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מבוא

       ה״אגן החזותי של     העיר העתיקה״ מצוי בחלקו העליון של אגן           נחל    קדרון (    ואדי נאר). 

    האגן החזותי מוגדר כמרחב שבו    העיר העתיקה נצפית מן הרכסים סביבּה וצופה אליהם 

מחומותיה. המרחב הזה תחום על-ידי רכס     הר הצופים בצפון,     הר הזיתים  והר הִמשחה 

במערב.  הארצי  המים  פרשת  וקו  בדרום  הנציב)  (רכס     ארמון  הרעה  העצה  במזרח,       הר 

אגן     נחל קִדרון, נחלק לשניים. החלק העליון משתרע   מנחל אגוז מצפון    לעיר העתיקה עד 

לגבול המוניציפאלי הדרום-מזרחי של ירושלים, החלק התחתון משתרע מחוץ לתחומי 

ירושלים והוא חוצה את         מדבר- יהודה עד לבסיסו הארוזיבי  בים המלח.

האזור העליון נשוא המחקר כולל בתוכו את רוב האתרים ההיסטוריים החשובים 

בירושלים ואת מרבית האתרים המקודשים לשלוש הדתות המונותיאיסטיות — היהדות, 

הנצרות והאסלאם. נוסף על ייחודו הדתי, ההיסטורי והארכיאולוגי, אזור זה הוא מרחב 

ובהתפתחות  מגוונת  באוכלוסייה  מרהיבים,  בנופים  מאופיין  והוא  העיר  של  הליבה 

מהירה. מפאת נופיו ואתריו הרבים, רגיש האזור לפיתוח עירוני מודרני ומואץ. כל מעשי 

התכנון והפיתוח באגן מחייבים רגישות וזהירות רבה כדי להמשיך ולשמור על ייחודו. 

מטרתו של מסמך זה היא לבחון את מצבו של האזור, ללמוד את תכונותיו ומאפייניו 

ההיסטוריים, הפיזיים, והחברתיים והכלכליים ולהמליץ על מדיניות מאוזנת ובת-קיימא 

לפיתוחו ולשימורו בעתיד. מטרה נוספת היא ליצור בסיס-מידע רחב שישמש את רשויות 

עקרונות-פיתוח  מציע  המסמך  זה.  לאזור  יותר  מפורטות  תכניות  להכנת  בעיר  התכנון 

שיסייעו למצות את תכונותיו של האזור ולבססו מבחינה כלכלית. כל אלה יכוונו את 

הפיתוח לאזורים רגישים פחות כדי שלא יפגעו בערכי הנוף והתרבות החשובים המצויים 

בו. המחקר אינו עוסק בנושאים גיאופוליטיים, אך החוקרים מּודעים לרגישותו המיוחדת 

של האזור, בהיותו ליבת העיר ומכאן גם ליבת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

העבודה נמשכה כשנתיים והושם בה דגש רב על שיתופם של תושבי האזור.  החוקרים 

נפגשו עם נציגי התושבים בכל השכונות שנכללו בתחום הנחקר: נציגי         אבו-תור,    ג׳בל- 

ִהרבה  החוקרים  צוות  ג׳וז    וא-טור.  עמוד,       ואדי  אל  קדום,       סילואן,       ראס  מוכבר,       ואדי 

הצוות  בו.  המתחוללים  השינויים  ומן  התמורות  מן  במישרין  ולהתרשם  באזור  לסייר 

הרב-מקצועי כלל חוקרים ומתכננים מתחומים שונים, בהם חוקרים מן המגזר הערבי 

המכירים את האזור היטב. לאלה נתונה תודה מיוחדת על שִאפשרו לכל הצוות להכיר 

מקרוב את תנאי החיים ואת המצב הפיזי השורר בשכונות המרכיבות את      אגן       הקדרון 

העליון.
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מבט מרכס    ארמון הנציב על חלקיו הצפוניים של     אגן   הקדרון 
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מפת מפתח לשכונות ואתרים    באגן החזותי של     העיר העתיקה
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עיקרי ההמלצות 

   האגן החזותי הסובב את    העיר העתיקה רגיש ביותר מכמה היבטים: נופי-חזותי, דתי, 
היסטורי, ארכיאולוגי, רגשי, ופוליטי — הוא ליבת העיר והוא נתון ללחצי-פיתוח בלתי-

פוסקים. לחצי-פיתוח אלה נמשכים מזה שנים רבות, עוד טרם אוחדה העיר. 

כל תכניות האב ותכניות המִתאר העירוניות ביקשו להגן על    העיר העתיקה וסביבתה 

מפני לחצי הפיתוח הבלתי-מבוקרים העלולים לפגוע בערכי הנוף ובחזותו של המרחב 

כפי שהצטייר לעיני המבקרים בו מדורי-דורות. האמצעי להגנה היה רצועות של שטחים 

פתוחים ומגבלות בנייה סביב    העיר העתיקה. ההצלחה היתה חלקית; לפני 40 שנה עוד 

היו   באגן החזותי שטחים נרחבים בלתי-בנויים ונוף הקדומים עם ערכי הטבע שבו שימש 

עדיין רקע הולם   לעיר העתיקה ולרכסים הסובבים אותה. כיום מכוסה מרבית המרחב 

בבנייה עירונית צפופה המשנה את פניו של    האגן החזותי עד לבלי הכר. ההמלצות דלהלן 

המושכל  לפיתוחו  דרכים  להציע  אלא  הפיתוח  תהליך  את  להפסיק  מתיימרות  אינן 

והשקול של האזור בדרך בת-קיימא ותוך שמירה על ערכי הנוף והחזות במרחב.

עקרונות התכנון   .1

העקרונות שליוו את תכנון האזור ב-90 השנים האחרונות, ראוי שיישמרו במידה רבה 

גם היום:

יש להמשיך ולשמור על קווי-רקיע טבעיים ברכסים הסובבים את    העיר העתיקה.   ❖

לקווי-רקיע אלה נודעת משמעות חשובה לתדמיתה של העיר כולה ולכן יש לאסור 

בניית בניינים גבוהים החורגים מעל לקווי הרכס באופן חריג ובולט.

יש לשמור בקפידה על קו הרקיע של רכס    ארמון הנציב. המדיניות שעל-פיה נבנתה   ❖

שלא  כדי  לו  ומדרום  הרכס  קו  מאחורי  הבנייה  הצנעת   — שכונת      תלפיות-מזרח  

תבלוט על קו הרקיע — היא המדיניות הראויה. הבנייה על הרכס עלולה לשנות את 

אופיו של    האגן החזותי כולו.

אין לפגוע במבטים חופשיים אל    העיר העתיקה מכל חלק במסלול שלוש  הטיילות   ❖

שעל רכס    ארמון הנציב —      טיילת גולדמן,    טיילת האס  וטיילת שרובר.
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מרכס  העתיקה  אל    העיר  הנצּפּות  בתחומי  גדולים  מִתקנים  של  הקמה  להתיר  אין   ❖

   ארמון הנציב, לרבות רכבות-אוויר ורחפות, עמודים גבוהים ורחבים לנשיאת כבלים, 

קווי מתח עליון וגבוה, תחנות שנאּות על עמודים, קווי תקשורת במקומות בולטים, 

וכד׳.

יש להמעיט ככל האפשר בבנייה על מדרונות הרכסים הצופים אל    העיר העתיקה:   ❖

רכס    ארמון הנציב,    הר הזיתים,      הר המשחית   והר הצופים.

יש להימנע מ״פציעות קרקע״ ברכסים הנ״ל כתוצאה מחפירות מכל סוג שהוא.  ❖

יש להמשיך ולטפח את הגנים והפארקים הסובבים את    העיר העתיקה.  ❖

בנייה   .2

 יש להקפיד על העקרונות הבאים:

קנה המידה של המבנים החדשים לא יחרוג מהבנייה השכיחה בקוטר של עד 300 מ׳   ❖

סביב אתר-בנייה מוצע.

הבנייה תהא צמודת-קרקע, ללא כלונסאות או עמודים המאפשרים חללים פתוחים   ❖

מתחת לבניינים.

השימוש באבן לבנייה ולגידור יהיה אך ורק באבן טבעית מרובעת ומסותתת ולא   ❖

באבן נסורה חלקה. 

אין לבנות במרחב מבנים דמויי שיכונים ציבוריים. יש להעדיף בנייה פרטית מפוזרת   ❖

או במקבצים לא-רגולריים.

מהצבת  להימנע  יש  הבניינים.  של  החמישית  החזית  עיצוב  על  מאוד  להקפיד  יש   ❖

דודי-מים שחורים (שאין בהם כיום צורך כלשהו), צלחות לווין, אנטנות טלוויזיה 

ותקשורת, כולל ״מגדלי-אייפל״ מוקטנים וכד׳.

יש להימנע מחיפוי הגגות ברעפים.  ❖

יש לעודד חיפוי אבן גם בגגות או לפחות בחלקם.  ❖
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3. שיפור מערך הדיור, שירותי הציבור והתשתיות

יש לפעול בדחיפות לשיפור תנאי הדיור באזורים הירודים שבתחומי   האגן, כמו      ואדי   ❖

קדום,      סילואן, חלקים  מראס אל עמוד  וג׳בל מוכבר. יש לאפשר בנייה של יחידות-

דיור נוספות בצורה מושכלת, במקומות נבחרים שאינם פוגמים במבטי הנוף, שאינם 

בשיפועי-קרקע חריפים מדי ושאינם יוצרים מיצג של שיכון ציבורי אופייני.

יש לפתור בהקדם את בעיות התשתית החמורות ובראשן את בעיית הביוב הזורם   ❖

יש  כן  כמו  הטיהור.  ִמתקן  בניית  את  לקדם  יש  מספיק   בנחל  קדרון.  טיהור  ללא 

לפתור את בעיות הניקוז, להקים מערכת ניקוז באזורים בהם אין מערכת כזו ולטפל 

בקולטנים הסתומים ברחבי  האגן. 

המהמורות  כאוב.  נושא  היא  החסרות  והמדרכות  המשובשים  הכבישים  בעיית   ❖

לנוע  הנאלצים  ולאוטובוסים  הפרטיים  הרכב  לכלי  מוגבר  בלאי  גורמות  בכבישים 

עליהם. ברּבות מהשכונות הולכים הילדים לבתי הספר על הכבישים, מחוסר מדרכות, 

ומסכנים את חייהם מדי יום ביומו. 

מצב שירותי הציבור בכל המרחב לוקה מאוד בחסר. אין די כיתות בגני-ילדים ובבתי-  ❖

ספר, בעיקר   בראס אל עמוד,    בוואדי קדום,   בסילואן  ובאבו-תור. לפי המלצות    תכנית 

האב למוסדות-חינוך   במזרח-ירושלים1 יש להקים קִריית-חינוך באזור      ואדי קדום. 

באמצעות  בשטח  לזּכות  אפשרות  אין  אם  בתכנית.  מתאים  שטח  אותר  זו  לקריה 

הפרשות לצורכי-ציבור (40%), יש להפקיעו לשם הקמתה של ִקריית-חינוך מרכזית.

קיים מחסור גדול מאוד בשטחים ציבוריים פתוחים ומפותחים וכן בגני-משחקים   ❖

ובלבד  אלה  למטרות  מקרקעותיהם  להקצות  מוכנים  יהיו  התושבים  לילדים. 

שהקרקעות יישארו רשומות על שמם ולא על שם    העירייה.

יש להנהיג בהקדם הסדר-קרקעות לכל האזורים שבהם אין עדיין הסדר כזה.   ❖

תכניות  יוכנו  זו  תכנית  בסיס  ועל  כולו,  לאגן  תכנית-ִמתאר  בדחיפות  להכין  יש   ❖

החסרים,  הציבור  לשירותי  מענה  על  דגש  יושם  בתכניות  ממנו.  לחלקים  מפורטות 

למערכות הדרכים ולנגישות בטוחה לבתים.

1     חושן מ.,    קמחי י.,    נכאל מ.,    פיאמנטה ב., תכנית-אב למוסדות-חינוך  במזרח-ירושלים. מכון ירושלים 

לחקר ישראל. דצמבר 2002.
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אפשרות  אין  לעתים  בכפר      סילואן.  לבתים  נגישות  של  בעיות  בדחיפות  לפתור  יש   ❖

להוציא מבתיהם ילדים נכים לבתי-ספר או חולים מבוגרים למרפאות. יש לסלול 

בהקדם כבישים שאושרו לסלילה בתכניות ואינם מבוצעים זה שנים רבות.

רמת הניקיון באזורי  האגן הדרומיים,     בוואדי קדום,     ג׳בל-מוכבר,      סילואן  ובעיר-דוד   ❖

ירודה. יש למצוא פתרון לבעיות הניקיון והתברואה בשכונות אלה, בין אם על-ידי 

קבלני ניקיון פרטיים, בין אם על-ידי פיתוח שיטות איסוף ואצירה מיוחדות, ובין אם 

על-ידי תגבור איסוף האשפה במתכונת הנהוגה כיום. ההמלצה היא להקים מקרב 

האוכלוסייה המקומית קבוצות-עבודה שינתן להן זיכיון לאיסוף הפסולת, לִמיּונה 

ולִמחזורּה. יש לשקול ברצינות את האפשרות לרכוש את האשפה מהתושבים כשהיא 

האיסוף  פעולות  את  לממן  ניתן  מכך  שיתקבלו  בכספים  ִמחזּור.  לקראת  ממוינת 

וקניית האשפה. יש לבחון גם את האפשרות למחזר את שפכי פסולת הבניין המכסים 

כל חלקה טובה באזור. 

עידוד הכלכלה והתעסוקה המקומית  .4

לדרומו של    אגן   הקדרון יתרונות מקומיים שניתן להפכם לנכסים כלכליים ולממשם   ❖

נובעים  האזור  של  מיתרונותיו  אחד  האזור.  תושבי  עם  משולבת  בתכנית-פעולה 

מקרבתו אל        מדבר- יהודה ומהיותו חלק מאגן גיאוגרפי שלם המשתרע עד       ים המלח. 

לאורכו של אגן זה פזורים אתרים בעלי עניין מיוחד לעולם הנוצרי ונופים מדבריים 

לשמש  יכול  ירושלים,  בתחומי  של  האגן,  העליון  חלקו  מיוחד.  תיירותי  עניין  בעלי 

מאתרי  היוצאים  ולמסעי-צליינות  רגליים  או  רכובים  לטיולי-מדבר  בסיס-יציאה 

הקודש סביב    העיר העתיקה ונמשכים אל המנזרים שלאורך    הקדרון —    תאודוסיוס 

 ומר-סבא.

עירונית  לחקלאות  לשמש  היכולים  למדי,  נרחבים  פנויים  שטחים  עדיין  יש  באזור   ❖

אורגנית. חקלאות כזו תוכל לעשות שימוש במי-קולחים מטוהרים של מפעל הטיהור 

שיוקם בעתיד. באמצעות חלק מהקולחים המטוהרים והמּושבים ניתן יהיה ליצור 

אזורים מושקים לטיפוח בוסתנים וחקלאות אורגנית. את התוצרת יוכלו התושבים 

לשווק ב״שוקי-איכרים״ שאף הם מקור משיכה לתיירים.

❖  מאחר והאזור מיושב על-ידי תושבים שרובם ממוצא בדווי, ניתן יהיה לפתח במקום 

אתרי-אירוח המבוססים על המסורת הבדווית, לרבות אירוח באוהלים, הגשת מזונות 

אופייניים וכד׳, בדומה למקובל   במדבר- יהודה  ובנגב.
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פארק  לפיתוח  גם  בעתיד  לשמש  יוכלו  והמּושבים  המטוהרים  מהקולחים  חלק   ❖

המּושבים  המים  כמויות  של  יוצא  פועל  יהיו  ממדיו  הִקדרון״.  —    ״פארק  לינארי 

והשטחים שיועמדו לרשות הפארק בתכניות המפורטות.

ישימותם  את  ולבחון  להמשיך  יש  למעשה,  הלכה  הללו  הרעיונות  את  לממש  כדי   ❖

מבחינה כלכלית וחברתית. תכנית-ִמתאר מפורטת היא תנאי מוקדם למימוש. 

יש להקים מסגרת מִנהלית (  ״מִנהלת    אגן   הקדרון״) כדי שזו תקדם את מהלכי התכנון   ❖

הפיזיות  התשתיות  לפיתוח  ותדאג  ותיירותיים  כלכליים  מיזמים  תיזום  המפורט, 

עם    הרשות  ומתואמת  קשורה  תהיה  שהמִִנהלה  מוצע  השונים.  התיירות  ואתרי 

לפיתוח ירושלים (הרל״י).

יש לעודד יוזמות ויכולות מוכחות של תושבים באזור, ולבצע בעזרתם פרויקטים שיביאו 

לעלייה באיכות ורווחת החיים.

    העיר העתיקה וחלקו העליון של אגן          נחל  קדרון
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5. שיתוף ומעורבות הציבור

מסקנות מפגישות עם תושבי האזור

במהלך העבודה קיים צוות התכנון פגישות רבות עם תושבי האזור ונציגיהם. הפגישות 

המיוחדים,  צורכיהם  התושבים,  של  מצבם  להבנת  וסייעו  עצמן  בשכונות  התקיימו 

בשיתוף  רבה  חשיבות  ראה  התכנון  צוות  המצב.  לתיקון  ודרישותיהם  הרגשותיהם 

פעולה  ולשתף  הקשר  את  להמשיך  ההחלטות  למקבלי  מציע  והוא  בתהליך  התושבים 

עם התושבים המודעים לצרכיהם טוב יותר מאחרים. בנספח ד׳ מדּווח על הפגישות עם 

התושבים. 

להלן עיקרי הדברים וההמלצות:                                                                                                                                       

 

דרכי-פעולה אפשריות

מספר  יש  האחרונות,  השנים  ב-40  הציבורית  העשייה  ומיעוט  בשטח  המצב  לאור 

אלטרנטיבות לפעולה: 

המצב,  לשינוי  מסיבית  התערבות  תהיה  לא  אם  שהוא:  כמות  המצב  השארת   .1

החמרה  תהיה  בשכונות    אגן   הקדרון,  והחברתית  הפיזית  ההידרדרות  תימשך 

בתחושות התסכול והאכזבה של התושבים ויורחב הקיטוב והאי-שוויון בין קבוצות 

האוכלוסייה בעיר. כך יונצח מצבן של השכונות הירודות, ובהן חלק ניכר מאוכלוסיית 

את  יגביר  בשטח,  שלטונית  נוכחות  בחוסר  המלּווה  זה,  דברים  מצב     אגן   הקדרון. 

לגלוש  העלול  דבר   − העירונית  המערכת  כלפי  האמון  חוסר  את  וירחיב  המתיחות 

למעשי אלימות.

סיוע של רשויות השלטון: במרחב  האגן נדרשות השקעות נכבדות בתחומים רבים   .2

הריבון  שהן  של     עיריית-ירושלים  וממשלת-ישראל  בעיקר  היא  עליהם  שהאחריות 

בשטח. עם זאת, עקב מצבּה הכספי הקשה של   העירייה, אין ביכולתה לתת סיוע של 

ממש לפיתוחו של האזור. לכן יש להפנות את הבקשות לסיוע למסגרות הארציות — 

גם  הפיס.  למשל    מפעל  כמו  אחרים,  ממלכתיים  ארציים  וגופים  משרדי   הממשלה 

קרנות ציבוריות כמו     הקרן לירושלים וכן גופים בינלאומיים, עשויים לתרום לרווחת 

התושבים. התחומים העיקריים שעליהם יש לשים דגש לפי דרישות התושבים,  הם 

אלה:
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שאיפה  תוך  והפיתוח  באגן   הקדרון,  התכנון  לגבי  ברורה  ומדיניות  חזון  גיבוש   ❖

להחיל על חלק זה של העיר סטנדרטים המקובלים בכל התחומים   שהעירייה 

מופקדת עליהם; 

בחינה מחודשת של     תכנית המתאר העירונית לאזור;  ❖

למוסדות-חינוך  האב  המלצות   תכנית  על-פי  חדשים  מוסדות-חינוך  של  בנייה   ❖

 במזרח-ירושלים או כל תכנית מעודכנת אחרת;

חשמל  וניקוז,  ביוב  ומדרכות,  כבישים  ובעיקר  לסוגיהן  התשתיות  שיקום   ❖

ותקשורת. במקומות בהם לא קיימות תשתיות כאלה, יש להקימן.

מתנ״סים,  כגון  והפנאי,  התרבות  החינוך,  בתחומי  לציבור  שירותים  הוספת   ❖

פתוחים  ציבוריים  שטחים  ופיתוח  לילדים  גני-משחקים  ובנקים,  דואר  סניפי 

בשכונות.

הגברת פעילות הפיקוח העירוני והמשטרה באזורים אלה, לרווחת התושבים.  ❖

שיפור ברמת איסוף הפסולת המוצקה ושמירה על הניקיון באזור, תוך הגברת   ❖

קבוצות-עבודה  הקמת  או  של   העירייה  הניקיון  פועלי  על-ידי  האיסוף  תדירות 

עצמאיות מקרב התושבים עצמם. 

הביעו  רבים  תושבים  מוניציפאלית:  עצמאות  ליתר  המוביל  פתרון  אחר  חיפוש   .3

רצון  הביעו  חלקם  בשכונות  האגן.  של    עיריית-ירושלים  מפעילותה  עמוק  תסכול 

״לקחת את העניינים לידיים״, למשל על-ידי איסוף כספי המסים והשקעתם בשכונה. 

יצירת  או  הקהילתיים  הִמנהלים  חיזוק  באמצעות  להימצא  יכול  זה  בכיוון  פתרון 

אוטונומיה  מתן  אחרות,  בִמלים  מוניציפאלית.  מבחינה  עצמאיים-למחצה  רבעים 

רבה יותר לִמנהלים הקהילתיים תוך האצלת סמכויות המוגדרות בתקנות העירוניות 

והנוגעות למתן שירותים לתושבים (בדומה לאזורים עירוניים  ברוטרדם,    שטוקהולם 

ומקומות אחרים בעולם).

הבנייה   באגן החזותי היא בעייתית מכמה בחינות. ראשית, קיים ביקוש רב לבנייה   .4

שמתממש בשנים האחרונות בצורה לא מתוכננת, בחלקה הגדול אף ללא היתרים. 

בעתיד.  המסודרת  התפתחותו  ביכולת  ותפגע  האזור  של  באופיו  פוגעת  זו  בנייה 

אזלת היד בתחום זה עלולה לעלות לעיר במחיר כבד. יש לבחון מחדש את הנאמר 

בתכנית המתאר העירונית לגבי חלקים נרחבים באגן, לקדם הכנת תכניות-בניין-עיר 

מפורטות לאזורים השונים, על-מנת שהבנייה תהיה מוסדרת ותבטיח מערכת תקינה 

של שירותי-ציבור ותשתיות.
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הסדר-מקרקעין הוא חיוני להתפתחותו המסודרת של האזור. יש לפתוח בהליכים   .5

להנהגת הסדר-מקרקעין מקיף  באגן   הקדרון. ככל שיקדימו בתהליך זה, שהוא ארוך 

ומסובך, כן ייטב. ללא הסדר כזה יהיה קשה לנהל באזור מערכות-תכנון מסודרות 

ופיתוח מבוקר ובר-קיימא.

כדי  מקומיות  התארגנויות  לעודד  יש  עצמה.  בפני  מטרה  היא  התושבים  העצמת   .6

כדי  ושיתוף-פעולה  הידברות  מנגנוני  ליצור  יש  לעצמם.  לעזור  יוכלו  שהתושבים 

בחלק  אמנם  קמו  כאלו  התארגנויות  מעצמתם.  ולהפחית  רדיקליים  כוחות  למתן 

והשפעתן מוגבלת. במקביל, על   העירייה  דיין  משמעותיות  אינן  הן  מהשכונות, אך 

לחזק את הקשר עם התושבים על-ידי זיהוי מנהיגים קהילתיים ורתימתם לנושא. 

הדבר יוביל לשיפור תחושת התושבים ולחיזוק מעמדם של המנהיגים בקהילה. 

מבט על    העיר העתיקה מכיוון דרום
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המבנה הפיזי של האזור 

מבוא

יגדירו  ארכיאולוגים  שונות.  בדרכים  להגדיר  אפשר  הקדומה  ירושלים  של  המרחב  את 

בלשונם:  ״עיר  או  רבים,  קברים  נמצאים  ובו  העתיקה  את    העיר  הסובב  כאזור  אותו 

המתים״. גיאוגרפים יגדירו את המרחב מבחינה ִתפקודית כאזור המקיים זיקות וקשרים 

גיאולוגים  מאידך-גיסא.  שרקייה  תושבי       סוואחרה  ועם  מחד-גיסא  העתיקה  עם    העיר 

יגדירו את המרחב על-פי תכונותיו המורפולוגיות, סוגי המסלע, רכסי ההרים ומערכת 

אגני הניקוז של הנחלים היוצרים את השלד הטופוגרפי הבונה את האזור. אנשי הדת 

יגדירו את המרחב    כ״אגן הקדוש״ הסובב את    העיר העתיקה, וההיסטוריונים יגדירו אותו 

כאגן בו התרחשו המאורעות שכוננו את ירושלים. לטעמנו, ההגדרה הנוחה ביותר בעידן 

המודרני היא ההגדרה החזותית. הווה אומר: המרחב הצופה אל    העיר העתיקה והנצפה 

מחומותיה.    האגן החזותי על-פי הגדרה זו, משתרע מרכס    הר הצופים    והר הזיתים בצפון 

ובמזרח, עד לרכס    ארמון הנציב —    ג׳בל-מוכבר בדרום. הרכס המכונה במסורת הנוצרית 

   ״הר העצה הרעה״ הוא בעל חשיבות רבה גם במסורת היהודית והמוסלמית המכירות 

בו כמקום אליו הגיע     אברהם אבינו וצפה ממנו אל     הר מוריה — הוא מקום העקדה. לכן 

העובר  המים  פרשת  קו  על-ידי  החזותי  נתחם    האגן  במערב  ההר.  הוא  ורב-יראה  כביר 

בטבורה של ירושלים, ברחובות    שמואל הנגיד  וקרן היסוד, בואכה    גבעת התנ״ך ושכונת 

       אבו-תור. זהו אפוא    האגן החזותי של    העיר העתיקה והאגן ההידרולוגי של            נחל  קדרון 

העליון.

חשיבות המרחב בהיבט העירוני הכולל

חשיבותו של     אגן    הקדרון העליון נובעת מהיותו הגרעין ההיסטורי ממנו צמחה ירושלים. 

הגרעין ממנו התפתחו במאה ה-19 השכונות היהודיות לכיוון מערב, השכונות הנוצריות 

לאורך  צפונה  שהתפתחו  הערביות  והשכונות  לאורך      עמק-רפאים,  דרום-מערב  לכיוון 

הרדיו-קונצנטרית  הדרכים  מערכת  שכם.  א-דין  ודרך  מוקדסי,    צאלח  הרחובות    אל 

ירושלים  את  חוצות  כשהן  העתיקה,  אל    העיר  ההיסטוריות  הדרכים  כל  את  מיקדה 

החדשה. חשיבותו של    האגן החזותי של    העיר העתיקה נובעת בין השאר מהריכוז הגדול 

של אתרים דתיים ואתרים קדושים באגן. מרבית המקומות הקדושים לשלוש הדתות 
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גם  האזור  את  המכנים  יש  לכן  עצמה.  העתיקה  ובעיר  בו  מרוכזים  המונותיאיסטיות 

  ״האגן הקדוש״. ריבוי האתרים הארכיאולוגיים, חשיפת ההיסטוריה ארוכת השנים של 

העיר ושילוב אתרי ארכיאולוגיה באתרים הקדושים, הם שמקנים לאזור את ייחודיותו 

וסביבתה  העתיקה  והתיירותית.    העיר  הרגשית  הבינלאומית,  הלאומית,  וחשיבותו 

זים בתוכם וסביבם את מרבית אתרי התיירות ותורמים בכך לכלכלת העיר כולה.  מרכְּ

גם מהבחינה הגיאופוליטית נודעת לאגן חשיבות רבה.    העיר העתיקה וסביבתה הם לב 

ליבו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חשיבותו הגיאופוליטית של המרחב קיבלה ביטוי 

בהצעות השלום השונות שהוכנו בעבר לפתרון בעיית ירושלים. החשיבות הגיאופוליטית 

העתיקה  של    העיר  החזותי  בסכסוך.    האגן  הליבה  סוגיית  בעתיד  גם  תהיה  האזור  של 

מבקש ויבקש גם להבא פתרונות לא-שגרתיים בדיונים על הסדרי השלום העתידיים בין 

ישראל לפלסטינים, אך באלה לא נדון במסגרת זו. 

מעין  יוצרים  האזור  שולי  שלו.  הטבעיות  התכונות  מן  גם  נובעת  האזור  חשיבות 

במת-תצפית נפלאה אל עיר ימי-ביניימית עתיקה, המוקפת חומה, וממנה בולטים צריחי 

והנוף  המרשימה  החזותית  המסגרת  ומנזרים.  בתי-כנסת  של  כיפות  וכנסיות,  מסגדים 

הייחודי שאין שני לו, קראו להקמת טיילות ונקודות-תצפית מסביב לאגן, ואלה מעצימות 

את הדרמתיות של המרחב, את ייחודיותו ואת הצורך בשמירתו לדורות הבאים.

רגישות המרחב 

בזכות התכונות שתוארו לעיל, מושך אליו המרחב גם פיתוח אורּבני חדש, שלא תמיד 

עולה בקנה אחד עם הנוף והבנִייה הישנה. בראש ובראשונה מבקשת הפעילות התיירותית 

לאכסן תיירים רבים ככל האפשר סמוך למוקדי העניין. בתי המלון, שבעבר הרחוק היו 

קטנים וצנועים, הופכים לגדולים ובולטים בנוף והם מאיימים על איכותו ודימויו. בתי 

מבחינה  רק  לא  האזור  את  לחנוק  מאיימים  בשוליו,  או  בתחומי  האגן  הרבים  המלון 

חזותית אלא גם מבחינה תפקודית. עומסי התנועה הנוצרים על-ידי הגודש התיירותי, 

ככל שהם ברוכים מבחינה כלכלית, עלולים לכרות את הענף שעליו הם יושבים. התנועה 

גם  דבר  של  ובסופו  המקומית  לאוכלוסייה  נוחות  לחוסר  אוויר,  לזיהום  גורמת  הרבה 

לתיירים עצמם. תופעה זו מכּונה ״תעוקה תיירותית״. 

מסיבה זו החליטה מחלקת התכנון העירונית בשנות ה-70 להרחיק את בתי המלון 

שדרות- לאורך  הגדולים  המלון  בתי  לבניית  שהביאה  היא  זו  החלטה  ומשוליו.  מהאגן 

הרצל ובמקומות אחרים בעיר. במהלך השנים נשחקה מדיניות זו וכיום שוב מתרבים 

הלחצים להקמת בתי-מלון חדשים באגן עצמו או בשוליו. הוויכוחים בנושא זה מקבלים 
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ביטוי בהצעות להקמת בתי-מלון גבוהים בכניסה  למושבה הגרמנית בחלקו העליון של 

    גיא בן-הינום ועל רכס    ארמון הנציב.

גבולות היסטוריים

והשתנו  ירושלים, התרחבו גבולותיה  של התפתחות  השנים  לאורך ההיסטוריה ארוכת 

בהתאם  רבי-משמעות,  אירועים  בעקבות  האוכלוסייה,  בגודל  לתמורות  בהתאם 

היא  העיר  הארצית.  במערכת  למעמדה  ובהתאם  אזורית  הגיאופוליטית  לחשיבותה 

של  ובנרטיבים  במשמעויות  רוויה  היא  המונותיאיסטיות,  הדתות  לשלוש  מקום-מפגש 

קבוצות מאמינים הנחלקות לא רק מבחינה דתית, אלא גם מבחינה אתנית. לכן נתפס 

בתקופות  שונות,  קבוצות-אוכלוסייה  בעיני  שונה  בצורה  האזור  של  המרחבי  תיחומו 

היסטוריות שונות ( ראו הפרק ההיסטורי). 

זה  במחקר  שונות.  ומתפיסות  מנקודות-מבט  להיגזר  יכולה  העיר  גבולות  הגדרת 

בחרנו להגדיר את שטח המחקר של ירושלים הקדומה בהתבסס על          נחל  קדרון. נחל זה 

עוברת  המדבר״  אל  ״הדרך  הנושבת.  הארץ  לבין  המדבר  בין  גבול  מסורתי  באופן  היה 

בירושלים, כפי שעולה מן המקרא:  

וְכָל-ָהָארֶץ ּבֹוִכים קֹול ּגָדֹול וְכָל-ָהעָם ֹעבְרִים וְַהֶּמלֶךְ ֹעבֵר ְּבנַַחל ִקדְרֹון וְכָל-ָהעָם ֹעבְרִים 

עַל-ּפְנֵי-דֶרֶךְ ֶאת-ַהִּמדְָּבר (שמואל ב׳, ט״ו, כ״ג).

בלילה  מגיע    ישו  האחרונה  הסעודה  לאחר  מוזכר          נחל  קדרון:  הנוצריים  בכתבים  גם 

למרגלות    הר הזיתים, אזור שהיה גבול העיר בתקופתו:

וַיְהִי ּכְכַּלֹות  יֵׁשּועַ לְדַּבֵר ֶאת–ַהּדְָברִים ָהֵאּלֶה וַּיֵצֵא ַהחּוָצה ִעם–ַּתלְִמידָיו ֶאל–עֵבֶר לְנַַחל 

ִקדְרֹון וְָׁשם ָהיָה גַן וַּיָֹבא בֹו הּוא וְַתלְִמידָיו (יוחנן, י״ח, א׳).

השמימה  עלייתו  סיפור  הבית.  מרחבת        הר  השמימה  עלה    מוחמד  המוסלמית  במסורת 

לבנה  בהמה  והוא  את   אל-בוראק,  לי  ״הביאו  מפיו:  מסופר  הנביא  של  (אלמעראג׳) 

לבית  לירושלים,  שבאתי  עד  עליה  רכבתי  מפרד,  ונמוכה  מחמור  גבוהה  וארוכה, 

אלמקדיס ושם קשרתי בטבעת...״ לפי האמונה המוסלמית מקום הטבעת אליה נקשר 

   אל-בוראק (סוסו של     מוחמד הנביא) נמצא    בכותל המערבי.
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אגן          נחל  קדרון הסובב את    העיר העתיקה שימש לקבורת המתים:

וַֹּיצֵא ֶאת-ָהֲאֵׁשרָה ִמּבֵית יְהוָה ִמחּוץ לִירּוָׁשלִַם ֶאל-נַַחל ִקדְרֹון וַּיְִׂשרף אָתּה ּבְנַַחל ִקדְרֹון 

וַּיָדֶק לְעָפָר וַּיְַׁשלֵךְ ֶאת-עֲפָרָּה עַל-ֶקבֶר ּבְנֵי ָהעָם (מלכים ב׳, כ״ג, ו׳).

יהושפט)  (    עמק  הנחל  מיובלי  אחד  את  מזהות  ומוסלמיות,  נוצריות  יהודיות,  מסורות 

כמקום תחיית המתים וראשית הגאולה: 

ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם--ִמָּסִביב.   לְִׁשֹּפט  ֵאֵׁשב  ָׁשם,  יְהֹוָׁשפָט: ִּכי  ֶאל-עֵֶמק  ַהּגֹויִם,  וְיַעֲלּו  יֵעֹורּו 

(יואל, ד׳, י״ב).

עיר  ירושלים —   של  הגדולים  המזרחיים  הניקוז  מאגני  אחד  למעשה  הוא           נחל  קדרון 

שמקור המים שלה ומערכות הולכת המים אל בריכות האגירה שלה היו בין הגורמים 

המכריעים שהכתיבו את מקום היווסדה ואת כיווני התפתחותה. 

הנחל הוא אפוא חוט השדרה המקשר בין התופעות הפיזיות — טופוגרפיה וִמִסלע — 

לבין התופעות האנושיות, ההיסטוריות והאמוניות-דתיות. קביעת תחום המחקר נעשתה 

על סמך הטופוגרפיה של היקוות הנחל ונקודות המבט לעבר    העיר העתיקה. גבולות אגן 

ההיקוות עומדים ביחס ישר  לאגן הנצפּות של    העיר העתיקה, אם כי זה יכול להיות גדול 

יותר ולהשתרע על מרחבים נישאים באגני-ניקוז אחרים. במרכז שטח אגן ההיקוות של 

         נחל  קדרון נמצאת    העיר העתיקה. מדרום לה —    עיר-דוד והעיר ההרודיאנית הכוללת את 

על-ידי  בירה  הוכרזה  מאז  העיר  שעברה  הגיאופוליטיות  התהפוכות  השלישית.   החומה 

   דוד המלך, שינו בכל עידן את תחומי ההשתרעות שלה. את    האגן החזותי הנשקף סביבּה 

לא ניתן היה לשנות והוא שריר וקיים לכל אורך ההיסטוריה של העיר. בתחומי  האגן 

המכונה    מערב- וזו  המכונה      מזרח-ירושלים  זו  העיר:  חלקי  משני  חלקים  כיום  נכללים 

ירושלים.

להלן התיחום על גבי מפות המגדירות את  האגן העליון של          נחל  קדרון ואת    האגן 

החזותי של    העיר העתיקה:
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גבולות     אגן    הקדרון העליון והאגן החזותי של    העיר העתיקה

אגן          נחל  קדרון כולל בתוכו אגני-ניקוז משנִיים הזורמים אליו מכמה כיוונים, ובהם    נחל 

אגוז בצפון   והנחלים בן-הינום   ואצל בדרום. 
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אגן ההיקוּות של            נחל  קדרון העליון
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חלקו העליון של    אגן   הקדרון מכיל את האתרים החשובים ביותר לתולדות עם ישראל, 

לרבות    העיר העתיקה ורחבת       הר הבית    והכותל המערבי,       הר ציון, שלוחת    עיר-דוד,     בית 

העלמין   בהר הזיתים  והאוניברסיטה העברית על    הר הצופים. עבור המוסלמים זהו     מסגד 

העמים,    אנה  כל  הקבר,    כנסיית  הנוצרים    כנסיית  ועבור  א-שריף,  אל-אקצא  ואל-חרם 

מגדלנה וכנסיות רבות אחרות  בעיר העתיקה ובסביבתה.  מבחינה מדינית,    ארמון הנציב 

הבנוי על הרכס הדרומי של  האגן, סימל שנים רבות את מעוזו של      המנדט הבריטי על         ארץ-

החשובים ביותר בתולדותיה  ישראל. במרחב הנידון התרחשו המאורעות ההיסטוריים 

של העיר, מימיה הראשונים ועד לימינו אלה.

ירושלים  של  והתרבותי  הפוליטי  הכלכלי,  הכובד  מרכז  החל  ה-19  המאה  סוף  לקראת 

לעבור אל העיר החדשה ואל מחוץ לגבולותיו של    אגן   הקדרון ההיסטורי. אולם תהליך 

זה לא פגע בחשיבותו ובמעמדו של  האגן. הוא נשאר מרחב היסטורי קדוש, אליו נשואות 

עיניהם של מאות מיליוני מאמינים ברחבי העולם כולו.
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ההתפתחות ההיסטורית של העיר 
ואגן   הקדרון 

הסקירה ההיסטורית המובאת להלן באה לתת רקע להבנת חשיבותו של המרחב בכל 

אחת מהתקופות ההיסטוריות מאז ראשיתה של העיר ועד ימינו אלה. כל תקופה תרמה 

את חלקה לעושרו התרבותי של  האגן. ככל שהתקופות מאוחרות יותר, העדות הבנויה 

הרציפות  את  ומדגישה  ה-2000  שנות  עד  מגעת  הסקירה  יותר.  ומורגשת  חזקה  שלהן 

שנות  אלפי  במשך  בעיר  שהתרחשו  המפליגים  השינויים  למרות  האזור,  של  והחשיבות 

קיומה.

ראשיתה של העיר

ראשיתה של העיר לוט בערפל, אולם אין ספק שהיישוב הקדום של ירושלים (החל מן 

התקופה הכנענית הקדומה, לפני כ-5,000 שנה) התגבש על הגבעה המכונה כיום    ״עיר-

דוד״ — מעל   למעיין  הגיחון — מקור המים היחיד והחשוב של ירושלים הקדומה. 

העדויות הראשונות על ירושלים מקורן דווקא  במצרים. שמה של העיר נזכר לראשונה 

בכתובות שנמצאו על קערות וצלמיות חרס מן המאה ה-19 לפסה״נ ובהן קללות שהופנו 

׳ארשלם׳  השם  גם  נזכר  ערי   כנען  בשמות  מלכי    מצרים.  של  פוטנציאליים  אויבים  אל 

שהחוקרים מזהים עם ירושלים. 

שמה של ירושלים אינו מוזכר במפורש בחמשת חומשי תורה. ההנחה המקובלת היא 

  שמלכיצדק, מלך שלם, המברך את   אברהם לאחר ניצחונותיו (בראשית, י״ד, י״ח-כ׳) הוא 

מלך ירושלים. גם המסורת בספר דברי הימים קושרת את מקום מקדשו של   המלך  שלמה 

עם    הר מוריה בירושלים, עליו הצטווה  אברהם לעקוד את בנו   יצחק (דברי הימים ב׳, 

ג׳, א׳; בראשית, כ״ב, ב׳). שמה המפורש של העיר נזכר לראשונה במקרא בספר  יהושע, 

בפני  ירושלם״  מלך  של   ״אדוניצדק  בראשותו  המלכים  חמשת  של  לתבוסתם  בהקשר 

שבטי-ישראל בראשותו של   יהושע ( יהושע, י׳). אלא שהעיר לא נכבשה בידי בני-ישראל. 

 היבוסי, עם קטן שהגיע כנראה מארץ  החיתים, הוא שיישב אותה והיא היתה כנראה 

מובלעת שלווה בגבול נחלות   שבט בנימין ושבט  יהודה ( יהושע, ט״ו, ס״ג; שופטים, י״ט, 

י״א).
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והנה, דווקא כאשר נדמה כי ירושלים עומדת לשקוע בתהום הנשייה, עלה בידי  אדם 

אחד לשנות את גורלה. עליית   דוד המלך לשלטון והחלטתו לקבוע את ירושלים כבירת 

לקצה.  הקצה  מן  ירושלים  של  מעמדה  את  שינו  בערך)  לפסה״נ  (בשנת 1000  ממלכתו 

הבית  מאזור       הר  המשתפלת  ותלולה  נמוכה  גבעה  על   — הקדומה  העיר  של  מיקומה 

דרומה — בין          נחל  קדרון שבמזרח ובין הגיא (שכונה לאחר זמן בשם היווני   ׳טירופיאון׳)  

שבמערב — לא התאים לייסוד עיר גדולה, ובוודאי לא עיר בירה. העיר היבוסית היתה 

בנויה על גבעה נמוכה למדי שאינה נוחה להגנה ולביצור.  מעיין  הגיחון סיפק לעיר מים, 

אך לא היה בהם די לעיר גדולה. אופיו ההררי של אזור ירושלים לא ִאפשר פיתוח עורף 

חקלאי רחב, שהיה חיוני לכל עיר קדומה שהתבססה בעיקר על החקלאות. ירושלים — 

שלא כמו  מגידו  וחצור, מן הערים הגדולות בארץ בימי קדם — אינה יושבת על צומת 

ראשי והיא רחוקה  מדרכי הארץ החשובות. 

מה אפוא הניע את דוד לבחור דווקא בעיר היבוסית הנוכרית לשמש בירה לממלכתו 

ומרכז הִמנהל והדת של 12 השבטים שניהלו ביניהם קודם לכן מאבקים קשים (שופטים, 

י״ט). שיקולו המרכזי היה כנראה פוליטי-פנימי. לאחר שבע שנים וחצי בהן מלך  בחברון 

השוכנת בתחומו של  שבט  יהודה, שאף דוד לאחד את 12 השבטים תחת שלטונו, בלי 

לקבוע את בירת ממלכתו בטריטוריה של שבט זה או אחר. המובלעת היבוסית שנשארה 

בירה  לשמש  יכלה  בצפון,  בנימין  של  שבט  לשטחו  בדרום  של  שבט  יהודה  שטחו  בין 

המסמלת את איחודם של 12 השבטים בעיר אחת תחת שלטונו של מלך אחד — דוד. 

פעולותיו הראשונות בירושלים — קריאת העיר על שמו (   עיר-דוד), בניית מזבח לאלוהי-

ישראל בגורן שרכש   מארונה המלך היבוסי והעברת ארון הברית העירה (שמואל ב׳, ה׳, 

ו׳) — מעשיו אלה מדגימים היטב את מדיניותו שכוונתה להפוך את ירושלים למרכז דת 

וִמנהל הקשור בבית המלוכה שלו, מעל לאינטרסים השבטיים.

לבחירתו של דוד בעיר- יבוס למרכז דתי ולבירת ממלכתו, חרף מיקומה הטופוגרפי 

החל  בימיו  העיר.  של  ההיסטוריה  אורך  לכל  תוצאות  היו  הלא-מתאים,  והגיאוגרפי 

גם  ובעקבותיו  לעם-ישראל,  שלה  ההיסטורי  ושל    האגן  העיר  של  התקדשותה  תהליך 

לנצרות ולאסלאם. בימי דוד נקבע אחד העקרונות החשובים הקובעים את מעמדה של 

ירושלים עד היום — חשיבות הסיוע של השלטון המרכזי לעיר, שלמיקומה הטבעי לא 

היו מעולם יתרונות גיאוגרפיים וכלכליים על פני ערים אחרות.  

            

ירושלים בתקופת   בית ראשון (1000-586 לפסה״נ)   

את תהליך הפיכתה של ירושלים הקדומה למרכז הפולחן המרכזי של הממלכה, השלים 

   שלמה המלך. הוא שבנה את     בית   המקדש מצפון לעיר, על פסגת ההר (שקיבל לאחר זמן 
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יסד   שלמה  כך   ׳העופל׳,  אחר  שּכונה  באזור  העיר  למקדש,  בין  הבית׳).  הכינוי       ׳הר  את 

מעין ִקריית-ממשל ובכך חיבר את הסמכות האלוהית עם הסמכות השלטונית, כמקובל 

בעולם העתיק. 

לאחר מות  שלמה, בשנת 925 לפסה״נ, התפלגה ממלכתו לשתיים — ממלכת-ישראל 

הצפונית וממלכת- יהודה הדרומית שירושלים היתה בירתה. החורבן שהמיטו  האשורים 

על ממלכת-ישראל ובירתה   שומרון בשנת 720 לפסה״נ, גרם לנהירת פליטים לירושלים 

לעבר  של    עיר-דוד  הצרה  לגבעה  מעבר  התרחבה  העיר  תושביה.  במספר  לגידול  והביא 

 הגבעה המערבית (     הר ציון  והרובע היהודי של היום). 

בשנת 701 לפסה״נ יצא    סנחריב מלך אשור למסע כיבושים ואיים על ירושלים.   המלך 

חזקיהו הכין את העיר למצור. הוא הקיף בחומה את השכונות החדשות שנוסדו על הגבעה 

המערבית וחצב נִקּבה, דרכה זרמו מי  מעיין  הגיחון אל   בריכת השילוח שבין חומות העיר 

אולם  עליה.  וצר  ירושלים  עד  הגיע  בצורות  ביהודה,  ערים   46 כבש  החדשות.  סנחריב 

במפתיע, מסיבות לא ברורות, הוא הסיר את המצור וחזר לאשור. עמידתה של ירושלים 

מול צְבא אשור הבלתי-מנוצח, ביססה את התפיסה שהעיר היא עיר האלוהים הנצחית 

ומושבם של מלכי   בית-דוד. 

מלך  הבבלים.   יהויקים  בידי  האשורית  האימפריה  נפלה  השביעית  המאה  בשלהי 

על  הבבלים  עלו  לפסה״נ   589 בשנת  הבבלי.  בשלטון  ומרד  כושר  שעת  ניצל  ירושלים 

העיר וכבשו אותה. הם ִהגלו את המלך יהויכין, בנו של יהויקים, והמליכּו במקומו את 

  צדקיהו.  אולם זה כרת ברית עם    מצרים נגד פטרוניו הבבלים — מעשה שהביא כעבור 

שלוש שנים, בשנת 586 לפסה״נ, את צבא  בבל לכבוש את ירושלים בתום מצור ממושך. 

העיר נבזזה ונהרסה ובית   המקדש הועלה באש. רבים מתושבי העיר הוגלו לבבל. בכך 

תמה תקופת  בית ראשון.

ירושלים בתקופת     בית שני (538 לפסה״נ-70 לסה״נ)

באורח  אולם  שנה,  כ-50  בחורבנם  והמקדש  ירושלים  עמדו  הבבלי  הכיבוש  לאחר 

היהודי,  העם  של  בתודעתו  העיר  חשיבות  את  העלה  הפיזי  חורבנם  דווקא  פרדוקסלי, 

שבאמונתו חל תהליך של זיכוך בגלות- בבל. הגלות לא רק שלא השכיחה את    בית   המקדש 

וירושלים, אלא הגבירה את הציפיות המשיחיות לבנייתם המחודשת. 

הצהרתו של  כורש מלך פרס (שהכניע את האימפריה הבבלית) בשנת 538 לפסה״נ, 

הביאה ִעמה את השבים הראשונים מבבל ואת ראשית התקופה הפרסית (המכונה תקופת 
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שיבת-ציון). כעבור כ-20 שנה (בשנת 516 לפסה״נ), נחנך בירושלים     בית   המקדש השני, 

שהיה צנוע וקטן לעומת    מקדש- שלמה. במחצית המאה החמישית לפסה״נ עלו לירושלים 

  עזרא הסופר  ונחמיה הפחה שמּונה על-ידי מלך פרס למושל  יהודה. מפעלו החשוב של 

 נחמיה היה בניית חומה לעיר. ירושלים הצטמצמה לתחומי    עיר-דוד והיתה קטנה בהרבה 

מירושלים של שלהי תקופת  בית ראשון, הן במספר תושביה והן בשטחה. 

בשנת 332 לפסה״נ כבש  אלכסנדר מוקדון את ירושלים, לאחר שהכניע את האימפריה 

הגדול  המפגש  התרחש  בה  ההלניסטית,  התקופה  ראשית  את  מסמל  כיבושו  הפרסית. 

הראשון בין תרבות  יוון לתרבויות המזרח. מותו הפתאומי של אלכסנדר גרם לחלוקת 

מראשית   — מכן  ולאחר  בית  תלמי  בארץ-ישראל  שלט  בתחילה  שהקים.  האימפריה 

המאה השנייה לפסה״נ — עבר השלטון לידי בית סלווקוס שבסוריה. מדיניות לא אהודה 

של  המלך הסלווקי אנטיוכוס הרביעי, גרמה לפרוץ מרד החשמונאים בראשות  מתיתיהו 

ובניו. לאחר שלוש שנות מרד, בשנת 164 לפסה״נ, נכבשה ירושלים בידי    יהודה המכבי. 

   בית   המקדש טוהר ופולחן אלוהי-ישראל חודש. אולם רק בשנת 142 לפסה״נ, בימיו של 

שמעון, הצליחו החשמונאים לנצל את חולשתה של המעצמה הסלווקית ולהקים  מדינה 

עצמאית. 

במשך שלושה דורות שלטו החשמונאים בירושלים. הם הרחיבו את גבולות  יהודה 

הגבעה  אל  שוב  התפשטה  העיר  ממלכתם.  בירת  ירושלים,  גבולות  את  גם  כך  ובתוך 

בשנת 63  ראשון.  תקופת  בית  בשלהי  לה  שהיו  לממדים  וחזרה  ציון  של      הר  המערבית 

לפסה״נ כבש הצבא הרומי בפיקודו של  פומפיאוס את ירושלים והביא קץ על הממלכה 

בירושלים,  הרומי  השלטון  של  תחילתו  את  סימן  זה  כיבוש  העצמאית.  החשמונאית 

שנמשך כ-400 שנה.

מטעמה.  שמונו  מקומיים  שליטים  באמצעות  שלטה  רומא  בארץ-ישראל  בתחילה 

ביניהם בלט המלך   הורדוס (4-37 לפסה״נ), שהיה אחד מגדולי הבנאים בתולדות העיר, 

ובראשם    בית  שלו —  הבנייה  מפעלי  ויוקרתה.  מעמדה  לביסוס  מכרעת  תרומה  ותרם 

  המקדש שהורחב  ופואר עד שהיה לאחד המרשימים והגדולים בעולם העתיק — שינו 

כליל את מעמדה של העיר. חותמו הברור של  הורדוס ניכר  באגן ההיסטורי גם במבני-

פאר אחרים — החל בארמונו בעיר העליונה ובמגדלים העצומים שנבנו לידו (שרידי אחד 

מהם נותרו עד היום  במצודה  שבשער יפו), וכלה במבנים הלניסטיים-רומיים מובהקים, 

מופיעים  תיאוריהם  אך  נחשפו,  לא  (שעדיין  והיפודרום  אמפיתיאטרון  תיאטרון,  כמו 

במקורות ההיסטוריים). 

מתחים חברתיים פנימיים בעם היהודי והתנגדות גדלה והולכת לשלטון הזר, הובילו 

בשנת 66 לסה״נ לפרוץ המרד הגדול בשלטון הרומי. ארבע שנים לאחר מכן, בשנת 70, 
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נפלו ירושלים  ובית   המקדש בידי  טיטוס, המצביא הרומי, לאחר מלחמה עקובה מדם. 

ירושלים חרבה ותושביה הוגלו. בכך תמה תקופת    בית שני.

ירושלים בתקופה הרומית-ביזאנטית (638-70 לסה״נ)

בשנת 130 עבר בארץ הקיסר הרומי   אדריאנוס בדרכו למצרים. בעת ביקורו הוא החליט 

לקומם את ירושלים מהריסותיה ולבנותה כעיר אלילית ששמה   איליה-קפיטולינה. מעשה 

של   שמעון  בר- בהנהגתו  ברומאים,  נוסף  מרד  לפרוץ  הביא  נוספים,  גורמים  לצד  זה, 

כוכבא. עם דיכויו האכזרי של המרד וסיומו, יצאה תכניתו של  אדריאנוס לפועל ובמקום 

בו עמדה ירושלים, הוקמה עיר אלילית שגבולותיה היו דומים לגבולות    העיר העתיקה 

של היום. תכנית העיר היתה מערך שִתי וערב של רחובות, שהשתמר ברובו. נראה שהעיר 

לא הוקפה חומה בשלב זה, שכן היתה זו עת שלום ברחבי האימפריה הרומית. נבנו בה 

שערי ניצחון, כיכרות ומקדשי אלילים — אחד מהם הוקם כנראה על חורבות    המקדש 

ירושלים — אזור    עיר-דוד  — ניטש, ומרכז הכובד של    בהר הבית. הגרעין הקדום של 

העיר עבר לאזור    העיר העתיקה של ימינו. הישיבה בעיר נאסרה על יהודים.

שינוי גדול במעמדה של ירושלים חל במאה הרביעית, לאחר התנצרותו של הקיסר 

 קונסטנטינוס והפיכת הנצרות לדת הרשמית של האימפריה הרומית המזרחית (שכונתה 

ביזאנטיון). ירושלים נעשתה מוקד עלייה לרגל לצליינים נוצרים, בשל מרכזיותה בחיי   ישו 

ובכתבי הקודש.  הלנה, אימו של הקיסר  קונסטנטינוס, הגיעה לירושלים בשנת 326 כדי 

לגלות ולזהות את המקומות הקדושים, ובין השאר זיהתה את מקום צליבתו של   ישו ואת 

מקום קבורתו מתחת למקדש אפרודיטה הפגאני.   המקדש הוסר ובמקומו נבנתה    כנסיית 

הקבר הקדוש, שהפכה למוקד החדש של העיר, במקום       הר הבית. במאה החמישית — 

בעיקר בימיה של  הקיסרית אוודוקיה — נבנו בעיר כנסיות מפוארות נוספות, אכסניות 

לעולי-רגל וחומות חדשות שהקיפו את    עיר-דוד (שיושבה מחדש) והר ציון. במאה השישית, 

בימי הקיסר הגדול  יוסטיניאנוס (565-527), נבנתה בעיר כנסיית ענק שהוקדשה למרים 

(אימו של   ישו) וכונתה     ׳הניאה׳ (החדשה). כמו כן נבנה רחוב-אורך מרכזי מפואר מקּורה 

בעמודים משני צדדיו (  הקארדו). העיר ידעה תקופה של פריחה, וכמעט חזרה לממדיה 

בשלהי ימי    בית שני. תיאור מרהיב של העיר, על חומותיה, כנסיותיה ורחובותיה בתקופה 

זו התגלה  במפת  מידבא — מפת פסיפס של    ארץ הקודש וירושלים, שהתגלתה בכנסייה 

היוונית-אורתודוכסית בעיר  מידבא  שבעבר הירדן המזרחי.  
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ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה (1099-638)

כיבושה של ירושלים במאה השביעית פתח תקופה ארוכה של כ-1,200 שנה של שלטון 

מוסלמי בירושלים, למעט 88 השנים בהן שלטו   הצלבנים בעיר. תקופה ארוכה זו השפיעה 

רבות על מראה העיר ועל מראה    האגן החזותי שלה. השפעותיה ניכרות עד ימינו אלה. 

המסורת  על-פי  התהוותו.  בראשית  עוד  באסלאם  מיוחד  למעמד  זכתה  העיר 

החדשה  הדת  של  התפילה  כיוון  את  האסלאם,  נביא  קבע   מוחמד,  תחילה  המוסלמית, 

לירושלים, אך זמן-מה לאחר מכן שּונה הכיוון לעיר  מכה. התלבטות זו בין שתי הערים, 

משקפת כנראה את התחרות ביניהן בתקופת התגבשות האסלאם. במרוצת השנים רכשה 

ירושלים מעמד שלישי בקדושתו לאסלאם, אחרי  מכה  ומדינה.

עם הכיבוש המוסלמי הידלדלה אוכלוסיית העיר. נוצרים רבים עזבו אותה ופנו אל 

האימפריה הביזאנטית, ששטחה הצטמצם מאוד עקב הכיבוש המוסלמי. יהודים הורשו 

להתיישב בעיר, כנראה ּבִשכונה מִשלהם מדרום  להר הבית. בתכניתה ובאופייה של העיר 

הביזאנטית חלו שינויים מעטים. שינויים של ממש ניכרו בעיר עם עלייתה של השושלת 

המוסלמית האומיית לשלטון, בראשית שנת 661 ובקביעת בירתה בדמשק. ב-90 שנות 

שלטונם של האומיים שוקם אזור       הר הבית ונבנו המבנים המרשימים הניצבים בו עד 

היום:   כיפת הסלע, מן המבנים היפים והמפוארים בעולם (בנה אותה  הח׳ליף עבד אל-

מליכ, והעבודה הגיעה לסיומה כנראה ב-691)  ומסגד אל-אקצא, בחלקו הדרומי של ההר 

(את בנייתו השלים   הח׳ליף אל-וואליד, כנראה בשנת 705). ירושלים הפכה למרכז דתי 

חשוב. באותה עת התגבשה ככל הנראה המסורת המפורסמת על מסע הלילה של   מוחמד 

הפלאית   ׳אל-בוראק׳  סוסתו  על  אל-אקצא),  (אל-מסג׳ד  הקיצון׳  אל    ה׳מסגד  ממכה 

ועלייתו השמימה מן הסלע כדי לפגוש את  הנביאים הגדולים ואת אללה. על-פי המסורת 

המוסלמית נבנתה  כיפת הסלע על מקום    מקדש  שלמה, והיתה גם סמל לאחרית הימים 

ולגן העדן. אולם למרות קדושתה וחשיבותה הדתית, לא היתה ירושלים לבירת הארץ. 

היא היתה כפופה מבחינה מנהלית לרמלה, בירתה של ג׳נד (נפת) פלסטין, העיר היחידה 

בארץ שייסדו המוסלמים.  

בשנת 750  עבר השלטון בירושלים לידי הח׳ליפים של  בית עבאס, והם קבעו את 

בירתם בבגדד. מרכז האימפריה התרחק מירושלים וחשיבותה ירדה. בשנת 969 עברה 

הנביא  של  בתו  (המתייחסת  לפאִטמה,  הפאטימית  השיעית  השושלת  של  לידיה  העיר 

  מוחמד), והיא שלטה בעיר עד לכיבושה בידי   הצלבנים הנוצרים ב-1099. 
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ירושלים בתקופה הצלבנית (1187-1099)

קריאתו של   האפיפיור אּורּבן השני ב-1095, לשחרר את המקומות הקדושים (ובראשם 

הקבר הקדוש של   ישו) ואת הנוצרים במזרח מידי המוסלמים, היא שהביאה ליציאת מסע 

הצלב הראשון  מאירופה  לארץ הקודש. ב-15 ביולי 1099 כבשו  הצלבנים את ירושלים 

לאחר מצור של חמישה שבועות. עם הכיבוש טבחו  הצלבנים באוכלוסייה המוסלמית 

והיהודית, ושרידי הקהילה היהודית הובלו לאשקלון ונמכרו לעבדים.

 גוטפריד מּבויון, המצביא הצלבני שכוחותיו פרצו ראשונים אל העיר, מונה לשליט 

של  הצלבנים  החזקה  הדתית  זיקתם  בשל  הקדוש.״  הקבר  ״מגן  לתואר  וזכה  הממלכה 

הצלבנית  ירושלים״  של  ״ממלכת  ולמרכזה  הארץ  לבירת  ירושלים  היתה  שוב  לעיר, 

(הישות המדינית היחידה בהיסטוריה של הארץ שנקראה על שם ירושלים), וזאת חרף 

קשיי הביטחון, הִמנהל והכלכלה שגרמה בחירה זו.

האבירים  מסדרי  של  ומרכזיהם  השלטון  מוסדות  המלך,  ארמון  שכנו  בירושלים 

(  הטמפלרים  בהר הבית וההוספיטלרים באזור   המוריסטאן). הרכב אוכלוסייתה של העיר 

נוצרית  היתה  האוכלוסייה  מרבית  בתושביה.  והטבח  הכיבוש  לאחר  לחלוטין  השתנה 

ממוצא אירופי, בעיקר  צרפתי. כמו כן התגוררו בעיר קהילות של נוצרים מזרחים, ואלו 

נהנו מהקלות במסים ומפטורים שנועדו להגדיל את האוכלוסייה הנוצרית בעיר. ליהודים 

ולמוסלמים לא הותר להתגורר בעיר — אם כי היו חריגות כלשהן מאיסור זה. 

הניתוק של בני הגולה היהודית מן הארץ, ובייחוד הגעגועים לירושלים, מצאו את 

ביטוים בשירת משוררי  ספרד; למשל בשירת   ר׳  יהודה הלוי. המשורר הידוע  ביקר בעיר 

ועל-פי האגדה מצא בה את מותו כאשר נדרס על-ידי פרש רכוב על סוס. הכיבוש הנוצרי 

מידי  הצלבנים  לשחררה  הרצון  ואת  אליה  המוסלמית  הזיקה  את  גם  חיזק  העיר  של 

שלטון  תחת  והימצאותה  העיר  מן  הניתוק  שדווקא  נראה  (גִ׳האד).  קודש״  ב״מלחמת 

הנתפס זר וכופר, חיזקו את הזיקה ואת הכיסופים לעיר הקדושה — הן  אצל היהודים 

והן  אצל המוסלמים.

קִִצה של ירושלים הצלבנית בא עם כיבושה בידי   צלאח א-דין בסתיו 1187. לאחר 88 

שנים של שלטון נוצרי, שבה העיר לידיים מוסלמיות.
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ירושלים בתקופה האיובית-ממלוכית (1516-1187)
ב-2 באוקטובר 1187 נכנס  צלאח-א-דין לירושלים, בדיוק במקום ממנו פרצו  הצלבנים 

לעיר ביולי 1099 (מול      מוזיאון רוקפלר של ימינו). בדרך כלל נהג הכובש רוחב-לב בתושבי 

העיר המנוצחת. חלק ניכר מן התושבים הנוצרים המערביים שוחרר לאחר תשלום כופר-

בעיר.  להתגורר  לחזור  הורשו  והיהודים  נפגע  לא  המזרחים  הנוצרים  של  מעמדם  נפש. 

רוב המבנים הנוצריים נהפכו למבנים מוסלמיים, ומבנים מוסלמיים שהצלבנים הסבו 

לנצרות, שבו לחיק האסלאם. 

האיובים (בני השושלת שייסד  צלאח א-דין) עסקו בביצור חומותיה של העיר ובבנייה 

של מבני-קודש מוסלמיים — בעיקר באזור       הר הבית. אולם בשנת 1219, עקב החשש 

מכיבוש-פתע נוסף של העיר בידי  הצלבנים ומחשש שיתבצרו בה לאחר ניצחונם, הרס 

להיות  חדלה  ירושלים  העיר.  חומות  את  עיסא  אל-מעט׳ם  אל-מלכ  האיובי  הסולטאן 

הרס  העות׳מאנים.  בידי  כיבושה  אחרי  עד  שנים  מאות  נמשך  זה  ומצב  מבוצרת  עיר 

החומות גרם להפחתה ניכרת במספר תושבי העיר, מכיוון שרבים חששו להתגורר בעיר 

לא מבוצרת. מעמדה של העיר היה שולי וכלכלתה נפגעה מן המלחמות הפנימיות ומן 

האי-יציבות ששררה בתוך המשפחה האיוּבית.

תקופה חדשה, יציבה למדי, החלה בשנות ה-50 של המאה ה-13, עם השתלטותם של 

הממלוכים על כס הסולטנות האיובית במצרים. בעיני הממלוכים לא היתה לירושלים 

בנו  הם  חדשים״  ״מוסלמים  בהיותם  בלבד.  דתית  אלא  כלכלית,  או  מנהלית  חשיבות 

בה עשרות מבנים לצורכי דת — בעיקר  בהר הבית ובסביבתו. הוקמו בתי-ספר גבוהים 

ללימודי דת (מדרסות), אכסניות לעולי-רגל (ריבאט) ומקומות התבודדות למיסטיקנים 

מוסלמים (זאויה) וגם קברים מפוארים. כמו כן שופצה מערכת הובלת המים לעיר ונבנו 

כמה שווקים חדשים. כל אלה בסגנון הממלוכי המיוחד והעשיר. צביונה של העיר השתנה 

הבית   וברובע  הבנייה   בהר  מן  ניכר  חלק  דתית.  מוסלמית  לעיר  קוסמופוליטית  מעיר 

המוסלמי של היום, הוא תוצר מובהק של תקופה זו.

בתקופת  התבססה  האיובית,  בתקופה  יציבות  חוסר  שידעה  היהודית  הקהילה 

השלטון הממלוכי. מקום מושבּה היה ככל הנראה באזור      הר ציון. גם קהילה נוצרית קטנה 

התגוררה בעיר — מקצתה סביב   כנסיית הקבר ומקצתה  בהר ציון. הפיכת העיר למרכז 

דתי-מוסלמי חשוב, גרמה לעתים לסכסוכים בין הרוב המוסלמי לקהילות המיעוט — 

הדלדול  בהמשך  אופיינו  הממלוכי  השלטון  של  האחרונות  השנים  והנוצרים.  היהודים 

הכלכלי, בהתערערות המצב הביטחוני ובשקיעה כללית במעמד העיר. השלטון הממלוכי 

המתפורר לא יכול היה להתמודד עם הקשיים ומכאן מובנת השמחה בה התקבלו בעיר 

הכובשים העות׳מאנים. 
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ירושלים בתקופה העות׳מאנית (1917-1516)

בסוף דצמבר 1516 נכנס  לירושלים ללא קרב הסולטאן העות׳מאני, סלים הראשון. כיבוש 

הכיבוש  לאחר  זמן-מה  הממלוכים.  על  העות׳מאנים  של  ניצחונם  ממסע  חלק  היה  זה 

הסולטאנים  בעשרת  האחרון   — המפואר  העות׳מאני   סולימן  לשלטון  הסולטאן  עלה 

העות׳מאנים הגדולים. בימיו הגיעה האימפריה העות׳מאנית לשיא התפשטותה — עד 

לשערי וינה. ימי שלטונו, מ-1520 ועד 1566, התאפיינו בשגשוג ובפריחה. הוא שיקם את 

חומות העיר העומדות עד ימינו, שיפץ את אמות המים היוצאות  מבריכות- שלמה, בנה 

כמה רהטים (מתקני-שתייה ציבוריים), שיפץ מבנים על       הר הבית ושיקם את השווקים 

הקהילה  של  לגידולה  גם  זה  ובכלל  העיר  באוכלוסיית  ניכר  לגידול  גרם  השגשוג  בעיר. 

היהודית, שנהנתה מתקופת פריחה שלא היתה כמותה.

לאחר מותו של  סולימן המפואר החלה הידרדרות שנמשכה עד המאה ה-19. הדרכים 

קשה  משבר  מתושביה.  שהתרוקנה  בעיר  ניכרו  והזנחה  ועזובה  קרסו  המים  ומערכות 

במיוחד פקד את הקהילה היהודית בשנת 1700, עם עלייתם של ר׳  יהודה החסיד וחבורתו 

רדפו  רבות  שנים  העיר (1721).  מן  לגירושם  שהביאה  האומללה  הכספית  והסתבכותם 

המוסלמים את הקהילה היהודית כולה, מכיוון שלא פרעה את הלוואותיהם של העולים. 

נטל-מסים כבד ומשברים כספיים לא פסחו אף על הקהילות הנוצריות וגם הן נאלצו 

למכור אדמות ורכוש וירדו מנכסיהן.

רק במאה ה-19 חל מפנה דרמתי   בארץ-ישראל בכלל ובירושלים בפרט. ניצניו החלו 

ובתחילת  ממזרח-    אירופה  היהודיות  העליות  של  בראשיתן  המאה,  בראשית  להתגלות 

ההתעניינות של מדינות     אירופה באזור. השינוי העיקרי התחולל בשנות ה-30 של המאה 

ה-19 עם כיבוש הארץ ב-1831 בידי     מוחמד עלי, קצין שמרד בשלטון העות׳מאני, השתלט 

על    מצרים ויצא משם למסע כיבושים שכלל את שטחי        ארץ-ישראל וסוריה.    מוחמד עלי 

שלט   בארץ-ישראל תשע שנים (1840-1831) והנהיג רפורמות וחידושים שאפשר לראות 

בהם את ראשיתה של העת החדשה בירושלים. 

שחששו  מעצמות     אירופה,  לשלוט  בארץ-ישראל.  העות׳מאנים  חזרו   1840 בשנת 

״משטר  בכך.  להם  סייעו  לשערי   איסטנבול,  שהגיע  עלי  של    מוחמד  מהתעצמותו 

הקפיטולציות״ ִאפשר בין היתר ליהודים ולנוצרים לרכוש קרקעות מחוץ לחומות העיר. 

בשנות ה-60 של המאה ה-19 הוקמו השכונות היהודיות הראשונות מחוץ לחומות, אך 

הראשונים  הנוצריים  והמוסדות  —   ִמשּכנות-שאננים)  שבהן  (הראשונה  בתחומי  האגן 

(הראשון שבהם —     מגרש הרוסים). 



38

בפעם הראשונה בתולדות ירושלים התפשטה העיר מערבה, מעבר למכשול של    גיא 

בן-הינום ומחוץ לגבולות   האגן ההיסטורי. נוסף על הקמת השכונות היהודיות החדשות, 

בתי- לעולי-רגל,  אכסניות  מנזרים,  כנסיות,  והקימו  קרקעות  הזרות  המעצמות  רכשו 

ספר ומוסדות בריאות וחסד למען האוכלוסייה המקומית. המעצמות האירופיות התחרו 

ביניהן על מאחזי-השפעה בעיר באמצעות בנייה מסיבית ומפוארת שנועדה להבליט את 

עצמתן במאבק על ירושת האימפריה העות׳מאנית. כל מעצמה החדירה לעיר את סגנון 

הבנייה שלה וכך נמלאו ירושלים והאגן ההיסטורי שפע מרהיב של סגנונות-בנייה של 

רוב המדינות החשובות  באירופה. דוגמא בולטת לבנייה ראוותנית כזו ניתן למצוא באזור 

   הר הזיתים, שם בנו הרוסים את     כנסיית העלייה השמיימה הרוסית (המכונה גם טור-

מלכא) ואת  כנסיית מריה מגדלנה (כיפות הבצל המוזהבות) והגרמנים בנו את האכסניה 

המפוארת    אוגוסטה ויקטוריה.    האגן החזותי של    העיר העתיקה החל להתמלא בבניינים 

המפארים אותו עד עצם היום הזה.

משנת 1840 חלה גם תפנית דמוגרפית בעיר, לאחר שבתהליך הדרגתי הפכה הקהילה 

היהודית לרוב בירושלים (בשנת 1800 היו בעיר רק כ-2,000 יהודים מתוך 9,000 תושבים, 

אך ב-1914 היו בה כבר 45,000 יהודים מתוך 70,000 תושבים). השינויים הדמוגרפיים 

הגדולים חלו בין היתר בזכות תנאי-תברואה משופרים ועלייה גדולה של יהודים לארץ. 

עד   מלחמת העולם הראשונה התרחבה העיר החדשה מאוד. מרכז הכובד של העיר עבר 

אל מחוץ לחומות. במקביל התפתח הכפר      סילואן על מדרונות    הר הזיתים וכמה בתים 

נבנו גם באזור    עיר-דוד.

משבר קשה פקד את העיר בימי  מלחמת העולם הראשונה (1917-1914). עוני כבד, 

רעב ומגפות פקדו את העיר, שחלק ניכר מתושביה גם גורש ממנה. כך, לאחר 400  שנה 

של שלטון עות׳מאני, קיבלה העיר את פני הכובש הבריטי.

ירושלים בתקופת   השלטון הבריטי (1948-1917)

הכיבוש הבריטי הביא עמו תקופת-ִמפנה בולטת שהצעידה את העיר אל המאה ה-20 

והכניסה אותה אל העידן המודרני. 

ירידתו של   הגנרל  אלנבי מסוסו לפני כניסתו   לשער יפו, מדגימה היטב את האחריות 

ההיסטורית ואת הכבוד שרחשו הבריטים כלפי העיר המקודשת. היכרותם המעמיקה עם 

התנ״ך והמודעות העמוקה שלהם לקדושתה של העיר ולהיסטוריה שלה, הביאו אותם 

להכתיר את העיר — בפעם הראשונה מאז ימי  הצלבנים — לבירת הארץ ולקבוע בה את 
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מושב   הנציב העליון וממשלתו. החלטה זו חייבה הן את   המוסדות הציוניים (שמרכזם 

היה קודם   ביפו) והן את  הוועד הערבי העליון, לקבוע אף הם את מרכזיהם בירושלים.

הבריטים פעלו לשיפור התשתיות בעיר. בעיית המים נפתרה בהנחת קו-מים מודרני 

דרך  העין  ולבסוף  מראש  קלט,  ממעיינות   ואדי  מכן  לאחר  העיר,  אל   מבריכות  שלמה 

 לטרון  ושער הגיא. בעיר הוקמה תחנת-כוח והתושבים החלו להשתמש בחשמל לצרכים 

חלקם  רבים,  מוסדות-ציבור  בתקופת  המנדט  הוקמו  בירושלים  ותעשייתיים.  ביתיים 

בשולי   האגן ההיסטורי. הבולטים בהם היו   האוניברסיטה העברית על    הר הצופים,   מלון 

 המלך דוד  וימק״א  ברחוב יוליאן (  רחוב   המלך דוד של היום),    עיריית-ירושלים, בניין בנק 

אפ״ק (לימים בנק לאומי) ובניין הדואר המרכזי  ברחוב יפו,  ארמונו של  הנציב העליון על 

   הר העצה הרעה,     מוזיאון רוקפלר לארכיאולוגיה ליד הפינה הצפון מערבית של החומה, 

רבות  כנסיות  הוקמו  ההיסטורי  בתוך   האגן  ועוד.  שכם,  מול       שער  שמידט  הספר    בית 

ושיוו לאגן מראה חדש.   כנסיית   גת-שמנים, הכנסייה הפרנציסקנית הגדולה   ״כל העמים״ 

(נחנכה ב-1924)  וכנסיית פטר גליקנטו במורדות      הר ציון (נחנכה ב-1931). בשולי  האגן, 

על    דרך       חברון, הוקמה    הכנסייה הסקוטית סנט אנדרוז שנחנכה ב-1930,   כנסייה  ומנזר 

סנט קליר  ברח׳   ממילא, ועוד.

מערבה  התרחבה  העיר  ארבעה.  פי  בתקופת  המנדט  גדל  העיר  של  הבנוי  שטחה 

ודרומה, ושטחים ריקים במרכזה הלכו ונבנו. מרכזה המסחרי של העיר נדד מערבה, אל 

עבר   ׳המשולש׳ ( הרחובות יפו,    המלך ג׳ורג׳  ובן- יהודה — שנחשב   מרכז העיר גם כיום). 

האוכלוסייה גדלה והגיעה בסוף תקופת  המנדט לכ-165,000 תושבים (יותר מפי שתיים 

במהרה  הסתגל  היהודי-ציוני  היישוב  יהודים).  מהם  כ-60%  התקופה;  ראשית  לעומת 

למסגרות החוקיות שיצרו הבריטים וייסד את שכונות הגנים (שהבולטת בהן היא שכונת 

   רחביה). כל אלה הפכו את ירושלים לעיר מודרנית שלא הפנתה עורף לעברה ולאופייה 

המיוחד כעיר מקודשת לשלוש הדתות.

עם התפתחותה הפיזית היתה העיר גם למוקד של מאבק לאומי בין יהודים לערבים. 

העיר עלתה על סדר היום הבינלאומי עקב מאורעות הדמים שפרצו בשנים  1921-1920, 

והמאבק  הבריטי  בשלטון  היהודיים  המחתרת  ארגוני  של  המאבק  ו-1939-1936.   1929

בין יהודים לערבים, גרמו לתקופת אי-שקט בעיר בשלהי  המנדט. תקופת משבר זו גרמה 

היהודי   בעיר  לעזיבת   הרובע  ובייחוד  העיר,  את  רבים  יהודים  תושבים  של  לעזיבתם 

שהמליצה  החלוקה  החלטת  בעצרת   האו״ם  התקבלה   1947 בנובמבר  ב-29  העתיקה. 

ירושלים  הפיכת  ועל  בשטחי        ארץ-ישראל,  ערבית  ומדינה  יהודית  הקמת   מדינה  על 

להחלטה  הערבית  ההתנגדות  מטעם  האו״ם.  נאמנות  מועצת  בניהול  בינלאומית  לעיר 

אל  בדרך  הערביים  לכוחות  היהודיים  הכוחות  בין  לקרבות  שהפכו  למהומות  הביאה 
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העיר ובתוכה. עקב יציאתם של הבריטים ופלישת   הלגיון  הירדני, היתה ירושלים לאחד 

ממוקדי הקרבות הקשים של    מלחמת העצמאות. 

ירושלים במלחמת העצמאות והעיר המחולקת 
(1967-1948)

החלטת החלוקה מ-29 בנובמבר 1947 המליצה על השארת ירושלים במעמד של מעין  ישות 

נפרדת (Corpus Separatum  ), מפורזת וניטראלית תחת משטר בינלאומי מיוחד בניהולה של 

מועצת הנאמנות מטעם  האו״ם. אולם התנגדות הערבים להחלטה וההתקפות הערביות 

על היישוב היהודי, גרמו לפרוץ   מלחמת העצמאות וליצירת מציאות חדשה בעיר.

ערב המלחמה היו בירושלים כ-100,000 יהודים וכ-60,000 ערבים, אך כבר בשלבים 

הראשונים של המלחמה החלה עזיבה גדולה של תושבים יהודים וערבים.

הצלחת  עקב  מאוד  חמור  היהודית  ירושלים  של  מצבה  היה   1948 מארס  בסוף 

שהחל  נחשון  היהודי.   מבצע  ליישוב  אספקה  ולמנוע  לעיר  הדרך  את  לחסום  הערבים 

סיכון  תוך  לירושלים  הדרך  את  לפתוח  היהודי  המאמץ  את  סימן  אפריל,  בראשית 

החזיתות האחרות. המבצע הצליח להביא לפתיחה זמנית של הדרך ולחידוש האספקה 

לעיר. בעיית הגישה אל העיר נפתרה באופן סופי כעבור שלושה חודשים, כשנפרצה דרך 

(שּכונה   ״מפעל  לירושלים  חדש  מים  צינור  והונח  בורמה)  (  דרך  החוף  חלופית  ממישור 

השילוח״). בתוך העיר השתדלו הכוחות היהודיים ליצור רצף טריטוריאלי בין השכונות 

היהודיות והעיר כולה היתה לאזור לחימה.

היישוב  מנהיג  בן-גוריון,  העיר.   דוד  את  הבריטים  אחרוני  עזבו   1948 במאי  ב-14 

היהודי, הכריז  בתל-אביב על הקמת   מדינת-ישראל, ואילו בירושלים השתלטו הכוחות 

היהודיים על מבני הממשל ועל אזורי הביטחון הבריטיים שבמרכז העיר. באותו היום 

הגיעו  למחצה  סדירים  כוחות  מצריים  ערב.  של   מדינות  הצבאות  פלשו  לארץ-ישראל 

עד גבול ירושלים (לאזור   רמת רחל) והצטרפו אל  הלגיון  הירדני ואל הכוחות הערביים 

טריטוריאלי  רצף  ליצור  היהודיים  הכוחות  הצליחו  לבסוף  בעיר.  שפעלו  סדירים  הלא 

ואולם  הרובע  הערביות.  השכונות  את  ולכבוש  העיר  שבמערב  היהודיות  השכונות  בין 

לכוחות  במאי 1948  ב-28  נכנע  המלחמה,  מראשית  נצור  שהיה  העתיקה  היהודי  בעיר 

 הלגיון  הירדני, לאחר שנכשלו הניסיונות לסייע לו.    הר הצופים נשאר מובלעת ישראלית, 

מוקף בטריטוריה ירדנית ומנותק מרצף היישוב היהודי. כשהוכרזה ההפוגה הראשונה 

(ב-11 ביוני 1948) כבר היתה חלוקת העיר לעיר מערבית ישראלית ולעיר מזרחית ירדנית 
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למציאות החדשה. כ-80% משטח העיר  המנדטורית היו בשליטת ישראל וכ-20%, ובהם 

   העיר העתיקה ורוב שטחו של   האגן ההיסטורי, היו בשליטת    ירדן.

אחרי   מלחמת העצמאות השתנה מעמדה של ירושלים על שני חלקיה, החלק שנכבש 

בידי הירדנים סופח רשמית ב-1950  לממלכת   ירדן (מעשה שלא זכה להכרה בינלאומית). 

  ירושלים המזרחית נעשתה עיר קצה, מנותקת הן מן החוף והן  מבית-לחם  ומחברון — 

בעיה שנפתרה רק כשנסלל כביש חלופי ארוך ומפותל   בנחל  קדרון במקום הדרך המקורית 

שנותרה בידי ישראל.   העיר המזרחית התפתחה באיטיות, וסבלה מהזנחה מסוימת של 

השלטון המרכזי  הירדני שחשש מערעור מעמדה של   עמאן כבירת הממלכה. שטחה של 

העיר היה שישה קמ״ר ומספר תושביה הגיע לכ-65,000 נפש. 

המוקף  מוצא,  ללא  פרוזדור  של  בקצהו  דחוקה  ירושלים  היתה  הישראלי  בצד  גם 

משלושת עבריו בטריטוריה ירדנית. החלטות   ממשלת-ישראל  והכנסת (מדצמבר 1949) 

—     בית  השלטוניים  מוסדותיה  את  אליה  להעביר  ויש  היא   בירת-ישראל  ירושלים  כי 

המשפט העליון, משרדי   הממשלה,  הכנסת  ומשכן הנשיא — הביאו לתנופת פיתוח בצד 

הישראלי.      מערב העיר תוכנן שוב ובתוך כך הפנה עורף לגרעינו ההיסטורי  בעיר העתיקה. 

של  החדש  והקמפוס  ישראל  נבנו   קִריית   הממשלה,  הכנסת,   מוזיאון  סביב    גבעת-רם 

 האוניברסיטה העברית, שתפס את מקומו של הקמפוס המנותק   בהר הצופים.   הר הרצל 

וסביבותיו היו למקום קדוש חילוני ובו   קבר הרצל וקבריהם של ראשי  התנועה הציונית 

וללימודה  ובית  השואה  לזיכרון  המוקדש  ושם  הוקמו   יד  במורדותיו  המדינה.  וראשי 

הקברות הצבאי — מקום קבורתם של חללי מערכות ישראל. עולים רבים הגיעו לעיר 

בשנות ה-50 וה-60 והתיישבו בשכונות הערביות שהתפנו מתושביהן הערבים ובשכונות 

סמוך  לעין-כרם  הגבול.  קו  ולאורך  ובדרום-מערבּה  העיר  בדרום  בעיקר  שנבנו  חדשות 

נבנה גם      בית החולים הדסה, שהועבר אף הוא   מהר הצופים. שטחה של העיר הישראלית 

היה 38 קמ״ר ומספר תושביה ב-1967 היה 198,000.

ירושלים 2007-1967

ב-5 ביוני 1967 פרצה       מלחמת ששת הימים. הירדנים הצטרפו למלחמה למרות האזהרות 

הישראליות. המלחמה החלה בהפגזה ירדנית לאורך קו הגבול העירוני ובכיבוש  ירדני של 

   ארמון הנציב מידי כוח  האו״ם ששכן במקום. בתגובה כבשה חטיבת ירושלים את    ארמון 

הנציב ואת המוצבים הסמוכים לו (מוצב הנקניק ומוצב הפעמון)  ולאחר מכן את    העיר 

העתיקה ואת צפונה של ירושלים.
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לתיקון  את  החוק  קיבלה  הכנסת   ,1967 ביוני  ב-27  מכן,  לאחר  שבועות  כשלושה 

פקודת סדרי השלטון והמשפט (מספר 11), תשכ״ז-1967. חוק זה הסמיך את    הממשלה 

להחיל בצו את המשפט, השיפוט והמִנהל של ישראל בכל שטח של        ארץ-ישראל שהממשלה 

קבעה בצו. כמו כן תוקנה   פקודת העיריות כך שתתאפשר הרחבת שטחה של    עיריית-

ירושלים. כ-70 קמ״ר צורפו  למערב-ירושלים והעיר הפכה לגדולה שבערי הארץ.

ביהודים  העיר  של  לאכלוסה  מואצת  בפעילות  הוחל  העיר  גבולות  הרחבת  לאחר 

ולשם כך נבנו שכונות חדשות על קרקעות שהופקעו על-ידי   הממשלה מערבים ומיהודים. 

בין השנים 1970-1968 נבנו השכונות   סנהדריה המורחבת,    רמות אשכול,   מעלות דפנה, 

בין   שכונת  יהודיות  שכונות  של  רצף  ליצור  שנועדו  הצרפתית,  המבתר  והגבעה     גבעת 

שעמד  היהודי  של  הרובע  בשיקומו  הוחל  העתיקה  הצופים.  בעיר  הנביא   להר  שמואל 

שכונות  ארבע  הוקמו   (1980-1970) השני  בשלב  העצמאות.  מאז   מלחמת  בחורבנו 

אלון,     תלפיות-מזרח  וגילה.  יעקב,    רמות  ובדרומה:   נווה  במזרחה  העיר,  בצפון  גדולות 

בשלב השלישי, שתחילתו במחצית שנות ה-80, הוחל בסגירת המרחב שבין  נווה יעקב 

אחרי      מלחמת  שנבנו  בשכונות  הגדולה  שכונת   פסגת-זאב,  והוקמה  הצרפתית,    לגבעה 

ששת הימים. בשלב הרביעי, מראשית שנות ה-90, הוקמו השכונות   רמת  שלמה שברכס 

העיר  גם  במזרח  אליאס.  מדרום-מזרח  למנזר  מר  חומה)  (  הר  שמואל     שועפאט   וגבעת 

המשטרה  של  הארצי  ממשלה  והמטה  (  קִריית  ישראליים  מוסדות-שלטון  מספר  הוקמו 

העברית  ובית  קמפוס  האוניברסיטה  מאוד  והורחבו  שוקמו  כן  ג׳ראח).  בשכונת    שייח׳ 

מסחר  מרכזי  תעשייה,  אזורי  נוספו  העיר  רחבי  בכל  הצופים.  על    הר  הדסה  החולים 

ומוקדי פעילות. הוחל בהקמת רכבת קלה ונסללו כבישים עורקיים חדשים:       כביש מס׳ 

1 —  דרך השלום,   כביש מס׳ 9,     כביש מס׳ 4 —   דרך בגין,     כביש מס׳ 5 −   דרך משה ברעם, 

  כביש המנהרות  לגוש עציון, הכביש  למעלה-אדומים ורבים אחרים. כל אלה נועדו לענות 

על צורכי הפיתוח החדשים של העיר.

בניית  את  שכלל  התרבותי״  פּותח   ״המייל  ההיסטורי  של   האגן  המערבי  באזור 

  תיאטרון החאן,   הסינמטק, שיפוץ    בריכת הסולטאן, שיפוץ  מִשּכנות-שאננים וייסוד   בית 

הקונפדרציה בשכונת   ימין משה, שיקום   חוצות היוצר  ובית אות המוצר והקמת   מרכז 

ליד  באזור   העופל   ועיר-דוד.  העתיקה,  נערכו  בעיר  רבות  ארכיאולוגיות  חפירות  בגין. 

   הכותל המערבי נהרסה   שכונת המוגרבים והוכשרה רחבה גדולה לתפילה ולהתכנסויות 

המוניות.  

 באגן   הקדרון חלו שינויים רבים במהלך 40 השנים האחרונות. היקפי הבנייה הפרטית 

באזור גדלו מאוד והשטח התמלא בבניינים שגדלו בהדרגה בממדיהם. מערכות הכבישים 

והתשתיות האחרות לא הדביקו את קצב הפיתוח באזור ונוצרו חוסרים רבים בתחום 
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התשתיות והשירותים הציבוריים. פעילות ענפה היתה כרוכה בשיקום הריסותיו של       בית 

הקברות היהודי   בהר הזיתים. פיתוח למטרות תיירות הביא לבנייתן של טיילות ותצפיות 

מוקשים,  זרוע  שהיה  לשעבר,  התפר  קו  בשוליו.  רבים  בתי-מלון  ולהקמת  סביב  האגן 

חומות-מגן והריסות, שוקם עד מהרה והוא רצוף במרכזי-מסחר חדשים בשכונת    ממילא, 

כמו   מורשה,   ימין-משה,   ואבו-תור,  לשעבר  שכונות-ספר  ובמוסדות-ציבור.  בבתי-מלון 

שוקמו והפכו לשכונות-יוקרה.

את  הפרידה  הפלסטיני,  הטרור  לגל  כמענה  ב-2003  החלה  שבנייתה  הביטחון,    גדר 

תושבי      מזרח-ירושלים מאחיהם   בגדה המערבית ופגעה קשות במרקם חייהם ובכלכלת 

  מזרח העיר. חומות הבטון הגבוהות שנבנו בשוליים המזרחיים של    אגן   הקדרון (כחלק 

  מגדר הביטחון), פגעו פגיעה קשה בנוף והפרידו בין קבוצות תושבים מאותו מוצא שבטי 

בדווי —   הסוואחרה. כתוצאה מבניית הגדר חזרו אל תוך המרחב אלפי תושבים וגדלו 

צפיפויות הבינוי והדיור. 
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הארכיאולוגיה  באגן   הקדרון

אם  בין  העליון,  רישומן  באגן    הקדרון  את  הותירו  הרבות  ההיסטוריות  התמורות  כל 

במראה הנוף הגלוי לעין ובין אם בשרידים ארכיאולוגיים שנחשפו או שטרם נחשפו. 

חיץ״  ״אזור  קדומות  בתקופות  היה  אל-נאר,  הערבי   ואדי  בשמו  או            נחל  קדרון, 

שהפריד בין ההתיישבות הנוודית של המדבר לבין היישובים הכפריים והעירוניים של 

האזור הנושב. בהיותו כזה הוא יושב בדלילות רבה. רק ב-40 השנים האחרונות הולך 

 האגן ומתאכלס במהירות רבה על-ידי תושבים ערבים שחלקם עברו אליו  ממדבר- יהודה 

וחלקם מהר       חברון. ההתיישבות המואצת חשפה לא פעם אתרים ארכיאולוגיים רבים.

צורות  באגן:  הארכיאולוגיים  הממצאים  את  מאפיינים  עיקריים  נושאים  ארבעה 

הריבוי  קדומים.  נצרות  ואתרי  מערות-קבורה  בורות-מים,  והבנייה,  ההתיישבות 

של  היסטורית-ארכיאולוגית  ״כפריפריה  האזור  את  ומגדיר  משייך  אלה  ממצאים  של 

כנסיות  לעיר,  מחוץ  הפזורים  הרבים  הקבורה  אתרי  הקדום,  היישוב  שרידי  ירושלים״. 

קדומות ומקומות פרישות של נזירים ומתבודדים על סף המדבר, כמו גם שטחי חקלאות 

ובוסתנים, מאפיינים את הממצא הארכיאולוגי באגן.

מערות-קבורה 

המבנה  בשל  כולו,  האזור  החציבה.  והוא  יותר  רחב  בנושא  משתלבות  הקבורה  מערות 

הליתולוגי שלו, סיפק אבן בנייה לעיר בתקופות קדומות ( ראו להלן הפרק הגיאולוגי). 

במקומות מסוימים ניתן להבחין בכך שמחצבות האבן שימשו בשלב מאוחר יותר לקבורה. 

כל    אגן   הקדרון שימש בעת הקדומה    ״נקרופוליס״ לירושלים — או   ״עיר המתים״. במרחב 

בכל  הקוברים  נחשפו.  שטרם  וכאלה  שנחשפו  כאלה  קבורה,  מערכות  אלפי  מצויים 

הדורות היו יוצאים אל מחוץ לעיר ומחפשים בעיקר את המקומות המשופעים — בהם 

אין אפשרות לשימושים אחרים כמו מגורים או חקלאות.  לכן אפשר לטעון כי מיקום 

הקברים תחם למעשה את גבולותיה של העיר בכל תקופה ותקופה. 

את  שהעלה  מה  יותר —  קשה  היה  הגירני  הסלע  בהם  במקומות  נעשתה  החציבה 

הסיכוי להשתמרות מערת הקבורה לאורך זמן. במקומות בהם היה הסלע ניצב לקרקע 

ב-90 מעלות —  נחצב דרכו הפתח למערה. רוב המערות אכן השתמרו כמערות-קבורה 



46

עד ימינו אלה, ולא נעשה בהם שימוש נוסף. חלק מהמערות נחפרו בשכבות הגיר הקשות 

והוסבו למגורים. 

מצבות קבורה מונומנטאליות בלב     בית העלמין  בהר הזיתים

מערות הקבורה נמצאות בעיקר בדופן הנחלים וחלקן המרשים יותר, המעוטר במצבות 

חצובות, מרוכז בדופן המערבית של          נחל  קדרון. ככל שמדרימים מן    העיר העתיקה כן הולך 

ופוחת מספרם של הקברים, או שאלה טרם נחשפו בחפירות ארכיאולוגיות מסודרות. 

בתקופת    בית שני היה          נחל  קדרון סמוך מאוד לגבולות העיר ורוב מערות הקבורה 

הן ביזאנטיות או הרודיאניות אשר נחצבו בעיקר במאה השנים האחרונות של תקופה זו 

(בין השאר בשל הגידול הדמוגרפי שחל באותה תקופה). במקום בו היתה העיר מתוחמת 

ואלה  העיר,  בצפון  מנזרים  נבנו  הביזאנטית  בתקופה  מערות-קבורה.  אין  זו,  בתקופה 

דחקו את הקבורה צפונה.

פעילות הקבורה נמשכה גם בתקופות מאוחרות יותר.    בית הקברות היהודי על    הר 

בחומה  הגובל  המוסלמי  הקברות  ליהדות.   בית  ביותר  והמקודש  הקדום  הוא  הזיתים 
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 ִמקּבצי קברים (בכחול)   באגן   הקדרון על רקע המפה הגיאולוגית
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המזרחית של    העיר העתיקה הוא מאוחר יותר. בתי-קברות נוצריים מצויים   בהר ציון. 

  בגיא בן-הינום מצוי  בית-קברות קראי. נושא הקבורה הוא חלק אינטגרלי של הפולחן 

בכל הדתות, והאזור סביב העיר הקדושה נמצא כמתאים לקבורה מימי-קדם ועד לימינו 

אלה.

הארכיאולוגיה המלווה את ההתיישבות הכפרית

המיפוי הארכיאולוגי מצביע על הימצאותן של גִתות, טרסות, בתי-בד ובורות-מים רבים 

באגן הִקדרון. אלה מעידים גם על קיומה של פעילות חקלאית בשטחים הסמוכים לעיר. 

בורות המים היו צורך קיומי ונחצבו באדמה או בסלע רך לחפירה בתקופות בהן לא היתה 

מערכת אספקת מים לשימוש ביתי. לכן אפשר להגדיר אזורי מגורים על סמך פריסתם 

של בורות המים העתיקים במרחב. יש יסוד להניח כי השימוש בטרסות חקלאיות החל 

נערך  לא  הגיאולוגיה)  פרק  ( ראו  המיפוי  מבוסס  עליו  בסקר  יותר.  מאוחרות  בתקופות 

כי  ידוע  אולם  לתארכם,  קשה  ולכן  ההיסטוריות,  התקופות  לפי  המים  בורות  של  מיון 

בורות-מים נחפרו עוד בתקופות הקדומות ביותר. בתקופת  השלטון הבריטי חוקק חוק 

שחייב חציבה של בור-מים ליד כל בית חדש שנבנה. אפשר להבחין במפה בבורות-מים 

רבים יותר באזור הצפוני הרדוד, בחלקו העליון של          נחל  קדרון ( ראו מפה להלן בפרק 

הגיאולוגי).

אתרים נוצריים

זאת  ללמוד  ניתן  הנוצרי.  בנרטיב  חשוב  חלק  להיות  האזור  זכה  הביזאנטית  בתקופה 

מריבוי המבנים והאתרים הנוצריים שבו. מיקום האתרים תואם לנרטיבים ממסעותיו 

של   ישו — כגון דופן      הר ציון וכיוון הפרישה של נזירים אל המדבר.

רשת הדרכים ההיסטורית והחדשה

לדרכים ההיסטוריות שהוליכו לירושלים היתה משמעות דתית והן מקשרות את    העיר 

העתיקה אל המרחבים ההיסטוריים הרוויים בנרטיביים דתיים ובמסורות קדומות. 



49

באיור הבא ניתן לראות את המשמעויות הדתיות של צירי-תנועה קיימים או וירטואליים 

במרחב:

״דרכי-קודש״ של מאמיני שלוש הדתות המונותיאיסטיות      

הדרך  להר סרטבא (הדלקת   ❖

המשואות בתקופת    בית שני,   

מרכז  חשמונאי);  

הדרך ״לעזאזל״ (מסורת כפרת   ❖

החטאים);  

❖   דרך הייסורים של   ישו ( מהר 

הזיתים לגולגולתא);  

הדרך  להר מוריה (עקידת  יצחק);  ❖

עליית  אליהו בסערה השמיימה   ❖

( בית-אל −   יריחו −   גדות הירדן);  

עליית הנביא   מוחמד השמיימה.                    ❖

                                          

                                 

מיקומה של ירושלים על צירים קדמוניים

הדרך הראשית בתקופה הקדומה היתה דרך הים, שהשתרכה לחוף   הים התיכון וחיברה 

ירושלים  של  מיקומה  חשיבות.  היתה  ההר  שדרת  לדרך  גם  אולם  בין    מצרים  לסוריה. 

על אם דרך זו, בנקודה הנמוכה ביותר (750 מ׳ מעל פני הים, לעומת       חברון ורמאללה 

למערב  מזרח  בין  כצומת  ומרכזיות  חשיבות  לה  הקנתה  מ׳),   1150 בגובה  הנמצאות 

ובין תרבויות שונות. המקום הנוח ביותר לחציית העיר היה  אגן הקִדרון,  בדרך   יריחו 

הישנה.

כיום  הקדומה.  הדרכים  רשת  על  רבה  במידה  התבססה  המודרנית  הדרכים  רשת 

תחום מרחב   הקדרון על-ידי שתי דרכים ראשיות בכיוון צפון-דרום, האחת על קו פרשת 
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המים הארצית לכיוון   בית-לחם   וחברון, השנייה על קו הרכס של          אבו-דיס  ואל עזריה, 

שהמשכה חוצה את   ואדי נאר לכיוון   מנזר תיאודוסיוס. דרך שלישית חוצה את המרחב  

עצמו,  את   הקדרון  חוצה  נוספת  דרך  ליריחו.  הקדומה  —  הדרך  מזרח-מערב  בכיוון 

והיא שימשה בתקופת שלטון   ירדן   במזרח-ירושלים כדרך המחברת את    העיר העתיקה 

עם   בית-לחם. בין שלוש הדרכים האלו יש מספר מצומצם מאוד של דרכים מקומיות 

למעבר  קשה  מכשול  הוא  למעשה          נחל  קדרון  מזרח-מערב.  בכיוון  המרחב  את  החוצות 

בכיוון מזרח-מערב ודרכי החיבור היחידות בכיוון זה הן על רכס    ארמון הנציב ובאוכף 

שבין   הר המשחה לרכס    הר הזיתים, בדרך   יריחו הקדומה. 

כיוונים סכמתיים המראים את מרכזיותה של ירושלים באזור 

                                                                                                                                          



51

מערכת הדרכים המודרנית על רקע מפה משנת 1924

 

 

כפי שרואים במפות, רשת הדרכים העיקרית באזור לא השתנתה במשך השנים. המערכת 

התאימה עצמה לטופוגרפיה ושמרה על כך גם בעידן המודרני.

 Metropolis,  Necropolis, Acropolis ,Polis — העיר הקדומה

למספר  העתיקה  סביב    העיר  המרחבים  את  לחלק  ניתן  תרבותית-היסטורית  מבחינה 

רבדים השאולים מהמרחבים שבנו את העיר ההלניסטית:

ה-Polis — מרחב עירוני המייצג את החיים 
הפוליטיים, התרבותיים, והכלכליים של הקהילה;

ה-Acropolis — המרחב הדתי בו התרכזו אזורי 
הפולחן;

ה-  Necropolis — המרחב ששימש פונקציות חוץ-
עירוניות כגון קבורה; 

ה-Metropolis — מרחב ההשפעה של העיר על 
סביבתה.

עיר -פוליס 
 -פוליס אקרו
  עליונה עיר

 - פוליסנקרו
 עיר המתים

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

מקרא

דרך קו הרכס
דרך הוואדי

דרכים משניות

מקרא

דרך קו הרכס
דרך הוואדי

דרכים משניות
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מירושלים  ומהמקדש  המרחק  בין  הקושרות  הלכות  שלוש  מופיעות  היהודית  במסורת 

לבין הציווי על מעשה מסוים: מעשר שני ונטע רביעי (דברים, י״ד, כ״ב-כ״ד), פסח שני 

לגבי  שונות  פרשנויות  ישנן  כ׳-כ״א).  י״ב,  (דברים,  חולין  ושחיטת  י׳-י״א)  ט׳,  (במדבר, 

המרחק מירושלים, שממנו והלאה אין צורך להגיע   להר הבית כדי לבצע הלכות אלו. יש 

הטוענים שהמרחק הגבולי הוא יום הליכה אחד ויש הטוענים כי הגבול הוא שלושה ימי 
הליכה. בתקופות מסוימות היו חומות העיר הגבול.2

2   בר-אילן, מ., 1996.
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המבנה הגיאולוגי והמורפולוגי 

של    אגן   הקדרון

התפתחות העיר העליונה של ירושלים מאזור    עיר-דוד לעבר הבמה הטופוגרפית של    העיר 

שהרים  עיר  של  עירונית  מציאות  יצרה  העות׳מאנים,  בחומות  שתוחמה  כפי  העתיקה, 

סביב לה (תהילים, קכ״ה). במאות שעברו ניתן היה לצפות לעבר ירושלים לא רק מעל 

פסגת    הר הצופים אלא מאזור נרחב יותר של קווי הרכס המקיפים את העיר. כיום, עם 

העתיקה  של    העיר  החזותי  הצטמצם    האגן  לחומות,  שמחוץ  ירושלים  של  התפתחותה 

אל    העיר  במישרין  המשקיפים  הרכסים  מן  רק  העיר  את  לראות  וניתן  ניכרת  במידה 

העתיקה ומגגות מבנים ונקודות-תצפית נישאות. 

המורפולוגיה ומקורות המים היו בעבר גורם מרכזי שהכתיב את מיקומה של העיר 

ואת תוואי הדרכים העתיקות. התאמת ההתפתחות של    העיר העתיקה בעבר והשתלבותה 

בתנאים הטבעיים, עדיין ניכרים היטב. בציוריו של  רוברטס מאמצע המאה ה-19 ניתן 

להבחין במרכיבים הטבעיים של  אגן הניצּפּות של העיר. חלק מן המרכיבים הטבעיים 

הולך וִמטשטש עם השנים מחמת הפיתוח המואץ והיכולת ההנדסית המודרנית להתגבר 

על נתונים טבעיים שהגבילו בעבר את הפיתוח. 

בבינוי  תלויה  העתיקה  והנצפּות   לעיר  רצוף  ירושלים  של  החזותי  אין    האגן  כיום 

הנרחב שהתפתח עם השנים באזור שמסביב לה. עבודה זו מנתחת גם את המורפולוגיה 

היסטוריים  אתרים  לבין  ביניהן  הקשר  ואת  העתיקה  אגן    העיר  של  והגיאולוגיה 

וארכיאולוגיים המצויים בתחומה.

המורפולוגיה של    העיר העתיקה 

ירושלים ערוצים סביב לה 

 ירושלים העתיקה שוכנת על שלוחה מוארכת המופרדת מסביבתה משלושה כיוונים:

מצידה המזרחי עובר חלקו העליון של עמק          נחל  קדרון, המפריד את  העיר משלוחת   ❖

רכס    הר הזיתים   והר הצופים.
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מצידה המערבי עובר עמק    גיא בן-הינום, המפריד את    העיר העתיקה מהשכונות של   ❖

 ירושלים המערבית. 

בצידה הדרומי של העיר נמתח העמק הרחב של          נחל  קדרון מנקודת הניקוז של    גיא   ❖

בן-הינום ודרומה.

המלח.  לכיוון       ים  וסביבותיה  העתיקה  את    העיר  המנקז  הראשי  הנחל  הוא           נחל  קדרון 

אל  המתנקזים  הנחלים  בין  קמ״ר.  כ-115  שלו  ההיקוות  אגן  ושטח  ק״מ  כ-34  אורכו 

  הקדרון באזור ירושלים, נמנים:    גיא בן-הינום,    נחל אגוז,   נחל  גאולה,   נחל בית-זיתא,     נחל 

 אצל והגיא. 

העיר  תיחום  את  בבירור  מציגה  ירושלים  של  המורפולוגיים  השלד  קווי  מפת 

ההיסטורית ואת ניקוזה לערוץ   הקדרון בדרום.  
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קווי השלד המורפולוגיים של ירושלים
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המבנה הטופוגרפי של    העיר העתיקה וסביבתה

הטופוגרפיה של    העיר העתיקה 

החדש,  יפו  והשער  באזור   שער  מ׳   780 של  מרום  במתינות  משתפלת  העתיקה     העיר 
שטח  רוב  של  המייצג  הטופוגרפי  הגובה  האשפות.  באזור    שער  מטר  כ-730  של  לרום 

   העיר העתיקה נע בין 740  ל-760 מטר. המורפולוגיה של    העיר העתיקה מאופיינת בשני 

הוא  הגיא,  (בתוואי    נחל  הגיא  של   רחוב  הטבעי  הטופוגרפי  השקע  שביניהם  קווי-רכס 

הטירופיאון), המחבר את      שער שכם עם   שער האשפות. קו הרכס המערבי עובר מאזור 

     הר ציון בדרום לפינת החומה בסמוך   לשער החדש וקו הרכס המזרחי עובר מאזור       הר 

הבית בדרום לאזור    שער הפרחים בצפון. הטופוגרפיה בצידה הצפוני של    העיר העתיקה 

הטופוגרפיה של    העיר העתיקה וסביבתה
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היא המשך של מדרון רציף המשתפל במתינות מהשכונות   רוממה,   מאה שערים,    מוסררה 

  ושייח׳ ג׳ראח, בואכה    העיר העתיקה. 

כאמור, שני עמקים מפרידים את    העיר העתיקה מהרכסים המקיפים אותה: העמק 

של          נחל  קדרון במזרח והעמק של    גיא בן-הינום במערב. העמקים נפגשים מדרום   לעיר 

העתיקה ומעליהם, בראש המדרון, נמצאות חומות העיר המשוות לה חזות דרמתית. 

וכן  הספירה,  לפני   10-8 במאות  הספירה),  לפני  ה-3-1  (האלף  הכנענית  בתקופה 

בתקופה הפרסית (במאות ה-6-4 לפני הספירה) ישבה ירושלים על    ה״גבעה המזרחית״ 

היה  זה  באופן  לו.  שממערב  הגיא  לבין  בין          נחל  קדרון  התחומה  היא  העופל/   עיר-דוד, 

לעיר יתרון טופוגרפי הגנתי מכל הכיוונים, למעט מכיוון צפון, כמו שנאמר: ״כי מצפון 

ומאוחר  המערבית״)  ( ל״גבעה  מערבה  העיר  התפשטה  אחרות  בתקופות  הרעה״.  תִּפתח 

יותר צפונה, ויצרה את המרחב העירוני של    העיר העתיקה כפי שהוא מוכר כיום. נחל 

נוסף שחצה את    העיר העתיקה בעבר היה נחל צולב בכיוון כללי מזרח—מערב. הנחל עבר 

מצפון   לשער יפו לכיוון   הר המוריה.

אגני הניקוז, פרשות המים והמשקעים 

מוצא          נחל  מצוי  בדרום  ורק  כיוונים  משלושה  בפרשות-מים  תחומה  העתיקה     העיר 
 קדרון. 

ממזרח עוברת פרשת-מים מקומית הנמשכת מרכס    הר הצופים ורכס    הר הזיתים דרומה, 

מכיוון  של          נחל  קדרון  ההיקוות  אגן  את  סוגרת  זו  פרשת-מים  רכס   בית-סירה.  לכיוון 

מזרח. מעבר לו נוחתת הטופוגרפיה בתלילות  וכמות המשקעים יורדת אף היא בואכה 

       מדבר- יהודה.

חקלאות  מאזור  העיר  את  המפרידה  הארצית,  המים  פרשת  העיר  על  סוגרת  ממערב 

הבעל והשלחין של הרי  יהודה. התוואי מתחיל באזור  הגבעה הצרפתית ועובר  בשועפט, 

דרך  רוממה,   מחנה- יהודה,  רחוב בצלאל,   רחוב   קרן היסוד,   דרך       חברון, עד  לגבעת חנניה 

דרומה,  ומשם  לקיבוץ   רמת-רחל  בסמוך  התוואי  עובר  בהמשך  בדרום.   וקִריית-מוריה 

לכיוון   בית-לחם   וחברון.

מצפון מפרידה פרשת המים הארצית בין אגן ההיקוות של          נחל  קדרון לבין אגן ההיקוות 

של     נחל  שורק. פרשת-מים זו עוברת בנוף טופוגרפי מתון יחסית.
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המשקעים

מפת המשקעים מראה כי האזור שוכן על גבול המדבר. מרבית     אגן    הקדרון העליון מצוי 

מצוי  מ״מ  ה-400  לקו  מזרחית  בשנה.  גשם  מ״מ  ל-500  בין  400  של  הגשם   קווי  בין 

המחקר  נשוא  האזור  וליישבו.  חקלאות  בו  לעבד  היה  ניתן  לא  הקדום  שבעבר  המדבר 

שוכן אפוא בין ארץ הישימון לארץ המזרע.

הידרולוגיה וִמשקעים    

מקרא:

קו פרשת המים הארצי העליון   

קווי פרשות המים המשניים

         נחל  קדרון ויובליו 

קווים שווי-גשם (איזוהייטות) 

ל-500 ו-400 מ״מ)                          

        



59

הִמסלע באגן הנִצּפּות

באזור    האגן החזותי של          נחל  קדרון, חשופים סלעים מתקופת הקנומן, הטורון והסנון. 

להלן תיאור תמציתי של טור הסלעים באזור, מהיחידה העתיקה לצעירה יותר וכן ניתוח 

קשר אפשרי בין המסלע לאתרים ארכיאולוגיים ולהתפתחות הבינוי העירוני.

(kua) תצּורת  עמינדב

תקופה:  קנומן. מונחת על גבי תצורת-מוצא אשר אינה חשופה באזור;

מסלע: התצורה בנויה שכבות עבות של דולומיט קשה, דק עד בינוני גביש. חלק ממחצבות 

   הרי ירושלים מפיקות ממנו חצץ; 

מורפולוגיה: התצורה יוצרת נוף טרשים של מדרונות מתונים ותלולים;

לשכונת  שמדרום  באזור  בצפון-מערב  האגן,  רק  חשופה  תצורת   עמינדב  השתרעות: 

  רמות.

(kuks) תצורת   כפר-שאול

תקופה: קנומן. התצורה מונחת על גבי תצורת  עמינדב.

ִמסלע: התצורה בנויה שכבות קרטון וקרטון חווארי לבן, רך ופריך, עם הופעה מקומית 

של שכבות דקות של גיר קשה, דק גביש, המוכר בלשון הבנאים כ״מיזי דיר יאסיני״ − 

לוחות אבן ששימשו לחיפוי מבנים ולריצוף חצרות בירושלים.

מורפולוגיה: סלעי התצורה יוצרים נוף של גבעות ומדרגות מתונות. במקומות בהם חשוף 

מיזי דיר יאסיני נוצרת מדרגה ברורה בנוף.

השתרעות: התצורה כמעט שאינה חשופה   באגן החזותי של    העיר העתיקה. ניתן לראותה 

באופן מצומצם בצפון-מערב (בסמוך לשכונת  רמות) ובעמק המצלבה.

 (kuw) תצורת ורדים

הקנומן  מתקופת  הסלעים  בטור  ביותר  העליונה  התצורה  היא  ורדים  תצורת  תקופה: 

והיא מונחת על גבי תצורת   כפר שאול. מעל תצורת ורדים מונחת תצורת בע׳ינה מתקופת 

הטורון.
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ממחצבות  וחלק  קשה  דולומיט  של  ומאסיביות  עבות  שכבות  בנויה  התצורה  מסלע: 

החצץ  בהרי ירושלים מפיקות ממנה חצץ,  כמו מחצבת עציונה הסמוכה  לעמק האלה.

מורפולוגיה: התצורה יוצרת נוף טרשים של מדרונות מתונים ותלולים בדומה לתצורת 

 עמינדב. 

השתרעות: תצורת ורדים חשופה בחלקים נרחבים של   מערב-ירושלים, שהבולטים בהם 

הם אזור  הכנסת וקמפוס   גבעת רם של  האוניברסיטה העברית.

(kub) (בינה) תצורת בע׳ינה

התצורה   ירושלים.  באזור  הטורון  מתקופת  היחידה  התצורה  היא  זו  תצורה  תקופה: 

מונחת על גבי תצורת ורדים.

מסלע: תצורת בע׳ינה מורכבת משכבות גיר מסיבי המכונה מלכה. סלעי התצורה נוחים 

לחציבה  ובעבר נחצבו בה  קברי שליטים (ומכאן כינויה). מעל המלכה מצוי טיפוס החילו 

(מתוק-סוכר) − גיר משוכב דק גביש המשמש עד היום מקור לחציבת אבן לבנייה.

מדרגות  אף  מקומות  ובכמה  מאסיביות  שכבות  של  נוף  יוצרת  התצורה  מורפולוגיה: 

בן- מאזור  הסינמטק  לגיא  היורדים  במדרונות  המצוי  הטיפוס״  ״קיר  כגון  בולטות, 

הינום.

השתרעות: התצורה מאפיינת את אזור    העיר העתיקה וסביבתה הקרובה וכן שטחים 

נרחבים בשכונות הצפוניות, המערביות והדרומיות של העיר. 

(kum) תצורת מנוחה

תקופה: סנון. סלעי התצורה מונחים על גבי תצורת בע׳ינה מתקופת הטורון.

מסלע: התצורה בנויה מקרטון לבן.

מורפולוגיה: התצורה יוצרת נוף של מדרונות מתונים וגבעות.

השתרעות: התצורה חשופה ברכסים המכתרים את    העיר העתיקה − ממזרח רכס  זיתים-

 צופים ומדרום רכס    ארמון הנציב.
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(kumi) תצורת מישאש

ביותר  הצעירה  התצורה  והיא  מנוחה  תצורת  גבי  על  מונחת  התצורה  סנון.  תקופה: 

החשופה באגן הנצפות של    העיר העתיקה.

מסלע: התצורה בנויה בעיקר צור, קרטון ופוספוריט.

מורפולוגיה: התצורה יוצרת נוף מתון עם מדרגות מקומיות באתרים בהם חשופים סלעי 

צור. גושים מבודדים של צור שנתבלה משכבות התצורה, מאפיינים את הנוף של שלוחת 

   ארמון הנציב.

השתרעות: סלעי תצורת מישאש מצויים במזרח וִבדרום השטח הנידון ומאפיינים את 

הפסגות הגבוהות באזורים אלו (   הר הצופים,    הר הזיתים,  קִריית מוריה,     תלפיות-מזרח 

ומטה משקיפי  האו״ם,  גבעת חנניה   והר המשחית (     סילואן).

ורכס    ארמון  הזיתים  הצופים,    הר  שלוחות    הר  בשיאי  ככרבולת  חשופה  התצורה 

הנציב, הסוגרים על  אגן הנצפות ממזרח ומדרום. כאן גם עוברת פרשת המים המקומית 

המפרידה בין אגן ההיקוות של    העיר העתיקה לבין הערוצים היורדים מזרחה ומתנקזים 

 לנחל פרת  ולנחל אוג, בואכה        מדבר- יהודה.

מבט מדרום לעבר רכס    ארמון הנציב (שנות ה-70 המוקדמות)
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אתרים ארכיאולוגיים, בורות-מים ומחצבות קדומות על רקע מפה גיאולוגית



63

המסלע והאזורים המבונים

למסלע נודעה בעבר חשיבות רבה והוא שהכתיב במידה רבה את חומרי הבנייה ובעיקר 

את סוגי האבן ואיכותם של הבניינים. בניינים שנבנו מאבן אדמדמה נבנו לרוב ממחפורות 

שהיו בסמוך לאתרי הבנייה ושימשו להקמת הבית לאחר סיתות מתאים. כך גם לגבי 

איכות וצבע סוגי אבן אחרים. חשיבות נוספת היתה למסלע בכל הנוגע ליסודות עליהם 

נחו הבניינים, בורות המים שנחצבו בסמוך אליהם ומערות הקבורה. רכיבים אלה, שהיו 

חשובים בעבר, בטלו במידה רבה בעידן המודרני בו הציוד המכני הכבד מסוגל לשנות 

נופי בראשית בקלות יחסית. גם הובלת האבן ממרחקים נעשתה מהירה ופשוטה.

נבנו  לחומות,  שמחוץ  הסמוכות  והשכונות  העתיקה  של   ירושלים  המבונה  האזור 

על  המקל  שיכוב  עם  קשה  גיר  סלעי  של  תצורה   − בינה  תצורת  סלעי  של  תשתית  על 

 4-2 של  בגובה  מצוקים  השכבות  יוצרות  מקומות  בכמה  סלע.  גושי  להפקת  החציבה 

מבטאת  המיידיות  סביבותיה  ושל  העתיקה  של  ירושלים  המתונה  המורפולוגיה  מטר. 

סמוך  האזור  כל  מאוד.  קטנה  שלה  הנטייה  שזווית  זו,  תצורה  של  המשוכב  הנוף  את 

לקו פרשת המים הארצית ולכן ערוצי הנחלים כמו זה של   נחל   ממילא או    נחל רפאים, 

מפרשת  שמתרחקים  ככל  אולם  יחסית.  ורחבים  רדודים  הגרמנית,  במבואות   המושבה 

המים הארצית לכיוון מזרח, נעשים הערוצים עמוקים ותלולים יותר, דוגמת    נחל ִקדרון 

המבדיל בין    העיר העתיקה לרכס    הר הצופים-   הר הזיתים. ייתכן שמבחינה היסטורית 

ניתן לקשור את התפתחות    עיר-דוד בקִרבה אל  מעיין  הגיחון ואילו המסלע הקשה והיציב 

למיקומה  העליונה  העיר  התפתחות  את  שהכתיבו  הם  בינה,  תצורת  של  המתון  והנוף 

הנוכחי ולא בכיוון    הר הזיתים  והר הצופים, הבנויים מקרטון ומצור. הכפר      סילואן הוקם 

אף הוא קרוב לוודאי בזכות סמיכותו   למעיין  הגיחון. 

לעומת    עיר-דוד שהתפתחותה במעלה המדרון הביאה להקמתה של העיר העליונה 

לתצורת  בינה  תצורת  שבין  לגבול  עד  מעלה  כלפי  הכפר      סילואן  התפתח  ירושלים,  של 

מנוחה. משם, במקום להתפתח למעלה לכיוון    הר הזיתים, הוא התפתח דרומה וצפונה 

על המדרון העשוי שכבות גיר של תצורת בינה. 

החל מאמצע המאה ה-20, עם התקדמות הטכנולוגיה וציוד הבנייה והפיתוח, כמעט 

שאין קשר והשפעה בין מאפייניו הטבעיים של המסלע ושיפוע פני הקרקע לבין כיווני 

הפיתוח, הן של אזורים מבונים והן של תשתיות עירוניות ובעיקר של עורקי תחבורה. 

המתכננים המעצבים את תכנון העיר מכוונים את הפיתוח בהתחשב בסל נתונים שהמסד 

הפיזי והסביבתי הוא רק אחד מהם.

חלק גדול ממערכת הקברים הסובבת את    העיר העתיקה נמצאת בתצורת המלכה − 

סלע נוח מאוד לחציבה שהשפיע במידה רבה על פריסת מערות הקבורה באזור.
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חתכי-רוחב של    העיר העתיקה

ניתוח    האגן החזותי של    העיר העתיקה מוצג בסדרת חתכי-רוחב המתוארים להלן:

תחום השיפוט של ירושלים קו רכס קו אפיק פרשת המים הארצית פרשת המים המקומית
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שכונות   שערי- דרך  במערב,  משכן  הכנסת  מאזור  עובר  מערב-מזרח  בכיוון  1-1׳  חתך 

הזיתים  וא-שייח׳  אזור    הר  ואל  העתיקה  העצמאות,   ממילא,    העיר  אל   גן  חסד/  רחביה 

במזרח. הטופוגרפיה במערב אחידה למדי ונעה סביב 800-780 מ׳. הגובה  בעיר העתיקה 

הוא 780-730 מ׳ לערך. כ-150 מ׳ ממזרח לחומות    העיר העתיקה יורד מדרון תלול מרום 

של כ-730 מ׳  בעיר העתיקה לעבר ערוץ          נחל  קדרון ברום של כ-680 מ׳. מעבר לקדרון 

עולה הטופוגרפיה בתלילות לפסגת    הר הזיתים המצויה ברום של כ-800 מ׳. מהר הזיתים 

יורדים פני הקרקע באופן מתון יותר לכיוון מזרח.

חתך 2-2׳ בכיוון צפון-מערב לדרום-מזרח עובר מאזור   הר חוצבים בגובה של כ-700 

וממשיך  העתיקה  לצפון-    מערב    העיר  השכונות   מחניים,    בית-ישראל  ומוסררה  דרך  מ׳, 

דרך          נחל  קדרון,      סילואן,     הר המשחית,   שייח׳  עבדאללה  וח׳רבת בית-סחור מדרום-מזרח 

  לעיר העתיקה. בצפון-מערב עולה הטופוגרפיה מגובה של כ-650 מ׳  לכ-780 מ׳, עד   לעיר 

העתיקה. בתחום    העיר העתיקה הגובה הוא סביב 730 מ׳. מדרום-מזרח   לעיר העתיקה 

יש ירידה תלולה באזור          נחל  קדרון בסמיכות לחומות עד לגובה מינימלי של כ-650 מ׳. 

לאחר מכן עולה הטופוגרפיה בתלילות לכיוון     הר המשחית עד לרום מרבי של 730 מ׳ 

ושוב יורדת לכיוון דרום-מזרח ועוברת בתוואי אפיק          נחל  קדרון, שם הנקודה הנמוכה 

באזור מצויה ברום של כ-530 מ׳.

חתך 3-3׳ בכיוון צפון-דרום עובר מדרומּה של  שועפט, דרך   נחל  צופים,   גבעת המבתר, 

אזור   המטה הארצי,   שייח׳ ג׳ראח,    ּבאּב א-זהרה   והעיר העתיקה. מדרום   לעיר העתיקה 

שכונת    ארמון  של  המערבי  וחלקה  בן-הינום,     אבו-תור,    נחל  אצל  דרך    גיא  החתך  עובר 

הנציב (    תלפיות-מזרח). בחתך זה גובה הקרקע הוא בין 630 מ׳ לכ-800 מ׳. החלק שמצפון 

  לעיר העתיקה הוא גבוה (800-730 מ׳). בחתך זה גובה פני הקרקע  בעיר העתיקה הוא 

750-730 מ׳ לערך. שינויי טופוגרפיה דרסטיים הכוללים מעבר בעמקים, מאפיינים את 

הקטע שמדרום לחומות    העיר העתיקה. בקטע זה עובר החתך דרך    גיא בן-הינום, כ-500 

מ׳.  כ-650  של  לגובה  הקרקע  פני  מגיעים  ביותר  הנמוכה  בנקודה  לחומות.  מדרום  מ׳ 

לאחר מכן עובר החתך רכס/גבעה לפני רדתו וחצותו את תוואי    נחל  אצל, בגובה של 630 

מ׳. מכאן מטפסת הקרקע בתלילות עד לגובה של 730 מ׳ באזור  קִריית מוריה/    תלפיות-

מזרח.

חתך 4-4׳ בכיוון צפון-מזרח — דרום-מערב עובר אף הוא בטופוגרפיה מגוונת. בחלק 

שמצפון-מזרח   לעיר העתיקה חוצה החתך גאיות ופסגות לסירוגין: בצפון-מזרח מתחיל 

החתך בשיפולי אוכף שמדרום  לענתא, עובר דרך ערוץ   נחל אוג, עולה לכיוון    הר הצופים, 

העתיקה.  לחומות    העיר  ממזרח  זה)  במקום  מ׳   700~ (בגובה  לכיוון   הקדרון  שוב  יורד 

בתחום    העיר העתיקה עובר החתך בשטח שגובהו 780-730 מ׳ לערך (שיפוע עולה לכיוון 
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שכונות        אבו- אזור  מ׳),   710~) בן-הינום  את    גיא  החתך  חוצה  ובהמשך  דרום-מערב) 

תור,   בקעה,  המושבה הגרמנית  ומקור-חיים. באזור זה הטופוגרפיה מתונה ואחידה למדי 

(גובה של 750-730 מ׳).

חתכי-רוחב ואורך בהם ניתן להיעזר בניתוח המרחב מבחינה חזותית

 

  פני הקרקע  שיפוע
 

 של מכון ירושלים DTMמפת שיפועי הקרקע נערכה על סמך נתונים דיגיטליים שהתקבלו בקבצי 

המפה מבטאת את המורפולוגיה של אזור במת ההר של ירושלים ומראה את . לחקר ישראל

שיפועים . יחסית-מיקומה הייחודי של העיר העתיקה בקצה שלוחה בעלת מורפולוגיה מתונה

יחסית מאפיינים את השטח הבנוי שממערב לעיר העתיקה ושיפועים חריפים יותר -מתונים

. ממזרחה

, הוקמו במקום בו השיפועים מחריפים, הדרומיות והמזרחיות של העיר, החומות המערביות

בעוד שהחומה , הינום ולנחל קדרון-בראשי מדרונות תלולים היורדים לכיוון גיא בן: כלומר

.  הצפונית של העיר בנויה בנוף מתון ללא יתרון הגנתי משמעותי זולת גובה החומות עצמן
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שיפוע פני הקרקע 

שיפועים מתונים-יחסית של 6-0 מעלות, מאפיינים את האזור שממערב   לעיר העתיקה, 

באזור בו נבנתה העיר המודרנית על שכונותיה המערביות. שיפועים תלולים של עד 34 

מעלות מאפיינים את השטח שמדרום   לעיר העתיקה (   גיא בן-הינום בואכה          נחל  קדרון) 

השיפועים  לכיוון          נחל  קדרון.  הזיתים  הצופים-   הר  מרכס    הר  היורדים  המדרונות  ואת 

התלולים ביותר, של עד 74 מעלות, מופיעים במדרונות ובערוצים היורדים לכיוון          נחל 

 קדרון. שיפועים תלולים מאפיינים גם את המורדות המזרחיים של רכס    הר הצופים   והר 

הזיתים וכן את מדרונות הערוצים של  נחל  צופים  ונחל  עטרות, המתנקזים מערבה  לנחל 

 שורק.

מפת תבליט פני הקרקע באגן
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באופן כללי יש הבדל מהותי בין האזור שממערב  לנחל ִקדרון לבין האזור שממזרח לו. 

אגן ההיקוות של   הקדרון הוא       ים המלח המשתפל בתלילות יחסית לגובה של 420 מ׳ 

מתחת לפני הים. הבסיס הארוזיבי הנמוך וסוגי המסלע, יצרו  באגן   הקדרון ומזרחית לו 

מרחב עם גאיות עמוקים ומחורצים, אל מול מורפולוגיה מתונה וגלית יותר ממערב   לעיר 

העתיקה.

     

הִמסלע, שיפוע פני הקרקע והאתרים ההיסטוריים

ההיסטוריים- האתרים  מוצגים  דלעיל,  והשיפועים  הגיאולוגית  המפה  רקע  על 

ארכיאולוגיים   באגן החזותי של    העיר העתיקה לפי החלוקה הבאה: מערות-קבורה (מעל 

400 אתרים), בורות-מים (כ-50 במספר), ״מבנים״ (37 אתרים), שרידי מחצבות (כ-30), 

מגוונים  אתרים  כ-150  הכוללת  קבוצה   − ו״אחר״   (16) כנסיות  (כ-20),  חומה  שרידי 

כגִתות, בתי-בד, בתי-מרחץ, קברים מסוגים שונים ומתקופות שונות, שומרות ועוד.

הרך  הן  המסלע:  סוגי  ובכל  האזור  בכל  מצויות  מערות-קבורה  כי  עולה  המפה  מן 

כגון הקרטון של תצורת מנוחה באזור     תלפיות-מזרח והן הקשה כגון הגיר של תצורת 

בינה שמדרום   לעיר העתיקה. ברכס    הר הצופים, בו חשופות שכבות קרטון רך וצור קשה 

מתצורת מישאש, מצויות מערות-קבורה נוספות. מערות אלו נחצבו ככל הנראה במסלע 

הרך של התצורה. רוב מערות הקבורה מרוכזות באזורים המשופעים שלמרגלות המדרונות 

   יד אבשלום
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או  מישוריים  באזורים  מצוי  הקבורה  ממערות  קטן  חלק  רק  הנחלים.  אפיקי  ובשולי 

בעלי שיפוע מתון. השימוש במדרון מנצל את המורפולוגיה ומקל על עבודת החציבה של 

המערה ביחס לאזורים מישוריים. מבחינה היסטורית היו אזורים אלה בשולי העיר ולכן 

נמצאו מתאימים לקבורה. בתחומי העיר עצמה אין אתרי קבורה, שכן בתקופות בהן    בית 

  המקדש היה קיים לא קברו בתחומי העיר מחמת הטומאה. 

פיזור בורות המים באזור    העיר העתיקה אינו מצביע על קשר ברור עם המסלע.  בנגב, 

למשל, חצובים הבורות העתיקים בעיקר בסלעי קרטון וחוואר, שקל לחצוב בהם והם 

הדתי,  לפולחן  בהתאם  הבורות  מיקום  נבחר  ירושלים  שבאזור  ייתכן  מחלחלים.  אינם 

החקלאות ואפשרויות ניקוז המים. על החלחול התגברו באמצעות איטום בטיח.

המחצבות העתיקות מצויות על גבי תצורת בינה וכן על גבי תצורות מישאש ומנוחה. 

בע׳ינה.  תצורת  של  בגיר  בעיקר  נעשה  העתיקה  של  ירושלים  הבנייה  באבני  השימוש 

שנעשתה  בבנייה  מוסבר  להיות  יכול  בע׳ינה,  בתצורת  במחצבות  לכאורה  המחסור 

שיובאה  ייתכן  לחלופין  למחצבות.  שרידים  נותרו  שלא  כך  עצמן,  המחצבות  בתחומי 

אבן ממחצבות שאינן בתחום    האגן החזותי. החציבה בתצורות קרטוניות יכלה לשמש 

לחומרי-גלם כגון סיד או טיח. 

ריבוי הקברים  ובורות המים מצביע על אזור מיושב במשך אלפי שנים בו השתמשו 

עודפי  זרימת  באזור.  שנשתמרו  ההר  מדרגות  גם  יעידו  כך  על  חקלאות.  לצורכי  במים 

המים   בנחל  קדרון ִאפשרו גידול מטעים אופייניים לאזור כגון תאנים ושקדים. גם בעידן 

המודרני יותר גידלו הכפריים ירקות בנחל ִקדרון, לא רק על עודפי המעיין אלא גם על מי 

הקולחין שזרמו בנחל שנים רבות. ככל שירושלים התרחבה והיישוב שבה גדל, כן גדלה 

הגידול  שונים.  לגידולי-שדה  זאת  ניצלו  והתושבים  הלא-מטוהרים  השפכים  מי  כמות 

הופסק רק בשנות ה-70 של המאה שעברה, בתקופת כהונתו של ראש העיר   טדי  קולק, 

לאחר שפרצה באזור מחלת הכולרה. 

רעידות-אדמה

ספור  ואין  העתיקה  חומות    העיר  גם  כמו  כולו,  הבית  של       הר  והמבנה  המערבי    הכותל 
שהתרחש  האדמה  ברעש  ואולם  שנים.  ואלפי  מאות  תילם  על  ניצבים  עתיקים,  מבנים 

של  אגף  כגון  היסטוריים,  מבנים  וניזוקו  בתים  התמוטטו  בנפש,  פגיעות  היו  ב-1927 

   מסגד אל-אקצא, מתחם   אוגוסטה ויקטוריה ואחרים. מחקרים סיסמיים שנערכו בשנים 

האחרונות מצביעים על חשש שרעידת-אדמה בעצמה רבה תסב נזקים למבנים באזור. 

קיימים שני גורמים עיקריים לנזקים מרעידות-אדמה באזור ירושלים:
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אזורי תאוצות קרקע עקב רעידות-אדמה

מקור: מפת תקן 413 — המכון הגיאופיזי.

תנודות קרקע;  (1

גלישה של מדרונות לא יציבים עקב התנודות.  (2

בישראל קיים תקן 413 הקובע הנחיות הנדסיות לבנייה על-פי הרגישות הסיסמית. לתקן 

 (PGA— Peak Ground Acceleration) מצורפת מפה המציינת את תאוצות הקרקע המרביות

הצפויות באזורים שונים בארץ. 
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הכבידה),  תאוצת   — g בערכי  (מחושבת  מקום  בכל  המרביות  הקרקע  תאוצות  חישוב 

כפי שמופיע בתקן, מבוסס על נוסחה אמפירית המניחה שבכל מקום התשתית עשויה 

סלע קשיח. ידוע שבאזורים בהם שכבות רכות מונחות על שכבות קשות, צפויות תנודות 

גבוהות מאלה הרשומות בתקן. תופעה זו מכונה ״הגברת תנודות״. לפי מפת התקן,    העיר 

0.132g,  ובמערב  היא   (PGA) המחושבת  המרבית  התאוצה  בו  באזור  מצויה  העתיקה 

ירושלים התאוצה היא 0.120g. ככלל,    העיר העתיקה אינה נכללת באזורים המועדים.

הסיסמיים  הסיכונים  של  ניתוח  ערך  בירושלים,  הגיאולוגי  מהמכון  סלומון  ד״ר   עמוס 

באזור ירושלים. מסקנותיו שולבו   בתכנית המתאר העירונית (ירושלים 2000). מהניתוח 

עולה כי ניתן לחלק את מרחב    האגן החזותי של ירושלים כדלקמן:

אזורים לא רגישים להגברה (בצבע לבן);  (1

אזורים רגישים להגברה ולכשל במדרון מבונה (צבע ּבז׳).  (2

של    העיר  הבנויים  האזורים  ובכללם  העיר,  של  נרחבים  חלקים  כי  עולה  המפה  מן 

שערים,   כרם- אברהם  ובית- הזיתים,  בקעה  ותלפיות,  מאה  הצופים,    הר  העתיקה,    הר 

ישראל, מצויים בקטגוריה השנייה, בעלת רגישות להגברה ולכשל במדרון מבּונה. במערב 

עוברת רצועה בה כלולות שכונות כמו   רחביה,   טלביה,   קטמון,   הקטמונים  ומרכז העיר, 

הנכללים בקטגוריה הראשונה (אינם בעלי רגישות מיוחדת לרעידות-אדמה). 

בחלק המערבי של העיר שהינו מחוץ   לאגן החזותי ולתחום ההתייחסות של עבודה 

זו −  מרמות-אלון בצפון, דרך  הר הרצל ועד  לגילה שבדרום, מצויים אזורים בהם צפויה 

רגישות להגברה של תנודות סיסמיות (ירוק-בהיר במפה). עוד ממערב עוברת מעין רצועה 

ובה   בית-זית, מדרונות  עין-כרם  ואבן-ספיר וסביבות    נחל  שורק (ורוד במפה). באזורים 

אלו צפויה רגישות לכשל במדרון מבּונה.  בנקודות אחדות בתחום זה (בעיקר בגדות    נחל 

 שורק  ונחל רפאים) קיימת רגישות לכשל במדרון מבונה ורגישות לכשל במדרון טבעי.
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המקור:   סלומון, כץ וכרובי, המכון הגיאולוגי, דוח מסכם — סיכוני רעידות אדמה בירושלים, עבור   עיריית 
ירושלים, 2003.

רגישות לרעידות-אדמה בירושלים
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אוכלוסיית    אגן   הקדרון

האוכלוסייה  בעיר העתיקה

   העיר העתיקה והאגן הסובב אותה הם ליבה הפועם ותמצית הווייתה של ירושלים.    העיר 
רב-עצמה.  משיכה  כושר  בעל  ודתי,  אנושי  ארכיאולוגי,  היסטורי,  אוצר  היא  העתיקה 

יהודים בוחרים את מקום מגוריהם קרוב   לכותל המערבי   ולהר הבית, מוסלמים נושאים 

הם  אף  מבקשים  והנוצרים  שבתחומו,  ולמסגדים  א-שריף  הבית/  אל-חרם  עיניהם   להר 

את הקרבה לאתרים הנוצריים  בעיר העתיקה ובראשם   כנסיית הקבר. תיירים מכל קצות 

תבל וצליינים מכל הדתות פוקדים את ירושלים ואינם פוסחים על    העיר העתיקה. 

מה שמתרחש  בעיר העתיקה משפיע על העיר כולה. לשכונות הסובבות אותה זיקות 

אותה  הסובב  למרחב  מיוחדת  חשיבות  מעניקות  הייחודיות  איכויותיה  אליה.  חזקות 

ובמיוחד  לאגן החזותי הצופה אליה והנצפה ממנה. 

מאז 1967 ועד היום גדלה אוכלוסיית    העיר העתיקה והאזורים סביבה בשיעור ניכר 

(60%). בשנת 1967 מנתה אוכלוסיית    העיר העתיקה 23,700 תושבים ומספרה עלה לכדי 

37,100 בשנת 2006. תושבי    העיר העתיקה הם כרבע מכלל תושבי    האגן החזותי.  

האוכלוסייה  בעיר העתיקה, לפי הדת, 2006-1967

1967198319952006

16,70016,80022,80027,500מוסלמים

7,0006,5006,6006,500נוצרים 

2,2002,8003,100-יהודים

23,70025,50032,20037,100סה״כ

אחוזים

70667074מוסלמים

30252118נוצרים 

998-יהודים

100100100100
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בשנת 2006 היתה התפלגות תושבי    העיר העתיקה לפי הדת כדלהלן: כ-74% מוסלמים, 

18% נוצרים ו-8% יהודים. המוסלמים היו ונשארו הרוב  בעיר העתיקה ומספרם עלה 

בהתמדה במרוצת השנים. מספרם האבסולוטי של הנוצרים, לעומת זאת, הצטמצם מאוד 

וחלקם היחסי מכלל האוכלוסייה ירד מ-30% בשנת 1967 ל-18% בשנת 2006. מספרם 

של היהודים עלה אף הוא בהתמדה מאז שיקום  הרובע היהודי וִאכלוסו. משקלם היחסי 

הוא כ-8% מכלל התושבים.

תחת  היתה  העיר  כאשר   ,1967-1948 השנים  בין  העתיקה  גרו  בעיר  לא  היהודים 

שלטון   ירדן והם שבו להתגורר בה בסוף שנות ה-60. הגידול באוכלוסייה הערבית  בעיר 

העתיקה במהלך השנים גרם לעלייה ניכרת בצפיפות המגורים ולהחרפת מצוקת הדיור. 

בתי  הדת,  מוסדות  של  השטחים  (ללא  העתיקה  המגורים  בעיר  באזורי  הדיור  צפיפות 

הגבוהות  מן   − לדונם  נפש  לכ-70  כיום  מגיעה  הפתוחים)  והשטחים  השווקים,  הספר, 

בעולם באזורי מגורים.3 

התרחש  הגידול  ועיקר  בכ-15%  העתיקה  אוכלוסיית    העיר  גדלה  האחרון  בעשור 

 ברובע המוסלמי והיהודי. גידול האוכלוסייה  בעיר העתיקה בכלל  וברובע המוסלמי בפרט, 

היומיומיים  הקשיים  העתיקה.  ההגירה   לעיר  בהיקף  ומעלייה  גבוה  טבעי  מריבוי  נובע 

של הפלסטינים לעבור בין ירושלים    לגדה המערבית, לצד החשש הגובר של פלסטינים 

ירושלמים שעזבו את העיר לאבד את זכויותיהם, הם שדוחפים אותם לעזוב את בתיהם 

ביישובים הסמוכים לעיר ולחזור לגור בירושלים. עם התקדמות בנייתה של     גדר ההפרדה 

גברה עוד יותר ההגירה של פלסטינים לירושלים ובתוך כך   לעיר העתיקה ולסביבתה. 

במחירי  לעלייה  תרמה  לדיור,  הביקוש  את  מאוד  שהגדילה  לירושלים  הגוברת  ההגירה 

סביר.  במחיר  דיור  למצוא  אמצעים,  בעלי  אינם  שרובם  החוזרים,  על  והקשתה  הדיור 

כתוצאה מכך רבים מהמהגרים בחזרה לירושלים עברו להתגורר בשכונות העניות יותר, 

בהן מחירי הדיור נמוכים, ובכלל זה  בעיר העתיקה ובסביבתה.

האוכלוסייה היהודית  בעיר העתיקה

 2006 בשנת  היהודי.  מתגוררת  ברובע  העתיקה  של    עיר  היהודית  אוכלוסייתה  מרבית 

התגוררו  בעיר העתיקה כ-3,100 יהודים, לעומת 2,800 בשנת 1995 ו-2,200 בשנת 1983. 

זה  ושיעור  העתיקה  האוכלוסייה  בעיר  מכלל  כ-8%-9%  מהווה  היהודית  האוכלוסייה 

נשאר יציב לאורך השנים. 

3   קמחי, י., תמורות באוכלוסיית    העיר העתיקה, בתוך:   לפידות, ר. (עורכת), בהשתתפות   א. רמון,    העיר 

העתיקה: סיכום בעקבות דיוני צוות החשיבה, מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 2002, עמ׳ 80-79. 
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במהלך השנים חלו תמורות לא רק בגודל האוכלוסייה היהודית  בעיר העתיקה אלא 

גם במאפייניה. ההתיישבות היהודית   ברובע היהודי החלה לאחר      מלחמת ששת הימים. 

היהודי  שיקום  הרובע  לצורך  דונם   120 על  ממשלתי  הפקעה  צו  הופעל   1968 באפריל 

הוקמה   החברה  כך  לשם  יהודית.  לאוכלוסייה  מגורים  לרובע  בחזרה  להפכו  על-מנת 

מגורים  לשכונת  ולהפכו  הרובע  את  לשקם  שמטרתה  היהודי,  ופיתוח  הרובע  לשיקום 

ברמה חברתית-כלכלית בינונית ומעלה, תוך שמירת אופיה ההיסטורי. 

 500 נבחרו  הפונים  ומבין  הרובע,  אכלוס  לתכנית  להירשם  לציבור  קראה  החברה 

משפחות. אחד הקריטריונים המרכזיים שהנחו את ועדת האכלוס היתה מחויבותו של 

המשתכן לגור בשכונה באופן קבוע, כדי ליצור קהילת-קבע במקום. למשפחות שהוכיחו 

בעלות על רכוש  ברובע היהודי שלפני 1948, ניתנה העדפה. עם גמר הִאכלוס, בסוף שנות 

וכ-40%  חרדיות,  משפחות  של  קטן  מיעוט  ובהן  דתיות  מהמשפחות  כ-60%  היו  ה-70, 

מהמשפחות היו חילוניות. 

בסוף שנות ה-80 החל תהליך עזיבה של משפחות חילוניות את  הרובע היהודי, ואת 

מקומן תפסו משפחות דתיות וחרדיות. במהלך שנות ה-90 הסתמן גידול נוסף בכניסת 

משפחות חרדיות לרובע, ביניהן בוגרי ישיבות הפועלות בשכונה, משפחות סגל של מוסדות 

הבית.  המערבי  ולהר  קרבה  לכותל  שביקשו  בתשובה  חוזרים  של  ומשפחות  תורניים 

ובמספר  היהודי  הפועלים  ברובע  התורניים  מואץ במספר המוסדות  גידול  במקביל חל 

תלמידיהם. על-פי הדירוג החברתי-כלכלי  לשנת 1995, 4 דורגה אוכלוסיית  הרובע היהודי 

בדירוג הגבוה ביותר  בעיר העתיקה — אשכול 11 .5 

כיום מגיע שיעור המשפחות החרדיות לכ-70%, שיעור המשפחות הדתיות לאומיות 

לכ-25% ושיעור המשפחות החילוניות לכ-5% בלבד. 

היהודית  ברובע  ההתיישבות  המוסלמי.  גם   ברובע  מתגוררת  יהודית  אוכלוסייה 

המוסלמי חודשה בשלהי שנות ה-70. ראשיתה במבנים שהיו בעבר בבעלות או בחכירה 

יהודית והמשכה במבנים שנרכשו או נחכרו. רכישת המבנים נעשתה במימון ממשלתי 

למוסדות-דת  משמשים  וחלקם  למגורים  משמשים  מהמבנים  חלק  תרומות.  ובכספי 

המוסלמי.  מתגוררים  ברובע  אלה  מוסדות  של  התלמידים  מרבית  וכוללים).  (ישיבות 

4  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של 

החברתי-כלכלי  המדד  ירושלים, 2000.   ,13 מספר  פרסום  והדיור 1995,  האוכלוסין  מפקד  האוכלוסייה, 
בני- מוצרים  על  בעלות  הכנסה,  רמת  משפחה,  גודל  כגון  חברתיים-כלכליים  מתחומים  נתונים  משקלל 

קיימא, רמת השכלה, תעסוקה, אבטלה וגמלאות.  
5  האשכול שאוכלוסייתו מתאפיינת במעמד החברתי-כלכלי הנמוך ביותר קיבל את הערך 1, והאשכול 

שאוכלוסייתו מתאפיינת במעמד הגבוה ביותר קיבל את הערך 20.
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האוכלוסייה היהודית המתגוררת  ברובע המוסלמי משתמשת בשירותים (חינוך, תרבות, 

היהודית  האוכלוסייה  מונה  האומדנים  על-פי  היהודי.  הניתנים  ברובע  וכו׳)  בריאות 

 ברובע המוסלמי כ-400 נפש.

התיישבות יהודית יש גם   ברובע הנוצרי, במבנה במתחם  המוריסטאן. כניסתם של 

המתיישבים היהודים למבנה, ערב הפסחא 1990, עוררה סערה בינלאומית. צו של    בית 

המשפט העליון אילץ את המתנחלים לפנותו. מתנחלים אחדים הורשו להישאר בו עד 

לסיום ההליכים המשפטיים המתנהלים עד עצם היום הזה. על-פי ההערכות מתגוררים 

במבנה כ-100 נפשות.6 

מגוון האוכלוסייה בירושלים

רמון,  בהשתתפות  א.  (עורכת),  ר.  בתוך:  לפידות,  העתיקה,  היהודית  בעיר  האוכלוסייה  ג.,  6    וקסלר, 

עמ׳  ירושלים, 2002,  ישראל,  לחקר  ירושלים  מכון  החשיבה,  צוות  דיוני  בעקבות  סיכום  העתיקה:     העיר 
 .120-113
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האוכלוסייה המוסלמית  בעיר העתיקה

  הרובע המוסלמי הוא הרובע הגדול  בעיר העתיקה בשטחו ובאוכלוסייתו. בשנת 2006 
בשנת  ו-16,700  בשנת 1995  לעומת 22,800  מוסלמים,  העתיקה 27,500  התגוררו  בעיר 

ומרביתה  העתיקה,  תושבי    העיר  מכלל   73% מהווה  המוסלמית  האוכלוסייה   .1967

מתגוררת  ברובע המוסלמי. מוסלמים מתגוררים גם  ברובע הנוצרי, ומספרם ברובע זה 

הוכפל מאז 1967. 

מוסלמית  אוכלוסייה  הגירת  החלה  ה-20  המאה  של  ה-20  שנות  מראשית  החל 

הנמוכים  הדיור  מחירי  בשל  המוסלמי,  התיישבו  ברובע  המהגרים  מרבית  לירושלים. 

ובשל האפשרות לשכור דירות בדמי-מפתח מהקדשים מוסלמיים, משפחתיים וציבוריים. 

בין המהגרים המוסלמים בלטו במיוחד המהגרים   מחברון, שבמהלך שנות ה-30 הפכו 

לקהילה מגובשת שביססה את עצמה בירושלים. 

של   השלטון  הפוליטית  והחסות  השליטה  ודפוסי  הללו  ההגירה  תהליכי  בעקבות 

ההאשמי אשר העדיף מוסלמים על פני נוצרים, וחברונים על פני קבוצות-מוצא אחרות, 

הפכו החברונים בשנות ה-50 לקבוצה דומיננטית  בעיר העתיקה בכלל   וברובע המוסלמי 

בפרט. 

האוכלוסייה המוסלמית מתאפיינת במעמד חברתי-כלכלי נמוך ובקצב גידול מהיר. 

קצב הגידול המהיר הוא תוצאה של שיעור ריבוי טבעי גבוה והגירה, בעיקר של חסרי 

הזול  שכר הדירה  גם  המערבית.  כפריים   בגדה  מיישובים  חדשים  מהגרים  או  אמצעים 

מושך אליו אוכלוסיות שידן אינה משגת מגורים בשכונות אחרות. על-פי הדירוג החברתי-

כלכלי לשנת 1995, דורגה אוכלוסיית  הרובע המוסלמי באשכולות 3-2. 

את  הרובע  לעזוב  השתפר  הכלכלי  שמצבן  משפחות  החלו  ה-70  שנות  מאמצע 

המוסלמי לפרברים חדשים שהתפתחו סמוך ירושלים, דוגמת    א-רם,   אל- עזרייה   ואבו-

דיס וכן לשכונות בירושלים בעלות אופי עירוני דוגמת   בית חנינא  ושועפאט. את מקומם 

של העוזבים  ברובע המוסלמי תפסו תושבים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך יותר. תהליך 

זה גרם להידרדרות מעמדה הכלכלי של האוכלוסייה המוסלמית  בעיר העתיקה, ולגידול 

בהיקף האוכלוסייה הענייה. מתחילת שנות ה-90, בנקודות זמן שונות, הכבידה ישראל 

על מעבר של פלסטינים לתחומיה מסיבות מדיניות או ביטחוניות. ההכבדה על המעברים 

עוררה גל הגירה גדול של פלסטינים חזרה לירושלים, בין היתר   לעיר העתיקה. התקדמות 

בנייתה של    גדר ההפרדה האיצה את היקף ההגירה   לעיר העתיקה. זו העלתה מאוד את 
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האחרות  השכונות  למרבית  יחסית  זולים  עדיין  הם  אך  העתיקה,  הדיור  בעיר  מחירי 

  במזרח ירושלים. הגידול באוכלוסיית    העיר העתיקה בכלל ובאוכלוסיית  הרובע המוסלמי 

בפרט גרם לעלייה בצפיפות הדיור ולהחרפת מצוקת הדיור. מצוקת הדיור, והמציאות 

הגיאו-פוליטית הסבוכה הגבירו מאוד את היקף הבנייה הבלתי-חוקית, שהביאו לפגיעה 

קשה במבנים היסטוריים, בתשתיות וברמת השירותים הפיזיים והחברתיים. תהליך זה 

תרם להגדלת שיעור המשפחות העניות  בעיר העתיקה ודרדר בצורה ניכרת את  איכות 

החיים של האוכלוסייה המוסלמית במקום.7 

האוכלוסייה הנוצרית  בעיר העתיקה

התגוררו   2006 בשנת  בירושלים.  הנוצרית  הנוכחות  לב  הם  וסביבותיה  העתיקה    העיר  
 בעיר העתיקה 6,500 נוצרים, והם היוו 77% מהנוצרים   באגן החזותי של   העיר  העתיקה 

ו-44% מהנוצרים בירושלים. 

על-פי  המוסלמי.  הרוב  בקרב  ומידלדל  הולך  קטן,  מיעוט  הן  הנוצריות  הקהילות 

 — המערבית  וכ-20,000  בגדה  בירושלים  היום  מתגוררים  נוצרים  כ-13,000  ההערכה, 

בשנת  המערבית   ובמזרח-ירושלים.  הפלסטינית  בגדה  האוכלוסייה  מכלל  ומהווים 5% 

ב-1967.  בה  שגרו  נוצרים   7,000 לעומת  נוצרים,   6,500 העתיקה  התגוררו  בעיר   2006

האוכלוסייה הנוצרית הולכת ומצטמצמת מחמת ריבוי טבעי נמוך והגירה לחו״ל. 

הארמני  הארמנים  ברובע  ערבים.  הם  העתיקה  הנוצריות  בעיר  העדות  בני  מרבית 

״כלי  מצטרפים  ואליהם  ערבים,  אינם  וקופטים  אתיופים  נזירים  של  קטנות  וקהילות 

קודש״ מחו״ל המשרתים במקומות הקדושים ובמוסדות הדת. 

 ברובע הנוצרי ריכוז גדול של מוסדות-דת ומוסדות-חינוך המשמשים את האוכלוסייה 

הנוצרית בעיר כולה, גם את זו המתגוררת מחוץ לחומות. מוסדות החינוך הכנסייתיים 

בשנים  בינוני-גבוה.  חברתי-כלכלי  ממעמד  בעיקר  מוסלמים,  תלמידים  גם  משרתים 

האחרונות ניכרת מגמת גידול במספר התלמידים המוסלמים הלומדים במוסדות החינוך 

הכנסיות  של  והאידיאולוגיה  הנוצרית,  האוכלוסייה  מהתמעטות  כתוצאה  הנוצריים 

המצדדת במתן שירותי חינוך לכלל הקהילה, ולכן הן מקבלות למוסדות החינוך שלהן 

תלמידים מוסלמים.

7    זילברמן, י.,  הרובע המוסלמי, בתוך  לפידות, ר. (עורכת), בהשתתפות  א. רמון,    העיר העתיקה: סיכום 

בעקבות דיוני צוות החשיבה, מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 2002, עמ׳ 166-159. 
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שלוש העדות הנוצריות העיקריות הן: הקתולים (הלטינים והקהילות של הכנסיות 

האוניאטיות8), היוונים-אורתודוכסים והארמנים. שלוש עדות קטנות יותר הן הקופטים 

(שמרכזם במצרים), הסורים-אורתודוכסים והאתיופים. האוכלוסייה הנוצרית מתגוררת 

ברובה בדירות שכורות השייכות לכנסיות ולמוסדות דתיים.  

הנוצרים   של  נוכחותם  ה-90  משנות  החל  הנוצרי.  להתרכז  ברובע  נוטים  הנוצרים 

בהדרגה   מהרובע  הנוצרים  נדחקים  כן  כמו  פוחתת.  ובסביבותיו  הארמני    ברובע 

המוסלמי.9 

השכלה  וברמת  יותר  גבוה  חברתי-כלכלי  במעמד  מתאפיינת  הנוצרית  האוכלוסייה 

גבוהה יותר מזו של האוכלוסייה המוסלמית. חלק ניכר מהנוצרים עוסק במסחר ובתיירות. 

הקהילות  של  הכלכלי  ממצבן  יותר  מעט  טוב  הארמנית  הקהילה  של  הכלכלי  מצבה 

הנוצריות האחרות. על-פי הדירוג החברתי-כלכלי לשנת 1995, דורגה אוכלוסיית   הרובע 

הארמני באשכול 6, ואוכלוסיית   הרובע הנוצרי באשכול 5.

כמרים בביקור  בכותל המערבי

8  הכנסיות המזרחיות המקבלות את מרות האפיפיור. בירושלים קיימות קהילה יוונית-קתולית, קהילה 

סורית-קתולית, וקהילה ארמנית-קתולית.
בהשתתפות  א.  (עורכת),  ר.  בתוך  לפידות,  ירושלים,  ושאלת  העתיקה  הנוצרי,    העיר  הגורם  א.,  9    רמון, 

רמון,    העיר העתיקה: סיכום בעקבות דיוני צוות החשיבה, מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 2002, 
עמ׳ 150-139. 
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מאפייני האוכלוסייה של    האגן החזותי 

של  מגוון  פסיפס  עשוי  של  העיר    העתיקה  החזותי  גם    האגן  כולה,  לירושלים  בדומה 

שכונות-מגורים. 

תושבים,  כ-136,400  העיר    העתיקה)  (כולל  אוכלוסיית  האגן  מנתה   2006 בשנת 

109,800 מהם ערבים (80%) ו-26,600 יהודים (20%). מרבית האוכלוסייה הערבית היא 

מוסלמית (93%) ומיעוטה נוצרי.  

בין השנים 2006-1967 גדלה אוכלוסיית    האגן החזותי ב-169%, מ-50,700 תושבים 

ל-136,400 תושבים. האוכלוסייה הערבית גדלה ב-117%, בעוד שהאוכלוסייה היהודית 

גדלה ב-19% משנת  1983 (יש לזכור כי ב-1967 לא היו כלל יהודים במזרח  האגן). מגמת 

גידול האוכלוסייה באגן דומה לזו שבירושלים כולה. 

בין השנים 2006-1983 חלה עלייה בשיעור האוכלוסייה הערבית, במקביל לירידה 

 74% לכדי  הערבית  האוכלוסייה  הגיעה   1983 בשנת  היהודית.  האוכלוסייה  בשיעור 

מאוכלוסיית  האגן, וחלקה  עלה ל-80% בשנת 2006. שיעור האוכלוסייה היהודית ירד 

מ-26% ל-20% באותן שנים. 

האוכלוסייה  באגן   הקדרון ובעיר העתיקה, 2006-1967

אוכלוסייתשנה

   אגן   הקדרון

אוכלוסיית

   העיר העתיקה בלבד

שיעור האוכלוסייה 

 בעיר העתיקה מכלל 

אוכלוסיית  האגן 

196750,70023,70047%

198387,200 25,50029%

1997111,30031,50028%

2000119,200 33,50028%

2006136,40037,10027%

האוכלוסייה הערבית   באגן החזותי של העיר    העתיקה מהווה 44% מכלל האוכלוסייה 

 (6%) קומץ  רק  היא  באגן  היהודית  האוכלוסייה  בעוד  כולה,  בירושלים  הערבית 

מהאוכלוסייה היהודית בעיר. 
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כל האוכלוסייה הערבית שבאגן החזותי מתגוררת בשכונות שהוקמו לפני שנת 1967 

והיו תחת שלטון   ירדן ב-19 שנות חלוקתה של העיר. האוכלוסייה היהודית נחלקת בין 

שכונות שבשנים 1967-1948 היו תחת ריבונות ישראל כמו  ימין-משה,   ממילא,   מוסררה, 

  ואבו-תור לבין שכונות יהודיות שנבנו או שוקמו לאחר 1967, כמו  הרובע היהודי, חלקים 

 מגבעת שפירא,  מעלות דפנה  וגבעת המבתר.  

אוכלוסייה  באגן   הקדרון, 2006-1967

סה״כ שנה

אוכלוסייה

אוכלוסייה בשכונות 

ערביות

אוכלוסייה בשכונות 

יהודיות

196750,70050,700-

198387,20064,80022,400

1997113,30086,70024,600

2000119,20094,50024,700

2006136,400109,80026,600

 אחוזים

1967100%100%-

1983100%74%26%

1997100%78%22%

2000100%79%21%

2006100%80%20%

אוכלוסיית השכונות הסובבות את העיר    העתיקה וצופות אליה, מנתה בסוף שנת 2006 

136,400 תושבים: 109,800 מהם ערבים ו-26,600 יהודים. השוואה בין השכונות היהודיות 

וממזרח  שמדרום  הערביות  השכונות  ניכרים.  הבדלים  על  מצביעה  הערביות  לשכונות 

  לעיר העתיקה הן בעלות אופי כפרי, מסורתי ומבנה חמולתי. גם המבנה הפיזי שלהן הוא 
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כפרי באופיו. המערך הבנוי מכונס בטופוגרפיה הררית קשה, עם מערך בעלויות קרקע 

המקשה על פיתוח תשתיות פיזיות וכבישים ברמה עירונית סבירה. צפיפות האוכלוסייה 

מצפון  וחברתיים.  ציבוריים  שירותים  של  הולם  מענה  בהן  ואין  גבוהה  אלה  בשכונות 

  לעיר העתיקה, לעומת זאת, השכונות הערביות הן עירוניות באופיין ותושביהן מבוססים 

יותר מבחינה כלכלית. 

הפיזיות  התשתיות  ורמת  עירוני  אופי  בעלות  הן  באגן  היהודיות  השכונות  כל 

האוכלוסייה  הערביות.  שבשכונות  מאלו  בהרבה  גבוהה  שבהן  הציבוריים  והשירותים 

הערבית בשכונות  האגן מתאפיינת במשקי-בית גדולים, במבנה גילים צעיר, בשיעור נמוך 

של מועסקים ובשיעור נמוך במיוחד של תעסוקת נשים, וכתוצאה מכך גם בהכנסה נמוכה 

למשק בית ומעמד חברתי-כלכלי נמוך. על-פי הדירוג החברתי-כלכלי לשנת 1995 השתייכו 

השכונות הערביות   באגן החזותי של העיר    העתיקה לאשכולות המעמד הנמוך 6-2 (ִמשרע 

ל-8,   2 אשכולות  בין  נע  בירושלים  הערביות  השכונות  השתייכו  שאליהם  האשכולות 

רובן השתייכו לאשכולות 4-2). שכונת    עיר-דוד דורגה באשכול 2,      סילואן,    ראס אל-עמוד 

  וא-טור (צפון) דורגו באשכול 3. השכונות שאוכלוסייתן השתייכה לאשכולות הגבוהים 

ביותר הן  הרובע הארמני,   ּבאּב א-זהרה   והמושבה האמריקאית, שדורגו באשכול 6. 

מודרני  מערבי  חברתי  מבנה  בעלת  היא  באגן  היהודיות  השכונות  אוכלוסיית 

מבוגר  גילים  במבנה  מתאפיינת  היהודית  האוכלוסייה  הגרעינית.  המשפחה  שבבסיסו 

יותר מהאוכלוסייה הערבית (23% הם בני 14-0 ו-11% הם בני 65+) ובמשקי-בית קטנים 

יותר. שיעור התעסוקה בקרב האוכלוסייה היהודית גבוה בהשוואה לאוכלוסייה הערבית, 

שיעור תעסוקת הנשים גבוה בהרבה מזה שבקרב הנשים הערביות והכנסתן גבוהה יותר. 

רוב האוכלוסייה היהודית באגן השתייכה למעמד חברתי-כלכלי בינוני וגבוה, והיא דורגה 

בירושלים  היהודיות  השכונות  השתייכו  שאליהם  האשכולות  (משרע   18-6 באשכולות 

האוכלוסייה   בגבעה   ,11 באשכול  דורגה  היהודי  האוכלוסייה  ברובע  ל-20).   4 בין  נע 

והשכונות  ימין-משה  בדרומה,  ול-14  השכונה  בצפון   18 לאשכול  השתייכה  הצרפתית 

במעמד  שדורגה  היחידה  השכונה  היא  (  מוסררה)  18.  מורשה  באשכול  דורגו   ואבו-תור 

חברתי-כלכלי נמוך יחסית והשתייכה לאשכול חברתי-כלכלי 6 .10 מצב זה השתנה בעשור 

האחרון, עם כניסת משפחות מבוססות יותר לשכונה.

10  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של 

האוכלוסייה, מפקד האוכלוסין והדיור 1995, פרסום מספר 13, ירושלים, 2000.
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אוכלוסיית השכונות הערביות   באגן החזותי

(    אגן    הקדרון העליון)

גלעין  להם  והיא  העתיקה,  הדוק   לעיר  קשר  קשורות  החזותי  הערביות   באגן  השכונות 

עירוני שאיתו הן מקיימות זיקות תפקודיות כלכליות וחברתיות.

ג׳וז,   ּבאּב  ג׳ראח,     ואדי  השכונות   שייח׳  משתרעות  העיר    העתיקה  לחומת  מצפון 

א-זהרה  והמושבה האמריקאית − כולן בעלות אופי עירוני. שכונות אלו נמצאות בחלקן 

 במרכז העסקים הראשי של      מזרח-ירושלים שהוא המשכו של מרכז העסקים המסורתי 

והתיירותי שבעיר העתיקה ובחלקן גובלות  במע״ר. במרכז זה מצויים רבים ממוסדות 

הציבור המרכזיים   במזרח-ירושלים, ביניהם מוסדות בריאות, בתי-ספר תיכוניים גדולים, 

הספרייה המרכזית, מכוני-מחקר ועמותות.  בשייח׳ ג׳ראח מתרכזות קונסוליות אירופיות 

ונציגויות של   האיחוד האירופי, השוכנות בבתי-מידות מטופחים. בשכונה גם כמה בתי-

מלון, חלקם מהיוקרתיים  במזרח-ירושלים, וכן ריכוז של מסעדות השוכנות על קו התפר 

העירוני. 

בשנת 2006 מנתה האוכלוסייה הערבית בשכונות שמצפון   לעיר העתיקה כ-17,400 

א-זהרה,   בדרך  ו-6,500   בּבאּב  ג׳ראח  2,800   בשייח׳  ג׳וז,  8,100    בוואדי  מהם  תושבים, 

שכם   ובמושבה האמריקאית.

האוכלוסייה בשכונות אלו משתייכת למעמד חברתי-כלכלי גבוה יותר מן האוכלוסייה 

קיים  האמריקאית  ג׳ראח  ובמושבה  העתיקה.  בשייח׳  ומדרום   לעיר  שממזרח  בשכונות 

ריכוז משפחות מהמעמד הבינוני והגבוה, רבות מהן משתייכות למשפחות הפלסטיניות 

זיקות  ולה  חמולתי  שיוך  ללא  מגוונת  אוכלוסייה  ג׳וז  המכובדות.   בוואדי  הירושלמיות 

חברתיות, תרבותיות ומשפחתיות   לגדה. 

השכונות        א-טור,    א- צוואנה,  נמצאות  העתיקה,  דרום-מזרח   לעיר  ועד  מצפון-מזרח 

הפיזיות  התשתיות  שרמת  ככפרים  נוסדו  מהן  חלק  עמוד,    עיר-דוד   וסילואן.  אל       ראס 

בהם נמוכה במיוחד, והתאמתן לרמה הנהוגה   במערב העיר היא משימה מורכבת. זאת 

בשל הטופוגרפיה הקשה שמקשה ומייקרת מאוד פיתוח עירוני ובשל המבנה המורכב של 

בעלויות קרקע והיעדר הסדר קרקעות. מצב זה מקשה על האפשרות להקצאת שטחים 

לשירותים ציבוריים ולתשתיות. 

אוכלוסיית      סילואן מנתה בשנת 1983 כ-5,100 תושבים והיא גדלה ביותר מפי שתיים, 

החציוני  והגיל  מאוד,  צעירה  השכונה  אוכלוסיית   .2006 שנת  עד  תושבים  לכ-11,460 
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(כלומר מחצית האוכלוסייה צעירה מ-15 והמחצית האחרת  של תושביה הוא 15 שנה 

מבוגרת מגיל 15). שכונה זו היא מן העניות ביותר בירושלים.  

בשנת 2006 התגוררו בשכונת        א-טור 22,900 תושבים והגיל החציוני של תושביה היה 

22 שנה. 97% מאוכלוסיית        א-טור היא מוסלמית ו-3% נוצרית.  בא-טור יש ריכוז גבוה 

של כנסיות ומנזרים ומרבית הנוצרים המתגוררים  בא-טור חיים במנזרים שבשכונה. 

       א-טור היא מוקד משיכה תיירותי בשל הנוף המרהיב הנשקף ממנה אל העיר    העתיקה 

ואל המקומות הקדושים   שבאגן הקדוש, ובשל קרבתה אל הכנסיות, המנזרים והמסגדים. 

בשל מעלותיה התיירותיות ישנם בשכונה שלושה בתי-מלון ומזה שנים מתפרנסים רבים 

מתושבי השכונה מתיירות. במהלך   האינתיפאדה השנייה נפגע ענף התיירות בירושלים 

בכלל  ובמזרח-ירושלים בפרט. כתוצאה מכך הצטמצמו מאוד ההכנסות מתיירות ורבים 

מתושבי        א-טור שעסקו בענף זה נותרו בלא הכנסה. בשנים 2007-2004 חלה ירידה במספר 

התאוששות  של  מגמה  מסתמנת  ומאז  בפרט,  ובירושלים  בכלל  בישראל  הטרור  פיגועי 

מהירה בענף התיירות.

רפואי   למזרח- מרכז  גם  שכונת        א-טור  משמשת  תיירותי,  מרכז  להיותה  בנוסף 

ירושלים, וישנם בה שלושה בתי-חולים (  אל-מוקאסד,   אוגוסטה ויקטוריה  ובית-חולים 

שנים רבות הן את תושבי  ליולדות של הסהר האדום). בתי-חולים אלה שירתו במשך 

     מזרח-ירושלים והן את תושבי   הגדה המערבית. אולם מאז פרוץ  האינתיפאדה השנייה 

בשנת 2000 נאסר על תושבי הגדה שאינם תושבי ישראל להיכנס לירושלים ללא אישור 

מיוחד. מצב זה מקשה על תפקודם ותפעולם של בתי החולים ופוגע גם במצבם הכלכלי 

של תושבי        א-טור.11  

יעד-הגירה  משמשות  גם      סילואן  וכמוה  שכונת       א -טור  האחרונים,  וחצי  בעשור 

לפלסטינים רבים   מהגדה המערבית בעלי מעמד של תושב קבע בישראל. זאת בשל מחירי 

הדיור הנמוכים יחסית וקרבתן   לעיר העתיקה ולמרכזי החיים  במזרח-ירושלים.

מן הלוח שלהלן אנו למדים שחרף העלייה במספר המוחלט של התושבים הערבים 

בעיר  הערבית  האוכלוסייה  מכלל  אוכלוסיית  האגן  של  היחסי  משקלה   באגן   הקדרון, 

ירד מ-74% ל-43%. זאת כמובן בשל הריבוי המואץ של ערביי      מזרח-ירושלים בחלקיה 

האחרים של העיר.                                                                                  

11  מידע שהתקבל מהמִנהל הקהילתי בשכונת        א-טור, 2006.  
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התמורות באוכלוסייה הערבית  באגן    הקדרון העליון

האוכלוסייה הערבית שנה

בירושלים

האוכלוסייה הערבית 

 באגן   הקדרון

אחוז  האוכלוסייה 

הערבית באגן מכלל 

האוכלוסייה הערבית 

בעיר

196768,60050,70074

1983122,40064,80053

1997189,50086,70046

2000208,70094,50045

2006252,400109,80043

השכונות היהודיות  באגן   הקדרון

והנמצאות  העיר    העתיקה  את  המקיפות  הערביות  השכונות  על  דגש  הושם  זו  בעבודה 

בתחומי    האגן החזותי שלה, אולם באגן          נחל  קדרון נכללות גם מספר שכונות יהודיות 

הרחוקות יותר  מהעיר העתיקה. המשותף לכל השכונות הללו הוא הימצאותן בתחומי 

הניקוז של          נחל  קדרון וכולן מזרימות את מי השפכים ומי הנגר העילי בגרביטציה אל אפיק 

הנחל. כמות השפכים ומי הנגר העילי של השכונות היהודיות גדולה יותר משל השכונות 

יותר.  גבוהה  בצריכת-מים  המתבטא  יותר,  הטוב  הכלכלי  מצבן  בשל  בעיקר  הערביות, 

שנית, רחובות  מערב ירושלים מכוסים כולם באספלט ומנקזים היטב את מי הגשמים 

דרך צנרת הניקוז אל אפיק הנחל. גם מערכת הביוב, הפועלת בגרביטציה, מזרימה את 

בהם   הימים  מן  עוד  שנים,  עשרות  כבר  נמשכת  זאת  הזרמה  אל          נחל  קדרון.   השפכים 

היתה העיר מחולקת בין  ממלכת   ירדן לבין ישראל. התושבים שהתגוררו לאורך אפיק 

הנחל, בתוך ירושלים ומחוצה לה, ניצלו שנים רבות את מי השפכים לחקלאות.

מצפון-מערב   לעיר העתיקה נמצאות באגן הניקוז של          נחל  קדרון השכונות הוותיקות 

של ירושלים, בהן  מאה שערים,   בית-ישראל,   שכונת החבשים,  מורשה (  מוסררה),   רחובות 

 הבוכרים,     כרם  אברהם,   גאולה ושכונות   מרכז העיר —   אבן-ישראל,   מחנה-ישראל,   אחווה 

 ומזכרת-משה. המרכז המסחרי הראשי של ירושלים סביב  הרחובות יפו,  בן- יהודה  והמלך 
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ג׳ורג׳ משתייך אף הוא לתחומי    אגן   הקדרון. ממערב   לעיר העתיקה, השכונות   ממילא,   כפר 

דוד,   מחנה ישראל,  ימין משה,   טלביה וחלקים  מרחביה, נמצאים גם הם   באגן החזותי של 

העיר    העתיקה, ומדרום לה צפון- תלפיות והחלק היהודי של שכונת        אבו-תור. את גבולותיו 

המדויקים של אגן הניקוז של          נחל  קדרון אפשר לראות במפת השיפועים דלעיל. 

לשתי  נחלקות  של          נחל  קדרון  הניקוז  אגן  בתחומי  הנכללות  היהודיות  השכונות 

קבוצות: השכונות הצפוניות, המאוכלסות בעיקר בתושבים המשתייכים למגזר החרדי; 

השכונות   − השנייה  הקבוצה  יחסית.  נמוך  אלה  שכונות  של  החברתי-כלכלי  מעמדן 

הדרומיות − מאופיינת ברמה כלכלית גבוהה יותר ולעתים ברמה הגבוהה בעיר.

קבוצה שלישית של שכונות  היא זו הצופה ישירות אל חומות העיר    העתיקה. שכונות 

אלה נתונות למגבלות-בנייה הנובעות ממיקומן הרגיש בסמוך   לעיר העתיקה או מהיותן 

שכונות לשימור בהן מוגבל גובה הבנייה. על שכונות אלה נמנות שכונת  מורשה,   ממילא, 

 ימין-משה, חלקים   מאבו-תור וצפון- תלפיות. 

גם  יש  הגדול  ולרובן  ברורות  הבעלויות  קרקעות,  הסדר  יש  הנ״ל  השכונות  בכל 

ברורים. מערך  קווי-מתאר  פי  תכניות מפורטות המאפשרות את המשך התפתחותן על 

שירותי הציבור בהן עונה בדרך-כלל על צורכי התושבים − מה שאין בשכונות הערביות 

  במזרח העיר, שלחלקן הגדול אין עדיין הסדר מקרקעין, אין תכניות מפורטות  והמחסור 

בשירותי-ציבור מורגש מאוד.

לאחר 1967, עם הסרת הגבול הישן בין ישראל   לירדן והכללת העיר    העתיקה ושכיות 

השכונות  של  מיקומן  הפך  המאוחדת,  ירושלים  של  התפקודי  במערך  שבה  החמדה 

יהודית  אוכלוסייה  של  הביקוש  ליתרון.  מחיסרון  העתיקה  הצופות   לעיר  היהודיות 

להתגורר סמוך   לעיר העתיקה עלה באופן ניכר ובמיוחד גדל הביקוש למגורים בשכונות 

   האגן החזותי הצופות אל נופה של העיר    העתיקה ואל החומה העוטפת אותה. האזורים 

הללו הפכו  אטרקטיביים למגורים, לתיירות ולמסחר. ערכי הקרקע באזורים אלה נסקו 

והם הפכו למבוקשים מאוד. במקביל התפתחו גם אזורים הצופים   לעיר העתיקה, אך 

עד  שלטון  ירדני  תחת  שהיו  בשטחים  הפיתוח  מתהליכי  כחלק  ממנה.   יותר  מרוחקים 

המבתר,  השכונות   גבעת  והוקמו  הצופים  העברית  להר  חזרה  האוניברסיטה  יוני 1967, 

   מעלות-דפנה   וגבעת-שפירא ( הגבעה הצרפתית), שהן חלק מן    האגן החזותי.

כ-26,600  החזותי  היהודיות   באגן  בשכונות  האוכלוסייה  מנתה   2006 שנת  בסוף 

תושבים. בטבעת הקרובה   לעיר העתיקה, הכוללת את השכונות  מורשה,   ממילא   וימין-

בשנים  בשנת 1997.  תושבים  לעומת 4,500  תושבים,  כ-5,600  זו  בשנה  התגוררו  משה, 

הפריד  זרוע-מוקשים  הפקר  ושטח  בְספר,  מצוקה  שכונות  אלו  שכונות  היו   1967-1948



87

עולים  משפחות  התגוררו  אלו  בשכונות  פיתוחן.  את  ועצר  הירדנית  ירושלים  לבין  בינן 

וביטחוניות  חברתיות  מבעיות  סבלו  השכונות  תושבי  ומעוטות-יכולת.  מרובות-ילדים 

בשל סמיכותן לעמדות  הלגיון  הירדני.

תהליכי  (  ממילא  וימין-משה)  החזותי  שבמערב    האגן  השכונות  עברו   1967 לאחר 

לפני  עוד   ,1963 בשנת  התקבלה  שכונת  ימין-משה  שיקום  על  ההחלטה  ושיקום.  פינוי 

     מלחמת ששת הימים, כחלק מתכנית לשיקום ולפיתוח המרחב שבין העיר    העתיקה לבין 

העיר הישראלית החדשה − מרחב שהיה אחד ממוקדי התיירות העיקריים בעיר. מטרת 

התכנית היתה להכשיר את האזור כמרכז תיירות, בידור, נופש, מרכז למלאכה זעירה, 

מלאכת מחשבת ומסחר. 

השכונה  גבוה.  חברתי-כלכלי  ממעמד  משפחות  כ-100  בשכונה  מתגוררות  כיום 

כמו  שונים  ופנאי  תרבות  מוסדות  הכולל  ירושלים,  של  התרבותי״  חלק  מ״המייל  היא 
 הסינמטק,   בריכת הסולטאן  ומרכז המוסיקה.12

שכונת  ימין-משה

12    קרויאנקר, ד., ירושלים, מבט ארכיטקטוני; מדריך טיולים בשכונות ובתים, כתר הוצאה לאור ומכון 

ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 1996. 
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אוכלוסייה  ובכניסת  תושביהן  בפינוי  מלווה  היה  השכונות   ממילא  וימין-משה  שיקום 

חדשה ממעמד חברתי-כלכלי גבוה, בעוד ששיקום  מורשה והתחדשותה נעשה בלא פינוי 

הציבוריים,  החללים  מחדש  עוצבו  השכונה  שיקום  במסגרת  מבתיהם.  השכונה  תושבי 

לדיירים  ניתנה  בבד  בד  בנייה.  תוספות  ואושרו  בניינים  שופצו  ציבוריות,  גינות  טופחו 

האפשרות לרכוש את הדירות שהתגוררו בהן, על-ידי הקלה בתנאי רכישתן. לאחר שיקום 

השכונה ושדרוגה היא הפכה למושכת יותר ובמהלך השנים עברו להתגורר בה (בתהליכים 

טבעיים של שוק-מגורים חופשי) תושבים ממעמד חברתי בינוני וגבוה ובכך תרמו לחיזוק 

בשכונה.13  הנדל״ן  במחירי  ניכרת  בעלייה  לווה  התהליך  שלה.  החברתי-כלכלי  המרקם 

כיום מתגוררים בשכונה כ-3,700 תושבים לעומת 6,300 שהתגוררו בה ב-1967. 

אוכלוסייה יהודית בשכונות הערביות הסמוכות   לעיר 
העתיקה

מלבד השכונות היהודיות שנסקרו לעיל, יש לציין גם את ההתיישבות היהודית בשכונות 

הערביות שבאגן החזותי של העיר    העתיקה. 

ראשיתה של ההתיישבות היהודית    בעיר-דוד (בשכונת      סילואן) בתחילת שנות ה-90. 

התיישבות זו היא תוצאה של יזמה פרטית של   עמותת     אלע״ד (אל    עיר-דוד), שהציבה לה 

למטרה לפתח את    עיר-דוד וליצור רצף יהודי בין    עיר-דוד לבין  הרובע היהודי. באמצעות 

כספי תורמים, העמותה רוכשת שטחים ומבנים מבעלי-נכסים ערבים. במבנים שהעמותה 

משפחות ורווקים. כמו כן, היא אחראית על- רוכשת, מתגוררים (בשכירות) יהודים − 

פיתוח מרכז המבקרים והאתרים ההיסטוריים והארכיאולוגיים באזור. 

אי של התיישבות יהודית יש גם בשכונת   ראס אל-עמוד, באדמות שרכש המיליונר 

במחאות  לוותה  זו  התיישבות  עבור  עמותת   עטרת-כוהנים.  מוסקוביץ  היהודי   ארווין 

בשכונה  בינלאומיים.  גורמים  ומצד  בירושלים  הפלסטיני  הציבור  ראשי  מצד  חריפות 

היהודית מתוכננות 146 יחידות-דיור והיא עתידה להתרחב על פני שטחים ששימשו את 

משטרת המחוז הסמוכה שאף הם בבעלות יהודית. 

13   קרויאנקר, ד.,   רחוב  הנביאים,  שכונת החבשים ושכונת   מוסררה, סיפורו של מקום — דיוקנה של העיר 

ירושלים, 2000-1850, כתר הוצאה לאור והוצאת יד  יצחק בן-צבי, ירושלים, 2000, עמ׳ 265-264.  
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קומץ זעיר נוסף מתגורר  בשכונת  שמעון הצדיק   בוואדי ג׳וז ובשכונת   צוואנה הערבית14. 

מבנה רב-קומות שאוכלס במשפחות יהודיות בלב      סילואן

העמותות המיישבות  במזרח-ירושלים

  פורום ירושלים

יהודים  במזרח- להתיישבות  הפועלות  העמותות  כל  את  ומאגדת  המאחדת  עמותה 

ירושלים:   בית-אורות,  אלע״ד,  עטרת-כוהנים  ועטרה ליושנה. הרעיון באיחוד הוא ריכוז 

בעמותות  מהפעילים  רבים  להן.  משותפים  בנושאים  המאמץ  וריכוז  העמותות  פעילות 

המיישבות פעילים גם בארגוני       הר הבית.

14   וקסלר, ג., האוכלוסייה היהודית  ברובע המוסלמי,  ברובע הנוצרי,  בעיר-דוד  ובראס אל-עמוד, בתוך: 

 רמון, א. (עורך), עיר בסבך — לקסיקון ירושלים בת זמננו, בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים, 
2003, עמ׳ 295-288. 



90

 עטרת-כוהנים

נוסדה בשנת 1978 כישיבה ללימוד דיני הכוהנים והקרבנות על-ידי אנשי ישיבת ״הגולן״. 

הרוח החיה מאחורי העמותה ויושב-ראשה הוא   מתתיהו (מתי) דן. זו העמותה הגדולה 

והפעילה ביותר מבין העמותות המיישבות. היא פועלת באזור   הרובע המוסלמי והנוצרי, 

ומדרום   לעיר העתיקה.

 אלע״ד

נוסדה בשנת 1986 על-ידי   דוד בארי העומד בראשה עד היום. היא פועלת באזור    עיר-דוד 

 ואבו-תור, ולאחרונה גם  בהר הזיתים   ובארמון הנציב. העמותה מפעילה את  הגן הלאומי 

 בעיר-דוד ומשכירה דירות למשפחות.

 בית-אורות

על- ה-90  שנות  בתחילת  הוקמה 

האישיות  שנותר  אלון,  בני  ידי   הרב 

לכנסת.  היבחרו  לאחר  גם  המובילה 

הוא  כיום  ישיבת  בית-אורות  ראש 

  הרב אלחנן בן-נון.

  מיישבי ציון

אלון  בני  בראשות  הרב  עמותה 

שפעלה בשנות ה-90 של המאה ה-20 

הצדיק  את  שכונת  שמעון  ליישב 

 בשייח׳ ג׳ראח.

 עטרה ליושנה 

הוא  הרוחני  שאביה  רדומה  עמותה 

רב  הרובע  נבנצאל,  אביגדור    הרב 

היהודי.

בנייה עבור משפחות יהודיות

בלב      סילואן
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העיר  של  החזותי  שונים   באגן  באזורים  המתגוררים  היהודים  מספר  פירוט  להלן 

   העתיקה.

התיישבות יהודית בתחומי  האגן מחוץ   לעיר העתיקה — 2006

הערותמספר משפחותשם האזור

כולל של 15 תלמידים50   עיר-דוד

שני מבנים (אחד בן 7 קומות)8      סילואן —   כפר התימנים

מוסד חינוכי10       אבו-תור

שכונה סגורה בת שלושה מבנים51  מעלה הזיתים

6סביב   בית הקברות  בהר הזיתים

מתחם של ישיבה בית-אורות

7  שמעון הצדיק

2    מוסררה הערבית (בתי ניסן ב״ק)

6  קדמת ציון

140סך הכול

 התיישבות יהודית  בעיר העתיקה ברבעים הנוצרי והמוסלמי — 2006

הערותמספר משפחותשם האזור

כ-300 תלמידי ישיבה45 הרובע המוסלמי

15 הרובע הנוצרי

60סה״כ
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האוכלוסייה היהודית בשכונות הערביות  שבאגן החזותי

(נתוני הלמ״ס, סוף 2006)

מספר היהודיםשם האזורא״ס

125 הרובע הנוצרי611

309 הרובע המוסלמי (דרום),   מעלות המדרשייה641

42 הרובע המוסלמי (צפון),      שער שכם642

32 הרובע המוסלמי — רח׳    שער האריות,       הר הבית643

94       א-טור (   הר הזיתים) (דרום) —   א- שייח׳, בית-עלמין783

51    ואדי ג׳וז785

23  שייח׳ ג׳ראח,   רח׳  נשאשיבי,  קִריית   הממשלה791

4  ּבאּב א-זהרה,   המושבה האמריקאית792

165עיר מזרחית —     דרך שכם,   רח׳ פיקוד המרכז793

184   עיר-דוד,  בריכת השילוח,   הגיחון811

14       סילואן (   כפר השילוח)813

164     ראס אל עמוד,      ואדי קדום815

14 ח׳רבת בית-סחור,    ארמון הנציב816

36  ערב א- סוואחרה,     אום ליסון822

1,257סה״כ
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פריסת ההתיישבות היהודית בשלוחת    עיר-דוד
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התכנון העירוני והשפעתו על    אגן   הקדרון

של  החזותי  למרחב    האגן  קודש  בחרדת  התייחסה  המודרני  העידן  של  התכנון  מסכת 

להגנה  המקובלת  הדרך  בניית-יתר.  מפני  עליו  לגונן  מנסה  שהיא  תוך  העיר    העתיקה, 

הטלת  הבריטית,  התכנון  למסורת  בהתאם  היתה,  סביבּה  ועל  האגן  העיר    העתיקה  על 

מגבלות על הפיתוח באמצעות תקנות וכלים משפטיים ועל-ידי איסור בנייה באזורים 

מתכנני  כל  על  מקובלת  שהיתה  זו,  תפיסה  ירוק.  בצבע  התכניות  בתשריטי  הצבועים 

האזור לדורותיהם, נשחקה במהלך השנים ולא עמדה במבחן המציאות. הבנייה התפשטה 

במהירות גם לשטחים שיועדו להיות שטחים ירוקים פתוחים. רק בכמה מקומות הצליחו 

התכניות למנוע בנייה. השחיקה הגדולה החלה בסוף תקופת השלטון   הירדני, עם צמצום 

ב-40  חלו  המואץ  והפיתוח  השחיקה  מרב  אולם  באזור    עיר-דוד,  הפתוחים  השטחים 

השנים האחרונות, בעת שלטונה של ישראל באזור. 

מסכת התכנון בירושלים מתחלקת לשלוש תקופות עיקריות: תקופת   המנדט הבריטי, 

תקופת שלטונה של  ממלכת   ירדן והתקופה הישראלית מאז 1967. להלן סקירת התכניות 

בדגש על    האגן החזותי של העיר    העתיקה   ונחל  קדרון.

התכנון בתקופת  השלטון הבריטי

לפני  השלטון הבריטי לא היו למעשה תכניות מסודרות לאזור. תכניות כוללניות אשר 

של  הבריטי  הכיבוש  לאחר  רק  גובשו  הנידון,  האזור  ואת  העיר  של  דמותה  את  עיצבו 

ירושלים, בדצמבר 1917.

בתקופת  השלטון הבריטי הוכנו לירושלים חמש תכניות, חלקן עוד קודם כינונו של 

 המנדט. את התכניות ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות:

 — 1920,   ואשבי- גֶדֶס   — 1918,   גֶדֶס   — על-ידי   מקלין  שהוכנו  רעיוניות  תכניות  א. 

;1922

תכניות-מתאר סטטוטוריות שהוכנו על-ידי   הולידיי — 1936,   וקנדל — 1948. ב. 

ירושלים  לתכנון  הבריטים  של  רגישותם  את  שנציין  ראוי  התכניות,  את  שנפרט  קודם 

הבריטית  הפעילות  של  הכותרת  גולת  בפרט.  וסביבותיה  העיר    העתיקה  ולתכנון  בכלל 

למען ירושלים היתה הדאגה לשימור יופיה ותכנונה כעיר מודרנית. כבר בראשית 1918, 
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ויליאם  את   סר  הצבאי,   רונלד   סטורס,  המושל  הזמין  הכיבוש,  לאחר  חדשים  כשלושה 

 מקלין, ששימש מהנדס העיר   אלכסנדריה, להכין תכנית לירושלים. ב-8 באפריל הוציא 

או  יחליף  ישכלל,  יהרוס,  לא  ״שום  אדם  האומרת:   (34 (מס.  רשמית  הודעה   סטורס 

יתקן תכנית כל בניין בירושלים או בסביבותיה בתוך קוטר של 2,500 מ׳  משער שכם, 

עד שיקבל רשות בכתב מהמושל הצבאי.״ לאחר מכן הוצאו צווים נוספים האוסרים 

על השימוש בפח גלי לציפוי קירות, ומחייבים את הבנייה באבן. קביעה זו השפיעה על 

חזותה של העיר לדורות.

  תכנית  מקלין, 1918 

בעוד התותחים רועמים מצפון לירושלים, הגיע לירושלים המתכנן ויליאם  מקלין בהזמנת 

 הגנרל  אלנבי והמושל הצבאי  רונלד  סטורס.  סטורס הגדיר את המשימה המוטלת עליו 

באלו המלים:

 Not only to plan (Jerusalem) as much as to draw up regulations to protect its special״
character.״ 

ּברוקי  עירוני  דגם  על  מבוססת  והיא  לעיר  הראשונה  האב  פורסמה   תכנית  ביוני 1918 

האופייני לאותה תקופה. ארמונו של השליט (העיר    העתיקה) הוא המוקד החזותי של העיר 

והוא ניצב בין פארק המשתרע מצדו האחד לבין העיר החדשה המשתרעת מעברו השני. 

מערכת הדרכים מאורגנת בדמות קורי-עכביש וכל הדרכים הן רדיאליות ומתמקדות אל 

״הארמון״ ובמקרה דנן אל העיר    העתיקה. הפיתוח העירוני נפרס מערבה בעוד רכסי    הר 

הצופים   והר הזיתים משמשים מסגרת חיצונית לפארק. הדרכים ההיסטוריות היוצאות 

כטבעות  הוצעו  חדשות  ודרכים  הרדיאלית,  למערכת  יסוד  שימשו  העיר    העתיקה  מן 

המקשרות בין הצירים הרדיאליים. כמו בערים היסטוריות רבות  באירופה, שהפכו את 

הביצורים שלהם לטבעת גנים סביב החומות, הוצע גם בתכניתו של  מקלין להקיף את 

העיר    העתיקה בטבעת גנים, כדי לשמור ולגונן עליה מפני הפיתוח המודרני. תכניתו של 

 מקלין, כמו התכניות הבריטיות שבאו אחריה, הוכנה מתוך דאגה רבה לאופייה של העיר 

נבעה  העיר    העתיקה  על  ההגנה  שבה.  ההיסטוריים  והמבנים  המרקמים  על  ולשמירה 

משיקולים אמוציונאליים של כבוד, יראה וקדושה, מול עיר החולין שהחלה להתפתח 

ממערב לה. 

כמוקד  לא  אך  ארכיטקטוני,  חזותי  התייחסות  כמוקד  נקבעה  העיר    העתיקה 

פונקציונלי תפקודי. היא הופרדה מעיר החולין על-ידי רצועות ירק — מעין ביטוי של 

״ירושלים של מעלה.״ חלקיה הדרום-מערביים של העיר נועדו להיות עיר מודרנית. עמוד 
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השדרה שלה הותווה על רכס  קטמון, המתמקד חזותית לעבר    מצודת דוד. לאורך השלד 

פוזרו אתרים בנויים וכיכר גדולה −    כיכר סלמה היא   כיכר אורד וינגייט היום. בנייני-

ציבור חשובים תוכננו על רכס זה וכיום שוכנים לאורכו   בית הנשיא,   האקדמיה הלאומית 

למדעים,   הקונסוליה הבלגית  ומכון ון ליר בירושלים.

לכיוון     עמק- רדיאליים  צירי-תחבורה  על-ידי  אותה,  העוטף  למרחב  חוברה  העיר 

עם  שכם,   יריחו  וחברון.  עזה,  יפו,  ההיסטוריות:  הברזל  והדרכים  מסילת  עם  רפאים, 

הדרכים הללו מצטלבות דרכים טבעתיות שבתכניתו של  מקלין הותוו כמעט כמערכת 

ישרת-זווית, ללא התחשבות במבנה הטופוגרפי של העיר.

את  הסובב  והאזור  ציון  אזור  העופל,      הר  כי  נקבע  העיר    העתיקה,  על  לשמור  כדי 

החומות אסור לבנייה במשך 25 שנים. הבנייה על רכס    הר הזיתים  והר הצופים הוגבלה, 

עצמה  העתיקה  איסור:  בעיר  של  מרחבים  שלושה  נקבעו  מיוחד.  בפיקוח  רק  והותרה 

בלשון  המושל.  של  מיוחד  בהיתר  הותנתה  חדשים  בניינים  של  הקמה  הבנייה.  נאסרה 

ההוראה ״יש לשמור על אופייה של העיר    העתיקה כבימי הביניים; בנייה חדשה תותר 

כל  הותרה  לא  העיר    העתיקה  חומת  סביב  הפנימית  בטבעת  מיוחדים.״  בתנאים  רק 

לכיוון    הר  החיצונית  בטבעת  הנוכחית.  הטבעית  בצורתו  להישאר  יועד  השטח  בנייה; 

19181918, , מקליןמקליןתכנית תכנית 
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הצופים   והר הזיתים הותר להקים בניינים אך ורק על-פי היתר מיוחד ובתנאים מיוחדים 

יהיה  הבנייה  חומר  כי  נקבע  הכללית.  בתכנית  והשתלבותם  התאמתם  את  המבטיחים 

מבני- של  הקמתם  על  איסור  חל  מטר.   11 על  יעמוד  הבנייה  של  המרבי  והגובה  אבן, 

תעשייה, והובטחה שמירה קפדנית על קו הרקיע של    הר הזיתים.

עקרונותיה של  תכנית  מקלין עוברים כחוט השני בכל התכניות המאוחרות לירושלים; 

סביב  הלאומי  (כמו   הגן  יותר  מאוחר  שנים  עשרות  למציאות  הפכו  מרעיונותיו  חלק 

החומות).

  תכנית  גֶדֶס, 1919

בשנת 1919 ביקר בירושלים מתכנן הערים הנודע פרופ׳   פטריק  גֶדֶס אשר הוזמן על-ידי 

 ההנהלה הציונית לתכנן את  האוניברסיטה העברית על    הר הצופים.  השלטונות הבריטיים 

בעוד  העיר.  להתפתחות  משלו  תכנית-אב  להכין  ממנו  וביקשו  כאן  נוכחותו  את  ניצלו 

ראה  מערב,  לכיוון  לחומה  שמחוץ  העיר  אל  הפיתוח  את  הפנתה  של  מקלין  שתכניתו 

 גֶדֶס את פיתוח העיר כשלמות אחת − עיר ובתוכה חומה. העדיפות לפיתוח ניתנה כלפי 

19191919, , גדסגדסתכנית תכנית 
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צפון לכיוון  האוניברסיטה העברית, שאת מיקומה קבע בתכניתו. תכנית הדרכים נשארה 

רדיוקונצנטרית.  גֶדֶס התייחס לצירים הראשיים בלבד ולא לכל הרשת כמו שעשה קודמו 

 מקלין. התכנית עוסקת לראשונה בהצעות לייעודי-קרקע. מרכז הכובד של הפיתוח עובר 

מדרום-    מערב העיר לִצפונה.  גֶדֶס קובע את המרכז האזרחי-שלטוני בין   שער יפו   לשער 

 הורדוס (     שער שכם). השטחים הירוקים דומים לאלה שבתכנית  מקלין, אך חודרים יותר 

מערבה, דרך    גיא בן-הינום עד  לבית הקברות   ממילא. גם בצפון חודר השטח הירוק עמוק 

מערבה, דרך    נחל אגוז. בתוך השטחים משובצים מאגרי-מים. בתכנית  גֶדֶס סומן מרכז 

מסחרי מדרום  לרח׳   ממילא, בו אמורה להיבנות   העירייה.

  תכנית   אשבי- גֶדֶס, 1922  

לא עברה שנה מאז הכנת התכנית הראשונה של  גֶדֶס והוא נרתם להכין תכנית חדשה 

מזכיר  ושימש  בשנים 1923-1917  בירושלים  פעל  אשר  האדריכל   צ׳רלס  אשבי  בשיתוף 

״האגודה למען ירושלים״ (Pro-Jerusalem Society) ויועץ למושל העיר. בתכנית מ-1920 

העיר  חולקה   1922 בתכנית  ואילו  לאורכם,  שדרות  ונוספו  כבישים  תווֵאי  רק  תוקנו 

, , גדסגדס  ––  אשביאשביתכנית תכנית 
19221922
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בירושלים,   (zoning)  מתחמים לתכנון מפורט, ונעשה לראשונה ניסיון לאיזּור לשמונה 

כלומר: בקרה משפטית על ייעודי הקרקע.

של  והצפוני  הדרומי  המערבי,  שטחה  בכל  המגורים  אזורי  השתרעו   1922 בתכנית 

לאורך  נקבעו  מלאכה  אזורי  ימינו.  של  מסחרי  לרחוב   ממילא  מרכז  לייעד  הוצע  העיר. 

מסילת הברזל, משני צידי   רח׳ יפו ובאזור   תל-ארזה שבצפון העיר. וכן נקבעה מערכת 

פארקים דומה לזו של  תכנית  גֶדֶס − ממזרח לעיר וסביב העיר    העתיקה. יש בתכנית גם 

מתחמים לטיפול מיוחד —   כפר השילוח,    הר הצופים, העיר    העתיקה  ומחנה שנלר. לכולם 

אופי רגיש וצורך בשימור מרקמים. התכנית של    אשבי וגֶדֶס סוגרת את מעגל התכניות 

המוקדמות — שהן רעיוניות בעיקרן.

    תכנית  הולידיי, 1930  

התכנית  את  לעיר  שהכין  פרופ׳   קליפורד  הולידיי  האדריכל  לירושלים  הגיע  ב-1923 

רק  הסופי  לאישורה  זכתה  אך  ב-1925  כבר  הוצגה  תכניתו  הראשונה.  הסטטוטורית 

כלי-תכנון  לעיר  מספקת  והיא  בארץ  המתאר  תכניות  חלוצת  היא  זו  תכנית  ב-1930. 

חדשים המסדירים את פיתוחה במסגרת החוק. 

, , הולידייהולידייתכנית תכנית 
19341930



101

התכנית קבעה שלושה אזורי-מגורים לפי צפיפויות בינוי שונות ואזורים מסחריים 

לאורך הצירים הראשיים דאז −  רח׳ יפו,  גאולה  והנביאים. את אזורי המוסדות החשובים 

קבע המתכנן כ״שטחים פתוחים פרטיים״ כדי לשמר סביבם שטח לגנים גדולים. טבעת 

של שטחים פתוחים מגוננת על העיר    העתיקה, ובתוכם שמורות-טבע, שטחים פתוחים 

ציבוריים ובתי-עלמין. לראשונה קבעה התכנית אזורים לשיקום, הריסה ובנייה-מחדש. 

  באגן ההיסטורי נקבעו השכונות   שמעא  וימין-משה Reconstructed Areas בהן לא הותרה 

בנייה חדשה בהנחה שראוי להרסן בהדרגה. בשכונות אלו הותרו רק שיפורים סניטריים 

וכתוצאה מכך הוקפאה הבנייה בהן לשנים ארוכות. מאוחר יותר, עם השינוי בתפיסות 

התכנון ועם עליית המודעות לשימור, נשארו שכונות אלו בראשוניותן והוגדרו כמתחמים 

לשימור. 

  תכנית  קנדל, 1944

ירוקים  שטחים  של  שמירה  על  דגש  בה  הושם  המשך  לתכנית  הולידיי.  היא  התכנית 

בוואדיות. התכנית ויתרה על שטחים פתוחים  בעיר-דוד, כנראה בלחץ מגמות הפיתוח. 

19441944, , קנדלקנדלתכנית תכנית 
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בתכנית זו מוגנת העיר    העתיקה פחות מבתכניות העבר, למעט רצועות-ירק רחבות על 

כמו  בתכנית  הולידיי.  נותרו  וההריסה  השיקום  אזורי  הזיתים.  הצופים   והר  רכס    הר 

מערכת הדרכים זכתה לשדרוג.

התכניות הישראליות והירדניות 

  תכנית   ראו, 1948  

רוב  והחזותי.  ההיסטורי  בהכללה    לאגן  המתייחסת  רעיונית  תכנית-אב  היא  זו  תכנית 

לזכור  יש  פיתוח.  מפני  העיר    העתיקה  על  להגן  הבא  פתוח,  נוף  לשטח  מיועד  האזור 

שהתכנית נערכה לאחר פרוץ   מלחמת השחרור, כאשר  האגן כולו היה בשליטת  ממלכת 

  ירדן.

19481948, , תכנית ראותכנית ראו
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  תכנית-מִתאר מס׳ 62,   שביב, 1959

התייחסה  לאגן  לא  סטטוטורית   למערב-ירושלים,  תכנית-מִתאר  בהיותה  זו,  תכנית 

המשיכה  ממשלת-  ירדן  לתחומי  מדינת-ישראל.  מחוץ  עת  באותה  שהיה  ההיסטורי, 

מתקופת  המנדט  ותכניתו  עירוני  לתכנון  הכתר  כיועץ  של  קנדל  בשירותיו  להשתמש 

עודכנה עבור      מזרח-ירושלים. תכנית שנייה בתקופת שלטון   ירדן היא תכנית רעיונית של 

  חברת  בראון האמריקאית, שלא קיבלה כל תוקף.

התכניות הירדניות —  קנדל  ובראון, שנות ה-60

שעוצבו  העקרונות  על  לשמור  המשיכה  הירדנית  של  קנדל  למזרח-ירושלים  תכניתו 

בתקופת  המנדט, אולם בשל ההידרדרות בשמירה על המרחב שמדרום   לעיר העתיקה, 

אִפשרה התכנית בנייה באזור זה. גם השטחים הירוקים שעל    הר הצופים   והר הזיתים 

צומצמו במידה ניכרת. 

קנדלקנדלתכנית תכנית 
,,לירושלים הירדניתלירושלים הירדנית

6060--שנות השנות ה
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  תכנית  בראון, 1966
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התכניות לירושלים המאוחדת

  תכנית אב,   השִמשוני-  שביד-  השמשוני, 1968

תכנית זו, שהחלה את דרכה בשנת 1964 והושלמה לאחר  איחוד העיר, קבעה שורה של 

עקרונות לגבי    האגן החזותי של העיר    העתיקה. נושא השימור הוא אחד הנושאים שזכה 

לדגש מיוחד, בעיקר שימור העיר    העתיקה וסביבתה. כמו כן הושם דגש על המשך הבנייה 

באבן ונקבע כי יש להמשיך ולשמור על אזור    עיר-דוד כאזור פתוח בלתי-מבונה, כי יש 

לשמור על מדרונות    הר הצופים   והר הזיתים כשטחים פתוחים ציבוריים שהבנייה בהם 

אינה מותרת, לשמור על קו הרכס של    ארמון הנציב בטבעיותו, ללא בנייה, ולרכז את 

הבנייה של שכונת      תלפיות-מזרח מדרום לקו הרכס. הבנייה באזור הוגדרה כבנייה כפרית 

נמוכה, כפי שהיה מקובל  באותם ימים.

החשוב מכל לענייננו הוא ייעוד כל  האגן לשימור קפדני  כפארק לאומי הסובב את 

החומות.

, , תכנית אב לירושליםתכנית אב לירושלים
19681968, , השמשוניהשמשוני--שבידשביד--השמשוניהשמשוני
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    תכנית  עמ/9   לעיר העתיקה וסביבתה,   שרון-  ברוצקוס- שרון

 תכנית  עמ/9 אימצה את עקרונותיה של   תכנית האב משנת 1968 אך הציבה לה כמטרה 
ראשונה במעלה את ההגנה על מכמני העיר    העתיקה והאתרים סביבּה. עקרונות נוספים 

שהוגדרו בה הם: שמירה על    האגן הקדוש סביב העיר    העתיקה; מניעת בנייה באזורים 

רגישים כמו רכס    הר הזיתים; שמירה על קווי-רקיע הנצפים  מהעיר העתיקה והצופים 

במרחב  ובנייה  פיתוח  כללי  וקביעת  סביבה  והאתרים  העיר    העתיקה  שימור  אליה; 

הסובב את העיר    העתיקה. לתכנית, שעבורה הוקם מרחב תכנון מיוחד, הוכן גם נספח 

ארכיאולוגי המציין את האתרים שבתחומי התכנית.

לבנייה  מפורטות  והוראות  תשריט  כוללת  היא  סטטוטורי,  מסמך  התכנית  בהיות 

ולשימור. בדברי ההסבר לתכנית יש רשימה של אתרים לשימור, ניתוח חזותי של המרחב, 

מפה של פריסת האוכלוסייה וכן תשריט מפורט יותר   לעיר העתיקה. שתי התכניות, זו 

הכללית למרביתו של    האגן החזותי וזו של העיר    העתיקה בלבד, תקפות למעשה עד עצם 

99 /  עמעמ
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היום הזה ומגדירות את כללי הפיתוח והשימור  בעיר העתיקה  ובאגן החזותי שלה. המפה 

על  הבנייה  בוטלה  שאושר,  בתשריט  בוועדות.  שאושר  התשריט  אינה  בזאת  המצורפת 

מורדות רכס    ארמון הנציב הפונים אל העיר    העתיקה.

   תכנית-ִמתאר מקומית ירושלים, 2000  − הגדרות רגישות 

לעיון  בקרוב  תופקד  והיא  לאחרונה  הסתיימו  התכנית  על  המחוזית  בוועדה  הדיונים 

דרכים  המציע  חדש  מסמך  מהווה  והיא  כהן  עמד   משה  התכנית  צוות  בראש  הציבור. 

לפיתוחה של העיר. עיקרי הדברים לגבי    האגן החזותי, מובאים להלן:

שטחים פתוחים 

שטח נרחב ממזרח ומדרום   לעיר העתיקה מוגדר כשטח פתוח בעל זיקה דתית. שטח זה 

כולל את  בית הקברות  בהר הזיתים,    עיר-דוד   וגיא בן-הינום ואת ראש הגבעה   בראס אל 

עמוד. בנוסף, אזור   הטיילת מוגדר אף הוא כשטח פתוח בעל זיקה דתית.

בין רכס    ארמון הנציב   לעיר העתיקה הוגדר רצף של שטח נוף פתוח המתחבר   לנחל 

 קדרון. בתכניות-מתאר ארציות ומחוזיות מוגדר ייעודו של רוב השטח הזה ל״יער וייעור״ 

נוף  כשטח  כולו  הרכס  מוגדר  הדרום-מזרחי,  באזור  חקלאות״.  ״שטח  מוגדר  ומיעוטו 

פתוח. באזור המזרחי יותר של          נחל  קדרון, מוגדר השטח כפארק רובעי. בנוסף הוגדרה 

השלוחה של    עיר-דוד ״גן מיוחד״. 

גבולות אגן העיר    העתיקה

גבולות אגן העיר    העתיקה    בתכנית מתאר מקומית ירושלים 2000 שונים מאלה שהוגדרו 

המזרחי  בצד  זה.  מסמך  מבוסס  עליהם  מהגבולות  ושונים  הקודמות  התכניות  על-ידי 

של  האגן נקבעו הגבולות ממזרח לקו פרשת המים של רכס    הר הצופים-   הר הזיתים, כך 

שהנקודות הגבוהות שעל קו הרכס נכללות בתחום    האגן החזותי וגבול  האגן עובר ממזרח 

להן. בדרום  האגן, באזור   הטיילות שברכס    ארמון הנציב, עובר הגבול קרוב לקו הרכס 

ובכך הוא מותיר את השטחים הצופים   לעיר העתיקה מחוץ לשטח  האגן. באופן דומה, 

גם באזור המערבי אין השטחים המצויים על קו הרכס נכללים בשטח  האגן.
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מתחמים לשימור

לשימור.  כמתחמים  מוגדרות  הנציב,  שכונות        אבו-תור,      סילואן   וארמון  התכנית,  על-פי 

כמו כן נקבע גם אזור      הר ציון כמתחם לשימור, שהוא גם שטח פתוח ציבורי. בנוסף, כל 

שטח העיר    העתיקה וסביבותיה מוגדר כמתחם תיירות היסטורית.

מגבלות בנייה

בתשריט המפורט-יותר למרכז העיר (שאינו מסמך סטטוטורי), הוגדרו כמה פרוזדורי-

חשובים  פתוחים  מבטים  על  לשמור  כוונה  מתוך  ואליה,  העתיקה  תצפית  מהעיר 

מנקודות בעלות עניין מיוחד הצופות אל    עיר העתיקה וממנה אל העיר החדשה. מדיניות 

זו מכתיבה מגבלות-בנייה למניעת החסימה של מבטי הנוף ״על-מנת לשמור על ׳רקע׳ 

מתאים למראה העיר    העתיקה״. רשימת נקודות המבט בתכנית המִתאר הן:    מלון שבע 

אזור      סילואן,   ג׳בל  המשחית,          נחל  קדרון,  על     הר  הזיתים,   מנזר  אברהם  הקשתות  בהר 

מוכבר,   טיילות גולדמן, האס ושרובר   בארמון הנציב,   רחוב המפקד   באבו-תור,   דרך       חברון 

באזור  הסינמטק,  ימין-משה,     כביש מס׳ 1 מצומת  רחוב  הנביאים,  האוניברסיטה העברית 

  והאוניברסיטה המורמונית על    הר הצופים, וכן  רמת-רחל,   גילה,      א-שייח׳ —      ואדי קדום 

העיר    העתיקה  אל  נקודות-תצפית   15 הוגדרו  בסה״כ  של  אל- עזרייה.  הדרומי  והחלק 

ושלוש נקודות תצפית  מהעיר העתיקה (   טיילת החומות,      הר ציון  וטיילת  העופל) שעל-פי 

התכנית לא ניתן להקים בהם בניינים שיפגעו בפרוזדורי התצפית. זאת בנוסף למגבלות 

הבנייה הכוללניות המתייחסות לכל השטח הבנוי באזור המזרחי והדרומי של אגן העיר 

   העתיקה. המגבלות מאפשרות בנייה לגובה של ארבע קומות, בתנאי שלא ייפגעו פרוזדורי 

התצפית.

אתרי עתיקות

בתכנית המִתאר אומצה רשימה של ״אתרי העתיקות המיוחדים״ שהוכנה על-ידי     רשות 

לשאר  ביחס  גבוהה  בהערכה  אותה  המזכים  לקריטריונים  עונה  הרשימה  העתיקות. 

הסטטוטורית  ברמה  נוספת  להגנה  זוכה  זו  אתרים  קבוצת  בעיר.  המצויים  האתרים 

מעבר לקבּוע  בחוק העתיקות. בשטח  האגן מסומנים 27 אתרי-עתיקות מיוחדים (רשימה 

מפורטת של האתרים ראה נספח ז׳).

התכנית מגדירה את הדרכים הראשיות המובילות   לעיר העתיקה כשדרות, שמשמעותן 

מתן העדפה לחזותן ולתנועת הולכי-רגל. בין הדרכים המסומנות:    דרך   יריחו,     כביש מס׳ 

1,   דרך יפו,   רחוב  אגרון,   רחוב עזה,     עמק-רפאים   ודרך       חברון.
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 תכנית-ִמתאר מקומית ירושלים 2000 — תשריט ייעודי הקרקע
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לסיכום

כל התכניות שהוכנו לירושלים ב-90 השנים האחרונות, מתייחסות אל    האגן החזותי של 

את  האפשר  ככל  למנוע  ניסו  המוקדמות  התכניות  ומיוחד.  רגיש  כאזור  העיר    העתיקה 

הבנייה באגן כדי לשמור על נופיו הטבעיים שהיו קיימים עדיין, כמסגרת מתאימה   לעיר 

העתיקה. עם הגידול באוכלוסייה גברו הלחצים לבנייה באזור ונוספו בו שטחים מבונים 

הרחיקו  שאף  תכניות  היו  הבנייה.  גובה  את  להגביל  ניסיון  נעשה  התכניות  בכל  רבים. 

לכת, (    תכנית האב לירושלים 1968), ולמרות הבינוי שהיה קיים בפועל, הציעו לבטל את 

בהדרגה  יחזור  הקדומים  שנוף  ובהנחה  בתקווה  פתוח  בשטח  ולהמירו  המגורים  ייעוד 

לקדמותו. תקווה זו טרם התממשה. תכנית המתאר האחרונה לעיר מאמצת את המצב 

הקיים, אך אינה מתירה תוספות-בנייה החורגות מתחומי השטחים המבונים בפועל וכן 

שמירה על קנה המידה של הבניינים.

בדבר  הוראות  הן  לקבוע  לתכניות  שנותר  כל  למעשה.  בנוי  האזור  של  רובו  היום 

השמירה על מבטי הנוף, וקביעת הייעוד הנכון לשטחים שטרם נבנו. התכניות החדשות 

הבניינים,  של  המידה  קנה  את  לקבוע  באגן,  הרגישים  האזורים  את  להגדיר  אמורות 

נפחם, עיצובם וצפיפותם. 
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פרופיל השכונות הערביות  באגן   הקדרון

     סילואן   וראס אל עמוד

מיקום ומבנה השכונה

שכונות      סילואן  וראס אל עמוד ממוקמות מדרום-מזרח   לעיר העתיקה במורדות רכס    הר 

הזיתים. בעבר, על-פי החלוקה המנדטורית לשטחי כפרים   בארץ-ישראל, היו בידי הכפר 

הוקמו  מהאדמות  חלק  על  עמותת      סילואן).  על-פי  דונם   65,000) גדולים  שטחי-קרקע 

שכונות ערביות כמו        אבו-תור   וחי פארוק (  בג׳בל-מוכבר). חלקן, שהיה בתחומי המדבר 

העיר    מעלה-אדומים).  הוקמה  מהאדמות  חלק  (על   1967 לאחר  הופקע  שימוש,  וללא 

המבנה הטופוגרפי של האזור הוא מורדות תלולים ונחלים עמוקים. מצפון-מזרח לאזור 

נמצאת העיר    העתיקה   ודרך   יריחו, ממזרח −    אל  עזרייה   ואבו-דיס, מדרום − שכונת    ג׳בל-

מוכבר וממערב −      הר ציון ושכונת        אבו-תור. 

חלוקה פנימית של האזור

הכפר        סילואן מחולק לשני אזורים:   אלחארה אל תחתא (השכונה התחתונה)  ואלחארה אל 

פוקא (השכונה העליונה). השכונה התחתונה כוללת גם את   אלחארה אל וסטא (השכונה 

א-לוזה,  ביידון,     עין  חילווה,  איוב,  ואדי  הבאות:  ביר  תת-השכונות  את  וכן  האמצעית) 

     ואדי קדום, ח׳וש מראע׳ה, ח׳וש אל אעור, ואדי יצול, כרום קמר, דיר אל סונה, בובריה. 

גם השכונה העליונה כוללת תתי-שכונות:       ראס אל עמוד,  א-שייח, סוויח,  בטן אל הווא. 

ההיסטוריה  על-פי  החקלאות  מתחום  מושגים  שם  על  הנקראים  אזורים  יש   בסילואן 

החקלאית של הכפר, כמו ח׳לה — מבנה/סוכה להתיישבות עונתית או שעב — תלם. 

שטח וחלוקה לאזורים סטטיסטיים

שטח (בדונם)שם האזורא״ס

506   עיר-דוד,  בריכת השילוח,  הגיחון811

537      סילואן (  כפר השילוח)813

568    הר המשחית814

694     ראס אל עמוד,      ואדי קדום815

2,305סה״כ
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שם השכונה מקורה ופירושה

מקור השם      ״סילואן״ הוא כנראה מן השם היווני סילואם, שהוא שיבוש השם העברי 

״נחת/  שמשמעו  במושג  או  קוצני  עשב  בשם  מדובר  כי  הסבורים  ערבים  יש    ״שילוח״. 

שלווה/שקט״. 

רקע היסטורי וייסוד השכונה

על-פי המסורת הערבית, העיר הכנענית   ״יבוס״ היא גרעין  הכפר      סילואן. הכפר שוכן על 

חלק מ״חגורת הקברים״ שהקיפה את ירושלים בימי  בית ראשון ועד היום ניתן להבחין 

בפתחי מערות-קבורה מתחת לחלק מבתיו. מקור הכפר עצמו הוא ליד המעיין והוא נוסד 

בימי הח׳ליפים הראשונים שלאחר   מוחמד. החמולות הראשונות שהתיישבו באזור היו 

חליסי ובזבז. בעשרות השנים האחרונות הכפר התרחב מאוד בעקבות הגירת משפחות 

מאזור       חברון.  בכפר השילוח הוקמה  השכונה היהודית התימנית הראשונה בארץ בסוף 

 1967 עד  ריקים  נותרו  התימנים  בתי   .1939-1936 במאורעות  ניטשה  וזו  ה-19  המאה 

  עיר דוד — מבט  מסילואן
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לילדי      סילואן  בבית-ספר  הצורך  העתיקה.  ערבים   מהעיר  תושבים  בהם  התיישבו  ואז 

הביא להחלטת   העירייה בשנות ה-80 להרוס את בתי התימנים ולהקים במקומם בי״ס 

עירוני.

אוכלוסיית השכונה

רובה המוחלט של אוכלוסיית      סילואן הוא מוסלמי. באזור מתגוררות גם כמה עשרות 

משפחות יהודיות בשני ריכוזים עיקריים: גבעת   עיר -דוד ושכונת     ״מעלה הזיתים״  בראס 

אל עמוד. אוכלוסיית הכפר היא מהעניות ביותר בירושלים, אך מתגוררים בה גם מספר 

ממוצא  הם  המקוריים  התושבים  ומהנדסים.  עורכי-דין  כמו  חופשיים  מקצועות  בעלי 

תושבים   מחברון.  השנים  במהלך  נוספו  אליהם  הכפר.  חלקי  בכל  התפזרו  והם  כפרי 

אבו  סומרין,  מראע׳ה,  אעואר,  רווידי,  חליסי,  קרעין,  עבאסי,  הן:  הוותיקות  החמולות 

דיאב, ע׳ול, אבו תאיה, פתיחה, עויס, סיאם, בזבז, נגדי, עילואת, קאק, עודה, אבו סווי, 

בידון, אבו קלבין, סרחאן ועות׳מאן.

ההרכב החמולתי של תושבי      סילואן

ענפיםשם החמולהמס׳

נאסר, בזבז, עיד, סלאם, אל עבדאל נג׳אדה1

אבו סווי, יסין, זיאדה, שרף, שעבאן, עווידה, עיד, עווד -אללה, אל מהרישיה2

בהלואן

ע׳ול, פתיחה, זע׳ל, עבד אלחק, עדילה, חמד, קונבר, קאסם, אל מחאריק3

עוויסאת

אבו קלבין, קאק, בידון, אבו תאיה, מראע׳האל קלבין4

עבד אלכרים, עבד אל רחמאן, עבד אלג׳ואג, דאוד, אל חאג׳אל עבאסיה5

משעל, אל שיח׳, ברבר, עותמאן, דרווישאל עליואת6

אל איור, סאלם, חליסי, עודהאל רוידיה7

אבו דיאב, ג׳לאג׳ל, אבו ח׳אטר, סרחאן, האדיהאל דיאביה8

עאיד, חג׳אג׳, סלימאן, בדר, בדראן, עקילקרעין9

סלימאן, רמדאן, חמודה, עטא אללה, עבד אלרזאק, חמאודהסיאם10

בשיר, עווד, סאלח, סומריןסומרין11

המקור: עמותת      סילואן, ותושבי השכונה.
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מספר התושבים באזור גדל מאוד עם השנים והכפיל עצמו ב-20 השנים האחרונות.

גידול האוכלוסייה   בסילואן

19861990199620002006השנה

15,80017,80021,13425,17631,401מס׳ תושבים

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.

כלכלת השכונה

או  פועלים  הם  התושבים  כיום  מחקלאות.  התושבים  מרבית  התפרנסו   1967 שנת  עד 

פקידים, בעיקר בענף השירותים.

שירותי הציבור

שירותי-רפואה — באזור פועלות שבע מרפאות:  בסילואן יש שתי מרפאות של קופת-

של  מרפאות  שתי  יש  עמוד  אל  לאומית.  בראס  קופת-חולים  של  ואחת  כללית  חולים 

קופת-חולים כללית, אחת של לאומית ואחת של מאוחדת.

שירותי תרבות, ספורט ופנאי — בשכונה פועל מועדון      סילואן לספורט, שנוסד בשנת 

1965. מגרש כדורגל קיים בבית הספר בראש ההר.

שירותי הניקיון — מצב הניקיון בכפר אינו משביע רצון. בשל קשיי הנגישות אין פינוי-

אשפה סדיר בכל האזורים, ומצבורי אשפה מצויים בחלקים רבים בתוך השטח הבנוי.

שירותי קבורה —    בית הקברות המוסלמי המשתרע לאורך החומה המזרחית של העיר 

   העתיקה, ליד   שער האריות  ושער הרחמים, הוא אחד מבתי הקברות המוסלמיים המרכזיים 

אנדרטה  וכן  ירושלים  ערביי  של  מכובדות  משפחות  של  חלקות  הקברות  בבית  בעיר. 

לחללי  הלגיון  הירדני  במלחמת ששת הימים. מול האנדרטה קיים אתר פינוי אשפה של 

העיר    העתיקה אותו יש להעתיק. בית הקברות מנוצל בצורה אינטנסיבית ומורגש מחסור 

במקומות קבורה. לאחרונה התפשט בית הקברות דרומה לאזורים שהיו מיועדים לחלק 

 מפארק סובב החומות. יש למצוא פתרון נוסף  במזרח העיר לנושא הקבורה.
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״רמת הניקיון״   בוואדי קדום   ובסילואן

מערכת החינוך בשכונה

גני-ילדים — בשכונה שישה גני-ילדים ובהם כ-460 ילדים. רובם נוסדו בעשר השנים 

האחרונות:

גן מקר אלג׳מעיה: הגן הוותיק ביותר. נוסד ב-1980, כולל ארבע כיתות ובהן כ-90   .1

ילדים;

גן      עין א-לוזה: נוסד בשנת 1984. כולל שבע כיתות ובהן 160 ילדים;  .2

גן  עבדאללה (וסט אלבלד): נוסד בשנת 1996 ובו 50 ילדים;  .3

גן דאר אל קוראן (     ראס אל עמוד): נוסד בשנת 1998 בחוש אל ע׳ול ובו 45 ילדים;  .4

גן חי סוויח: נוסד בשנת 1999 בקומה א׳ של מסגד א-סוויח ״אבו הרירה״ ובו 55   .5

ילדים;

גן ילדי-     סילואן ״שכונת מראע׳ה״: נוסד בשנת 2005 בשיתוף עם המועצה הפלסטינית   .6

לשיכון ובו 60 ילדים.

בנוסף  עמוד.  אל  ושלושה  בראס  ארבעה  בסילואן  עצמאיים:  גני-ילדים   7 גם  בשכונה 

מפעילה עמותת הנשים    אום ליסון שני גני-חובה  בראס אל עמוד. כמו כן קיימים מספר 

גני-ילדים המשולבים בבתי-ספר (כמו בבית הספר היסודי מעורב — אלחיה).
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בתי-ספר — בשכונה פועלים שמונה בתי-ספר:

יסודי לבנות      סילואן: בי״ס עירוני, נמצא  בראס אל עמוד;  .1

יסודי לבנים      סילואן: בי״ס עירוני, נמצא  בראס אל עמוד;  .2

יסודי לבנים      סילואן: בית-ספר עירוני שנוסד ב-1987 וכולל 12 כיתות-לימוד. במקום   .3

היה בעבר ״בית המצורעים״ שּכונה ״בית החולים המסכנים״;

4.      סילואן יסודי החדש: בית-ספר עירוני;

5.      סילואן מכין לבנות: תושבי      סילואן הקימו ועדה לרכישת קרקע להקמת בית-ספר. 

והועברה   לעיריית-ירושלים.  סווי  אבו  מחמולת  נרכשה  דונם  ארבעה  של  חלקה 

  העירייה הקימה את בית הספר בשנת 1985. המוסד כולל 30 כיתות;

6.      סילואן מכין לבנים: נוסד בשנת 1944 מתרומות של תושבי הכפר, בעיקר של   מוחמד 

קאק וח׳דר אבו סווי. עד שנת 1967 נקרא בית הספר על שמו של   עבד אל קאדר אל 

 חוסייני. בשנת 1970 נבנתה לו קומה שנייה. כיום זהו בית-ספר עירוני;

7.      סילואן יסודי מעורב — אלחיה: בית-ספר מוכר;

של  חלקה  על  אלפוקא  עין  בקרבת   1922 בשנת  נוסד  אלפוקא:  אלעין  הספר  בית   .8

   הווקף המוסלמי. החדרים שימשו מסגד וכותאב (כיתות לימוד). בית הספר לא פועל 

כיום והמבנה נמצא בחזקת משטרת-ישראל  ורשות העתיקות. 

חלקם  במשמרות —  לומדים  הילדים  לכן  בכיתות,  קשה  ממצוקה  סובלים  הספר  בתי 

בבוקר וחלקם אחר הצהריים. ילדים אחרים לומדים מחוץ לכפר ועלות הנסיעות מכבידה 

על ההורים.

ארגונים קהילתיים בשכונה

עמותת      סילואן ח׳יריה — מרפאות וגני-ילדים.

שני מוכתרים פועלים במקום והם לוטפי סיאם ומוחמד עבאסי.

הבעיות בשכונה והמחסור בשירותים

בשכונה אין מתנ״ס או ִמנהל קהילתי. הוא משתייך אמנם לאזור השירות של מתנ״ס   ❖

א-       טור, אך בפועל אינו נהנה משירותיו.
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שפנתה  תושבים  של  מייצגת  ועדה  בשכונה  פעלה  בעבר  שכונה.  ועד  אין  במקום   ❖

במנהיגות  מעוניינים  התושבים  דבר.  השיגה  לא  אך  נציגיה,  עם  ודיברה    לעירייה 

מקומית שתוכל לעזור בפתרון הבעיות.

בשכונה חסרים השירותים הבאים: סניף דואר, סניף בנק, בתי-אבות, מרכזי נוער,   ❖

מגרשי ספורט וחניונים. 

אחרות  לשכונות  לנסוע  נאלצים  ותושבים  לילדים  גני-משחקים  אין  השכונה  בכל   ❖

לשם כך. 

תנאי הנגישות לבתים ולמערכת הדרכים הפנימית הם תת-תקניים על-פי כל מדד.  ❖

בנייה 

מבנים רבים באזור נבנו בצורה בלתי-חוקית, אך ישנם אזורים (כמו   בטן אל הווא) בהם 

רוב המבנים קיבלו היתרי בנייה. רוב הבנייה נועדה לענות על ביקושים מקומיים והיא 

משפחתית באופיה — הילדים מרחיבים את הבית הקיים. רוב הבניינים הישנים שהיו 

בשכונה נהרסו או שנבנו עליהם תוספות. שטח הדירה הממוצע הוא בין 60 ל-100 מ״ר 

     סילואן: שינויים בהיקף הבנייה, אופייה וצפיפותה 
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ובכל בניין יש בין שתיים לשש דירות. בכפר יש עוד אדמות לבנייה ואפשרות לתוספות 

בנייה, אך תהליך קבלת היתרי הבנייה הוא ארוך ומכביד והתושבים מבקשים הקלות. 

מספר הדירות בשכונה15 עלה מאז 1992 בכ-115%.

הגידול במספר הדירות  בסילואן

19881992199620002006השנה

2,3782,4513,7724,6245,484מספר דירות

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.

תשתיות

מחמת תנאי השיפוע הקשים, מערכת הכבישים והמדרכות לקויה מאוד. הכבישים   ❖

הקיימים צרים והמסעה במצב גרוע. המחסור בכבישים ובמדרכות מקשה על חולים, 

גרם  גדרות-בטיחות  והיעדר  הכבישים  מצב  בשכונה.  לנוע  וילדים  קשישים  נכים, 

זבל  פחי  מדרכות,  בו  ויש  יחסית  רחב  הראשי  הכביש  זאת,  עם  קשות.  לתאונות 

ותחנות אוטובוס. 

בשכונת  בטן אל הווא ישנה בעיה של נגישות לכביש. אמנם קיימת תכנית מאושרת   ❖

משנת 1990 לסלילת כביש, אך זו לא בוצעה בטענה של מחסור בתקציב. המחסור 

ולנכים.  לחולים  ובמיוחד  לבתיהם  הגישה  לכביש  התושבים  בנגישות  פוגע  בכביש 

תנאי הנגישות גם מקשים מאוד על פינוי האשפה באזור.

מתאימה  לא  והיא  ה-20  המאה  של  ה-70  בשנות  הוקמה  בשכונה  הביוב  מערכת   ❖

לצרכים הנוכחיים של השכונה. קבוצת הבתים ליד   בית הקברות הקתולי החדש  בהר 

ציון אינה מחוברת לביוב. באזור יש בעיות ניקוז הגורמות להצפות מדי פעם (בעיקר 

בשכונה המרכזית של      סילואן).

צנרת אספקת המים בשכונה במצב סביר.  ❖

האשפה נאספת על-ידי קבלן-משנה של   העירייה בתדירות סבירה.  ❖

15  מספר הדירות לא כולל את א״ס 811 בגלל נתונים חסרים.
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תנאי הנגישות הקשים לבתיהם של נכים בשכונת      סילואן

תחבורה ציבורית

מגיע  לעופל,   ואדי  קו 76  מזרח:  האזור  למע״ר  את  מחברים  ו-76א  האוטובוס 76  קווי 

חילווה  ואבו-תור. קו 76א מגיע   לסילואן,     עין א-לוזה  וראס אל עמוד. קו 5   מג׳בל-מוכבר 

משרת גם את      ואדי קדום.

שטחים פתוחים

בשכונה ניכר מחסור חמור בגנים שכונתיים, בפינות-משחק לילדים ובשטחים פתוחים. 

קולחים  זרימת  של  תוצאה  לרוב  זו  אך  הנחלים,  תוואי  ליד  ירוקים  שטחים  יש  אמנם 

והם אינם יכולים להיחשב שטחים פתוחים אפקטיביים. לאחרונה הוכשר    גיא בן-הינום 

כשטח פתוח עירוני ובשל סמיכותו  לסילואן הוא עשוי לשמש את התושבים.
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מסגדים בשכונה

רחובאזורשם מסגדמס׳

סוויח     ראס אל עמודאבו הרירה1

 עין תחתא  עין תחתאאל עין אל תחתא2

חארה ואסטהחארה ואסטאאל שייח׳  עבדאללה3

     סילואןאלעומרי4

     סילואןגלעין הכפרבאר איוב5

 א- שיאח   אל  שיאחבלאל בן רבאח6

     סילואן     סילואןחמזה7

   דרך   יריחו     ראס אל עמוד  מוחמד אלפאתח8

 עין לוזה  עין לוזהצאלח אעור9

חוש מראע׳החוש מראע׳האבו זר אלע׳פארי10

סוויחסוויחסוויח11

המקור: סקר מסגדים  במזרח-ירושלים, 2006,   מוחמד  נכאל.

אתרים

בתחומי סילואן      מצויים אתרים רבים וחשובים:

אתרי   עיר -דוד —  מעיין  הגיחון,   נקבת חזקיהו,   שטח G,  בריכת השילוח ועוד.

 העופל — גן ארכיאולוגי הסמוך לחומות       הר הבית המציג ממצאים מרשימים מתקופת 

   בית שני, התקופה הביזאנטית והתקופה המוסלמית הקדומה.

קברים בכפר סילואן      — בין בתי הכפר פזורים קברים מימי  בית ראשון, כמו קבר בת 

פרעה וקבר ״יהוא אשר על הבית״.

   עין רוגל —  ביר איוב — באר בעומק של 40 מטר שאינה פעילה כיום. מקור השם העברי 

אינו ברור ואולי הוא קשור לרגליים שבהם נעזרו בעת הכביסה במעיין. שמו הערבי של 

המקום הוא   ״ביר איוב״ כי על-פי המסורת המוסלמית רחץ בו איוב ונרפא מפצעיו. לפי 

המוסלמים, שופצה הבאר על-ידי  צלאח א-דין. 
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השילוח  ליד  בריכת  הפרנציסקנים  בבעלות  מתחם   — ישעיהו  —   קבר  ישעיהו    עץ 

 בסילואן. עולי-רגל נוצרים זיהו במקום את העץ שבו נבלע ישעיהו ואת קברו. העץ עמד 

במקומו עד לשנות ה-40 של המאה ה-20. בסמוך נתגלו בשנת 1889 שרידים של כנסייה 

ביזאנטית. 

אל  (ג׳בל  בטן  המשחית  בראש       הר  צרפתיים  ואכסניה  מנזר  בית- אברהם —    אכסניית 

הווא). המקום נמצא בבעלות סורית קתולית ומושכר לארגון צדקה המפעיל בית-הארחה 

לצליינים עניים.

בכנסייה  המשולבים  וצלבנית  ביזאנטית  כנסייה  שרידי   — גליקנטו  אין  פטרוס    סנט 

חדשה שנבנתה ב-1931. האתר מזוהה במסורת הקתולית עם סיפור כליאתו של   ישו בבית 

הכוהן הגדול  כייפא והתכחשותו של פטרוס לישו שלוש פעמים, שאירעה עוד לפני קריאת 

האסמפסיוניסטים  מסדר  בבעלות  נמצא  המקום  קנטוס).  גלוס   — (בלטינית  התרנגול 

המפעיל את המקום. 

חצובות  מערות-קבורה  של  גדול  ריכוז  נמצא  בגיא   − בן-הינום  מערות-קבורה  בגיא 

מימי  בית ראשון  ובית שני, שבחלקן נעשה שימוש נוסף בתקופה הביזאנטית. המערות 

מימי  בית ראשון נמצאות ברובן בחלקו העליון של הגיא, ובתחתיתו נמצא ריכוז המערות 

הגדול ביותר מימי    בית שני. 

איש  על-ידי    יהודה  המקום  נקנה  הנוצרית  המסורת  על-פי  הדם) —  (שדה  דמא      חקל 

קריות בכסף שקיבל תמורת הסגרתו של   ישו. במקום נמצאו מערות וחללי קבורה מימי 

   בית שני שנעשה בהם שימוש בתקופה הביזאנטית ובימי הביניים. 

ונקרא   1892 בשנת  נבנה  דמא״,  גם  ״חקל  שמכונה  המנזר,   — אונופוריוס  סנט    מנזר 

הפטריארכיה  בבעלות  הוא  המנזר  הרביעית.  מהמאה  אונופוריוס  היווני  הנזיר  על-שם 

היוונית אורתודוכסית ומתגוררות בו נזירות יווניות. אולם התפילה שלו בנוי בתוך חלל 

תת-קרקעי ששימש מערת-קבורה יהודית. בתחום המנזר מערות-קבורה רבות מימי    בית 

שני. 

שכונת      ואדי קדום

מיקום ומבנה השכונה

שכונת      ואדי קדום נמצאת על מורדות ואדי בין    דרך   יריחו בצפון  ועין א-לוזה בדרום, 

שכונת  נמצאת  לשכונה  מצפון  מעבר   לדרך   יריחו.  של   ואדי  עבדאללה  המשכו  שהוא 
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שכונת ראס      אל עמוד, מדרום −    ג׳בל-מוכבר וממזרח −  הכפר     אבו-   א-שייח, ממערב − 

דיס.

שטח וחלוקה לאזורים סטטיסטיים

שכונת      ואדי קדום היא חלק מאזור סטטיסטי 815 הכולל גם את ראס      אל עמוד. שתי 

השכונות  משתרעות על פני 694 דונם.

רקע היסטורי וייסוד השכונה

השתייך  והוא  פתוח  היה  האזור  שנה.   40 לפני  קיימת  היתה  לא  קדום  שכונת      ואדי 

לאדמות הכפר סילואן.      ב-30 השנים האחרונות התיישבו בוואדי תושבים שרובם ממוצא 

 חברוני. בשנים האחרונות נוספו תושבים רבים לשכונה עקב בניית    גדר ההפרדה וחששם 

של תושבים רבים לאבד את תעודת הזהות הישראלית ואת זכויותיהם הסוציאליות. לכן 

חזר חלק מהם להתיישב באזור זה. 

אוכלוסיית השכונה

בשכונה מתגוררים מעל 10,000 תושבים. הרמה החברתית-כלכלית של תושבי השכונה 

היא נמוכה ביותר, והם נמצאים בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי של      מזרח-ירושלים.

כלכלת השכונה

רבים מתושבי השכונה נתמכים על-ידי קצבאות שונות. חלקם הגדול עובד בשירותים 

שונים.

שירותי-ציבור

יכולות  המשפחות  כל  שלא  פרטיים  גני-ילדים  מספר  פועלים  בשכונה   — גני-ילדים 

לעמוד בדרישותיהם הכספיות. בשכונה קיים מחסור בגנים עירוניים. התושבים הקימו 

על חשבונם גן-ילדים בצמוד למסגד המקומי, לאחר  שהעירייה לא עמדה בהתחייבויותיה 

להקים במקום גן-ילדים עירוני.
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הקמת  יזמו  התושבים  ובכיתות.  בבתי-ספר  חמור  מחסור  שורר  בשכונה  בתי-ספר — 

בית-ספר במרכז השכונה, אך   העירייה לא אישרה את בנייתו. במקומו הוקם בית-ספר 

בו  והצפיפות  כיתות  שמונה  כולל  הוא  מעורב,  הוא  הספר  בית  ארעיים.  במבנים  קטן 

עמוד  אל  או  בראס  לומדים  בג׳בל-מוכבר  רבים  ילדים  בכיתות  המחסור  בשל  גדולה. 

ואחרים אינם לומדים כלל.

בית-ספר שכונתי הפועל במבנים ארעיים (מנ״דים)

ארגונים קהילתיים בשכונה

בשכונה פועל ועד שכונה בראשות אבו נאזי, וחברים בו כמה מהנדסים ועורכי-דין.

שירותים חסרים ובעיות שונות

בשכונה חסרים השירותים הבאים: סניף דואר, סניף בנק, מרפאות, מועדון קשישים וגני-

משחקים לילדים. מתנ״ס א-       טור אחראי על אספקת שירותי חברה ותרבות בשכונה, אך 

תושבי סילואן      המרוחקים אינם נהנים משירותיו. איסוף האשפה בשכונה לוקה בחסר 

ועובדי-ניקיון כמעט שאינם נראים בשכונה.
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שטחים פתוחים

בשכונה שורר מחסור גדול בשטחים פתוחים ציבוריים, בגנים שכונתיים ובפינות-משחק 

לילדים.

״מגרש המשחקים״ של ילדי      ואדי קדום

בנייה

רוב הבנייה בשכונה אינה חוקית מכיוון שאין הסדר קרקעות.   העירייה הטילה קנסות 

גבוהים והוציאה צווי-הריסה נגד חלק מהמבנים הלא-חוקיים, שחלקם כבר בוצע. יש 

תושבים המתגוררים במערות ובפחונים מחשש להריסת בתים. התושבים מנסים להסדיר 

את נושא התכנון בשכונה, אך עד עתה ללא הועיל. השכונה בנויה בצפיפות רבה והבתים 

מגובבים זה על זה. 

             



127

בנייה מגובבת   בוואדי קדום

תחבורה ציבורית

התושבים  אליה.  נכנס  אינו  אך  לשכונה,  הכניסה  בצומת  עובר  מס׳ 5   לג׳בל-מוכבר  קו 

מבקשים שהאוטובוס ייכנס לשכונה. ישנה תכנית לשינוי המצב, אך זו טרם יושמה.

תשתיות

בשכונה פועלות מערכות ביוב וניקוז, אך אין בהן די בעונת החורף. הטופוגרפיה הקיצונית 

גורמת לשיטפונות, לסחף ולהתמוטטות סלעים. רבים מפתחי הניקוז שבכביש סתומים, 

על-ידי  נסלל  הוואדי  במרכז  העובר  הכביש  והבתים.  הרחובות  להצפת  גורם  והדבר 

התושבים ולא שופץ זה שנים רבות. אין בשכונה מדרכות.
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מצב התשתיות   בוואדי קדום

          איסוף ופינוי אשפה לקוי                מערכת ניקוז שאינה מתפקדת

שכונת     ואדי ג׳וז

מיקום ומבנה השכונה

השכונה נמצאת בערוץ            נחל  קדרון העליון (    ואדי ג׳וז) מצפון-מזרח   לעיר העתיקה. מצפון-

שכונת   − ממזרח  הצופים,  −    הר  ומצפון  ג׳ראח  שכונת   שייח׳  נמצאת  לשכונה  מערב 

  עכבאת סוואנה, מדרום וממערב −   ּבאּב א-זהרה. 

שטח וחלוקה לאזורים סטטיסטיים

שטח (בדונם)שם האזורמספר א״ס

347  ואדי אל-ג׳וז785
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מקור שם השכונה, פירוש ומשמעות

    ואדי ג׳וז (   נחל אגוז) נקרא כך, כנראה, על שם עצי האגוז שגדלו באזור. כיום עומד רק 
עץ אחד כזה בפינת  הרחובות שמואל בן-עדיה ואומרו אל קייס. לפי דעה אחרת מדובר 

בשיבוש שמו הלועזי של המקום    ״עמק יהושפט״ (ג׳וזפט). הנחל הוא חלקו העליון של 

         נחל  קדרון.

רקע היסטורי וייסוד השכונה

אזור     ואדי ג׳וז שימש אתר פינוי אשפה לתושבי העיר לפני היציאה מהחומות. השכונה 

זכה  האזור  מהחומות.  המוסלמית  היציאה  מתהליך  כחלק  ה-19  המאה  בסוף  נוסדה 

שהיה  לאחר   ,1871 בשנת  הפרחים  של   שער  מחדש  פתיחתו  בעקבות  פיתוח  לתנופת 

סגור יותר מ-30 שנה. בניגוד לשכונות   שייח׳ ג׳ראח  והמושבה האמריקאית, המתיישבים 

הראשונים   בוואדי ג׳וז לא היו עשירים. הם השתייכו למשפחות גושה (קצבים ומוכרי-

צאן), נירוך (קישוט ובנייה) ואנסארי (שעבדו בשירות   מסגד אל אקצא). משפחות נוספות 

שהיו בין המייסדים הן עפיפי, חיג׳אזי והדמי. 

אוכלוסיית השכונה

גושה  משפחת  בינוני:  חברתי-כלכלי  ממעמד  ותיקים  ירושלמים  היו  השכונה  מייסדי 

בשנת 1856  הגיעה   מחברון  נירוך  משפחת  שנים;  מאות  לפני  לירושלים  עברה  מדמשק 

ומשפחת אנסארי נמצאת בירושלים מהמאה השמינית. הרמה הכלכלית-חברתית כיום 

היא בינונית עד נמוכה.

מספר התושבים גדל באיטיות לאורך השנים, בממוצע של כ-2.5% לשנה.

גידול האוכלוסייה  בוואדי ג׳וז

19861990199620002006השנה

5,2005,9006,0376,7408,093מס׳ תושבים

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.
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כלכלת השכונה

כלכלת השכונה מתבססת על אזור התעשייה והמלאכה במרכז הוואדי, הכולל מוסכים, 

כלל  את  משרת  האזור  אחרות.  וחנויות  מסגריות  בתי-מלאכה,  חלפים,  לממכר  חנויות 

תושבי  ירושלים המזרחית והמערבית. זהו אזור הפעילות השני בחשיבותו לאחר  המע״ר 

של    מזרח העיר. בשכונה גם בית- מלון בשם אל ּכאזאר.

שירותי-ציבור

בכניסה  הפנים  משרד  של  סניף  נחנך  לאחרונה   — וממלכתיים  עירוניים  שירותים 

הצפונית לשכונה, במבנה שהיה אמור לאכלס את בית הספר לבנות ״מאמונייה״.

שירותי תרבות, ספורט ופנאי — השכונה נמצאת באזור השירות של מתנ״ס  בית-דוד 

ובסמוך לו. התושבים משתמשים גם בשירותיו של    מרכז פיילי הסמוך  למוזיאון רוקפלר 

שּבמעלה השכונה.

מוסדות-חינוך בשכונה

גני-ילדים — בשכונה פועלים שני גני-חובה פרטיים.

בתי-ספר

1.  בית-ספר אלווין-בכריה לחינוך מיוחד: בית-ספר עירוני מעורב לבנים ובנות. המבנה 

נמצא  נוסף  מבנה   .1999 בסוף  נפתח  הוא  גן-ילדים.  וכולל  בשכונה  נמצא  המרכזי 

 בעיר העתיקה. האדמה עליה הוקם ביה״ס שייכת   לווקף המוסלמי. בית הספר נוסד 

ומנוהל על-ידי   העירייה;

2.  בית-ספר אום עומארה אלמאזיניה: בית-ספר פרטי;

מוגדרים  והמורים  התלמידים  שבו  בית-ספר  של   אונר״א:  לבנים  יסודי  בית-ספר    .3

כפליטים.

מוסדות להשכלה גבוהה — מכללת YW: מכללה מקצועית לבנות בבעלות נוצרית.

ארגונים קהילתיים בשכונה

שופט  גם  פועל  בשכונה  הסמוכה.  ג׳ראח  שכונת   שייח׳  על  גם  אחראי  השכונה  מוכתר 

ומגשר חברתי, המשמש בורר בסכסוכים שונים ומקובל גם על ערביי ישראל.
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שירותים חסרים ובעיות שונות

ממצוקת  סובלים  הקיימים  הספר  ובתי  יסודיים,  בבתי-ספר  מחסור  יש  בשכונה   ❖

כיתות קשה. בית הספר התיכון ״מאמונייה״ רחוק יחסית ואין אליו הסעות ואילו 

בתי הספר הפרטיים יקרים מדי. כיום נבנה בצפון השכונה מוסד חינוכי (בית-ספר 

יסודי, בית-ספר תיכון ומכללה) המוקם במימון סעודי.

התושבים זקוקים למועדונים לזקנים ולנוער.  ❖

התושבים משלמים, לדבריהם, ארנונה גבוהה מאוד למגורים ולמסחר (אזור א׳ וב׳)   ❖

למרות רמת-הכנסתם הלא-גבוהה, אך אינם זוכים לשירותים מספקים. הם מבקשים 

לעדכן את הגדרת האזורים כך שתתאים למצב בשטח. 

ישנם  וכי  הצורך  די  האזור  את  מנקה  אינה  כך  שהעירייה  על  מתלוננים  התושבים   ❖

מצבורי אשפה רבים בשכונה.

אין בשכונה גנים ציבוריים וקיים מחסור כללי בפינות-משחק לילדים ולנוער.  ❖

בנייה 

בכל  ויותר.  קומות  ארבע  בני  למבנים  צמודת-קרקע  מבנייה  השתנתה  בשכונה  הבנייה 

אינו  הדירות  מצב  מ״ר.  ל-90   60 בין  הוא  הדירות  ושטח  דירות  שתי  לרוב  יש  קומה 

אחיד: יש דירות ישנות ומוזנחות ואחרות חדשות ומסודרות. תהליך קבלת היתרי הבנייה 

הוא בעייתי ועולה ממון רב. בשכונה יש עדיין עתודות-קרקע לבנייה, אך הבנייה אינה 

מתממשת. לאחרונה הופקעו 45 דונם לצורכי   הגן הלאומי   ״עמק-צורים״ למגינת-ליבם 

ומחירי  דירות,  אחר  בחיפוש  השכונה  את  לעזוב  נאלצים  הצעירים  שכן  התושבים,  של 

השכירות במקום גבוהים מאוד. בשנים האחרונות נבנה בצפון השכונה פרויקט מגורים 

בשל  מגורים,  לאזור  התעשייה  אזור  את  להפוך  מעוניינים  התושבים  על-ידי   הווקף. 

המחסור בדירות בשכונה. בעבר דובר על-פינוי המוסכים, אך עד כה מאומה לא נעשה.

מספר הדירות בשכונה עולה לאחרונה בקצב של כ-3%-4% בשנה.

הגידול במספר הדירות   בוואדי ג׳וז

19881992199620002006השנה

6887198049061,070מספר דירות

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.
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תשתיות

מצב התשתיות סביר, אך התחזוקה לוקה בחסר. הכבישים בשכונה לא זופתו מזה 40 

שנה. צנרת המים בשכונה במצב סביר.

תחבורה ציבורית

תושבי השכונה סובלים מהיעדר תחבורה ציבורית מסודרת. אין קו אוטובוס שמחבר את 

אזור      שער שכם לשכונה. בעבר פעל קו כזה, אך פעילותו הופסקה. ישנם קווים שעוברים 

בירה  קו 18  לרמאללה  ואל  (למשל  הסופי  היעד  את  בעיקר  משרתים  הם  אך  בשכונה, 

או קו 75  לא-טור  וא-זעיים). חלק מהתושבים משתמשים בשירותים של משרדי מוניות 

שחלקן רשום כחוק ואחרות פועלות בלא היתר חוקי.

שטחים פתוחים

בשכונה חסר גן-משחקים. בתוואי הנחל מתוכנן   גן לאומי ( עמק-צורים).

מסגדים בשכונה

רחובשכונהשם מסגדמס׳

 אח׳טל    ואדי ג׳וזחיג׳אזי1

מקדסי    ואדי ג׳וזעאבדין2

המקור: סקר מסגדים,    עיריית-ירושלים.

אתרים

של  המופתי  שהיה  ח׳לילי,  אל  על-ידי  שייח׳   מוחמד  שהוקם  מבנה   — שייח׳  אל    קצר 
ירושלים בראשית המאה ה-18. כיום המבנה מוזנח ונמצא בתחומי   גן רוקפלר.

היהודית  המסורת  חצר.  שבחזיתה  בסלע  חצובה  מערת-קבורה   − הצדיק     קבר  שמעון 

מזהה את המערה כמקום קבורתו של  שמעון הצדיק שחי במאה הרביעית לפני הספירה. 

המערה היתה שנים רבות בבעלות ערבית, עד שנקנתה על-ידי יהודים בשנת 1876. המקום 

משמש כיום לתפילה ומופעל על-ידי   הרשות למקומות קדושים במשרד התיירות. 
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  מערת סנהדרין הקטנה − מערכת קבורה חצובה בסלע, הכוללת שני אגפים שלהם חצר 

כמקום  המערה  את  מזהה  ה-19,  מהמאה  כנראה  מאוחרת,  מסורת  משותפים.  ומבוא 

על-ידי  ומופעל  לתפילה  כיום  משמש  המקום  הקטנה.  סנהדרין  אנשי   23 של  קבורתם 

  הרשות למקומות קדושים במשרד התיירות.

נמצא  השטח  והתפלל  הרמב״ן.  למד  המסורת  על-פי  שבה  מערה   −    מערת  הרמב״ן 

בבעלותה של משפחת אבו ג׳יבני הערבית שניסתה לגדר אותו בשנת 2000 כדי להקים 

במקום מגרש להשכרת רכב. בעקבות תביעה משפטית הכריז שר הדתות שמדובר במקום 

קדוש וכך גם קבעה ועדה שמונתה לבדיקת העניין בעקבות עתירה לבג״ץ. כיום ישנה 

גישה חופשית למקום, אולם העניין עודנו נתון בהליכים משפטיים.

שכונת    ג׳בל-מוכבר —     סוואחרה ע׳רבייה

מיקום ומבנה השכונה

—    ג׳בל- הנציב  רכס    ארמון  של  מורדותיו  על  העתיקה,  מדרום   לעיר  נמצאת  השכונה 

שלוחות  שלוש  של  הוא  האזור  של  הטופוגרפי  המבנה  מטרים.   795 שגובהו   − מוכבר 

קשה  הטופוגרפי  המבנה  אל          נחל  קדרון.  המשתפלים  ביניהן  עמוקים  וערוצים  תלולות 

והוא מקשה על החיים במקום. השכונות הגובלות בשכונת    סוואחרה ע׳רבייה הן: ִמצפון 

הכפר סילואן,      ממזרח −      סוואחרה אל שרקייה  ואבו-דיס, (מעבר  לגדר ההפרדה), מדרום − 

השכונה  הנציב).  (   ארמון  היהודית     תלפיות-מזרח  השכונה  וממערב —  באחר  הכפר    צור 

בהן:  צלעה,  המתגוררות  החמולות  על-פי  המחולקות  תת-שכונות  חמש  בתוכה  כוללת 

 חי פארוק, קונבר, ג׳דירה  ושייח׳ סעד. כמו כן, ישנם אזורי-מגורים מיוחדים (ח׳ושים) 

לחמולות העיקריות: עוויסאת, שקיראת וכו׳.

שכונת    שייח׳ סעד

השכונה נבנתה בהדרגה ב-20 השנים האחרונות על-ידי תושבי    ג׳בל-מוכבר מחוץ לגבול 

כל  את  שם  ומקבלת  חלק  מג׳בל-מוכבר  היא  השכונה  של    עיריית-ירושלים.  השיפוט 

השירותים. הקמת  גדר הביטחון גרמה לעזיבה המונית של הבתים בשכונה וכיום כשני 

שליש מהם ריקים. התושבים נקטו בהליכים משפטיים לשינוי תוואי הגדר והעניין עדיין 

נידון  בבית המשפט העליון. בשכונה כ-1,500 תושבים, כ-1,000 מהם בעלי תעודות-זהות 

ישראליות. במחסום הניצב בכניסה לשייח׳ סעד נבדקים כל המבקשים לעבור במקום, 

כולל תלמידים, חולים וכדומה. במקום אין סככת-הְמתנה והדבר גורם סבל לתושבים.
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שטח וחלוקה לאזורים סטטיסטיים

שטח (בדונם)שם האזורמספר א״ס

1078 ח׳רבת בית-סחור,    ארמון הנציב816

2949   ג׳בל-מוכבר821

4027סה״כ

מקור שם השכונה, פירוש ומשמעות

את  שכבש  ח׳טאב  אבן  עומר  מיוחס  לח׳ליף  הגדול)  (ההר  השם     ״ג׳בל-מוכבר״  מקור 

ירושלים מידי הביזאנטים. בהגיעו בנקודה הגבוהה על הרכס המשקיף אל העיר    העתיקה 

מדרום, נעצר וקרא: ״אללה אּכבר״ (אלוהים גדול) ועקב כך נקרא המקום בפי המוסלמים 

״ג׳בל-מוכבר״ עד היום.

באזור  המתיישבים  מראשוני  שהיה  סאחורי  הוא  אחמד  השם  ״סוואחרה״  מקור 

ורבים מהתושבים הם מצאצאיו. למעשה, שם זה הוא כינוי לתושבי המקום ולא לאזור. 

וכדומה.  בית-סחור״  א- סוואחרה״,  ״ח׳רבת  בין  ״ערב  לחלוקה  רבה  משמעות  אין  לכן, 

החלוקה בין     סוואחרה אל ע׳רבייה   וסוואחרה אל שרקייה נבעה מהקמת שני בתי-ספר 

נפרדים באזורים אלה (ראה בפרק על מערכת החינוך בשכונה) וקיבלה חיזוק עם קביעת 

גבול השיפוט של ירושלים ב-1967 שחילק בין שני האזורים. בפועל מדובר באזורים בעלי 

מאפייני-אוכלוסייה דומים. מוצא התושבים הוא בדווי.

רקע היסטורי וייסוד השכונה

התיישבות  א-דין  עודד  צלאח  בשנת 1187,  מידי  הצלבנים,  ירושלים  את  שכבש  לאחר 

בני  משבט  בדווים  ירושלים  לאזור  העביר  הוא  זו  ממדיניות  כחלק  בארץ.  מוסלמים 

עוקבה מדרום     עבר הירדן המזרחי ואלה הקימו 22 כפרים. ההתיישבות הראשונה היתה 

באזור   אל חרד׳אן,  בסוואחרה אל שרקייה של היום. האזור הראשון היה  ח׳רבת בית-

סחור שנבנה על-ידי   אחמד אל סאחורי שהיה מבני עוקבה, וכל שבטי   ערב אל  סוואחרה 

ה-20  המאה  של  ה-30  בשנות  במערות.  התושבים  התגוררו  בתחילה  לזרעו.  מיוחסים 

החלה באזור בנייה של דירות חדר אחד או שניים ולידם בית-שימוש חיצוני ובור-מים 

לאיסוף מי-גשם. בשנות ה-60 היתה בנייה מסיבית באזור    ג׳בל-מוכבר. תושבי המקום 
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היו בדווים משבטים שונים ומקורות הפרנסה שלהם היו בעיקר חקלאות וצאן. מעטים 

עבדו במפעלי       ים המלח או שסחרו במלח.

מבט  מג׳בל-מוכבר על    סוואחרה ע׳רבייה, ברקע −  גדר הביטחון

אוכלוסיית השכונה

רוב התושבים הם ממוצא בדווי, מקורם   בעבר הירדן המזרחי והם צאצאים של  אחמד 

השתייכו  סילואן      ואדמותיהם  מהכפר  שמקורם  פארוק  לתושבי  חי  פרט  סאחורי,  אל 

לכפר הזה. אין כמעט זרים או   חברונים במקום. בשכונה שני שבטים גדולים:

סרכי  ג׳עביס,  משאהרה,  בשיר,  עוויסאת,  המשפחות  את  הכולל  ג׳עפרה  אל  שבט   .1

וכ׳לאילה;

שבט הלסה הכולל את המשפחות שקיראת, עבידאת, זעתרה וזחאיקה.  .2

הרמה החברתית-כלכלית של התושבים היא בינונית עד נמוכה וישנם רק כ-20 תושבים 

הנחשבים ״עשירים״.
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מספר התושבים באזור גדל בקצב ממוצע של כ-3.5% לשנה.

הגידול במספר התושבים  בג׳בל-מוכבר

19861990199620002006השנה

16,10017,20022,08425,84631,653מס׳ תושבים

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה, הנתונים כוללים את        אבו-תור  ואום ליסון.

כלכלת תושבי השכונה

ומפעל  שירותי-בנייה  נגריות,  מוסכים,   — זעירה  במלאכה  עוסקים  השכונה  תושבי 

״חמודה״ למעדני-חלב וכן שירותי-מסחר שונים — בתי-מרקחת, מאפיות וחנויות-מזון. 

ישנם תושבים המועסקים מחוץ לשכונה בענפי השירותים, הבנייה, הרכב  ועוד.

שירותי-ציבור

שירותי-רפואה

של  ואחת  לאומית  של  אחת  כללית,  קופ״ח  של  שלוש  מרפאות:  חמש  פועלות  בשכונה 

מאוחדת. קופות החולים פועלות באמצעות זכיינים והן מספקות שירות טוב.

בשכונה פועל בית האבות ״אל רחמה״ שנוסד בשנת 1978   באבו-דיס על-ידי   הווקף 

המוסלמי והועבר  לג׳בל-מוכבר.

שירותי תרבות, ספורט ופנאי

מועדון    ג׳בל-מוכבר הוא מועדון ספורט המשתתף בליגה של השטחים;   .1

מרכז    ג׳בל-מוכבר לשחייה ולספורט ימי — המרכז משתתף בתחרויות בינלאומיות.  .2

בית-קברות 

  בית הקברות נקרא על שם  אחמד אל סאחורי הקבור במסגד הקרוי על שמו ונמצא סמוך 

לבית הקברות. לכל חמולה יש חלקה משלה בתוך בית הקברות. בבית הקברות נקברו 

גם תושבים  מסוואחרה שרקייה, שמחוץ לגבולות ירושלים של ימינו.
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מוסדות-חינוך בשכונה

סמוך  לדרך  הערבי)  (הקולג׳  הערבית  המכללה  הוקמה  בתקופת  המנדט  היסטוריה — 

      חברון.  בג׳בל-מוכבר למדו הילדים הקטנים בכותאב — כיתת-לימוד הסמוכה למסגד בה 

מלמדים שייח׳ים לקרוא בקוראן. בשנת 1945 הוקמו שני בתי הספר הראשונים — האחד 

 בסוואחרה אל שרקיה והאחר  בסוואחרה אל ע׳רבייה. בתחילה לא היו בבתי-ספר אלה 

חצרות ושירותים, ובכל אחד מהם היו רק שני חדרי-לימוד. 

הספר  בבתי  המשולבים  גנים  ומספר  פרטיים  גני-ילדים  תשעה  בשכונה  גני-ילדים — 

(כמו בבית הספר   צלעה). בנוסף מפעילה עמותת הנשים    אום ליסון שני גני-חובה.

בתי-ספר

בית-ספר יסודי לבנות  סוואחרה: בית-ספר עירוני;  .7

בית-ספר מכין לבנות  סוואחרה: בית-ספר עירוני;  .8

בית-ספר יסודי לבנים  סוואחרה: בית-ספר עירוני;  .9

בית-ספר  צלעה יסודי מעורב (כיתות א׳-ט׳): בית-ספר עירוני. בבית הספר כ-1,800   .10

תלמידים; 

בית-ספר מכין לבנים אל    סוואחרה אל ע׳רבייה: בית-ספר עירוני;  .11

בית-ספר תיכון    ג׳בל-מוכבר לבנות: בית-ספר עירוני;  .12

בית-ספר יסודי (כיתות א׳-ו׳) של עמותת    ג׳בל-מוכבר;  .13

הרשת  על-ידי  מופעל  הספר  בית  לבנים.  עבידייה  אל  תיכון  סוואחרה  בית-ספר   .14

החינוכית ״סכנין״, המשמשת קבלן-משנה של   העירייה והוא נחשב בית-ספר מוכר 

על-ידי   העירייה.

הסעות למוסדות-חינוך קיימות רק עבור תלמידים שמקום-מגוריהם מרוחק שני ק״מ 

ויותר מבית הספר. בבתי הספר קיימת מצוקה חריפה של כיתות: אולם הספורט של בית 

משמרות.  בשתי  לימודים  התקיימו  שעברה  בשנה  לכיתות-לימוד;  הוסב  התיכון  הספר 

רמת  פרטיים.  ובבתי-ספר  העתיקה,   בצור-באחר  גם  בעיר  לומדים  מהשכונה  ילדים 

הלימודים בבתי הספר בשכונה היא נמוכה.
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ארגונים קהילתיים בשכונה

ועד שכונת    ג׳בל-מוכבר — התארגנות תושבים שהוקמה בשנת 2003 במטרה לשפר את 

התשתיות והשירותים במקום. ועד השכונה פעיל בתחומים שונים;

כסף  האוספים  דתיים  אנשים  ממספר  המורכב  שכונתי  ועד-צדקה   — זכאא  אל  ועד 

מתושבים ומחלקים לעניים ולנזקקים;

עמותת נשים    אום ליסון — עמותה העוסקת בשירותי-חינוך;

ועד ההורים — ועד מרכזי גדול המורכב מנציגי הורים מכל בתי הספר בשכונה.

שירותים חסרים ובעיות שונות 

בשכונה אין מתנ״ס. התושבים אמורים לקבל את השירות  בבית-צפאפה המרוחקת;  ❖

בשכונה אין לשכת-רווחה. התושבים נאלצים להגיע ללשכה המרכזית בשכונת   ּבאּב   ❖

א-זהרה; 

פחי האשפה הקיימים קטנים ומספיקים לכ-10% מכמות האשפה. ברחבי השכונה   ❖

מצטברות ערימות-זבל גדולות.   העירייה אינה מחליפה פחי-זבל ישנים. בעבר סופקו 

לשכונה שקיות-זבל, אך החלוקה הופסקה; 

אחרות,  לשכונות  לנסוע  נאלצים  והתושבים  לילדים  גני-משחקים  הכפר  בכל  אין   ❖

למרות שישנם שטחים עליהם ניתן לבנות גני-משחקים. מגרש כדורגל קיים באחד 

רכוש  מס  שלטונות  אך  התושבים,  אחד  על-ידי  נתרם  השטח  בשכונה.  הוואדיות 

תובעים ממנו 1.5 מליון ש״ח עבור שינוי ייעוד השטח. המגרש אינו מכוסה דשא ואין 

במקום יציעים או מתקנים נוספים;

חנויות  משלימים:  בשירותי-מסחר  מחסור  קיים  מסחרי.  מרכז  קיים  לא  בשכונה   ❖

בגדים, נעליים, צורכי צילום וציוד משרדי; 

חלק מהכפר (   שייח׳ סעד) נותק על-ידי  גדר הביטחון.  ❖

בנייה 

התכניות התקפות של האזור כוללות שטחים מועטים מדי לצורכי-מגורים ומבני-ציבור. 

בלתי- לבנייה  גרם  הדבר  קומות.  שתי  של  לגובה  הם 37.5%  המותרים  הבנייה  אחוזי 
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חוקית בהיקף נרחב. הבנייה בשכונה היא צמודת-קרקע ברובה ואין כמעט בנייה לגובה 

או בנייה מסחרית. הבנייה היא משפחתית והבנים בונים את בתיהם סביב בית המשפחה 

הבונה  לוי,  עבוד  הקבלן  של  בהתנגדויות  הבנייה  נתקלת  האחרונה  בתקופה  המקורי. 

את   שכונת ״נוף ציון״ בסמוך  לטיילת. אחוזי הבנייה שניתנו לו הם 400%. בשכונה יש 

אישורי-בנייה  לקבל  זוכים  אינם  הם  אך  ומוסדות,  בניינים  להקים  המעוניינים  יזמים 

מהעירייה. 

מספר הדירות בשכונה16 עלה בשנים 2004-1996 בכ-77%.

הגידול במספר הדירות  בג׳בל-מוכבר

19881992199620002006השנה

8198101,2361,7673,157מספר דירות

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.

   שייח׳ סעד — השכונה המנותקת שמעבר  לגדר ההפרדה

16  מספר הדירות כולל גם את שכונת        אבו-תור וחלקו חּושב על-פי חלקה היחסי של האוכלוסייה.
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תשתיות

בשכונה יש בעיות תשתית בתחומים הבאים:

תשתית הכבישים מיושנת ואינה מתוחזקת כראוי. המבנה הטופוגרפי הבעייתי מקשה   ❖

האמריקאית״)  (  ״הדרך  עובר  הכביש  הירדני  השכונה  בתחום  בשכונה.  התנועה  על 

  מירושלים המזרחית   לבית-לחם. כביש זה הוא צר (רוחבו 3 מ׳ בלבד), הוא משופע 

בבורות וחסר שוליים, אך ישנה תכנית לטפל בו. רוב רחובות השכונה הם סמטאות 

הספר  צלעה,  בית  אל  הדרך  לקוי.  ותכנונם  גדרות  או  מעקות-בטיחות  ללא  צרות 

המשרת כ-1,800 תלמידים, היא עקלקלה ואין בה מדרכות והדבר גרם כבר לתאונות 

דרכים קטלניות. תנאי התחבורה הקשים גורמים לפגיעה בנפש, נזקים ובלאי מואץ 

לכלי הרכב.

לא קיימים תמרורים, שלטי רחובות, מדרכות ומקומות חניה מסודרים. ישנו אזור   ❖

קטן שבו קיימים מרכיבים כאלה, סמוך לשכונת     תלפיות-מזרח.

תאורת-רחוב קיימת רק ב-10% מהשכונה.  ❖

נתוני    חברת  הגיחון,  על-פי  השכונה.  חלקי  ברוב  קיימות  לא  וניקוז  ביוב  תשתיות   ❖

כ-50% מהמבנים מחוברים לביוב, אך לא קיימת מערכת-ניקוז מסודרת.

בשכונה קיימת תשתית טלפון, אך קיימת בעיה בחיבורים והקווים בעייתיים.   ❖

אינם  שלה  והלחץ  הגובה  הקוטר,  כלומר  תת-תקנית,  היא  בשכונה  המים  תשתית   ❖

נכונים. באזור ישנו מחסור במתקני איגום.

  כביש הטבעת המזרחי המקודם על-ידי    עיריית-ירושלים אמור לעבור בשטחי השכונה, 

אך לא ברור אם הוא יביא לשיפור מערכת הדרכים בשכונה עצמה.  הדרך האמריקאית 

אמורה לשמש כביש ראשי לעתיד.

תחבורה ציבורית

קווי האוטובוס 5 ו-5א׳ משרתים את אזור    ג׳בל-מוכבר,  צלעה  ושייח׳ סעד ומחברים אותו 

לתחנה המרכזית  ברחוב  סולטאן סולימן  ולמע״ר מזרח. ישנו מחסור בתחנות-אוטובוס. 

  העירייה ומשרד התחבורה התקינו שמונה סככות והבטיחו להתקין עוד שמונה, אך יש 

צורך ב-50.
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שטחים פתוחים ובנייה

כיום מוגדר כמעט כל שטח השכונה ״שטח נוף פתוח״ וגם על-פי    תכנית המתאר לירושלים 

מוצעים במקום שטחים פתוחים רבים. השטחים הפתוחים אינם מפותחים. לשכונה יש 

כיום מספר רב של תכניות בניין עיר להמרת שטחים פתוחים למגורים. ריבוי התכניות 

מחייב תכנון כולל לשכונה כולה.

מסגדים בשכונה

רחובשכונה / אזורשם המסגד

    סוואחרה ע׳רּבייהאל אבראר

חיי  צלעהחיי  צלעהאל אמאוי

 חיי אל ג׳עביסאל ג׳עאביס

 חיי עאויסאתאל זאויה אל עלאויה

קנברחיי קונבראל קנאברה

 חיי אל טלבטלב

 חיי שקיראתשקיראת

בית הקברות  סוואחרה ע׳רּבייה  אחמד סאחורי

המקור: סקר מסגדים,    עיריית-ירושלים, 2006.

אתרים

האתרים הבאים נמצאים בסמוך לשכונה, אך לא בתוכה:

את  כיום  המשמש  בימי  המנדט,  הבריטי  העליון  של   הנציב  משכנו   — הנציב     ארמון 

משקיפי  האו״ם. המבנה נמצא על פסגת ההר;

לתיירות  משמשות  ושרובר)  האס  (גולדמן,  שלוש   טיילות   — הנציב    טיילות    ארמון 

ולתצפית צפונה ומזרחה, לעבר אגן העיר    העתיקה;

 מנהרת אמת המים − מנהרה חצובה שאורכה כ-400 מטרים שהיא חלק מאמת המים 

התחתונה שהובילה מים  להר הבית ועוברת מתחת לרכס    ארמון הנציב —    ג׳בל-מוכבר;
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פסל  וגן הסובלנות − פסל סביבתי שהוקם על-ידי עיריית קרקוב על אם הדרך  לסוואחרה 

ע׳רבייה.

התצפית  בטיילת גולדמן

                                                     

             

קטע מטיילת גולדמן



143

שכונות   ּבאּב א-זהרה  והמושבה האמריקאית

מיקום ומבנה השכונות

ג׳ראח,  שכונת   שייח׳  מצפון  איתן  גובלת  העתיקה.  מצפון   לעיר  נמצאות  אלו  שכונות 

ממזרח −     ואדי ג׳וז, מדרום − העיר    העתיקה וממערב −     כביש 1 (  שדרות חיים בר-לב). 

השכונות כוללות מספר אזורים:   ּבאּב א-זהרה,  המושבה האמריקאית,     דרך שכם  ושכונת 

 מסעודייה. במובנים רבים זהו אזור הליּבה של      מזרח-ירושלים.

שטח וחלוקה לאזורים סטטיסטיים

שטח (בדונם)שם האזורמספר א״ס

427  ּבאּב א-זהרה,  המושבה האמריקאית792

396עיר מזרחית —     דרך שכם,  רח׳ פיקוד המרכז793

823סה״כ

מקור שם השכונה

    ּבאּב א-זהרה (  שער הפרחים) הוא שהעניק לשכונה את שמה. זהו שיבוש השם ״סאהירה״ 
שמשמעותו ״ערנות״. המקור לשם זה הוא ״בדיקת הערנות״ שערך הח׳ליף עומר לחייליו 

על  המוסלמית  מהמסורת  נובע  שהמקור  ייתכן  אך  השער,  שמירת  על  מופקדים  שהיו 

על  א-זהרה  הקברות  הוקם   בית  גם  לכן  זה.  באזור  להתרחש  שאמורה  המתים  תחיית 

גבעה בשכונה.

אבנגליים  ושבדים  אמריקאים  קבוצת  שם  על  כך  נקראת  האמריקאית   המושבה 

שיסדו מושבה בירושלים העתיקה בסוף המאה ה-19 והתיישבו בסופו של דבר באזור 

זה.

רקע היסטורי 

אל  המוסלמית  היציאה  מתהליך  כחלק  ה-19  המאה  בסוף  החלה  באזור  ההתיישבות 

מחוץ לחומות. יוזמי שכונת   ּבאּב א-זהרה היו עובדי- מדינה בתקופת  המנדט. בעת הבנייה 

בתים  כ-40  הבינלאומי.  בסגנון  עוצבו  והבתים  חדישים  בחומרי-בנייה  שימוש  נעשה 
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נבנו על-ידי משפחת   חוסייני וכונו   ״שכונת החוסיינים״. באזור הוקמו בתים גם על-ידי 

משפחות    נוסייבה,  דרוויש ובזבזת.  המושבה האמריקאית הוקמה סביב   בית  רבאח אפנדי 

אל  חוסייני, שנחנך בשנת 1876.

אוכלוסיית השכונה

תושבי השכונה הראשונים היו בני המעמד הגבוה של האוכלוסייה הערבית בירושלים 

וגם כיום רמתם הכלכלית-חברתית היא גבוהה. הגיל החציוני של תושבי מרכז השכונה 

עולה  השכונה  תושבי  מספר  העיר.  ביותר  במזרח  הגבוה  הוא   (792 סטטיסטי  (אזור 

 1986 בין  (למשל,  התושבים  במספר  ירידה  של  תקופות  היו  לתנודות.  ונתון  באיטיות 

ל-1990) אך בין השנים 1990 ל-1996 חל גידול של כ-26% במספרם.

הגידול במספר התושבים  בּבאּב א-זהרה

19861990199620002006השנה

5,3005,1006,4456,4396,515מס׳ תושבים

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.

כלכלת השכונה

תושבי השכונה מתפרנסים בעיקר ממסחר ומשירותים.

שירותי-ציבור ומוסדות

ואף  עירונית  ברמה  שחלקם  ושירותי-ציבור,  מוסדות  של  רחב  מגוון  קיים  בשכונה 

ארצית.

שירותי-רפואה — באזור פועלים שמונה סניפים של קופות-חולים: ארבע מרפאות של 

קופת- של  מרפאות  ושלוש  מכבי  קופת-חולים  של  אחת  מרפאה  כללית,  קופת-חולים 

חולים לאומית. כמו כן פועלת  ברח׳  סולטאן סולימן מרפאה לעובדי  הממשל  הירדני.

(   מע״ר  ראשי  למזרח-ירושלים  ומסחר  מרכז-עסקים  משמש  האזור   — מסחר  שירותי 

מזרח) ומספק את כל שירותי המסחר הדרושים.
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שירותי-רווחה — לשכת הרווחה המרכזית של   מזרח העיר נמצאת  ברח׳ אחואן א-צפא.

שירותים עירוניים וממלכתיים

סניף הביטוח הלאומי  ברח׳ אבן בטוטא;  .1

2.   בית המשפט המחוזי  ברח׳  צלאח א-דין;

3.   בית הדין השרעי ברח׳  צלאח א-דין;

הנהלת    חברת החשמל המזרח-ירושלמית, המספקת חשמל לכל השכונות הערביות   .4

של      מזרח-ירושלים.

שירותי-תקשורת — בשכונה פועל סניף דואר מרכזי  ברחוב  צלאח א-דין.

שירותי תרבות, ספורט ופנאי — בשכונה פועלים מספר מוסדות-תרבות וספורט: 

1.  מתנ״ס   בית-דוד: מבנה היסטורי שהוקם על-ידי אשתו של  עבד אל קאדר אל  חוסייני 

שחייתה בו עד שנות ה-70 של המאה ה-20. המתנ״ס מספק פעילויות העשרה בתחום 

הספורט. במקום פועל גם מועדון קשישים;

2.    מרכז פיילי לנוער: המבנה נחנך ב-1978 כשלוחה של אגף הנוער  במוזיאון-ישראל. 

כיום הוא משמש מרכז תרבות ופעילות חינוכית ומקיים פעילויות וחוגים. במקום 

פועל גם מועדון קשישים;

במבנה  שהוקם  הפלסטיני  הלאומי  התיאטרון  משכן  זהו  חכוואתי:  אל  3.   תיאטרון 

של  מסורתית  צורה   − הסיפורים״  ״מספר  הוא  בערבית  שמו  פירוש   .1984 בשנת 

הופעת שחקן בתרבות הערבית; 

הספרייה הערבית המרכזית: הוקמה בשנת 1992 וכוללת כ-50,000 כותרים;  .4

5.   מועדון אל הלאל: מועדון חברה וספורט של תנועת הצופים;

מערכת העיתון ״אלקודס״;  .6

המכון ללימודים ערביים — סגור כיום.  .7

כמו כן קיימים בשכונה מרכז לנכים, מרכזי-תרבות, מועדוני-ספורט ומוזיאונים שונים.

בית-קברות —   בית הקברות ״א-זהרה״ (  ברחוב  צלאח א-דין) הוא אחד מבתי הקברות 

המרכזיים של המוסלמים בירושלים. במקום קבורים אישים חשובים שחיו בעיר במאה 

ה-20. 
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מוסדות-חינוך 

גני-ילדים — בבית הספר אל מוטראן משולבים גם גני-ילדים.

בתי-ספר

תיכון ״מאמונייה״ לבנות: בית-ספר עירוני הנמצא   ברחוב  צלאח א-דין;  ❖

תיכון ראשידייה לבנים: נפתח בשנת 1891 כבית הספר על-עממי עות׳מאני. כיום זהו   ❖

בית-ספר עירוני;

דאר אל טפל אל ערבי (בית התינוקות הערבי): בית-יתומות ובית-ספר שנוסד בשנת   ❖

1948 על-ידי הינד אל  חוסייני. הבעלות על בית הספר היא פרטית;

דאר אל אוולאד (בית הילדים): שייך   לרשות הפלסטינית. מופעל על-ידי אגודה בשם   ❖

זה;

לבנות  בתי-ספר  רשת  פליטה):  (נערה  לאג׳אה  פתאת  ותיכון  מכין  יסודי,  בית-ספר   ❖

השייכת  לרשות הפלסטינית. בית הספר פועל במספר מבנים ברחבי השכונה;

בית-ספר יסודי, מכין ותיכון איתאם איסלמיה (היתומים): שייך  לרשות הפלסטינית.   ❖

לבית הספר מספר שלוחות ומרכזו נמצא בתוך העיר    העתיקה. בתיכון פועלות מגמה 

עיונית ומקצועית; 

בית-ספר אתחאד ג׳מעיה ח׳ירייה: שייך  לרשות הפלסטינית;  ❖

בית-ספר אל מוטראן לבנים: זהו בית-ספר מוכר בבעלות נוצרית;  ❖

❖    בית-ספר ״שמידט״ לבנות: המבנה המפואר הוקם בשנים 1910-1905  כאכסניית סנט 

פאולוס לצליינים גרמנים קתולים. כיום פועלים במבנה אכסניה ומסגרות חינוכיות 

לבנות — מגן-ילדים ועד לבית-ספר תיכון נוצרי מוכר על שם האב שמידט; 

בית-ספר רהבאת וריה: בבעלות נוצרית;  ❖

בית-ספר אל זהרא לחינוך מיוחד: בית-ספר עירוני שנקרא בעבר ״אל נור״.   ❖

מוסדות להשכלה גבוהה — מכללת הינד אל  חוסייני: שלוחה של   אוניברסיטת אלקודס 

המיועדת לבנות בלבד. הבנים לומדים   באבו-דיס או  בבית-חנינא.
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ארגונים קהילתיים בשכונה

היהודי),   ּבאּב  (פרט   לרובע  העיר    העתיקה  על  אחראי  הקהילתי  בית-דוד:  ❖  המִנהל 

א-זהרה,  המושבה האמריקאית,     ואדי ג׳וז  ושייח׳ ג׳ראח;

ועסקה  שנים  עשרות  שפעלה  אקדמאים  עמותת  החושבים):  (מפגש  פכרי  מולתקא   ❖

סגור  והוא  טאלב  אבן  ברחוב  ישב  הארגון  לאור.  ובהוצאה  אינטלקטואלי  בדיון 

כיום.

בשכונה אין ועד שכונה מסודר או ועד הורים.

בעיות ושירותים חסרים בשכונה

בשכונה קיים מחסור בבתי-ספר יסודיים ובקו-אוטובוס שישרת את השכונה.

בנייה 

הבנייה המקורית בשכונת   ּבאּב א-זהרה היתה בסגנון הבינלאומי ונעשתה לא רק לצרכים 

משפחתיים.   במושבה האמריקאית נבנו בתי-מגורים מפוארים בני שתיים-שלוש קומות 

שנועדו לצרכי החמולה, עם גדרות היקפיות וגגות רעפים. 

מספר הדירות בשכונה גדל מאז 1996 בכ-50%.

הגידול במספר הדירות  בּבאּב א-זהרה

19881992199620002006השנה

583675600880941מספר דירות

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.

תשתיות

מצב התשתיות בשכונה תקין. צנרת אספקת המים במצב סביר.
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תחבורה ציבורית

בשכונה  העובר  סולימן  נמצאת  ברחוב  סולטאן  העיר  דרום  קווי  של  המרכזית  התחנה 

אבל  תחבורתית,  מבחינה  של      מזרח-ירושלים  הליבה  לאזור  השכונה  את  שעושה  והיא 

פרט  העיר  תושבי   מזרח  כל  את  משרתים  האוטובוס  קווי  כי  טוענים  השכונה  תושבי 

לתושבי השכונה עצמה.

שטחים פתוחים

גן ציבורי קיים סביב     מוזיאון רוקפלר.

מסגדים בשכונה

רחובאזורשכונהשם מסגדמס׳

נור א-דין  שער הפרחים  שער הפרחיםא-סאהרה1

  סולטאן סולימןתחנה מרכזית  שער הפרחיםאדהמי2

    דרך שכם  מסעודייה    מסעודייהסעד וסעיד3

אתרים

בשכונה יש ריכוז עשיר של אתרים ומבנים בעלי חשיבות:

לכנסייה  כמשכן-קבע   1912-1895 בשנים  הוקם  המתחם   − ג׳ורג׳    קתדרלת  סנט 

(לשעבר  האפיסקופלית  לכנסייה  מרכז  כיום  משמש  המקום  בירושלים.  האנגליקנית 

האנגליקנית) ופועלים בו מוסדות-חינוך לבנים מגן-ילדים ועד לבית-ספר תיכון, קולג׳ 

להכרת התנ״ך וארץ הקודש ואכסניה;

לזכר  הוקם  המנזר   − ולארכיאולוגיה  למקרא  צרפתי  ובית-ספר  אטיין  סנט    מנזר 

שזה  אטיין)  סנט  (בצרפתית:  הקדוש  סטפנוס   — הנוצרית  במסורת  הראשון  המרטיר 

הספר  ובית  מנזר  כנסייה,  פועלים  במקום  סקילתו.  כמקום  במסורת  המזוהה  המקום 

הצרפתי למקרא ולארכיאולוגיה (  אקול ביבליק);

כמוזיאון   1938 בשנת  בירושלים  שנבנה  הראשון  המוזיאון  זהו   — רוקפלר      מוזיאון 

ארכיאולוגי מרכזי לממצאי החפירות שנחשפו  בארץ-ישראל. בימי השלטון   הירדני נוהל 

המוזיאון על-ידי ועד בינלאומי, עד שהולאם ב-1966 על-ידי   המלך חוסיין. משנת 1967 

מנוהל המוזיאון על-ידי  מוזיאון-ישראל ובמקום שוכנים גם משרדי    רשות העתיקות; 
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שהיה  אל  חוסייני  בּכ  על-ידי   איסמעיל   1897 בשנת  נבנה  הבית   − האוס״     ״אוריינט 

מנהל ״מועצת ההשכלה הערבית״. הבית נודע כאחד הבתים הפרטיים המפוארים בעיר. 

ייסד   פייסל  חוסייני   1979 בשנת  האוס״.  מלון   ״אוריינט  לבית  המבנה  הוסב  ב-1952 

במקום את ״החברה ללימודים ערביים״ − מרכז תיעוד לפעילות הפלסטינים בירושלים. 

את  משטרת-ישראל  תפסה  ב-2001  פלסטיני.  פוליטי  פעילות  כמרכז  שימש  הוא  מאז 

המבנה ומאז הוא סגור; 

מגדולי  וויליאם  אולברייט,  של  שמו  על  הנקרא  ארכיאולוגי  מוסד   −  מכון  אולברייט 

הארכיאולוגים שפעלו  בארץ-ישראל. המכון נוסד בשנת 1900 ופועל עד היום;

בית הספר הבריטי לארכיאולוגיה — בית הספר החל לפעול ב-1920;

המזוהה  בירושלים  והמפוארות  הגדולות  הקבורה  ממערכות  אחת   − המלכים    קברי 

כמקום קבורתה של משפחת הלני המלכה מחדייב (מסופוטמיה) שהתגיירה יחד עם בני-

משפחתה. האתר נמצא בבעלות ממשלת- צרפת;

   גן הקבר —  מערת-קבורה מתקופת  בית ראשון, הכוללת שני חדרים חצובים זה ליד זה 

ולידה סלע בולט. הפרוטסטנטים מזהים את המקום כקברו של   ישו והוא משמש כמקום 

תפילה לעולי-רגל;

ימי  בית  בסוף  הנביא  ירמיהו  נכלא  בה  המטרה  כחצר  המזוהה  מערה   − המטרה    חצר 

ראשון. המערה נמצאת כיום בבעלות ערבית ומשמשת לאחסון; 

 Young Women Christian) הצעירות  הנוצריות  מרכז  אגודת   −  YWCA מרכז    אגודת 

Association) משמש אכסניית-נוער, מרכז קהילתי לתרבות, נוער וספורט לנשים ומרכז 
למציאת תעסוקה; 

   מלון  ימק״א מזרח —  מלון קפיטולינה −  המבנה משמש אכסניה ומרכז תרבות וספורט, 

בדומה לסניף  ברח׳  המלך דוד  שבמערב העיר. כיום הוא פועל כמועדון חברים המציע 

שמרכזו  הפרוטסטנטי  שייך  לארגון  ימק״א  המקום  מקּורה.  שחייה  ובריכת  כושר  חדר 

בארה״ב; 

הסורית- לקהילה  מרכז  המשמש  גדול  מבנה   − קתולית  סורית  תומס —  מר    כנסיית 

קתולית וכולל כנסייה, אכסניה ומשרדים. המבנה הוקם בשנת 1973 כאכסניה לצליינים 

וב-1986 נוספה לו הכנסייה;

הערבית  לאוכלוסייה  המיועדים  ומרכז-פעילות  כנסייה   − בפטיסטית   כנסייה 

המקומית. 
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בתי-מלון

גם מבחינה תיירותית ממוקמת השכונה בלב   מזרח העיר ויש בה בתי-מלון רבים:

  מלון  אמריקן קולוני − המבנה הוקם בשנים 1876-1865 על-ידי   רבאח אפנדי אל  חוסייני 

כבית-מגוריו הפרטי. הבית הושכר לאנשי  המושבה האמריקאית ומאוחר יותר נמכר להם 

ביחד עם עוד כמה בתים סמוכים. כיום משמש המבנה מלון בוטיק יוקרתי השייך לרשת 

״Relais & Chateaux״ ופועלת בו גם מסעדה.  

של  הייסוד  ישיבת  נערכה  (במקום  נשיונאל  נוספים:   מלון  בתי-מלון  נמצאים  בשכונה 

   אש״ף בשנת 1965); גולדן וולס,  סנט ג׳ורג׳, מרידיאן, כריסטמס, סטרנד, הולילנד מזרח, 

ניו ריג׳נט, א-זהרה, מטרופול, סבוי וריבולי.

שכונות א-       טור,   א- צוואנה  וא-שייח׳ (   הר הזיתים)

מיקום ומבנה השכונה

שכונה זו משתרעת ממזרח   לעיר העתיקה, על פסגתו ומורדותיו של    הר הזיתים שגובהו 

826 מטרים. משכונה זו תצפית מרהיבה על אזור העיר    העתיקה כולו. השכונה נמצאת 

בין שני צירי-תנועה ראשיים:    דרך   יריחו מדרום, וכביש    מעלה-אדּומים מצפון. מצפון לה 

נמצא הכפר     עיסאוויה וקמפוס  האוניברסיטה העברית שעל    הר הצופים; ממזרח − הכפר 

  אל  עזרייה, מדרום − סילואן      וממערב − חומות העיר    העתיקה. השכונה כוללת מספר 

תת-שכונות:      א-שייח׳,   אל  חרדוב,   אל   שייח׳ ענבר,   א- צוואנה,   אל ח׳לה,   בית-פאגי,   אלדבה 

 ואל סהל אל ג׳דיד. 

שטח וחלוקה לאזורים סטטיסטיים

שטח (בדונם)שם האזורמספר א״ס

503       א-טור (   הר הזיתים) (צפון) — רח׳ אל כילה782

1242       א-טור (   הר הזיתים) (דרום) —      א-שייח׳, בית-עלמין783

851  א- צוואנה784

2596סה״כ
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שם השכונה, פירוש ומשמעות

מקור השם ״א-       טור״ הוא ערבי או ארמי ופירושו ״ההר״, שהוא  הר    הזיתים (ג׳בל א-       טור, 

 טור זיתא) עליו היא שוכנת. הר    הזיתים קרוי על שם עצי הזית הרבים שהיו נטועים עליו 

בעבר.

שכונות א-       טור   וא- צוואנה במורדות הר    הזיתים

רקע היסטורי וייסוד השכונה

המונותיאיסטיות.  הדתות  לשלוש  המקודשות  רבות  במסורות  קשור  הר    הזיתים 

התיאולוגיה הנוצרית מייחסת חשיבות רבה לכפר שממנו הגיע   ישו לירושלים ובו ביצע 

מספר נסים. במשך השנים נבנו בכפר כנסיות ומנזרים לציון אירועים שונים. הר    הזיתים 

מוזכר בקוראן בסורה 95 בה נשבע האל בהר כסימן לקדושתו. הכפר א-       טור נבנה על 

כיבוש  לאחר  התאנים״.  ״בית  שפירושו  בשם   ״בית-פאגי״  רומאי  כפר  של  חורבותיו 

ירושלים מידי  הצלבנים בשנת 1187, מסר  צלאח א-דין את ההר לידיהם של שני שייח׳ים. 

הכפר נוסד כנראה במאה ה-15 ומייסדיו הגיעו מהכפרים   חלחול,   דואימה  ודיר אל הווא 

ברשימות- מופיע  הכפר  המזרחי.  הירדן  אחוויטאת  שבעבר  וערב  אחניטין  מערב  וכן 

התפתח  הכפר  הבריטי  בשנות   המנדט  גדול.  ככפר  ה-16  המאה  מסוף  עות׳מאניות  מס 

ואוכלוסייתו כמעט שילשה את עצמה מכ-1,000 בשנת 1922 לכ-2,800 נפש בשנת 1945. 

גם תחת השלטון   הירדני המשיך הכפר לגדול וב-1961 גרו בו כ-4,300 תושבים.

אוכלוסיית השכונה

רוּבּה המכריע של אוכלוסיית א-       טור הוא מוסלמי מסורתי, אולם קיים בה גם מיעוט נוצרי 

של אנשי-דת המתגוררים במנזרים וכמה עשרות משפחות ערביות נוצריות המתגוררות 



152

 בא-שייח׳ (כמו חבש וחלבי). כמו כן גרים בשכונה יהודים מעטים בישיבת  בית-אורות 

ובשלושה מבנים סמוך לפסגת ההר. בכפר א-       טור 10 חמולות עיקריות: שבע מהן ותיקות 

ומיוחסות לראשית ימי הכפר ושלוש נוספות התיישבו על אדמת הכפר מאוחר יותר או 

התפלגו מהחמולות המקוריות. בכפר מתגוררות החמולות אבו אל הווא (מונה כ-7,500 

נפש), אבו ע׳נאם (4,000), אבו סביתאן, אלצ׳יאד (5,000), ח׳וויצ׳, אבו לבן, אבו ג׳מעה, 

של  ההיסטורי  בגלעין  מתגוררות  הוותיקות  החמולות  קראוי.  ואל  עשאיר  הדרי,  אל 

הכפר. כ-60% מהתושבים היגרו לשכונה בעיקר מאזור       חברון, והם מתגוררים בשכונות 

החדשות יותר. בשנים האחרונות עברו תושבים רבים מיישובים שמחוץ לירושלים (כמו 

 א-זעיים) אל השכונה בעקבות בניית    גדר ההפרדה וחשש התושבים מאבדן תעודת הזהות 

הישראלית שלהם והתנאים הסוציאליים שהיא מבטיחה. בשכונה קיימת עדיין תרבות 

כפרית מסורתית, אם כי החברונים הביאו איתם תרבות שונה.  בא-טור פועלים שבעה 

מוכתרים, בעוד שעד שנת 1928 היה בה רק מוכתר אחד. הפיצול אירע עקב סכסוכים בין 

החמולות הגדולות. המוכתרים משמשים גם חברי הנהלה של המתנ״ס. מוכתר השכונה 

הוא אבו מרואן ציאד.

האוכלוסייה בשכונה צעירה למדי, וכמחציתה היא ילדים ונוער עד גיל 18. הריבוי 

הטבעי גבוה ומספר הנפשות הממוצע למשפחה הוא שבע. 

מספר התושבים עלה במהירות מאז שנת 1990 בכ-5% לשנה בממוצע.

הגידול במספר התושבים  בא-טור

19861990199620002006השנה

12,00012,50016,87419,01222,867מס׳ תושבים

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.

כלכלת השכונה

ישנם  באזור  א - צוואנה  כי  אם  בינונית,  היא  התושבים  של  החברתית-כלכלית  הרמה 

תושבים מבוססים יותר. בעבר עסקו התושבים בחקלאות, אך כיום אין כמעט חקלאים 

בגלל המחסור באדמות. רבים מתושבי השכונה מתפרנסים מתיירות וממסעדנות. אחרים 

(   עיריית-ירושלים  היהודי  במגזר  בעיקר  שונות,  ומעבודות-שירות  מפקידות  מתפרנסים 

ומוסדות ממשלתיים). ישנם גם עובדים עצמאים רבים, חלקם בענף ההסעות. בשכונה 

יש כ-30% מובטלים, בעיקר בגלל המשבר בתיירות שפקד את העיר בשנים האחרונות. 
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אין בשכונה כמעט אנשים העוסקים במלאכה זעירה. אחוז הנשים העובדות נמוך בגלל 

בתוך  במקומות-עבודה  מחסור  ובשל  הבית  לתפקידי  האישה  את  המייעדת  המסורת 

השכונה. הנשים העובדות מועסקות בתוך השכונה כמורות, מזכירות ואחיות.

שירותי-ציבור

שירותי-רפואה — השכונה נחשבת למרכז הרפואי של      מזרח-ירושלים ומספקת שירותים 

לאוכלוסיית   מזרח העיר כולה ואף לתושבי   הרשות הפלסטינית. 

בשכונה פועלים ארבעה בתי-חולים:

1.   בית החולים ״אל מוקאסד איסלאמייה״: בית החולים המרכזי של      מזרח-ירושלים 

שנוסד בתקופת השלטון  הירדני. בית החולים מפעיל תכנית מתמחים לסטודנטים 

לרפואה ובית-ספר לאחיות;

גרמנית.  כאכסניה  ה-20  המאה  בתחילת  הוקם  ויקטוריה:  החולים   אוגוסטה  2.   בית 

מאז 1949 פועל במקום בית-חולים של  אונר״א והפדרציה הלותרנית העולמית והוא 

מיועד בעיקר לפליטים פלסטינים; 

מלון  זה  במבנה  פעל  בעבר  ליולדות:  האדום)  (הסהר  הילאל  אל  החולים  3.    בית 

״פאלאס״;

4.   בית החולים האורתופדי ״אל אמירה בסמה״ המשמש גם לשיקום.

קופ״ח  של  ואחת  כללית  קופ״ח  של  מרפאות  שתי  מרפאות:  שלוש  גם  פועלות  בשכונה 

מאוחדת. תחנה לאם ולילד נמצאת ברחוב סלמאן אל פארסי. בשכונה פועלים שני בתי-

מרקחת, שלוש מרפאות-שיניים ומרכז לרפואה אלטרנטיבית.

בשכונת   ּבאּב  הרווחה  לשכת  על-ידי  מסופקים  הרווחה  שירותי   — שירותי-רווחה 

ולבעלי  לקשישים  לילדים,  הרך,  לגיל  תכניות  עצמה  בשכונה  פועלות  כן  כמו  א-זהרה. 

צרכים מיוחדים.

שירותי-מסחר — מערכת שירותי המסחר בשכונה היא מפותחת וכוללת כמעט את כל 

שירותי המסחר המבוקשים. המרכז המסחרי של הכפר נמצא ברחוב הראשי וניתן למצוא 

בו מגוון חנויות ומסעדות.
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שירותי-חירום — בשכונת  א - צוואנה פועלת תחנת-כיבוי-אש גדולה המשרתת את כל 

  מזרח העיר.

בעלי  הם  רבים  תושבים  בית.  בכל  כמעט  קווי-טלפון  בשכונה   — שירותי-תקשורת 

מחוברים  מהבתים  מזערי  וחלק  לצלחות-לווין  מחוברים  הבתים  רוב  ניידים.  טלפונים 

לאינטרנט. מול בית הספר המקיף פועל סניף דואר.

שירותי תרבות, ספורט ופנאי

חוגי  השאר,  בין  מציע,  הוא   .1981 משנת  פועל  הקהילתי)  (הִמנהל  א-       טור  1.  מתנ״ס 

ספורט, קייטנות, מרכז למידה ומועדון לקשיש. אזור השירות של המתנ״ס כולל כ-70 

אלף איש.

מועדון ג׳בל אל זייתון מספק פעילויות ספורט, כולל מכון כושר.   .2

אולם-ספורט  ויקטוריה.  סמוך   לאוגוסטה  מתוחזק,  שאינו  אחד  מגרש-כדורגל  בשכונה 

חדש נבנה על-ידי   מפעל הפיס בבית הספר התיכון לבנים. שירותי תרבות ופנאי כמעט 

ואינם קיימים בשכונה, פרט לחוגים מעטים.

בית-קברות — בית-קברות ישן נמצא ליד  מלון שבע הקשתות. בית-קברות חדש נמצא 

ברחוב סלמאן אל פארסי.

מערכת החינוך בשכונה

גני-ילדים — בשכונה פועלות מספר מסגרות המפעילות גני-ילדים, פעוטונים וצהרונים, 

שניתן לחלקם למספר סוגים:

גנים עצמאיים (כמו גן אל-טור). חלק מהגנים הפרטיים אינם חוקיים;  ❖

גני-ילדים המשולבים בבתי-ספר (כמו בבית הספר היסודי א׳ לבנים);  ❖

גנים מוכרים (כמו אל אמירה בסמה);  ❖

גני-ילדים מוכרים המשולבים בבית-ספר (כמו אל אברהימייה);  ❖

גני-ילדים של החינוך המיוחד.  ❖

למרות האפשרויות השונות והעלות הנמוכה יחסית, נשארים ילדים רבים מחוץ למסגרת 

בילדים  ומטפלות  עובדות  אינן  רבות  נשים  בנוסף,  כלכליות.  בעיות  בגלל  החינוכית 

בבית.
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שישה מהם משתייכים למערכת החינוך  בתי-ספר — בשכונה פועלים 10 בתי-ספר − 

העירונית. שני בתי-ספר הם של החינוך המיוחד והם מטפלים בכל סוגי המוגבלויות. רוב 

בתי הספר פועלים במבנים שכורים: 

בית-ספר א-       טור יסודי לבנים א׳: נוסד בשנת 1947, וכיום הוא בית-ספר עירוני;  .1

שכורים  מבנים  בשני  היושב  עירוני  בית-ספר  ב׳:  לבנים  יסודי  א-       טור  בית-ספר   .2

מרוחקים זה מזה;

בית-ספר א-       טור יסודי ומכין לבנות: נוסד בשנת 1966 וכיום הוא בית-ספר עירוני;  .3

בית-ספר מקיף א-       טור (מכין) לבנים: בית-ספר עירוני שנוסד ב-2002;  .4

תיכון א-       טור לבנים: בית-ספר עירוני;  .5

בית-ספר יסודי סמהר לבנות: זהו בית-ספר מוכר;  .6

בית-ספר יסודי ג׳בל אלזייתון: בית-ספר פרטי מעורב. בית הספר הולך וצומח ולא   .7

כל השכבות קיימות בו עדיין;

מכללת אברהימייה: בית-ספר פרטי מוכר הכולל יסודי, חטיבת-ביניים ותיכון;  .8

בית-ספר יסודי לחינוך מיוחד מברת אל אמירה בסמה (הנסיכה בסמה): בית הספר   .9

נוסד על-ידי הירדנים. כיום הוא בית-ספר מוכר מעורב;

המבנה  ולבנות.  לבנים  מעורב  עירוני  בית-ספר  נור:  אל  מיוחד  לחינוך  בית-ספר   .10

המרכזי נמצא בשכונה ומבנה נוסף נמצא  בבית-צפאפה. בית הספר פעל   בוואדי ג׳וז 

אך בשנת 2004 עבר  לא-טור.

מוסדות להשכלה גבוהה

שלוחה של   אוניברסיטת אל קודס הפתוחה;  .1

מכללת אל אברהימייה;  .2

בית-ספר לאחיות בתוך   בית החולים אל מוקאסד;  .3

4.   האוניברסיטה המורמונית.

מערכת החינוך בשכונה סובלת ממחסור במבנים ובכיתות. הצורך העיקרי הוא בחטיבת-

ביניים ותיכון לבנות ובבית-ספר יסודי וחטיבת-ביניים לבנים. בכיתות הלימוד שוררת 

חלק  מחשבים.  ובחדרי  במעבדות  מחסור  ויש  לבנות)  בביה״ס  (במיוחד  רבה  צפיפות 

מחצרות בתי הספר אינו מגודר ומתוחזק כראוי. בית-ספר חדש לבנות מתוכנן כבר מספר 

שנים, אך לא נבנה כי השטח נתון במחלוקת עם  ישיבת  ״בית-אורות״. 
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ארגונים קהילתיים 

על-ידי  בשנת 1999  נוסדה  מיוחדים —  צרכים  בעלי  לקידום  אלקודס  איאת  עמותת 

הורים של תשעה אנשים בעלי נכויות קשות. המימון מגיע בעיקר מחברי העמותה עצמם. 

העמותה משרתת מגוון רחב של בעלי נכויות, במיוחד בתחום השכלי, ורשומים בה כ-500 

איש;

העמותה לפיתוח א-       טור — מפעילה את המתנ״ס בשכונה;

בו  ויש  ארעיים  מדריכים  ו-80  איש   17 עובדים  בִמנהל   — א-       טור  הקהילתי  המִנהל 

עמוד,  ראס      אל  סילואן,       א-       טור,  הבאות:  השכונות  על  אחראי  המִנהל  רבים.  מתנדבים 

       אבו-תור,    ג׳בל-מוכבר   וסוואחרה. בחלק מהשכונות יש ועדי-פעולה ופעילויות בבתי הספר 

באחריות הִמנהל. הִמנהל נחשב לגוף המרכזי בשכונה. הוא מוביל תהליכים קהילתיים 

ופועל לפיתוח השכונה; לדוגמה: הפעלת התכנית ״קהילה מאמינה בחינוך״ (המכונה גם 

הפרויקט ההוליסטי) במערכת החינוך. תפקודו של המִנהל הקהילתי  בא-טור טוב מאוד, 

אך מידת האפקטיביות שלו נמוגה בשכונות המרוחקות ממנו.

שירותים חסרים ובעיות שונות

התושבים מעוניינים בשירותי תרבות ופנאי כמו חוגים נוספים וקפה אינטרנט;  ❖

בשכונה חסר אזור תעסוקה. בעבר הוצע לבנות קניון ואזור תעשייה ותעסוקה בכביש   ❖

היורד  למעלה-אדּומים, אך התכנית לא בוצעה.

תכנון ובנייה 

רוב  העיר.  אזורי   מזרח  ליתר  בהשוואה  תכנונית  מבחינה  מסודרת  שכונה  היא  א-       טור 

שטח השכונה מיועד למגורים, אך שטחים גדולים נתונים בחזקתם של   הווקף המוסלמי 

והכנסיות השונות ולכן לא ניתן לבנות בהם. בצד המערבי והדרומי של השכונה משתרע 

   בית הקברות היהודי והדבר חוסם את אפשרויות הבנייה. לכן התפתחה הבנייה בעברה 

לא  וגדולים  רבים  מבנים  נבנו  המזרחי  במדרון  השכונה.  של  והדרום-מזרחי  המזרחי 

מספר  קיימות  בשכונה  באזור.  הבנייה  להסדרת  תכנית  לקדם  מנסים  כיום  חוקיים. 

תב״עות (תכניות בניין עיר) ואחרות נמצאות בתהליכי הכנה. השכונה מאופיינת בצפיפות 

צפוף  השכונה  מרכז  לדונם).  נפשות   10 של  (ממוצע  העיר  לאזורי   מזרח  יחסית  גבוהה 

יותר משוליה. רוב הבנייה היא מסורתית ומשפחתית. רוב התושבים מתגוררים בבתים 

שבבעלותם, ומיעוטם בשכירות. בעשור האחרון חל מפנה כתוצאה מהביקוש הרב ולכן 
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נבנו בתים רבי קומות (ארבע עד שש קומות). קצב אכלוס השכונה גדל עם הזמן בשל 

רמת הילודה הגבוהה, הבנייה לזוגות צעירים וכניסה של תושבים חדשים לשכונה.

מספר גורמים מקשים על הבנייה בשכונה:

מחסור בקרקע כתוצאה מביקוש מוגבר לדיּור;  .1

ריבוי המכשולים שמערימות הרשויות על הוצאת היתרי-בנייה;  .2

פוטנציאל  את  מפחית  והדבר   (50%) יחסית  נמוכים  המותרים  הבנייה  אחוזי   .3

הבנייה;

מחירי הדיור גבוהים ואינם תואמים את רמת ההכנסה של התושבים;  .4

לא קיימת תב״ע כוללת לאזור.  .5

אחוזים  לתשעה  חמישה  בין  של  מהיר  בקצב   1996 מאז  עלה  בשכונה  הדירות  מספר 

בשנה. מאז 1992 גדל מספר הדירות ביותר מ-100%.

הגידול במספר הדירות   בא-טור

19881992199620002006השנה

1,4111,4461,8422,5223,218מספר דירות

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.

תשתיות

התשתיות בשכונה במצב ירוד מחמת מיקומה הטופוגרפי ומחמת תחזוקה לקויה. באופן 

כללי הצד המערבי של השכונה במצב תשתיתי טוב יותר מצידה המזרחי. 

מערכת הכבישים אינה מתוחזקת כיאות, אינה תקנית והיא מחייבת טיפול מיידי.   ❖

טוב.  הוא  וא-שייח׳  עדוויה  אל  ראבעה  בן-עדיה,  שמואל  התשתית  ברחובות  מצב 

הרחובות  אל  חרדוב,  אל סהל אל ג׳דיד,    שייח׳ ענבר  וא- צוואנה במצב גרוע. בחלק 

ניכר מהכבישים שיפועים חדים וסיבובים מסוכנים, כמו למשל ברחוב   שייח׳ ענבר. 

המנותקים  אזורים  ויש  התושבים  צורכי  את  מספקים  אינם  הקיימים  הכבישים 

לשיפור  שקל  מיליון   15 של  תקציב  אישר  התחבורה  משרד  השכונה.  חלקי  משאר 

תשתית הכבישים והִמנהל הקהילתי מבקש לקדם תכנית זו;

אינו  מהן  ניכר  וחלק  ורעועות  צרות  הן  אולם  כבישים,  במספר  קיימות  מדרכות   ❖

מרוצף;
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תאורת הרחובות היא חלקית ואינה מתוחזקת כיאות;   ❖

בשכונה דרושה מערכת-ניקוז מיוחדת שתמנע הצפות בחורף;  ❖

השכונה חוברה לרשת הביוב רק ב-1982 וישנם מקומות שעדיין אינם מחוברים לביוב,   ❖

כמו קבוצת בתים ממזרח   לאוגוסטה ויקטוריה. בשכונה קיימות שתי מערכות-ביוב, 

אחת פותחה על-ידי המִנהל הקהילתי והשנייה פותחה לאחרונה על-ידי   העירייה. עם 

זאת, המערכות אינן עומדות בקצב הבנייה המהיר. כיום מנסה הִמנהל לקדם הקמת 

מערכת-ביוב גדולה ביחד עם חברת  ״הגיחון״;

צנרת אספקת המים במצב סביר.  ❖

תחבורה ציבורית

התחבורה הציבורית מנוהלת על-ידי חברת-הסעות מקומית. קווי האוטובוס 75 ו-75א׳ 

ולכפר  א-זעיים.  א-       טור  לשכונת  סולימן  המרכזית  ברחוב  סולטאן  מהתחנה  מובילים 

בשכונה הוצבו שלטי תחנות, אך אין תחנות איסוף קבועות. בשכונה פועלות שתי תחנות-

מוניות המשמשות בעיקר תיירים. 

שטחים פתוחים ציבוריים

בשכונה שורר מחסור רב בגנים ציבוריים ובפינות-משחק לילדים.

מסגדים בשכונה

רחובאזורשכונהשם מסגדמס׳

        א-טור       א-טוראזאויה אלמנצוריה1

 שייח׳ ענבר  שייח׳ ענבר       א-טורח׳אלד בן וליד2

סלמאן פארסיגלעין הכפר       א-טורסלמאן פארסי3

 שיאחשכונת העניים       א-טורעומר צע׳יר4

ראבעה עדויהגלעין הכפר       א-טורעלמי (זאוויה אסעדיה)5

 חרדוב  חרדוב       א-טורשוהדא פלסטין6

המקור: סקר שדה,    עיריית-ירושלים, 2006.
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אתרים

השכונה משופעת אתרים היסטוריים ודתיים, בעיקר נוצריים:

יאנג  המורמונית  בריגהאם  של   האוניברסיטה  שלוחה   − המורמונית   האוניברסיטה 

על    הר  הקמפוס  את  גם  (שתכנן  רזניק  האדריכל  דוד  על-ידי  תוכנן  הבניין  מארה״ב. 

הצופים) ונבנה בשנת 1986. באוניברסיטה נלמדים לימודי    ארץ הקודש, לימודי המזרח 

התיכון וארכיאולוגיה. במרכז הבניין נמצא אודיטוריום בן 350 מקומות בו מתקיימים 

קונצרטים לקהל הרחב.

  גן אורסון הייד − גן ותיאטרון על מורדותיו המערביים של הר    הזיתים, המשמש לתפילה 

והתייחדות של הצליינים המורמונים. נתרם על-ידם  לעיריית-ירושלים כגן ציבורי.

הנזירות  על-ידי  ב-1890  שנבנו  ובית-יתומים  מנזר   − הבנדיקטיניות  האחיות     מנזר 

הבנדיקטיניות עבור היוונים הקתולים. 

 כנסיית מריה מגדלנה − כנסייה רוסית עם כיפות ״בצלים״ אופייניות.

לפי  (הלבנים).  האורתודוכסים  הרוסים  של  וכנסייה  מנזר   − הרוסית  העלייה     כנסיית 

המסורת מכאן עלה   ישו השמיימה וברצפת הכנסייה סימני עקב המיוחסים לישו עצמו. 

מתנשא  הפעמונים  מגדל  עגולה.  כיפה  ובראשה  ניאו- ביזאנטי  בסגנון  בנויה  הכנסייה 

לגובה של 45 מטרים ובולט מאוד על קו הרקיע של הר    הזיתים. 

על-פי  בה  המערה  על  בנויה  הכנסייה   − הֶאלֵאֹונָה  —  כנסיית  נוסטר  פאטר    כנסיית 

במאה  הימים.  ואחרית  היקום  סודות  את  תלמידיו  את  לימד   ישו  הנוצרית  המסורת 

הר    הזיתים.  של  היווני  כשמו  ״אלאונה״  שנקראה  כנסייה  במקום  הוקמה  הרביעית 

״אבינו  לתפילת  נקשר  והאתר  צנוע  מבנה-תפילה  במקום  הוקם  הצלבנית  בתקופה 

שבשמיים״ (פאטר נוסטר) שאמר   ישו  בהר הזיתים.

   כנסיית העלייה —  מסגד העלייה, רחוב רָאִּבָעה אל עדוויה —  גם אתר זה מזוהה לפי 

אחת המסורות הנוצריות עם מקום עלייתו של   ישו לשמים. במקום נותרו שרידי כנסייה 

כנסייה  במקום  נבנתה  ה-12  במאה  הרביעית.  המאה  בסוף  שנבנתה  עגולה  ביזאנטית 

צלבנית. לאחר הכיבוש המוסלמי הפכה הכנסייה למסגד והמקום הופקד בידי משפחות 

מוסלמיות. כיום מחזיקה באתר משפחת עלאמי. 

מערכת-קבורה המצויה     קבר חולדה הנביאה — סנט פלגיה — רָאִּבָעה אל עדוויה − 

סמוך למסגד העלייה וקשורה לשלוש נשים הרואיות בנות שלוש הדתות המונותיאיסטיות: 
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והקדושה  החמישית  מהמאה  הנוצרייה  ּפלגיה  הקדושה  היהודייה,  הנביאה  חולדה 

המוסלמית ראבעה אל עדוויה.

  כנסיית וירי גליליי − כנסייה יוונית-אורתודוכסית המזוהה עם המקום בו חנו השליחים 

נבנתה  הכנסייה  תחייתו.  לאחר  יום  השמיימה 40  של   ישו  בעלייתו  שצפו  הגליל  אנשי 

בשנת 1893 ונקבעה כמקום-מושבו של הפטריארך היווני-אורתודוכסי. 

מספר מבנים סמוכים זה לזה ששימשו מרכז    מסגד אלעלמי / זאוויה אל אסעדיה − 

לצופים (זאוויה) באזור ירושלים. המקום נקרא על שמו של מופתי האימפריה העות׳מאנית 

אסעד אפנדי בן סעד אלדין חסן חיאן תבריזי. המסגד נקרא על שמו של   מוחמד אל-עלמי 

שנקבר מתחת למסגד ואנדרטה לזכרו ניצבת במקום. 

 כנסיית מריה מגדלנה
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  מסגד סלמאן אלפארסי — נקרא על שמו של סלמאן אלפארסי שהיה ממלוויו של הנביא 

האסלאם.  של  הראשונים  בקרבות  חלק  שנטל  מבני-פרס  המתאסלמים  ראשון    מוחמד, 

צורתו הנוכחית של המסגד ניתנה לו בשנת 1910, לאחר ששנים רבות הוא שכן במערה. 

המסגד בן קומה אחת וצריח והוא כולל את קברו של אלפארסי.

בתי-מלון

העיר  אל  ממנה  הנשקף  המרהיב  הנוף  בשל  תיירותי  משיכה  היא        מוקד  שכונת  א-טור 

המנזרים  הכנסיות,  בשל  וכן  העיר    העתיקה,  באגן  הקדושים  המקומות  ואל     העתיקה 

והמסגדים הסמוכים. רוב התיירות היא של צליינים, אך יש גם תיירות-פנים. המשבר 

שפקד את התיירות בשנים האחרונות השפיע גם על שכונה זו. בשכונה פועלים שלושה 

בתי-מלון:

מלון מפואר הניצב בראש הר  1.   מלון שבע הקשתות (לשעבר אינטרקונטיננטל)  − 

נבנה  המלון  והחדשה.  העתיקה  לכיוון  ירושלים  מרהיבה  תצפית  ומאפשר     הזיתים 

בשנת 1962 על-ידי  הירדנים, חרף מחאות ישראליות חריפות על שהוקם על חלק מבית 

הקברות  בהר הזיתים. הוא הופעל על-ידי הרשת האמריקאית ״אינטרקונטיננטל״. 

של  הכללי  האפוטרופוס  לפיקוח  ונתון  נפקדים״  ״נכס  המלון  מוגדר   1967 משנת 

ישראל. ב-1988 עבר המלון לניהול מקומי ושמו הוחלף ל״שבע הקשתות״;

מלון קומודור −  נמצא ברחוב שמואל בן-עדיה;  .2

מלון הר    הזיתים (ג׳בל אל זייתון)  − מלון קטן וזול הנמצא ליד   מסגד העלייה;  .3

הוסטל פרטי.  .4

בשיא עונת התיירות יש תושבים המשכירים את בתיהם לצליינים.

שכונת        אבו-תור-מזרח

מיקום ומבנה השכונה

שכונת        אבו-תור נמצאת מדרום   לעיר העתיקה, במורדות     גבעת        אבו-תור (ג׳בל אל ת׳ורי). 

מצפון לשכונה נמצא    גיא בן-הינום, במזרח −           נחל  קדרון ושכונת סילואן,      בדרום −     נחל 

 אצל   ויער השלום ובמערב −  השכונה היהודית  גבעת חנניה. בצפון-מזרח השכונה נמצא 

שטח אדמה גדול בבעלות   מנזר  ״חקל דמא״ (סנט אונופוריוס).
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        אבו-תור כוללת שתי שכונות: אל ראס (הראש) ועבאסייה.

שטח וחלוקה לאזורים סטטיסטיים

שטח (בדונם)שם האזורמספר א״ס

658       אבו-תור812

שם השכונה, מקורו ומשמעותו

       ״אבו -תור״ (אבי השור) היה כינויו של  שייח׳ שיהאב א-דין, אחד המפקדים בצבאו של 
המצביא האיובי  צלאח א-דין, שנהג לרכוב על שור. כפרס על הצטיינותו בקרבות העניק 

לו  צלאח א-דין את השטח שעליו הוקמה השכונה, ובה הוא נקבר. 

הנוצריות  המסורות  אחת  לפי  כי  הרעה״  המועצה  האזור   ״הר  את  מכנים  הנוצרים 

שכן במקום ביתו של הכהן הגדול  כייפא ובו התכנסה הסנהדרין (היא ״המועצה הרעה״) 

והחליטה למסור את   ישו לרומאים.

 

שכונת       אבו -תור, החלק המזרחי
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רקע היסטורי וייסוד השכונה

העליון  חלקּה  נכבש  העצמאות  סילואן.       במלחמת  הכפר  אדמות  על  הוקמה        אבו -תור 
(המערבי) של השכונה על-ידי ישראל, ואילו החלק התחתון (המזרחי) נותר בידי ממלכת-

  ירדן. במשך 19 שנים, עד      מלחמת ששת הימים, חצה ״הקו העירוני״ את השכונה. בחלק 

הישראלי הוקמה שכונת  ״גבעת חנניה״, על שם חנניה, כוהן גדול מימי    בית שני. החלוקה 

בין אזורי המגורים היהודיים והערביים בשכונה נשמרה פחות או יותר עד היום.

אוכלוסיית השכונה

שהגיעו   מחברון.  ומתושבים  שהגיעו   מסילואן  מכפריים  מורכבת  השכונה  אוכלוסיית 

בעבר התגוררו בשכונה רק סילואנים, אך כיום רוב האוכלוסייה ממוצא חברוני. בשכונה 

מתגוררות 88 חמולות. החמולות הגדולות ממוצא סילואני הן עבאסי וקרעין והחמולות 

מתגוררים  כן  כמו  סנינה.  ואבו  דמירי  שוויקי,  גית,  זגל,  הן  חברוני  ממוצא  הגדולות 

בשכונה מעט נוצרים ויהודים.

      אבו -תור נחשבה בתקופת השלטון  הירדני לשכונה בעלת מעמד חברתי-כלכלי גבוה, 

אך מצבה הידרדר עם השנים וכיום היא נחשבת לאחת השכונות העניות  במזרח-ירושלים. 

בשכונה יש תופעות של אלימות, סחר בסמים, זנות וגניבות הנגרמות על-ידי עבריינים 

שאינם גרים בשכונה. בתקופה האחרונה, עקב בניית    גדר ההפרדה, חזרו לשכונה תושבים 

רבים שעזבוה בעבר. התופעה גרמה לעלייה בצפיפות הדיור וללחץ על התשתיות בשכונה. 

חנויות רבות הפכו לבתי-מגורים. בשנת 2006 התגוררו בשכונה כ-14,833 תושבים (כולל 

 ח׳רבת בית-סחור).

כלכלת השכונה

תושבי       אבו -תור מועסקים כפועלים ופקידים במגזרים השונים, בעיקר בענף השירותים. 

בשכונה יש אבטלה רבה בקרב צעירים.

שירותי הציבור

שירותי-רפואה — בשכונה שתי מרפאות המופעלות בידי זכיינים של קופ״ח כללית ושל 

קופ״ח לאומית. כמו כן, נמצאת בה תחנה לאם ולילד.

שירותי תרבות, ספורט ופנאי — מועדון אל תורי לספורט, נוסד בשנת 1974.
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מערכת החינוך בשכונה

ושניים  חובה  לגילאי  שניים  פרטיים:  גני-ילדים  ארבעה  פועלים  בשכונה  גני-ילדים — 

הספר  בבית  למשל  (כמו  הספר  בבתי  המשולבים  גנים  יש  בנוסף  קדם-חובה.  לגילאי 

אלת׳ורי לבנות).

בתי-ספר — בשכונה ארבעה בתי-ספר: שניים לבנים ושניים לבנות:

בית-ספר       אבו -תור יסודי לבנים על שם אחמד סאמח  אל ח׳אלדי א׳: נוסד ב-1954.   .1

כיום זהו בית-ספר עירוני;

בית-ספר       אבו -תור יסודי ומכין לבנים על שם אחמד סאמח  אל ח׳אלדי ב׳: בית-ספר   .2

עירוני שנוסד ב-1998. זו למעשה שלוחה של בית הספר ״אחמד סאמח״ א׳;

בית-ספר אלת׳ורי יסודי לבנות: בית-ספר עירוני;  .3

בית-ספר אלת׳ורי מכין לבנות: בית-ספר עירוני.  .4

בשכונה שורר מחסור בבתי-ספר ושוררת צפיפות רבה באלה הקיימים. לדוגמה: בבית 

שהוסבו  ובחדרי-שירותים  במקלט  במסדרון,  לומדים  החדש,  סאמח״  ״אחמד  הספר 

לכיתות. בשכונה לא פועל בית-ספר תיכון והתלמידים נוסעים לבתי-ספר מחוץ לשכונה 

(למשל   בא-טור).

ארגונים קהילתיים 

השכונה נמצאת באזור השירות של מתנ״ס א-טור, אך        הוא מרוחק ולכן אינו אפקטיבי. 

בשכונה פועל ועד בראשות אבו ניז׳מי שמטרתו לקדם את ענייניה. מוכתר השכונה הוא 

  מוחמד אבו נגמה.

שירותים חסרים

בשכונה חסרים השירותים הבאים: 

איתר  השכונה  ועד  הנמען.  של  ביתו  בסביבת  מושלך  הדואר  כיום   − דואר  סניף   ❖

שלושה מקומות פוטנציאליים המתאימים להקמת סניף דואר, אך עד כה דבר לא 

נעשה בנידון;

הנעים  הרכב  כלי  ריבוי  מחמת  וחניה  תנועה  של  קשה  בעיה  קיימת   − חניונים   ❖

אך  החניה,  נושא  את  להסדיר  ניסה  השכונה  ועד  השכונה.  של  הצרים  ברחובות 

השטחים שאותרו כמתאימים להקמת חניונים לא אושרו על-ידי   העירייה (נמצאים 

בבעלות  קק״ל ומנזר נוצרי). בסמוך לבית הספר ״אחמד סאמח״ הישן הוכשר חניון, 
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בתי-אבות,  בנק,  סניף  חסרים  כן  כמו  בו.  להשתמש  מרבים  אינם  התושבים  אך 

מועדון-נוער ומגרשי-ספורט.

בנייה

לטענת התושבים קשה מאוד לקבל אישורי-בנייה בשכונה. האוכלוסייה גדלה במהירות 

והתושבים נאלצים לבנות באופן בלתי-חוקי ולא מסודר. רוב הבנייה נעשית כדי לענות 

על ביקושים מקומיים והיא משפחתית באופייה — הילדים מרחיבים את בית הוריהם. 

  העירייה מטילה קנסות ומוציאה צווי-הריסה למבנים אלה. רוב המבנים הישנים נהרסו 

או שנבנו עליהם תוספות. בכל בניין שתיים עד שש דירות, ושטח דירה ממוצעת נע בין 

60 ל-100 מ״ר. בשכונה ישנם גם מספר בתים מפוארים. 

תשתיות

רוב  בחסר.  הכבישים  מערכת  לוקה  הקרקע,  פני  ושיפוע  הטופוגרפיה  תנאי  בגלל   ❖

הכבישים צרים ואינם מתוחזקים. הכביש הראשי (  רחוב       אבו -תור) צר מלהכיל את 

התנועה הרבה הזורמת בו ומשום שמכוניות רבות חונות על המדרכות משני צידיו, 

מקשה על תנועת כלי הרכב והולכי הרגל. כתוצאה מכך מתרחשות בשכונה תאונות 

דרכים רבות;

קיים מחסור גדול במדרכות;  ❖

אין מערכת ניקוז ראויה לשמה;   ❖

מערכת הביוב, שהוקמה ברובה בשנות ה-70 של המאה ה-20, עדיין פועלת בצורה   ❖

סבירה, אך התקלות מתוקנות לאחר זמן רב; 

צנרת אספקת המים בשכונה במצב סביר, אם כי בעבר אירעו מדי פעם הפסקות-  ❖

מים, בעיקר בחודשי הקיץ;

על הניקיון בשכונה אחראי עובד-ניקיון אחד בלבד, והשכונה מלוכלכת בדרך-כלל.   ❖

התושבים נוהגים להשליך את האשפה בשטחים ציבוריים שונים, והדבר גרם בעבר 

להתפרצות דלקת קרום המוח. רק לאחרונה הוצבו בשכונה מכולות-אשפה.

תחבורה ציבורית

קו 76א׳ מחבר את השכונה עם    מע״ר מזרח דרך  ואדי חילווה  והעופל. הזיכיון להפעלת 

הקו ניתן לאדם פרטי שאינו בן השכונה, למרות שבהסכם שחתמו תושבי השכונה עם 
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משרד התחבורה נקבע כי הזיכיון יינתן לבן השכונה. לתושבי השכונה יש טענות לגבי 

סדירות פעולתו של קו האוטובוס. קיים גם מחסור בתחנות-אוטובוס.

שטחים פתוחים

בשכונה קיים מחסור בגנים שכונתיים ובשטחים פתוחים. השטחים הפתוחים הקיימים 

מוזנחים.

מסגדים בשכונה

בשכונה שני מסגדים: א-נור וארקם בן אבי אל ארקם.

אתרים

כנסייה  שרידי  התגלו  במקום  מודסטוס.  מנזר  נמצא   דיר       אבו -תור —  השכונה  בתחום 

האתר  תת-קרקעית.  לכנסייה  או  לקבורה  ששימשה  בסלע  חצובה  וקריפטה  ביזאנטית 

נמצא בבעלות הפטריארכיה היוונית-אורתודוכסית. במשך השנים הוכנו מספר תכניות 

למתחם, אך אלו לא מומשו. 

שכונת   שייח׳ ג׳ראח

מיקום ומבנה השכונה

השכונה נמצאת מצפון   לעיר העתיקה, על גבעה הניצבת בין שני יובלים של          נחל  קדרון. 

ג׳וז,  −     ואדי  ממזרח  התחמושת,  נמצאת  קִריית   הממשלה-מזרח  וגבעת  לשכונה  מצפון 

מדרום − שכונות   ּבאּב א-זהרה  והמושבה האמריקאית וממערב −     כביש מס׳ 1 ( שדרות 

בחלקם  שהוסבו  יחסית,  מפוארים  פרטיים,  בבתים  מתאפיינת  השכונה  בר-לב).  חיים 

לקונסוליות ולמוסדות. ניתן לחלק את השכונה לחלק עליון (על הגבעה) ולחלק תחתון. 

קו הגבול הוא    רחוב  שמעון הצדיק ולשני החלקים מאפיינים שונים זה מזה. מן השכונה 

יש תצפית טובה לכיוון אגן העיר    העתיקה.    

שטח וחלוקה לאזורים סטטיסטיים

שטח (בדונם)שם האזורמספר א״ס

711  שייח׳ ג׳ראח,  רח׳  נשאשיבי,  קִריית   הממשלה791
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מקור שם השכונה, פירוש ומשמעות

של  הדרומי  בגבולה  הנמצא  ג׳ראח,  של   שייח׳  והקבר  המסגד  משם  נגזר  השכונה  שם 

צבאי  מפקד  שהיה  ג׳ראח  אל  אבן  עוביידה  באבו  מדובר  הדעות  אחת  לפי  השכונה. 

של  בצבאו  ששירת  ברופא  מדובר  אחרת  דעה  לפי  השביעית.  במאה  ובסוריה  בעיראק 

 צלאח א-דין במאה ה-12. פירוש השם ״אל ג׳ראח״ הוא ״מקיז הדם״.

רקע היסטורי וייסוד השכונה

מן  המוסלמית  היציאה  של  מהתהליך  כחלק  ה-19  המאה  בסוף  נוסד  השכונה  גרעין 

המוסלמיות  המשפחות  מן  כמה  על-ידי  שהוקמה  יוקרתית  שכונה  זו  היתה  החומות. 

גם  כונתה  כן  שעל  כמו  חוסייני,   ג׳אראללה  ונשאשיבי,  ירושלים,  של  ביותר  המכובדות 

פחות.  יוקרתי  כאזור  מלכתחילה  נבנה  השכונה  של  הדרומי  החלק    ״שכונת  נשאשיבי״. 

המבנה הוותיק ביותר באזור הוא   קצר אל מופתי, שנבנה כבר באמצע המאה ה-19 בדרך 

  להר הזיתים. בבסיס השכונה עמד   מסגד   שייח׳ ג׳ראח.

אוכלוסיית השכונה

התושבים הראשונים היו בני המעמד הגבוה של האוכלוסייה הערבית בירושלים: אפנדים, 

תושבי  של  הכלכלית-חברתית  הרמה  כיום  מרכזיים.  תפקידים  ובעלי  בכירים  פקידים 

החלק העליון של השכונה היא גבוהה ובאזור זה יש ריכוז גדול של תושבים זרים. רמת 

חייהם של תושבי החלק התחתון היא נמוכה. בשולי השכונה מתגוררות כמה משפחות 

יהודיות  בשכונת  ״שמעון הצדיק״.

מספר התושבים בשכונה עולה באיטיות לאורך השנים, בקצב ממוצע של קצת יותר 

מ-1% לשנה.

הגידול במספר התושבים  בשייח׳ ג׳ראח

19861990199620002006השנה

2,2002,4002,4912,5972,766מס׳ תושבים

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.
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כלכלת השכונה

רבים מתושבי החלק העליון של השכונה משכירים מבנים למוסדות זרים. תושבי החלק 

התחתון של השכונה הם פועלים ועובדי שירותים.

שירותי הציבור

שירותי-רפואה — שכונה זו משמשת מרכז רפואי חשוב  למזרח-ירושלים ופועלים בה 

שני בתי-חולים:

את  ומשרת  ב-1954  שנחנך  כללי  בית-חולים  ג׳וזף:  סנט  הצרפתי  החולים  1.   בית 

האוכלוסייה הערבית של ירושלים וכן עובדים זרים; 

2.   בית החולים סנט ג׳והן לחולי עיניים: מספק שירות ארצי לאוכלוסייה הפלסטינית. 

 ברח׳ קלרמון גנו נמצא מרכז רפואי קהילתי של שירותי בריאות כללית שהוא מרפאה 

מקצועית אזורית גדולה וכן תחנה של טיפת חלב.

שירותי קהילה, תרבות, ספורט ופנאי — השכונה נמצאת באזור השירות של מתנ״ס 

 בית-דוד. מול  המטה הארצי קיים מגרש ספורט עירוני. מוכתר     ואדי ג׳וז אחראי גם על 

שכונת   שייח׳ ג׳ראח.

מערכת החינוך בשכונה

בשכונה פועלים המוסדות הבאים:

בית-ספר אל דוחה: בית-ספר פרטי;  .1

בית-ספר ח׳ליל סכאכיני לבנות: שלוחת תיכון ״מאמונייה״ העירוני;  .2

בית-ספר מכין ותיכון  עבדאללה בן אל חוסיין לבנים: בית-ספר עירוני. בית הספר   .3

נמצא מחוץ לשכונה, בסמוך   לגבעת התחמושת, אך ניתן לשייכו אליה.

שירותים חסרים

בשכונה קיים מחסור בבתי-ספר יסודיים.

בנייה 

הבנייה המקורית היתה מפוארת: שתיים עד שלוש קומות, גג רעפים וגדר המקיפה את 

של  התחתון  בחלק  אחרים.  לצרכים  והן  המשפחות  את  הן  שירתו  המבנים  המתחם. 
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השכונה המבנים צנועים יותר. מספר הדירות בשכונה השתנה עם השנים, ובסך הכול 

עלה בקצב מתון של כ1.5% לשנה.

הגידול במספר הדירות  בשייח׳ ג׳ראח

19881992199620002006השנה

506502614566645מספר דירות

המקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, נתוני סוף שנה.

תשתיות

מצב המבנים והתשתיות במרכז השכונה, בסמוך לקונסוליות ולבתי החולים הוא טוב. 

המצב בחלק הדרומי, מעבר  לרחוב  שמעון הצדיק, הוא גרוע. צנרת אספקת המים בשכונה 

במצב סביר.

תחבורה ציבורית

בשכונה עוברים כמעט כל קווי הצפון של התחבורה הציבורית  במזרח-ירושלים: קו 1 

 לעיסאוויה, קו 7 למחנה הפליטים  שועפט, קו 18  לרמאללה  ולאל בירה, קו 45  לּביר-

נּבלה  ובית-אענאן, קו 54  לענתא  ולשכונת השלום, קו 63  לאבו-דיס, קו 74  לבית-חנינא 

 ולשיכוני   נוסייבה, קו 81  לא-רם,   ג׳בע ועוד.

שטחים פתוחים ציבוריים

שטחים פתוחים קיימים לאורך     ואדי ג׳וז, אך הם אינם מפותחים וקיים מחסור בגנים 

ציבוריים. 

מסגדים בשכונה 

בשכונה מסגד אחד:  בדרך שכם.

אתרים

בשכונה יש ריכוז של קונסוליות זרות (שבע קונסוליות) ונציגויות של גופים זרים (הנהלת 

  הצלב האדום, הנהלת  אונר״א, ועוד).
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  וילת אִסעַף  נשאשיבי — בית-מגורים מפואר שנבנה בסוף שנות ה-30 של המאה ה-20 

על-ידי האדריכל ספירו חורי עבור אסעף  נשאשיבי, סופר, מחנך וחוקר הִאִסלאם והשפה 

הערבית. הבית נמכר לווקף לצרכים ציבוריים והוקם בו מרכז ״דאר אסעף  נשאשיבי״ 

לתרבות, אמנות וספרות;

  בית ח׳רופה —  בניין חד-קומתי שנבנה בשנות ה-40 של המאה ה-20. לבניין פתח-כניסה 

מפואר וחלונותיו מעוטרים בקשת פרסה עגולה. כיום פועלת במבנה סוכנות-ביטוח;

  מצבת  שיירת הדסה —  האנדרטה מנציחה את 78 הרופאים, האחיות, המורים, אנשי 

המדע והסטודנטים שנטבחו בשיירת הדסה ב-13 באפריל 1948; 

   מלון שפרד (לשעבר) — חלק מהבית שימש ביתו של המופתי חאג׳ אמין אל  חוסייני, 

ולאחר בריחתו מן הארץ ב-1937 עברו להתגורר בו בני הזוג אנטוניוס. הבריטים השתלטו 

על הבית ב-1947 וניצלו את מקומו האסטרטגי להקמת עמדה צבאית. בתקופת השלטון 

 הירדני הפך הבית למלון בשם ״שפרד״. בשנת 1985 הוא נמכר למיליונר היהודי  ארווין 

מוסקוביץ׳ וישנה תכנית להקים במקום שכונה יהודית;

מחוץ  שנבנה  הראשון  המוסלמי  כמבנה  ונודע   1841 בשנת  הוקם   — מופתי  אל   קצר 

לחומות. הוא שימש מעון-קיץ  למשפחת  חוסייני. בתחילה היה זה בית קטן עד שהורחב 

בשנים 1895-1890 על-ידי   שייח׳ ד׳אהר אל  חוסייני והפך לווילה מפוארת. במקום פעל 

דייה  אבו  נוצרי  הערבי  היזם  על-ידי  נקנה  המבנה   .2001 שנת  עד  אקדמאים  מועדון 

שמתכוון להרסו ולבנות במקומו מתחם לאטרקציות תיירותיות.

בתי-מלון

  מלון אמבסדור —  בעבר עמדה במקום זה וילה של  חאג׳ ראשיד  נשאשיבי. הבית נהרס 
אליו  מושך  והוא  לאחרונה  שופץ  המלון  אמבסדור.  במקומו  מלון  הוקם   1952 ובשנת 

רבים מעובדי הקונסוליות שבאזור;

מלון מאונט סקופוס — מלון קטן על אם הדרך.

סיכום

תיאור מאפייני השכונות הנ״ל מבוסס במידה רבה על ביקורים בשטח, על שיחות עם 

נציגי התושבים ועם התושבים עצמם. מן התיאור עולה תמונה עגומה למדי לגבי מצבן של 
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חלק מהשכונות שבתחומי    אגן   הקדרון. השכונות שמצבן ירוד ביותר הן הרובע  המוסלמי 

 בעיר העתיקה,      ואדי קדום, סילואן,            אבו -תור וחלקים נרחבים  מג׳בל-מוכבר. בשכונות 

קיים  תת-תקנית.  צפיפות-בינוי  שוררת  מהן  וברבות  גבוהה  צפיפות-דיור  קיימת  אלה 

מחסור רב  ביחידות-דיור, מערך שירותי הציבור לוקה בחסר וכן חסרים מגרשי-משחק 

לילדים וגנים ציבוריים. מצבן של התשתיות הפיזיות −  הכבישים והמדרכות (החסרות 

תנאי  כראוי,  מתפקדות  שאינן  או  חסרות  וביוב  ניקוז  מערכות  הוא.  אף  קשה  לעתים) 

הניקיון ופינוי הפסולת המוצקה מסכנות את הציבור והן מתחת לכל נורמה מתקבלת 

על הדעת.

 בנוסף לתנאים הפיזיים הירודים והמחסור בשירותי-ציבור, ירוד גם מצבם הכלכלי 

של רוב תושבי השכונות. על כל אלה יש להוסיף את התלונות הרבות על גובה תשלומי 

ארנונת המגורים הנגבית לפי חוק מן התושבים, אך ללא תמורה של ממש בשירותים. אין 

כבישים ומדרכות, אין תאורת-רחוב, אין פינוי אשפה ואין שטחים פתוחים ציבוריים, 

בתי-ספר וגני-ילדים. תלונות רבות של תושבים בכל השכונות, נוגעות לקשיים הרבים 

היתר  בלא  קרובות  לעתים  לבנות  לדבריהם  מאלצם  זה  קושי  היתרי-בנייה.  בהשגת 

ולשאת בעונשים כבדים של קנסות או הריסת המבנים. תנאי-חיים אלה הם ״חבית אבק 

שרפה״ בליבה של ירושלים. 

מתגוררת  האוכלוסייה  רוב  המגורים,  מבחינת  שונה.  המצב  בשכונת    ג׳בל-מוכבר 

התשתית  מערכות  זאת,  לעומת  יחסית.  טובה  ברמה  משפחתיים  צמודי-קרקע  בבתים 

לקויות מאוד: אין כבישים תקניים, חסרות מדרכות, אין חיבורים לביוב, ניקוז כמעט 

שאינו קיים, פינוי האשפה לוקה  בחסר וחסרים רוב שירותי הציבור, לרבות מוסדות-

שירותי  מערכת  את  בחיוב  לציין  יש  ציבוריים.  וגנים  לילדים  מגרשי-משחק  חינוך, 

הבריאות בשכונה, שהיא ברמה גבוהה. גם שירותי התחבורה הציבורית השתפרו, לאחר 

שהוסדרו לאחרונה על-ידי משרד התחבורה, אך חסרות תחנות אוטובוסים עם הצללה 

באזורים  פרטיות.  ולמכוניות  לאוטובוסים  מואץ  בלאי  גורמים  המשובשים  והכבישים 

אחרים, כמו ראס      אל עמוד וחלקים   מא-טור  ואבו-תור, המצב הכללי בינוני. בכולם יש 

מחסור ברוב שירותי הציבור, בעיקר בכיתות בבתי הספר ובגני הילדים, וכן בשטחים 

הפתוחים הציבוריים לסוגיהם. גם בשכונות אלו מערכות הכבישים לקויות ויש חוסר 

במדרכות. 

ג׳ראח,  הצפוניות,   שייח׳  בשכונות  החזותי,  של    האגן  הדרומיות  השכונות  לעומת 

השירותים  מצב   − באופיים  עירוניים  אזורים   − ג׳וז  א-זהרה  וואדי   א - צוואנה,   ּבאּב 

החברתית-כלכלית  שרמתם  בתושבים  מאוכלסים  אלה  אזורים  יותר.  טוב  והתשתיות 

גבוהה יותר ויש בהן שפע מוסדות עירוניים ושכונתיים לשירות התושבים.
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או  באגן    הקדרון  העיר    העתיקה  של  החזותי  של    האגן  בשכונותיו  הבנוי  המרקם 

העליון, אינו עשוי מקשה אחת. יש שוני רב בין השכונות שמדרום   לעיר העתיקה לאלו 

שמצפון לה. מצבן של השכונות שנבנו מראש כשכונות עירוניות טוב יותר מאלו שנוסדו 

הסדר- היעדר  מסודר.  עירוני  תכנון  וללא  בלתי-מסודרים  עיור  תהליכי  ועברו  ככפרים 

מקרקעין בשכונות שמדרום   לעיר העתיקה רק מחמיר את המצב, ובמקרים רבים הוא 

מונע אפשרות לשפר את המערכות הלקויות.

המפות דלהלן מראות את פריסת קבוצות האוכלוסייה ואת הרמה החברתית-כלכלית 

של תושבי  האגן. ניתן לראות בבירור את הפערים הגדולים השוררים בין שכונות    האגן 

החזותי לבין השכונות המערביות והצפוניות של העיר; בתוך  האגן בולט הפער בין החלק 

הדרומי לחלק הצפוני שלו.

  קבוצות האוכלוסייה   באגן החזותי          מעמד חברתי-כלכלי של האוכלוסייה
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תאי נוף-תרבות  באגן    הקדרון העליון

בניתוח נופו של     אגן    הקדרון העליון או    האגן החזותי של העיר    העתיקה, סווגו חלקים 

ממנו כתאי נוף-תרבות. המושג ״נוף-תרבות״ מתייחס ל״עיצובו של הנוף הטבעי על-ידי 

האינטראקציה  שלו,  השינוי  סוכן  היא  התרבות  נתון.  הוא  הטבע  תרבותית״.  קבוצה 

ביניהם יוצרת את ״נוף התרבות״.17 המושג משקף למעשה את הדפוס והחותם שהאדם 

במאפייני  בשטח,  שלו  ההתיישבות  בצורת  בעיקר  מתבטא  הדבר  הטבעי.  בנוף  מותיר 

עושה  האדם  בהן  ובדרכים  האוכלוסייה  של  ההגירה  במאפייני  ובצפיפותה,  הבנייה 

שימוש בקרקע. בנופי-תרבות, להבדיל מנופים טבעיים, מתקיים שילוב של טבע ומעשה 

ידי  אדם, ומכאן הם משמשים לעתים מקור להשראה ולזיכרון. החל משנת 1992 אומץ 

מושג זה על-ידי   אונסק״ו בהגדרת אתרי מורשת עולמית.

תאי נוף-תרבות  באגן   הקדרון מורדות   ג׳בל מוכבר,       אבו -תור והכפר  סילואן

      

הגדרת תאי הנוף נועדה לתת בידי המתכננים כלי לניתוח ערכי הטבע והנוף הבנוי בתאי 

שטח מוגדרים. עבור תאי השטח האלה אפשר יהיה לגבש מדיניות פיתוח לעתיד, תוך 

17   קארל א. סואר, 1925.
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נוף:  יחידות  לחמש  חולק    אגן   הקדרון  האמור  לאור  הייחודיים.  מאפייניהם  על  שמירה 

שטח עירוני, שטח כפרי, שטח בדווי, שטח   הנקרופוליס ושטח פתוח שאינו מבונה, הכולל 

את  יער השלום  והטיילות שלאורך רכס    ארמון הנציב. 

החלוקה לתאי נוף-תרבות
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התפתחות השטח הבנוי  באגן   הקדרון 

עד לעת החדשה לא חלו שינויים משמעותיים בהתפתחות השטח הבנוי באגן ההיקוות 

פוליטיים,  תהליכים  בעקבות  ה-19,  המאה  של  הראשונה  במחצית  של  נחל   הקדרון. 

חברתיים, תרבותיים ודמוגרפיים, החלה הבנייה מחוץ לחומות העיר    העתיקה. תחילה 

כמו  ימין-משה,  עצמו,  באגן  מועטת  במידה  ורק  מערב  לכיוון  היהודי  היישוב  התרחב 

שכונות  שמעא  ושכונת התימנים  בסילואן. התפתחות היישוב הערבי באותה עת היתה 

הערביים  הכפרים  ג׳וז.  הראשונים   בוואדי  הבתים  הקמת  עם  יחסית,  ואיטית  מתונה 

כמו סילואן      כבר היו קיימים. האוכלוסייה הנוצרית בחרה להתרחב לכיוון דרום-מערב, 

לאורך רכס  קטמון  ובעמק-רפאים.

לימינו  ועד  ה-19  המאה  מאמצע   − המודרנית  בתקופה  השינויים  את  לבחון  כדי 

ומשמעותיות  שונות  מתקופות  ותצלומי-אוויר  מפות  של  השוואה  נערכה   − אלה 

בהתפתחות הבנייה:

—  מפת הינריך קיפרד, המשקפת את נקודת המוצא — בנייה דלילה;   1841

—  מפת  קונרד שיק, משקפת את תחילת הבנייה מחוץ לחומות (כגון:  ִמשּכנות-  1894-5

שאננים); 

מפת המהדורה הראשונה הבריטית — משקפת את תחילת   המנדט הבריטי   —  1924

 בא״י; 

מפה בריטית — לקראת סיום  המנדט;   —  1947

תצלום-אוויר −  תמונת מצב לאחר      מלחמת ששת הימים;   —  1968

משקף את הבנייה המאסיבית והגידול הדמוגרפי בשכונות  תצלום-אוויר −    —  1981

הטבעת;  

תצלום-אוויר − משקף את המצב הקיים בעת כתיבת שורות אלו.  —  2006

ניתוח הממצאים ( ראו מפות בנספח ב׳)

חלק מהמפות והתצלומים הנזכרים אינו מכסה את  האגן בשלמותו, אך לרוב מתבטא 

חסר זה באזורים שאינם  מבונים כמעט וגם לא התרחשה בהם בנייה בשנים המיוצגות 

במפה או בתצלום.
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במפה משנת 1841: השטח הבנוי, למעט העיר    העתיקה, כולל כ-0.01 קמ״ר שהם כ-0.3% 

מהשטח שהמפה מכסה. כלומר, בשטח כולו כמעט שאין בנייה. האזור הבנוי היחיד הוא 

הכפר סילואן      וכן כמה מבני-דת נוצריים הפזורים בשטח.  

מהשטח  כ-0.8%  שהם  קמ״ר,  כ-0.04  כולל  הבנוי  השטח   :1895-1894 משנת  המפה 

שהמפה מכסה. אפשר להבחין בהתחלות-בנייה ספורדיות בחלקי  האגן השונים, לרבות 

התחלות-בנייה של הכפר א-טור.        במערב ניתן לזהות את הבנייה של השכונות החדשות 

שמחוץ לחומה −  מִשּכנות-שאננים,  ימין-משה  ואבו-תור.

המפה משנת 1924: השטח הבנוי כולל 0.15 קמ״ר והוא מכסה כבר כ-3.5% משטחה. 

ריכוז הבנייה העיקרי נמצא בשלב זה באזור סילואן.      ריכוזים נוספים נראים  בהר ציון, 

הבנייה  בהמשך  להבחין  ניתן  כמו-כן  בן-הינום,   בימין-משה   ובִמשּכנות-שאננים.   בגיא 

בשכונת       אבו -תור. בשאר השטח יש נקודות-בנייה ספורדיות בלבד.

במפה משנת 1947: השטח הבנוי גדל ל-0.6 קמ״ר והוא תופס 4.9% מכלל שטחה של 

המפה. ההתפתחויות העיקריות בתקופה זו היו ההתרחבות של שכונת       אבו -תור  מזרחה, 

הרחבת שטחו של הכפר סילואן      ובנייה  בראס אל עמוד. כמו כן נראית הבנייה בשכונת 

    ואדי ג׳וז (כ-80 מבנים) ובשכונת  א - צוואנה (כ-45 מבנים). באזור הדרומי ניתן להבחין 

בתחילת ההתפתחות של  ח׳רבת בית-סחור הבדווית (כ-10 מבנים).

תצ״א משנת 1968: השטח הבנוי שבתצלום כולל 1.27 קמ״ר שהם כ-13.5% מהשטח 

שבמפה. השינויים העיקריים לעומת המפה משנת 1947 הם: התפתחות הבנייה  בראס 

אל עמוד, ציפוף בנייה באזור   עיר -דוד והתפשטות הבנייה   בוואדי ג׳וז לכיוון צפון. בנוסף 

שהיו  ובניינים  בתים  השטח.  בדרום  הפזורה  הבדווית  הבנייה  המשך  את  לזהות  ניתן 

קיימים במפה משנת 1947 באזור    גיא בן-הינום ( שכונת  שמעא התימנית) נהרסו ואינם 

נראים עוד בתצ״א משנת 1968. 

מן  כ-29.4%  שהם  קמ״ר   2.93 כולל  זה  שבתצלום  הבנוי  השטח   :1981 משנת  תצ״א 

השטח המצולם. במפה זו ניתן להבחין בעיבוי והתרחבות הבנייה הבדווית ִּבדרום אגן 

ההיקוות וכן בשכונת     תלפיות-מזרח.  נמשך ציפוף הבנייה  בסילואן, ראס      אל עמוד  ועיר-

דוד. כמו כן ניתן לזהות בנייה חדשה   באבו-דיס. 
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תצ״א משנת 2006: השכונות והכפרים התרחבו עד כדי יצירת רצפים בנויים ארוכים 

(למשל, החבירה של סילואן        לראס אל עמוד   ולאבו-תור). השטח הבנוי הוא כ-4.6 קמ״ר 

שהם כ-38% משטח המחקר. יש בנייה נרחבת של הבדווים באזורי    ג׳בל-מוכבר   וסוואחרה 

במקומות  בעיקר  מרוכזת  הבדווית  שהבנייה  לראות  אפשר  הכפריים  בצור-באחר.  ושל 

הגבוהים ומתפתחת במורד השלוחות. כמו כן התרחבה מאוד הבנייה באזור      ואדי קדום. 

ניתן לזהות בנייה חדשה גם באזור  א-טור.

       האיור הבא מציג את עקומת התפתחות הבינוי בשטח המחקר. באיור ניתן לראות כי  

תקופת  עד שנת 1947 היתה ההתפתחות מתונה מאוד והדרגתית. בין 1947 ל-1968 − 

המשמעותי  השינוי  במקצת.  הואץ  הבנייה  קצב   − השלטון  הירדני  במזרח-ירושלים 

בעיר —   ישראל  שלטון  בתקופת  דווקא  הוא  הבנוי  השטח  בהתפתחות  ביותר  והמהיר 

בעיקר בין השנים 1970 ל-1990. בתקופה זו חל השינוי הגדול ביותר במרחב מבחינת 

תוספות הבנייה. לאחר מכן הולך קצב הבנייה ופוחת.

הסיבות להתפתחות המואצת בשטח הבנוי משנות ה-70 קשורה בהגירה הערבית אל 

העיר ובשגשוג הכלכלי כתוצאה מבניית השכונות היהודיות בעיר. שנים אלו התאפיינו 

לתושבי  כלכליות  הזדמנויות  ויצירת  היהודי,  במגזר  גם  ודמוגרפית  כלכלית  בצמיחה 

  מזרח העיר.

התפתחות השטח הבנוי   באגן החזותי של העיר    העתיקה
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התפתחות השטח הבנוי 2007-1841

 

מקרא:

המקור: המרכז למיפוי ישראל, משרד הבינוי והשיכון. 
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המרחב הכפרי:  

אוכלוסייה כפרית בתהליכי עיור

התפתחות הכפרים ותהליכי העיור

בסקר בריטי משנת 1945, נמצאו בתת-מחוז ירושלים 99 יישובים כפריים. בשטח אגן 

כפרים:  א-טור,  אל-        עזרייה,  חמישה  היו  אליו,  בסמיכות  או  של          נחל  קדרון  ההיקוות 

סילואן,              אבו-דיס   וצור-באחר. הבריטים סימנו ביד נדיבה את שטחי הקרקע של הכפרים 

ומתחו אותם עד  לבקעת הירדן  וים המלח, למרות שלא היה קשר של ממש בין האדמות 

הללו לכפרים עצמם.

סילואן      —  בנייה צפופה של כפר שעבר תהליכי עיור

הכלכליים,  לצרכים  שענה  מבנה   — ומכונס  גלעיני  הכפרים  מבנה  היה  ה-19  במאה 

החברתיים והביטחוניים. דוגמא לבנייה גלעינית מתוארת  אצל   קרק  ואורן-נורדהיים.18 

בספר מתואר מבנה הכפר סילואן      במאה ה-19. הבתים נבנו בשלוש שורות זו מעל זו, 

בקירות  חלונות  היו  ולא  חד-קומתיים,  ברובם  היו  הבתים  תיאטרון.  למושבי  בדומה 

18  קרק, ר. ואורן-נורדהיים מ., ירושלים וסביבותיה: רבעים, שכונות וכפרים: 1948-1800, אקדמון, 1995.
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פורעים  מפני  חומת-מגן  מעין  יצרו  ההררית  והטופוגרפיה  הצפופה  הבנייה  החיצוניים. 

ואורחים לא קרואים. 

הכפרים  והפיכת  הכפר  לגלעין  מחוץ  בנייה  של  התהליך  החל  ה-19  המאה  מסוף 

לשכונות עירוניות למחצה.  הסיבות לתהליך היו:

שיפור במצב הביטחוני —  עובדה שביטלה את הצורך בבנייה הגנתית מכונסת;  .1

הגידול הטבעי של האוכלוסייה המקומית והגירה מוגברת של   חברונים לעיר חייבו   .2

הוספת פתרונות-דיור;

עם  הכפר  מגלעין  והתרחקו  שהלכו  החקלאיים  לשדות  בסמוך  להתיישב  הנטייה   .3

הרחבת שטחי החקלאות;

העלייה ברמת החיים, שהושפעה בין השאר מתיירות ומהיווצרות מקומות-עבודה    .4

בירושלים, ִאפשרה בנייה חדשה ומודרנית;

הירידה בהשפעת המערכת הפטריארכאלית המלכדת והעלייה ברמת החיים;  .5

נמצא הפתרון לבעיית המחסור המתמיד במים: באמצעות צנרות או בחציבת בור-  .6

מים בכל חצר − מה שִאפשר התרחקות בתי המגורים ממעיין הכפר;

השיפור בתנאי התחבורה הביא להיצמדות לדרכים, בניגוד לנטייה שרווחה בעבר,   .7

להתרחק מדרכים ראשיות מסיבות ביטחוניות;

בשלב מאוחר יותר זכה התהליך הנ״ל לעידוד מצד  השלטון הבריטי.  .8

השינוי במבנה הכפר

כיווני ההתפשטות של הכפרים הושפעו מהגורמים הבאים:

המבנה הטופוגרפי;    ❖

דרכי הגישה אל הכפר ובמיוחד אלו המובילות אליו מן העיר;  ❖

האב  מבית  לצאת  הצעיר  הדור  ונטיית  הקרקע  על  המשפחתיות  הבעלויות  מערך   ❖

המסורתי ולבנות שכונות חדשות על קרקעות המשפחה.

היציאה מגלעין הכפר התבצעה בארבעה שלבים עיקריים:

לצידי  בעיקר  החקלאיים,  השטחים  בקרבת  בתים  מספר  ובניית  הגלעין  הרחבת   .1

הדרכים שהוליכו אליהם;
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צמיחת גלעיני שכונות חדשות; תחילה עקב חוסר מקום בגלעין הראשון, לאחר מכן   .2

יותר  ומאוחר  המים  ומקורות  החקלאיים  השטחים  בקרבת  להימצא  הרצון  בשל 

מחוסר רצון לרכוש חלקות מאחרים. במקביל החל תהליך של ״זחילה״ לאורך הדרך 

המובילה אל הכפר. בשלב זה מבנה הכפר היה מפוזר יחסית;

התפצל  שממנו  הראשי  לכביש  והִקרבה  הדרכים  לאורך  הבנייה  השכונות,  הרחבת   .3

הכביש לכפר, תוך נטישת הגלעין, לפחות באופן חלקי;

והאצת  הדרכים  שלאורך  הבניינים  ו/או  השכונות  שבין  הריקים  השטחים  מילוי   .4

התהליכים דלעיל. בשלב זה קורה לעתים קרובות שמרכז הכפר הועתק למקום חדש 

של  המסורתיים  ההיררכיים  למוסדות  הזיקה  דעיכת  בשל  הן  בתפקידו,  שינוי  וחל 

הכפר והן בשל השינוי במעמד הצעירים לעומת המבוגרים.

לסיכום, תהליכים אלה הפכו את הכפרים באזור          נחל  קדרון וסביב העיר    העתיקה למעין 

העצימו  החיים  ברמת  והעלייה  עירוניות  לתעסוקות  המעבר  למחצה.  עירוניות  שכונות 

את תהליך הבנייה על קרקעות ששימשו בעבר לחקלאות. התהליכים נמשכים גם כיום, 

לעתים אף ביתר שאת. אולם השינוי כיום אינו מעֲבר ממבנה כפרי למבנה עירוני, אלה 

ממבנה עירוני לעירוני צפוף יותר. אך בשל מערך הבעלויות האי-רגולרי ומחמת היעדר 

הסדר-מקרקעין, הבנייה בשטח עדיין מפוזרת ולעתים אקראית, על-פי הגדרת הבעלות 

על החלקות של הבונים ובני-משפחותיהם.

הבית הכפרי המסורתי

חלוקה  באמצעות  תפקידים,  מספר  לו  שהיו  אחד  מחלל  מורכב  היה  הראשוני  הבית 

שימש  מדרגות,  בשתיים-שלוש  ממנה  נמוך  או  החצר  בגובה  הכניסה,  מפלס  למפלסים. 

לאכסון בעלי החיים, למעט הצאן שנכלא בדיר נפרד שהיה מרוחק מעט מבית המגורים. 

לאחסון  מרחב  הבית  הכיל  בנוסף  למגורים.  ושימש  יותר  גבוה  היה  האחורי  המפלס 

התוצרת החקלאית בין שני המפלסים. קירות הבית היו עבים במיוחד ובהם היה בדרך- 

כלל פתח אחד לתאורה ולאוורור. הפתח הופנה לחצר, שהיתה בדרך-כלל ממזרח לבית, 

כדי לקלוט את אור הבוקר ולמנוע חשיפה לרוח המערבית. החלונות המעטים היו בדרך-

הדלת,  החליפה  החלונות  תפקיד  את  גנבים.  חדירת  למנוע  כדי  וקטנים  גבוהים  כלל 

שהיתה פתוחה במשך כל שעות היום, וכן חורי האוורור בקירות. 
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כביסה,  רבים:  שימושים  לה  היו  לנעילה.  וניתנת  גדר-אבן  מוקפת  היתה  החצר 

רחצה, קבלת אורחים ולינה בקיץ. בנוסף היו בה מספר מתקנים ובהם לול, שובך, מחסן 

או  כלי-עבודה  לאחסון  ומבני-עזר  לחם  לאפיית  טבון  בור-מים,  לקיץ,  מטבח  תבואה, 

למרבץ בעלי-חיים שאי-אפשר להכניסם הביתה. בור המים השפיע על מבנה החצר בכך 

שבחלקה העליון האדמה לא עובדה ונועדה לאיסוף מי הגשמים, ואילו בחלקה התחתון 

האדמה עובדה לצורכי חקלאות.

השפעת מערכת איסוף ואגירת המים על תכנון חצר הבית

התמורות במבנה הבית הכפרי

המסורתי.  הבית  של  הפיזי  במבנה  לשינויים  גם  הביאו  לעיל  שהוזכרו  העיור  תהליכי 

לבתים  החדשים  הבתים  הצמדת  על-ידי  הנסגרת  פנימית  לחצר  סביב  הבנייה  תחילה 

הישנים, לאחר מכן ניצול המדרון לבנייה מעל הבית הישן או מתחתיו, ולבסוף הוספת 

קומה לבית הישן.

הסקיצה הבאה מתארת את תהליך התמורה. בשלב הראשון נבנית יחידת הבסיס 

של האב, מבנה בן קומה אחת על חלקה במדרון (A). כאשר הבן הראשון מתחתן נבנית 

עבורו יחידה נוספת, על-גבי היחידה הקיימת, בקומה שנייה (B). כאשר הבן השני מתחתן, 

נבנית עבורו יחידה נוספת, בקומה השלישית של הבית (C) וכן הלאה. תהליך זה יוצר בית 

משותף המורכב מבתים פרטיים שנערמו זה על זה, כל קומה מותאמת לשיפוע המדרון. 

השלב האחרון (D), שאינו חלק אינטגרלי מתהליך הבנייה ההתפתחותי, הוא בנייה של 

מבנה מגורים בן ארבע עד חמש קומות. מבנה מעין זה יכול להכיל לעתים משפחה אחת. 

בשלבים הבאים נוצר מקבץ של בתים ולאחריהם שכונה עירונית למחצה.
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שלבי התפתחות הבית הכפרי

  

      

           

היווצרות שכונה עירונית 

למחצה בבנייה רוויה

מקבץ-מגורים כפרי שהפך לשכונה עירונית בין השנים 1974 ל-2006
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תמורות בנוף הבנוי של    ג׳בל-מוכבר                                               

     

    

                                           

2006                    1974           

19742006

53 דונם53 דונםסה״כ שטח המקבץ

4786מספר בתים במקבץ

(foot print) 14 דונם (26%)5 דונם  (10%)שטח בנוי, כסות הקרקע

1.3 דונם (2.5%)1.5 דונם (3%)שטח דרכים

16 דונם (30%) — חקלאות

37.7 דונם (71.5%)46.5 דונם (87%)שטח פנוי, כולל חקלאות

21.7 דונם (41.5%) — שטח פנוי, לא כולל חקלאות

160 מ״ר110 מ״רכסות קרקע ממוצעת של בניין במקבץ

3 קומות ויותר1* מספר קומות ממוצע

*  אטלס ירושלים, 1973.
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אפשר לראות כי במהלך השנים חל שינוי דרמתי ביחס שבין השטח הפנוי לשטח הבנוי. 

השטח הפנוי יורד מ-87% מכלל שטח המקבץ ל-72%. ישנה עלייה משמעותית במספר 

הבתים בקטע המנותח, מ-47 ל-86. כמו כן חל שינוי בגודלם של המבנים, במספר הקומות 

הממוצע ובכסות הקרקע שהבניינים מנצלים (מ-110 מ״ר ל-160 מ״ר − עלייה של 30%). 

השינוי הבולט ביותר הוא בגובה הבניינים ובמספר הקומות.

היקפי הבנייה באזור ראס      אל עמוד   וואדי קדום ב-40 השנים האחרונות

 2006           1967                

השוואה בין שני צילומי-אוויר מן השנים 1967 ו-2006, מראה את הגידול בהיקפי הבנייה 

שכתוצאה מהם השתנה הנוף   באגן החזותי של העיר    העתיקה. היקפי הבנייה במהלך 40 

השנים האחרונות היו כה גדולים עד כי הנוף הטבעי באגן והמבטים אליו מן הרכסים 

הסובבים אותו, הִשתנו עד לבלי הכר. שטחים שלא היו מבונים כלל, כמו      ואדי קדום, 

נבנו בצפיפות רבה וכך התרחבה גם שכונת ראס      אל עמוד. הצילומים לעיל מדגימים את 

הדבר היטב.
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המרחב  הבדווי

של  מערבה  והתפשטותם  התעצמותם  את  ִאפשרו  של        מדבר- יהודה  הייחודים  התנאים 

בחלקם  נבנו  היישובים  הקבע.19  יישובי  תוך  אל  חדירתם  את  ולבסוף  הנוודים,  שבטי 

המערבי של שטחי המחיה, על קרקעות שנרכשו מיושבי הקבע. מרביתו של השטח שבו 

התנחלו השבטים היה כלול בתחום העיבוד והנדידה שלהם עוד בטרם ההתנחלות. מדי 

שנה היו הגברים עולים מן המדבר, חורשים וזורעים את קרקעותיהם. בעת הקציר היו 

השבטים עולים  ממדבר- יהודה, נוטים את אוהליהם ב״שפא״ — השטח הגבעי ההררי 

שבמערב שטחי המחיה −  ורועים את צאנם בשלפים ובשטחי הבור שבמערב. בתקופת 

החורף, בה מזג האוויר השתפר והאזור כולו נהנה ממים, הם היו חוזרים מזרחה. המבנה 

הגיאולוגי ומיקום מקורות המים באזור        מדבר- יהודה הכתיבו את פריסת שטחי המחיה 

של השבטים הבדווים, מה שִאפשר שילוב בין משק צאן ומשק פלחה. בנוסף, הִקִרבה 

לפלחה  בנוסף  אחרים,  כלכלה  ענפי  על  להסתמך  להם  ִאפשרה  לירושלים  ולבית-לחם 

הערים  בשולי  קרקעות  הבדווים  רכשו  ה-20  המאה  ובמשך  ה-19  המאה  מסוף  ולצאן. 

והכפרים שבמזרח גב ההר. תהליך ההתיישבות של הבדווים התנהל באורח ספונטני על-

ידי בני השבטים עצמם וללא התערבות השלטונות או כל גורם אחר. התהליך החל בסוף 

שנות ה-20 של המאה ה-20 ונמשך עד לשנות ה-70. במרחב   הקדרון, אזור ההתיישבות 

יותר  למלך  נאמנים  בהיותם  התיישבותם,  את  ההאשמי  עודד  השלטון  של  הסוואחרה, 

מהתושבים הפלסטינים העירוניים.

בשנת  הבדווים  במדבר- יהודה  השבטים  של  המחיה  שטחי  מתוארים  הבאה  במפה 

הוא  של          נחל  קדרון  ההיקוות  אגן  של  הדרומי  באזור  שהתיישב  הבדווי  השבט   .1967

המלח.  ועד       ים  מאזור          נחל  קדרון  הוא  זה  שבט  של  המחיה  שטח  א- סוואחרה.   ערב 

שבט  הסוואחרה הוא שבט נוודי למחצה שמקורו באזור והוא התגבש מקומץ משפחות 

ממוצא נוודי. בראשית דרכם חיו אנשי השבט במשך תקופה קצרה  בחרבת בית-סחור 

שמדרום  לסילואן. הקרקע שנרכשה על-ידי השבט נמצאת בקו אחד עם קו יישובי הקבע 
המזרחיים, לדוגמא: אזור    ג׳בל-מוכבר נמצא כשני ק״מ דרומית לכפר סילואן       ועזרייה ..20

בגיאוגרפיה  פרקים  ושומרון —  בתוך:     יהודה  של    מדבר  יהודה,  בסְפָר  הבדווים  יישובי  א.,  19  שמואלי, 

יישובית, עמ׳ 565, כרך ב׳, ירושלים: הוצאת  כנען, תשל״ז.
20 שם.
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תחומי ההתיישבות והמִרעה של השבטים הנוודים הבדווים במרחב        מדבר- יהודה

של   מדבר  יהודה,  בספר  הבדווים  יישובי  אבשלום,  המקור:  שמואלי 
בתוך:    יהודה ושומרון — פרקים בגיאוגרפיה יישובית, עמ׳ 565, כרך 

ב׳, ירושלים: הוצאת  כנען, תשל״ז.

שלבי ההתפתחות של בית המגורים הבדווי

המערה

קיימות  שהיו  טבעיות  במערות  גרה  הכפר  את  שִאכלסה  הראשונה  הקבוצה/המשפחה 

באזור או במערות שנחצבו. המערה היתה מורכבת מחלל כניסה מרכזי וממספר גומחות 

בגבהים שונים. עומק המערה נע בין שלושה ל-11 מטר ורוחבה נע בין שלושה לשבעה 

מטר. תקרת המערה היתה גבוהה בכניסה וירדה בהדרגה לכיוון קצּה העמוק של המערה. 

הפתח היה רחב דיו על-מנת לאפשר כניסה של בעלי-חיים בגובה של מטר וחצי לפחות.
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תחילה שימשו המערות בעיקר לאחסון התוצרת החקלאית ולמגורי הבהמות. מערה 

אחת שימשה מחסן תבואה ואחרת —  מחסה לבעלי החיים. בני האדם התגוררו במבנים 

ארעיים מחוץ למערה. במשך הזמן, עם התרחבות המשפחה, קיבלה המערה תפקידים 

נוספים והיה צורך להרחיבה. במקרה שלא נמצאה מערה מתאימה, חפרו בעלי הקרקע 

מערה במקום נוח מעל לקווי זרימת המים בחורף. מערה טיפוסית כללה: 

מפלס כניסה המשמש את חיות המשק; א. 

מפלס גבוה במטר ממפלס הכניסה שימש למגורים ולאחסון מזון. נחפרו בו גומחות  ב.  

נועדה  במפלסים  ההפרדה  בהן.  שנשמרו  ולחפצים  למזון  בהתאם  שונים  בגדלים 

למנוע מן החיות לטפס אל אזור השינה והמזון; 

בתקרת המערה, מעל הקומה העליונה, נקבע פתח אוורור ליציאת עשן בחורף; ג.  

מאוחר יותר נבנה קיר אבנים  לרוחב הפתח, כדי לצמצמו.  ד.  

הִּבקתה

בשלב מאוחר יותר התפתח ה״חוש״ שהוא חצר וסביבּה חדרי המגורים והאחסון.

הבקתה הוקמה לרוב בחצר המערה, עבור הבן הבכור שהתחתן. היא נבנתה מאבנים 

שלוקטו בסביבת הכפר, ותכניתה מבוססת על ריבוע פשוט. קיימות שלוש סוגי בקתות:

בקתה בעלת מפלס אחד; א.  

בקתה בעלת שני מפלסים, בה נהוגה חלוקה בין מפלס עליון, המשמש למגורי- אדם  ב.  

למפלס תחתון לבעלי-חיים, כמו במערה;

ג. בקתה כפולה: שתי בקתות צמודות המשמשות את אותה משפחה, עם כניסה נפרדת 

.(Lqtait, 2006) לכל אחת

הבית

בניגוד לכפר הערבי המסורתי, הבנוי בצפיפות, יישובי הבדווים פזורים במרחב. אף שהיו 

פה ושם ריכוזים, לרוב על בסיס חמולתי, קיים מרווח בין המבנים. חצר הבית הבדווי 

אינה מוקפת חומה ולא נוצרת חצר פנימית כנהוג בכפר הערבי המסורתי. באופן כללי 

קיים מעבר חופשי בין הבתים והגישה אליהם חופשית. גודל המגרש הממוצע הוא כשני 

דונם, אך יש קטנים יותר, בני חצי דונם, וגדולים יותר, בני ארבעה דונם. כאשר מגרש 

גדול מן הממוצע, הוא משמש לגידולי פלחה, ירקות ועצי-פרי.
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הבית שונה מהבקתה ביציבותו ובחומרי הבנייה שלו. עובי הקירות הוא 80-40 ס״מ, 

התקרה יצוקה בטון והיא אינה דורשת תיקונים שנתיים כמו בבקתה. לבית מפלס אחד 

ולעתים נוסף לו חלל עם רצפת בטון לפני הכניסה. לחלונות ולדלתות צורה פשוטה של 

מלבן או קשת. הבית ״צומח״ עם צורכי המשפחה:

בשלב הראשון חדר אחד עם תקרת קמרון צולב; א.  

בשלב השני שני חדרים עם תקרת-בטון יצוקה על רשת ברזל;  ב.  

בשלב השלישי נבנית קומה שנייה על חלק משטח הגג, ושאר השטח משמש להסבה,  ג.  

לאירוח ולאירועים משפחתיים.

הבתים שנבנו משְקפים לרוב את תקופת בנייתם, בכך שסגנונם ותכניתם תאמו לאלה 

שהיו נהוגים באותה עת ביישובי הקבע הסמוכים.

הרחבת הבית

גם באזור הבדווי חל תהליך של הרחבת הבית במספר שלבים:

הרחבת השטח הבנוי, מאזור המערה החוצה;  .1

הוספת קומה לבית הישן;  .2

הוספת בית של בן-משפחה בצמוד לבית הישן.  .3

הִמקבץ

להרחבת הבית הבודד יש כמובן 

מגבלה: לאחר תקופה, כאשר הבן 

השני או השלישי במשפחה מבקש 

המשפחתיים,  חייו  את  לבנות 

הוא מקבל חלקת-אדמה סמוכה 

בהדרגה  כך  ביתו.  את  ובונה 

שהולך  המשפחתי  המקבץ  נוצר 

שנוצר  עד  בהדרגה  ומצטופף 

הדומה  העירוני-למחצה  המקבץ 

לזה שבמגזר הכפרי. 

תהליך התרחבות 
הבית הבדווי

התפצלות חלקת החקלאות 
בין הבנים היורשים
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בסופו של דבר, התוצאה דומה והמרחב הולך ומתמלא בבנייה עירונית למחצה, עד שהוא 

נעשה עירוני באופיו.

מקבץ מגורים בדווי — חקר מקרה
         

                            

  האזור במבט מפני הקרקע 2005   שנות ה-80                  שנת 2005

19802005

20 דונם20 דונםסה״כ שטח המקבץ

1924מספר הבתים במקבץ

(foot print) 3.5 דונם (18%)1.5 דונם  (7%)שטח בנוי, כסות הקרקע

2.1 דונם (10%)1.8 דונם  (9%)חקלאות

13.5 דונם (67%)18.5 דונם (93%)שטח פנוי כולל חקלאות

11.4 דונם (57%)16.7 דונם  (84%)שטח פנוי לא כולל חקלאות

144 מ״ר80 מ״רכסות קרקע ממוצעת של בניין במקבץ

3 ומעלה1* מספר קומות ממוצע

*  אטלס ירושלים, 1973.

במהלך השנים חל שינוי ביחס שבין השטח הפנוי לשטח הבנוי. השטח הפנוי ירד מ-93% 

מכלל שטח המקבץ ל-67% ומתבטא בתוספת בתים, אך השינוי העיקרי חל בגודלם של 

הבתים, במספר הקומות שלהם ובכסות הקרקע שהם תופסים (מ-80 מ״ר ל-144 מ״ר − 

עלייה של יותר מ-50%).
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בנייה חדשה של תושבי  הסוואחרה במרחב   הקדרון בדגם התפתחות עירוני

התפתחות השטח הבדווי הבנוי  באגן   הקדרון

ביישוב  וכיווניה  ההתפתחות  צורת 

למבנה  רבה  במידה  קשורים  הבדווי, 

ולמקורות  הדרכים  לרשת  הטופוגרפי, 

המים בשטח. תחילת הבנייה היא לרוב 

ביותר.  הגבוהים  במקומות  או  בפסגות 

בשלב  במדרונות.  בגלישה  הוא  ההמשך 

הבא מתחברות שלוחות הבנייה לרצפים 

הפנויים  המורדות  ומתמשכים.  בנויים 

בשלוחות הללו הם גם כיווני ההתפתחות 

במרחב  הבדווי  היישוב  של  העתידיים 

  הקדרון והם יגיעו סמוך לאפיק הנחל. 

התפתחות הבנייה על השלוחות 



193

התיישבות בדווית בחלקו העליון של    אגן   הקדרון — בנייה הולכת ומתקבצת

השוואת המרחב הבדווי למרחב הכפרי

הבדלים היסטוריים 

הכפר הפלאחי בנוי בצפיפות וגבולותיו ניתנים להגדרה ברורה. לרוב יש לכפר כזה גרעין 

עתיק ולִעתים אף יותר מגרעין אחד. אדמות הכפר מוגדרות לרוב במושגים של גושים 

וחלקות, לִעתים עדיין חקלאיות, ולא בדגם חלוקה עירוני. היישוב הבדווי, לעומת זאת, 

מפוזר וקשה להגדיר בבירור את שטחו ואת גבולותיו. הנטייה של הבדווים היא להתכנס 

בשטח לפי חמולות. 

בסיס  על  ולא  הכפר,  בשטח  הפזורות  מסורתיות  בחמולות  מאורגן  הפלאחי  הכפר 

שבטי מובהק כפי שהדבר קורה ביישובי הבדווים. יישובי הבדווים מאורגנים מבחינה 

עקרונית באותן מסגרות בהן הם היו מאורגנים בתקופת הנוודות. המבנה כולל יישוב 
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עיקרי המאוחד סביב במסגרת שבטית, והמסורת, קרבת הדם והִקרבה הגיאוגרפית הם 

השונים  המשנה,  יישובי  אחד.  עיקרי  פזור  ליישוב  יישובי-משנה  מספר  המאחד  הגורם 

בגודלם ובהרכבם, מורכבים מקבוצות בתים ומבתים בודדים הפזורים בשטח ושייכים 

למשפחות שונות. כך למשל,  בג׳בל-מוכבר יש שש משפחות על שש גבעות: משפחה על 

כל גבעה.

המגרש הממוצע של הבית הבדווי משתרע לרוב על שני דונם והוא גדול מהמגרש 

הפלאחי. מראהו הכללי של היישוב הוא דבוקות קטנות פזורות, וביניהן מרווחים בני 

כמה מאות מטרים. יש גם בתים בודדים שלא משתייכים לדבוקה כלשהי. השיקולים 

ומחירי  חקלאי  לעיבוד  בשטח  לחסוך  הרצון  כמו  החקלאי,  הכפר  של  לכינוסו  שהביאו 

האדמות, לא מילאו תפקיד בהקמתם של כפרי הבדווים שנבנו באזורי שוליים, לא על 

בסיס חקלאות אלא על מרעה צאן בשטחים גדולים.21  

הבדווים  ביישובים  הן  התרחש  שכירה,  ובעבודה  צאן  בגידול  בחקלאות,  העיסוק 

והן ביישובים הכפריים של הפלאחים, אולם ההבדל טמון ביחסים שבין הענפים הללו, 

במספר המועסקים דרך קבע בענף ובחשיבותו הכלכלית של כל ענף. בכפר הפלאחי יש 

יותר תושבים שפרנסתם על החקלאות, בעיקר תוצרת מטע וכרם המיועדת לשיווק, בעוד 

שחקלאות המזרע והמטע ביישוב הבדווי היא ענף משני המיועד בעיקר לצריכת הבדווים 

עצמם. 

השלב האחרון בהתפתחות המערך היישובי הבדווי הוא התלכדות הדבוקות השונות 

כזו  התלכדות  מחייבת  גודלה  בשל  בתי-מידות.  גם  הכולל  למחצה,  עירוני  מערך  לכלל 

מדרכות,  כבישים,  מודרניות:  תשתית  מערכות  ושל  שירותי-ציבור  מערך  של  שילוב 

מערכות ביוב וניקוז, תשתיות חשמל ותקשורת.  באגן    הקדרון העליון קשה להשלים היום 

את המערך העירוני בשל התפתחות הדרגתית וכמעט בלתי-מבוקרת שקבעה את פריסת 

היישוב בשטח. מפאת הטופוגרפיה הקשה ובשל היעדר רישום מסודר של קרקעות, נוצר 

שנוצר   בנחל  ההתיישבותי  המערך  אלה  מסיבות  ציבוריות.  למטרות  בקרקעות  מחסור 

 קדרון הוא בעייתי ביותר. מערכות התשתית לקויות, השירותים הציבוריים מוקמים על 

קרקעות שהתושבים מקצים היכן שהדבר מתאפשר, ללא שיקולי מיקום ונוחות ולרוב 

גם הרחק מבתי התושבים —  דבר המחייב את התלמידים לצעוד לבתי הספר הרחוקים 

בגשם ובשמש הקופחת. גם מרכזי-מסחר כמעט שאינם קיימים, להוציא מקבצי חנויות 

קטנות לצריכה ראשונית בלבד. כך הולך ונוצר מערך יישובי בעייתי המתבסס על דגמי 

התפתחות היסטוריים שאינם תואמים את צורכי האוכלוסייה שהמודרנה חודרת לחייה 

21  קרק, ר.  ואורן-נורדהיים מ., ירושלים וסביבותיה: רבעים, שכונות וכפרים: 1948-1800, אקדמון, 1995.
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והיא הולכת והופכת עירונית. העלייה ברמת ההכנסה ובמשלח היד מביא לעלייה ברמה 

הכלכלית המאפשרת לתושבים להוסיף ולבנות בקצב מהיר מבעבר, אך עדיין לפי הדגמים 

הישנים.

המוכתרים  במעמד  השבטי,  במבנה  שינויים  גם  חלים  הללו  מהשינויים  כתוצאה 

והזקנים ובמסגרות החיים החברתיים. בשנים האחרונות עולה כוחם של צעירים יזמים 

רואים  סביבם,  בנעשה  מתבוננים  הללו  מתקדמת.  עירוניות  של  החדש  למצב  שנולדו 

אזורים אחרים בעיר ושואפים לאיכויות-דיור ולשירותי-ציבור דומים.
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המרחב העירוני

לעומת אזורים בהם חלו תהליכי עיור בקרב האוכלוסייה הכפרית והבדווית המאבדת 

את הזיקות החברתיות-כלכליות והמסורתיות למבנה הכפרי, נוצרת ההתפתחות באזור 

העירוני במתכונת עירונית המכוונת מלכתחילה לאוכלוסייה עירונית. אוכלוסייה זו יצאה 

בתחילת המאה ה-20 מחומות   העיר העתיקה במטרה להקים שכונות עירוניות חדשות 

מצפון  לעיר העתיקה, מדרום-מערב וממזרח לה.

כאמור, בניית השכונות המוסלמיות מחוץ  לעיר העתיקה החלה בשלב מאוחר יותר 

מזו של האוכלוסייה הנוצרית והיהודית. תחילתה בבניית בתי-קיץ לעשירים, שהיו מבנים 

מבודדים, גדולים ומרווחים והשתרעו על פני שטחים נרחבים.  הבתים היו עשויים אבן, 

בני קומה אחת או שתיים (באלה היה גם גרם-מדרגות חיצוני), ובסגנון בנייה מודרני 

יותר מזה שבעיר העתיקה. בבתים ניכרה השפעה של טכנולוגיות-בנייה חדשות (שרווחו 

בבתי הנוצרים והיהודים) כגון תקרות ִמקורות-ברזל (רלסים) שכוסו בגגות רעפים.

המבנה הפנימי של הבית כלל, לרוב, חדר-כניסה גדול (דיוואן) ששימש טרקלין ובו 

חלונות בצידי פתח הכניסה ובקיר שממול. מחדר זה הוליכו דלתות לחדרי השינה ולחדרי 

האורחים. מתחת לבניין היה מרתף נמוך, חסר חלונות, ששימש לאחסון מצרכים לכל 

השנה וכלל לעתים גם אורווה. לעתים כלל הבית מרפסת גדולה שהקיפה את הבית או 

השימוש  הפנים של הבתים ניכרה השפעה טורקית ואירופית. בית  ממנו. בעיצוב  חלק 

לבתים  מסביב  הבית.  בתוך  כבר  היה  הוא  יותר  אמידים  בבתים  אך  בחצר,  לרוב  היה 

היו חצרות מגודרות, עם שער כניסה. בתוך כל חצר היה בור-מים ומשאבה ידנית. ברוב 

הבתים הישנים יותר היה גם בור סופג.  

תהליכי ההתפתחות העיקריים בסוג בנייה כזה היו:

חלקת-בנייה מוגדרת וגדולה-יחסית, לאחר שהיה כבר הסדר-מקרקעין; א. 

לבני  נוספים  בתים  עליה  ונבנו  חולקה  היא  במיוחד,  גדולה  היתה  החלקה  אם  ב. 

המשפחה; 

סביב החלקות הראשונות נוצרו מקבצי בתים של בני חמולה אחת או יותר, שהחליטו  ג. 

לעזוב את   העיר העתיקה.

בשלב הראשוני קשה היה לראות בבנייה מסוג זה שכונה עירונית, שכן הבנייה היתה לא 

מתוכננת וחסרת תשתיות של רחובות, קווי ביוב וניקוז, תאורה וכד׳. הבתים הבודדים 
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של  תהליך  חל  הבריטי  בתקופת  המנדט  מוגדרים.  קווי-בניין  ללא  שונים  לכיוונים  פנו 

עיבוי השכונות והקרקעות ונוהלי הבנייה הוסדרו על-פי תכניות עירוניות מודרניות יותר, 

בהתאם למסורת הבריטית. כך התפתחו למשל השכונות    ואדי ג׳וז   וא- צוואנה על מורדות 

 הר הצופים.

שכונת   א- צוואנה — השוואת השטח הבנוי, 1968 ו-2006

  

    2006        1968              

חדשים,  בתים  של  גדולה  תוספת  על  מצביעה  אינה  ל-2006  בין 1968  הבינוי  השוואת 

אלא על שינוי בקנה המידה שלהם. אפשר גם לראות כי אין שינוי רב ביחס שבין השטח 

הפנוי לשטח הבנוי בשכונה. השטח הפנוי פחת במקצת, מ-74.5% מכלל השטח ל-65%. 

היא  הקומות  תוספת  הקרקע.  בכסות  קל  שינוי  וחל  בתים  שישה  נוספו  הללו  בשנים 

אזור  בכל  כיום  קומות.  שתי  על  עמד  הממוצע  הבית  גובה   1968 בשנת  המשמעותית. 

למצוא  גם  וניתן  קומות,  שש  אף  ולִעתים  ארבע  הוא  הממוצע  הבתים  גובה  המקבץ, 

בניינים בני שמונה קומות. ממוצע הקומות במקבץ הוא של ארבע קומות.
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תמורות בנוף הבנוי של   א- צוואנה

19682006

41 דונם41 דונםסה״כ שטח המקבץ

3137מספר בתים 

(foot print) 11.5 דונם (28%)9.5 דונם  (23%)שטח בנוי, כסות הקרקע

--חקלאות

26.6 דונם (65%)30.5 דונם (74.5%)שטח פתוח

2.9 דונם (7%)1 דונם (2.5%)שטח דרכים

300 מ״ר 285 מ״רכסות קרקע ממוצעת של בניין במקבץ

6-4 קומות 2 קומות* מספר קומות ממוצע

*  עפ״י אטלס ירושלים, 1973.

שכונת   א- צוואנה — שכונה עירונית מתפתחת
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בנייה מודרנית/ממסדית מול בנייה ערבית מסורתית

קיימים הבדלים רבים בין הבנייה החדשה, המודרנית, לבין הבנייה המסורתית. הבנת 

הבדלים אלה עשויה לסייע בקביעת הנחיות חדשות לבנייה באזור. ההבדלים העיקריים 

הם:

בבנייה ערבית מסורתית, קודמת בניית יחידות המגורים לחיבורי התשתיות. קודם   ❖

הממסדית  הבנייה  לתשתיות.  לחיבור  הדעת  את  נותנים  כך  אחר  ורק  הבית  נבנה 

נקבעת בראש וראשונה על סמך התשתיות (הרחובות, הצנרות, קווי החשמל וכד׳). 

רק לאחר שכל אלה הובטחו, ייבנו יחידות המגורים. בבנייה מודרנית יש תכנון כולל 

ומערך מתוכנן, מה שאין בבנייה ערבית מסורתית;

לבנייה הערבית המסורתית יש ״קצה פתוח״ שניתן להגדירו ״Growing to Infinity״.   ❖

אפשר לראות כי ברוב הבנייה נשארים על הגג ״קוצי ברזל״ שישמשו לעמודי הקומה 

של  צמיחתו  לעתיד  רמז  יש  במדרגות  גם  העת.  בבוא  להיבנות  שעתידה  הנוספת 

ומטפסות  ממשיכות  הן  הקרקע,  לפני  מגיעות  אינן  שהמדרגות  אף  לִעתים,  הבניין. 

התכנון  בדרך  וסופית  גמורה  היא  הממסדית  הבנייה  העתידית.  הקומה  אל  מעלה 

והביצוע שלה;

הבנייה הערבית המסורתית (לפני אימוץ הבנייה המודרנית) היתה גמישה והתאימה   ❖

עצמה לפני השטח בהתאם לגודל יחידת המשפחה. לעומת זאת, הבנייה המודרנית 

כופה לִעתים על השטח פיתוח שאינו תואם את הטופוגרפיה או את התנאים הפיזיים 

וההיסטוריים הקיימים;

בבנייה הערבית המסורתית הפריסה היא אופקית על פני השטח, ובדרך-כלל קשורה   ❖

לחקלאות ולפרנסה. לעומתה, הבנייה המודרנית הממסדית צפופה בדרך-כלל יותר, 

הציבור.  לשירותי  ההליכה  מרחקי  את  בחשבון  ומביאה  במרחב  פחות  מתפרסת 

ההתפתחות היא לרוב מהמרכז לשוליים ובהדרגה. 

כדי לנסות ולשמר את הבנייה המסורתית לצד הבנייה החדשה וכדי למנוע קונפליקט 

בין הבנייה השכבתית המסורתית לבין אילוצי ההווה, יש לנסות פיתוח ובנייה ״שכבתית 

המשותפים  הבתים  ומודרניים.  מסורתיים  עקרונות  המשלבת  בנייה  דהיינו,  למחצה״; 

ובגובה  צמודי-דופן  מודרניים  בניינים  מוקמים  ולצידם  נהרסים  אינם  המסורתיים 

דומה. 
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שימושי קרקע  באגן  הקדרון

הבנייה למגורים

חרף הניסיונות למתן את היקפי הבנייה   באגן  הקדרון, הם גדלו באופן ניכר במהלך 40 

השנים האחרונות. בתקופה זו נוספו לאזור קרוב ל-15 אלף יחידות-דיור ומספר התושבים 

הוכפל (מ-75 אלף תושבים בשנת 1967 ל-150 אלף כיום). ממדי הבנייה הגדולים שינו 

באופן ניכר את פני הנוף. השטחים הפתוחים הנרחבים שאפיינו את האזור לפני שנות 

ממלכת-  ירדן  שלטה  בה  בתקופה  עוד  החלו  הפיתוח  לחצי  העבר.  נחלת  כיום  הם  דור, 

הנרי  הבריטי  המתכנן  שהכין  התכנית  בהשוואת  לראות  אפשר  לכך  הוכחה  בירושלים. 

 קנדל לירושלים בשנת 1948 ( ראו להלן הפרק על תכנון האזור). בתכנית זו מרבית השטח 

אותו  של  יותר  מאוחרות  תכניות  פתוח.  לשטח  ויועד  עדיין  בלתי-מבונה  של   עיר-דוד 

מתכנן הראו שהשטח האמור הופשר לבנייה. אולם עיקר לחצי הפיתוח והבנייה באזור 

התרחשו לאחר   איחוד העיר, במשך 40 השנים האחרונות. הגידול המהיר של האוכלוסייה 

הפלסטינית מחד-גיסא ורצונן של   ממשלות-ישראל לבסס את האחיזה הישראלית  במזרח 

העיר מאידך-גיסא, הביאו להקמת שכונות-מגורים חדשות בשולי האגן (   גבעת-שפירא, 

בצורה  ששינו  ומוסדיות  ממשלתיות  קריות  של  ולבנייה  המבתר  ומעלות-דפנה)    גבעת 

של   העיר  החזותי  הבנויים  באגן  לשטחים  הפתוחים  השטחים  בין  היחס  את  מהותית 

העתיקה. השינוי שהתרחש לא היה כמותי בלבד. גם אופייה של הבנייה השתנה, בעיקר 

מבתים קטנים יחסית וצמודי-קרקע, לבתי-מגורים רבי-קומות  זה של המגזר הערבי − 

הבולטים בנוף וגורמים לשינויו. 

שכונות המגורים  באגן החזותי אוכלסו והתושבים נזקקו למוסדות חינוך, בריאות 

ונצפים  בולטים  גם  ולכן  גדולים  בניינים  הם  הדברים,  מטבע  אלה,  חדשים.  ורווחה 

הנשקפת  הביטחון  היא  גדר  העתיקה  אגן   העיר  לנוף  האחרונה  ״התרומה״  בנוף.  יותר 

אליו מהרכסים המזרחיים שלו. כדי לחסוך בקרקע ולצמצם את הפגיעה באוכלוסייה 

הפלסטינית, נבנתה חומת הבטון המפרידה בין         אבו-דיס לירושלים. היא בולטת מאוד 

בנוף הנצפה  מטיילת גולדמן שברכס   ארמון הנציב ומהמצפה של  ימין-משה.

מהשוואה של צילומי-אוויר משנת 1968 לאלה של שנת 2006, נראה כי לא הוקמו 

שכונות חדשות באגן   העיר העתיקה באותם חלקים בהם מתגוררת אוכלוסייה ערבית. 

באלה התרחש תהליך של עיבוי המרקמים הקיימים בהיקפי-בנייה גדולים שיצרו למעשה 

מרקם עירוני חדש. דוגמאות לכך אפשר לראות בשכונות      א-שייח׳ שבמורדות המזרחיים 
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של  הר הזיתים,   בוואדי קדום   ובראס אל עמוד, כמו גם   בא- צוואנה   ובא-טור שבמורדות 

 הר הצופים.

  ראס אל עמוד,   ואדי קדום — עיבוי המרקם

 

קריות  בניית  באמצעות  בעיקר  ההיסטורי  אחיזתו  באגן  את  ביסס  היהודי  המגזר 

והדרומיים  המערביים  הצפוניים,  בשוליים  שכונות-מגורים  בבניית  גם  אך  מוסדיות, 

של האגן. השכונות שמצפון הן    גבעת-שפירא וגבעת המבתר ובמזרח שוקמו  ימין-משה, 

  ממילא   ומורשה (  מוסררה). גם לחלקּה הישראלי של שכונת      אבו-תור היתה עדנה. ביטול 

קו הגבול, מיקומה הגבוה של השכונה והתצפית ממנה לעבר     הר ציון  והעיר העתיקה, 

שינו את אופייה משכונת-ְספר מוזנחת לשכונת אמידה ומבוקשת. 

קו שביתת הנשק לשעבר שינה לחלוטין את אופיו וחזותו משני צדדיו. מאזור-ְספר 

הצלפים  לחסדי  שנה   19 במשך  נתון  שהיה  נמוכים,  ומחירי-קרקע  ירודות  שכונות  עם 

הירדנים מחומת   העיר העתיקה, הפך קו התפר לאזור מבוקש מאוד שמתרחשת בו פעילות 
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רבה והתחדשות עירונית מרשימה.  ימין-משה   וִמשּכנות-שאננים שוקמו והפכו מאזורים 

התרחש  בה  הדרך  על  שנתמחה  הביקורת  למרות  יוקרתיים.  לאזורי-מגורים  מוכי-עוני 

תהליך המעבר מבחינה חברתית, התוצאה היתה שיקום מרחיק-לכת של כל אזור הגבול 

לשעבר. איחוי קו התפר כלל גם את פרויקט   ממילא. אזור זה, לרבות המרכז המסחרי 

הישן שהיה צמוד אליו, פונה וזכה לחידוש עירוני על-ידי הקמת השכונה   כפר-דוד, בית 

 המלון  מצודת-דוד והמוסדות   בית-שמואל   ומרכז שמשון.  כפר-דוד נראה אמנם כשכונת-

רפאים שרוב תושביה אינם בארץ במרבית ימות השנה, אך מבחינה פיזית הוא החליף 

עיי הריסות ושדות-מוקשים. בנייה למגורים פקדה גם את   העיר העתיקה עצמה.  הרובע 

היהודי שוקם בקפידה רבה ואוכלס בכ-3,000 תושבים יהודים. מאז תחילת האכלוס עבר 

 הרובע היהודי תהליכי הגירה ששינו את הרכב אוכלוסייתו מחילונית ברובה לחרדית. 

שכונת  שמעא, שהיתה בנויה על צלע   גיא בן-הינום, נהרסה ברובה לאחר  איחוד העיר 

ופינתה את מקומה  לסינמטק הירושלמי  ולפארק הלאומי הסובב את החומות.

שימושי הקרקע למוסדות, מסחר ושירותים ציבוריים

שואבת  אבן  היה   אגן  הקדרון  למגורים,  הבנייה  ובממדי  בהיקף  הדרמתי  לשינוי  נוסף 

למוסדות ציבור, דת ולאום מסוגים שונים. אלה גם אלה מבקשים להימצא בתחומיו, 

מהמוסדות  חלק  לתיירים.  וחשיפה  וייחודי  יוקרתי  נוף  בעיר,  מרכזי  ממיקום  ליהנות 

שהוקמו זכו לעידודן של  ממשלות-ישראל במגמה לחזק מבחינה פוליטית ולאומית את 

האחיזה הישראלית באזור רגיש זה. חלק מהמוסדות, כמו  האוניברסיטה העברית  ובית 

החולים הדסה, קיבלו החלטה לחזור אל כור-מחצבתן אותו נאלצו לעזוב בתום   מלחמת 

העצמאות, למשך 19 שנה. חזרתה של  האוניברסיטה העברית אל  הר הצופים השפיעה 

מאוד על כלל המערך התפקודי של ירושלים. מבחינתה של האוניברסיטה, ההחלטה היתה 

השאיפה  קמפוסים.  לשני  מפיצולה  שהזהירו  כאלה  שהיו  למרות  למעשה,  בלתי-נמנעת 

לחזור אל  הר הצופים גברה, ומדעי הרוח, החברה והמשפטים חזרו למרומי ההר. אחרי 

האוניברסיטה עברה גם  האקדמיה לאמנות בצלאל  להר הצופים וכך נעזב    מרכז ירושלים 

על-ידי מוסדות חשובים אלה —  דבר שנודעו לו השפעות שליליות על   מרכז העיר.

המוסדות הגדולים והבולטים ביותר שהוקמו  באגן החזותי הם כאמור הקמפוסים של 

 האוניברסיטה העברית,     בית החולים הדסה   והאוניברסיטה המורמונית (  בריגהאם יאנג) 

על רכס  הר הצופים.  האוניברסיטה המורמונית ביקשה להקים את שלוחתה בנקודה בה 

הוקמה, מאחר שהנביא, מייסד הדת המורמונית, עמד באותה נקודה וחזה את תקומת 

לא  שהאוניברסיטה  והבטחות  רבים  ויכוחים  לאחר  המדינה.  הקמת  ואת  היהודי  העם 
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הגדולות  ההפקעות  במסגרת  שהופקע  השטח  לה  הוקצה  מיסיונרית,  בשליחות  תעסוק 

של שנות ה-70.

החלטת   הממשלה לבנות   קריה ממשלתית  במזרח-ירושלים ולהסב את בית החולים 

שבנה השלטון  הירדני  בשייח׳ ג׳ראח  למטה הארצי של משטרת-ישראל — היו החלטות 

על  הפיתוח  את  ולקשור  העיר  היהודית  במזרח  האחיזה  את  לחזק  שמטרתן  פוליטיות 

על  המסיבית  והבנייה  הפיתוח  העיר.  שבצפון  היהודיות  השכונות  רצף  עם  הצופים   הר 

ויקטוריה  וכנסיית  (בנוסף  לאוגוסטה  הרכס  קו  על  שלישי  מגדל  הוספת  הצופים,   הר 

ומשנים את קו הרקיע  שינו  העלייה) יחד עם הבנייה הגבוהה החדשה  בגבעת-שפירא, 

של   האגן החזותי כלפי צפון — קו שבעבר ניסו לשמור עליו.    מלון הייאט למשל, נאלץ 

לשנות מספר פעמים את תכניותיו המקוריות ולהתאים את הבינוי לטופוגרפיה על-ידי 

דירוג הבנייה, על-מנת שלא תתנשא יתר על המידה על קו הרכס. הנחיות-תכנון דומות 

הצופים  רכס  הר  על  שנבנו  אחרים  מוסדות  העברית.  לבנייני  האוניברסיטה  גם  ניתנו 

הצניעו עצמם מלכתחילה על-ידי בנייה מדורגת ונמוכה, כמו  האוניברסיטה המורמונית 

ואכן  גדולה,  האזור  של  הנופית  רגישותו  לה.  הסמוכים  הלותרנית  בנייני   הכנסייה  או 

 התכניות העירוניות (  עמ/9) הקפידו שנוכחותם של הבניינים תהיה מורגשת פחות ככל 

האפשר בנוף. 

פרויקט חשוב ששינה את אופיו של קו התפר העירוני בין   מזרח העיר למערבה, הוא 

הפרויקט  מטרת  דור.  משנות  למעלה  כבר  נמשך  ובניינו  לעיל  שהוזכר  פרויקט   ממילא 

רצף  וליצור  ירושלים  של  המערבי  העסקים  לבין   מרכז  העתיקה  בין   העיר  לחבר  היתה 

של פעילות מסחרית בין שוקי   העיר העתיקה לבין   מרכז העיר. לביצוע הפרויקט הוקמה 

חברה עירונית ממשלתית בשם   ״קרתא״ שייעודה לפתח את האזור לאחר שהופקע על-

המגורים  ברחוב   ממילא,  ובתי  הישן  המסחרי  המרכז  של  חורבותיו  על  ידי   הממשלה. 

הוקמו  מלון  מצודת-דוד והמוסדות  בית-שמואל   ומרכז שמשון. לאחרונה נפתח גם המרכז 

המסחרי של שכונת   ממילא תחת השם   ״מרכז אלרוב״ והפצע שנפער ברקמה העירונית 

זמן רב כל-כך, הולך ומתאחה.

הרבים  התרבות  מוסדות  תרמו  החזותי  ולאגן  התפר  קו  לאזור  מיוחדת  תרומה 

בן-הינום  לאורך   גיא  התרבותיים  המוסדות  שרשרת  את  המכנים  יש  באזור.  שהוקמו 

ובילוי  תרבות  מוסדות  משתרעים  אכן  לאורכו  ירושלים.  של  התרבותי״  בשם  ״המייל 

רבים, החל    מהמצודה (  מגדל-דוד) ליד   שער יפו, ששוקמה והפכה לאתר מרשים הכולל 

מוזיאון לתולדות ירושלים, דרך שורת המבנים הקרויה   ״חוצות היוצר״ (ג׳ורְת אל עינב) 

יריד  חוצות  שנה  כל  מתקיים  לה  סמוך  ומלאכות-יד,  אמנות  למרכז  והפכה  ששוקמה 

היוצר בשטח שהפך לאתר תערוכות ולמרכז פתוח לאירועים, בסמוך  לבריכת הסולטאן 
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שמשון  המוניים.  בית-שמואל   ומרכז  לאירועים  המשמש  פתוח  לתיאטרון  שהפכה 

שהוקם  אינטנסיבית;  הסינמטק  תרבותית  לפעילות  מוקד  הם  אף  משמשים  הסמוכים, 

שנה  מדי  בו  ומתקיים  בינלאומית  ברמה  מוסד  הוא  שכונת  שמעא,  מחורבות  אחת  על 

פסטיבל-קולנוע בינלאומי. המבנה של  ִמשּכנות-שאננים שוקם ומשמש אכסניה לאנשי-

רוח מרחבי העולם; בצמוד אליו נוסד   מרכז המוזיקה שהוא סדנה מכובדת לקונצרטים 

נוספת  חוליה  הוא  שמול   מלון   הר-ציון  הירושלמי  המוצר  אות  ולכנסים;  בית  מיוחדים 

בדמות   המרכז  לאזור  איכותית  תרומה  עוד  נוספה  מכבר  לא  התרבותי.  לאורך  המייל 

למורשת בגין, הכולל מרכז תרבות ומוזיאון. פעילויות נוספות באזור הם  תיאטרון החאן 

  ו׳המעבדה׳, הסוגרים את  המייל התרבותי מדרום.

שימושי קרקע  באגן החזותי, 2002

המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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התמורות במערך המסחרי

השווקים  האחרונות.  השנים  ב-40  שינוי  הוא  אף  עבר  באגן  המסחר  שימושי  מערך 

המסורתיים  בעיר העתיקה  וברח׳  צלאח א-דין לא השתנו אמנם.    רח׳  צלאח א-דין הוא 

עדיין הרחוב המסחרי הראשי  במזרח העיר ולידו  הרחובות א-זהרה  ודרך שכם. מרכזי-

מסחר קטנים ובלתי חשובים מבחינת המערך העירוני הכולל, צמחו בחלק מהשכונות, אך 

המסחר בהן הוא מקומי בלבד. בחלק מענפי המסחר חל גידול, בעיקר באלה הקשורים 

לזכות  כדי  יהודיות,  לשכונות  סמוך  (לִעתים  חדשות  מסעדות  נפתחו  התיירות.  לענף 

בלקוחות יהודים). שינוי משמעותי חל דווקא בחלק המערבי של האגן, בחלקו העליון 

של   גיא בן-הינום, עם שיקומו והרחבתו של אזור   ממילא. 

המרכז המסחרי החדש באזור   ממילא 

השימוש בקרקע לבתי-קברות

היא  המונותיאיסטיות,  הדתות  לשלוש  העתיקה  את   העיר  הסובב  המרחב  של  קדושתו 

הגורם המרכזי למיקומם של בתי הקברות במרחב. עוד מימי קדם, נחצבו מסביב לאגן 

ארכיאולוגים  כינו  בכדי  ולא  לחציבה,  הנוחים  הגיר  סלעי  בזכות  קברים  אלפי  ובתוכו 
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גדול  חלק  ממשיך  החדשה  בעת  גם  המתים״.  היא  ״עיר  בשם  הנקרופוליס  האגן  את 

בתי  מכל  והקדוש  הגדול  שוקם  ירושלים  אוחדה  מאז  לבתי-עלמין.  לשמש  מהאגן 

העלמין היהודיים −    בית הקברות היהודי על  הר הזיתים. בית-קברות עתיק-יומין זה 

הוא המקום המועדף לקבורה בעיני יהודים רבים בארץ ובעולם. מיקומו ממזרח   לעיר 

העתיקה נובע מהאמונה שעם בוא המשיח ממזרח, יקומו לתחייה אלה הקבורים במקום. 

בשנות חלוקתה של ירושלים בין 1948 ל-1967, נפגע וחולל בית-קברות זה, רוב מצבותיו 

וכן  באל  עזרייה  במחנה  הלגיון  הירדני  ולריצוף  לבנייה  משנִי  לשימוש  נלקחו  או  נופצו 

לבניית בתים ולסלילת שבילים. לאחר  איחוד העיר שוקם בית הקברות והורחב במידה 

רבה לכיוון מזרח, תוך רכישות קרקע על-ידי יהודים בסמוך לחלקות הקבורה הקיימות. 

סמבורסקי  הקברות  ציון —   בית  נמצאים  בהר  יותר  קטנים  יהודיים  בתי-קברות  שני 

 ובית הקברות הקראי מצידו הדרומי של   גיא בן-הינום.

של   העיר  המזרחית  החומה  ולאורך  בצמוד  נמצאים  המוסלמים  של  העלמין  בתי 

העתיקה ומול       שער שכם ( חצר המטרה).  בית העלמין המוסלמי הצמוד לחומה המזרחית 

של   העיר העתיקה, התרחב מאוד ואין בו כמעט מקומות-קבורה פנויים.

ויש  העתיקה,  מדרום  לעיר  ציון,  כולם  בהר  מרוכזים  הנוצרים  של  הקברות  בתי 

מוקף  ציון,  הארמני, סמוך  לשער  השונות.   בית הקברות  הנוצריות  בהם חלקות לעדות 

בחומה ולידו כנסייה שבנייתה הופסקה בשל ויכוח על גובהה. בית-קברות נוצרי נוסף 

נמצא סמוך  לכנסיית סנט פטר גליקנטוס. אפשר ללמוד פרקים רבים על ההיסטוריה של 

ירושלים מסיור בבתי-קברות אלה.

השימוש בקרקע לחקלאות 

על-פי תצלום-אוויר משנת 2006, שטחי החקלאות מרוכזים בעיקר במדרונות הדרומיים 

של ההרים ובתוך הוואדיות. את שטחי החקלאות ניתן לחלק לשניים: שטח אקסטנסיבי − 

שטחי מטעים המעובדים לרוב באמצעים מכאניים וגבולותיהם אינם תחומים, לעומת 

שטחי חקלאות אינטנסיבית המתוחמים באמצעות מבנים וגדרות וקטנים, לרוב, בהיקפם. 

בנוסף הוגדרו שטחי החורש ושטחי  הטיילות.    

סה״כ השטחים הירוקים שמוּפו הם 1,887 דונם המתפלגים כדלקמן: חורש — 419 

דונם, שטח אקסטנסיבי — 1,000 דונם, שטח אינטנסיבי — 468 דונם.

ניתן להבחין כי שטחי החקלאות מרוכזים ברובם על המדרונות שמסביב לשכונות. 

צורת העיבוד העיקרית באזור הדרומי היא בטרסות ואילו באזור הצפוני נפוצות חלקות 
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ברוב  הוואדיות.  בתוך  חקלאיות  חלקות  של  ריכוז  יש  בנוסף  הבתים.  בין  יותר  קטנות 

המקרים השטחים המיועדים לחקלאות נמוכים מהשטחים הבנויים; המגורים מתרכזים 

על השלוחות והחקלאות על המדרונות הנמוכים או בוואדיות, כדי לחסוך בקרקע ראויה 

משופרים.  בתנאי-אקלים  ולזכות  יותר  נישא  במקום  מגורים  ולאפשר  חקלאי  לעיבוד 

השוואה עם מפת השיפועים הראתה כי השטחים החקלאיים יושבים על מגוון שיפועים, 

קטנות  מחלקות  דונם.   לשמונה  חמישה  בין  נע  החלקות  גודל  תלולים.  ועד  ממתונים 

הסמוכות לבית, ועד שטחים חקלאיים המשתרעים ברצף על פני כמעט 100 דונם.

הקשר בין אזור המגורים לשטחי החקלאות

אזורי המגורים נמצאים לרוב באזורים הגבוהים והמשופעים, בשל התנאים האקלימיים 

הנוחים יותר בעיקר באזור ְספר המדבר, ובשל הרצון לחסוך בקרקע חקלאית שנמצאת 

לרוב בחלקים הנמוכים והפחות משופעים, באזור פשט הנחל.

החקלאות במדרון לעומת החקלאות בוואדי

החלקות  המדרון.  לרוחב  ארוכים  בקווים  בטרסות  לרוב  נעשית  במדרון  החקלאות 

החקלאיות משתרעות בקווים קצרים לרוחב הוואדי. רוחב החלקות בוואדי נקבע לפי 

של  ולא  מטעים  של  בעיקר  היא  בוואדי  החקלאות  בממוצע.  מ׳  כ-20  הוואדי,  רוחב 

גידולי-שדה.

חקלאות הטרסות באזור  הסוואחרה
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שטחים חקלאיים   באגן  הקדרון

    

     שטחי חקלאות אינטנסיבית — 468 ד׳; חקלאות אקסטנסיבית — 1,000 ד׳; 

        חורש טבעי ונטוע — 419 ד׳.
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השימוש בקרקע לפעילות תיירותית

והאגן  העתיקה  התיירות.   העיר  ענף  הוא  ירושלים  של  החשובים  הכלכלה  מענפי  אחד 

שמסביבה הם ממוקדי התיירות החשובים ביותר בעיר ולכן הושם במשך שנים דגש רב 

סכנה  קיימת  חזותית,  מבחינה  מאוד  רגיש  והמרחב  מאחר  באזור.  זה  היבט  פיתוח  על 

מוחשית שפיתוח מוגזם יגרום לפגיעה חמורה בחזותו ושגודש תיירותי מוגזם יביא לנזק 

בלתי-הפיך לאתרי התיירות ולמרחב כולו. גודש כזה עלול לפגוע גם בתנועת התיירות 

עצמה. לכן במהלך השנים גובשו תכניות רבות לאזור, כולן נועדו לשמור עליו מפיתוח 

יתר. כך למשל נקבע בשנות ה-80 המוקדמות כי יש להרחיק ככל האפשר את בתי המלון 

מתחומי האגן ולהרחיקם מערבה אל   שדרות הרצל. אולם למרות החלטה זו, רוב בתי 

המלון שנבנו מאז אוחדה העיר נמצאים בשולי האגן וצופים אל   העיר העתיקה. תכניות 

הבנייה להקמת בתי-מלון נוספים באזור רגיש זה, יפגעו בנוף ויעמיסו עליו משא מיותר 

במיוחד. מערך בתי המלון ושירותי התיירות שינו במידה רבה את תמונת שימושי הקרקע 

של האזור. רוב בתי המלון שנבנו הם בתי-מלון גדולים ורחבי-מידות, יוקרתיים ובולטים 

על קו הרקיע. החשובים שבהם:   מלון הייאט ריג׳נסי על  הר הצופים,   מצודת-דוד  בממילא, 

  מלון ענבל  בגן הפעמון,    מלון     הר ציון מעל   גיא בן-הינום (שיקום והרחבה של   בית החולים 

לעיניים סנט ג׳והן),  מלון  המלך דוד שהוסיף שתי קומות, מולו הוקם   מלון אלדן,     מלון 

שלוש הקשתות  בימק״א,  מלון  המלך  שלמה, שרתון פלאזה, פנינת ירושלים ודן פנורמה. 

—   מלון  האגן  בפאתי  המתוכננים  נוספים  בתי-מלון  שני  על  ויכוח  ניטש  אלה  בימים 

ארבע העונות במתחם   עומרייה ומלון נוסף במתחם הטמפלרי  שבעמק-רפאים. שני אלה 

אמורים להתנשא לגובה ניכר והם מעוררים התנגדות חריפה של הציבור. שורה של בתי-

הרכס  על  לבנות  שאין  למדיניות  בניגוד  הנציב,  רכס   ארמון  על  מתוכננת  נוספים  מלון 

לכיוון  האגן החזותי של   העיר העתיקה. 

חנויות  מסעדות,  כמו  להם,  הסמוכים  התיירות  ולשירותי  האכסון  למקומות  נוסף 

למזכרות, משרדים להשכרת רכב וכד׳, נבנו סביב   העיר העתיקה טיילות ונקודות-תצפית 

לשלושה  נחלקת  הנציב  הייחודי.      טיילת   ארמון  מהנוף  ליהנות  לתייר  המסייעות  רבות 

חלקים (האס, שרובר וגולדמן) אך היא למעשה טיילת רצופה אחת הצופה אל אגן   העיר 

העתיקה מדרום.   טיילת  הר הצופים צופה אל   העיר העתיקה  ונחל  קדרון מצפון,  וטיילת 

 הר הזיתים צופה אל   העיר העתיקה   והר הבית ממזרח. שתי טיילות הוקמו בתוך האגן: 

האחת היא   טיילת החומות העוברת לאורך חומת   העיר העתיקה והשנייה היא   טיילת   עמק 

המלכים הצופה אל הכפר    סילואן, אל הכנסיות שבהר הזיתים, אל     בית הקברות היהודי 

 בהר הזיתים ואל הקברים המונומנטאליים העתיקים  שבנחל  קדרון −    קבר זכריה,   קבר 

בני-חזיר,  ויד אבשלום.  הטיילות מלווות לרוב בגנים ציבוריים הצמודים אליהן ומשמשים 
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לשעבר  ההפקר  בשטחי  הוקמו  אלה  מפארקים  חלק  התיירים.  ואת  העיר  תושבי  את 

הקרקע  שימושי  במערך  לשינוי  ותרמו  של 1948  הנשק  שביתת  קווי  לאורך  שהשתרעו 

בהחליפם אדמות-בור ושדות-מוקשים בגנים ובחורשות.  הפארק הלאומי שהוכרז בשנות 

ה-70 על הקרקע סביב חומות   העיר העתיקה, כולל את הפעילויות  שבגיא בן-הינום, את 

חפירות   הכותל שמדרום לחומות, את  עמק המלכים ואת האתרים הארכיאולוגיים  בעיר-

לשמור  יש  כי  שקבעו  ממשלת  המנדט,  של  התכנון  עקרונות  את  מיישם  זה  פארק  דוד. 

רכס  שעל  צמוד  לטיילות  גדול  פארק  עוד  העתיקה.  חומות   העיר  סביב  חגורת-ירק  על 

  ארמון הנציב, ובמרכזו  יער השלום   בנחל אצל. שני גנים ציבוריים גדולים הוקמו בשוליו 

המערביים של  האגן החזותי, בחלק הצופה אל   העיר העתיקה ממערב −   גן פעמון הדרור 

 וגן בלומפילד הסמוך לשכונת  ימין-משה המשוקמת. בגנים אלה השקיעה  העירייה כסף 

רב כשחכרה את אדמות הכנסייה היוונית-אורתודוכסית כדי להקימם.

השימוש בקרקע לפארקים ולגנים לאומיים

  גן לאומי סובב חומות ירושלים

 1,200 כולל  והוא  ב-31.3.1974  הוכרז  העתיקה,  חומות   העיר  את  הסובב  הלאומי  הגן 

קילומטר  ועד  ספורים  ממטרים  משתנה  ורוחבו  החומות  את  כטבעת  סובב  הגן  דונם. 

וחצי מהחומות. הוא כולל את האזורים הבאים: במערב —  ימין-משה,  ִמשּכנות-שאננים, 

בן-הינום  ציון,   גיא  −     הר  בדרום  מתחם   ממילא;  של  המזרחי  וחלקו  הסולטאן    בריכת 

 הגן הלאומי סביב החומות —  ״המייל התרבותי״
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העתיקה  ונחל  קדרון;  של   העיר  המזרחית  החומה  שבין  השטח   — במזרח   ועיר-דוד; 

בצפון —     מוזיאון רוקפלר והגן הצמוד לחומות. הגן כולל את חומת   העיר העתיקה עצמה 

ושעריה. מתחם   עיר-דוד צורף  לגן הלאומי בשלב מאוחר יותר.

ביותר  החשובים  והדתיים  הארכיאולוגיים  האתרים  מן  כמה  נמצאים  הגן  בשטח 

בירושלים, כמו   נִקבת-חזקיהו,  שטח G,   ּפיר וורן, חפירות  העופל,   קבר זכריה,    יד-אבשלום, 

  מערת  צדקיהו,   בריכת הסולטאן,   קבר דוד  וחדר הסעודה האחרונה שעל     הר ציון.

  גן-לאומי   עמק-צורים

המורמונית  הם  האוניברסיטה  גבולותיו  קרקע.  דונם   170 על   1999 בשנת  הוכרז  הגן 

במזרח, רחוב שמואל בן-עדיה ( דרך       א-טור) בדרום, גדר אבן הנושקת לשכונת    ואדי ג׳וז 

במערב וכביש  הר הצופים בצפון. האזור הוכרז גן-לאומי כדי ליצור רצף עם  הגן הלאומי 

בורות-מים  שני  יש  בגן  במקום.  הגדלים  עצי-זית  כ-350  ולשמר  ירושלים  חומות  סובב 

ופסולת  בניין  פסולת  להשלכת  ושימש  מאוד  מוזנח  האזור  היה  להכרזתו  עד  חצובים. 

ביתית. מאז ההכרזה נערכת במקום פעולת שיקום נרחבת הכוללת סילוק פסולת, טיפול 

שבילי- הסדרת  חדשים,  עצים  מאות  נטיעת  אטלנטיות),  ואלות  ( זיתים  חולים  בעצים 

הליכה ובניית טרסות. במקום נצפו בזים אדומים ושועלים. מקור השם   ״עמק-צורים״ 

הוא בשם הערבי   א- צוואנה שמשמעותו ״אבן-צור״ על שם פסי אבן הצור השזורים בסלע 

הקירטון באזור חבורת  הר הצופים. בגן עובר קטע מחלקו המזרחי של  ״שביל ירושלים״ 

המשתפל מתצפית  הר הצופים לכיוון דרום.

מחפירות  שהוצאו  השפכים  את  לבדוק  והגנים  הטבע  הוחלט  ברשות   2003 בשנת 

לשטח  הגן  החומר  את  להעביר  העתיקות  אישור  מרשות  והתקבל  הבית   הווקף   בהר 

בחסות  עמותת  חפירות  שפכי  לסינון  מרכז  במקום  פועל  מאז  הלאומי    ״עמק-צורים״. 

 אלע״ד. 

 הטיילות   ויער השלום 

מדובר באזור מיוחד שהיה שטח-הפקר בין קווי הגבול בהתאם להסכמי שביתת הנשק 

מ-1948 בין ישראל   לירדן, שהשתנו עם פרוץ      מלחמת ששת הימים ביוני 1967. 

 יער השלום ניטע על-ידי קרן קיימת בשנת 1967, בטבורו של    נחל אצל שהוא יובל של 

  הקדרון. היער כולל בעיקר אורנים וברושים, ומשמש מרכז נופש וטיולים. השטח שמעל 

ליער, מוכר בשם רכס   ארמון הנציב או  ״הטיילת״, ומורכב משלוש טיילות שונות באופיין 
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ההרים  העתיקה,  של   העיר  מרהיב  נוף  נשקף  מכל  הטיילות  שונות.  בתקופות  שהוקמו 

סביבה,       מדבר- יהודה   והרי מואב. 

 טיילת האס

צפון,  לכיוון  היא  ממנה  העיקרית  התצפית   .1986 בשנת  לציבור  נפתחה  האס   טיילת 

שרובר  ירושלים.  טיילת  הזיתים,      אבו-תור  ומרכז  הצופים,  הר  העתיקה,  הר  אל   העיר 

נפתחה לציבור ב-1989.  הטיילת היא מכלול של גנים ושבילים המשתלבים היטב בנוף 

ויוצרים נקודות-תצפית בנויות לאורך קו הרכס.     טיילת גולדמן, שנפתחה לציבור בשנת 

2001, חבויה בתוך חורשת אורנים, היא מוצלת ברובה ומעניקה נקודות-תצפית מרתקות 

במיוחד לכיוון מזרח —   למדבר- יהודה,  להרי מואב, לכפרים         אבו-דיס,   אל  עזרייה   וג׳בל-

מוכבר. במבט צפונה נגלית   העיר העתיקה וסביבתה, רכס  הר הזיתים ורכס  הר הצופים. 

כמו כן נשקפות מכאן השכונות   ראס אל עמוד, חלקים  מסילואן,   עיר-דוד,   ואדי קדום  וא-

שייח׳.  הטיילת ונקודת התצפית שבקצה המזרחי מסיימות למעשה את שורת  הטיילות 

ברכס. 

הרעיון לנצל את קצה האגן הדרומי של   העיר העתיקה, ממנו נשקף הנוף אל   העיר 

את  הרכס  על  להקים  הוצע  אז  ב-1967.  העיר  לאחר  איחוד  נולד  וסביבתה,  העתיקה 

סף  ועל  סביר  אז  שנראה  דבר   − לירושלים  לעקור  לכשיחליטו  הזרות,  השגרירויות  כל 

מימוש. בשנות ה-70 תוכנן האזור כשטח ציבורי פתוח, עם אפשרות להקמת בתי-מלון.  
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עד לשנות ה-70 לא נעשו במקום כל עבודות פיתוח. היה בכך יתרון גדול שִאפשר לתכנן 

את האזור מבראשית. החשיבות שהוקנתה לרכס התבטאה באיסור בנייה עליו לכיוון 

  העיר העתיקה ולכן גם איסור בנייה שתבלוט על קו הרכס מכיוון   העיר העתיקה. לכן 

נבנתה שכונת    תלפיות-מזרח במדרון הדרומי של הרכס, ולא ניתן לראותה מכיוון   העיר 

העתיקה.

חדשים  בתי-מלון  בבניית  דחוף  צורך  לכאורה  כשעלה  השתנתה  זו  נכונה  תפיסה 

בעיר. תכנית חדשה ושנויה במחלוקת, ייעדה לכך דווקא את רכס   ארמון הנציב. תכנית 

התנגדות  עקב  הפרק  מן  וירדה  בוטלה  מ׳,   140 בגובה  תצפית  מגדל  להקמת  אחרת, 

לעבר  משכונת      אבו-תור  רכבל  בניית  הנוכחי  בשלב  בוטלה  כן  כמו  רחבה.  ציבורית 

 הטיילת. התכניות בוטלו, אך יש מי שמעלה אותן מחדש בצורה זו או אחרת. לכן ראוי 

שתכנית המתאר החדשה תקבע מדיניות ברורה שאינה מאפשרת פיתוח, לכל אורכו של 

רכס   ארמון הנציב.

על קו הרכס, בסמוך לטיילות, ניצב   ארמון הנציב (ששימש משכנו של  הנציב העליון 

הבריטי בתקופת  המנדט). המבנה ההיסטורי נבנה במקום נישא (820 מ׳) התוחם את האגן 

הדרומי של   העיר העתיקה והוא משמש כיום מטה למשקיפי  האו״ם. הבניין והחורשה 

סביבו הם האלמנט הוויזואלי הבולט ביותר במבט  מהעיר העתיקה לכיוון דרום. 

  ארמון הנציב עם השלמתו

 .Library of Congress, LC-DIG-matpc-02559 :המקור
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הנצּפּות הטבעית של   העיר העתיקה

אל   העיר  הנצפּות  נושא  הוא  ירושלים  של  תכנונה  בנושא  החשובים  הרכיבים  אחד 

העתיקה וממנה. אזורי הנצפות מפני הקרקע הולכים ומתמעטים ככל שהבנייה מתרחבת. 

מן ההיסטוריוגרפיה הצלבנית אנו למדים כי   העיר העתיקה נגלתה לראשונה לכובשים 

 הצלבנים מעל פסגת   נבי-סמואל, שם הם כרעו על ברכיהם ובכו מהתרגשות. גם לצבאו 

של  הגנרל  אלנבי נגלתה העיר לראשונה מרכס זה, שעליו התחולל הקרב הקשה ביותר 

לכיבוש ירושלים העות׳מנית. 

כיום מוסתרת   העיר העתיקה לחלוטין מרכס  נבי-סמואל על-ידי בנייה שחסמה את 

המבטים הפתוחים שהיו בעבר לעבר   העיר העתיקה. הניתוח להלן מצביע על האזורים 

שצפו בעבר לעבר   העיר העתיקה, וזאת על סמך המבנה הטופוגרפי של המרחב.

הטופוגרפיה של  האגן החזותי הסובב את   העיר העתיקה, משתנה באופן דרמתי מפסגות 

הרים שגובהם מעל 800 מ׳, לגאיות נמוכים שגובהם כ-530 מ׳.

האזורים הגבוהים הסובבים את   העיר העתיקה הם: פסגת  הר הצופים בצפון (ברום 

של כ-830 מ׳), פסגת  הר הזיתים במזרח (ברום של  כ-810 מ׳) וסדרה של אזורים גבוהים 

בדרום, החל מפסגת    הר המשחית בדרום-מזרח (ברום של כ-745 מ׳), פסגת  גבעת חנניה 

מ׳)  וקריית-מוריה,    תלפיות-מזרח  וטיילת  כ-775  של  (ברום  בדרום-מערב  (     אבו-תור) 

מאזור    מגרש  העתיקה  נשקפת   העיר  עוד  מ׳).  כ-800  של  (ברום  בדרום  הנציב    ארמון 

מ׳)   810 של  (ברום  ומשכונת    רמת- שלמה  מ׳)  כ-810  של  (ברום  בצפון-מערב  הרוסים 

בצפון. אזורים גבוהים-יחסית אשר מהם ניתן היה בעבר לצפות אל   העיר העתיקה, היו 

הפסגה והמדרונות הגבוהים של  הר הרצל (ברום של כ-835 מ׳). כיום ניתן לצפות משם 

רק לעבר חלק קטן וזניח של   העיר העתיקה.

קטעי מדרונות של ואדיות שנשארו ללא פיתוח, מותירים את רישום הנוף הטבעי 

שסבב את   העיר העתיקה. 
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אזורים בירושלים מהם ניתן לצפות אל   העיר העתיקה, בעבר ובהווה
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מבט מרכס   ארמון הנציב לכיוון   העיר העתיקה ורכס  הר הצופים — 2006

אותו מבט ואותו נוף בשלהי שנות ה-20 של המאה ה-20

 .Library of Congress, LC-DIG-matpc-05100 :המקור
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השנים  ב-80  האזור  את  שפקד  הגדול  השינוי  על  מצביעה  התמונות  שתי  בין  השוואה 

האחרונות. השינוי מתבטא בעיקר בהחלפת הנוף הפסטורלי-תנ״כי עם שטחים חקלאיים 

פתוחים ובוסתנים, בנוף עירוני בנוי שנותן מסגרת חזותית שונה  לעיר העתיקה.

פסגות  הר הצופים   והר הזיתים התוחמות את האגן ממזרח ומצפון
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הרגישות החזותית

הנוף של אגן   העיר העתיקה משקף את הזיכרון הקולקטיבי של ירושלים כפי שהתגבש 

במשך דורות. נוף זה, על הערכים הגלומים בו, עבר שינויים רבים, ובכל זאת הוא מקנה 

לירושלים את זהותה וצביונה התרבותי וההיסטורי. בכל מהלך ההיסטוריה היו המבטים 

מראשי הרכסים לעבר   העיר העתיקה מקור השראה לעולי-רגל ולתיירים. מבטים אלה 

קיבלו ביטוי סמלי בתפילות, בספרות, בשירה ובאמנות. הם הונצחו על-ידי ציירים ברוכי-

כישרון מקרב עולי הרגל בכל התקופות. תיאוריהם, ובמיוחד ציוריו האוריינטליסטיים 

בעבר,  העתיקה  שהיה  לעיר  המרשים  למראה  נאמנה  עדות  הם  של   דייוויד  רוברטס, 

כשהיתה נתונה במסגרת נוף טבעי-תנכ״י שהיה מרשים בהרבה מהמבט הנשקף לעברה 

כיום, כשהיא מוקפת בנייה רבה ונטמעת בנופיה הבנויים של העיר.

הרגישות החזותית של המרחב צריכה לתת ביטוי להתפתחויות ההיסטוריות ולתאי 

הנוף התרבותיים שנוצרו במשך השנים. השמירה על ייחודם של אלה תתבטא בשמירה 

על מערכת המבטים אל   העיר העתיקה ומן   העיר העתיקה לעבר האגן והרכסים הסובבים 

אותה. 

המבטים מן   העיר העתיקה ואליה

גבוה  ערך  בעלות   (landmarks) נקודות-ציּון  קיימות  העתיקה  את   העיר  הסובב  במרחב 

חשוב  לכן  ותרבותי.  נופי  סביבתי-חברתי,  מוקד  בבחינת  הן  אלו  נקודות-ציּון  במיוחד. 

על  כולו.  המרחב  על  להחיל  שיש  השימור  לעקרונות  מנחים  כערכים  ולאתרן  לזהותן 

עקרונות אלה לשמש רקע ומסד לכל עבודות התכנון והבנייה שייעשו באגן. 

זה  המשלימים  מרכיבים  כמה  בין  הקשר  על  מתבססת  החזותית  הרגישות  הגדרת 

את זה: 

מונומנטים משמעותיים בתוך גבולות   העיר העתיקה: נקודות אלו מאפיינות את   .1

צביונה של   העיר העתיקה ומהוות עוגנים להתמצאות מרחבית והיסטורית בעיר;

מוגדרים  כזו  נקודה  לכל  העתיקה:  אל   העיר  המשקיפות  עיקריות  נקודות-ציּון   .2

פרוזדורי-מבט המביאים בחשבון את קווי הרקיע, קווי המדרון וערוצי הנחלים. קווי 

הרקיע של ירושלים הם מסמליה החזותיים הבולטים של העיר;
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אתרים הניצבים על הרכסים הסובבים את   העיר העתיקה: במהלך הדורות נבנו   .3

אתרים בעלי חשיבות היסטורית תרבותית ודתית, כגון   כנסיית העלייה לשמים (טור 

הרוסית,  האוניברסיטה  מגדלנה  מריה  ויקטוריה,  כנסיית  כנסיית   אוגוסטה  מלכה) 

העברית שעל  הר הצופים,   אוניברסיטת בריגהם יאנג המורמונית,   ארמון הנציב  ועוד. 

יש חשיבות רבה לשמור על המבטים לעבר אתרים אלה ולעבר הרכסים שעליהם הם 

ניצבים, בשל השפעתם על צביונה החזותי של   העיר העתיקה. כל פיתוח בלתי-מבוקר 

עלול לפגוע בהשתקפותה ובדימויה המיוחד של   העיר העתיקה במרחב.

מניפות-נוף ופרוזדורי-ראות  בעיר העתיקה

מבטים כלפי פנים
1 -   הכותל המערבי
2 -  כנסיית הקבר
3 -  כיפת הסלע

4 -  מסגד אל אקצא
5 - סנט ג׆יימס
6 -   מצודת דוד

7 - מינארט
8 -   בי״כ החורבה
9 -   כנסיית הגואל
10- סאן סלואדור
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מבט  ממצודת דוד אל   העיר העתיקה ואל הרכסים סביבּה

השינוי בקווי הרקיע של ירושלים

במהלך 40 השנים האחרונות פקד שינוי גדול את קו הרקיע של ירושלים. מקו שהדגיש 

מגדלים  ושם  פה  מזדקרים  שמעליהם   − העיר  את  הסובבים  הטבעיים  הרכסים  את 

מבנייה  כתוצאה  הרחוק  הנוף  תמונת  השתנתה   − והתמצאות  כנקודות-ציּון  דקיקים 

חדשה של בניינים רבי-קומות הבולטים באזורים שונים של העיר ומשנים את חזותה של 

  העיר העתיקה. גובה הבנייה שינה במקומות רבים את שפת הנוף הירושלמית המסורתית. 

בהיעדר מדיניות ברורה ומקובלת לגבי בנייה גבוהה בעיר, צמחו בניינים גבוהים ללא 

סדר ומשטר ויצרו  לעיר העתיקה קו רקיע חדש שאינו הולם אותה תמיד. לאחרונה הולך 

ויכוחים  לאחר  שנקבע  האחיד,  הגובה  במקום  הצופים.  של  הר  הרקיע  קו  גם  ומשתנה 

ִמגדלי- היום  נבנים  הייאט,  העברית  ומלון  בניית  האוניברסיטה  סביב  ונוקבים  מרים 

קו  גם  צפון.  כלפי  החזותי  של  האגן  הרקיע  קו  את  ומשנים  על    גבעת-שפירא  מגורים 

וכך  רב-קומות  מבנה  מבניית  כתוצאה  רבה  במידה  משתנה  רכס   הר-  גילה  של  הרקיע 
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עלול להיפגע גם קו הרקיע של רכס   ארמון הנציב, אם ייבנו עליו בתי המלון המתוכננים, 

שיבלטו לעין  מן   העיר העתיקה.

השינוי בקו הרקיע של   העיר העתיקה בכיוון מערב

אזורי התצפית ונקודות הציּון המרכזיות בנוף

ניתוח מרחב  האגן החזותי של   העיר העתיקה מצביע על קווי הרכס ונקודות התצפית 

החשובות ביותר שאין לפגוע במבטים מהן או להסתירם. אותרו 16 קווי-תצפית, מהם 

אזורים  על  להצביע  מיועדים  שהם  בכך  רבה  חשיבות  יש  לכולם  ובשוליו.  האגן  בתוך 

רגישים לבנייה למרגלותיהם − אזורים שאם תותר בהם בנייה העולה על גובה מסוים, 

עלולים מבטים חשובים אלה להיחסם. לכן יש במפה הבאה משום הנחייה ברורה היכן 

יש להתייחס לבנייה חדשה בזהירות רבה במיוחד.  
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מרחבי מבט על   העיר העתיקה

1 -  הר הצופים
2 -  הר הזיתים

3 -   ראס אל עמוד
4 -   אל  עזרייה

5 -   ארמון הנציב
6 -   מר אליאס

7 -   גילה
8 -  קרן היסוד

9 -   החומה השלישית
10-    מגרש הרוסים

11-  ימין משה
12-      אבו-תור

13-   גיא בן הינום
14-        נחל  קדרון

15- מערות קבורה
16-   גת שמנים
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התצפיות מן הרכסים הסובבים את   העיר העתיקה

מבט מרכס  הר הצופים: המבט אל   העיר העתיקה מטיילת  האוניברסיטה העברית,   .1

   הוא אחד המבטים המרשימים על חלקו העליון של   אגן  הקדרון  והעיר העתיקה.

 

מבט מרכס  הר הזיתים: נקודת התצפית על  הר הזיתים למרגלות  מלון שבע הקשתות   .2

צופה על   העיר העתיקה כולה ובמיוחד על רחבת      הר הבית והמסגדים.
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מבט אל רכס   ארמון הנציב משכונת      אבו-תור  ויער השלום 

 

המבטים מטיילת   ארמון הנציב לעבר   העיר העתיקה,   עיר-דוד,   ראס אל עמוד,    סילואן וקו 

הרקיע של רכסי  הר הצופים  והר הזיתים, נחשבים מן היפים בעולם.

מבט מרכס   ארמון הנציב  אל   העיר העתיקה
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נשקפת  ממנו  מרחב   − ביותר  באגן  הקדרון  הרגיש  המרחב  על  מצביעה  הבאה  המפה 

לאומית  חשיבות  בעלי  אתרים  מצויים  זה  במרחב  הקרובה.  וסביבתה  העתיקה    העיר 

במבטי  מרבית  התחשבות  ומתוך  רבה  בזהירות  אותו  לתכנן  יש  לכן  רבה.  ובינלאומית 

הנוף, בטופוגרפיה, באזורי התצפית ובשטחים הפתוחים שנותרו עדיין בשטח. בכל תכנון 

יש להבטיח את המבטים הפתוחים מנקודות התצפית שבשולי  האגן החזותי, כפי שהוזכרו 

לעיל. בשום מקרה אין לאפשר בנייה שתחסום מבטים, לא רק מנקודות-תצפית אלא 

גם מקווי הרכסים לכל אורכם. כמו כן אין לאפשר הצבה בנוף של מתקנים גדולים מכל 

סוג שהוא, לרבות עמודים לרכבלים, מגדלי-תצפית וכד׳. שרידי נוף הקדומים צריכים 

להישמר גם לדורות הבאים.

לבנייה  כיום  ביותר  הרגיש  הוא  חומים  אלכסוניים  בקווים  במפה  המסומן  האזור 

חדשה והוא כולל את מורדות הרכסים הפונים אל חומות   העיר העתיקה מצפון, ממזרח 

ומדרום. אזורים אלה  צופים ונצפים  מהעיר העתיקה בצורה המרשימה ביותר.  

מרחב הרגישות הנופית המרבי
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אתר מורשת עולמית

  העיר העתיקה של ירושלים מוגדרת כאתר מורשת עולמית.  מדינת-ישראל פרסמה ביוני 
זו  ברשימה  עולמית.  מורשת  כאתרי  להכרזה  פוטנציאל  בעלי  אתרים  של  רשימה   2000

נכלל המרחב הסובב את   העיר העתיקה. מרחב זה, המהווה אזור-חיִץ (Buffer Zone)  לעיר 

העתיקה, כולל את רוב תחום המחקר של אגן ההיקוות העליון של        נחל  קדרון, או במלים 

אחרות:  האגן החזותי של   העיר העתיקה.
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התשתיות  בנחל  קדרון

כללי

רמת התשתיות הפיזיות בשכונות הערביות  במזרח העיר, אינה אחידה. יש שכונות בהן 

המערכות מתפקדות כהלכה ויש שכונות שאיכות התשתיות בהן ירודה. במשך השנים 

פעלה  העירייה רבות בתחום התשתיות, אך המצב בכללותו מעיד על פער גדול בין הרמה 

הנהוגה  במערב העיר לזו הנהוגה במזרחּה. למצב זה סיבות רבות:

בחלק  מלכתחילה.  ירוד  היה  העיר  שבמזרח  הכפריות  בשכונות  התשתיות  מצב   .1

והיה  לעיר  שצורפו  בסיסיות,  תשתיות  חסרי  בכפרים  למעשה  מדובר  מהמקרים, 

צורך להניח בהם מערכות ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת. 

אינו  והדבר  מאושרות,  תכניות-בניין-עיר  אין  העתיקה  שמדרום  לעיר  השטח  לרוב   .2

מאפשר לפתח תשתיות בצורה מסודרת.

קיים מבנה מורכב של בעלויות-קרקע. החוסר בהסדר-מקרקעין מונע כל אפשרות   .3

להניח תשתיות של קבע. רוב הקרקעות  במזרח העיר הן פרטיות וכל עבודת-תשתית 

תהליך  זהו  המקרים  מן  בחלק  וכו׳.  בעלות  הוכחת  הבעלים,  איתור  את  מחייבת 

ארוך ומסובך. גם הרישום הקיים אינו מסודר דיו, ולעתים קרובות אנשים טוענים 

לבעלות על קרקע לא להם. מצב זה אינו מאפשר הפשרת שטחים לטובת הציבור, הן 

לתשתיות פיזיות והן למבני-ציבור. 

בנייה לא חוקית מפריעה לפיתוחן ואחזקתן של התשתיות.  .4

גודל  הקשה,  הטופוגרפיה  בשל  גבוהות  העיר  התשתיות  במזרח  הקמת  עלויות   .5

המגרשים שברשות המשפחות והמרחק בין הבתים.

חלק מהתושבים  במזרח העיר אינם מוכנים לשאת בעלויות התשתית המוטלות על   .6

כל תושב ומתנגדים לפיתוח תשתיות בשטחי הקרקע שלהם.

7.  העירייה אינה מצליחה לִגבות את האגרות והתשלומים המגיעים לה ואינה מפתחת 

במהלך  בעצמה.  הפיתוח  את  לממן  מסוגלת  אינה  היא  כי  אלה  באזורים  תשתיות 

השנים הבטיחו ממשלות רבות תקציבים לפיתוח תשתיות  במזרח העיר, אך לא כל 

ההבטחות קוימו.  לעירייה יש תכניות רבות לשיקום התשתיות, אך רק אחוז קטן 

מהן מבוצע מפאת חוסר תקציב. 
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המצב הביטחוני המתוח לעתים  במזרח העיר, מקשה על אחזקה שוטפת של התשתיות   .8

ועל ביצוע פרויקטים חדשים. במקומות בהם יש בעיה ביטחונית, משתדלים להעביר 

את אספקת השירותים לקבלן מקומי.

לעתים מאפשרת  העירייה לבצע ״פרויקטים משותפים״ בהם היא מספקת את החומרים 

ואילו חברות מקומיות מבצעות את העבודה. פרויקטים כאלה נעשו למשל  בעיסאוויה 

דרכים  הכשרת  לצורך  פרטיים  שטחים  של  העמדה  גם  נעשית  זו  בצורה  ליסון.   ובאום 

ותשתיות ונוצרת הסכמה קהילתית-חברתית למהלך. העבודה נעשית באמצעים ידניים 

ולִעתים יש צורך לאחסן את החומר בחצרות, כי הרחובות צרים מדי.

מערכת התשתית הזורמת בכל חלקי העיר ירושלים, מופעלת על-ידי חברת   ״הגיחון − 

מפעלי מים וביוב ירושלים בע״מ״, שהיא תאגיד עצמאי שהוקם על-ידי   עיריית-ירושלים 

בשנת 1996. החברה מטפלת בשטח של כ-130 אלף דונם ומשרתת את כלל תושבי העיר. 

החברה אחראית על אספקת מים לתושבים, אחזקה שוטפת של הרשת, החלפה שוטפת 

המים.  איכות  ובדיקת  שונים  מתקנים  בניית  תשתיות,  של  והעתקה  הרחבה  צנרת,  של 

אספקת המים ברוב חלקי   מזרח העיר נתונה בידי  ״הגיחון״, אך בצפון העיר (אזור  שועפט 

 ובית-חנינא) מסופקים המים על-ידי חברת המים של    רמאללה. בעבר סופקו מים לחלק 

בניית    גדר  בעקבות  נפסק  העניין  אך  של         אבו-דיס,  המים  מפעל  על-ידי  העיר  ממזרח 

ההפרדה, ורבים מהתושבים חוברו אל חברת  ״הגיחון״.

מאזורי     מזרח- בחלק  חברת  ״הגיחון״.  על-ידי  מופעלת  והניקוז  הביוב  מערכת  גם 

ירושלים פועלת מערכת-ביוב מסודרת בעוד שבחלקים אחרים משתמשים בבורות ספיגה. 

ניקוז מתבצע רק לאורך כבישים תקניים המאושרים בתב״ע. מאחר שבחלקים נרחבים 

לוקות  המערכות  הדרכים,  עבור  שטחים  הופקעו  ולא  מפורטות  תכניות-בניין-עיר  אין 

נדידה  אזורי  או  כפרים  בעבר  שהיו  באזורים  מדובר  בעיקר  משמעותית.  בצורה  בחסר 

של הבדווים. המערכת פועלת בגרביטציה, ושפכיה של העיר מטופלים באגני ההיקוות 

ממזרח וממערב לקו פרשת המים הארצי, לפי קווי פרשות-מים משניות של אגני הניקוז 

של  הנחלים  שורק, רפאים, אוג,  קדרון, ודרגות. במסגרת   תכנית האב לשפכי העיר, הוקם 

מכון לטיהור שפכים  בנחל  שורק המטפל בשפכי האגנים המערביים −   שורק  ורפאים. 

ודרגות  במרכז  בצפון,  הקדרון  עיקריים:  האוג  היקוות  אגני  שלושה  יש  העיר   במזרח 

בדרום.  לאגן  האוג הוכנה תכנית ומסמכי מכרז להקמת מכון שיטפל בשפכים.  באמצעות 

  ״מפעלי ביוב וטיהור ירושלים״ וחברת  ״הגיחון״ בוחנת   עיריית-ירושלים פתרונות  לנחל 

 קדרון  ולנחל דרגות. פתרונות אלה כוללים מספר חלופות (ראה נספח ג׳). לאחר החלטת 

מוסדות התכנון על חלופה מועדפת, תיערך תכנית שמכוחה יינתן היתר הבנייה. 
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היבטים,  במספר  מרחב   הקדרון  על  השפעה  פוטנציאל  יש  המוצעות  החלופות  לכל 

ובהם היכולת לבצע שימוש חוזר בשפכים לצורכי חקלאות בנחל. בכל חלופה ניתן לממש 

פוטנציאל זה, מלבד תת-חלופה אחת שמעבירה את כל הביוב מאזור אגן ההיקוות של 

הנחל.

דיון במצבן של מערכות התשתית 

מערכת  החשמל

החשמל  לישראל   וחברת  החשמל  חשמל:   חברת  חברות  שתי  פועלות  ירושלים  במרחב 

בע״מ.״  ירושלים  מחוז  החשמל  ״חברת  בשם  בישראל  הרשומה  המזרח-ירושלמית, 

ב-1948  ב-1914.  שנוסדה  הארץ-ישראלית  החשמל  בחברת  החברות  שתי  של  ראשיתן 

לחברה  ישראל  העניקה   1967 לאחר  העצמאות.  בעקבות   מלחמת  החברות  התפצלו 

סיפקה  חברת   1987 עד  חשמל  למזרח-ירושלים.  לספק  הזיכיון  את  המזרח-ירושלמית 

החשמל לישראל את החשמל לאזורים שהיו בשליטת ישראל עד 1967 והחברה המזרח-

ירושלמית סיפקה אותו לאזורים שלא היו בשליטת ישראל. בדצמבר 1987 פג הזיכיון 

ניתוק  של  תהליך  והחל  שנה  ל-60  תקף  שהיה  המזרח-ירושלמית  החשמל  של   חברת 

השכונות היהודיות שנבנו לאחר 1967 מרשת החשמל המזרח-ירושלמית וחיבורן לרשת 

הישראלית. כיום, מספקת  חברת החשמל לישראל חשמל לשכונות היהודיות בירושלים 

וחברת החשמל המזרח-ירושלמית מספקת חשמל לשכונות הערביות בירושלים וכן לערים 

המזרח-ירושלמית  החברה  סיפקה  בשנת 2000  וסביבותיהן.    בית-לחם,    רמאללה,   יריחו 

כ-160,000  לחברה  יש  וכיום  ירושלים  תושבי  מהם 53,258  צרכנים,  ל-121,603  חשמל 

צרכנים, מתוכם 45,000 בירושלים.

תשתית החשמל  בעיר העתיקה ובחלק מהאגן סביבּה (חלק  מסילואן,   ּבאּב א-זהרה, 

   דרך שכם) היא תת-קרקעית ובאזורים אחרים היא על-קרקעית. תהליך המעבר לתשתית 

תת-קרקעית הוא מסובך בגלל קושי להשיג אישורים לחפירות, התנגדות בעלי הקרקעות 

בחידוש  רב  ממון  המזרח-ירושלמית  החשמל  השקיעה   חברת  האחרונות  בשנים  ועוד. 

תשתיות החשמל בעיר, בשיפור טכנולוגי באספקת החשמל ובשיפור השירות ללקוחות. 

החברה התקינה  בעיר העתיקה שעוני-חשמל שניתן לשלוט בהם מרחוק. כמו-כן פתחה 

החברה מרכזי-שירות באזורים שונים, כולל  בעיר העתיקה. בשנת 2002 החלה החברה 

במעבר מהשיטה הידנית לשיטה ממוחשבת והתהליך הושלם בשנת 2005. איכות אספקת 

החשמל לאזור טובה ומספר התלונות נמוך. החברה משתדלת להתחשב במצב הכלכלי 
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זאת,  עם  שונים.  והסדרים  תשלומים  פריסת  ומאפשרת  מלקוחותיה  חלק  של  הקשה 

תביעות משפטיות מוגשות נגד המתחמקים מתשלום.

הבעיות המרכזיות איתן מתמודדת החברה: 

על-פי  שנבנו  לבתים  רק  חשמל  חיבור  החברה  מאפשרת  הישראלי,  החוק  על-פי   .1

נרחבת  תופעה  קיימת  היתר-בנייה  אין  להם  רבים  בתים  ויש  מאחר  היתר-בנייה. 

גניבות  מהצריכה.   40% של  בהיקף  לרשת  פיראטית  והתחברות  חשמל  גניבת  של 

החשמל גורמות לחברה הפסד של כ-25 מיליון ש״ח בשנה. החיבורים הפיראטיים 

גורמים לעומס עצום על רשת החשמל ולאבדן כוח חשמל ברמה של כ-25%. עובדות 

אלה גורמות לשריפת נתיכים, נפילות מתח, הפסקות חשמל ונזק תדמיתי לחברה. 

החברה טוענת  שעיריית-ירושלים מחברת מבנים לא חוקיים לרשת המים והחשמל 

ותושביהם גונבים חשמל מתאורת הרחוב.

2.  החברה נתקלת בקשיים ביורוקרטים רבים בבואה לבצע עבודות לשיפור התשתית. 

קצרה   ברחוב  חפירה  לבצע  מהעירייה  אישור  כשנה  לפני  ביקשה  החברה  לדוגמא, 

 צלאח א-דין לשם הנחת כבל חדש, אך טרם קיבלה מענה.

קיימת תופעה של אנשים חמושים המסרבים לשלם חשבונות חשמל. התופעה קיימת   .3

באזורים שונים  במזרח העיר:    ואדי ג׳וז,    סילואן,   ג׳בל-מוכבר,   צור-באחר ועוד. 

החברה מתכננת להקים שתי תחנות-משנה בהספק 160 קילו-ואט: אחת בין  א-זעיים  לא-

טור והשנייה ליד   עטרות, וזאת כדי לעמוד בביקושים החזויים. הקמת התחנות תיעשה 

בסיוע הבנק האירופי להשקעות, האמור להקצות 15 מיליון דולר לפרויקטים.

מערכות הביוב והניקוז

באופן כללי רוב המבנים  באגן החזותי מחוברים למערכות ביוב וניקוז מסודרות. אך יש 

גם כאלה שאינם מחוברים. הסיבות לכך הן חוסר נכונות של הצרכנים לשלם עבור היטלי 

הביוב או צורך להפקיע שטחים פרטיים להעברת צנרות וחיבור האזור לרשת הכללית. 

 בעיר העתיקה מחוברים 95% מהבתים למערכת הביוב, למעט מספר בעיות נקודתיות 

(4-3 אזורים)  ברובע המוסלמי בהם יש שימוש בבורות-ספיגה. קו הביוב  ברחוב הגיא צר 

מדי, וכן יש בעיות ניקוז  ברובע היהודי. יש תכנית להרחבת קוטרו של קו הביוב לאורך 

  רחוב הגיא —  משער שכם ועד רחבת  הכותל, אך הפרויקט מתעכב בגלל חוסר תקציב 

הבתים  בחזיתות  טיפול  ריצוף,  גם  (שיכלול  נרחב  תשתיות  שיקום  במקום  לבצע  ורצון 

וכדומה).
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במרכז האגן ובצפונו מערכת הביוב מסודרת וכ-95% מהבתים מחוברים לרשת, פרט 

למקומות אחדים כמו קבוצת בתים ממזרח  לאוגוסטה ויקטוריה (שם מתוכנן פרויקט 

משותף להקמת מערכת ביוב עם התושבים) וקבוצה נוספת ליד  בית הקברות הקתולי 

(בעיקר  סמטאות  להצפת  לעתים  הגורמות  ניקוז  בעיות  יש  ציון.  בסילואן  החדש  בהר 

בשכונה המרכזית) ויש תכניות לפתרונן. 

 — האגן  בדרום  קיימות  והניקוז,  הביוב  למערכות  חיבור  של  המרכזיות  הבעיות 

לרשת  מחוברים  מהמבנים  כ-50%  רק  אלו  בשכונות  בשכונות   ג׳בל-מוכבר  וסוואחרה. 

הביוב, ואין בהן כלל מערכת ניקוז מסודרת. שכונת   אל פארוק הנמצאת מצפון   לארמון 

הנציב, אינה מחוברת כלל לרשת הביוב. כדי לחּברּה לרשת יש לעבור בשטחים פרטיים 

  בנחל אצל, אך לא ניתן לקבל אישורים לכך. התושבים שאינם מחוברים לרשת הביוב 

אינם מוכנים לשלם את ההיטלים הכרוכים בחיבור. עד שנת 1996 לא גבתה  העירייה 

היטלים עבור חיבור לביוב, והתושבים שלא התחברו אז אינם מוכנים לשלם כיום עבור 

החיבור. 

מפעל ״המאסף המזרחי״ הוא צינור תת-קרקעי גדול העובר ממזרח לקו פרשת המים 

מצפון  הנמצאות  השכונות  של  השפכים  את  קולט  המאסף  צפון-דרום.  הכללי  וכיוונו 

אותם  ומזרים  ( פסגת-זאב,   נווה-יעקב,    עיסאוויה  ומעלה-אדומים)  לירושלים  וממזרח 

 לנחל אוג ללא טיפול. בשנת 2003 הושלם השדרוג של מאסף ִקדרון — קו הביוב המרכזי 

של     מזרח-ירושלים — ומובל ניקוז העובר   בוואדי ג׳וז   ובנחל  קדרון. המאסף מעביר את 

השפכים של שכונות   מזרח העיר עד לגבול המוניציפלי ומשם הם זורמים בלתי מטוהרים 

 בנחל  הקדרון עד  לים המלח. סמוך לשפכו של הנחל לים, נמצא מתקן לטיהור שפכים 

של אגודת ״מי-תמר״. בעתיד אמורים לאסוף שפכים אלו ולהעבירם למכון חדש לטיהור 

נוספים  משמעותיים  לפרויקטים  תכניות  אין  כרגע  באזור    נבי-מוסא.  שיוקם  שפכים, 

בתחום הביוב והניקוז. 

עבודות התחזוקה של רשת הביוב מבוצעות על-ידי שני קבלנים חיצוניים — אחד 

בצפון האגן ואחד בדרומו. עד לפני חודשיים עבד קבלן גם  בעיר העתיקה, אך ההתקשרות 

עמו הופסקה בגלל תקלות. 

בשנת 1994 הוקמה חברת    מבט״י — ״החברה למפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע״מ״ 

אחראית  זו  חברה  ירושלים.  לפיתוח  חברת  ״הגיחון״,   עיריית-ירושלים  והרשות  על-ידי 

למכוני  האב  בהתאם  לתכנית  בירושלים.  שפכים  וטיהור  טיפול  מכוני  והפעלת  לבניית 

טיהור, יוקמו בעיר שלושה מכונים לטיהור שפכים: המכון המערבי שהוקם ופועל (מכון 

נוספים  ושני מכונים  המים,  פרשת  לקו  ממערב  השפכים  כל  את  קולט    שורק- רפאים) 
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  בחומת שמואל ( הר חומה)  ונבי-מוסא, ייתנו מענה לשפכי האגן המזרחי של העיר, כולל 

  אגן  הקדרון. 

שנועד  שפכים)   נבי-מוסא,  טיהור  (מפעל  תכנון  מט״ש  את  מקדמת  חברת   מבט״י 

ביישובי  המתגוררים  במעלה-אדומים,  נפש   150,000 של  אוכלוסייה  בשפכי  לטפל 

המועצה האזורית מטה-בנימין ובשכונות הצפוניות-מזרחיות של ירושלים (אגני הניקוז 

של  הנחלים אוג וקדרון).  המט״ש ישתרע על שטח של 800 דונם בצומת   נבי-מוסא. הוא 

ייבנה  השמש.  המט״ש  קרינת  את  המנצלת  אקסטנסיבית  בשיטה  השפכים  את  יטהר 

זה  ביממה.  מט״ש  שפכים  מ״ק  ל-40,000   20,000 בין  ראשון  בשלב  ויקלוט  בשלבים 

קיבל עדיפות גבוהה בתכנית העבודה של המשרד לאיכות הסביבה. מאגר אוג משמש 

כ-18,000  קולט  הוא  להקמת  מט״ש   נבי-מוסא.  עד  שפכים  לטיהור  זמני  כמכון  כיום 

מ״ק שפכים ליממה מהשכונות הצפון-מזרחיות של ירושלים,   ממעלה-אדומים וממספר 

לאחר  כמו   אדם,    ענתות  ומצפה-  יריחו.  המים,  פרשת  לקו  ממזרח  הנמצאים  יישובים 

הקמתו של  מט״ש   נבי-מוסא, ישמש מאגר אוג כמאגר למי קולחים להשקיה חקלאית 

באזור  בקעת הירדן וצפון     ים המלח. 

שכונת  חומת שמואל ( הר חומה) נמצאת בדרום   מזרח העיר, באגן  נחל דרגות. בשל 

הקמת  מט״ש  על  הוחלט  שפכים,  טיהור  למערכת  ישיר  חיבור  ללא  נפרד  באגן  היותה 

בשיטת  יפעל  המכון  השכונות   אום טובא  וצור-באחר.  בשפכי  גם  שיטפל  לשכונה  נפרד 

הממברנות ויפיק מי קולחים שישמשו לחקלאות, לתעשייה ולהשקיה. המכון ייבנה בשני 

שלבים; כל שלב יוכל לטפל ב-2,800 מ״ק שפכים ליום. 

מציאת  אך  הזורמים  בנחל  קדרון,  בשפכים  לטיפול  חלופות  בודקת  חברת  מבט״י 

הפתרון מתעכבת מסיבות פוליטיות.

מערכת אספקת המים

חברת   ״מקורות״ היא ספק המים לירושלים, וזאת מקידוחים עמוקים באקוויפר ההר 

מופעלת  ירושלים  העיר  תחומי  בתוך  המים  תשתית  הארצי.  המוביל  מי  של  ומהזרמה 

על-ידי חברת  ״הגיחון״ (פרט למספר שכונות ערביות בצפון העיר המקבלות מים ממפעל 

המים של    רמאללה). החברה אחראית על אספקת המים לתושבים, אחזקה שוטפת של 

בריכות-איגום  בניית  תשתיות,  של  והעתקה  הרחבה  צנרת,  של  שוטפת  החלפה  הרשת, 

המים מונחת, ככלל, מתחת לכבישים, ולכן  המים. צנרת  ומקטיני-לחץ ובדיקת איכות 

היא תלויה במצב הסטטוטורי של הכבישים ובעבודות-תשתית שנעשות בהם. מחלקת 
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המים מחדשת צנרת רק אם גוף אחר מתחיל בפעולות תשתית. בריכות האיגום מאפשרות 

מים  אספקת  מאפשרים  ומקטיני-לחץ  פרצים,  או  תקלה  בעת  גם  מים  אספקת  המשך 

סדירה באזורים שונים ולצרכים שונים. ככלל, מפגר פיתוח רשת המים  במזרח העיר אחרי 

פיתוחה  במערב העיר בגלל חוסר בתכניות בנין עיר תקפות וחוסר בכבישים המאושרים 

בתכניות כאלה. בשנת 2005 היה אורך רשת המים של חברת  ״הגיחון״ בירושלים 1,193 

ק״מ. בשנת 2008 הפעילה החברה 53 תחנות לשאיבת מים ו-20 בריכות איגום.

 בעיר העתיקה חודשה רשת המים לאחר 1967 יחד עם רשת הדרכים והסמטאות. עם 

זאת עברו מאז 40 שנה והתשתית זקוקה כבר להחלפה. עלויות החלפת התשתיות  בעיר 

העתיקה הן גבוהות מאד כי מדובר בסמטאות-אבן שפתיחתן מסובכת מפתיחת כבישי 

אספלט. בעיה נוספת באזור   העיר העתיקה היא שהאזור יושב על מילוי ולא על סלע, 

ולכן נזילות המים מחלחלות ביתר קלות ועלולות לגרום לקריסת מבנים, כפי שכבר קרה 

במספר מקרים. בשלוש השנים האחרונות הותקנו  בעיר העתיקה מדי-מים אזוריים כדי 

לבדוק את כמות הדלף. הנתונים הראשוניים מצביעים על דלף רב, ולכן יש צורך בחידוש 

מערכת המים באזור. לחץ המים באזור   העיר העתיקה הוא גבוה, וזאת כדי לאפשר כיבוי 

שריפות בתוכה, מאחר שרכבי-כיבוי אינם מסוגלים להיכנס לסמטאותיה. לאחרונה נעשו 

ניסיונות טכנולוגיים להפחתת לחץ זה. חברת  ״הגיחון״ מתכננת לבצע פרויקט של חידוש 

הצנרת לאורך   רחוב הגיא, אך בחברה מחכים לגוף נוסף שיצטרף אליה.

הערביות  והשכונות  כולן  היהודיות  (השכונות  האגן  של  העירוני  באזור  הצנרת 

שמצפון וממזרח  לעיר העתיקה, עד  לדרך   יריחו) היא ברמה סבירה. שיקום הצנרת נעשה 

שממנו  על-פי גילַּה, יחד עם שיקום הכבישים באזור. בדרך   יריחו עובר קו מים ראשי 

אלו  לשכונות  המים  סופקו  בעבר  ולאל  עזרייה.  לאבו-דיס  גם  מים  מספקת  ״הגיחון״ 

(בגובה  מקטין-לחץ  נמצא  רוקפלר  ליד     מוזיאון  המים         אבו-דיס- עזרייה.  אגודת  על-ידי 

780), וכן  בגיא בן-הינום (בגובה 710). קיים מחסור בתקני איגום מים בחלק המזרחי של 

האזור. בריכות איגום קיימות  בגבעה הצרפתית  ובארמון הנציב (5,000 מ״ק). 

ומדרום-  שמדרום  הערביים  והכפרים  (השכונות  האגן  של  הכפרי  באזור  הצנרת 

נכונים,  אינם  שלה  והלחץ  הגובה  הקוטר,   — ״זמנית״  מוגדרת  העתיקה)  מזרח  לעיר 

ומצבה הכללי מוגדר תת-תקני. הסיבה היא שבאזור זה אין מערכת כבישים מאושרת 

על-פי תב״ע. כמו כן אין באזור איגום-מים מקומי, והדבר עלול לגרום להפסקות מים 

בעת תקלות. באזור    סלאם א-ראס  שבג׳בל-מוכבר תוכננה בריכת איגום. לאחר תחילת 

העבודות בשטח הופיעו תושבים שטענו שהקרקע שייכת להם. בדיקה שנערכה גילתה 

כי הקרקע היא אכן פרטית וההפקעה לא בוצעה. בעלי הקרקע לא נטו לפשרה, והחברה 

נאלצה לתור אחר מקום חלופי ולפצות את הקבלן על הפסקת העבודות. 
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חברת  ״הגיחון״ נתקלת בקשיים במספר תחומים בעבודות על מערכת המים: 

הבעיה  עבודות.  עוצרת  ואף  מעכבת  וקברים  ארכיאולוגיים  שרידים  של  חשיפה   .1

קריטית יותר בנושא הביוב והניקוז, כי חפירות תשתית המים הן רדודות יחסית. 

החברה עובדת בשיתוף פעולה עם    רשות העתיקות. כמו כן קיים שיתוף פעולה עם 

ארגון ״אתרא קדישא״ בנושא הקברים.

המצב הביטחוני מקשה על ביצוע עבודות  במזרח העיר. רבים מאנשי האחזקה של   .2

החברה הם ערבים המחוברים לשטח ויכולים לעבוד גם  במזרח העיר באופן חופשי. 

עם זאת, בזמני מתח ביטחוני יש צורך בליווי משטרתי כדי להיכנס לאזורים מסוימים 

ולעתים לא נכנסים לשם כלל. כיום המצב הביטחוני רגוע יותר, אך הפעילות עדיין 

אינה חופשית לחלוטין. 

בניית    גדר ההפרדה מקשה על אספקת המים לבתים שמעברּה השני. היו מספר בתים   .3

שנותקו מאספקת המים בגלל בעיה זו. לעומת זאת, בתים באזור         אבו-דיס שנותרו 

בצד המערבי של החומה, נותקו מאגודת המים של         אבו-דיס וחברת  ״הגיחון״ חיברה 

אותם אליה. 

החברה מספקת מים על-פי החוק לכל בית שנבנה בצורה חוקית ושילם אגרות פיתוח. כל 

הבתים בירושלים שנבנו בצורה חוקית וקיבלו טופס 4, מחוברים לרשת המים של חברת 

 ״הגיחון״. לאחרונה חוברו בצורה ארעית גם בתים שלא קיבלו טופס 4, אך קיבלו היתר 

בנייה על-פי חוות-דעת היועץ המשפטי של חברת  ״הגיחון״. בתים ללא היתר-בנייה אינם 

מחוברים לרשת המים. עם זאת, יש תושבים שמתחברים לרשת אספקת המים באופן 

פיראטי. במקרים כאלה מנתקים את החיבור ותובעים את הבעלים בתביעה אזרחית.

 תכנית-אב כללית למערכת המים בירושלים 2004, הוכנה בהתאם לתכנית המתאר 

נפש  אלף   960 של  אוכלוסייה  עבור   2020 שנת  הוא  התכנית  אופק  הכללית.  העירונית 

בעיר. התכנית מאושרת וחברת  ״הגיחון״ פועלת על-פיה.

רשת התקשורת

תקין.  בדרך-כלל  הוא  והשירות  העיר  הטלפון  במזרח  שירותי  על  אחראית  בזק  חברת 

 במזרח העיר קיימות אנטנות סלולריות והמנויים מקבלים שירותים מחברות ישראליות. 

ברוב חלקו של האגן הדרומי קווי התקשורת הם עיליים.
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כיוונים לעתיד: פיתוח בר-קיימא 

החשיבות והמשמעות התרבותית של  האגן החזותי

אפשר להגדיר את החשיבות התרבותית של  האגן החזותי של   העיר העתיקה משני היבטים: 

ראשית, נקודת המבט ההיסטורית. המרחב עדיין משמר נוף היסטורי בעל משמעות דתית 

ולאומית הניתן לזיהוי ברור על-ידי חומות העיר, אתרי הקדושה, מסלולי העלייה לרגל 

לירושלים, הכנסיות, המנזרים, המסגדים ובתי הכנסיות הרבים שהם מרכיב חשוב באגן 

ומקנים לו את ייחודיותו. בעבר קיבל האגן ביטוי בציורי נוף פסטורליים תנ״כיים של 

אך  השתנתה,  אמנם  זה  תרבותי  נוף  תמונת  העיר.  את  שפקדו  ועולי-רגל  רבים  אמנים 

הקדושים  המקומות  העתיקה,  הטופוגרפי,   העיר  המבנה  השתמרו:  העיקריים  מרכיביה 

ובתי העלמין שמרו על אופים.

שנית, טביעת רגלו וידו של האדם במרחב. במהלך היסטוריה בת אלפי שנים הותיר 

האדם עדויות יוצאות דופן לצורות ההתיישבות המסורתיות של הדורות הקודמים. דרכי 

למקום  האופייניות  הבנייה  צורות  הבנייה,  בחומרי  השימוש  המים,  במתקני  השימוש 

(vernacular building), מערכת מערות הקבורה, התפתחות דגמי ההתיישבות בעבר הרחוק 

הקרקע,  של  המסורתיות  העיבוד  צורות  והעירוני,  הכפרי  הנוודי,  הדגם  יותר,  והקרוב 

לרבות השימוש בטרסות ובצורות השקיה מסורתיות − כל אלה הם רק חלק מהעדויות 

שמן הראוי לשמר ולטפח למען הדורות הבאים.

  Synoecism —התגבשות למרקם עירוני

המושג סינוסיזם, שמקורו ביוון העתיקה, מתייחס להתגבשות כפרים או ערים קטנות 

לישות אורבאנית-קהילתית גדולה יותר. בחלק גדול מאגן  הקדרון, שנבחן כאוסף של תאי 

החללים  את  וממלאים  הולכים  בנייה  של  רצפים  דומה.  תהליך  מתרחש  ״נוף-תרבות״, 

התושבים  גם  עוברים  הפיזי  לתהליך  במקביל  המיושבים.  האזורים  בין  בעבר  שנוצרו 

ותרבותי  חמולתי-שבטי  מבנה  ובשינוי  בתעסוקה  המתבטא  אורּבניזציה  של  תהליך 

המטשטש בהדרגה הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. 

השאלות הנובעות מתהליך זה הן: מה מהותו של המרחב החדש שנוצר? האם יש 

לו זהות מוגדרת? האם יש לשמור על המאפיינים המסורתיים והייחודיים לאוכלוסיות 
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השונות? האם ניתן או רצוי לשמור על מאפיינים אלה גם בעידן של שינוי ובצל סכנה של 

אבדן הזהות המקורית?

פיתוח בר-קיימא

פיתוח בר-קיימא נועד להגביל את גחמותיו של האדם, לחייבו לכבד את ערכי התרבות 

של  זו,  בתפיסה  החשיבות  הבאים.  הדורות  לצורכי  גם  מעשיו  את  ולהכפיף  והטבע 

לא  בו  יותר,  רחב  ממכלול  חלק  הוא  התכנון  שמרחב  בהבנה  היא  בר-קיימא,  פיתוח 

ניתן לבודד חלק מרכיבי המקום, כמו למשל מתחמי-שימור. פיתוח בר-קיימא מתייחס 

למערכת בכללותה, כולל יחסי-גומלין מורכבים בין ערכי שימור, צרכים כלכליים, מבנה 

מערכותיהם  על  הסמוכים,  למרחבים  והיחס  ודת  מסורת  חברתי-דמוגרפי,  מערך  פיזי, 

ההוליסטיות והאקולוגיות. פיתוח באזור צריך לקחת בחשבון כי ההתערבות החיצונית 

הגורמת לשינויים במרחב, עשויה לפגוע במערכת האיזונים העדינה שבין הגורמים הנ״ל 

ובזאת לפגוע במשאבי העתיד של האזור. הדגש לגבי    אגן  הקדרון העליון צריך להיות על 

פיתוח וצמיחה, אך תוך שמירה על המאפיינים הייחודיים שלו, על צורכי התושבים מול 

ערכי טבע וערכים היסטוריים ואוניברסליים אחרים. 

מציאת האיזון בין הפיתוח לבין השמירה על נכסים בני-קיימא היא אתגר תכנוני לא 

פשוט, במיוחד באזור העובר תהליכי-עיור מואצים, המטשטשים את שורשי ההתפתחות 

בעבר ופוגעים בעתידו. כל בנייה באזור צריכה להביא בחשבון את האילוצים הנופיים, 

(המהווים כיום כ-1,500 דונם מסך כל השטח), את  את השמירה על שטחי החקלאות 

אופייה של הבנייה המסורתית  וכמובן גם את רצונותיהם וצורכיהם של התושבים − כל 

זאת בלי לחמוס את הערכים בני הקיימא שנידונו לעיל. 

להלן הצעות ואפשרויות לפיתוח בר-קיימא במרחב   אגן  הקדרון:

מרחב   אגן  הקדרון כמקור פרנסה

בשל תכונותיו הייחודיות והנצפות שלו  לעיר העתיקה, חלות על מרחב ההיקוות של        נחל 

 קדרון מגבלות-פיתוח רבות. מצד שני מבטיח מיקומו האטרקטיבי הזדמנויות כלכליות 

מיזמים  להצמיח  העשוי  רב-ערך  נכס  הם  העתיקה  והקשר  לעיר  הקִרבה  שכן  רבות, 

ורווחים כלכליים על בסיס תיירותי. מרחב זה אינו מרוחק גם מן העיר המערבית ומהווה 

תמונת ראי לחלקים העירוניים שפותחו ממערב לקו פרשת המים.
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 (market gardening) חקלאות עירונית

סוג פיתוח אפשרי הוא גידול אורגני של מוצרי חקלאות כגון ירקות, פירות, תבלינים, 

צמחי-מרפא ופרחים. פיתוח כזה מתאים לקנה המידה הקטן יחסית של חלקות הקרקע 

גם  וייצרו  כך  לשם  שיוקמו  בשוקי-איכרים  שתיעשה  יכול  התוצרת  מכירת  באזור. 

הזול  העבודה  בכוח  ולשימוש  העסקי  לפוטנציאל  בנוסף  זאת  תיירותיות.  אטרקציות 

יחסית המצוי במקום, לרבות תעסוקת נשים. 

במרחב   הקדרון כ-1,500 דונם של שטחים מעובדים. עיבוד שטחים אלה מחייב גם 

השקיה. מאחר והקדרון הוא נקז לאגן היקוות גדול, יכולה ההשקיה להיעשות באמצעות 

של  השיפוט  גבול  בקצה  המתוכנן  שפכים  לטיהור  ממכון  מּושבים  במי-קולחין  שימוש 

אולי  לשמש  יוכל  אחר  חלק  לחקלאות;  לשמש  יוכלו  המטוהרים  מהמים  חלק  האגן. 

להקמת פארק עירוני.

תיירות אקולוגית (eco-tourism) וצליינות

את  מחזק  הסביבה,  את  המשמר  אחראי  תיור  היא  אקולוגית  תיירות  של  ההגדרה 

רווחת התושבים המקומיים ומאזן בין דרישות התיירים לבין דרישות השימור וצורכי 

הקהילה.

התיור האקולוגי נסמך על מספר עקרונות מנחים:

צמצום השפעות התיירות על הסביבה (מניעת פגיעה נופית הנובעת מהקמת בתי-  .1

והחי  הצומח  על  שמירה  התיירים,  שמשאירים  באשפה  נכון  טיפול  גדולים,  מלון 

וכד׳);

יצירת מודעּות וכבוד לסביבה ולתרבות המקומית;  .2

יצירת חוויה חיובית לאורחים ולמארחים;  .3

הטבות כלכליות ישירות לצורכי שימור;  .4

הטבות כלכליות והעצמה של האוכלוסייה המקומית;   .5

העלאת הרגישות לאקלים הפוליטי, החברתי והסביבתי של המדינה המארחת.  .6

לפי נתוני משרד התיירות יש כיום בירושלים מחסור בחדרי-מלון. הקמת מערך של אירוח 

״כפרי״ − צימרים או מיטה וארוחת-בוקר (B&B) − יכול להשתלב במרחב הקיים, להציע 
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אירוח מקומי ייחודי ומסורתי במיקום אטרקטיבי ובקרבת מוקדי התיירות החשובים 

ביותר. 

פיתוח מסלולי צליינות

מאחר שמרחב  הקדרון שוכן על גבול המדבר, הוא מהווה פוטנציאל לבניית בסיסי יציאה 

מסלולי  לפתח  ניתן  המיוחדים  במדבר  יהודה  הנוצריים  באתרים  מדברית.  לתיירות 

צליינות. מסלולים אלה יעברו לאורך        נחל  קדרון ובשולי האגן שלו ויקשרו בין האתרים 

והמתחמים הקדושים לנצרות.

מסלולי הצליינים ״אל המדבר״ עשויים לכלול את התחנות האלה:

1.   בית לחם; 2.  מנזר תיאודוסיוס; 3.   מנזר מר סבא; 4.   ג׳בל מונטר; 5.   הורקניה ונבי- 

על  המלח  אזור     ים   .8 הטבילה   בירדן;  מקום   .7 חג׳לה;  גרנימוס  ועין  6.   מנזר  מוסא; 

מעיינותיו ואתרי העתיקות שלו; 9. אזור   יריחו ואתריה; 10. אזור   נחל קלט על מנזריו 

המיוחדים.

מסלול צליינות מוצע
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(cottage industries) פיתוח מלאכות מקומיות

לתעסוקת  בעיקר  להתאים  שיכול  ביתי  ייצור  על  המבוססות  מלאכות  בפיתוח  מדובר 

נשים, כמו אריגה, רקמה מסורתית, אומנות בדווית, תכשיטנות ומוצרי-מזון: שמן-זית 

וגבינות. בהקשר זה ניתן לפתח מסלולי-טיול המבוססים על מסיק  זיתים וייצור גבינות, 

שווקים מקומיים לשיווק המלאכות הזעירות, וכד׳.

מוקדי פעילות מסחרית-חברתית

אחת הבעיות המרכזיות שעלתה מניתוח תנאי השטח היא היעדר מרכזי-פעילות שיהוו 

מוקדי מסחר, שירותים והתכנסות עבור אוכלוסיית האזור. ההתפתחות הרבה בתחומי 

הדיור לא לוותה בהתפתחות מקבילה של הקמת מרכזי פעילות וקהילה. 

קביעת המיקום האפשרי למוקדי-פעילות תתבצע בהתאם לאילוצי השטח ולצורכי 

התושבים. אפשר לפתח מוקדים שמיקומם יהיה בוואדי ואפשר לפתח מוקדים על קווי 

הרכס או באמצע המדרון − הכול בהתאם לטופוגרפיה, לדרכים, לריכוזי האוכלוסייה 

ולתנאי הנגישות. מוקדים מּוטי ואדי ניתן לפתח בצמתי הדרכים המרכזיות וכך להפוך 

פעילויות  גם  לאורכו  לרכז  ניתן  וחברתי.  כלכלי  שדרה  לעמוד  ערוץ        נחל  קדרון  את 

חברתיות כגון מתנס״ים או בתי-ספר. היתרונות של מוקדים כאלה הוא בהיותם נגישים 

וממוקמים בין קבוצות-אוכלוסייה שונות. המוקדים מּוטי הרכס יהיו מרכזים פנימיים 

בתוך תאי נוף-תרבות מסוימים.
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מוקדים לפיתוח מרכזי מסחר ופעילויות
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מדיניות פיתוח לבנייה

כפי שצוין, עקרונות הבנייה יתבססו על הימנעות מפגיעה בשלושה עקרונות:

במבנים ובמונומנטים חשובים בתוך   העיר העתיקה ובאגן סביבה;  ❖

אי-הסתרה של נקודות-תצפית בתוך   העיר העתיקה;  ❖

שמירה על המבטים מהרכסים הסובבים את   העיר העתיקה.   ❖

באזור  האגן החזותי יש לשמור על בינוי נמוך יחסית, כדי שלא לפגוע ביחסי הגומלין 

מזהות  חלק  הם  אלו  יחסים  הבנוי.  השטח  לבין  הטבעי  הנוף  בין  הקיימים  המורכבים 

העיר ולכן אסור, למשל, שבניין יחצה את קו הרקיע שמעל      הר הבית. לקו הרקיע באגן 

מבנים  אלה  יהיו  מבנים,  ממנו  יבלטו  שאם  להקפיד  ויש  רבה  חשיבות  העתיקה    העיר 

בעלי משמעות סמלית וציבורית ולא בנייני-מגורים.  

מומלץ שגודל חלקות המגורים לא יעלה על דונם וחצי, ומקבץ מגורים לא יעלה על 

ארבעה דונמים. יש לסייג קביעה זו ביחס למצבים בהם שטח המגרש ישמש לבניית נחלה 

משפחתית עבור מסגרת משפחתית מורחבת של חמולה. 

מיוחדת  חשיבות  יש  מפורטות,  בתכניות  לבנייה  שיותרו  באזורים  בוואדיות, 

מרחב-מחייה  וישמשו  שטוחים  יהיו  הבתים  שגגות  רצוי  החמישית.  החזית  על  לשמור 

החדשים  הבתים  גגות  של  הדומה  אופים  על  ולשמור  להקפיד  יש  לכן  לתושבים.  נוסף 

עץ  גגות  או  רעפים  גגות  בבניית  האפשר  ככל  ולהמעיט  קיימות  לדבוקות  המצטרפים 

שאינם אופייניים למרחב.

יותר  הנוף  על  חותם  מטביעה  שהיא  משום  רבה  משמעות  הרכסים  גב  על  לבנייה 

היה  עליונה.  חשיבות  הרקיע  קווי  על  לשמירה  ולכן  בעמקים  או  במדרונות  מהבנייה 

וייבנו מבנים על הרכסים, חשוב שתהייה לבניינים אלה משמעות סמלית או כלל-עירונית 

שתצדיק את בולטותם על קווי הרקיע של האגן. כללית יש להימנע מבנייה על קווי הרכס 

או בחלקי-מדרון עליונים.

אופי הבנייה 

שכבתיות

בעוד שבעבר הבנייה המסורתית בכפרים הערביים היתה שכבתית − כל דור בנה את 

משכנו מעל הדור הקודם לו (בית מתרחב ומתפתח שכונה ״Shared Palestinian House״) − 
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כיום יש שינוי רב באופי הבנייה. דחפור מיישר את הקרקע והבנייה מתחילה מקו אפס. 

הבנייה המסורתית ייחסה כבוד לעבר וִאפשרה זיהוי של טקסטורות הבנייה מן התקופות 

השונות. הבנייה המודרנית אינה מותירה שכבות קודמות ולמעשה היא מביאה כליה על 

העבר. נוצרת שכבה אחידה, חד-גונית והנוף המבונה המסורתי לא ממשיך להתפתח. 

בעיה נוספת טמונה באי ההתאמה של מערכת התכנון המודרנית וההגדרות שהיא 

מכתיבה: בנייה כפרית מוגדרת במונחי התכנון כבנייה בצפיפות נמוכה, ויש עליה הגבלות 

גובה. החיוב בתכניות המתאר מקטין את מספר יחידות הדיור לשטח נתון, וגורם לבינוי 

להתפרס על מרחבים ניכרים, דבר היוצר בעיות ניקוז לשפכים ופורס את התשתיות על 

פני מרחבים ניכרים, מה שמייקר את ההקמה והתחזוקה של מערכות אלו.

מרחב   אגן  הקדרון מושפע גם מאילוצים פוליטיים וממחדלי רשויות השלטון בכל 

הנוגע להסדר-מקרקעין ולהכנה של תכניות ברות-ביצוע המתחשבות בצורכי התושבים. 

היתרי-בנייה  לקבלת  מהציפייה  וייאוש  תסכול  התושבים  רוב  חשים  מכך  כתוצאה 

בסיכויי  פוגעת  כזאת  בנייה  וחפוזה.  בלתי-חוקית  בנייה  היא  הבלתי-נמנעת  והתוצאה 

ושירותים  תשתית  שירותי  ולקיים  דרכים  לסלול  ביכולת  לעתיד,  המסודר  הפיתוח 

לשלם  תאלץ  עצמם.  העירייה  התושבים  הם  הנפגעים  הארוך  בטווח  כנדרש.  ציבוריים 

עלויות גבוהות עבור תחזוקת האזור ויכולת פיתוחו הרציונלית.

הבנייה המפוזרת  באגן  הקדרון משנה את הנוף הטבעי ותקשה על הפיתוח בעתיד
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פיתוח התיירות  באגן  הקדרון 
ובמרחב החזותי של   העיר העתיקה 

כללי

משרד התיירות אמון על הבטחת קיומם של מלונות העונים על צורכי התיירות. הגידול 

אחוזים.    תמ״א 12  ארבעה  עד  שלושה  הוא  התיירים  בתנועת  הממוצע  השנתי  העולמי 

חמישה  של  בואם  את  צפתה  אושרה)  שטרם  לתיירות,  ארצית  (תכנית-ִמתאר  לתיירות 

מיליון תיירים לישראל בשנת 2020. אולם תחזיות תיירות הן בעייתיות מחמת המשתנים 

הרבים המשפיעים עליהן ובעיקר הִמשתנה של המצב הביטחוני בישראל.

השיא במספר התיירים שהגיעו לישראל היה 3.2 מיליון תיירים שפקדו את הארץ 

בשנת 2000. ירידה תלולה נרשמה במהלך  האינתיפאדה השנייה, ורק משנת 2004 החלה 

התאוששות. בשנת 2006 הגיעו לארץ 2.1 מיליון תיירים. ענף התיירות מאופיין בעונתיות. 

ממוצע שנתי טוב של תפוסת בתי-מלון עומד על 65%. יש צורך בהכנת חדרי-מלון רבים 

כדי לענות על צורכיהם של מיליוני התיירים הצפויים להגיע לירושלים. לפי התחזיות 

יהיה צורך ב-30 אלף חדרי-מלון בעיר, כלומר תוספת של כ-20 אלף חדרים על הקיים 

היום. מאידך-גיסא יש להיזהר מגודש של בתי-מלון באזורי הביקוש העיקריים, הסובבים 

את  האגן החזותי או בתוכו. גודש כזה יכרות את הענף עליו מתבססת התיירות ויגרום 

לענף נזק גדול מן התועלת שתצמח לו מכך.

מלונות ואכסניות בעיר ובאגן החזותי

 35 פעלו  העיר  חדרים.  במערב   9,098 ובהם  בתי-מלון   66 בירושלים  היו   2007 בשנת 

מלונות ובהם 7,167 חדרים (ממוצע של 205 חדרים למלון) ובמזרח העיר פעלו 31 מלונות 

ובהם 1,931 חדרים (ממוצע של 62 חדרים למלון). נתונים אלה חלקיים משום שישנם 

מלונות רבים  במזרח העיר שאינם חברים בהתאחדות המלונות וכן אכסניות והוסטלים 

שאינם מדווחים.

שני שליש מבתי המלון בירושלים (44 מתוך 66) נמצאים בתחומי  האגן החזותי של 

למערבה,  העיר  בין   מזרח  בחלוקה  שלו.  התיירותי  המשיכה  כושר  בגלל  העתיקה    העיר 

46% (16 מתוך 35) מבתי המלון במערב נמצאים בתחומי  האגן החזותי. מבין המלונות 
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בתחום  האגן  החזותי.  נמצאים  באגן  המלון  מבתי  מתוך 31)   28) כ-90%  העיר   במזרח 

החזותי כ-20 אכסניות ש-75% מהן  במזרח העיר ( והעיר העתיקה) ( ראו נספח ה׳).  

התיירות   בתכנית המתאר לירושלים 2000

אזורי מלונאות

בתשריטי התכנית מוגדרים אזורי מלונאות סביב  המלונות     הר ציון, ענבל,  המלך  שלמה, 

דן פנורמה,   ימק״א,  המלך דוד,  מצודת-דוד, פאלאס, נובוטל, עץ הזית, גרנד קורט, סטרנד, 

  אמריקן קולוני, מרידיאן, כריסטמס, נשיונל פאלאס, הולילנד-מזרח וגלוריה.

באזורי מלונאות אלה יותרו שימושים מעורבים: מסחר, משרדים, מגורים, מוסדות, 

וזאת בתנאי ששטחי הבנייה העיקריים יהיו למלונאות.

במתחם  בקצה   דרך       חברון,  הנציב,  באזור   ארמון  שטחים  גם  מוגדרים  למלונאות 

  תחנת  הרכבת הישנה ובמזרח העיר סביב המלונות אמבסדור, אל ּכאזאר וריג׳נסי.

מתחמי תיירות

שיכללו  מתחמי-תיירות  בירושלים  לפתח  הוחלט  הארצית,  התכנית  להנחיות  בהמשך 

תפקודי תיירות מגוונים ולא רק בתי-מלון. רוב מתחמי התיירות בירושלים מצויים באגן 

תפקודי  לבניית  מיועדים  אלה  מתחמים  אליה.  הצופה  או  העתיקה  את   העיר  הסובב 

ההתאמה  מידת  בין  סתירה  קרובות  לִעתים  יש  הרגיש  מיקומם  ובשל  שונים,  תיירות 

של המתחם לייעודו התיירותי לבין הסכנה של פגיעה חזותית וסביבתית במרחב הרגיש 

רכס   ארמון  הוא  זו  מבחינה  הבעייתיים  המקומות  אחד  העתיקה.  את   העיר  הסובב 

הנציב, שבעבר נועד להישאר בלתי-מבונה לכל אורכו. בתשריט מס׳ 2 של תכנית המתאר 

מוגדרים מתחמי התיירות הבאים:

סביב  גן פעמון הדרור,  מִשּכנות-שאננים,  הסינמטק,   מלונות     הר ציון ואריאל,  גבעת   .1

התנ״ך ומתחם   הרכבת;

האזור שבין  הרחובות  דוד המלך,  קרן היסוד ואגרון, וכל אזור   גיא בן-הינום העליון,   .2

ממזרח  לרחוב  המלך דוד כולל  כפר-דוד.

של  הדרום-מערבי  החלק  ג׳ורג׳,  ברחוב   סנט  התפר  בקו  החדשים  המלונות  באזור   .3

שכונת   שייח׳ ג׳ראח  והמושבה האמריקאית.
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בניינים  להסבת  ועדיפות  תיירותיים  שימושים  לבניית  עדיפות  תינתן  אלה  במתחמים 

לשימור לצורך שימושים תיירותיים, על-ידי מתן תוספת זכויות בנייה ובלבד שאין בכך 

פגיעה בייחודו האדריכלי או ההיסטורי  של הבניין המיועד לשימור.

מתחם תיירות היסטורי

מתחם תיירות היסטורי כולל את   העיר העתיקה ואת תחומי  הגן הלאומי ״סובב חומות 

ירושלים״, בשינויים קלים. בתכנית המפורטת תינתן עדיפות להסבת השימוש בבנייני 

מגורים ומשרדים לשימושים תיירותיים. 

נספח תיירות  לתכנית-מתאר ירושלים

לתכנית המתאר צורף מסמך הכולל הגדרה של מתחמי תיירות, מסלולי-סיור לתיירים, 

מלונות קיימים ומתוכננים. מתחמי התיירות  באגן החזותי הם:

1.   העיר העתיקה עצמה; 

2.    מע״ר מזרח, הכולל את השכונות:   מוסררה,   ּבאּב א-זהרה  והמושבה האמריקאית;

מתחם הרכס המשתרע   מאבו-תור ועד קצה  טיילות   ארמון הנציב;   .3

חלק ממרכז העיר.  .4

דרכים תיירותיות 

בתחומי  האגן החזותי יש כבישים שהפיתוח לאורכם צריך להתחשב בצורכי התיירות: 

(הרחובות  הצופים  העברית  בהר  קמפוס  האוניברסיטה  את  המקיפים  הכבישים   .1

בנימין מזר ומרטין בובר);

הרחובות מרטין בובר וראבעה אל עדוויה עד  מלון שבע הקשתות;  .2

רחוב שמואל בן-עדיה (לכיוון       א-טור);  .3

גשר    גת-שמנים,  עד  (קטע  מדרך   יריחו  העתיקה  את   העיר  המקיפים  הכבישים   .4

הצנחנים,   רחוב  סולטאן  רחוב  ירושלים,  חטיבת  רחוב  השלום,    דרך  העופל,   מעלה 

סולימן);
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5.  הרחובות יפו,   המלך ג׳ורג׳,  קרן היסוד,  דוד המלך ויצחק קריב;

6.   דרך       חברון ורחוב דניאל ינובסקי המוליך  לטיילת   ארמון הנציב.

תכניות להקמת בתי-מלון

בענף  המשבר  עקב  בעיקר  בירושלים,  חדשים  בתי-מלון  הוקמו  לא  האחרונות  בשנים 

התיירות. כיום יש מספר תכניות להקמת בתי-מלון חדשים, בשלבי תכנון שונים. כמעט 

שאין בתי-מלון מתוכננים  בעיר העתיקה ובשכונות       א-טור,    סילואן,   ראס אל עמוד  וג׳בל-

הקרקעות.  רוב  על  הפרטית  הבעלות  ובשל  אלה  באזורים  לבנות  הקושי  בגלל  מוכבר, 

מספר  של  תכניות  יש  אך  חדשות,  אכסניות  בניית  מתוכננת  לא  החזותי  בתחומי  האגן 

כנסיות לפתוח חדרי-אירוח. 

בתחומי  האגן החזותי מתוכננת תוספת של כ-3,500 חדרי-מלון בשלבי תכנון שונים 

( ראו פירוט בנספח ו׳).

תשתיות תיירותיות וניהולן

כללי

חלקם  שונים,  גופים  על-ידי  המנוהלים  רבים  אתרים  העתיקה  של   העיר  החזותי   באגן 
פרטיים וחלקם ציבוריים וממשלתיים. משרד התיירות אמון על הפיתוח הכולל, גופים 

כנסייתיים אחראים על אתרי-תיירות כמו כנסיות ומנזרים,    רשות העתיקות ממונה על 

דואגת  לירושלים  תיירים,   הקרן  לביקורי  מיועדות  שחלקן  הארכיאולוגיות  החפירות 

למצפורים, לטיילות ולמתקני-תיירות נוספים. כמו כן שותפות בכך חברות ממשלתיות-

עירוניות ועמותות שונות ובהן הגורמים הבאים:

   החברה לפיתוח     מזרח-ירושלים (פמ״י)

אתרי- מספר  של  ותפעול  על-פיתוח  ואחראית  בשנת 1966  שהוקמה  ממשלתית  חברה 

תיירות באזור   העיר העתיקה:   טיילת החומות, הכיכר הרומית  בשער שכם,  מערת  צדקיהו, 

על  אחראית  גם  החברה  ציון.  והרכבל  להר  הארכיאולוגי —  העופל,  מעיין  הגיחון  הגן 

אליאס,  הכנסייה  העתיקה,  מנזר  מר  חומות   העיר  אתרי-תיירות:  מספר  של  הארתם 

הרוסית  במגרש הרוסים,   הכנסייה הסקוטית,    כנסיית ״כל האומות״  בגת-שמנים  ובניין 

טרה סנטה  בכיכר  צרפת.
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  החברה לשיקום ופיתוח  הרובע היהודי

חברה ממשלתית שהוקמה בשנת 1969 בחסות משרד הבינוי והשיכון האחראית על שיקום 

ההרודיאני,  בתוכו:  הרובע  שונים  אתרים  ותפעול  נכסים  ניהול  היהודי,  ופיתוח  הרובע 

 הבית השרוף, המגדל הישראלי, החומה הרחבה,    בית  הכנסת ״החורבה״ ותערוכת ״לבד 

עוסקת  התכנית  הרובע.  פני  לשיפור  תכנית-אב  הכינה  החברה  החומות״  בקארדו.  על 

מפורטת  פרוגרמה  החברה  הכינה  כן  כמו  ועוד.  תשתיות  הרובע,  חזות  כמו  בנושאים 

לתכנון ולפיתוח התשתית התיירותית ברובע, בשיתוף עם   החברה הממשלתית לתיירות 

היהודי  הנְגשת  הרובע  בפרויקט  עוסקת  החברה  האחרונות  בשנים   ועיריית-ירושלים. 

לנכים ולבעלי מגבלות חושיות ומנטאליות. החברה אחראית כיום על מספר פרויקטים 

של בינוי ופיתוח, הנמצאים בשלבים שונים של תכנון ומימוש: 

בחודש  החלה  הפרויקט  על  העבודה  ״החורבה״.  של  בית  הכנסת  מחדש  בנייה   ❖

אוקטובר 2005;

בנייה מחדש של   בית  הכנסת ״תפארת ישראל״;  ❖

פיתוח   ״טיילת גגות השוק״. קטע זה אמור להצטרף לטיילת הקיימת בציר מערב-  ❖

בציר  המוסלמי  הגיא  ברובע  לרחוב  היהודי  חב״ד  ברובע  רחוב  בין  ולחבר  מזרח 

צפון-דרום. אורך הקטע כ-200 מטר והתכנית היא לרצף את הגגות ולהוסיף צמחייה, 

תאורה וספסלים;

שדרוג מוזיאונים ואתרים  ברובע היהודי כדי להתאימם לצורכי ההווה. אתר   ״הבית   ❖

השרוף״ חידש את אמצעי התצוגה ומוזיאון ״לבד על החומות״ שופץ. החברה מתכננת 

פעולות דומות באתרים נוספים (הרובע ההרודיאני והמגדל הישראלי);

מספר פרויקטים באזור רחבת  הכותל בשיתוף עם הקרן למורשת   הכותל המערבי:   ❖

חדשה,  אכסדרת-כניסה  וילסון,  ובינוי   קשת  שיקום  החינוך,  קִריית  מרכז  תכנון 

ועוד;

הקמת מעלית שתקשר בין  הרובע היהודי לרחבת  הכותל. התקציב להקמת המעלית   ❖

גויס מהמוסד לביטוח לאומי ומתורם פרטי;

הקמת חניון תת-קרקעי בן 600 מקומות-חניה מתחת לחניון הקיים  ברובע היהודי.   ❖

הכניסה לחניון החדש תהיה מחוץ לחומות   העיר העתיקה והוא יצמצם את הצורך 

להיכנס עם כלי רכב לתחומי  הרובע היהודי; 

בנייה בהיקף של 18,000 מ״ר מעל החניון  ברובע היהודי, שתכלול מגורים, מסחר,   ❖

מלונאות ושטחי-ציבור; 
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נוספים  מכנסיית  חלקים  לחשוף  שאמורות  התקומה״  ארכיאולוגיות   ב״גן  חפירות   ❖

 הניאה. החפירות יתבצעו לקראת חפירת החניון התת-קרקעי החדש.

 עמותת  אלע״ד (אל   עיר-דוד)

העמותה עוסקת ברכישת מבנים  בעיר-דוד ובסביבותיה ומפעילה את הגן הארכיאולוגי 

הכולל את אתרי   עיר-דוד:   בית הצופה,  שטח G,  ּפיר וורן,  מעיין  הגיחון,   נקּבת חזקיהו, 

 בריכת השילוח  וקברי  בית-דוד. העמותה מממנת חפירות ארכיאולוגיות במספר אתרים 

מרכז  גבעתי,  חניון  באזור  חפירות  נעשו  לאחרונה  העתיקות.  בפיקוח    רשות   בעיר-דוד 

המבקרים ובריכת השילוח. העמותה מציעה פעילויות תיירות גם באזור    טיילת   ארמון 

הנציב — כמו סיור באמת המים העתיקה;  בהר הזיתים — סיורים  בבית הקברות היהודי 

העמותה  הלאומי   ״עמק-צורים״.  הבית  ובגן  שפכי-עפר   מהר  סינון  ופרויקט  ובסביבתו 

מפעילה גם מרכז מבקרים  בהר הזיתים, סמוך  ליד-אבשלום.

המבקרים  חוויית  את  להעצים  שנועדו  אטרקציות  מספר  מציעה   עמותת  אלע״ד 

באזור:

סיור ברכיבה על סגוואי לאורך  טיילות גולדמן, האס ושרובר;  ❖

בן- אל   גיא  השלום  דרך      אבו-תור  ויער  הנציב,  ספארי  מטיילת   ארמון  ברכב  סיור   ❖

הינום  וקברי        נחל  קדרון;

סיור ברב-אופן בעל 10-5 מקומות-ישיבה, בטיילות גודלמן, האס ושרובר;  ❖

מיצג תלת-ממדי על תולדות   עיר-דוד המוקרן  בבית הצופה.  ❖

פיתוח אטרקציות תיירותיות

התיירים המגיעים לירושלים אינם מחפשים, לרוב, ״אטרקציות״. הם כמהים להיסטוריה, 

לדת ולנופי   העיר העתיקה והאגן סביבּה. במרחב זה אין כמעט ״אטרקציות״ תיירותיות 

פרט לחזיון ״מעלית הזמן״ הפועל  בבית- אגרון  ולמוזיאון   מגדל דוד.

משרד התיירות תומך באופן עקרוני בהקמת אטרקציות תיירותיות בירושלים ומוכן 

אף לתמוך בהן מבחינה כספית. המשרד סמך את ידו על הקמת מגדל תצפית  בארמון 

הנציב, אך התכנית נדחתה וכזה היה גם גורלה של התכנית לרכבל בטיילת  ובנחל אצל, 

מול   העיר העתיקה. תכניות אלו נגנזו, וטוב שכך, משום שלא עלו בקנה אחד עם מדיניות 



251

התכנון   לאגן החזותי ואילו יושמו היו פוגעות ברגישות הנופית ובאופיו של  האגן החזותי 

של   העיר העתיקה. 

מספר המבקרים

בהיקף  חדה  ירידה  נרשמה  השנייה,  פרוץ  האינתיפאדה  עם   ,2000 אוקטובר  מחודש 

לעידוד  התגייס  התיירות  משרד  העתיקה.  אגן   העיר  של  התיירות  באתרי  המבקרים 

ואירועים  מבצעים  וייזום  לאתרים  הכניסה  בעלויות  השתתפות  על-ידי  הפנים  תיירות 

מושכי-מבקרים. הירידה הורגשה בעיקר במספר התיירים מחו״ל ותיירי הפנים החילונים. 

בשנת 2000 ביקרו  בטיילת החומות, בגן הארכיאולוגי- העופל  ובמרכז דוידסון מעל 200 

אלף מבקרים. בשנת 2002 ביקרו באתרים אלה פחות מ-100 אלף מבקרים. בשנת 2006 

ביקרו באתרי   עיר-דוד כ-250 אלף מבקרים ולקראת סוף העשור צפוי מספר המבקרים 

לעלות ל-500 אלף ויותר. פרט לכך מגיעים מבקרים רבים  להר הזיתים (למשל להילולה 

של ״אור החיים הקדוש״)  ולטיילות ברכס   ארמון הנציב.

1.5 מיליון תיירים מבקרים  בכותל המערבי  וברובע היהודי מדי שנה, אך רק כשליש 

מהם מבקרים בשאר הרבעים.

פיתוח תשתיות תיירות

באמצעות  החברה הממשלתית לתיירות מפתח משרד התיירות את האגן המזרחי של   העיר 

הקברות  ( העופל),   בית  ירושלים  הארכיאולוגי  טיפול   בגן  כולל  צלייני,  כאזור  העתיקה 

שעל  הר הזיתים  ועמק המלך.   העיר העתיקה עצמה תוסדר כמתחם תיירות הכולל את 

השווקים, הסמטאות   וטיילת החומות.

שבילים  מצפורים,  וביצירת  בחידוש  גדולים  תקציבים  הושקעו   1994 משנת  החל 

הפרויקטים  ציבוריים.  שירותים  ובבניית  והחניה  התנועה  מערך  בשיפור  וטיילות, 

המרכזיים ששופצו הם: מצפור  הר הזיתים,   גיא בן-הינום,  עמק-צורים,   עיר-דוד והאזור 

השווקים  שופצו  העתיקה  בתוך   העיר  האשפות.  האריות   ושער  שבין   גת-שמנים  לשער 

ברחבת  עבודות  ובוצעו  אחיד  שילוט  הונהג  התת-קרקעיות,  התשתיות  והסמטאות, 

 הכותל ובמנהרות  הכותל. 

כל התשתיות התיירותיות מבוססות על מצאי האתרים שאותם פוקדים התיירים. 

הפרק הבא עוסק במצאי-אתרים זה, כשהוא מחולק לפי אזורי האגן השונים.
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ִמצּפורים ותצפיות

מצפור ע״ש רחבעם זאבי —  הר הזיתים, סמוך  למלון שבע הקשתות. במקום יש   .1

חניה, שירותים ותצפית מרהיבה מערבה, לכיוון      הר הבית  והעיר העתיקה;

לכיוון        נחל  קדרון  והר  מזרחה  תצפית  על    דרך  העופל.   — מצפור   יד-אבשלום   .2

הזיתים;

לכיוון   העיר  דרומה  תצפית  הצופים.  מזר,  הר  בנימין  רח׳  החיים —  כיכר  תצפית   .3

התורמים  לאוניברסיטה  שמות  עם  קירות  ניצבים  במקום  הזיתים.  העתיקה  והר 

העברית; 

תצפית הלברט — רח׳ מרטין בובר,  הר הצופים. מצפה על שם  יהודה הלברט שנחנך   .4

המלח,  לעבר       מדבר- יהודה,     ים  מזרחה  פונה  התצפית  קנדה.  על-ידי  קק״ל  ב-1986 

 בקעת הירדן   והרי מואב; 

מצפה      הר הבית —     הר ציון, מעל  קבר דוד  וחדר הסעודה האחרונה. בימים בהם   .5

העיר היתה מחולקת (1967-1948) שימש גג המבנה לתצפית מרחוק לעבר      הר הבית. 

צבי,  בן  השני,  יצחק  הנשיא  את  ששימש  המדינה״  נשיא  ״חדר  גם  נמצא  הגג  על 

לקבלת קהל. התצפית פונה בעיקר לכיוון מזרח ודרום; 

וחומות   העיר  בן-הינום  אל   גיא  מזרחה  תצפית  —   דרך       חברון.  גשר  הסינמטק   .6

העתיקה.

אל   בריכת  מערבה  תצפית  עציוני.  חטיבת  רח׳   — הדרום-מערבית  החומה  פינת   .7

הסולטאן,  ימין-משה והעיר החדשה.

טיילות

שלוש טיילות הוקמו על רכס   ארמון הנציב — הוא  ג׳בל מוכבר.  הטיילות שונות זו מזו 

ולכל אחת מאפיינים ייחודיים. להלן תיאור  הטיילות לפי סדר הקמתן: 

שהוקמו  משלוש  הטיילות  הראשונה  ינובסקי.  דניאל  רח׳  לאורך   — האס  1.  טיילת 

בשנת 1986.  הטיילת  ונפתחה  לירושלים  בסיוע  הקרן  נבנתה  הנציב.  באזור   ארמון 

כאמת-מים  ועוצבה  הלפרין  ולורנס  אהרונסון  האדריכלים  שלמה  על-ידי  תוכננה 

לעבר  צפון,  לכיוון  וצופה  הרכס  על  ישר  בקו  משתרעת  מאבן,  בנויה  היא  עתיקה. 

  העיר העתיקה. אורכה כ-700 מ׳ ובקצּה המזרחי בית-קפה ואולם-שמחות.
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2.  טיילת שרובר — צפון- תלפיות.  הטיילת נחנכה בשנת 1989 ותוכננה אף היא על-ידי 

האדריכל  שלמה אהרונסון.  הטיילת נתרמה על-ידי גיטה שרובר לזכר בנה גבריאל. 

היא תוכננה כחלק מציר הליכה המחבר בין שכונת      אבו-תור  לטיילת האס ולשכונת 

מעמודי-אבן  פרגולות  עם  רחבות-תצפית  שובצו  לאורך  הטיילת     תלפיות-מזרח. 

וסבכות-עץ, ובמרכזה רחבה גדולה למופעים. אורך  הטיילת כ-1.3 ק״מ והיא צופה 

מזרחה. בקצּה הצפוני מוקם בימים אלה מרכז שרובר לתרבות ולפנאי.

3.    טיילת גולדמן —   ארמון הנציב. זו השלישית והמזרחית שבטיילות  והיא נקראת על 

שם התורמים  רודה וריצ׳רד גולדמן.  הטיילת ממשיכה את  טיילות שרובר והאס, היא 

נחנכה בשנת 2001 ותוכננה על-ידי האדריכלים ברוס לוין ולורנס הלפרין. טיילת זו 

משלבת את הנוף הטבעי והצמחייה האופיינית עם נטיעות של זית וגפן. אורכה כ-1.5 

ק״מ והיא צופה לצפון ולמזרח. בקצה המזרחי רחבת תצפית עם פרגולת-עץ ולוחות-

את   ארמון  המקיפה  החורשה  את  חוצה  זו  טיילת  הנשקף.  לנוף  הסבר  ובהם  אבן 

הנציב והיא הטבעית מכל  הטיילות. במבט מזרחה רואים את     ים המלח   והרי מואב, 

לעבר  הר  צופה  הטיילת  צפונה  והכפרים         אבו-דיס  ואל  עזרייה.  את   מדבר  יהודה 

הזיתים  והר הצופים. למרגלותיה השכונות הערביות של  האגן החזותי:    סילואן,   ראס 

אל עמוד,  וסוואחרה.  כיפת הסלע וחומות   העיר העתיקה משלימים את המבט.

 הטיילות האחרות  באגן החזותי הן: 

4.   טיילת טרוטנר —  נמצאת במורד שמתחת לטיילת שרובר.

הבית.  לאזור      הר  פרט  העתיקה,  חומות   העיר  רוב  על   עוברת  החומות —  5.   טיילת 

החדשה  העיר  ואל  העתיקה  אל   העיר  הכיוונים,  לכל  תצפית  מאפשרת  זו  טיילת 

בתשלום,  היא  זו  לטיילת  הכניסה  הזיתים   ובנחל   קדרון.  הסמוכים  בהר  ולאתרים 

  בשער יפו. מסלול א׳ מוביל דרומה אל  שער ציון   ושער האשפות ומסלול ב׳ מוביל 

צפונה ומזרחה אל   השער החדש,      שער שכם,   שער הפרחים   ושער האריות. 

6.   טיילת הגגות — עוברת על גגות מבנים ושווקים באזור שבין   הרובע היהודי למוסלמי. 

מהטיילת יש תצפית מאירת עיניים אל רכס  הר הזיתים וכן אל הרבעים השונים של 

  העיר העתיקה. 

7.   טיילת   גיא בן-הינום — בגדה הדרומית של   גיא בן-הינום.  הטיילת היא חלק   מ״שביל 

ירושלים״.

8.   טיילת  עמק המלך — צופה אל        נחל  קדרון, לעבר המצבות הקדומות שבעמק, אל 

 בית הקברות שעל  הר הזיתים, אל הכנסיות שעל ההר ואל הכפר    סילואן.
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תחבורה  באגן  הקדרון

המבנה הטופוגרפי של האגן משפיע מאוד על מערך הכבישים בו. בחלקו הצפוני, העירוני 

העתיקה  שמצפון  לעיר  האזור  את  וערב  שתי  וחוצה  מפותחת  הדרכים  מערכת  יותר, 

חיל   ,1 מס׳  הם:      כביש  לדרום  מצפון  שבהם  העיקריים  ומשניים.  ראשיים  בכבישים 

ההנדסה,    רח׳  צלאח א-דין,    דרך שכם  ודרך    יריחו —    ואדי ג׳וז. הדרכים ממערב למזרח 

הן:   דרך  סולטאן סולימן המקבילה לחומה מצפון לה,  מעלה השלום  ודרך  העופל מדרום 

לחומה, חלד אִּבן אל וליד לאורך   נחל אגוז, שדרות  האוניברסיטה העברית שהמשכן כביש 

   מעלה-אדומים, ומספר רחובות נוספים בדרג שכונתי.

מערכת-דרכים  ובעל  יחסית  שטוח  שהוא  של   אגן  הקדרון,  העליון  חלקו  לעומת 

מפותחת.  למערכת-דרכים  זכה  לא  יותר  והתלול  המשופע  הדרומי,  חלקו   — מפותחת 

המערכת כאן מבוססת על פיתוח שבילים להולכי רגל שהפכו במהלך השנים לכבישים 

צרים בשיפועים תלולים. ציר התנועה המרכזי בכיוון דרום-צפון הוא הכביש שחיבר בין 

  בית-לחם  לעיר העתיקה. כיום מחבר כביש זה את  צור-באחר,  ג׳בל מוכבר  וראס אל עמוד 

אל    דרך   יריחו הישנה. כביש זה, אף ששופר ב-40 השנים האחרונות, עדיין תת-תקני ויש 

בו שיפועים תלולים וסיבובים חדים ומסוכנים לרוב. לכביש אין מדרכות למרות שהוא 

משמש דרך-גישה למבנים רבים הבנויים לאורכו. הכביש משמש את השכונות הדרומיות: 

  סוואחרה ע׳רּבייה,   ואדי קדום,    סילואן  ועיר-דוד עד   העיר העתיקה. דרך אחרת, המכּונה 

 ״הדרך האמריקאית״, שנפרצה בתקופת שלטון   ירדן, משמשת רק באופן חלקי לתנועה. 

תוואי הדרך מתוכנן כתוואי ראשי לעתיד.

מערכת הדרכים בחלקו הדרומי של האגן לוקה מאוד בחסר. היא לא תוכננה לשאת 

את כמויות התנועה של ימינו ובוודאי שלא את האוטובוסים המשמשים את התחבורה 

הציבורית. מבחינה תקנית אף לא אחד מן הכבישים סלול לפי תקני-בטיחות מקובלים: 

הם צרים, חסרים מדרכות (גם לא בתוך השכונות), השיפועים תלולים, העקומות מסוכנות 

ומצב התחזוקה מתחת לכל תקן מקובל. חלק גדול מתושבי המרחב משתמש בשבילים 

שהופכים בחורף לנתיבי שלוליות-בוץ. בכל האזור יש רק שני כבישי-רוחב: האחד נמתח 

על קו הרכס של   ארמון הנציב וגולש מזרחה  לנחל  קדרון; השני עולה במעלה תלול מאוד 

מנחל  קדרון לשכונת      אבו-תור.
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תכנון מערכות הכבישים

התכניות שיועדו לאזור אינן מצביעות על כוונה רצינית לשפר את מערכת הדרכים. מפות 

התכנון מותירות את   אגן  הקדרון הדרומי כחלל ריק נטול כבישים או תשתיות-תחבורה 

למערכת  מתייחס  הִמתארי  התכנון  לאזור.  כלל  קרבה  אינה  הקלה  עירוניות.  הרכבת 

הכבישים הראשית בלבד ובתשריט התכנית מופיע רק  כביש הטבעת המזרחי, שהוא כביש 

עוקף וברובו הגדול ייסלל מחוץ לתחומי האגן. בתכנון לעתיד קיימת כוונה להשתמש 

ולא  השלטון  הירדני,  בתקופת  החלה  שפריצתו  (הכביש  האמריקאית״  בתוואי  ״הדרך 

הסתיימה עד היום) כציר מרכזי שיעבור לאורך        נחל  קדרון. לאורכו יקומו לפי התכנית 

שכונות ומרכזי-מסחר, אולם סלילתו טרם החלה. 

        
מערך הכבישים המתוכנן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המקור:    תכנית אב למחוז ירושלים (תמ״מ 1/30)

מערך הכבישים המתוכנן
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בשוליו של   אגן  הקדרון מתוכנן   ״כביש הטבעת המזרחי״, אך זהו כביש עוקף שאינו 

נותן שירות לפעילויות שבתוך האגן. התוצאה אפוא, שדרום-מזרחה של העיר נעדר רשת-

כבישים ברמה עירונית סבירה ומותיר בינתיים את המרחב ללא נגישות טובה. 

  

התחבורה הציבורית 

במערך התחבורה הציבורית   במזרח ירושלים חל שיפור רב. בעבר הלא רחוק התנהלה 

התחבורה הציבורית על-ידי טרנזיטים שפעלו  במזרח ירושלים ללא סדר, ללא ביטוח וללא 

רישיונות. מזה זמן מה הנהיג משרד התחבורה רפורמה כוללת במזרחה של העיר ובתוך 

כך גם בקו התחבורה הציבורית המגיע לאזור המגורים של  הסוואחרה   בג׳בל מוכבר. קו 

תחבורה זה נמסר בזיכיון לאחד מתושבי השכונה והוא פועל ביעילות. הקו שמספרו 5 

מגיע לאזור      שער שכם. קווים נוספים המשרתים את האזור  הם  36, 63 ו-76. 

החניה 

אחת הבעיות הקשות של אגן   העיר העתיקה היא החניה.   העיר העתיקה היא יעד לביקור 

של מאות אלפי מבקרים ותיירים, בעיקר בחודשי הקיץ. היא גם מרכז מסחרי תוסס. 

בכל המרחב הסובב אותה אין די מקומות-חניה לאוטובוסים מובילי תיירים, צליינים 

ומתפללים. בכל הערים ההיסטוריות בעולם הונהגה מדיניות המעודדת תחבורה ציבורית 

ומונעת ככל האפשר כניסת רכב פרטי. בירושלים המצב שונה — למרות ההצהרות על 

העדפת תחבורה ציבורית רוב הכבישים המוליכים לאגן פקוקים במכוניות פרטיות. 

העתיקה  באזור   העיר  התנועה  לצמצום  ברורה  תחבורה  מדיניות  חוסר  לסיכום, 

וסביבתה, גורם כיום  לתוהו ובוהו תנועתי בלתי נסבל. נדרשת אפוא בדחיפות הקמה של 

יחידה לניהול תנועה במרחב הרגיש הזה. היחידה שתפעל בשיתוף עם הגורמים האחרים, 

לצמצום  הנחיות  תכלול  זו  שמדיניות  רצוי  לאזור.  ברורה  תחבורתית  מדיניות  תקבע 

התנועה הפרטית לאזור בכלל ולעיר העתיקה בפרט, תקבע מדיניות חניה ארוכת-טווח 

לאוטובוסים מובילי תיירים החונים כיום בכל מקום אפשרי לארוך החומות, הבטחת 

מקומות-חניה ברדיוס סביר סביב  לעיר העתיקה וניהול מתואם של החניונים. לא יתכן 

שחניון בן 600 מקומות חניה סמוך  לשער יפו יהיה סגור בימי שיא של ביקורים.
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ראיונות

  ארגז ירון, הממונה על תכנון ופיתוח במשרד התיירות — 10.10.07
  רגוניס אודי,   עיר-דוד

 נכאל  מוחמד, גיאוגרף ומתכנן-ערים עצמאי

  רוזנברג אהרון, מנהל מחלקת המים בחברת  הגיחון

נבולסי לואי, הממונה על המחלקה הטכנית לביוב וניקוז בחברת  הגיחון — 1.11.06

חמוד עלי,   חברת החשמל המזרח-ירושלמית

אתרי אינטרנט

 www.cityofdavid.org.il  — עיר-דוד  
www.pami.co.il — החברה לפיתוח     מזרח-ירושלים 

www.igtc.co.il — החברה הממשלתית לתיירות 

www.rova-yehudi.org.il — החברה לשיקום ופיתוח  הרובע היהודי  

www.jerusalem.muni.il — עיריית-ירושלים  

www.israelhotels.org.il — התאחדות המלונות

www.palestinehotels.com — מלונות פלסטין

www.hostels.com — אכסניות

www.cbs.gov.il — הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

www.hagihon.co.il — חברת  הגיחון 

www.02net.co.il — ירושלים ברשת

www.jiis.org.il — מכון ירושלים לחקר ישראל

סיורים

סיורים בשכונות:   ג׳בל-מוכבר — 18.1.07,    ואדי ג׳וז — 7.2.07,    סילואן — 30.1.07,   ואדי 

קדום — 6.3.07,       א-טור — 11.3.07,      אבו-תור — 30.4.07.

מקורות לפרופילים השכונתיים: ראיונות עם ועדי השכונות, מוכתרים, זקני הכפרים 

ואישים שונים. 





נספחים
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נספח א׳

אתרים היסטוריים, ארכיאולוגיים, 
ודתיים באגן        נחל  קדרון 

 הר הזיתים,       א-טור   וא- צוואנה 

  הר הזיתים (  ג׳ּבל       א-טור,   טור זיתא) קרוי על שם עצי הזית הרבים שהיו עליו בעבר, וכיום 
נותרו מהם רק מעטים. פסגת ההר היא בגובה 826 מטרים. להר נקשרו מסורות-קדושה 

בשלוש הדתות המונותיאיסטיות, וזאת בנוסף למסורות השונות על   עמק יהושפט הנמצא 

למרגלותיו: 

באחרית  בגויים  הקב״ה  יילחם  שבו  כמקום  הזיתים  מופיע  הר  היהודית  במסורת 

וקובעת  רבתי  בפסיקתא  מופיעה  יותר  מאוחרת  מסורת  ג׳-ד׳).  י״ד,  (זכריה,  הימים 

הזיתים  נקשרו  בהר  הנוצרית  במסורת  חורבן    בית   המקדש.  עם  להר  עברה  שהשכינה 

אירועים שונים בחייו של  ישו, כולל עלייתו לשמים מפסגת ההר. לפי המסורת המוסלמית 

 בהר הזיתים עתידים להיאסף הקמים לתחייה ביום הדין. 

קברים  וכן  שונים  נוצריים  ומבני-דת  כנסיות  ערביות,  שכונות  ההר  על  יש  כיום 

ומערות-קבורה רבות. ההר נצפה היטב  מהעיר העתיקה וממקומות נוספים בירושלים, 

ויש בו נקודות-תצפית שובות-לב אל   העיר העתיקה והחדשה.

שכונת       א-טור קרויה על שם ההר (טור) עליו היא שוכנת. בשכונה זו יש ריכוז גבוה 

הנוף  בשל  תיירותי  משיכה  מוקד  היא  נוצריים.       א-טור  ומוסדות  מנזרים  כנסיות,  של 

המרהיב הנשקף ממנה אל   העיר העתיקה ואל המקומות הקדושים שבאגן   העיר העתיקה 

וקרבתה אל הכנסיות, המנזרים והמסגדים. בשכונה פועלים שלושה בתי-מלון. השכונה 

היא גם מרכז רפואי של     מזרח-ירושלים, ופועלים בה שלושה בתי-חולים (  אל-מוקאסד, 

  אוגוסטה ויקטוריה  ובית החולים ליולדות של ״הסהר האדום״). 

מקור שמה של שכונת    א- צוואנה (שמשמעותה ״אבן-צור״) הוא בשכבות הצור שבסלע 

הקירטון שבאזור. גם בשכונה זו פועלים מספר מוסדות נוצריים.
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 בית החולים   אוגוסטה ויקטוריה, רח׳ מרטין בובר

אכסניה  הקמת  לשם  השני  וילהלם  הגרמני  הקיסר  על-ידי   1898 בשנת  נרכש  המגרש 

בתכנון   1910-1906 בשנים  נבנה  הבניין  הקיסרית.  אשתו  שם  על  גרמנים  לעולי-רגל 

העליונה  המפקדה  בבניין  שכנה  הראשונה  העולם  לייבניץ.   במלחמת  רוברט  האדריכל 

של הצבא הטורקי. בשנים 1927-1920 שימש המקום משכן   לנציב העליון עד שהמבנה 

בריטי.  צבאי  בית-חולים  במקום  פעל  השנייה  העולם  ברעידת-אדמה.   במלחמת  ניזוק 

והוא  העולמית  הלותרנית  והפדרציה  של  אונר״א  בית-חולים  במקום  פועל   1949 מאז 

״אלמטלעה״  גם  למקום  קוראים  הערבים  פלסטינים.  בפליטים  לטיפול  בעיקר  מיועד 

גם  כולל  והוא  דונם,  פני 81  על  משתרע  המתחם  ההר.  במעלה  מיקומו  בגלל  (המעלה) 

מגדל  הקודש.  ללימודי    ארץ  גרמני  ומכון  השמימה  של  ישו  לעלייתו  המוקדשת  כנסייה 

הפעמונים של הכנסייה מתנשא לגובה של 65 מטרים ובולט על קו הרכס. ממרומיו יש 

תצפית לכל העברים. 

 האוניברסיטה המורמונית, רח׳ הדסה למפל

המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב, הידוע בשם  ״האוניברסיטה המורמונית״, הוא 

שלוחה של  האוניברסיטה המורמונית  בריגהאם יאנג מארה״ב. הבניין נבנה בשנת 1986 

בתכנון האדריכלים דוד רזניק ופרנקלין ט. פרגוסון (Pergoson) כמבנה מדורג בעל שמונה 

מפלסים, עם סדרת חצרות פנימיות ומרפסות מוצלות בסבכות-עץ. הקמת האוניברסיטה 

הם  אך  מיסיונרית,  בפעילות  יעסקו  שהמורמונים  מחשש  החרדי  ברחוב  סערה  עוררה 

התחייבו להימנע מכל פעילות כזו. באוניברסיטה נלמדים לימודי    ארץ הקודש, לימודי 

מן  ועוגב  מקומות   350 בן  אודיטוריום  הבניין  במרכז  וארכיאולוגיה.  התיכון  המזרח 

הטובים בארץ. באודיטוריום הפונה אל   העיר העתיקה נערכים לעתים קונצרטים לקהל 

הרחב.

 גן אורסון הייד

גן ותיאטרון על מורדותיו המערביים של  הר הזיתים, המשמשים לתפילה והתייחדות של 

הצליינים המורמונים.  הגן מוקדש לזכרו של אורסון הייד, המנהיג המורמוני מארה״ב, 

שנשא נאום  בהר הזיתים בשנת 1841 על תחיית עם ישראל בארצו. באמצע הגן קבועות 

טבלאות ועליהן כתוב נוסח הנאום בעברית ובאנגלית. הגן, המשתרע על שטח של 20 דונם, 

נחנך בשנת 1979 בתרומת קרן אורסון הייד מארה״ב ובפיתוחה של  הקרן לירושלים. הגן 

נתרם  לעיריית-ירושלים. 
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בית הארכיבישוף הארמני עג׳מיאן (לשעבר) — רח׳ שמואל בן-עדיה

המקום כולל את בית-מגוריו של הארכיבישוף הארמני שעזב זה מכבר את הארץ ומכון 

ארמני לחקר התנ״ך. הבית נמכר  לישיבת ״מרכז הרב״.

  כנסיית האל

כנסייה במורד  הר הזיתים, מול מלון קומודור. הבעלות על הכנסייה היא גרמנית וישנם 

במקום גם שלטים ביוונית. 

  מכון לואיג׳י ג׳דה, שכונת   א- צוואנה

שמו.  על  ונקרא  ג׳דה  לואיג׳י  האיטלקי  הפרופסור  על-ידי   1969 בשנת  הוקם   המכון 

מומשה.  לא  זו  תכנית  אך  תאומים,  של  הגנטיקה  לחקר  רפואי  מכון  להיות  נועד  הוא 

חד-קומתיים  מבנים  כסדרת  אווטה  אילדו  האיטלקי  האדריכל  על-ידי  תוכנן  המכון 

שעוצבה  כנסייה  נמצאת  המבנים  שורת  בקצה  בטופוגרפיה.  המשתלבים  ודו-קומתיים 

בצורת ספירלה ובמרכזה מגדלון. המבנים שימשו למכון לפיזיותרפיה לתושבי ירושלים 

והסביבה. לאחרונה יזם דון לואיזי וורסה, בעל חברת תרופות גדולה באיטליה, בשיתוף 

נוצרים  יהודים,  בין  שיתוף-פעולה  תוך  במקום  תרופות  לפיתוח  תכנית  עם  הוותיקן, 

ומוסלמים.

  מנזר האחיות הבנדיקטיניות

מנזר ובית-יתומים שנבנו ב-1890 על-ידי הנזירות הבנדיקטיניות עבור היוונים הקתולים. 

עד 1967 פעל במקום בית-יתומות של העדה היוונית-קתולית. המנזר כולל גן גדול הצמוד 

 לבית הקברות היהודי.

  מנזר האחיות האבנגליות של מרי על  הר הזיתים

המנזר סמוך  למנזר האחיות הבנדיקטיניות בראש  הר הזיתים. הוא משמש בית-הארחה 

וגרות בו שתי אחיות השייכות למסדר מרי מדרמשטט.

  מנזר ״המשפחה הקטנה של התחייה״, רח׳ שמואל בן-עדיה

המנזר נמצא מול בניין המשלחת האפוסטולית. הוא שייך לפטריארכיה הלטינית ומוחזק 

על-ידי מסדר ״המשפחה הקטנה של התחייה״ שנוסד בשנת 1986. המנזר משמש למגורי 
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ארבעה נזירים ונזירות המתפללים, עובדים ולומדים בו. חלקם לומדים גם   באוניברסיטה 

העברית. 

בית-יתומים של האחיות אליזבט

בית-יתומים זה מאכלס כ-30 ילדים ללא הבדל דת ולאום. הוא מופעל על-ידי המסדר 

הקתולי סנט אליזבט לו שייכת גם  האכסניה הפולנית   ״דום פולסקי״. הקומה הראשונה 

נבנתה בתקופה הירדנית והשנייה לאחר 1967. בחזית הבניין היה אמור לעמוד צלב ענק, 

אך בהתערבות  העירייה והנציג האפוסטולי, הוא הועבר לחצר האחורית.

  כנסיית העלייה הרוסית, רח׳  א-שייח׳

מנזר וכנסייה של הרוסים האורתודוכסים (הלבנים) ומוקד לפעילות דתית של המשלחת 

הכנסייתית הרוסית.  הכנסייה מכונה בפי היהודים בטעות ״טור-מלכא״, אולי בעקבות 

שם הכפר       א-טור. המתחם נבנה בשנים 1887-1870. הכנסייה מוקדשת לעלייתו של  ישו 

השמימה, בנויה בסגנון ניאו- ביזאנטי ובראשה כיפה עגולה. ברצפת הכנסייה טביעות-

רגל המיוחסות לישו. מגדל הפעמונים נישא לגובה 45 מטרים ובולט מאוד על קו הרקיע 

של רכס  הר הזיתים. במנזר הסמוך מתגוררות כ-50 נזירות שבעיניהן מסמל המגדל את 

״הנר הקדוש״ של הכנסייה הרוסית הממשיך לדלוק בירושלים. במתחם הכנסייה ניצבת 

קפלה שנבנתה על שרידי כנסייה ארמנית מהמאה השישית והוקדשה לראשו של יוחנן 

המטביל שנקבר במקום על-פי אחת המסורות. בקפלה פסיפס מרשים ובו עיטורי פירות 

ובעלי-חיים.

 כנסיית פאטר נוסטר —   כנסיית הֶאלֵאֹונָה

הכנסייה בנויה על המערה בה לימד  ישו את תלמידיו את סודות היקום ואחרית הימים 

מפלסים  בשלושה  שנבנתה  ביזאנטית  כנסייה  שרידי  במקום  הנוצרית.  המסורת  על-פי 

הקשורים בגרמי-מדרגות. כנסייה זו הוקמה במאה הרביעית ונקראה ״אלאונה״, כשמו 

והאתר  צנוע  מבנה-תפילה  במקום  הוקם  הצלבנית  בתקופה  הזיתים.  של  הר  היווני 

(לוקס,  הזיתים  באזור  הר  שאמר  ישו  נוסטר)  (פאטר  שבשמים״  ״אבינו  לתפילת  נקשר 

י״א, א׳-ד׳). בשנת 1152 נבנתה במקום כנסייה מפוארת יותר בתרומת האחים סוונסון 

קירות  על  הכרמליתיות.  האחיות  של  מנזר  במקום  נבנה   1874-1870 בשנים  מדנמרק. 

הקלויסטר של המנזר יש עשרות לוחות ועליהם תפילת ״אבינו שבשמים״ בשפות שונות. 
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בסמוך נמצא השלד של   כנסיית ״הלב הקדוש״, שבנייתו החלה ב-1920 אך לא הסתיימה 

וכן קברה של הנסיכה הצרפתית אורליה דה בוסי שרכשה את האתר בשנת 1866.

   כנסיית העלייה —  מסגד העלייה — רח׳ רָאִּבָעה אל עדוויה

זהו אחד מאתרי הצליינות החשובים בירושלים, המזוהה לפי אחת המסורות הנוצריות 

עם מקום עלייתו של  ישו לשמים. במקום נותרו שרידי כנסייה ביזאנטית בעלת מתאר 

עגול, שנבנתה בסוף המאה הרביעית. במאה ה-12 נבנתה במקום כנסייה צלבנית שהוקפה 

בידי  הופקד  והמקום  למסגד  הכנסייה  הפכה  המוסלמי  הכיבוש  לאחר  מתומן.  בקיר 

משפחות מוסלמיות. כיום מחזיקה באתר משפחת עלאמי. במרכז המבנה ניצב סלע ועליו 

סימן המיוחס לעקבו של  ישו. לפי אחת הדעות, זהו הסלע אותו נהגו להקיף היהודים 

ה-15  מהמאה  החל  אלוקינו״.  רגלי  ״הדום  בפיהם  וכונה  הסוכות  בחג  הביניים  בימי 

זכויות-תפילה באתר בזמן חגיגות העלייה של הקתולים שייכות ליוונים-אורתודוכסים, 

הארמנים, הקופטים והסורים. בחצר מצויים מזבחות של עדות אלו. 

  קבר חולדה הנביאה — סנט פלגיה — רָאִּבָעה אל עדוויה

זוהי מערכת-קבורה הסמוכה למסגד העלייה. בשלהי ימי הביניים החלה מסורת לפיה 

זהו קבר חולדה הנביאה, למרות שבתלמוד הבבלי (מגילה י״ד ב׳) נאמר שחולדה נקברה 

בתחומי ירושלים. המסורת הנוצרית קושרת את הקבר לּפלגיה הקדושה, יפהפייה בת 

ולהסתגף  לעניים  כספה  את  לחלק  שהחליטה  עד  הוללות  חיי  שחיה  החמישית  המאה 

בירושלים בלבוש גבר. על-פי המסורת המוסלמית קבורה במקום הקדושה ראבעה אל 

לירושלים  השמינית  במאה  שהגיעה  שבעיראק,  בצרה  מהעיר  צּופית  דרווישית  עדוויה, 

וכתבה דברי שירה והגות. יש הקושרים את הקבר גם לנזירה בת חסן, שתולדותיה אינן 

ידועות.

 כנסיית וירי גליליי ומעון הפטריארך היווני אורתודוכסי — רח׳ רָאִּבָעה 

אל עדוויה

כנסייה יוונית-אורתודוכסית המזוהה עם המקום בו חנו השליחים אנשי הגליל (בלטינית: 

השליחים,  (מעשי  תחייתו  לאחר  יום   40 השמימה  של  ישו  בעלייתו  שצפו  גליליי)  וירי 

הפטריארך  של  כמקום-מושבו  ונקבעה   1893 בשנת  נבנתה  הכנסייה  י״א-י״ב).  א׳, 

היווני-אורתודוכסי. במקום נערכה הפגישה ההיסטורית בין  האפיפיור פאולוס השישי, 
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הפטריארך היווני-אורתודוכסי האקומני אטנגורס והפטריארך של ירושלים בנדיקטוס 

המסורת  על-פי  שבו  במקום  בית-תפילה  ביזאנטי  שרידי  נמצאו  בחצר   .1964 בשנת 

היוונית-אורתודוכסית בישר המלאך גבריאל למרים על מותה הקרב. 

 מלון שבע הקשתות (אינטרקונטיננטל לשעבר)

לכיוון   העיר  מרהיבה  תצפית  נשקפת  וממנו  הזיתים  בראש  הר  הניצב  מפואר  מלון 

האמריקאית  לרשת  והשתייך   1962 בשנת  נבנה  המלון  במערב.  והחדשה  העתיקה 

משנת  של   אש״ף.  היסוד  ישיבת  במלון  נערכה  מכן  לאחר  שנתיים  ״אינטרקונטיננטל״. 

1967 מוגדר המלון ״נכס נפקדים״ ונתון בידי האפוטרופוס הכללי. ב-1988 עבר המלון 

לניהול מקומי ושמו הוחלף ל״שבע הקשתות״ על שום הקשתות בחזית המבנה, המרמזות 

על גשר הקשתות שיחבר, לפי האמונה המוסלמית, בין  הר הזיתים  להר הבית באחרית 

הימים, עליו יעברו הצדיקים בשלום ואילו הרשעים ייפלו  לעמק יהושפט.

 מסגד סלמאן אלפארסי — רח׳ סלמאן אלפארסי

וראשון  הנביא  מוחמד  של  ממלוויו  אחד  אלפארסי,  סלמאן  של  שמו  על  נקרא  המסגד 

המתאסלמים מבני פרס, שנטל חלק בקרבות הראשונים של הִאסלאם. גרסתו הנוכחית 

של המסגד היא משנת 1910 לאחר ששנים רבות היה מוכר כמערה. המסגד בנוי קומה 

אחת וצריח, ובתוכו קברו של אלפארסי.

  מסגד אלעלמי — זאוויה אל אסעדיה

מספר מבנים סמוכים בגלעין הכפר       א-טור שבראש  הר הזיתים, ששימשו מרכז לצופים 

(זאוויה) באזור ירושלים. המקום נקרא על שמו של מופתי האימפריה העות׳מאנית אסעד 

אפנדי בן סעד אלדין חסן חיאן תבריזי. המסגד נקרא על שמו של  מוחמד אלעלמי שקברו 

נמצא מתחת למסגד. במקום ניצבת אנדרטה לזכרו. 

 בית החולים אל מוקאסד

נוסד בתקופת השלטון  הירדני בתרומות שנאספו באמצעות אגודת-צדקה במדינות הנפט 

הערביות. הוא משמש את האוכלוסייה הערבית של     מזרח-ירושלים.
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מסגדים  בא-טור ובא- צוואנה

רחובאזורשכונהשם מסגדמס׳

       א-טור      א-טוראזאויה אלמנצוריה1

 שייח׳ ענבר  שייח׳ ענבר      א-טורח׳אלד בן וליד2

סלמאן פארסיגלעין הכפר      א-טורסלמאן פארסי3

  שיאחשכונת העניים      א-טורעומר צע׳יר4

ראבעה עדויהגלעין הכפר      א-טורעלמי (זאוויה אסעדיה)5

 חרדוב  חרדוב      א-טורשוהדא פלסטין6

המקור: סקר שדה,   עיריית-ירושלים, 2006.

אתרים  בנחל  קדרון ובמורדות      הר הבית  והר הזיתים

אזור זה של מעלה  הקדרון מכונה גם   ״עמק יהושפט״ ובמסורת הערבית ״ג׳הנם״. לפי 

מסורות יהודיות, נוצריות ומוסלמיות, במקום הזה ישפוט האל את כל בני האדם ומכאן 

תחל הגאולה. מסורות אלו מבוססות בין השאר על פסוקים מקראיים המתארים את 

גורסות  ומוסלמיות  יהודיות  מסורות  י״ב).  ב׳,  ד׳  (יואל  יהושפט  בעמק  הגויים  משפט 

שביום הדין יימתחו שני גשרים מעל העמק — גשר נייר שעליו יעברו המאמינים וגשר 

באזור:     בית  קמו  הקברות  שבתי  לכך  גרמו  אלו  מסורות  הכופרים.  ייפלו  שממנו  ברזל 

באזור   גת-שמנים  ובית-קברות  נוצריים  בתי-קברות  הזיתים,  היהודי  בהר  הקברות 

מוסלמי במורד      הר הבית. הקבורה באזור זה הושפעה גם ממסלע הקירטון הרך והנוח 

לחציבה, מן הקרבה לעיר ומכך שהרוח המערבית מרחיקה את הריחות מן העיר. הקבורה 

מצבות-קבורה  מספר  יש  ובערוץ  הקדרון  ראשון,  בימי  בית  עוד  כאן  החלה  היהודית 

מרשימות מתקופת    בית שני. 

פרט לבית הקברות היהודי, יש במורדות  הר הזיתים ריכוז של כנסיות שנבנו לאורך 

הדרך בה עבר  ישו מהר הזיתים לירושלים. חלק מהכנסיות בולטות בנוף בשל מיקומן 

(למשל  כנסיית מריה מגדלנה). ברוב הכנסיות יש שרידים קדומים יותר —  או עיצובן 

ביזאנטיים וצלבניים.

האזור נותר ״פתוח״ בחלקו הגדול בשל בתי הקברות המצויים בו והאיסור הבריטי 

על בנייה בקרבת חומות   העיר העתיקה — איסור שנשמר, בחלקו, עד היום. 
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 שער הרחמים

מהתקופה  הוא  השער  הבית.  של      הר  המזרחית  בחומה  הקבוע  וסתום,  כפול  שער 

הביזאנטית והוא שולב בחומה הטורקית.  שער הרחמים נסתם עוד בימי קדם, ועל-פי 

המסורות המוסלמית והיהודית הוא אמור להיפתח על-ידי המשיח. בימי הביניים נהגו 

נקרא  הנוצרית  במסורת  זה.  שער  מול  אל  חורבן   המקדש  על  ולקונן  להתפלל  יהודים 

הוא  השער  של  הערבי  שמו  למקדש.  ותלמידיו  נכנסו  ישו  דרכו  כי  הזהב״  השער  ״שער 

״ּבאּב א-דהרייה״ שפירושו ״שער חיי הנצח.״ לפי המסורת המוסלמית תתרחש תחיית 

המתים באזור זה. הפתח הצפוני מכונה ״שער התשובה״ והדרומי —  ״שער הרחמים״. 

בחומה הסמוכה לשער בולט ״עמוד  מוחמד״ שעליו אמור הנביא לשבת באחרית הימים. 

כיום נמצא במבנה השער בית-תפילה שהגישה אליו היא מתוך      הר הבית.

   בית הקברות המוסלמי ּבאּב א-רחמה

בבית הקברות הזה קבורים על-פי המסורת המוסלמית חבריו של  מוחמד (״צחאבה״): 

מחיילי   190 של  קבר-אחים  נמצא  בשיפוליו  אלצאמת.  אבן  ועבאדה  אוס  אבן  שדאד 

הקבר  על  הראשונה.  העולם  מימי  מלחמת  הבריטי  הצבא  של  המצרי  העבודה  קורפוס 

קבועה מצבה בצורת פירמידה קטומה. בבית הקברות קבורים גם פליטים מן הכפרים 

שנהרסו ב-1948 בפרוזדור-ירושלים.

  שער האריות

שער הכניסה המזרחי של  הרובע המוסלמי, שהוקם בשנת 1538. השם   ״שער האריות״ 

הוא שם יהודי מאמצע המאה ה-19 שניתן לו בזכות הברדלסים החקוקים משני צידיו. 

משנת  ששלט  בארץ-ישראל  ביבארס  הממלוכי  הסולטאן  של  סמלו  הם  אלה  ברדלסים 

1260. שמו הערבי הוא  ״באב סית מרים״, כי מרים, אם  ישו, נולדה על-פי מסורת נוצרית 

שבטי- לזכר  השבטים,  שער   — אלאסבאט״  ״ּבאּב  הוא  נוסף  ערבי  שם  סמוך.  בבית 

ישראל. הנוצרים מכנים אותו ״שער סטפנוס הקדוש״ כי על-פי המסורת הנוצרית הוציאו 

דרכו את סטפנוס, שהיה המרטיר הראשון. דרך שער זה פרצו הצנחנים  לעיר העתיקה 

 במלחמת ששת הימים, ומכאן  להר הבית  ולכותל המערבי. השער נבנה כשער-תפנית, אך 

כיום הכניסה דרכו היא ישירה, כדי לאפשר מעבר כלי-רכב.
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  בית הקברות המוסלמי   שער האריות — יוספיה

ח׳אלדי  ודג׳אני.  משפחות  חוסייני,  נשאשיבי,   אל  של  חלקות  נמצאות  זה  קברות  בבית 

בחלקו הצפוני נמצאת אנדרטה לזכר חיילי  הלגיון  הירדני שנפלו בעיר  במלחמת ששת 

הימים.

  בריכת ִסית מרים

האריות.  לשער  הסמוך  המוסלמי  הקברות  בתוך  בית  בשימוש,  שאינה  קטנה  כנסייה 

המקום נמצא בבעלות הפטריארכיה היוונית-אורתודוכסית, שעל-פי מסורתה זהו ביתה 

של מרים אִמו של  ישו. זהו מקור שמו הערבי של המקום — ״בריכת הגברת מרים.״

  קבר  מוג׳יר א-דין —    דרך   יריחו

 מוג׳יר א-דין אל חנבלי היה שופט מוסלמי בירושלים במאה ה-15 וכתב ספר חשוב על 
ירושלים  וחברון שהושלם בשנת 1495. קברו נמצא באפיק        נחל  קדרון, סמוך לגשר שעליו 

עוברת    דרך   יריחו  ולכנסיית קבר מרים. על הקבר ניצב מבנה קטן בעל כיפה הבנויה על 

ארבעה עמודים, שהוקם בימי השלטון  הירדני  במזרח-ירושלים. כתובת ערבית מעידה 

על הקבור במקום. 

  יד-אבשלום

מצבה בגובה של כ-22 מטרים שחלקה התחתון חצוב בסלע וחלקה העליון בנוי. במבנה 

התחתון מצוי חדר-קבורה, בו השתמשו נזירים בתקופה הביזאנטית לצורכי התבודדות. 

המבנה מתוארך למאה הראשונה לפני הספירה ובו סגנונות-עיטור שונים: כותרות-עמודים 

יווניות, אפריז בסגנון דורי וכרכוב מצרי. בחלק העליון מתנשא חרוט קעור ובראשו פרח 

לוטוס. הערבים מכנים את המצבה ״כובע פרעה״ (טנטורת פרעון) בשל צורתה. המסורת 

מייחסת את המצבה לאבשלום בן  דוד על-פי המתואר במקרא (שמואל, ב׳, י״ח). קישור 

המצבה לאבשלום, שמרד באביו, הביא למנהג היהודי והמוסלמי להשליך לעברה אבנים, 

וכך היא כוסתה עם השנים בגל אבנים גדול. בשנת 1925 נוקה אזור המצבה וסודר בידי 

 החברה העברית לחקירת       ארץ-ישראל ועתיקותיה ביחד עם החברה קדישא הספרדית. 
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  מערת יהושפט

מערת-קבורה מסוף ימי    בית שני, מאחורי   יד-אבשלום. בחזיתה נמצא שער-כניסה שעליו 

גמלון מעוטר בעלי אקנתוס ופירות שונים. מהפתח נמשך אולם כניסה לשבעה חדרים 

נוספים, ובהם כוכים ומשכבי-קבורה. לפי מסורת עולי הרגל מימי הביניים, נקבר במערה 

  יהושפט מלך  יהודה. מסורת אחרת רואה במקום זה את ״בית החופשית״ בו ישב המלך 

  עוזיה לאחר שלקה בצרעת (מלכים ב׳, ט״ו, ה׳). הערבים קוראים למערה זו בשם ״דיוואן 

פרעון״ (חדר האורחים של פרעה). הנשיא  יצחק בן-צבי, שביקר במערה, סיפר על קברים 

יהודיים מהמאה ה-19 הנמצאים בתוכה, אך קברים אלה נהרסו על-ידי הירדנים. כיום 

נעולה המערה בסורג.

  קבר זכריה

מצבה חצובה בסלע בגובה כ-12 מ׳ ומתוארכת למאה הראשונה לפני הספירה. המצבה 

מורכבת מעמודים בסגנון יוני, כרכוב מצרי וגג פירמידלי. היא לא שימשה כנראה קבר 

(מצבה) בלבד. על-פי מסורת יהודית מהמאה ה-13, זוהי מצבת קברו של  אלא ״נפש״ 

  זכריה בן יהוידע הכהן, שיצא כנגד העבודה הזרה בימי המלך   יואש ( בית ראשון) ונסקל 

בחצר   המקדש. מסורת נוצרית מייחסת את הקבר לזכריה, תלמיד  ישו שנהרג במקדש. 

הערבים מכנים את המקום ״ג׳וזת פרעון״ (אשת פרעה). החל מהמאה ה-17 שימש המקום 

כאתר קינות ותפילות ליהודי ירושלים. בשנת 1721 הוחל בקבורה יהודית סביב הקבר, 

אך כל המצבות נהרסו בחפירות החוקר הבריטי סצ׳בורי שפעל בירושלים תחת שלטון 

  ירדן, בשנת 1961.

 קבר בני-חזיר

קבר חצוב בעל חזית עמודים בסגנון דורי, המתוארך למאה השנייה לפני הספירה. על 

כוהנים מבני  המשקוף בחזית חקוקה כתובת המפרטת את שמות הקבורים במקום − 

יש  אם  ידוע  לא  אך  ראשון,  בימי  בית  במקרא,  נזכרת  זה  בשם  כוהנים  משפחת  חזיר. 

קשר בינה לבין הקבורים במקום. הכתובת פוענחה ב-1864 על-ידי החוקר הצרפתי דה 

ווגה והחכם היהודי יעקב ספיר. מצפון לקבר עמדה ככל הנראה מצבה ששימשה ״נפש״ 

לקבורים. הקבר כולל פרוזדור, חדר מרכזי ושלושה כוכים. מסורת נוצרית מזהה במקום 

את קברו של יעקב בן חלפי, אחד מתלמידי  ישו. 
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  כנסיית סנט סטפנוס היוונית אורתודוכסית —        נחל  קדרון

המרטיר  סטפנוס,  שם  על  קרויה  והיא  ה-20  המאה  של  ה-70  בשנות  הוקמה  הכנסייה 

הראשון, ובנויה במקום בו נסקל, על-פי המסורת היוונית-אורתודוכסית. הכנסייה היא 

עד  ארקדיוס  למטרופוליטן  הוענקה  אך  היוונית-אורתודוכסית,  הפטריארכיה  בבעלות 

מותו. 

  בית-קברות קתולי —        נחל  קדרון

בית הקברות נמצא בערוץ        נחל  קדרון, מדרום לגשר שעל   דרך-  יריחו.

 בית-קברות קופטי  ובית-קברות יווני-אורתודוכסי —         נחל  קדרון

בבית הקברות קטן זה מתבצעת הקבורה בקומות.

 כנסיית קבר מרים

כנסייה תת-קרקעית הנתונה לחזקה משותפת של הפטריארכיה היוונית-אורתודוכסית 

והפטריארכיה הארמנית. היא נבנתה במקום בו, על-פי מסורות נוצריות שונות, נקברה 

מרים, אם  ישו, לאחר שנרדמה לנצח  בהר ציון. במקום ישנם שרידים של כנסיות קדומות 

יותר, מהתקופה הביזאנטית והצלבנית. מפתח הכניסה יורדות 48 מדרגות אל הכנסייה. 

מזבח-תפילה שמצוי מימין למדרגות, מציין את קברה של המלכה הצלבנית מליסנדה. 

הקירות  על  בסלע.  חצוב  שחלקה  צלב,  דמוית  קפלת-קבורה  נבנתה  מרים  קבר  מעל 

המוקדשת  קפלה  נמצאת  בסמוך  מרים.  תרדמת  את  המתארים  ציורים  ישנם  מסביב 

ליוסף, בעלה. 

 מערת   גת-שמנים —    דרך   יריחו

כנסייה בבעלות המסדר הפרנציסקני, המזוהה עם המקום בו התפללו  ישו ו-12 השליחים 

את התפילה האחרונה לפני מאסרו. מסורות אחרות קושרות למקום את הסגרתו של  ישו 

על-ידי  יהודה איש-קריות או את חוויית ״היגון״ שעבר ערב מותו. במקום שרידי קפלה 

מהמאה הרביעית, שנבנתה בתוך מערה טבעית. בתקופה הביזאנטית והצלבנית שימשה 

המערה לקבורה ובמקום נתגלו כ-40 קברים. בתקופה הצלבנית כוסתה המערה באריחי-
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שופצה  בשנת 1956  כוכבים.  זרועי  שמים  של  בציור  עוטרה  והתקרה  ובפסיפסים  שיש 

המערה על-ידי הפרנציסקנים, הונחה בה רצפה חדשה ונבנו בה שלושה מזבחות.

  כנסיית   גת-שמנים —  כנסיית כל העמים —   כנסיית היגון —    דרך   יריחו

כנסייה המזוהה עם המקום בו התפלל  ישו את תפילתו האחרונה. בגן הכנסייה עצי-זית 

עתיקים ובו שהה  ישו עם תלמידיו, על-פי המסורת הנוצרית, והתייסר ביגונו. הכנסייה 

היא בבעלות המסדר הפרנציסקני והיא נבנתה בשנים 1924-1919 בתכנונו של האדריכל 

המפורסם אנטוניו ברלוצי, על שרידי יסודות מן התקופה הביזאנטית והצלבנית. הבנייה 

מומנה באמצעות תרומות ממדינות שונות מרחבי העולם הקתולי (ומכאן שמה:  כנסיית 

כל העמים) שסמליהן מופיעים באפסיסים ובכיפות הכנסייה. הכנסייה בולטת בגמלון 

שבחזיתה ובו פסיפס גדול על רקע מוזהב. לפני במת הכנסייה ניצב ״סלע היגון״ המוקף 

בגדר ברזל המעוצבת כגדר קוצים. 

 מנזר יווני-אורתודוכסי —   גת-שמנים

מנזר השייך לפטריארכיה היוונית-אורתודוכסית וניצב מעל  כנסיית קבר מרים.

 כנסיית מריה מגדלנה

על  קרויה  הכנסייה  (הלבנה).  הרוסית-אורתודוכסית  לכנסייה  השייכים  וכנסייה  מנזר 

לירושלים  בדרכו  את  ישו  הנוצרית  המסורת  על-פי  שליוותה  מגדלנה  מריה  של  שמה 

ופגשה בו לאחר שקם מן המתים. דיוקנה מעטר את הגמלון בחזית הכנסייה. הכנסייה 

הצאר  של  ובתרומתו  ביוזמתו  גריים,  ד.  האדריכל  בתכנון   1888-1885 בשנים  נבנתה 

הבצל,  דמויות  והמוזהבות  המעוגלות  כיפותיה  בשבע  בולטת  היא  השלישי.  אלכסנדר 

ודומה לכנסיית הבשורה בקרמלין שבמוסקבה. בכנסייה נמצאים אוצרות-אמנות רוסיים 

חשובים. זהו מקום קבורתה של הנסיכה יליזבטה פיודורובנה, אשתו של הנסיך סרגיי, 

שנרצחה במהפכה הבולשביקית ברוסיה וגופתה הוברחה  לארץ הקודש.

  כנסיית דומינוס פלביט

הוקמה במקום בו על-פי המסורת הנוצרית צפה  ישו על ירושלים ובכה על חורבנה הצפוי 

(דומינוס פלביט: האדון בכה). במקום יש שרידי מנזר וכנסייה ביזאנטיים: חלק מאפסיס 
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וקטעי רצפת-פסיפס. עם הכיבוש המוסלמי הפך המקום למסגד בשם ״אלמנצוריה״, אך 

עם הזמן הוא נעזב וחרב. הכנסייה הנוכחית, שבבעלות הפרנציסקנים, נבנתה ב-1955 

בתכנון האדריכל אנטוניו ברלוצי עם כיפה דמוית דמעה (לכן היא מכונה גם   ״כנסיית 

המזרחי  בקיר  ולא  במערב,  הבית  אל      הר  הצופה  לחלון  מתחת  ניצב  המזבח  הדמעה״). 

כמקובל. סביב הכנסייה התגלה שדה-קבורה נרחב של קברים מתקופת הברונזה, בהם 

נתגלו מאות כלי-חרס, וכן 19 מערות-קבורה מהתקופה ההלניסטית והרומית ובהן 120 

גלוסקמאות, שבעה סרקופגים וכן קברים ביזאנטיים.

  קברי  הנביאים

כוכי- ועשרות  מסדרונות  עגול,  מרכזי  אולם  הכוללת  ומטויחת  חצובה  מערכת-קבורה 

קבורה. המערה מתוארכת לתקופה הביזאנטית בשל כתובות יווניות שנתגלו בה והיא 

שימשה ככל הנראה לקבורת עולי-רגל נוצרים. מסורות מימי הביניים ייחסו למקום זה 

(על-פי  בלבד  חגי  לנביא  האתר  יוחס  בתחילה  ומלאכי.  זכריה  חגי,  את  קברי   הנביאים 

תיאור של תלמיד   הרמב״ן מן המאה ה-14) ובהמשך נוספו זכריה ומלאכי (על-פי תלמידו 

של ר׳ עובדיה מברטנורה במאה ה-15). המסורת הנוצרית מזהה את המקום עם  קברי 

אותו  ״קברי  מכנים  הערבים  וגם  כ״ט)  כ״ג,  (מתי,  החדשה  בברית  המופיעים   הנביאים 

 הנביאים״ (קבור אלאנביא). האתר נרכש על-ידי הכנסייה הרוסית הלבנה בשנת 1890 

ונתון מאז בבעלותה. האתר פתוח למבקרים.

  בית הקברות על  הר הזיתים

הקבורה במורדות  הר הזיתים החלה עוד בתקופת  בית ראשון  ובית שני. לאחר אתנחתא 

ארוכה, התחדשה בו הקבורה היהודית במאה ה-14, תחילה במורדות      הר הבית ובאזור 

       נחל  קדרון, ורק בהמשך על  הר הזיתים. גלעינו של בית הקברות המחודש הוא בחלקה 

הסמוכה  לקבר זכריה. עד 1856 היתה השליטה בבית הקברות בידי העדה הספרדית, אך 

באותה שנה הוקמו בו שני בתי-קברות אשכנזיים — לחסידים ולמתנגדים. בסוף המאה 

ה-19 הוקמו חברות-קדישא נפרדות לעדות המזרח השונות והן קיבלו חלקות נפרדות. 

במהלך השנים נהגו תושבי הכפרים הסמוכים, בעיקר    סילואן, לפגוע במצבות ולהתנכל 

למסעות ההלוויה שנערכו במקום. בשנת 1939 הוקמה חלקת ״קהילת ירושלים״ בסמוך 

ולא  הקברות  בבית  קשה  פגיעה  פגעו  הירדנים  המחולקת,  העיר  בימי  ההר.  לפסגת 

התאִפשרה בו קבורה יהודית. אך לאחר      מלחמת ששת הימים התחדשה בו הקבורה.  בהר 

הזיתים קבורים יותר מ-50,000 איש ובהם האישים הבאים:
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הרב חיים בן עטר — מחבר ״אור החיים״ (מאה 18);  ❖

הרב שלום שרעבי — ראש ישיבת המקובלים  ״בית-אל״ (מאה 18);  ❖

הרב יעקב שאול אלישר (יש״א ברכה)  — מנהיג העדה הספרדית (מאה 19);  ❖

הרב שמואל סלנט — הרב הראשי האשכנזי בעיר (מאה 19);  ❖

הרב  יהודה אלקלעי — ממבשרי הציונות (מאה 19);  ❖

יואל משה סלומון — ממקימי פתח-תקווה ושכונת נחלת-שבעה (מאה 19);  ❖

אליעזר בן  יהודה — מחייה השפה העברית;  ❖

הנרייטה סאלד — מייסדת ארגון ״הדסה״ ומנהלת ״עליית הנוער״;  ❖

הרב  אברהם  יצחק הכהן קוק — הרב הראשי לישראל;  ❖

שמואל יוסף (ש״י) עגנון — סופר וחתן פרס נובל לספרות;  ❖

מנחם בגין — ראש   הממשלה השישי של  מדינת-ישראל;  ❖

הרב  שלמה גורן — הרב הראשי לישראל ולצה״ל.  ❖

אתרי   ארמון הנציב,   ג׳בל-מוכבר,  ח׳רבת בית-סחור

אזור רכס   ארמון הנציב ניחן בשני מאפיינים מרכזיים:

תצפיות מרהיבות-עין בטיילות הפונות צפונה אל   העיר העתיקה  והר הזיתים, ומזרחה   .1

לכיוון       מדבר- יהודה,  בקעת הירדן  והרי מואב. שלוש  הטיילות של   ארמון הנציב, יחד 

עם החורשות שעל קו הרכס, הן המרכיב הבולט ביותר בקו הרקיע הדרומי של אגן 

  העיר העתיקה.

שכונות-מגורים ערביות (  ג׳בל-מוכבר,  ח׳רבת בית-סחור,  ערב א- סוואחרה) הבנויות   .2

על מדרונות תלולים במורדות הצפוניים והמזרחיים של רכס   ארמון הנציב. 

הניצב  הבריטי  העליון  של  הנציב  לשעבר  משכנו  בזכות  כך  הנקרא  הנציב,  רכס   ארמון 

עליו, סוגר את  האגן החזותי של   העיר העתיקה מכיוון דרום ומתנשא לגובה של כ-820 

על  הר  לעקדת  יצחק  בדרכו  אבינו  עבר   אברהם  זה  במקום  כי  המאמינים  יש  מטרים. 

המוריה (בראשית, כ״ב, ד׳). על-פי אחת המסורות הנוצריות מכונה רכס זה   ״הר העצה 

מכונה  הוא  בערבית  לרומאים.  מסירת  ישו  על  הסנהדרין  התייעצות  נערכה  בו  הרעה״ 

 ״ג׳בל מוּכבר״ (ההר הגדול), לזכר קריאת ״אללה אּכבר״ שקרא הח׳ליף עומר אבן ח׳טאב 

לאחר כיבוש העיר מידי הביזאנטים במאה השביעית. שמו העברי של ההר ושם  הנחל 

שמצפונו הוא אָצַל על-פי הנבואה על הרעש שארע בימי המלך  עֻזיהו וגרם להתבקעות 

 הר הזיתים (זכריה, י״ד, ד׳-ה׳).       
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הנציב  רכס   ארמון  בשולי  בדרום     מזרח-ירושלים  התיישב  הבדווי  שבט  הסוואחרה 

בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. הוא קרוי על שם  אחמד סאחורי שהיה מראשוני 

המתיישבים באזור. בתחום הכפר עובר  הכביש  הירדני  מירושלים המזרחית  לבית-לחם. 

אזור  הסוואחרה נקרא בערבית ״אלוואדיה״ בגלל הוואדיות הרבים שבאזור.

  ארמון הנציב

הבניין הוקם בשנים 1933-1929 בתכנון האדריכל אוסטין הריסון, כמשכן  הנציב העליון 

צביון   .1948 עד  עליונים  נציבים  ארבעה  התגוררו  זה  במבנה  הבריטי  בארץ-ישראל. 

ומזרחיים  אירופיים  ארכיטקטוניים  מוטיבים  בו  ושולבו  וייצוגי  ממסדי  הוא  המבנה 

כאחד. בחצר האחורית משתרע גן בסגנון אנגלי, שתוכנן על-ידי יוסף כהנר. המתחם כלל 

דירת-מגורים של  הנציב העליון, ששכנה במגדל המתומן, אולם-נשפים מפואר ומשרדים. 

בתום שלטון  המנדט הועבר המבנה לידי  הצלב האדום שהשתמש בו לטיפול בפליטים 

ובפצועים וכעבור מספר חודשים הוא הועבר לרשות  האו״ם. מאז ועד היום הוא משמש 

את מטה משקיפי  האו״ם במזרח התיכון.

 טיילת האס

 טיילת האס היא הראשונה משלוש  הטיילות שהוקמו באזור   ארמון הנציב. היא נבנתה 
בסיוע  הקרן לירושלים ונפתחה בשנת 1986.  הטיילת תוכננה על-ידי האדריכלים  שלמה 

בקו  ונמתחת  מאבן  בנויה  היא  עתיקה.  כאמת-מים  ועוצבה  הלפרין  ולורנס  אהרונסון 

מסוגננים  תאורה  פנסי  הוצבו  לאורך  הטיילת  העתיקה.  אל   העיר  צפונה,  הצופה  ישר 

המעניקים למקום אופי טקסי ייצוגי של ימי  המנדט הבריטי. אורכה של  הטיילת כ-700 

מטרים ובקצה המזרחי בית קפה ומסעדה.

 טיילת שרובר

בשנת 1989.  ונחנכה  אהרונסון  האדריכל  שלמה  על-ידי  היא  אף  תוכננה  שרובר   טיילת 
האס  לטיילת  שכונת      אבו-תור  בין  המחבר  המשכי  מציר-הליכה  כחלק  תוכננה  היא 

מעמודי- בפרגולות  המוגדרות  רחבות-תצפית  הוכשרו  לאורכה  ולשכונת    תלפיות-מזרח. 

אבן וסבכות-עץ, ובמרכזה רחבה גדולה למופעים.  הטיילת נתרמה על-ידי גיטה שרובר 

לזכר בנה גבריאל. היא מתפתלת ומשתלבת בנוף וצופה פני מזרח. אורך  הטיילת כ-1.3 

ק״מ ולצידיה ניטעו עצי-זית, חרוב ודובדבן, צמחיית שבעת המינים וכן צמחי ריח ותבלין. 

בקצה הצפוני פועלת מסעדה וכעת נבנה במקום מרכז קהילתי גדול.
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    טיילת רודה וריצ׳רד גולדמן

 הטיילת השלישית והמזרחית ביותר,    טיילת גולדמן, ממשיכה את   טיילות שרובר והאס, 
הלפרין.  הטיילת  ולורנס  לוין  ברוס  האדריכלים  על-ידי  ותוכננה   2001 בשנת  נחנכה 

סככת- כוללת  היא  וגפן.  זית  של  נטיעות  וכוללת  והצמחייה  הטבעי  הנוף  את  משלבת 

תצפית מרשימה בקצה המזרחי שלה, אזור פיקניק פעיל וכן ״גן סלעים״ שבמרכזו מערה 

שנתגלתה במקום. אורך  הטיילת כקילומטר וחצי ובקצה המזרחי שלה מתכננים לבנות 

את  שכונת ״נוף ציון״ ואת המרכז ליהודי  ספרד. 

  מנהרת אמת המים

מנהרה חצובה בסלע שאורכה כ-400 מטרים והיא חלק מאמת המים התחתונה שהובילה 

מים  להר הבית. המנהרה נועדה לקצר את תוואי האמה ולאורכה חצובים מספר פירים 

היא  הביזאנטית  בתקופה  פתוחה.  בתעלה  המים  אמת  עברה  הדרומי  בחלקה  אנכיים. 

שופצה ונוספו לה שכבות טיח ובריכת שיקוע. במאה ה-16 הוכנס לאמה צינור חרס עטוף 

חומר מליטה ובמאה ה-20 הותקן בה צינור ברזל. המנהרה נפתחה לאחרונה לקהל הרחב 

מרכז-מבקרים.  גם  להקים  המתכננת  על-ידי  עמותת  אלע״ד,  מופעלים  בה  והביקורים 

סמוך לכניסה למנהרה נמצא פסיפס אמת המים המציג את תוואי האמה התחתונה.

קברים  בנחל אצל

ריכוז מערות-קבורה חצובות בסלע הקירטון, רובן מתוארכות  לתקופת    בית שני. הראשון 

שנעשה  סקר  על-פי  גאנו.  שארל  קלרמון  הצרפתי  הארכיאולוג  היה  זה  ריכוז  שתיאר 

מימי    בית  המערות  של  מספרן  הוערך  ה-20,  המאה  של  ה-80  שנות  בראשית  במקום 

שני שהיו באזור בלמעלה מ-250. רמת ההשתמרות של המערות גבוהה ובחלקן נחשפו 

כתובות וגלוסקמות מעוטרות, שעל אחת מהן נזכרת משפחתו של הכוהן הגדול   כייפא. 

לחלקן יש חזית מונומנטלית וחצר.

 יער השלום

היער ניטע על-ידי  קק״ל בשנות ה-60 של המאה ה-20 על שטח של כ-400 דונם. הוא 

מרכז  במקום  הקימה  לשכונת      אבו-תור.  קק״ל  הנציב  בין  טיילות   ארמון  כיום  משתרע 

ניצבת  ביער  העולם.  מכל  יהודים  ילדים  השתתפו  שבנטיעתו  ישראל״  ילדי  ו״גן  ייעור 

אנדרטה לזכר חללי גדוד 68 של החטיבה הירושלמית, שנפלו  במלחמת יום הכיפורים 

במעוזי תעלת סואץ.
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  בית הקברות  סוואחרה

אבי  שהוא  א-סאחורי  אחמד  השייח׳  וקבר  מסגד  ובו  רכס  על  משתרע  הקברות  בית 

חלק  על  הקברות.  בבית  ִמשלה  חלקה  יש  חמולה  לכל  מסורתם.  על-פי   הסוואחרה 

או  מחבת  חרב,  כמו  המתים,  של  אופים  על  המעידים  תבליטים  מתנוססים  מהקברים 

קומקום.

אתרים  בּבאּב א-זהרה  והמושבה האמריקאית

משפחות  מתגוררות  בהן  ותיקות  שכונות  כולל  העתיקה  לחומות   העיר  שמצפון  האזור 

מוסדות  בהן  פועלים  כן  כמו  הפלסטינית.  החברה  של  והגבוה  הבינוני  מהמעמד  רבות 

ומוסדות-ציבור  ממשלתיים  מוסדות  נוצריים,  מוסדות  בתי-מלון,  בתי-ספר,  שונים: 

שונים. לאזור זה עברו המוסלמים הראשונים שיצאו מחומות   העיר העתיקה במחצית 

השנייה של המאה ה-19. רוב הבנייה נעשתה באופן פרטי על-ידי החמולות העשירות בלא 

להיעזר במקורות חיצוניים.

א-זהרה״  (  ״ּבאּב  הפרחים  סמיכותה   לשער  בשל  כך  נקראת  א-זהרה  שכונת   ּבאּב 

בערבית). הִמלה א-סאהירה (שהשתבשה לא-זהרה) מופיעה פעם אחת בקוראן ופירושה 

זה  יירדמו.  ולא  ערים  שיישארו  המתים  תחיית  את  המתאר  פרק  על  מדובר  ״העֵרים״. 

יש  קדומה.  מוסלמית  מסורת  בעקבות  בשכונה  שנמצא  הקברות  שניתן  לבית  השם  גם 

אומרים ששם זה ניתן לשער כי הח׳ליף עומר מצא את בו את חייליו כשהם ערניים. שמות 

הרחובות בשכונה נקראים על שמם של אישים מפורסמים בהיסטוריה המוסלמית, כמו 

 צלאח א-דין  ומוג׳יר א-דין.

 המושבה האמריקאית נוסדה על-ידי הזוג הורציו ואנה ספאפורד שהחליטו לעבור 

ארבע  נשרף,  בשיקגו  ביתם  אסונות:  שרשרת  אותם  שפקדה  לאחר  מארה״ב  לירושלים 

בנותיהם טבעו בעת מסע  לאירופה ובן אחר שלהם מת בילדותו. הזוג הגיע לירושלים עם 

מספר ידידים בשנת 1881 ויצר מושבה עצמאית ושיתופית שכללה 13 מבוגרים ושלושה 

ילדים. אנשי המושבה עסקו בחקלאות, בנגרות, במסחר בשטיחים ובצילום. בסוף המאה 

ה-19 הצטרפה אליהם קבוצת שבדים אבנגליים. בתחילה הם התגוררו בין החומות, ליד 

  שער יפו ואחר-כך רכשו את  בית  רבאח אפנדי אל  חוסייני שמחוץ לחומות והקימו את 

 המושבה האמריקאית-שבדית שמנתה כ-150 נפש. סביב המושבה נבנו בתים פרטיים של 

חמולות ערביות עשירות, כמו  חוסייני  ונוסייבה.
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מלון  אמריקן קולוני —  בית  רבאח אפנדי אל  חוסייני —    דרך שכם

המבנה הוקם בשנים 1876-1865 כבית פרטי לרבאח אפנדי אל  חוסייני ולארבע נשותיו. 

הבית היה מוקף גן עצי פרי וחומת-אבן. זהו מבנה דו-קומתי ובליבו חצר פנימית והוא 

נחשב לאחד הבתים היפים בירושלים. בקומה העליונה חדר-אורחים גדול ומפואר עם 

של  מותו  לאחר  צבעוניים.  בציורים  מעוטרת  כיפה  שבמרכזה  דקורטיבית  תקרת-עץ 

לאנשי  המושבה  הושכר  הבית  רבים.  יורשים  של  לבעלותם  הבית  עבר  אפנדי  רבאח 

האמריקאית, ומאוחר יותר נקנה על-ידם ביחד עם עוד כמה בתים סמוכים. כיום משמש 

המבנה כמלון-בוטיק יוקרתי השייך לרשת ״Relais & Chateaux״ ופועלת בו גם מסעדה. 

בחצר הפנימית גינת נוי ובמרכזה בריכת-דגים מחומשת ומזרקה קטנה. במלון לנו לאורך 

השנים אישים מפורסמים, סופרים ועיתונאים. כיום הוא משמש מפעם לפעם את נציג 

 האיחוד האירופי למזרח התיכון, טוני בלייר וצוותו. 

 תיאטרון אל חכוואתי — רח׳ אבו עוביידה

קולוני.  למלון   אמריקן  סמוך  והוא  הפלסטיני״  הלאומי  ״התיאטרון  מוגדר  התיאטרון 

פירוש שמו הוא ״מסּפר הסיפורים״  — צורה מסורתית של הופעה תיאטראלית בתרבות 

הערבית. המבנה שימש בעבר קולנוע לסרטי זימה והוצת. ב-1984 הוסב המקום למרכז 

תרבות ותיאטרון. התיאטרון פעיל עד היום.

  בית   נוסייבה 

בבית זה גר אנואר   נוסייבה, מושל ירושלים בתקופת  המנדט הבריטי ושר ההגנה בממשלת 

  ירדן. בנו, פרופ׳ סרי   נוסייבה, התגורר אף הוא במקום. 

  מרכז אגודת  YWCA — רחוב אבן ג׳ובייר

המשמש   (Young Women Christian Association) הצעירות  הנוצריות  של   אגודת  מרכזּה 

אכסניית-נוער, מרכז קהילתי לתרבות נוער וספורט לנשים ומרכז למציאת תעסוקה. זוהי 

שלוחה של ארגון YWCA הפרוטסטנטי העולמי שמרכזו בג׳נבה. 

 מסגד   שייח׳ ג׳ראח —    דרך שכם

האמיר  על-ידי  (זאוויה)  צּופי  כתא-תפילה  הבניין  הוקם  המוסלמית  המסורת  על-פי 

מקום  הוקם  במקום  א-דין.  בצבא  צלאח  מפקד  שהיה  אלג׳ראח,  חוסין  א-דין  חוסאם 
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נוספו  אליו  כח׳אן.  גם  שימש  והוא  ה-19  המאה  לפני  עוד  לדרווישים  ולימוד  מגורים 

המסגד והצריח שנבנו בשנת 1895. בסמוך נמצא קברו של   שייח׳ ג׳ראח שעל שמו נקראת 

השכונה. המסגד כולל מבנה מלבני חד-קומתי המשמש אולם-תפילה וצמוד אליו צריח 

מתומן שבקצהו מרפסת. בצידו המערבי של המסגד מוצב לוח שיש ועליו שמות משפצי 

המבנה במאה ה-20.

  אוריינט האוס — רח׳ אבו עבידה אבן אל ג׳ראח

הבית נבנה בשנת 1897 על-ידי  איסמעיל בּכ אל  חוסייני שהיה מנהל מועצת ההשכלה 

תכנון  על-פי  הוקם  הוא  בעיר.  המפוארים  המגורים  מבתי  כאחד  נודע  הבית  הערבית. 

אירופי על מגרש בן חמישה דונם, שהיה נטוע עצי-זית וגינת-נוי. בראש החזית הראשית 

של הבניין ניצב גמלון מקושת הנשען על עמודים, ובכניסה היתה בריכת-שיש ובה מזרקה. 

בשנת 1898 נערכה בבניין קבלת-פנים לקיסר הגרמני וילהלם השני, ובעת ההכנות נשרפה 

למוות ראודה, בתו של בעל הבית. ב-1952 הוסב המבנה לבית המלון   ״אוריינט האוס״. 

לאחר      מלחמת ששת הימים נסגר המלון והפך שוב לבית-מגורים. בשנת 1979 ייסד  פייסל 

הפלסטינים  לפעילות  תיעוד  כמרכז  ערביים״  ללימודים  ״החברה  את  במקום   חוסייני 

המשלחת  גם  שכנה  בו  פלסטיני,  פוליטי  פעילות  כמרכז  שימש  הוא  ומאז  בירושלים 

ורחבת  ביסודיות  שופץ  המבנה   .(1993-1991) ישראל  עם  השלום  לשיחות  הפלסטינית 

הכניסה הפכה למגרש-חניה. לאחר החתימה על הצהרת העקרונות בין ישראל  לאש״ף 

ב-1993, החל המקום לשמש שלוחה לא-רשמית של  הרשות הפלסטינית ומוקד לאומי 

פלסטיני. ב-2001 תפסה משטרת-ישראל את המבנה והפסיקה את הפעילות בו. 

המרכז הירושלמי ללימודי מקרא וארכיאולוגיה של האדבנטיסטים של 
היום השביעי (Seventh Day Adventists) — רחוב עלי אבן טאלב

לימוד  חדרי  ובו  האדבנטיסטים  של  ולארכיאולוגיה  לתיאולוגיה  סמינר  נמצא  במקום 

ושינה וכן גן גדול.

  בית-קברות מוסלמי א-זהרה 

הפתוח  במישור  המתים  לתחייה  יקומו  שבו  הדין  יום  בקוראן  מתואר   79 בסורא 

א-סאהירה. המקום זוהה בתחילה בצלע   עמק יהושפט ולאחר כיבוש הארץ על-ידי  צלאח 

א-דין, הועבר כנראה לאזור שמצפון לחומה. בית הקברות משתרע על גבעה מעל  ״חצר 
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המטרה״. חלק מהמבנים   ברחוב  צלאח א-דין נבנו על שטחו של  בית הקברות. מדרום 

לכניסה לבית הקברות מצוי מאוזוליאום של ראע׳ב  נשאשיבי שהיה ראש   עיריית-ירושלים 

ראש   עיריית- שהיה  עארף  אל  עארף  במקום  קבורים  כן  כמו  ה-20.  המאה  בראשית 

ירושלים בתקופת השלטון  הירדני ומוסא  אל עלמי שהיה פרקליט ממשלת  המנדט.

  שער הפרחים

שער קטן בחומה הצפונית של   העיר העתיקה ששמו נובע כנראה מעיטורי השער הדומים 

״א-סאהירה״  המילה  של  שיבוש  שהוא  א-זהרה״  הוא   ״ּבאּב  הערבי  שמו  לפרחים. 

המלך  של  שמו  על  הוא  ״שער  הורדוס״  הפרחים  לשער  שהוצמד  נוסף  שם  לעיל).  ( ראו 

 הורדוס. באחת מאבני השער חקוקה כתובת יוונית המזכירה מושב-זקנות מן התקופה 

הביזאנטית.

    מוזיאון רוקפלר —  רח׳  סולטאן סולימן 

ב.  אוסטין  הבריטי  בתכנון האדריכל  בשנת 1938  שנבנה  בירושלים,  הראשון  המוזיאון 

הריסון. המבנה כולל שלושה גושים המקיפים חצר פנימית. צורת החצר המרכזית היא 

מלבנית ויש בה בריכת-נוי שקועה ומזרקה. מעל אגף הכניסה מתנשא מגדל מתומן שהוא 

סימן ההיכר של המוזיאון. המבנה הוקם ביזמת  השלטון הבריטי ובתרומתו של הנדבן 

האמריקאי ג׳ון רוקפלר (הבן) כדי לשמש מוזיאון ארכיאולוגי מרכזי לממצאי החפירות 

 בארץ-ישראל. בימי השלטון  הירדני נוהל המוזיאון על-ידי ועד בינלאומי, עד שהולאם 

ב-1966 על-ידי  המלך חוסיין. משנת 1967 מנוהל המוזיאון על-ידי  מוזיאון ישראל ושוכן 

בו חלק ממשרדי    רשות העתיקות. 

 גן רוקפלר  וקצר אל ח׳לילי

מושל  שהיה  רוקפלר  נלסון  שם  על  ונקרא  רוקפלר  למוזיאון  בסמוך  נמצא  רוקפלר   גן 
שנבנה  קצר      א-שייח׳)  (או  ח׳לילי  אל  (טירה)  עומד  קצר  הגן  בתחומי  ניו-יורק.  מדינת 

בשנת 1711 על-ידי שייח׳  מוחמד אל ח׳לילי, המופתי של ירושלים בראשית המאה ה-18. 

אורן  עץ  למבנה  סמוך  המשפחה.  למגורי  שימשה  שבהן  שהשנייה  קומות,  שתי  במבנה 

העצר  יורש  ובהם  נכבדים  אורחים  השנים  ברבות  התארחו  ובצילו  ח׳לילי  אל  שנטע 

האנגלי, אדוארד השביעי.
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  מרכז פיילי לנוער

משה   ספדי  האדריכל  על-ידי  תוכנן  הוא  פיילי.  שם  על  כמוזיאון  ב-1978  נחנך  המבנה 

מהמדרון  כחלק  מעוצב  המבנה  העיר.  ישראל  במזרח  של  מוזיאון  הנוער  אגף  כשלוחת 

היורד מזרחה  ממוזיאון רוקפלר. הוא בנוי כמעטפת-אבן אטומה המוארת מלמעלה דרך 

פתחי-אור גדולים. כיום משמש המבנה כמרכז תרבות ופעילות חינוכית.

 כנסייה בפטיסטית — רח׳ עלי אבן טאלב, פינת רח׳ חאתם א-טאווי

כנסייה ומרכז-פעילות לאוכלוסייה המקומית. בפטיסטים מגיעים לתפילות בכנסייה זו 

מאזור   בית-לחם   ובית-סחור.

הספרייה של המשלחת הפונטיפיקאלית — רח׳ בהא א-דין

לא-נזירי.  ארגון  שהן   (The Theresian Sisters) התרזיות  האחיות  על-ידי  מופעל  המקום 

האחיות מתגוררות ליד  המושבה האמריקאית.

הוועד לעזרה משפטית — קוויקרים — רח׳ אל יעקובי

ארגון בינלאומי המושיט סיוע משפטי לאסירים ביטחוניים ולמשפחות נזקקות. המקום 

נמצא בבעלות אגודת הקוויקרים האמריקאים.

  בית-ספר ראשידייה

בית הספר העל-יסודי העות׳מאני נחנך בשנת 1891 בסמוך לשכונות המוסלמיות שנבנו 

טורקית  ערבית,  וכן  מדעים  לימדו  הספר  בבית  העתיקה.  מצפון  לעיר  תקופה  באותה 

וצרפתית. המבנה משמש כיום בית-ספר על-יסודי במערכת החינוך העירונית. זהו בניין 

היסטורי, מוקף חצר גדולה והוא ראוי לשימור.

אתרים  בדרך שכם  וברח׳  צלאח א-דין

שכם  הרחובות    דרך  סביב  מתרכז  העתיקה,  שמצפון  לעיר  האזור,  של  המערבי  החלק 

וצלאח א-דין. אזור זה משמש בחלקו  כמע״ר  למזרח-ירושלים ובו חנויות ומשרדים רבים. 

צפונה,  בערבית)  עמוד  אל  (ּבאּב  שכם  הדרך  משער  עברה  בה  כי  כך  נקראת  שכם     דרך 
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לכיוון   העיר שכם.    רחוב  צלאח א-דין נקרא על שם המצביא המוסלמי בן המאה ה-12, 

שכבש את ירושלים מידי  הצלבנים.

האזור מאופיין בריכוז מוסדות ואתרים שונים:

מוסדות נוצריים, כנסיות, מנזרים, אכסניות ומוסדות חינוך ולימוד;  .1

מוסדות-ציבור ישראליים כמו   משרד המשפטים   ובית המשפט המחוזי;  .2

אתרי-קבורה עתיקים (   גן הקבר,  קברי המלכים,  חצר המטרה) הקשורים למסורות   .3

מוסלמיות, יהודיות ונוצריות;

אתרים ארכיאולוגיים שונים, בעיקר בחלקו המערבי של האזור;  .4

משרדי ארגונים פלסטיניים וזרים המטפלים בענייני ירושלים ויו״ש.  .5

 משרד המשפטים —    רח׳  צלאח א-דין

היועץ  לשכת  המשפטים,  בו  משרד  שוכנים  כיום  ממשלתי  ירדני.  מוסד  שימש  המבנה 

המשפטי לממשלה, לשכת פרקליט המדינה וכן משרדי רשם הפטנטים, מועצת השמאים, 

נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלויות, ועוד.

 בית המשפט המחוזי —    רח׳  צלאח א-דין

המבנה שימש בית משפט גם בתקופת השלטון  הירדני.

 קתדרלת  סנט ג׳ורג׳ —    דרך שכם

פופהאם  פראנסיס  ג׳ורג׳  האנגליקני  הבישוף  ביוזמת  בשנים 1912-1895  נבנה  המתחם 

ג׳ורג׳  המתחם,  מתכנן  בירושלים.  האנגליקנית  לכנסייה  קבע  משכן  לשמש  כדי  בליית׳ 

ג׳פרי, עיצב אותו בסגנון ניאו-גותי אנגלי. במתחם יש קתדרלה מפוארת, מגדל פעמונים 

כוהני-דת,  בית  באוקספורד),  קולג׳  מגדלן  של  למגדל  (הדומה  מ׳  של 33  בגובה  מרובע 

בית הבישוף, ספרייה ו-25 חדרי-אירוח. החלונות הצבעוניים בכנסייה  מציגים את חיי 

יוחנן המטביל. כמו כן נמצא במקום סמל שלטון  המנדט הבריטי שהועבר לכאן למשמרת 

סר  האחרון  לא״י,  העליון  של  הנציב  אישיים  חפצים  עם  יחד  ב-1948  הנציב   מארמון 

אלן קנינגהאם. המקום משמש כיום מרכז לכנסייה האפיסקופלית (לשעבר האנגליקנית) 

ופועלים בו מוסדות-חינוך לבנים מגן-ילדים ועד בית-ספר תיכון, קולג׳ להכרת התנ״ך 

 וארץ הקודש ואכסניה.
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 מנזר סנט אטיין ובית-ספר צרפתי למקרא ולארכיאולוגיה —    דרך שכם

(בצרפתית:  הקדוש  סטפנוס  הנוצרית —  במסורת  הראשון  המרטיר  לזכר  הוקם  המנזר 

סנט אטיין) שנסקל לפי המסורת במקום זה. בתקופה הביזאנטית הוקמה כאן כנסייה 

ואליה הועברו שרידים שיוחסו לסטפנוס הקדוש.  שרידי כנסייה זו נחשפו בשנת 1882 

ושנתיים לאחר מכן נרכש המקום על-ידי המסדר הדומיניקני הקתולי, המחזיק בו עד 

היום. בחפירות נתגלו כאן מערכות-קבורה מימי  בית ראשון ושרידי בזיליקה ביזאנטית 

עם רצפת-פסיפס. המתחם מוקף חומה והוא נבנה בשנים 1901-1891 בתכנונו של האב 

כנסייה  פנימית,  חצר  מרכיבים:  ארבעה  וכולל  ניאו-רומנסקי  בסגנון  מעוצב  הוא  בוטו. 

( אקול  ולארכיאולוגיה  למקרא  צרפתי  ספר  ובית  מנזר  פעמונים,  מגדל  עם  מרשימה 

ביבליק). מאז הוקם היה בית הספר גורם פעיל בחקר       ארץ-ישראל וירושלים ובין חוקריו 

הידועים ניתן למנות את האב לואי וינסאן והאב פרנסואה אבל.

   סמטת הכלדים — ״סמטת המוות״

סמטה זו נקראת על שם המוסד האשורי-קתולי (כולדי) הנמצא בקצה הסמטה.  במלחמת 

ששת הימים ניצבה במקום עמדה  נסתרת של  הלגיון  הירדני. גדוד 28 של חטיבת הצנחנים 

איבד שמונה מלוחמיו בכיבוש עמדה זו, ומכאן הכינוי ״סמטת המוות״. העמדה חוסלה 

לבסוף באמצעות פגז טנק שנורה לעברה. 

מרכז האשורים-קתולים (כלדים) —  סמטת הכלדים

בקצה  סמטת  הנמצא  כיום,  פעילה  שאינה  (הכלדים)  האשורים-קתולים  קהילת  מרכז 

הכלדים. המבנה הוקם בשנת 1955. במקום יש גם כנסייה. 

 כנסיית מר תומס — סורית-קתולית —  סמטת הכלדים

הכנסיות  לקבוצת  (השייכת  הסורית-קתולית  הקהילה  מרכז  המשמש  גדול  מבנה 

כאכסניה   1973 בשנת  הוקם  המבנה  ומשרדים.  אכסניה  כנסייה,  וכולל  האוניאטיות) 

לצליינים, וב-1986 נוספה לו כנסייה בתכנונם של האדריכלים פטר בוגוד ויוניס פיגארדו. 

ארבעת  את  המסמלים  ניאו-אשורי  בסגנון  מעוצבים  מגדלים  ארבעה  כוללת  הכנסייה 

האוונגליסטים. הקצה העליון של המגדלים משונן ומדורג ויש בו הדים לצורות אשוריות 

קדומות.
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 בית הספר שמידט —  אכסניית סנט פאולוס —    דרך שכם

כאכסניה  רנרד  היינריך  האדריכל  בתכנון   1910-1905 בשנים  הוקם  זה  מפואר  מבנה 

לצליינים גרמנים-קתולים. הבניין תוכנן בצורת ״H״ אך רק אגפו הדרומי נבנה. חזיתות 

הבניין, בן שלוש הקומות, מזכירות טירה גרמנית והוא משלב מרכיבים ארכיטקטוניים 

מערביים ומזרחיים. האכסניה רוהטה וקושטה ביצירות אמנות ובריהוט עתיק מגרמניה. 

 במלחמת העולם הראשונה שכן בבניין מטהו של הגנרל הגרמני פון קרסנשטיין שלחם 

ביחד עם הטורקים נגד צבאו של הגנרל הבריטי   אלנבי. בתקופת  המנדט פעלו במקום 

במבנה  פועלים  כיום  הנזירות.  לידי  המבנה  הוחזר  וב-1948  בריטיים  משרדי-ממשלה 

אכסניה ומסגרות חינוכיות לבנות, מגן-ילדים ועד בית-ספר תיכון על שם האב שמידט. 

מורות.  גם  המשמשות  הבורומאיות,  והאחיות  גרמניים  לזריסטים  בידי  מנוהל  המקום 

במאה  שיק  והחוקר   קונרד  האדריכל  שבנה  הבית,  של      הר  דגמים  שני  מוצגים  במקום 

ה-19.

     שער שכם

אחד השערים המרכזיים והמונומנטליים ביותר של   העיר העתיקה. משער זה יוצאת דרך 

צפונה, לכיוון   העיר שכם, ומכאן שמו. דרך זו מובילה בהמשך גם לדמשק, וזהו מקור 

שמו הלועזי  ״שער   דמשק״. שמו הערבי הוא ״ּבאּב אל עמוד״ על-שם עמוד הניצחון הרומי 

שעמד ברחבה הפנימית של השער ומופיע במפת  מידבא. השער הוקם בשנת 1538 וכתובת 

ערבית הקבועה בו מזכירה את בונה החומה   הסולטאן סולימן. מתחת לשער נחשף השער 

הרומי שכלל שלוש קשתות ומעל משקופו נמצאה כתובת לטינית ובה שמה הרומי של 

ירושלים —   איליה קפיטולינה. השער משמש מרכז מסחרי חשוב ומעֲבר מרכזי בין   העיר 

העתיקה לשכונות הערביות שמצפון לה. מאז שנות ה-80 של המאה ה-20 שוקמה רחבת 

השער ובשנת 1994 ניטעו סמוך לה שדרות דקלים.

 קברי המלכים —    רח׳  צלאח א-דין

הקבר  של  המפוארת  חזיתו  בירושלים.  והמפוארות  הגדולות  הקבורה  ממערכות  אחת 

דורי  אפריז  ומעליה  עלים  מקלעת  מעוטרת  החזית  גדולה.  חצר  ולידה  בסלע  חצובה 

שבמרכזו אשכול ענבים. מערכת הקבורה כוללת שמונה חדרים ו-47 מקומות לקבורה 

מקוואות- גם  ששימשו  בורות-מים  שני  שבתחתיתה  חצר  נמצאת  בסמוך  ראשונית. 

טהרה. המערכת מזוהה כמקום קבורתה של משפחת הלני המלכה מחדייב (מסופוטמיה) 
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שהתגיירה ביחד עם בני משפחתה. מסורת יהודית קושרת את המקום עם מקום קבורתו 

של ּכלבא שבוע, עשיר מופלג שחי בסוף ימי    בית שני. מערת הקבורה נרכשה ב-1878 על-

ידי משפחת פריאר היהודית-צרפתית ונתרמה ב-1885 לממשלת  צרפת. החוקר הצרפתי 

כיום  נמצא  האתר  בפריז.  הלובר  למוזיאון  הועברו  והממצאים  במקום,  חפר  סוסי  דה 

בבעלות ממשלת- צרפת וניתן להיכנס אליו תמורת תשלום סמלי.

 גן הקבר —    דרך שכם  ורח׳  קונרד שיק

מערת-קבורה מתקופת  בית ראשון ובה שני חדרים חצובים זה ליד זה. במערה יש סימונים 

שונים המעידים על שימוש שנעשה בה גם בתקופה הביזאנטית. המערה התגלתה בשנת 

1867 ונחקרה על-ידי האדריכל והחוקר  קונרד שיק. ממזרח לה נמצא סלע בולט שזוהה 

בשנת 1883 על-ידי הגנרל האנגלי צ׳ארלס ג׳ורג׳ גורדון  כגבעת הגולגותא — מקום קבורתו 

של  ישו, בגלל דמיונו לגולגולת  אדם. חוגים פרוטסטנטיים מקבלים את קביעתו זו של 

גורדון. האתר נרכש על-ידי ״אגודת   גן הקבר״ הפרוטסטנטית בשנת 1894 והיא מפעילה 

אותו כמקום-תפילה לעולי-רגל.

 חצר המטרה

מערה סמוכה  לשער שכם שזוהתה בימי הביניים כחצר המטרה בה  נכלא הנביא   ירמיהו 

במאה  שחי  אלמוקדסי  הערבי  הגיאוגרף  הנביא.  של  וכקברו  המלך  צדקיהו,  בפקודת 

העשירית, קרא למקום ג׳ב ארמיא (בור  ירמיהו). בשנת 1361 התיישבו במקום דרווישים 

ִמכת אל אדהמיה הנקראת על-שם מייסדה סולטאן אברהים אל אדהם. מצבה המיוחסת 

לו נמצאת בפתח המערה. המערה נמצאת כיום בבעלות ערבית ומשמשת לאחסון. 

 מערת  צדקיהו

מערה מלאכותית ששטחה כ-9,000 מ״ר, ששימשה מחצבה בימי-קדם, אולי בימי  בית 

ראשון  ובית שני. גם במאה ה-19 נחצבו בה אבנים, בין השאר לבניית מגדל השעון שעמד 

 בשער יפו. המערה נחסמה כנראה על-ידי הפטימים במאה ה-11, מחשש שהאויב יוכל 

להיכנס דרכה אל העיר מתחת לחומה. המערה התגלתה על-ידי החוקר הבריטי ג׳יימס 

החשאיים.  לטקסיהם  החופשיים  הבונים  בה  השתמשו  ומאז   ,1854 בשנת  בארקליי 

במסורת היהודית היא מזוהה כמערת  צדקיהו, בעקבות סיפור בריחתו של המלך  צדקיהו 

מירושלים עם חורבן העיר בסוף ימי  בית ראשון (מלכים ב׳, כ״ה, ד׳). במערה נובע  מעיין 

קטן המכונה ״דמעות  צדקיהו״. על-פי מסורת מוסלמית מהמאה העשירית, נבלעו  קורח 
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ועדתו במערה זו.  המערה מכונה באנגלית ״מחצבות  המלך  שלמה״, כי האנגלים האמינו 

שמכאן לקח  שלמה את האבנים לבניית    בית   המקדש. המערה פתוחה כיום לביקורים של 

קבוצות, בתיאום מראש בלבד. 

מכון  אולברייט —    רח׳  צלאח א-דין

מוסד ארכיאולוגי על שמו של ויליאם   אולברייט, מגדולי הארכיאולוגים שפעלו  בארץ-

ישראל. המכון נוסד בשנת 1900 בחדר שכור בקרבת   שער יפו. בשנת 1906 הועבר  לרח׳ 

אתיופיה ומשם למשכנו הנוכחי. עבודת המכון פסקה עם פרוץ  מלחמת העולם הראשונה 

רבים  באתרים  חפירות  ביצע  המכון  הבריטים.  על-ידי  ירושלים  כיבוש  לאחר  וחודשה 

בארץ ובהם בתל אל פול בצפון-ירושלים ובתל בית-מרסים בדרום הארץ. המכון מוציא 

לאור מספר כתבי-עת באנגלית. 

בית-ספר בריטי לארכיאולוגיה —    רח׳  צלאח א-דין

בית הספר החל לפעול ב-1920 ובין מנהליו נמנתה החוקרת קתלין קניון. המוסד ערך 

בנחל  דור,  בחוף  השאר  בין  ברחבי       ארץ-ישראל,  רבים  ארכיאולוגיים  וסקרים  חפירות 

עמוד, במערות האדם הקדמון בכרמל  ובעיר-דוד בירושלים.

  מסגד סעד וסעיד —    דרך שכם 

המסגד נבנה בשנים 1910-1889 ועל שמו נקראה השכונה הסמוכה אליו  ״מסעודייה״ — 

בין    דרך שכם לבין   רח׳  הנביאים. במבנה משולבים שרידי מבנים צלבניים. לצריח המסגד 

בסיס מתומן שעליו מגדל עגול, מרפסת עם זיזי-אבן וכן כיפה ועליה סהרון. המבנה קרוי 

על שם שתי דמויות מראשית ימי הִאסלאם: סעד אבן אבו וקאץ שהיה מושל אלכופה 

 ,644 בשנת  שנרצח  עומר  לח׳ליף  יורש  לבחור  שנועדה  השישה  מועצת  וחבר  בעיראק 

וסעיד אבן זיד שהיה מהמהגרים עם  מוחמד  למדינה ומהלוחמים בקרבות הראשונים של 

הִאסלאם בסוריה. לפי המסורת המוסלמית, נכללו שניהם בין עשרת האנשים שמוחמד 

הבטיח להם בחייהם שייכנסו לגן עדן.

 החומה השלישית — רח׳ נעמי קיס

שרידי חומה שאורכה כ-450 מ׳ ורוחבה כ-4.5 מ׳. בקטע ששומר ניתן להבחין בתשתית 

בתעלות,  קירות,  בקטעי  מבנים,  של  ביסודות  צפונה,  הבולט  מגדל  בשרידי  החומה, 
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בקברים, בבור-מים ובמתקנים שונים אחרים. השרידים מתוארכים לסוף ימי    בית שני. 

באזור נחשפו ממצאים נוספים, שרובם מכוסים: שרידי שלושה מנזרים מהתקופה הרומית 

ארכיאולוגי  גן  כיום  משמש  המקום  ומערכות-קבורה.  בנוי  מכלול  ושרידי  והביזאנטית 

פתוח שחלקו מוזנח. 

שרידי קפלה ארמנית

בחפירות ארכיאולוגיות מתחת   לכביש מס׳ 1 ( דרך השלום) התגלו קפלה וקריפטה ששומרו 

לאחר סלילת הכביש. החפירות עוררו עניין בקהילה הארמנית ובקהילות נוצריות אחרות. 

המקום בבעלות הפטריארכיה הארמנית-אורתודוכסית.

רצפת הציפורים —  רח׳  הנביאים

רצפת פסיפס של כנסייה ביזאנטית שנתגלתה במקרה בשנת 1894 במרתף בית-מגורים. 

שונות:  ציפורים  תיאורי  ובהם  מדליונים  היוצרים  גפן  שריגי  של  דגם  כולל  הפסיפס 

המתייחסת  ארמנית  כתובת  הרצפה  של  המזרחי  בקצה  ועוד.  חסידות  יונים,  אווזים, 

לטבח שנעשה בנוצרים בעת הכיבוש הפרסי בשנת 614. מדרום לרצפה זו נחשפה בסוף 

המאה ה-19 רצפה נוספת, שהועברה על-ידי הטורקים למוזיאון באיסטנבול, בה מתואר 

אורפיאוס מנגן לבעלי החיים. האתר בבעלות הפטריארכיה הארמנית. 

מרכז ה-Opera de Maria —    דרך שכם

 Opera de גם  הנקרא   Focolare-ה ממסדר  קתולים  נזירים  חמישה  מתגוררים  בו  מבנה 

במסגרת  חיים  אך  שונות  בעבודות  עוסקים  המסדר  חברי  מריה).  של  (העבודה   Maria
דתית ורוחנית מיוחדת, שנועדה לעודד את האחווה בין בני האדם. המסדר מיוצג בארץ 

מאז 1979.

 הכנסייה הבפטיסטית התנ״כית הראשונה —    רח׳  צלאח א-דין, פינת רח׳ 

אספהאני

מדובר  הנראה  ככל  המקומית.  הערבית  לאוכלוסייה  המיועדים  ומרכז-פעילות  כנסייה 

בכנסייה עצמאית.
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בית ירושלים (של הבפטיסטים) —    דרך שכם

מבנה בבעלות הבפטיסטים  בדרך שכם, המשמש מעון לתלמידי בית הספר האנגליקני 

שברח׳  הנביאים.

  הכנסייה הבפטיסטית 

הבניין היה שייך למשפחת  נשאשיבי ונמכר לאנשי  המושבה האמריקאית. כאן התגוררה 

משפחתה של אנה ספאפורד, מנהיגת המושבה. בעקבות סכסוך בין אנשי המושבה, חולק 

רכושם מחדש ובבית זכה לארסן, שהיה קונסול שבדיה בירושלים במשך כ-40 שנה ואחד 

הצלמים הראשונים שפעלו בעיר.

  כנסיית הנזרינים —    דרך שכם

הכנסייה שייכת לקבוצת ה-Holiness Churches והיא הגדולה שבהן. היא זכתה במעמד 

של עדה נפרדת עוד ב-1908 והיא פועלת בירושלים מ-1921. קבוצת כנסיות הקדּושה, 

צדקה  של  אחת  שהתנסות  באמונה  מחזיקה  ה-19,  המאה  של  במתודיזם  שמקורה 

משחררת את המאמין מכל שמץ של חטא. בעבר התפללה בבניין קהילה קוריאנית.

  הוועידה הנוצרית הבינלאומית (ICC) —    דרך שכם

בניין משרדים של ארגונים נוצריים הסמוך  למלון  ימק״א מזרח. הארגון מעניק מלגות 

לסטודנטים המבקשים להתמחות בחו״ל ומחלק הלוואות לשיקום בתים ודירות. הארגון 

 Middle East Council of) התיכון  המזרח  של  הכנסיות  כלל-נוצרי —  מועצת  לגוף  קשור 

.(Churches

  מנזר הפרנציסקניות של מריה —    דרך שכם

אכסניה בת 30 חדרים ומנזר פרנציסקני קתולי. 

   מלון  ימק״א מזרח —   מלון קפיטולינה —    דרך שכם

המבנה משמש אכסניה ומרכז תרבות וספורט, בדומה לבניין   ימק״א שבמערב העיר. כיום 

הוא מפעיל מועדון חברים ויש בו חדר-כושר ובריכת-שחייה מקּורה. המקום שייך לארגון 

 ימק״א הפרוטסטנטי שמרכזו בארה״ב. 
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שירות נוצרי לבתי הספר —    דרך שכם, פינת   רח׳  סנט ג׳ורג׳

ובתי- אכסניות  לבתי-ספר,  אור-קולי  וחומר  ספרים  המספק  רווח,  כוונת  ללא  ארגון 

חולים נוצריים. הארגון ממומן על-ידי ארגון נוצרי-פרוטסטנטי אמריקאי.

מרכז תרבות  צרפת —    רח׳  צלאח א-דין 

בית משקיפי  האו״ם —  רח׳  סנט ג׳ורג׳

בניין בן שלוש קומות וגג-רעפים בו מתגוררים משקיפי או״ם מאז 1949.

  הקונסוליה האמריקאית —    דרך שכם

אלבינה  ג׳וזף  הערבי-נוצרי  לסוחר  אותו  שמכרה  למשפחת  נשאשיבי  שייך  היה  המבנה 

וכיום שוכנת בו  הקונסוליה האמריקאית. 

סטודיו לקרמיקה ארמנית — Palestine pottery —    דרך שכם

מופעל על-ידי מרי בליאן שמשפחתה הגיעה לארץ בראשית ימי  המנדט הבריטי יחד עם 

בכיפת  הקרמיקה  אריחי  בשיפוץ  עסקו  אלו  משפחות  וקרקשיאן.  אוהנסיאן  משפחות 

השאר  בין  מתנוססים  זו  בסדנא  שנוצרו  קרמיקה  אריחי  בארץ.  מאז  ונשארו  הסלע 

 במוזיאון רוקפלר  ובמשכן נשיאי ישראל. בשנת 2005 תרמה בליאן ציור-קיר ענק המעטר 

מפלגת  על-ידי  נקנה  לסטודיו  הסמוך  הבית  העיר.  כורש 14  שבמרכז  ברח׳  חיצוני  קיר 

״מולדת״. 

אתרים  בהר הצופים  ובגבעה הצרפתית

 הר הצופים

אזור  הר הצופים שוכן בצפון-מזרח  האגן החזותי והוא נהנה משני יתרונות: 

לכיוון       מדבר- יהודה,  ומזרחה  ירושלים,  של  ההיסטורי  אל   האגן  מרהיבה  תצפית   .1

 בקעת הירדן,     ים המלח,  והרי מואב;

הראשונים  שבנייניה  העברית,  ברובם  לאוניברסיטה  הקשורים  היסטוריים  אתרים   .2

נבנו על ההר בשנות ה-20 של המאה ה-20,  ולבית החולים הדסה שנחנך ב-1939.      
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פני  מעל  מטר   830 לגובה  מתנשא  והוא  הזיתים,  מרכס  הר  חלק  למעשה  הוא  ההר 

הים − כ-100 מטר מעל   העיר העתיקה וכ-1,230 מטר מעל פני     ים המלח. עיקר חשיבותו 

שמותיו  ומכאן  מצפון  לירושלים  לבאים  נקודת-תצפית  מהיותו  נובעת  ההיסטורית 

השונים:   ״צופים״ בעברית, ״סקוּפוס״ ביוונית וראס אלמשארף (״ראש הנשקף״) בערבית. 

על-פי כתבי יוסף בן-מתתיהו התקיימה על ההר הפגישה ההיסטורית בין הכוהן הגדול 

לבין  אלכסנדר מוקדון בשנת 332 לפנה״ס ועליו חנו גם הלגיונות הרומיים ערב כיבוש 

הרגל  עולה  מצּווה  בו  כמקום  ההר  נזכר  התלמודית  בספרות  לספירה.   70 בשנת  העיר 

מורדותיו  ועל  ההר  פסגת  על  חורבן    בית   המקדש.  על  אבל  לאות  בגדיו  לקרוע  היהודי 

שלטון  בימי  הביזאנטית.  התקופה  ומן  שני  מתקופת    בית  רבות  מערות-קבורה  הִתגלו 

  ירדן  במזרח העיר היה אזור  הר הצופים מובלעת בשטח  ירדני שהוחזק בה כוח קבוע של 

חיילים ישראלים בלבוש שוטרים.

 הגבעה הצרפתית, הניצבת מצפון-מערב להר, נושאת שם משובש שנוצר מתרגום שגוי 

של שם הגנרל הבריטי ג׳ון פרנץ׳, שנהרג במקום  במלחמת העולם הראשונה. דעה אחרת 

גורסת כי מקור השם הוא הנזירים הצרפתים, חברי מסדר ״האבות הלבנים״ שרכשו את 

הגבעה, ועל כן כונתה ״גבעת הצרפתים״. בשנות ה-70 של המאה ה-20 הוקמה על הגבעה 

שכונה יהודית ששמה הרשמי הוא    גבעת-שפירא, על שמו של שר הפנים לשעבר, משה 

חיים שפירא. הקמת השכונה היתה חלק מיזמה ישראלית ליצור רצף בנייה יהודית בין 

 שכונת שמואל הנביא  להר הצופים. השכונה מורכבת, בעיקר, ממבנים בעלי שש-שמונה 

קומות, הבנויים סביב חצרות פנימיות, אך בשנים האחרונות נבנו בה בנייני-מגורים רבי-

קומות הבולטים על קו הרקיע של האגן מכיוון    טיילת   ארמון הנציב. 

   

אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים 

 האוניברסיטה העברית 

הציוני  בחזון  שזור  היה  היהודי  בארץ-ישראל  העם  של  אוניברסיטה  להקים  הרעיון 

עוד מראשיתו. ההחלטה להקים אוניברסיטה התקבלה ב-1913 בקונגרס הציוני הי״א 

הדרך  נפתחה  הצופים,  על  הר  היל  גריי  ג׳ון  של  אחוזתו  רכישת  עם  בווינה.  שהתכנס 

נערכה  הרשמית  הפתיחה  לאוניברסיטה.  הפינה  אבן  הונחה  וב-1918  החזון  להגשמת 

ההר.  של  המזרחית  בצלע  שנבנה  הפתוח  בתיאטרון  רב-רושם  רשמי  בטקס  ב-1925 

כשהקמפוס  בהר  ב-1948  שנקטעה  עד  והעמיקה  התרחבה  האוניברסיטה  של  פעילותה 

הצופים נותק מן העיר העברית. אחרי      מלחמת ששת הימים שבה  האוניברסיטה העברית 

ממשכנה  בגבעת-רם אל ההר והחלה תנופת הרחבה ובנייה גדולה, תוך שילוב המבנים 
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מבצרי-חומתי  מראה  יש  המחודשת  האוניברסיטה  לִקרית  חדשה.  בבנייה  המקוריים 

פני  על  האוניברסיטה  ִקרית  משתרעת  כיום  העתיקה.  לחומת   העיר  הד  מעין  המשמש 

כ-3,900 דונם. רוב מחלקות האוניברסיטה פועלות בה וכן  האקדמיה לאמנות ״בצלאל״ 

ומעונות הסטודנטים.

בניין רוזנבלום

הבניין תוכנן על-ידי האדריכלים יוסף וייס וריכרד קאופמן ב-1940 בסגנון הבינלאומי 

וחובר לבניין וולפסון הסמוך לו באמצעות ארקדת קשתות. המבנה שימש מכון ללימודי 

היהדות והיה בין הראשונים ששוקמו לאחר      מלחמת ששת הימים. ב-1969 הוא הועבר 

לרשות הפקולטה למשפטים. ארקדת הקשתות נסגרה בקירות-זכוכית, כדי להתמודד עם 

תנאי מזג האוויר השוררים על ההר.

בניין וולפסון

הוא  העברית.  של  האוניברסיטה  המקוריים  בנייניה  מבין  ביותר  המרשים  המבנה  זהו 

לאומית.  ספרייה  ושימש  ב-1930  מירס  ופרנק  האדריכלים  פטריק  גֶדֶס  על-ידי  תוכנן 

במבנה משולבים מרכיבים מקומיים כמו כיפה, קשתות ועיבודי-אבן בגוני לבן, שחור 

ואדמדם. כיום משמש המבנה את  הפקולטה למשפטים.

המכון לארכיאולוגיה

הבניין תוכנן ב-1941 על-ידי האדריכלים רובין ויעבץ ונועד לשמש בית-נכות לעתיקות 

מיטב  לפי  ונקיים  ישרים  בקווים  ותוכנן  הבינלאומי  בסגנון  הוקם  המבנה  היהודים. 

התפיסה המודרנית. עם השנים התרחב המכון וגלש אל מעל לקומת הקרקע של האגף 

אריך  הנודע  האדריכל  על-ידי  ותוכנן  הסטודנטים  מועדון  ששימש  הבניין  של  המערבי 

רחבי  בכל  האוניברסיטה  של  לארכיאולוגיה  המכון  פועל  כיום  ב-1936-1935.  מנדלסון 

המבנה. 

מכון איינשטיין

ניאו- בסגנון   1928 בשנת  מירס  ופרנק  האדריכלים  פטריק  גֶדֶס  על-ידי  תוכנן  המבנה 

מזרחי והוא כולל מאפיינים ממלוּכיים כמו שימוש באבנים בגוני אדום ולבן (״אּבלק״). 

הוא שימש מכון למתמטיקה ומעל פתחו נקבע תבליט של משפט פיתגורס ושמו:  ״בית 

ווטנברג״, על שם התורם. כיום שוכן בו המכון ליהדות-זמננו. 
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התיאטרון הפתוח

בתיאטרון זה נערך טקס הפתיחה של  האוניברסיטה העברית ב-1 באפריל 1925. בטקס 

אלברט  פרופ׳  וייצמן,  חיים  ד״ר  סמואל,  הרברט  העליון  בלפור,  הנציב  הלורד  נכחו 

איינשטיין, הרב הראשי  אברהם  יצחק הכהן קוק ואישים רבים אחרים. התיאטרון תוכנן 

וכולל  קדום  קלאסי  לתיאטרון  דומה  הוא  (חייקין).  צ׳ייקין  בנימין  האדריכל  על-ידי 

בימת-אבן מעוטרת מסגרת חלולה עם סדרת עמודים ניאו-קלאסיים. התיאטרון צופה 

פני מזרח   למדבר- יהודה   ולהרי מואב. במשך השנים הוא שימש לטקסים ולהתכנסויות 

של  האוניברסיטה העברית ושל גורמים אחרים. התיאטרון שופץ בשלהי שנות ה-70 של 

כניסה  למבנה  נוספו  השיפוץ  במסגרת  רזניק.  דוד  האדריכל  של  בתכנונו  ה-20  המאה 

ומעבר מרוצף הקושר את התיאטרון עם הקמפוס. 

מגדל המים

המגדל הוקם בשנת 1974 בתכנונם של האדריכלים בנימין אידלסון וגרשון ציפור. הוא 

מתנשא לגובה של 55 מטרים ומשתלב בסדרת המגדלים שעל רכס  הר הזיתים. המגדל 

הכבידה  בכוח  מים  זרימת  לאפשר  כדי  נבנה  הוא  וזכוכית.  בטון  באבן,  בנייה  משלב 

לכיבוי שריפות. מסיבות ביטחוניות לא נפתחה בראש המגדל מרפסת תצפית למבקרים.

בניין גולדשמידט

בית נתן רטנוף תוכנן על-ידי האדריכל אריך מנדלסון ונחנך ב-1939. עד 1948 הוא שימש 

מרכז הוראה ומחקר של בית הספר לרפואה של  האוניברסיטה העברית. לאחר      מלחמת 

שימש  והוא  גולדשמידט  הוראס  שם  על  לבניין  שונה  שמו  שוקם,  הבניין  הימים  ששת 

בית-ספר לתלמידים מחו״ל. כיום משמש המבנה את ִמנהל התלמידים ואת מרכז המידע 

לסטודנט. 

  הגן הבוטני  ומערת ניקנור 

שני.  מימי    בית  גדולה  קבורה  מערכת   1902 בשנת  נחשפה  ובו  מימי  המנדט  קיים  הגן 

בחזית הכניסה למערה ניצב סטיו על שני עמודים רבועים וממנו מוליכים ארבעה פתחים 

לארבעה אולמות-קבורה, מהם מסתעפים 15 חדרים. במערה נמצאו מספר גלוסקמות 

ועל אחת מהן חקוקה כתובת יוונית המעידה כי בגלוסקמה זו טמונות עצמותיהם של 

בני ניקנור, תושב  אלכסנדריה שתרם את דלתות   המקדש. בשנת 1934 הועברו לקבורה 
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במערה זו עצמותיו של  יהודה לייב פינסקר, מראשי ״חובבי ציון״ ובשנת 1941 נקבר בה 

מנחם אוסישקין, יו״ר   קק״ל. 

מצפור גליק

לעבר   העיר  מרהיבה  תצפית  נשקפת  ממנו  גליק,  ולורנס  ננסי  הזוג  בני  שם  על  מצפה 

העתיקה ולאזור שמצפון לה, בעיקר בשעות הבוקר והצהריים. במקום ניצב ״קיר נדיבים״ 

המוקדש לידידי  האוניברסיטה העברית בירושלים שתרמו לה מיליון דולר ויותר. מתחת 

למצפור ולאורך מורדותיו המערביים של  הר הצופים, משתרע גן טבצ׳ניק על שם בני הזוג 

מוריס ופרידה טבצ׳ניק מקנדה. 

 

מערות-קבורה —  הר הצופים

מתחת למצפור גליק נתגלו בשנת 1991 ארבע מערות-קבורה מימי    בית שני, בור-מים בעל 

מתאר עגול וכן מקווה-טהרה. בשתי מערות נתגלו גלוסקמאות שעל חלקן חרותים שמות 

גלוסקמאות.  תשע  בה  ונמצאו  כוכי-קבורה  תשעה  כוללת   A מערה  וביוונית.  בעברית 

מערה B  נחצבה מהדופן המערבית של בור המים ונמצאו בה מספר גלוסקמאות. מערה 

וכוכים.  בורות-עמידה  ִאצטבה,  כוללת  והיא  המקווה,  של  המערבית  מהדופן  נחצבה   C
מערה D נחצבה בדופן המזרחית של המקווה ויש בה חמישה כוכי-קבורה.

תצפית כיכר החיים

זוהי תצפית לכיוון   העיר העתיקה  והר הזיתים, ובה ניצבים קירות עם ְשמות תורמים 

לאוניברסיטה העברית בירושלים. התצפית נפגעה כתוצאה מסלילת הכביש החדש  להר 

הצופים.

תצפית הלברט

מצפה על שם  יהודה הלברט, שנחנך ב-1986 על-ידי  קק״ל קנדה. התצפית פונה לעבר 

      מדבר- יהודה,     ים המלח,  בקעת הירדן  והרי מואב. בסמוך ניטע יער  הר הצופים בתרומת 

יהודים מקנדה. 
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    בית החולים הדסה

המבנה תוכנן על-ידי האדריכל הנודע אריך מנדלסון ונחנך בשנת 1938. הגושים האופקיים 

הכניסה  מבנה  ואילו  הבינלאומי,  בסגנון  מעוצבים  החולים  בית  בנייני  של  המדורגים 

מעוטר בשלוש כיפות בטון בהשפעת סגנון הבנייה המזרחי של הכפר הערבי שניבט ממול. 

הקצה המזרחי של המכלול הודגש בדרמתיות במבנה עגול למחצה מעל המצוק הפונה 

מחקר  ומכון  לאחיות  בית-ספר  בית-חולים,  כלל  המבנה  מואב.    למדבר- יהודה   ולהרי 

בנוסעי   השיירה  הטבח  לאחר  התיכון.  במזרח  ביותר  המתקדם  הרפואי  למרכז  ונחשב 

שעלתה  להר הצופים באפריל 1948, הועתקה פעילותו  למערב-ירושלים. לאחר      מלחמת 

ששת הימים שוקם המבנה (ונחנך מחדש ב-1979 בתכנון האדריכל יעקב רכטר) והותאם 

לצורכי הרפואה המודרנית, אך מאפייניו המקוריים שּומרו. ממערב לבית החולים גן ובו 

ניצב הפסל ״עץ החיים״ של האמן ז׳אק ליפשיץ.

  בית הקברות של משפחת בנטוויץ 

האב,  לארץ.  עלו  מבניה  שכמה  יהודית  ציונית  בריטית  משפחה  היא  בנטוויץ  משפחת 

הרברט בנטוויץ, תכנן להקים לעצמו בית על  הר הצופים בשנות ה-20 של המאה ה-20. 

אחוזת הקבר המשפחתית תוכננה על-ידי חתנו הירושלמי, האדריכל אליעזר ילין, שנשא 

את בתו המוזיקאית תלמה בנטוויץ׳ ילין. המתחם מגודר והכניסה אליו עוצבה בדמות 

״אוהל״ בטון חשוף. בבית הקברות קבורים: הרברט וסוזנה בנטוויץ, בנם נורמן בנטוויץ, 

למשפט  באוניברסיטה  ופרופסור  הבריטי  ממשלת  המנדט  של  המשפטי  היועץ  שהיה 

העברית, בנם יוסף בנטוויץ, שהיה מנהל בית הספר הריאלי, אשתו שרה ובנם מיכאל. כמו 

כן קבורים במקום פרופ׳ ישראל פרידלנדר, בעלה של ליליאן בנטוויץ, שנרצח באוקראינה 

ב-1920 ובני משפחות בנטוויץ׳ וילין. 

  בית הקברות של  המושבה האמריקאית 

כאן קבורים אנשי  המושבה האמריקאית-שבדית שפעלה בירושלים, וביניהם: מייסדת 

שחיברה  ספאפורד-וסטר  ברטה  ִּבתה  הורציו),  בעלה  עם  (יחד  ספאפורד  אנה  המושבה 

ספר על תולדות המושבה ובעלה פרדריק וסטר וכן משפחות מאיירס, אריקסון, לארסן 

ועוד.
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   בית הקברות הצבאי הבריטי

בית הקברות נחנך ב-1927 על-פי תכנית של האדריכל ג. ברנט (Burnt). יש בו כ-2,500 

מעוטרים  שקבריהם  יהודים  חללים  ובהם  הראשונה,  העולם  חללי  מלחמת  של  קברים 

מעוטר  למתחם  הכניסה  שער  וגרמנים).  טורקים  (איטלקים,  אויב  חללי  וכן  במגני-דוד 

השער  מול  העבריים.  הגדודים  סמל  גם  ובהם  כאן,  נקברו  שחייליהן  היחידות  בסמלי 

סימטרית,  בצורה  מעוצב  הקברות  בית  האוסטרלי.  הכוח  לחללי  זיכרון  מצבת  עומדת 

במרכזו מתנוסס צלב אבן גבוה ובקצהו העליון מבנה כיפתי גדול ובו חדר התייחדות 

פסל  מעטר  המבנה  חזית  את  נודע.  לא  שמקום-קבורתם  הלוחמים  לזכר 3,366  וקּפלה 

ארד של ג׳ורג׳ הקדוש — שנחשב פטרונה של בריטניה. ב-1976 אישרה   עיריית-ירושלים 

החשיבות  בשל  הבית,  הקברות  להר  מבית  התצפית  לשימור  מיוחדת  תכנית-בניין-עיר 

הרגשית שהבריטים מייחסים למקום.    

  מלון ריג׳נסי (בעבר הייאט)

חברת המלונאות ״הייאט ריג׳נסי״ ביקשה עוד בסוף שנות ה-60 של המאה ה-20 לבנות 

מלון גדול סמוך  להר הצופים. התכניות הראשונות הציעו מגדל בגובה 22 קומות, אך הן 

נדחו בעקבות מחאה ציבורית שחששה מפגיעה בקו הרקיע של אגן   העיר העתיקה. תכנון 

המלון הועבר לידי האדריכל דוד רזניק, שהציע מבנה נמוך בהרבה המשתלב היטב בנוף. 

המבנה הושלם לפי תפיסה זו בשנת 1987 והוא כולל שישה אגפים הבנויים סביב חצרות 

פנימיות. אולם הכניסה של המלון הוא דמוי חצר פנימית מקורה עם מפל-מים ומוצגות 

בו יצירות של האמן משה קסטל. 

אתרים   בוואדי ג׳וז

השכונה נקראת על שם הוואדי העובר בה, שהוא הערוץ העליון של        נחל  קדרון. מקור השם 

   ״ואדי ג׳וז״ נובע כנראה משיבוש השם    עמק יהושפט (ג׳וזפט בלעז). האזור זוהה לראשונה 

כעמק יהושפט על-ידי הנוסע מּבורדו, עולה-רגל שביקר בארץ בשנת 333. דעה אחרת היא 

ששמו המקורי של המקום הוא ״נחל האגוזים״ (ואדי אל ג׳וז). הרחובות בשכונה נקראים 

על שמות אישים חשובים בהיסטוריה המוסלמית, כמו הגיאוגרף אלמקדסי.   בוואדי ג׳וז 

חיה אוכלוסייה מגוונת, ללא שיוך חמולתי, עם זיקות חברתיות, תרבותיות ומשפחתיות 

  לגדה המערבית. בשולי השכונה נמצאות מערות-קבורה רבות, שלחלקן מסורות-קדושה 

יהודיות (  קבר  שמעון הצדיק,   מערת הסנהדרין הקטנה  ומערת  הרמב״ן). 
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  קבר  שמעון הצדיק

מערת-קבורה חצובה בסלע, שבחזיתה חצר. המערה כוללת חמישה חדרים המחוברים 

במעברים. בחלק מהחדרים מצויים ִמקמרים וִאצטבאות. במערה זוהתה כתובת רומית 

המזכירה אישה בשם יוליה סבינה ונמצאו גם חריתות ביזאנטיות. המסורת מזהה את 

והיה  הספירה  לפני  הרביעית  במאה  שחי  הצדיק,  של  שמעון  כמקום-קבורתו  המערה 

״משיירי כנסת הגדולה״ (מסכת אבות א׳ ב׳). המערה היתה שנים רבות בבעלות ערבית, 

עד שנקנתה על-ידי יהודים בשנת 1876. המערה והחצר שופצו על-ידי ועד הצירים בשנת 

קדושים  למקומות  על-ידי  הרשות  מופעל  והוא  לתפילה  כיום  משמש  המקום   .1918

במשרד התיירות. בל״ג בעומר נהגו יהודים להיאסף כאן לחגיגה גדולה שנוצרה בהקבלה 

לחגיגות רבי שמעון בר-יוחאי בהר מירון.

 מערת הסנהדרין הקטנה

מערכת-קבורה זו חצובה בסלע וכוללת שני אגפים עם חצר ומבוא משותפים. באגף אחד 

חדר מרכזי ושלושה חדרי-קבורה ובאגף השני שישה חדרים. במערה ישנם 19 ִמקמרים 

ו-8 כוכים שנחצבו בשלב מאוחר יותר. מסורת מהמאה ה-19 גורסת כי במערה נקברו 

23 אנשי סנהדרין הקטנה. המערה שימשה כמקום גניזה לספרי-קודש. היא שופצה על-

על-ידי  הרשות  מופעל  והוא  אתר-תפילה  משמש  המקום  בשנת 1918.  הצירים  ועד  ידי 

למקומות קדושים במשרד התיירות.

  מערת  הרמב״ן

המערה, שּבה על-פי המסורת למד והתפלל  הרמב״ן, סמוכה  לקבר  שמעון הצדיק. היא 

בבעלות  נמצא  השטח  ומקום-מגורים.  מחצבה  ושימשה  שני  בימי    בית  כנראה  נוצרה 

משפחת אבו ג׳יבני הערבית, שניסתה לגדרו בשנת 2000 כדי להקים עליו מגרש להשכרת 

רכב. בעקבות תביעה משפטית הכריז שר הדתות כי זהו מקום קדוש וכך גם קבעה ועדה 

שמונתה לבדיקת העניין בעקבות עתירה לבג״ץ. כיום הגישה למקום חופשית, אך העניין 

נתון עדיין בהליכים משפטיים.
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אתרים  בשייח׳ ג׳ראח

שכונת-יוקרה ערבית בצפון ירושלים, שנבנתה החל משנות ה-20 של המאה ה-20 על-

משפחת  נשאשיבי,  ובראשן  בירושלים,  המכובדות  המוסלמיות  המשפחות  מן  כמה  ידי 

שבעקבותיה זכתה השכונה גם לשם   ״שכונת  נשאשיבי״. שמה המקורי ניתן לה בזכות 

המסגד והקבר של השייח׳ ג׳ראח, הנמצא בגבולה הדרומי של השכונה (על גבול  המושבה 

האמריקאית). נראה שמדובר באבו עוביידה אבן אל ג׳ראח, שהיה מפקד צבאי בעיראק 

ובסוריה במאה השביעית ופירוש שמו ״אל ג׳ראח״, הוא ״מקיז הדם״. השכונה מתאפיינת 

בבתים פרטיים מפוארים שחלקם משמש לקונסוליות ולמוסדות שונים. מן השכונה ניתן 

לצפות לעבר אגן   העיר העתיקה.    

  וילה  נשאשיבי —    דרך  הר הזיתים

המבנה שייך למקבץ-בתים של משפחת  נשאשיבי שנבנה בין השנים 1918-1911. הבניין 

כולל ארקדת קשתות בחזית ומדרגות מונומנטאליות. הוא שימש ארמון לפחרי  נשאשיבי 

שנרצח בבגדד ב-1941 בגלל התנגדותו למופתי. בהמשך שימש הבניין את המלך   עבדאללה 

במקום פועל  הירצחו ב-1951.  ביום  וממנו יצא המלך  להר הבית  בירושלים,  בביקוריו 

היום   בית הספר העירוני לבנות אל מאמונייה.

 וילת אִסעַף  נשאשיבי —   דרך  הר הזיתים

הבית תוכנן בסוף שנות ה-30 של המאה ה-20 על-ידי האדריכל ספירו חורי עבור אסעף 

מפואר:  בסגנון  בנוי  הבית  הערבית.  והשפה  הִאסלאם  וחוקר  מחנך  סופר,   נשאשיבי, 

אבנים  מעוטרת  הבניין  חזית  גדול.  גן  דרך  הראשית  לכניסה  מוביל  ייצוגי  מבנה-שער 

לבנות ואדומות ואריחי קרמיקה ארמנים. משני צידי הכניסה מתנשאים שני עצי דקל 

ציבוריים  לצרכים  לווקף  נמכר  הבית  נצח.  חיי  המוסלמית  המסורת  על-פי  המסמלים 

והוקם בו מרכז ״דאר אסעף  נשאשיבי״ לתרבות, אמנות וספרות.

 בית ח׳רופה —   דרך  הר הזיתים

בניין חד-קומתי שנבנה בשנות ה-40 של המאה ה-20. לבניין פתח כניסה מפואר וחלונותיו 

מעוטרים בקשת פרסה עגולה. החזית הסימטרית של הבניין מחולקת לחמישה חלקים 

שביניהם מפרידים תבליטים. האבן היא בעלת גוני לבן ואדמדם. המעבר מקומת הקרקע 

למפלס הגג מוגדר באמצעות פס אבן אופקי (זֻנאר). כיום פועלת במבנה סוכנות ביטוח.
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 מצבת  שיירת הדסה —    דרך שכם פינת   דרך  הר הזיתים

והסטודנטים,  המדע  אנשי  המורים,  האחיות,  הרופאים,   78 את  מנציחה  האנדרטה 

שני  כללה  באפריל 1948.  השיירה  ב-13  הצופים  הדסה  להר  בשיירת  בעלותם  שנרצחו 

אמבולנסים, שני אוטובוסים, שתי משאיות מזון ואספקה לבית החולים  בהר הצופים 

ושני טנדרים משוריינים שליוו אותה.  השיירה הותקפה על-ידי כוחות ערביים בתגובה 

לאירועי   דיר יאסין. במקום התנהל קרב קשה שנמשך כשבע שעות ובמהלכו נטבחו רבים 

מאנשי  השיירה. הבריטים לא התערבו בנעשה, ורק בתום הטבח הם פינו את הפצועים 

וההרוגים למלון שפרד השוכן כ-200 מטרים מן המקום.

  מלון שפרד —   דרך  הר הזיתים

בית זה היה שייך  למופתי חאג׳ אמין אל  חוסייני, המנהיג הדתי והפוליטי הבולט ביותר 

של ערביי       ארץ-ישראל בתקופת  המנדט הבריטי. בשנת 1937, לאחר בריחתו של המופתי 

ידועה,  פלסטינית  אשת-חברה  קטי,  אנטוניוס:  הזוג  בני  בו  להתגורר  עברו  הארץ,  מן 

של  יועצו  מכן  ולאחר  בממשלת  המנדט  בכיר  פקיד  שהיה  ג׳ורג׳,  ההיסטוריון  ובעלה 

להקמת  האסטרטגי  מיקומו  את  וניצלו  ב-1947  הבית  על  השתלטו  הבריטים  המופתי. 

את  הביאו  לבסוף  ורק  הדסה  בטבח   שיירת  הבריטים  צפו  זו  מעמדה  צבאית.  עמדה 

למלון  הבית  הפך  השלטון  הירדני  בתקופת  לעיל).  ( ראו  זה  לבית  והפצועים  ההרוגים 

״שפרד״. לאחר      מלחמת ששת הימים הועבר המבנה לרשות האפוטרופוס על נכסי נפקדים 

והוא מכר אותו בשנת 1985 למיליונר היהודי  ארווין מוסקוביץ׳ ביחד עם ״כרם המופתי״ 

הסמוך. מוסקוביץ׳ שינה את שמו של המלון ל״שפר״ והשכיר אותו למשמר הגבול. כיום 

לשימור,  המיועדת  לחזית  פרט  להריסתו,  תכנית  אושרה   2006 בתחילת  שומם.  הבית 

ולבניית שכונה יהודית בת 76 יחידות דיור.  

 קצר אל מופתי —   דרך  הר הזיתים 

המבנה מופיע כבר במפות מאמצע המאה ה-19. הוא שימש מעון קיץ למשפחת  חוסייני 

ושכן בתוך ״כרם המופתי״. בתחילה היה זה בית קטן, עד שהורחב בשנים 1895-1890 

מפוארת.  לווילה  והיה  ירושלים,  של  המופתי  שהיה  אל  חוסייני,  ד׳אהר  על-ידי  שייח׳ 

במקום פעל עד שנת 2001 מועדון אקדמאים. המבנה נקנה על-ידי היזם הערבי-נוצרי 

אבו דייה שמתכוון להרסו ולבנות במקומו מתחם של אטרקציות תיירותיות.
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מרכז בריאות קהילתי —  רח׳ קלרמון גנו

המבנה הוקם ב-1983 בתכנונו של האדריכל דוד אנטול  ברוצקוס. תכניתו תואמת את 

פנימיות  חצרות  סביב  ומדורגים  קטנים  גושי-בינוי  של  סדרה  על  ומבוססת  הסביבה 

בעלות פרטי-אבן מסורתיים. המרכז נועד לספק שירותים רפואיים לאוכלוסייה הערבית 

בירושלים, וכיום פועלת בו קופ״ח כללית.   

  הקונסוליה הבריטית —  רח׳ ראע׳ב  נשאשיבי

מבנה גדול וחדש שבחלקו הדרומי תשע קשתות. בצידה הימני של חזית הבניין מופיע 

סמל האימפריה הבריטית בתבליט אבן.

אחוות     הר ציון —    רח׳ ראע׳ב  נשאשיבי

מבנה קטן בבעלות הפנטקוסטלים הפרוטסטנטים.

  בית החולים סנט ג׳וזף —  רח׳ ראע׳ב  נשאשיבי

בית  זרים.  ועובדים  ירושלים  של  הערבית  האוכלוסייה  את  המשרת  כללי  בית-חולים 

החולים נחנך בשנת 1954 והוא בבעלות המסדר הקתולי-צרפתי של האחיות סנט ג׳וזף. 

מבנה הכניסה הוא דו-קומתי וחזיתו מודגשת באמצעות עמודים.

  בית-חולים סנט ג׳והן —    רח׳  מוג׳יר א-דין

מבנה תלת-קומתי גדול המשמש בית-חולים לחולי-עיניים ומרפאה לאוכלוסייה הערבית 

הוקם  והוא  ב-1959  הונחה  הפינה  אבן  ושומרון.  לתושבים  מיהודה  וגם  ירושלים  של 

היום.  עד  המקום  בעל  שהוא  ג׳והן,  סנט  האנגליקני  המסדר  על-ידי  שנאספו  מתרומות 

סמל המסדר מופיע בתבליט-אבן בראש המבנה וכן בסורגי החלונות. בשנים האחרונות 

נוספו למבנה אגפים חדשים.

  הקונסוליה האיטלקית —  רח׳  מוג׳יר א-דין פינת    דרך שכם

מבנה דו-קומתי בנוי לבנים אדמדמות. במקום שוכן גם משרד איטלקי לשיתוף-פעולה. 

בעבר שכנה הקונסוליה במבנה חד-קומתי סמוך, על    דרך שכם.
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  הקונסוליה הטורקית —    דרך שכם פינת רח׳ מוסא פידי  אל עלמי

מבנה פינתי תלת-קומתי עם מרפסות מעוגלות. במקום פועל גם מרכז לתרבות טורקית.

  הקונסוליה הספרדית — רח׳ מח״ל

מבנה תלת-קומתי עם גג משונן מעל לחדר המדרגות.

  הקונסוליה הצרפתית — רח׳ ביבארס

בית דו-קומתי שבחזיתו מרפסות עם עמודי-אבן. במקום פועל גם שירות צרפתי לשיתוף-

פעולה. הקונסוליה מפעילה גם משרד  בדרך  הר הזיתים 24.

  הקונסוליה הבלגית — רח׳ ביבארס

מבנה דו-קומתי שבחצרו דקל נישא.

  הקונסוליה השבדית —    דרך שכם

לפני 50  הבפטיסטית.  כיום  הכנסייה  שוכנת  בו  לארסן,  בבית  בעבר  שכנה  הקונסוליה 

שנה עברה  הקונסוליה השבדית למבנה זה. במקום פועלת גם הסוכנות השבדית לשיתוף-

.(SIDA) פעולה ולפיתוח בינלאומי

ארגון שבדי לסעד יחידני (SOIR) —  רח׳ מוסא פידי  אל עלמי

ארגון העוסק בתמיכה במשפחות נזקקות ובתכניות לפיתוח קהילתי למוגבלים. במקום 

יש גם מוסד לילדים מוגבלים. 

  וילה חאג׳ רשיד א- נשאשיבי —  מלון אמבסדור —    דרך שכם

הווילה הוקמה בשנים 1894-1876 והיתה אחד הבתים הראשונים בשכונת   שייח׳ ג׳ראח. 

בקומה  וחצי.  כמטר  היה  קירותיו  ועובי  היטב  מסותתת  מאבן  נבנה  הדו-קומתי  הבית 

העליונה היה אולם מצופה עץ דקורטיבי ורצפתו היתה עשויה שיש יוקרתי. הבית נהרס, 
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ובשנת 1952 הוקם במקומו  מלון אמבסדור.  במלחמת ששת הימים שימש המלון נקודה 

הדרך  להר  על  שליטתו  בזכות  שפרצה  למזרח-ירושלים,  הצנחנים  לחטיבת  אסטרטגית 

הצופים. המלון שופץ לאחרונה והוא משרת רבים מעובדי הקונסוליות באזור.

וילה  ברח׳  שמעון הצדיק

נישאת  הקדמית  החזית  לאורך  ה-20.  המאה  של  ה-30  בשנות  שנבנה  חד-קומתי  בית 

ארקדה על עמודים עם כותרות בסגנון קורינתי. משני צידי הארקדה המרכזית מתנוססים 

משמש  כיום  מורכבים.  בפיתוחי-אבן  מעוטרים  החלונות  אריות.  ראשי  של  תבליטים 

הבית למגורים.

הוועד המנוניטי המרכזי —    דרך שכם

ארגון בינלאומי של המנוניטים הפרוטסטנטים העוסק בתמיכה חומרית ושיפוץ בתים 

הארגון  פונה  האחרונות  בשנים  קהילתיים.  פרויקטים  ובפיתוח  נזקקות  למשפחות 

לפעילות במקומות אחרים בעולם. הוועד עזב את הבניין לפני מספר שנים וכיום יושבת 

במקום נציגות  האיחוד האירופי.

(CRS) שירות הרווחה הקתולי

ארגון בינלאומי המופעל על-ידי הכנסייה הקתולית וקשור לכנסיות קתוליות בארה״ב. 

מוגבלים  לשיקום  הלוואות  ובמתן  נזקקות  למשפחות  חומרית  בתמיכה  עסק  הארגון 

ולפיתוח פרויקטים קהילתיים.
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נספח ב׳  

מפות התפתחות השטח הבנוי  באגן  הקדרון   
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נספח ג׳

 החלופות למיקום מתקן טיהור שפכים 
( מט״ש)  קדרון

חלופה א׳  

כוללת חלוקה של אפיק        נחל  קדרון לשלושה קטעים:

במורד  השפכים  יוזרמו  הזיתים,  מצפון  להר  סמוכה  לנקודה  עד  הראשון,  בקטע 

לנקודת-ניקוז הנמצאת ממזרח   לענתות.

בקטע השני, עד לקו   ארמון הנציב, יועברו השפכים בסניקה לנקודת-ניקוז ממזרח 

 לענתות, שם יוקם מתקן טיפול קדם-ויסות משותף לשני האגנים באתר ב-595+. מהנקודה 

הנ״ל יוזרמו השפכים  למט״ש   נבי-מוסא במערכת הקיימת לאחר ויסות.

שימוש  בשפכים  לעשות  במטרה  יטופל  מהשפכים,  כ-20%  המנקז  השלישי,  הקטע 

חוזר לצורכי חקלאות  בנחל  קדרון.

חלופה ב׳

  מט״ש בגבול השיפוט של העיר, באפיק  הקדרון. ניצול הקולחים מהמורד לאחר שזרמו 
באפיק, נמצא באחריות הרשות למים וביוב באמצעות אגודת מי  בקעת הירדן (״תפיסה״ 

לאתר  סמוך  עובר  התוואי  הירדן.  לבקעת  בצינור  והעברה  בבקעת  הורקניה  מהאפיק 

 מט״ש   נבי-מוסא.)

ייצוב  באתר  המט״ש.  בבוצה  טיפול  הדקלים.  מטעי  להשקיית  הקולחים  איכות 

לתנאי  מותאם  שאופיין  הפתרון  ל-25%-27%.  סחיטה   + א׳)  (לסוג  טרמופילי  אירובי 

השטח הקשים ומחייב בין היתר הטיה במנהור של אפיק  הקדרון לטובת יצירת משטח 

להקמת   המט״ש ופריצת דרך גישה אליו.  

חלופה ג׳ — ״חלופת המדרגות״

חלופה זו כוללת הצעה לפתרון של כ-75% מהקולחים מתחום האגן ושתי תת-חלופות 

לפתרון כ-25% מהקולחים הנותרים.
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הפתרון מורכב מהטיית כ-57% משפכי   אגן  הקדרון בגרביטציה במנהרות באורך שני 

ק״מ מנקודה מזרחית  לעיר העתיקה 695+ עד לנקודה סמוכה וצפונית למחלף הזיתים 

הקולחים  יועברו  הנ״ל,  הצופים). מהנקודה  למנהרת  הר  ובמקביל  (דרומית  ב-650+ 

באמצעות מאסף מקביל למאסף  האוג הדרומי הקיים, עד למפגש עם המאסף הצפוני של 

אגן   האוג מזרחית   לענתות.

הקמת מתקן טיפול קדם-ויסות משותף לשני האגנים באתר ב-595+ מזרחית  לענתות. 

מהנקודה הנ״ל הזרמה   למט״ש   נבי-מוסא במערכת הקיימת לאחר ויסות. כושר ההעברה 

היומי של הקו הקיים, מוכפל בהתאם (על בסיס יומי)  ומגיע ל-60,000 מק״י. השפיעה 

הנוכחית משני האגנים, בניכוי הכמויות מתלפיות-מערב ( ראו בהמשך) כ-44,000 מק״י.  

הרזרבה התפעולית לפיתוח מערך ההולכה בהתאם היא כ-36%.

כיוון  שינוי  באמצעות  תת-אגן  תלפיות-מערב  משפכי   אגן  הקדרון  כ-17%  הטיית 

השאיבה של תחנת  תלפיות (קיימת) מאגן  הקדרון  לאגן רפאים באמצעות קו סניקה של 

3.1 ק״מ (טיפול במט״ש המערבי). חלופה זו מחייבת בנייה-מחדש של התחנה בגלל שינוי 

גובה השאיבה בסדר גודל.

החלופה מאופיינת באפשרות להטות בלו״ז מהיר יחסית, שאינו תלוי בגורמי-חוץ, 

להקטנת  יביא  הדבר  ובאגן   שורק-רפאים.  באגן  האוג  לטיפול  משפכי  הקדרון  כ- 75% 

הבעיה ולצמצום ההזרמה מכ-30,000 מק״י ל-5,000 מק״י.

ל״ברך״  הקדרון,  עד  האפיק  לאורך  להשקיה  ישמשו  דלעיל  המק״י  מ-5,000  חלק 

(נקודת החצייה של האפיק על-ידי הכביש המחבר בין  בית-סחור  לעובַדיה  ואבו-דיס).

מק״י)  (כ-5,000  בית-סחור  ובית-לחם-מזרח  בשפכי  יימהלו  הברך  באזור  השפכים 

יחלחל  השפכים  של  הארי  חלק  ל״ברך״.  ממערב  לאפיק  גולמית  באיכות  המוזרמים 

לאקוויפר בקטע הנחל שממערב  לבקעת  הורקניה.

פתרון ל-25% הנותרים מקולחי  הקדרון:

תת-חלופה 1 — בלתי-תלויה  ברשות הפלסטינית:

 ,+555 ועד  מ-695+  מאגן  הקדרון,  (כ-20%)  המרכזית  מהמדרגה  השפכים  שאיבת   (1)

באמצעות תחנת-שאיבה  בא-עלוזה 750 מק״ש ל-165 מטר [כולל השפיעה מהמדרגה 

התחתונה ( ראו בהמשך) לפתח המנהרה ב-695+ כמפורט לעיל].

 200 ל-555+,  מ-495+  מאגן  הקדרון  כ-5%  התחתונה  מהמדרגה  השפכים  שאיבת   (2)

מק״ש ל-65 מטר, לתחנת  א-עלוזה ב-555+.
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יתרון: חלופה זו זמינה ובלתי-תלויה  ברשות הפלסטינית;

ו-1,000  כיום  מק״ש  של 750  תחנה  מטר.  ל-155  גולמיים  שפכים  שאיבת  חיסרון: 

מק״ש בעתיד הרחוק − פתרון ישים הנדסית וטכנולוגית, אבל יקר לתפעול ולאחזקה. 

במקביל  למט״ש  אינטנסיבית,  בשיטה  באתר   נבי-מוסא,  בשפכי  הקדרון  הטיפול 

האקסטנסיבי לשפכי  האוג. הטיפול לרמה של 20/30 ייצוב הבוצה לסוג א׳.
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נספח ד׳

שיתוף הציבור — דיווח על פגישות 
עם תושבים

ביקור  בג׳בל-מוכבר ב-18.1.07

משתתפים: ישראל  קמחי, מאיה  חושן, מיכל   קורח, ערן   אבני,  מוחמד  נכאל, סמיח זוחייקה, 

נעים עוויסאת, יוסף קונבר, תושבי   ג׳בל-מוכבר.

התושבים העלו מספר בעיות המטרידות אותם:

בנייה: באזור יש צורך רב במבנים חדשים. בתקופה האחרונה נתקלת הבנייה בשכונה   .1

בהתנגדויות של הקבלן עבוד לוי הבונה את  שכונת ״נוף ציון״ בסמוך  לטיילת. אחוזי 

יש  בשכונה  בנייה.  רק 37%  מותרים  שבשכונה  בעוד  הם 400%  לו  שניתנו  הבנייה 

יזמים המעוניינים להקים בניינים ומוסדות ציבור, אך אינם מקבלים אישור-בנייה 

מהעירייה.

תחושת-קיפוח: התושבים סיפרו כי הם משלמים ארנונה אך אינם זוכים לשירותים   .2

אי- של  רחבה  פעולה  לנקוט  או  את  העירייה  לתבוע  שוקלים  התושבים  הולמים. 

תשלום ארנונה.

תשתיות: בשכונה יש בעיות-תשתית רבות:   .3

תשתית הכבישים מיושנת ואינה מתוחזקת כיאות. בשכונה עובר    הכביש  הירדני   ❖

( ״הדרך האמריקאית״) המוליך  ממזרח-ירושלים  לבית-לחם. זהו כביש צר (רוחבו 

שלושה מ׳ בלבד), והוא רצוף בורות וחסר שוליים, אך ישנה תכנית לטפל בו. רוב 

ותכנונם  גדרות,  או  מעקות-בטיחות  ללא  צרות  סמטאות  הם  השכונה  רחובות 

בעייתי. הדרך אל בית הספר  ״צלעה״, המשרת כ-1,800 תלמידים, היא עקלקלה 

התחבורה  תנאי  קטלניות.  תאונות  למספר  כבר  גרם  והדבר  מדרכות  בה  ואין 

הקשים גורמים לפגיעה בנפש, לנזקים ולבלאי מואץ לכלי הרכב.

מקומות-חניה  ואין  מדרכות  אין  רחובות,  שלטי  אין  תמרורים,  קיימים  לא   ❖

לשכונת  בסמוך  רק  אך  אלה,  מרכיבים  קיימים  בו  קטן  אזור  ישנו  מסודרים. 

   תלפיות-מזרח.
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תאורת-רחוב קיימת רק ב-10% מרחובות השכונה.  ❖

תשתיות ביוב וניקוז לא קיימות ברוב חלקי השכונה.  ❖

בשכונה קיימת תשתית טלפון, אך יש בעיות בחיבורים ובאיכות הקווים.   ❖

שמונה   התקינו  התחבורה  ומשרד  אוטובוס.  העירייה  בתחנות  מחסור  ישנו   ❖

סככות והבטיחו להתקין עוד שמונה, אך יש צורך ב-50 סככות.

בתי הספר: רמת הלימודים בבתי הספר בשכונה היא בינונית. בתי הספר סובלים   .4

לכיתות  הוסב  התיכון  הספר  בית  של  הספורט  אולם  ִּבשטחים.  חריפה  ממצוקה 

גם  לומדים  מהשכונה  ילדים  משמרות.  בשתי  הלימודים  התקיימו  שעברה  ובשנה 

 בעיר העתיקה,  בצור באחר ובבתי-ספר פרטיים, ועלות הנסיעות מכבידה על ההורים. 

הסעות למוסדות-חינוך קיימות רק עבור תלמידים שמקום-מגוריהם שני ק״מ ויותר 

מבית הספר. 

והתושבים  לילדים,  גני-משחקים  הכפר  בכל  אין  וגני-משחקים:  ספורט  מגרשי   .5

להכשיר  ניתן  עליהם  שטחים  באזור  שיש  למרות  אחרות,  לשכונות  לנסוע  נאלצים 

על-ידי  נתרם  השטח  בשכונה.  הוואדיות  באחד  קיים  מגרש-כדורגל  גני-משחקים. 

בייעוד  השינוי  עבור  ש״ח  וחצי  מיליון  ממנו  תובע  רכוש  מס  אבל  התושבים  אחד 

התושבים  נוספים.  מתקנים  או  יציעים  בו  ואין  דשא  מכוסה  אינו  המגרש  השטח. 

מוכנים להשלים את הדשא על חשבונם, אך חוששים לסבך את בעל הקרקע.

איסוף אשפה: פחי האשפה שקיימים בכפר הם קטנים ומספיקים לכ-10% מכמות   .6

האשפה. ברחבי השכונה פזורות ערימות-זבל גדולות.  העירייה אינה מחליפה פחי-

זבל ישנים. בעבר סופקו בשכונה שקיות-זבל, אך החלוקה פסקה. 

מתנ״ס   בית- של  השירות  לאזור  שייכת  והיא  קהילתי  מִנהל  או  מתנ״ס  אין  בשכונה 

נאלצים  לשירותי-רווחה  שזקוקים  התושבים  לשירותיו.  זוכה  אינה  בפועל  אך  צפאפה, 

לכתת רגליהם עד ללשכה בשכונת   ּבאּב א-זהרה.

שכונת    שייח׳ סעד

תושבי   ג׳בל-מוכבר.  על-ידי  האחרונות  השנים  ב-20  בהדרגה  נבנתה  סעד  שכונת    שייח׳ 

היא חלק  מג׳בל-מוכבר ומקבלת את כל השירותים (חינוך, בריאות וכדומה) בשכונה, אך 

נמצאת מחוץ לשטח השיפוט של ירושלים. הדבר לא הפריע עשרות שנים, עד שהחלה 
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הקמת    גדר ההפרדה האמורה לחצוץ בין השכונה לבין שאר חלקי   ג׳בל-מוכבר. גם דרך 

סעד  להגיע  לשייח׳  אפשרות  אין  האמריקאית.  מכיוון  הדרך  היא  השכונה  אל  הגישה 

מכיוון אחר. השינוי גרם לעזיבה המונית של השכונה וכיום כשני שלישים מן הדירות 

בה ריקות. בשכונה כ-1,500 תושבים, כ-1,000 מהם מחזיקים בתעודות-זהות ישראליות. 

כיום ניצב בכניסה לשייח׳ סעד מחסום ובו נבדקים כל האנשים המבקשים לעבור בו, 

לתושבים,  סבל  גורם  והדבר  המתנה  סככת  אין  במקום  וכד׳.  חולים  תלמידים,  כולל 

שנקטו הליכים משפטיים נגד העבודות והעניין נידון  בבית המשפט העליון.

המלצות

האגן.  במרחב  מסודרת  בנייה  שתאפשר  מפורטת  תכנית-ִמתאר  בדחיפות  דרושה   .1

יותר  להיענות  יש  הסדר-מקרקעין.  ואין  חלוקה  תכנית  שאין  בכך  הוא  הקושי 

לדרישות התושבים.

הגדול  הפער  על  לסגור  כדי  העיר  המיועדים  למזרח  התקציבים  את  להגדיל  יש    .2

בהשקעות בין שני חלקי העיר ולענות על תחושות התסכול של התושבים.

של  במודל  להשתמש  כדאי  התשתיות.  בתחום  משמעותיות  השקעות  דרושות   .3

או  התושבים,  ואילו  החומרים  את  מממנת  שבו  העירייה  משותפים״  ״פרויקטים 

קבלן מטעמם, מבצעים את העבודה.

למוסדות-חינוך  האב  להמלצות   תכנית  בהתאם  נוספים,  מבני-חינוך  להקים  יש   .4

 במזרח העיר.

יש לבדוק אפשרות להקמת מגרשי ספורט וגני-משחקים בשכונה. מובן שהדבר קשור   .5

להסדרת התכנון באזור.

על  העירייה לשפר את תדירות פינוי האשפה ולתחזק את המיכלים הקיימים.  .6

יש לבחון אפשרות להקמת מתנ״ס ולשכת-רווחה בשכונה.  .7

בעיית שכונת    שייח׳ סעד חורגת מעבר לממד השכונתי וקשורה לנושא הכללי של    גדר   .8

ההפרדה. 

דרושה מחשבה רעננה ויצירתית כדי לאפשר לתושבים לסייע לעצמם. דרושה יותר   .9

פתיחות מצד  העירייה.
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ביקור   בוואדי ג׳וז — 7.2.07

משתתפים: ישראל  קמחי, מאיה  חושן, מיכל  קורח, יאיר   אסף-שפירא, ערן  אבני,  מוחמד 

 נכאל, עפיף ח׳טיב, אבו נאסר, אבו שאהר שרבאתי — מוכתר    ואדי ג׳וז  ושייח׳ ג׳ראח.

התושבים העלו את הבעיות העיקריות המטרידות אותם:

1.    גדר ההפרדה: אבו נאסר תיאר את    גדר ההפרדה כבעיה המרכזית של התושבים. הוא 

חלקי  כל  בין  קשרים  שישנם  ציין  הוא  והתקוות.״  החיים  את  הרסה  ש״הגדר  טען 

אנשים  נעו  בעבר  (  יריחו,   בית-לחם,    רמאללה,         אבו-דיס,  עזרייה).  ירושלים״  ״מחוז 

בחופשיות וצעירים עברו לגור ביישובים שמחוץ לירושלים. כיום קשה מאוד לעבור 

את הגדר. הדבר גורם לבעיות חברתיות ומשפחתיות (כמו קשיים במימוש נישואין) 

וגם המסחר בשכונה נפגע בגלל שקונים אינם מגיעים. הצעירים מחפשים דיור בתוך 

ירושלים, כדי שלא לאבד את זכויותיהם כתושבי העיר.

הבעיה הביטחונית: היחסים בין ערבים ליהודים הידרדרו לאחרונה. בעת מתיחות   .2

ביטחונית (כמו בתחילת העבודות  במעלה המוגרבים) נחסמים כבישים והדבר פגע 

בתושבים ובפעילות המסחרית באזור. אפשרות המעבר במחסומים היא אקראית — 

לפעמים ניתנת האפשרות לעבור ולפעמים לא. לתושבי     מזרח-ירושלים יש הגבלות 

במעבר במחסומים שונים. לדוגמה: תושב    ואדי ג׳וז אינו  מורשה לעבור דרך מחסום 

   בית-חנינא. אבו נאסר סיפר בשם תושבי    סילואן, כי הם אינם מורשים להיכנס  להר 

הבית דרך שער המוגרבים ונאלצים להרחיק עד   שער האריות.

בתי הספר: בבתי הספר ניּכרת מצוקת-חדרים קשה, ובשכונה שורר מחסור בבתי-  .3

ספר יסודיים.   בית הספר התיכון אל-מאמונייה רחוק יחסית ואין אליו הסעות. בתי 

הספר הפרטיים יקרים מדי. אבו שאהר סיפר שבבית הספר המכין   בא-טור לומדים 

בקראוונים דולפים.

עוד  יש  בשכונה  רב.  ממון  ועולה  בעייתי  הוא  הבנייה  היתרי  קבלת  תהליך  בנייה:   .4

עתודות קרקע לבנייה, אך הבנייה אינה מתממשת. לאחרונה הופקעו 45 דונם לצורכי 

בחיפוש  לעזוב  נאלצים  והצעירים  גדלה  האוכלוסייה  הלאומי   ״עמק-צורים״.   הגן 

אחרי דירות, שכן מחירי השכירות במקום גבוהים מאוד. התושבים מעוניינים להפוך 

לתוספת  תכנית  בשכונה.  בדירות  המחסור  בשל  לאזור-מגורים  התעשייה  אזור  את 

מגורים בשכונה לא בוצעה.

תחושת קיפוח: התושבים טוענים כי הם משלמים ארנונה למגורים ולמסחר בדרגות   .5

הגבוהות ביותר (אזור א׳ וב׳) למרות שרמת-הכנסתם צנועה לדבריהם, אך בה בעת 
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הם אינם זוכים לשירותים מתאימים. הם מבקשים לעדכן את הגדרת האזורים כדי 

שתתאים למצב בשטח. 

תחבורה ציבורית: אין קו אוטובוס שיחבר את השכונה עם אזור      שער שכם. קווי 36   .6

ו-63  לאבו-דיס עוברים הרחק מן השכונה. בעבר שירת קו 71 את השכונה וחיבר את 

   מע״ר מזרח  לוואדי ג׳וז  ולשייח׳ ג׳ראח. התושבים פנו לאחראים על מערך התחבורה 

החדש אך לא נענו, למרות שבעלי הקו  להר הזיתים מוכנים לעבור גם בשכונה.

תשתיות: הכבישים בשכונה לא זופתו כבר 40 שנה.   .7

ניקיון:  העירייה כמעט שאינה מנקה את האזור והזבל נערם ברחובות.   .8

שירותים לציבור: התושבים זקוקים למועדונים לזקנים ולנוער.  .9

התושבים ציינו כי ישנם גם צדדים חיוביים בפעילות השלטון הישראלי: ביטוח בריאות, 

מועדון קשישים  במרכז פיילי, מערכות החינוך, החוק והמשפט מסודרות.

למוכתר יש קשר עם יועצי ראש העיר לענייני ערבים ולשכונות, אך הוא תיאר מצב 

שבו ״אין עם מי לדבר״ − כל בקשותיו אינן נענות, הן בעירייה והן במוסדות אחרים (כמו 

התושבים  נדרשו  גדול,  קו-ביוב  בשכונה  הוקם  שכאשר  כך  על  התלונן  הוא  המשטרה). 

לשלם סכום גבוה ללא כל התראה מראש.

תושבי     מזרח-ירושלים חשים קרועים בין שלוש זהויות: פלסטינית, ירדנית וישראלית. 

בעת חתונה נערכים שלושה חוזים, על-פי ההשתייכויות הנ״ל. תושבי    ואדי ג׳וז מרגישים 

קשר חזק לירושלים והשתייכותם למקום חשובה להם מאוד. הם מספרים כי הם מוכנים 

לוותר על התנאים הסוציאליים אך לא על המגורים בעיר. עם זאת, הם לא מעוניינים 

שתעודת הזהות הישראלית תישלל מהם. 

התושבים הצביעו על תופעה חברתית בעייתית של ״התרסקות המשפחה״ — פגיעה 

במסורת המוסלמית בעקבות חדירת תרבות המערב. הם סיפרו על נשים שמתלוננות נגד 

בעליהן במשטרה, על שוטרים המעודדים אותן להאשים את בעליהן באונס ועל נערות 

הבורחות עם חבריהן ולעתים נכנסות להריון. אבו שאהר, שיש לו הכרה חברתית כשופט, 

כמגשר וכבורר, מטפל בבעיות של נערות כאלו ואוסף אותן לביתו עד לפתרון הבעיה. הוא 

מדבר עם כל הנוגעים בדבר ומכשיר את הנישואין בעוד שהמוכתר חותם על החוזים. 

93 טקסי-נישואין כאלה נערכו בשנתיים האחרונות. אבו שאהר זקוק למקום מסודר בו 

ישהו הנערות (מעין מקלט לנשים בסיכון) והוא מוכן לנהל אותו אם יוקם.
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המלצות

יש להקים מבני-חינוך נוספים בהתאם להמלצות  תכנית האב למוסדות-חינוך  במזרח   .1

העיר. בימים אלה נבנה בית-ספר גדול בצפון השכונה, במימון סעודי.

בעיית הקושי בבנייה קיימת ברוב אזורי   מזרח העיר והפתרון צריך להיות כולל לכל   .2

האזורים באמצעות הכנת תב״עות, תכניות-מתאר, הסדרי-קרקעות וכדומה.

הגדול  הפער  את  לסגור  כדי  העיר  למזרח  המיועדים  התקציבים  את  להגדיל  יש   .3

בהשקעות. יש לבדוק בעירייה אפשרות לעדכן את אזורי הארנונה.

יש לקדם את הפעלתו של קו אוטובוס שישרת את השכונה במסגרת תכנית התחבורה   .4

 במזרח העיר.

5.  העירייה צריכה להשקיע בשיפור תשתית הכבישים בשכונה, בניקיון ובהקמת מבני-

ציבור.

ביקור  בוואדי קדום — 6.3.07

משתתפים: ישראל  קמחי, מאיה  חושן, מיכל  קורח, יאיר  אסף-שפירא, ערן  אבני,  מוחמד 

 נכאל, אבו נאזי, אבו נור.

שכונת   ואדי קדום היא אחת השכונות העניות ביותר  במזרח-ירושלים. היא משתרעת בין 

שכונת  מעלה הזיתים בצפון  לעין א-לוזה בדרום ומגיעה עד  לכביש האמריקאי. השכונה 

מאוכלסת  בחברונים ולדברי אבו נאזי חיים בה מעל 10,000 נפש. רבים מתושבי השכונה 

נתמכים בקצבאות שונות. בשכונה פועל ועד בראשות אבו-נאזי ויש בו מהנדסים ועורכי-

דין. נציגי התושבים העלו את הבעיות העיקריות המטרידות אותם:

בנייה: למעשה, בשכונה אין כמעט בתים שנבנו באורח חוקי. התושבים מעוניינים   .1

לשמור על החוק, אך  העירייה מכשילה את תהליך קבלת היתרי הבנייה. האוכלוסייה 

גדלה והתושבים נאלצים לבנות באופן לא חוקי. תושבים רבים בשכונה נדרשו לשלם 

צווי-הריסה  הוצאו  מהמבנים  רבים  נגד  בלתי-חוקית.  בנייה  עקב  גבוהים  קנסות 

מאימת  ובפחונים  במערות  המתגוררים  תושבים  ישנם  לפועל.  הוצאו  כבר  וחלקם 

הריסת הבתים או עקב הריסת בתיהם. 

תחושת-קיפוח: אבו נאזי סיפר שהתושבים מרגישים כאילו הם אינם קיימים מבחינת   .2

פקחי  את  רואים  והם  לתלונותיהם  מתייחסת  אינה   העירייה  והממשלה.  העירייה 
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שהעירייה  מרגישים  התושבים  בלתי-חוקית.  לבנייה  בחשד  כשמדובר  רק   העירייה 

דורשת מסים וקנסות אך אינה מספקת שירותים. התושבים אינם בקיאים בחוקים 

למעשה  נופלת  השכונה  טענותיהם.  את  לשטוח  עליהם  מקשה  והדבר  העירוניים 

מאידך-גיסא.  הפלסטינית  מחד-גיסא  והרשות  —   עיריית-ירושלים  הכיסאות  בין 

בשנות ה-90 ביקשו התושבים מהעירייה עגלות-אשפה ונאמר להם ללכת  לאבו-דיס 

ולהתלונן שם. 

עם  אמנה  על  חתמו  התושבים  השכונה.  לילדי  גדול  בבית-ספר  צורך  יש  בתי-ספר:   .3

 העירייה לבניית בית-ספר בשכונה. אחד התושבים תרם את הקרקע, נעשו מדידות 

והתקיימו דיונים עם נציגי  העירייה, אך בית הספר לא נבנה. במקומו הוקם בית-ספר 

קטן בקראוונים בסמוך לצומת הכניסה לשכונה, שם הצפיפות גדולה ואין מקום לכל 

הילדים. ישנם ילדים הלומדים בבית הספר  ״צלעה״  בג׳בל-מוכבר, אך הדרך אליו 

ארוכה ותלולה. יש הסעות בתשלום לבית הספר, אך הילדים אינם משתמשים בהן. 

ילדים אחרים לומדים  בראס אל עמוד. התושבים ביקשו מהעירייה לארגן הסעות 

לאיסוף התלמידים  לראס אל עמוד, אך הדבר לא נעשה. כתוצאה מכך יש בשכונה 

ילדים רבים שאינם לומדים כלל. בשכונה ישנו גם מחסור בגני-ילדים. אלה הקיימים 

הם גנים פרטיים שדורשים תשלום גבוה.

החורף.  לעונת  די  בהן  אין  אך  וניקוז,  ביוב  מערכות  פועלות  בשכונה  תשתיות:   .4

מִּפתחי  רבים  סלעים.  והתמוטטות  סחף  לשיטפונות,  גורמת  התלולה  הטופוגרפיה 

הניקוז סתומים והדבר גורם להצפת רחובות ובתים. הכביש העובר במרכז הוואדי 

מדרכות.  כביש  אין  ובשכונה  רבות  שנים  מזה  שופץ  ולא  התושבים  על-ידי  נבנה 

כדי  להיהרס  אמורים  בתים  ומספר  השכונה  בשולי  לעבור  אמור  המזרחי  הטבעת 

איכות-חייהם  את  תשפר  הכביש  שסלילת  מקווים  התושבים  סלילתו.  את  לאפשר 

והם דורשים שהעירייה תיידע אותם על התקדמות בתכניות.

תחבורה ציבורית: קו 5  לג׳בל-מוכבר עובר רק בצומת הכניסה לשכונה, אך אינו נכנס   .5

אליה. 

מגרשי ספורט וגני-משחקים: אין בשכונה גני-משחקים לילדים והם נאלצים למצוא   .6

תעסוקה אחרת, כמו רכיבה על חמורים או גלישה על מורדות. ילדים רבים נפגעים 

בתאונות.

איסוף אשפה ובעיות סביבתיות: כמעט שאין איסוף אשפה בשכונה. מספר מכולות   .7

האשפה אינו מספיק ובמקומות רבים הצטברו ערימות זבל גדולות. לדברי התושבים, 
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עובדי ניקיון כמעט שאינם נראים בשכונה. כבשים ועזים מסתובבות בשכונה ויוצרות 

מטרד, אך הפניות לפיקוח העירוני אינן נענות. 

היא  הקרובה  המרפאה  בנק.  סניף  או  דואר  סניף  אין  בשכונה  לציבור:  שירותים   .8

 בעין א-לוזה, הרחק ממרכז השכונה. כמו כן חסר בשכונה מועדון קשישים. השכונה 

משתייכת לאזור השירות של מתנ״ס א-טור,       אך בפועל אינה זוכה לשירותיו. אבו 

נור טען שנזי אנסארי, מנהל מִנהל קהילתי א-טור,       לוקח את כל התקציב לשכונתו. 

התושבים מעוניינים בהקמת מתנ״ס בשכונתם, אך  העירייה לא אישרה זאת.

התושבים נקטו מספר פעולות כדי לפתור את בעיית הבנייה הבלתי-חוקית והם מוכנים 

אף לשלם מכספם לשם כך.  לעירייה הוגשה בקשה לשינוי ייעוד קרקע משטח ירוק לשטח 

לבנייה.  העירייה דרשה 100,000 דולר לשם כך והבקשה לא התקבלה. התושבים חשים 

שמהנדסים ועורכי הדין שנשכרו לשם כך ניצלו אותם ולא סייעו להם בפתרון הבעיה. 

כיום יש על הפרק תכנית לבנייה על כ-50 דונם, שהוכנה על-ידי אדריכל ששכרו. תושבי 

השכונה נעזרים בעמותת ״במקום״ ובמאיר מרגלית, חבר מועצת העיר מטעם מר״צ.

התושבים סיפרו שטדי   קולק בא לבקר, בזמנו, בשכונה ולאחל להם חג שמח, בעוד 

 שאהוד אולמרט כראש העיר פעל רק בנושא הריסת בתים. למרות האכזבה מהעירייה, 

אבו נאזי סיפר שבבחירות האחרונות אורגנו הסעות מחצרו לקלפי. אורי   לופוליאנסקי 

הבטיח לפעול למען   מזרח העיר אך בפועל המצב לא השתנה. יצוין כי אחוז המצביעים 

היה מזערי בשל התנגדות  הרשות הפלסטינית.

בשנים האחרונות נכנסו לאזור אלפי אנשים שלפני הקמת    גדר ההפרדה גרו מחוץ 

לשטח המוניציּפאלי של ירושלים. הם עשו זאת מחשש לאבד זכויות סוציאליות ומחשש 

שתישלל מהם הנגישות לתחומי העיר. יש עשירים שעזבו וילות  באבו-דיס כדי להתגורר 

המציאות  אך  קצוב,  לזמן  רק  יבואו  שהם  חשבו  מהתושבים  חלק  ירושלים.  בתחומי 

התושבים  תוספת  קשים.  בתנאי-מגורים  חלקם  במקום,  נותרו  והם  פניהם  על  טפחה 

הקשתה עוד יותר על המצב בשכונה.

לאחרונה הוסרט בשכונה סרט שאמור לעלות לאקרנים בקרוב. התושבים מקווים 

שאולי סרט זה יעזור להם בפתרון בעיותיהם.

המלצות

יש למצוא פתרון כולל לבעיית הבנייה הבלתי-חוקית ולהכין תב״ע לשכונה. התכנית   .1

העומדת כיום על הפרק עשויה לסייע בשיפור המצב, אך היא אינה כוללת את כל 
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אדמות השכונה. בשכונה קיימות אדמות נוספות הראויות לבנייה. חלקות האדמה 

בשכונה מחולקות בין המשפחות וניתן להסדיר את הקרקעות. 

יש להקים בית-ספר גדול בשכונה, בהתאם להמלצות  תכנית האב למוסדות-חינוך   .2

 במזרח העיר. 

יש צורך בהשקעות משמעותיות בתחום התשתיות, בעיקר בתחומי הניקוז, הכבישים   .3

והמדרכות. 

יש לבדוק אפשרות כניסתו של קו אוטובוס לשכונה כדי לשפר את נגישות התושבים   .4

לשאר חלקי העיר.

יש לבדוק אפשרות להקמת גני-משחקים, סניפי דואר, בנק, מרפאה, מתנ״ס ומועדון   .5

קשישים בשכונה.

על  העירייה להגדיל את תדירות איסוף האשפה בשכונה ולהוסיף מכולות אשפה.  .6

ביקור  באבו-תור — 30.4.07

משתתפים: ישראל  קמחי, מאיה  חושן, מיכל  קורח, יאיר  אסף-שפירא, ערן  אבני,  מוחמד 

 נכאל, אבו ניז׳מי, אבו רומיילה, אימאן, היבא, סעדה (מורות בבית הספר).

     אבו-תור נחשבה בתקופת השלטון  הירדני לשכונה במעמד גבוה, אך מצבה הידרדר עם 

השנים וכיום היא נחשבת לאחת השכונות העניות  במזרח-ירושלים. הכנסתם הכספית 

הארנונה  תשלומי  זאת,  עם  מרובות-ילדים.  הן  רבות  ומשפחות  נמוכה  התושבים  של 

דומים לאלה  שבמערב העיר. בשכונה קיימות תופעות של אלימות, סחר בסמים, זנות 

וגניבות, אך המשטרה אינה פועלת לעצור אותן. הגורם לכך הוא כניסת אנשים שאינם 

מן השכונה, חלקם עבריינים. על-פי דברי אבו ניז׳מי, גרים בשכונה 22 אלף איש. רוב 

התושבים הם  חברונים במקור, ובשכונה מתגוררים גם מעט נוצרים ויהודים. בשכונה יש 

מסחר זעיר, והתושבים עושים את קניותיהם גם  בעיר העתיקה. בשכונה פועלים סניפים 

של קופות החולים ״כללית״ ו״לאומית״ המופעלים על-ידי זכיינים.

המפגש נערך בבית הספר ״אחמד סאמח אל חאלדי״ לבנים. מדובר למעשה בשלוחה 

של בית הספר ״אחמד סאמח״ הישן שהוקם ב-1998. בבית הספר לומדים כ-550 תלמידים 

בכיתות א׳-ט׳. בכל כיתה לומדים 34-32 תלמידים. בית הספר תוכנן להיות בי״ס תיכון 

אך הוסב ליסודי. תלמידי התיכון נוסעים בהסעות לבית הספר   בא-טור.



324

הדובר העיקרי במפגש היה אבו ניז׳מי ואלו הבעיות העיקריות שעלו:

תנועה וחניה: הרחובות בשכונה צרים ומספר המכוניות גדול יחסית. הרחוב הראשי —   .1

   רח׳      אבו-תור — משמש לחניה משני צדדיו. האוטובוסים מתקשים לעבור והמדרכות 

נחסמות על-ידי מכוניות חונות. הדבר גורם לעומס ולמחסור במקומות-חניה ומכאן 

למתחים, לקטטות ולתאונות-דרכים רבות. בשנה שעברה אירעו בשכונה 49 תאונות 

מחוץ  בהסעות  מגיעים  הספר  בבית  המורים  תושבים.  שלושה  נהרגו  בהם  דרכים 

לשכונה ומאחרים לכיתות בשל בעיות התנועה. אלה שמגיעים ברכב אינם מוצאים 

חניה סמוך לבית הספר. ועד השכונה ניסה להסדיר את עניין החניה, אך השטחים 

שאותרו להקמת חניונים לא אושרו על-ידי  העירייה (הם בבעלות  קק״ל ומנזר נוצרי). 

חניון הוכשר בסמוך לבית הספר ״אחמד סאמח״ הישן, אך התושבים אינם ששים 

לחנות בו. 

מצוקת חדרים בבית הספר: בבית הספר חסרות כיתות והתלמידים נאלצים ללמוד   .2

בכיתות מאולתרות במסדרון, במקלט ובחדרי שירותים שהוסבו לכיתות. בעבר הועלו 

הצעות להוספת קומות לבית הספר או להצבת קראוונים, אך הדבר לא נעשה. 

במהירות  גדלה  האוכלוסייה  בשכונה.  אישורי-בנייה  לקבל  מאוד  קשה  בנייה:   .3

קנסות  מטילה  ובטלאים.  העירייה  חוקי  לא  באופן  לבנות  נאלצים  והתושבים 

עבור  מ״ר  בגודל 480  מבנה  הקים  ניז׳מי  אבו  אלה.  למבנים  צווי-הריסה  ומוציאה 

משפחתו הענפה (14 ילדים ו-38 נכדים) אך המבנה נהרס על-ידי  העירייה. 

לעיר  שמחוץ  ליישובים  השכונה  את  שעזבו  רבים  תושבים  ההפרדה:  השפעת    גדר   .4

כמו         אבו-דיס    וא-רם, חזרו אליה בעקבות הקמת    גדר ההפרדה. הדבר הביא לעלייה 

בצפיפות הדיור וללחץ על תשתיות השכונה. חנויות רבות הפכו לבתי-מגורים. רבים 

מהחוזרים מובטלים וחיים מדמי אבטלה ומהשלמת הכנסה. 

תחבורה ציבורית: בשכונה עובר קו 76א׳ המחבר אותה עם    מע״ר מזרח. הקו הוקם   .5

חברת  שתוקם  נאמר  בהסכם  התחבורה.  למשרד  השכונה  ועד  בין  הסכם  בעקבות 

תושבי  של  גבם  מאחורי  פעל  המשרד  אך  השכונה,  תושבי  של  עצמאית  תחבורה 

השכונה ונתן את הזיכיון לאדם חיצוני. אבו ניז׳מי התלונן על כך שלעתים התושבים 

מחכים שעות רבות לאוטובוס, אם כי בעת ביקורנו עברו אוטובוסים רבים במקום. 

בשכונה חסרות סככות-המתנה לאוטובוס. 

סובלת  והשכונה  רב  זמן  מזה  תוקנו  לא  בשכונה  הכבישים  ושירותים:  תשתיות   .6

רק  מתוקנות  התקלות  אך  ביוב,  מערכת  פועלת  בשכונה  בשירותי-ציבור.  ממחסור 

לא  אך  לבתים,  ומספרים  לרחובות  שמות  לתת  ביקשו  התושבים  רב.  זמן  כעבור 
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בשנים  אך  התושבים,  לצורכי  היענות  יותר  הורגשה  של  טדי  קולק  בתקופתו  נענו. 

האחרונות מרגישים התושבים שאין אל מי לפנות.

ניקיון: על השכונה כולה אחראי רק עובד-ניקיון אחד והשכונה מלוכלכת. תושבים   .7

המוח  קרום  דלקת  להתפרצות  גרם  הדבר  הספר.  בית  ליד  אשפה  להשליך  נוהגים 

שגרמה למותם של שלושה. רק לאחרונה הובאו מכולות-אשפה גדולות (״צפרדעים״) 

לשכונה.

דואר: התושבים זקוקים לסניף דואר או לחלוקת-דואר מסודרת. כיום הדואר נזרק   .8

בסביבת ביתו של הנמען. הוועד מצא שלושה מקומות פוטנציאליים להקמת סניף 

דואר, אך דבר לא נעשה. לאחרונה נערכה פגישה עם מספר ראשי ועדים  במזרח העיר 

בנושא זה, אך היא לא הביאה לפתרון.

המלצות

על  הלחץ  את  להגביר  יש  ובמקביל  בשכונה,  נוספים  חניונים  הקמת  לאפשר  יש   .1

התושבים לשתף-פעולה עם העקרונות החדשים. 

לאתר  וכן  קראוונים,  הצבת  או  קומות  תוספת  על-ידי  הספר  בית  את  להרחיב  יש   .2

שטחים למבני-חינוך נוספים.

בעיית הבנייה קיימת ברוב אזורי   מזרח העיר והפתרון צריך לכלול את כל האזורים   .3

באמצעות הכנת תב״עות, תכניות מתאר, הסדרי-קרקעות וכדומה.

סככות  ולהקמת  הניקיון  ורמת  הכבישים  תשתית  לשיפור  לדאוג  צריכה  4.  העירייה 

בתחנות האוטובוס. כמו כן יש לקדם מתן שמות לרחובות ומספרים לבתי השכונה 

ולפעול להקמת סניף דואר.
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נספח ה׳

מצאי בתי-מלון ואכסניות
 באגן החזותי של   העיר העתיקה 

בתי-מלון ואכסניות  במערב העיר

בתי-מלון

1.  מלון אלדן (בעבר: מנורה) —  רח׳  המלך דוד 24 — 76 חדרים.

השתייך  המלון  חדרים.   130  — 31 אריאל) —   דרך       חברון  (בעבר:  בוטיק  דן  2.   מלון 

לרשת מלונות אטלס וכיום לרשת מלונות דן.

3.   מלון גרנד קורט —  רח׳  סנט ג׳ורג׳ 15 — 442 חדרים. המלון נפתח ב-2005 והוא 

מתנשא לגובה 10 קומות.

מלון דן פנורמה (בעבר: מוריה פלאזה) — רח׳  קרן היסוד 39 — 292 חדרים. המלון   .4

נמצא בבעלות רשת מלונות דן.

בשנת 1931  הוקם  המבנה  חדרים.   237 דוד 23 —  דוד —  רח׳  המלך  5.  מלון  המלך 

מלונות       ארץ- ״חברת  עבור  צ׳ייקין,  בנימין  ובשיתוף  פוגט  אמיל  האדריכל  בתכנון 

ישראל״ בבעלות משפחת מוסרי ממצרים. זהו מלון היוקרה הבולט בעיר והוא נמצא 

בבעלות רשת מלונות דן.

אחד  זהו  חדרים.   56  —  26 דוד  —  רח׳  המלך  הקשתות״  ״שלוש  6.   מלון  ימק״א 

הבניינים ההיסטוריים הבולטים בעיר, שנבנה ב-1933 על-ידי  האגודה הבינלאומית 

של הנוצרים הצעירים (YMCA) בתכנון האדריכל האמריקאי ארתור לואיס הרמון, 

שתכנן גם את ה״אמפייר סטייט בילדינג״ בניו-יורק. 

7.   מלון  המלך  שלמה —  רח׳  המלך דוד 32 — 148 חדרים.

8.  מלון     הר ציון —   דרך       חברון 17 — 140 חדרים. מבנה היסטורי שנבנה מאבן צהבהבה 

ב-1882 כבית-חולים למחלות עיניים של המסדר האנגלי סנט ג׳והן, ושימש בתפקידו 

מסעדות  ולמתחם  למלון  והוסב   1986-1978 בשנים  שוקם  המתחם   .1948 עד  זה 

ומשרדים.

9.  מלון  מצודת-דוד —  רח׳  המלך דוד 7 — 384 חדרים. המלון, שצורתו כפרסה פתוחה 

אל מול חומות   העיר העתיקה, תוכנן בידי האדריכל משה  ספדי והוקם בשנות ה-90 

של המאה ה-20.
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10.   מלון נובוטל —  רח׳  סנט ג׳ורג׳ 9 — 394 חדרים. המלון שייך לרשת הבינלאומית 

״אקור״.

11.   מלון ענבל (בעבר: לרום) — רחוב ז׳בוטינסקי 3 (״מתחם  עומרייה״) — 294 חדרים.

12.   מלון עץ הזית —  רח׳  סנט ג׳ורג׳ 23 — 300 חדרים. המלון נבנה סביב עץ-זית עתיק 

ונפתח בשנת 2000.

13.   מלון פנינת-ירושלים (בעבר: פנינת-דן) — כיכר צה״ל — 110 חדרים. המלון נבנה 

מלונות  לקבוצת  היום  משתייך  והוא  ההיסטורי  ״פאסט״  עמד  מלון  בו  במקום 

״Tamares״.
לרשת  שייך  המלון  חדרים.   200  — 60 ג׳ורג׳  המלכים —   רח׳   המלך  פרימה  14.   מלון 

מלונות פרימה. 

מלון ריג׳נסי (בעבר: הייאט) — רח׳ לח״י 32 — 502 חדרים. המבנה הושלם בשנת   .15

של  הכניסה  אולם  פנימיות.  חצרות  סביב  הבנויים  אגפים  שישה  כולל  והוא   1987

המלון דמוי חצר פנימית מקורה, שבמרכזה נובע מפל-מים. 

ב-1977  הוקם  המלון  חדרים.  ג׳ורג׳ 47 — 290  פלאזה —  רח׳   המלך  שרתון  מלון   .16

בתכנון האדריכל מרדכי בן-חורין והוא דמוי קופסה עם עיצוב ״תחרה״. הבניין ניצב 

לרחוב ומהרחבה שנוצרה לידו נשקפת חומת   העיר העתיקה. המלון משתייך לרשת 

״שרתון״.

סה״כ: 16 מלונות, 3,995 חדרים.

אכסניות

ב-1904-1884  הוקם  הבניין  חדרים.   140  — הצנחנים  רח׳   — אכסניית   נוטרדם   .1

בתכנונם של האב בריססיה והאב בובה. הבניין שוקם בשנת 1978 לפי תכנית של 

האדריכל פרנצ׳סקו מונטנה ומשמש כיום מלון יוקרתי לצליינים, מרכז לימוד ומחקר 

ומרכז פעילות תרבותי ודתי קתולי.

אכסניית גשר —  רח׳  המלך דוד 10 — 39 חדרים. המבנה בו שוכנת האכסניה נבנה   .2

מחוץ  שקמה  השנייה  השכונה  משכונת  מחנה-ישראל —  כחלק  ה-19  המאה  בסוף 

לחומות. ב-1993 נבנה במקום מרכז   ארגון ״גשר״ העוסק בקירוב לבבות בין דתיים 

לחילונים. המתחם משמש אכסניה ומרכז למפגשים וסמינרים. 

חדרים.   52  —  6 רחוב  אליהו  שמעא   — ובית-הארחה  בית-שמואל  אכסניה   .3

מתקדמת  ליהדות  התנועה  עבור   1986 בשנת  נבנה  הבניינים  ״בית-שמואל״  מקבץ 

(הרפורמית) בתכנון האדריכל משה  ספדי. במקום כיתות-לימוד, אודיטוריום, אולם 

אירועים וחדרי-אירוח.
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אכסניית   אגרון/בית-ברנשטיין —  רחוב  קרן היסוד 1 — 55 חדרים. בית ההארחה   .4

ליהדות  מהמרכז  כחלק  בנדור  א׳  האדריכל  בתכנון  ה-2000  שנות  בתחילת  הוקם 

מסורתית (קונסרבטיבית).

קמפוס  האוניברסיטה   ,10 מזר  בנימין  רחוב   — בית-מאירסדורף  בית-הארחה   .5

העברית  הר הצופים. במקום בית-הארחה הכולל 29 חדרים ומרכז כנסים.

סה״כ: 5 אכסניות, 315 חדרים.

בתי-מלון ואכסניות  במזרח העיר

בתי-מלון

מלון א-זהרה — רחוב א-זהרה 13  — 15 חדרים.  .1

מלון אדר —    דרך שכם 53 — 28 חדרים. המבנה הוקם במאה ה-19 והמלון נפתח   .2

משפחת  על-ידי  מנוהל  הוא  יוקרתי.  כמלון-סוויטות  מקיף  שיפוץ  לאחר  ב-1997 

  נוסייבה.

מלון אל קאזר — רחוב אל מותנבי 6,    ואדי ג׳וז — 38 חדרים.  .3

4.  מלון אמבסדור —    דרך שכם — 119 חדרים. הווילה של חאג׳ רשיד  נשאשיבי הוקמה 

בין השנים 1894-1876 והיתה אחד הבתים הראשונים בשכונת   שייח׳ ג׳ראח. הבית 

נהרס ובשנת 1952 הוקם במקומו מלון זה.

5.  מלון  אמריקן קולוני —    דרך שכם 26 — 84 חדרים. זהו אחד המלונות היוקרתיים 

והציוריים בירושלים. המבנה הוקם בשנים 1876-1865 כבית-מגורים פרטי לרבאח 

אפנדי אל  חוסייני. כיום הוא משמש מלון בוטיק של רשת ״Relais & Chateaux״.

מלון גולדן וולס (לשעבר: פילגרימס פאלאס) —  רח׳  סולטאן סולימן  — 112 חדרים.   .6

המלון משתייך לרשת ״גולדן טוליפ״.

מלון הולילנד מזרח — רח׳ הארון אל ראשיד 6 — 107 חדרים.  .7

מלון ירושלים — רח׳ אבן שדאד 4 — 15 חדרים. המבנה הוקם כבית-אחוזה ערבי.   .8

משנת 1960 מפעילה אותו משפחת סעדה. בשנת 1991 עבר המבנה שיפוץ נרחב.

מלון כריסמס — רח׳ עלי אבן אבו טאלב — 38 חדרים. המלון שופץ בשנת 1998.  .9

מלון לורנס —    רח׳  צלאח א-דין 18 — 30 חדרים.  .10

מלון מאונט אוף אוליבס  —   דרך  הר הזיתים 53 — 61 חדרים. זהו מלון משפחתי   .11

שנבנה בשנת 1960 סביב ביתה של משפחת כוויס וכיום הוא משמש בר-מלון.

מלון מאונט סקופוס —   דרך  הר הזיתים — 65 חדרים.   .12

מלון מטרופול —    רח׳  צלאח א-דין 6 — 29 חדרים.  .13
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מלון מרידיאן — רח׳ עלי אבן אבו טאלב 5 — 73 חדרים.  .14

מלון ניו ויקטוריה — רח׳ אל מסעודי 8 — 49 חדרים.  .15

מלון ניו ריג׳נט — רח׳ א-זהרה 20 — 24 חדרים.  .16

מלון  סנט ג׳ורג׳ — רח׳ עומר אבן אל עאס 6 — 144 חדרים. המלון הוכרז על-ידי   .17

 המלך חוסיין ב-1965 כמלון חמישה כוכבים ראשון בירושלים. הוא משמש גם מרכז 

אירועים וכנסים.

מלון סטרנד — רח׳ אבן ג׳ובייר 4 — 88 חדרים.  .18

מלון פילגרימס-אין — רח׳ הרון אל ראשיד. מלון משפחתי קטן — 16 חדרים.  .19

מלון פנורמה —   ראס אל עמוד —  74 חדרים.  .20

מלון קומודור — רח׳ שמואל בן-עדיה,   א- צוואנה — 39 חדרים.  .21

מלון קפיטול —    רח׳  צלאח א-דין 17 — 54 חדרים.  .22

מלון ריבולי —    רח׳  צלאח א-דין 3  — 31 חדרים.  .23

מלון ריץ — רח׳ אבן חלדון 8 — 103 חדרים.  .24

25.  מלון שבע הקשתות (בעבר: אינטרקונטיננטל) —  הר הזיתים — 196 חדרים. המלון 

עבר  ב-1988  ״אינטרקונטיננטל״.  האמריקאית  לרשת  והשתייך   1962 בשנת  נבנה 

קשורות  המבנה  בחזית  הקשתות  הקשתות״.  ל״שבע  הוחלף  ושמו  מקומי  לניהול 

באמונה המוסלמית בדבר גשר-קשתות שיחבר בין  הר הזיתים  להר הבית באחרית 

הימים.

סה״כ: 25 מלונות, 1,632 חדרים.

אכסניות

אכסניית י.וו.ק.א סריס — רח׳ אבן ג׳ובייר — 26 חדרים. מרכז  אגודת הנוצריות   .1

מרכז  אכסניית-נוער,  המשמש   (Young Women Christian Association) הצעירות 

קהילתי לתרבות, נוער וספורט לנשים ומרכז למציאת תעסוקה.

אכסניית     י.מ.ק.א — שלוש הקשתות —    דרך שכם 29 — 56 חדרים. המבנה משמש   .2

אכסניה ומרכז תרבות וספורט, בדומה לבניין  שברח׳  המלך דוד  שבמערב העיר.

אכסניית  סנט ג׳ורג׳ —    דרך שכם 20 — 25 חדרים. המתחם הוקם בשנים 1895-  .3

1912 ביזמת הבישוף האנגליקני ג׳ורג׳ פראנסיס פופהאם בליית׳, כדי לשמש משכן-

קבע לכנסייה האנגליקנית בירושלים. במקום פועלת גם אכסניה.

4.  אכסניית סנט פאולוס —   בית-ספר שמידט —    דרך שכם 2. המבנה המפואר הוקם 

גרמנים  לצליינים  כאכסניה  רנרד  היינריך  האדריכל  בתכנון   1910-1905 בשנים 

קתולים. כיום פועלות במבנה אכסניה ומסגרות חינוכיות לבנות.



330

 14  — שכם  מול      שער   ,6 —  רח׳  הנביאים   (New Palm Hostel) הדקל  אכסניית   .5

חדרים.

סה״כ: 5 אכסניות.

בתוך   העיר העתיקה

מלונות

מלון גלוריה — רח׳ הלטינים 33 — 94 חדרים. מלון משפחתי שנוסד בסוף שנות   .1

ה-50 של המאה ה-20.

הוקם  המבנה  חדרים.   45  — ח׳טאב  אל  בן  עומר  רחבת   — ניו-אימפריאל  מלון   .2

על-ידי  המבנה  נמכר   2005 בשנת  משפחת  דג׳אני.  על-ידי  מנוהל  והמלון  ב-1884 

הפטריארכיה היוונית-אורתודוכסית לגורמים יהודיים.

בשנת  הוקם  המבנה  חדרים.   26 ח׳טאב —   אל  אבן  עומר  רחבת   — פטרה  מלון   .3

1830. בשנת 2005 הוא נמכר על-ידי הפטריארכיה היוונית-אורתודוכסית לגורמים 

יהודיים.

סה״כ: 3 מלונות, 165 חדרים.

אכסניות

אכסניית נוער   המצודה (Citadel Youth Hostel) — רח׳ סנט מרק 20.  .1

האכסניה השוודית (New Swedish Hostel) — רח׳ דוד 29.  .2

אכסניית   שער יפו (Jaffa Gate Hostel) — רחבת   שער יפו.  .3

אכסניית אל השימי (Al Hashimi Hotel) — רח׳ בית הבד (ח׳אן אל זית) 73. המבנה   .4

בן מאות שנים ושופץ לאחרונה.

האכסניה הלותרנית — רח׳ סנט מרק 7.  .5

אכסניית טבסקו (Tabasko Hostel) — רח׳ מעלות המדרשה (עקבת א-תאכייה) 8.   .6

ההוספיס האוסטרי של המשפחה הקדושה —   ויה דולורוזה 37 — אכסניה גדולה   .7

בו  טיפוסי  אוסטרי  בית-קפה  גדולים,  חדרים  עשרות  עם  המוסלמי  וידועה  ברובע 

מוגש שטרודל וינאי. על הגג מצפה מרהיב, ממנו ניתן לראות את   העיר העתיקה ואת 

חלקו הצפוני והמזרחי של האגן.

אכסניית נוער  הרובע היהודי — רח׳ אררט 2.  .8
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אכסניית מרכז מורשת ירושלים — רח׳ היהודים 1 —  22 חדרים.  .9

אכסניית בית המורשת (Heritage House) — רחוב חב״ד 90. הלינה באכסניה היא   .10

לגברים ולנשים בנפרד.

סה״כ: 10 אכסניות.
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נספח ו׳

תכניות להקמת בתי-מלון
 באגן החזותי של   העיר העתיקה

כ-2,500 חדרים בתכניות מאושרות כדלהלן:

התכנית  (  דרך       חברון 31):  קומות  תוספת  (אריאל) —  בוטיק  דן  מלון  תב״ע 1641ג׳ — 

אחת  וקומה  המלון  בית  של  המערבי  באגף  מדורגות  קומות  ארבע  הוספת  מאפשרת 

באגף הצפוני. מספר הקומות המרבי הוא שמונה. התכנית אושרה בשנת 1997 ועל-פיה 

ייתוספו ל-130 החדרים הקיימים עוד 60. בינתיים המלון הפך למלון-בוטיק של רשת 

מלונות ״דן״.

על-ידי  שנבנה  היסטורי  מלון   — הישן  המכס  ובניין  פאלאס  —   מלון  2993א׳  תב״ע 

התקיימו  העליון.  הערבי  הוועד  את  בשעתו  ושימש  ירושלים  בלב  מוסלמיים  גורמים 

מלכותו.  הוד  ממשלת  מטעם   1939-1936 מאורעות  את  שחקרה  ועדת-ּפיל  ישיבות  בו 

הבניין  והתעשייה.  המסחר  משרד  את  שנים  עשרות  במשך  הבניין  שימש   1948 לאחר 

נועד לשימור ולבינוי-מחדש ( רחוב  אגרון 32-30): לפי התכנית ישומרו מספר מרכיבים 

ובעיקר החזית המונומנטאלית הפונה לרח׳  אגרון. ייבנה אגף חדש בן תשע קומות ומספר 

החדרים המרבי במלון החדש יהיה 270. התכנית אושרה בתנאים בסוף 2003 והעבודות 

במתחם בעיצומן (2008).

 :(1 מס׳  ע״ח  וכביש  רחוב  (בין  שכונת   מוסררה  למזרח  מפורט  תכנון   —  3845 תב״ע 

התכנית כוללת שטח למלונאות בו מתוכננים 120 חדרים והיא אושרה בשנת 2002. עדיין 

לא הוגשו בקשות להיתר-בנייה במתחם.

תב״ע 3896א׳ — אגף חדש ותוספת קומה באכסניית  אגרון שיביאו לתוספת 100 חדרים. 

הסתיימה  הבנייה  ב-2003,  הוצא  היתר-בנייה   .2001 בשנת  בתנאים  אושרה  התכנית 

והאכסניה פועלת.

תב״ע 4329 — קביעת בינוי למתחם    מגרש הרוסים: בתכנית מיועדים מספר מגרשים 

למלונאות ולמסחר במתחם המרכזי, במתחם בית המעצר וברח׳ הלני המלכה. התכנית 
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הוגשו  לא  עדיין  יהיה 400.  במתחם  המתוכננים  החדרים  כל  וסך  בשנת 2003,  אושרה 

בקשות להיתר-בנייה במתחם.

בין  משתרע  התכנית  שטח  (  מוסררה).  לשכונת  מורשה  תכנית-מתאר   —  4457 תב״ע 

הרחובות שבטי-ישראל, הלני המלכה,  החומה השלישית  וכביש מס׳ 1. אחד הייעודים 

הוא למלונאות ובו מתוכננים 60 חדרי מלון. התכנית אושרה ב-1998 אך עדיין לא הוגשו 

בקשות להיתר-בנייה.

התכנית  מסעודי):  ואל  א-זהרה  הרחובות  (פינת  פאלאס  נשיונאל  תב״ע 4828 —  מלון 

מאפשרת תוספת שתי  קומות למבנה הקיים ותוספת אגף חדש בפינה הדרומית-מזרחית 

ועל-פיה   1996 בשנת  אושרה  התכנית  שמונה.  הוא  המרבי  הקומות  מספר  המלון.  של 

מספר החדרים בבית המלון יהיה 94. הבקשה להיתר-בנייה אושרה, אך עדיין לא ניתן 

היתר.

תב״ע 4896 — תוספת קומות למלון הולילנד מזרח. המלון נמצא ברח׳ הארון אל ראשיד 

התכנית  הקיימות.  הקומות  ארבע  על  שתיים  או  קומה  של  תוספת  מציעה  התכנית   .6

אושרה ב-1998 אך עדיין לא הוגשה בקשה להיתר-בנייה.

תב״ע 5044 — הכנסייה האנגליקנית (בין הרחובות    דרך שכם,  צאלח א-דין ועומר אבן 

למלונאות,  המשפטים  במבנה  משרד  שימוש  בנייה,  תוספת  כוללת  התכנית  עאס):  אל 

אושרה  התכנית  אלה.  לשימושים  חדשים  מבנים  ארבעה  והקמת  מסחר  או  משרדים 

בשנת 2005 ומספר החדרים המרבי המוצע בה הוא 400. עדיין לא הוגשה בקשה להיתר-

בנייה במקום.

בין  הוא  התכנית  שטח  למלונאות.  ומסחר  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   — 5092 תב״ע 

מלון בן שבע  הרחובות אחואן א-צפא ואל חרירי  בשכונת באב זהרה. במקום מתוכנן 

בקשה  הוגשה  לא  עדיין  אך  ב-1998  אושרה  התכנית  חדרים.   200 עד  שיכלול  קומות 

להיתר-בנייה.

תב״ע 5225 — מלון אל רשיד (  שייח׳ ג׳ראח). שטח התכנית משתרע בין הרחובות עותמאן 

חדרים.   300 שיכלול  קומות  תשע  בן  מלון  לקום  מתוכנן  במקום  שכם.  עפאן  ודרך  בן 

התכנית אושרה ב-1999 אך עדיין לא הוגשה בקשה להיתר-בנייה.
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 :(9 מרק  סנט  (רח׳  הלותרנית  לאכסניית  הכנסייה  קומת-גג  תוספת   —  5429 תב״ע 

התכנית כוללת תוספת קומה באגף המזרחי של אכסניית  הכנסייה הלותרנית, שתוסיף 

לה 44 חדרים. התכנית אושרה בשנת 2002. הבקשה להיתר-בנייה אושרה, אך עדיין לא 

ניתן היתר.

תב״ע 6363 — מלון ״חצר הכרם״  בשייח׳ ג׳ראח (  דרך  הר הזיתים): בשטח אמור לקום 

מלון חדש בגובה שמונה קומות שיכלול עד 240 חדרים. התכנית אושרה בשנת 2003 אך 

עדיין לא הוגשה בקשה להיתר-בנייה. 

תב״ע 6875 — הרחבת  מלון     הר ציון. התכנית מציעה תוספת קומה על חלק מהמבנה 

הקיים והקמת אגפים חדשים בני שתיים עד שש קומות. תוספות אלו יכללו 190 חדרי-

מלון חדשים. התכנית אושרה בתנאים בשנת 2002 אך עדיין לא הוגשה בקשה להיתר-

בנייה.

תכניות בשלבי הפקדה — כ-5,200 חדרים:

תב״ע 4506א׳ —    מע״ר מזרח: התכנית הופקדה בתנאים בשנת 2004 והיא אמורה לכלול 

כ-3,000 חדרים במספר מלונות. שטח התכנית משתרע  מרח׳  צלאח א-דין עד     כביש מס׳ 

מפורטות: 4828, 4896, 5044,  תכניות  מספר  יש  בו  גדול,  לשטח  כללית  תכנית  זוהי   .1

.5092

תב״ע 7692א׳ — קביעת בינוי למלון קינג פאלאס: התכנית הופקדה בשנת 2006 ומציעה 

מלון בגובה ארבע קומות שיכלול 130 חדרים.

בשנת 2006  הופקדה  התכנית  הנציב:  מתחם  רמת-רחל  בטיילת   ארמון  תב״ע 9028 — 

ומייעדת את השטח למלונאות ולייעודים נוספים.

תכניות לפני הפקדה — כ-800 חדרים:

(שכונת   ּבאּב  עלמי  במתחם   אל  קומות  מספר  והגדלת  ייעוד  שינוי   — 5092ב׳  תב״ע 

ומלונאות  הקרקע  בקומת  מסחר  ובו  קומות  שש  בן  בניין  מציעה  התכנית  א-זהרה): 

בקומות העליונות. התכנית טרם הופקדה.
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תב״ע 6456 — חצרות עמק דוד (צומת רוקפלר): על-פי התכנית יוקמו בשטח זה מלון בן 

200 חדרים, מרכז לשירותי בריאות ורווחה, אולמות וגן-ילדים. התכנית טרם הופקדה.

תב״ע 7178 — מלון גלוריה — תוספת: על-פי התכנית ייתוספו ל-92 חדרי המלון עוד 63 

חדרים על-ידי תוספת אגף בן שתי קומות. התכנית טרם הופקדה. 

תב״ע 8350 — מתחם  הרכבת: במתחם מתוכננים 300 חדרי-מלון. התכנית נמצאת עדיין 

בשלבים ראשוניים.

תב״ע 9835 — קביעת בינוי חדש למגורים ומלון בקצה טיילת גולדמן  שבארמון הנציב. 

התכנית עדיין לא הופקדה ונועדה למלונאות וייעודים נוספים. במקום מתוכננים 230 

חדרים.

על-פי תכניות שונות ייגרעו או ישונה ייעודם של כ-500 חדרי-מלון:

תב״ע 2092ב׳ — טירת בת-שבע (  רחוב   המלך ג׳ורג׳ 42): התכנית משנה את ייעוד המבנה 

ממלונאות למגורים ובכך גורעת 70 חדרי-מלון. הבניין משמש כיום למשרדי הסוכנות 

היהודית.

תב״ע 4099ד׳ — מלון שרובר (רח׳ נעמי): ייעוד המבנה, שטרם הוקם, שונה ממלונאות 

התכנית  הצפויה.  החדרים  ממצבת  חדרי-מלון   88 נגרעו  ובכך  ופנאי  תרבות  למרכז 

בביצוע.

תב״ע 9707 —   מלון       ארץ-ישראל ( רחוב   המלך ג׳ורג׳ 51): התכנית משנה את ייעוד השטח 

ממלונאות למשרדים. המבנה בן 12 הקומות שבו תוכננו 320 חדרי-מלון, אמור לשמש 

למשרדי  קק״ל. 
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נספח ז׳ 

רשימות האתרים
 באגן החזותי של   העיר העתיקה

אתרים  בהר הצופים  ובגבעת-שפירא ( הגבעה הצרפתית)
 האוניברסיטה העברית בירושלים

בניין רוזנבלום

בניין וולפסון

המכון לארכיאולוגיה

מכון איינשטיין

התיאטרון הפתוח

מגדל המים

בניין גולדשמידט

 הגן הבוטני ומערת ניקנור

מצפור גליק

מערות-קבורה —  הר הצופים

תצפית כיכר החיים

תצפית הלברט

    בית החולים הדסה  הר הצופים

 בית הקברות של משפחת בנטוויץ 

 בית הקברות של  המושבה האמריקאית 

  בית הקברות הצבאי הבריטי

מלון ריג׳נסי

אתרים  בשייח׳ ג׳ראח
 וילה  נשאשיבי

וילת אסעף  נשאשיבי

 בית ח׳רופה

 מצבת  שיירת הדסה

 מלון שפרד
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 קצר אל מופתי

מרכז בריאות קהילתי

 הקונסוליה הבריטית

אחוות     הר ציון

 בית החולים סנט ג׳וזף 

  בית החולים סנט ג׳והן לחולי-עיניים 

 הקונסוליה האיטלקית

 הקונסוליה הטורקית

 הקונסוליה הספרדית

 הקונסוליה הצרפתית

 הקונסוליה הבלגית

 הקונסוליה השבדית

(SOIR) ארגון שבדי לסעד יחידני

וילה חאג׳ רשיד א- נשאשיבי —  מלון אמבסדור 

וילה ברח׳  שמעון הצדיק 15

הוועד המנוניטי המרכזי

(CRS) שירות הרווחה הקתולי

אתרים   בוואדי ג׳וז
  קבר  שמעון הצדיק

 מערת הסנהדרין הקטנה

  מערת  הרמב״ן

מסגד    ואדי ג׳וז

מרכז קהילתי  בית-דוד —    ואדי ג׳וז

מלון אל קצר

אתרים   בּבאּב א-זהרה  ובמושבה האמריקאית
מלון  אמריקן קולוני — בית רבאח אפנדי

 תיאטרון אל חכוואתי

 בית   נוסייבה

YWCA  מרכז אגודת 

 מסגד   שייח׳ ג׳ראח

 אוריינט האוס
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  שער הפרחים

    מוזיאון רוקפלר

 גן רוקפלר  וקצר אל ח׳לילי

  מרכז פיילי לנוער

מסגד   ּבאּב א-זהרה

  כנסייה בפטיסטית

הספרייה של המשלחת הפונטיפיקלית

הוועד לעזרה משפטית של הקוויקרים

אתרים  בדרך שכם  וברח׳  צלאח א-דין
 משרד המשפטים

 בית המשפט המחוזי

 קתדרלת  סנט ג׳ורג׳

 מנזר סנט אטיין ובית הספר הצרפתי למקרא ולארכיאולוגיה 

 סמטת הכלדים — ״סמטת המוות״

מרכז האשורים — קתולים (כלדים)

 כנסיית מר תומס — סורית קתולית

 בית-ספר שמידט —  אכסניית סנט פאולוס

     שער שכם

 קברי המלכים

   גן הקבר

 חצר המטרה

 מערת  צדקיהו

מכון  אולברייט

בית-ספר בריטי לארכיאולוגיה

 מסגד סעד וסעיד

 החומה השלישית

שרידי קפלה ארמנית

רצפת פסיפס הציפורים

Opera de Maria-מרכז ה

 הכנסייה הבפטיסטית התנ״כית הראשונה

בית-ירושלים (של הבפטיסטים)

 כנסיית הנזרינים
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(ICC) הוועידה הנוצרית הבינלאומית 

 מנזר הפרנציסקניות של מריה

  מלון  ימק״א מזרח —  מלון קפיטולינה

שירות נוצרי לבתי הספר

מרכז תרבות  צרפת

בית משקיפי  האו״ם

 הקונסוליה האמריקאית

Palestine pottery — סטודיו לקרמיקה ארמנית

מסגד  בדרך שכם

אתרים  בנחל  קדרון ובמורדות      הר הבית  והר הזיתים
 שער הרחמים

  בית הקברות המוסלמי ּבאּב א-רחמה

  שער האריות

   בית הקברות המוסלמי בשער האריות 

  בריכת סית מרים

 קבר  מוג׳יר א-דין

  יד-אבשלום

 מערת יהושפט

  קבר זכריה

 קבר בני-חזיר

 כנסיית סנט סטפנוס היוונית-אורתודוכסית

  בית-קברות קתולי

 כנסיית קבר מרים

  בית-קברות יווני-אורתודוכסי

מערת   גת-שמנים

 כנסיית   גת-שמנים —  כנסיית כל העמים —  כנסיית היגון

מנזר אורתודוכסי —   גת-שמנים

 כנסיית מריה מגדלנה

 כנסיית דומינוס פלביט

 קברי  הנביאים

 בית הקברות  בהר הזיתים
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אתרים  בהר הזיתים, א-טור        וא- צוואנה 
 בית החולים   אוגוסטה ויקטוריה

 האוניברסיטה המורמונית

 גן אורסון הייד

בית הארכיבישוף הארמני עג׳מיאן (לשעבר)

 כנסיית האל

 מכון לואיג׳י ג׳דה

  מנזר האחיות הבנדיקטיניות

 מנזר האחיות האבנגליות של מרי

 מנזר ״המשפחה הקטנה של התחייה״

בית יתומים של האחיות אליזבט

  כנסיית העלייה הרוסית

 כנסיית פאטר נוסטר —  כנסיית הֶאלֵאֹונָה

  כנסיית העלייה —  מסגד העלייה 

 קבר חולדה הנביאה — סנט פלגיה — רָאִּבעָה אל עדוויה

 כנסיית וירי גליליי ומעון הפטריארך היווני-אורתודוכסי

 מלון שבע הקשתות (אינטרקונטיננטל לשעבר)

 מסגד סלמאן אלפארסי

 בית החולים אל מוקאסד

זאוויה אל אסעדיה

מנזר וכנסייה יווניים-אורתודוכסיים —  בית פאגי

כנסיית   בית פאגי
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 ,146  ,136  ,133  ,124  ,113  ,77  ,50 אבו-דיס  

 ,235  ,230  ,213  ,201  ,179  ,176  ,169

 ,322  ,321  ,319  ,318  ,313  ,253  ,236

324

אבו-תור   9, 15, 21, 43, 65, 66, 81, 82, 86, 

 ,156 ,139 ,136 ,121 ,113 ,108 ,91 ,90

 ,202  ,177  ,176  ,173  ,171  ,166-161

 ,250  ,247  ,225  ,223  ,215  ,214  ,213

324 ,323 ,279 ,278 ,261 ,255 ,253

אבי יונה  259

אבני, ערן  315, 318, 320, 323

אבן-ישראל  85

אבן-ספיר  71

אברהם אבינו  21, 29, 277

אברהם, מנזר  108

הצעירים  הנוצרים  של  הבינלאומית  האגודה 

 ,210  ,149  ,39 (ימק"א)    YMCA  —

339 ,329 ,326 ,291 ,246

מלון ימק״א מזרח — מלון קפיטולינה    

339 ,291 ,149

מלון ימק״א מערב — ״שלוש הקשתות״    

329 ,326 ,291 ,246 ,210 ,149 ,39

 Young) YWCA — אגודת הנוצריות הצעירות

  (Women Christian Association
337 ,329 ,281 ,149

אגוז, נחל  25, 54, 99, 129, 255

 ,30  ,22  ,21 הקדוש)   (האגן  ההיסטורי  האגן 

 ,106 ,103-101 ,84 ,42 ,41 ,39 ,38 ,32

292 ,202

האגן החזותי (אגן הנצפּות) 9, 11, 13, 19, 21, 

 ,69 ,68 ,64 ,61 ,59 ,53 ,38 ,34 ,24 ,22

 ,92 ,91 ,87-85 ,83 ,82 ,80 ,78 ,73 ,71

 ,177 ,173-171 ,111 ,107-105 ,102 ,95

 ,215  ,211  ,210  ,205-203  ,201  ,185

 ,243  ,237  ,232  ,227  ,226  ,222  ,221

 ,326  ,292  ,277  ,253  ,251  ,248-245

336 ,332

אגרון, רחוב  108, 246, 250, 328, 332

אדם, יישוב  234

(אגן)  61, 65, 230, 233, 234, 313,  נחל  אוג, 

314

אוגוסטה ויקטוריה, בית החולים  38, 69, 84, 

 ,264  ,233  ,220  ,204  ,158  ,154  ,153

340 ,265

אולברייט, ויליאם  149, 289, 338

אולמרט, אהוד  322

האו״ם  41-39, 61, 141, 214, 278, 292, 339

אום טובא  234

אום ליסון  92, 117, 138-136, 230

יאנג)   (בריגהאם  המורמונית  האוניברסיטה 

 ,220  ,212  ,204  ,203  ,159  ,155  ,108

340 ,265

האוניברסיטה העברית בירושלים  3, 27, 39, 

 ,203 ,150 ,108 ,99 ,98 ,86 ,60 ,42 ,41

 ,255  ,252  ,247  ,224  ,221  ,220  ,204

336 ,328 ,297-292 ,267

אוניברסיטת אל קודס  146, 155

אונסק״ו  173

אונר״א  130, 153, 169, 265

האוריינט האוס  149, 282, 337

אורן-נורדהיים, מ.  179, 194, 260

אורסון הייד, גן  159, 265, 340

א-זעיים  132, 152, 158, 232

אינדקס
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אחווה, שכונת  85

האחיות האבנגליות של מרי, מנזר  266, 340

האחיות הבנדיקטיניות, מנזר  159, 266, 340

-150  ,132  ,125  ,118  ,92  ,84-82  ,9 א-טור  

 ,176  ,171  ,164  ,161  ,158-154  ,152

 ,248  ,247  ,232  ,212  ,202  ,179  ,177

 ,322  ,318  ,270  ,269  ,267  ,264  ,261

340 ,323

האיחוד האירופי  83, 281, 304

איליה קפיטולינה  33, 287

הקשתות,  שבע  ר'  מלון   אינטרקונטיננטל, 

מלון

האינתיפאדה השנייה  84, 245, 251

האל, כנסיית  266, 340

הֶאלֵאֹונָה  ר' פאטר נוסטר, כנסיית

האורתופדי   החולים  בית  בסמה,  אמירה  אל 

153

אל-מסג׳ד  הקיצון,  (המסגד  מסגד  אל-אקצא, 

אל-אקצא)  27, 34, 69, 129, 220

אל-בוראק  23, 34

אל בירה  132, 169

אלדבה  150

אלדן, מלון  210, 326

החולים  בית  האדום),  (הסהר  הילאל  אל 

ליולדות  84, 153, 264

אל הלאל, מועדון  145

אלון, בני   90

אל חכוואתי, תיאטרון  145, 281, 337

אל ח׳לה  150

אל חרד׳אן  134

אל חרדוב  150, 157, 158, 270

אל-חרם א-שריף  ר' הר הבית

 ,84 החולים   בית  איסלאמייה,  מוקאסד  אל 

340 ,269 ,264 ,155 ,153

אלנבי, הגנרל  38, 96, 215, 287

אל סהל אל ג׳דיד  150, 157

 ,212  ,90-88 עמותת   עיר-דוד),  (אל  אלע״ד 

279 ,250

אל עזרייה  50, 77, 108, 113, 150, 179, 187, 

318 ,253 ,235 ,223 ,213 ,207

 ,158 אסעדיה)   אל  (זאוויה  מסגד  אלעלמי, 

340 ,270 ,269 ,160

אל פארוק, שכונת  233

אל שייח׳ ענבר  ר' שייח' ענבר

אמבסדור, מלון  170, 303, 304, 328, 337

 ,328  ,281  ,246  ,150 מלון   קולוני,  אמריקן 

337

אנה מגדלנה, כנסיית  27

אסף-שפירא, יאיר  318, 320, 323

א-עלוזה  313

האפיפיור אּורּבן השני  35

האפיפיור פאולוס השישי  268

א-צוואנה  83, 89, 152-150, 154, 157, 171, 

 ,266  ,264  ,212  ,202  ,199  ,198  ,176

340 ,329 ,270

ָאַצל, נחל  25, 35, 54, 65, 161, 179, 211, 212, 

279 ,277 ,250 ,233

האקדמיה הלאומית למדעים  97

אקול ביבליק  ר' סנט אטיין, מנזר

ארבע העונות, מלון  210

ארגז, ירון  261

ארונה המלך  30

אריאל, מלון  ר' דן בוטיק, מלון

א-רם  77, 169, 324

ארמון הנציב  9, 10, 13, 14, 21, 23, 27, 41, 

 ,108 ,107 ,105 ,92 ,90 ,65 ,61 ,60 ,50

 ,212-210  ,201  ,174  ,141  ,134  ,133

 ,225  ,223  ,222  ,220  ,217  ,215  ,214

 ,255  ,253-250  ,248-246  ,235  ,233

335 ,334 ,312 ,293 ,285 ,279-277
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 ,33  ,32  ,27 הקודש)  (ארץ  (א״י)  ארץ-ישראל 

 ,149  ,148  ,113  ,42  ,40  ,39  ,37  ,35

 ,278  ,275  ,272  ,271  ,265  ,175  ,159

 ,326  ,301  ,293  ,289  ,286  ,285  ,283

335

ארץ-ישראל, מלון  335

אשבי, צ׳רלס   99

אשבי-גֶדֶס, תכנית  95, 99, 100

 ,152  ,150  ,124  ,113  ,108  ,92  ,65 א-שייח׳  

283 ,267 ,213 ,201

אש״ף  150, 269, 282

אתיופיה, רחוב  289

ב

ּבאּב א-זהרה  65, 82, 83, 92, 128, 138, 143, 

 ,231  ,206  ,171  ,166  ,153  ,147  ,144

 ,337  ,334  ,333  ,316  ,283  ,280  ,247

338

 ,143 א-זהרה  המוסלמי  הקברות  בית 

283 ,282 ,280 ,145

ור' גם שער הפרחים

המוסלמי  271,  הקברות  בית  א-רחמה,  ּבאּב 

339

בגין, דרך  ר' כביש מס' 4

הבוכרים, רחוב (שכונת)  85

בורמה, דרך  40

בטן אל הווא  113, 119, 120, 123

ביר איוב  113, 122

ּביר-נּבלה  169

בית-אברהם, אכסניית   123

בית-אגרון  250

 ,152  ,91-89 (עמותת)   ישיבת  בית-אורות, 

155

בית אות המוצר  42, 205

בית-אל  49, 277

בית-אענאן  169

 ,145  ,130 קהילתי)   (ִמנהל  מתנ״ס  בית-דוד, 

337 ,250 ,168 ,147

בית הדין השרעי  145

בית המקדש  34-30, 52, 69, 264, 271, 273, 

295 ,293 ,289

בית ראשון (מקדש-שלמה)  32-30, 34, 

 ,273 ,270 ,149 ,123 ,122 ,114

288 ,286 ,276

 ,123  ,122  ,49  ,46  ,33-31 שני   בית 

 ,288 ,279 ,276 ,273 ,270 ,163

299 ,296 ,295 ,293 ,290

בית המשפט המחוזי  145, 285, 338

בית המשפט העליון  41, 76, 133, 317

בית הקונפדרציה  42

״הבית השרוף״  249

בית-זית  71

בית-זיתא, נחל  54

בית חנינא  77, 146, 169, 230, 318

בית ח׳רופה, בניין  170, 300, 336

בית-ישראל  65, 71, 85

 ,240  ,231  ,187  ,140  ,57  ,50  ,41 בית-לחם  

318 ,315 ,313 ,284 ,278 ,255

בית-סחור  284, 313

בית-סירה  57

בית-פאגי  150, 151, 340

בית-צפאפה  138, 155, 316

בית-שמואל  205-203, 327

בלומפילד, גן  211

בן-אריה, יהושע  259

בן-גוריון, דוד  40

בן-הינום, גיא (נחל)  23, 25, 38, 48, 54, 57, 

 ,161  ,123  ,121  ,107  ,99  ,67-65  ,60

 ,211  ,210  ,207  ,206  ,204  ,203  ,176

253-250 ,246 ,235 ,223
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בנטוויץ, בית הקברות של משפחת  297, 336

בן-יהודה, רחוב  39, 85

בן-נון, אלחנן   90

בן צבי, יצחק  88, 252, 259, 273

 ,291 הכנסייה  149, 284, 290,  הבפטיסטית, 

338 ,303

בצלאל, אקדמיה לאמנות   203, 294

בצלאל, רחוב  57

בקעה  66, 71

בקעת הירדן  179, 234, 252, 277, 292, 296, 

312

בראון, תכנית  103, 104

בר אילן, מ.,  52, 259

ברוצקוס  106, 302

בריכות-שלמה  37, 39

בריכת הסולטאן  42, 87, 204, 211, 212, 252

בריכת השילוח  31, 92, 113, 122, 123, 250

בריכת ִסית מרים  272, 339

בר-כוכבא, שמעון  33

בר-לב, שדרות חיים  ר' כביש מס' 1

ברעם, דרך משה  ר' כביש מס' 5

ג

גאולה, נחל  54

גאולה, רחוב (שכונת)  85, 101

ג׳ּבל א-טור  ר' א-טור, הר הזיתים

ג׳בל אל ת׳ורי  ר' אבו-תור

ג׳בל בטן אל הווא  ר' הר המשחית

ג׳בל-מוכבר  7, 9, 15, 16, 21, 108, 113, 121, 

 ,171  ,156  ,141-133  ,127  ,125  ,124

 ,232  ,213  ,194  ,187  ,184  ,177  ,173

 ,261  ,257  ,255  ,252  ,248  ,235  ,233

321 ,317-315 ,277

ג׳בל מונטר  240

ג׳בע  169

הגבעה המזרחית  ר' העופל, עיר-דוד

גבעת המבתר  42, 65, 81, 86, 201

גבעת התחמושת  166, 168

גבעת התנ״ך  21, 246

גבעת חנניה  57, 61, 161, 163, 215

גבעת רם  41, 60, 293

גבעת שמואל  ר' חומת שמואל

גבעת שפירא (הגבעה הצרפתית)  42, 57, 81, 

 ,292 ,235 ,221 ,204 ,202 ,201 ,86 ,82

336 ,293

הגדה המערבית  43, 49, 74, 77, 78, 83, 84, 

298

גֶדֶס, פטריק  98, 294

גֶדֶס, תכנית  95, 100-98

גדר ההפרדה (הביטחון)  43, 74, 77, 124, 133, 

 ,230  ,201  ,163  ,152  ,139  ,138  ,135

324 ,322 ,318 ,317 ,236

הגואל, כנסיית  220

הגולגותא  49, 288

גולדמן, רודה וריצ׳רד  ר' טיילת ארמון הנציב

גוש עציון  42

הגיא, נחל (הטירופיאון) 30, 54, 56

הגיא, רחוב  56, 232, 235

גיא בן-הינום  ר' בן-הינום, גיא

הגיחון, מעיין  31-29, 63, 92, 113, 122, 248, 

250

״הגיחון − מפעלי מים וביוב ירושלים בע״מ״, 

חברת  140, 158, 230, 236-233, 261

גילה  42, 71, 108, 221, 223

גלוריה, מלון  246

גרנד קורט, מלון  246, 326

גרנימוס, מנזר  240

״גשר״, ארגון  327

גת-שמנים  39, 223, 247, 248, 251, 270, 274, 

339 ,275
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כנסיית גת-שמנים ("כל העמים", "כל 

 ,39  ,27 "היגון"),   האומות", 

339 ,275 ,248

מנזר יווני-אורתודוכסי  275

מערת גת-שמנים  274

ד

דג׳אני, משפחת  272, 330

דואימה, כפר  151

דוד המלך  24, 30, 31, 272

דוד המלך, מלון  39, 210, 246, 326

דוד המלך (יוליאן), רחוב  39, 149, 246, 248, 

329 ,327 ,326

דום פולסקי, אכסניית  267

דומינוס פלביט ("הדמעה"), כנסיית  275, 276, 

339

דיר אבו-תור (מנזר מודסטוס)  166

דיר אל הווא  151

דיר יאסין  301

דמעות צדקיהו, מעיין  288

דן, מתתיהו (מתי) 90

דן בוטיק (בעבר: אריאל), מלון  246, 326

דן פנורמה, מלון  246

דרגות, נחל  230, 234

הדרך האמריקאית  ר' הכביש הירדני

דרך הייסורים  ר' ויה דולורוזה

דרך השלום  ר' כביש מס' 1

ה

האס  ר' טיילת ארמון הנציב

הדסה, בית החולים  41, 42, 203, 292, 297, 

336

הדסה, שיירת   170, 297, 301, 336

הולידיי, קליפורד  100

הולידיי, תכנית  95, 102-100

הולילנד-מזרח, מלון  150, 246

הורדוס המלך  32, 99, 283

הורקניה  240, 312, 313

הייאט (ריג׳נסי), מלון  204, 210, 221, 298

הר-גילה  221

הר הבית (אל-חרם א-שריף)  23, 27, 30, 31, 

 ,122 ,92 ,89 ,75 ,73 ,69 ,56 ,52 ,37-33

 ,252  ,250  ,243  ,224  ,212  ,210  ,141

 ,298  ,287  ,279  ,276  ,271-269  ,253

339 ,329 ,318 ,300

הר הזיתים (ג׳ּבל א-טור, טור זיתא)  9, 14, 21, 

 ,60 ,57 ,53 ,50 ,49 ,46 ,43 ,38 ,27 ,23

 ,102 ,98-96 ,92-90 ,71 ,67 ,65 ,63 ,61

 ,159  ,151  ,150  ,113  ,108-105  ,103

 ,215  ,213  ,210  ,207  ,202  ,167  ,161

-264  ,259  ,253-250  ,225-223  ,218

 ,295  ,293  ,277  ,276  ,270  ,269  ,267

 ,328  ,319  ,312  ,303  ,301  ,300  ,296

340 ,339 ,334 ,329

בית הקברות היהודי  27, 43, 46, 91, 

 ,251 ,250 ,210 ,207 ,156 ,107

339 ,276 ,270 ,266 ,253

דרך הר הזיתים  300, 301, 303, 328, 

334

הר המועצה הרעה  162  ר' גם אבו-תור

הר המוריה  21, 29, 49, 57, 277

הר הִמשחה  9, 50, 224

הר המשחית (ג׳בל בטן אל הווא)  14, 61, 65, 

אל  בטן  גם  ר'    215  ,123  ,113  ,108

הווא, סילואן

הר העצה הרעה  9, 21, 39, 277  ר' גם ארמון 

הנציב

הר הצופים (ראס אלמשארף, סקוּפוס)  9, 14, 

 ,65 ,63 ,61 ,60 ,57 ,53 ,42-39 ,27 ,21

 ,103 ,102 ,100 ,98-96 ,86 ,71 ,68 ,67
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 ,198  ,159  ,150  ,128  ,108  ,107  ,105

 ,217  ,215  ,213  ,212  ,210  ,204-202

 ,252  ,247  ,225-223  ,221  ,220  ,218

 ,304  ,301  ,298-296  ,293  ,292  ,253

336 ,328 ,313

 ,298 הבריטי   הצבאי  הקברות  בית 

336

הגן הבוטני  295, 336

הר הרצל  41, 71, 215

בית הקברות הצבאי  41  

הר חומה  ר' חומת שמואל  

הר חוצבים  65

-295  ,292  ,277  ,253  ,252  ,213 מואב   הרי 

297

הר סרטבא  49

הר ציון  27, 31, 32, 36, 39, 48, 56, 97, 108, 

-210  ,207  ,205  ,202  ,176  ,120  ,113

 ,302  ,274  ,252  ,248  ,246  ,233  ,212

337 ,334 ,326

בית הקברות הקתולי   120, 233

הר-ציון, מלון  205, 210, 246, 326, 334

הרצל, שדרות  210

הִשמשוני  105, 259

ו

ואדי ג׳וז  9, 83, 89, 92, 128, 129, 131, 132, 

 ,171  ,169  ,168  ,166  ,155  ,147  ,143

 ,255  ,233  ,232  ,212  ,198  ,176  ,175

337 ,328 ,319 ,318 ,298 ,261

ואדי חילווה  113, 121, 165

ואדי [אל] נאר  ר' קדרון, נחל

ואדי עבדאללה  123

 ,117  ,113  ,108  ,92  ,16  ,15  ,9 קדום   ואדי 

 ,177  ,171  ,128-126  ,124  ,123  ,121

320 ,261 ,255 ,213 ,202 ,185

ואדי קלט  ר' קלט, נחל

ויה דולורוזה  49, 330

וילנאי, זאב  259

וירי גליליי, כנסיית  160, 268, 340

ונדר, יונתן  259

 ,291   (ICC) הבינלאומית  הנוצרית  הוועידה 

339

וקסלר, גדי  76, 89

 ,156  ,136  ,131  ,130  ,118 המוסלמי   הווקף 

212

הוותיקן  266

ז

זאוויה אל אסעדיה  ר' אלעלמי, מסגד 

זילברמן, י.  78

ח

החאן, תיאטרון  42, 205

״החברה למפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע״מ״ 

(מבט״י)  230, 233, 234

החברה הממשלתית לתיירות  249, 251, 261

 ,248 (פמ״י)   מזרח-ירושלים  לפיתוח  החברה 

261

 ,75 היהודי   הרובע  ופיתוח  לשיקום  החברה 

261 ,249

ועתיקותיה   א"י  לחקירת  העברית  החברה 

272

חברון, דרך  39, 57, 108, 137, 246, 248, 252, 

332 ,326

חברון, העיר  30, 39, 41, 45, 49, 50, 57, 77, 

 ,135  ,129  ,124  ,115  ,114  ,108  ,97

 ,252  ,248  ,246  ,180  ,163  ,152  ,137

332 ,326 ,323 ,320 ,272
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(״חברת  המזרח-ירושלמית  החשמל  חברת 

 ,145 בע״מ")   ירושלים  מחוז  החשמל 

261 ,232 ,231

חברת החשמל לישראל  231

החבשים, שכונה  85, 88

חדר הסעודה האחרונה  212, 252

החומה השלישית  24, 223, 289, 333, 338

חומת שמואל (הר חומה)  42, 234

חוסיין המלך  148, 283, 329

 ,149  ,146-144  ,118 [אל]  משפחת  חוסייני, 

 ,301  ,282-280  ,272  ,170  ,167  ,150

328

״חוצות היוצר״ (ג׳ורְת אל עינב)  42, 204

חוק העתיקות  108

החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט 

(מספר 11), תשכ״ז-1967  42

החורבה, בית הכנסת  220, 249

חושן, מאיה  3, 15, 259, 315, 318, 320, 323

חי פארוק, שכונת  113, 133, 135

חלחול  151

"חצר המטרה"  149, 207, 283-282, 285, 288, 

338

חקל דמא (סנט אונופוריוס), מנזר  123, 161

ח׳רבת בית-סחור  65, 92, 134, 163, 176, 187, 

277

חרדוב  ר' אל חרדוב

ט

טור זיתא  ר' הר הזיתים

טור-מלכא  ר' העלייה השמיימה, כנסיית

האס  גולדמן,  (טיילות  הנציב  ארמון  טיילת 

ושרובר)  13, 107, 108, 139, 141, 142, 

-250  ,248  ,247  ,215-210  ,201  ,174

334 ,315 ,293 ,279-277 ,253

טיילת גגות השוק  249, 253, 260

טיילת החומות  108, 210, 248, 251, 253

טיילת טרוטנר  253

טיילת עמק המלך  253

טיילת עמק המלכים  210

טירופיאון  ר' הגיא, נחל

טלביה  71, 86

טרה סנטה, בניין  248

י

יבוס  29, 30, 114

"היגון", כנסיית  ר' גת-שמנים

 ,272  ,252  ,250  ,212  ,210  ,68 אבשלום   יד 

339 ,273

יד ושם  41

יהודה איש קריות  123, 274

יהודה המכבי  32

 ,273  ,260  ,188  ,187  ,32  ,31 ושומרון  יהודה 

302

שער  ר'  המוסלמי   הקברות  בית  יוספיה, 

האריות

יזרעאל, רמי  259

ים המלח  9, 16, 54, 68, 135, 179, 187, 233, 

296 ,293 ,292 ,253 ,252 ,240 ,234

ימין-משה  42, 43, 81, 82, 88-86, 101, 108, 

252 ,223 ,211 ,203-201 ,176 ,175

ימק״א  ר' האגודה הבינלאומית של הנוצרים 

הצעירים

 ,250  ,225  ,212  ,211  ,174  ,161 השלום   יער 

279

יפו, רחוב (דרך)  39, 85, 97, 100, 101, 108, 

248

יצחק, עקידת  29, 49, 277

 ,50  ,41  ,40  ,33 ההאשמית)   (הממלכה  ירדן 

 ,116 ,103 ,102 ,95 ,87-85 ,81 ,77 ,74

 ,153  ,151  ,148  ,144  ,140  ,135  ,134
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 ,204  ,201  ,187  ,177  ,170  ,163  ,161

 ,272  ,269  ,256  ,255  ,240  ,212  ,207

 ,286  ,285  ,283  ,281  ,278  ,276  ,273

323 ,315 ,301 ,293

מזרח  (מזרח-ירושלים,  המזרחית  ירושלים 

העיר)  15, 19, 24, 43-41, 50, 77, 78, 

 ,124  ,122  ,116  ,103  ,89  ,86  ,84  ,83

 ,153  ,150  ,148  ,145-143  ,140  ,130

 ,201  ,177  ,169  ,168  ,163  ,156  ,154

 ,248  ,246  ,245  ,236-229  ,206  ,204

 ,284  ,278  ,272  ,269  ,264  ,261  ,257

 ,323  ,322  ,320-317  ,315  ,304  ,293

328 ,325

מזרח)   (מע״ר  הראשי  העסקים  מרכז 

 ,165 ,144 ,140 ,130 ,121 ,83

334 ,324 ,319 ,284 ,247

מערב  (מערב-ירושלים,  המערבית  ירושלים 

העיר)  24, 41, 42, 54, 60, 65, 71, 83, 

 ,297 ,245 ,235 ,229 ,149 ,103 ,99 ,85

329 ,326 ,323

 ,71  ,39 העיר)   (מרכז  ירושלים  מרכז 

292 ,213 ,204 ,203 ,109 ,85

ירושלים העתיקה  ר' העיר העתיקה

יריחו, דרך  49, 50, 97, 108, 113, 122, 123, 

275 ,274 ,272 ,255 ,247 ,235 ,150

יריחו, העיר  231, 240, 318

ישו (יֵׁשּועַ)  23, 33, 35, 48, 49, 123, 149, 151, 

 ,268  ,267  ,265  ,264  ,162  ,160  ,159

288 ,277 ,275-270

40  (Corpus Separatum) ישות נפרדת

כ

האמריקאי)   (הדרך/הכביש  הירדני  הכביש 

320 ,317 ,315 ,278 ,256 ,255 ,140

כביש הטבעת המזרחי  140, 256, 257, 321

כביש המנהרות  42

בר- חיים  שדרות  השלום,  (דרך   1 מס'  כביש 

 ,290  ,255  ,166  ,143  ,108  ,42 לב)  

334-332

כביש מס׳ 4 (דרך בגין)  42

כביש מס׳ 5 (דרך משה ברעם)  42

כביש מס׳ 9  42

כהן, משה  107, 259

המערבי  23, 27, 42, 69, 73, 75, 79,  הכותל 

271 ,251 ,249 ,232 ,220 ,211

כייפא, הכהן הגדול  123, 162, 279

כיכר סלמה (כיכר אורד וינגייט)  97

כיכר צרפת  248

כיפת הסלע  34, 220, 253

הכנסת  41, 42, 60, 65, 249

כפר-דוד  86, 203, 246

כפר השילוח  ר' סילואן

כפר-שאול  59

כרם-אברהם  71, 85

ל

״הלב הקדוש״, כנסיית  268

הלגיון הירדני  40, 87, 116, 207, 272, 286

הלותרנית, הכנסייה  204, 334

לופוליאנסקי, אורי  322

לטרון  39

לפידות, רות  74, 76, 78, 79, 259

לרום, מלון  ר' ענבל, מלון  327

מ

מאה שערים  57, 71, 85

 ,146  ,131  ,130 [אל-]  הספר  בית  מאמונייה, 

318 ,300 ,168

 ,220  ,204  ,97  ,32 דוד)   (מצודת  מגדל-דוד 

330 ,250 ,221
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מגרש הרוסים  37, 215, 223, 248, 332

הכנסייה הרוסית  248  

 ,188  ,187  ,61  ,57  ,45  ,16  ,9 מדבר-יהודה  

 ,292  ,277  ,260  ,253  ,252  ,240  ,213

297-295

מדינה, העיר  34, 289

מדינת-ישראל  39, 40, 103, 227, 277

מוג׳יר א-דין, רחוב  280, 302

המוגרבים, שכונת  42

מודסטוס, מנזר  ר' דיר אבו-תור 

מוזיאון ישראל  41, 145, 148, 283, 284

מוזיאון מגדל דוד  204, 250

מוזיאון רוקפלר  36, 39, 130, 148, 212, 235, 

338 ,292 ,284 ,283

 ,269  ,161  ,114  ,49  ,34  ,23 הנביא   מוחמד 

289 ,271

מוסקוביץ, ארווין  88, 170, 301

 Middle) מועצת הכנסיות של המזרח התיכון

291  (East Council of Churches
המוריסטאן  35, 76

מורשה (מוסררה)  43, 57, 65, 81, 82, 85, 86, 

333 ,332 ,247 ,318 ,202 ,91 ,88

מוסררה הערבית (בתי ניסן ב״ק)  91  

המושבה האמריקאית  82, 83, 92, 129, 143, 

 ,280  ,247  ,246  ,166  ,150  ,147  ,144

337 ,336 ,300 ,297 ,291 ,284 ,281

בית הקברות  297, 336  

המושבה הגרמנית  23, 63, 66

מזכרת-משה  85

מחנה-יהודה  57

מחנה-ישראל  85, 86, 327

מחנה שנלר  100

מחניים, שכונת  65

מידבא, מפת  33, 287

"המייל התרבותי"  42, 87, 204, 205, 211

מיישבי ציון, עמותת  90

מירון, א.  259

מכה, העיר  34

מכון אולברייט  ר' אולברייט, ויליאם

מכון ון ליר בירושלים  97

מכון לואיג׳י ג׳דה  266, 340

מלחמת העולם הראשונה  38, 265, 271, 287, 

298 ,293 ,289

מלחמת העולם השנייה  265

 ,102  ,42-40 (השחרור)   העצמאות  מלחמת 

231 ,203 ,163

מלחמת יום הכיפורים  279

 ,116  ,87  ,75  ,42  ,41 הימים   ששת  מלחמת 

 ,282  ,276  ,272  ,271  ,212  ,175  ,163

304 ,301 ,297 ,295-293 ,286

המלך ג׳ורג', רחוב  39, 86-85, 248, 327, 335

ממילא, בית הקברות 99

ממילא, נחל  63

ממילא, רחוב  39, 100, 204

ממילא, שכונת (אזור/מתחם/פרויקט)  43, 65, 

211 ,210 ,206 ,204-202 ,88-86 ,81

 ,92  ,42  ,41  ,18 (הממשלה)   ממשלת-ישראל 

320 ,277 ,204 ,203 ,201 ,166

 ,166  ,92  ,42  ,41 הממשלה   ִקריית 

204

המנדט (השלטון) הבריטי  27, 38, 39, 41, 48, 

 ,175 ,151 ,143 ,141 ,137 ,103 ,98 ,95

 ,283  ,281  ,278  ,214  ,211  ,198  ,180

301 ,297 ,295 ,292 ,287 ,285

מנהרת אמת המים  141, 279

המסגד הקיצון  ר' אל-אקצא, מסגד

מסעודייה, שכונת  143, 148, 289

המעבדה  205

מעלה-אדומים  42, 113, 150, 156, 233, 234, 

255
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מעלה הזיתים, שכונת  91, 115, 320

מעלה המוגרבים  318

מעלה השלום  247, 255

מעלות דפנה  42, 81, 86, 201

מעלות המדרשייה  92

מערת יהושפט  273, 339

מערת ניקנור  295

מערת סנהדרין הקטנה  133, 298, 299, 337

מערת צדקיהו  212, 248, 288, 338

מערת הרמב״ן  133, 298, 299, 337

המצודה  ר' מגדל-דוד

מצודת-דוד, מלון  203, 204, 210, 246, 326

מצפה-יריחו  234

מצרים  29, 31, 37, 40, 49

מקור-חיים  66

מקלין, ויליאם 96

מקלין, תכנית  99-95

מר אליאס, מנזר  42, 223, 248

מר סבא, מנזר  16, 240

מר תומס, כנסיית  149, 286, 338

 ,220  ,160  ,159  ,38 כנסיית   מגדלנה,  מריה 

339 ,275 ,270

מרכז דוידסון  251

מרכז המוסיקה  87, 205

מרכז הרב, ישיבת  266

המרכז למורשת בגין  42, 205

מרכז פיילי לנוער  130, 145, 284, 319, 338

מרכז שמשון  205-203

מרכז תרבות צרפת  292, 339

משטרת-ישראל, המטה הארצי  42, 65, 168, 

204

ִמשּכנות-שאננים  37, 42, 175, 176, 203, 205, 

246 ,211

 ,97  ,41 הנשיא)   (בית  ישראל  נשיאי  משכן 

292

 ,266 מנזר   התחייה",  של  הקטנה  "המשפחה 

340

משרד המשפטים  285, 333, 338

מתקן טיהור שפכים (מט״ש)  233, 234, 312-

314

מט"ש נבי-מוסא  233, 234, 314-312

מט"ש קדרון  312  

מכון שורק-רפאים  233, 313  

נ

הנביאים, רחוב  88, 101, 108, 291-289, 330

נבי-מוסא  ר' מפעל טיהור שפכים

נבי-סמואל  215

נבנצאל, אביגדור   90

נובוטל, מלון  246, 327

נווה יעקב  42, 233

משפחת  144, 169, 280, 281, 328,  נוסייבה, 

337

״נוף ציון״, שכונת  139, 279, 315

הנזרינים, כנסיית  291, 338

נחמיה הפחה  32

"הניאה" (החדשה), כנסיית  33, 250

נכאל, מוחמד  15, 122, 261, 315, 318, 320, 

323

 ,265  ,214  ,141  ,39 הבריטי   העליון  הנציב 

295 ,285 ,278 ,277

נקבת חזקיהו  122, 212, 250

הנקרופוליס (Necropolis, ״עיר המתים״),  21, 
207 ,174 ,51 ,45

 ,272  ,170  ,167  ,166  ,92 משפחת   נשאשיבי, 

 ,328  ,303  ,302  ,300  ,292  ,291  ,283

337 ,336

נשיונאל, מלון  150, 246, 333
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ס

סאחורי, אחמד [אל]  136-134, 141, 278

סואר, קארל א.  173

לאומי  98, 105,  גן  ירושלים״,  חומות  ״סובב 

247 ,212 ,211 ,203 ,116

הסובלנות, גן  142

 ,142  ,141  ,137-133  ,92  ,43  ,21 סוואחרה  

 ,253  ,233  ,208  ,192  ,187  ,177  ,156

280 ,278 ,277 ,257 ,255

בית הקברות סוואחרה  136, 280

סוואחרה [אל] ע׳רבייה  135-133, 137, 

255 ,142 ,141

סוואחרה [אל] שרקייה  21, 133, 134, 

137 ,136

ערב א-סוואחרה  92, 134, 187, 277

סוואנה  224

סולטאן סולימן, רחוב (דרך)  140, 144, 148, 

328 ,283 ,255 ,247 ,158

סולימן המפואר, הסולטאן  37, 287

סטורס, רונלד  96

סילואן (כפר השילוח)  9, 15, 16, 38, 61, 63, 

-113  ,100  ,108  ,92-,88  ,84-82  ,65

 ,163  ,161  ,156  ,150  ,135  ,133  ,125

 ,210  ,187  ,179  ,177-175  ,173  ,171

 ,255  ,253  ,248  ,233-231  ,225  ,213

318 ,276 ,261

התימנית  91, 114,  היהודית  השכונה 

175

 ,246  ,205  ,203  ,108  ,87  ,60  ,42 הסינמטק  

252

סלומון, עמוס  71, 72

סלמאן אלפארסי, מסגד  161, 269, 340

סמבורסקי, בית הקברות  207

סמטת הכלדים (״סמטת המוות״)  286, 338

סנהדריה המורחבת  42

סנט אונופוריוס, מנזר  ר' חקל דמא

 ,286  ,148 ביבליק)   (אקול  מנזר  אטיין,  סנט 

338

סנט אנדרוז, הכנסייה הסקוטית  39, 248

סנט ג׳והן, בית החולים למחלות עיניים  168, 

337 ,326 ,302 ,210

 ,302  ,168 הצרפתי   החולים  בית  ג׳וזף,  סנט 

337

סנט ג׳ורג׳, מלון  150, 329

סנט ג׳ורג׳, קתדרלת  148, 285, 338

סנט ג׳ורג׳, רחוב  246, 292, 326, 327

סנט סטפנוס, כנסיית  274, 339

סנט פאולוס, אכסניית  ר' שמידט, בית הספר

סנט פלגיה  ר' קבר חולדה הנביאה

 ,123  ,39 כנסיית   גליקנטו,  אין  פטרוס  סנט 

207

סנט קליר, כנסיית/מנזר  39

סעד וסעיד, מסגד  289, 338

ספדי, משה  284, 326, 327

ע

עבדאללה המלך  300

עומרייה  210, 327

העופל  31, 42, 57, 97, 108, 121, 122, 165, 

255 ,252 ,251 ,248 ,247 ,212

דרך העופל  247, 252, 255  

הגן הארכיאולוגי  251

עזה, רחוב (דרך) 97, 108

עזרא הסופר  32

עטרה ליושנה, עמותת  89, 90

עטרות  232

עטרות, נחל  67

עטרת-כוהנים, עמותת  90-88

עין חג׳לה  240

עין-כרם  41, 71
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עין [א-]לוזה  113, 117, 123-121, 320, 322

עין רוגל  ר' ביר איוב

עיסאוויה  150, 169, 230, 233

עיר-דוד  16, 24, 27, 33-29, 38, 42, 53, 57, 

 ,107 ,105 ,101 ,95 ,93-88 ,83 ,82 ,63

 ,213-211  ,201  ,176  ,122  ,115-113

225, 250, 251, 255, 261, 289  ר' גם 

סילואן

״עיר המתים״  ר' הנקרופוליס

העיר העתיקה  9, 11, 13, 14, 16, 17, 22-20, 

 ,51 ,50 ,48 ,46 ,42-38 ,33 ,27 ,25 ,24

 ,69-67 ,65-63 ,61-59 ,57 ,56 ,54 ,53

 ,103-100  ,97-95  ,91  ,90  ,88-73  ,71

 ,128  ,116  ,115  ,113  ,111  ,108-105

 ,146  ,143  ,141  ,137  ,134  ,133  ,130

-175  ,173-171  ,166  ,161  ,150  ,147

 ,206  ,204-201  ,197  ,185  ,181  ,177

 ,235  ,233-231  ,229  ,227-210  ,207

 ,257  ,255  ,253-245  ,243  ,238  ,237

 ,277  ,271-269  ,265  ,264  ,260  ,259

 ,294  ,293  ,287  ,284  ,283  ,280  ,278

 ,326  ,323  ,316  ,313  ,300  ,298  ,296

336 ,332 ,330 ,327

עיריית-ירושלים (העירייה)  15, 20-18, 39, 42, 

-130 ,126-124 ,120-118 ,115 ,99 ,72

 ,158  ,152  ,141  ,140  ,138  ,137  ,133

 ,232  ,230  ,229  ,211  ,165  ,164  ,159

 ,267  ,265  ,261  ,259  ,249  ,244  ,233

325-319 ,317-315 ,298 ,283 ,270

עכבאת סוואנה  128

העלייה, מסגד  159, 161, 268, 340

 ,38 כנסיית   (טור-מלכא),  השמיימה  העלייה 

340 ,268 ,267 ,220 ,204 ,159

עלמי, מסגד  ר' אלעלמי, מסגד

עמינדב  59, 60

עמירן, דוד  259, 260

עמק האלה  60

עמק המלך  251, 253

עמק המלכים  210, 211

 ,269  ,264  ,129  ,24 (ג׳וזפט)   יהושפט  עמק 

298 ,282 ,270

 ,250  ,212  ,132  ,131 לאומי   גן  עמק-צורים, 

318 ,251

עמק-רפאים, רחוב  21, 97, 108, 175, 210

ענבל (בעבר: לרום), מלון  210, 246, 327

ענתא  65, 169

ענתות  234, 312, 313

עץ הזית, מלון  246, 327

העצמאות, גן  65

ערב א-סוואחרה  ר' סוואחרה

פ

כנסיית  159, 267,  (הֶאלֵאֹונָה),  נוסטר  פאטר 

340

פאלאס, מלון  246, 332

אין  פטרוס  סנט  ר'  כנסיית   גליקנטו,  פטר 

גליקנטו, כנסיית

פיאמנטה, ב.,  15

פיקוד המרכז, רחוב  92, 143

ּפיר וורן  212, 250

פנינת-ירושלים (בעבר: פנינת-דן), מלון  327

פסגת-זאב  42, 233

פעמון הדרור, גן  210, 211, 246

פרימה המלכים, מלון  327

הפרנציסקניות של מריה, מנזר  291, 339

פרת, נחל  61

צ

צדקיהו המלך  31, 288

צופים, נחל  65, 67
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 ,234  ,232  ,179  ,177  ,137  ,133 צור-באחר  

316 ,255

צלאח א-דין  35, 36, 122, 134, 151, 162, 167, 

285 ,282-280
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Building Styles

Layered Construction

The traditional building style in the Arab villages was layered; younger generations 
would build their apartments on top of the residences of older generations to form 
what is known as a "shared Palestinian house".  Contemporary building styles 
have since greatly changed.  Today, bulldozers leveled the land and construction 
starts from zero.  Whereas the traditional Arab building style was respectful of 
the past and left different building styles from different eras exposed, modern 
construction tears down older layers and obliterates the past.  Consequently, 
a homogenous layer takes shape and the traditional built landscape ceases to 
develop. 

Another problem arises from inappropriate regulations presented by modern 
planning policies that restrict development in non-urban areas to low-density 
development and place restrictions on building height.  Development master 
plans lower the number of housing units per area, thus causing urban sprawl.  The 
increased expanse of the residential neighborhoods causes wastewater drainage 
problems and raises the installation and maintenance costs of the infrastructure.

The Kidron Valley district has been subject to political pressures.  The 
responsible authorities have failed miserably to address the needs of the local 
residents and to properly regulate land ownership issues and to provide viable 
development plans for the area.  Subsequently, most of the local residents become 
frustrated with the municipal authorities and give up any hope of obtaining 
building-permits.  The inevitable consequence is illegal and rushed construction 
that impairs the prospects of regulating the development in the area in the 
future and the ability to pave roads and to provide necessary public services.  
Ultimately, the local residents will be the ones to suffer from these predicaments 
and the municipal authorities will be forces to cover the increased costs for the 
maintenance and rational development of the area. 
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Residential Development Policy
New construction in the visual basin should avoid the following: 

❖ Damaging important landmarks and structures in the Old City and its 
surrounding area. 

❖ Blocking observation points in the Old City. 

❖ Blocking the open view to the Old City from the surrounding hilltops. 

Construction in the visual basin should be limited to relatively small buildings in 
order to avoid disrupting the delicate balance between the natural landscape and 
the developed areas.  The interaction between the natural and the man-made is a 
signature hallmark of Jerusalem's landscape, and therefore no building should be 
allowed to pierce the skyline above the Temple Mount.  The skyline surrounding 
the Old City is extremely important and therefore only buildings of national or 
symbolic significance should be permitted to obtrude on it, but not residential 
buildings. 

We recommend that single residential plots do not exceed 1500 m2  and that 
residential complexes do not exceed 4.000 m2 this restriction should be relaxed in 
cases where land plots are being used to house several generations of an extended 
family (Hamula) on a family land plot.  

In those areas of the valley where construction will be approved according 
to detailed plans, there is special importance to enforcing restrictions for the 
buildings' "fifth façades".  Rooftops should be flat and should serve as additional 
living space for the residents.  The rooftops of new buildings in existing residential 
clusters should be built to blend into their surroundings.  Tiled and wooden 
rooftops are uncommon in the area and generally should not be allowed. 

Construction along the ridgeline surrounding the Old City has a greater 
impact on the landscape than the construction along the slopes and valleys. It is 
therefore particularly important that it should preserve the skyline.  If buildings 
are to be built along the ridgeline, than they should be of some symbolic or public 
significance that will justify their prominent position against the Historical Basin's 
skyline.  Nevertheless, as a rule, construction along the ridgeline and the upper 
sections of the slopes should generally be avoided.    
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4.  Jabel Muntar; 
5.   Hurkania Fortress and Nebi Mussa Tomb; 
6.  Jeronimos Monastery and the 'Ain Hajla spring; 
7.   The dipping spot in the Jordan River;  
8.  The Dead Sea area which includes natural springs and archaeological sites; 
9.   Jericho and the sites surrounding her; 
10.  Wadi Qelt and its unique monasteries. 

Cottage Industries       
These include the development of handcrafts that are particularly suited to women: 
weaving, traditional embroidery, Bedouin handcrafts, jewelry and olive oil and 
cheese food products.  It is also possible to develop tourist tourism routes around 
olive harvesting and oil production, cheese manufacture and local markets for 
handcrafts. 

Social and Commercial Activity Centers 
One of the main problems resulting from the geographic conditions of the Kidron 
Valley is the absence of local town centers in which the residents can congregate, 
receive services and conduct their commercial activities.  This problem arose 
from an uneven residential development that was not accompanied by an adequate 
development of the communal and commercial local needs. 

Possible locations for activity centers will be determined based on geographical 
constraints and the residents' needs.  Centers can be developed either in the lower 
valley, along the ridge or midway on the slope –depending on the topographic, road, 
population and accessibility conditions.  Centers may be developed along central 
road intersections running along the dry Kidron riverbed, thus transforming it 
into a hub of economic and social activity.  Additional community activities such 
as schools or informal educational community centers may be concentrated along 
that route as well.  The advantage of such centrally located centers would be their 
accessibility to different population groups.  Centers placed along the ridgeline 
would be internal centers situated within specific landscape-cultural units.
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needs and the needs of the local population. Eco-tourism is founded on several 
principles:

1.  Minimizing the impact on the environment.  Examples of this include hotel 
construction that does not harm the landscape, environmental treatment of 
tourist waste, preservation of local nature and wildlife, etc.  

2.  Increasing awareness and respect for the local environment and culture.

3.  Ensuring a positive experience for both hosts and guests.

4. Designing direct economic incentives for the promotion of preservation 
needs.

5.   Economic incentives and empowerment of the local resident population. 

6. Raising awareness for the political, social and environmental climate of the 
host country.

Israel's Ministry of Tourism estimates that there is presently a shortage of hotel 
rooms in Jerusalem.  A variety of country hospitality, lodging and bed-and-
breakfast inns can be created that will blend in the local landscape and offer 
unique and traditional hospitality opportunities in an attractive location that is 
near Jerusalem's leading tourist attractions. 

Developing Pilgrimage Routes 
The Kidron Valley lies at the border of the Judean Desert and is thus optimally 
positioned to serve as a point of exit for desert tourism trips.  A network of tours 
through recommended Christian pilgrimage sites can be developed around the 
historical Christian sites in the Judean Desert.  These tours can be routed through 
the Kidron Valley and along its basin and can connect the different holy Christian 
sites. 

The desert pilgrimage tours can include the following sites: 
1.  Bethlehem; 
2.  St. Theodosius Monastery; 
3.  Mar Saba Greek Orthodox Monastery; 
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traditional forms of construction as well as, of course, the needs and interests of the 
residents.  This should all be done without abusing local sustainable resources. 

Following are several proposals and suggestions for sustainable development 
in the Kidron Valley:

The Kidron Valley as a Source of Livelihood
Due to its unique characteristics as well as its location within direct view from the 
Old City, the development of the pooling basin of the Kidron River is restricted 
and heavily-regulated.  On the other hand, its attractive location presents many 
economic opportunities tapping into the proximity and connection to the Old 
City that may pave the way establishing profitable new tourism businesses.  
Situated not far from the Western part of Jerusalem, this area mirrors the urban 
neighborhoods developed west of Jerusalem's watershed line. 

Market Gardening
One potential source of development is organic produce, such as vegetables, fruit, 
spices, medicinal herbs and flowers.  These crops are appropriate for the relatively 
small land plots in the area.  The produce can be sold in local farmer markets 
that will be set up for this purpose and will also provide tourist attractions.  The 
business potential of this form of development will also make use of the local 
supply of cheap labor and unskilled women's labor. 

The Kidron Valley houses 1.5 km² of farmed land.  As the Kidron Valley 
is a natural drainage area for a large pooling area, the irrigation needs of its 
farmed lands can be accommodated with treated wastewater to be supplied by a 
wastewater treatment plant that is planned to be built at the edge of the district.  
The treated wastewater can be used both for agriculture and perhaps a new 
recreational park. 

Eco-Tourism and Pilgrimage
Eco-tourism is defined as environmental and responsible tourism that increases the 
welfare of the local resident population and balances tourism needs, preservation 
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filling the gaps that formerly separated the inhabited areas.  These changes in the 
geographical landscape have also triggered cultural changes: the residents of the 
Kidron Valley are in the midst of an urbanization process that is gradually erasing 
cultural differences between different communities and changing employment 
patterns as well as tribal cultural structures. 

These processes raise the following questions: What is the new nature and 
character taking form in this district?  Is it defined?  Should the unique traditions 
of the local populations be actively preserved?  Should traditional characteristics 
be preserved during times of great change and danger of loss of identity? 

Sustainable Development
Sustainable development seeks to place limits on human activity, to force human 
society to respect cultural and natural resources, and to subject development 
activities to considerations of the future needs of future generations.  This attitude 
harbors the understanding that regional planning extends beyond demarcated 
borders and is part of a wider and more comprehensive unit in which it is not 
possible to isolate specific components such as for example heritage sites.  
Sustainable development is a comprehensive approach that takes into account 
the complex interface between heritage and preservation principles, economic 
demands, physical conditions, sociodemographic constellations, religious and 
cultural traditions, and the holistic and ecological relations with neighboring 
regions.  In developing a region, it is always necessary to consider the possibility 
that the external forces instigating change may also tip the delicate balance in 
the region and subsequently harm its future resources.  In the upper section of 
the Kidron Valley, emphasis should be placed on growth and development that 
preserve the region's unique character, the needs of the Valley's residents as well 
as the local natural, historical and other universal resources.   

Striking a balance between development and the preservation of local 
sustainable resources presents a considerable challenge, especially in a region 
that is subject to accelerated urbanization processes that stamp out signs of 
historical development patterns and impair the region's future prospects.  Local 
construction should take into account the landscape constraints, the need to 
preserve agricultural fields (which accounted for 1.5 km²,), the character of 
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Future Directions: Sustainable Development

The cultural significance and importance of the Historic 
Basin of Jerusalem
The Historic Basin of Jerusalem carries a special significance on two accounts.  
The visual basin still preserves historical landmarks of religious and national 
significance as well as the general historical landscape.  The Old City walls, the 
holy sites, the pilgrimage roads and the many churches, monasteries, mosques 
and synagogues lend the Historic Basin its unique character and significance, 
which has been the subject of countless pastoral, biblical landscape paintings 
created by the many artists and pilgrims who visited Jerusalem.  The cultural 
landscape has indeed changed since then but its key components have nevertheless 
been preserved: the topographic landscape, the Old City, the holy sites and the 
cemeteries have all preserved their character.

Secondly, the visual basin still mirrors the different forms of human activity 
in the area from antiquity until today.  Thousands of years of history are imprinted 
in the landscape where traditional forms of human settlement of past generations 
are still discernible.  The uses of different water collection techniques and 
construction materials, changing vernacular building traditions, burial caves, 
the development of different forms of settlement in antiquity and contemporary 
history, the nomadic, agricultural and urban lifestyles, traditional agricultural and 
irrigation techniques, such as terraces – all of these are but a few examples of 
the evidence of human activity that should be preserved for the benefit of future 
generations. 

Synoecism
The concept of Synoecism originated in ancient Greece, where it described a 
process by which several small towns and villages merge together to form a 
larger urban community.  The Kidron Valley is undergoing a similar process.  The 
many distinct "cultural-landscape" units that have traditionally inhabited the area 
are recently being joined together by strips of new construction that have been 
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things into their own hands", e.g., by collecting the city taxes and reinvesting 
them in the neighborhood.  A solution along these lines could be achieved 
by strengthening the local Community Administrations or by creating 
semi-autonomous municipal quarters.  This could be done by delegating 
the authorities specified in the municipal laws regarding public services to 
Community Administrations (following Rotterdam, Stockholm and other 
cities in the world). 

4.  Construction in the Upper Kidron Valley is problematic for several reasons.  
Firstly, in past years the large demand has been answered by unplanned and 
often unauthorized construction.  This development is harming the area's 
character and its potential for further development in the future.  The neglect 
in this regard is likely to exact a heavy toll from the City. The municipal 
master plan should be re-examined and adjusted to allow for better regulation 
of the development in the area and the installation and implementation of 
proper and functioning public services and infrastructure. 

5.  Formal land ownership registration is necessary for the proper development 
of the area.  Therefore, steps should be taken to conduct a comprehensive 
registration of private land ownership in the Upper Kidron Valley.  The faster 
this lengthy and difficult process is completed, the better, as without it, it will 
be almost impossible to institute proper planning methods and viable and 
sustainable development in the area. 

6.  Empowerment of the local community is an end in and of itself.  Residents 
should be encouraged to establish local organizations so that they may help 
themselves, and frameworks for dialogue and cooperation should be established 
in order to check the emergence of radical force.  Such organizations have 
already been established in a few of the neighborhoods but so far they have 
had rather insignificant influence.  Furthermore, the Jerusalem Municipality 
should strengthen its relationship with the local residents by identifying 
community leaders that can foster it.  This would help to improve the residents' 
feelings toward the Municipal Authorities and to consolidate the influence of 
the community leaders. 
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2.  Government assistance: The Upper Kidron Valley is in need of large-scale 
investments in many areas that fall within the responsibility of the Jerusalem 
Municipal Authority and the Israeli government, who control the area.  
Nevertheless, following severe shortages in Jerusalem's municipal budget, 
the City is unable to provide significant assistance to the Kidron Valley area.  
Appeals for the necessary resources should therefore be directed to national 
authorities, such as government ministries and Israel's state lottery.  Public 
foundations such as the Jerusalem Foundation and other international bodies 
may contribute to the promotion of the local residents' welfare. 

 According to the local residents, the most pressing needs are as follows:

❖ A clear vision and planning policy for the development of the Upper 
Kidron Valley, with the aim of applying the City's accepted standards in 
this part of the city as well;

❖ A reassessment of the existing municipal master plan for the area;

❖ Construction of new school buildings in accordance with the Master Plan 
for Education in East Jerusalem or any other up-to-date plan;

❖ Local infrastructure including road networks, sidewalks, sewage, 
drainage, electrical and communication systems should be rehabilitated 
or put in place wherever they are not yet available;

 ❖ Public services in the areas of education, culture and leisure should be 
enhanced, as for example by building community centers, post offices 
and banks, playgrounds and public gardens; 

❖ Policing and Municipal monitoring activities should be increased in order 
to improve service to the residents; 

❖ Solid waste collection and the area's cleanliness should be improved 
by either increasing the frequency of garbage collection by the city's 
sanitation workers or by creating independent sanitation teams from the 
local residents. 

3.  Explore solutions that will lead to greater municipal autonomy:  Many 
residents expressed bitter frustration with the Jerusalem Municipality's 
treatment of their neighborhoods.  Some even expressed their desire to "take 
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associated with the Jerusalem Development Authority and the City Engineer 
Department of the Jerusalem municipality.

An effort should be made to make use of local residents' initiative and skills 
in implementing projects that are aimed at improving their quality of life.

5. Community Involvement  

Meetings Held with the Local Residents  

The planning team met several times with the area's local residents and their 
representatives.  The meetings, which were held in the neighborhoods, furthered 
the team's understanding of the residents' living conditions, special needs, 
feelings, and demands for improving the situation.  The planning team assigned 
a great deal of importance to including the local residents in the planning process 
and would like to encourage decision-makers to continue the involvement and 
participation of the local residents, who naturally have a better idea of their own 
needs than any other party.  

Alternative Modes of Action

In light of the present situation and the minimal public development over the past 
40 years, we offer the following alternatives: 

1.  Leaving the situation in its present condition:  Without substantial 
intervention to correct the situation, the physical and social deterioration in the 
neighborhoods of the Upper Kidron Valley will continue, the frustration and 
disappointment of the residents will increase, and inequality and polarization 
between Jerusalem's populations will be augmented.  The situation in the 
area's rundown neighborhoods, which are home to a majority of the Upper 
Kidron Valley's population, will thus be perpetuated.  This situation, along 
with the local governance vacuum will feed tensions and increase the distrust 
of the municipal authorities and may thereby trigger violent outbursts.  
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4. Promoting Employment and the Local Economy
❖ The southern section of the Upper Kidron Valley features several advantages 

that can be transformed into economic assets and developed in a joint effort 
with the area's local residents.  One of the area's advantages is its proximity 
to the Judean Desert and the fact that it is part of a geographical basin which 
extends all the way to the Dead Sea.  Sites with special significance for the 
Christian world and desert tourist attractions are scattered along the Lower 
Kidron Valley.  The Upper Kidron Valley in Jerusalem can serve as a point of 
departure for desert riding trips, hikes or pilgrimage tours that start at the holy 
sites in the Old City and end at the Theodosius and Mar Saba monasteries in 
the Kidron Valley. 

❖ The area still has large plots of undeveloped land that could be used for 
organic urban agriculture.  The treated wastewater, which will be made 
available in the future once the sewage treatment plant is built, could be used 
to nurture gardens, orchards, and organic agriculture, and the produce could 
be marketed by the residents in farmers' markets, which are themselves tourist 
attractions. 

❖ As the area's residents are mostly of Bedouin origin, tourist attractions based 
on traditional Bedouin hospitality customs can be developed, which may 
include tents and traditional delicacies, etc., similar to tourist attractions in 
the Judean Desert and the Negev.

❖ A portion of the treated and purified wastewater could be set aside for a 
future recreational park – "the Kidron Park".  The park's dimensions will be 
determined by the amount of available treated water and land resources that 
will specified in the detailed plans. 

❖ In order for these plans to be realized, they will need to be examined in greater 
detail for their economic and social viability in a master plan, without which 
they cannot be expected to be carried out. 

❖ A municipal governing body (the Kidron Valley Authority) needs to be 
established to promote advanced planning, initiate new economic and tourist 
projects, and develop the area's physical infrastructures and various tourist 
sites.  We recommend that the Kidron Valley Authority be attached to and 
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be expropriated to allow for the establishment of a new central educational 
campus (Israeli law allows the government to expropriate up to 40% of a 
person's private property without compensation for specific public uses). 

❖ There is a great shortage of recreational, public open spaces and children's 
playgrounds.  The residents have already agreed to allocate sections of their 
land for such uses under the condition that the land remains listed under their 
names and is not registered under the city's name.

❖ Formal land registrations need to be conducted in all of the areas that have 
not yet been registered. In the absence of such land registrations, it is in 
many cases not possible to  execute proper planning procedures and to issue 
building licenses.

❖ A master plan for the entire Upper Kidron Valley needs to be drafted without 
delay.  Detailed sub-plans for sections of the Valley should then be drafted on 
the basis of the master plan.  These plans should call attention to solutions for 
insufficient and faulty public services, transportation systems, and safe access 
to private homes. 

❖ The problem of access to private homes in Silwan needs to be addressed 
immediately.  Not infrequently, it is impossible to send handicapped children 
to school or elderly patients to the hospital.  Plans to build roads, which 
have been put off for many years, despite having been approved, should be 
implemented without delay. 

❖ The sanitation and cleanliness conditions in the southern parts of the Upper 
Kidron Valley, in Wadi Kadum, Jabel Mukaber, Silwan, and the City of 
David are particularly deficient.  Solutions for sanitation problems in these 
neighborhoods need to be developed: these may include hiring private 
sanitation contractors, developing special methods for garbage collection and 
disposal, or simply increasing the frequency of garbage collection activities 
already in use today.  We recommend authorizing a team of local residents 
to collect, sort and recycle the solid waste.  Serious consideration should 
be given to the possibility of buying the waste from the residents after it 
has already been sorted.  The possibility of recycling construction waste that 
covers every undeveloped plot in the area should also be examined. 

x



water tanks (which no longer serve any specific purpose), etc., should not be 
allowed on the rooftops.  

❖ Roof tiling should not be used.

❖ Use of stone façades on the rooftops should be encouraged. 

3.  Improving the Housing Conditions, Public Services, and 
Infrastructure 

❖ Immediate steps should be taken to improve housing conditions in the Upper 
Kidron Valley's rundown areas, which include Wadi Kadum, Silwan, and 
parts of Ras al-Amud and Jabel Mukaber.  Building permits for additional 
housing units should be assigned with care so that the new construction does 
not obstruct the view, does not look like typical housing and is not situated on 
steep slopes. 

❖ Immediate steps should be taken to address the severe infrastructure 
problems afflicting the Upper Kidron Valley, the most pressing of which is 
the insufficiently-treated sewage that flows freely in the lower parts of the 
Kidron Valley.  Plans to build a sewage treatment plant in the area should be 
advanced.  Drainage problems are another hazard that needs to be addressed 
by setting up drainage systems where they do not already exist and unclogging 
blocked drainage receptors throughout the Valley. 

❖ The faulty roads and lack of sidewalks are another sore point.  Potholes in the 
roads increase the wear and tear on private vehicles and buses, and in many 
neighborhoods, schoolchildren are forced to walk to school on the roads for 
lack of sidewalks and thus endanger their lives on a daily basis.

❖ The entire area suffers from a severe shortage of public services.  There is 
even a shortage of preschool and school classrooms in Ras al-Amud, Wadi 
Kadum, Silwan, and Abu Tur.  The Mater Plan for Education in East Jerusalem1 
recommended that a large educational campus be built in Wadi Kadum.  An 
appropriate site has already been located for this campus and the land should 

1 Choshen M., Kimhi I., Nakhal M., Piamenta B., Mater Plan for Education in East Jerusalem, 
Jerusalem Institute for Israel Studies, December 2002. 
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Construction along the ridgeline may change the character of the entire Visual 
Basin. 

❖ The open, panoramic views to the Old City that can be seen from the 
three Armon Hanatziv promenades – the Goldman, Haas, and Sherover 
promenades – should not be obstructed.   

❖ Large installations should not be permitted along the Armon Hanatziv 
ridgeline in the areas that can be seen from the Old City.  These include 
airlifts and hovercrafts, tall or wide electricity towers and high power lines, 
raised power supply stations, communication lines, etc. 

❖ Construction along the slopes overlooking the Old City should be minimized 
as much as possible: Armon Hanatziv, Mount of Olives, Har Hamashchit, 
and Mount Scopus. 

❖ The surfaces of the ridgeline surrounding the Old City should be preserved 
and protected against exposing the earth through any digging activities. 

❖ The gardens and parks surrounding the Old City should continue to be 
maintained.  

2. Construction 
The following guidelines should be maintained: 

❖ New building complexes should not exceed the standard size of 300 meters in 
diameter. 

❖ Stilt-raised buildings with open spaces under them should not be allowed. 

❖ Only natural, chiseled square stone, and not smooth cut stone, should be used 
for the façades of buildings and fences. 

❖ Large, square cinder block housing projects should not be built throughout 
the Visual Basin.  Scattered, private construction in irregular clusters should 
be preferred. 

❖ The "fifth façades" of the buildings should receive special attention: satellite 
dishes, TV and other communication antennas, miniature Eiffel Towers, black 
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Summary of Recommendations

The Upper Kidron Valley encompassing and overlooking the Old City of Jerusalem 
is exceedingly vulnerable due to the many threats to its visual, landscape, religious, 
historical, archaeological, sentimental, and political character.  It is the heart of 
Jerusalem and it is under constant development pressures, pressures which began 
even before the unification of the City.    

All the master plans for Jerusalem have sought to protect the Old City and 
its surroundings from unsustainable development pressures that might harm its 
long-valued and much cherished scenic landscape.  Toward this end, protective 
regulations, which included strips of undeveloped land and restrictive regulations 
on construction, were instituted.  Nevertheless, these regulations were only partially 
successful.  Forty years ago the Visual Basin was still mostly undeveloped and its 
pristine natural landscape still served as an appropriate backdrop for the Old City 
and its surrounding hilltops.  Today, the area is mostly built-up with dense urban 
construction that is changing the face of the Visual Basin beyond recognition.  
The following recommendations do not aim to halt the development of the area, 
but rather to offer ways to develop it in a thoughtful, sober and sustainable manner 
that will preserve its visual character and natural beauty.

1. Principles of Planning
The planning principles that have been in place for over 90 years should be 
maintained:

❖ The natural horizon along the ridgelines encompassing the Old City should 
be preserved.  This ridgeline plays an important role in shaping the City's 
image and therefore, tall buildings that abruptly protrude above the ridgeline 
should not be allowed.

❖ Special care should be taken to preserve the ridgeline of Armon Hanatziv 
(Jabel Mukaber).  The policy that guided the construction of the East-Talpiot 
neighborhood is the appropriate policy: concealing the construction behind 
and south of the ridgeline so that it does not protrude above the ridgeline.  
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The present study concludes two years of work.  The area’s local residents 
were actively engaged and the researchers met with representatives of all of the 
neighborhoods included in the study:  Abu Tur, Jabel Mukaber, Wadi Kadum, 
Silwan, Ras al-Amud, Wadi Joz, and A-Tur.  The research team visited the area and 
studied the changes it is undergoing firsthand.  The interdisciplinary research team 
included scholars and urban planners, some of whom were Arab and intimately 
familiar with the area.  We extend our warm gratitude to the Arab researchers for 
introducing the rest of the team members to the living conditions and physical 
conditions in the neighborhoods situated in the Upper Kidron Valley. 
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Introduction

The "Visual Basin of the Old City" denotes the upper area of the Kidron Valley 
(Wadi Naar) spanning across the mountain ridges that overlook the Old City Walls 
and are visible from them.  The Basin's borders run along Mount Scopus on the 
North, the Mount of Olives from the East, Armon Hanatziv on the South, and the 
watershed axis on the West.  The Kidron Valley is made up of two parts: the upper 
section starts at Wadi Al-Goz, North of the Old City, and ends at the south-east 
municipal border of Jerusalem; the lower section extends outside of Jerusalem's 
city limits and across the Judean Desert and ends at its erosive foothills in the 
Dead Sea. 

The Upper Kidron Valley is the subject of this study.  The area contains most 
of Jerusalem's historic landmark sites and many of the holiest sites of the three 
monotheistic religions – Judaism, Christianity and Islam.  The area's religious, 
historic and archaeological importance is enhanced by its prominent location, 
breathtaking landscape panoramas, colorful communities and rapid rate of 
development.  However, increasing modernization and urbanization pressures 
present a threat to the Upper Kidron Valley's landscape and landmark sites, and 
subsequently, caution and careful consideration are called for in the planning and 
development of the area if its unique character is to be preserved and protected.

The present study aims to portray the present condition and historic, 
geographic, social and economic character of the Upper Kidron Valley in order 
to present a balanced and sustainable policy for the future development and 
preservation of the area.  Additionally, the study aims to create a large database 
that may serve Jerusalem's municipal planning authorities in the preparation of 
more detailed plans for the area.  This study outlines guiding principles that may 
be used to develop the Upper Kidron Valley and increase its economic viability 
in a way that is also conducive to its inherent character.  These principles aim to 
channel the development in the area to its least vulnerable parts in order to limit 
the damage to its natural treasures and cultural heritage.  This study will not focus 
upon geopolitical issues though the researchers are aware of the area's special 
significance stemming from its prominent location at the heart of Jerusalem, and 
subsequently, at the heart of the Israeli-Palestinian conflict.
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