הימים ואת בוא 

המשיח בשנית� 

על יסוד אמונה זו הוקמו בירושלים כמה מן הכנסיות החשובות לנצרות ובראשן 
)גולגולתה(  הצליבה  במקום  הנוצרית,  המסורת  על־פי  הניצבת,  הקבר,  כנסיית 
והקבר הקדוש� כנסיות אחרות ניצבות במקום חדר הסעודה האחרונה בהר ציון, 
ישו בדרכו לצליבה(,  הייסורים של  נתיב  )היא  דולורוזה  בוויה  וכן בגת־שמנים, 
המקומות  את  ומותו�  חייו  בפרשת  הקשורים  אחרים  ובאתרים  הזיתים  בהר 
והם  הלנה  וִאמו  הראשון  קונסטנטין  הקיסר  וקבעו  זיהו  העיקריים  הקדושים 
הרם  מעמדה  את  וקבעו  בירושלים  הראשונות  הכנסיות  של  בנייתן  את  שיזמו 
של העיר כמרכז עלייה־לרגל� מאוחר יותר, בוועידת כלקדון, בשנת 451, הועלה 
הבישוף של ירושלים לדרגת פטריארך וכך צוינה חשיבותה של ירושלים לנצרות�

2.4 ירושלים — אל־קודס באסלאם
ובחשיבותו לאסלאם, לאחר  מסגד אל־אקצא נחשב למקום השלישי בקדושתו 
המסגדים של מכה ומדינה� העיר קשורה קשר הדוק עם נביאי האסלאם המוקדמים 
)אברהם(,  אל־חליל  איברהים  עם  ובמיוחד  והחדשה,  הישנה  מהברית  שאומצו 
על  מספר  הקוראן  )ישו(�  ואיסא  )שלמה(  סולימן  )דוד(,  דאוד  )משה(,  מוסה 
רכיבתו הלילית )אל־אסראא( של מוחמד על בהמתו הפלאית אל־בוראק, ממכה 
אל־ ועם  ירושלים  עם  בחדית׳  המזוהה  )אל־אקצא(,  ביותר  הרחוק  למסגד  עד 
)אל־מעראג׳(  השמימה  מוחמד  עלה  שם,  שנשא  התפילה  בתום  א־שריף�  חרם 
שם דיבר עם גבריאל ועם נביאים קדומים יותר ושב למכה� גם מסורת זו מציגה 
את ירושלים כציר העולם )axis mundi(� נוכח חשיבותה, היתה ירושלים כיוון 

התפילה הראשון, לפני הכעבה שבמכה�

המונומנטים העיקריים לאסלאם בירושלים הם אתר הזיכרון ׳כיפת הסלע׳, ׳אל־
׳אל־אקצא׳� מבנים  חראם א־שריף׳, מקום עלייתו של מוחמד השמימה ומסגד 
מונומנטאליים אלה הם בין המבנים המוסלמיים המוקדמים ששרדו� בסמוך להם 

הקימה הח׳ליפות האומאית סדרה של מבני־ִמנהל מרשימים�
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3. תולדות ירושלים העתיקה
של  ביותר  המוקדם  שהכיבוש  כך  על  מצביעים  בירושלים  שנמצאו  כלי־חרס 
)האלף  הכלקוליתית  בתקופה  אירע   – המוריה  הר  של  הדרומי  חלקו   – העופל 
בתקופת  קבע  של  להתיישבות  ברורות  ראיות  קיימות  הספירה(�  לפני  הרביעי 
במיוחד  לפני הספירה(,   3000-2800( הכנענית  או בתקופה  הברונזה המוקדמת 
באזור מעיין הגיחון )עיר־דוד/סילואן(� ירושלים נזכרת לראשונה בספרות בכתבי 
המארות מן המאה ה־19 לפני הספירה ובמכתבי עמארנה מן המאה ה־14 לפני 

הספירה, על פיהם היא שוכנת בין קיסרות מצרים למסופוטמיה�

המקראי  באזכורּה  ועבר�  ֵשם  ידי  על  הוקמה  העיר  המקראית,  המסורת  פי  על 
ידי מלכיצדק, בן־בריתו של אברהם, ככל הנראה מלך  הראשון היא נשלטה על 
בטרם  הברונזה,  בתקופת  בירושלים  שישב  כנעני  שבט  היו  היבוסים  היבוסי� 
מביצורי  חשובים  שרידים  נחשפו  הגיחון  מעיין  באזור  דוד�  בידי  העיר  נכבשה 
העיר בתקופה היבוסית� לאחר כיבוש העיר הפך אותה דוד לבירת ממלכת ישראל 
המאוחדת� בימי דוד עמד המזבח על הר המוריה, ואחרי מותו הקים בנו, שלמה, 
היה  המקדש  בית  ה׳מילוא׳�  את  וכן  ענק  ארמון  מפואר,  מקדש  מקום,  באותו 

משכנו של אל מונותיאיסטי אחד ומקום משכנה של תיבת הברית�

בחפירות הארכיאולוגיות לא נמצאו שרידים לעבודות־בנייה חשובות בירושלים 
מאוחרת  מתקופה  שרידים  נחשפו  אך  הספירה(,  לפני   1000 )סביב  זו  בתקופה 
לפני הספירה(  עד המאה השביעית  )המאה התשיעית  יהודה  יותר של ממלכת 
בית  של  מעמדו  ומגורים�  ִמנהל  מבני  ביצורים,  זה  ובכלל  בירתה,  שירושלים 
המקדש כמרכז פולחני ראשון במעלה, הודגש במיוחד בעקבות הרפורמות הדתיות 
ובבית־אל�  בשיֹלה  אחרים,  מרכזי־פולחן  חשבון  על  ויאשיהו  חזקיהו  שהנהיגו 
הדתי  המקדש  ירושלים  היתה  הברזל,  בתקופת  או  ראשון,  בית  תקופת  בשלהי 
והאשורים  סנחריב  בפלישת  עמדה  היא  לעלייה־לרגל�  ומרכז  בממלכה  היחיד 
נפלה בידי הבבלים ב־597 לפני הספירה�  ליהודה בשנת 701 לפני הספירה, אך 
הבבלים הרסו את המקדש ואת החומות ומינו על יהודה מושל מטעמם� כעבור 
ליהודה  לשוב  ליהודים  פרס,  מלך  השני,  כורש  התיר  ושבי  גלות  שנות  עשרות 
ולבנות מחדש את בית־מקדשם� לפי המסורת הושלמה בנייתו של המקדש ב־516 
לפני הספירה, בתקופת מלכותו של דריווש הראשון� עזרא, ואחריו נחמיה, הקימו 

מחדש את חומות העיר ותחת שלטונם היתה יהודה פרובינציה פרסית�

לאחר כיבוש האימפריה הפרסית בידי אלכסנדר מוקדון )333-332 לפני הספירה(, 
והסלאוקים(�  תלמי  )בית  יוונית  תרבותית  ולהשפעה  לשליטה  ירושלים  עברה 
המחלוקת שנתגלעה בעם סביב השפעת ההלניזם הגיעה לשיאה במרד המכבים, 
שבראשו עמד מתתיהו הכהן הגדול�  בעקבות המרד הפכה ירושלים לבירת הממלכה 
החשמונאית העצמאית לכמה מאות שנים, עד שנתגלעה בתוך השושלת מחלוקת, 
שהובילה להתערבות רומית ולהכרזה כי יהודה היא פרובינציה אוטונומית תחת 
הורדוס  את  הרומים  מינו  בערך,  הספירה  לפני   19 בשנת  החשמונאים�  שלטון 
שאותותיהן  בעבודות־בנייה  שִהרּבה  דומיננטי  שליט  היה  הורדוס  למלך־וסל� 
ניכרות בירושלים עד עצם היום הזה� הוא שיפץ את בית המקדש, סלל דרכים 
חדשות והקים חומות אך כדי לצמצם את השפעת הכוהנים, הוא העביר את בירת 
הפרובינציה לעיר החדשה קיסריה� לאחר מות הורדוס, בשנת 4 לפני הספירה, 
נשלטה יהודה במישרין ע״י רומא, תחת סדרת נציבים שמשלו בארץ לצד יורשי 
טיטוס,  ולאומי�  דתי  רקע  על  היהודית  האוכלוסייה  מרדה   66 בשנת  הורדוס� 
ירושלים בשנת 70  שעתיד היה להתמנות לקיסר האימפריה הרומית, כבש את 
לספירה בראש הלגיון הרומי העשירי והרס את רוּבה, ובכלל זה את בית המקדש� 
האירוע מונצח בקשת טיטוס בפורום העתיק של רומא ובמסורת היהודית של 

צום ט׳ באב�

תחייתו  צליבתו,  אתר  בהיותה  הנצרות,  לערש  ירושלים  הפכה  תקופה  באותה 
בו  למקום  ירושלים  הייתה  יותר  מאוחרת  בתקופה  ישו�  של  השמימה  ועלייתו 

החלו שליחיו של ישו להטיף את עיקרי הנצרות�

 135 בשנת  השני,  המרד  מכישלון  כתוצאה  וניזוקה  נבזזה  שירושלים  לאחר 
לספירה, עברה העיר לשליטה ישירה של רומא� במאה השנייה שינה אדריאנוס 
את שמה לאיליה קפיטולינה והפכה למושבה רומית פגאנית� על היהודים נאסר 
להיכנס אליה, על אתר בית המקדש היהודי הוקם מקדש ליופיטר קפיטולינוס, 
הקבר  כנסיית  לאתר  הימים  ברבות  שהפך  באתר  הוקם  ונוס  לאלה  וִמקדש 

הקדוש�

לאחר שהאימפריה הרומית קיבלה עליה את הנצרות כדת רשמית, שבה ועלתה 
קרנה של ירושלים� בשנת 326 לספירה זיהתה הלנה, אמו של הקיסר קונסטנטין, 
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נבנתה  הקיסר  בנה  ובהוראת  ונוס  למקדש  מתחת  ישו  של  קבורתו  מקום  את 
ומקום  לנצרות  חשובה  עיר  והפכה  התפתחה  ירושלים  ענקית�  כנסייה  במקום 
בין  המוקדמת�  הנוצרית  הכנסייה  של  הפטריארכים  מחמשת  אחד  של  מושבו 
החומות ובסמוך להן הוקמו מבנים חשובים לנצרות, ובכללם כנסיות ציון, הניאה 
בית  של  הערבית  הח׳ליפּות  בידי  ירושלים  נפלה  לספירה  ב־638  וגת־שמנים� 
אּומיה� עבד אל־מלּכ הקים את כיפת הסלע על הר המוריה ואת מסגד אל־אקצה 
תחת  ואל־מעראג׳�  אל־אסראא  לכבוד  א־שריף  אל־חרם  של  הדרומי  בחלקו 
השלטון המוסלמי שגשגה ירושלים ואף כי הוטלו מגבלות על היהודים והנוצרים, 
נהג בהם השלטון המוסלמי בסובלנות יחסית� ברם, גישה זו חלפה לאחר שהעיר 
נכבשה בידי העבאסים והפטימים וכנסיית הקבר הקדוש נהרסה בהוראת הח׳ליף 

המצרי הפטימי אל־חּכים�

מאירופה  הראשון  הצלב  מסע  יצא  הסלג׳וקים,  בידי  ביזנטיון  נפילת  לאחר 
לירושלים� ביולי 1099 לספירה נפלה ירושלים בידי הצלבנים, שטבחו בתושביה 
׳ממלכת־ירושלים׳  לבירת  הפכה  ירושלים  רחם�  ללא  והיהודים  המוסלמים 
הפיאודלית והמתיישבים הנוצרים שבאו מהמערב בנו מחדש את כנסיית הקבר� 
וכנסיות  מקדשים  נבנו  א־שריף,  הבית/אל־חרם  הר  שעל  המוסלמים  באתרים 
שנקראו ״טמּפלּום דומיני״ ו״טמפלום סלומוניס״� העיר בוצרה מחדש ונבנו בה 
חומות, ארמונות ומצודה חדשה� ברם, הפרק הנוצרי בתולדות ירושלים היה קצר� 
אל־מועזם,  הורה  לספירה  וב־1219  א־דין  סלאח  אותה  כבש  לספירה  ב־1187 
הסולטאן האיובי של דמשק, להרוס את חומות העיר� ירושלים הפכה פגיעה יותר 

והדבר פגע במעמדה�

ב־1244 לספירה נכבשה ירושלים מחדש על ידי האיוּבים ובשנת 1260 לספירה 
מבנים  בה  בנו  בה,  לבקר  נהגו  הממלוכים  השליטים  הממלוכים�  אותה  כבשו 
ועודדו את ההתיישבות המוסלמית בעיר� מבנים  חדשים, הרחיבו את מסגדיה 
רבים נבנו סמוך לאל־חרם א־שריף, שהחשוב בהם היה מתחם סוק אל־כתאנין 
ולמעשה  תקופה  באותה  העיר  של  קרנה  עלתה  לא  זאת,  עם  הכותנה(�  )שוק 

נחשבה בעיני הממלוכים למקום גלות לפקידים שסר חינם�

ב־1517 נפלה ירושלים בידי הסולטאן העות׳מאני סולימן המפואר� סולימן יזם 
את בניית חומות העיר מחדש, האקוודוקט שהביא מים לעיר ומספר מבנים על הר 
הבית� בתקופה העות׳מאנית העניקו הסולטאנים חסות לאורתודוכסים היוונים, 

ואלה ניצלו זאת להקמה ולבנייה־מחדש של כנסיות, בתי־חולים וקהילות� סביב 
1700 בא לירושלים רבי יהודה החסיד בראש קבוצה גדולה של עולים יהודים ויזם 

את בנייתו של בית הכנסת הגדול שזכה אח״כ לכינוי ׳החורבה׳�

הצטמצמה�  ואוכלוסייתה  העות׳מאנית  ירושלים  של  קרנה  ירדה  ה־19  במאה 
ולאסלאם�  נוכח חשיבותה ליהדות, לנצרות  עם זאת היא היתה עיר הטרוגנית 
מוסלמים  נוצרים,  יהודים,  עיקריות:  קהילות  לארבע  נחלקו  העיר  תושבי 
דתן,  פי  על  יותר,  קטנות  לקבוצות־משנה  התחלקה  מהן  אחת  כל  וארמנים, 
ונתגלעו  הקדושים  המקומות  סביב  הקהילות התקבצו  האתני�  ומוצאן  מסורתן 
ביניהן מחלוקות שהביאו להתערבות פעילה של המעצמות האירופיות� בתקופה 
מן העולים  רבים  בה את חותמה�  להותיר  היהודית אל העיר  זו החלה ההגירה 
הרפורמות  לחומות�  מחוץ  שנבנו  חדשות  בשכונות  מתיישבים  החלו  החדשים 
)תנזימאת( שהנהיגה האימפריה העות׳מאנית ב־1839 הביאו למודרניזציה ושינו 
את שיטת הבעלות על הקרקעות� שינוי זה הביא למכירתן של קרקעות זמינות 
השלטון  באו�  מקרוב  שזה  וליהודים  זרים  לתושבים  לכנסיות,  ולהעברתן  רבות 
הוויתור  ובעקבות  עלי  מוחמד  בידי  כיבושה  בעקבות  נחלש  בירושלים  התורּכי 
בעקבות מלחמת  גברה  העיר  על  האירופיות  ב־1840� השפעת המעצמות  עליה 
קרים )1856-1853(, עד שב־1917 נכבשה ירושלים מידי התורכים על ידי צבאו 
של הגנרל הבריטי אלנבי, שהבטיח לכל הדתות והעדות חופש פולחן בירושלים� 
בהמשך קיבלה בריטניה את המנדט על פלשתינה מידי חבר הלאומים וירושלים 
רוב תושבי  ה־20 המוקדמות המשיכו  עד שנות  בירת ממשלת המנדט�  הוכרזה 
ירושלים לחיות בין החומות ומדי לילה ננעלו השערים� באותה תקופה התגלעו 
מחלוקות בין הערבים, תושבי העיר, לבין היהודים סביב הסדרי התפילה בכותל 

המערבי�

בשנת 1948, במלחמת העצמאות, עמדה העיר העתיקה במרכז הקרבות� המלחמה 
הסתיימה בפינוי התושבים היהודים ובהרס הרובע היהודי, ובכלל זה בית־כנסת 
׳החורבה׳, על ידי הירדנים� במלחמת ששת הימים, לאחר שהלגיון הירדני הפגיז 
המוגרבי  הרובע  ישראל�  לריבונות  ועברה  העתיקה  העיר  נכבשה  ירושלים,  את 
שהיה סמוך לכותל נהרס ובמקומו נבנתה רחבת הכותל המערבי� באותה עת קיבל 
הוואקף את ניהול הר הבית ולאחר מכן נאסרה תפילת היהודים במקום� הרובע 
ישראלית על  ריבונות  וישראל הכריזה באופן חד־צדדי על  נבנה מחדש  היהודי 

העיר העתיקה�



23

3.1 אוניברסאליות העיר ומעמדה יוצא הדופן
יוצאי־ אוניברסאליים  ערכים  בעל  היא אכן מקום  ירושלים  העיר העתיקה של 
שנה,   6000 כמעט  ברציפות  ומיושבת  חומה  מוקפת  היסטורית  עיר  היא  דופן� 
לכאורה,  מפחית,  הגאוגרפי  מיקומה  אלה�  ימינו  ועד  הכלקוליתית  התקופה  מן 
מיכולתה להיות עיר מרכזית, אך חשיבותה ההיסטורית והרוחנית לא פגה חרף 

התלאות שפקדו את תושביה לאורך הדורות�

לירושלים נודעת חשיבות הן כמקום פיזי והן כישות ֶמַטה־פיזית� בתור שכזאת 
היא נתפסת כאידיאל שמימי, כאוטופיה ואפילו כגן־עדן עלי אדמות� בתפקידה 
אמנים  לכותבים,  והשראה  לעלייה־לרגל  מוקד  שנים  מאות  שימשה  היא  זה 
ומוזיקאים מכל רחבי העולם� היא אף הועתקה באופן סימבולי למקומות אחרים 
בעולם, כמקום מיסטי וכיעד לעלייה־לרגל, כגון נובו־ירוסלימה ברוסיה, לליבלה 
באתיופיה, הַסקרי־מונטי )ההרים הקדושים( באיטליה, או כרמז באידיאליזציה 
של אנגלייה כירושלים� תפקיד זה הוּכר ביסודו בהכרזת אונסק״ו על לליבלה ועל 

הסקרי־מונטי כאתרי־מורשת־עולמית בפני עצמם�

ירושלים נחשבת טבור העולם� המקום שהאל בחר לשכון בו וערש התפתחותן 
של שלוש הדתות המונותיאיסטיות – היהדות, הנצרות והאסלאם� היא נחשבת 
מוקד להתפתחות הערכים השולטים בחייהם של מרבית תושבי העולם, עובדה 
החשובים  מהאירועים  רבים  כן,  על  יתר  אוניברסאלית�  עליונות  לה  שמעניקה 
המתוארים  הסיפורים  מן  ואחדים  החדשה  ובברית  במקרא  המתוארים  ביותר 
בקוראן התרחשו בירושלים ומשום כך היא חלק אינטגראלי מתוכנן�  בעיני שלוש 
האדם  בו  המקום  בשמים,  נוגעת  הארץ  בו  הרוחני  הציר  נחשבת  העיר  הדתות 

פוגש באלוהיו ובו עתידה להתרחש אחרית הימים�

שורה של מונומנטים מפוארים, חלקם אף אתרי־מורשת־עולמית בזכות עצמם, 
הם הביטוי הפיזי של הקשר בין ירושלים לדתות ולאמונות שצמחו בין חומותיה� 
הר הבית, האתר בו ניצבו שני בתי המקדש של עם ישראל, הוא המתחם הקדוש 
הבנאי  המלך  בהשראת  עוצבה  הסופית  צורתו  הקלאסי�  בעולם  ביותר  הגדול 

הורדוס, שהפרופיל שלו ניּכר בעיר העתיקה עד היום�

הכותל המערבי, על־פי המסורת, שריד יחידי מבית המקדש, הוא אתר התפילה 
הּפעיל והמקודש ביותר ליהדות מאז חורבן בית המקדש� על הר הבית/אל־חרם 
אל־אקצא׳  ׳מסגד  ומולו  הסלע׳  ׳כיפת  המרהיב  הזיכרון  מבנה  ניצב  א־שריף 

המקודש� המבנה הצלבני הייחודי והמרהיב של כנסיית הקבר לכד את דמיונו של 
העולם הנוצרי, שימש השראה לכנסיות רבות בעולם ועמד במרכזם של אירועים 

היסטוריים שהשפיעו על ירושלים ועל העולם הנוצרי כולו�

השנה  בלוח  וחגים  אירועים  משחזור  הנובעות  ירושלים,  של  הליטורגיות  גם 
של העיר, נחשבות בעיני העולם כולו� מסורות שנוצרו והתפתחו לאורך מאות 
ומקומות  מקומות,  מקדשים  אנשים  לפיה  התפיסה  באמצעות  מוגדרות  שנים, 
מקדשים אנשים� למשל: חגי העלייה־לרגל שנחוגו בתקופת המקדש ומצוינים גם 
כיום, בפסח, בשבועות ובסוכות, העלייה־לרגל לירושלים והצעידה בעקבות ישו 
הנוצרי לאורך דרך הייסורים, היא הוויה דולורוזה, התהלוכות בכנסיית הקבר ע״י 
הקהילות הנוצריות השונות וגם התפילות הליליות הנערכות בחג עיד אל־פיטר 
הנביא  של  )אל־מעראג׳(  השמימה  ועלייתו  )אל־אסראא(  הלילי  מסעו  וחגיגת 

מוחמד�

בתולדות  מכריעים  היסטוריים  אירועים  של  רישומם  את  נושאת  ירושלים 
התקופות  כל  זיהוי  פירושה  המשותפת  התרבותית  החשיבות  האנושות� 
ברציפות  מיושבת  עיר  העיר�  של  המשותף  בדימוי  ושילובם  הללו  והאירועים 
של  ולשקיעתן  לעלייתן  עדה  שהיתה  ימינו  ועד  רה־היסטורית  הפְּ התקופה  מן 
)מן  היבוסים  מן  החל  חירותם,  על  שלחמו  עמים  של  ולנחישותם  אימפריות 
המאה השלישית ועד לשנת 1000 לפני הספירה(; היהודים – מלכידת העיר בשמה 
המקראי הקודם – ׳מצודת ציון׳ – בידי דוד ועד למצור ששם עליה טיטוס בשנת 
היוונים; האימפריה הרומית שהעיר  70 לספירה; האשורים, הבבלים, הפרסים, 
ביותר  החשובה  המזרחית  למושבתה  והפכה  קפיטולינה׳  ׳איליה  בימיה  נקראה 
לנצרות  עולמי  כמרכז  ירושלים  צמחה  שבזמנה  ביזנטיון,  לספירה;   135 משנת 
ובירת ארץ הקודש; הח׳ליפים המוסלמים שכבשו אותה והותירו בה את חותמם 
ומקודשים עד לשובו  זה; הצלבנים שהותירו בה מונומנטים חשובים  בזה אחר 
של השלטון המוסלמי, שבתקופתו נבנה חלק גדול מן המערך המאפיין את העיר 

העתיקה של ימינו�

שחלו  שינויים  של  תוצאה  הוא  העתיקה  ירושלים  של  הנוכחי  העירוני  הִמרקם 
שרחובותיה  מזרח־תיכונית  לעיר  הדורות  במשך  אותה  והפכו  הרומית  בעיר 
צרים, מתפתלים ומקיפים ׳אי׳ סגור ורוחש חיים, הרחק מעיניהם הבוחנות של 
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שהתנהל  מסחר  ושל  דתית  רב־תרבותיות  של  תוצר  היא  העתיקה  העיר  זרים� 
הערבית,  הביזנטית,  ההרודיאנית,  בתקופות:  עלייה־לרגל  של  גלים  בצל  בה 
חומות  מקיפות  העיר  את  החדשה�  ובעת  העות׳מאנית  בתקופה  הביניים,  בימי 
עות׳מאניות ששרדו מתקופת סולימן המפואר, חובקות אלמנטים שרובם נותר 
ללא פגע, כמו המצודה השולטת על העיר, השווקים, המסגדים, הכנסיות, בתי 
ומבנים  המרחץ  בתי  החאנים,  הדתות,  שלוש  של  הדתיים  הסמינרים  הכנסת, 
והמעמדי�  החברתי  הריבוד  את  משקפת  שלהם  האדריכלית  שההירארכיה 
המורפולוגיה הסימבולית של הכיפות, הקשתות, הִמפתחים והמרפסות הסגורות, 

משתלבת בנוף ויוצרת את הסמלים הפיזיים של ירושלים העתיקה�
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4. הרקע לתכנון
העיר העתיקה מגלמת בתוכה עבר והווה, קודש וחול� היא עיר תוססת וצפופה, 
מבקרים  תושבים,  שונים,  ולאומים  דתות  בני  קהלים  אחת  בכפיפה  חיים  בה 
ותיירים� היא משלבת ִשגרה ארצית יום־יומית עם תפילות והגיגים של ִהתעלות־
נפש וגאולה� אלה לצד אלה ניצבים בה מבנים רעועים ונוטים לנפול, לצד אתרי 

דת ומורשת בעלי חשיבות היסטורית ותרבותית ממדרגה ראשונה� 

תהליך ההתחדשות והשימור של העיר העתיקה בירושלים, בו עוסק מסמך זה, 
במסגרתה  כוללת,  עירונית  להתחדשות  שיגרום  בר־קיימא  מהלך  ליזום  מבקש 
יוצעו אמצעים שימתנו עימותים בין־דתיים ובינלאומיים ויגובשו דרכים לניהול 
כיצד  לבחון  ינסה  התהליך   �management of change  – במקום  השינויים 
בין שלושה התחומים הבאים, שזוהו גם במהלכי תכנון קודמים  נכונה  מאזנים 

לעיר: 

מסגרת של חיי היום־יום (״Living City״(: חיזוק העיר העתיקה כִמרקם  	
תוך  ותרבות לתושבים,  חינוך  למגורים, עבודה, מסחר,  ותוסס המשמש  חי 
תהליך  המשך  לצורך  הקהילה�  ופיתוח  האוכלוסייה  חיזוק  על  הדגש  שימת 
תהיינה  במקום  המתגוררות  שהקהילות  חשוב  המלצותיו,  ויישום  התכנון 

מעורבות בתהליך�

שמירה על המורשת הבנויה, המוסדית והקהילתית: שמירה על המשך קיומה  	
הבנויה  המורשת  ובראשה  בעיר העתיקה  המוסדית־קהילתית  המורשת  של 
על  ושמירה  הציבור  מוסדות  חיזוק  המונותיאיסטיות,  הדתות  שלוש  של 

אופיים הציבורי, התרבותי והדתי�

לסוגיהן,  וניהול תשתיות התיירות  בת־קיימא: טיפוח  התיירות  ענף  חיזוק  	
ותיירות  מורשת התרבות  תיירות  ועלייה־לרגל(,  )צליינות  הדתית  התיירות 

הפנים והחוץ�

ירושלים העתיקה היא מוקד התיירות של מדינת־ישראל� היקף הביקורים בה − 
של תיירים, ישראלים ושל תושבי העיר − עולה על 5�6 מיליון ביקורים בשנה וגדל 

בהתמדה� 

ושברירית�  מורכבת  ברקמת־חיים  בעיר העתיקה משתלבת  התיירותית  החוויה 
פיתוח אחראי של התיירות יכול לחזק ולייצב את הבסיס הכלכלי של האוכלוסייה 
המקומית ולשמור על איזון עדין בין לחצי התיירות לבין חיי היום־יום� מנקודת 
נושא  של  בדיקה מקפת  לערוך  מציעה  התכנית  בת־קיימא,  תיירות  של  הראות 

התיירות, ממנה ייגזרו דרכי ההיערכות לקליטת המבקרים בעיר בעתיד�

בבסיס התכנית נלקח בחשבון המתח בין שלושת מרכיביה: חיי היום־יום, המורשת 
הגאופוליטיים  התנאים  רקע  על  וזאת  התיירות,  וצורכי  והקהילתית  המוסדית 
העתיקה  העיר  התחדשות  של  מושכל  תכנון  העיר�  את  המאפיינים  המורכבים 
יוכל לבטל את המתח המובנה ביחסי הגומלין שבין שלושת התחומים שנזכרו 
לעיל, עד כדי יצירת מערכת אורבנית אינטגרטיבית וסינרגטית על בסיס ִמתווה 

של ׳חיי־יום־יום׳�

התכנון ותוצרי הביניים של המתווה נועדו ליצור תהליך שישפר את איכות החיים 
המורשת  על  ישמור  הולמת,  סביבת־מגורים  ִייצור  העתיקה,  העיר  תושבי  של 

הבנויה ויבטיח תנאים לניהול בר־קיימא של התיירות ושל הכלכלה המקומית�

התרבותי  החברתי־כלכלי,  הממד  לבין  הפיזי  הממד  בין  שילב  העבודה  תהליך 
והִמנהלי, תוך הצגת נקודת־מבט מערכתית כוללת, יצירת כלים ומנגנונים לשיפור 
תהליכי  שייצרו  כדי  להתערבות,  ותחומים  מקומות  ואיתור  התכנון  מערכת 

העצמה בפיתוח העיר ובחיזוקה�

4.1 מסגרת התכנון
התפתח  כאן,  המוצע  העתיקה,  העיר  ולשימור  להתחדשות  התכנון  תהליך 
 1 10276 שמספרה  העתיקה  לעיר  תכנית־ִמתאר  להכנת  תכנון  עבודת  בסיס  על 
ביוזמת עיריית־ירושלים שהוכנה ע״י אדר׳ מייק טרנר ורשות העתיקות� התכנית 
אצרה ידע רב־ערך מבחינת המחקר האקדמי, הארכיאולוגי וההיסטורי והעמידה 
לראשונה מסד־נתונים בכל הנוגע למונומנטים המיועדים לשימור בעיר העתיקה� 

 Dron B., Miron E., eds. Planning & Conserving Jerusalem, The Challenge of an Ancient 1

City. Yad Ben Zvi, Jerusalem, 2009.
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בה  ולכלול  להרחיבה  והוחלט  קידומה  נעצר  התכנית  של  הסופי  גיבושה  טרם 
נושאים נוספים הרלוונטיים לעיר העתיקה ולהניח בתוך כך את הבסיס לתכנית־

יישום�

עבודות נוספות ששימשו רקע לתהליך התכנון הנוכחי היו מחקרים של ישראל 
של  עולמית  למורשת  המרכז  המלצות  ישראל,  לחקר  ירושלים  במכון  קמחי 

 �Welfare Associationאונסק״ו2 ותכנית ההחייאה לעיר העתיקה של ה־

התקפה   – הישנה  הִמתאר  תכנית  את  המשלימה  מפורטת  תכנית  של  חסרונה 
לעיר העתיקה )תכנית עמ/9( - מגבילה את האפשרויות לניהול תחזוקה ברמה 

גבוהה והסדרה של הפיתוח והשימור בה� 

וריבוי של תכניות  בעיר העתיקה אובחן תהליך של הידרדרות פיזית וחברתית 
ולכן  ובינלאומיים,  מקומיים  שונים,  גורמים  מטעם  אד־הוק  ופעולות  חלקיות 
מכלול  בין  אינטגרציה  שתיצור  חדשה  כוללת  תכנית  בגיבוש  הצורך  התעורר 
התכניות הקודמות, תהווה בסיס להסדרה פיזית ותאפשר פעולות שיקום ושימור 

יישומיות לעיר שבין החומות ולשטחים הפתוחים סביבה�

שמתווה  ובין־תחומית,  כוללת  ראייה  מציעה  הצוות  על־ידי  שגובשה  זו  תכנית 
פיתוחה  להמשך  מסגרת  ויוצרת  העתיקה  העיר  להתחדשות  מנחה  מדיניות 
בהיבטים הפיזיים, התיירותיים, הארגוניים והכלכליים� כמו כן הונחה בה התשתית 
למהלך רגולטיבי כולל שישלב בין תכנון ִמתארי ומפורט, אמצעי תקינה, ניהול 
וממשק� התכנית יצרה מסגרת ומנוף להכנת תכניות מפורטות ותכניות פעולה 
ויישום בתחומי העיר העתיקה� כדי להשיג את יעדיה, גובשו המלצות אשר מהן 

ניתן יהיה לגזור את מכלול הפעולות היישומיות הנדרשות ולהפעילן בו־זמנית� 

4.2 מטרות עבודת התכנון
עם  להתמודד  נועד  הוא  וגבולות�  איזונים  לקביעת  כלי  הוא  במהותו,  התכנון, 
לחצים שונים, לעתים אף מנוגדים, אשר מופעלים על העיר ההיסטורית ולהבטיח 
את יכולתה להמשיך ולהתפתח� מטרת התכנון היא לקבוע מסגרת לניהול העיר 

�)living city( העתיקה כעיר חיה ומקיימת

 Daniele Pini, consultant, Old City of Jerusalem and its Walls, Inventory and Conservation 2

Priorities Map for Historic Monuments and Site, UNESCO Action Plan, June 2007.

פירוט המטרות מתייחס לשלושת התחומים שצוינו קודם: חיי היום־יום, המורשת 
הבנויה המוסדית והקהילתית ותיירות בת־קיימא�

החיים  תנאי  המגורים,  איכות  את  לשפר  היא  המטרה  היום־יום  חיי  בתחום 
והשירותים ל־40 אלף התושבים ולאפשר להם לנהל את חייהם בתחומה, בד בבד 
והמשמעות התרבותית במישורים: הפיזי,  עם שימור הארכיטקטורה המיוחדת 

החברתי, התיירותי והכלכלי� 

במישור הפיזי

גיבוש מדיניות ויצירת כלים תכנוניים לשיפור המערכות הפיזיות הן באזורי  	
המגורים, הן במוסדות המשרתים את התושבים והן במרחב הציבורי; 

טיפול מערכתי ומקיף בתשתיות הפיזיות הפרוסות בעיר העתיקה;  	

הצעת כלים סטטוטריים שיאפשרו הוצאת היתרי־בנייה כדין; 	

שאינה  קיימת  לבנייה  אישורים  מתן  שיאפשרו  והכללים  התנאים  הגדרת  	
מוסדרת ולבנייה עתידית�

	 	

במישור החברתי

בדיקת העמדות והציפיות של התושבים; 	

והמרקמים  האזרחית  החברה  פעילות  חיזוק  החברתיות;  המסגרות  ביסוס  	
הקהילתיים הקיימים, תוך הגברת המעורבות הקהילתית;

בדיקת אמצעים שיסייעו לצמצם את החיכוך והמתח בין הקהילות השונות  	
בעיר העתיקה�

	 	

במישור הכלכלי

הכנת פרוגמה לשטחי־מסחר, המבוססת על ביקושים צפויים;  	

ניתוח הפריסה של שטחי־מסחר בין העיר העתיקה לסביבתה; 	

כלכליות  קבוצות  שימשכו  שירותים  למתן  ובסיס  כלכליים  כלים  הצעת  	
נבחרות לגור ולהשקיע בעיר העתיקה�
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בתחום שימור המורשת הבנויה המוסדית והקהילתית נדרש מאמץ מתמשך של 
תיעוד, שיקום, שימור ותחזוקה של אתרים ומונומנטים ושל הרקמה האורגנית 
האתנוגרפית  הלא־מוחשית,  המורשת  שימור  את  ובנוסף  עיר  של  הייחודית 
שימור  הבטחת  לתושבים�  והחינוכיים  הדתיים  השירותים  מתן  תוך  והסמלית 
המורשת הבנויה, שמעל לפני הקרקע ומתחתיה, תואם את ההכרזה של אונסק״ו 

על העיר העתיקה כאתר־מורשת־עולמית, שעבורה נקבעו הכללים הבאים:

הגדרה והוראות לשמירה על המכלולים של העיר העתיקה וסביבותיה;  	

הגדרה והוראות לשימור אתרים ומונומנטים ספציפיים ושמירה על מבטים  	
פתוחים מן העיר העתיקה ואליה;

שילוב אזורים המיועדים לחפירה ארכיאולוגית במסגרת התכנון הכוללת� 		

כמוקד  העתיקה  העיר  העמדת  ביקושים:  וניהול  בת־קיימא  התיירות  בתחום 
התיירות הראשי של ישראל ושל האזור כולו, היא הרציונל המוביל את מדיניות 
ניהול הביקושים לעיר העתיקה ומיצובה של ירושלים כעיר תיירות בת־קיימא מן 

החשובות בעולם�

תנאי ראשון לקידום התיירות בעיר העתיקה הוא שימור וטיפוח המורשת, לצד 
מערך  שיפור  התיירים,  תנועת  ניהול  התיירותיים,  והשירותים  הכלכלה  ביסוס 
לציפיות המבקרים� מטרות התכנון  צורכי התושבים  בין  איזון  ויצירת  התנועה 

בהקשר הזה הן: 

יצירת תנאים הולמים לניהול התיירות והצליינות בעיר העתיקה; 	

שיפור וטיפוח המוצר התיירותי הכולל; 	

יצירת מסד נתוני־תיירות, שישמש לקביעת מדיניות, למעקב, לניטור ולניהול  	
תנועת התיירות והביקושים בעיר העתיקה ובסביבתה�

4.3 דגשים במִתווה העבודה
4.3.1 הכנת מִתווה־פעולה לצד התכנון המִתארי

במהלך העבודה של צוות התכנון ניתן היה להבחין כי העמדות וההתנהגות של 
מספר קבוצות המתגוררות בעיר העתיקה אינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים 
שלהן עצמן� סתירה זו נובעת בחלקה מחוסר האמון של האוכלוסייה ברשויות 
וכן מאי־הכרה של החלופות האפשריות ותרומתן לשיפור חיי היום־יום ולהגדלת 

הזדמנויות הפיתוח� 

פעילות  כל  וטעון�  רגיש  נושא  הוא  העתיקה  העיר  תכנון  הנוכחיות,  בנסיבות 
עלולה להתפרש כניסיון של שליטה, ניכוס והדרה במושגים פוליטיים� חשדנות 
זו וחוסר שיתוף־פעולה מצד רוב התושבים גרמה לכך שהעיר העתיקה נמצאת 
בתהליך של הידרדרות פיזית וחברתית� חלק מהמורשת הבנויה מתבלה ונהרס 
ובכך נפגעת גם הכלכלה� לכן יש לפעול בזהירות, ברגישות ובשיתוף־פעולה עם 
האוכלוסייה, ככל שניתן, ולזהות פעולות שתהוונה מנוף לפיתוח ויצירת מסגרת 

תכנונית המתאימה לתנאים שנוצרו במקום�

יותר  מתאים  ובשלבי־ביצוע,  בנגזרות  ביעדים,  העוסק  מובֶנה,  תכנון  תהליך 
לאזורים מודרניים ופחות לעיר העתיקה מבחינת המצאי הפיזי והחזותי שלה ומן 

הבחינה הפוליטית והִארגונית� 

בעיות  עם  להתמודד  שיאפשרו  כלים  יצירת  של  תהליך  לכלול  צריך  הִמתווה 
את  העתיקה�  העיר  לניהול  דינאמיים  מנגנונים  ויציעו  והמבקרים  התושבים 
אמון הציבור ניתן להשיג על ידי שילוב תהליך כזה עם זיהוי פרויקטים יישומיים 
לרווחת התושבים במרחב הציבורי� השילוב בין ׳תהליכים׳ לבין ׳פרויקטים׳ הוא 

�)action plan( שייצור את תכנית היישום במתכונת של תכנית פעולה

יישומי  פעולה  ִמתווה  לגבש  הייתה  התכנון  צוות  בפני  שעמדה  המשימה 
להתחדשות ולשימור העיר העתיקה, לצד קידום התכנון הנדרש להליך רגולטיבי־
פרויקטים  ע״י  תובטח  התהליך,  של   )sustainability( הקיימּות  סטטוטורי� 
כזה  תהליך  בעלי־עניין�  פרטיים  וגורמים  ציבוריים  גופים  על־ידי  המבוצעים 
וליישום  התכנון  לקידום  שיפעלו  ִצוותי־תכנון  של  במערך  מלווה  להיות  צריך 
מתאימה  דינאמי,  תכנון  תהליך  של  זו,  גישה  הקהילה�  בשיתוף  הפרויקטים 

למציאות של סביבֹות מסורתיות בנויות, מאוכלסות ומתחדשות� 
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מתוך כוונה להגדיל את סיכויי הצלחתו של תהליך השימור וההתחדשות, הוצעו 
הכלים הבאים:

הכנת ִמתווה־פעולה לשיפור המצב קיים, לטיפוח ולתחזּוקה מתאימה לתנאי  	
העיר העתיקה, אשר ישיג את המטרות המוצהרות בחיי היום־יום, בשימור 

המורשת הבנויה ובניהול תיירות בת־קיימא; 

שימת דגש על תהליכי יישום ויצירת מסגרת תכנונית כוללת לפרויקטי־יישום  	
מרחביים, נושאיים ובמידת הנדרש אף חברתיים; 

הצעת נהלים ומנגנונים מּוְבנים המאפשרים הקפדה על שקיפות;  	

שימוש בשפת תכנון יצירתית הגוברת על פערים ושוקלת נרטיבים מקומיים  	
קיימים�

4.3.2 יתרונות הגישה המוצעת

לגישה המוצעת, המשלבת בין תהליכים לפרויקטים, יש מספר יתרונות:

ובפרויקטים לשיפור איכות  טיפול אינקרמנטלי בתכניות לשימור המורשת   
החיים של האוכלוסייה המקומית תוך כדי מהלך התכנון, במקום להמתין עד 

לסיומו של תהליך התכנון ולגיוס המשאבים לביצוע;

הפיכת התכנון מּכלי רגולטיבי מגביל וסטאטי לכלי מפתח ודינאמי המקבל   
ביטוי בשטח ומשפר את סביבת החיים;

הגּברת אמון האוכלוסייה והפגת חששותיה�  

צוות התכנון מעריך שקידום ִמתווה־פעולה להתחדשות ולשימור העיר העתיקה, 
ידרוש פעולה מקבילה במספר מישורים:

מתוחזקת   GIS במערכת  ועיבודו  ניתוחו  מסד־נתונים,  ופיתוח  קידום  	
ומתעדכנת; 

בטווח  אינקרמנטלית  בגישה  פרויקטים  של  בפועל  ולביצוע  ליישום  תכנון  	
המָידי ובראייה לטווח הארוך;

הגדרת מדיניות בכל אחד ואחד מתחומי הפעילות הציבורית, ככלי משלים  	
לממשק בעיר העתיקה;

העמדת משאבים ממשלתיים לביצוע התכניות; 	

יצירת מבנה ניהולי עם אחריות בלעדית לביצוע התכניות� 	

4.3.3 תוצרי העבודה

תכנית עבודה רב־שנתית לביצוע פרויקטים במרחב הציבורי: ניקיון, שיקום   
וחידוש תשתיות, שיפוץ וניקוי חזיתות, אספקת שירותים קהילתיים לרווחת 

האוכלוסייה המקומית;

ולכללי  להוראות  בכפוף  היתרי־בנייה,  להוצאת  הנחיות  ואישור  גיבוש   
השימור;

הפועלים  האחרים  והגורמים  המקומית  האוכלוסייה  שיתוף  על  הקפדה   
בשטח;

הגדרת ִמתווה להמשך התכנון הרגולטיבי�  
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5. התהליך ושיטת התכנון
הִמתאר  לתכנית  שינוי  מהווה  השונות,  לרמותיו  העתיקה,  בעיר  התכנון  מהלך 
עמ/9 ונועד להסדיר, בין היתר, את חיי היום־יום בשורה של נושאים ובהם: רישוי 
עסקים, אספקת שירותים עירוניים, הסדרת המרחב הציבורי והציבורי־למחצה, 

סיוע להסדר־מקרקעין ועוד� 

במסגרת עבודת התכנון המוקדמת )תכנית 10276( זוהו 
בעיר העתיקה 60 מתחמים� במדגם של 13 מהם נערך 
בתהליך  בתכנית�  הוטמעו  שמסקנותיו  מפורט  סקר 
לשם  הסקר  ממתחמי  שלושה  נבחרו  הנוכחי  התכנון 
הכנת תכניות מפורטות עבורם� מטרת התכניות לבדוק 
את אפשרויות היישום של תהליך התכנון ולהבטיח כי 
הגישה התכנונית תהיה דו־מסלולית מלמעלה כלפי מטה 

�)bottom up - top down( ומלמטה כלפי מעלה

שונים  המפורט  לתכנון  שנבחרו  המתחמים  שלושת 
האתגרים  מגוון  את  ומייצגים  מהותי  באופן  מזה  זה 

התכנוניים בעיר העתיקה� המתחמים שנבחרו הם: 

היהודי  ברובע  הסורי  והמנזר  אור־חיים  מתחם   �1
וברובע הארמני;

מתחם דיר אל־חבש ברובע הנוצרי;  �2

מתחם מלווייאה ברובע המוסלמי�  �3

קו כחול

שטח לא מוסדר

שטח מוסדר

גבול תכנית 
מאושרת

מתחמי מדגם

מתחם אור־חיים והמנזר הסורי   - 1
ברובע היהודי וברובע הארמני;

מתחם דיר אל־חבש ברובע הנוצרי;  - 2
מתחם מלווייאה ברובע המוסלמי�  - 3
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5.1 תהליך העבודה ומדריך התכנון
תהליך התכנון המפורט לִמבנני המדגם תועד ונלמד: בוצעו תיעוד ואיסוף מידע 
של  רישום  שונים;  יועצים  עם  התייעצות  ארכיוני;  מידע  עם  והצלבתו  בשטח 
הפעולות שביצע צוות התכנון, כולל סיווג המידע שנאסף; הבעיות שעלו במהלך 

העבודה והמסקנות מכל שלב ושלב בתהליך� 

תהליך לימוד זה הוא שיצר את הקוים המנחים להכנת תכניות מפורטות לעיר 
העתיקה� בהמשך נעשתה אנליזה והסקת המסקנות מתהליך התכנון, הן בכתב 

והן במפות�

הכנת  תכנון,  חלופות  הצעת  תכנון,  מדיניות  לקביעת  הביאה  המסקנות  הסקת 
הבעיות  ונערכה מפה המסכמת את  הזדמנויות,  ומפת  לבינוי  הפוטנציאל  מפת 
במתחם ומפה המראה את החלקים הבלתי־משתנים במתחם� כל הניתוח סוכם 

במסמך מילולי�

לאחר הניתוח וסיכום החומר לכל מתחם, נערכו תשריט ייעודי־קרקע והוראות 
בנוסף הוכנה לכל מתחם סדרה של נספחים,  לנוהל מבא״ת�3  התכנית בהתאם 

חלקם נלווים ולא מחייבים וחלקם נספחים מחייבים בתכנית� 

על בסיס הניתוח והתכנית הוכן גם מדריך להכנת תכניות מפורטות שהוא אחד 
מתוצריו של ִמתווה הפעולה להתחדשות ולשימור העיר העתיקה� המדריך כאמור 
מבוסס על ניתוח ותיעוד מתחמי המדגם והוא מרכז גם את הידע שנצבר במסגרת 
עבודת התכנון המוקדמת )10276(; בנוסף נעשה שימוש במדריך של אונסק״ו4 

5�English Heritageלניהול אתרי־מורשת ובמדריך של ה־

3 מבנה אחיד להכנת והגשת תכניות של מנהל התכנון במשרד הפנים�

 UNESCO Action Plan for the Safeguarding of the Cultural Heritage of the Old City of  4

Jerusalem.
 Conservation Principles Policies and Guidance for the Sustainable Management of the  5

Historic Environment, English Heritage )2008(.

5.1.1 מדריך התכנון - אפשרויותיו ומגבלותיו

המידע  לקליטת  לתכנון,  אחיד  בסיס־התייחסות  ליצור  היא  המדריך  מטרת 
באופן תקין את תכנונה  לנהל  יהיה  כדי שניתן   ,GISה־ ולהעברתו אל מערכת 
של העיר העתיקה� על מנת ליצור בסיס כזה, קובע המדריך רשימה של חומרים, 
מפורטת  תכנית  כל  של  הכנתה  בתהליך  להתייחס  יש  אליהם  ותאריכים  מפות 

לעיר העתיקה�

המדריך הוא למעשה קובץ הנחיות עבור המתכנן של העיר העתיקה בעתיד, השם 
דגש על תכניות מפורטות לשימור ולשיקום� הנחיות אלו כלליות מטבען ומציעות 
שורה של פתרונות לסוגיות מורכבות יותר� יש לראות בהן הנחיות בלבד לאופני 
בתיאור  הוא  המדריך  של  כוחו  חוקים�  של  קובץ  ולא  ותכנון  אפיון  חקירה, 
תהליך ההתערבות התכנוני� עליו להיות מורחב ולהתייחס לתהליכים תרבותיים 
וחברתיים� הוא אינו עומד בפני עצמו ואינו שלם ללא התשומות של צוות התכנון 
מתחם  כל  של  הייחודי  לאופיו  המותאם  פרטני  לימוד  וללא  השונים  והיועצים 
ומתחם בעיר העתיקה� תיקי המידע לכל מתחם ירכזו את כל הניתוחים והנתונים 
והאפשרויות  המשמעויות  את  וינתחו  ואחרים(  חברתיים  )פיזיים,  הרלבנטיים 

התכנוניות לכל מתחם�

מאחר שהמדריך נוצר כחלק מִמתווה־פעולה להתחדשות ולשימור העיר העתיקה 
 – living document – וכתוצאה מתהליך של למידה, יש לראות בו ׳מסמך חי׳
עיר היסטורית חיה,  היא  הזמן� העיר העתיקה  ומתקן את עצמו עם  המתעדכן 
המתמודדת כל העת עם אתגרים דינאמיים ומשתנים, המחייבים עבודה בשיטת 
המודעּות  לפיתוח  חשיבות  נודעת  לכך  בנוסף  מתמדת�  ולמידה  החוזר  ההיזון 
לנעשה בעולם בתחום זה ולהתפתחות הידע והתפיסות בנושאי שימור ותכנון 

בר־קיימא במרקמים היסטוריים� 

המדריך יהווה כלי־עזר לאנשי־מקצוע הפועלים בעיר העתיקה ומיועד לאדריכלים 
העתיקה�  בעיר  בינוי  ותכניות  מפורטות  תכניות  להגיש  המבקשים  ומתכננים 
בנוסף ימצאו בו עניין מומחים התורמים מידיעותיהם לתהליך התכנון בנושאים 
הגורמים  כלל  לשיתוף  חשיבות  יש  העתיקה  העיר  של  מורכבותה  בשל  שונים� 

המעורבים בתהליך התכנון: היזמים, בעלי העניין ומקבלי החלטות�
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המדריך כולל את הרכיבים הבאים: איסוף המידע ותיעודו; חוות דעת של יועצים; 
הגדרות  מחייבים;  מנחים  מסמכים  בשטח;  הקיים  המצב  את  המתעד  מיפוי 
חצי־ציבורי,  ציבורי,  השונים:  המרחבים  של  הגדרות  הציבורי;  המרחב  וניתוח 
 GISחצי־פרטי, פרטי; מתן ביטוי תלת־ממדי למצב הקיים והמתוכנן; שימוש ב־
הּכוללֹות  לתכנון  הוראות  ממוחשב;  נומרי  אלפא  גיאוגרפי  מידע  המרכז  ככלי 
התפקידים  חלוקת  ואת  השונות  בוועדות  הדיון  את  הסטטוטורי,  התהליך  את 
בתרשים המתאר את שלבי  יּלּוו  ההוראות  התכנון�  בתהליך  לממסד  הפרט  בין 
הכנת התכנית המפורטת; ותרשים נוסף המתאר את תהליך התכנון� לבסוף יצוינו 

המקורות ששימשו לעריכת מסמכי התכנית,

להוראות  אחידות  להגדרות  הנוגעים  מסמכים  ובו  נספח  גם  יכלול  המדריך 
וניתוח  שימור  בנושאי  מיוחדות  הנחיות  היתר־בנייה,  למתן  תנאים  התכנית, 
של האדריכלות הוורנקולרית מתוך סקר אונסק״ו 2007 – ניתוח שיש להמשיך 

ולעדכן עם השנים�

קווים מנחים לתכנית הניהול והממשק   5.2
)Management(

כאתר־ האתר  משמעות  את  המגדיר  מסמך  היא  העתיקה  לעיר  הניהול  תכנית 
מורשת־עולמית על תכונותיו ואיכויותיו, במטרה לקבוע את הפעולות הנדרשות 

לניהול האתר ולהגנה עליו�

כאתר־מורשת־ העתיקה  העיר  את  ולחזק  להגן  לשמר,  לזהות,  באה  התכנית 
היעיל  תפקודה  את  שיאפשר  בר־קיימא  לניהול  מנחים  קווים  לקבוע  עולמית, 
מודרניים,  ושירותים  טובה  חיים  איכות  בעלת  חיה,  כעיר  העיר  של  והמיטבי 
 - התכנית  בבסיס  העולם�  רחבי  מכל  ועלייה־לרגל  תיירות  מוקד  המשמשת 
תיאום כל הפעילויות של הגופים המעורבים בשימור ובתחזוקת העיר, בהעמקת 
במורשת  מתבטאים  אלה  ערכים  בערכיו�  והכרה  האחר  של  וההבנה  הידע 
היבטים  – באמצעות  בכללותה  האורגנית  וברקמה  בחללים  במבנים,   – הבנויה 
זיכרון  נרטיב,  בלתי־מוחשיים:  והיבטים  במבנה  השימוש  כגון  פונקציונאליים, 
וייצוג טקסים ומסורות� תכנית הניהול תיצור את המנגנונים האחראיים לפעילות 

שימור ואחזקה מתמשכת, ובכללם ניטור ומשוב� 

עולמית  למורשת  ליישום האמנה  על־פי ההנחיות האופרטיביות  תוכן  התכנית 
שגובשו על־ידי הגופים המייעצים לאונסק״ו והותאמו לעיר העתיקה בירושלים� 

באתגרים  ולדיון  לטיפול  הצורך  את  מעמידה  העתיקה  העיר  של  מורכבותה 
הבאים: 

מבנה אורבני ייחודי הכולל אתרי־עתיקות, מבנים ומרקמים לשימור, מקומות  	
קדושים לשלוש הדתות, תנועות תיירות בהיקף יוצא־דופן ובעלייה מתמדת, 
מגורים  צפיפות  במיוחד,  גבוהה  עולמית  חשיבות  בעלי  מוסדות  ריכוז 

ותשתיות, תנועה, תחבורה ונגישות;

רגישות למורכבות הטיפול באוכלוסייה המתגוררת בעיר העתיקה; הרּכבה,  	
זו  מאוכלוסייה  שחלק  לעובדה  התייחסות  תוך  הייחודיים,  וצרכיה  מעמדה 

אינו מיוצג במערכות העירוניות שאינן נגישות לו;

הקשר והצורך בתיאום ושילוב פתרונות לעיר העתיקה גם בשטחים שמחוץ  	
תנועה  ניהול  מסחריים,  ביקושים  ניהול  מגורים,  ל:  הנוגע  בכל  לחומותיה, 

וחניה, מוסדות־ציבור, פיתוח כלכלי ועוד�

להמשך  חיונית  היא  העתיקה  לעיר  וניטור  ממשק  לניהול  תכנית  של  הכנתה 
התחדשותה ושימורה�

5.3 מטרות תכנית הניהול והממשק
הגנה וניהול של אתר־מורשת־עולמית נועדו לשמר את ערכו האוניברסאלי  	

היוצא דופן, את האותנטיות ואת השלמות שלו; 

ויעד  תושבים  אלף   40 של  כביתם  ומתפקדת  חיה  עיר  היא  העתיקה  העיר  	
למיליוני תיירים ומבקרים מדי שנה� מטרת תהליך התכנון היא לקבוע מסגרת 
תכניות־ רגולטיביים,  באמצעים   )living city( חי  כגוף  העיר  של  לניהולה 

פעולה ותכניות לניהול וממשק;
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יעמיקו את הכרת האוכלוסייה  כי תהליכי העבודה הפנים־קהילתיים  יש לשער 
מארג  וִיבנו  העתיקה  העיר  של  הבנויה  ובמורשתה  האוניברסאליים  בערכיה 
אלה,  לערכים  הנאמנים  ומוסדות  ארגונים  תושבים,  של  חברתיות  רשתות  של 

ומוכנים לפעול להגנתם� 

החברתיים־ ערכיה  את  לנהל  יש  העתיקה  העיר  מורשת  על  השמירה  לצורך 
תרבותיים, לרבות אלה שבזכותם נוצר במקום מוקד רוחני, פוליטי, לאומי, עולמי 

ותרבותי�

לשם כך, לצד כלי הניהול המקובלים, ראוי לשלב כלים מסורתיים המצויים בעיר 
העתיקה כמו למשל הכרה במעמדן של הנהגות פורמליות ולא־פורמליות: ראשי 
על  לשמירה  ורתימתם  אלה  של  שיתופם  וארגונים�  מוסדות  ומנהלי  קהילות 
מקרב  ואומנים  בעלי־מקצוע  להכשיר  יש  בנוסף  ביותר�  חשובה  העתיקה  העיר 
ותעסוקות  מלאכות  של  החייאה  כך  בתוך  לעודד  השימור,  לעבודות  התושבים 
הזרמים  הדתות,  לכל  דתיים  לטקסים  ומוסדר  מוגן  מעמד  להקנות  מסורתיות; 
נוכחות הקהילה במרחב  על  ויזואליים המעידים  והכיתות; לשמור על סממנים 

ולעודד התפתחותם של בתי־אוכל טיפוסיים לקהילות השונות בעיר העתיקה�

הגורמים העיקריים בזירה המשתתפים   5.5
בתהליך

א. התושבים 

ובראשונה  בראש  הם  ממנה  והמושפעים  לתכנית  ביותר  הנוגעים  העניין  בעלי 
התושבים החיים בקהילותיהם במקום� להם שותפים כל תושבי ירושלים ותושבי 
העתיקה  בעיר  הקהילות  הבינלאומית�  והקהילה  הפלסטינית  הרשות  ישראל, 
שלהן נגיעה ישירה לעניין נחלקות על־פי השתייכותן הדתית: ארמנים, יהודים, 
נוצרים ומוסלמים, וכן לתת־קבוצות נוספות כמו פלגים שונים בנצרות, סוחרים, 

תיירנים, אנשי דת וכהונה�

העתיקה  העיר  את  המייחדים  בהיבטים  תעסוק  והממשק  הניהול  תכנית  	
משאר שכונות ירושלים בתחומים של חיי יום־יום, תיירות ומוסדות ותיצור 

תנאים להמשך תפקודה וִחיּותה של העיר העתיקה;

בתחומי העיר העתיקה פועלים גורמים רבים – רשויות, מוסדות, ארגונים,  	
קהילות ופרטים� התכנית לניהול וממשק תפעל לתיאום כל הפעילויות של 
הגופים המעורבים בשימור ובתחזוקת העיר העתיקה, בהעמקת הידע וההבנה 

של האחר ובהכרה בערכיו הייחודיים ומקומו במערכת;

התכנית תציע דפוסים לניהול בר־קיימא של העיר העתיקה – דרכים להשגת  	
הפיזיים־ החברתיים־תרבותיים,  הערכים  בין  הדדיות  ותועלות  איזונים 
ולמבקרים  לתושביה  ותציע  מציעה  העתיקה  שהעיר  והכלכליים  סביבתיים 

בה;

ולמשאבים  החברתי־תרבותי  להקשר  יותאמו  והממשק  הניהול  מנגנוני  	
הקיימים� בין היתר עשויה התכנית לכלול כלי־הגנה מסורתיים;

נתונים  לאיסוף  אדפטיבי  ממשק  מנגנון  תפתח  וממשק  לניהול  התכנית  	
העתיקה,  העיר  של  ערכיה  על  להגנה  ויעדים  מטרות  קביעת  ולהערכתם, 
פעולות  תוצאות  לבחינת  ניטור  יעדים,  לקידום  אמצעי־ממשק  בחירת 

הממשק, עדכון התכנית בהתאם וחוזר חלילה�

5.4 ההקשר התרבותי המקומי
ובקונטקסט  שלו  בצרכים  האתר,  במאפייני  תלוי  ממשק  לניהול  יעיל  מנגנון 
התרבותי או המדעי הקשור אליו� לכן יש להתאים את התכניות להיבט התרבותי 
וכלים  מסורתיים  כלי־הגנה  לכלול  עשויה  התכנית  הקיימים�  ולמשאבים 

משפטיים�

דתית,  תרבותית,  בשונות  המאופיינות  מגוונות  קהילות  חיות  העתיקה  בעיר 
לאומית ופוליטית� אף על פי כן, יש לקהילות המתגוררות בעיר העתיקה מכנה 
משותף אחד: הכרה עמוקה בייחודיותה, בחשיבותה ובמורשתה של העיר לעצם 

אמונתן וקיומן כקהילות� הקהילות האלה הן הבסיס להפעלת תכנית הממשק�
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)NGOs( ב. גופים ציבוריים בעלי השפעה

מבנים  כלל  )בדרך  המוסלמי  ההקדש  נכסי  את  המנהל  הגוף  הוא   – הוואקף 
וקרקעות שהוקדשו למטרה דתית(� נכסים אלה כוללים מבנים ושטחים על הר 

הבית ובעיקר ברובע המוסלמי�

בפעילות  העוסק  מוסלמי  ארגון־סעד  הוא   -  Welfare Associationה־
הומניטארית ובביצוע פרויקטים שונים ברשות הפלסטינית, בחלקה המזרחי של 
ירושלים ובלבנון� בעיר העתיקה מבצע הארגון עבודות שיקום ואחזקה של מבני־

מגורים, חלקם במבנים ומתחמים מונומנטאליים, תוך שימת לב לנושא השימור� 

מוסדות כנסייתיים – לפטריארכיות השונות ולשאר הזרמים בנצרות יש נכסים 
בין  ובנייה�  פיתוח  שיקום,  עבודות  מבצעים  אלה  גופים  העתיקה�  בעיר  רבים 
היוונית־ הפטריארכיה  הקתולית,  הכנסייה  את  למנות  ניתן  האלה  הגופים 
הקופטית,  הכנסייה  הכנסייה הארמנית,  הלטינית,  אורתודוכסית, הפטריארכיה 

הכנסייה האנגליקנית, הכנסייה הלותרנית ועוד�

הקהילתיים – להם שותפות והשפעה על שיתוף התושבים בתהליכי  הִמנהלים 
קבלת החלטות� המנהלים גם יוזמים תכניות חברתיות ושירותים חדשים, שיפור 
איכות השירותים ברמת השכונה,  פיתוח ועיצוב תרבות הפנאי ופעולות ברוכות 
נוספות� בעיר העתיקה פועלות שתי שלוחות של המנהל הקהילתי: האחד ברובע 

היהודי והשני ברובע המוסלמי� פעילותן כיום כפופה ישירות לעירייה�

ג. חברות ציבוריות 

מדיניות  לביצוע  ממשלתית  היהודי – זרוע  הרובע  ולפיתוח  לשיקום  החברה 
כלכלי, הכוללים:  רבים בעלי ערך  נכסים  בירושלים העתיקה� לחברה  הממשלה 
מוזיאונים, אתרים ארכיאולוגיים וחניונים שהיא מנהלת ומתפעלת וכן חנויות 
ומבני־ציבור שהיא משכירה� החברה משמשת גם כחברה משכנת ומבצעת רישום 
נכסים ומקרקעין, הסבת זכויות והעברתן, תביעות משפטיות הנוגעות להפקעה, 

תביעות לבעלות, פינויים וניהול ספרי מקרקעין� 

החברה לפיתוח מזרח־ירושלים בע״מ – חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 1966 
בין  רבתי�  ובירושלים  במזרח־ירושלים  אתרי־תיירות  ותפעול  פיתוח  ומטרתה 

השאר עוסקת החברה בתחומי תחזוקה וטיפול בתשתיות בעיר העתיקה� 

ד. גופים ממלכתיים ורשויות

ממשלת־ישראל – העיר העתיקה יוצאת־דופן במעמדה המדיני, הדתי והתרבותי� 
ממשלת־ישראל פועלת לסייע בהקצאת משאבים ייעודיים לשיפור חיי היום־יום, 
לסוגיות  הקשור  ובכל  העתיקה  בעיר  התיירות  וחיזוק  הבנויה  המורשת  שיקום 

בעלות משמעות בינלאומית�

הוועדה  באמצעות  הפיזי  המרחב  ולהסדרת  לניהול  אחראי   - הפנים  משרד 
ולהיבטים שונים של מנהל  המחוזית הדואגת לתכנון הכולל, לתפיסת השימור 

האוכלוסין�

ִמנהל מקרקעי ישראל – הגוף המנהל, על־פי חוק, את קרקעות המדינה� תחומי 
קרקעות  שיווק  המקרקעין,  מלאי  ניהול  הם:  הִמנהל  של  המרכזיים  פעילותו 
לייעודים שונים, פיקוח על שימושי־קרקע, טיפול בחוכרים, הבטחת  והקצאתן 
העתיקה  העיר  וחומות  היהודי  הרובע  ועוד�  לאומיות  למטרות  עתודות־קרקע 
לשיקום  היהודי מוחכר לחברה  )הרובע  ישראל  ִמנהל מקרקעי  בבעלות  מצויות 
מוסדית  בבעלות  הן  העתיקה  בעיר  הקרקעות  עיקר  היהודי(�  הרובע  ולפיתוח 

ופרטית�

עיריית־ירושלים – הרשות המוניציפלית האחראית על התכנון והבנייה )ובכלל 
העירייה  העיר�  חלקי  בשאר  לסמכותה  בדומה  העתיקה,  בעיר  הפיקוח(  גם  זה 
אחראית על מתן השירותים לציבור בתחומי: החינוך, הבריאות, הרווחה, הניקיון 

ותחזוקת התשתיות�

רשות העתיקות – הגוף האחראי על חפירות ארכיאולוגיות ועל אתרי עתיקות 
ומתוקף  1978׳  ׳חוק העתיקות התשל״ח  על אכיפת  בישראל� הרשות אחראית 
רישיונות  במתן  גם  עוסקת  היא  1990׳,  התש״ן  העתיקות  רשות  ו׳חוק  זה  חוק 
המדיניות  ובקביעת  עתיקות  אתרי  על  בפיקוח  ארכיאולוגיות,  חפירות  לביצוע 

והקריטריונים לטיפול בממצאים�

רשות הטבע והגנים הלאומיים – פועלת על פי ׳חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, 
ואתרי הנצחה, התשנ״ח 1998׳� תפקידיה לטפל בכל שמורות  אתרים לאומיים 
הטבע והגנים הלאומיים, לקדם את ענייניהם ולהגן על ערכי הטבע והמורשת, 
לפקח על שמירתם ולטפחם� חלק מאגן העיר העתיקה שמחוץ לחומות הוא גן 

לאומי מוכרז עליו מופקדת הרשות�

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F&action=edit
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להכין  שתפקידו  ממשלתי־עירוני  תאגיד   - (הרל״י(  ירושלים  לפיתוח  הרשות 
תכניות לפיתוח כלכלי של ירושלים; לעודד יוזמות כלכליות; לתאם בין משרדי 
הממשלה, הרשויות והגופים הפועלים לפיתוח ירושלים; לייעץ ולסייע בכל הקשור 
פיתוח  פעולות תרבות,  עידוד  בירושלים,  כלכליים  והקמה של מפעלים  לתכנון 
התיירות, פיתוח תשתיות, שיקום מרכז העיר ואזורים חדשים, ניהול מרחב אגן 
העיר העתיקה - תכנון, שדרוג המרחב הציבורי, פיתוח שטחים פתוחים, שיקום 

תשתיות הנדסיות, תפעול וקידום התיירות�

תכנון, יישום, ניטור, הערכה ומשוב    5.6
כפעילויות מתמשכות

עולה  בכולן  נושאיות�  תכניות  הולידו  התכנון  תהליך  עסק  בהם  התחומים  כל 
ההמלצה לבניית מנגנוני ניהול וממשק בני־קיימא המקדמים פרויקטים, מנהלים 
את האחזקה השוטפת, ובה בעת, מנהלים כלי ניטור, הערכה ומשוב� העיר העתיקה 
היא יחידה מרחבית עם מאפיינים בלעדיים ולכן מוצע להכין עבורה תכנית בין־
במטרה  אחד�  עירוני  כמכלול  אליה  שתתייחס  וניטור,  ניהול  לממשק,  תחומית 
לממש תכנית מוסכמת לניהול ממשק תפתח התכנית מנגנון לאיסוף נתונים בכל 
התחומים שיפורטו להלן וכן כלים להערכתם, לקביעת מטרות ויעדים להגנה על 
ערכיה של העיר העתיקה, לבחירת אמצעי־ממשק לקידום יעדים, לניטור תוצאות 

פעולות הממשק, לעדכון התכנית בהתאם וחוזר חלילה�

כלי הניהול הנדרשים

יש לבצע את הצעדים  ניהול העיר העתיקה במתכונת הרצויה  כדי לאפשר את 
הבאים:

הרלוונטי  המידע  כל  את  הכוללת  ומתעדכנת,  מקיפה   GIS מערכת  הקמת  	
לניהול העיר העתיקה;

הכנה של תכנית לניהול ביקושי התיירות ובחינה מתמשכת של נושא הגודש  	
לניהול התיירות שיטמיע את  התיירותי� אלה מחייבות לפתח מודל מקומי 
הגישה של ׳ניהול שינויים׳ – management of change – הכוללת מנגנוני 

ניטור ומשוב� המעקב המתמיד חשוב כדי לזהות את השינויים המתרחשים 
מבעוד מועד ולגבש אופני־תגובה מתאימים� מבחני הרגישות בנוגע לכושר 
בגורמים  תלויה  באתרים  הקיבולת  כי  יראו  ומסלולים  הנשיאה של אתרים 
רבים ומשתנים: סדרן בכניסה לאתר, זמני תפילות, מאפייני המבקרים ומזג 
האוויר� מטרת תהליך הניטור היא לבנות מערכת לקבלת החלטות שתהיה 
באופן  שתהלום  ובצורה  המשתנות  לנסיבות  בהתאם  ומתפתחת  דינאמית 
החברתיים  התרבותיים,  הפיזיים,  צרכיה  ואת  העתיקה  העיר  את  מיטבי 

והכלכליים;

כזאת  מסגרת  ההנדסית�  התשתית  מערכות  לניהול  מסגרת  להקים  יש  	
לקידום  ותפעל  בעיר העתיקה,  עבודות  לביצוע  תתאם את שיתוף הפעולה 
ביצוע עבודות־תשתית מתואמות ע״י כל גורמי התשתיות בסדרי־עדיפויות 
ובלוחות־זמנים מוסכמים, תוך חלוקת העלויות בין גורמי התשתית ובתיאום 
העירייה,  הסוחרים,  התיירות,  גורמי  עם  השונים,  למרכיביה  הקהילה  עם 

המשטרה וכל הנוגעים בדבר;

דרושה גם תכנית לניהול התנועה המוטורית בעיר העתיקה וסביבתה, שתדאג  	
להפחתת נפחי התנועה בתוך העיר העתיקה, להקמת מערך לניהול התנועה 
הפעלת  בקרת־רמזורים,  מיוחדים,  הסדרי־תנועה  ולקביעת  אירועים  בעת 

שיטת ׳חנה וסע׳ וניהול תנועת רכבי התיירות;

רב־שנתית  תכנית  דרושה  המונומנטים  שימור  נושא  של  החשיבות  בשל  	
לטיפול ולתחזוקה של מונומנטים ואתרי השימור האחרים בעיר העתיקה�

5.7 היערכות ארגונית לניהול העיר העתיקה
לשם הוצאתה אל הפועל של תכנית־ניהול וממשק לעיר העתיקה נדרש מנגנון 
שונים  לטווחי־זמן  פעילות  בו־זמנית  לנהל  המסוגל  ויעיל,  גמיש  דינמי,  ייעודי 

לטיפול שוטף, אחזקה, הגנה ושימור של העיר העתיקה� 

בערכיה  יכיר  בענייניה  המטפל  המנהלי  שהמנגנון  לכך  ראויה  העתיקה  העיר 
ובעיקר  עבורה,  במיוחד  שיותאמו  ודרכי־פעולה  דפוסי־עבודה  ויגבש  הייחודים 
אילו  לשקול  מוצע  לכך  בהתאם  ובקרה�  ייזום  של  המתמשך  התהליך  לקידום 
מהחלופות הארגוניות והעקרוניות לניהול ולממשק הן הראויות ביותר ליישום�
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החלופות הן:

במתכונת  העתיקה  העיר  של  הניהול  – המשך  כרגיל׳  ׳עסקים   - אפס  חלופת 
הקיימת, על־ידי אגפי העירייה השונים בדומה לכל רובע עירוני אחר בירושלים� 
ונושאים החורגים מנוהלי השגרה  ִמנהל קהילתי  ענייני הקהילה מתואמים ע״י 
זוכים לפתרונות אד־הוק, כמו למשל הפרטת הטיפול בניקיון� בחלופה זו כל אגף 
על הראייה המערכתית  גורם המופקד  ואין  בנושאים שבתחום אחריותו  עוסק 

לגבי ניהול הפעילות השוטפת, תוך הגנה ושמירה על ערכיה של העיר העתיקה�

העירייה  אגפי   – העתיקה  בעיר  לטיפול  בין־מחלקתי  עירוני  פורום  הקמת 
הסטטוטוריים והוולונטריים ימנו כל אחד רפרנט או צוות לטיפול בענייני העיר 

העתיקה� פורום הרפרנטים שיוקם יפתח נוהלי עבודה ודיווח� 

הקמת מערכת מקצועית משולבת לעירייה ולרשות העתיקות – מערכת כזאת 
תישא באחריות לניהול כל השינויים בעיר העתיקה� היא תפעל כדוגמת ׳משרד 
השדה׳ של רשות העתיקות ותתאם את הפעילות התכנונית, את היתרי הבנייה, 

רישוי העסקים, הפיקוח והאכיפה בעיר העתיקה�

הקמת ִמנהלת ייחודית לעיר העתיקה – גוף עירוני עצמאי שיהיה כפוף להנהלת 
לחיים  הקשורים  הנושאים  בכל  השוטף  הטיפול  על  ויופקד  עיריית־ירושלים 
בעיר העתיקה ּובתוך כך על: תחזוקה, ניקיון, תשתיות, תכנון וביצוע פרויקטים, 
תיאום בין הגופים בעלי העניין הפועלים בעיר העתיקה )ובכללם נציגי קהילות 

התושבים(�

בכל חלופה שתיבחר יובהר כי הטיפול בעיר העתיקה אינו דומה לטיפול בחלקיה 
האחרים של ירושלים, ויהיה צורך לפתח דפוסי־פעולה מיוחדים ולא שגרתיים 
שיתאימו לאופייה של העיר העתיקה ויכירו בייחודיותה ובחשיבותה הבינלאומית 
והתרבותית� צוות התכנון ממליץ על הקמתה של ִמנהלת מיוחדת לעיר העתיקה, 

שתפעל בחסות העירייה אך תיהנה מעצמאות רבה ויכולת ניהול עצמאית�

דפוסי שיתוף ושקיפּות בתפקוד מנגנון הניהול

מוצע להעמיד לצדה של העירייה גוף מיוחד לתיאום ובקרה אשר ינטר את כל 
הפעילויות בעיר העתיקה ויהיה כתובת לפניות הציבור� השותפים בו יהיו נציגי 

הגוף  והקהילות במקום�  ונציגי המוסדות  בעלי־עניין  גופים ממסדיים  תושבים, 
יסייע בהנחיה, בבקרה של תהליכי התכנון ושל העשייה ובהתייעצות עם הנהלת 

העיר בסוגיות עקרוניות�

עבודת התכנון להתחדשות ולשימור בעיר העתיקה שימשה מסגרת כוללת לתהליך 
הכנת תכניות רגולטיביות, תכניות־יישום ותכניות־ממשק� תהליך העבודה יצר, 
בין היתר, תשתית למסגרת ארגונית אשר שותפים לה מוסדות וגורמים בעלי־
עניין ונוצר מעין ׳שולחן עגול׳ לכל הגופים הפורמליים העוסקים בשימור ופיתוח 

המקום� מן הראוי להמשיך את העבודה במתכונת שנוצרה�

ועדת־היגוי הנחתה את תהליך התכנון וכללה את מהנדס העיר )יו״ר(, נציגי האגף 
לתכנון העיר, לשכת התכנון המחוזית, הרשות לפיתוח ירושלים )הרל״י(, נציגי 
רשות  ישראל,  מקרקעי  ִמנהל  העתיקות,  רשות  הרלוונטיים,  הממשלה  משרדי 

הטבע והגנים ונציגי גופים אחרים שיש להם נגיעה לנעשה בעיר העתיקה�

הרשות לפיתוח ירושלים שימשה כזרוע המבצעת, המוציאה לפועל את החלטות 
ועדת ההיגוי� את תהליך התכנון ליוותה ועדת־עבודה שהנחתה את צוות התכנון 
ועקבה אחר התקדמות התכנון� ועדה זו הורכבה מנציגי העירייה, הרל״י, לשכת 

התכנון המחוזית ורשות העתיקות� ועדה זו התכנסה לפי הצורך�

במקביל התנהל תהליך רחב ועמוק של שיתוף הציבור בתהליך התכנון� בהתחשב 
במצב הגאופוליטי הרגיש הוצג הנושא בפני ראשי קהילות ותושבים שהיו מוכנים 
נציגי הקהילות השונות  נוצרה האפשרות לאסוף את  לקיים מפגש ושיח )טרם 
סביב שולחן אחד(� למרות זאת מוצע להמשיך בניסיונות ליצור תנאים לבניית 
אמון הציבור, להבאתו לכלל הידברות וליצירת נציגות למסגרת הארגונית שתקום 

ותלווה את גורמי הניהול, הממשק והניטור בעיר העתיקה�

התשתית, שנוצרה עד כה, כוללת מסגרת הידברות של גורמי הממסד ודפוסי שיתוף 
והפרויקטלי�  התכנוני  השיח  סביב   - וקהילות  הנהגות   - מקומיים  גורמים  של 
כל אלה יוכלו להתמזג למסגרת ארגונית משותפת ציבורית־מוסדית־פרטית, לה 
תהיה מחויבּות לשמירה על ערכיה יוצאי הדופן כאתר־מורשת־עולמית, תיצור 
תכנית־ניהול  של  ליישומה  ותפעל  והקהילות  התושבים  עם  בוני־אמון  יחסים 

וממשק למקום� 



כנון
ת

ה
ת 

ט
שי

ך ו
לי

ה
ת

ה

36

הקצאת המשאבים הנדרשים
מתוך הכרה שהעיר העתיקה בירושלים ראויה להתייחסות מיוחדת ושהוצאות 
האחזקה, הניקיון והטיפול במונומנטים חורגות מממדי משימה עירונית שוטפת, 
קיבלה ממשלת־ישראל החלטה לפעול לחיזוק אגן העיר העתיקה וִהקצתה תקציב 
רב־שנתי לשיקום, פיתוח ותחזוקה של מרחב אגן העיר העתיקה ומימון תכניות־

התיירות עבורה�

הכשרת כוח־אדם מקצועי במסגרת תכנית הממשק
כדי לפעול בעיר העתיקה במתכונת הרצויה יש צורך להכשיר כוח אדם מקצועי 
בתחום  מומחים  אדריכלי;  וניתוח  תיעוד  לעבודות  מומחים  הבאים:  בתחומים 
מומחים  הכשרת  העתיקה;  בעיר  המורשת  ותיירות  בת־קיימא  תיירות  ניהול 
המורשת  בנושא  המודעּות  והגברת  חינוך  השימור;  ּומלאכות  אתרים  לניהול 
המוחשית והבלתי מוחשית; מלווים מקצועיים בתחומי התכנון והביצוע; אנשי 

קשר עם הציבור הרחב, כולל ייזום והפעלה של ימי־עיון לתושבים�

שיתוף הציבור במסגרת הכוללת   5.8
והפרויקטלית

חזקות  אזרחיות  בחברות  צמחה  ובפיתוח  בתכנון  הציבור  שיתוף  של  התפיסה 
ודמוקרטיות המוכנות לשאת באחריות לעיצוב סביבתן� תנאי־יסוד אלה אינם 
קיימים בחלקים רבים בעיר העתיקה� מכאן שנדרש שינוי במודל האידיאלי של 

שיתוף הציבור והתאמתו לנסיבות המורכבות של העיר שבין החומות�

יש חשיבות רבה לניסיון לרתום ולשתף את התושבים בתהליך התכנון� החשיבות 
נובעת מהצורך לחזק את אמון האוכלוסייה בשלטון המוניציפלי ובכוונותיו לשפר 
ולבנות מתוכה מנהיגות  וכן מהצורך לחזק את האוכלוסייה  את המצב במקום, 

יעילה שתקדם את איכות החיים של התושבים� 

הנחיות ראשוניות לשיתוף הציבור
זיהוי השחקנים בזירה, לרבות כוחות חיצוניים המשפיעים מאחורי הקלעים   

על המתרחש ברובע וגיוסם לטובת התהליך; 

לנסות לחזק את אמון התושבים בממסד באמצעות צעדים בוני־אמון, כמו   
ביצוע פרויקטים לטובת הקהילה;

בין חוסר הרצון של חלק מהתושבים  גשר,  וליצור  למצוא את עמק השווה   
סביבת־ עיצוב  על  להשפיע  רצונם  לבין  המתכנן,  לממסד  לגיטימציה  לתת 

חייהם; 

ניגודי העניינים בקרב ארגונים וגופים שונים הפועלים  להביא בחשבון את   
במקביל לפעילות העירונית ולנסות לגשר עליהם לטובת המטרה המשותפת 

של שיפור המצב בתחומים השונים� 

מתודולוגיה של שיתוף הציבור בתכנון   5.9
פרויקטלי

גיבש מסגרת מתודולוגית לשיתוף הציבור והחל לקיים מפגשים  צוות התכנית 
חייבים  הציבור  והשתתפות  שיתוף  זו,  גישה  לפי  קהילות�  נציגי  עם  מוקדמים 
להיות מותאמים לאוכלוסיית היעד על בסיס אתנו־לאומי, גאוגרפי, אינטרסנטי 

ופונקציונאלי� 

למרות המורכבות בזיהוי הקבוצות הקהילתיות ובעלי העניין שיש להם אינטרס 
ישיר או עקיף בעיר העתיקה, ניתן לארגן את המשתתפים ולשלבם בתהליך לפי 
תכנית  ליצור  ולנסות  שונות,  עמדות  בעלות  קבוצות־אינטרסים  של  טיפולוגיה 
שתמזער ניגודים ותרחיב הסּכמות� לא ניתן לבצע מיפוי של הקבוצות הקהילתיות 
יש  קבוצות שלחבריהן  נמצאו  רבים  במקרים  ברורים בשטח�  גבולות  בסיס  על 
לזהות,  אפשר  האזורית�  להשתייכותם  בהתאם  אחרות,  בתת־קבוצות  ייצוג 
חברתית  מבחינה  ולמפותן  קבוצות־השתייכות  של  מרחביים  גבולות  בהכללה, 
פונקציות המשרתות  ולאתר  קבוצות  ריכוזי  על  להצביע  גם  ניתן  או תפקודית� 
אותן במרחבים השונים� בהתחשב במגבלות ובבעיות שנלמדו בתהליך ההתנסות 
הנזכר, ועל מנת להבטיח תכנון משתף ומיישם של הגישה הפרויקטלית, מוצע 
לאמץ גישה של תכנון מסנגר� מוצע להקים צוות של פעילים מקצועיים שיהיו 
סוכני השינוי והמקשרים בין הפרויקטים המוצעים לבין הקהילה� קבוצת פעילים 
בשפה  התושבים  צורכי  את  בפניו  ותביא  הפרויקט  לבין  הקהילה  בין  תגשר  זו 



37

זו תסביר לתושבים את תכני הפרויקטים המוצעים  המוּכרת למערכות� קבוצה 
ואת תוצאותיהם המקּוות�

שבאה  ליוזמה  חשדנית  תגובה  של  ממצב  לעבור  לאוכלוסייה  לגרום  הכוונה 
מלמעלה למצב של השתתפות פעילה שצומחת מלמטה� שינוי כזה כרוך בהעצמת 
ולהזניק  תכנוניים  במונחים  צרכיה  את  לגבש  האזרחית  החברה  של  היכולות 
יוזמות לפיתוח סביבתה העירונית בעזרת פעילים ובני הקהילה� המעבר ממצב 
של תגובה ליוזמה הוא למעשה המעבר מאדישות לאכפתיות ולנטילת אחריות 

לגורל הקהילה והסביבה� 

מוצע, אפוא, לגבש את הפרויקטים, להציגם בפני הקהילה ולאפשר לה להיוועץ 
המעוניינים  לרשות  כספיים  משאבים  העמדת  ידרוש  התהליך  בבעלי־מקצוע� 
להסכים  או  בתכנית  חלק  לקחת  מחויבים  לא  שהם  הבטחה  תוך  להשתתף, 
ניתן  ושלביו,  הפרויקט  פרטי  יגובשו  ההשתתפות  במסגרת  השיתוף�  לתהליך 
יהיה לערוך שינויים בפרויקט, בתנאי שיאפשרו את יישומו והשגת יעדיו בעלּות 
כל  יידרשו לדאוג,  והקהילה  סבירה� תהליך ההשתתפות מותנה בכך שהעירייה 

אחת מצדה, ליצירת אקלים נוח להידברות�

5.10 שיתוף ציבור ומעורבות בהיבט התיירותי
יותר  נקשרים  בת־זמננו  עירונית  בחברה  התיירות  של  וקיימּות  שימור  ענייני 
קבלת  תהליכי  ובביזור  הציבור  בשיתוף  במעורבות,  העוסקים  לתחומים  ויותר 
ואורבנית  חברתית  רגישות  ובעלות  מאוכלסות  היסטוריות  בערים  החלטות� 
בקשר  שתתמקד  בת־קיימא  תיירות  של  מדיניות  נדרשת  העתיקה,  העיר  כמו 
הדואגות  והקבוצות  המקומית  הקהילה  לבין  התיירות  תעשיית  נציגי  בין  הדדי 
לסביבה� כולן ביחד אמורות לפעול לשיפור איכות החיים של התושבים ולשימור 
המורשת והתרבות המקומית� על כן, תכנון וניהול התיירות העירונית צריך לשתף 
את כל ה׳שחקנים׳ ובעלי האינטרסים: גורמי־ממשל לאומיים ומקומיים, חברות 
פרטיות, סוחרים וקבוצות תושבים ויחידים שפיתוח התיירות נוגע להם או עשוי 

להשפיע על חייהם ופרנסתם� 

אתגר נוסף ומהותי בפיתוח תיירות בת־קיימא הוא מעורבות התושבים בתהליכי 
התכנון� על הרשות המקומית לעודד השתתפות של הקהילה בכל רמות הפיתוח 

הצרכים  בעלות  השונות,  הקבוצות  בו  בהסכמה,  בנייה  של  תהליך  התיירותי� 
יוצר  לידי הסכמה תוך כדי תהליך הפיתוח,  השונים בקהילה, משתדלות להגיע 
ה׳שחקנים׳  כל  רבות לשיתוף  דרכים  יש  לעיר�  תיירותי  פיתוח  הולם של  מבנה 
מבקרים  בקרב  שוטפים  סקרי־שביעות־רצון  ובהם  התיירות,  לפיתוח  הנוגעים 
קבוצות־ התיירות,  חשיבות  את  המדגישות  חינוכיות  תכניות  תושבים,  ובקרב 
וועדות מקצועיות הלומדות ומלמדות נושאים העולים מתהליך הפיתוח,  ייעוץ 
אופרטיביות  והצעות  תכנון  תהליכי  המחקר,  ממצאי  על  שוטף  ציבורי  שימוע 

לביצוע�

אחד הדברים החשובים שיש לקחת בחשבון כשעוסקים בקהילה המקומית בעיר 
בין  להבחין  יש  לדוגמה,  כך  הטרוגנית�  היא  המקומית  שהחברה  הוא  העתיקה 
התושבים המקומיים הנהנים מן התיירות במישרין ומתפרנסים ממנה לבין אלה 
שאינם רואים בה יתרון, כמו האוכלוסייה המבוגרת למשל� זאת ועוד: כשמדובר 
במגע עם תיירים, הניסיון של אלה הגרים באזור המתוייר שונה מניסיונם של 
אלה המתגוררים בשוליו� נתונים אלה ורבים אחרים יש לקחת בחשבון כשדנים 

בתכניות פיתוח תיירותיות�

ניתן להשיג הצלחה בניהול תיירות בת־קיימא רק כשכל בעלי האינטרסים השונים 
באזור היעד התיירותי מעורבים ומודעים באופן מלא לתהליך ולמקומם בו� רק כך 
ניתן לטפל בעניינים קריטיים כמו היעדר חזון משותף בנוגע לייעוד התיירותי של 
האזור, היעדר מּודעות מקומית לערך הכלכלי והתרבותי של מורשתם, או נוכחות 
אחרות  ובעיות  המבקרים  לבין  המארחת  החברה  בין  תרבותיים  גבולות  של 

שחלקן הגדול ייחודי לירושלים�

שיתוף הציבור בתהליך, החל ִמשלב תכנון השימור וכלה בשלב הפיתוח התיירותי, 
מסובך בכל מצב ועל אחת כמה וכמה כשהאתר נתון בקונפליקט תרבותי, דתי 
ופוליטי שיש לו השלכות ישירות על פיתוח התיירות� טיפוח יחסים בוני־אמון בין 
ענף התיירות לבין הקהילה המקומית מצריך ניהול של גידול היקף התיירות תוך 
מתן תשומת־לב לנקודות החיכוך עם פונקציות אחרות – כלכליות, תרבותיות 
ברור  לוואי  תוצר  להניב  חייב  התיירות  פיתוח  בעיר�  המיוצגות  וסימבוליות 
ומתאים לרוח הקהילה המקומית, כמו שיפורים בתשתיות המקומיות או שיקום 
שכונות המצוקה� הפניית הרווחים הצומחים מן הפיתוח והשימור לטובת החברה 
המארחת – במיוחד בתנאי חוסר האמון הקיימים בירושלים, עשויים לרכוש את 
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אמון הציבור בפרויקטים� המפתח להצלחה הוא, אפוא, שילוב נבון של הפעילות 
התיירותית עם הִמרקם העירוני, האנושי, החברתי והכלכלי�

לאור תמונת המצב הבעייתית בנושא מעורבות האוכלוסייה המקומית ושיתופה 
שניתן  המרכזי  המקום  ולנוכח  התיירות  בתחום  הפיתוח  ובתהליכי  בתכניות 
לעניין זה בקווים המנחים לעבודה בלב ההיסטורי והתיירותי של ירושלים, מוצע 
לגבש תכנית לפיתוח המּודעות והמעורבות הציבורית ולשיתוף הציבור המקומי 

בתהליכי הפיתוח� על תכנית זו להתבסס על העקרונות הבאים: 

בניית תכניות הסברה וחינוך שידגישו את חשיבות תעשיית התיירות לעיר  	
ולתושביה; 

שימוע ויידוע ציבורי שוטף בדבר תהליכי התכנון וההצעות לביצוע;  	

הבחנה בין תושבים מקומיים המתפרנסים ונבנים מענף התיירות לבין אלה  	
שלא נהנים ממנו ישירות;

הקמת קבוצות ייעוץ ּוועדות מקצועיות שִילְמדו ויַלמדו נושאים תיירותיים  	
העולים מתהליך הפיתוח; 

ביצוע סקרי־שביעות־רצון שוטפים בקרב מבקרים ותושבים;  	

שילוב מוסדות־חינוך הפועלים באתרים היסטוריים וארכיטקטוניים במערך  	
התיירות של העיר; 

הכנסת תכנית ללימודי־תיירות לבתי־ספר בעיר העתיקה והתאמת התכניות  	
למציאות המתפתחת; 

שילוב האוכלוסייה המקומית במערך התיירות: חוגי סיירות או ׳נוער חובב  	
שתכשיר  העתיקה,  העיר  תושבי  לבני־נוער  הקיץ  בחופשת  סדנה  תיירות׳; 

אותם להדריך טיולים באזור ותקדם את עתידם המקצועי;

יצירת מסגרת להקמת בית־ספר בינלאומי ללימודי התיירות בעיר העתיקה,  	
שיהיה ספינת הדגל של מעורבות הציבור ושיתוף האוכלוסייה בפיתוח ענף 

התיירות בעיר ובקידומו�

5.11 כלים סטטוטוריים מרכזיים למִמשק
לשם ניהול המרחב, אחזקתו והגנה על מורשתו הבנויה, קיימים כלים סטטוטוריים 
המתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: מנגנונים בינלאומיים, חוקי מדינת־ישראל 

)לרבות תכניות־המתאר לסוגיהן( וחוקי־עזר עירוניים� 

א. מנגנונים בינלאומיים

מדובר בעיקר בהכרזת אונסק״ו על העיר העתיקה כאתר־מורשת־עולמית העומד 
בסכנה, לפי האמנה למורשת טבעית ותרבותית שאושררה על־ידי ישראל� בנוסף 
הקדושים,  המקומות  על  לשמור  הצדדים  את  המחייב  הסטאטוס־קוו  מתקיים 

ובמיוחד על כנסיית הקבר�

בשנת 1999 חתמה ישראל על אמנת המורשת העולמית ובכך התחייבה להבטיח 
הגנה, שימור, הצגה והעברה של המורשת לדורות הבאים� השאיפה היא לאמץ 
על  ההגנה  את  ותשלב  הקהילה  בחיי  גבוה  מעמד  למורשת  שתעניק  מדיניות 
אמצעים  שלרשותם  עובדים  תעמיד  מקיפות;  תכניות־ממשק  בגיבוש  המורשת 
נאותים למילוי תפקידם; תקדם מחקרים מדעיים וטכניים ותגבש שיטות־פעולה 
שיאפשרו לנקוט פעולות־מנע למול הסכנות המאיימות על המורשת; וכן תנקוט 
אמצעים חוקיים, מדעיים, טכניים, מנהליים וכספיים מתאימים הדרושים להגנה, 
לשימור, להצגה ולשיקום של אותה מורשת� זאת, בנוסף להקמה או פיתוח של 
תוך  המורשת  והצגת  השימור  בתחומי  להכשרה  אזוריים  או  לאומיים  מרכזים 

עידוד המחקר המדעי בתחומים אלה� 

ב. חוקי המדינה

המנגנונים החוקיים הקיימים במדינת־ישראל לקידום השימור הם:

חוק התכנון והבנייה - מתוקף חוק זה אושרה תכנית מתאר עמ/9 לשימור  	
מרחב העיר העתיקה; 

חוק העתיקות - העיר העתיקה היא אתר עתיקות כמצוין בחוק העתיקות,  	
התשל״ח־1978, באחריות מוסדות התכנון ורשות העתיקות;
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חוק רשות העתיקות, 1989 - מגדיר את תחומי פעולתה ואחריותה של רשות  	
העתיקות� לפי חוק זה נוסדה ב־1 באפריל 1990 רשות העתיקות והיא עוסקת 
מאז בקידום המחקר הארכיאולוגי ובכלל זה בקידום כל היבטי השימור של 

העיר העתיקה באמצעות תחום שימור ברשות; 

השימור  פעולות  ובביצוע  בתכנון  מעורב  העתיקות  ברשות  שימור  תחום  	
בהרחבת  מונומנטים,  ובשימור  בסקר  עוסק  הוא  העתיקה�  בעיר  והפיתוח 
פעולות הפיקוח, בקשר עם התושבים לגבי הגשת תכניות, בעריכת סקרים 
עירוניים ומפרטים טכניים לשימור וכן בעריכת נספח מגבלות הגובה לתכנית 

המתאר לתקופת הביניים;

חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש״מ־1980 מאפשר הקצאת משאבים בצורה  	
בעלי  בין  העלויות  של  צודקת  חלוקה  תוך  פרטית,  בנייה  לשיקום  מסודרת 

ומחזיקי המקרקעין;

חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(, תשמ״ז־1987; 	

חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע; 	

חוק רישוי עסקים�  	

ג. חוקי־עזר עירוניים - ירושלים

חוקי העזר העירוניים כוללים את החוקים והתקנות הבאים: אתרי־תיירות, מבנים 
מסוכנים, רוכלות, שילוט, שמירה על הסדר והניקיון ותרנים אזוריים לאנטנות 

טלוויזיה בעיר העתיקה�

ד. פירוט התכניות הרלבנטיות לעיר העתיקה

תכניות הִמתאר מבטאות את מדיניות התכנון ביחס לערכיה הייחודיים של העיר 
העתיקה� להלן סקירת תכניות הִמתאר הנוגעות לתחומי ממשק בעיר העתיקה 

או בגבולותיה המָידיים:

תמ״א 35 - תכנית־ִמתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור

תמ״א 35 קובעת בתשריט המרקמים כי העיר העתיקה היא חלק מ׳מכלול עירוני 
לשימור׳ ואת סביבתה היא מאפיינת כ׳גנים ושמורות׳� התכנית מורה על הכנת 
תכנית מקומית לשימור בעיר העתיקה, כ׳מכלול עירוני לשימור׳ – תכנית בה ייקבעו 
האתרים הראויים לשימור וגבולותיהם, הוראות בדבר אופיו של האתר, שיקומו 
וכן הוראות בדבר פיתוח התיירות  ומניעת פגיעה בערכים שאותם הוא מבטא 
מכליל  הסביבתיות  ההנחיות  תשריט  הנדרש�  ככל  השימור,  בתהליכי  ושילובה 
את העיר העתיקה בתוך ׳שטח לשימור משאבי־מים׳� בדיון בתכניות מפורטות 
בתחום העיר העתיקה, יישקלו הוראות בדבר החדרת מים ִעיליים,  מניעת פגיעה 
סעיף  מדיניות,  אמצעי   ,7 בפרק  הידרולוגית�   בחוות־דעת  והצורך  במי־תהום 
5�7 – מדיניות פיתוח העיר ירושלים נאמר: ״הכנה של תכנית־ִמתאר חדשה לעיר 
לא  ממנה  שחלקים  ותיקה���  תכנית  בסיס  על  עדיין  מתנהל  שחלקה  העתיקה, 
עומדים במבחן הזמן״, ו״יצירת קוד שימור מרקמי ממוקד, הדוק ובלתי־מתפשר 

לעיר העתיקה והאגן���� ללא פגיעה ברקמת החיים הקיימת״�

תמ״א 38 - תכנית־ִמתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות־אדמה

בשל  מהיישוב,  לחלקים  או  ליישוב  מפורטת  תכנית  הכנת  מתירה   38 תמ״א 
תנאים ייחודיים� בנוסף יש בה התייחסות למבנים־לשימור ולמבנים בעלי ערך 
אלא  זו,  תכנית  של  מתוקפה  תוספת־בנייה  תותר  לא  בהם  ואדריכלי,  היסטורי 
אם היא מתיישבת עם הוראות תכנית החלה על מבנה לשימור או עם סעיף 78 

לחוק� 

8�9 בהוראות תכנית המתאר מתייחס להוראות והגדרות בנושא רעידות־ פרק 
ולמתן  מפורטות  תכניות  לאישור  לתנאים  מתייחסת  המתאר  תכנית  אדמה� 
מאחר  מבונה׳�  במדרון  לכשל  ורגישות  להגברה  רגישות  ב׳אזור  היתרי־בנייה 

שהעיר העתיקה בכללותה היא אתר לשימור, חל עליה סעיף 1�19 לתמ״א 38�

תמ״מ 30/1 - תכנית־ִמתאר מחוזית למחוז ירושלים 

׳העיר  הכותרת:  תחת  התכנית  בתשריט  מסומנות  וסביבותיה  העתיקה  העיר 
העתיקה בירושלים וסביבותיה׳� בהוראות התכנית מופיעות ההנחיות הבאות: 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA&action=edit
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״הבינוי והפיתוח בתחום העיר העתיקה יהיו בהתאם לתכנית־ִמתאר מקומית 
שתכלול בין היתר הוראות בדבר שימור ושיקום״�

״בנייה חדשה, תוספת בנייה, או שינוי במבנים קיימים, יבוצעו תוך התייחסות 
מרבית לערכי שימור״� )פרק 6 הוראות לגבי ייעודי קרקע, סעיף 2�6 – העיר 

העתיקה וסביבותיה(�

תכנית־ִמתאר ירושלים 2000
שמצויה   2000 ירושלים  מקומית  תכנית־מתאר  לעיר,  החדשה  המתאר  תכנית 
בשלבי אישור, קובעת הגנה נרחבת למרחב החזותי הסובב את העיר העתיקה�
את  מגדירה  לשימור׳,  ׳אזור  העתיקה  העיר  על  מכריזה  ירושלים  תכנית־ִמתאר 
גבולותיו של אזור החיץ, קובעת ייעוד תפקודי ומפרטת קווי־ראייה בין נקודות 

ומונומנטים שעבורם נדרש שיקול נאות לפני מתן אישורי־בנייה�

התכנית מתייחסת לערכיה הייחודיים של ירושלים בכלל והעיר העתיקה בפרט, 
ושמה לה בין היתר למטרה את המשימות הבאות:

ביסוס מעמדה והמשך פיתוחה של העיר כבירת־ישראל, מרכז לעם היהודי  	
ועיר מקודשת לשלוש הדתות המונותיאיסטיות;

המורשת  על  הגנה  העיר,  של  המיוחד  וצביונה  האורבניים  ערכיה  שימור  	
התרבותית הבנויה וטיפוחה למען תושבי העיר והמבקרים בה; 

ובאתרים  במוסדות  טיפול  תוך  ועיר־עולם,  בירה  כעיר  העיר  של  חיזוקה  	
לאומיים ובינלאומיים;

על  דגש  שימת  תוך  ההיסטורית,  והעיר  העיר  מרכז  וחיזוק  התחדשות  	
המאפיינים האנושיים, התרבותיים והפיזיים הייחודיים למקום;

וחיזוק  שמירה  תוך  עולמי,  כיעד־תיירות  ירושלים  של  מרכזיותה  העצמת  	
הייעודים לתיירות�

פרק 1�4 שם הייעוד - העיר העתיקה, סעיף 2�1�4/ ג'  קובע:

מפורטת  תכנית  של  מכוחה  אלא  זה  ייעוד  בתחום  בנייה  היתר  יוצא  "לא 
שתבטיח את שימור מורשת העבר על כל מרכיביה הפיסיים והאתנוגרפים 

ואת המשך קיום מערכות החיים האזרחיות, הדתיות, התרבותיות והמוסדיות 
בתחומי העיר העתיקה�"

בנוסף קיימת בתכנית התייחסות לנושא רעידות־אדמה בנספח מספר 5 –

״תשתיות, איכות סביבה, רגישות לרעידות־אדמה״� בנספח זה מוגדרת העיר 
העתיקה ״אזור רגישּות להגברה ורגישּות לכשל במדרון מבונה�״ 

תכנית עמ/9 ושינוייה
ההגנה על העיר העתיקה והאזור הסמוך לה היוותה עיקרון מרכזי בתכניות אב 
וסביבותיה,  העתיקה  לעיר  עמ/9  תכנית המתאר   �1918 מאז  לירושלים  ומתאר 
שקיבלה תוקף בשנת 1976, היא כיום התכנית היחידה בעלת תוקף חוקי ונאמר 

בה מפורשות כי יש לשמר את העיר העתיקה והמרחב החזותי המקיף אותה�

תכנית עמ/9 הגדירה רצועה של שטח פתוח סביב חומות העיר העתיקה ומייעדת 
זו ניתן להגן על־ידי הכרזתה כגן לאומי באמצעות  אותו לגן לאומי� על רצועה 
התשנ״ח־  הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  ׳חוק 

1998׳ וליצור ׳אזור־חיץ׳ סביב העיר העתיקה�

תכנית עמ/9 קבעה בהוראותיה:

כל האזור שבתחומי העיר העתיקה מהווה שטח לשיקום ושימור עפ״י  ״4�8�  
תכניות מפורטות בהתאם לאמור בסעיפים 1�4�8 עד 2�4�8� 

כל בנייה חדשה או תוספת בנייה או הריסה בשטח זה תיעשה   �8�4�1
תוך שמירה קפדנית על האופי המיוחד שלו� כל פעולה בשטח 

זה תיעשה אך ורק עפ״י תכניות שימור ושיקום מפורטות�

מפורטת  תכנית  עפ״י  אלא  זה  באזור  בנייה  כל  תּותר  לא    �8�4�2
חזיתות  באזור,  הפיתוח  ואופן  המפורט  הבינוי  על  המצביעה 

וחתכים כלליים, הכול בהתאם לדרישה�״ 

תכנית  את  ולפרט  לעדכן  שמטרתו  נרחב  תכנון  מהלך  החל  האחרונות  בשנים 
עמ/9 ולהבטיח את שימור המורשת בירושלים העתיקה, בכלל זה כל המרכיבים 
הפיזיים והאתנוגראפיים: שימור דפוסי החיים האזרחיים, הדתיים, התרבותיים 
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לרווחת  הולמת  סביבה  ויצירת  החיים  איכות  שיפור  הקיימים;  והמוסדיים 
עם  בבד  בד  לעלייה־לרגל,  בני־קיימא  תנאים  והבטחת  והמבקרים  התושבים 
התכנון  הנחיות  לה�  ומחוצה  העתיקה  העיר  בתוך  התרבותית  התיירות  פיתוח 
שירותים  לחדש  ואפשרויות  הציבור  לטובת  מוגבלות  תוספות־בנייה  יקּבעו 
של  תהליך  ליצירת  מיוחסת  רבה  חשיבות  ולמבקרים�  לתושבים  סניטריים 
משמרים  אדריכלים,  בהנחיית  ובשיפוץ  בבנייה  תושבים  לליווי  הציבור,  שיתוף 

וארכיאולוגים, במסגרת ועדה מקצועית עם אחריות סטטוטורית�

תכנית להגדרת תנאים למתן היתרי־בנייה בעיר העתיקה6

לעיר  מפורטות  תכניות  והכנת  ומתפקד  חי  מרחב  היא  העתיקה  מאחר שהעיר 
העתיקה הן מבצע מורכב, עלה הצורך לקבוע הנחיות להוצאת היתרי־בנייה עד 
מאחר  מאושרות�  מפורטות  תכניות  לגביהם  שאין  בשטחים  התכנון  להשלמת 
והוראות עמ/9 אינן מאפשרות הוצאת היתרי־בנייה ללא תכנית מפורטת, מוצע 
ראשון,  בשלב  מפורטת�  תכנית  של  הוראות  עם  הִמתאר,  לתכנית  שינוי  להכין 

תאפשר התכנית הוצאת היתר בנייה במרחב הציבורי ושימור מונומנטים�

בהוראות תכנית עמ/9 חסרה התייחסות למונח ׳דרכים לכלי רכב ולהולכי רגל׳, 
פירוט הוראות בנושא זה יאפשר הוצאת היתרי בנייה לעבודות תשתית ועבודות 

ציבוריות ברחובות העיר העתיקה לפי תשריט תכנית עמ/9�

התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה קובעת כי על הרשות המקומית להכין 
בתכניות־ להכליל  שיש  מונומנטים  לרשימת  כבסיס  לשימור  אתרים  רשימת 
שימור עירוניות� לעיר העתיקה יש רשימה של אתרים לשימור שהוכנה על ידי 
מספר גופים לרבות עיריית־ירושלים ורשות העתיקות� התכנית תאפשר פעולות 
שימור ושחזור במונומנטים שיבטיחו את המשך קיומם של המבנים והשרידים 

מבחינה חומרית, צורנית ותרבותית�

ממליץ  כגוף  תפעל  אשר  מקצועית  ועדה  הקמת  מוצעת  התכנית  יישום  לשם 
לוועדת השימור, אשר תמליץ לרשות הרישוי ולוועדה המקומית� הוועדה תורכב 
ממהנדס העיר או מי מטעמו ומנהל רשות העתיקות או מי מטעמו� היתר הבנייה 
הוועדה  של  דעת  חוות  קבלת  לאחר  רק  הרישוי  לרשות  יובא  התכנית  מכוח 

המקצועית� 

6 תכנית 13538, בהליכי אישור�

תכניות מנחות שנוצרו עם הכנתה של התכנית הנוכחית
ִמתווה־הפעולה להתחדשות ולשימור העיר העתיקה יצר תהליך תכנון ומערכת 
בין  העתיקה�  העיר  מרחב  את  שינהל  המנגנון  לרשות  שתעמוד  מגוונת  כלים 
הכלים יש להזכיר את תכנית היישום למרחב הציבורי, תכנית המונומנטים, מפת 
מגבלות גובה, תכנית־אב לנגישות עבור אנשים עם מוגבלויות ותכנית להגבלת 

התנועה בעיר העתיקה�

5.12 פעילות הממשק המבוצעת בפועל
לשנת  הזיתים׳  והר  העתיקה  העיר  אגן  ׳חיזוק  התכנון  צוות  של  ביניים  בדו״ח 

2008/9, תוארו העבודות המבוצעות תוך כדי תהליך התכנון:

שדרוג האחזקה

ב־2008 נלמד נושא הריצוף בעיר העתיקה באופן מקיף והוצעו ִמפרטים לטיפול 
בו על־פי מפתח רחובות, לקביעת סוג הריצוף והתשתית הנדרשת� במקביל גדל 
תקציב האחזקה לריצופים ולמעקות� העבודה בוצעה על־ידי אגף שיפור פני העיר 
)פמ״י(�  מזרח־ירושלים  לפיתוח  החברה  ובאמצעות  בעיריית־ירושלים  )שפ״ע( 
במסגרת זו שוקמה מזרקת המוריסטן שפועלת כיום באופן מלא, כולל מערכת 

המים, באחזקת העירייה�

התכנון מהווה כלי ליישום, על פיו תיקבע תכנית העבודה של אגף שפ״ע בעיר 
העתיקה, באמצעות קבלנים מטעמו�

שירותי־ניקיון

ניקיון בניהול חברת פמ״י�  והועבר לקבלן  מערך הניקיון בעיר העתיקה הופרט 
מאז  ועוד�  השילוט  ניקוי  אשפה,  פינוי  שטיפה,  ניקיון,  כוללת:  הקבלן  עבודת 
תחילת 2008 מופעל הקבלן� במסגרת עבודות אלה פועלים ליצירת רצף תיירותי 
הפסולת  פינוי  אתר  להעתקת  היערכות  יש  ולכן  החומות,  סביב  הפארק  של 
נופי  תברואתי,  מפגע  המהווה  רוקפלר(  )מול  הכבשים  שוק  מאזור  והדחסניות 

ותיירותי קשה� תכנון השטח החלופי הסתיים והביצוע יקודם בהתאם�
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תגבור הגינון

בוצע שדרוג אזור החומה הצפונית וחלק מאזור שער האשפות� כיום מבצע הקבלן 
את העבודות הקשות של שיקום המדרכות והשבילים בגן הסובב את החומות� 
בשדרוג  מדובר  קבלנים(�  )באמצעות  העירייה  בניהול  מתבצעת  הגינון  אחזקת 

משמעותי� השלמת הפרויקט – באחריות אגף שיפור פני העיר )שפ״ע(�

 

הגינון מחוץ לחומות, באזור כיכר צה״ל, סמוך לשער החדש
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השילוט בעיר העתיקה

שילוט רחובות – הוכן אינדקס מלא לרחובות העיר העתיקה בעברית, אנגלית 
וערבית� האינדקס אושר על־ידי הגורמים הרלוונטיים בעיריית־ירושלים� עוצבו 
לשיקום  תכנית  והוכנה  הרחוב  שילוט  למיפוי  נערך סקר  הקיים,  ברוח  שלטים, 

ולחידוש מערך שלטי הרחוב�

השילוט  ועיצוב  לתכנון  העקרונות  גובשו   – העתיקה  בעיר  תיירותי  שילוט 
התיירותי ולפרישתו במרחב העיר העתיקה�

השילוט ברובע היהודי – תכנון השילוט התיירותי ברובע היהודי אושר עוד בשנת 
והחברה  העירייה  התיירות,  משרד  תקציבי  באמצעות  מקודם  הפרויקט   �2000

לפיתוח הרובע היהודי� 

שילוט רחוב בִסמטאות העיר העתיקה - מצב קיים 2009
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שלטי־רחוב שהוצבו במהלך שנת 2009 בעיר העתיקה

תנועה וחניה

לנושא זה נודעת חשיבות אסטרטגית לגבי העיר העתיקה וסביבותיה� ללא פתרון 
יהיה לקיים חיים תקינים בעיר העתיקה, לא  ניתן  לבעיות התנועה והחניה לא 
לתושבים ולא למבקרים ולתיירים� כמו כן לא ניתן יהיה להגיע להעצמה כלכלית� 
תכנית הסדרי התנועה אושרה בעירייה והעיר העתיקה תיסגר לתנועת כלי־רכב� 
הסובב את  במרחב  וחניה  תנועה  לניהול  העירייה אסטרטגיה  במקביל מקדמת 

העיר העתיקה בשיתוף תכנית־אב לתחבורה ומשרד התחבורה�
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5.13 קווים מנחים לפעולה ציבורית
הפעולות  סוגי  כוללת את  ליישם את מטרות התכנית� הרשימה  כדי  לבצע  מגוון הפעולות שיש  רשימה של  רוכזה  הצוות  עבודת  במסגרת 

הציבוריות, מיפוי הגורמים האחראיים לתחום ההתערבות והמלצות שונות באשר לארגון ולמימון הפעולות� 

ההתערבות הציבורית המוצעת:

המלצות ארגוניות, כלכליות ואחרותהגורם האחראיהפעולות התחום

הכנת תכנית מפורטת המאפשרת הוצאת משרד השיכון, ִמנהל התכנון, מהנדס העיר העמדת כלים לשיפור רווחת הדיּור מגורים
היתרים לשיפור רווחת הדיור

תכנון מפורט, העמדת הלוואות, משכנתאות, משרד השיכון והבינויהעמדת תמריצים להסדרת הבינוי הקיים
תמריצים חיוביים )סיוע מקצועי וכד׳( 

שמירה על ייעודי הקרקע והשימושים המותרים 
בהם

מהנדס העיר

קידום וליווי תהליכי התכנון המפורט ע״י יזמים 
פרטיים

מדריך להכנת תכניות־מתאר מפורטות, כולל אגף תכנון העיר, ועדה מקצועית, משרד השדה
הוראות שימור 

קידום פתרונות למצוקת הדיור בעיר העתיקה 
ומחוצה לה

מהנדס העיר, אגף תכנון העיר, משרד הבינוי 
והשיכון, ִמנהל מקרקעי ישראל )ממ״י(

קידום תכניות מתאר לעיבוי המגורים במזרח־
ירושלים

ייעוד מבנים לפעילות קהילה, תרבות ופנאי, שירותי־ציבור
לרּבות שימוש רב־תכליתי במוסדות החינוך 

העירוניים 

אגף נכסים, אגף למבני־ציבור, ִמנהל שירותי 
קהילה, ִמנהל החינוך ירושלים )מנח״י(

חיזוק שירותי־קהילה קיימים )פיתוח תכניות, 
מימון פעילויות(

ִמנהל שירותי קהילה, החברה לִמנהלים 
קהילתיים

פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים קהילתיים 
)מקומות מפגש, ספורט ומשחק(

שיפור פני העיר )שפ״ע(, ִמנהל שירותי־קהילה, 
רשות הספורט 
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המלצות ארגוניות, כלכליות ואחרותהגורם האחראיהפעולות התחום

מהלכים לבניית אמון התושבים במערכת מעורבות הציבור
העירונית בכל הרבעים

 יצירת תשתית ארגונית ומנגנון שירות מנכ״ל העירייה, מנהל מרחב העיר העתיקה
לתושב לפתרון בעיות בתחום התכנון הפיזי 

ושירותים עירוניים 
 רפרנט עירוני למתן מענה לבעיות היום־יום 
)ניקוז ביוב, ניקיון וכד׳( הן ברמה התכנונית 

והן ברמת הטיפול השוטף
 ׳קשרי קהילה׳ - מנגנון העומד בקשר שוטף 

עם פעילי הציבור של הקהילות השונות לצורך 
עדכון, תיאום והסברה

ִמנהל שירותי־קהילה, החברה לִמנהלים ייצוג הצרכים של כל הקהילות בעיר העתיקה
קהילתיים

הקמת ִמנהל קהילתי לעיר העתיקה בו ישותפו 
נציגי הקהילות

ריכוז עמדות וצרכים של התושבים והארגונים 
והבאתם בפני הגורמים הרלוונטיים

ייסוד מנגנון ציבורי קבוע לתכנון מסנגר ו/או 
הקניית מעמד מחייב למנגנון 

חיזוק תחושת הזהות, השייכות והקשר בין 
הקהילות 

תמיכה בפעילות תרבות ואמנות, חינוך בלתי־ִמנהל שירותי־קהילה, רשות הספורט
פורמלי, פעילויות ספורטיבית

הסדרת חיבור כל משקי הבית לתשתיות תשתיות הנדסיות
המתחדשות, לרבות התייחסות לנטל הכלכלי 

הרובץ על התושבים 

אגף תכנון ותשתיות )תושי״ה(, אגף הגבייה, 
הגיחון, ִמנהל קהילתי

תכנון לביצוע, הסדרת נושא היטלי ביוב בשיתוף 
התושבים

טיפול מערכתי בהסרת/הסתרת תשתיות עליות 
ועל גגות המבנים - צלחות־תקשורת, דודי־מים, 

דודי־שמש, מזגנים

מתן מענה חלופי עם הסברה ואכיפה אדריכל העיר, אגף הפיקוח, ִמנהל קהילתי

ִמנהל עסקים, מרכז טיפוח ויזמות )מט״י( ניהול פעילות כלכלית בעיר העתיקהכלכלה
בשיתוף עם המגזר העסקי - בנקים, ארגונים 

מקצועיים 

העמדת קרן הלוואות לבעלי עסקים, קורסים 
לניהול ולפיתוח עסקי, הקמת מרכז לטיפוח 

יזמים במזרח ירושלים

הסעת המונים - פיתוח מערך־הסעה תיירותי/תנועה וחניה
הסעת המונים אל העיר העתיקה 

אגף תכנון ותשתיות )תושי״ה(, תכנית־אב 
לתחבורה, הרשות לפיתוח ירושלים )הרל״י(

תכנון כוללני לנושא הסעת המונים באגן העיר 
העתיקה

הסדרת נושא החניה - תכנון חניונים, הגבלת 
חניה, הגדרת תווי־חניה לתושבי העיר העתיקה 

ולעובדים בה

אגף תכנון ותשתיות )תושי״ה(, תכנית־אב 
לתחבורה

הסדרת נושא הפריקה והטעינה לנותני שירותים 
לתושבים 

הגבלת תנועת כלי־רכב שאינם של תושבי המקום
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המלצות ארגוניות, כלכליות ואחרותהגורם האחראיהפעולות התחום

בחינת כושר הנשיאה של הקהילה המקומית תיירות
לנפחים של תנועת המבקרים

גורם מתאם בין תיירות לקהילה, ניסוח אמנה רשות תיירות שתוקם לעיר העתיקה
בין התושבים למדריכי התיירים

שילוט הְכוונה ואמצעי התמצאות במרחב 
התיירותי

רשות התיירות, אגף תכנון ותשתיות )תושי״ה(, 
רשות העתיקות

שילוט רחובות, מפות התמצאות, השאלת 
אמצעי ניווט והסברה תיירותית

ניהול הביקושים ופריסתם - ִעתית, עונתית 
ומרחבית

הכנת תכנית לניהול ביקושים ותכנית שיווק רשות תיירות
שתתמוך בוויסות הביקושים

ניטור רב־שנתי לבחינת תמונת המצב ועדכון 
התכנית לניהול ביקושים

הקמת מערך ניטור ובקרה שיעקוב אחר רשות תיירות
 תנועת התיירות בעיר העתיקה

לשכות־מידערשות תיירותפיתוח שירותי־תיירות מסבירי פנים

מענקי־שיפוץ, מאמצי־שיווק ממוקדים, איגום חיזוק אתרי־ביקור קיימים 
משאבי־שיווק , ניהול אירועים התומכים באתרי 

הביקור 

משטרת־תיירות מתנדבת, הדרכה/ מפגשים בין פיתוח תיירות ׳קהילתית׳
תיירים לבין תושבים, נוער חובב תיירות )נח״ת(

אגפי עיריית־ירושלים )בעזרת קבלני־משנה(; גינון ציבוריניהול שוטף
החברה לפיתוח מזרח־ירושלים )פמ״י(

גינון מגרשים פנויים מתוקף צו גינון

הסדרת הטיפול בפחי־אשפה וחדרי־אשפה 
ומיקום דחסניות

אגף התברואה, אדריכל העיר

אגף תכנון ותשתיות )תושי״ה(, החברה לפיתוח תאורת רחובות
מזרח־ירושלים )פמ״י(

מנהל מרחב העיר העתיקה ברשות לפיתוח שילוט רחובות ושילוט תיירותי
ירושלים )הרל״י(, החברה לפיתוח מזרח־

ירושלים )פמ״י( 

ניהול מידע מרחבי באמצעות GIS ליישום מלא 
של התכנית; תכנית לניהול וממשק, כלי לניטור 

ומעקב 

הקמת מערכת GIS לעיר העתיקהאגף הִמחשוב והאוטומציה של עיריית־ירושלים
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5.14 רכיבי תכנית היישום: פרויקטים במרחב הציבורי
המרחב הפרטי, הציבורי ומה שביניהם

העיר העתיקה היא מיצג אורבני־מרחבי הקשור באופן הדוק לתוכן החיים הפנימי 
שלה� העיר מאופיינת בריבוי רכיבים שונים זה מזה בחשיבותם ובהופעתם: אתרי 
מורשת בנויה, צורות חיים יום־יומיות של תושבים, מגוון גדול של תיירים, אנשי 
כמורה ודת בעלי אמונות שונות, ארגונים, חברות וקהילות שונות אלה מאלה 
באינטנסיביות פעילותן ודרך חייהן, קבוצות של סוחרים ועוד; כולם חולקים את 

אותו מרחב ומשתמשים בו בצורות שונות�

ההבחנה הבסיסית היא בין המרחב הפרטי לבין המרחב הציבורי� אך בשניהם יש 
צורך לזהות את מהותו של המרחב, את ׳מידת הציבוריות׳ שלו, את המשתמשים 
בו ואת סוגי הפעילויות המתרחשים בתוכו� יש לציין את אופי הבעלות והחזקה 

עליו ולהגדיר את זהות ורוח המקום�

מצבים מרחביים
המרחב  רב־ממדית�  בהיותה  מורכב,  נושא  היא  המרחבים  סוגי  בין  האבחנה 
הציבורי משמש חלל של הְבָניית זהויות פרטיות� דוגמה לכך ניתן לראות בהיבט 
הפיזי של הנחת ריהוט ׳פרטי׳ ברחוב )עציצים, כביסה, התקנת שערי־כניסה( ואף 
בהיבט ההתנהגותי )לבוש וכדומה(� תיחום המרחב הציבורי אינו בהכרח סוגיה 
של בעלות או של קניין� זיהוי מקומו של הגבול בין הפרטי לציבורי – המקום בו 
המרחב הציבורי נגמר והופך לפרטי, בחינת רכיבי ההפרדה, אמצעים ׳פרטיים׳ 
או  הציבור  יכולתו של  מידת  ועוד(,  )שער, חצר, סמטה, משרבייה  ופחות  יותר 
ההפרדה  מתקיימת  אופן  באיזה  לשנותה�  או  להגדירה  הפרדה,  ליצור  הממסד 

חצר בעיר העתיקה
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בהתאם  משתנות  אלו  לשאלות  התשובות   – הציבורי  לבין  הפרטי  בין  הפיזית 
לסוג המרחב, התרבות והמסורת המקומית� 

המרחב הפרטי במורשת העיר העתיקה – הבית, החוש, החצר, הליוואן – טומן 
המורשת  ערכי  על  ומגינים  אורבניים המשמרים  מרחבים  של  מאפיינים  בחובו 
גבולות  מגדירה  אלה  במרחבים  המתגוררת  האוכלוסייה  המקומית�  התרבותית 
כך  פיזיים,  שאינם  באמצעים  או  ושערים  גדרות  באמצעות  ברורים  ומתחמים 

שהמבקר במקום יבחין בנקל בגבול שבין הפרטי לציבורי�

התייחסות אל המרחב הציבורי 
קיימות מספר גישות ביחס אל המרחב הציבורי – גישה פונקציונאלית־תפקודית 
בה מזוהה המרחב כפתוח לתנועה חופשית של הציבור; גישה מכוונת בה מודגש 
אתר־מורשת־ שהוגדר  באתר  חופשית  וגישה  תנועה  לאפשר  הציבור  אינטרס 
עולמית; גישה המאתרת את מצבי הביניים שבין שתי האפשרויות ומנסה להסיר 
חסמים או לדון בסוגיית ניכוס המרחבים וניהול דין ודברים עם הנוגעים בדבר� 
זו גישה המבטאת את המורכבות הקיימת בהגדרת המרחב מאחר ומדובר בעיר 
חיה, בה דיירים לא מעטים מתגוררים במונומנטים היסטוריים, כך שנוצרת אי־

בהירות לגבי הגדרתו של המרחב הפרטי או הציבורי�

הגישה ׳המצמצמת׳ מגדירה את המרחב הציבורי על פי המעמד החוקי – הפורמלי־
סטטוטורי� הגישה שמנחה את ההיבט התכנוני היא ׳הגישה המרחיבה׳ הגורסת 
ולחולל שינוי באמצעות  לפעול  יכול  בו הציבור  הוא מקום  כי המרחב הציבורי 
באי־כוחו, והוא גם המרחב בו מתאפשרת תנועה חופשית של הציבור בכל שעות 
היממה� יש לשקול בזהירות את המגמה לפתוח באופן חד־צדדי מעברים חופשיים 
בחלק מן המתחמים – למעט מקרים בהם הדבר ייעשה בהסכמת בעלי העניין ועל 

בסיס שיפור איכות החיים של התושבים�

מיפוי המרחב
והפרטיים נסקרו מירב הגישות והתרחישים  לשם איתור המרחבים הציבוריים 
הנחות  במקום�  הקיימים  והרכיבים  הערכים  מכלול  את  המייצגים  האפשריים, 

אתר־  העתיקה,  העיר  למרחב  כי  גורסות  זו  קביעה  בבסיס  העומדות  היסוד 
מורשת־עולמית, ישנו מערך מרכיבים מהותיים שאינם משתנים� מרכיבים אלה 
יש  תכנונית�  ומדיניות  חלופה  גישה,  בכל  השזורים  כעוגנים  במקומם  יישארו 
לשמור על איכותה הפיזית והתרבותית ולקיים בה תנאי־ִמחיה ראויים לתושבי 
ביקור מרתק  כאתר  המקום  קיומו של  בהמשך  הצורך  גם  קיים  בנוסף,  המקום� 
למגוון אוכלוסיות המתעניינות בתחומים שונים, וכן הצורך בהגנה על אתרים, 
מונומנטים ומוסדות־דתיים/היסטוריים/ארכיאולוגיים ייחודיים ולאפשר אליהם 

גישה חופשית� 

מיפוי המערכת המרחבית מוצג בסדרת מפות שהוצגו במסמך הביניים מס׳ 1�7 
המפה )עמ׳ 50( מציגה את שטחו הכולל של המרחב שבין החומות )872 דונם(� 
שטחו של הר הבית/אל חראם א־שריף הוא 137 דונם )16% מסך השטח(� היתרה 
)735 דונם( כוללת שטחי סמטאות ורחובות8 התופסים 85 דונם )10%(� כל השאר 

)650 דונם(, שהם 74%, משמשים למגורים ומוסדות� 

עם השלמת המיפוי הראשוני סווגו מרכיבי המרחב הציבורי והפרטי על פי ארבעה 
מאפייני חזקה: 

מרחב ציבורי I: רחובות, כיכרות וִסמטאות בהם יכול הציבור לשהות, לבקר  א�  
או לחלוף בכל שעה משעות היממה;

ומבנים  ארכיאולוגיים  גנים  פתוחים,  ציבוריים  שטחים   :II ציבורי  מרחב  ב�  
ציבוריים בהם ניתן ליישם פעולות התערבות באופן סדיר;

מונומנטים,  שונים,  מוסדות־דת  מסגדים,  כנסיות,  מתחמי   :I פרטי  מרחב  ג�  
מתחמים ואתרים שמאפשרים לציבור גישה באופן מבוקר ומוגבל;

מרחב פרטי II: מתחמי מגורים פרטיים ומתחמים פרטיים אחרים� ד�  

7 ראו: מסמך־ביניים מס׳ 1 של צוות התכנון מיום 2008�6�15, עמודים 108-99�

8 בהתאם לגישה המרחיבה והכוללת - כל מה שבבעלות ציבורית/בשימוש ציבורי/תפקודי או בפועל ו/או כל 
מקום שנגיש לחלק מן הציבור או לכלל הציבור בכל שעות היממה�
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מרכיבי המרחב הציבורי והפרטי

I מרחב ציבורי

II מרחב ציבורי

I מרחב פרטי

II מרחב פרטי
הר הבית/חרם א־שריף/

רחבת הכותל

מקרא שטחים פתוחים
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חלופות ִהתערבות
התכנונית  ההתערבות  רמת  את  להם  להתאים  ניתן  המרחבים  לסיווג  בהמשך 

האפשרית והרצויה לכל סוג של מרחב על פי הסכמה הבאה: 

התערבות עקיפה מול התערבות ישירה

ועד  )הרחוב(  ביותר  מן הציבורי  נמצאת הקביעה של שייכות המרחב,   X בציר
מרכזיים,  גורמים  של  ההתערבות  רמת  נמצאת   Y בציר )הבית(�  ביותר  הפרטי 
להתערבות  הבסיס  היא  המרחב  של  ציבוריותו  מידת  קביעת  הממסד�  ובעיקר 

היישומית�

והיא  ִסמטה,  או  רחוב  כמו  הציבוריים  בשטחים  אפשרית  מרבית  התערבות 
פוחתת  כן  פוחתת,  המרחב  של  ש׳ציבוריותו׳  ככל  בעיקרה�  פיזית  התערבות 
אפשרות ההתערבות הפיזית� ככל שהמרחב מוגדר כפרטי יותר, יכולת ההתערבות 
דרושה  אם  מהרס�  אתר  של  להצלתו  ׳פעולות־מנע׳  למעט  פוחתת,  העירונית 
התערבות, היא מתבצעת בזהירות תוך התייחסות לזכויות הפרט ומניעת נזקים 
מחד גיסא והצעות לתמריצים כמו הקלות במיסים או טיפול בחזיתות המבנים 
גיסא� התכנית לעיר העתיקה בוחנת את התחום שבין הטיפול המזערי  מאידך 
בהיבטים  והן  תקציבים  מבחינת  הן  המרבי,  הטיפול  לבין  הממסד  בהתערבות 

פוליטיים/חברתיים�

המרחב הציבורי תחילה

בהנחה שמלאכת יישום התכנית תשמש אבן־בוחן להצלחתה, והטיפול המוקדם 
במרחב הציבורי יהווה זרז להתערבות פרטית ומוסדית גם במרחבים האחרים, 

הוכנה מערכת שתסייע בקביעת קדימויות ועדיפויות�

במפות הרקע שהוכנו נקבע כי בכל אזור ייערך, בשלב הראשון, תיעודו של המרחב 
הציבורי המובהק על פני כל שטחה של העיר העתיקה� התיעוד פורט בכרטיסי־
ובחתכים� על בסיס שכבת־ ולּווה בתצלומים, בתיאור מילולי, בסכמות  הרחוב 

נתונים זו נוספו שכבות מידע שנאספו בתכניות קודמות�9

המתודולוגיה לקביעת המרחב הציבורי בעיר העתיקה והטיפול במרחב זה
לקטעי  בחלוקה  הציבורי  המרחב  את  המציגה  מפה  שורטטה  הראשון  בשלב 
כל   – הציבורי  המרחב  להערכת  מדדים  נקבעו  מכן  לאחר  ממוספרים�  רחובות 
)נגישות,  לגביו  הרלוונטיים  ההערכה  מדדי  את  תחומו  על־פי  ודירג  קבע  יועץ 
איסוף  וכד׳(�  שירותי־ציבור  וקהילה,  חברה  תיירות,  מורשת,  תנועה,  תשתיות, 
לגבי עדיפות ההתערבות במרחבים  והמדדים הללו סיפק תמונת־מצב  הערכים 
השונים וסייע בקביעת דירוגם� שילוב המרכיבים והמדדים של כלל מומחי הצוות, 
העירונית־ העדיפות  לפי  משולבים  פתרונות  ומעמיד  כוללת  ראייה  מאפשר 
המרחב  לכל  שיטתי  באופן  שנערך  האדריכלי  הסקר  יצוין  לדוגמה  מערכתית� 
הציבורי בעיר העתיקה� הפעולה תועדה בכרטיסי הרחובות שכללו את הפרטים 
האלה: מספר סידורי מותאם לִמסּפּור הרחובות במפה מלווה; תצלום שלט עם 
סימון  עם  התמצאות  מפת  שפות;  בשלוש  הרחוב  שם  מספרו;  או  הרחוב  שם 
מיקום הרחוב בעיר; הסבר מילולי לתיאור מיקום הרחוב וסביבתו; תיאור רמת 
כאינדיקציה  כתובתן  הוא  זה  רחוב  אשר  המשפחות  מספר  ודירוגה;  הנגישות 
לכמות המשתמשים בו באינטנסיביות יום־יומית; נתונים על אורך ורוחב מאפיין 
הקרקע  קומות  במפלס  השימושים  צדדיו;  משני  לבתים  אופייני  קומות  ומספר 
המקום  את  המאפיינים  מבטים  הרחוב:  תצלומי  העליונות;  הקומות  ובמפלסי 
ומידת חשיבותם מהרחוב החוצה או מהחוץ פנימה; תיאור מילולי של חיי היום־
יום במקום, מלווה בתצלומים של חיי הקהילה או הפעילות ברחוב ביום ובלילה�

9 כרטיסי הערכה ומדדים - ראו: מסמך־ביניים מס׳ 1 של צוות התכנון מיום 2008�6�15 עמ׳ 137-124, ובמסמך 

מס׳ 3 מיום 2008�11�16 עמ׳ 53-31�

תמריצים, 

עידוד

תכנון 

מקסימוםוביצוע

מינימום

פרטי ציבורי

רמת 

התערבות

שייכות המרחב

ציבורי־למחצה

max

min
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מידע לגבי רחוב, שהושלם ממסמך אונסק״ו, מתייחס לנושאים: 

פנוראמי/ורנקולרי/חלק  הרחוב:  מבנה  את  המאפיינת  הטיפולוגיה  סוג   
מהוויה־דולורוזה;

דירוג רמת העניין של הרחוב: גבוהה/בינונית/נמוכה;  
האם הרחוב מופיע ברשימת הפרויקטים המוצעים לטיפול ולשימור?  

מידע שהושלם ממקורות אחרים:
דירוג המקום עפ״י מדד משולב של מגרעות שנבנה על בסיס נתוני צפיפות דיור, 
רמת השכלה ורמת השירותים בדירה על פי נתוני הלמ״ס או מידע שנלמד בעת 
רבים  מידע  פריטי  וכלל   )10276 )תכנית  המוקדמת  התכנון  עבודת  של  הכנתה 

כגון: 

  האם הרחוב או סביבתו מופיעים בנספח המונומנטים;

  מספרו ושמו של האתר/המונומנט;

ערכיו של המקום בהיבט היסטורי/דתי/ארכיטקטוני/משולב;  

  חתך מאפיין במקום: מבנה צר/רחב, גובה בקומות, ארקרים, מרפסות, קשתות, 
קמרונות, גג כיפתי/רעפים, מדרגות, כניסות לבתים וכד׳;

שדה־ראייה,  רוחב,  הרחוב/הִסמטה:  של  הפיזי  מבנהו  של  מילולי  תיאור    
שיפוע, מדרגות וכד׳;

בנוסף  אחרים  ִחיּות/טיפוח/הזנחה/שימושים  ברחוב:  היום־יום  חיי  תיאור   
על: מגורים, ביטחון אישי, נוחות למשתמש וכד׳;

אילו  קיימים,  מטרדים  אילו  ברחוב,  חסר  ומה  הקיימות  הבעיות  תיאור    
מפגעים, תוספות בנייה ומה טעון שיפור;

האם יש נקודת־ציּון מיוחדת ברחוב ומהי?  

כניסות,  פתחים,  וצל,  אור  קנה־מידה,  פרופורציות,  הרחוב:  של  טיפולוגיה   
הגלוי והסמוי, הצִמחייה, כיוונים, מבנה ועוד�

איסוף המידע ועריכתו לפי מדדים המדורגים מ־1 עד 5 כשהערך 5 הוא הגבוה 
מפורטות  הנחיות  ומתן  מתכונתה  ההתערבות,  דרך  את  לקבוע  ִאפשר  ביותר, 
והשלמּות  מידת האותנטיות  לפי  נקבעו  לאופי ההתערבות  לפעולה� השיקולים 
צורה,  כולל  עולמית,  למורשת  באמנה  המקובלים  לערכים  בהתאם  המקום  של 

עיצוב, שימוש ותפקוד, מסורות, טכניקות ושיטות־ניהול, רוח המקום, האווירה 
והתחושה�

המידע ִאפשר לתת הנחיות בדבר השימוש בחומרים, איכויותיהם, צורת סיתות, 
סוגי אבן, גגות, ריצוף, פרטי בניין ואדריכלות�

ִהמצאות  א�ק�ג�׳ שהגדיר את התחושה/החוויה בעת  ׳מבחן  כל אתר עבר מעין 
ביטחון,  תחושת  ריחות,  צבעים,  קולות,  פיזית/חברתית,  התרשמות  במקום, 
תחושת ייאוש או תקווה� נקבעה גם מידת הדחיפות שבצורך בהתערבות במקום: 
מן  הנהנים  הם  מי  הזנחה?  ו/או  פיתוח  של  מזיקה  השפעה  כבר  קיימת  האם 
ההתערבות במקום? התושבים, תלמידי ביה״ס הסמוך, מבקרי המוסד? ולבסוף 
המסקנות לגבי המרחב הספציפי וסיכום דרכי ההתערבות� כדי לקבל החלטה על 
סדרי העדיפויות להתערבות נעשה שקלול בטבלה מסכמת של כל הפרמטרים על 
הנקודות  סיכום  דלהלן�  לפי המתכונת המופיעה בטבלה  ידי המומחים השונים 
נתן עדיפות כוללת להקדמת הטיפול וסיכום חלקי ונושאי הצביע על העדיפות 

לפי התחומים:

קביעת סדר העדיפויות להתערבות במרחבים הציבוריים

המרחב הציבורי

שקלול 1 2 3 4 5 ערך/מדד
תחום/נושא

תכנון/אדריכלות
שימור/ארכיאולוגיה

תיירות
תשתיות הנדסיות

תנועה
חברה וקהילה

נגישּות
מוסדות ציבור וחינוך

תעסוקה
כלכלה
אחרים

סה״כ
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קבע  וכך  ומשולב  תחומי  סדר־עדיפות  לפי  אפוא,  סווגו,  הציבוריים  המרחבים 
הצוות את מקומו של המרחב הציבורי הנדון בשלביות הטיפול בו�

בנוסף לאיסוף המידע הפיזי על המרחבים הציבוריים נעשתה הערכה קהילתית 
לפי המצב הסוציו־אקונומי של אזור מסוים בעיר העתיקה וזאת על־ידי עריכת 
צפיפות־דיור/רמת־השכלה/ של  פרמטרים  שכללה  מגרעות10  דירוג  של  מפה 
אלה  כל  הלמ״ס�  של  לתאי־פקידה  בחלוקה  נוספים  ונושאים  בדירה  שירותים 
היוו רקע מחקרי והשלמה לצדדים הפיזיים בקבלת ההחלטות על סדרי העדיפות 

לפעולה במרחבים הציבוריים�

מכון  ע״י  שבוצעו  ועדכונים  והערכות   1995 בשנת  הלמ״ס  של  האוכלוסין  מפקד  על  מבוססים  הנתונים   10

ירושלים, כפי שפורסמו בחוברת ״העיר העתיקה - סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה״, ר� לפידות, א� רמון, 
מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 2002�



כנון
ת

ה
ת 

ט
שי

ך ו
לי

ה
ת

ה

54

הקריטריונים להגדרת סדר קדימויות   5.15
לביצוע פרויקטים

הפרויקטים נקבעו על פי שתי אמות־מידה� ראשית אלה שעברו את שני תנאי 
הסף, ושנית אלה שצברו ניקוד גבוה בקריטריונים של העדיפות:

א. תנאי הסף למיון פרויקטים נבחרים 

מידת השתלבותו של הפרויקט בתפיסת התכנון הכוללת ותרומתו לה: האם  	
איכות־חיי  את  משפר  הוא  האם  התכנית,  מטרות  למימוש  אמצעי  מהווה 
הוא  והאם  התיירותי  המרחב  לטיפוח  גורם  הוא  האם  ורווחתם,  התושבים 

משמר היטב את המורשת הבנויה; 

הצלחה  וסיכויי  זמינות  בעל  שיהיה  צריך  פרויקט  גבוהים:  מימוש  סיכויי  	
טובים�

ב. הקריטריונים למתן עדיפות לפרויקטים במרחב הציבורי11

דחיפות – נושאי בטיחות, מענה למחסור/כשל אקוטי בתשתית; 	

מעורבות הציבור – פרויקט המגיב לצרכים ספציפיים שהועלו על־ידי הציבור  	
ויש בו כדי ליצור אמון ואקלים חיובי סביב התהליך, שתהודת היישום שלו 
שיתוף  מעגל  והרחבת  הציבור  עם  ושיתוף  אמון  תהליכי  בניית  על  תשפיע 

הפעולה בקרב קבוצות אוכלוסייה נוספות;

היבט  ציבורית,  בעלות  העניין,  בעלי  מצד  הסכמה/שיתוף־פעולה   – זמינות  	
נבחר  זה  אילוץ  לצמצם  )כדי  זמינות סטטוטורית  משפטי/ציבורי/בטיחותי, 
של  סמכותה/אחריותה  תחת  מצוי  בו  שהטיפול  המובהק,  הציבורי  המרחב 

עיריית־ירושלים(;

העתיקה  העיר  ושימור  התחדשות  תכנון  ״תהליך   :3 מס׳  ההיגוי  ועדת  מסמך  ראו:  מפורטת  לרשימה   11

בירושלים״, מיום 2008�11�16�

)תיירות,  אסטרטגי  מציר  או  ממכלול  חלק  שהוא  ציבורי  מרחב   – נִראּות  	
מורשת, חיי היום־יום, תנועה, דת וכדומה(;

תוצאות  ריבוי  נמוכה,  ובהשקעה  קצר  ִּבזמן  שינוי משמעותי   – אפקטיביות  	
לתהליכי  זרז  סינרגטי,  אפקט  שיוצרים  פרויקטים  מקבצי  זיהוי  ותוצרים, 

התחדשות נרחבים ומעגל נהנים רחב ככל האפשר;

תזמון מתאים או מנצל הזדמנויות; 	

כדי  הציבור�  הנשיאה של  בכושר  הביצוע תתחשב  - שלביות  נשיאה  כושר  	
להימנע ככל האפשר משיבוש שגרת היום־יום, יבוצעו בו־זמנית עד שלושה 
שיישמרו  כך  מזה,  זה  רחוקים  במתחמים  הנדסית,  תשתית  של  פרויקטים 

אפשרויות הגישה והזרימה המרביות� 

בהיבטים  הרלוונטיים  העירוניים  הגורמים  על־ידי  תיּבחן  היישום  תכנית 
התפעוליים השונים: ניהול תנועת מבקרים, אבטחת גישה של שירותי חירום, 

מגבלות ההתארגנות של המערכת הציבורית וכד׳� 

מאפייני  ממיפוי  החל  הדרך  את  מציג   )55 )עמ׳  הבא  בעמוד  הזרימה  תרשים 
לסוגיהם,  המרחב  מרכיבי  בין  ההבחנה  לאחר  היישומי�  לפרויקט  ועד  המרחב 
נערכה רשימת פרויקטים פוטנציאליים המתאימים לכל אחד מארבעת המרחבים� 
מכיוון שלא ניתן לממש את כולם, בוודאי שלא במקביל, בוצעה בדיקה ראשונית 

של הרשימה, סינון הפרויקטים ויצירת מפת שלביות�
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מאפייני חזקה
©מרחב ציבורי 

®I מצומצם

סימטאות ורחובות

מאפייני חזקה
©מרחב ציבורי 

מצומצם I א'®

מבני ציבור

שטחים פתוחים

מאפייני חזקה
©מרחב פרטי®

מתחמים פרטיים

ופרטיים למחצה

מאפייני חזקה
©מרחב פרטי®

מ‚ורים

´מרכיבי המרחב ´ ´ Ω

סקר רחובות

תשתיות

נ‚ישות

תיירות

שימור

אדריכלות

מפת המרחב 

הציבורי המצומצם

´

פרויקטים

מבני ציבור

שטחים פתוחים

מפת המרחב 

הציבורי המצומצם

´

פרויקטים

מרחב ציבורי

מונומנטים

מפת המרחב 

הציבורי המורחב

´

פרויקטים

כרטיסי סקר

מתחמי מד‚ם

מבני המרחב 

הפרטי

´

פרויקטים

רשימת פרויקטים 

נבחרים

בשלב זה -

מתחמי המדגם שנבחרו

רשימת פרויקטים 

נבחרים

1  סנט ג'יימס

2  דיר זייתון

3  סנט ג'ון בפטיסט

¥  סבילים

µ  חמאם אל עין

∂  מפעל אל מעמל

∑  מת' חרלמבוס

∏  מדרסה קולניה

π  חאן אל סולטן

10 שוק הכותנה

11 בורג' אל לקלק

12 שער מריה

13 קברי עות'מאנים

רשימת פרויקטים 

נבחרים

1  שצ"פ חוטה-אריות

2  קארדו פתוח

3  מתחם עı חיים

¥  מת' חומה רחבה

µ  חניון הרובע

∂  גן התקומה

∑  שצ"פ מעלות י' ה'

∏  מת' רחבת הכותל

π  טיילת הגגות

10 חפיר המצודה

11 בריכת חזקיהו

12 בי"ס עירוניים

13 מת' ש' אריות

רשימת פרויקטים 

נבחרים

מס' מיקום/תאור

µ∂1 רח' הגיא

1∂1 רח' הפרחים

20¥ באב חוטה

102 באב חוטה

10π מלאוויה

123 דיר אל סולטן

222 פלוגת הכותל

צמתי רחובות

כיכרות ציבוריות

רחובות ´ מסחר

תיקי פרויקט














מפת ריכוז 

הפרויקטים 

בכל המרחבים

פרויקטים אחרים

שפת רחוב 

רצועות גובה

ארועי רחוב

שלב הביניים
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סיווג הפרויקטים בהתאם למאפייני המרחב:
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 שלב א׳ בתכנית היישום - פרויקטים מוצעים

414 פרויקט מוצע

מקרא
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5.16 התערבות במרחב הציבורי - התחדשות עירונית

תאורה – השמשת ותפעול פנסי הרחוב, השלמת חוסרים, השמשת תאורת   
תאורת  של  שוטפת  אחזקה  היום,  בשעות  גם  חשוכים  וקמרונות  שווקים 

המרחב הציבורי;

שלט,  בהם  שחסר  הרחובות  בכל  הרחוב  שם  עם  שלטים  התקנת   – שילוט   
כולל אלה הנושאים רק מספר רחוב כמו הרחוב מול דיר אל חבש )נקרא רחוב 

מס׳ 0072(, ויש כמה עשרות רחובות כאלה�

נגישות – הסרת ִמפגעי־נגישות קיימים וביצוע שיפורים קלים, כמו מאחזי־  
יד�

סל־ביניים ״M״ – הכולל עבודות נרחבות מעט יותר מאלו שבסל המינימאלי,   
נגישות  שילוט,  תאורה,  ניקיון,  לעבודות  בנוסף  אותן;  גם  משלב  הוא  אך 
והסרת מפגעים, נוספות פעולות של: טיפול בריהוט הרחוב, בגגונים, טיפול 
)הסדרת  ומצריכים הסדרה  פיזיים המפרים את איכויות המקום  במרכיבים 
שילוט מסחרי, מסתורים למזגנים, ארונות תקשורת, דוכני תצוגה, תמרורים, 

מחסומים והסדרת ממשק־תנועה, חניה ונתיב נוח ובטוח להולכי־רגל(� 

סל מלא ״L״ – הכולל את כל העבודות שצוינו בסלים המצומצמים ממנו,   
ִמפרטים  החלפת  בחזיתות,  טיפול  תיירותי,  שילוט  הסדרת  לכך:  ובנוסף 
הסדרת  ריצוף,  החלפת  חומרי־גמר,  שיפור  סורגים/מעקות/תריסים,  של 
טיפול  ועוד(,  תקשורת  ניקוז,  ביוב,  מים,  חשמל,  )צנרת  ִעליֹות  תשתיות 
בִמפגעים קשים כגון קונסטרוקציית פלדה לתימוך המבנים, טיפוח המרחב 
הציבורי בצמחייה וגינון וכן עבודה מורכבת כהחלפת תשתיות תת־קרקעיות 

בהתאם לנדרש� 

 

אמצעי ִהתערבות

במרחב  והן  הפרטי  במרחב  הן  להתבצע  יכולה  ההתערבות  הפיזי,  ההיבט  מן 
הציבורי ופעולותיה יכללו בין היתר:

תהליך התחדשות המרחב הציבורי של העיר העתיקה יכלול בין היתר: עבודות 
לשיפור חזות הרחובות והִסמטאות, הוספת פרטי ריהוט־רחוב, צמחייה, הסדרת 
חזיתות ופעולות פיזיות שקיים הכרח להקבילן לתהליכים חברתיים המותאמים 
למבנה הקהילה המקומית� אין בכוונת ההתערבות במרחב הציבורי לשנות את 
שבין  והתיחומים  הגבולות  את  לטשטש  או  הקיים  המסורתי  המרקמי  המבנה 
נועד  לא  הציבורי� שיפור החזות החיצונית של המרחב  למרחב  המרחב הפרטי 
לשנות או לפגוע בזהות, בייחוד או במאפייני המורשת המקומית� אין בו משום 
איכות  את  להעלות  כדי  והסדרתו  טיפוחו  אלא  המרחב,  של  מחודשת  הגדרה 
החיים של התושבים ואת איכות חוויית הביקור במקום� הכול כדי להגיע לאיזון 

הנכון בין הפעילות הפיזית והכלכלית לבין ההיבט החברתי והקהילתי�

מגבלות ההתערבות

קיימות מגבלות מוְבנות בכל הנוגע להתערבות במרחב הציבורי� התכנון חל על 
אזור המוגדר כאתר־מורשת־עולמית לשימור או אתר בסיכון, השטח ָּתחום בין 
החומות וצפיפות הדיור ותנאי הִמחיה בו קשים ביותר� נדרש תיאום ציפיות בין 
המתכננים והקהילה המקומית ששואפת לתוצרים מידיים בשיפור איכות הדיור, 
בתנאי הִמחיה, בטיפוח המרחב וביצירת מקומות למשחק, לשהייה ולהתכנסות, 

שיעניקו שמחת־חיים למקום מגוריהם� 

רמות ההתערבות

ההתערבות בכל הנוגע למרחב הציבורי נחלקת לשלוש רמות:

שאינן  ומָידיות,  פשוטות  מצומצמות,  עבודות  הכולל   – ״S״  מינימאלי  סל   
ברשימת  כגבוהה�  מוערכת  אינה  ושעלותן  מסובכים  נוהלים  מצריכות 

העבודות הללו נכללים: 

ניקיון – איסוף אשפה, ניקוי הריצוף הקיים בקיטור/בשטיפה, הסרת גרפיטי   
מהקירות )הכוונה אינה לציורי החאג׳ שעל כניסות הבתים(, הסרת מדבקות 

ולכלוך אחר משלטי הרחוב וכדומה;
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שימור מבנים ומתחמים – במגמה ליצור מפנה/
עידוד  עצמם,  המבנים  אל  בהתייחסות  מהפך 
עבודות שיקום, העלאת חשיבות העיצוב וחזות 
המבנה ושדרוג המרחב הציבורי הנסמך למבנים 

אלו;

הכיכרות,  הרחוב,  מרכיבי  עיצוב   – רחוב  שפת 
שנועד  המרחב  ושיפור  טיפול  והחצרות,  הגנים 
להולכי הרגל ולתושבים, טיפוח ועידוד השימוש 
במרחבים הציבוריים־למחצה – חצרות קדמיות, 

גינות, ִסמטאות וכדומה;

שדרוג המרחב הציבורי – התייחסות אל הרחוב, 
אל הִסמטה ואל הכיכר כמרחב־פעילות משולב, 
איכות  שיפור  וסביבתו,  הרחוב  חלל  טיפוח 

סביבת המגורים הסמוכה;

מקומיות,  ויוזמות  פעילות  עידוד   – חברה 
שיתוף התושבים ונציגיהם בתהליך ההתחדשות 
העירונית, הקשבה לצורכיהם ושיתוף בעלי־עניין 

מקומיים;

היבטים  על  דגש  שימת   – בר־קיימא  פיתוח 
סביבתיים, פינוי מטרדים, שיפור איכות הסביבה, 

שימושים מעורבים/רב־תכליתיים וִמחזּור;

הייחודיים  הצרכים  זיהוי   – תכנוני  אקלים 
והמגמות המתאימות למקום, צמחייה מקומית;

– הְכוונה וסיוע בכל הנוגע  יחידות־דיור  שיפוץ 
שמירת  על  הקפדה  תוך  הדיור,  רווחת  לשיפור 

ערכי המורשת הקיימים�

השטחים הציבוריים המומלצים לטיפול

I מרחב ציבורי

פרויקט במרחב 
I ציבורי

הר הבית/חרם א־
שריף/רחבת הכותל

מקרא מרכיבי המרחב
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5.17 התערבות במרחב הפרטי
התערבות ציבורית במרחב הפרטי היא נושא סבוך ורגיש� 
לא ניתן לעשותו ללא מדיניות ברורה ואחראית המחייבת 

את הממסד להבטיח את אמון התושבים בתוצאות� 

חלק חשוב בשיפור איכות חיי התושבים קשורה דווקא 
להתערבות באזורי המגורים בנוסף לשיפורים שנזכרו 
צפיפות  בהם  בתנאים  הציבוריים�  במרחבים  לעיל 
הדיור גבוהה ביותר הפעולה האפשרית החשובה היא 
רווחת  לשיפור  ולפעול  הציפוף,  הגדלת  את  למנוע 
מדובר  העתיקה�  בעיר  הגרות  המשפחות  של  הדיור 
שיפורים  לרבות  הדיור  תנאי  שיפור  כגון:  בפעולות 
סניטריים, שיפור תנאי איכות הסביבה, טיפוח המרחב 
ככל  הרחובות  הנגשת  הציבוריים,  והשטחים  הציבורי 

הניתן ועוד�

תכנית־חומש
לפרויקטים שאותרו בהתאם לקריטריונים והעדיפויות 
הבין־תחומיות נערכו תיקי פרויקט ואומדנים בסיסיים� 

תכנית החומש המוצעת מוצגת במפה הבאה:
יפו, רחוב הגיא  בפרויקטים המסומנים בסגול, באזור שער 
אינטנסיבית,  בהתערבות  הצורך  זוהה  חוטה,  באב  ומתחם 
הכוללת החלפת תשתיות תת־קרקעיות� הנחת העבודה היא 
של  מוקדים  ארבעה  עד  משלושה  יותר  לבצע  ניתן  לא  כי 
עבודות תשתית בו בזמן, על מנת שלא לשבש את חיי היום־

יום בעיר העתיקה�
בתחום  פרויקטים  הם  ירוק  בצבע  המסומנים  הפרויקטים 
את  ליישם  ניתן  ובהם  והכיכרות  הפתוחים  השטחים 
למקום  המתאימים  ולצרכים  לרמה  בהתאם  ההתערבות 

�)L/M/S(
בתחום  פרויקטים  הם  כתום  בצבע  המסומנים  הפרויקטים 
והִסמטאות  הרחובות  שדרוג  וכוללים  הציבורי  המרחב 
המתאפשרת  ההתערבות  מידת  לפי  ו/או  לנדרש  בהתאם 

במקום בבחינת ׳ניצול הזדמנויות׳�

פרויקט הכולל עבודות תשתית 

"L" תת קרקעית + תשתיות עיליות

פרויקט - שטחים פתוחים וכיכרות

פרויקט שדרוג - ללא תשתיות 

תת קרקעיות

מספר פרויקט - מספר רחוב

הפרויקטים המוצעים בתכנית החומש

מקרא
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תהליך התכנון להתחדשות ולשימור העיר   5.18
העתיקה - סיכום והמלצות

מי שיחפש במסמך זה פתרונות מָידיים או אפשרויות לבנייה במישור הסטטוטורי, 
ולמנהלי  ההחלטות  למקבלי  שיאפשר  מעודכן  מידע  בו  יש  אך  להתאכזב�  צפוי 

התכנון לקבל הכרעות תוך הכרה מעמיקה יותר של המציאות�

העתיקה  לעיר  התקפה  התכנית  היא   1977 בשנת  שאושרה  עמ/9  תכנית 
וסביבותיה� במהלך השנים נוספו תכניות נקודתיות חשובות כגון תכנית הִמתאר 
לרובע היהודי בתוך החומות ותכניות־מתאר שכונתיות מחוץ להן� ביתר שטחה 
של העיר העתיקה אין אפשרות להוציא היתרי־בנייה ללא תכנית מפורטת ולכן 

נפוצה הבנייה ללא היתר )בלתי־חוקית( בעיר העתיקה� 

מטרת העבודה, בשלב זה, היא להרחיב תחומים רלוונטיים ליצירת תכנית־מתאר 
בין תכנון מתארי  וכולל, שישלב  למהלך מסדיר  להניח תשתית  לעיר העתיקה, 
בנסיבות  היתרי־בנייה  הוצאת  שתאפשר  תכנית  וליצור  מפורט,  תכנון  לבין 

הקיימות, תוך הכרה בייחודיות העיר העתיקה�

5.19 התובנות העיקריות מעבודת התכנון
פיתוח תהליך ולא תכנית – הניסיון מלמד כי לא ניתן להכין לעיר העתיקה   
תהליכים  בהנעת  צורך  ויש  כוללת  מתאר  או  תכנית־אב  כמו  רגילה  תכנית 
באמצעות מנגנונים דינמיים המשלבים את שיתוף הציבור� על מנת לרכוש 
את אמון התושבים דרוש מהלך מקביל של זיהוי פרויקטים יישומיים במרחב 

הציבורי לרווחת התושבים ויצירת תכניות נושאיות�

בירושלים,  העתיקה  העיר  ולהתחדשות  לשימור  התכנון  תהליך  כדי  תוך   
התגבשה קבוצת תוצרים שימושיים בעלי מגוון רחב של מאפיינים, הנותנים 
בארגז  אי־ודאות�  עתירת  בסביבה  משתנים  לצרכים  מודולארי  מענה 
שימוש  יש  להם  שונים,  ׳מודולים׳  נאספו  התכנונית  המערכת  של  הכלים 
אלה  מודולים  כתוצרי־ביניים,  סטטוטוריים�  בהכרח  שאינם  כתוצרים  גם 
מסייעים בניהול העיר העתיקה עד שתימצא העת המתאימה והנכונה למהלך 

סטטוטורי בהיקף זה או אחר� 

העיר העתיקה הוכרזה אתר־מורשת־עולמית ע״י אונסק״ו, ובהתאם לכך התבססו 
הגישות והמחויבּות לשימור ולהתחדשות, הבאות לידי ביטוי בתהליך ובתוצריו 
האמנה  של   )operational guidelines( התפעוליות  ההנחיות  הטמעת  על 

למורשת עולמית�

נוגעים למתח  צוות התכנון  בפני  הציבה  הייחודיים שהעיר העתיקה  האתגרים 
דתי  פולחן  אתר  עולמית,  מורשת  של  עיר  השונים:  תפקודיה  שבין  המובנה 
היו  לכך  בהתאם  תושבים�  אלפי  עשרות  של  ומגוריהם  חייהם  ומרכז  ותיירותי 

הסוגיות העיקריות שִאתן התמודד התהליך:

ייזום תהליך־שימור במקום שהוא עיר־מורשת־עולם היסטורית ובה בעת גם   
עיר חיה ונושמת;

מתן מענים לצורכי התיירות ולפיתוח כלכלת העיר העתיקה ובו בזמן לאפשר   
תנאים של קיום סדיר, סביר ונוח לתושבים;

העיר  תושבי  של  החיים  איכות  לשיפור  הדרישות  עם  ההתמודדות  דרכי   
תשתיות  תחבורה,  נגישות,  אוכלוסין,  צפיפות  בה:  והמבקרים  העתיקה 

הנדסיות, שילוט ושדרוג המרחב הציבורי�

תהליך התכנון להתחדשות ולשימור העיר העתיקה על תוצריו, הוא נדבך נוסף 
בקידום, ניהול וממשק העיר העתיקה עבור תושביה ומיליוני מבקריה� 

ובהרחבת  להתערבות  מנחים  קווים  בהתוויית  בעיקר  עסק  התכנון  תהליך 
בסיס הידע, שיהוו מסגרת להתמודדות עם הפעילות היום־יומית בשטח העיר 

העתיקה� 

עם זאת, במהלך תהליך התכנון הבשילו מספר תוצרים לכדי מימוש, כמו התכנית 
לשדרוג  היישום  תכנית  ירושלים׳,  העתיקה  בעיר  היתרי־בנייה  למתן  ׳תנאים 

המרחב הציבורי והתכנית לשיקום מונומנטים�
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על־ידי שילוב בין ׳תהליכים׳ לבין ׳פרויקטים׳, נוצרה תכנית היישום הכוללת:  

תכנית־יישום רב־שנתית למרחב הציבורי ולטיפול במונומנטים בעיר   
העתיקה;

תכנית־אב לטיפול בתשתיות הנדסיות;  

ִמפרטי תכנון וביצוע לשימור אופייה וחזותה של העיר העתיקה;  

עקרונות לשפת הרחוב;  

עקרונות לתכנית תיירות בת־קיימא ולניהול ביקושים;  

פרוגרמה לשירותי־ציבור;  

פרוגרמה לשטחי מסחר ותיירות;   

קווים מנחים לניהול וממשק;   

תכנית־אב לנגישות;  

תכנית מפורטת לשלב הראשון )תכנית 13538( – תנאים למתן היתרי־  
בנייה;

תכנון מתחמי המדגם;  

מדריך להכנת תכניות מפורטות בעיר העתיקה;   

מפת מגבלות הבנייה לגובה בעיר העתיקה�  

הכולל  חי  מרחב  היא  העתיקה  שהעיר  מאחר   – יחודיים  תכנוניים  כלים   
ליצור  יש  ובצפיפות רבה,  גדולה החיה על שטח מצומצם מאוד  אוכלוסייה 
כלים תכנוניים ייחודיים לניהולה� לדוגמא: מאחר והוראות תכנית המתאר 
עמ/9 התקפה ברוב שטחה של העיר העתיקה אינן מאפשרות הוצאת היתרי־
היא  מפורטות  תכניות־מתאר  שהכנת  ומכיוון  מפורטת,  תכנית  ללא  בנייה 
פעולה מורכבת, עלה הצורך ליצור הנחיות להוצאת היתרי־בנייה עד להשלמת 

לגביהם תכניות מפורטות מאושרות� בשלב ראשון  התכנון בשטחים שאין 
הוחלט להחיל את הוראות התכנית על המרחב הציבורי ועל המונומנטים; 

איזון עדין – תכנון וניהול מקיים בעיר העתיקה משמעו איזון עדין בין צורכי   
הסביבה, הכלכלה והקהילה� צוות התכנון בחן אם ננקטה הזהירות הראויה� 

המשך בחינה כזו יידרש בתהליכים ובפרויקטים שייווצרו בעתיד; 

שונים  להיבטים  ההתייחסות  הוא  התהליך  ממוקדי  אחד   – הציבור  שיתוף   
העוסק  הפרק  לכך,  בהתאם  העתיקה�  העיר  תושבי  של  היום־יום  חיי  של 
בשיתוף הציבור הוא מרכזי להבנת המשך הפעילות בעיר העתיקה� הגישה 
לטפחות  מהמסד  בו־זמנית  שהיא  גישה  על  מתבססת  המוצעת  התכנונית 
ומהטפחות למסד )top down ו־bottom up( וכוללת הכנת תכניות ושיתוף 
הציבור� הגישה המוצעת היא של תכנון מסנגר במסגרת תכנון פרויקטלי� אנו 
מאמינים שיש לבנות את אמון התושבים החיים בעיר, מתוך מטרה לחזק את 
תפקידם כנאמני־מורשת־עולם ואת מעורבותם בשיפור איכות החיים בעיר 

העתיקה, על כל היבטיה; 

ניהול והתערבות מבוססי ידע - יש צורך בניהול ובהנגשת המידע הקיים על   
העיר העתיקה� אי־לכך יש לשים דגש על קליטה ועיבוד של הנתונים במערכת 

 ;)GIS( מוסדרת במאגר מידע גאוגרפי

שבין  בשטח  התמקד  זה  מסמך   – העתיקה  העיר  למרחב  מחוץ  פתרונות   
החומות, אולם הפתרון לחלק מן הבעיות שעלו דורש הרחבת היריעה וקיום 
החינוך,  לציבור,  השירותים  בנושאי  לחומות  שמחוץ  המרחב  עם  דו־שיח 
תנועה  ניהול  כולל  והתיירות,  המסחר  הדיור,  ברווחת  שיפור  הרווחה, 

וביקושים בפרספקטיבה כלל־עירונית� 
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5.20 המלצות להמשך ניהול, תכנון ויישום
בתהליך הלמידה והתכנון של העיר העתיקה יש לראות מהלך שמתעדכן ומתקן 
את עצמו עם הזמן� העיר העתיקה כעיר היסטורית חיה, מתמודדת עם אתגרים 
דינאמיים ומשתנים המחייבים עבודה בשיטת ההיזון החוזר והלמידה המתמדת� 
בעבודת  התהליכים  בהטמעת  יתמקדו  העבודה  והמשך  הבאים  השלבים 
משולבת  בצורה  לציבור  שירות  מתן  שעניינם  הגורמים  כל  עם  יחד  העירייה, 

ואינטגרטיבית� 

יישום ובניית ממשק לעיר העתיקה

תכנית היישום: 

יישום התכנית לשדרוג המרחב הציבורי;  

קידום עד למתן תוקף של תכנית, לתקופת הביניים, אשר תכלול תנאים למתן   
היתרי־בנייה;

פיתוח תכניות־עבודה נושאיות בראייה בת־קיימא )כגון ניהול התיירות(;  

שיתוף הציבור על בסיס של ביצוע פרויקטים�  

ניהול וממשק:

מנהלים  פרויקטים,  מקדמים  אשר  בני־קיימא  וממשק  ניהול  מנגנוני  בניית   
העיר  ומשוב�  הערכה  ניטור,  כלי  מנהלים  בעת  ובה  השוטפת  האחזקה  את 
העתיקה היא יחידה מרחבית בעלת מאפיינים בלעדיים� אי־לכך מוצע להכין 
תכנית לממשק, ניהול וניטור, שתהיה בין־תחומית ותתייחס לעיר העתיקה 

כמכלול עירוני אחד�

פעילות עירונית משלימה לפרויקטים הפיזיים:

  פעילות חינוכית וחברתית;

  הכשרה מקצועית;

  תמיכה וליווי של עסקים קטנים; 

ביטחון – המשך פיתוח הכלים להבטחת ביטחון הפרט;  

מעורבות הציבור בתהליך ההתחדשות– הנעת יוזמות בשיתוף הקהילה�   

פעילות ממלכתית לשיפור רווחת הדיור:

גיבוש מדיניות כוללת בנושא; 	

הבטחת משאבים לשיפור רווחת הדיור; 	

קבלת החלטות ברמה הממשלתית; 	

בניית מנגנונים מתאימים לדו־שיח עם התושבים; 	

בניית מנגנוני־סיוע כספיים� 	

המלצות להמשך תכנון ההתחדשות והשימור בעיר העתיקה

במסגרת תהליך התכנון, תוך ניתוח המידע ופגישות עם קבוצות ופרטים, הופקו 
תכנון,  קיום תהליך של  הרבה שבעצם  והחשיבות  הצורך  על  תובנות שהצביעו 

יישום ורציפות� 

מתמשכים  והידברות  תחזוקה  פיתוח,  תכנון,  תהליכי  נוצרו  הפרויקט  סביב 
בנויה,  לסביבה  מתאימה  זו  שגישה  לדעת  נוכחנו  הקהילה�  עם  ודינאמיים 

מאוכלסת ועתירת קונפליקטים�

הרכיבים הנוספים אותם אנו ממליצים לקדם הם: 

תכנון מפורט:

הלקחים  סמך  על  הִמבננים,  לכל  מפורט  תכנון  תקדם  שהעירייה  ממליצים  אנו 
שנלמדו מתכנון שלושת מתחמי המדגם )ללא מהלך סטטוטורי(� תוצרי עבודה זו 
יהוו ׳תיקי מידע׳ ויציגו את כוונות העירייה לגבי שימור ופיתוח הִמבננים בצורה 

מקצועית ושקופה:
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קידום תכנון המבננים ייעשה בכפוף למשאבים, על־פי העיקרון של מבנני־  
מגורים תחילה;

על בסיס ׳תיקי־מידע׳ וכן ׳המדריך להכנת תכניות מפורטות בעיר העתיקה׳   
ייעודי  מפורטות(�  תכניות  )ולהגיש  הנדרש  את  להשלים  בעלי־עניין  יוכלו 
הקרקע המומלצים יופיעו בתיקי המידע ויתבססו על עבודת התכנון המוקדמת 

)תכנית 10276( וִעדכונּה במידת הצורך;

ככל שתכניות המבננים תהיינה סטטוטוריות, ניתן יהיה להגיש מכוחן תכניות   
בסמכות מקומית ו/או להוציא היתרי בנייה�

תכנית־שימור (בהתאם להחלטת ועדת השימור מיום 26.1.2010(:

המרחב  את  הכוללת  העתיקה,  בעיר  לשימור  מקיפה  אתרים  רשימת  הכנת   
הציבורי בנוסף לרשימת המונומנטים;

השלמת הנחיות להכנת תיקי־תיעוד�  

פעולה זו תשלים שכבות של ידע חסר ותידרש, בכל מקרה, בכל אחד מן התרחישים 
האפשריים בקידום תכניות סטטוטוריות, נקודתיות או כוללות�

ניהול מידע:

נדרש עדכון דינאמי של תכנית־ִמתאר עמ/9 בכל הקשור לייעודים, שימושים   
ותכליות, כצעד משלים לתכנית 13538� גם מהלך זה ייצור ידע הכרחי לרשויות 

התכנון, הן במהלך כולל והן במהלכים נקודתיים;

דרוש מטה תכנון וממשק שיסייע בבניית ובהפצת מאגר המידע הקיים והמידע   
�GIS שייאסף מעבודת צוותי התכנון המפורטים והטמעתו במערכת

סדרי־עדיפות ייקבעו במהלך העבודה, תוך ניצול הזדמנויות� מהלך זה יסייע לקדם 
תכניות מפורטות במרחבים הפרטיים והציבוריים על־ידי בעלי־עניין שונים, בד 

בבד עם המהלכים שהוצעו לעיל�

תיאום התכנון במרחב:

שעה שרשויות התכנון יבחנו תכניות לעיר העתיקה וסביבתה, עליהן לתת את 
הדעת לשני נושאים:

ההיסטורי�   האגן  למרחב  העתיקה  העיר  בין  הקיימת  התפקודית  הזיקה   
בראייה רחבה, החורגת מעבר לגבולות העיר העתיקה, מוצע לבחון, על־פי 

העניין, פתרונות תכנוניים מחוץ לתחומי העיר העתיקה;

השלכות על הנחיות עיצוביות )visual impacts on the city( – להטמיע   
העיר  מרחב  לתחום  שנוגעות  בתכניות  מבטים  לשימור  עיצוביות  הנחיות 

העתיקה ולאגן החזותי שלה� 
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6. חברה וקהילה
קווי־מדיניות  ויגובשו  עיקריות  בעיות  יזוהו  הקיים,  המצב  יאופיין  זה  בפרק 
נושאיים ודרכי־פעולה לשיפור מצבם של תושבי העיר העתיקה� הנושא המרכזי 
של  התכנון  תהליך  במוקד  והקהילה  האדם  העמדת  הוא  התכנון  גישת  בגיבוש 
למדיניות  התשתית  היא  זו  גישה  והפרטי�  הציבורי־למחצה  הציבורי,  המרחב 
היום־יום, המעמידה את מושג הקהילה בראש מעייניה,  הוויית  על  המתבססת 
אותה�  המאפיינות  והמסורות  החברתיים  המנהגים  המוטיבים,  חיזוק  תוך 
לטובת  פרויקטים  רשימת  ויכלול  יישומית,  הְכוונה  עם  גישת תכנון  יציג  הפרק 
הקהילה, שעשויים להביא למינוף הקהילתיות, הכלכלה והחברה בעיר העתיקה� 
התכנון הפיזי, השימור ופיתוח התיירות ישלימו ויבססו את הגישה הקהילתית־

חברתית� 

6.1 הפסיפס הקהילתי
אוכלוסיית העיר העתיקה מורכבת ממספר קהילות היוצרות פסיפס אנושי מגוון� 
קהילות אלו שונות זו מזו במאפיינים לאומיים, דתיים ותרבותיים, במעמד כלכלי 
ולתמורות הפוקדות את  ומגיב למצבים  זה משתנה  פוליטיות� פסיפס  ובנטיות 

העיר� 

אוכלוסיית העיר העתיקה לפי רבעים, 2010-2000*

2000200420072010השנה

33,54235,37036,96540,607סך תושבי העיר

23,69225,63926,54431,182תושבי הרובע המוסלמי

5,2035,3665,4424,707תושבי הרובע הנוצרי

2,3682,4382,4241,613תושבי הרובע הארמני

2,2792,4512,5553,105תושבי הרובע היהודי

29,70031,94933,10936,687סך הכול ערבים/לא־יהודים

3,8423,9453,8563,920סך הכול יהודים

הנדונות,  לשנים  לירושלים,  הסטטיסטים  השנתונים  מתוך  השונות  לשנים  הנתונים   *
בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל.

נפש; ב־2005 התגוררו  כ־34,000  בשנת 2002 מנתה אוכלוסיית העיר העתיקה 
בה 36,577 נפש; ב־2007 – כ־37,000 – מהם כ־33,181 מוסלמים, 3,894 יהודים, 
 40,607 העתיקה  בעיר  התגוררו   2010 בשנת  ארמנים�  ו־2,464  נוצרים   5,419
תושבים, מהם 36,687 מוסלמים ונוצרים ו־3,920 יהודים� בעשור האחרון גדלה 
האוכלוסייה בעיר העתיקה ב־21%� ברובע המוסלמי גדלה האוכלוסייה ב־32%, 
ב־2%  גדלה  היא  היהודי  וברובע  ב־16%  פחתה  היא  והארמני  הנוצרי  ברובע 

בלבד�

גם במעמדן הסוציו־אקונומי של הקהילות יש שונות, על פי החלוקה לאשכולות 
חברתיים־כלכליים של הלמ״ס� מעמדּה החברתי־כלכלי של האוכלוסייה המוסלמית 
בעיר העתיקה הוא הנמוך ביותר� האוכלוסייה ברובע המוסלמי משתייכת בחלקּה 
לאשכול 2 ובחלקּה לאשכול 3; מעמדם החברתי־כלכלי של תושבי הרובע הנוצרי 
משתייכת  הארמני  הרובע  אוכלוסיית   ;5 לאשכול  משתייכים  והם  יותר  גבוה 

לאשכול 6 ואילו אוכלוסיית הרובע היהודי משתייכת לאשכול 8� 

6.1.1 האוכלוסייה הערבית־מוסלמית

הגירת התושבים אל העיר העתיקה וממנה, הושפעה מהמעמד החברתי־כלכלי 
בערים  ובפרט  אחרות  עתיקות  בערים  למתרחש  בדומה  וממוצאם�  שלהם 
מוסלמיות, עברו בני מעמד הביניים והאוכלוסייה הוותיקה לגור מחוץ לחומות 
חברון�  מהר  מהגרים  תפסו  היוצאים  של  מקומם  את  לחו״ל�  היגר  אף  וחלקם 
מאז 1967 פקדו את העיר העתיקה שלושה גלים של יציאת וכניסת אוכלוסייה� 
הגל הראשון התרחש בשנות ה־70 המוקדמות של המאה ה־20, כשערבים פונו 
עזבו  כשתושבים  ה־80,  בשנות  היה  השני  הגל  שיקומו�  לצורך  היהודי  מהרובע 
אל־עזריה,  א־רם,  כמו:  העיר  בשולי  שקמו  לפרברים  ועברו  העתיקה  העיר  את 
כתושבי  רשומים  נשארו  אלה  מתושבים  חלק  ואחרים�  ביר־נבאללה  אבו־דיס, 
העיר העתיקה, למרות שמרכז־חייהם עבר אל מחוץ לעיר� הגל השלישי התרחש 
אל  תושבים  של  בחזרה  ואופיין  ההפרדה,  גדר  הקמת  עם  ה־90,  שנות  מאמצע 
העיר, ובכללם אוכלוסייה ותיקה שהתגוררה בעיר העתיקה בעבר� חזרה זו יצרה 
ללא  לרוב  נוספים,  חדרים  ולבניית  מבנים  לשיקום  והביאה  למגורים  ביקוש 
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היתר� הוותיקים ששבו העירה מצאו שהעיר העתיקה מאוכלסת בבני המעמדות 
הנמוכים ובמהגרים וחשו זרּות ואי־יכולת להשפיע על המרחב הציבורי� בשנות 
וה־80 לא כל מי שכתובתו היתה רשומה בעיר העתיקה אכן התגורר בה  ה־70 
בה�  מי שרשום כתושב העיר העתיקה אכן מתגורר  זאת,  לעומת  כיום,  בפועל� 
ריבוי הנכנסים הביא להרחבת האוכלוסייה מעוטת היכולת ולהידרדרות המצב 
בצפיפות  הקשור  בכל  במיוחד  פיזית,  להידרדרות  גם  שהביאה  החברתי־כלכלי, 

החיים ברובע המוסלמי�

6.1.2 האוכלוסייה הנוצרית

האוכלוסייה הנוצרית המשיכה לעזוב את העיר לאחר שאיבדה כמחצית ממשקלה 
כלל  בדרך  שהיו  הנוצרים,  האחרונות�  השנים  ב־45  העיר  באוכלוסיית  היחסי 
אמידים יותר ובעלי קשרים משפחתיים בחו״ל, נטשו בהדרגה את העיר העתיקה 
לשכונות הצפוניות של ירושלים, או, ברוב המקרים, לחו״ל� חלק מהנוצרים בעיר 
נוצריים  פלגים   12 על  ונמנים  שונות  בכנסיות  בקודש  משרתים  הם  העתיקה 

שונים, הכוללים גם את הקהילה הארמנית�

6.1.3 האוכלוסייה היהודית

את  הרחיבה  ואף  ניכר  בשיעור  לגדול  המשיכה  היהודי  הרובע  אוכלוסיית 
תחום־מושבה לרבעים אחרים בעיר העתיקה� היא גם עברה תמורה מרחיקת־
האוכלוסייה  בהרכב  השינוי  החברתי�  ובאופייה  הדמוגרפיות  בתכונותיה  לכת 
התבטא בכניסת משפחות חרדיות רבות אל תחומי הרובע בד בבד עם עזיבתן 
של משפחות חילוניות ודתיות־לאומיות� ההרכב החברתי של התושבים השתנה 
אחרים  ברבעים  במעט  גדלה  היהודית  האוכלוסייה  הבית�  משקי  הרכב  גם  וכך 
כתוצאה מרכישת נכסים, בעיקר ברובע המוסלמי� לרשות האוכלוסייה היהודית 
ישיבות ותלמודי־תורה המשרתים  ברובע עומדים מוסדות־לימוד רבים, לרבות 

גם תלמידים שאינם מתגוררים ברובע עצמו� 

הגידול באוכלוסיית העיר העתיקה כולה גרם לשינוי במגוון הקהילות, לצפיפות־
שם  המוסלמי,  ברובע  בעיקר  וללחצי־בנייה  היתרים  ללא  דירות  להרחבת  יתר, 

הצרכים הגדולים ביותר�

הּכרת הממסד הממשלתי והעירוני ברב־גוניות הקהילתית והתרבותית השוררת 
סל  אספקת  שתבטיח  תכנונית  מדיניות  לגבש  מחייבת  העתיקה,  העיר  בתוך 
שירותים חברתיים וקהילתיים לכל אחת מקבוצות התושבים� הכרה כזו תהפוך 
ליישום  פרוגרמה  הכנת  ותחייב  למנוף־פיתוח  ִמנטל  האנושי  הפסיפס  את 
פרויקטים ייעודיים לקבוצות השונות, במטרה לרכוש את אמונן ‒ דבר שיסייע 

בתהליכי היישום של הפרויקטים המוצעים בתכנית� 

מצב האוכלוסייה ומעמדּה כמכשול ביישום   6.2
תהליכי תכנון ופיתוח

הכנת תכנית פיתוח ושימור לעיר העתיקה היא נושא רגיש המקשה על מעורבות 
הקהילות החיות ופועלות במרחב� כדי להבטיח שהתכנית תהיה יישומית ותענה 
על הציפיות והצרכים של הקהילות השונות, יש לנהוג משנה זהירות ולהבטיח את 

השתתפות התושבים בתהליך�

בהליכים  משתתפת  אינה  העתיקה  בעיר  הלא־יהודית  האוכלוסייה  רוב 
הדמוקרטיים בעיר ובכלל זה בבחירות לכנסת או לעירייה� עובדה זו משליכה גם 
בנוסף, הדעות  ועל האפשרות לשתף את הציבור בתהליכי התכנון�  על התכנון 
עם  להתמודד  כדי  להסכמות�  להגיע  מתקשים  והם  חלוקות  התושבים  בקרב 
האתגרים ולתת מענים לצורכי האוכלוסייה, יש צורך במסגרות שיקדמו דו־שיח 

)או רב־שיח( ויעזרו בניהול חיי הקהילה ובשיתופה בתהליכי התכנון� 

והקהילות  האוכלוסיות  של  הצרכים  לימוד  היא  התהליך  של  המוצא  נקודת 
הפיזיות  שהתשתיות  האדם,  את  להעמיד  יש  התהליך  במרכז  המקומיות� 
והחברתיות נועדו לשרתו� התפיסה המומלצת היא שלאדם ולקהילה החיים בעיר 

יש זכות לתכנן את סביבת־מגוריהם ולהשפיע על תנאי־חייהם� 

תהליכים המציבים את הפרט והקהילה במרכז ייתנו מענה לרצונות האוכלוסייה 
להתחשב  אמור  התהליך  מגוונת,  העתיקה  העיר  שאוכלוסיית  מאחר  ולצרכיה� 
במגוון זה ולשתף את הקהילות בתהליך התכנון ובתהליכי היישום כאחד� המסקנה 

היא שיש לדאוג לכך שהתכנית תּוכן בשיתוף עם הקהילה ולא רק עבורה�
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המחשת הגישה המוצעת, המכוונת לשיתופו של התושב בכל התהליך:

את תנאי החיים בעיר� גישה זו גורסת שעד שיושג הסדר פוליטי יש לדאוג לחיי 
הפרט והקהילה ואין סתירה בין שיפור רמת החיים של הפרט והקהילה בעיר לבין 

המצב הגאופוליטי� 

בהתחשב בעמדות אלו, ומאחר שמטרת התכנון היא לתת מענה לבעיות היום־
יום בעיר העתיקה ולבנות אמון בין הציבור לבין הרשויות, הושקע מאמץ בהבאת 
הקהילה המקומית לכלל מעורבות בתהליך התכנון, ביצירתו וביישומו כדי לענות 

על צורכי התושבים לטווח הקצר והארוך� 

התושב

לגבש ולהעצים 

שייכות וזהות
הקהילה

תשתיות אנושיות - התארגנות 

על בסיס חוקים ומנהגים

תשתיות פיזיות מעל פני הקרקע, 

כולל פעילות כלכלית, מרקם מגורים, שירותים

האדם

הקהילה

תשתיות

תשתיות פיזיות תת־קרקעיות

נציגי הקהילות הערביות בעיר העתיקה ומחוצה לה, עולות שלוש  מדיונים עם 
גישות בנושא מעורבות התושבים� האחת מבטאת את עמדתם של רוב הפעילים 
כי מוטב שלא להיות מעורבים או להשתתף  והחברתיים, הסבורים  הפוליטיים 
בתהליך התכנון, יהיו תכניו אשר יהיו, כדי שלא להכיר בשלטון הישראלי� מול 
גישה זו קיימת גישה פרגמאטית יותר, הגורסת כי אפשר להשתתף בדיון בסוגיות 
עמדה  לנקוט  מבלי  וזאת  והפרט,  הקהילה  חיי  את  לשפר  העשויים  ובנושאים 
פוליטית כלשהי� גישה פרגמאטית זו, מדגישה את המעורבות ושיתוף הפעולה 
ורוצה לשפר  גישה שלישית, המכירה במציאות  גם  קיימת  נקודתיים�  בנושאים 



ה
ל
הי

ק
ה ו

ר
ב
ח

68

האתגר התכנוני הוא יצירת פרויקטים שיעצימו את כלל תושבי העיר העתיקה 
מבחינה חברתית וכלכלית� במסגרת גישה זו מוצעות דרכי הפעולה הבאות:

בעלת  מקומית  מנהיגות  פיתוח  על־ידי  המקומית  האוכלוסייה  העצמת   
לגיטימיות חברתית;

הקמת מסגרות קהילתיות כבסיס לחזון קהילתי;   

קידום ויישום פרויקטים חברתיים שיוצעו ע״י הקהילה;   

לעיר  ואותנטיות  מסורתיות  תעסוקות  זה  ובכלל  מסורתית,  יזמּות  עידוד   
של  באוריינטציה  העתיקה,  בעיר  יוזמות  לטיפוח  מרכז  הקמת  העתיקה; 

פיתוח הכלכלה והמסורת; 

פיתוח מוזיאונים וארגון פסטיבלים שייפנו אל הקהילה ואל מבקרים וישתפו   
את כל רובדי האוכלוסייה;

  עידוד יוזמות פרטיות�

במסגרת העבודה חולקה אוכלוסיית העיר העתיקה למספר קבוצות, מבלי שנתחמו 
להן גבולות מרחביים, שכן חלק מן הגבולות מטושטש וחלק מהתפקודים אינם 
זו או אחרת, אלא משותפים לכלל תושבי העיר העתיקה� לכל  שייכים לקהילה 
קבוצה יש אינטרסים משלה וחלקם אף מנוגד לאינטרסים של קבוצה אחרת� לכן 
יש להבחין בין הקבוצות לפי האינטרסים ולצמצם את הניגודים שבין הקבוצות 

החיות במרחב הנדון בעת יישום התכנית� 

פיתוח המרחב הציבורי כזרז לפיתוח   6.3
המרחב הפרטי

ראוי להבחין בין כמה סוגי מרחבים� מרחב פרטי שהוא בתחומי ביתו של הפרט; 
והכניסה  משפחות  כמה  שמשמש  )חוש(  לחצר  המתייחס  פרטי־למחצה  מרחב 
אליו טעונה אישור; מרחב ציבורי־למחצה, כמו שביל )זוקאק( המשמש קבוצת 
דיירים וגם פתוח לעוברים ושבים, ומרחב ציבורי כמו דרך, גינה ציבורית וכד׳ – 

מרחב הפתוח לכולם ללא כל מגבלת שימוש� ההבחנה בין סוגי המרחבים נקבעת 
על פי מעמדם הקנייני והשימוש בהם�

את המרחב הציבורי ואת השטחים הצמודים לו אפשר לנתח במספר אופנים: 

פונקציונאלי – מרחב המשמש את המבקר/התייר/עולה הרגל או את ציבור   
התושבים; 

רמת הנגישות אל המרחב – היותו חופשי או חסום לכניסה וליציאה;  

הבעלות;  

המשתמשים בו בפועל ולאורך זמן�   

ומסביבה  העתיקה  בעיר  יש  במקום  המתגוררות  הקהילות  של  מבטן  מנקודת 
מרחב ציבורי שאינו מטופל כראוי במובן הפיזי, התפקודי והתודעתי� חלק גדול 
שייכות�  אליו  מרגיש  אינו  אך  הפיזי  הציבורי  במרחב  האוכלוסייה משתמש  מן 
בעת תכנונם ויישומם של פרויקטים ראוי יהיה לזהות את גבולות הפרויקט ואת 
בקביעת  קושי  קיים  העתיקה  העיר  בתנאי  שכן,  אליו�  זיקה  לה  שיש  הקהילה 

הגבולות בין סוגי המרחבים, בעיקר בשטח הבנוי�

הגדרת המרחב הציבורי והפעילות בתוכו מורכבת ומצריכה התייחסות מיוחדת 
דווקא בעיר העתיקה בשל הסיבות הבאות:

האינטרסים  בעלי  התושבים  קבוצות  ומגוון  המיוחד  הגאופוליטי  מעמדה  	
השונים;

היעדר רישום מקרקעין: בעיר העתיקה אין הסדר מקרקעין ולכן לא תמיד  	
ניתן לקבוע האם המרחב הציבורי הוא אכן כזה במלוא מובן המילה או שהוא 
מורכב מחזקות של גופים שונים המשתמשים במרחב לאורך עשרות שנים 

וקונים בו חזקה;

המעמד החברתי־כלכלי הנמוך של חלק מהתושבים הערבים ותלותם בגופים  	
מוסדיים שונים, או בתמיכות של עמותות שונות והציפיות הגבוהות שלהם 

מן הממסד העירוני לגבי התחזוקה והשיפור הנדרש במרחב הציבורי; 
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המרקם המבונה והצפוף שבו אתרים ומונומנטים מעל ומתחת לפני הקרקע  	
המקשה על קביעה חד משמעית של השתייכותם ומתנהלת עליהם תחרות 
שליטה,  זיקה,  על  ואחרים  כנסייתיים  מוסדיים,  פרטיים,  גופים  על־ידי 

שימוש וטיפול;

למרחב  בנוגע  שונה  בנרטיב  קהילה מחזיקה  כל  המרחב:  בתפיסת  השונּות  	
ולמרכיביו ולכן קיימת רגישות מיוחדת להתערבות חיצונית� יש צורך להבין 
בקהילה�  השונות  הקבוצות  בעיני  המרחב  ממרכיבי  מרכיב  כל  נתפס  כיצד 
חשוב להגדיר את זהות המתערב, את דרכי התערבותו, את זהות השותפים, 
את הפירוש שהאוכלוסייה נותנת להתערבות ואת דרך הצגתה של ההתערבות 

לציבורים השונים; 

הציבורי  המנגנון  כאשר  הציבורית־ממסדית  המערכת  כלפי  ניכור  תחושת  	
את  ממנו  ולהדיר  הציבורי  המרחב  את  לעצמו  לנכס  המבקש  כגוף  נתפס 
האוכלוסייה המקומית� הניכור בין הקהילה לבין הממסד מגביר את הקושי 
מתווכים  קהילתיים  גופים  להקים  מוצע  לכן  הציבורי�  המרחב  שבפיתוח 
תת־הקהילות  של  רצונותיהם  לבין  הציבורי  הממסד  בין  הפער  על  שיגשרו 

השונות;

חלק  ושקופה�  כגלויה  נתפסת  תמיד  שלא  הציבורית  המערכת  התנהגות  	
התכנון  בעת  קהילתיים־מגזריים�  אלא  אוניברסאליים,  אינם  מהמרחבים 
כדי  לסוגיהם,  כללי השימוש במרחבים הציבוריים  יש לפרסם את  והיישום 
שיהיו נגישים וכדי שכל אדם בקהילה יידע כיצד להשתמש בהם על פי מנהגיו� 
האינטרסים  זיהוי  ושל  הידברות  של  בתהליך  להתנהל  צריכה  פעולה  כל 

המשותפים לגבי המרחבים הספציפיים; 

השאלה  לעיתים  מתעוררת  העתיקה  בעיר  הקיים  במצב  ובעלות:  שייכות  	
למי שייך מרחב זה או אחר ומי רשאי להשתמש בו� שאלה זו יכולה להיות 
רלוונטית לגבי כל מרחב בעיר העתיקה ולהוות חסם למעורבותן של קהילות 
מקומיות� להרגשת השייכות אל מרחב ציבורי זה או אחר נודעת משמעות 
יש  כיצד  השאלה  ולגבי  הנדון  המרחב  כלפי  הקהילה  של  האחריות  למידת 
לתחזק אותו� השימוש במרחב ספציפי והאחריות לאחזקתו הראויה נובעת 
במידה רבה מתחושת השייכות� ככל שאדם או קהילה ירגישו שייכות חזקה 

יותר אל המרחב הציבורי הם ירבו להשתמש בו וישמרו על תחזוקתו הכוללת� 
בכך  הציבורי  למרחב  הקהילה  אחריות  את  תחזק  נכונה  תכנונית  מדיניות 
להתחדשות  פעולה  בִמתווה  זו�  אחריות  למימוש  כלים  לרשותה  שתעמיד 
ולשימור העיר העתיקה, ראוי להעניק יותר אחריות ויותר סמכות לקהילות, 

כדי לקדם את פיתוח המרחב הציבורי; 

אי־בהירות של גבולות: יחסה של הקהילה אל הגוף הציבורי המתערב, יושפע  	
הגבולות  טשטוש  והציבורי־למחצה�  הציבורי  במרחב  המשתמשים  מריבוי 
גם  לשמש  יכול  הוא  אך  לפעילות  חסם  להוות  עלול  הבנוי  הִמרקם  בתוך 
הזדמנות, לפי נסיבות העניין, הזמן והמקום� בנושאים אלה יש להימנע ככל 
האפשר מהחלטות גורפות� על ההחלטות להתקבל על פי המקום והסוגיה� 
הציבורית  המערכת  על־ידי  להיעשות  צריך  וכללים  עקרונות  חבילת  גיבוש 

ברגישות, כדי שלא לפגוע בזכויות האוכלוסייה�

לאור האמור לעיל, מוצע לנקוט במדיניות הבאה:

	 בעת הגדרת מרחב ציבורי יש לבחון את הזיקות של הקבוצות השונות למרחב 
זה ;

מן  למנוע  מבלי  פיתוחו  את  לאפשר  אמורות  הציבורי  במרחב  הפעילויות  	
הציבור את הגישה אליו;

יש לעודד את השתתפות הציבור בהחלטות לגבי פיתוחו של המרחב הציבורי� 	
 

פיתוח המרחב הציבורי צריך להיות יעד של המערכות הציבוריות וזרז לפיתוח 
מרחבים פרטיים ופרטיים־למחצה� לכן, במקביל להשקעות במרחב הציבורי, יש 
להפעיל פרויקטים קהילתיים שיחזקו את האוכלוסייה המקומית� הפיתוח הפיזי 
ועם  הקהילה  עם  התושב  הזדהות  את  ויחזק  הקהילתי  לפיתוח  מקביל  ייעשה 

הסביבה הפיזית הרלוונטית� 

בהתאם לקריטריונים שהובאו לעיל, אפשר לזהות מרחבים ציבוריים־למחצה של 
הקהילה המוסלמית ובהם: 46 בתי־ספר; 39 פינות־תפילה )זואיא(; בתי־קברות 
ואתרי־הנצחה; 25 מסגדים; 34 דרכים ציבוריות; תשעה שווקים ציבוריים וזאת 
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המטופל  דונם,  כ־140  על  המשתרע  א־שריף  הבית/אל־חרם  הר  לשטח  בנוסף 
ומתוחזק על־ידי הוואקף בנוסף למבנים ולשטחים הסובבים אותו� 

לכנסיות  ברובו  משתייך  שהוא  בכך  מהמוסלמי  שונה  הנוצרי  הציבורי  המרחב 
בנוסף  השייכות�  מבחינת  יותר  מוגדר  הוא  ולכן  המגורים  בתי  לרבות  השונות, 
למרחבים ציבוריים למחצה קיימים, כמובן, הרחובות ושטחים המשמשים כגינות 
ציבוריות קטנות� המרחב הציבורי־למחצה מצוי בחצרות הכנסיות ובבתי הספר, 
הרחב�  לציבור  גם  ולעיתים  הרובע,  ולתושבי  לצליינים  הגישה  מותרת  אליהם 
מרחב ציבורי־למחצה נמצא גם בחצרות אליהן הכניסה מותרת� המרחב הפרטי 

בין שהוא מוסדי או משפחתי ברור יותר ולרוב נמצא מאחורי סורג ובריח�

המרחב הציבורי ברובע היהודי ברור הרבה יותר מאחר והוא פרי של תכנון מחודש 
ועבר מדידה והגדרה ברורה המבחינה בין הציבורי לפרטי� המרחב הציבורי כולל 
בחצרות  נמצא  הציבורי־למחצה  המרחב  הבתים�  בין  ומעברים  ככרות  כבישים, 
גם  סביב�  החצרות  לתושבי  שייכות  הן  אך  מותרת  אליהן  שהכניסה  )חוש( 
השטחים הציבוריים האחרים מוגדרים ומצויים לעיתים במפלסים עיליים כמו 
יש  היהודי  ברובע  כמו הקרדו�  ברחובות מושקעים  או  השטחים מעל השווקים 

יותר גינות ציבוריות, לרבות מגרשי חניה נרחבים�

את המרחב הציבורי אפשר לדרג על פני שלושה צירים הכוללים זכות קניינית, 
אחיזה בפועל וניהול המקום כדלהלן: 

ציבורי ציבורי־למחצה  פרטי־למחצה  פרטי  זכות וקניין 

קהילה/עירייה/ממשלה  מוסד ִמנהלי/וואקף  חמולה/חארה/עדה  פרטי  אחיזה 

ִמלמעלה: מגזרי/עירוני ִמלמטה: מקומי/נקודתי פורום קהילתי  ניהול   
     

   

תמיד  מוגדר  אינו  הציבורי  המרחב  העתיקה  בעיר  הקיימת  שבמציאות  עולה 
ומבנים�  ורישום מסודר של קרקעות  בבהירות, בעיקר בהיעדר הסדר־מקרקעין 

קיים הנוהג, הסדרים פנימיים, חזקות ומנהגים קהילתיים ואלה גמישים מבחינת 
הגבולות ודרכי ההתערבות וההתמודדות� מוצע לכן, שפיתוח המרחב הציבורי־

קהילתי ייעשה בזהירות ותוקדם לו בדיקה הכוללת את הפעולות הבאות:

א. מיפוי המרחבים הציבוריים לפי השימוש בהם בפועל 

סימון המרחב הציבורי כמו: דרכים, גנים, רחבות וחניונים;  

סימון וקביעת המרחבים הציבוריים־למחצה, שהם כל המרחבים שהקהילה   
כנסיות,  )מסגדים,  דתיים  מרחבים  כדוגמת  ציבורי  מרחב  בהם  רואה  אינה 

בתי־כנסת, מנזרים, מקומות קדושים(, בתי־ספר ובתי־מלון; 

קביעת הממשקים שבין המרחב הציבורי לבין המרחב הציבורי־למחצה כדי   
לאתר את תחומי ההתערבות של העירייה ולתכנן את הפרויקטים ליישום, 
כל  חיבור  על־ידי  העתיקה,  העיר  חלקי  לכל  ביוב  שירותי  אספקת  למשל: 
הבתים למערכת־ביוב מרכזית� השירות לא יכלול רק את הקווים החיצוניים, 
חיבור  על  להקל  כדי  )שבילים(  והזוקאקים  )חצרות(  החושים  את  גם  אלא 
הבתים� בעת ביצוע פרויקטים, כמו ביוב למשל, ראוי לאגם משאבים לביצוע 
ריצוף  מים, תקשורת, חשמל,  כמו:  נוספות  ותשתיות  פרויקטים משתלבים 
דרכים וניקוז נגר ִעלי� שילוב בין פרויקטים ואיגום משאבים יקלו על הקהילה 

המקומית ויהוו זרז לפיתוח השטח הפרטי� 

ב. דרכי הפעולה המומלצות

ופתיחּות  ותזכה לתגובתם; קשב  בפני התושבים  הכנת תכנית שלד שתוצג  	
הציבוריים־למחצה  במרחבים  הקהילות  עם  הביצוע  ותאום  להערותיהם 
ומהן  המטרה  מהי  מראש,  יידעו,  שהתושבים  חשוב  הפרטיים�  ובמרחבים 
דרכי הפעולה, כך שלמתכננים תהיה אפשרות לתקן ולהתאים את הפרויקט 

לתגובותיהם; 

התמודדות עם נושא החזות ברחובות הפרטיים, מבחינה קניינית, אך גלויים  	
מתאימות  הנחיות  לקבוע  יש  והשימוש�  המראה  מבחינת  ו׳ציבוריים׳  לעין 
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על  שונים  מתקנים  כמו  ופרטית,  ציבורית  שבבעלות  הקטעים  מכלול  לגבי 
קירות בתים, שהם קניין פרטי, אך גובלים בדרכים ציבוריות;

מוצע לאפשר למוסדות ולגופים המנהלים מרחבים ציבוריים־למחצה ליזום,  	
לפתח ולשפר מרחבים אלה ולחסוך בדרך זו בעלויות� כך גם תימנע התנצחות 

בין הרשות הציבורית לבין המחזיקים בתחום הציבורי־למחצה; 

יש להתחיל בפרויקטים יישומיים במרחב הציבורי, ומשם להמשיך אל המרחב  	
הנחיות  מכלול  להכין  יש  הפרטי�  במרחב  עשייה  ולעודד  הציבורי־למחצה 
הקהילתי  הפיזי,  בתחום  פרויקטים  שיכלול  להתערבות,  תמהיל  ולקבוע 
והכלכלי� כדי לממש את פיתוחו של המרחב הציבורי, על מחלקות העירייה 
השונות לפעול לקידום פרויקטים נושאיים הקשורים לחינוך, רווחה, הכשרה 
והעצמה קהילתית� אסטרטגיית העשייה צריכה לפעול במקביל, ולא בפעולות 
עוקבות, כדי ליצור חיבור בין המרחב הציבורי לבין המרחב הציבורי־למחצה 

והמרחב הפרטי; 

לכן,  תוואי־תיירות�  בחלקם  יהיו  והציבוריים־למחצה  הציבוריים  המרחבים  	
בעת התכנון והפיתוח של המרחבים האלה, יש להביא בחשבון את המרכיב 

התיירותי� 

ג. תכנית־ִמתאר ותכנית מפורטת כתומכים במימוש פרויקטים

רגולטיבית שמגבילה  כיום, היא תכנית  לעיר העתיקה, התקפה  תכנית הִמתאר 
מטבעה פיתוח� הסיבה העיקרית לכך היא הרצון לשמור על הערכים המיוחדים 
ללא  בנייה  הרחבות  ריבוי  היא  התוצאה  העתיקה�  בעיר  המבונה  למרקם  שיש 
קבלת היתרים כחוק� מצב דברים זה אינו רצוי ופגיעתו במרקם ההיסטורי רבה� 
לכן ראוי להפעיל הוראות ביניים במטרה להגביר את הפיקוח על תהליכי הבנייה� 
הטעון  במרקם  הפוגעת  מהבנייה  חלקים  ולהרוס  מחד,  חדשה  בנייה  לאפשר 

שימור מאידך�

גיבוש  צורך שיש לשקול בכובד ראש�  לגבי העיר העתיקה הוא  שינוי ההנחיות 
על־ידי  וייתפס  ולהסדרתה  הקיימת  לבנייה  לגיטימציה  יאפשר  ביניים  הנחיות 
ובונה־אמון� בנוסף, יש לפעול למימוש תכנית פיתוח  האוכלוסייה כצעד חיובי 

והעלאת רמת החיים של  לפיתוח התשתיות  כך, במקביל  של המרחב הציבורי, 
הבנייה  להסדרת  התכנית  תיושם  חינוכיים,  פרויקטים  והפעלת  האוכלוסייה 
בשיתוף האוכלוסייה� מחשש להתנגדות התושבים, יש להימנע ממימוש תכנית 

הסדרה ללא פעילות פיתוח יזומה, במקביל�

יישום  להצלחת  ותסייע  התכנון  בשפת  שינוי  תהווה  ביניים  הוראות  הגמשת 
הדרישות  הנוהל,  את  שיקבע  בערבית,  מדריך  לתושבים  להכין  מוצע  התכנית� 

והתנאים להוצאת היתרי־בנייה ולפרסמו גם באינטרנט�

6.4 הזיקות בין העיר העתיקה לסביבתּה
העיר העתיקה היא אמנם מרחב תחום ומוגדר, אך לא ניתן לבדלה מן המתרחש 
סביבה� את הסביבה הזו ניתן להגדיר במעגלים הולכים ומתרחבים לפי עוצמת 
ויחסי  זיקה  יש  וחברתית  קהילתית  מבחינה  החומות�  שבין  השטח  אל  הזיקות 
גומלין בין הקהילות בעיר העתיקה לבין הקהילות החיות מחוצה לה בכל הנוגע 
כדי  מסחר�  ושירותי  דת  שירותי  גם  וכמובן  ובריאות  חינוך  קהילה,  לשירותי 
לצמצם את לחצי הביקוש למגורים ולשירותים בתוך העיר העתיקה, יש לבחון את 
האפשרויות הזמינות למגורים מחוצה לה� לעיר העתיקה יתרון יחסי בשירותים 
בהם היא מתמחה, כמו שירותי דת, קהילה, מסחר ומלאכות מסורתיות שאותן 
לכן,  חזקות�  הן  הזיקות  והשירותים  החניה  התחבורה,  בתחום  גם  לעודד�  יש 
במקביל לתכנון פרויקטלי בתוך העיר העתיקה, יש להכין תכנית המבוססת על 
יחסי הגומלין שבין העיר העתיקה לבין המרחב הסובב אותה, במיוחד בכל האמור 

לגבי תחבורה, חניה ונגישות אליה�

6.5 תמיכה ביוזמות קהילתיות קיימות
בעיר העתיקה מתנהלות פעילויות קהילתיות ומתבצעים פרויקטים ביוזמת גופים 
מקומיים שלא כולם תואמים את מדיניות העירייה ויעדיה, אך עונים על צורכי 
הקהילה� מוצע לבחון מדיניות עירונית תומכת ומסייעת, שאינה נוגדת פעילויות 
חיוביות המעצימות את הקהילה ומגבשות אותה� מוצע שלא לעצור פרויקטים 
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את  מחזקים  אך  לבין הממסד,  הקהילות  בין  יוצרים מתחים  קהילתיים שאינם 
ולהקים  ליזום פרויקטים  גם לאפשר לקהילה  ועונים על צרכיה� מוצע  הקהילה 
מרכז לטיפוח יזמּות, שינוהל על־ידי תושבים, בתמיכת המגזרים השלישי והפרטי� 

העירייה תקל על הקהילה המקומית במתן היתרים ואישורים לפרויקטים אלו�

6.5.1 גיבוש מנהיגות מקומית

מיטלטלת  הקהילה  נחלשת�  המקומית  המנהיגות  חברתיים,  משינויים  כתוצאה 
בין מסורתיות למודרניות, בין שמרנות לחדשנות, בין מערביות למזרחיות ובין 
פטריארכליות לאינדיבידואליות� טלטלה זו פוגעת בשכבת המנהיגות המקומית� 
החסם  היא  העתיקה  העיר  ערביי  בקרב  האותנטית  המנהיגות  של  החולשה 
קיים  ברובע המוסלמי�  והפיתוח  וקידום התכנון  פעילויות  פיתוח  בפני  העיקרי 
מנהיגות  לבין  הקהילה,  את  שתייצג  מקומית,  מנהיגות  גיבוש  בין  מובנה  ניגוד 
המקומית  המנהיגות  חיזוק  על־ידי  לגישור  ניתן  זה  ניגוד  ממסדית�  עירונית 

ושיתופה בתהליך� 

תפקידה של התכנית הוא ליצור מסגרות קהילתיות מתאימות לחיזוק המנהיגות 
המקומית הקיימת וליצירת מנהיגות חדשה שישולבו בייזום פרויקטים קהילתיים 

וחברתיים בסיוע הממסד ובלעדיו�

6.6 ביצוע פרויקטים במקביל לתכנון הכולל
המורשת  על  ולשמור  לאוכלוסייה  שירותים  להבטיח  ובחובה  בצורך  בהתחשב 
הבנויה,  מוצע לקדם תכנון וביצוע פרויקטים במרחב הציבורי של הרובע המוסלמי, 
באזורי התערבות שהוגדרו כבעלי קדימּות, בתמיכת העירייה, במרחב הציבורי 
והפרטי־למחצה, תוך הפעלת כלים שונים� התכנון והביצוע של פרויקטים אלה 
יועמדו  וחיוני  בשל  שיימצא  פרויקט  כל  לרשות  מערכתית�  גישה  מתוך  ייעשה 
שיקום  למשל:  כמו  המקומית,  האוכלוסייה  שיתוף  תוך  הדרושים,  המשאבים 

ושיפוץ דרכים, שיקום תשתיות פיזיות, שיקום חזיתות ושיפור רמת הניקיון�

6.6.1 איתור הפרויקטים

הפרויקטים לביצוע בתחומי הקהילה, החברה, התשתיות והכלכלה, יוצעו על־ידי 
צוות התכנון והרשויות המופקדות על מתן השירותים לקהילות החיות במקום� 
מטרת הפרויקטים תהיה למנף תהליכים שיתהוו בעקבות התכנון ואלה ימשיכו 
להתנהל בחסות הגופים הפועלים בשטח: העירייה על מחלקותיה )חינוך, רווחה, 
מערכת  בהנחיית  שיפעלו  עניין  בעלי  אחרים  וגופים  הגיחון(  העיר,  פני  שיפור 
של  הגופים  ואתרים�  מתחמים  להתחדשות  מפורטות  הנחיות  שתגבש  התכנון 

החברה האזרחית ימשיכו לפעול בעיר העתיקה ויסייעו אף הם לתהליך� 

שבידי  המידע  ואת  התכניות  את  הראשון,  בשלב  ירכז,  התכנון  שצוות  מוצע 
העירייה ויתאימם למסגרת הכללית שנקבעה, אשר בשלב מאוחר יותר תתגבש 

לתכנית־עבודה שנתית או רב־שנתית ותשתלב בתכניות היישום שיוצעו�

6.6.2 יתרונות הגישה המוצעת

התכנון הופך מכלי רגולטיבי וסטאטי לכלי דינאמי הניכר בשטח ומשפר את  	
סביבת החיים;

תכניות  ליצור  במקום  חסמים�  של  הסרה  יש  אך  התכנון,  על  ויתור  אין  	
תכנון  כדי  תוך  הפרויקטים  את  לבצע  זו  גישה  מציעה  לביצוע,  הממתינות 
מסורבלים  בירוקראטיים  תהליכים  תקצר  המוצעת  השיטה  לו�  ובמקביל 
ותאפשר שיפור מָידי של איכות החיים� התכנון יתבצע בהדרגה ולא בגישה 

כוללנית, כנהוג היום;

שקופה  פעילות  שיאפשרו  לשלבי־ביניים  תכנון  הנחיות  לגבש  יהיה  ניתן  	
ומתמשכת;

את  ותגביר  חיונית  היא  הפרויקטים  בגיבוש  הקהילה  של  פעילה  מעורבות  	
אמון התושבים;

יבוצעו פרויקטים שיתאימו לסביבה הקיימת, ללא תכנון חדש המרתיע את  	
התושבים בהיותו בלתי־מוּכר להם�
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6.7 התוצרים של התכנית המוצעת
ניקוי  תשתיות,  חידוש  ניקיון,  לרבות:  הציבורי,  במרחב  פרויקטים  קידום   

קירות ואספקת שירותים קהילתיים;

היתרי־ במתן  להקלה  הביניים  הנחיות  של  ברבים  ופרסום  אישור  גיבוש,   
בנייה;

העיר  לתושבי  הדרוש  הפיתוח  למימוש  ותכנון  קרקע  משאבי  העמדת    
העתיקה בשטחים שמחוצה לה, כדי לשחרר לחצי־ביקוש לבנייה בתוך העיר 

העתיקה; 

הבטחת שיתוף האוכלוסייה המקומית;    

תמיכה עירונית בגיבוש ובחיזוק גופים פעילים בעיר העתיקה המשרתים את   
הקהילה, תוך מניעת פעילותם של גופים חיצוניים עוינים;

יביא  והביצוע  התכנון  בתהליך  בעירייה  והשירותים  התכנון  גורמי  שילוב   
לתיאום בין התכנון הפרויקטלי לבין הפעילות המוניציפאלית השוטפת�

6.7.1 פרויקטים מוצעים בתחום החברתי

הקהילות  עבור  העתיקה  בעיר  יופעלו  המוצעים  החברתיים  מהפרויקטים  חלק 
העיר  לחומות  מחוץ  וחלקם  שונות  אתניות  קבוצות  בקרב  חלקם  המקומיות, 

העתיקה� פרויקטים אלה הם: 

הקמת ִמנהל קהילתי נפרד לעיר העתיקה, בדומה לִמנהלים האחרים בירושלים; 	

הכנת תכנית חומש בתחום שירותי חברה וקהילה לתושבי העיר העתיקה על־ 	
ידי מחלקות העירייה הפועלות בתחומים האלה ובתיאום עם האגף לתכנון 

העיר;

הרחבת פעילותם של גופים חברתיים הפועלים בתחומי העיר העתיקה; 	

הכשרת צוותי מדריכים ופעילים בתחום החברתי/קהילתי; 	

הכשרת מתכננים פיזיים להפעלת מסגרת התכנון המסנגר; 	

לשילוב  )אפשרי  ובעלי־עסקים  נשים  נוער,  להדרכת  מרכז־מחשבים  הקמת  	
בפעילות אחד המתנ״סים(;

פיתוח פעילויות מועדוני־ספורט )הקמת קבוצת־כדורגל של העיר העתיקה(; 	

פיתוח פרויקט ׳לילות העיר העתיקה׳, במסגרתו יופעלו: פסטיבלים, ערבי־ 	
תרבות ותצוגות אמנות ואּומנות; 

הקמת תיאטרון העיר העתיקה;  	

צעירים  ויעסיק  קהילתיים  עובדים  על־ידי  שינוהל  טיפולי  בית־קפה  הקמת  	
ומבוגרים, כדי למנוע מצוקה והידרדרות חברתית;

מקצועית,  להסבה  וקהילתית,  מקצועית  להכוונה  מרכז   ‒ ׳בית־חם׳  הקמת  	
וחונכּות  יזמּות  לטיפוח  מרכז  וכן  קהילתי  ולרישּות  לבעלי־עסקים  לייעוץ 

עסקית, שיפעיל קורסי־שיווק וייתן ייעוץ שוטף; 

הקמת מרכז לאומנויות ולמלאכות מסורתיות;  	

הקמת ׳בית המתנדב׳ שיאגד את רוב העמותות והפעילים הקהילתיים; 	

שיקום מבנים עזובים והפיכתם למרכזי־פעילות קהילתיים; 	

הקמת ועד לייצוג האינטרסים של בעלי העסקים בעיר העתיקה� 	

6.8 הרובע היהודי — היבטים חברתיים וקהילתיים
קבוצות  לשלוש  נחלקת  היהודי,  ברובע  שחיה  הקבועה  היהודית  האוכלוסייה 
עיקריות: חלק הארי שלה הוא חרדי, חלּק קטן יותר הוא דתי־לאומי וחלק קטן אף 
יותר מורכב מכמה משפחות יהודיות חילוניות� שירותי המסחר הפועלים ברובע 
המוליכים  המעבר  צירי  לאורך  מרוכזים  והם  תיירים  בעיקר  משרתים  היהודי 
ממרכז  וכן  החניה  מגרשי  לאזור  ודרומה,  הרובע  למרכז  דוד(  )רחוב  מהשוק 
הרובע לכיוון רחבת הכותל המערבי� המוסדות והארגונים החינוכיים והדתיים 
עוסקים בעיקר בחינוך ובהוראה מגני־ילדים ותלמודי־תורה ועד לישיבות גבוהות 
ומכללות לנערות בוגרות; סה״כ כ־3,400 תלמידים )מתוכם 1,450 אינם תושבי 

המקום וקרוב ל־500 הם תלמידי פנימייה(�
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6.8.1 מוסדות־חינוך ברובע היהודי

בתי־ספר יסודיים: ממ״ד הרובע, אחינעם )בנים(, נר לרחל, ת״ת מוריה, מוריה 
)בנות(, ת״ת הר ציון, בית הסופר, פורת יוסף;

גני־ילדים: מוריה )בנים(, בית־יעקב, נר לרחל )אדרת אליהו(, מוריה )בנות(, בית־
יעקב )חובה לבנות(, ממ״ד )גן העומר(, אמונה, מוסדות הר ציון;

לאמנות,  גלריות   34 חנויות,   24 מסעדות,   15 בתי־כנסת,   12 אחרים:  מוסדות 
שלוש מרפאות, 17 אתרי־ביקור, שני מוסדות־אירוח�

6.8.2 סוגיות חברתיות ואורבניות

תכנוניות  שאלות  של  שורה  מעלה  הרבים  המבקרים  לבין  הקהילה  בין  החיכוך 
הנוגעות למתח השורר בין צורכי התושבים לבין הציפיות והדרישות של התיירים 

והמבקרים�

הרובע,  לפיתוח  החברה  בין  גם  מתקיימת  יחסי־גומלין  של  מורכבת  מערכת 
המוגדרת כבעלת הנכס, לבין נציגות התושבים וההנהלה הנבחרת של המתנ״ס, 
המנהיגות  נושא  את  בדחיפות  לפתור  יש  התושבים�  כמייצגי  עצמם  הרואים 
הפיתוח  בתכניות  ועדכונים  שינויים  לביצוע  הסמכות  ואת  במקום  הציבורית 

המקומיות�

הדרישה  גדלה  כן  ברובע,  הילדים  ברוכות  המשפחות  של  מספרן  שעולה  ככל 
של  חזותו  על  מאוד  המשפיעות  חריגות־בנייה  ומתבצעות  הדירות  להרחבת 

הרובע�

6.8.3 תהליכים חברתיים־קהילתיים

ברבות  אך  וחילונית(  )דתית  מעורבת  בעבר  היתה  היהודי  הרובע  אוכלוסיית 
השנים הידלדלו מאוד הקהילה החילונית והקהילה הדתית־לאומית ואת מקומן 
תפסו קהילות חרדיות שהבולטת בהן היא קהילת תלמידי הגר״א� במצב הנוכחי, 

הרובע היהודי הוא אזור מגורים מתחרד�

בניגוד לרובע היהודי נוכחות הציבור הדתי־לאומי הולכת וגדלה ברבעים אחרים 
ובכפר  דוד, במעלה הזיתים  בעיר העתיקה ובשלוחות של הרובע היהודי: בעיר 
להיות  וממשיכה  רואה שליחות במגורים באזורים אלה  זו  השילוח� אוכלוסייה 

סמוכה אל שולחנו של המוקד הקהילתי ברובע היהודי�

מחו״ל,  אמצעים  בעלת  דתית  אוכלוסייה  על־ידי  נרכשים  ברובע  רבים  נכסים 
ואלה מושכרים לזוגות צעירים השוהים ברובע לתקופות קצרות ושבים לבתיהם� 
אוכלוסיית הדיירים הזמניים גדלה עם השנים ומהווה כיום חלק משמעותי מכלל 

תושבי הרובע� 

בדומה לשאר הרבעים בעיר העתיקה גם הרובע היהודי ממלא ארבע פונקציות 
מרכזיות:

מרכז שירות לקהילה היהודית המתגוררת ברובע ובעיר העתיקה; � 1

־ מרכז רוחני ותרבותי עם ריכוז של מוסדות־דת, פעילות רבנית ענפה ועלייה� 2
לרגל כחלק מתפיסת המקום וכחלק ממתחם הכותל המערבי הסמוך לו;

מרכז חינוכי; � 3

מרכז לתיירות יהודית המבקרת באתרי הדת והמורשת הפזורים סביב הרובע� � 4

עולה  הכותל,  למורשת  הקרן  כמו  ברובע,  הפועלים  גדולים  מוסדות  של  קרנם 
והשפעתם על סדר היום הקהילתי ועל המרחב הציבורי ניּכרת� דבר זה בא לעתים 

על חשבון הקהילה וצרכיה�

חרדיות  אוכלוסיות  למגורי  לשמש  הרובע  ימשיך  המָידי  שבטווח  לצפות  יש 
ובטווח הארוך יתיישבו בו בעיקר דתיים וחרדים בעלי־אמצעים�

הפתרונות  על  להתבסס  צריך  היהודי  ברובע  החברתיים  השירותים  פיתוח 
לאוכלוסייה הנוכחית, הזקוקה לשירותים בסיסיים כגון טיפות־חלב וגני־ילדים� 
במגבלות  ובהתחשב  העתיקה  בעיר  המבקרים  בהיקף  הצפויה  לעלייה  במקביל 
החניה ובקשיי הגישה ברכב אל הרובע, תהפוך סוגיית התחבורה לנושא קריטי 

לקיום החיים הסדירים במקום�
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6.9 הרובע הנוצרי
המבנים  שרוב  מאחר  העתיקה  בעיר  האחרים  מהרבעים  שונה  הנוצרי  הרובע 
ומכלולי הדיור בו הם בבעלות הכנסיות� רחוב ויה־דולורוזה שברובע המוסלמי 
הרובע  של  הקרקע  בשימושי  השולט  הרכיב  הנוצרי�  הרובע  של  שלוחה  הוא 
הנוצרי הם המוסדות הנוצריים המרוכזים בתחומו� פריסת המוסדות הנוצריים 
מהתקופה  בירושלים  הנוצרים  היאחזות  את  שעיצבו  התהליכים  את  משקפת 
הביזנטית� בלב הרובע ניצבת כנסיית הקבר שהיא החשובה ביותר לעולם הנוצרי� 
במהלך הזמן נבנו סביבה כ־15 מנזרים של הפטריארכיה היוונית־אורתודוכסית, 
אשר רואה עצמה יורשת של הכנסייה הביזנטית� מנזרים אלה משמשים בעיקר 
למגורים ויוצרים תת־רובע יווני־אורתודוכסי בלב הרובע הנוצרי� ריבוי המנזרים 
הקהילה  בקרב  היוונית־אורתודוכסית  הכנסייה  של  כוחה  על  מעיד  והתושבים 
הנוצרית בירושלים ובארץ בכלל� בסקר שערך מכון ירושלים לחקר ישראל נמצאו 

בעיר העתיקה 37 אתרים ומוסדות השייכים לכנסייה זו�

של  בפעילותם  וראשיתה  יותר  הרבה  מאוחרת  בארץ  הקתולים  היאחזות 
הפרנציסקנים, שומרי ארץ הקודש והמקומות הקדושים מטעם האפיפיור� מרכזם 
של הקתולים הוא סביב כנסיית סנט־סייבור הפרנציסקאנית שליד השער החדש, 
אזור שהתפתח בסיוע המעצמות האירופיות� הפרוטסטנטים התיישבו בחסות 
אנגליה ופרוסיה בגבול שבין הרובע הנוצרי לרובע הארמני, סמוך לרובע היהודי� 
כנסיית   �1849 בשנת  הושלמה  מגדל־דוד  מול  הפרוטסטנטית  המשיח  כנסיית 
קיימות  הנוצרי  ברובע   �1898 בשנת  למוריסטן  סמוך  נחנכה  הלותרנית  הגואל 
הקופטית,   – המונופיזיטיות  הכנסיות  כגון  בנצרות  נוספים  זרמים  של  כנסיות 
האתיופית והסורית־אורתודוכסית� כנסיית אלכסנדר נייבסקי הסמוכה לכנסיית 
תפקידן  את  רואות  כולן  הכנסיות  הלבנה�  הרוסית  הכנסייה  את  מייצגת  הקבר 
כמחנכות ומסייעות לעולי הרגל ומכאן ריבוי בתי הספר ומוסדות האירוח שהן 
מנהלות� בעקבות ההידלדלות במספר המאמינים ומקבלי השירותים הנוצריים, 
מוסדות אלה מעניקים שירותי חינוך ומשכירות דירות־מגורים גם לאוכלוסייה 

המוסלמית�

המוסלמי  ברובע  מאשר  יותר  טוב  הנוצרי  ברובע  הדיור  מערך  של  הפיזי  מצבו 
שברובע  הדת  מבני  גם  הדת�  מוסדות  על־ידי  מתוחזקים  שהמבנים  מאחר 

מתוחזקים טוב יותר וכן סביבתם הציבורית או הציבורית־למחצה�

6.10 הרובע הארמני
הרובע הארמני הוא הקטן שברבעים ואוכלוסייתו מועטה� הארמנים חיים ברובע 
כבר מהמאה ה־12 סביב מנזר סנט־ג׳יימס, בו מרוכזים מוסדותיהם התרבותיים 

והחברתיים� בין החומות יש כ־20 מוסדות בבעלות הכנסייה הארמנית�

לאחר טבח הארמנים בתורכיה הגיעו לירושלים כ־1,200 ניצולים, התיישבו ברובע 
שמטפלת  היא  הארמנית  הכנסייה  הארמני�  המנזר  לתחומי  מחוץ  בתים  ובנו 
ברכוש הארמני ומטפחת את המרחב הציבורי והציבורי־למחצה שברובע� הרובע 
הרובע  תושבי  הפזורה�  לכל  ומורשת  תרבות  מרכז  גם  ומשמש  מסוגר  הארמני 
מתבדלים משאר תושבי העיר ואינם פעילים בקרב האוכלוסייה הערבית� הקהילה 
הארמנית היא בחלקה חילונית ובעלת רמת חיים גבוהה בהשוואה לתושבי הרובע 

המוסלמי ואף הנוצרי� 

6.11 הרובע המוסלמי
הרובע המוסלמי הוא הגדול, המאוכלס והצפוף שברובעי העיר העתיקה� יש בו 
הדיור  צפיפות  הן  הדיור�  מערך  ומבחינת  פיזית  מבחינה  ביותר  ירודים  אזורים 
נתון(  לשטח  תושבים  )מספר  האוכלוסייה  צפיפות  והן  לחדר(  נפשות  )מספר 
מכביד  הרובע,  באוכלוסיית  האחרון  בעשור  שחל  המהיר,  הגידול  גם  גבוהות� 
עד מאוד על מערכת הדיור� בנוסף לכך יש ברובע בעיות של פשע וסמים אשר 

משפיעות על חלקים אחרים של העיר ועל המרחב הציבורי� 
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7. שירותי הציבור בעיר העתיקה
7.1 המצב הקיים

של  רחב  מגוון  המשרתים  מוסדות־ציבור  של  רב  ריכוז  קיים  העתיקה  בעיר 
תושבים, תיירים וצליינים� חלקם מיועד לענות על צורכי התושבים המתגוררים 
העיר,  של  אחרים  בחלקים  שמתגוררת  אוכלוסייה  משרת  חלקם  החומות,  בין 
הקהילתיים  המוסדות  ובעולם�  בארץ  אחרים  מיישובים  לקוחות  משרת  חלקם 
משתלבים ברקמה זו והמוסדות הדתיים והלאומיים מחזיקים ומנהלים מונומנטים 
אדריכליים המשרתים גם הם את הקהל הרחב� לעומת שטחּה הקטן־יחסית של 
העיר העתיקה, מספר המוסדות המרוכזים בה גדול מאוד וכן מספר המסתייעים 
כ־340  נמנו  זו,  עבודה  לצורך  ירושלים  מכון  על־ידי  שנערך  השדה  בסקר  בהם� 

מוסדות מסוגים שונים הפועלים בתחומי העיר העתיקה�

החשיבות ומידת ההשפעה של חלק ממוסדות הדת חורגות מן התחום המקומי 
הצר של העיר העתיקה או של ירושלים בכלל� המּודעּות העולמית למתרחש סביב 
כנסיית הקבר, מסגדי הר הבית והכותל המערבי היא כה גדולה עד שכל החלטה, 
אפילו בנושאים מקומיים כמו תכנון ובנייה, עשויה לעורר מיד תהודה בינלאומית 
הטיפול  לבין  העתיקה  בעיר  הטיפול  בין  להפריד  קשה  היום־יום  בחיי  גדולה� 
בשטחים הסובבים אותה� מוסדות הדת הרבים יוצרים ׳חגורת קודש׳ סביב העיר 
למקומות  הנוגעות  בשאלות  כשדנים  צורכיהם  ואל  אליהם  גם  להתייחס  ויש 
הקדושים� בנוסף יש לזכור כי העיר העתיקה היא מוקד שירותים לעיר כולה וקשה 

להפרידה מן המערך התפקודי הכולל, למרות היותה מופרדת בחומה� 

בנוסף למרכזיּות הדת, העיר העתיקה מעניקה גם שירותים לתושבי העיר הלא־
יהודיים� בשטח שבין החומות מצויים 23 בתי־ספר הפועלים בחסות הכנסיות, 
ל־10,000  קרוב  לומדים  הספר  בבתי  המוסלמי�  והוואקף  עיריית־ירושלים 

תלמידים, חלק ניכר מהם מתגורר מחוץ לחומות� 

בעיר העתיקה יש גם מערכת ענפה של שירותי רווחה ובריאות� 10 הפטריארכיות 
שבתוכה מספקות סעד ועזרה לנזקקים, לרבות שירותי־בריאות� חלק מהן מספק 
ניתנים  זול לתושבים, בעיקר ברובע הנוצרי והארמני� שירותי הרווחה  דיור  גם 
בין  הכנסייתיים,  למוסדות  בנוסף  העתיקה�  לעיר  מחוץ  גם  הכנסיות  על־ידי 
רווחה  בנושאי  המתמחים  בינלאומיים  וולונטריים  גופים  גם  פועלים  החומות 

בין  הכוללים,  עירוניים  שירותים  היא  אף  מפעילה  עיריית־ירושלים  וסעד� 
בנוסף  ומסגרות חברתיות שונות  ולנוער, מרפאות  היתר, מועדוניות לקשישים 
מערכות  מים,  אספקת  אשפה,  פינוי  כמו:  הרגילים  המוניציפאליים  לשירותים 
ההקדש  ולשכת  העליונה  המוסלמית  המועצה  אחרות�  ותשתיות  וביוב  ניקוז 
המוסלמי )הוואקף( נותנים אף הם שירותים בתחומי הרווחה והסעד ובהיותם 

גם בעלי נכסים רבים הם מנהלים ומשכירים דירות וחנויות� 

שירותים  של  חשוב  מרכז  היא  העתיקה  העיר  המצומצם,  שטחה  חרף  לסיכום, 
שהוא  המצומצם  הגאוגרפי  מהתחום  בהרבה  חורג  השפעתו  שמרחב  עירוניים 

תופס בין החומות�

עובדות־יסוד כרקע להכנת הפרוגרמה   7.2
לשירותי הציבור בעיר העתיקה

בין חומות העיר העתיקה נותרו שטחים פנויים מעטים מאוד, ולא ניתן למקם  	
בהם מוסדות־ציבור חדשים על פי התקנים המקובלים;

הדתית,  השתייכותם  לפי  עיקריות  קבוצות  לשלוש  הנחלקים  התושבים,  	
אלה  בשירותי־ציבור  הצורך  נפרדות�  ממערכות  שירותי־ציבור  מקבלים 
משתנה לפי מאפייני התושבים: יהודים, ערבים ונוצרים ולפי חלוקה פנימית 
יוונים־אורתודוכסים,  )קתולים,  לכתותיהם  הנוצרים  כמו  קבוצה,  כל  של 

קופטים וכד׳( והיהודים למגזריהם )חרדים, דתיים־לאומיים וחילונים(;

הדת�  מוסדות  על־ידי  ניתן  ורווחה(  חינוך  )בעיקר  הציבור  משירותי  חלק  	
הִמתאר  בתכניות  מוגדרים  שאינם  גדולים  שטחי־קרקע  אלה  למוסדות 

׳בנייני־ציבור׳ אלא ׳מוסדות׳;

בעיר העתיקה יש מספר רב של ספקי שירותים זהים, למשל, ארבע מערכות־ 	
חינוך: העירייה, הפרטית, הוואקף והכנסיות השונות� כל מערכת פועלת על 

פי תקנים אחרים ולפי אפשרויותיה, ולא ניתן לחייבן לפעול אחרת;
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שירותי הציבור בין החומות ניתנים גם לציבור גדול המתגורר מחוצה להן,  	
בעיקר בכל הנוגע למערכות החינוך והדת� 

7.3 מערכת החינוך12
7.3.1 מערכת החינוך הערבית בעיר העתיקה

מספר התלמידים הערבים הלומדים בין חומות העיר העתיקה מוערך בכ־9,200� 
מתוכם לומדים כ־3,100 במגזר העירוני, 3,750 במגזר הפרטי והכנסייתי ו־2,300 
בבתי הספר של הוואקף� במגזר הערבי בעיר העתיקה יש 320 כיתות, לא כולן 
והכנסייתי  הפרטי  במגזר  ל־92,  הכיתות  מספר  מגיע  העירוני  במגזר  תקניות� 
ל־151 ובבתי הספר של הוואקף – 77 כיתות� בשל מרכזיותה של העיר העתיקה, 
מצויים בה בתי־ספר יסודיים פרטיים ובתי־ספר על־יסודיים המשרתים תלמידים 

רבים המגיעים אליה מחלקים אחרים של העיר� 

אפשרויות לעתיד

מערכת החינוך פועלת בעיר העתיקה בתנאים פיזיים קשים משום שרוב כיתות 
הלימוד שוכנות בבניינים ישנים מאוד� גם הכיתות בגני הילדים אינן תקניות ואין 
הקצאת קרקע נפרדת לכיתות הגן הפועלות לרוב בתוך בתי הספר כיחידה אחת� 

על פי תכנית האב למערכת החינוך במזרח העיר, המחסור בכיתות־לימוד בעיר 
העתיקה ובאזורים המצרניים לה )המע״ר המזרחי( הגיע ל־60 כיתות בית־ספר 
וכ־40 כיתות של גני־ילדים בשנת 2010� מאז נבנו אמנם בתי־ספר לערביי מזרח־
ירושלים, אך לא בעיר העתיקה� מפאת המחסור בשטחים פנויים לא ניתן להקצות 
שטחים לכיתות נוספות בתוך העיר העתיקה� כדי לענות על המחסור בכיתות־גן 
יש לאלתר פתרונות בין החומות, מחמת מגבלות המרחק על הגיל הרך� למחסור 

בכיתות בית־ספר יהיה צורך למצוא מענה באזורים סמוכים שמחוץ לחומות�

לחקר  ירושלים  מכון  ע״י  במזרח־ירושלים שהוכנה  הערבית  החינוך  למערכת  אב  תכנית  נתוני  על  מבוסס   12

ישראל, 2002� המסמך מצוי במ�נהלת החינוך, עיריית־ירושלים�

7.3.2 מערכת החינוך היהודית בעיר העתיקה 

בעיר העתיקה היו בשנת 2007 שלושה גני־חובה של החינוך הממלכתי־דתי ובהם 
83 ילדים� ברובע היהודי פועל בית־ספר אחד של החינוך הממלכתי־דתי ובו שש 
ו־166 תלמידים� בנוסף פועלים ברובע שני בתי־ספר המשתייכים לזרם  כיתות 
היהודי  ברובע  תלמידים�  ו־383  כיתות   16 ביחד  רשמי;  שאינו  היסודי  החינוך 
׳בתוככי  השמים׳,  ׳שער  הכותל׳,  ׳ישיבת  יוסף׳,  ׳פורת  רבות:  ישיבות  פועלות 

ירושלים׳, ׳בית אורות׳, ׳עץ חיים׳, ׳קול יהודה׳, ׳בית אל׳ ועוד� 

ו׳עטרת  גליציה׳  ׳כולל  עולם׳,  ׳חיי  נוספות:  ישיבות  פועלות  המוסלמי  ברובע 
כוהנים׳� מוסדות החינוך שבעיר העתיקה משרתים מאות תלמידים שגרים מחוץ 
אוכלוסיית  בהרכב  השינוי  בעקבות  זאת,  עם  תלמידי־ישיבות�  בעיקר  לרובע, 
גובר  הדמוגרפי,  והגידול  היהודי(  הרובע  על  בפרק  לעיל  )ראו  היהודי  הרובע 

הביקוש לשירותים בכלל ולמוסדות־חינוך לגיל הרך ולחינוך היסודי בפרט�

7.4 שירותי־ציבור אחרים בעיר העתיקה
7.4.1 שטחים פתוחים ציבוריים

שאין  מאחר  ציבוריים�  פתוחים  בשטחים  גדול  מחסור  שורר  העתיקה  בעיר 
כ־200  לכך  )דרושים  המקובלים  לתקנים  בהתאם  לספק את המחסור  אפשרות 
השטחים  על  רבה  בקנאות  לשמור  יש  הנוכחית(,  האוכלוסייה  גודל  לפי  דונם 
שבשולי  הפנויים  השטחים  את  לטפח  יש  עמ/9�  בתכנית  המיועדים  הפתוחים 
הרובע המוסלמי, שם המחסור גדול במיוחד� כתוצאה ממחסור בשטחים פתוחים 
מגוננים, משמשים הרחובות והמרחב הציבורי )כולל הר הבית( לבילוי, נופש, פנאי 
ומשחק� ברובע הנוצרי והארמני מפצות החצרות של מוסדות הדת על המחסור 
להבטיח  יש  כאלה�  שאין  כמעט  המוסלמי  ברובע  ציבוריים�  פתוחים  בשטחים 
שחצרות בתי הספר יעמדו לרשות הילדים בשעות אחר הצהריים ולהוסיף להן 
מתקני משחקים� יש לנצל כל פינה במרחב הציבורי שיש אליה גישה נוחה, לרבות 
פיתוח שטחים על גגות במקומות המתאימים, בדומה לשטחים הפתוחים שמעל 
פתוחים  אזורים  גם  ישנם  ציבוריים�  לגנים  להכשיר  אפשר  שאותם  לשווקים, 

שניתן לפתחם כמו למשל החיץ שבין החומות לבין השטח הבנוי שבתחומן�
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7.4.2 שירותי בריאות ורווחה
בהנחה ששירותי הרווחה בעיר העתיקה יינתנו גם בעתיד 
על־ידי העירייה, הכנסיות והוואקף, יש לדאוג ששירותי 
הרווחה העירוניים יעמיקו את מערך השירותים שלהם� 
העתיקה,  לעיר  מחוץ  כיום  פועלות  הרווחה  לשכות 
החיים  המטופלים  אל  לקרבן  ורצוי  ואדי־ג׳וז  באזור 
בתוך העיר העתיקה ולהקים לשכת־שירות בין החומות� 
הקמת מרכזים קהילתיים בכל אחד מן הרבעים )בדומה 
שירותים  מתן  היהודי( תאפשר  ברובע  הקיים  למתנ״ס 
חברתיים יעילים יותר לתושבים� במרכז כזה ראוי שיהיו: 
רב־תכליתי  אולם  ולסדנאות,  לחוגים  חדרים  ספרייה, 
וכד׳� עם זאת, יש לזכור שחלק מהשירותים החברתיים 

ניתנים על־ידי מוסדות הדת�

מבחינת שירותי הבריאות יש להבטיח את פעולתה של 
תחנה לאם ולילד ולפחות שתי מרפאות שניתן לשלבן 
בשטחים מסחריים� השירותים היחידים שאינם לוקים 

בחסר בעיר העתיקה הם שירותי הדת למיניהם� 

7.4.3 מוסדות־דת נוצריים

מטבע הדברים מרוכזים רוב המוסדות הנוצריים ברובע 
הנוצרי והארמני, אך יש גם מוסדות־דת נוצריים בתחומי 
ומחוץ  ויה־דולורוזה  רחוב  לאורך  המוסלמי,  הרובע 

לחומות, בהר ציון ובמזרח העיר�

פריסת מוסדות הדת הנוצריים 
מקור: עיר בסבך - לקסיקון ירושלים בת זמננו, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2003�
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7.4.4 מוסדות־דת מוסלמיים

הבית  הר  סביב  בעיקר  מרוכזים  המוסלמיים  המוסדות 
ובתחומי הרובע המוסלמי� חלק מן המסגדים נמצאים גם 
ברובע היהודי וברובע הנוצרי והם משמשים את תושבי 
במבנים  שוכנים  המוסדות  מן  חלק  המוסלמי�  הרובע 

ממלוּכיים שנועדו לשימור�

פריסת מוסדות הדת המוסלמיים
מקור: עיר בסבך - לקסיקון ירושלים בת זמננו, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2003�
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7.4.5 מוסדות־דת יהודיים

הריכוז העיקרי של מוסדות הדת והציבור היהודיים מצוי 
ברובע היהודי אך מספר מוסדות פועלים בתחומי הרובע 

המוסלמי ועל גבול הרובע הנוצרי והארמני�

    

פריסת מוסדות הדת היהודיים

מקור: עיר בסבך - לקסיקון ירושלים בת זמננו, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2003�
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7.5 פרוגרמה למוסדות־ציבור
7.5.1 הנחות־יסוד

הפרוגרמה לטווח הארוך לעיר העתיקה תושתת על ההנחות הבאות: 

אזורי־מגורים שמצבם הפיזי ירוד ישוקמו בהקדם האפשרי במתכונת תואמת  	
שימור;

צמצום  של  הדרגתי  תהליך  יעברו  ועתירי־אוכלוסין  צפופים  אזורי־מגורים  	
במספר התושבים והעלאת איכות הדיור של הנותרים במקום;

המשמש  השטח  לבין  ִלמגורים  המשמש  השטח  בין  הכמותי  היחס  יישמר  	
לצרכים אחרים;

רוב שירותי הציבור המיועדים לתושבי העיר העתיקה יסופקו בין החומות�  	
עדיפות תינתן לצורכי האוכלוסייה הצעירה ביותר והמבוגרת ביותר;

או  הביניים  חטיבות  של  הספר  בתי  כמו  רב  הצורכים שטח  מוסדות־ציבור  	
החטיבות העליונות המשרתים גם אוכלוסייה שמגיעה מחוץ לחומות, ימוקמו 

מחוץ לעיר העתיקה;

אמות המידה והתקנים המקובלים יותאמו במיוחד לתנאים השוררים בעיר  	
העתיקה בהתחשב במעמדה המיוחד ובתפקודיה האחרים�

7.5.2 עקרונות הפרוגרמה

אזור  לכל  ייקבע  דלעיל,  בהנחות  ובהתחשב  בשטח  הקיים  המצב  ְּבסיס  על   
סטטיסטי היקף יחידות הדיור החזוי לשנת המטרה וכן השטח הבנוי המרבי 

שממנו ייגזר גודלה של האוכלוסייה;

התקנים  פי  על  ייקבע  הילדים  ובגני  הספר  בבתי  הדרושות  הכיתות  מספר   
המקובלים ובהתאם למספר הילדים והגילאים;

ייעשה מאמץ להבטיח כיתות־לימוד לגיל הרך ולבתי הספר היסודיים וברובע   
היהודי גם לחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות, תוך שימוש בבתי הספר 
הקיימים� בכל הרבעים ייעשה מאמץ לצמצם את מספר התלמידים שאינם 

גרים בעיר העתיקה;

כל כיתות הלימוד יעברו שיפוץ פיזי, ובעיקר הכיתות ברובע המוסלמי;  

לתלמידי הכיתות העליונות,  בעיקר בנים,  יובטחו כיתות־לימוד מחוץ לחומות,   
באזורים הסמוכים ביותר למקומות־מגוריהם;

תינתן עדיפות להקמת שירותי רווחה בתוך העיר העתיקה;  

עדיפות  תינתן  העתיקה�  העיר  בתוך  האירוח  חדרי  למספר  מגבלה  תיקבע   
לחדרי־אירוח של מוסדות־דת ולאלה המיועדים לצליינים;

הצרכים בשטחים ציבוריים פתוחים ייקחו בחשבון גם את המבנה המיוחד   
של החצרות, שחלקן משמש כיום מקום־משחק לילדים; 

בשטחי  לחסוך  מנת  על  אחד  במבנה  תפקודים  מספר  לשלב  מאמץ  ייעשה   
)כשגן  מוסדות־דת  של  מבנים  בתוך  גני־ילדים  שילוב  למשל,  קרקע; 
הילדים ימוקם בקומה הראשונה(� כך גם לגבי שירותים אחרים, כמו שילוב 
אחרים  מוסדות־רווחה  עם  יחד  לשכות־רווחה  או  בבתי־ספר,  מועדוניות 

הנותנים שירותים לתושבי המקום;

התקנים יוגמשו בהתאם לאפשרות לספק את השירותים בפועל בשטח�   

7.5.3 נושאים שיש לקחת בחשבון בעת עריכת פרוגרמה מפורטת

צרכים שונים לשירותים ציבוריים בהתאם לקבוצות האוכלוסייה, תרבותה  	
והשתייכותה הדתית;

אופי הבינוי, ריכוז המוסדות וצפיפות המגורים שמשתנים מאזור לאזור; 	

חלק משירותי הציבור )בעיקר חינוך ורווחה( ניתנים במוסדות־דת� למוסדות  	
אלה יש שטחי קרקע נרחבים, יחסית, שאינם מוגדרים סטטוטורית כשטחים 

לבנייני ציבור, אך מספקים בפועל את השירות הנדרש;

למערכות החינוך יש מתכונות שירות שונות: עירונית, פרטית, של הוואקף  	
ושל הכנסיות הנוצריות� אין כפל שירותים כי הילדים אינם משתמשים ביותר 

ממוסד אחד; 
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מחוץ  שמתגורר  גדול  לציבור  גם  משמשים  החומות  שבין  הציבור  שירותי  	
לחומות� בהקצאת השטחים לשירותים אלה יש להעדיף את תושבי המקום 

ואת צורכיהם;

בהנחה שהיקף האוכלוסייה הלא־יהודית בתחומי העיר העתיקה ירד בעתיד  	
ויעמוד על כ־25,000 תושבים ברבעים המוסלמי, הנוצרי והארמני )כ־5,800 
החיים  איכות  את  לשפר  דרך  הבאות  השנים  ב־20  תימצא  משקי־בית(, 

ברבעים אלה ולהפחית את הגודש הנובע מצפיפות האוכלוסין במקום;

הונח שברובע היהודי הוקצו שירותי־ציבור בהיקף מספיק לתושבים� המוסדות  	
המקומיים ייתנו עדיפות לתושבי הרובע� 

7.5.4 היקף השירותים הדרוש

על פי הנחות אלו ועל פי בדיקות תכנית האב למערכת החינוך במזרח־ירושלים, 
לתושבים הלא־יהודים בעיר העתיקה דרושים המוסדות הבאים:

גני־חובה וקדם־חובה – בין החומות יש 70 כיתות ב־35 מוסדות� על פי התקן   
נדרש עבור כל כיתה חצי דונם� מאחר שאין אפשרות לעמוד בתקן זה, ההנחה 
היא שלפחות 50% מכיתות הגנים ימוקמו בבתי הספר היסודיים� יש לאפשר 

הקמת גן־ילדים גם על פחות מחצי דונם לכיתה;

כיתות   18 שישה של   ‒ עוד שמונה בתי־ספר  דרושים   – יסודיים  בתי־ספר   
לכלול  יש  הספר  בבתי  דונם�   66 דרושים  כך  לשם  כיתות�   12 של  ושניים 
מתקני־ספורט פתוחים, אולם־התעמלות ומגרשי כדור־סל� מפאת ההפרדה 
הנהוגה בין בנים לבנות, יש לחלק את בתי הספר בהתאם� יש לאפשר שימוש 
בבתי הספר לפעילויות של חינוך בלתי־פורמלי אחה״צ� בעיר העתיקה אין די 
מקום לכל בתי הספר הדרושים ולכן יש למקם חלק גדול מהם, אם לא את 

כולם, מחוץ לחומות;

בתי־ספר על־יסודיים – דרושים עוד שני בתי־ספר כאלה� האחד בן 36 כיתות   
והשני בן 24 כיתות� לשם כך דרושים 45 דונם� מאחר שגם לאלה אין מקום 

בין החומות, יש למקם אותם מחוץ לעיר העתיקה;

מרכזים קהילתיים שכונתיים – דרושים שני מרכזים: ברובע המוסלמי וברובע   
הנוצרי� לכל מרכז כזה דרושים שלושה דונם קרקע והוא אמור לכלול מועדון 
רב־תכליתי  ולסדנאות, אולם  לחוגים  קשישים, משרדים קהילתיים, חדרים 
לפי  מ״ר,  ל־1,500   800 בין  הוא  כזה  למרכז  הדרוש  הבנוי  השטח  וספרייה� 
תנאי המקום� יש לזכור כי בעיר העתיקה מתבצע חלק מפעילויות המרכזים 
הקהילתיים בתוך מוסדות הדת� לכן אם לא יימצא מקום למוסדות אלה יש 
לבוא בדברים עם הכנסיות השונות כדי שיספקו את השירות החברתי הזה 

בתחומיהן;

שירותים קהילתיים ברמת הרובע – שירותים מרכזיים משותפים: ספרייה,   
בשכונות  לתושבים  יינתנו  ובריכת־שחייה  קונסרבטוריון  אמנויות,  מרכז 
סמוכות לעיר העתיקה, אלא אם יימצא גוף פילנתרופי שיספק שירותים אלה 

בבניינים קיימים בתוך העיר העתיקה;

לכך  לאתר  יש  כאלה�  תחנות  ארבע  דרושות   – המשפחה  לבריאות  תחנה   
דירות מתאימות� ניתן לשלב ארבע תחנות לבריאות המשפחה בקומה שמעל 

לגני־ילדים;

בשטחים  לשלבן  וניתן  מרפאות  שלוש  דרושות   – שכונתית  מרפאה   
מסחריים;

שירותי־דת – אינם חסרים בעיר העתיקה;  

שטחים פתוחים ציבוריים – על פי התקן והמדד של חמישה מ״ר לנפש )שהוא   
דונם� מאחר שהשטח אינו  יידרש לכך שטח של 125  מחצית התקן הרצוי( 
בנמצא, יש למצוא לו תחליף בשטחי החיץ הסמוכים לחומה, על גגות מבנים 
היוצרים משטחים גדולים או בחצרות של מוסדות כנסייתיים ומסגדים� יש 
כשטחים  הניתן  ככל  ויישמרו  יישארו  מבּונים  שאינם  שהשטחים  להבטיח 
פתוחים ציבוריים ויועמדו לשימוש התושבים� על חלק מהגגות ניתן לפתח 

שטחים מגוננים שיספקו חלק מהביקוש הדרוש�

7.5.5 סקר מוסדות־ציבור לשנת 2008

הצורך  ואת  העתיקה  בעיר  הציבור  מוסדות  של  הפיזי  מצבם  את  להעריך  כדי 
נערך סקר־שדה מקיף שכלל את כל המוסדות הפועלים במקום�  שלהם בסיוע, 
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הסקר בוצע על־ידי סוקרים דוברי ערבית ברבעים: המוסלמי, הנוצרי והארמני, 
ועל־ידי סוקר דובר עברית ברובע היהודי� הסקר כלל ריאיון עם מנהל המוסד או 

מי מטעמו על פי שאלון מּובנה )ראו נספח 3(�

7.5.6 הממצאים העיקריים שעלו בסקר

נפקדו 340 מוסדות: 14 מוסדות־בריאות, 15 מוסדות־רווחה ועמותות הנותנות 
שירות לתושבים בעיר העתיקה; 24 מוסדות־חינוך ערביים ונוצריים; 13 ישיבות; 
4 סמינרים; 9 בתי־ספר וגני־ילדים יהודיים; 14 מוסדות־דת יהודיים; 43 מוסדות־
מוסדות   33 ואכסניות,  בתי־מלון   16 מוסלמיים;  מוסדות־דת   37 נוצריים,  דת 
מן   66 וכד׳(;  מרכזי־תרבות  מוזיאונים,  ספריות,  מרכזי־מידע,  )משטרה,  שונים 

המוסדות סירבו להשיב לשאלון�

מצבם הפיזי של המוסדות בעיר העתיקה אינו אחיד� יש מוסדות שטופחו ושופצו 
במשך השנים על־ידי הגופים האחראים להם ויש שמצבם טעון שיפוץ מרחיק־
ממצב  טוב  היהודי  ברובע  הציבור  שירותי  של  הפיזי  מצבם  כללי,  באופן  לכת� 
שירותים כאלה ברבעים אחרים� המוסדות ברובע הארמני והנוצרי מוחזקים לרוב 
אם  מועטה,  בהם  הציבורית  ההתערבות  ומידת  סביר  ומצבם  הכנסיות  על־ידי 
בכלל� מספר רב של מוסדות התלוננו על רמת הניקיון ועל נוהלי פינוי האשפה� 

בנושאים אלה הטיפול הוא כוללני והחל למעשה� 

בעיות אחרות שהוצגו על־ידי דוברי המוסדות, נוגעות לנגישות ולחניה, בעיקר 
ברובע היהודי� חלק גדול מבעיות אלו לא ניתן לפתרון אך יש מוסדות שהגישה 

אליהם חיונית, כמו מרפאות או שירותים לנכים� 

7.5.7 אופי הבעיות 

הבעיות שהוצגו בסקר נחלקו למספר תחומים ובראשם הבעיות הפיזיות הנובעות 
מיושנו של המערך הבנוי וממצב התחזוקה שלו )רטיבות בקירות, ריצוף רעוע או 
הצורך בשיפור הביוב והתשתיות האחרות(� בעיות מסוג זה משותפות למוסדות 

רבים אך הן קיימות, לרוב, ברובע המוסלמי�

אלה  לרבות  לרבים מבתי הספר,  בעיה משותפת  היא  הלימוד  בחדרי  הצפיפות 
שברובע היהודי� הצפיפות במוסדות החינוך נובעת מן הגידול במספר התלמידים 

שאינם תושבי העיר העתיקה, הן ברובע היהודי והן ברובע המוסלמי� יש לבדוק 
פרטנית אם ניתן להוסיף חדרי־לימוד בבתי הספר או בגני הילדים הזקוקים לכך� 
לתוספת  מקום  אין  היום  שכבר  העלה  העתיקה  בעיר  החינוך  במוסדות  ביקור 

חדרי־לימוד�

הנגישות,  וקשיי  בשטחי־חניה  המחסור  היא  רבים  למוסדות  משותפת  בעיה 
לרבות ברובע היהודי�

בשלב הנוכחי ההמלצה היא להתרכז בטיפול במספר מוסדות הנותנים שירותים 
בית  מוסדות־חינוך:  לשלושה  עדיפות  יש  המוסלמי  ברובע  גדולה�  לאוכלוסייה 

הספר אל־עומרייה, בית הספר אל־מלואווייה ובית הספר אלוין� 

יסודי  )בי״ס  באל־עומרייה  כי  התברר  אלה  בבתי־ספר  בעבר  שבוצעו  מסקרים 
לפעילויות  כיתות  חסרות  חדרי־ספח,  אין  תלמידים(  כ־1,500  המונה  לבנים, 
שונות, חצי ממספר החדרים אינו בגודל תקני, המבנה עתיק ומחייב תחזוקה רבה 
ולדברי מהנדס מנח״י חלק מן המבנים מסוכנים� בתוך בית הספר קיימים מבנים 
היסטוריים הטעונים שימור ורשת החשמל בעייתית� בבית הספר אל־מלואווייה 
)בי״ס יסודי לבנות( יש צורך בכיתות נוספות ובשיפוצים� לאור זאת מוצע לקיים 
במוסדות אלה סקר מפורט של צרכים ולקבוע פרוגרמה מפורטת לביצוע שתהיה 

מלווה בתחשיבי־עלּות ‒ פעולה שחורגת מהמנדט של עבודה זו�

בעקבות הסקר רוכזו הבקשות, הצרכים והתלונות של המוסדות השונים� הרשימה 
שגובשה אינה מלאה ויש מוסדות נוספים הזקוקים להתערבות, מה גם שחלק מן 
המוסדות לא שיתפו פעולה ולא פירטו את בעיותיהם� הבעיות העיקריות שהועלו 
במרבית המוסדות היו בתחום התשתיות הלקויות, כמו: רטיבות, חניה, נגישות, 
ולמחסור  לצפיפות־יתר  הקשורים  נושאים  וכן  סביבתי  בטיפוח  צורך  ניקיון, 

בשטח� חלק מהמוסדות העלו גם שאלות של סיוע כספי� 

על בסיס תשובות המרואיינים נבחרו מספר מוסדות אשר בהם יש לטפל בשלבים 
מוקדמים� מיון ובחירת המוסדות נעשו על בסיס הקריטריונים הבאים:

מקסום התועלת הציבורית;   

יכולת שיתוף־פעולה עם המוסד;  

מידת ההשפעה על מספר מקבלי השירות במוסד המומלץ לטיפול;  
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חומרת מצבו הפיזי של המוסד;  

קיום נושאים נוספים המשתלבים במוסד ותואמים למדיניות התכנון: מבנים   
המיועדים לשימור המצויים בבתי הספר;

חלוקה שוויונית ככל האפשר בין קבוצות האוכלוסייה בעיר העתיקה;  

העלּות הצפויה לשיפור המצב;  

מידת התועלת וההשפעה לסביבה שתצמח מן הטיפול במוסד�  

המוסדות שנבחרו להתערבות בשלבים מוקדמים הם: 

ברובע המוסלמי: בי״ס אל עומרייה; בי״ס אל מלואווייה; בי״ס אלוין לאוכלוסייה 
בעלת מוגבלויות; עמותת יוצאי־אפריקה; ארגון העיוורים; המרפאה האוסטרית; 

עמותת שבאב; בי״ס דר איתאם; בי״ס קדיסייה־מאמונייה�

ברובע הנוצרי: מרכז מרתין לותר לקשיש; מרכז לאמנות מודרנית; מנזר הגבירות 
של הבתולה; בי״ס במנזר סנט־סייבור; מרכז הנוער נדאל�

ברובע היהודי: המתנ״ס ברובע היהודי; המדרשה לבנות בביה״ס מוריה לבנות�

הזיקות בין מוסדות הציבור לבין תחומי   7.6
התכנון האחרים

הנוגע  בכל  האחרים�  הנושאים  למרבית  זיקות  למעשה  יש  הציבור  למוסדות 
לשטחים ציבוריים פתוחים יש לרוב בתי הספר בעיר העתיקה מגרשים היכולים 
בשעות  למטרות־פנאי  כמרחב־ציבורי־פתוח  לניצול  ופוטנציאל  תחליף  לשמש 
אחר הצהריים� ניתן להנגיש שטחים אלה לשימוש התושבים או ילדיהם, בתנאי 
שבתי הספר יסכימו לפתוח את שעריהם בפני התושבים שלא בשעות הלימוד� 
בפני  כיום  ואחרים שאינם פתוחים  כנסייתיים  גם במוסדות  יש  שטחים כאלה 
התושבים� תנאי הנגישות ברבים מן המוסדות הנ״ל לוקים בחסר, בעיקר עבור 
אוכלוסייה מבוגרת, בגלל ריבוי מדרגות ומכשולים אחרים� הדבר נכון גם לגבי 

שירותי־ציבור אחרים ולא רק מוסדות־חינוך�

היסטוריים  כאתרים  גם  הרגיל,  לתפקודם  בנוסף  משמשים,  מהמוסדות  חלק 
או ארכיטקטוניים בעלי ערך תרבותי ופוטנציאל תיירותי� דוגמה לכך הוא בית 
הספר עומרייה הצמוד להר הבית� מבית הספר יש תצפית טובה אל רחבת הר 
הבית ובחצרו יש שתי מדרסות עתיקות הראויות לשימור ולהכשרה כאתר ביקור 

לתיירים� 
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8. אדריכלות ומורשת בנויה
בעל  כאתר־מורשת־עולמית  אונסק״ו  על־ידי  הוכרזו  וחומותיה  העתיקה  העיר 
ערך אוניברסאלי יוצא־דופן� משמעות הדבר היא הכרה עולמית בחשיבותם של 
ערכי התרבות והרוח הגנוזים בעיר העתיקה והזמנה לעולם הרחב לבוא ולראותם� 
הכרזה והכרה בינלאומית של העיר העתיקה מחייבים גם את השלטונות בדרג 
הפיזיים  אתריה  כי  ולהבטיח  ולטיפוחה  לשימורה  לדאוג  והמקומי,  הלאומי 
ערכי  הבלתי־מוחשיים,  ערכיה  גם  כמו  הבאים,  לדורות  יישמרו  המוחשיים 
התרבות, הסמלים ורוח המקום� כל אלה ישומרו יחד עם שגרת חיי היום־יום ועם 

שיפור איכות החיים של האוכלוסייה� 

8.1 הִמרקם הפיזי ‒ אתרים ומונומנטים
הִמרקם הפיזי של העיר העתיקה כולה הוא בחזקת ׳מתחם מונומנטאלי׳, ׳אתר 
היסטורי׳ או ׳מוזיאון חי׳ ‒ תוצאה של אלפי שנות התפתחות אנושית, היסטורית 
ותרבותית שהותירו את חותמן במרחב שבין חומות העיר� הרחובות עוקבים אחר 
תוואים שנקבעו לפני מאות ואלפי שנים ולא חל בהם שינוי גם לאחר שמפלסיהם 
גבהו� מבנים עתיקים מוסיפים להשפיע על המורפולוגיה של השכונות, אף שחדלו 
להתקיים זה זמן רב� החומות, הרחובות והמבנים הם עדות לרבדים ההיסטוריים 
ולהתפתחות הִמרקם העירוני במשך 2,500 שנה ושליטתם במבנה העיר ממשיכה 
להשפיע עד ימינו אלה� ִטבעו של מכלול זה, של מבנים מפוארים ופשוטים כאחד, 
הוא שיוצר את השלם� בעיר העתיקה נמנו כ־600 אתרים, כל אחד ואחד מהם 

הוא חלק מן המכלול שיוצר את צביונה הפיזי הייחודי של ירושלים העתיקה�

8.2 החשיבות התרבותית
שלפיהם  המנחים  הקווים  את  מגדירה  אונסק״ו  של  עולמית  למורשת  הוועדה 
עיר  של  או  מקום  של  התרבותית  חשיבותו  את  המגדירים  הערכים  נקבעים 
היסטורית� אמנֹות השימור הבינלאומיות מפרטות את המשמעויות האסתטיות, 

ההיסטוריות, המדעיות והחברתיות� אם יש צורך )תלוי בסוג האתר(, ניתן להוסיף 
להגדרה גם גורמים תרבותיים אחרים המספקים איכויות נוספות למקום�

לכתוב  היה  ניתן  ירושלים  של  מסוגה  תרבותית  חשיבות  בעלת  עיר  על 
להצדקה�  זקוקה  ואינה  מובנית  חשיבותה  כי  לטעון  לחלופין  או  אנציקלופדיה, 
וחשיבותה  ערכיה  את  היטב  יגדירו  ומילות־מפתח  מונחים  כמה  זאת,  עם  יחד 

התרבותית� להלן מונחי יסוד ומילות־מפתח אלו:

אירועים  של  השפעתם  הערכת  עם  האתר,  תולדות  כולל   – היסטורי  ערך 
תקבל  המקום  חשיבות  דמויות�  או  פעילויות  בהתפתחות,  שלבים  היסטוריים, 
חיזוק במקרים בהם נותרו ראיות פיזיות של הקשר או של האירוע, או במקומות 

בהם שמרה הסביבה על מאפייניה המקוריים�

ישראלים/ יבוס,  עיר  הן:  ירושלים  המפתח הנלוות לערך ההיסטורי של  מילות 
צלבנים,  עבאס,  אומיה,  ביזנטיון,  רומי,  הרודיאני,  חשמונאים,  בבלים,  ִעברים, 
נוצרי,  יהודי,  ישראלי,  פלסטיני,  ירדני,  מנדטורי,  עות׳מאני,  ממלוכים,  איובים, 
הורדוס,  המכבי,  יהודה  נחמיה,  עזרא,  חזקיהו,  שלמה,  דוד,  מלכיצדק,  מוסלמי; 
ישוע – ישו הנוצרי, יוספוס פלביוס – יוסף בן־מתתיהו, טיטוס, הדריאנוס, בר־
אל־מוקדסי,  עבד־אל־מלכ,  אבן־אל־כתאב,  עומר  מוחמד,  יובנל,  הלנה,  כוכבא, 
מועזם,  אל  א־דין,  סלאח  הראשון,  בלדווין  טנקרד,  מבויון,  גודפרי  אל־חכים, 
קולק  טדי  עבדאללה,  בן־גוריון,  סטורז,  אלנבי,  עלי,  מוחמד  המפואר,  סולימן 

ועוד�

ערך חברתי־תרבותי – כולל את האיכויות שבזכותן הופך מקום למוקד־הזדהות 
דתי, רוחני, פוליטי, לאומי, בינלאומי או תרבותי�

נצרות,  יהדות,  מונותיאיזם,  הן:  ירושלים  של  החברתי  לערך  מילות־המפתח 
אסלאם, יום הדין, אחרית הימים, ירושלים השמימית, תחיית המתים, ירושלים 

של מעלה וירושלים של מטה, בירת ישראל, אל קודס ועוד�
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ערך מדעי – תלוי בחשיבותם של הנתונים, בנדירותם, באיכותם ובדרגה שבה 
המקום עשוי לתרום מידע חשוב נוסף�

חיי  תלמוד,  משנה,  קוראן,  בשֹורה,  תורה,  יהיו:  זה  בהקשר  מילות־מפתח 
הקדושים, חדית׳, ארכיאולוגיה, ארכיטקטורה, הר הבית, הכותל המערבי, כנסיית 

הקבר, חומות ירושלים�

ערך אסתטי – כולל היבטים של תפיסה חושית ובכלל זה צורה, קנה־מידה, צבע, 
ִמרקם, חומר, ריחות וצלילים אופייניים למקום�

מילות המפתח לערך האסתטי של ירושלים הן: ִמרקם עירוני, רבדים היסטוריים, 
מקום, אותנטיות אדריכלית, הר הבית והליטורגיה שלו, הכותל המערבי והליטורגיה 
שלו, כנסיית הקבר, ויה־דולורוזה והליטורגיה שלה, יהודים )אשכנזים, ספרדים, 
תימנים, גיאורגים, מרוקאים, עיראקים(, נוצרים )יוונים, ארמנים, פרנציסקאנים, 
קופטים, סורים, אתיופים, לותרנים, אנגליקנים, רוסים, אורתודוכסים, קתולים(, 
מוסלמים, שווקים, פעמונים, מואזין, בית־כנסת הרמב״ם, בתי הכנסת הספרדיים, 

החורבה ועוד�

8.3 אותנטיות ושלמּות
ונציה  באמנת  ושלמּות:  אותנטיות  של  הנושא  נדון  בינלאומיות  אמנות  בשתי 
ובמסמך של ועידת נארה שביפן� להלן ניתן לבחון אם ירושלים מתאימה למסגרת 

התיאורטית של אמנות אלה וכיצד�

באמנת ונציה נאמר: )סעיפים 9–13(

והיסטוריים של  ולחשוף ערכים אסתטיים  ״מטרת הרסטורציה היא לשמר 
לעצור  עליה  אותנטיים�  ומסמכים  המקורי  החומר  כיבוד  תוך  המונומנט 
עבודה  כל  צריכה  זה  ויתרה מכך, במקרה  בה מתחילות ההשערות,  בנקודה 
לשאת  ועליה  האדריכלית  הקומפוזיציה  מן  נבדלת  להיות  נוספת  חיונית 

חותם מודרני�

שימור המורשת התרבותית על כל צורותיה ותקופותיה ההיסטוריות מושרש 
המיוחסים  ערכים  בדבר  השיקולים  כל  למורשת����  המיוחסים  בערכים 
לתכונות תרבותיות והאמינות של מקורות מידע רלבנטיים, עשויים להיות 
שונים מתרבות לתרבות ואפילו במסגרת תרבות אחת� לפיכך לא ניתן לבסס 
שיקולים של ערכים ואותנטיות במסגרת קריטריונים קבועים���� אותנטיות��� 
מופיעה כגורם מסמיך חיוני שנוגע לערכים� הבנת האותנטיות ממלאה תפקיד 
���)ניהול( מורשת תרבותית���� שיקולי אותנטיות  )ההיבטים( של  בכל  חיוני 
יכולים להיות קשורים לשווי של מגוון רחב של מקורות מידע� היבטים של 
ופונקציה,  שימוש  ותוכן,  חומרים  ועיצוב,  צורה  לכלול  יכולים  המקורות 

מסורות ושיטות, מיקום והצבה, רוח ורגש ופקטורים פנימיים וחיצוניים״�

העיר העתיקה משמרת רבים מערכיה הארכיטקטוניים המקוריים ובזכותם היא 
ארכיטקטוניות,  צורות  בנייניה משמרים  ברשימת אתרי־מורשת־עולמית�  נכללה 
הרגשות הקשורים  ועל  הרוח  על  וכך הם שומרים  ותפקודים מקוריים  חומרים 
במישרין לעיר ולמסורותיה� הליטורגיות הקשורות במקומות הקדושים הן חלק 
מן  בלתי־נפרד  חלק  הוא  המתמשך  וקיומן  הללו  המונומנטים  מן  אינטגראלי 

האותנטיות שלהם ומשלמותם�

בפעולות שימור שבוצעו ב־20 השנים האחרונות בעיר העתיקה הקפידו לדבוק 
ִיישמו  מוכשרים  אנשי־מקצוע  שימור�  של  מוּכרות  בינלאומיות  באמות־מידה 
בעבודתם כללים נאותים של שימור� עם זאת עלינו להיות ערים לסכנה הטמונה 
התרבותית  המורשת  של  באותנטיות  לפגוע  שעלולות  פעולות־פיתוח  במספר 
ובשלמותה, למשל: מבנים פיראטיים שנבנו בניגוד לחוק ומבלי לציית לערכים 
החשובים של העיר העתיקה; תכנון לקוי של חלקים נרחבים מן הרובע היהודי, 
אותנטיים  בחומרים  שימוש  עשתה  ולא  המקום  מרוח  חרגה  מחדש  שבנייתו 
הנדרשות  ביותר  הראויות  השיטות  על  אי־הקפדה  באתר;  לעבודה  הדרושים 
לשימור עתיקות, כפי שקרה למשל בחפירות ההרסניות של המדרגות לאורוות 
בטון  מחיצת  בניית  או  א־שריף  הבית/אל־חרם  הר  שעל  מרואני  שלמה/מסגד 
שכן  לעתיד,  תמרורי־אזהרה  הן  אלו  דוגמאות  הקבר�  כנסיית  של  בקתוליקון 
אדריכלית  לתשומת־לב  הראויה  ורגישה  ייחודית  עיר  היא  העתיקה  ירושלים 

מיוחדת� 
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קריטריונים לקביעת ערך אוניברסאלי   8.4
יוצא־דופן

 )ICOMOS( בשנת 1981 החליטה המועצה הבינלאומית למונומנטים ואתרים
לכלול את ירושלים העתיקה ברשימת אתרי־מורשת־עולמית� ההחלטה התבססה 
קשורה  ״ירושלים  כי:  קובע  שבהם  שהחשוב  ונימוקים  קריטריונים  כמה  על 
במישרין ובאופן מהותי להיסטוריה של שלוש הדתות המונותיאיסטיות – יהדות, 
נצרות ואסלאם״� התנ״ך )הברית הישנה והחדשה כאחת( ובמידה פחותה מכך 
בירושלים  שהתרחשו  הרבים  החשובים  האירועים  את  מתארים  הקוראן,  גם 
ובסביבותיה ויצרו בסיס להתפתחותן של מסורות מערביות ומזרחיות מרכזיות 
של תרבויות העולם העיקריות, ונתנו השראה לאדריכלות, ספרות ואמנות בעולם 

כולו� 

המונומנטים  הם  המונותאיסטיות  הדתות  של  להיסטוריה  המוחשי  הביטוי 
החשובים של העיר, דוגמת כנסיית הקבר, כיפת הסלע והכותל המערבי, המהווים 
לנצרות  האופיינית  האדריכלות  על  שהשפיעה  אדריכלית  מורשת  בעצמם 
ולאסלאם� קריטריון נוסף הוא משך ההתיישבות האנושית הרצופה בעיר החל 
מהתקופה הפרה־היסטורית� עובדה זו מאפשרת להציג שורה של עדויות יוצאות־
דופן לתרבויות קדומות שחלפו מן העולם: תרבות היבוסים )מהאלף השלישי ועד 
ועד למצור של טיטוס  היהודים מדוד המלך  לפני הספירה(, תרבות  שנת 1000 
בשנת 70 לספירה; תרבות האימפריה הרומית בתקופת איליה קפיטולינה, תרבות 

ביזנטיון שבאה אחריה ותרבויות ימי הביניים והעת החדשה�

הכותל המערבי, כיפת הסלע וכנסיית הקבר הם דוגמאות ייחודיות של גאונות 
היצירה האנושית, שכל אחד מהם ראוי להיכלל ברשימת אתרי המורשת העולמית� 
בקטגוריה זו נכללים גם מונומנטים חשובים אחרים, ובכללם המצודה והחומות�

זאת ועוד: יצירות אדריכליות גאוניות אלו מגלמות בעיני רבים השראה אלוהית� 
האומנויות  הדתות,  של  הִשדרה  עמודי  הם  המתוארים  והסיפורים  הרעיונות 
של  מתמשכת  ומסורת  ואמריקה,  אירופה  ארצות  ברוב  שנוצרו  והתרבויות 
ירושלים  של  מרכזיותה  הישראלית�  התרבות  ושל  היהודית  הגולה  קהילות 
במסורת האסלאמית מוּכרת בכל העולם המוסלמי ואף היא השפיעה על התרבות 

והאמנות�

8.5 ניהול העיר והגנת המורשת הבנויה
העיר העתיקה היא ׳אתר עתיקות׳ לפי חוק העתיקות, התשל״ח־1978�

תכניות  בכל  מרכזי  עיקרון  היתה  לה  הסמוך  והאזור  העתיקה  העיר  על  ההגנה 
האב של ירושלים מאז 1918� הראשונה שנתנה לכך ביטוי היא תכניתו של מקליין 
העתיקה,  העיר   – הקודש״  ״עיר  בין  ההפרדה  את  ברור  באופן  שקבע  מ־1917 
לבין ״עיר החולין״ – שאר חלקי העיר� כל התכניות בשנים שלאחר מכן קיבלו 
הבחנה זו וניסו להגן על העיר העתיקה מפני פיתוח בלתי־מבוקר� תכנית עמ/9 
וסביבתה  העתיקה  העיר  לגבי  חוקי  תוקף  לה  שיש  כיום  היחידה  התכנית  היא 
ובה נקבע במפורש כי יש לשמר את העיר העתיקה� התכנית קובעת גם מגבלות 
הנוף  את  ולשמר  עליה  להגן  כדי  העתיקה,  העיר  את  הסובב  המרחב  על  תכנון 
שמקיף אותה� בשנים האחרונות שקדו גורמי התכנון על תכנית חדשה )10276( 
שמטרתה להבטיח את שימור המורשת בעיר העתיקה ובכלל זה את כל המרכיבים 
הפיזיים והאתנוגראפיים; שימור דפוסי החיים האזרחיים, הדתיים, התרבותיים 
לרווחת  הולמת  סביבה  ויצירת  החיים  איכות  שיפור  הקיימים;  והמוסדיים 
בבד  בד  לעלייה־לרגל,  בני־קיימא  והבטחת תנאים  והמבקרים כאחד  התושבים 
עם פיתוח התיירות התרבותית בתוך העיר העתיקה ומסביב לה� הנחיות התכנית 
קבעו תוספות־בנייה מוגבלות לטובת הציבור ואפשרויות לחדש מתן שירותים 
הציבור,  שיתוף  תהליך  ליצירת  מיוחסת  רבה  חשיבות  ולמבקרים�  לתושבים 
לליווי התושבים בבנייה ובשיפוצים בהנחיית אדריכלים משמרים וארכיאולוגים, 

במסגרת ועדה מקצועית שתוקם ותהיה בעלת סמכות סטטוטורית�

תכנית עמ/9 מגדירה רצועה ירוקה סביב חומות העיר העתיקה ומייעדת אותה 
לפארק לאומי� התכנית דואגת להגן על רצועה זו באמצעות ׳חוק גנים לאומיים, 

שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח־1998׳�

תכנית המתאר החדשה של העיר, משנת 2000, קובעת גם היא הוראות להגנה 
נרחבת בתחום החזותי הסובב את העיר העתיקה, מגדירה את גבולותיו של אזור 
ומונומנטים  נקודות  בין  קווי־ראייה  ומפרטת  פונקציונאלי  ייעוד  קובעת  החיץ, 

שלגביהם נדרש שיקול־דעת נאות לפני מתן אישור־בנייה�

נוספים,  גופים  מספר  עיריית־ירושלים�  על־ידי  כיום  מנוהלת  העתיקה  העיר 
העיר,  שימור  של  השונים  בהיבטים  מעורבים  ולא־ממשלתיים,  ממשלתיים 
ובהם: רשות העתיקות, החברה לפיתוח מזרח־ירושלים, החברה לפיתוח הרובע 
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היהודי, קרן מורשת הכותל המערבי, הוואקף המוסלמי, הפטריארכיה היוונית־ 
הפטריארכיה  הקודש,  ארץ  של  הפרנציסקאנית  הקוסטודיה  אורתודוכסית, 
בניהול  המעורבת  והגנים,  הטבע  שמורות  רשות  וכן  הארמנית  האורתודוכסית 
בעיר  משרד־שטח  גם  מפעילה  העתיקות  רשות  החומות�  את  המקיף  השטח 
העתיקה, שמייעץ לתושבים בכל נושאי הפיתוח, רישיונות הבנייה ודרכי השימור 
הדרושים בין חומות העיר� משרד זה גם מפקח בפועל על העבודות הציבוריות 

והפרטיות שמתבצעות בתחומי העיר העתיקה�

מאמץ רב מושקע בעיר העתיקה על מנת שתישאר עיר חיה ונושמת� ממשלת־
ישראל משקיעה סכומים ניכרים במאמץ לחדש, להחיות, לפתח ולשמר את העיר 
העתיקה, כולל שורה של פרויקטים ליישום מידי� פרויקטים אלה כוללים שיפור 
שברשות  ואתרים  מונומנטים  ושימור  ושעריה  העיר  חומות  שימור  תשתיות, 
הציבור� יעד ציבורי נוסף הוא שיפור התנאים הסוציאליים והכלכליים של תושבי 

המקום ושיפור יחסם אל המורשת העשירה של העיר�

8.6 גבולות להגנה אפקטיבית
ועדת המורשת העולמית קבעה בסעיפים 99–100 וכן 103–107 הנחיות תפעוליות 
מסמך  שברשימה�  לאתרים  אפקטיביים  גבולות־הגנה  עם  אזור־חיץ  ליצירת 
ההכרה של ׳איקומוס׳ מציין בבירור את כישלון הניסיון לכלול בהכרזה ״אתרים 
ובהם  נוספים,  מונומנטאליים״  ומתחמים  ראשונה  ממדרגה  ארכיאולוגיים 
חזקיהו,  מנהרת  השילוח  בריכת  הזיתים,  הר  המלכים,  קברות  שלמה,  מחצבות 
הכפר סילואן, קברות השופטים, גת־שמנים, כנסיית דורמיציון, בית־כייפא, חדר 

הסעודה האחרונה וקבר דוד�

אזור־חיץ  ובהיעדר  ברישום המקורי  הכירה בחסרונם של אתרים אלה  הוועדה 
ברור סביב העיר העתיקה, כפי שהומלץ בהנחיותיה� ישראל הציגה לוועדה בשנת 
2000 רשימה ִמשלה ובה הצעה להרחיב את גבולות הרישום של העיר העתיקה 
מסגרת  להעניק  אמורה  המומלצת  ההרחבה  כנדרש�  אזור־חיץ  סביבה  ולסמן 
חזותית והיסטורית נאותה לחלק הרשום, ולחזק את ההגנה על העיר העתיקה 
סביב  באזור־הפרדה  הצורך  ואכן,  סביבה�  החיץ  אזור  ושימור  ניהול  באמצעות 
העיר  לבין  החומות  שבתוך  העיר  בין  הדרגתי  מעבר  שישמש  העתיקה,  העיר 

את  שהנחה  המרכזי  העיקרון  היה  היסטוריות,  זוויות־מבט  על  ויגן  החדשה 
לירושלים  והִמתאר  האב  תכניות  כל  ה־20�  המאה  ראשית  מאז  העיר  מתכנני 
בכלל ולאזור העיר העתיקה בפרט, הגדירו את גבולות המרחב המגן מסביב לעיר 
העתיקה וקבעו את מגבלות הפיתוח המחמירות לאזור הזה )ראו: תכניות מקלין, 
חלוקת  אחרי  שהוכנה  ראו  תכנית  המדינה,  קום  עד  וקנדל  הולידי  וגדס,  אשבי 
העיר ב־1948, תכנית האב ירושלים מ־1968, תכנית עמ/9 ותכנית הגן הלאומי 

סביב החומות שהוכנה לאחר איחוד העיר ב־1967(�

להלן דברי ההסבר שצורפו לבקשת ׳איקומוס׳ להרחבת הרישום הנוכחי של העיר 
העתיקה וחומותיה ולהוספת אזור־חיץ סביבה, בהערות הרישום הטנטטיביות:

קדרון/ עמק  את  כולל  העתיקה  העיר  של  הגאוגרפי־היסטורי  ״הקונטקסט 
עמק יהושפט ואת גיא בן־הינום המוקפים גבעות – הר הצופים, הר הזיתים, 
הגיחון/  מעיין  הוא  ירושלים  של  המים  מקור  ציון�  והר  הרעה  המועצה  הר 
באר־מרים, שבמשך דורות רבים שימש נקודת המוקד של העיר והתפתחותה, 
הסוציו־פוליטיים  לדפוסים  עדות   – ואקוודוקטים  ִמתקני־מים  זה  ובכלל 
התפתח  העיר  של  הבנוי  לתחום  שמחוץ  האזור  באזור�  ששררו  המשתנים 
במשך השנים כנקרופוליס לקבורה יהודית, נוצרית ומוסלמית� ניתן להבחין 
עם  אחד  בקנה  שעולים  בסלע  חצובים  קברים  ובהן  שונות  בצורות־קבורה 
האמונות שהתחייה תחל מאתר זה� נוסף על כך מוצע להרחיב את האתר כך 
שיכלול את הר ציון ואת האתרים שנושאים עדות ייחודית למסורות התרבות 

של היהדות, הנצרות והאסלאם״�

ההנחיה ליצור אזור־חיץ משמעותי לעיר העתיקה, תסייע לשמר את האתר מפני 
תהליכי העיור הפולשני ותסייע לנטרל את הגורמים העלולים לסכן אותו�

8.7 דימוי העיר ההיסטורית
השיח בנושא דימוי העיר והמושג הנלווה לו ׳רוח המקום׳ )genius loci( התפתחו 
בנושאים  שנכתבה  הספרות  ב־1960�  לינץ׳13  קווין  של  ספרו  שיצא  מאז  מאד 

Lynch, Kevin, The Image of the City, MIT Press, 1960. 13
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אלה הרחיבה את הדיון והעמיקה אותו� בין השאר ניתן לציין את תרומתם של 
 Simon Schama 15 ואת ספרו של Manfredo Tafuri14 ו־ Norberg Schulz

על נוף וזיכרון�16

דימויּה של עיר מורכב מתהליך דו־סטרי שמתנהל בין הצופה לבין הסביבה הפיזית� 
משמעויות  מקנה  אשר  הצופה,  בין  ומתמשכת  הדדית  באינטראקציה  מדובר 
מהתרבויות  משמעות  שקיבלה  עצמה,  הסביבה  לבין  הנצפית,  לסביבה  שונות 
שעיצבו אותה וצפו בה בעבר� המסקנה האפשרית היא שאין בהכרח דימוי אחד 
ויחיד וייתכנו הבדלים משמעותיים בין הדימוי בעיני צופים שונים, אשר רואים 

את העיר באותה תקופה וכמובן בתקופות שונות� 

את הסביבה הפיזית ניתן למיין למספר רכיבים היוצרים את הדימוי העירוני:

הרכיבים הטבעיים של המקום (נוף טבעי(: מאפייני הסביבה הטבעית הפיזית 
ללא השפעה של מעשי־ידי־אדם� לדוגמה: המבנה הטופוגרפי; הצומח וכד׳;

המבנה  את  הקובעים  מתת־נושאים  המורכב  רכיב  המרחבית:  הרגל׳  ׳טביעת 
האורּבני של עיר, ובהם:

הדרכים אל המקום וממנו: ההליכה ממקום למקום במסלול בעל משמעות  	
פיזית ורגשית היא אירוע אישי מחד גיסא ואירוע ציבורי לאורך זמן מאידך 
המקום  לגבי  תפיסתיים  מסלולים  בתודעה  קובעים  אלה  אירועים  גיסא� 

ומגדירים את התפתחות המרחב והתנהלותו;

 �)edge( ִמגרשים וִמתחמים: חשיבותם בכך שהם מעניקים תיחום ברור - קצה 	
ניתן ׳לקרוא׳ את העיר באמצעות המאפיינים ההיסטוריים והגאוגרפיים של 
לבין  גיסא  מחד  הפנימיים  חלקיה  בין  הבחנה  וליצור  שכונותיה  התפתחות 

סביבותיה מאידך גיסא;

מוקדי־פעילות: המפגשים החברתיים המתרחשים יום־יום במוקדי הפעילות  	
בעיר – רחובות, חנויות, כיכרות, שווקים, פארקים ואתרים דתיים� השאלה 

 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci – Towards a Phenomenology of Architecture,  14

Academy Editions, London.1979.
Tafuri, Manfredo, Theories and History of Architecture, Harper and Row, London, 1980. 15

 Schama, Simon, Landscape and Memory, Harper Collins, 1995. 16

הציבורי,  המרחב  את  קבוע,  באופן  או  זמנית  לעצמו,  לנכס  יכול  מי  היא: 
ולהשפיע בכך על דימוי העיר?

נקודות־ציון/מונומנטים: הם מבנים בולטים ביחס לשאר הִמרקם, בדרך־כלל  	
האפקט  הוא  עיר  של  בדימויה  נקודות־ציּון  של  המאפיינים  אחד  מבני־דת� 
הן  העירוני�  הרקיע  קו  על  ו/או  המרחב  על  מטביעות  שהן  הדרמטי  הפיזי 
מעניקות זהות, קריאּות והבחנה� הנתון הוויזואלי שמתקבל משקף את ערכי 

העיר כפי שנבנתה לאורך הדורות�

8.8 האינטראקציה בין הצופה לסביבה
תהליך היצירה של הדימוי תלוי במבטו של הצופה לעבר הסביבה הפיזית� מבטים 
מרגע  הקולקטיבי�  לזיכרון  האישי  מהזיכרון  עוברים  כשהם  משמעות  מקבלים 
שהקהל המקומי וקהל המבקרים אוהב אותם ונקשר אליהם, הם נחרטים בדימוי 
העיר� ערכו האוניברסאלי הבולט של מבט, יכול להיות ביופי הטבוע בו או ברגש 
המייצג תקופה מסוימת או ערך מקובל של זיכרון קולקטיבי� הערך יכול להיות 

גלום במונומנט עצמו או במיקומו בנוף� 

לקביעת  ברורים  קריטריונים  מצויים   1972 משנת  עולמית  למורשת  באמנה 
הערכים ונושאי הערך במורשת התרבותית הבנויה� ניתן להשתמש בקריטריונים 
אלה כדי לקבוע מהם המרכיבים המשמעותיים בסביבה הפיזית התורמים לדימוי 
הרקע  בחינת  את  לכלול  אמור  אלה  מרכיבים  של  קביעתם  תהליך  העירוני�17 
הטבעית,  הסביבה  כולל  מורשת,  אזורי  או  אתרי  הציון;  נקודות  של  הסביבתי 
ההיסטורית העכשווית, החברתית והרוחנית; כמו גם מנהגים, הרגלים, מסורות, 
ידע ושימוש� הרקע כמוהו כרקמה אשר מחברת ותופרת את המרכיבים השונים 

המגדירים יחדיו את דימויו של מקום�

ולהערכת  להגדרת  הכרחיים  הסביבתי  הרקע  של  והפירוש  התיעוד  ההבנה, 
חשיבות המורשת של כל מבנה, אתר או אזור, והם מסייעים בהבנת דימויּה של 
העיר� הגדרת הרקע הסביבתי דורשת הבנה היסטורית, אבולוציונית וסביבתית� 
על מנת להגיע לראייה כוללת של הרכיבים יש לנקוט גישה רב־תחומית ולהשתמש 

Operational Guidelines, World Heritage Convention, 1972, UNESCO Edition 2008. 17
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במקורות־מידע מגוונים� בנוסף למבטים ולהתגלויות שכבר צוינו, מקורות אלה 
כוללים תיעוד, חומר ארכיוני ונקודת־מבט של קהילות מקומיות ושיתופיות�

הרקע  של  והלא־מוחשיים  המוחשיים  והמדדים  הערכים  של  הרחבה  הִמְֹשָרה 
מן   ,)intangible heritage( הלא־מוחשית  התרבות  מן  נוצרת  הסביבתי 
מנהגים  טקסים,  תרבותיות,  מסורות  מסורתי,  וִמידע  שבעל־פה  ההיסטוריה 
רוחניים ומושגים אתנוגרפיים, וכן מן ההקשר להיסטוריה, לטופוגרפיה, לערכי 

הטבע והסביבה ולגורמים נוספים�

8.9 דימוי העיר העתיקה
בעוד שהממד הפיזי של מקום נראה בשטח, הממד המנטאלי שלו תלוי בפרשנות 
להיות חברתית, היסטורית, דתית או  יכולה  זו  האישית של המתבונן� פרשנות 
תפקודית� עקב כך הדימויים אינם חופפים תמיד זה לזה ועשוי להיווצר פער בין 

המרחב הפיזי לבין דימויו� 

ומגוונים� שונים  לדימויים  מקור  שהוא  למקום  בולטת  דוגמה  היא  ירושלים 
מנטאליות  מפות  נוצרו  ובעקבותיהם  שונים  דימויים  יצרו  העיר  אל  כמיהות 
וירטואלי  דימוי  מייצגות  להלן  קוגניטיביות מרחביות� המפות המוצגות  ומפות 

של ירושלים, ללא כל קשר למציאות הקונקרטית והפיזית של העיר� 

8.10 בחינה היסטורית של דימוי העיר 
ִהשתנות  לבין  העיר  תולדות  בין  ִמתאם  מגלה  ירושלים  של  דימויּה  התפתחות 
אל  תושביה  גלו  מאז  עליה  נכתבו  וספרות  שירה  של  תלים  ִתלי  המקום�  ערכי 
 the real and the( נהרות בבל� מן הכתוב עולה השילוב בין הפיזי לֶמַטה־פיזי

�)heavenly Jerusalem( ובין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה )virtual

השאלה המרכזית אינה היכן העיר, אלא מהי העיר� ירושלים היא התמזגות של 
מציאות ומיתוס� בממד המיתי היא נחשבה קובייה המקשרת בין גן העדן לבין 
ככתב־יד  הן  העתיקה  העיר  ִשכבות  העולם(�  )ציר   axis mundiה־ דרך  הארץ 
היסטוריות  אסוציאציות  שמכוסה  כתב־יד  רבות;  פעמים  ונמחק  שנכתב  עתיק 
משמעויות  עם  מתמיד  בשיח  הנמצאות  וספרותיות  אמנותיות  ופרשנויות 
שכבות  בעלת  עתיקה  עיר  כל  לגבי  נכון  הדבר  ודתיות�  פוליטיות  חברתיות, 

היסטוריות ועל אחת כמה וכמה ירושלים�

ירושלים  של  ייצוגה  הפך  והנוצרית,  היהודית  באמונה  מעמדּה  התחזקות  עם 
בין  ריאלי  נשמר קשר  רחוקות  ולִעתים  ובארכיטקטורה,  לנושא שכיח באמנות 
זה  לדימוי  זו שבמציאות� תרומתה של הנצרות  לבין  ׳העיר האידיאלית׳  דימויי 
של  זיהוי  ויצרו  נוסף  מיתוס  חוללו  אשר  הצלב,  במסעות  השאר  בין  התבטאה 
העיר עם מות קדושים� בנוסף, מפאת הקושי והסכנה שהיו כרוכים במסע הפיזי 
לירושלים, התפתחה בנצרות מסורת של העברת הדימוי של ירושלים למחוזות 
אחרים בעולם� ביהדות, לעומת זאת, היו אלה בעיקר התפילות שגישרו על הפער�

מימין לשמאל: מפת קמבריי מהמאה ה־12; מפת הִתלתן של בונטינג, 1851 - ירושלים טבור העולם; מפת ירושלים השמימית של פרנץ הוגנברג )1590-1535(�
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כיפת   ‒ ּוורנקולריות  האסלאם הביא אתו השפעות ארכיטקטוניות אסלאמיות 
ייחודית  ארכיטקטורה  אבן�  כיפות  העשויים  הבתים  וגגות  המיָנרטים  הסלע, 
ועיר  היום־יומי  בין העבר, ההווה  וגילמה את ההבדל  בצורות שונות  זו תועדה 

האלוהים של העתיד�

כל דת וכל שלטון שאפו לנכס לעצמם את ירושלים, אם לא מבחינה מרחבית, 
של  ׳מחטפים׳  או  שימושי־משנה  נוצרו  זאת  בעקבות  הדימוי�  מבחינת  לפחות 
דימויי מרחבים קיימים� לדוגמה, נעשה שימוש בכיפת הסלע המוסלמית – שהיא 
דימוי/איקונה חזקה של ירושלים מאז המאה השמינית לספירה – כדימוי נוצרי 
באמצעות איור בו הוחלף הסהר שבראש המבנה בצלב ונוכס על־ידי הטמפלרים� 
פעם שנייה אומץ דימוי המבנה על־ידי היהודים, כשהוסף לו הכיתוב ׳בית מקדש׳ 

או ׳מקום מקדש׳ לצד הר הבית או מעליו� 

עד  התבטא  ירושלים  אל  הדתות  ְשלוש  של  שיחסן  לטעון  אפשר  בהכללה, 
המאה ה־19 בכך שהיהודים התפללו לעברה, הנוצרים כתבו עליה וציירו אותה 

והמוסלמים חיו בה�

איורי ירושלים המבטאים את דימויה בעיני הדתות השונות 
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8.11 מרכיבי דימויּה של העיר העתיקה כיום 
דימויה של העיר נובע כיום מן היחס אל הקיים בשטח, כולל נקודות־ציּון שהפכו לאיקונות 
במהלך הדורות, טביעות הרגל המרחביות שהן פועל יוצא של החלטות מנהליות ופוליטיות 

שהתקבלו במשך השנים והסביבה הפיזית הטבעית�

והתכסית של  כולל את הטופוגרפיה: העמקים, הרכסים, השלוחות  הטבעי  הפיזי  המבנה 
הצומח�

נקודות הציּון עשויות להיות רבות והן מדורגות לפי חשיבותן ההיסטורית והכרונולוגית. 
לדוגמא:

הר הבית - הכותל המערבי - כנסיית הקבר - כיפת הסלע - מסגד אל־אקצא - כנסיית 
סנט־ג׳יימס - מצודת דוד – החומות – בית־כנסת החורבה – כנסיית סן־סלבדור - כנסיית 

הגואל�

טביעות־רגל מרחביות הן לדוגמא:

ויה־דולורוזה,  כגון:  המסלולים   – בהם  העוברות  והדרכים  השערים   – והדקומנוס  הקרדו 
עלייה־לרגל בחגים ובט׳ באב וטקסי חג המולד – השווקים – הִמתחמים – יחידות־שטח בהן 
מתנהלת פעילות ייחודית או מגורים תחת קורת־גג אחת בשטח – תחום שאליו יש כניסה 

או כניסות ברורות, כגון: המתחם הארמני, המתחם היווני או המתחם הפרנציסקאני�

רכיבים משמעותיים במרחב הפיזי־היסטורי המיָדי:

עוד שלוש נקודות־ציון משמעותיות מצויות במרחב הפיזי־היסטורי הסמוך לעיר העתיקה 
ומשפיעות על דימויה:

עיר דוד - הדורמיציון - מוזיאון רוקפלר�

פירמידת חשיבות נקודות הציון מבחינה היסטורית

הר הבית

הכותל המערבי

כיפת הסלע כנסיית הקבר

מצודת דוד סנט־ג'יימס אל־אקצא

ביה"כ החורבהכנסיית הגואל סן־סלבדורחומות העיר



95

glimpseviewpanorama

"(("$!%"%)#&'

כדי ללמוד על דימוי העיר יש לבחון את המבטים המשמעותיים במרחב ולהבין 
מי הצופה, לעבר מה הוא צופה, ומהו הנרטיב שהתצפית משקפת� הנרטיב הוא 
סובייקטיבי והוא יכול להיות כרונולוגי – לפי תקופות; טופולוגי – לפי המרחב; 
והשבים  העוברים  ייתקלו  במרחב  כשיסיירו  טיפוסית�  צורה  לפי   – טיפולוגי 

במבטים של הצצות, מראות, מבטים או פנורמות של העיר�

בנוסף לרוחב זווית הראייה, מבטים הם גם פונקציה של מספר האנשים הנהנים 
מהם ומשך הזמן שהם נחשפים אליהם, לפי הנוסחה הבאה:

המבטים והפנורמות הם התמצית של ׳קריאת׳ העיר� הם מופחתים להצצות או 
הערך  ובחשיבות  הקהילה  ובערכי  בצורכי  תלויים  הם  לחלוטין,  נעלמים  אפילו 
להיות  יכול  פנורמה,  או  מבט  הצצה,  ממדידת  הנוצר  הזווית  תחום  הרלוונטי� 
תחום שמור בו מתקיימים חוקים ספציפיים של מרחב פיזי בהתאם למבט הכללי, 

�)protected views( ומתוך כך ניתן למּפות אזורי־מבטים מוגנים חשובים

המתודולוגיה לניתוח ולבחינת דימוי העיר   8.12
באמצעות מבטים

English Heritageּכִכלי: מחקר שנעשה במסגרת ה־  )view) חשיבות המבט 
בדק את הדימוי של לונדון על הרקע הסביבתי שלה בהקשר של הקמת מבנים 
רבי־קומות� המחקר מציג את חשיבותם המכרעת של מבטים בתפיסת המרחב 
וטוען כי אנו מבינים ומעריכים את הסביבה באמצעות מבטים המשקיפים לעבר 
נופים ונקודות־ציּון מוכרות ומוערכות� המחקר קובע כי מבטים כאלה מעשירים 

את חיי התושבים, מושכים מבקרים ומסייעים לקהילה המקומית לשגשג�

היא מרכיב אחד מתוך מכלול  דימוי העיר באמצעות מבטים  לבחינת  המתודה 
קריטריונים:

הדגשת הארכיטקטורה, הארכיאולוגיה, הקשר ההיסטורי־רעיוני של המבטים   
וקידום הערכת והבנת חשיבותה של המורשת באמצעות מבטים;

סיוע בגיבוש עצות ברורות ועקביות לרשויות התכנון בדבר השפעת מבטים   
על חשיבות המורשת;

סיוע לרשויות התכנון המקומיות בפיתוח מדיניות תכנונית ייחודית לשמירתם   
וחיזוקם של מבטים חשובים, בהתאם לאסטרטגיה רצויה;

גיבוש קו מנחה שיעזור בבחינת ההצעות הקשורות לחשיבות המורשת;  

נוחּות פסיכולוגית שתעניק נחת לתושבים ולמבקרים�  
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מבטים הם כלי חשוב להערכת מקום והם אוצרים ערכים מסוגים שונים: 

ערך של עדות – פוטנציאל למציאת עדויות לגבי פעילות אנושית בעבר;  

ערך היסטורי – הדרך שּבה יכול ההווה להתקשר עם העבר באמצעות המקום;  

ערך אסתטי – היכולת להפיק מן המקום התפעלות וגירוי אסתטי ואינטלקטואלי;  

ערך קהילתי – משמעות המקום בעיני הקהילה הקשורה אליו ומחזיקה בזיכרון   
ובחוויית־מקום קולקטיבית; 

ערך תיירותי - ההכרה בחשיבות הכלכלית והתרבותית של שימור נקודות־  
מבט מתוך הכרה תיירותית, הן לתושבי המקום והן למבקרים ולעולי הרגל�

בהתאם לכך מגדיר ספירו קוסטוף18 את קו הרקיע כמקום המפגש הפיזי והרוחני 
בניינים – בדרך־כלל מונומנטים  נוצר מקווי הִמתאר של  בין שמים לארץ� הקו 
לאומיים ‒ הנשקפים על רקע השמים הפתוחים )לפעמים על רקע הרים רחוקים( 

והוא נותן למקום זהות תרבותית� 

ניתן  ושמהם  העתיקה  העיר  דימוי  על  השומרים  מקומות  מספר  יש  בירושלים 
ליהנות מתצפיות מיוחדות אל העיר העתיקה� דימוי זה נבנה על־ידי 10 נקודות 
הציּון )המונומנטים שנזכרו בעמ׳ 94, סעיף 11�8( על הרקע הסביבתי שלהם ויחסי 
הגומלין שביניהם, אשר ׳תופרים׳ את סיפור העיר העתיקה בירושלים מימי בית 
שני ועד ימינו אלה� הנרטיב בא לידי ביטוי בארכיטקטורת המקום והוא מאפיין, 

כמו טקסט, את המבנים בעיר העתיקה ואת סביבתם�

בנוסף לבחינת המבטים הפנימיים בתוך העיר עתיקה, נודעת חשיבות גם למבטים 
אל העיר מחוצה לה� תחום מסוים, הסובב את העיר העתיקה, הוא בהחלט ׳גבול 

ההשפעה׳ שלה�

 Kostof, K. Spiro, The City Shaped – urban patterns and meaning through history, Thames 18

and Hudson, 1999.

8.13 השפעת הדימוי העירוני על התכנון
8.13.1 השלכות על הנחיות עיצוביות 

סביבתית,  ובפסיכולוגיה  הסביבה  במדעי  עשירה  ִספרות  ישנה  זו  בשאלה 
בכיוון תשומת־לבו  הנצפה תלוי  כי  הגורסת  נסתפק באמירה  זה  ולצורך מסמך 
ומהו  תייר?  תושב,  צופה,   – הסובייקט  מיהו  לברר  יש  מבט  בכל  הצופה�19  של 
האובייקט – מונומנט, בניין, נוף? ומהו הנרטיב המורכב מהיבט היסטורי וממרכיב 
הזמן? מערכת היחסים בין שלושת המרכיבים הללו, בזמן ובמרחב, היא שיוצרת 

את דימוי העיר�

מבפנים�  ומהבנתה  מבחוץ  מהבנתה  מורכב  העתיקה  העיר  של  הפיזי  דימויה 
קריאת המרחב מחוץ לחומות, נוצרת מהבנת העיר בכללותה ובנופים הפתוחים – 
החומות,  מבין  מבפנים,  המתקבל  העיר  דימוי  אותה�  המאפיינים   landscape
חומות   �streetscapeה־ על־ידי  המקום  של  הרוח  או  הנשמה  בהכרת  מתאפיין 
העיר הן התווך שבין ׳החוץ׳ לבין ׳הְּפנים׳ וישנם אלמנטים החוצים את החומות, 

כמו למשל תהלוכות וטקסים�

לפיכך יש לתת הנחיות למרחב הוויזואלי של העיר העתיקה מצד אחד ולתחום 
 statement( שבין חומותיה מצד שני� הדבר מצריך הבנה של המשמעות הכוללת
of significance( של העיר העתיקה בכללותה ושל כל אתר ואתר לכשעצמו, 

תוך התייחסות לריבוי הנרטיבים�

נדרשת התייחסות לרקמה הבנויה, ולא רק למבנים בודדים� יש חשיבות להקשר 
ולרקע הסביבתי של מבנה/אתר/אזור ולדרך בה נושא זה מתבטא בחוק התכנון 

והבנייה ובתוספת הרביעית שלו�20

 E.g. Montgomery, Demaris A, Observer Sensitivity to Element Reliability in a Multielement 19

 Visual Display, journal article Human Factors, Vol. 38, 1996. See also: Explanatory note by
 E.H. Gombrich on Selective Focus: ״What is seen depends on how the observer allocates
 his attention״, Ulrich Neisser, Cognition and Reality, E-H Gombrich the Wrightsman
 Lectures 1979, The Sense of Order Part 2 IV citing William, Hogarth׳s The Analysis of

Beauty 1753.
20 ׳אתר׳ - בניין, קבוצת בניינים, או חלק מהם, לרבות סביבתם הקרובה�
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מבטים שיש לזהות ולשמר:

;)protected views( אזורי־מבט חשובים מוגנים 	

זוויות משפכי־מבט )cones of view( – מבטים אסטרטגיים בעיר; 	

הגבלת גובה; 	

מסגרות־מבט; 	

המרחב הפיזי של נקודת התצפית� 	

8.13.2 הנחיות עיצוביות לשמירה על דימוי העיר 

א. בתוך העיר העתיקה

חומות – חומות העיר העתיקה הן דוגמה ייחודית בעולם לחומות עיר שנשתמרו 
במלואן� כאמור, החומות משמשות תווך בין העיר העתיקה לבין המרחב הסובב 
זוויות  ומיפוי  חשובים  מבטים  זיהוי  מאפשר  החומות  של  לאורכן  סיור  אותה� 
בתמונות  נתמך  המיפוי  תהליך  לה�  מחוצה  ואל  העתיקה  העיר  תוך  אל  המבט 
ובתצלומי־אוויר, סימון 10 נקודות הציון הבנויות הנזכרות ומפות טופוגרפיות 

המציינות את הגאיות והרכסים הנצפים מן החומות�

ייחודיים�  הם  העתיקה  שבעיר  התצפית  מנקודות  הנגלים  המבטים   - רחובות 
זיהוי מבטים אלה נעשה על־ידי בדיקת הִנצפּות והצפייה מכל רחובות התצפית 

וסימונן� בחינה זו אפשרה את יצירת ׳מפת רצועות הגובה׳�

על סמך המפה נקבעו ההנחיות לגבהים המותרים: 

גובה שכיח במרחב כולו; 	

גבהים מקסימאליים לבנייה בנקודות שונות בעיר העתיקה, בהתייחס לִמדרך  	
טיילת החומות;

קביעת הקו המדויק של הגבלת הבנייה מן החומות, המוגדר בתכנית עמ/9  	
ב־10 וב־50 מטר�

סיכון  המבט,  מניפות  של  מדויקת  בחינה  הוא  הפרטנית,  ברמה  מקרה־מבחן, 
היתרי־בנייה�  לגבי  מסקנות  והסקת  תוספות־בנייה  על־ידי  מבטים  בחסימת 
וסקר  המבננים  של  מפורט  לתכנון  במקביל  הבחינה  את  לבצע  היא  המלצתנו 

תיעוד המבנים תוך שימוש בכלים הבאים:

שימוש בתוכנות תלת־ממד;  	

ניתוח באמצעות מודלים פיזיים וממוחשבים;  

סקר תושבים בהקשר למבטים המשמעותיים בעיר, לימוד תעשיית הגלויות,   
סקר אתרי שיתוף תמונות )flickr( באינטרנט והעדפות התיירים;

מפת רגישות;  

יישום ׳השיטה׳ כניסיון;  

שילוב מבטים אלה בקביעת מסלולי התיירים וציונם בשילוט�  

ב. סביב העיר העתיקה

הגבולות  מישורים:  בשני  ביטוי  לידי  באה  למבטים  המרחבית  ההתייחסות 
החזותיים הרחבים של העיר והמרחב המָידי על העיר העתיקה� בנושא הגבולות 
החזותיים הרחבים, תכנית המתאר המוצעת לירושלים קובעת מדיניות לשימור 
הציּון׳  ׳נקודות  לכיוון  המבטים  את  לשמר  היא  זו  מדיניות  מטרת  מבטים� 
מרכיבים  שלושה  יש  אלה  אתרים  בהערכת   �)landscapes & landmarks(
וכן  המישורי  והמרחב  ההררי  המרחב  את  הכולל  הטבע,  מרכיב  עיקריים: 
מאפיינים וכיווני־התפתחות; מרכיב היסטורי־מיתי, הכולל את לימוד ההיסטוריה 
והמיתוסים המיוחסים למקום, השפעתם על חזותו ועל שכבותיו וכן מרכיב הזמן 

כפי שהוא מתבטא בעבר, בהווה ובעתיד�

ההנחיות הן:

את  הסובבים  הרכסים  ומן  התצפית  מנקודות  פתוחים  מבטים  על  שמירה   
העיר העתיקה;

אימוץ תכנית המתאר העירונית;  
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שינוי תכנית עמ/9 וחידוד הנחיותיה בנושא הבנייה מחוץ לחומות;   

הנקודות שזוהו כחשובות מבחינת המבטים  מן  כל אחת  תכנון מפורט של   
ודימוי העיר�

8.14 המורשת הבנויה
המרחב  ואת  היום  לנו  המוכרת  העתיקה  העיר  את  הכוללת  הקדומה,  העיר 
ההיסטורי־דתי החובק אותה, הם המקור הייחודי שממנו התפתחה העיר במרוצת 
אלפי שנים� העיר העתיקה מוכרזת ׳עתיקה׳ לפי סעיף 29 לחוק העתיקות תשל״ח, 
כשהיא מורכבת מממצאים ארכיאולוגיים מתקופות שונות, וממבנים בעלי ערך 
ע״י  ב־1981  הוכרו  אלה  ערכים  ודתי�  תרבותי  אדריכלי,  היסטורי,  ארכיאולוגי, 
אתר־מורשת־עולמית�  הן  וחומותיה  העתיקה  ירושלים  כי  בהכרזתה  אונסק״ו, 
המידע  מהכנת  כחלק  החומות�  בין  מונומנטים   220 פורטו  ההכרזה  במסגרת 

לתכנית, זיהתה רשות העתיקות מעל 600 אתרים ומונומנטים בתוך החומות�

8.15 הארכיטקטורה הערבית־מוסלמית 
בעיצוב  הושג  הייחוד  פשוטה�  היא  הזה  הסוג  מן  בתים  של  הִניפחית  ההגדרה 
אורנמנטאלי מורכב של הפתחים ובסיתות מעודן של האבנים, שנלקחו לעתים 
את  המאפיינת  השכבתיות  תחושת  נוצרה  כך  חוזר�  בשימוש  עתיקים  ממבנים 

העיר� 

ייחודיות הִמרקם מקֹורה במבנה החברתי שיצר את החארת ואת החוש ובשימוש 
עתיקים  חומרים  בו  שמשולבים  הבנייה  כחומר  רכה  ירושלמית  באבן  השיטתי 

בשימוש חוזר�

בחלק  הבד,  בית  לרחוב  ממזרח  להתיישב  העדיפו  היהודים  וגם  המוסלמים  גם 
הריסות�  זרוע  נשאר  לקרדו  שממערב  שהאזור  בעוד  הבית,  להר  יותר  הקרוב 
בחלקו הדרומי של אזור זה התפתח הרובע הארמני – מתחמים גדולים יחסית 
מוקפים קירות־הגנה אטומים, פרט למספר חלונות צרים ומסורגים היטב� ברובע 
זה יש גינות ופרדסים נסתרים מן העין, סביב כנסיות ומנזרים שהוקמו ותוחזקו 

נובע מאופי הקהילה הארמנית  ברמה גבוהה� אופיו השונה של הרובע הארמני 
ומנסיבות חייה, שאילצוה להתגונן מפני הסביבה�

שטחים פתוחים נרחבים נשארו בצפון העיר העתיקה ובשוליים הצפון־מזרחיים 
שבין החומות� 

׳ימי־ביניימית׳ השוכנת בשולי  עיר  עדיין  ירושלים  בתחילת המאה ה־19 היתה 
המדבר� סמטאותיה רוצפו רק ב־1860� מסמכים מהתקופה מעלים תמונה של עיר 
נטושה למחצה, שבנייניה חרבים או מוזנחים� מחוץ לחומות לא היה דבר מלבד 

עצי־זית מצפון וממערב ומדבר שהשתרע ממזרח� 

אירופה  מעצמות  של  גובר  ללחץ  הביאה  העות׳מאנית  האימפריה  היחלשות 
להשפעה על המתרחש בעיר ולבנייה קולוניאלית מאסיבית של מתחמי כנסיות, 
הנוצרי של  )הרובע  ועד הקרדו  בעיקר בשטח הנטוש שמצפון־מזרח לשער־יפו 
ימינו(� מבנים אלה היו רבי־ממדים וסגנונם ניאו־קלאסי, אירופי לחלוטין� הגישה 
הקולוניאלית באה לידי ביטוי בוולומטרייה חסרת כל פרופורציה ביחס לִמרקם 
הקיים� אף על פי כן, הולך הרגל לא יחוש בהבדל, כי שולי הרובע הנוצרי נשמרו 
בסגנון שאפיין את שאר העיר� בזכות השימוש באבן ובזכות בנייה בגובה סביר 
של  הרחוב  שפת  אופי  על  שומר  הנוצרי  שהרובע  תחושה  קיימת  בדרך־כלל, 

העיר�

8.16 הארכיטקטורה היהודית
מאז המאה ה־13 גדלה האוכלוסייה היהודית בעיר העתיקה, עד שבמאה ה־18 

הפכו היהודים לרוב�

בתקופה מוקדמת זו לא הותירו היהודים את חותמם על העיר מבחינה חיצונית� 
גם ארבעה בתי הכנסת שנבנו במאה ה־16 אינם ניכרים מבחוץ� רק במאה ה־19, 
׳החורבה׳  הגדולים  הכנסת  בתי  נבנו  האירופית,  הנוצרית  הבנייה  בהשפעת 

ו׳תפארת־ישראל׳ והפכו לסימן ההיכר של הרובע היהודי� 

הרובע הפך גרעין חשוב ליישוב היהודי בירושלים, אך יהודים רבים חיו גם ברובע 
בעיר  היהודית  האוכלוסייה  הצטמצמה  תרפ״ט  מאורעות  בעקבות  המוסלמי� 
פוצצו  הכנסת  בתי  בתש״ח�  הרובע  נפילת  עם  מוחלטת  לנטישה  עד  העתיקה, 
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הימים  ששת  במלחמת  הרובע  של  שחרורו  עם  נחרב�  והרובע  הירדנים  על־ידי 
לבנות  הוחלט  ה־20,  במאה  שהחלו  בארכיטקטורה  חדשות  תפיסות  ובעקבות 

מחדש את הרובע היהודי� 

סמטאות ׳שוני־הלכות׳ ו׳משגב־לדך׳ הגובלות עם הרובע המוסלמי, ואזור סמטת 
׳ביקור־חולים׳ הגובל עם הרובע הנוצרי והרובע הארמני הן בעלות איכות מיוחדת 
מאחר שההרס בהן היה פחּות מן ההרס במרכז הרובע� כאן השתמרה השכבתיות, 
ועדיין ניתן לחוש את הייחוד של הרקמה הירושלמית, לקרוא במבנים את תולדות 

העיר ולראות עקבות לרצף התרבותי העשיר שלה�

8.17 הארכיטקטורה הנוצרית
ביותר מבחינת היקף  הבנייה הנוצרית בעיר העתיקה במאה ה־19 היא הרחבה 
ויה־ הקבר,  כנסיית  מוקדים:  שלושה  סביב  התרכזה  הבנייה  ופריסתה�  הבנייה 
וכללה  דתיות  למטרות  בעיקרה  נעשתה  הבנייה  הארמנית�  והכנסייה  דולורוזה 
חייבה  ורבת המשתתפים  הענפה  הדתית  הפעילות  ובתי־ספר�  כנסיות  מנזרים, 
להקים מבנים רבי־מידות� הבנייה נעשתה בסיוע מדינות־אירופה שהתחרו ביניהן 
על שליטה ונוכחות במרחב� בשל העליות־לרגל נבנו אכסניות נוצריות לשכן בהן 

את הצליינים, חלקן בתוך העיר העתיקה וחלקן בסמוך לה� 

מתכונת הבנייה הנוצרית היא לרוב מתחמים גדולים מוקפים בחומה אך נבנו גם 
מתחמים קטנים ובתים בודדים� המאפיין העיקרי של הבנייה הנוצרית הוא החצר 

 �)atrium( והאטריום )cloister( הפנימית – הקלויסטר

הכנסיות  השונים�  הנוצריים  מהזרמים  כנסיות  של  הבנייה  בין  שוני  קיים 
הפרוטסטנטיות צנועות יותר בדרך־כלל )כנסיית הגואל הלותרנית או כנסיית המשיח 
הפרנציסקאנית(  )סן־סלוואטורה  הקתוליות  הכנסיות  לעומת  האנגליקנית( 

המפוארות והמקושטות� 

בבנייה  לביטוי  זכו  ואלה  העבר  מן  סגנונות  החייתה  ה־19  המאה  אדריכלות 
הנוצרית בעיר העתיקה: הסגנון הניאו־קלאסי המאופיין בחזיתות סימטריות עם 
כניסה במרכז, עמודים וכותרות מסוגננות בפתחים וגמלון משולש במרכז החזית 
הניאו־ הסגנון  הקדוש(;  דמיטריוס  שם  על  היווני  הספר  בית  )למשל  הראשית 

בקמרונות  ומלוות  מודגשות  כניסות  עם  כבדים  בבניינים  המאופיין  רומנסקי 
וכנסיית הקבר(� הסגנון  )מנזר סנטה־אנה  ועמודונים המעוטרים בתבליטי־אבן 
הניאו־גותי המאופיין באטריום )מבואת־כניסה( קשתות חדות, חלונות ׳תחרה׳, 
 )rosetta( תומכות־אבן, מעקות משוננים, מרזבי־אבן מסוגננים וחלון ׳שושנה׳
מעוטר בזכוכית צבעונית במרכז החזית )כנסיית הפטריארכיה הלטינית, כנסיית 
וקישוטי־ מעוטרים  בניינים  עם  הניאו־ברוקי  הסגנון  האנגליקנית(;  המשיח 
ובניין  הרוסית־פרבוסלבית  נייבסקי  אלכסנדר  כנסיית  )בחזית  מסולסלים  אבן 

סנט־ג׳והן הסמוך לשוק אבטימוס, שהמזרקה שלו נבנתה אף היא בסגנון זה(�

הגמלון  ובהם  וקישוטים  בעיטורים  מאוד  עשירה  הנוצרית  הארכיטקטורה 
המשולש שמעל לכניסה )tympanum(, הפילאסטרים )pilasters( - העמודים 
צבעים  שילובי  שונים,  מסוגים  קשתות  הקיר,  מן  הבולטים  העמודים  חצאי  או 
באבן, גביעי אבן ומעקות מחורצים, סורגים מסוגננים, סורגי ארקר, פנסי־תאורה, 

פתחים מסוגננים וכן מרצפות ורעפים שיובאו מאירופה�21

8.18 האתגר התכנוני
האתגר התכנוני נולד על סמך ניתוח המצב הקיים וזיהוי נקודות־מפתח לשיפורו� 
לסכם  ניתן  הבנויה  המורשת  ופיתוח  לשימור  הקשור  בכל  המצב  תמונת  את 

בנקודות הבאות:

השמירה על ערכי המורשת התרבותית של העיר העתיקה תובטח באמצעות  	
תכנון סטטוטורי;

הטיפול במונומנטים, שהם מאבני היסוד לקביעת אופייה הייחודי של העיר,  	
צריך להתבסס על לימוד מעמיק של המונומנט וסביבתו� לכן הוחל בתהליך 
תיעוד של המונומנטים בכרטיס־תיעוד שהוכן לכך� מרבית המונומנטים טרם 

תועדו במתכונת הרצויה;

21 ראו הרחבה בספרו של ד� קרויאנקר אדריכלות בירושלים, הבנייה בעיר העתיקה, הבנייה האירופית־נוצרית, 

פרק 6, סעיף 3, עמ׳ 185-102, כתר 1993�
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העתיקה  העיר  של  התרבות  בערכי  פוגע  שאינו  ופיתוח  נאות  תכנון  לשם  	
ואף מדגיש אותם, יש לתעד ולנתח מבחינה תרבותית־ערכית את מאפייני 
הסביבה הבנויה� מידע זה נדרש להבטחת תהליך התכנון, השימור והפיתוח 
לאדריכלות  הקשור  בכל  ובמיוחד  ערכיה  למכלול  התייחסות  תוך  בעיר, 

הוורנקולרית )הניב האדריכלי המקצועי האופייני למקום(;

קו הרקיע הוא ממאפיינה הייחודיים והמובהקים של העיר העתיקה� השילוב  	
בין המבנה הטופוגרפי של המקום לבין המגבלות הטכנולוגיות ששררו בעבר 
ולא ִאפשרו בנייה לגובה רב, הביא לכך שגגות העיר עקבו אחר הטופוגרפיה 
הטבעית של העיר� ממפות המתעדות את גובה הבנייה בירושלים בשנים 1940 
ו־1967 )ראו עמ׳ 101( עולה שכמעט ולא חלו שינויים בנוף העיר העתיקה 
בין השנים הללו� רוב בתי העיר היו בני קומה אחת עד שלוש קומות� בשנים 
האחרונות התעצמה תופעת הבנייה הבלתי־מוסדרת וככל שזו גברה כן הלך 

קו הרקיע של העיר העתיקה והיטשטש; 

והחצרות  הכיכרות  הרחובות,   – העתיקה  העיר  של  הציבורי  המרחב  	
הציבוריות – צופן בחובו ערכים תרבותיים רבים הבאים לידי ביטוי במבנים 
ובאירועים  האופייניים  האדריכליים  בפרטים  וסביבו,  המרחב  שלאורך 
ומסורות הקשורים בהם )התרבות הלא־מוחשית(� ניתוח ערכים תרבותיים 
תושבי  עבור  הציבורי  המרחב  ולפיתוח  לשימור  לתכנון,  הבסיס  הוא  אלה 

העיר והמבקרים בה;

בעשרות השנים האחרונות התעצמה תופעת הבנייה הבלתי־מוסדרת בעיר  	
העתיקה� השימוש הלא־מושכל בטכנולוגיה מודרנית בעיר העתיקה מטשטש 

את מאפייניה ופוגע בערכיה התרבותיים�

עיקר האתגר התכנוני כיום הוא יצירת תהליך נכון ומובנה להתחדשות ולשימור 
העיר העתיקה� התהליך אמור לענות על הצרכים המודרניים המשתנים ולהבטיח 
את איכות החיים לתושבים מחד גיסא, תוך הקפדה על שמירת המורשת והנוף 
הערכים  שמירת  על  להתפשר  בלי  וזאת  גיסא,  מאידך  העתיקה  ירושלים  של 

הארכיאולוגיים וההיסטוריים, במטרה להעצימם� 

הרקמה  מאפייני  זיהוי  על  להתבסס  צריך  העתיקה  בירושלים  התכנון  ניהול 
בתכנית־ שינוסחו  נהלים  ומערכת  כלים  ויצירת  ניתוחם  תיעודם,  ההיסטורית, 

כלי־עבודה  ליצירת  משימות  מספר  לעצמה  קבעה  העתיקות  רשות  ממשק� 
ערכיו  העצמת  בעיר,  הקיים  המצב  ניתוח  על  המתבססים  תכנוניים־שימוריים 

הארכיאולוגיים־היסטוריים־תרבותיים ושימורם לדורות הבאים� 

גובשו העקרונות שהוגדרו בעבודת התכנון המוקדמת )תכנית 10276(  בתהליך 
בעיר  שונות  ברמות  יושמו  אכן  אלה  כלים  יישומיים�  לכלי־תכנון  ותורגמו 
וכלה  ומונומנטים  ִמבננים  רחובות,  מבנים,  והערכת  מלימוד  החל  העתיקה, 
הכותל  העתיקה,  העיר  חומות  כמו  ומונומנטים  אתרים  של  מעשי  בשימור 
סט׳  וכנסיית  המהנדסים׳  ׳קברי  הקבר,  כנסיית  של  הפעמונים  מגדל  המערבי, 

מריה של האבירים� 

לצוות  הוגדרו המשימות  ולשימור העיר העתיקה,  בתהליך התכנון להתחדשות 
שימור המורשת הבנויה, כמפורט:

קביעת מערכת השיקולים המנחה את ביצוע הפעולות בעיר העתיקה; 	

איסוף מידע על אתרי השימור והרחבת הידע שנאסף במסגרת עבודת התכנון  	
המוקדמת )תכנית 10276( על המונומנטים בעיר העתיקה;

שפותחו  החשובים  הכלים  אחד   – הגבהים  מפת  לבניית  השיטה  פיתוח  	
במסגרת תכנית זו לבחינת קו הרקיע של העיר העתיקה ושימורו;

האדריכלית  החשיבות  דירוג  וקביעת  במבנני־מדגם  עירוני  סקר  ביצוע  	
מפורט  תכנון  להמשך  בסיס  הנסקרים, שישמש  המבנים  הפיזי של  לשימור 

בעיר העתיקה;

הבניין  פרטי  של  וניתוח  סקירה   – אדריכליים  פרטים  של  מאגר  בניית  	
המאפיינים את הרקמה הבנויה בעיר העתיקה;

טכניים  מפרטים  מספר   – אב־טיפוס  שישמשו  ִמפרטים  מספר  בניית  	
דומים בשטח( כמדריך  לפרטים  והפניות  )טקסט, שרטוט  המספקים הסבר 
לתושבי העיר הרוצים לשמר, לשקם או לבנות תוספות־בנייה בעיר העתיקה 

ועבור אנשי המקצוע העוסקים בכך�

בין השנים 1940 ל־1967 לא חל  כי  בין שתי המפות שלהלן מלמדת  ההשוואה 
שינוי של ממש בגובה הבנייה בעיר העתיקה וגובה גגותיה נשמר�              
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מספר הקומות בעיר העתיקה, 1967 מספר הקומות בעיר העתיקה, 1940   

מקור: ״אטלס ירושלים״. מחלקת המדידות 1968, בעריכת ד. עמירן, א. שחר, י. קמחי.

NUMBER OF FLOORS, 1940 ,מספר הקומות

1  

2  

3  

4  

5  

+ 6  

בתוך העיר העתיקה:

3 - 1  

+ 4  

מגדל צריח

 1

 2

 3

 4

 5

 6 +

OLD CITY:

 1 - 3

 4 +

TOWER

NUMBER OF FLOORS, 1967 ,מספר הקומות

1  

2  

3  

4  

5  

+ 6  

בתוך העיר העתיקה:

3 - 1  

+ 4  

בניין הרוס

מגדל צריח

 1

 2

 3

 4

 5

 6 +

OLD CITY:

 1 - 3

 4 +

DESTROYED BUILDING

TOWER
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8.19 הרקמה הבנויה
המטרה בניתוח הרקמה הבנויה היא לקבל כלי שבעזרתו ניתן יהיה להבין טוב 
ברוח  פיתוחה  את  ולאפשר  העתיקה  העיר  של  התרבותיים  ערכיה  את  יותר 
המקום, תוך שיפור איכויות הדיור של תושביה והעצמת איכויותיה התיירותיות� 

לצורך זה נעשו הצעדים הבאים:

מאפייני הרקמה הבנויה נותחו והוגדרו בצורה ברורה; 	

מבננים נבחרים נסקרו באופן מפורט והוכן עבורם כרטיס־תיעוד; 	

בתים ומרחבים עירוניים תועדו והממצאים נותחו; 	

מבנים ואתרים דורגו על פי ערכיות שימורם; 	

מסקנות הסקר העירוני שולבו בתכנון פיתוח המבננים� 	

לאורך  שונות  תרבויות  בין  מפגש  של  תוצאה  היא  ימינו  של  העתיקה  העיר 
הבנויה  ברקמתה  ביטוי  לידי  בא  התרבותי  עושרה  ארוכת־שנים�  היסטוריה 

ובמאפייניה הבאים:

מערך רחובות, מבננים ובתים בארגון מרחבי וחברתי, שעבר שינויים במשך  	
הזמן;

היחס בין המסה הבנויה לבין השטחים הפתוחים; 	

היחס בין אדריכלות מונומנטאלית לאדריכלות ורנקולרית; 	

מופע צורני של המבנים המרכיבים את הרקמה הבנויה, על בסיס ההתפתחות  	
סגנון,  גודל,  קנה־מידה,  כמו:  השנים,  לאורך  והחברתית  הטכנולוגית 

קונסטרוקציה, חומרים, צבעים ועיטורים;

המשמעות החברתית־קהילתית של הרקמה העירונית הבנויה; 	

מגוון שימושי הקרקע בבניינים והשינוי שעברו לאורך השנים; 	

טכנולוגיית הבנייה; 	

היבטים חזותיים; 	

טופוגרפיה טבעית; 	

תשתיות; 	

הארכיאולוגיות  השכבות  לבין  הנוכחת  הבנויה  הרקמה  שבין  היחס  	
וההיסטוריות המשולבות בה או טמונות בקרקע�

ים־תיכונית  בנייה  המשלבות  במסורות־בנייה  לביטוי  באים  אלה  מאפיינים 
אלה  מאפיינים  הבנת  ומהמערב�  מהמזרח  וכובשים  מהגרים  שהביאו  ּבבנייה 
הכרחית כדי לתכנן נכונה את שיקומה של העיר העתיקה� לימוד וניתוח מרכיבי 
הרקמה העירונית, כאדריכלות הוורנקולרית, הם הבסיס לשימור הקיים ולפיתוח 
שפה אדריכלית חדשה שלא תפגע בערכי הבנייה ההיסטורית, תשתלב בה היטב 

ותעצים אותה מתוך כבוד לערכים האדריכליים המאפיינים את העיר העתיקה�

8.20 האתרים לשימור - המונומנטים
)תכנית  המוקדמת  התכנון  עבודת  ממרכיבי  אחד  שהיא  השימור,  אתרי  מפת 
זו  במפה  העתיקה�  בעיר  לטיפול  המונומנטים  להגדרת  הבסיס  היא   ,)10276
סומנו מעל 600 מבני־ציבור בעלי ערכים ארכיאולוגיים, היסטוריים, אדריכליים, 
מצטברים:  ומחקרים  מידע  על  מבוססת  זו  רשימה  ייחודיים�  ודתיים  חברתיים 
המונומנטים  ירושלים,  אטלס  העתיקות,  רשות  על־ידי  מוכרזים  אתרי־עתיקות 
השימור  רשימת  כאתר־מורשת־עולמית,  העתיקה  העיר  על  בהכרזה  הכלולים 
העירונית, רשימת האתרים הכלולה בתכנית המתאר עמ/9 ועוד� לצורך שימורם 
בין  מעמיק�  מחקר  על  שמתבסס  קפדני,  ויישום  תכנון  נדרש  אלה  אתרים  של 
המורשת  זה  ובכלל  הקיים,  המידע  מאגר  הרחבת  הנוכחית:  התכנית  מטרות 
הבלתי־מוחשית, לגבי האתרים הראויים לשימור בעיר העתיקה וזיהוי מונומנטים 
נוספים בעלי פוטנציאל לשימור� התכנית מגדירה את הדרך לשימורם ולשיקומם 

של מונומנטים אלה הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית� 

ההתנסות המעשית בשימור מונומנטים חשפה אותנו, בין היתר, להתמודדות עם 
קשיים שונים שהרחיבו את משרע התבחינים הנדרשים להגדרת פרויקט ליישום� 
אם ערכו התרבותי של מבנה היה הבסיס להגדרתו כמונומנט, אזי הִמשתנים כמו 

גודל המבנה, עלות הביצוע והבעלויות הן שהגדירו את ישימּותו לשימור�
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8.21 תיעוד המונומנטים
כאמור, אחת ממטרות הפרויקט היא הרחבת מאגר המידע הקשור באתרי השימור 
והמונומנטים שבעיר העתיקה� למשימה זו שלוש מטרות: הצורך המדעי בהרחבת 
הידע הקשור בעיר העתיקה בכלל ובמבנים החשובים שבה בפרט; השלמת מפת 
האתרים ותוספת מידע עליהם ואיסוף מידע בסיסי על כל אתר המיועד לשימור 

כבסיס להבנתו ולהערכתו�

לצורך תיעוד המונומנטים פיתחה רשות העתיקות כרטיס־תיעוד במסגרת התיעוד 
הכלל־עירוני של אתרי־שימור )לאו דווקא בעיר העתיקה(� השימוש בפורמט זהה 
מאפשר ליצור בסיס אחיד לאגירת המידע, הערכת האתרים וסיווגם� תוצרי סקר 

תיעוד המונומנטים מוצגים בנספח 12 - כרטיסי תיעוד למונומנטים�

8.22 תכנון שימור האתרים
בהסתמך  רחב�  באופן  מתועד  ולפיתוח,  לשימור  וישים  ראוי  שנמצא  אתר 
ערכיו  ונחקרים  מתועדים  ובו  מקיף  סקר  נערך  הראשוני,  התיעוד  כרטיס  על 
ההיסטוריים והפיזיים של המבנה ומוערכת חשיבותו התרבותית� הסקר של כל 

אתר התמקד בפעולות אלו:

תחקיר היסטורי; 	

תיעוד מצבו הפיזי הנוכחי של המבנה;  	

זיהוי וניתוח גורמי הבלייה והסיכון המאיימים על המבנה; 	

הערכת דרגת השימור הראויה לערכו התרבותי של המבנה� 	

סקר מקיף זה הוא הבסיס להכנת תכנית־שימור למבנה� בהכנת תכנית השימור 
נחקרים כל גורמי הבלייה והסיכון למבנה� החקירה כוללת את איתור הבעיה ואת 
הגורמים לה� בשלב הבא מוצע הפתרון לטיפול בבעיות והמטרה היא להאט, ככל 
השימור  פתרונות  כל  נכללים  השימור  בתכנית  המבנה�  בליית  קצב  את  הניתן, 
יחדיו כדי שפתרון בעיה אחת לא יגרום לבעיה אחרת� על תכנית השימור להיות 
מאוזנת והרמונית ולפעול כמערכת אחת הנותנת מענה לבעיות הבלייה שזוהו 

בשלבים המוקדמים יותר�

תכנית השימור כוללת הוראות לביצוע עבודות השימור בשטח� כל בעיה מסומנת, 
מוסברת וזוכה לפתרון� אופן יישום פתרונות השימור נקבע בדו־שיח מתמשך בין 

המתכנן לבין המשמר המומחה העובד בשטח�

באתר  השימוש  והגדרת  השימור  תכנית  המונומנט,   – לשימור  האתר  תיעוד 
בעתיד הם נקודות המוצא להכנת לתכנית־פיתוח שלמה לאתר�

לתכנית־שימור  ודוגמה  הגרמנית  לכנסייה  שהוכן  לכרטיס־תיעוד  דוגמה  להלן 
לאתר )שרטוט מתוך תכנית השימור שהוכנה לשער־מרים - כנסיית סט׳ מריה 

של האבירים, עמ׳ 107-104( )ראו גם נספח 12 - כרטיסי תיעוד למונומנטים(�
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כרטיס־תיעוד מונומנט
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8.23 סקר השימור כבסיס לתכנון
לסקר העירוני מספר מטרות מנחות בשני מישורים – המכלול העירוני והמבנה 

הבודד:

תיעוד ראשוני של מבני העיר העתיקה; 

איתור מאפייני־בנייה ייחודיים; 	

איתור ִמפגעים פיזיים במבנים; 	

דירוג השוואתי של ערכם התרבותי של המבנים ומאפייניהם;  	

ניתוח הרקמה הבנויה במכלול העירוני;  	

קביעת ערכי השימור ומתן הנחיות לביצוע� 	

מאחר שבמסגרת העבודה לא ניתן היה להכין את הסקר על כל המבננים והמבנים 
בעיר העתיקה, הוחלט על ביצוע ׳ּפיילוט׳ בשלושה ִמבננים שנבחרו כמדגם מייצג 
הרכיבים  את  כללה  העבודה  שיטת  העתיקה�  העיר  של  האורּבני  המרחב  לכלל 

הבאים:

התכנון  עבודת  במהלך  שפותחו  ולרחוב,  למתחם  בכרטיסי־תיעוד  שימוש  	
המוקדמת )תכנית 10276( ועודכנו לצורך תכנית זו;

פיתוח כרטיס־תיעוד מפורט למבנה; 	

ביצוע סקר־שדה ומילוי כרטיסי הסקר תוך שימת דגש על הקשר בין המבנה  	
הבודד לסביבתו;

הערכת חשיבות המבנה, לאחר עבודה השוואתית ודירוגו על פי סולם הערכים  	
המסכם את כרטיס התיעוד;

עדכון הכרטסת הממוחשבת; 	

עריכת מפה מסכמת ובה דירוג המבנים לפי הסולם המופיע בכרטיס־תיעוד  	
המבנה;

הבאת המידע בפני צוות התכנון� 	

8.24 מבנה כרטיסי התיעוד
כרטיס לתיעוד מתחם - כולל מידע בסיסי להגדרת גבולות המתחם המתועד,  	
סקירת מאפייני הרקמה הבנויה, האלמנטים הבולטים )הן מבחינה חזותית 
הבנייה  של  הכללי  הפיזי  מצבה  עיקריים,  מפגעים  החשיבות(,  מבחינת  והן 

במתחם ואיכותה ופוטנציאל הרחבת הבנייה במתחם זה;

כרטיס לתיעוד רחוב – כולל מידע על אופן תפקוד הרחוב, המבנים והחללים  	
ואופי  נקודות־ציּון  בלתי־מנוצלים,  ושטחים  פתוחים  שטחים  שלאורכו, 
תשתיות,  הבניין,  ופרטי  הרחוב  ריהוט  מאפייני  הרחוב,  לאורך  הבנייה 
הערכת איכות הבנייה וכן הערכה לגבי פוטנציאל הרחבת הבנייה ואפשרויות 
הפיתוח� במסגרת תכנית זו אוחד המידע שנאסף על־ידי כלל יועצי התכנית 

ורוכז בכרטיס־רחוב אחד;

זה  יותר משאר הכרטיסים� כרטיס  מבנה - הוא מפורט  של  כרטיס־תיעוד  	
כולל בחינה של המבנה, החל ממשמעותו האורּבנית וכלה בפרטיו האדריכליים 
ובמצבו הפיזי� הכרטיס כולל נתונים כלליים על המבנה, צורתו האדריכלית, 
אופייניים  אדריכליים  פרטים  המבנה,  גג  הבנייה,  סגנון  הבנייה,  חומרי 
וייחודיים, תשתיות ואביזרים שונים על המבנה וסביבתו, תיאור ְּפנים המבנה 

)אם הכניסה אליו אפשרית(, בעיות פיזיות והנדסיות וכן הערכת המבנה�

8.25 דירוג המבנים
דירוג המבנים בעיר העתיקה מבוסס על הערכים התרבותיים הגלומים בהם: ערך 
חברתי־דתי, ערך היסטורי, ערך אמנותי־אדריכלי וערך מדעי־טכנולוגי� כל מבנה 
נסקר הן כאובייקט בזכות עצמו והן בהקשרו הסביבתי, התרבותי והעירוני� כל 
מבנה שנסקר, דורג על פי שתי קטגוריות: דירוג אדריכלי־עירוני ובו ארבע תת־

דרגות, ודירוג כמבנה בעל ערך ציבורי במשמעות ערכית ובלתי־מוחשית�

דירוג אדריכלי־עירוני

דירוג ערּכִי א׳ - יחידה ארכיטקטונית שלמה, בעלת ערך אדריכלי יוצא־דופן,  		
הבולטת ברקמה העירונית ועונה על הקריטריונים הבאים:
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המגדיר  מבנה  דוגמת  בעיר,  נקודות־ציּון  המהווה  פעיל  אורּבני  תפקיד   
כיכר או ציר מרכזי;

סגנון  מבחינת  ביותר  והשלמה  הגבוהה  ברמה  מקורית  איכות־בנייה   
הבנייה ומאפיינים טיפולוגיים מובהקים;

לעיר  טיפוסיים  מפוארים,  או  מקוריים  אדריכליים  באלמנטים  עושר   
העתיקה של ירושלים, כגון: פתחים, עיטורי־אבן, פרזול, רצפות באיכות 

גבוהה או אלמנטים יוצאי־דופן;

השתמרות תכנית המבנה בשלמותה, כולל הרכיבים המקוריים�  

דירוג ערכי ב׳ - מבנה בעל ערך אדריכלי ואורּבני ניכר, העונה על הקריטריונים  	
הבאים:

ערך אדריכלי גבוה;  

תפקיד אורבני פעיל;  

אפיון טיפולוגי מובהק;  

העתיקה,  לעיר  וטיפוסיים  איכותיים  אותנטיים,  אדריכליים  אלמנטים   
כגון פתחים או עיטורי־אבן;

רמת השתמרות טובה� אף אם נעשו שינויים במבנה, הם אינם משמעותיים   
האלמנטים  ואת  המבנה  תכנית  את  לזהות  באפשרות  פוגעים  ואינם 

המקוריים שלו�

דירוג ערּכִי ג׳ - מבנים ׳מן השורה׳ המרכיבים את מרבית הבנייה של העיר  	
העתיקה ועונים על הקריטריונים הבאים:

ממבנן  כחלק  אלא  עצמאי,  באופן  אורּבנית  מבחינה  עומדים  אינם  הם   
שלם;

הם בעלי מאפיינים מיוחדים בודדים מבחינת אופי הבנייה ואיכותה;  

אין בהם אלמנטים מקוריים, או אלמנטים אדריכליים מקוריים בודדים,   
כללית  חזות  יוצרים  שאינם  נמוך,  הישרדות  במצב  אלמנטים  בהם  ויש 

מפוארת;

פתחים,  פריצת/סתימת  הרמות:  בכל  שינויים  כולל  ההשתמרות  מצב   
בחומרי־בנייה  ושימוש  בחדשים  מקוריים  אלמנטים  החלפת  תוספות, 

חדישים�

דירוג ערּכִי ד׳ - מבנים ללא ערך לשימור או מבנים וחלקי־מבנים להריסה,  	
העונים על הקריטריונים הבאים:

ומעברים  סמטאות  חסימת  כגון:  האורּבני,  בחלל  הפרעה  יוצרים  הם   
ציבוריים/חצי־ציבוריים, חודרים לכיכרות, סוגרים חצרות וכיוצא בזה;

איכות תכנון מקורי נמוכה, תוספות מאוחרות הפוגעות בשלמות מבנים   
מדרגה גבוהה, או מבנים באיכות־בנייה ירודה )צריפים ופחונים(;

מבנים במצב פיזי מסוכן, שערכם התרבותי, האדריכלי או ההיסטורי אינו   
מצדיק שימור�

דירוג ערך ציבורי

ערכים  המשקפים  מבנים   - לציבור  חשיבות  בעל  מבנה  היא  נוספת  קטגוריה 
לאירוע  עדּות  כמו  מיוחדת,  משמעות  בעלי  וחברתיים  תרבותיים  היסטוריים, 
אישיות  פעלה  או  התגוררה  בו  מבנה  התיישבות,  לתקופת  עדות  היסטורי, 
בית־מושל,  בתי־חולים,  בתי־פקידּות,   – ומבני־ממשל  מבני־חינוך  ציבורית, 
בתי־כלא, מבני־דת, מבני־תעשייה, מתקנים חקלאיים, מערכות־מים, מערכות־

ביצורים ומבני־ביטחון� 

כל אלה ידורגו לפי ארבע הדרגות הערכיות דלעיל, אך תודגש החשיבות הציבורית 
מהוראות  חלק  הם  אלה  קריטריונים  והשימורי�  הפיזי  לערכם  בנוסף  שלהם 

התכניות 10276 ו־13538 )ראו נספח 6(�
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8.26 שפת הרחוב של העיר העתיקה - עקרונות
הצירים  עם  יחד  אשר  ותיירותיים  מסחריים  בצירים  בעיקר  להתמקד  יש 
להבחין  יש  העתיקה�  בעיר  הציבורי  המרחב  של  עיקרו  את  מהווים  המשניים 
בעיקר  המשמשים  משניים  רחובות  תיירותיים,  לצירים  מסחריים  צירים  בין 
חצר  היוונית,  הפטריארכיה  הקבר,  כנסיית  כגון:  מונומנטים,  ומתחמי  למגורים 

הפטריארכיה הארמנית, חצר כנסיית סנטה־אנה וכדומה� 

הגם שיחידת הבינוי הבסיסית היא, לִעתים קרובות, בעלת צורה פשוטה למדי, 
יד  ללא  היסטוריים שנוספו  אינסופי של טלאים  מגיבוב  נוצרה  איכות הסמטה 
מכוונת� לריבוי השכבות ולעומק הרבדים שיש בעיר העתיקה, אין אח ורע בשום 

אזור אחר של ירושלים� 

גם  אותה�  הבונים  הרכיבים  סך  רק תוצאה של  אינה  איכות הרקמה האורּבנית 
לזיקות שבין הרכיבים יש חשיבות לא פחותה מן הרכיבים עצמם�

המכנה המשותף לאופן הבנייה של העיר העתיקה עד תחילת המאה ה־20 הוא 
אינו  המבנים  חזיתות  שמספרות  הסיפור  הבנייה�  וטכנולוגיית  החומר  אחידות 
בעיר  הופיעו  המודרנית  בתקופה  חידה�  ומהווה  מָידית,  לקריאה  תמיד  ניתן 
שאחד  מכאן  פניה�  את  ששינו  חדשים  וחומרים  טכנולוגיות־בנייה  העתיקה 
בין  הבחנה  דורש  עתיקי־יומין  וברחובות  ְּבסמטאות  לטיפול  המנחים  הקווים 

אלמנטים זרים לסיפור שהמבנה מספר לבין הלקסיקון האמתי שלו�

8.27 תולדות התפתחות שפת הרחוב בעיר העתיקה
העיר העתיקה המוכרת לנו היום, נתחמה על־ידי סולימן המפואר שבנה מחדש 
הרומית  המושבה  יסודות  על  בנויה  היא   �1540–1538 בשנים  חומותיה  את 
לספירה  השנייה  במאה  קיסר  הדריאנוס  על־ידי  שנבנתה   Aelia Capitolina
העיר  חורבות  על  נבנתה  שני� המושבה  בית  העיר מתקופת  חורבותיה של  ועל 
העליונה, וכמו בכל המושבות הרומיות היא נחצתה על־ידי שני צירים הניצבים זה 
לזה: הקרדו שחצה את העיר בכיוון צפון־דרום, והֶדקּוַמנוס שחצה אותה בכיוון 
לארבעה  העיר  לחלוקת  הבסיס  והיא  היום  עד  נשמרה  זו  חלוקה  מזרח־מערב� 
הצלבנים�  שלטון  תחת  עוד  ודתית  לאומית  משמעות  לקבל  שהחלה  רבעים, 

שעמק  ולמרות  הרומית,  העיר  לחומות  מחוץ  נותר  הבית  הר  של  הגדול  שטחו 
ה־tyropoeon ‒ שהפריד בין הר הבית לבין העיר ‒ התמלא בעפר ברבות השנים, 

מורגשת הפרדה זו עד היום� 

את  ועיצבה  וסמטאות  חצרות  סביב  בתים  של  רקמה  התפתחה  החומות  בתוך 
עם  ומעורבי־שימושים  פשוטים  המגורים  מבני  רוב  העיר�  של  המיוחד  אופייה 

מבני ציבור, דת וקהילה� 

דופנות הרחוב 

המרכיבים החשובים בדופנות הרחוב באים לידי ביטוי בנקודות הבאות: שכבות־
בינוי, דלתות, תאורה והארה, חיווט )מכל סוג(, שילוט )הְכוונה, מסחרי, תמרורים, 
מתקנים  מערכות־מים,  רחוב,  ריהוט  צמחייה,  ריצוף,  וכו׳(,  פרטי  תיירותי, 

תפקודיים כמו איסוף אשפה�

רמות הטיפול נחלקות לשניים:

התערבות  ותאורה;  ריצוף  תשתיות,  החלפת  הכוללת  אינטנסיבית  התערבות 
על  שמירה  תוך  ויזואליים  מפגעים  סילוק   – חזותי  שיפור  הכוללת  מינימאלית 

השפה הקיימת�

מינימאלית� המופע  נדרשת התערבות  בעיר העתיקה  כי  על המתכננים מוסכם 
חזותיים;  במפגעים  טיפול  הוא  העבודה  ועיקר  במרחב  נוכח  הייחודי  האורּבני 

לכן יש:

להימנע מריהוט־רחוב אם אינו נדרש;  

להימנע מהתייחסות שונה לרבעים השונים;  

להבחין בין צירים להולכי־רגל לבין צירי־תנועה ;  

לזהות צירים מרכזיים;  

לזהות היררכיה של צירים;  

לעשות שימוש מושכל בחומרים קיימים�  
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לסיכום

כשמטפלים בשפת הרחוב של העיר העתיקה יש לזכור כי היא מורכבת מאלמנטים 
פיזיים מוְבנים מחד גיסא ומשפה סוציו־תרבותית של האוכלוסייה מאידך גיסא� 
השוק, לדוגמה, מתאפיין לא רק באלמנטים האדריכליים המרכיבים את הרחוב: 
הקמרונות, המעקים, המדרגות וכדומה, אלא גם ובעיקר באופן תצוגת המוצרים 
למכירה, הריחות, הצלילים והלוגיסטיקה המלווה את המסחר )עגלות היד, חוטי 

התלייה, השילוט וכדומה(�

הרחוב  לשפת  עיקרי  מאפיין  אולי  הוא  המוסלמי  ברובע  הדלתות  על  הגרפיטי 
קונפליקט  קיים  העתיקה�  בעיר  הערבית־מוסלמית  האוכלוסייה  של  העכשווית 
ולשחזר,  לחשוף  מעוניינים  שאנו  המבנים  של  הפיזית  המורפולוגיה  בין  מובנה 
חיה�  כעיר  ירושלים  של  התופעה  את  המלווה  האורגנית  ההתפתחות  לבין 
ליפול  שלא  כדי  אלה,  מרכיבים  שני  בין  לאזן  תתבקש  תכנונית  אסטרטגיה  כל 
הפוגעת  תוססת  עיר  לחלופין,  או,  סטרילית  אך  אסתטית  עיר  של  למלכודת 

בערכים מונומנטאליים בעלי חשיבות תרבותית עולמית�

המבנה הטופוגרפי של העיר העתיקה וסביבותיה

8.28 גובה הבנייה בעיר העתיקה
לירושלים העתיקה יש קו רקיע ייחודי משלה וקו זה הוא ממאפייניה הבולטים� 
חומותיה, הגבעות סביבּה, מורדותיה של הרקמה האורבנית והמגדלים המזדקרים 
בזיכרון  עמוק  הנטועים  ירושלים  של  החזותית  המורשת  יסודות  הם  ממנה 

הקולקטיבי�

ההבנה כי לקו הרקיע של העיר העתיקה יש חשיבות רבה והניסיון לתעד וללמוד 
את החזית החמישית של העיר )חזית הגגֹות( אינם חדשים� מפת רצועות הגובה 
היא נדבך נוסף בניסיון לתעד ולחקור את קו הרקיע של העיר� השוני העיקרי בין 
המוצא: מפת  בנקודת  הגבהים טמון  לבין מפת  העיר  גגות  הקודם של  התיעוד 
יהיה  ניתן  ליצור כלי תכנוני שבאמצעותו  כוונה  ובוצעה מתוך  הגבהים תוכננה 
לשמר את מאפייני קו הרקיע העירוני ולבחון, עם זאת, את האפשרות להמשיך 

בפיתוח העיר באופן מושכל�
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8.29 עקרונות הבנייה על פי מפת הגבהים
העיר העתיקה התברכה בטופוגרפיה ייחודית שהשפיעה על התכנון האורבני ועל 
חלוקת הפונקציות העירוניות� אחד המאפיינים הבולטים של קו הרקיע הוא קו 
הגגות העוקב אחר הטופוגרפיה� קו רקיע ייחודי זה נובע מכך שגובה הבנייה בעיר 
העתיקה אינו עולה על שלוש קומות� על סמך מאפיין זה פּותח כלי־עזר תכנוני 
המציין את גובה הגגות בעיר� כל גג מצוין בצבע על פי גובהו האבסולוטי )ולא 
לפי מספר הקומות( וציּון־גובה זה נעשה על־פי סולם צבעים שנקבע מראש כך 
שהמפה נוצרה מרצף הגגות בעיר העתיקה )עמ׳ 113(� בנוסף הוכנה מפת גבעות, 
מורדות וגאיות מרצף הגגות בעיר העתיקה� זוהי מפה טופוגרפית של גגות ושל 
קו הרקיע� במפה זו )עמ׳ 111( נראים בבירור עקבות הנחל העובר משער הפרחים 
לכיוון צפון הר הבית, גיא הטירופיאון ונחל צולב� גם הגבעות שמצפון וממערב 

להר הבית נראות בבירור במפה זו� 

מטרות מפת הגבהים

תיעוד קו הרקיע של העיר העתיקה;  	

מידע נוסף על מרכיבי הרקמה האורבנית של העיר העתיקה; 	

פיתוח כלי תכנוני שיאפשר להעריך את פוטנציאל ההגבהה של מבנים בתוך  	
החומות מבלי לפגוע בקו הרקיע; 

כלי שיסייע לבחון את גובהו של המבנה הבודד ביחס לגובה סביבתו וביחס  	
לגובה כלל המבנים בעיר העתיקה;

כלי מחקרי שיאפשר הבנה גאומורפולוגית של העיר� 	

שילוב מפת הגבהים עם הנחיות התכנון וכלים אחרים

לא תותר כל בנייה חדשה בתוך חומות העיר העתיקה במרחק של עד כ־10    
עמ/9  מתכנית  נלקחה  זו  הוראה  החומה�  של  הפנימית  מהדופן  מטרים 
והוטמעה בהוראות עבודת התכנון המוקדמת )תכנית 10276(� לעניין זה אין 
הבנייה  איסור  קו  את  מפרטת  זו  תכנית  הקיימים�  המבנים  לגובה  חשיבות 

בסמוך לחומה )ראו מפה בעמוד זה(;
מפת העיר העתיקה ועליה סימון סכמתי של רצועת 10 מטרים )באדום( ו־50 מטרים )בכחול( 
מפני החומה כלפי פנים העיר העתיקה� במסמכי התכנית קיים סימון מדויק של רצועות אלו�

גובה הבנייה ברצועה של עד 50 מטרים מהדופן הפנימית של החומה לא יעבור   
את רום גובה החומה� הוראה זו, כקודמתה, נלקחה מתכנית עמ/9 והוטמעה 
בהוראות עבודת התכנון המוקדמת )תכנית 10276(� התכנית מציעה להגביל 
ראש  לגובה  )ולא  החומה  ִמדרך  מטרים   50 של  ברצועה  לגובה  הבנייה  את 
החומה(� שתי הוראות אלו בדבר בנייה בסמוך לחומה, נועדו לא רק להגן על 

החומה, אלא גם להדגיש את משמעותה התרבותית )ראו מפה בעמוד זה(;

מונומנטים  לעבר  ומונומנטים,  נקודות־תצפית  ממספר  לשימור  מבטים   
אחרים בעיר העתיקה; 
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הקפדה נוספת לגבי גובה הבנייה המרבי לאורך מסדרונות־מבט, וזאת מֵעבר   
של  ומיקומו  היה  כאן�  כלשהן שהוגדרו  רצועות־גובה  על  שיחולו  למגבלות 
מבנה ביחס לרצועת הגובה יאפשר תוספת של בנייה לגובה, אך זו תסכן מבט 

שהוגדר לשימור, לא תאושר תוספת כזו;

במידה  ובסביבותיה�  בעיר  אחרות  נקודות־עניין  אל  הרחוב  מגובה  מבטים   
שהגבהת מבנה מתאפשרת על פי מפת הגבהים, אך עלולה לחסום מבט מהרחוב 
הוא השפעת  נוסף שייּבחן  היבט  כזו�  לא תאושר תוספת  לשימור,  המוגדר 

גובה המבנה על איכות הסביבה, כמו חסימת אור השמש וזרימת האוויר�

מילוי כרטיס התיעוד דורש לימוד מעמיק של המבנה, מקומו ברקמה העירונית   
וחשיבותו התרבותית� מסקנות כרטיס התיעוד עשויות להשפיע על ההחלטה 
מבנים  להרחיב  לאפשרות  המתועד�  המבנה  של  הרחבתו  את  לאפשר  אם 

מדירוגים שונים מתייחסות הוראות תכנית 10276 ותכנית 13538�

מפת גבהי הגגות בעיר העתיקה, 2009

סוגי הגגות בעיר העתיקה, 1967

מקור: ״אטלס ירושלים״. מחלקת המדידות 1968, בעריכת ד. עמירן, א. שחר, י. קמחי.

מקרא

TYPE OF ROOF, 1967 ,סוג הגג

שטוח

רעפים

משופע )ללא רעפים(

כיפה 

אחר

בניין הרוס

FLAT

GABLED )TILES(

SLANTED )OTHER THAN TILES(

CUPOLA

OTHER

DESTROYED BUILDING
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8.30 פרטים וִמפרטים למבנים קיימים
העיר העתיקה מוכרזת כאתר־מורשת־עולמית על פי האמנה בדבר הגנת המורשת 
הטבעית והתרבותית העולמית� על פי אמנה זו המדינה האחראית נדרשת ״לפתח 
מחקרים מדעיים וטכניים ולגבש שיטות־פעולה שיאפשרו לה לנקוט פעולות מול 
הפרטים  וניתוח  הכלים  לפיתוח  הסיבה  זו  המורשת״�  על  המאיימות  הסכנות 

והמפרטים לגבי המבנים במקום�

את המבנים בעיר העתיקה אפשר למיין לפי שיוכם הטיפולוגי� הטיפולוגיה של 
המבנים היא תוצאה של מספר גורמים: 

סוג השימוש במבנה לאורך השנים )ציבורי, מסחרי, פרטי(;  	

תקופת הקמתו של המבנה;  	

טכנולוגיית הבנייה;  	

מיקום המבנה�  	

הטיפולוגיה של המבנה מתבטאת בעיקר בפרטיו� לסוג מבנה מסוים, בעל שימוש 
מסוים, בתקופת בנייה מסוימת יש פרטי חלונות, דלתות, סיתות ומתכונת בנייה 

האופייניים לו� 

פרטי המבנה הם הגורמים המשפיעים ביותר על חזותו ואופיו של המרחב הציבורי 
בעיר העתיקה� במטרה לשמר את אופי המקום ולאפשר פיתוח שלא יפגע באופי 
המרחב, פותחו הִמפרטים הכוללים הוראות תכנון וביצוע של פרטים בסיסיים 

בעיצובה ובתפקודה של הרקמה העירונית� 

נתונים שכולל את  יוצרים אינוונטר המתבסס על מאגר  ִמפרטי העיר העתיקה 
ומבניות�  אורבניות  טיפולוגיות  לפי  בחלוקה  ירושלים  של  ההיסטורית  הרקמה 
העירוני  המרחב  מרכיבי  להבנת  האינוונטר  משמש  מאגר־מידע,  להיותו  בנוסף 
האדריכליים,  הפרטים  כי  למדים  אנו  האינוונטר  מניתוח  ולניתוחם�  הבנוי 
ההנדסיים והתשתיתיים תלויים בטיפולוגיה ולכל טיפולוגיה יש מערכת פרטים 
חלון,  )לדוגמה:  מפרט  כל  עצמם�  הִמפרטים  נבנים  זה  באופן  אותה�  המרכיבה 

דלת, סורג( ישויך לסוג טיפולוגיה מסוים� 

בניית האינוונטר של ִמפרטים בעיר העתיקה נועדה לשרת את המטרות הבאות:

הכרה והבנה של חומרי הבנייה המסורתיים; 	

הכרת הטיפולוגיה היוצרת את חזות העיר, לימוד והבנת ערכיה האדריכליים,  	
ההיסטוריים והחברתיים;

חיזוק ההבנה והשימוש בטכנולוגיות־בנייה מסורתיות; 	

הבנה מעמיקה של הפרטים האדריכליים, הטכנולוגיים וההנדסיים המרכיבים  	
את חזות העיר;

בניית מערכת הנחיות לתחזוקה, שימור ושחזור של פרטי הרקמה הבנויה; 	

יצירת כלי בסיסי לניהול השימור בעיר העתיקה; 	

הגברת העניין וההבנה של הציבור במורשת הבנויה של העיר העתיקה; 	

שיעבדו  מקומיים  בעלי־מלאכה  להכשרת  מסד  שישמש  מאגר־מידע  יצירת  	
בטכניקות מתאימות למקום�

בניית אינוונטר הפרטים:

סיור להכרת השטח והבנתו; 	

חלוקת העיר ליחידות אורבניות מאפיינות; 	

וכן  גגות(  )כגון: חלונות, דלתות,  והכנת ארכיון ממוחשב  תיעוד פרטי הבניין  	
חלוקת־ביניים )כגון: חלונות קשת, חלונות מלבניים וכדומה(;

לכל מבנה שתועד ניתנה מעין ׳תעודת־זהות׳ שתקשור בין הפרטים המתועדים  	
לבין המבנה עצמו;

על־פי  מוינו  המתועדים  והפרטים  האופייניות  הבנייה  טיפולוגיות  הוגדרו  	
טיפולוגיות אלו;

נערכה מפת ריכוז נתונים ועליה המבנים, שיוכם הטיפולוגי, פרטיהם וקישורם  	
לארכיון הפרטים הגרפי והמצולם� 
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חלוקת העיר העתיקה ליחידות גאוגרפיות לצורך איסוף המידע וארגונו:

זיהוי ראשוני של מאפייני הרקמה הבנויה� ניתן להבחין בהבדלים בולטים בין חלקי העיר 
השונים� במחקר מעמיק יותר אפשר יהיה לזהות את המרכיבים האורּבניים של רקמה זו 

כגון ה׳חוש׳, ה׳חראת׳ והיחידה האורגנית�

מקור: אבנר אמירי, מ�נהל שימור.
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מאינוונטר לִמפרט�

מקור: אבנר אמירי, מ�נהל שימור.
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חלוקת העיר ליחידות גאוגרפיות לצורך עבודת איסוף המידע וארגונו�

מקור: אבנר אמירי, מ�נהל שימור.
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זיהוי, תיעוד וניתוח המבנים לאורך רחובות המתחם� פרטי הבניין מזוהים בחלק ממכלול אדריכלי ושיוך טיפולוגי ולא בפרטים בפני עצמם�

מקור: אבנר אמירי, מ�נהל שימור.
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הצמדת תעודת זהות לכל מבנה: מספר סידורי, מיקום, שיוך טיפולוגי, מיקום התצלומים בארכיון הממוחשב�

מקור: אבנר אמירי, מ�נהל שימור.
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הבניין  פרטי  קביעת  לצורך  מסוימת  לטיפולוגיה  השייכים  מבנים  קבוצת  זיהוי 
והמכנה המשותף ביניהם�

8.31 מפרטים לעבודות בנייה
הקשרם  תכנונם,  אופן  לגבי  מקצועיים  למתכננים  כמידע  נועדו  הִמפרטים 
ולא  המתכנן  לפרשנות  אפשרות  מתן  תוך  במבנה,  שילובם  ודרך  הטיפולוגי 

כפתרון נתון מראש�

כדי שהִמפרטים יהיו שימושיים ככלי תכנוני לשימור ולפיתוח, הוגדרו קהלי היעד 
והצרכנים הפוטנציאליים. הגדרת קהלי היעד עומדת בבסיס עריכת הִמפרטים, 

כדי שאלה יהיו קריאים ומכּוונים לצורכיהם של קהלי־יעד אלה:

בעלי המבנים;  	
דיירי המבנים;  	
בעלי־מלאכה; 	

אדריכלים, מהנדסים ומתכננים; 	
אנשי מערך התכנון העירוני� 	

על הִמפרטים לספק מידע והנחיות בכמה רמות ולמספר מטרות:

לתחזוקה שוטפת של המבנה; 	

לשימור ולשיקום המבנה; 	

לאופן הוספת בנייה חדשה למבנה קיים; 	

לטיפול בתשתיות; 	

הנחיות למתכננים מקצועיים לגבי אופן תכנון הפרטים, חומריות, טכנולוגיה,  	
הקשרם הטיפולוגי ודרך שילובם במבנה, תוך מתן אפשרות לפרשנות המתכנן 

ולא כפתרון מוחלט מראש�

במהלך עבודת התכנון הוכנו על־ידי רשות העתיקות 3 מפרטים: מפרט אדריכלי 
לתכנון פרטי חלון במבני מסחר ומגורים מהמאה ה־19, מפרט הנדסי לייצוב גגות 
נספח  )ראו  מסחריות  בחזיתות  גלילה  תריסי  להתקנת  אדריכלי  ומפרט  כיפה, 

13 - מפרטים לדוגמא(�
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9. תשתיות הנדסיות
תכנית־יישום  הוכנה  העתיקה,  בעיר  ולשימור  להתחדשות  זו  עבודה  במסגרת 
למרחב הציבורי� תכנית זו נסמכה בין היתר על תכנית האב לטיפול בתשתיות 

הנדסיות בעיר העתיקה�

9.1 איסוף המידע וצורת הצגתו
תיק תיאום תשתיות נפתח לפרויקט העיר העתיקה בעיריית־ירושלים באוגוסט 
החשמל  חברת  הגיחון,  התשתית:  גורמי  לכל  הופצו  וקובצי־רקע  מפות   �2008
רשות  בזק,  )חח״י(,  המזרח־ירושלמית  החשמל  חברת  )חמ״י(,  הישראלית 
המידע  את  עליהם  לסמן  שהתבקשו  מצלמות(  )תשתית  והמשטרה  העתיקות 

התשתיתי הקיים�

הפרויקט  את  להסביר  במטרה  התשתית  גורמי  עם  תיאומים  נעשו  במקביל 
קיימות;  תשתיות  פריסת  כלל  המידע  המבוקש�  המידע  מהות  ואת  וחשיבותו 
לרבות שנת הנחתן, מצבן, כשלים ידועים הדורשים טיפול תחזוקתי ו/או העתקה; 

תכניות לשיפור הרשתות לטווח קצר, בינוני וארוך וסדרי־עדיפויות� 

המידע שנאסף )ברובו לא ממוחשב( שורטט בתוכנת אוטוקד וסימון התשתיות 
השונות שולב במפות הרקע הממוחשבות�

המידע שנאסף כלל תשתיות שמונחות בקרקע בלבד ולא סימון של סבך הצנרת 
והכבלים שעל קירות הבתים� 

המידע של כל התשתיות הוצג על מפת העיר העתיקה, אך מפאת רוחב הסמטאות 
וקנה המידה של המיפוי אפשר היה לסמנם בצורה סכמתית בלבד� לכל רחוב/
סמטה בעלי משמעות הוכנו חתכי־רוחב אופייניים שבהם תואר המיקום )בהתאם 
למידע שנאסף( של התשתיות השונות בחתך הרחוב� מיפוי נפרד ומפורט הוכן 

לכל סוג של תשתית על גבי מפות נפרדות�

איסוף המידע מגורמי התשתית נעשה בסיוע המחלקה לתיאום עבודות־תשתית 
באגף תחבורה ותכנון תשתיות )תושי״ה( בעיריית־ירושלים�

להלן תיאור הפריסה המרחבית של התשתיות בעיר העתיקה:

מים – מנהרת שירותים של חברת הגיחון ובה קווי מים, ביוב וניקוז, עוברת מן 
השלשלת,  ברח׳  וכן  הכותל  לרחבת  לכניסה  ועד  הגיא  רח׳  של  התחתון  הקצה 
מאזור המדרגות המחברות לרחוב הגיא ועד לשער השלשלת� קיימת צנרת־מים 
של חברת הגיחון להזנה ולחלוקת מי־שתייה עד לשעון הצרכן ומהשעון בעזרת 

צנרת פרטית לבתים )חלקים ניכרים ממנה עוברים על הקירות החיצוניים(;

ביוב – קיימת צנרת־ביוב מהצרכנים אל מאסף הביוב העירוני של הגיחון המונח 
ברחובות ובסמטאות העיר העתיקה� בחלק מבתי הרובע המוסלמי קיימים בורות־

ספיגה;

ניקוז - צנרת־ניקוז מצויה רק בחלק מסמטאות העיר העתיקה; 

אל  חשמל  מוליכה  המזרח־ירושלמית  החברה  של  החשמל  תשתית   – חשמל 
מרבית הצרכנים בעיר העתיקה� תשתית החשמל של חברת החשמל הישראלית 

מוליכה חשמל לרובע היהודי;

בחלק  העתיקה�  העיר  סמטאות  במרבית  מונחות  ׳בזק׳  תשתיות   – תקשורת 
סיבים  ו/או  תקשורת  כבלים,  הובלת  ל׳תווך׳  תשתית  מונחת  מהסמטאות 

אופטיים, כולל תשתית לכבלי מצלמות;

תאורה - בסמטאות העיר העתיקה קיימת תשתית לתאורה �

9.2 איכות המערכות
רוב התשתיות ההנדסיות בעיר העתיקה ישנות, חשופות לבלאי מואץ וחלקן   
הגדול בעלות כושר הולכה לקוי ובמצב של הידרדרות הדרגתית� רבות מהן 

מתקרבות לסיום תפקודן ונדרשים שיפורים, העתקות והרחבת רשתות;

התשתיות מונחות בתוך אתר ארכיאולוגי במילוי של שכבות היסטוריות;  

הריצופים במצב של הידרדרות הדרגתית ולִעתים מואצת;  

השימוש במים גדל בהתמדה, דבר המחייב הרחבת הצנרת;  
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ושברים�   סדקים  פרצים,  מנזילות,  סובלות  והניקוז  הביוב  המים,  צנרות   
עוברת  בהן  בסמטאות  הקרקע  לפני  מתחת  אל  חלחול  יש  מכך  כתוצאה 

הצנרת� בטווח הארוך נוצר סיכון ליציבות מבנים;

הרחבת  ומחייבות  הבלאי  את  מחישות  הביוב  במערכת  וסתימות  ספיקות   
הצנרת;

מפגעי־ריח,  הצפות,  גוררים  והניקוז  הביוב  למערכות  ׳פיראטיים׳  חיבורים   
פגיעה ביציבות מבנים ועוד;

של  להצפות  גורמים  הניקוז  למערכת  הביוב  מערכות  בין  צולבים  חיבורים   
ביוב/ניקוז בעת אירועי־גשם חזקים מאחר שכמויות נגר לא מבוקרות זורמות 

למערכת הביוב בהיקף העולה על כושר ההולכה ומפיצות ריחות רעים;

גידול הדרגתי בצריכת החשמל כתוצאה משימוש במכשירי־חשמל חדישים,   
)מזגנים(, מחייב שיפור דחוף של רשת החשמל הישנה;

מזרח־ירושלים  של  החשמל  לחברת  טרנספורמציה  בתחנות  מחסור  קיים   
ולחברת החשמל הישראלית;

בחלק מן הרחובות הנחת התשתיות אינה סדורה� שיטת ה׳ספגטי׳ של הנחת   
פוגע  עבודה  המבצע  גורם־תשתית  )כל  הבלאי  את  מאיצה  וצנרת  כבלים 

בתשתיות אחרות(;

התשתיות המונחות על חזיתות הבתים גורמות למפגעים אסתטיים חמורים�   

מערכת הביוב והניקוז

בסמטאות ָשהין וָשהיש הבתים מחוברים לבורות סופגים;  	

חיבורים  מפאת  הגשמים,  בעונת  בעיקר  מהצפות־ביוב,  סובל  הגיא  רחוב  	
של  בלתי־מספק  הולכה  כושר  ומפאת  הניקוז  וקווי  הביוב  קווי  בין  צולבים 
ויה־ אזור  הכותנה־הכותל,  שוק  בקטע  בעיקר  מתרחשות  ההצפות  הקווים� 

דולורוזה, עקבת א־תות וסראייה;

ברובע המוסלמי )באב־חוטא( יש בתים מתחת לקו הביוב הראשי ולכן הם  	
הפועלות  הגיחון  של  המשאבות  תחזוקת  הביוב�  למערכת  מחוברים  אינם 

במקרי־הצפה היא בעייתית והחברה שואפת להפסיק את השימוש בהן� קווי 
הביוב ברחוב אנטוניה ישנים מאוד והחלפתם נדרשת בדחיפות;

הרובע היהודי סובל אף הוא מבעיות־ניקוז; 	

בעיית הניקוז בעיר העתיקה משפיעה, בין היתר, על ניקוז מי הגשם בבורות,  	
בבריכת חזקיהו ובבריכת בית־ישראל�

מערכת המים 

נתוני צנרת המים לעיר העתיקה (לשנת 2007(

קוטר משוקלל אורך )במטר(הרובע
)באינטש(

הגיל 
)בשנים(

 פחת־מים*
)שנת 2007(

520%�528�4,6005היהודי

320%�026�3,1254הארמני

352049%�7,4203הנוצרי

444%�621�12,0173המוסלמי

אורך צנרת המים בעיר העתיקה הוא כ־27 ק״מ וגילה הממוצע 24 שנים� פחת 
המים ברובע היהודי וברובע הארמני הוא כ־20% ואילו ברובע הנוצרי והמוסלמי 
הוא עולה על 44% )!(� הסיבות לּפחת הגבוה הן צינורות בלויים )פרצים( ומדי־
בחלקי  הממוצע  על  משמעותית  עולה  העתיקה  בעיר  הְּפחת  מיושנים�  מים 

ירושלים האחרים, בהם עומד הפחת על־10% בלבד�

מערכת החשמל 

המזרח־ירושלמית  החשמל  חברת  נדרשת  והארמני  הנוצרי  המוסלמי,  ברבעים 
להחליף את כל הכבלים ולהוסיף שנאים� ברובע היהודי וברובע הארמני נדרשת 

חברת החשמל הישראלית אף היא להחליף כבלים ולהוסיף שנאים�
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מערכת התאורה והארה

העיר  בסמטאות  התאורה  מערכת  תוסדר  התשתיות,  הסדרת  תכנון  במסגרת 
התאורה  גופי  סוג  התאורה,  להתקנת  האדריכלי  המתווה  פי  על  העתיקה 

ואדריכלות האור�

9.3 ניתוח והערכה
9.3.1 סוגיות ובעיות עיקריות

בחסר  לוקים  שלהן  ההולכה  וכושר  קוטרן  התיישנו�  הקיימות  התשתיות   
וטעונים שיפורים, העתקות והרחבות לרשתות;

בשל רוחבן הצר של הסמטאות לא הונחו בהן תשתיות על פי תכנית לתיאום    
תשתיות� כל גוף פעל באופן עצמאי תוך חציית התשתיות הקיימות� כך נוצר 

מערך סבוך ופרוע של כבלים וצינורות )המכונה ׳ספגטי׳ בעגה המקצועית(;

נובעים מן הקושי  צולבים, חלקם  קיימים חיבורים  והניקוז  במערכת הביוב   
בתום  הוסרו  )שלא  זמניים  מעקפים  ליצור  הצורך  ומן  למערכת  להתחבר 

הביצוע( שבעטיים נגרמים מטרדי־ריח והצפות;

ניתן לדעת אם  גופי התשתית הוא סכמתי בלבד�  המידע התשתיתי שבידי   
מונחת תשתית כלשהי במקום כלשהו ואת עיקרי מידותיה, אך בחלק גדול מן 

המקרים הסימונים אינם מדויקים; 

וסימון  מיפוי  כולל  מפורטות,  מדידות־שדה  ויבוצעו  התכנון  שיתקדם  ככל   
מיקום  לגבי  המידע  איכות  בהדרגה  תשתפר  רכיבי־תשתיות,  של  מדויק 

התשתיות� הטמעת המידע ב־GIS העירוני תאפשר את זמינותו; 

ויוצרות מפגע אסתטי� הכיסויים  תשתיות רבות מונחות על קירות הבתים   
שחיברו  חבקים  מתכתיים,  באלמנטים  פוגעת  הקורוזיה  ִמתּבלים,  לכבלים 
ביחד קבוצות־כבלים התפרקו ונוספו בהדרגה תשתיות חדשות, לרוב בצורה 

בלתי־מוסדרת;

שעשויות  בחפירות  כרוכה  העתיקה  העיר  בסמטאות  התשתיות  החלפת   
של  בלתי־צפויה  הארכה  היא  המשמעות  ארכיאולוגיים�  ממצאים  לחשוף 

מן  חלק  של  הביצוע  ישימּות  על  והשלכות  מתקציבים  חריגות  העבודות, 
העבודות;

תימוך  בעבודות  כרוכה  תהיה  העתיקה  העיר  בסמטאות  תשתיות  החלפת    
קשה  לה�  הסמוכים  הבניינים  של  והן  החפירה  של  הן  משמעותיות,  ודיפון 
לאמוד את העלויות הכרוכות בעבודות אלו, אך למרות הכול יש לקחת מרכיב 

זה בחשבון בכל אומדן של עלויות לביצוע�

התחומים בהם יש ירידה מתמדת במצב התשתיות והגורמים האחראים לכך הם 
אלה:

ביצוע עבודה בתשתית אחת עלול לפגוע באחרת: כל גוף־תשתיות שביצע או   
יבצע עבודה, אינו מסוגל כמעט לבצעה מבלי לפגוע באופן כלשהו בתשתיות 

הקיימות; 

הצפות ביוב/ניקוז וסתימות במערכת הביוב: נגרמות מסתימות או מהולכת־  
חסר במערכת� גם כאן תידרש החלפת הצנרת בהדרגה או הרחבת קוטרה;

מאוד  גדל  והניקוז  הביוב  מערכות  אל  הלא־חוקיות  ההתחברויות  היקף   
בשנים האחרונות� עקב כך מתרחשות הצפות שנובעות מּכשל־הולכה בצנרת 

הניקוז והביוב;

מפגעי־ריח: חיבורים צולבים לא־חוקיים רבים בין קווי הביוב לקווי הניקוז   
גורמים לריחות רעים העולים ממערכת הניקוז אל סביבת הרחוב;

חלחול מים נקיים: החיבורים הצולבים בין מערכות הביוב והניקוז גורמים   
וגדלות  הולכות  בכמויות  מים  ולחלחול  התשתיות  של  מואצת  להידרדרות 
למערכת� הדבר עלול לסכן את יציבותם של מבנים במקרה של הצפה בסמוך 

ליסודותיהם;

בעיר  כבדים  )׳פחת־מים׳(  אבדני־מים  זיהתה  ׳הגיחון׳  חברת  מים:  אבדן   
העתיקה והיא פועלת לשיפור המצב על־ידי הקטנת הלחצים בצנרת לצמצום 

דליפות המים;

הידרדרות במצב הריצופים בסמטאות: הבלאי בריצופים גדל עקב ההידרדרות   
במצב התשתיות והוא מחייב תיקוני פרצים, סתימות וכד׳; 
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העלייה ברמת החיים מביאה אף היא לשינויים:  

ומביאה להגדלה מדורגת של קוטר הצנרת  גדלה בהדרגה  צריכת המים     

במקומות בהם הקוטר או כושר ההולכה אינם מספקים� בנוסף, קיימת 
גם בעיית השיפוע שאינו מספיק להולכת כמות השפכים המוזרמת אל 

המערכת;

והולך  גדל  וכד׳(  מדיחי־כלים  )מזגנים,  ביתיים  במוצרי־חשמל  השימוש     

וחברת  מזרח־ירושלים  של  החשמל  חברת  החשמל�  צריכת  את  ומגביר 
את  לספק  כדי  החשמל  רשת  את  לשדרג  מבקשות  הישראלית  החשמל 

הביקושים� 

9.3.2 התכנון לבלימת ההידרדרות במערכות התשתית

הטיפול בתשתיות:

זאת  לבצע  יש  כוללת�  או החלפה  בעיר העתיקה טעון שדרוג  מערך התשתיות 
על פי תכנון מפורט וכוללני, תוך שיתוף־פעולה של כל גורמי התשתית, על פי 
תכנית־חומש ותכניות לטווח הארוך ובתיאום עם כל הגורמים� יש להחליף את 
תשתיות המים, הביוב והניקוז ולשפר את רשת החשמל ואת רשת התאורה בכל 
העיר העתיקה� את הטיפול בהחלפת התשתיות או שיפורן מוצע לבצע בכל רחוב 
ושלבי־ביצוע  תשתיות  תיאום  תכנית  פי  על  אחת,  ובעונה  בעת  קטע־רחוב  או 

מתוכננים מראש� 

ביוב: מומלץ לקדם, בעדיפות ראשונה, את החלפת מערכת הביוב ברובע המוסלמי, 
ברחובות בהם אין כלל ביוב וברחובות בהם חלק מהבתים נמצאים מתחת לגובה 

המאסף הקיים�

מים: חברת ׳הגיחון׳ התקינה שני מפחיתי־לחץ דינאמיים מסוג C בשער האשפות 
ובשער־שכם� פעולה זו מפחיתה את לחצי המים ברובע היהודי וברובע המוסלמי 
והנוצרי במטרה לצמצם את פחת המים� התוצאות המתקבלות נראות מבטיחות� 
בנוסף מבצעת החברה ניסיונות לגילוי פרצים בקווי־מים באמצעות טכנולוגיות 

חדישות, אך נדרש ניטור המצב לאורך זמן�

על פי תכנית האב למים של חב׳ ׳הגיחון׳ נדרש שדרוג הקווים ברחובות הבאים: 

 – הכל כ־250 מטר  בסך  לצומת התופים:  היהודים, מצומת השלשלת  רחוב   �1
נדרשת הגדלה מ־6 ל־8 אינטש;

נדרשת   ‒ מטר  כ־195  משגב־לדך:  לצומת  הכותל  מצומת  השלשלת,  רחוב    �2
הגדלה מ־6 ל־8 אינטש;

ל־8  שדרוג מ־6  מטר,  כ־38  היהודים:  לצומת  מצומת חב״ד  דוד,  רחוב    �3
אינטש;

רחוב דוד: כ־33 מטר, שדרוג מ־6 ל־8 אינטש;   �4

רחוב שיבת ציון: 31 מטר, שדרוג מ־4 ל־8 אינטש;  �5

רחוב הגיא, מצומת ויה־דולורוזה עד צומת חלדי: 280 מטר, שדרוג מ־6 ל־8   �6
אינטש�

הגיא  רחוב  הם  תכנית־עבודה  בכל  עליונה  לעדיפות  הראויים  קטעי־רחובות 
והרובע היהודי, בהם מתחבר הביוב לבורות סופגים, יוצר מפגעי־ריח וכן חלחול 

מי־ביוב מזוהמים לקרקע וליסודות של מבנים סמוכים� 

חשמל: החברה המזרח־ירושלמית וחברת החשמל הישראלית מבקשות להוסיף 
תחנות־טרנספורמציה בעיר העתיקה� הוספת תחנת־טרנספורמציה תת־קרקעית 
עבור חברת החשמל הישראלית מתחת לחפיר שער־יפו, תואמה באופן פרטני 
מבקשת  המזרח־ירושלמית  החברה  והקישלה�  לשער־יפו  השדרוג  בתכנון 
לשדרג את תשתיותיה הישנות� יש לתאם ִעמה מיקומים אפשריים של תחנות 
שתתגבש  תכנית־עבודה  לכל  הנדרשים  השדרוגים  ושילוב  הטרנספורמציה 

לרחובות העיר העתיקה� 

9.3.3 תיאום מדיניות ההתערבות מול חברות התשתית

בשל המורכבות והעלויות הכרוכות בעבודה בעיר העתיקה, הטיפולים המתבצעים 
וביצוע  כוללני  תכנון  נדרש  לכן  וקצרים�  שברים  בפרצים,  טיפולי־חירום  הם 
מתואם, אף אם פרטני, של החלפה/שדרוג תשתיות כללי בעיר העתיקה על פי 
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תכנון מפורט לביצוע, תוך תיאום עם כל גורמי התשתיות, על פי תכנית־חומש 
ותכניות לטווח־ארוך� 

קושי  התעורר  הגיא,  ברחוב  תשתיות  להחלפת  המפורט  התכנון  תחילת  עם 
בעלויות  משותפת  ונשיאה  התשתיות  גורמי  בין  ובתיאום  בשיתוף־פעולה 

)השתתפות יחסית של גורמי התשתית בעלויות הנגזרות מן העבודה(�

מצטיירת תמונת־מצב שלפיה חלק מגורמי התשתיות יעדיפו לדחות את הטיפול 
בתשתיות שבאחריותם בשל העלויות הגבוהות הכרוכות במורכבות העבודה� כך 
עלולה להתבצע החלפת תשתיות חלקית בלבד ויתעורר הצורך לבצע ׳טיפול שבר׳ 
בתשתיות בקטע ששוקם� על כן מומלץ ליזום תהליך התערבות של ניהול ותיאום 
והרחובות  התשתיות  לשיקום  העבודות  של  כולל  לביצוע  שיתוף־פעולה  שיניב 

בעיר העתיקה�

אחרים  לגורמי־תשתית  העירייה  בין  לשיתוף־פעולה  מסגרת  להקים  מומלץ 
בכירים  בראשות  העתיקה,  בעיר  מורכבות  עבודות־תשתית  ולביצוע  להיגוי 
בעירייה )מנכ״ל העירייה ו/או מהנדס העיר(, נציג הרל״י או ממונה בכיר מטעמם, 
בהשתתפות מנהלי פרויקט העיר העתיקה, יועצים רלוונטיים מצוות הפרויקט, 
גורמי  מקרב  מקבלי־החלטות  בעירייה,  רלוונטיים  אגפים/מחלקות  מנהלי 
גורמים  והסוחרים,  נציגי הקהילה  התשתית, משטרת־ישראל, רשות העתיקות, 

בעלי יכולת ניווט בין הגורמים הדתיים השונים ונציגי הגורמים המממנים� 

ביצוע עבודות־תשתית מתואמות, סדרי־עדיפויות  יהיה לקדם  הגוף שיוקם  על 
ולוחות־זמנים מוסכמים, תוך חלוקת העלויות בין גורמי התשתית ובתיאום עם 

הקהילה על כל מרכיביה, הסוחרים, העירייה והמשטרה�

התשתית,  גורמי  בין  הסכמים  לגיבוש  ועדת־היגוי  גם  לשמש  המוצע  הגוף  על 
בהם  במקרים  במיוחד  תשתיות,  של  ותחזוקה  ולטיפול  בעבודה  להשתתפות 

יתּוכננו התשתיות בתוך מובלי־תשתית )אם אכן יתוכננו וייבנו כאלה(�
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10. כבישים, תנועה והנגשה
10.1 רשת הדרכים שבין החומות

מימים ימימה, נועד מערך הדרכים שבין החומות לשרת את הולכי הרגל, תושבי 
העיר העתיקה ומבקריה� הרקמה ההיסטורית, על מערך השערים והדרכים שלה, 
אינה מותאמת להתפתחות אמצעי התחבורה ורשת הדרכים העירונית, ובהתאם, 
נפחי התנועה� תנועת  ואינה כשירה לשאת את  אינה מתאימה לתנועה עוברת 
כלי הרכב והולכי הרגל מתנהלת בו־זמנית על אותו ציר� כלי הרכב חונים באמצע 

הדרך בסמטאות הצרות של העיר העתיקה ומסכנים את הולכי הרגל�

רשת הדרכים טעונה שדרוג תשתיתי� מדובר ברחובות מקומיים שמהם מסתעפת 
רשת של סמטאות צרות, מרביתן מאפשרות תנועת הולכי־רגל בלבד )רוחב זכות 

הדרך בחלק מן הסמטאות עומד על 4-3 מטרים(�

עקב מגבלות גאומטריות אין כניסת אוטובוסים לעיר העתיקה� הכניסה משער־
יפו מותרת למיניבוסים בלבד� בנוסף להיבט התנועתי, התנועה המוטורית יוצרת 

מפגע סביבתי )לכלוך, זיהום־אוויר, רעש, סכנה פיזית(�

צורכי השטח מכתיבים מצב בו התושבים והסוחרים מנצלים כל דרך אפשרית כדי 
להגיע עם כלי הרכב קרוב ככל הניתן למקום המגורים/העסק� 

ציר התנועה המרכזי שבין החומות מתחיל בשער־יפו, עובר דרך רחבת הקישלה, 
רח׳ הארמנים, בתי־מחסה עד שער האשפות� זהו רחוב מקומי צר שאינו מתאים 
בהמשך(�  וחד־סטרי  הקישלה  רחבת  עד  )דו־סטרי  בו  העובר  התנועה  לנפח 
לכותל�  וכן  והיהודי  הנוצרי, הארמני  הרובע  כלי־רכב אל  לתנועת  הציר משמש 
ועד  הרובע  מחניון  לתנועה  סגור  בתי־מחסה  רחוב  ובמועדי־ישראל  בשבתות 

לשער האשפות� 

בשל מגבלות התוואי, נאסר המעבר לרכב שגובהו מעל 10�3 מ׳ ברחוב הארמנים�

ציר מרכזי נוסף עובר משער האריות לוויה־דולורוזה� הוא משמש לתנועת כלי־
רכב אל הרובע המוסלמי�

הכניסה והיציאה ברכב מתבצעות דרך השערים, על־פי הפירוט הבא:

זה היא היחידה  ויציאה של כל כלי־רכב� הכניסה משער  כניסה  שער־יפו –   
שמאפשרת תנועה בתוך העיר העתיקה�

שער־ציון – משמש ליציאת כלי־רכב פרטיים מבין החומות� למרות שהמעבר   
דרך שער זה אינו עומד גאומטרית בהנחיות משרד התחבורה, השימוש בו 
נגזר מצורכי החיים של התושבים ובפרט של תושבי הרבעים הארמני והיהודי 

והוא מפחית את נפח התנועה ברח׳ בתי־מחסה ובשער האשפות�

התמרורים:  באמצעות  כלי־רכב  כניסת  על  הגבלה  קיימת   – האשפות  שער   
סגור בפני כלי־רכב בשני הכיוונים )ב׳ 1( ו־האט )א׳ 43(, פרט לרכב מורשה 
שיכול להגיע עד כיכר גורן – בעיקר להעלאת ולהורדת נוסעים� השער משמש 

גם ליציאה מן העיר העתיקה – ובעיקר מן הרובע היהודי�

לרכב  ויציאה  כניסה  עם  מוצא,  ללא  דו־סטרית  דרך  זוהי   – האריות  שער   
מוטורי, ללא גישה לרבעים אחרים� הגישה היא בעיקר לחניון הוואקף הסמוך 
לשער ולתנועה בציר שער האריות – ויה־דולורוזה ולקטע מרח׳ הגיא� קיימת 
)ב׳ 1 וא׳ 43( – פרט לרכב  הגבלה על כניסת כלי־רכב באמצעות תמרורים 

מורשה לכיוון ויה־דולורוזה�

 1 )ב׳  כלי־רכב באמצעות תמרורים  לכניסת  קיימת הגבלה   – החדש  השער   
לרבעים  מוטורי  לרכב  חיבור  אין  ויציאה�  לכניסה  משמש  השער   �)43 וא׳ 

אחרים והגישה דרכו אפשרית לרחובות ספורים בלבד�

לשער־יפו,  הכניסה  לכביש  פיזי  ושיקום  תשתיות  שיקום  פרויקט  מתבצע  כיום 
מצומת חטיבת ירושלים ועד לרחבת הקישלה� תכנית נוספת לשיקום והסדרת 

התשתיות ברחוב הגיא נמצאת בהכנה� 

את  גם  להגביל  מומלץ  תמרורים,  באמצעות  כלי־רכב  כניסת  להגבלת  בנוסף 
מהירות הנסיעה בין החומות באמצעות מכשולי־האטה� 
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10.2 החניה בין החומות
קיים קונפליקט מובנה בין רצון התושבים לחניה בתוך העיר העתיקה לבין המבנה 
הפיזי של המרחב הציבורי ההיסטורי וכושר הנשיאה שלו לכלי רכב� על כן הוחלט 
להרחיק את התנועה המוטורית ממרחב העיר העתיקה, פרט להרשאות לנכים 
וכן  המתגוררים בו� בין החומות קיימים מספר מגרשי־חניה ליד רחבת הכותל, 

חניות מוסדרות באמצעות ִתמרור ברבעים הנוצרי והארמני ובאזור שער־ציון�

מקומות החניה המוסדרים בעיר העתיקה

210חניון הרובע היהודי הצפוני )רק לתושבים( 

26רח׳ שער־ציון

120חניון הרובע הארמני

24רח׳ הארמנים

85הרובע הנוצרי

100חניון הרובע המוסלמי

565סה״כ בין החומות        

הגבלת  מדיניות  את  הולם  הרובע,  של  הדרומי  בחניון  המבקרים  חניית  ביטול 
הכניסה לתנועה מוטורית לעיר העתיקה� פתרונות לבעיית החניה יינתנו מחוץ 
לחומות, במערך הכבישים והחניונים הקיים )1,480 מקומות במערב העיר, 800 

במזרחּה(�

10.3 תכניות לניהול התנועה בעיר העתיקה 
החלה  עיריית־ירושלים  העתיקה:  לעיר  מוטורית  לתנועה  כניסה  הגבלת    
בשנת 2010 בהפעלת תכנית להגבלת כניסה מוטורית לעיר העתיקה� התכנית 
מאפשרת כניסה לתושבים בקווי־שירות בלבד� נקבע מנגנון להנפקת אישור־

כניסה יומי לנותני שירות, ספקים וכד׳ באמצעות פנייה למוקד 2180*�
פינוי האשפה מתבצע כיום באמצעות כלי־רכב מוטוריים קטנים המתאימים   

למעבר בסמטאות�
לגבי נכים מומלץ לבצע בדיקה כוללת של נגישות כלי־רכב לנכים ולבדוק אם   

ניתן להגדיל את היצע החניה לנכים;

קו  באמצעות  מחניון־קרתא  לכותל  הנגישות  הציבורית:  בתחבורה  נגישות    
38 )מיניבוס שמסיים מסלולו ברובע היהודי ומתחיל מחדש מכיוון הכותל( 
ובאמצעות קווים 1 ו־3� על מנת לשפר את הנגישות לכותל יש לתגבר את קו 
38 בהתאם לעלייה בביקוש ולקצר את מסלולו על מנת לאפשר לחניון־קרתא 

לתפקד ביעילות כחניון ׳חנה וסע׳�
לרכבת הקלה יש תחנה מול שער־שכם והיא משרתת את הנוסעים המבקשים   

להיכנס לעיר העתיקה מצפון�
מומלץ להסדיר תחנת־מוניות בכביש היורד מרחבת הכותל לשער האשפות�   
באגן  גדולים  אירועים  בזמן  תנועה  לניהול  מתאימה  תכנית  הוכנה  כן  כמו   

העיר העתיקה;

נגישות לאופניים: יש לקדם את חיבור העיר העתיקה לרשת שבילי האופניים    
העירונית כפי שמוצע בתכנית האב ולבדוק אפשרות לשלב תנועת אופניים 
בצירים המיועדים להולכי הרגל בתוך העיר העתיקה� בנוסף יש לבחון מקומות 

מתאימים להצבת מתקני־חניה לאופניים;

)אמבולנסים  רכבי־חירום  של  כניסה  תותר  ושירות:  לרכבי־חירום  נגישות    
לדרכים  להתאימם  רצוי  העתיקה�  העיר  של  הראשיים  לצירים  וכבאיות( 

הפנימיות הצרות שבין החומות;

נגישות לרכבי־שירות אחרים: רכבים המביאים סחורות לעיר העתיקה יוכלו    
להגיע רק אל חניונים פריפריאליים לצורך פריקת סחורות� הגישה אל תוך 
השווקים תיעשה במתכונת הנוכחית או באמצעות רכבים חשמליים קטנים 

מאוד� 
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כוללים  מגבילי־תנועה  רחובות  הייחוס:  קבוצת  עבור  הנגישות  רמת  ציוני 
וגובה  פני השטח  הפנוי, מדרגות,  הרוחב  הדרך,  את המרכיבים הבאים: שיפוע 
מורכב משקלול  קטע־דרך  כל  של  הסופי  הציון  המכשולים/המחסומים שבדרך� 

המרכיבים כדלקמן:

המדדציון משוקלל

5
שיפוע של עד 5%, רוחב פנוי מעל 150 ס״מ, מדרגות - 0, פני השטח - 

מכשולים מקומיים עד 2 ס״מ;

4
שיפוע - לא יותר מ־10% עם מאחזי־יד, רוחב פנוי מעל 150 ס״מ, 
 2 עד  מקומיים  מכשולים   - שטח  פני  מאחת,  יותר  לא   - מדרגות 

ס״מ;

3
מדרגות  ס״מ,   150 מעל  פנוי  רוחב  מאחזים,  בלי   10% עד  שיפוע 
מכשולים   - פני שטח  ויותר,  ס״מ   120 של  פודסטים  עם  עד חמש 

מקומיים עד 5 ס״מ;

2

שיפוע עד 15% עם מאחזים ופודסטים, רוחב פנוי של 150-80 ס״מ, 
ברצף  - משובש  פני השטח  פודסטים,  עם  יותר מחמש   - מדרגות 
במכשולים של עד 20 ס״מ מעל 15%, רוחב פנוי - מתחת ל־150 ס״מ, 

מדרגות - מעל שתי מדרגות רגילות, פני שטח - משובשים ברצף;

1
שיפוע מעל 15%, רוחב פנוי מתחת ל־150 ס״מ, מדרגות - מעל שתי 

מדרגות רגילות, פני שטח משובשים ברצף�

לכל  ציון  וניתן  הסקר  נתוני  כל  נבדקו  הציונים,  למתן  השיטה  שנקבעה  לאחר 
רחוב/סמטה� 

סיכום ממצאי הסקר:

10 רחובות קיבלו את הציון הגבוה – 5 )שניים מתוכם קיבלו ציון זה רק לגבי 
קטעים מתוכם(;

35 רחובות קיבלו את הציון 4 )כמה מהם קיבלו ציון זה רק על קטעים מתוכם(;

22 רחובות קיבלו את הציון 3 )כמה מהם קיבלו ציון זה רק על קטעים מתוכם(;

24 רחובות קיבלו את הציון 2;

119 רחובות קיבלו את הציון 1 )הנמוך ביותר(� 

10.4 הנגשת העיר העתיקה לתושבים ומבקרים 
עם מוגבלויות

הנגשת העיר העתיקה לתושבים ומבקרים עם מוגבלויות היא משימה מורכבת 
וקשה, אך בעלת חשיבות� בנוסף לשיפור איכות חיי התושבים המוגבלים, היא 

תסייע לציבור המבקרים הגדול שפוקד אותה�

ניידּות: המבנה הפיזי של העיר מקשה מאוד על  מגבלות  עם  לאנשים  נגישות 
אין מקום לרמפות שיתאימו  והמדורגים  הולכי־רגל מוגבלים� ברחובות הצרים 

לתנועה בטוחה בכיסאות־גלגלים ולנסיעה ברכב ממונע� 

ובשמיעה:  בראייה  בהתמצאות,  מוגבלויות  עם  ומבקרים  לתושבים  נגישות 
מבנה העיר, הרצוף מתחמים עם סמטאות מתפתלות ללא מוצא, מקשה מאוד על 

התמצאות אנשים עם לקויות תפיסה או הבנה�

10.4.1 סקר הנגישות לתושבים ומבקרים עם מוגבלויות

הנגישות לאנשים עם מוגבלויות נבדקה בכל רחובות וסמטאות העיר העתיקה, 
ברובע  רחובות   42 נבדקו  ובצילומים�  בכתב  הממצאים  ותיעוד  הליכה  תוך 
רחובות  ו־9  היהודי  ברובע  רחובות   47 הנוצרי,  ברובע  רחובות   28 המוסלמי, 

ברובע הארמני� סה״כ 126 רחובות� 

10.4.2 השיטה לבניית מדדים לנגישות 

כבר במהלך הסקר היה ברור שהתקנות הקיימות, כמו גם התקן הישראלי 1918 
)תקן נגישות הסביבה הבנויה( רלוונטיים באופן חלקי לעיר העתיקה� לפי התקנות 
והתקנים הקיימים היה צריך לפסול כמעט את כל הרחובות לשימושם של אנשים 

עם מוגבלויות�

אוכלוסיית הייחוס: צוות התכנון ִהנחה את צוות הנגישות לתת עדיפות לנושא 
בעיקר  מתייחס  שנבנה  הסטנדרט  לכן  בתנועה(�  )מוגבלות  הפיזית  המוגבלות 

לאנשים עם מוגבלות בתנועה, עם מקום לשילוב מדדים ללקויי־ראייה�
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10.4.3 פתרונות עקרוניים להנגשת העיר העתיקה

עם  אנשים  של  שונות  קבוצות  של  לצורכיהן  מתייחסים  שגובשו  הפתרונות 
עשוי  לאוכלוסייה אחת  קריטיים  היבטים  זאת, שדרוג של  עם  יחד  מוגבלויות� 
קריטי  שהוא  מהדרך,  מכשולים  פינוי  )למשל,  אחרת  לאוכלוסייה  גם  לסייע 
לאנשים המשתמשים בעזרי־ניידות, יסייע גם לתנועתם הנוחה של אנשים לקויי־
כולו,  לציבור  ובעצם  בעלי המוגבלויות  לכל  יסייע  כל ההמלצות  ביצוע  ראייה(� 

ויהפוך את המרחב הציבורי לנוח ובטוח יותר�

10.4.4 פתרונות עקרוניים עבור מוגבלי־תנועה

הסרת מכשולים המצרים את הרוחב הפנוי, טיפול בשיפועים, טיפול במדרגות, 
טיפול במרקמים )פני השטח(, חניית נכים, שירותים ציבוריים�

אנשים עם מוגבלות בתנועה לא יבקרו במקום בו אין שירותים ציבוריים נגישים� 
הקיימים,  לשירותים  בנוסף  נגישים,  שירותים  להתקנת  מקום  לאתר  יש  לכן 

ברובע היהודי, ברחבה שלפני המדרגות היורדות לכותל�

10.4.5 פתרונות עקרוניים לאנשים עם מוגבלויות חושיות

משולי  אחד  לפחות  לקויי־ראייה:  לאנשים  הנגישים  המסלולים  התאמת    
המסלול הנגיש ישמש קו־מנחה לאנשים עם לקות־ראייה� קו־מנחה זה יכול 
להיות קיר ישר, ללא בליטות מסוכנות, מאחז־יד, תעלה רדודה, סבכת־רשת 

לכיסוי תעלה, או ריצוף בעל ִמרקם וגוון שונים;

גובה המעבר: כשגובה המעבר במסלול־הליכה הוא נמוך מ־205 ס״מ יש סכנה   
שאדם עם לקות־ראייה ייפגע בראשו� מצבים אלה בעיר העתיקה נדירים ויש 

לאתר פתרון נקודתי לכל אחד מהם; 

התמצאות:   

ישראלי  בתקן  המצוינים  העקרונות  על  להתבסס  צריך   – הכתוב  השילוט 
1918, חלק 4;

זה חשוב  שילוט  קולי�  לשילוט  מגוונות  טכנולוגיות  קיימות   – קולי  שילוט 
הקולי  השילוט  את  לשלב  ניתן  ולקשישים�  לקויי־ראייה  לאנשים  ביותר 

בקונספט ההדרכה לתיירים בעיר העתיקה;

מאחזי היד – שהוזכרו לעיל כאמצעי להתגברות על שיפועים עבור אנשים 
עם קשיי־תנועה, הם אמצעי חשוב להתמצאותו של עיוור במרחב;

בצדי  דרכו  את  למצוא  לקוי־ראייה  לאדם  מאפשר   – ובגוון  בִמרקם  שינוי 
המסלול הפנוי;

לקויי־ראייה  עבור  הראות  את  לשפר  תאפשר  לוקס   30 מעל  של   – תאורה 
ותאפשר קריאת שפתיים ללקויי־שמיעה;

אמצעי־ניווט אלקטרוניים - כלי יעיל ורלוונטי למבקרים ולתיירים עם לקויי־
ראייה אך רלוונטי פחות לתושבי המקום;

למצוא  ראייה  קשה  לאדם  לעזור  עשויים   - המסלולים  לאורך  סימני־דרך 
לקות  עם  ולאנשים  לקשישים  גם  טוב  זה  פתרון  לו�  הרצוי  הכיוון  את 

קוגניטיבית;

מפות־בלט מישושיות – מפות־בלט מישושיות של העיר העתיקה יהיו לעזר 
רב למבקרים ולתיירים לקויי־ראייה;

קשישים – הם קבוצה גדולה מקרב התושבים והתיירים כאחד� הם מוגדרים 
קבוצה מוגבלת בתנועה, עם בעיות בתחום הראייה, השמיעה, הריכוז, הזיכרון 

וכד׳ ויש להתחשב בצורכיהם;

את  מכירים  שאינם  ובתיירים  במבקרים  להתחשב  חשוב   – לקויי־שמיעה 
ההתמצאות  פתרונות  אותה�  המכירים  בתושבים  ופחות  העתיקה  העיר 
לתיירים טמונים בתחום של העברת־מידע פשוטה, ברורה ונהירה� פתרונות 

אלה מצויים באמצעים שהוזכרו: שילוט, תאורה ואמצעים טכנולוגיים;

לקויות קוגניטיביות – חלק מהאמצעים ללקויי־ראייה, כמו סימון בצבע של 
אלמנטים ומסלולים ושילוט בולט וברור יסייעו גם להתמצאות קבוצה זו� יש 

לשקול גם שימוש בפיקטוגרמות מוּכרות�
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10.4.6 קביעת סדר־עדיפויות להנגשת העיר העתיקה

הרציונל

ניתן  כי  למסקנה  הגיע  העתיקה  בעיר  הנגישות  בשדרוג  שעסק  התכנון  צוות 
להתקדם בנושא במקביל לשאר הפעילויות המתוכננות ובלא קשר להן, בפעולות 
להקלת  פעולות  לביצוע  ירוק׳  ׳אור  ניתן  לכן  תשתית�  שינויי  דורשות  שאינן 

הנגישות בעיר העתיקה�

הוחלט על מרכיבי נגישות שאינם טעונים שינוי בתשתיות, לפי סדר העדיפויות 
כדלקמן:

התקנת מאחזי־יד;  �1

תיקוני תכסית )מרקמים(;  �2

פינוי מעברים לרוחב המרבי האפשרי;  �3

התקנת רמפות קטנות להתגברות על שינויי מפלס�  �4

שיטת תכנון־ביצוע

הוחלט על ביצוע התכנון המפורט בשטח ומיד אחריו ביצוע בפועל� כדי לאפשר 
כולל מאחז־יד  העתיקה,  לעיר  פריטים  של  מצומצם  לקבוע מספר  הוחלט  זאת 
טיפוסי, סבכה לפתחי־ניקוז ורמפה קטנה למדרגה טיפוסית� פריטים אלה יותקנו 

ברחובות העיר העתיקה עם התאמות נדרשות לתנאי השטח�

סיכום

צוות הנגישות יצר בסיס מקצועי־קונספטואלי להנגשת סביבת הרחוב של העיר 
לגזור  ניתן  פיהם  שעל  קריטריונים  מערכת  הצוות  בנה  לכך  בנוסף  העתיקה� 
תכנית־עבודה רב־שנתית להנגשת העיר העתיקה לתושבים ולמבקרים, בשילוב 
שימור  תיירות,  תשתיות,  כולל:  האחרים,  התחומים  של  הקדימויות  סדרי  עם 

ועוד�

טכנולוגיות  גם  יוסיפו  ואם  היום־יום,  לחיי  הפרעה  ללא  כמעט  יבוצע  המהלך 
ִהתמצאות תושג בעיר העתיקה רמת נגישות יותר ִמסבירה, שתיצור שיפור חשוב 

בתנועה בתוך העיר העתיקה�
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11. כלכלה
11.1 תעסוקה

שווקים  שוקקת  היא  תעסוקה�  ענפי  של  רב  במגוון  מתאפיינת  העתיקה  העיר 
בעיר  יש  עיריית־ירושלים,  של  השומה  נתוני  פי  על  ענפה�  מסחרית  ופעילות 
העתיקה כ־380 חנויות לממכר מזון, כ־320 בתי־עסק בתחומי המסחר השונים 
)צורפים,  קטנים  בתי־מלאכה  וכ־330  וכד׳(  בדים  מזכרות,  והנעלה,  )הלבשה 
ועוד  סנדלרים, נפחים וחרשים(� בעיר העתיקה יש כ־25 בתי־אירוח ואכסניות 
כ־30 מרפאות, בתי־מרקחת ומוסדות־רווחה� אומדן המועסקים בתחומי המסחר 
לפי  האחד  אופנים:  בשני  נערך  האומדן  איש�  לכ־2,500  מגיע  בלבד  והעסקים 
מספר ממוצע של מועסקים לבתי־עסק שונים, בהתאם לִתפקודו וסוגו של בית 
העסק; והשני לפי התפלגות גודלם של בתי העסק כפי שהם מופיעים ברישומי 

העירייה לצורכי גביית ארנונה� 

כ־1,500  הוא  בהם  המועסקים  אומדן  במוסדות�  גם  משוּפעת  העתיקה  העיר 
את  להוסיף  יש  אלה  על  אחרים�  שירותים  ונותני  כוהני־דת  מורים,  עובדים: 
העובדים באכסניות ובבתי המלון שמספרם כ־200� בשירותים אחרים עובדים עוד 
כ־500-400 איש ואישה� מספר המועסקים בעיר העתיקה הוא כ־6,200-5,800 
במספר  נקב  לתחבורה,  האב  תכנית  עבור   2002 בשנת  שנערך  אומדן  עובדים� 
)למעט  המועסקים  שרוב  לציין  יש  העתיקה�  העיר  רחבי  בכל  מועסקים   5,300
אל  היוממות  תנועת  כלומר,  החומות�  בין  מתגוררים  אינם  בקודש(  המשרתים 
עד  לכ־4,500  להגיע  עשויה  בלבד,  המועסקים  בתחום  וממנה,  העתיקה  העיר 

5,000 איש מדי יום� 

חלק  גם  והם  לתיירים  מוקדי־משיכה  הם  העתיקה  העיר  של  המסחר  אזורי 
מהמורשת ההיסטורית והארכיאולוגית של העיר� לדוגמה: השווקים הצלבניים, 
היהודי�  ברובע  המשופץ  הקרדו  קטע  או  הבד  בית  ברחוב  הרומי  הקרדו  שרידי 
העתיקה,  העיר  הראשיים של  ברחובות  הגדולים משתרעים  והשווקים  המסחר 
המחודש  בחלק  גם  ולאחרונה  שער־יפו,  של  הפנימי  בעברו  נמצאים  חלקם 
בחלקו  שער־שכם,  סביב  מצוי  נוסף  מסחרי  מוקד  ממילא�  שבאזור  והמתפתח 
ורחוב  הגיא  רחוב  סביב  השער,  של  הפנימיים  ובחלקים  אליו  והקרוב  החיצוני 
נוספים מצויים סביב המוריסטן, סמוך לכנסיית הקבר,  בית הבד� אזורי־מסחר 

בכל  המערבי�  הכותל  בואכה  תפארת־ישראל  ברחוב  בעיקר  היהודי,  ברובע  וכן 
בעיקר  מגוונים המשמשים  ושירותי־הסעדה  חנויות־מזכרות  יש  הללו  האזורים 
של  הכללית  העירונית  הכלכלה  מן  מנותקים  ואינם  המבקרים  אוכלוסיית  את 

ירושלים� 

אזורי המסחר העיקריים
מקורות: כרטסת השומה של עיריית־ירושלים לשנת 2007; תכנית־אב לתחבורה: אומדני מועסקים באזורי העיר השונים�
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במסגרת תהליך ההתחדשות והשימור של העיר העתיקה נערך סקר שבדק את 
הסקר  הנוכחי�  הכלכלי  המצב  בשאלת  הירושלמים  הסוחרים  של  עמדותיהם 
בעיר  העסקי  האקלים  ובשיפור  בפיתוח  לסייע  עשוי  הסוחרים  לדעת  מה  בדק 
העתיקה� במסגרתו בוצעו מיפוי וספירה ִמדגמית של החנויות הפועלות באזורי 
מבין  כי  נמצא   �)2008 ירושלים,  לפיתוח  )הרשות  העיר  של  העיקריים  המסחר 
1,033 החנויות הפעילות, חלקן היחסי של חנויות המזכרות, הקשורות במישרין 
לביקוש התיירותי, הוא הגדול ביותר – 290 חנויות שהן 28% מסך כל החנויות 
הפעילות בעיר העתיקה� כן נמצא ייצוג לענפים נוספים המשרתים אף הם את 
 187  ,)22%( מזון  חנויות   229  ,)7%( חנויות תכשיטים   71 והמבקרים:  התיירים 
חנויות בגדים )18%( ו־256 אחרות )25%(� ממצא נוסף שמבליט את החשיבות 
המרכזית של ענף התיירות בכלכלת העיר העתיקה הוא ש־27% מהמשיבים ציינו 

כי יותר מ־50% מלקוחותיהם הם לקוחות בינלאומיים� 

תמונה  עולה  בעליהם,  אותו  שרואים  כפי  העסקים,  של  הכלכלי  המצב  מניתוח 
חיובית: 65% אופטימיים ו־35% פסימיים� גם ביחס לאמונתם בנוגע לביצועים 
אמרו   45% דומה:  תמונה  התקבלה  הבאים  החודשים  בששת  שלהם  העסקיים 

שהמצב לא ישתנה, 14% אמרו שיהיה שיפור ניכר ו־40% אמרו שתהיה ירידה� 

העיר העתיקה - מערכת המסחר (2008(

11.2 אומדן שטחי המסחר
והטבלה מציגים את היקף המערכת המסחרית הקיימת בעיר העתיקה,22  הגרף 
בה פעילים כ־1,300 עסקים לסוגיהם� השטח הממוצע ליחידת־מסחר עומד על 
כ־30 מ״ר בנויים� בהתאם לכך נאמד סך כל שטחי המסחר הקיימים בכ־30,000 

מ״ר בנויים� 

התפלגות מספר העסקים לפי ענפי כלכלה (סקר שדה(

אחוז מסך כל העסקיםמספר העסקיםסוג העסק

C1 22918= מזון

C2187 15= בגדים

C3290 23 =מזכרות

C471 6 =תכשיטים

C5256 20= אחרות

24718בתי־עסק לא פעילים

1,280100סה״כ

בעלי  מעסקי־מסחר  ודורגו  לקבוצות  מוינו  העתיקה  בעיר  הפעילים  העסקים 
ועד לעסקי־מסחר בעלי אוריינטציה  אוריינטציה ברורה לאוכלוסייה המקומית 

ברורה לתיירים�23 

22 מקור: עיבוד הנתונים לסקר עסקים 2008, חב׳ Freelance Group� הנתונים עשויים להיות שונים מאלה של 

העירייה בגלל מקורות המידע השונים, אך גם על פי סקר זה יש כ־1,033 בתי־עסק פעילים בעיר העתיקה�
ההגדרות: שירותים לאוכלוסייה - גז, דפוס, טלפונים סלולריים, מחשבים, מסגרות, סלון יופי/מספרה, ספרים, 

צעצועים, צורכי־בית, מוזיקה;
צורכי־אוכל - דגים, חמוצים, ירקות, מאפייה, מינימרקט, מכולת, ממתקים, משקאות אלכוהוליים, פיצוחים, 

קפה, בשר, תבלינים;
שירותי־אוכל - מיצים טבעיים, מסעדות, קפה־אינטרנט;

שירותי־תיירות - חלפן כספים, מזכרות, שירותי־צילום, תכשיטים, תמונות�
23 לפירוט ראו: העיר העתיקה - מערכת המסחר )2008( בעמוד זה� המיון מבוסס על סקר מדגמי של המצב 

הקונים  התיירים  היקף  של  הערכה  כולל  העסק,  לפעילות  הנוגעות  שאלות  עסקים   113 נשאלו  בו  הקיים, 
למשל,  כך,  הפוטנציאליים�  הקונים  קהלי  לאופי  בעסק  הפעילות  אופי  בין  ההתאמה  של  הערכה  וכן  בעסק 
עפ״י השאלונים, התיירים )ללא ישראלים( מהווים בממוצע כ־86% מן הקונים בחנויות המזכרות וכ־82% מן 

הסועדים במסעדות�

שירותים צורכי אוכל  חשמל, אלק',  הלבשה, הנעלה,  בית מרקחת/  שירותי אוכל  שירותי 

לאוכלוסייה רהיטים   עור וכד'  תמרוקייה  תיירות  
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נמצא כי ל־45% מן העסקים הפעילים בעיר העתיקה אוריינטציה גבוהה מאוד 
 ‒ וליתר  המקומית  לאוכלוסייה  גבוהה  אוריינטציה  בעלי  הם  כ־25%  לתיירות 

אוריינטציה מעורבת�

בעיר  למסחר  ביקושים  היוצרות  האוכלוסיות  כי  עולה  הקיים24  המצב  מסקר 
)יהודים  ישראלים  העתיקה;  בעיר  המבקרים  לישראל  תיירים  הן:  העתיקה 
ירושלים,  ומבקרים בעיר העתיקה; תושבי מטרופולין  וערבים( הגרים בישראל 
תושבי מערב העיר, תושבי מזרח העיר הערבים ותושבי ׳עוטף ירושלים׳ יהודים 

וערבים�

במניין זה )לשנת 2007( לא נכללו 3,856 תושבי העיר העתיקה היהודים – רובם 
 43 היהודי  ברובע  יש  המסחר  סקר  על־פי  היהודי�  ברובע  מתגוררים  )כ־66%( 
בתי־מסחר, רק 23% מהם נועדו לצריכה שוטפת של האוכלוסייה המקומית )10 
השטח  כל  סך  תיירותית�  אוריינטציה  עם   )77%( המוחלט  והרוב  בתי־מסחר( 
מערכת  מ״ר�25  בכ־300  נאמד  היהודי  הרובע  אוכלוסיית  את  המשרת  המסחרי 
המסחר לאוכלוסייה המקומית נשענת בעיקר על צריכה שוטפת� רמת הצריכה 
עומד  למ״ר  והפדיון  היהודי,  בסקטור  הארצי  לממוצע  דומה  הרובע  תושבי  של 
על כ־25,000 ש״ח בשנה� אומדן שטחי המסחר הנדרשים לביקושי האוכלוסייה 
נאמד בכ־1,500 מ״ר� מכאן שתושבי הרובע היהודי ָמְפנים את עיקר ביקושיהם 
בהנחה  התחזית,  תקופת  כל  לאורך  יימשך  זה  מצב  מגוריהם�  לאזור  מחוץ  אל 
נלקחו  לא  לכך  בהרבה� בהתאם  ישתנה  לא  היהודי  ברובע  שהיקף האוכלוסייה 

בחשבון ביקושים של אוכלוסייה המתגוררת ברובע היהודי� 

בהם,  הצפוי  הכולל  הפדיון  הערכת  לפי  נאמדו  העתיקה  בעיר  המסחר  שטחי 
בפדיון  וחלוקתו  לעיל,  כמפורט  המתאימות  האוכלוסיות  ביקושי  על  בהתבסס 

השנתי הצפוי למ״ר בנוי� האומדן נערך בהנחות הבאות:

24 סקרי התיירות לישראל לשנים המתאימות של משרד התיירות, ״חוויית התייר בירושלים - תיירות פנים״, 

גאוקרטוגרפיה, מאי 2007, ״ביקור בעיר העתיקה״, גאוקרטוגרפיה מאי 2009�
25 עפ״י ממוצע של כ־30 מ״ר ליחידת־עסק�

 תיירים לישראל המבקרים בעיר העתיקה: 

היקף ביקורי התיירים בעיר העתיקה יהיה על־פי המפורט בפרק התיירות )פרק 
12(: אומדן ההוצאה לתייר בעת ביקור בעיר העתיקה הוא כ־170 ש״ח – מתבסס 
על הוצאה ממוצעת ליום של תייר בישראל בשנת 2007�26 האומדן הוא ממוצע 
משוקלל של הוצאות התייר בחתך של פלחי־שוק על־פי מטרות הביקור ובהתאם 
לחתך פלחי השוק בתיירות המבקרת בירושלים� ההנחה היתה שתיירים המבקרים 
בעיר העתיקה יוציאו את מלוא ההוצאה היומית בסעיפי ׳מזון ושתייה׳ ו׳קניות 

ומתנות׳�27

ישראלים הגרים מחוץ למטרופולין ירושלים ומבקרים בעיר העתיקה:  

היקף הישראלים הגרים מחוץ למטרופולין ירושלים ומבקרים בעיר העתיקה    
יהיה על־פי המפורט בפרק התיירות; 

אומדן ההוצאה היומי למבקר ישראלי בעיר העתיקה הוא כ־15 ש״ח� האומדן    
מבוסס על נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית לשנת 2001 על הוצאות 
של ישראלים בטיול ללא לינה�28 ההנחה הייתה שישראלים המבקרים בעיר 
העתיקה יוציאו את מלוא ההוצאה היומית בסעיפי מסעדות, בילויים וקניות 

אחרות�29

 תושבי ירושלים ו׳עוטף ירושלים׳ יהודים:

תושבי ירושלים היהודים הקונים בעיר העתיקה מוגדר כאלה שמטרת ביקורם   
בעיר כוללת טיול וסיור־קניות על־פי הסקר שנערך על־ידי גיאוקרטוגרפיה; 

למטרת  העתיקה  בעיר  המבקרים  היהודים,  ירושלים  שתושבי  היא  ההנחה    
הממוצעת  להוצאה  בדומה  למטייל,  בממוצע  ש״ח  כ־15  יוציאו  וסיור  טיול 

למטייל בטיול שאינו כולל לינה בישראל;

26 שנת 2007 היתה טובה לתיירות לישראל, בהיותה חופשית מאילוצים ביטחוניים ופוליטיים� לכן היא מתאימה 

לשמש מודל מייצג לאורך־זמן של הוצאות תיירים המבקרים בישראל� מקור הנתונים: סקר תיירות נכנסת - 
2007, גאוקרטוגרפיה עבור משרד התיירות, יולי 2008�

27 ההערכה היא שביקור בעיר העתיקה ממלא את רובו של יום־טיול אחד�

28 לפירוט ראו: חשבון הלוויין של התיירות בישראל על פי לוחות תשומה־תפוקה 1995 וסקר הוצאות משק 

הבית 2001, למ״ס 2005�
29 ההנחה היא כי ביקור בעיר העתיקה ממלא את רובו של יום־טיול ללא לינה�



ה
ל
כ
ל
כ

136

העתיקה  לעיר  הבאים  היהודים  ירושלים  תושבי  של  שקנייה  היא  ההנחה    
למטרות קנייה, נוגעת בעיקרה לקנייה של ׳מוצרי חיפוש׳ )להבדיל מ׳צריכה 
שוטפת׳ וקנייה של ׳מוצרי־מותרות׳(� קנייה ממוצעת בקניון־מלחה בירושלים 
עמדה על כ־115 ש״ח בשנת 2006, במחירי 2009� קנייה בקניון־מלחה מייצגת 
מוצרי־חיפוש,  של  בקטגוריה  ירושלים  תושבי  של  ממוצעת  קנייה  היטב 
ובהתאם לכך הנחנו כי קנייה ממוצעת של תושבי ירושלים היהודים המגיעים 

לעיר העתיקה למטרות קנייה תעמוד על כ־115 ש״ח�

 תושבים ערבים ממזרח־ירושלים:

מתייחס  העתיקה  בעיר  ממזרח־ירושלים  ערבים  תושבים  של  הביקורים  מספר 
למבקרים בלב העיר העתיקה� ההנחה היא כי מספר הקונים בעיר העתיקה יוגבל 
)9%�14 מן המבקרים(  וסיור  כוללת טיול  ביקורם בעיר  גם הוא לאלה שמטרת 

וקניות )7%�35 מן המבקרים(�

)נמוכה  ש״ח  כ־5�80  על  תעמוד  קנייה  למטרות  מבקר  של  הממוצעת  הקנייה 
ב־30% מזו של יהודים הקונים בעיר העתיקה( וכ־5 ש״ח למבקר המגיע למטרת 

טיול וסיור�

 תושבי העיר העתיקה הערבים:

מספר תושבי העיר העתיקה הערבים יעמוד על כ־35,000 נפש לאורך כל תקופת 
פרטית  לצריכה  העיקרי  המקום  היא  העתיקה  שהעיר  היא  ההנחה  התחזית� 
לתושביה הערבים של העיר העתיקה� על־פי סקר הוצאות משק הבית שעשתה 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית,30 ההוצאה לנפש בגדה 
המערבית בסעיפי הוצאה במזומן למזון ולמוצרים שאינם מזון עומדת על כ־650 
מזרח־ תושבי  של  לנפש  שההוצאה  היא  ההנחה   �2009 במחירי  לחודש  ש״ח 
ירושלים דומה לזו של תושבי הגדה המערבית וכי הם יוציאו כ־70% מן ההוצאה 

בסעיפים המתאימים בעיר העתיקה�

 "The Palestinian Expenditure and Consumption Survey 2005, Levels of Living in the  30

 Palestinian Territory, The Final Report )January 2005 – January 2006(״, Palestinian National
 Authority, Palestinian Central Bureau of Statistics, June 2006.

כאמור, אומדן שטחי המסחר נעשה על פי הערכת הפדיון הכולל הצפוי בשטחי 
המסחר, המתבסס על הביקושים של האוכלוסיות המתאימות שנאמדו, וחלוקתו 
בפדיון השנתי הצפוי למ״ר בנוי� הפדיון הממוצע למ״ר בשטחי־מסחר בישראל 
היא שהפדיון בשטחי המסחר של  ההנחה  בשנה�  למ״ר  בכ־25,000 ש״ח  נאמד 

העיר העתיקה הוא נמוך יותר ועומד על כ־15,000 ש״ח למ״ר בשנה�

סמך  על  עתיקה  בעיר  לשטחי־מסחר  הביקוש  אומדן  את  מסכם  הבא  הלוח 
ההנחות שהוצגו�

העיר העתיקה - אומדן הביקוש לשטחי־מסחר

תוספת מ״ר בנוי סה״כ מ״ר בנוישנה

ל־2007

־־־־־־־200730,400

201035,1004,700

201544,70014,300

202055,60028,500

202580,70050,300

2030114,40084,000
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כי  ובהנחה  העתיקה  בעיר  המסחר  עסקי  את  היטב  מייצג  שהסקר  בהנחה 
בתי־עסק פתוחים בעיקר בשעות היום, הרי שכ־75% מעסקי המסחר בעיר 
העתיקה סגורים בשעות הערב� הסקר אינו מעמיק לחקור בעניין זה ולא ברור 
אורבני  במרחב  לשניהם�  או  ההיצע  הביקוש,  צד  להעדפות  נוגע  הדבר  עם 
כה רגיש לעומסי־שיא, פיזור הביקושים גם לשעות הערב יכול להועיל כבר 
ובוודאי בעתיד, על רקע אומדני המבקרים הצפויים� פתיחת  במצב הקיים, 
הערב  בשעות  המבקרים  תנועת  את  לעודד  גם  יכולה  בערב  המסחר  עסקי 
ותגרור ניצול יעיל יותר של תשתיות, מתקנים והשקעות� מומלץ לבחון נושא 
ופתיחת עסקי־מסחר בערבים�  פעילות  ולגבש מדיניות־פעולה שתעודד  זה 
בעיר  המסחר  של  האופי  מגבלות  את  בחשבון  להביא  תצטרך  כזו  מדיניות 
העתיקה )עסק משפחתי קטן המופעל על־ידי הבעלים(� יש לבחון את הטענה 
נמוכה בשטחים  כתוצאה מתחושת־ביטחון  נמוכה  בערבים  הפעילות  לפיה 

הציבוריים בעיר העתיקה; 

על־פי הסקר של Freelance Group, כ־60% מעסקי המסחר בעיר העתיקה   
מנהלים מדיניות־שיווק פאסיבית, המתבטאת בעיקר בהמתנה ללקוחות או 
בניצול קשרים עסקיים קיימים� מדיניות כזו אופיינית לעסקים קטנים ונובעת 
משילוב של יכולת כלכלית מוגבלת, כדאיות השקעה מוגבלת לעסק הבודד 
עסקים  של  בריכוז  הפועל  בודד,  קטן,  עסק  של  מובנית  כלכלית  והתנהגות 
קטנים� בהנחה שמדיניות־שיווק ראויה תיטיב עם כולם, מומלץ לבחון דרכים 
העיר  משיווק  כחלק  ובין  לעצמה  בין  המסחר,  מערכת  של  משותף  לשיווק 

העתיקה כולה כמוצר תיירות;

גבוה  שיעור  זהו  להלוואה�  זקוקים  המסחר  מעסקי  כ־55%  המדגם,  על־פי   
ומומלץ לבחון לעומק את הצרכים והפתרונות האפשריים, וזאת באמצעות 

גוף הולם�

המלצות לפריסה ולעידוד פיתוחם   11.3
של שטחי־מסחר בעיר העתיקה

לתת  מאוד  יקשה  ואורבניות,  אדריכליות  פיזיות,  מגבלות  מחמת  כי  נראה   
מענה לכל הביקושים לשטחי המסחר בין חומות העיר העתיקה� על־פי המצב 
הקיים נראה כי המסחר הוא הבסיס הכלכלי העיקרי וכמעט היחיד של כלכלת 
העיר העתיקה� ההנחה היא כי לרשות כ־40 אלף תושבי העיר העתיקה עומדים 
כ־12,760 מ״ר של שטחי־מסחר כדי לספק את ביקושי הצריכה שלהם� אם 
השאלון של Freelance Group הוא מדגם מייצג דיו לעסקי המסחר בעיר 
העתיקה,31 הרי שענף המסחר מעסיק במישרין כ־2,695 מועסקים,32 כ־90% 
מהם עובדים בעסק שבבעלותם )כיחידים או שותפים( או בבעלות משפחתם� 
כך  גם  אבל  בה,  מתגוררים  העתיקה  בעיר  העסקים  מבעלי   18% רק  אמנם 
ההשפעות הישירות והגולשות של המסחר בין החומות על רווחת תושביה הן 

גבוהות� מכאן שרצוי לממש ככל שאפשר את מסגרת הביקושים הצפויים; 

בין חומות העיר העתיקה,  ביקושי המסחר  יכולת לענות על מלוא  בהיעדר   
מומלץ למקם שטחי־מסחר מחוץ לה ומסביבה, ובלבד ששטחים אלה ייצרו 

קשר פיזי ופונקציונלי מובהק עם שערי העיר ועם תנועת הבאים בהם;

המסחר בעיר העתיקה - שעות־פתיחה אופייניות

אחוז מִעסקי המדגםשעות־פתיחה ביום

8-640%

11-937%

+1223%

�2008 ,Freelance Group מקור: סקר  

מוקדי  כל  על  ומתפרסים  העתיקה  בעיר  המסחריים  העסקים  מסה״כ  כ־5%�11  אל  שהופנו  שאלונים   113  31

המסחר הקיימים במגוון של כל סוגי העסקים הקיימים�
32 לפי 74�2 מועסקים ליחידת־עסק ממוצעת�
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12. תיירות בת־קיימא 
12.1 מבוא

בעשורים האחרונים הפכה התיירות לאחת התעשיות הבינלאומיות המובילות 
הכלכלה  ענפי  מכל  ביותר  המהיר  הצמיחה  קצב  לבעלת  כיום,  נחשבת,  והיא 
ה־50  שנות  שבראשית  בעוד  הבינלאומי,  התיירות  ארגון  נתוני  על־פי  בעולם� 
הגיע היקף התיירות הבינלאומית לכ־25 מיליון תיירים בשנה, בתחילת המאה 
ה־21 הגיע היקף התיירות העולמית ליותר מ־800 מיליון תיירים בשנה, עם היקף 
התפתחות   �)www�wto�org( דולר  מיליארד  ל־700  קרוב  של  שנתי  הכנסות 
התיירות המודרנית היא אחת התופעות הבולטות המאפיינות את העת החדשה� 
היא הפכה בעשורים האחרונים לאחת הסוכנויות הגדולות לשינויים תרבותיים, 
חברתיים, כלכליים, גאוגרפיים והיסטוריים ברמות שונות של עוצמה באזורים 
שונים בעולם� אחד ממאפייני התיירות למקומות קדושים, בתקופה המודרנית, 
מתוך  זאת  עושים  הקדושים  המקומות  את  הפוקדים  מהמבקרים  שרבים  הוא 
 Timothy & Olsen,( תחושת שייכות או סקרנות ולאו דווקא מתוך חובה דתית
הדתות  לשלוש  וקדושתה  ישראל  של  התיירות  מוקד  היא  ירושלים   �)2006
המונותיאיסטיות והמסורות הרבות שנקשרו באתריה ההיסטוריים מושכות אליה 
והאגן הקדוש סביבּה הם מוקדי המשיכה  מבקרים מכל העולם� העיר העתיקה 
החשובים ביותר� אתרי הצליינות והתיירות בעיר העתיקה הם הכותל המערבי, 
מצטרפים  אליהם  הייסורים(�  )דרך  והוויה־דולורוזה  הקבר  כנסיית  הבית,  הר 
מדי  פוקדים  מבקרים  מיליוני  להן�  ומחוצה  החומות  בין  רבים  משִניים  אתרים 
שנה את האתרים הרבים אשר סביבם התפתחו בעשורים האחרונים שירותים 

שונים למבקר: שירותי אכסון, מסעדות וחנויות־מזכרות למיניהן� 

וייחודה של ירושלים העתיקה, מפתיעה העובדה  אף שאין חולק על חשיבותה 
שטרם נערכה תכנית שתציב אמות־מידה פרטניות ויישומיות לשימור האתרים 
המיוחד  מעמדה  את  שתואמת  במתכונת  התיירותי  ולפיתוחה  ּבה  המצויים 

בהתאמה לפיתוח התיירותי הנהוג בערים היסטוריות בעולם� 

ומן  הארץ  מן  רבים  מחקרים  נבחנו  העתיקה  לעיר  תכנית־תיירות  לגבש  כדי 
כה  עד  שהוכנו  השונות  התכניות  נבדקו  ההיסטורית;  בעיר  העוסקים  העולם 

לירושלים ולעיר העתיקה בפרט, ובהן תכניות של משרד התיירות )1988, 1993, 
הרובע  לשיקום  החברה  של   ,)2007( עיריית־ירושלים  של   ,)1997  ,1996  ,1994
היהודי )2002( ושל Welfare Association )2003(� כמו כן נבדקה הסטטיסטיקה 
 )2008( לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שפרסמו  לתיירות  הקשורה  הרשמית 
של  תיירותיים  היבטים  שבדקו  וסקרים   )2008( ישראל  לחקר  ירושלים  ומכון 
האב  ותכנית   2009 גאוקרטוגרפיה   ;1993 )דחף  האחרונות,  בשנים  ירושלים 
)הרשות  סקרי־פעילות־מסחרית  נערכו  התמונה  להשלמת   �)2008 לתחבורה 
לפיתוח ירושלים, 2008(, סקר־מבקרים וכן ראיונות עם בעלי תפקידים, מפעילי 
אתרים ומורי־דרך� תכנית הפעולה שגובשה מסכמת את כל הממצאים ומציעה 

תכנית־יישום� 

הדיון יתרכז בבחינת מקומה של העיר העתיקה בירושלים כמוקד תיירות מודרנית 
והוא יבחן שלושה היבטים: 

המצב הקיים – ניתוח ההיצע של המערכת האורבנית והמערכת התיירותית   
וצווארי־בקבוק;  מוקדי־גודש  התיירותי;  הביקוש  מאפייני  העתיקה;  בעיר 
תחבורה, נגישות והתנהלות מרחבית וכן אילוצים וגורמים קריטיים נוספים 

הקשורים לתמונת המצב הנוכחית של התיירותית בעיר העתיקה; 

הכללית  המחקר  בספרות  המוצעים  אלה  הם  לפעולה  המנחים  הקווים   
והנוגעים לפעילותה הרצויה של עיר היסטורית שתתפקד כעיר היסטורית־
הציבור  שיתוף  השימור,  לתחום  נוגעים  אלה  עקרונות  מודרנית�  תיירותית 

ותבניות הפיתוח המקובלות בערים היסטוריות־תיירותיות אחרות; 

הפעולה  עקרונות  ולאור  ירושלים  של  ייחודה  לאור  גובשה  הפעולה  תכנית   
שיש לנקוט� היא מציגה דרכי־פעולה מומלצות לניהול התיירות במרחב העיר 
העתיקה, כולל התייחסות לתשתית ארגונית לניהול התיירות, ניהול ביקושים, 
התנהלות מרחבית ומעורבות הציבור בתהליכים השונים� התכנית תתייחס 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA&action=edit
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לשלושה פרמטרים עיקריים של מועד המימוש: הטווח הקצר, הטווח הבינוני 
והטווח הארוך� 

למרחב  משיקה  זו  פעילות  כי  מלמדים  התיירותית  הפעילות  והערכת  ניתוח 
הציבורי וכמעט שאינה נוגעת למרחב הפרטי� מכאן הבחירה של תכנית השימור 

והפיתוח לעסוק במרחב הציבורי שבו מתקיימת הפעילות התיירותית�

12.2 המצב הקיים
ניתוח המצב הקיים של מערכת התיירות בעיר העתיקה מתחלק לחמישה חלקים 

עיקריים: 

התיירות,  שירותי  התיור,  ומסלולי  הראשוניים  המשיכה  גורמי  ניתוח   
השירותים המשלימים והפעילות התרבותית; 

ניתוח מאפייני הביקוש וההיצע התיירותי ובכלל זה מספר התיירים, ניתוח    
איכותי וכמותי של פלחי שוק המבקרים ודגמי התנהגותם; 

בחינת כושר הנשיאה התיירותי ומיפוי מוקדי הגודש וצווארי הבקבוק בזמן    
ובמרחב עקב תנועה תיירותית מוגברת; 

סוגיית התחבורה – הנגישות וההתנהלות המרחבית בעיר העתיקה ובסביבתה    
הקרובה;

סיווג האילוצים והגורמים הקריטיים המשפיעים על התיירות בעיר העתיקה,    
כיווני־התפתחותה והאתגרים לעתיד, לאור הממצאים שעלו� 

לפני שמנתחים את מאפייני ההיצע התיירותי של העיר העתיקה יש להדגיש כי 
גורמי ההיצע השונים אינם מנותקים מן הנעשה בעיר החדשה שמחוץ לחומות� 
החומות,  בין  השונים  התיירות  גורמי  של  הפעילות  בניתוח  מתמקדת  התכנית 

אך לכל אחד מהם יש גם זיקה למרחב שמֵעבר לחומות� 

12.3 ניתוח ההיצע התיירותי
12.3.1 גורמי המשיכה הראשוניים ומסלולי התיור 

בעיר  כי  מלמדות  השטח  עם  קרובה  והיכרות  וספרי־הדרכה  מפות  של  סקירה 
העתיקה יש שלושה מוקדים דתיים עיקריים: הר הבית, הכותל המערבי וכנסיית 
ידועים  כ־110 אתרים,  הקרובה  ובסביבתה  בעיר העתיקה  יש  לבד מהם  הקבר� 
יותר ופחות, אותם ניתן לסווג באופנים שונים� במרבית המקרים, בעיקר בתחום 
בעיר  הרבעים  ארבעת  של  הגאוגרפי  המיקום  בין  הלימה  יש  החומות,  שבין 
העתיקה לבין שיוכו הדתי של האתר: אתרים יהודיים,33 מוסלמיים,34 נוצריים35 
בין  המצויים  מובהק,  דתי  שיוך  חסרי  ארכיאולוגיים  אתרים  וכן  וארמניים36 
החומות או מחוצה להן37 )במזרח העיר,38 בהר הזיתים,39 בהר ציון40 ובעיר דוד41(� 
אתרים קרובים שמחוץ לחומות נכללים, במקרים רבים, במסלול הביקור הכולל 
אתרים שבתחומי החומות� דגש מיוחד ניתן בעיר העתיקה לנושא המוזיאונים, 
שאחד הבולטים בהם הוא מוזיאון מגדל־דוד� מבין הרבעים, כמות המוזיאונים 
הספרדיים,  הכנסת  בתי  מכלול  היהודי:  ברובע  מצויה  ביותר  והמגוונת  הגדולה 
)וקסלר, 1999(� הרובע ההרודיאני, בית המידות או מוזיאון חצר היישוב הישן 
היווני־אורתודוכסי,  קיימים ברובע הנוצרי: המוזיאון  מוזיאונים קטנים אחדים 

33 הכותל המערבי, ארבעת בתי הכנסת, הרובע ההרודיאני, ישיבת עץ חיים, בתי הכנסת ׳החורבה׳, בית הכנסת 

׳תפארת־ישראל׳, הקרדו, מוזיאון חצר היישוב הישן, מוזיאון הבית השרוף, מרכז רחל־ינאית בן־צבי לתולדות 
ימי בית ראשון, החומה הרחבה, המגדל הישראלי, מוזיאון יום אחרון, מכון המקדש, מנהרות הכותל ומוזיאון 

שרשרת הדורות� ראו מפה בעמ׳ 81�
34 הר הבית ואתריו, מדרסות, מסגדים, ומבנים מוסלמיים רבים אחרים ברובע המוסלמי ובסביבתו הקרובה, 

שבחלקם הגדול אינם פתוחים לציבור הרחב� ראו מפה בעמ׳ 80�
מנזר  סנטה־אנה,  כנסיית  סן־סלבדור,  כנסיית  הגואל,  כנסיית  הקבר,  כנסיית  אקה־הומו,  הוויה־דולורוזה,   35

האחיות ציון, כנסיית המשיח, גן הקבר, כנסיית הניאה וכנסיות רבות נוספות, חלקן ידועות ופתוחות לציבור 
בתיאום מראש וחלקן סגורות וידועות פחות� ראו מפה בעמ׳ 79�

36 קתדרלת סנט ג׳יימס� 

37 כגון: השערים, טיילת החומות, טיילת הגגות, מערת צדקיהו, בריכת חזקיהו, מוזיאון המצודה, חפירות הכותל 

הדרומיות, עיר דוד, הגן הארכיאולוגי - נחל קדרון, העופל, גיא בן־הינום ובריכת הסולטאן, חקל־דמא, מוזיאון 
רוקפלר�

38 הבולט שבהם הוא מוזיאון רוקפלר�

39 לבד מבית הקברות היהודי והתצפית המפורסמת ממנו לכיוון מערב, רוב אתרי הביקור בהר הזיתים משתייכים 

למסורת הנוצרית ולא נפרטם כאן� 
40 הר ציון מיוחד בזיקה למורשת היהודית, הנוצרית והמוסלמית, בעיקר באתר קבר דוד, חדר הסעודה האחרונה 

והמסגד, המצויים כולם באותו מבנה� כנסיית הדורמיציון מפורסמת בנוסף לאתרים מקודשים אחרים לנצרות 
בהר ובסביבתו הקרובה, דוגמת כנסיית פטרוס־אין־גליקנטו� 

41 מרבית האתרים שבעיר דוד מזוהים בשנים האחרונות כ׳אתרים יהודיים׳, אף שרובם אתרים ארכיאולוגיים 

הקשורים למורשת הארכיאולוגית־היסטורית של העיר� 
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המוזיאון היווני־קתולי, המוזיאון הארמני42 וכן מוזיאון מוסלמי לא פעיל בהר הבית, ליד מסגד אל־אקצא 
)רמון ונכאל, 1999(� הכניסה ל־16 מן האתרים היא בתשלום – 12 יהודיים ו־4 נוצריים� ניהול האתרים 
מופקד בידי מגוון רחב של גופים: סמכויות דתיות, עמותות, חברות ממשלתיות ועוד ‒ עובדה המלמדת על 
היעדר כתובת עירונית אחת לניהול אתרי התיירות בעיר העתיקה – מצב שאליו נתייחס בהמשך, בתכנית 

הפעולה המוצעת�

42 יצוין כי בשנים האחרונות מוזיאונים אלה אינם פתוחים לציבור ומצב השתמרות הממצאים האצורים בהם אינו מניח את הדעת )רמון, 1999(� 
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רבות  בצורות  מתנהלת  העתיקה  בעיר  השונים  האתרים  בין  המבקרים  תנועת 
ומגוון המסלולים האפשריים הוא בלתי־מוגבל� עם זאת, ניתן למפות את מסלולי 
מסלולי  של  העומס  דרגת  עיקריות:  אמות־מידה  שתי  פי  על  השונים  הביקור 
ניתן  אותו  המבקרים,  קהל  ואופי  נמוכה(  בינונית,  )גבוהה,  השונים  הביקור 
לחלק באופן כללי ליהודים, נוצרים ומוסלמים, מהארץ ומחו״ל כאחד� יחד עם 
העומסים  בין  חפיפה  תימצא  העתיקה  בעיר  מסוימים  צירים  על  כי  ברור  זאת 

התיירותיים לבין הקהלים האחרים� הציר שבין שער־יפו לרחוב דוד משמש את 
בני שלוש הדתות והעומס בו גבוה� לעומת זאת, הוויה־דולורוזה, משער האריות 
ועד לכנסיית הקבר, משמשת בעיקר את הצליינות הנוצרית, בעומסים משתנים 
על פני השנה� שני הצירים הראשיים הנכנסים משער־שכם )חאן אל־זית ואל־
המערבי,  לכותל  התנועה  שצירי  בעוד  המוסלמים,  את  בעיקר  משמשים  ואד( 
בתי־מחסה,  רחוב  של  הרכב  ציר  ועל  משער־ציון  משער־יפו,  האשפות,  משער 
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התיירות  מסלולי  של  מפורט  איכותי  ניתוח  יהודים�  לתנועת  בעיקר  משמשים 
מלמד כי התיירות הנוצרית נעה בעיר העתיקה בשבעה מסלולים ואילו התיירות 

היהודית נעה בחמישה מסלולים )ראו המפה בעמ׳ 142(�

כל המסלולים משלבים במידה זו או אחרת ביקור באתרים שמחוץ לחומות כמו: 
הר ציון, הר הזיתים או המרכז המסחרי החדש באזור ממילא� התמונה המרחבית 
המתקבלת מניתוח צירי התנועה בתוך העיר העתיקה, מלמדת כי צירי התנועה 

העיקריים של התיירים יוצאים משישה שערים: 

משער־יפו לכיוון רחוב דוד והשווקים וכן לכיוון    �1
הרובע היהודי והירידה לכותל המערבי; 

השווקים  היהודי,  הרובע  לכיוון  משער־ציון    �2
היהודי  והרובע  גיסא  מחד  הקבר  וכנסיית 

והכותל מאידך גיסא; 

משער־שכם ברחוב הגיא לכיוון כנסיית הקבר    �3
והכותל; 

משער האריות בדרך הייסורים )ויה־דולורוזה(    �4
לכיוון כנסיית הקבר הקדוש; 

משער האשפות לכיוון הכותל והרובע היהודי,    �5
ומהשער החדש לכיוון הרובע הנוצרי �

של  קיומם  על  מצביע  הביקור,  ומסלולי  העתיקה  בעיר  המשיכה  מוקדי  מיפוי 
ִמתחמי־ביקור עיקריים ומתחמי־ביקור משִניים� המוקדים העיקריים הם הר הבית, 
משניים�  מתחמי־ביקור  התפתחו  הקרובה  שבסביבתם  הקבר,  וכנסיית  הכותל 
המסורתית�  הכלכלית  והפעילות  המסחר  אזורי  הם  נוספים  מתחומי־ביקור 
וסביבתו  תפארת־ישראל  ברחוב  בעיקר  לשוטט  התיירים  בוחרים  זו  במסגרת 
המוריסטן,  הגיא,  רחוב  הקרדו,  אורך  שלכל  בשווקים  היהודי,  ברובע  הקרובה 

רחוב הנוצרים ורחוב דוד )ראו המפה למטה(�
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בחינת צירי התיירות העיקריים וִמתחמי הביקור והטיול התיירותיים מלמדת כי 
תנועת המבקרים בעיר העתיקה אינה מאוזנת על פני כל המרחב העתיק והיא 
נעה בעיקר בחלקים מפותחים פיזית: במרחב שבין שער־יפו, שער־ציון, הרובע 
הוויה־דולורוזה,   – הייסורים  דרך  האריות,  שער  לבין  המערבי;  והכותל  היהודי 
וכנסיית הקבר הקדוש� במילים אחרות, כל החלקים האחרים בעיר העתיקה – 
בעיקר הרבעים המוסלמי והארמני וחלקים ניכרים מהרובע הנוצרי – זוכים למידה 
של  עתידי  לתכנון  רבה  משמעות  נודעת  זו  למציאות  תשומת־לב�  של  פחותה 

אזורים אלה, כפי שיורחב בהמשך� 

היצע של שירותי התיירות בעיר העתיקה מתבסס על ההנחה שהתייר הממוצע 
ועלייה־ צליינות  המשלב  מודרני  תייר  הוא  העתיקה  ובעיר  בירושלים  המבקר 
 Bar( ונוחים, ברמות־שירות שונות  לרגל עם ציפיות לשירותי תיירות חדישים 

�)& Cohen-Hattab, 2003

כפי שעולה מניתוח המטרות המוצהרות של התיירים המבקרים בישראל כ־88% 
מתיירי החוץ המבקרים בירושלים אמרו כי ביקורם משלב מטרה דתית עם תיור 

וטיול )פסטרנק, 2008(�

שירותי האירוח הם השירותים המובהקים המשמשים את התייר באזור היעד� 
המידע המצוי בידינו מלמד כי בעיר העתיקה מצויים 25 שירותי־אירוח ברמות 
מהם  כעשרה  והוסטלים(�  כנסייתיות  אכסניות  פנסיונים,  )בתי־מלון,  שונות 
שייכים למוסדות נוצריים והם מרוכזים בעיקר ברובע הנוצרי, ברובע המוסלמי 
ובסמיכות לצירים הראשיים – בעיקר באזור שער־יפו, לאורך רחוב דוד, בדרך 

הייסורים )ויה־דולורוזה(, באזור שער־שכם ולאורך רחוב בית הבד�43

בחלק  בעיקר  העתיקה,  לעיר  מחוץ  מצויים  יותר  גבוהה  ברמה  אכסון  שירותי 
שירותי  לעומת  העתיקה  מהעיר  יחסית  מרוחקים  והם  ירושלים,  של  המערבי 
הסמוכים  ובאזורים  המזרחית  בעיר  המצויים  יותר,  נמוכה  שרמתם  האכסון 
ייעודי הקרקע לשירותים תיירותיים בעבודת התכנון  עיון במפת  יותר לחומה� 
של  כולל  לפיתוח  סטטוטורי  אישור  קיים  כי  מלמד   )10276 )תכנית  המוקדמת 

43 על פי פרסומים באינטרנט, פרסומים בספרי־הדרכה, נתונים מלשכות המודיעין של משרד התיירות ולשכת 

המודיעין הנוצרית, המצויות שתיהן בשער־יפו וכן מסקר מוסדות שנעשה במסגרת התכנית הנדונה בהנחיית 
ישראל קמחי� בפרסומים הרשמיים של משרד התיירות אין התייחסות מיוחדת לשירותי האירוח בעיר העתיקה, 

אלא רק ל׳מזרח־ירושלים׳, וגם כאן הנתונים הם חלקיים בלבד� 

ולמוסדות ברובע הנוצרי, האחד: בפינה הצפון־ שני מתחמים למלונאות־נופש 
ורחוב  מצפון  הקופטים  רחוב  עד  דוד,  ורחוב  הנוצרים  רחוב  של  מערבית 
בין  לשער־יפו,  מצפון־מערב  והשני:  חזקיהו;  בריכת  סביב  ממערב,  סנט־ג׳ורג׳ 
ממערב�  הלטינית  הפטריארכיה  לרחוב  ממזרח  הקתולית  הפטריארכיה  רחוב 
דוד, בגבול רחוב סנט־מארק מדרום�  שטח מאושר למלון נמצא מדרום לרחוב 
וחצי מכלל  13,6 דונם, שהם אחוז  סך כל השטח המאושר למלונאות עומד על 
)כמו  בעיר  המבקרים  את  שישרתו  שטחי־מסחר  בנושא  העתיקה�  העיר  שטח 
יתר שטחי המסחר הקיימים(, נמצא אישור לפיתוח אזור מסחרי ברובע היהודי, 
מצפון לרחוב בתי־מחסה וממזרח לרחוב חב״ד )חלקו הצפוני של מגרש החניה 
המשמש את הרובע היהודי( ושטח־מסחר נוסף מעברו הפנימי של השער החדש, 

צפונית־מזרחית לרחוב באב אל־ג׳דיד�

אחד התחומים המייחדים את ההדרכה בעיר העתיקה הוא מוסדות המפעילים 
ובאתרים  העתיקה  העיר  ברחבי  תכניות־סיורים  הכוללות  חינוכיות  תכניות 
ירושלים׳  ׳ראשית  מדרשת  כמו  מוסדות  פועלים  היהודי  ברובע  לה�  הסמוכים 
שהיא מרכז־סמינרים המפעיל תכניות־לימוד על ירושלים וסיורים ברחבי העיר, 
רובם לציבור הדתי� יש סמינרים ארכיאולוגיים המפעילים תכניות־סיור קבועות 
למורי־דרך�  קורס  וכן  לתיירות־חוץ,  בעיקר  בארץ,  ובאזורים אחרים  בירושלים 
ברובע הנוצרי פועלים הסמינר הבינלאומי הפרנציסקאני שבתחומי מנזר סנט־
של  הקודש  ארץ  ללימודי  והמכון  הארמנים  של  התיאולוגי  הסמינר  סייבור, 

הפרוטסטנטים בבית הספר גובאט� 

הפסטיבלים  הגסטרונומיה,  העתיקה,  בעיר  השוקקת  התרבותית  הפעילות 
וההופעות, מצביעים על כך שלא מדובר רק במרכז דתי, היסטורי ואדריכלי ייחודי, 
העיר  את  המאפיינים  מגוונים  תרבות  ובמוקדי  והנאה  בילוי  במוקדי  גם  אלא 
הפעילות התרבותית  וִמגוון  היריעה מלתאר את שלל  ִתקצר  רבים�  דורות  מזה 
המתרחשת בין החומות, אך אין ספק שמרכיב מרכזי במשיכת המבקרים אליה 
הוא ִשפעת הצבעים, הריחות, האווירה התוססת והריטואלים השונים המקבלים 

את פני הבא בשערי העיר העתיקה� 

בתחום הגסטרונומיה בולטות בעיר העתיקה החנויות המסורתיות לדברי־מתיקה 
)כנפה, בקלאווה ועוד(, שפע של מסעדות מזרחיות, מאפיות המפיצות ניחוחות 
לתחנה  הסמוכה  )׳לינה׳  לפניהן  הולך  ששמן  החומוסיות  טריות,  פיתות  של 
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השמינית של דרך הייסורים ו׳אבו־שוּכרי׳ השוכן מול התחנה החמישית של דרך 
ניחוחות  גם  - אל־וואד(� בעיר העתיקה אפשר למצוא  הגיא  הייסורים, ברחוב 
וטעמים משובחים של המטבח האירופי, כמו למשל מסעדת ההוספיס האוסטרי 

או מסעדת קוסטה היוונית שברחוב הקופטים� 

כחלק ממסקנות הביניים ובמגמה ליישם המלצות תוך כדי עבודת התכנון, היו 
בשנים האחרונות כמה אירועי־תרבות ייחודיים בעיר העתיקה ביוזמת עיריית־ 
ו׳לילות  ׳חמשושלים׳  שבהם:  הידועים  מן  ירושלים�  לפיתוח  והרשות  ירושלים 
סתיו בעיר העתיקה׳� ׳חמשושלים׳ מציין את פתיחת עונת החורף בעיר – הרחבה 
במוסדות  ייחודיים  אירועים  שעיקרו  לבן׳׳[  long night ]׳׳לילה  פרויקט  של 
התרבות והתיירות הפתוחים לקהל הרחב עד השעות הקטנות בשלושה מתחמים 

עיקריים בעיר: קריית המוזיאונים, מרכז העיר ואגן העיר העתיקה�

במסגרת עבודה זו הועלו, לראשונה, על מפה מאפייני ההיצע התיירותי של העיר 
העתיקה )מפת מרחבי תיירות, עמ' 143(, עליהם יורחב בחלקים אחרים של המסמך� 
ממפה זו מתקבלת תמונה מרחבית ברורה ביחס לעוצמת הפעילות התיירותית 
בחלקים השונים של העיר וניתן ללמוד ממנה על אפשרויות התכנון לאזורים שבהם 
עוצמת הפעילות פחותה, בעיקר ברובע המוסלמי ובחלקים של הרובע הנוצרי, 
וזאת כמובן בהתחשב במגבלות השונות, עליהן יורחב בחלקים אחרים של המסמך�

12.3.2 בחינת כושר הנשיאה התיירותי

ירושלים משמשת יעד ראשי לתיירות הנכנסת לארץ, ובעיקר מאז מלחמת ששת 
הימים� בהיעדר רישומים למאפייני הביקושים התיירותיים לעיר העתיקה לבדה, 
הדיון מניח כי חלקם המכריע של התיירים לישראל, ובוודאי התיירים המבקרים 

בירושלים, מבקרים בעיר העתיקה� 

לפי   7,100,200 היה   2007 בשנת  העתיקה  בעיר  המבקרים  מספר  הערכה,  לפי 
החלוקה הבאה: 

	 תיירים – 1,031,900 )5%�14(; 

	 ישראלים )יהודים וערבים( שגרים מחוץ למטרופולין ירושלים – 3,462,400 
 ;)48�7%(

	 תושבי מטרופולין ירושלים )יהודים וערבים( – 2,612,900 )7%�36(� 

נתונים אלה מלמדים כי החלק המכריע של המבקרים בעיר העתיקה הם תושבי 
הארץ� על סמך קצב הגידול הקיים הוערך כי בשנת 2015 יבקרו בעיר העתיקה, 
קרוב ל־10,000,000 מבקרים; בשנת 2020 יבקרו בה 11,183,000 מבקרים; בשנת 
2025 יבקרו בה 13,745,800 מבקרים; בשנת 2030 מספר המבקרים בה צפוי להגיע 

ל־17,425,100 )פסטרנק, 2009(�

ואלה  בירושלים  המבקרים  למספר  בנוגע  התיירות  משרד  שמפרסם  הנתונים 
ששהו בה למעלה מיממה בשנים 2006-2005, מלמדים על יחס דומה בין מספר 
התיירים לבין מספר הישראלים המבקרים בעיר� בשנת 2005 ביקרו בירושלים 
בעיר  ביקרו   2006 בשנת   ;)60%( תיירים   589,300 מהם  מבקרים,   985,700
במספר  התיירים  של  חלקם   �)60%( תיירים   629,500 מהם  מבקרים,   1,042,300
הלינות בעיר היה גדול מחלקם היחסי במספר המוחלט של המבקרים בעיר ועמד 

על 72% ו־73% בשנים 2006-2005, בהתאמה� 

לעומת  ימים�   3�5 היתה  הנ״ל  בשנים  בירושלים  תיירים  השהות הממוצעת של 
זאת, השהות הממוצעת של ישראלים בירושלים היא נמוכה יותר והגיעה בשנים 
אלו ל־1�2 לילות בממוצע )חושן, תשס״ח(� יחד עם זאת, ממוצע הלינות לאורח 
ישראלי בירושלים נמצא במגמת עלייה מתונה: מ־5�1 לילות בממוצע בשנת 2002 
ל־2�2 לילות בשנת 2006� ירושלים – ובפרט העיר העתיקה – אינן יעד מובהק 
לנופש ולטיולים של ישראלים, כולל לינה; שכן רוב הישראלים מגיעים לביקור 
האוכלוסייה  כמחצית  כן,  על  יתר  מהערבים(�  ו־82%  מהיהודים   78%( חד־יומי 
היהודית ששהתה בירושלים למשך יותר מיום אחד לנה אצל קרובי־משפחה או 
חברים� רק 11% מכלל המבקרים לנו בבתי־מלון, אכסניות, בתי־הארחה ודירות 
שכורות )חוויית התייר, 2007(� מנתוני הלמ״ס עולה כי בשנת 2005 לנו בבתי־
מלון בירושלים 396,000 ישראלים )28% מכלל הלינות בבתי־מלון( ובשנת 2006 
בבתי־מלון(  הלינות  מכלל   27%( בירושלים  בבתי־מלון  ישראלים   412,00 לנו 

)חושן, תשס״ח(� 

אומדן התפלגות התיירים אשר צורכים שירותי־לינה בירושלים לפי פלחי־שוק 
פלחיה  על  היהודית  התיירות  כי  מצא   ,2006 לשנת  הביקור  ומסגרות  מרכזיים 
לנה  אשר  הנכנסת  התיירות  מכלל  כשליש  תופסת  ובודדים(  )קבוצות  השונים 
בירושלים� התיירות הצליינית הקבוצתית תופסת שליש נוסף והיתר הם מטיילים 
עצמאים, קבוצות סיור ותיור, אנשי־עסקים ואחרים� 5%�62 מכלל התיירים הלנים 
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בעיר מבקרים בירושלים במסגרת קבוצתית – כמחציתם צליינים� כ־5%�37 מן 
התייר,  )חוויית  יהודים  כמחציתם   – עצמאים  מטיילים  הם  לירושלים  הבאים 

�)2007

אלה המבקרים בעיר העתיקה עושים זאת משילוב של מניעים: מניע דתי )תפילה, 
צליינות ועלייה־לרגל למקומות הקדושים(; מניע חינוכי־ערכי )תלמידי בתי־ספר, 
קבוצות חיילים ועוד(; מניע לאומי )משלחות של פדרציות ציוניות, תיירות של 
נוער יהודי, ׳החוויה הישראלית׳ ועוד(; מניע תרבותי )תיירות־מורשת לסוגיה(; 
מניע משפחתי )ביקורי קרובים וחברים(; ומניע מקצועי )עבודה ותיירות־כנסים( 

)עיריית־ירושלים, 2007(�

לסיכום: ניתוח איכותני של ִּפלחי התיירים המבקרים בירושלים העלה כ־15 סוגים 
של קהלים עם אופי מגוון של צריכת מרחב התיירות העירוני� התיירות הנכנסת 
פרוטסטנטית,  צליינות  קתולית,  צליינות  ּוועידות,  כנסים  מתיירות  מורכבת 
נוער  של  תיירות  בקבוצות,  מבוגרים   – יהודית  תיירות  אורתודוכסית,  צליינות 
יהודי בקבוצות ותיירות של בודדים� בתיירות הפנים מדובר על תלמידי בתי־ספר, 

חיילים, גמלאים, ארגונים וועדי־עובדים, משפחות ובודדים�

ממחקר ראשוני של דגמי ההתנהגות והפעילות המרחבית של קבוצות צליינים 
בירושלים  המבקרות  הקבוצות  שבין  המסקנה  עלתה  בעיר,  המבקרות  נוצרים 
 Bowman,( שונים  ובזמנים  שונים  באתרים  בביקור  המתאפיינת  שונּות  ישנה 
1991(� מחקר אחר הראה כי לשיוכו הדתי של התייר יש חשיבות רבה בעת ביקור 
בירושלים� מסקנות מחקר זה ביססו את ההשערה בדבר אופי הצריכה המפוצל 

של התיירים במרחב העירוני על סמך שיוכם הדתי )שובל, 2000(� 

ביקרו  זו  בשנה  כי  מצא  העתיקה  בעיר  המבקרים  שיעור  על   2009 משנת  סקר 
ו־95%  ירושלים  מתושבי   77% ירושלים׳,  ׳עוטף  מתושבי   63% העתיקה  בעיר 
על־ידי  יותר  המבוקשים  האזורים   �)2009 ודגני,  )דגני  מזרח־ירושלים  מתושבי 
המבקרים הם צפופים יותר מן האתרים המבוקשים פחות� נמצא שהתנודתיות 
לאורך זמן בנטיית התיירים לבקר ב׳דרך הייסורים׳, דומה לתנודתיות בנטייתם 
לבקר בירושלים� הנטייה לבקר ב׳דרך הייסורים׳ גבוהה הן בשוק הצלייני )5%�81 
בממוצע בין השנים 2006-1995(, הן בשוק התיור והטיול )5%�61 באותה תקופה( 
וכמובן גם בשוק המורכב משני פלחי־שוק אלה )1%�72 באותה תקופה(� בנוסף 

נמצא כי הנטייה לבקר ב׳דרך הייסורים׳, גבוהה יותר אצל תיירים קתולים מאשר 
ויהודים  חרדים  אצל  נמוכה  יהודים,  תיירים  אצל  נמוכה  פרוטסטנטים,  אצל 
דתיים מאשר אצל חילונים, גבוהה מאוד כשמדובר בקבוצות ונמוכה בקרב תיירי 
ה־.Free Independent Travelers( F.I.T(� נמצא גם כי כ־90% מן המבקרים 
בירושלים מבקרים בכותל המערבי� התנודות לאורך־זמן בנטיית התיירים לבקר 
בכותל המערבי דומות לנטייתם לבקר ב׳דרך הייסורים׳ ונובעות מסיבות דומות, 
מן  היהודי  ברובע  לבקר  הנטייה  מעט  נמוכה  גם  כך  וצליינות�  טיול  תיור,  קרי: 

הנטייה לבקר בכותל, אך קרובה לה )פסטרנק, 2008(�

את עונתיות הביקור בעיר העתיקה ובאתריה השונים ניתן לבחון אך ורק בנוגע 
כלל  של  הממד  כאמור  חסר  אלה  בנתונים  ישראלים�  ולמבקרים  לתיירי־חוץ 
ובמיוחד של המבקרים מקרב תושבי  המבקרים בעיר העתיקה, של תיירי היום 
העיר וסביבתה� בנתונים הקיימים ניתן לבחון את עוצמת זרמי המבקרים בעיר 
השנים  בשלוש  חודשים,  פני  על  ניתוח  השנים�  לאורך  הלינות  כמות  פי  על 
)חושן,  הבאה  התמונה  את  מגלה  וישראלים,  לתיירים  חלוקה  לפי  האחרונות, 
תשס״ח(: בנוגע לתיירים, התנועה מתרכזת בחודשי הקיץ )יוני־אוגוסט(, לקראת 
סוף השנה ובתחילת השנה הבאה )נובמבר־ינואר(� שיאה הראשון של התיירות 
בשנת 2005 היה בחודש יולי )800�217 לינות( ושיאה השני היה בחודש נובמבר 
אותה שנה )217,900 לינות(� בשנת 2006 היה שיא הלינות של תיירי החוץ בחודש 
אפריל, כנראה לרגל חג הפסחא )263,000 לינות(� מלחמת לבנון השנייה, בקיץ 
לירידה חדה במספר הלינות�  2006, פגעה בתנועת התיירים לירושלים והביאה 
בשנת 2007 הורגשה התאוששות ובחודש אפריל 2007 חזר היקף הלינות לרמת 
השנה שלפני המלחמה )268,700 לינות(� הגידול בלינות התיירים בחודשים יולי־
ספטמבר 2007 לעומת התקופה המקבילה בשנה שקדמה לה, עמד על 82% והיה 
הגבוה ביותר בכל התקופות של לינות תיירים בעיר לפחות מאז שנת 2003� השיא 
הנוסף בלינות של תיירי־חוץ בשנת 2007 היה באוקטובר )321,300 לינות( – שיא 
במספר לינות התיירים בחודש אחד בירושלים מזה שנים, שהמחיש את הגאות 
שהורגשה בשנת 2007 ובראשית 2008 בתיירות לישראל בכלל ולירושלים בפרט� 
ניתן לומר כי בִעתות רגיעה ישנם שני גלים עיקריים של תיירות־חוץ לישראל: 

תיירות הקיץ )יוני־אוגוסט( ותיירות החורף )דצמבר־ינואר(� 

בקרב המבקרים הישראלים בולטת מגמה של שיא אחד בלבד על פני השנה – 
בחודשי הקיץ� בשנת 2005 נרשם שיא הלינות של ישראלים בירושלים בחודש 
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אוגוסט )107,000 לינות( – כשליש מסך לינות המבקרים בעיר� גם בשנת 2006 
נרשם שיא של לנים ישראלים בעיר בחודש אוגוסט )205,600 לינות( – מספר 
לינות(�   142,100( חודש  באותו  בעיר  החוץ  תיירי  לינות  על  בכ־60,000  שעלה 
על  הישראלים  הלנים  מספר  עלה  בו  האחרונות  בשנים  היחיד  החודש  זה  היה 
מספר לינות תיירי החוץ בירושלים – עובדה המוסברת בהשפעות מלחמת לבנון 
 2006 יולי־ספטמבר  בחודשים  ישראלים  בלינות  הגידול   �)2006 )בקיץ  השנייה 
לעומת התקופה המקבילה בשנה שקדמה לה היה 8%�36 – אחוז הגידול הגבוה 
ביותר בכל התקופות של לינות ישראלים בעיר, לפחות מאז 2003� גם בשנת 2007 

נרשם שיא בלינות הישראלים בחודש אוגוסט )91,600(� 

שביעות הרצון של קבוצות המבקרים השונות בירושלים היא חיובית, אבל נמצא 
הבדל מובהק בין ערבים ליהודים בנושא זה� 77% מהמשיבים הערבים דירגו את 
חוויית הביקור שלהם בירושלים כחוויה חיובית למדי עד חיובית מאוד, לעומת 
90% מקרב המבקרים היהודים, שהגדירו את חוויית הביקור שלהם בעיר ברמות 
הבדל  ללא  בירושלים,  היו שבעי־רצון מהביקור  התיירים  מן  אלו� 83%  גבוהות 
בין הדתות השונות ובדומה לזו של המבקרים הישראלים� אולם לעומת הרמות 
הגבוהות של שביעות הרצון הכללית, בולטת בסקרים אי־שביעות־רצון מנושא 
גורמים  התחבורה בעיר� היעדר מקומות־חניה ושכיחות הפקקים בכניסה לעיר 
למבקרים סבל רב ותופעות אלו זוכות לדירוג הנמוך ביותר ברמת שביעות הרצון 
של התיירים� נציגי שוק התיירות ציינו אף הם את הצורך במתן קדימות לתחבורה 
חסימת  בבעיות  ולטיפול  רכבי־תיירות  של  החניה  בבעיות  לטיפול  התיירותית, 
הדרכים הראשיות על־ידי רכבים פרטיים, בעיקר במבואות העיר העתיקה )חוויית 

התייר, 2007(�

12.3.3 קיבולת העיר העתיקה - מוקדי־גודש וצווארי־בקבוק

בעיר  השונים  ובאתרים  בצירים  וצווארי־בקבוק  מוקדי־גודש  לאתר  מנת  על 
באתרים  נקודתיות  ובחינות  סקרים  כמה  זו  עבודה  במסגרת  נערכו  העתיקה, 
ובצירים ייעודיים� יש לסייג את ממצאי הסקרים, כי הם נקודתיים על פני הזמן 
הביקור  אתרי  בדיקת  המשאבים�  ומיעוט  המחקר  משך  של  במגבלות  והמרחב 
בעיר העתיקה וההיכרות עם תנועת המבקרים בה מלמדות כי קיימים כמה צירים 
עמוסים בנקודות־זמן מסוימות על פני השבוע וכמה מתחמי־תיירות מובהקים 

בהם מתנהלת פעילות תיירותית מוגברת� על פני חלק מן הזמן ובחלקים מסוימים 
בתנועת  וצווארי־בקבוק  עומסים  זו  פעילות  יוצרת  אלה  ומתחמים  צירים  של 
התיירות� בסקרים אחרונים נמצא שהצירים העמוסים והצפופים ביותר הם רחוב 
בית הבד, רחוב הגיא ורחוב דוד� למעט רחוב דוד, רוב העומס הוא תוצאה של 
תנועת אוכלוסייה מקומית ותיירות־פנים, בעיקר בימי שישי ושבת, ולאו דווקא 

של תיירות־חוץ� 

בציר שער האריות - ויה־דולורוזה העמוסים ביותר הם ימי שישי ושבת� למעט 
בדרך־ עמוסות  הבוקר  המוליכים משער־שכם, שעות  בצירים  בבוקר  שישי  ימי 
כלל מעט פחות משעות הצהריים ואחר הצהריים� באזור הרובע היהודי נרשמו 
היתה  לא  אלו  בשעות  גם  אולם  בבוקר,  שני  ביום  ביותר  הגבוהות  הקיבולות 
הנראה  ככל  מיוצאים,  נכנסים  יותר  נרשמו  בשער־ציון  מאוד�  צפופה  התנועה 
משום שקבוצות רבות מתחילות את סיוריהן בנקודה זו ומסיימות אותם בשער 
אחר� לא נמצא קשר בין העומס בצירים לבין העומס באתרי־תיירות )כולל כנסיית 
)רחוב  הראשיים  בצירים  התנועה  של  הארי  שחלק  משום  כנראה  וזאת  הקבר( 
כן נמצא שמקורם של העומסים  ורחוב בית הבד( היא של תושבים� כמו  הגיא 
יום־ תיירות־חוץ  עקב  ולא  וחגים  אירועים  עקב  הוא  העתיקה  בעיר  הגדולים 
יומית רגילה – עובדה שיש לקחתה בחשבון בתכנית הפעולה לעתיד )כהן־הטב, 

מבקרים 2009(�

עומסים משמעותיים זוהו בשלושה מתחמים עיקריים:

כנסיית הקבר – האתר המבוקש ביותר, בעיקר לנוצרים אורתודוכסים, ארמנים    
וקתולים וכן למבקרים שבאים ממניעים שאינם דווקא דתיים� קבוצות רבות 
התחנות   14 לאורך  תהלוכה  ומקיימות  העתיקה  לעיר  באות  צליינים  של 
הכנסייה  בתוך  נמצאות  שבהן  האחרונות  חמש  אשר  הייסורים,  דרך  של 
בשתי  צווארי־בקבוק  נוָצרים  בכנסייה  עצמו�  הקדוש  הקבר  היא  והאחרונה 
נקודות עיקריות: האחת בשער הראשי, שהוא הפתח היחיד המשמש לכניסה 
להכיל  )האדיקּולה( שיכול  בכניסה הצרה אל מבנה הקבר  והשנייה  ויציאה, 
מספר קטן של מבקרים, ותור תמידי משתרך בכניסה אליו� בדיקה שהתבצעה 
לאחרונה במסגרת עבודה זו, על פני מספר ימים, לאורך השנה ביחס לכנסייה, 
העלתה כי ממוצע הנכנסים בחצי שעה לכנסיית הקבר ביום רגיל הוא 273; 
503 איש בחצי  היה  והשיא   411 הוא  הנכנסים בחצי שעה  א׳ ממוצע  ביום 
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שעה� בחג הפסחא נצפה שיא של 562 מבקרים בחצי שעה� הכניסה המזרחית 
לרחבת הכנסייה היא העמוסה ביותר� העומס בכניסה המערבית נמוך יותר 
והעומס בכניסה הצפון־מזרחית )דרך הכנסייה האתיופית( הוא הדליל ביותר� 
אשר למספר הנכנסים לקּפלת הקבר, ההבדל הוא קטן: ביום ראשון נצפו 91 
מבקרים בממוצע לחצי שעה, וביום רגיל – 83 מבקרים� אורך התור הממוצע 
בקפלת הקבר ביום ראשון היה 31 דקות לעומת 22 דקות בשאר ימות השבוע� 
ההבדל באורך התור נובע בעיקר מכך שביום א׳ קפלת הקבר נסגרת פעמיים 
היא  רגיל  שביום  בעוד  טקסים,  לצורך  הצהריים  אחר  בשעות  שעה  לרבע 
נסגרת רק פעם אחת� משך השהייה הממוצעת של כל מבקר בקפלת הקבר 
הוא כשתי דקות� כשהתור ארוך יותר, משך השהייה מתקצר� תצפיות בתוך 
כנסיית הקבר העלו כי אין הבדל רב בין מסלולי הביקור של קבוצות התיירים 
התיירים   – בכנסייה  השהייה  למשך  פרט  הצליינים,  קבוצות  של  אלו  לבין 
בממוצע  דקות  כ־65  בה  שוהים  והצליינים  בממוצע  דקות  כ־45  בה  שוהים 
)כהן־הטב, מבקרים, 2009(� כנסיית הקבר נחשבת לצוואר הבקבוק התיירותי 
הפקוק ביותר בעיר העתיקה� לבעיה מוּכרת זו הוצעו בעבר כמה פתרונות אך 

הם לא יושמו והבעיה לא נפתרה�44

הר הבית והכותל המערבי הוא ללא ספק המקום החשוב ביותר למוסלמים   
ולמבקרים  לתיירים  חשוב  זה  מתחם  העתיקה�  בעיר  המבקרים  וליהודים 
אחרים שבאים לאו דווקא מסיבות דתיות� אף שהכותל נחשב לאתר המתויר 
ביותר בעיר העתיקה, לא ניכרת בו צפיפות במרבית ימות השנה בזכות הרחבה 
הגדולה הפונה אליו, למעט בשלושת הרגלים – פסח, שבועות וסוכות – בהם 
שוררת ברחבת הכותל צפיפות רבה המחייבת היערכות מיוחדת� היערכות זו 
אכן נעשית בהצלחה בשנים האחרונות באחריות משטרת הבירה, כולל ניהול 
ביטחוני ותחבורתי של כל מערך התנועה אל העיר העתיקה ובתוכה, וסגירתה 

44 בשנת 1997, במסגרת ההיערכויות לקראת שנת 2000, נכתבו הדברים הבאים בתכנית התיירות של מדינת־

 - הקבר  כנסיית   - לנצרות  ביותר  והחשוב  המרכזי  ״האתר  במקור(:  )הדגשים  הקבר  לכנסיית  ביחס  ישראל 
סובלת מבעיות בטיחות קשות, כולל: גישה קשה לאתר לרכב חירום והצלה והיעדר יציאת חרום אשר תאפשר 
פינוי במקרה אסון��� נקודת התורפה העיקרית של כל מערך התיירות היא גומחת הקבר בכנסיית הקבר, אשר 
קיבולתה המקסימלית נאמדת בכ־2000 איש ביום� נקודה זו מהווה נקודת תורפה של כל המערך הצלייני, שכן 
כל הצליינים הקתולים והאורתודוכסים יבקשו לבקר במקום זה� לפתרון בעיה זו הועלו מספר רב של רעיונות, 
החל מסגירת הגומחה לביקור בתקופות־שיא וכלה בכך שכל קבוצה תשלח נציג או שניים לביקור״� ראו: י� קורץ, 

ישראל אלפיים: מסמך מסכם, תל־אביב 1997, עמ׳ 66-65� 

בניהול  שליטה  המאפשרים  המרכזיים  הגורמים  אחד  כלי־רכב�  לתנועת 
התנועה בכותל המערבי הוא מציאותן של כניסות אחדות אל הרחבה� 

הרובע היהודי הוא מוקד־משיכה למבקרים ולתיירים יהודים בכל ימות השנה,   
ובמיוחד בחגים ובחול המועד� צוואר הבקבוק העיקרי בתחומי הרובע נמשך 
לאורך הרחובות המסחריים ובעיקר רחוב תפארת־ישראל לכיוון מדרגות רבי 
יהודה הלוי בואכה הכותל המערבי� מתכנני הרובע היהודי המחודש ראו לנכון 
להפריד בין הפעילות המסחרית לבין אזורי המגורים וייחדו את רחבת הרובע 
ואת רחוב תפארת־ישראל לפעילות מסחרית־תיירותית, אלא שהתכנון צפה 
בשעתו בעיקר עומס בתיירות מחו״ל )קרויאנקר, 1988( ולאו דווקא נוכחות 

גבוהה של מבקרים ישראלים, שיוצרת עומס רב בעונות השיא של החגים�

חשוב להדגיש שתכנון התנועה האנושית וניהול צווארי־בקבוק צריכים להתייחס 
הפיזיות  האפשרויות  על־פי  בו,  המבקרים  וציפיות  לאופיו  בהתאם  אתר  לכל 
ייתכן מאוד שבאתרים  והכלכליות הקיימות בו, על־פי תגובות התושבים ועוד� 
המבקרים  יחס  כי  חד־משמעי  פרמטר  אינה  הצפיפות  במיוחד,  דתי  אופי  בעלי 
אליה לא יידמה ליחסם אל הצפיפות באתרים אחרים� שכן עולי־רגל המגיעים 
לאתרים ממניעים דתיים מובהקים, עשויים להתייחס אל הצפיפות כאל חוויה 
קהילתית חיובית, בעוד שאלה שאינם מבקרים שם מסיבות דתיות עלולים לחוש 

אי־נוחות רבה כתוצאה מן הצפיפות�

12.3.4 סוגיות בתחבורה התיירותית, נגישות והתנהלות מרחבית

העתיקה  בעיר  התחבורה  נושא  את  שבדקו  התחבורה  ומומחי  התיירות  חוקרי 
סברו כי רשת התחבורה הסובבת אותה ומגיעה אליה היא רשת עמוסה, המשרתת 
תושבים ומבקרים כאחד� ציר צפון־דרום )דרך־חברון ‒ חטיבת־ירושלים( ממערב 
בעיקר את  העופל, משמש   ‒ ודרך־יריחו  סולימאן  דרך סולטאן  לעיר העתיקה, 
הדרישות  על  עונה  אינה  זה  בציר  הציבורית  התחבורה  מזרח־ירושלים�  תושבי 

והמערכת של ׳חנה וסע׳ מוגבלת ומופעלת רק מספר פעמים בשנה� 

להרחיבה  והאפשרות  היסטורית  רשת  היא  החומות  שבין  הדרכים  רשת 
ולהתאימה לצרכים הגדלים מוגבלת מאוד ואינה רצויה� רשת זו מורכבת ברוּבה 
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מסמטאות להולכי־רגל בלבד ויכולה לשרת את התיירות הרגלית בתחומי העיר 
כלי־רכב,  של  תנועה  זולגת  אלו  מסמטאות  שלחלק  היא  המציאות  העתיקה� 
לִעתים תוך תמרונים מסובכים ותוך סיכון הולכי הרגל� היצע החניה בין החומות 
ובסמיכות להן אינו עונה על הביקוש התיירותי� במגרשי החניה ולאורך הדרכים 
שבין החומות יש כ־560 מקומות לאוטובוסים ולכלי־רכב פרטיים ולכן התושבים 

והמבקרים חונים מחוץ לחומות, במערך הדרכים והחניונים הקיים� 

בסופי השבוע�   יותר את העומס  עוד  סגירת חלק מהחניונים בשבתות מגבירה 
הקיימים  החניונים  גם  מצליחים  לא  בימי־חול  רבי־משתתפים  אירועים  בעת 
העתיקה  העיר  זמנית של מתחם  סגירה  הוא  כיום  הפתרון  הביקוש�  על  לענות 
לתנועת כלי־רכב והפעלת מערך ׳חנה וסע׳ בחניונים מרוחקים )ישראלי ומנספלד, 

2005; קראוס, 2008(� 

הרב  השימוש  עקב  מָידיים  בפתרונות  צורך  על  מצביעים  האחרונים  הסקרים 
מהמבקרים  מחצית  העתיקה�  העיר  באזור  פרטי  וברכב  ציבורית  בתחבורה 
ציבורית,  בתחבורה  מהם  שליש  פרטי;  ברכב  מגיעים  העתיקה  בעיר  היהודים 
בעיקר באוטובוסים; ו־17% מגיעים ברגל� תושבי מזרח־ירושלים מגיעים ברובם 
)59%( ברגל� החרדים מגיעים בעיקר באוטובוסים )54%( והחילונים והמסורתיים 
מגיעים בעיקר ברכב פרטי )עמדות תיירים, 2007(� מסקרים שבוצעו לאחרונה 
עולה כי יש מקום רב לשיפור בתחום ההתנהלות המרחבית של המבקרים בתחומי 
השונים  לאתרים  ההכוונה  שילוט  כי  נמצא  הקרובה�  וסביבתה  העתיקה  העיר 
אינו מספק ואינו אחיד ומורגש מחסור בלשכת־מידע מרכזית או בדוכני־מידע 

אזוריים )כהן־הטב, ראיונות 2009(�

12.3.5 סיווג האילוצים והגורמים הקריטיים

התפתחות התיירות בעיר העתיקה מושפעת במישרין משני גורמים חשובים: 

המקומי  התחום  מן  חורגת  העתיקה  העיר  של  חשיבותה  הפוליטי:  הגורם   
הצר והמודעּות העולמית למתרחש בה היא כה גדולה עד שכל צעד והחלטה, 
גם בנושאים מקומיים של תכנון ובנייה, זוכה מיד להד בינלאומי רב� העיר 
העתיקה היא אחד ממוקדי הסכסוך הישראלי־פלסטיני ואולי סלע המחלוקת 
הראשי� פתרון סוגיית הריבונות בעיר העתיקה ובמקומות הקדושים יקל, ללא 

ספק, על פתרון הסכסוך כולו� מעורבותם הנמוכה של תושבי העיר העתיקה 
ושל המנהיגות הערבית המקומית בתהליכי התכנון התיירותיים נובעת מאי־

רצונם להכיר במצב הפוליטי השורר כיום;

המציאות החברתית־כלכלית: העיר שבין החומות משרתת אוכלוסייה רבה,    
בעיקר תושבים מוסלמים שאינם גרים בתחומה� קרוב ל־10,000 תלמידים בני 
ְשלוש הדתות, לומדים במסגרות חינוכיות בתחומי העיר העתיקה ומגיעים 
יום מכל חלקי העיר� העיר העתיקה היא מרכז חשוב לשירותים  אליה מדי 
יש  הצר�  הגאוגרפי  תחומה  על  בהרבה  עולה  השפעתם  שמרחב  עירוניים 
העיר  של  התחבורתי  בתכנון  למשל,  כשעוסקים,  זו  עובדה  בחשבון  לקחת 
העתיקה ‒ נושא שנושק ישירות לנושא התיירות, כשמקדמים רעיונות לשלב 
מוסדות־חינוך בעלי עניין ארכיטקטוני במערך התיירות של העיר או לשלב 

לימודי־תיירות בבתי הספר�

המציאות החברתית־כלכלית הקשה שנוצרה בשנים האחרונות בעיר העתיקה, 
הגדר  מבניית  כתוצאה  ירושלים�  סביב  הביטחון  גדר  מהקמת  בעיקר  נובעת 
ברובע  בעיקר  גדלה,  והצפיפות  החומות  בתוך  למגורים  רב  ביקוש  התעורר 
המוסלמי� אזורים שהיו ירודים מבחינה פיזית גם קודם לכן, הידרדרו אף יותר� 
איכות חיי היום־יום נפגעה, חלה נסיגה בפיתוח הכלכלי והקהילתי וכן הידרדרות 
במצב השטחים הפנויים במרחב הציבורי ובמצב המבנים שערכם לתיירות גבוה� 
הדיור  מצפיפות  נובעות  העתיקה  בעיר  הקיימות  הפיזיות  הבעיות  מן  רבות 
והידרדרות פיזית של מבנים ומערכות־תשתית� צפיפות הדיור באזורי המגורים 
בעיר העתיקה מגיעה ל־70 נפש לדונם – מן הגבוהות בעולם� אוכלוסיית העיר 
הפיזיות�  והמגבלות  הנמוכה  הדיור  רמת  חרף  גידול,  במגמת  נמצאת  העתיקה 
לגבי הרובע המוסלמי ניתן לתלות זאת במספר סיבות: המחסור בפתרונות־דיור 
ירושלים, ההתקדמות בבניית גדר הביטחון שהאיצה את היקפי  חלופיים בתוך 
ההגירה אל תוך העיר העתיקה, מחירי־דיור נמוכים־יחסית וכן הרצון לגור קרוב 

למקומות הקדושים� 

הנתונים מעידים שמצבו הפיזי של הרובע המוסלמי הוא הירוד ביותר בהשוואה 
לאזורים אחרים בעיר העתיקה, וההשקעה העירונית בפיתוח התשתיות ואחזקתן, 

ברובע זה, אינה תואמת את קצב גידולו� 
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בעיר  התיירות  שפיתוח  היא  הללו  הממצאים  מן  שעולות  המסקנות  אחת 
התיירות  האוכלוסייה�  בצפיפות  הטיפול  בהצלחת  רבה,  במידה  תלוי,  העתיקה 
עשויה לשמש מנוף לשיפור מצבה הכלכלי של הקהילה, דרכה ניתן להגדיל את 
ההשקעה הפרטית והציבורית בשיקום ושימור האלמנטים, המונומנטים והרקמה 
בשיתוף־ צורך  יש  לכך  אולם  מוביל�  ליעד־תיירות  אתר  שהופכים  האורבנית, 

פעולה של האוכלוסייה המקומית� 

12.4 אתגרים לעתיד
התחומים המשפיעים והקריטיים ביותר לחוויה חיובית של התייר הם: תחבורה 
ציבורית, סידורי־חניה, נגישות לאתרים וניקיון� נושא הניקיון בעיר העתיקה קיבל 
עדיפות ראשונה במסקנות דו״ח הביניים לתכנית זו, ובמגמה ליישום ההמלצות 
בו, בעת  תוך כדי התכנון� מערך הניקיון בעיר העתיקה עבר הפרטה, מושקעת 

האחרונה, עבודה רבה ותוצאותיה החיוביות כבר נראות בשטח� 

מחקריות  כהשערות  שהופיעו  אף   ‒ פחותה  המבקר  על  שהשפעתם  התחומים 
מקדימות ‒ הם: היעדר תחושת ביטחון וכן העומס באתרים ובאזורים התיירותיים, 
למעט בתקופות־שיא )כהן־הטב, מורי־דרך 2009(; אל ממצאים אלה נשוב בחלק 
האחרון של פרק זה, שם תוצג תכנית הפעולה המוצעת על בסיס הקווים המנחים 

לפעילות הרצויה בעיר ההיסטורית, התיירותית, המודרנית�

קווים מנחים לפעילות התיירות  12.5
א. עקרונות העיר ההיסטורית התיירותית

לאתרים ההיסטוריים של עיר יש תפקיד־מפתח במשיכת התיירות אליה� במקביל 
לאתרי־ היסטוריים  אתרים  של  בגיבושם  חשוב  תפקיד  תיירותי  לביקוש  יש 
תיירות� השילוב בין הפעילות התיירותית לבין ההיבטים ההיסטוריים של המרחב 
העירוני, תורם לעלייה ניכרת במספר המבקרים בערים היסטוריות בעולם, וכך 

גם לעיצוב פניהן של ערים אלו ולהפיכתן למוקדי־תיירות� 

אתרים  שימור  עם  ישיר  קשר  יש  ההיסטורית־תיירותית  העיר  להתפתחות 
היסטוריים, שהוא אחד התוצרים של היחס אל המורשת ההיסטורית והתרבותית 
בכלל והעירונית בפרט� בשני העשורים האחרונים הפך השימור לחלק מתפיסה 
חברתית־תרבותית כוללת המעמידה בראש מעייניה את איכות הסביבה, איכות 
החיים, ההמשכיות והיציבות� גישה זו הביאה לשימוש במושג ׳פיתוח בר־קיימא׳ 
)sustainable development( שנשאל מן העיסוק בהשפעות הפיתוח הפיזי על 
הסביבה, ועניינו פיתוח מבוקר, עם דגש על הסביבה הטבעית� כלומר: איך לא 

לפגוע במשאבי הטבע ולשמרם לדורות הבאים� 

כך נוצר המונח ׳תיירות בת־קיימא׳ )sustainable tourism( אשר שמה דגש על 
שילוב נאות של הגורמים השונים המושפעים מתכניות הפיתוח התיירותיות ועל 
ההכרה בצורך לשמור על איזון בין שימור לבין פיתוח בר־קיימא של נופי־תרבות 
עסקית  חשיבה  להפעיל  בצורך  ההכרה  גם  גברה  כך  בתוך  חברתיים�  ומרקמים 
בתחומים של שימור ומורשת, כחלק מהתפיסה המודרנית של פיתוח בר־קיימא 
של אתרים היסטוריים� הדיון בספרות על עקרונות העיר ההיסטורית־תיירותית 
תבניות־פיתוח  בפיתוח;  ובעלי־עניין  הציבור  שיתוף  שימור;  לשלושה:  נחלק 

מקובלות בעיר היסטורית־תיירותית� 

ב. שימור

היסטוריות  ערים  שעל  בכך  ההכרה  גדלה  ההחלטות  ומקבלי  המתכננים  בקרב 
מופעלים לחצים ניכרים לפיתוח והדרך היחידה לעמוד בלחצים אלה היא לשמר 
אזורים היסטוריים לטובת התושבים, המבקרים ובעלי העסקים� המתחים נוצרים 
בין ביקושי המבקרים לבין האינטרס של תושבי המקום; בין הרצון לעודד עסקים 
חדשים והשקעות, לבין הרצון לשמר את הגרעין ההיסטורי הקיים, ובין כל אלה 
גם יחד לבין תפיסות שונות של פיתוח� במקומות בהם השימור הוא מרכיב כלכלי 

משמעותי, גדלה השפעתם של מתחים אלה על הצמיחה והפיתוח� 

הגומלין  ביחסי  נרחב  לדיון  הִמשתנה  המציאות  הובילה  המחקר  בספרות 
ובמשתנים השונים שיש להביא בחשבון במשולש היחסים שבין שימור, תיירות 
ומורשת )Tunbridge & Ashworth, 1996; Timothy & Boyd, 2003(� דיון זה 
הוביל לשתי שאלות מרכזיות, האחת: איזו מורשת יש לשמר; והשנייה, שנובעת 
לרוב מן הראשונה, היא: לטובת מי משמרים )Ashworth, 1997(� בדיונים אלה 
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התגבשה ההכרה שבתהליך השימור והפיתוח יש להביא בחשבון מרכיב מרכזי 
גורמים:  כמה  הגומלין שבין  יחסי  לבחינת  נרחב  לתת מקום  יש  וכי  תכנון,  של 
מורשתם של המבקרים, האתרים עצמם ואופן תכנונם וניהולם בתנאי הביקוש 
המודרניים, שאחד המאפיינים הבולטים שלהם הוא הגידול בחלקּה של תיירות 

 �)Poria, Richel & Biran, 2006( המורשת

עם  האחרונות  בשנים  להתמודד  נאלצות  רבות  היסטוריות  ערים  כן,  על  יתר 
ואתרי  המקומית  התשתית  היצע  של   )over-consumption( מוגזמת  צריכה 
המורשת למיניהם, מול דרישה גוברת לשימושי־קרקע, גידול בקונפליקט החברתי 
ניכרות של התיירות� כל זה  בין התושבים לבין המבקרים והשפעות סביבתיות 
לנתב את המציאות החדשה  כדי  בר־קיימא  פיתוח  של  מדיניות  לאימוץ  הוביל 
וניהול  רגולציה  התערבות,  מצריכה  שהמציאות  לכול  ברור  היום  שהתפתחה� 
משותף של הִמרקם הפיזי והחברתי� הטיפול צריך להיעשות בכיוון של שימוש בר־
קיימא בנכס ובמורשתו התרבותית; דהיינו, לשים דגש מרכזי על ניהול התיירות 
בזיקה להתפתחות תודעת השימור המקומית� בניגוד לסוף המאה ה־19, אז דוּבר 
וצרכנות־ תכנון־מורשת  של  במונחים  כיום  מדברים  הקיים,  ושימור  הצלה  על 

 �heritage planningו־ heritage consumption - מורשת

השימור כיום אינו מתמצה בהיבט הפיזי או בראייה כלכלית צרה, אלא הופך חלק 
מתפיסה חברתית־תרבותית כוללת המעמידה בראש מעייניה את איכות הסביבה, 
המבקרים  במספר  הגידול  בשימור,  כשמדובר  והיציבות�  ההמשכיות  החיים, 
באסטרטגיות  שימוש  על  מדובר  תיירותית�  להצלחה  פרמטר  כבר  משמש  אינו 
מתאימות לניהול התיירות באזורי היעד בצורה המיטבית, בעוד שהגידול במספר 
המבקרים הוא רק פרמטר אחד מתוך שורת פרמטרים ארוכה שנלקחת בחשבון� 

לעיר  נקודת האיזון המתאימה לפיתוח תיירותי אופטימאלי  צורך במציאת  יש 
לניהול התיירות בערי־ ויחיד  ההיסטורית� אך בספרות המחקר אין מודל אחד 
מורשת� ערי־מורשת שונות זו מזו במבנה וביחס לדרגת התפתחותן התיירותית 
ועליהן להתמודד עם בעיות שונות הדורשות פתרונות־תכנון שונים� תפיסה זו 
חלה בוודאי על ירושלים העתיקה, שהיא עיר ייחודית בממד האורבני־פיזי ובממד 

התרבותי־חברתי בהשוואה לכל עיר היסטורית אחרת� 

אחת השאלות הנוגעות לשימור – במיוחד באתרים היסטוריים שאינם מותאמים 
 tourism carrying( התיירותי  הנשיאה  כושר  שאלת  היא   – מודרני  לפיתוח 

באתר  לבקר  שיכולים  המקסימלי  האנשים  מספר  על  דוּבר  בעבר   �)capacity
מסוים מבלי לגרום שינויים בלתי־רצויים בסביבתו הפיזית ומבלי לפגוע באיכות 
חוויית הביקור בו )Mathieson & Wall, 1982(, אך בשנים האחרונות התפתחו 
גבולותיו של הנושא לעבר מגוון ההשפעות הצפויות על העיר )או האתר( מתוך 
ולקובעי  למתכננים  לסייע  עשויה  אלו  השפעות  של  יותר  טובה  שהבנה  הכרה 
לעיר־תיירות  ולהפיכתה  העיר  של  לחיזוקה  דבר  של  בסופו  ולהביא  המדיניות 

�)Glasson et al., 1995( מוצלחת

כפונקציה של  העיר  הנשיאה התיירותי של  כושר  רואות את  הגישות החדשות 
מספר גורמים: המערכת האקולוגית שלה )חי, צומח, מסלע(; התשתית הפיזית 
ומידת פיתוח התשתית בעקבות התיירות; המאפיינים הכלכליים של התיירות 
)מבחינה  העירה  המגיעים  התיירים  מאפייני  והכנסות(;  הוצאות  )מבחינת 
תרבותית והתנהגותית(; יחס התושבים אל התיירים; הּפן הפוליטי )התייחסותם 

של קובעי המדיניות ופעולותיהם המעשיות לטובת העיר ואתריה(� 

כי למרות ההכרה  כושר הנשיאה מציינים  רבים מהמחקרים העוסקים בשאלת 
בחשיבות העניין, מתקשה המחקר )ואתו גם אנשי המעשה והתכנון התיירותי( 
לביצוע�  מודל  כך שיוכל לשמש  יישומו בשטח  דרכים מעשיות של  על  להצביע 
הקשיים נובעים מהשונּות הרבה שבין אתרי התיירות השונים� גם כאן התגבשה 
ההכרה שלכל עיר תיירותית, ולמעשה לכל אתר־תיירות יש מאפיינים ייחודיים 
לכושר הנשיאה שלו כתוצאה מן הקומבינציה הייחודית של מאפייניו, והשאלה 
מהו כושר הנשיאה הנכון או האופטימאלי שלו היא סובייקטיבית וניתן לענות 
עליה רק לאחר שבוחנים את הפרמטרים המיוחדים של האתר או העיר נשוא 
המחקר )Swarbrooke, 1998(� לכן כושר הנשיאה של העיר העתיקה בירושלים 
לא יוגדר כמותית, על פי היקף הביקורים המקסימלי האפשרי, אלא על פי מערכת 
שיוצג  כפי  בהתאם,  לעומסים  ותגיב  הביקושים  את  שתנטר  ניהול־ביקושים 

בהמשך, בתכנית הפעולה � 

ג. תבניות־ניהול מקובלות

למרות השונּות בין הערים והיעדר מודל אחד לניהול ערי־מורשת, מקרי־מבחן 
שונים עשויים ללמד על תבניות־פעולה דומות של מדיניות־פיתוח, על מאפייני 
מידת  על  ההחלטות,  קבלת  בתהליכי  הרלוונטיים  ׳השחקנים׳  של  המעורבות 
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היישום של תכניות־פיתוח וכדומה� בהקשר זה, מבין הערים ההיסטוריות שנידונו 
בספרות המחקר התיירותית, נחשב המודל התיירותי שיושֹם בעיר ּברּוז׳ כהצלחה 

גדולה, ממנה ניתן לדעתנו להקיש גם לעיר העתיקה בירושלים�

העיר ההיסטורית ּברּוז׳ הוכרזה בירת התרבות של אירופה לשנת 2002, ועל כן נקטו 
)concentration model( בפיתוח התיירות,  ׳המודל המרוכז׳  בה מדיניות של 
שמשמעה: הגבלת הפיתוח התיירותי לאזור מובחן בתוך העיר ההיסטורית, בו 

מרוכזים גורמי המשיכה ההיסטוריים־תרבותיים העיקריים של העיר�

של  אחרים  חלקים  ותושבי  הנבחר  האזור  תושבי  תגובות  את  שבדקו  מחקרים 
העיר ההיסטורית, הצביעו על שביעות־רצון רבה בקרב שתי קבוצות התושבים – 
אליו  בסמיכות  המתגוררים  ואלה  התיירותי,  הפיתוח  באזור  המתגוררים  אלה 
ורואים בתיירות מקור לשגשוג כלכלי ולעלייה באיכות החיים באזורם� כך הגיעו 
נעשה  המהלך  ההיסטורית�  בעיר  החיות  האוכלוסייה  קבוצות  שתי  בין  לאיזון 
שנעשה  מחקר  התכנון�  ראשית  למן  ההיסטורית  העיר  תושבי  כלל  בשיתוף 
בברוז׳ בשלהי שנות ה־90 מצא שלא היה עניין מיוחד בהרחבת המרכז התיירותי 
ובהוספת גורמי־משיכה היסטוריים לאזור המרכזי, אך היתה הסכמה על חוסר 
באירועים משלימים )complementary activities( כמו מופעי־תרבות באתרים 

היסטוריים� 

ערי־ לניהול  מוסכם  מודל  מהיעדר  היא  אף  הנגזרת  מקובלת,  תבנית־פיתוח 
מורשת, היא הגישה של ניטור )monitoring( וסימולציות על סמך תמונת המצב 
הקיימת, שתוביל לפיזור הביקושים על פני זמן ומרחב� התפיסה היא של ׳ניהול 
את  שיזהה  תמידי  ׳חיישן׳  הפעלת   ,management of change  – השינויים׳ 
הזו  אופני התגובה המתאימים� את התפיסה  ויגבש את  השינויים המתרחשים 
לכושר  בנוגע  הרגישות  בירושלים� מבחן  לעיר העתיקה  גם  לאמץ  מציעים  אנו 
הנשיאה של אתרים ומסלולים הראה כי נתוני הקיבולת באתרים תלויים בגורמים 
רבים ומשתנים כגון סדרן בכניסה לאתר, זמני התפילות, מאפייני המבקרים, מזג 
האוויר ועוד� פרמטרים המשפיעים על מבחן הרגישות של כושר הנשיאה בצירים, 
יכולים להיות תלויים ברוחב הרחוב, בגובה הדפנות או בִמפתח השמים� מטרת 
דינמית  שתהיה  וביצוען,  החלטות  לקבלת  מערכת  ליצור  היא  הניטור  תהליך 
ומתפתחת בהתאם לנסיבות המשתנות ושתיצור מערך תיירותי איכותי, שיהלום 

את העיר העתיקה ואת צרכיה הפיזיים והתרבותיים� 

12.6 תכנית הפעולה המוצעת
המנחים  העקרונות  ולימוד  העתיקה  בעיר  הקיים  התיירות  מצב  בחינת  לאור 
לפעילות רצויה בעיר ההיסטורית־תיירותית המודרנית, גובשה תכנית הפעולה 

הבאה:

א. ריכוז ניהול התיירות בעיר העתיקה

לגבש מערכת סמכויות ותכנית־עבודה מפורטת בנוגע לדרך הריכוז והניהול  	 	
המיטבי, שתכלול מבנה ִמנהלי ומערך תקציבי ברורים, תגדיר במדויק משימות 
ותחומי־אחריות ותקדם הידברות עם הסקטורים השונים בתחומים השונים 

של תעשיית התיירות;

צורת העבודה שתתגבש אמורה לענות על הצורך הדחוף בשיפור התקשורת  	 	
בין מוסדות התיירות השונים ורשות התיירות העירונית המופעלת בהרל״י, 
התיירות  בתחומי  שונות  ותכניות  יוזמות  לעידוד  הכתובת  תהיה  שזו  כדי 

בעיר; 

העתיקה  בעיר  התיירות  תנועות  של  וניטור  מעקב  לשקול  הניהול  גופי  על  	 	
ולהפעיל משוב מרחבי וִעתי לאור הממצאים שיתקבלו; 

על גופי הניהול ליזום פעילות הסברה והידברות עם תושבי העיר העתיקה,  	 	
כדי להקל על יכולת הנשיאה של הציבור המתגורר במקום� 

ב. גיבוש תכנית לניהול ביקושים

ההיצע  עיקריים:  כיוונים  לארבעה  מאמץ  לרכז  יש  הביקושים  ניהול  בתכנית 
התיירותי )האתרים(; הביקוש התיירותי )המבקרים(; האכסון והשיווק� כל זאת 
צריך להיעשות בראייה כלל־עירונית, כשהעיר העתיקה היא חלק מן המכלול של 

ירושלים־רבתי�

ג. ההיצע

אחת ההמלצות המרכזיות בתחום ההיצע היא בחינה לעומק של אפשרויות  	 	
הרחבת  בעיקר  השונים,  האתרים  של  הפתיחה  בשעות  ההתערבות 
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ובצירים  הביקור  באתרי  המבקרים  לחץ  את  לבזר  מנת  על  הביקור,  שעות 
העיקריים;

ובסביבתה  העתיקה  בעיר  מוּכרים־פחות  באתרים  ביקור  לעודד  מוצע  	 	
בתוך  שאינם  אתרים  ׳אשכולות׳  וחיזוק  רוקפלר  מוזיאון  כדוגמת  הקרובה, 

העיר העתיקה, כדוגמת הר הזיתים ועין־כרם, לשם ביזור הלחצים;

	 לגבש מערכת־ניטור שתעדכן ותיידע את סוכני הנסיעות ומדריכי התיירים 
לגבי מצב התפוסה באתרים והעומס על צירי התנועה; 

לגוון את מערך המסלולים הקיים, למּפות נקודות־תצפית ונקודות־התכנסות  	 	
צירים  אל  השווקים,  בצירי  בעיקר  הגודש,  את  ולהטות  ומעניינות  נוחות 
על  ובטוח  ציר־מבקרים מּורשה  חלופיים� מוצע לבחון מחדש היתכנות של 

בסיס טיילת הגגות הקיימת בעיר העתיקה;

לקדם יוזמה של ׳סופ־שבוע לתושבים׳ אחת לשנה, אליו מוזמנים כל תושבי  	 	
מטרת  תשלום�  ללא  והמוזיאונים  האטרקציות  מן  ליהנות  העתיקה  העיר 
זו היא להיטיב עם התושבים, לפצותם על האי־נוחות הנגרמת להם  יוזמה 
מתעשיית התיירות, לעניין אותם במורשת העיר ולשתפם בעידוד התיירות� 

ד. הביקוש

לאור הביקושים הגבוהים והתנודתיים, מוצע לנסות ׳ליישר׳ את גרף הביקוש  	 	
ימות  השנה,  עונות  פני  על  לתיירות  הביקוש  את  לפזר  ולשאוף  התיירותי 
השבוע ושעות היום� המגמה להביא לפריסת־ביקושים מאוזנת על פני הזמן 
מאפיינת כיום את תעשיית התיירות בכל העולם, שפועלת לבסס ולייצב את 

מערכת התיירות ולהעלות את רמת השירותים ככל האפשר;  

לזהות את הְּפלחים שאותם ניתן לנהל ואת הּפלחים הקשיחים יותר, שבהם  	 	
ניתן לשלוט פחות; 

הרצון  שבמרכזם  מחו״ל,  התיירים  את  המאפיינים  הביקושים  בין  להבחין  	 	
לחוויה רוחנית, דתית והיסטורית, לבין הקהל הישראלי שרוצה, ולּו בחלקו, 

לחוות יותר פעילויות־ערב, אטרקציות ופעילויות למשפחה� 

ה. השיווק

מערכת  לבנות  נבחרים,  ִּפלחי־תיירות  לעבר  מאמצי־שיווק  להפנות  	 	
דיפרנציאלית תומכת של תמריצים שונים לבעלי כושר־הוצאה גבוה יחסית, 
להפנות מאמצי שיווק לתקופות השפל בחדרי האכסון ולשים דגש על קיום 

אירועים בתקופות השפל;

את  ולבחון  מקומי  צוות־חשיבה  באמצעות  ייעודיים  סלי־ביקור  לגבש  	 	
גיבוש  שונים�  משווקי־תיירות  מול  המבקרים  לִפלחי  הסלים  של  התאמתם 

תדמית שיווקית מומלצת תיעשה על פי המלצות המומחים;

נושא המידע למבקר באמצעות הקמת דלפקי־מידע לתיירים או  לקדם את  	 	
דיילים שיוצבו בשטח בימי וִּבשעות העומס;

לשפר את מערך המידע התיירותי באמצעות אתר אינטרנט מזמין וידידותי  	 	
מערך  של  היסוד  מאבני  לאחת  ויהפוך  שוטף  באופן  שיתעדכן  למשתמש 

השיווק והפרסום של העיר העתיקה בירושלים;

שיתנדבו  העתיקה  העיר  תושבי  מקרב  מתנדבים׳  מדריכים  ׳ארגון  להקים  	 	
מבקשים  אשר  רבים  להימשך  צפויים  אלה  לסיורים  בעיר�  סיורים  להדריך 

לפגוש את אנשי העיר העתיקה ׳האִמתיים׳ באופן בלתי־אמצעי;

להרחיב את המותג ׳ירושלים׳ אל מעבר לערכי הקדושה והדת ולתת מענה  	 	
לפלחים נוספים של שוק התיירות אשר מתעניינים בהיבט ההיסטורי־תרבותי 
של העיר� לעודד מיזמים שיעצימו את החוויה הרוחנית של התייר כמו אירועי 

׳חמשושלים׳ ולקיים בעיר העתיקה פסטיבלים מקומיים ובינלאומיים;

חבילות־תיירות  פיתוח  באמצעות  בעיר  השהייה  משך  להארכת  לפעול  	 	
׳ליליות׳ ולשלב את אירועי התרבות המיועדים לתושבי העיר עם החבילות 

המיועדות לתיירים�

ו. האכסון התיירותי

לאשר תוספות־בנייה במקומות שנמצאו מתאימים להקמת שירותי־אכסון  	 	
התיירות  במפת  תיירים׳  להלנת  העדפה  ׳אזורי  שסומנו  באזורים  נוספים 

)עמ׳ 143(;
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לשקול מערך תמריצים לשיפור ולהרחבת מלונות קיימים ולשפר את התשתיות  	 	
באזורי המלונות במסגרת האפשרויות המצטיירות מניתוח המרחב;

הנהוגה  לפי המתכונת  בעיר העתיקה  וחדרים  דירות  להשכרת  לגבש מערך  	 	
בערים היסטוריות אחרות בעולם� מערך זה יוכל להישען על אתר האינטרנט 

שאמור ללוות את הפעילות התיירותית בעיר העתיקה;

לעודד תכניות בידור ותרבות קבועות במלונות בסופי־שבוע, שיהיו מיועדות  	 	
לתיירים ולקהל הרחב, במקומות שיתאימו לכך;

התכנון  עבודת  פי  על  ואזורי־מסחר  בניית מתחמי־מלונאות  ולקדם  להאיץ  	 	
המוקדמת )תכנית 10276(;

שמטרתו לקרב את נושא   ‒ להקים ארגון בשם נח״ת – נוער חובב תיירות  	 	
במסגרת  שעות  לכך  לייחד  יש  העתיקה�  העיר  תושבי  לבני־נוער  התיירות 
מוסדות החינוך השונים בעיר העתיקה ולגבש מסגרות־פעולה בזיקה לאתרי 

התיירות השונים בעיר העתיקה�

ז. תכנית לתחבורה תיירותית וניהול מרחבי 

עקב הבעיות הרבות שעלו מניתוח מצב התחבורה, אנו מציעים לאמץ כמה מן 
הרעיונות העיקריים שמופיעים בתכניות התחבורה השונות שהתפרסמו בשנים 

האחרונות� 

ח. התחבורה המוטורית

להגביל לאלתר כניסת כלי־רכב פרטיים לעיר העתיקה, כחלק מפתרון מקיף  	 	
שנוקטת  השיטה  אימוץ  למשל  כמו  טקטיקות,  מבחר  על  מבוסס  שיהיה 
לעיר  הכניסה  הגבלת  שעיקרה  עומס,  ובימי  המועד  חול  בימי  המשטרה 

העתיקה על כלי־רכב פרטיים ושינוי סדרי התנועה בצירים המקיפים אותה;

לעודד את שיטת ׳חנה וסע׳ ולהרחיב את מצאי החניה סביב העיר העתיקה; 	 	

לנצל מקסימלית את שטחי החניה הקיימים ליד העיר העתיקה ולאפשר חניה  	 	
בשבת בחניון ׳אלרוב׳ הסמוך לשער־יפו;

להרחיב את הסדרי החניה בסמוך ל׳גן הקבר׳ שמצפון לעיר העתיקה ולשפר  	 	
את הנגישות אליו;

לבחון מחדש הסדרי־חניה קיימים למספר מּורשים הרשאים להיכנס ברכבם  	 	
הפרטי ולחנות בסמוך לרחבת הכותל� 

ט. התנהלות הולכי הרגל

בהנחה שלא ניתן להתערב בהסדרים הדתיים הנהוגים בכנסיית הקבר, מוצע  	 	
לפעול לביזור התנועה בכנסייה זו תוך עידוד הביקור בה בשעות השפל;

להגביר את התאורה ב׳דרך הייסורים׳ כדי לאפשר תנועת צליינים גם בשעות  	 	
החשיכה;

במיוחד   – היהודי  ברובע  מבקרים  תנועת  של  העצומה  ההתגברות  לנוכח  	 	
ברחוב תפארת־ישראל – מוצע לעודד את התנועה בצירים אחרים של הרובע 
היהודי� זאת כמובן לאחר בדיקה מעמיקה עם הנהלת הרובע ועם התושבים;

לקבוע נהלים והסדרים ברורים בנושא השילוט�  	 	

י. הקמת מרכז בין־תרבותי

 הביקור בירושלים אינו דומה לביקור בעיר היסטורית־דתית אחרת� מוצע להבליט 
את החזון של ירושלים כעיר השלום, למצב אותה כעיר של תיירות בינלאומית 

ולהבליט את ייחודיותה באמצעות הקמת מרכז בין־תרבותי� 

יוצגו  בו  המוצע,  למרכז  חינוכית  פרוגרמה  שתגבש  ציבורית  ועדה  להקים  	 	
יהיה  המרכז  ירושלים�  של  והתרבותיים  ההיסטוריים  הדתיים,  המאפיינים 
ירושלים  של  הבין־תרבותי  בייחודה  שיתמחה  ולמרכז־כנסים  למוזיאון 

העתיקה; 

	 לתת ייצוג לבני שלוש הדתות בוועדה הציבורית המוצעת ולהטיל עליה את  	
הכנת הפרוגרמה של המרכז, גיבוש התכניות המפורטות שלו וגיוס עמותות 
תאתר  יותר  מאוחר  בשלב  למיזם�  ובינלאומיות  בין־תרבויות  ציבוריות 
הוועדה מקום להקמת המרכז� במרכז המתוכנן מומלץ לפתח, לבסס ולהדגיש 
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את הייחודיות של ירושלים כעיר קדושה לשלוש הדתות – תכונה המייחדת 
אותה מכל שאר הערים ההיסטוריות בעולם ‒ ולהדגיש את האינטגרציה שבין 
המכלולים הפיזיים לבין ההיבטים האנושיים־תרבותיים המגוונים המרכיבים 

את העיר העתיקה בירושלים�
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