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 הקדמה

 ירושלים - דפי רקע לקובעי מדיניות
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 מבוא

 מטרת חיבור זה היא להציג תפיסה רעיונית ומספר חלופות בשאלת הארגון המוניציפלי
 של העיר ירושלים והמרחב המטרופוליני שמסביבה. חלופות אלו יוכלו לסייע בהתוויית
 מדיניות על עתיד העיר ולשמש בסיס לדיון ציבורי בנושא. אין בדעתי להציע
 פתרונות מעשיים לשאלת ירושלים. פתרונות רבים כבר הועלו בסוגיה זו, וספק אם
 פתרון נוסף יוכל להעשיר את הדיון בנושא (סיכום מקיף של הצעות שונות בדבר

 עתיד העיר ראה אצל הירש, האוסן-כוריאל, 1994).

 החלופות הרעיוניות מושתתות על ההכרה כי ירושלים וסביבותיה מהווים אזור
 גאו-פוליטי מורכב, שארגונו המוניציפלי אינו ניתן להסדר טריטוריאלי פשוט וחלק.

 המורכבות הגאו-פוליטית ניכרת בתחומים הבאים:

 א. מיקום. המיקום של האזור במרחב הוא על שני צירים לאומיים החוצים זה את

 זה: הציר הישראלי משתרע ממערב למזרח ומחבר את תל אביב עם ירושלים
 ועם היישובים בבקעת הירדן ואזור ים המלח. הציר הפלסטיני משתרע מדרום
 לצפון ומחבר את חברון עם בית לחם, ירושלים, רמאללה ושכם. בתנאים אלה
 כל בנייה ופיתוח במקום מפגש שני הצירים, העיר ירושלים וסביבותיה, נתפס
 בעיני הצד השני כחסימה וכהגבלה. הישראלים חוששים מבנייה פלסטינית
 בעורף העיר שתהפוך את ירושלים לעיר קצה. מנגד חוששים הפלסטינים מבנייה
 יהודית בירושלים (הר חומה) ובעורפה (מעלה אדומים) אשר תיצור נתק בין

 דרום הישות הפלסטינית לצפונה.

 ב. תפרוסת הקהילות הפלסטינית והיהודית במרחב. במרחב העיר ירושלים

 ובסביבתה שלובות שתי הקהילות זו בזו באופן סבוך, והגבולות ביניהן מפותלים
 מאוד. מטעמים אלה יהיה קשה מאוד להגיע להסדרים מוניציפליים המבוססים
 על חלוקה טריטוריאלית ועל קיום ריבונות אבסולוטית במרחב. עמעום הריבונות
 ניכר היטב גם כיום בהסדרים המיוחדים הקיימים בעיר ירושלים בתחום
 חלוקת הסמכויות בהר הבית/חארם אל-שריף, בתחום החינוך, המטבע ועוד

 (רומן, 1995).
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 ג. דמוגרפיה. ההרכב הדמוגרפי של האוכלוסייה בעיר ובאזור מגביר את המורכבות

 עוד יותר. בעיר ירושלים יש רוב לאוכלוסייה היהודית. מתוך 585,100 התושבים
 שהתגוררו בעיר בשנת 1995, 70.8% היו יהודים ו-29.2% ערבים. עם זאת
 ניכרת מגמה של גידול במשקל האוכלוסייה הערבית במשך הזמן: מ-25.8%
 בשנת 1967 ל-29.2% בשנת 1995. במהלך כל התקופה 1995-1967 גדלה
 האוכלוסייה היהודית ב-110.9%, והאוכלוסייה הפלסטינית ב-154.2% (חושן,
 שחר, תשנ״ז: 34, 38). תחזית דמוגרפית מעודכנת מראה כי אוכלוסיית הערבים
 במזרח ירושלים עתידה להגיע בשנת 2020 ל-39% מכלל אוכלוסיית העיר (דה
 לה פרגולה, 1997). במרחב המטרופוליני המשתרע בין רמאללה בצפון, בית
 לחם בדרום, מעלה אדומים במזרח ומבשרת ציון במערב קיים פחות או יותר
 שוויון דמוגרפי בין יהודים לערבים. הערבים הופכים לרוב במרחב כאשר
 מרחיבים את גבולות המטרופולין לעבר אפרת וגוש עציון בדרום, יריחו במזרח,

 שילה בצפון ובית שמש במערב.

 ד. מוצרים ושירותים שאינם ניתנים לחלוקה. בירושלים מצויים מקומות ואתרים,

 כדוגמת העיר העתיקה והמקומות הקדושים בעיר העתיקה ובסביבתה, שאינם
.(Albin, 1991)ניתנים לחלוקה טריטוריאלית 

 הניסיון באזורים מפוצלים מבחינה אתנו-לאומית, שבהם האוכלוסיות שלובות זו
 בזו, מלמד כי ניתן להתמודד עם הבעיות המתעוררות בשתי דרכים עיקריות:

 א. פתרון טריטוריאלי רדיקלי הנוצר בדרך כלל בעקבות מלחמה. פתרון זה כרוך

 בטיהור אתני או בהעברת אוכלוסיות, ובעקבותיו מיושר קו הגבול ונוצרים
 אזורים הומוגניים מבחינה אתנו-לאומית.

 ב. פתרון מוסדי המבוסס על יצירת דגמים ארגוניים חדשים של ממשל ומינהל

 במרחב וחלוקת סמכויות בין המוסדות מבלי שהדבר יהיה כרוך בשינויים
 טריטוריאליים מרחיקי לכת. פתרון זה כרוך ביצירת מסגרות מינהל משותפות
 ונפרדות, חלוקת סמכויות וריכוזן, תיאום והפרדה, מתן ביטוי לאינטרסים של
McGarry, J.) הצדדים השונים והשתתפותם המלאה בכל המוסדות החדשים 

.(and B. O'Leary, 1993 
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 חיבור זה אינו מוציא מכלל חשבון הסדרים טריטוריאליים, אך ביסודו של דבר הוא
 גורס, כי הגישה לשאלת ירושלים ומרחבה צריכה להתבסס על יצירת מבנים מוסדיים
 חדשים בתחום הארגון המוניציפלי ועל תפיסות חדשות בתחום הריבונות. הגישה
 המוצגת תומכת בפיזור הסמכויות על פני ארבע רמות גאוגרפיות-פוליטיות: בינלאומית,
 מטרופולינית, עירונית ותת-עירונית. אופן הפיזור מונחה על ידי תפיסות שונות של

 ריבונות: פונקציונלית, משותפת ומסויגת, אשר יובהרו בהמשך.

 בפיתוח החלופות הרעיוניות נשענתי על הצעות שונות שהועלו בעבר בהקשר של
 שאלת ירושלים. ברמה המטרופולינית הועלו הצעות שונות. בשנת 1968 הציע מירון
 בנבנשתי (1988), שהיה באותה תקופה עוזר ראש העיר לענייני מזרח ירושלים,
 להקים מועצת גג משותפת בתחומי האזור המטרופוליני של ירושלים שתהיה חד-
 מוניציפלית ודו-ריבונית. מועצת גג זו אמורה הייתה לכלול חמש עיריות משנה:
 ירושלים היהודית, ירושלים הערבית, הכפרים, בית לחם ובית ג׳אללה. בשנת 1992
 הציעו ססיליה אלבין, משה עמירב וחנא סניורא ליצור עיר מטרופולינית על ידי
 הרחבת השטח המוניציפלי של ירושלים. העיר המטרופולינית תכלול את רמאללה
 בצפון, מבשרת ציון במערב, בית-לחם בדרום, ומעלה אדומים במזרח, ותתחלק
 לעשרים עיריות שבראשן תעמוד עצרת מטרופולינית. על פי ההצעה, תורכב העצרת
 מנציגי שתי המדינות, הישראלית והפלסטינית, ומנציג אחד מכל עירייה במטרופולין

 (הירש והאוסן-כוריאל, 1994: 110).

 הצעות שונות הועלו גם ברמה העירונית והתת-עירונית. כבר בשנת 1945 הציע זקן
 השופטים בפלשתינה, סר ויליאם פצג׳רלד (Fitzgerald), לחלק את העיר לשני
 רבעים: יהודי וערבי. כל רובע יתנהל על ידי מועצת רובע, כפוף לסמכויות פיקוח
 מסוימות של מועצה מינהלית. גבולות העיר יורחבו והשטחים שמחוץ לשני הרבעים
 ינוהלו על ידי המועצה המינהלית (Ginio,1980). ברוח דומה הציעו סרי נוסייבה
 ומרק הלר (1991) חלוקה של העיר לשתי רשויות מוניציפליות נפרדות שמעליהן
 תפעל עיריית גג. אף על פי שתכנית הרבעים לא מומשה מעולם, נעשה צעד ראשון
 להגשמתה עם תיחום אזורי המינהלות השכונתיות בעיר. בסוף שנות השמונים הציע
 ראש העירייה, טדי קולק, לראות במינהלות גורם שימלא תפקיד חשוב בהסדר
 הקבע של ירושלים (Kollek, 1988). על מנת לאפשר למינהלות למלא תפקיד
 בהסדר הקבע הוצע להשלים את תיחום אזורי המינהלות בעיר, לבזר סמכויות
 ולהעמיד תקציבים לרשות המינהלות (חסון, 1994). בשנת 1996 הושלמה הצעה
 שלפיה יוקמו מינהלות בכל אזורי העיר והן יקובצו בארבעה אשכולות עיקריים:
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 אשכול של מינהלות ערביות, אשכול של מינהלות יהודיות-חרדיות, אשכול של
 מינהלות יהודיות שאינן חרדיות ומינהל נפרד לעיר העתיקה (החברה למרכזים

 ולמינהלים קהילתיים, 1996).

 לצד ההצעות לארגון מוניציפלי מחודש של ירושלים ומרחבה הועלו מדי פעם הצעות
 שעיקרן הגדרה מחודשת של מהות הריבונות על העיר. בתחום זה בולטות במיוחד
1). לאחרונה העלה ואליד חאלידי הצעה  הצעותיה של רות לפידות (30111,1995̂)

 שלפיה לא תהיה לאף צד ריבונות מוחלטת בעיר(11,1996)101311) .

 כל אחת מההצעות התייחסה לרמה גאוגרפית מובחנת ולהיבט מוגדר של הבעיה.
 רק לעתים רחוקות נעשה ניסיון, כמו זה של דניאל אלעזר, לפתח מסגרת כוללת
 לארגון מוניציפלי המתייחסת לכל רמות השלטון מהמטרופולין ועד המינהלות
 העירוניות (1991 עד היום לא פותחה תפיסה כוללת לארגון המוניציפלי
 של ירושלים ומרחבה, המשלבת בין פתרונות ברמות גאוגרפיות שונות לבין דגמים
 שונים של ריבונות. חיבור זה נועד למלא את החסר על ידי הצעת מספר חלופות
 המבוססות על חיבור בין דגמים שונים של ריבונות לבין פיזור סמכויות על פני
 רמות גאוגרפיות שונות. חיבור זה יוצר מגוון של אופציות להסדר, היכול לשרת את

 קובעי המדיניות ואת הציבור בעת החשיבה על פתרון שאלת ירושלים.

 עקרונות לחשיבה על הארגון המוניציפלי של ירושלים

 ביסוד החיבור עומדים מספר עקרונות יסוד המתייחסים למרחב, לזמן ולזיקה בין
 ההסדרים בירושלים לבין מרכיבים אחרים של ההסדר בין ישראל לרשות הפלסטינית.

 א. מרחב. עיקרון יסוד בתחום המרחבי הוא כי כל דיון בשאלת ירושלים חייב

 לצאת מהגבולות המוניציפליים של העיר ולהתייחס למרחב המטרופוליני של
 ירושלים. התייחסות מטרופולינית לירושלים מחויבת המציאות מהסיבות הבאות:

 1. בעקבות הסכמי אוסלו תימצא הרשות הפלסטינית סמוך לירושלים, ונוכחותה
 תשפיע על חיי התושבים היהודיים והערביים בעיר.
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 2. מחוץ לגבולות המוניציפליים של ירושלים מצויים יישובים יהודיים, שיש
 להתייחס אליהם בכל תסריט העוסק בארגון המוניציפלי של מרחב ירושלים.
 3. העיר מהווה מרכז כלכלי, תרבותי ושירותי לאוכלוסייה המתגוררת במרחב
 המטרופוליני, ולכן כל התייחסות לירושלים מחייבת גם התייחסות למערכת

 שמסביבה.
 4. המשך גידול אוכלוסיית העיר (היהודית והערבית כאחת) יתבטא בגלישת
 אוכלוסיית העיר למערב ולמזרח אל מעבר לתחומים המוניציפליים

 העכשוויים.

 ב. זמן. יצירת ההסדרים בירושלים ובמרחבה תימשך זמן רב, זאת בשל מרכזיותה

 של העיר באתוס הישראלי והפלסטיני, עוצמת הרגשות של שני הצדדים כלפי
 העיר, המורכבות הדמוגרפית והחברתית של העיר והזיקה של אומות העולם
 לעיר. ההנחה היא כי במקום הסדר קבע שיושג בצעד אחד יפתחו הישראלים
 והפלסטינים הסכם מסגרת כללי לגבי ירושלים ומרחבה ובתוכו שורה של
 שאלות שעליהן אין הסכמה. פתרון לשאלות אלה יינתן במסגרת הסדרי ביניים
 שישקפו את מערכת היחסים המתפתחת בין ישראל לרשות הפלסטינית. הסדרים
 אלה לא יהיו חד-כיוונים, יהיו בהם עליות ומורדות, ועל בסיסם יתפתחו
 פתרונות שלא ניתן לצפותם מראש. הסכם מסגרת כללי והתקדמות בשלבים
 יאפשרו לשני הצדדים לפתח צעדים בוני אמון אשר ימתנו את המתחים ביניהם,

 ויתרמו להגשמת האינטרסים ולהגברת הביטחון.

 ג. ז>קה. עיקרון היסוד בתחום הזיקה הוא כי יש לכרוך את ההסדרים בירושלים

 עם הסדרים מחוץ לירושלים. ההסדרים מחוץ לירושלים יתייחסו להסדרים
 במרחב הגאוגרפי הסמוך לעיר (מטרופולין ירושלים) ולכלל המרחב של יהודה
 ושומרון. כמו כן ייווצרו זיקות בין סוגיית ירושלים לסוגיות פונקציונליות

 שאינן מרחביות.

 ד. פשרה. עיקרון יסוד המנחה את ההצעה שלהלן הוא כי בשאלת ירושלים יש

 להגיע לפשרה בין שתי גישות מקוטבות: שמירת הסטטוס קוו ושינויו הרדיקלי.
ס קוו גורסת כי פתרון בעיית ירושלים כרוך בהקפאת המצב  גישת הסטטו
 הקיים, כלומר המשך השליטה הישראלית על השטח המצוי בידי ישראל כיום,
 תוך הדגשת היותה של ירושלים עיר מאוחדת בריבונות ישראל. גישת השינוי
 הרדיקלי גורסת כי פתרון בעיית ירושלים מחייב העברה מלאה של שטחי הגדה
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 המערבית, כולל האזורים בסביבת ירושלים לשליטה פלסטינית, העברת העיר
 המזרחית לרשות הפלסטינית והקמת בירה פלסטינית במזרח ירושלים.

 ההנחה היא כי שתי חלופות קיצוניות אלה לא יתקבלו על דעת שני הצדדים. שני
 הצדדים יציגו אותן כעמדות פתיחה, אולם בהמשך הדרך יגיעו לפשרות שתהיה בהן
יה מהעמדה הראשונית. פיתוח החלופות צריך להתייחס לנקודות המוצא של  סטי
 שני הצדדים ולבנות שורה של חלופות היכולות לשמש מצע רעיוני לדיון בשאלה
 הסבוכה של ירושלים תוך כיבוד האינטרסים של שני הצדדים ושמירה על הביטחון.

 הארגון הפוליטי של המרחב המטרופוליני ־
 דוגמאות ולקחים

 על פי העקרונות העומדים ביסוד חיבור זה אין לבודד את הדיון בנושא ירושלים
 מההקשר המטרופוליני. כפי שנאמר בעקרונות היסוד תהווה העיר מרכז למטרופולין
 שיתהווה סביבה, והאוכלוסייה שתגלוש בעתיד מהעיר תתמקם בחלקה הגדול
 במרחב המטרופוליני הסובב אותה. האזור המטרופוליני יכלול את העיר ירושלים
 ואת היישובים הסמוכים אליה, אשר תושביהם נשענים על ירושלים מבחינת תעסוקה
 וקבלת שירותים. הקמת רשות מקומית פלסטינית שתשמש כמוקד למוסדות הלאומיים
 של הרשות הפלסטינית תחייב תיאום בין היישובים באזור המטרופוליני בסוגיות

 פיזיות וחברתיות שונות.

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

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

 הרשויות במרחב לצורך טיפול בצרכים נקודתיים.

 ב. תאגידים עירוניים. יוקמו תאגידים עירוניים משותפים לתיאום, לתכנון, לניהול

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

 המרחב.

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

 עבודה ותיירות.

 על ישראל ועל הרשות הפלסטינית ללמוד את נושא הממשל המטרופוליני מניסיונן
 של ערים שונות מפוצלות מבחינה אתנית (מונטריאול ובריסל) ושאינן מפוצלות
 מבחינה אתנית (טורונטו וסן פרנסיסקו), ולכן בחרתי להציג דוגמאות מערים אלה

 ולהפיק מספר לקחים מניסיונן.

 הדוגמאות שנבחרו לקוחות מקנדה, מארה״ב ומאירופה. קנדה וארה״ב נבדלות
 בגישתן לפיתוח עיריות גג. הממשלים המטרופוליניים בקנדה הם חזקים יותר. הם
 מתאפיינים במגוון רחב של תפקידים, יש להם מעמד סטטוטורי, ומידת ההתערבות
 שלהם בעיצוב המרחב מבחינה פיזית וכלכלית ובאספקת השירותים גבוהה יותר
 מאשר בארצות הברית. הסיבה לכך היא השיטה הפדרלית הקנדית המעניקה לממשלות
 של הפרובינציות יותר סמכויות מאלה שמעניקה השיטה הפדרלית האמריקאית
 לממשלות של מדינות הברית. הבדל אחר נובע מההומוגניות הדמוגרפית-חברתית
 הגבוהה יחסית של המערכת העירונית הקנדית. בארצות הברית מקשים הפערים
 הגדולים בין העיר המרכזית הענייה לפרברים המבוססים על תיאום ועל עבודה
 משותפת. הפערים בין העיר המרכזית לפרברים קטנים לאין ערוך בעיר הקנדית,

 שבה הריכוזים האתניים ובמיוחד הריכוזים של אוכלוסייה שחורה נמוכים.

 בריסל היא דוגמה של עיר אירופאית שבה שתי קבוצות אתניות שונות: דוברי
 צרפתית ופלמית, שהשכילו לפתח ממשל מטרופוליני המאפשר שיתוף פעולה והפרדה
 בין הקבוצות. לוח 1 הוא תיאור תמציתי של הממצאים על הממשלים המטרופוליניים
 במונטריאול, בטורונטו, בסן פרנסיסקו ובבריסל (הלוח מבוסס על המקורות הבאים:
Rothblatt and Sancton, 1993; The Council of the Region of Brussels-Capital, 

.(1992; World Wide Web: City-Net 
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 לוח 1: מאפיינים עיקריים של ממשלים מטרופולינייס באזורים שונים

 מאפיינים מונטריאול טורונטו סן פינסיסקו בריסל

Brussels-
Capital 
Region 

Association 
of Bay Area 

Governments 
(ABAG) 

Metropolitan 
Toronto 

Montreal 
Urban 

Community 
(CUM) 

 שם

 עיריית הגג

 האזור
 המטרופוליני

 של בריסל

 איגוד
 הרשויות של
 אזור המפרץ

 מטרופולין
 טורונטו

 הקהילה
 העירונית של

 מונטריאול

 שנת ייסוד 1970 1954 1961 1989

 1,000,00 באזור
 ובעיריית הגג

 6,253 באזור
 ובעיריית הגג

 4,200 באזור
 2,200 בעיריית

 הגג

 3,068 באזור
 1,700 בעיריית

 הגג

 אוכלוסיית

 המטרופולין

 ב-1990

 (אלפים)

 9 קאונטיס 19 בורוס
 100 רשויות

 מקומיות

 30 באזור
 6 בעיריית הגג

 102 באזור
 29 בעיריית הגג

 מספר

 הרשויות

 התמודדות עם
 בעיית הנוכחות

 של שתי קבוצות
 אתניות, רצון

 לתת מעמד מיוחד
 לאזור הבירה

 צורך בתיאום
 ובשיתוף פעולה

 בנושאים
 פיזיים

 וכלכליים

 רצון לנווט
 את הגידול

 הדמוגרפי ואת
 הצמיחה באזור

 קושי תקציבי
 בהחזקת
 המשטרה

 במונטריאול
 ובעיות בתחום

 התחבורה

 הסיבה

 להקמה

 התאגדות שמוי החוקה
 וולונטרית

 של הרשויות

 תקנה של
 ממשלת אונטריו

 בדבר הקמת
 ארגון מטרופוליני

 תקנה של
 ממשלת קוויבק

 בדבר הקמת
 ארגון מטרופוליני

 דיך ההקמה
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 לוח 1: המשך

 מאפיינים מונטריאול טורונטו סן פרנסיסקו בריסל

 מועצה
 ואקזקוטיבה

 בתחום האזורי,
 אסיפה

 ואקזקוטיבה
 בתחום הקהילתי

 אסיפה כללית,
 ועד מנהל

 וועדות קבע

 אסיפה כללית,
 ועד מנהל

 וועדות קבע

 אסיפה כללית,
 ועד מנהל

 וחמש ועדות קבע

 מבנה

 עיריית הגג

 בחירה ישירה
 מתוך שתי

 רשימות:
 דוברי צרפתית
 ודוברי פלמית

 נציגות של
 הרשויות

 והקאונטיס

 בחירה ישירה
 כפולה: בחירה

 לרשויות ובחירה
 לעיריית הגג

 נציגות
 של מונטריאול
 ושל הפרברים

 אופן הבחירה

 פיתוח אזורי
 ושירותים
 קהילתיים

 תכנון אזורי,
 פיתוח כלכלי,

 מפעלים
 חברתיים

 תחבורה,
 משטרה, חינוך,

 שירותים
 חברתיים, תכנון

 תחבורה,
 משטרה, תכנון

 תחומי אחריות

 רוב כפול: הסכמה
 נציגי הקאונטיס
 ונציגי הרשויות

 רוב כפול: החלטת רוב
 נציגי מונטריאול
 ונציגי הפרברים
 מצביעים לחוד

 דדן קבלת

 החלטות

 תכנון ופיתוח
 אזורי, שירותי
 חינוך ותרבות

 שימור הסביבה,
 פארקים, תחבורה,

 איזון בין מגורים
 לתעסוקה

 תכנון אזורי,
 פיתוח מערכת

 תחבורה,
 איכות הסביבה

 תחום השיטור,
 מערכות תחבורה,

 תכנון אזורי

 פעולות

 עיקריות

 צורך מתמיד
 בהסכמה בין

 שתי הקהילות

 היעדר מעמד
 סטטוטורי

 מקיף רק
 חלק מהאזור
 המטרופוליני

 מאבק בין העיר
 המרכזית לבין

 הרשויות
 בפרברים

 קשיים

 עיקריים
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 ניתן להפיק מספר לקחים מהנתונים על ממשלים מטרופוליניים המוצגים בלוח 1.

 א. הממשל המטרופוליני נוצר בעקבות הצורך לתאם את הפיתוח באזור המטרופולין
 ולמנוע פגיעה בכלל התושבים במרחב. הבעיות העיקריות הדורשות תיאום הן
 פיתוח מערכת התחבורה, פיתוח התשתית הפיזית, שמירה על איכות הסביבה
 ובכלל זה הגנה על איכות המים והאוויר, יצירת מקורות תעסוקה ותכנון
 ההתפרסות המרחבית של האוכלוסייה ושימושי הקרקע על פני המרחב. בעיות
 אלה יעמדו בפני קובעי המדיניות והמתכננים במרחב ירושלים, ולכן מן הראוי
 להיערך לקראתן על ידי יצירת דגמים של שיתוף פעולה במרחב המטרופוליני

 של העיר.

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

 מהאזור, למשל, לערים ולכפרים המשיקים לירושלים.

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

 הרבדים המוניציפליים השונים.
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 ד. במרחבים מטרופוליניים מפוצלים מבחינה אתנית נוצרו פתרונות והסדרים
 גאוגרפיים או פונקציונליים לשם התמודדות עם שאיפות הקבוצות לאוטונומיה
 תרבותית וניהולית. במונטריאול נוצרה חלוקה גאוגרפית: דוברי הצרפתית
 מרוכזים בעיקר במונטריאול ובחלק מהפרברים, ודוברי האנגלית מרוכזים בעיקר
 בפרברים. בבריסל נוצרה חלוקה פונקציונלית: נושאים כלליים משורתים על
 ידי המועצה והאקזקוטיבה של אזור בריסל, ותחומי החינוך והתרבות משורתים
 על ידי האסיפות של דוברי הצרפתית והפלמית. משמעות לקח זה לגבי ירושלים
 היא כי ניתן לאמץ פתרונות פונקציונליים ופתרונות טריטוריאליים בארגון

 הפוליטי של המטרופולין ושל העיר ירושלים.

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

 בקבלת ההחלטות על ידי הענקת ייצוג יתר לרשויות קטנות.

 ו. אופי הממשל המטרופוליני מבחינת המבנה הארגוני, תהליכי הבחירות וחלוקת
 סמכויות אינו קבוע, והוא נוטה להשתנות לאורך זמן ולהתאים את עצמו
 לצורכי היחידות המרכיבות אותו. משמעות חדבר לגבי מרחב ירושלים היא כי
 יש לאמץ גישות גמישות חמאפשרות חופש פעולה ואפשרות לשינויים במבנה

 הארגוני והפוליטי בעתיד.

 התפיסה הרעיונית שביסוד ההצעה לפתרון
 בעיית ירושלים

 העיקרון המדרגי שהובהר בסעיף הקודם עומד ביסוד התפיסה הרעיונית. הארגון
 המוניציפלי של ירושלים והמרחב הסובב אותה יישען על מדרג של ארגונים הפועלים

 ברמות גאוגרפיות שונות: בינלאומית, מטרופולינית, מוניציפלית ותת-מוניציפלית.

יחס לירושלים ולסביבתה ולא  יש לבסס את הגישה על מדרג מוניציפלי המתי
 להסתפק בחלופות המתייחסות לארגון המוניציפלי של העיר עצמה מכמה טעמים:
 ברמה הבינלאומית ירושלים חיא מרכז רוחני לשלוש הדתות המונותיאיסטיות,

 ולכן כל הסדר בעיר מחייב התייחסות לגורמים רבים ובכללם העולם הנוצרי
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 והעולם המוסלמי. לשם כך יש צורך ביצירת הסדרים ברמה הבינלאומית המביאים
 בחשבון את הגורמים השונים ואת האינטרסים שיש להם באזור.

 גרמה המטרופולינית מרחב ירושלים הוא אזור של התיישבות יהודית וערבית,

 ושתי אלה קשורות בטבורן לעיר. כל הסדר מוניציפלי בירושלים מחייב חשיבה על
 אופי הקשרים בין העיר לסביבתה מבחינה פוליטית, כלכלית וסביבתית. במיוחד יש
 להתייחס לנושאי תחבורה, שמירה על איכות הסביבה, פיתוח התשתית הפיזית
 (מים וביוב), מתן שירותים אזוריים, תיירות ופיתוח כלכלי. לשם כך יש צורך בגוף
 על מוניציפלי בעל ראייה כוללת, כמו רשות מחוזית או ממשל מטרופוליני. החלופה
 לממשל ולתיאום מטרופוליני היא המשך המצב הקיים, שמשמעותו המשך מדיניות
 ההדרה (Exclusion) של הפלסטינים במרחב המטרופוליני מהעיר ירושלים והיעדר
 מסגרות לתיאום ולשיתוף פעולה ברמה על מוניציפלית בנושאים סביבתיים, כלכליים
 והתיישבותיים. בהיעדר מסגרות לתיאום ולשיתוף פעולה ברמה המטרופולינית
 עלולות הוצאות שני הצדדים לגדול בשל פיתוח מערכות תשתית כפולות, איכות
 הסביבה עלולה להיפגע, וכן מקורות המים ואיכות האוויר. חמורה ביותר תהיה
 הפגיעה הכלכלית שתיגרם בשל אי שיתוף פעולה בין שני הצדדים, במיוחד בתחום
 התיירות. ולבסוף, פיתוח בלתי מתואם עלול להוליך להתיישבות לא מבוקרת במרחב

 ירושלים תוך חיכוכים רבים בין שני הצדדים.

 ברמה העירונית יש צורך בפיתוח מערכת מוניציפלית עירונית שתשרת באופן הוגן

 את האוכלוסיות המגוונות המתגוררות בעיר. מערכת זו צריכה לספק את השירותים
 המוניציפליים (מים, ביוב, תחזוקה, ניקיון), לסייע באספקת השירותים הממלכתיים
 (חינוך, בריאות, רווחה, שירותי דת), לתכנן את העיר ולנהלה. הצורך במערכת
 מוניציפלית הוגנת בולט נוכח הפער הקיים בין מערב ירושלים למזרחה בתחומי
 התכנון, הדיור, פיתוח התשתית הפיזית, אספקת השירותים הפיזיים והחברתיים,
 ההשקעות וההתייחסות הכוללת לתושבים. מחוץ לתחום המוניציפלי של ירושלים
 תוכל לקום רשות מקומית פלסטינית שבה ירוכזו מוסדות הרשות הפלסטינית. אם
 אכן תתפתח קריה לאומית פלסטינית מחוץ לגבולות המוניציפליים של העיר יהיה

 צורך בתיאום בין שתי הערים בתחומים שונים של תשתית פיזית, תחבורה ותכנון.

 ברמה התת-עירונית יש צורך לשכלל, להרחיב ולפתח את דגם המינהלות ולהפכו

ימת בשכונות  למרכיב בהסדר המוניציפלי בירושלים. המינהלות במתכונתן הקי
 היהודיות והערכיות הן קריקטורה של הרעיון המקורי, והשפעתן על המערכת

12 



 המוניציפלית מותנית ברצון הטוב של פקידים ונבחרים. אין להן כל מעמד סטטוטורי,
 וסמכויותיהן הפורמליות מועטות. זוהי תוצאה של מדיניות עירונית מכוונת שלא
 התכוונה להעניק למינהלות סמכויות ועוצמה פוליטית או לשתפן באופן אמיתי
 בקבלת החלטות. יצירת נדבך תת-מוניציפלי מחייבת חשיבה חדשה שלה יהיו
 שותפים מוסדות השלטון המרכזי, עיריית ירושלים ותושבי העיר. המינהלות במתכונתן
 החדשה יהיו קרובות יותר לדגם של עיריות משנה כפי שהתפתחו ברוטרדם. הדגם
 החדש יקדם את תהליכי הדמוקרטיזציה והביזור, ויעניק לתושבי העיר מידה גבוהה

 של ניהול עצמי והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות.

 התוצאה תהיה, כמוצג בלוח 2, מערכת היררכית של מוסדות בעלי פונקציות שונות
 המופעלות ברמות גאוגרפיות שונות: בינלאומית, מטרופולינית, מוניציפלית ותת-
 מוניציפלית. בכל רמה גאוגרפית יפעל ארגון מוגדר בעל סמכויות ברורות, שאופיו

 ישתנה בהתאם לחלופות השונות.

 בהסדר הפונקציונלי יפעלו ברמות הגאוגרפיות השונות הארגונים הבאים:

 א. ברמה הבינלאומית תפעל ועדת על שתורכב מנציגי השלטון הישראלי והפלסטיני.

 ועדה זו תעסוק בנושאים קריטיים כמו דמוגרפיה ודיור באזור ירושלים. כמו כן
 יותווה הסדר ארגוני לניהול של המקומות הקדושים שלו יהיו שותפים לצד
 השלטון הישראלי והפלסטיני גם גורמים נוספים בקהילה הנוצרית ובעולם

 המוסלמי.

 ב. ברמה המטדופולינית יוקם ממשל מטרופוליני בעל אופי פורמלי או בלתי

 פורמלי שיורכב מנציגי הרשויות במרחב.

 ג. ברמה העירונית תפעל עיריית ירושלים. מחוץ לגבולות המוניציפליים של ירושלים

 תוכל לקום רשות עירונית פלסטינית שתשמש כבירת הרשות הפלסטינית.

 ד. ברמה התת-עירונית יוקמו מינהלות או עיריות משנה.
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 לוח 2: ממשל מטרופוליני בהסדר פונקציונלי במרחב ירושלים

 הרמה הגאוגרפית הפרוצדורה הקריטריוגיס המוסדות

 • ועדת-על ובה
 ישראלים

 ופלסטינים

 • בניית אמון
 והכרה באינטרסים

 של שני הצדדים

 • תיאום
 ושיתוף פעולה

 בינלאומית

 •ישראל
 והפלסטינים

 • הסדרים כתובים
 ובלתי כתובים עם

 שותפים נוספים
 לגבי המקומות

 הקדושים

 • הענקת מעמד
 לא-פורמלי
 במקומות
 הקדושים

 ״ חלוקה
 לא-פורמלית
 של סמכויות

 • ישראל
 ואומות העולם

 (מסגרת
 רב-לאומית)

 ממשל מטרופוליני
 פורמלי או

 בלתי-פורמלי

,(Inclusion) הכללה 
 איכות סביבה,

 יעילות כלכלית

 ניהול משותף
 או תיאום

 ושיתוף פעולה

 מטיופולינית

 ״ מועצת עיר אחת
 בגבולות הקיימים

 של ירושלים
 • רשות מקומית
 פלסטינית מחוץ

 לגבולות ירושלים

 דמוקרטיזציה,
 הוגנות ויעילות

 שותפות
 והתחלקות בכוח

 מוניציפלית

 מינהלות או
 עיריות משנה

 שמירה על זהות
 לאומית ותרבותית,

 הוגנות, יעילות

 האצלת סמכויות,
 ניהול עצמי

 תת־מוניציפלית

(Hasson, 1996 :מקור) 

 אף על פי שההסדר הפונקציונלי המודגם בלוח 2 אינו מתייחס באופן ישיר לנושא
 הריבונות, אין כל ספק שההסדר יחייב את שני הצדדים לוותר ולהגביל את ריבונותם
 בתחומים מסוימים (לעניין המודלים השונים של ריבונות ראה 1995 ,ו1011)1ק^1).
 במילים אחרות, פיזור הסמכויות על פני רמות גאוגרפיות שונות שבהפעלתן נוטלים
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 חלק ישראלים, פלסטינים ומדינות אחרות מתנגש עם עיקרון הריבונות המוחלטת.
 פיזור הסמכויות מציב גבולות לריבונות הפנימית (היחסים בין המדינה לקהילה
 שבתחום הטריטוריה שלה) ולריבונות החיצונית (היחסים בין מדינות). אולם במקרה
 של ירושלים הגישה הפונקציונלית תצדיק הגבלות אלה בשל הרגישות הגבוהה של

 האזור והעירוב הגאוגרפי בין קבוצות האוכלוסייה השונות.

 תומכי הגישה הפונקציונלית יצדיקו את ההגבלות הפנימיות על הריבונות מכיוון
 שבתחום המרחב המטרופוליני והמרחב המוניציפלי מצויות קהילות שלהן זיקה
 לאומית לישות פוליטית המצויה מעבר לגבול, ושאליה הן קשורות מבחינה תרבותית
 וחברתית. במצב זה יש צורך ברגישות ובהתחשבות בערכי הקהילות הלאומיות
 החיות במרחב ומזה נובע הצורך במידה גבוהה של האצלת סמכויות. הגבלות על
 הריבונות במישור יחסי החוץ נחוצות משום שהחלטות בנושאי תשתית, מים, ביוב,
 תיירות ואיכות הסביבה יש בהן כדי להשפיע על הישות השכנה. הגישה הפונקציונלית
 דורשת קבלת מגבלות עצמיות ומידה גבוהה יותר של תיאום ושיתוף פעולה בין שתי

 הישויות במרחב.

 שלוש חלופות ־ הצעה רעיונית

 הדגם הרעיוני של הסדר פונקציונלי אינו מתייחס באופן ישיר לנושא הריבונות.
 למעשה נושא הריבונות נכנס להצעה בדלת האחורית, כלומר דרך ההסדרים ברמות
 הגאוגרפיות השונות. ניתן, כמובן, להתייחס לנושא הריבונות באופן ישיר יותר
 ולפתח חלופות נוספות לארגון המוניציפלי בירושלים המושתתות על הנחות גאו-

 פוליטיות שונות בנוגע למהות הריבונות: פונקציונלית, משותפת ומסויגת.

 א. ריבונות פונקציונלית: חלוקת סמכויות על פני המדרג של הרמות הגאוגרפיות-

 פוליטיות: מטרופולין, עירייה ותת עיריות.

 ב. ריבונות משותפת: גלישה של הריבונות לעבר המרחב המטרופוליני ולעבר

 המרחב העירוני: הרשות הפלסטינית תשפיע על הנעשה בתוך ירושלים ומדינת
 ישראל תשפיע על הנעשה במרחב המטרופוליני. דגם זה מתקיים במידה מסוימת

 כיום ללא תיאום בין שני הצדדים.
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 ג. ריבונות מסויגת: הטלת מגבלות על מימוש הריבונות במרחב העיר ירושלים

 ובמרחב המטרופוליני, תוך יצירת מובלעות של ריבונות בשטחים שבריבונות
 הצד השני.

 חלופה 1: ריבונות פונקציונלית

 חלופה זו מציעה לחלק את המרחב המטרופוליני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית.
 מדינת ישראל תחיל את ריבונותה על היישובים היהודיים שבאזור המטרופוליני,
 ובכללם מעלה אדומים והיישובים הסמוכים לה, גבעת זאב, הר-אדר, אפרת, ביתר

 עילית ויישובי גוש עציון תוך יצירת רצף יישובי עם ירושלים.

 במרחב המטרופוליני יוקמו עיריית גג מטרופולינית ישראלית ועיריית גג פלסטינית
 בעלות מעמד פורמלי (ראה דיון בהמשך). בשלב הראשון תקיף עיריית הגג
 המטרופולינית הישראלית רק את היישובים בשטח כ), ואילו בשלב מאוחר יותר
 ניתן יהיה להרחיבה למערב המטרופולין ולכלול בה יישובים נוספים. עיריית הגג
 המטרופולינית הישראלית תעסוק בנושאי תשתית הנוגעים ליישובים היהודיים
 במרחב: כבישים, תחבורה, מים, ביוב, תיעול ניקוז, דרכים ראשיות, פינוי אשפה,
 טלפון, חשמל, תקשורת. היא תטפל באיכות הסביבה באזור ובכלל זה פארקים
 אזוריים, זיהום אוויר ומים ומטרדים סביבתיים. עיריית הגג תעסוק בפיתוח כלכלי
 תוך ראייה אזורית כוללת והדגשת פיתוח התיירות ותהיה אחראית על התכנון
 האזורי: תכנון ברמה אזורית על כל היבטיו המשפיע על התכנון ביישובים היהודיים.
 עיריית הגג הפלסטינית תעסוק בנושאים דומים ותשרת את היישובים הפלסטיניים.

 שתי עיריות הגג יתאמו באמצעות נציגיהן את הפעילות במרחב המטרופוליני.

 ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית יקימו רשות על לתיאום ולפיקוח בנושאים
 מטרופוליניים. לרשות יהיו סמכויות בתחומים רגישים שאינם בסמכות עיריות הגג
 המטרופוליניות, כגון: איזון דמוגרפי ובינוי, תשתית ופיתוח כלכלי כלל אזורי. רשות
 זו תקבל החלטות בנושאים שבהם לא תעסוקנה עיריות הגג ותיישב סכסוכים

 במקרה של חילוקי דעות.

 בתחום המקומות הקדושים ימוסדו ההסדרים הקיימים באזור הר הבית, ולמקומות
 הקדושים לנוצרים תוענק חסינות. ישראל תכיר רשמית בשליטה ובניהול המוסלמי
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 של הר הבית ותשמור בידיה את האחריות העליונה לביטחון ואת המצב הקיים
 ביחס לחופש הגישה ולחופש הפולחן.

 בתחום העיר ירושלים תישמר הריבונות של מדינת ישראל. הבירה הפלסטינית
 תהיה מחוץ לגבולות המוניציפליים הנוכחיים של העיר. בתוך העיר יבוזרו סמכויות
 למוסדות ולארגונים פלסטיניים. ירושלים תנוהל על ידי עירייה שבה ייוצגו שתי
 הקהילות. המוסדות הפלסטיניים בעיר ־ מינהלות, מוסדות חינוך ובריאות - יספקו
 שירותים ויהיו מעורבים בפעילות מוניציפלית. למינהלות הערביות יהיו סמכויות
 רבות בתחומי החברה, הרווחה, התרבות והתכנון. עיריית ירושלים תספק את כל

 השירותים המקומיים ותשלים את השירותים הממלכתיים.

 חלופה 2: ריבונות משותפת

 החלופה של ריבונות משותפת מבוססת על גלישה של ריבונות באזורי תפר בין
 מדינת ישראל והרשות הפלסטינית. בדגם זה ניתן לפתח וריאנט שבו תוכר עליונות
 הרשות הפלסטינית במרחב המטרופוליני ועליונות ישראל במרחב המוניציפלי של
 העיר ירושלים, אולם הריבונות לא תהיה מוחלטת, ולצד השני יהיו השפעה
 ונוכחות במרחב שבו מצוי הצד האחד. במסגרת דגם זה תוכר זיקתה של הקהילה

 היהודית באזור המטרופולין למדינת ישראל וזיקתה של הקהילה הפלסטינית בירושלים
 לרשות הפלסטינית.

 ברמה המטרופולינית תוקם עיריית גג משותפת בעלת מעמד סטטוטורי, ובה נציגים
 של הקהילה היהודית והקהילה הפלסטינית במרחב ירושלים. תחום עיריית הגג
 המטרופולינית יוגדר על ידי שני הצדדים. בשלב הראשון תקיף עיריית הגג את
 היישובים היהודיים בשטחים המוחזקים ואת היישובים הערביים במרחב. בשלב
 מתקדם יותר ניתן יהיה להרחיב את תחום עיריית הגג ולכלול בה יישובים יהודיים
 הנמצאים במערב המטרופולין. הסמכות לעיריית הגג תואצל על ידי ממשלת ישראל
 ועל ידי הרשות הפלסטינית. היישובים היהודיים בשטחים המוחזקים יתאגדו באיגוד
 היישובים היהודיים (ראה דיון בהמשך), יקבלו שירותים בתחום החינוך, התרבות
 והחברה מישראל ויהיו מיוצגים בעיריית הגג המשותפת. היישובים הפלסטיניים
 יתאגדו באופן דומה. עיריית הגג תתאפיין במבנה דו-קהילתי ודו-קומתי: עיריות
 ומועצות מקומיות ישראליות ופלסטיניות ומעליהן עיריית גג בעלת מעמד סטטוטורי.
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 תפקידיה של עיריית הגג יהיו כפי שפורט בחלופה הקודמת אלא שתחומי פעילותה
 יתייחסו לכל המרחב המטרופוליני היהודי והערבי כאחת.

 שתי הממשלות יקימו רשות על לתיאום ולפיקוח בנושא המטרופוליני. לרשות יהיו
 סמכויות בתחומים שאינם בסמכות הממשל המטרופוליני, והיא תקבל החלטות

 בנושאים שונים שבהם לא יעסוק הממשל המטרופוליני.

 ההתייחסות למקומות הקדושים תהיה כמו בחלופה הקודמת, כלומר באזור המקומות
 הקדושים לא יוחל העיקרון של ריבונות משותפת משום שהדבר אינו אפשרי.

 בתוך העיר ירושלים תעומעם הריבונות בשל גלישה של ריבונות מתחום אחד
 למשנהו. על גבול ירושלים תוקם בירה פלסטינית שכל צד יפרש את משמעותה
 ותחום השתרעותה באופן שונה: הפלסטינים יטשטשו את הגבול ויצביעו על הקשר
 התרבותי-חברתי והפונקציונלי, והישראלים יצביעו על קיומו של גבול ועל ההיבטים
 הפוליטיים הפורמליים. בבירה הפלסטינית תהיה קריה ממשלתית בעלת זיקה

 חזקה לירושלים.

 בעיר ירושלים תפעל עירייה אחת, ולצידה מינהלות ערביות בעלות סמכויות רבות
 בתחומי החברה, הרווחה, התרבות והתכנון המקומי, שלהן זיקה לרשות הפלסטינית
 הממוקמת בסמוך לעיר. עיריית ירושלים תספק את השירותים המקומיים, ואילו
 רוב השירותים הממלכתיים (חינוך, תרבות, רווחה, בריאות ודת) יסופקו לתושבים
 הפלסטינים על ידי הרשות הפלסטינית. המסים ישולמו לעיריית ירושלים וייעשו

 קיזוזים והסדרים במסים עירוניים וממשלתיים.

 החלופה מבוססת על ההכרה בזכותו של המיעוט לספק את צרכיו החברתיים
 והממלכתיים בעצמו אגב זיקה לישות מדינית סמוכה. גישה זו מאפשרת ליצור
 התניות טימטריות בין פתרון בעיית היישובים היהודיים שמחוץ לגבולות ירושלים
 לבין פתרון בעיית הקהילה הפלסטינית שבתחום ירושלים. מינהלות ערביות בעלות
 מידה גבוהה של אוטונומיה מקבילות לארגון הגג של היישובים היהודיים באזור
 המטרופוליני. הזיקה של הקהילה הפלסטינית בירושלים לרשות הפלסטינית מקבילה
 לזיקה של הקהילה היהודית במטרופולין למדינת ישראל. ההשתתפות של היישובים
 היהודיים בעיריית הגג המטרופולינית מקבילה להשתתפות האוכלוסייה הערבית

 בעיריית ירושלים.
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 חלופה 3: ריבונות מסויגת

ים ריבונות פלסטינית ברוב המרחב של מזרח המטרופולין, למעט  בחלופה זו תתקי
 היישובים היהודיים בשטחים שיהיו בריבונות ישראל. היישובים היהודיים במזרח
 המטרופולין יהוו מובלעות בריבונות ישראלית בתחומי הרשות הפלסטינית. באופן
 סימטרי תהווה הקהילה הפלסטינית בירושלים מובלעת בעלת ריבונות מצומצמת
 בתחומה של ישראל. לישראל תהיה השפעה על המובלעת הישראלית בתחום המרחב
 המטרופוליני הפלסטיני, ולרשות הפלסטינית תהיה השפעה על המובלעת הפלסטינית
 בעיר. אולם ההשפעה תהיה מסויגת: במובלעת הפלסטינית בירושלים ובמובלעות
 הישראליות שבשטחי הרשות ייכללו מוסדות שיספקו שירותים ומוסדות ממשל

 מוניציפליים, ולא תהיה בהן נציגות של זרועות הממשל הלאומיות.

 תוקם עיריית גג מטרופולינית במזרח המטרופולין שבה יהיו מיוצגים היישובים
 הפלסטיניים והיהודיים. היישובים היהודיים יתאגדו במסגרת איגוד היישובים
 היהודיים, ויהיו לו סמכויות רבות בתחומי התכנון והבנייה. האיגוד יקיים זיקה
 הדוקה לישראל ויקבל ממנה שירותים רבים. לאיגוד היישובים היהודיים יהיה
 ייצוג בממשל המטרופוליני וזכות וטו. הממשל המטרופוליני יהיה בעל מעמד סטטוטורי.
 תחומי האחריות של הממשל המטרופוליני יהיו כמו אלה שבחלופה הראשונה.
 בתחום המרחב המטרופוליני בסמוך לגבול המוניציפלי של העיר ירושלים תוקם

 הבירה הפלסטינית, ובה ירוכזו המוסדות המרכזיים של הרשות הפלסטינית.

 באזור הר הבית תהיה לרשות הפלסטינית ריבונות מסויגת לרבות הזכות לקיים את
ן באזור. במקומות הקדושים לנוצרים יוענק לכנסיה מעמד  הסדר והביטחו

 אקסטריטוריאלי.

 בתחום העיר ירושלים יעומעם נושא הריבונות על ידי יצירת מובלעת ריבונית
 פלסטינית בתוך תחום הריבונות הישראלי. בתחום המובלעת הפלסטינית תפעל
 תת־עירייה פלסטינית וכן יהיו במובלעת מוסדות ממשל מדרג נמוך. תת-העירייה
 הפלסטינית תספק את השירותים המקומיים והממלכתיים לתושבים הפלסטינים
 בירושלים. המסים של הפלסטינים ישולמו לתת-העירייה שלהם. כל זרועות הרשות
 הפלסטינית: המחוקקת, המבצעת והשופטת יהיו מחוץ לתחום תת-העירייה
 הפלסטינית שבתוך ירושלים. בעיר ירושלים יפעלו תת-עירייה יהודית, תת־עירייה
 פלסטינית ומעליהם עיריית גג ישראלית שבה מיוצגים התושבים בשתי תת-העיריות.
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 חלופה זו מושתתת על סימטריה גאו-פוליטית וסימטריה מוסדית. מבחינה גאו-
 פוליטית תחזיק הרשות הפלסטינית מובלעת בתחומי ירושלים, וישראל תחזיק
 מובלעת בתוך תחום הרשות באזור המטרופולין. הארגון המוסדי מושתת באופן

 סימטרי על שתי רשויות בכל רמה גאוגרפית:
 א. עיריית גג מטרופולינית במזרח המטרופולין שבה מיוצגים ישראלים ופלסטינים

 ולצידה ארגון גג של הקהילה היהודית;
 ב. עיריית גג ישראלית בירושלים שבה מיוצגים ישראלים ופלסטינים ולצידה

 עיריית משנה פלסטינית.

 ישראל תהיה מעורבת בתחום הפיתוח של המטרופולין המזרחי באמצעות ארגון הגג
 של היישובים היהודיים במזרח המטרופולין ונציגות של ארגון הגג במערכת השלטון
 המטרופולינית. הרשות הפלסטינית תהיה מעורבת בירושלים באמצעות תת-העירייה

 הפלסטינית והשתתפות הפלסטינים בעיריית הגג של ירושלים.

 הדגם הגאוגרפ*

 שלוש החלופות הגאו־פוליטיות מתבטאות בדגמים גאוגרפיים שונים:

 א. ריבונות פונקציונלית - דגס אצבעות. על פי חלופה זו תסיג ישראל את

 כוחותיה באופן חלקי משטח C ותיצור חיבור בין ירושלים לבין היישובים
 במרחב. על אזורי החיבור והיישובים שלאורכם ובקצותיהם תוחל ריבונות

 ישראל.

 ב. ריבונות משותפת ־ מרחב משותף. על פי חלופה זו יעומעם נושא הריבונות

 במרחב וייווצרו הסדרים שבהם תהיה גלישה של ריבונות ישראלית לתחום
 המרחב המטרופוליני, ומנגד גלישה של ריבונות פלסטינית לתחום מזרח ירושלים.

 ג. ריבונות מסויגת - דגם גושים. על פי חלופה זו תסיג ישראל את כוחותיה

 מרוב שטח € ותעביר את השטח לשליטת הרשות. היישובים הישראליים
 יישארו בשטח שיועבר כמשי התיישבות.
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 שילובים בין החלופות

 סביר להניח שנקודת המוצא הישראלית תהיה קרובה לחלופה של ריבונות פונקציונלית.
 חלופה זו מאפשרת לישראל לשמור את מירב השטח בידיה בלי לעשות ויתורים
 משמעותיים בתחום הריבונות ובתחום העברת שטחים לרשות הפלסטינית. סביר

 להניח שנקודת המוצא הפלסטינית תהיה קרובה לחלופה של ריבונות מסויגת.

 ניתן להניח כי במהלך המשא ומתן ייווצרו חלופות חדשות המושתתות על שילוב
 בין מרכיבי החלופות השונות. אפשרויות התמרון בתחום זה הן רבות, מכיוון
 ששלוש החלופות: ריבונות פונקציונלית, ריבונות משותפת וריבונות מסויגת, אינן

 מציגות את כל האפשרויות הקיימות. באופן תיאורטי ייתכנו עשרים ושבע חלופות.

 כל אחת מהחלופות ניתנת לשינוי על ידי העתקת מרכז הכובד בין הרמות הגאוגרפיות
 השונות. ניתן, לדוגמה, לחזק את השלטון המטרופוליני והתת־עירוני על חשבון
 השלטון העירוני, ובכך לצמצם את חשיבותה של העירייה. או לחלופין לחזק את
 מעמד העירייה ולהחליש את מעמדן של רמות השלטון האחרות. גיוון זה מאפשר
 מיקוח בהתאם למטרות שייקבעו, למשל: ביסוס המעמד במטרופולין לעומת ביסוס
 חמעמד בעיר. לוח 3 מסכם את שלוש החלופות ומאפשר לעמוד על הגיוונים

 האפשריים.

 אם על פי סדר העדיפויות הישראלי תוקנה עדיפות ליצירת רצף של ריבונות עם
 היישובים היהודיים, ניתן יהיה ליצור חלופה חדשה: 1א, 3ב, 3ג(המספרים מתייחסים
 לחלופות והאותיות לרמות הגאוגרפיות). על פי חלופה זו תהיה ישראל מוכנה להגיע
 לפשרות בתוך העיר ירושלים על מנת להשיג הישגים גדולים במרחב המטרופוליני.
 לחלופין אם על פי סדר העדיפויות הישראלי תוקנה עדיפות לעיר ירושלים, ניתן
 יהיה ליצור חלופה חדשה: 3א, 1ב, 1ג. לפי חלופה זו תוותר ישראל על שטחים

 במרחב המטרופוליני על מנת לשמור על כל ירושלים בריבונות ישראלית.
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 לוח 3: סיכום שלוש החלופות

 הרמה הגאוגרפית 1. ריבונות פונקציונלית 2. ריבונות משותפת 3. ריבוגות מסויגת

 א. מטרופולינית עיריית גג ישראלית • עיריית גג ״ עיריית גג מטרופולינית

 תוך תיאום עם משותפת המשרתת בשטח שרובו
 עיריית גג פלסטינית את הישראלים בשליטה פלסטינית

 והפלסטינים • בעיריית הגג נציגות
 • איגוד רשויות של איגוד הרשויות

 מקומיות יהודיות המקומיות היהודיות
 עם סמכויות וזיקה שלו סמכויות ניהול

 חזקה לישראל עצמאיות וזיקה לישראל

 ב. עירונית • עירייה משותפת • עירייה משותפת • עיריית גג משותפת

 המושתתת על המושתתת על ובה ייצוג
 השתתפות מלאה השתתפות מלאה לתת-עירייה יהודית

 של ישראלים של ישראלים ולתת-עירייה
 ופלסטינים ופלסטינים פלסטינית

 • בירה פלסטינית • בירה פלסטינית • בירה פלסטינית
 מעבר לגבול העיר מעבר לגבול העיר מעבר לגבול העיר

 שתשרת בפונקציות
 ממלכתיות את

 האוכלוסייה
 הפלסטינית

 בירושלים

 ג. תת-עירונית מינהלות ערביות עם מינהלות ערביות עם שתי תת-עיריות:

 סמכויות רבות סמכויות רבות, יהודית ופלסטינית
 ותקציבים, המקבלות תקציבים וזיקה

 את כל השירותים לרשות הפלסטינית
 מעיריית ירושלים מבחינת קבלת שירותים
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 עיריית גג יהודית במטרופולין ירושלים

 אחת השאלות המרכזיות העולה מהחלופות השונות היא אופי היחסים ומידת
 שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות היהודיות במרחב המטרופוליני לבין הרשויות
 המקומיות הפלסטיניות. ניתן להניח שתי הנחות מנוגדות לגבי שיתוף הפעולה בין

 שני הצדדים:

 א. שיתוף פעולה דג בין רשויות ישראליות לבין רשויות פלסטיניות בכל הסדר

 שיתהווה באזור בשל הצורך בתיאום בטיפול בנושאים אזוריים ובשל הצורך
 להתייחס באופן רגיש לקבוצות מיעוט המצויות באזור;

 ג. שיתוף פעולה מועט בין רשויות מקומיות ישראליות לפלסטיניות. הנושאים

 שידרשו תיאום יטופלו במסגרות על-מוניציפליות מוגבלות (למשל, שיתוף פעולה
 מוגבל בתחום המים והביוב).

 שתי הנחות אלה מתוות את הבסיס לחתפתחותם של שני מערכים מטרופוליניים
 שונים: מטרופולין של שילוג לעומת מטרופולין של הפרדה. המודלים של ארגון
 מטרופוליני שנסקרו בתחילת החיבור יכולים לספק עקרונות מנחים לגבי כל אחת
 משתי החלופות של ארגון המטרופולין: שילוב והפרדה. המודלים של מונטריאול
 ובריסל פותחו במרחב פוליטי מקוטב מבחינה אתנו-לאומית, וניתן להפיק מהם
 לקחים ותוכנות היכולים לשרת את הדגם של שילוב מטרופוליני בין רשויות ישראליות
 לפלסטיניות במרחב ירושלים. המודלים של טורונטו וסן פרנסיסקו פותחו במרחב
 פוליטי הומוגני מבחינה אתנית, ולכן ניתן להפיק מהם לקחים ותוכנות היכולים
 לשרת את הדגם של הפרדה בין רשויות ישראליות לפלסטיניות, שבו יהיה שילוב

 מטרופוליני בין רשויות ישראליות בלבד.

 מטרופולין של שילוב: ממשל מטרופוליני המשרת שתי קהילות
 אתנו־לאומיות

 מטרופולין של שילוב יכול להיעזר במודלים של מונטריאול ובריסל. בשני המודלים
 נעשה ניסיון ליצור שיתוף פעולה בין קבוצות אתניות שונות אם כי בדרכים שונות.
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 שיתוף הפעולה במרחב המטרופוליני של מונטריאול מבוסס על תיאום ברמת העל
 המטרופולינית אגב שמירת כוחן של הרשויות המקומיות. בממשל המטרופוליני של
 מונטריאול ניתן לעיר מונטריאול, עיר שבה יש רוב לדוברי הצרפתית, ייצוג נכבד
 בממשל המטרופוליני כמתחייב מגודלה של העיר, אולם לרשויות המקומיות הפרבריות
 שבחלק מהן גרים דוברי אנגלית יש כוח רב בממשל המטרופוליני. באופן מעשי
 ניתנה לרשויות הפרבריות בממשל המטרופוליני של מונטריאול זכות וטו על החלטות
 הממשל המטרופוליני. זכות הווטו מתבטאת בכך שכל החלטה של הממשל המטרופוליני
 חייבת להיות מאושרת ברוב כפול: רוב של נציגי העיר מונטריאול ורוב של נציגי
 הפרברים. מערכת זו של רוב כפול מעניקה למעשה זכות וטו לפרברים שעה שהם
 מחליטים להתאחד. חלוקה זו של סמכויות מבטיחה תיאום באינטרסים משותפים

.(Mangusson and Sancton, 1983) ומניעת כפייה בנושאים שנויים במחלוקת 

 יישום המודל של מונטריאול או בריסל למרחב המטרופוליני של ירושלים משמעו
 הקמת עיריית גג המשלבת את כל היישובים תוך שמירת מידה גבוהה של אוטונומיה
 ליחידות המוניציפליות המרכיבות את עיריית הגג. הקושי הגדול יהיה ביצירת
 עיריית גג אחת המשרתת רשויות בעלות זיקות גאו-פוליטיות שונות. לשילוב זה אין
 תקדים במערכת הבינלאומית. ניתן להתמודד עם בעיה זו על ידי שילוב המודל של
 מונטריאול עם המודל של סן פרנסיסקו. במודל של סן פרנסיסקו פועלת עיריית הגג
 מתוקפם של הסכמים בלתי פורמליים והיא יותר בגדר גוף וולונטרי. הסדר וולונטרי
 בין הרשויות הפלסטיניות והישראליות בתחום המטרופולין, המבוסס על חלוקת
 עבודה מוסכמת כמו במונטריאול, יוכל לשרת את האינטרסים של שני הצדדים
 בתחומים שבהם נדרש שיתוף פעולה: מים, ביוב, פיתוח כלכלי, שמירת טבע, פיתוח

 דרכים.

 דגם נוסף שבו ניתן להיעזר בפיתוח מודל של שילוב הוא הדגם של בריסל. הממשלה
 המטרופולינית של אזור בריסל שונח מממשלות מטרופוליניות אחרות שהוצגו
 בסקירה זו. הבעיה העיקרית שאתה מתמודדת העירייה המטרופולינית של בריסל
 אינה חלוקת הסמכויות בין עיריית הגג לבין העיריות המקומיות, אלא ניהול
 הבירה מתוך ראייה אזורית כוללת מחד והתחשבות בצרכים התרבותיים הייחודיים
 של כל אחת מהקהילות החיות באזור מאידך. המערכת הארגונית המטפלת בשני
 הנושאים, האזורי והקהילתי, היא מבחינה פרסונלית אותה מערכת: שבעים וחמישה
 חברי המועצה וחמישה חברי האקזקוטיבה. אולם אלה חובשים שני כובעים:
 אזורי וקהילתי. בנוסף לכך הוקמו בתחום הקהילתי שתי אסיפות המייצגות את
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יות בתחומים קהילתיים ספציפיים: חינוך ותרבות  שתי הקהילות, ולהן סמכו
.(Alen and Ergac, 1994) 

 בממשל של בריסל מודגשת החלוקה האתנית של הכוח הפוליטי ולא החלוקה בין
 רמות גאוגרפיות של שלטון. מטעם זה הציעו נציגים של בריסל מדי פעם לישראלים
 ולפלסטינים ללמוד את המודל של בירתם, ולהפיק ממנו לקחים לגבי הארגון
 הפוליטי של המרחב באזור ירושלים. הבעיה העיקרית בהצעה זו היא המהות
 השונה של מערכת היחסים בין הקבוצות האתניות בשני המקומות. בבלגיה החליטו
 דוברי הפלמית ודוברי הצרפתית, עם כל הקושי חכרוך בדבר, לחיות ביחד במדינה
 אחת. בישראל, בשטחים המוחזקים ובשטחי הרשות הפלסטינית, המצב שונה.
 הפלסטינים חותרים להקמת מדינה משלהם, ולישראל אין כל עניין ביצירת מרחב
 מטרופוליני דו-לאומי. בתנאים אלה נראה השילוב המאפיין את הממשל בבריסל

 בעייתי לגבי ירושלים.

 אם כן, מה ניתן ללמוד מהארגון המוניציפלי של בריסל? נראה לי שיש לבחון לעומק
 את שיתוף הפעולה בין שתי הקבוצות האתניות בנושאים אזוריים של תכנון,
 תחבורה, אנרגיה, ביוב וכד׳. בכל פתרון פוליטי באזור ירושלים ימשיכו בני הקבוצות
 האתניות השונות: ישראלים ופלסטינים, לגור בסמיכות, ויהיה צורך להתחשב
 באינטרסים של השכן בתחומי תחבורה, שפכים, סילוק אשפה וכד׳. ברמה זו יש
 לפתח דגמים מעשיים של שיתוף פעולה מטרופוליני שממנו יצאו שני הצדדים
 נשכרים. במשך הזמן ניתן יהיה להרחיב את שיתוף הפעולה ברמה המטרופולינית

 גם לתחום הפיתוח הכלכלי ובמיוחד לתחום ענף התיירות.

 מטרופולין של הפרדה: מרחב פוליטי שבו מקיימת הקהילה היהודית
 ממשל מטרופוליני נפרד ללא שיתוף פעולה או שיתוף מועט עם

 הרשויות המקומיות הפלסטיניות

 במרחב מטרופוליני שבו מתקיימת הפרדה בין היישובים הישראלים לפלסטינים
 יאורגנו היישובים הישראליים במערך מטרופוליני נפרד. ניתן להניח שתי הנחות
 גאו-פוליטיות שונות לגבי המרחב המטרופוליני. על פי ההנחה הראשונה תרחיב
 ישראל את ריבונותה על השטחים שבהם מצויים היישובים היהודיים תוך יצירת
 רצף עם ירושלים. על פי ההנחה השניה יישארו היישובים במקומם הנוכחי וישראל
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 לא תרחיב את ריבונותה. אם ישראל תרחיב את ריבונותה ניתן יהיה להקים ממשל
 מטרופוליני בעל אופי פורמלי, עיריית גג סובב ירושלים, שהעיר המרכזית בו תהיח
 ירושלים. אם ישראל לא תרחיב את ריבונותה ניתן יהיה להקים ארגון מטרופוליני
 בעל אופי וולונטרי, איגוד רשויות מקומיות סובב ירושלים, שיאגד את הרשויות

 היהודיות במרחב.

 חלופה ראשונה של הפרדה: ״עיריית גג סובב ירושלים״

 בהנחה שישראל תרחיב את ריבונותה באופן שתיווצר רציפות טריטוריאלית עם
 ירושלים ניתן יהיה לארגן את המערכת המטרופולינית בדגם הנשען על הניסיון
 שנצבר בטורונטו. דגם עיריית הגג של טורונטו הוא דגם פורמלי של ארגון מטרופוליני,

 והוא ישים במיוחד לגבי יישובים שעליהם חלים אותם כללי חוק, שיפוט ומינהל.

 עיריית הגג בעלת הדגם הפורמלי במתכונת טורונטו תתאפיין בחלוקת עבודה ברורה
 בין עיריית הגג לבין הרשויות המקומיות. חלוקת העבודה תוגדר בחוק. מערכות
 המינהל של הרשות המטרופולינית יעוגנו בחוק. המימון יהיה מכספי המסים שיגבו
 וישלמו הרשויות, ולרשות עיריית הגג יעמדו אמצעי אכיפה. בין הרשויות יהיו
 הסדרים של שיתוף בהכנסות ממסים ושותפות בהוצאות כלל מטרופוליניות. (נושא
 זה טעון ליבון מפורט, וניתן ללמוד בתחום זה ממטרופולינים כמו אינדיאנפוליס

 ומיניאפוליס - סן-פול.)

 ״עיריית גג סובב ירושלים״ תעוגן בחוק, אשר יפרט את הנושאים הבאים: א. גבולות
 עיריית הגג והיישובים הכלולים בה, ב. סמכויות עיריית הגג, ג. אופן הבחירה של

 עיריית הגג, ד. המוסדות של עיריית הגג.

 א. היישובים בעיריית הגג

 עיריית הגג של ירושלים תכלול את היישובים הבאים: ירושלים, מעלה אדומים,
 גבעת זאב, ביתר עילית, אפרת והר אדר. יש לשקול גם את האפשרות של הכללת

 מבשרת ציון במסגרת זו.

 ב. המבנה הארגוני

 המבנה הארגוני של עיריית הגג יושתת על שתי רמות שלטון: מקומית ומטרופולינית.
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 ג. גחירת עיריית הגג

 בתחום זה קיימות שתי אפשרויות:
 ג.1. בחירת עיריית הגג בדרן בלתי ישירה - התושבים יבחרו את חברי המועצה
 ואת ראש הרשות בדרך המקובלת כיום. ראשי רשויות הנבחרים יהיו בתוקף
 תפקידם חברי מועצת עיריית הגג. כמו כן תהיה לכל רשות נציגות במועצת
 עיריית הגג בהתאם לגודלה (הייצוג ייקבע בחוק). ראש עיריית הגג ייבחר על

 ידי מועצת עיריית הגג.
 ג. 2. בחירה ישירה של עיריית הגג - הבוחרים יבחרו ישירות את חברי מועצת
 הרשות המקומית, את חברי מועצת עיריית הגג ואת ראש הרשות וראש עיריית
 הגג. בסך הכל יטילו הבוחרים ארבעה פתקים. מספר חברי מועצת עיריית הגג
 שייבחרו על ידי כל רשות ייקבע בחוק. כן יסדיר החוק את מספר הנציגים
 ששולחת כל רשות לפי קריטריון של גודל הרשות. על מנת לחזק את הרשויות

 הקטנות ייקבע מספר נציגים מינימלי ומקסימלי על פי גודל הרשות.

 ד. סמפויות

 היחסים בין שתי רמות השלטון, המטרופוליני והמקומי, יושתתו על סמכויות משותפות
 ועל סמכויות נפרדות. השלטון המטרופוליני יעסוק בנושאים כלל אזוריים, ואילו
 השלטון המקומי יעסוק בנושאים מקומיים. יתקיים תיאום בין שני התחומים
 בהתאם לדרישות ולצרכים של שתי רמות השלטון. רמת השלטון המטרופולינית

 תהיה אחראית לנושאים הבאים:
 ד.1. תשתית אזורית: כבישים, תחבורה, מים, ביוב, תיעול ניקוז, דרכים ראשיות,

 פינוי אשפה, טלפון, חשמל ותקשורת;
 ד.2. איכות סביבה: פארקים אזוריים, פיקוח על זיהום אוויר ומים ומטרדים סביבתיים

 ברמה האזורית!
 ד.3. פיתוח כלכלי: ראייה כלכלית כוללת עם דגש על פיתוח התיירות;

 ד. 4. תכנון אזורי: תכנון ברמה אזורית על כל היבטיו. בתחום התכנון יהיה תיאום
 בין התכניות שמבינות הרשויות המקומיות לבין התכנית שמכינה עיריית הגג.

 ה. המבנה הארגוני

 שני הגופים המרכזיים בעיריית הגג סובב ירושלים יהיו המועצה של עיריית הגג
 והוועד המנהל שהוא הגוף הביצועי בארגון. במועצת העירייה יהיו חברים הנציגים
 שנבחרו בבחירות לעיריית הגג וראשי הרשויות בתוקף תפקידם. אם הבחירה לא
ה ישירה, ייקבע בחוק הרכב הנציגות של הרשויות השונות לפי גודלן. בכל  תהי
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 מקרה, בין שמועצת עיריית הגג תיבחר באופן ישיר ובין שתמונה על ידי הרשויות
 השותפות, יהיה לעיריית ירושלים רוב במועצה מתוקף גודלה.

 הוועד המנהל יהיה הגוף הביצועי בעיריית הגג. הוא יפעיל את המערכת
 האדמיניסטרטיבית של עיריית הגג, לרבות השירותים האזוריים, הפיתוח והתכנון
 האזורי, מערכות הפיקוח האזוריות ופעילות בתחום הפיתוח הכלכלי. הוועד המנהל
 יכין את התקציב וייזום תקנות וחוקי עזר. הנציגות בוועד המנהל תיקבע לפי גודל
 הרשויות. מתחת לוועד המנהל יפעלו ועדות קבע בתחומים השונים שבאחריות
 עיריית הגג: תשתית אזורית, איכות סביבה אזורית, פיתוח כלכלי אזורי, תכנון
 אזורי. הוועד המנהל ייבחר על ידי מועצת עיריית הגג. יושבי ראש הוועדות וסגניהם

 יהיו חברי המועצה של עיריית הגג.

 ו. תהליך קבלת ההחלטות

 בתחום קבלת ההחלטות קיימות שתי אפשרויות:
 ו.1. כל החלטה תאושר בהצבעת רוב במועצת עיריית הגג. בדרך זו תהיה עדיפות

 לנציגות של ירושלים שבשל גודלה יהיה לה רוב במועצה.
 ו.2. כל החלטה חייבת להיות מאושרת ברוב כפול: רוב של נציגי ירושלים ורוב של
 נציגי הרשויות שמחוץ לירושלים. מערכת זו של רוב כפול תסייע לרשויות

 שמחוץ לירושלים להגן על אינטרסים חיוניים להן.

 חלופה שנייה של הפרדה: ״איגוד הרשויות המקומיות סובב ירושלים״

 אם ישראל לא תרחיב את ריבונותה ניתן יהיה לארגן את עיריית הגג במתכונת
 בלתי פורמלית השואבת מהמודל של סן פרנסיסקו. עיריית חגג במתכונת חבלתי
 פורמלית תתאפיין בשיתוף פעולה וולונטרי בין הרשויות היהודיות בנושאים שבהם
 יש לצדדים המעורבים אינטרסים משותפים. השיתוף הוולונטרי יאפשר לרשויות
 היהודיות לקיים זיקה ביניהן, לספק שירותים ולקדם עניינים משותפים בתחום

 הפיזי והחברתי.

 ההנחות הגאו-פוליטיות העומדות ביסוד הקמת ״איגוד הרשויות המקומיות סובב
 ירושלים״ הן שתיים: א. המשך המצב הקיים, שלפיו מחזיקה ישראל בשטחי יהודה
 ושומרון כשטחים מוחזקים, ב. העברת רוב השטח המוחזק כיום בידי ישראל לידי
 הרשות הפלסטינית תוך קיום ריבונות ישראלית במובלעות של היישובים היהודיים
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 שבתחום הרשות הפלסטינית. פירוש הדבר שהחוק, המינהל, השיפוט והמשפט
 הישראליים אינם מוחלים על היישובים המצויים בתחומים אלה. איגוד הגג לרשויות
 המקומיות ייווצר מתוקף התאגדות וולונטרית של הרשויות המקומיות באזור אשר
 תעוגן בחוזה. תכלית ההתאגדות תהיה לטפל בנושאים אזוריים המצריכים שיתוף
 פעולה ותיאום בין הרשויות. התפקיד העיקרי של האיגוד הוא להוות מסגרת
 לדיונים בין הרשויות, לתיאום ולשיתוף פעולה ברמה האזורית. החוזה העומד ביסוד
 ההתאגדות יתייחס לנושאים הבאים: א. הרשויות הכלולות ב״איגוד הרשויות
ות סובב ירושלים״, ב. מבנה ארגוני, ג. מוסדות הארגון, ד. סמכויות,  המקומי

 ה. תהליך קבלת ההחלטות.

 א. הרשויות הכלולות באיגוד

 ״איגוד הרשויות סובב ירושלים״ יכלול את הרשויות המקומיות הבאות: ירושלים,
 מעלה אדומים והיישובים שבסביבתה, גבעת זאב, ביתר עילית, אפרת והר אדר. יש
 לשקול את האפשרות של הכללת נציגים של המועצות האזוריות גוש עציון, מטה
 בנימין ומטה יהודה. אפשרות נוספת היא להכליל באיגוד נציגים של המגזר העסקי
 והמגזר הוולונטרי. נציגים אלה יוכלו לסייע בפיתוח כלכלי ובהגשת שירותים בתחום

 החברתי.

 ב. המבנה הארגוני

 המבנה הארגוני של האיגוד יושתת על שתי רמות שלטון: מקומית ומטרופולינית.

 ג. מוסדות הארגון

 בראש ״איגוד הרשויות סובב ירושלים״ תעמוד אסיפה כללית, שבה לכל רשות יש
 נציג אחד וזכות הצבעה של קול אחד. האסיפה הכללית תיפגש לפחות אחת לשנה
 לאשר את התקציב ולהגיב על נושאים שעולים על סדר היום. בראש האיגוד יעמדו
 נשיא וסגן נשיא שייבחרו בבחירות חשאיות על ידי כלל חברי המועצות של הרשויות

 המקומיות החברות באיגוד.

 מתחת לאסיפה הכללית יעמוד הוועד המנהל שהוא הגוף הביצועי באיגוד הרשויות.
 חברי הוועד ימונו על ידי האסיפה הכללית. הנציגות בוועד המנהל תהיה לפי גודל
 האוכלוסייה, אך לא תהיה בהכרח יחסית לגודל. לכל יישוב יהיו לפחות שני נציגים

 בוועד המנהל כדי להבטיח ייצוג על יחסי למקומות קטנים.
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 מתחת לוועד המנהל יפעלו מספר ועדות קבע. בוועדות ישתתפו גם אנשי ציבור
 המייצגים את המגזר העסקי ואת המגזר ההתנדבותי. ההשתתפות של המגזר העסקי
 וההתנדבותי משקפת את היווצרותן של קואליציות ממשל שבהן נוטלים מגזרים

 אלה חלק פעיל בהתוויית מדיניות לאזור המטרופוליני(חסין, 1996).

 ד. סמכויות

 סמכויות האיגוד יכללו את הנושאים הבאים:
 ד.1. תשתית אזורית: פיתוח תשתית אזורית תוך התייחסות ליישובים הישראליים
 במרחב: כבישים, תחבורה, מים, ביוב, תיעול ניקוז, דרכים ראשיות, פינוי

 אשפה, טלפון, חשמל, תקשורת;
 ד.2. איכות סביגה: פארקים מקומיים, פיקוח על זיהום אוויר ומים ומטרדים

 סביבתיים ברמה המקומית;
 ד.3. פיתוח כלכלי: ראייה כלכלית כוללת עם דגש על פיתוח התיירות;

 ד. 4. תכנון אזורי: תכנון ברמה האזורית על כל היבטיו המתייחס ליישובים הישראליים
 במרחב.

 מכיוון שהאיגוד אינו גוף שלטוני, אלא ארגון בעל מעמד משפטי המעוגן בחוזה
 מוטכם בין הרשויות השותפות, לא יחייבו הוראות התכנון האזורי את הרשויות
 המקומיות. התכנון יהיה על כן במתכונת של תכנית אסטרטגית אזורית שתנחה את

 הרשויות, אך לא תחייבן לתאם את תכניותיהן עם התכנית האזורית.

 ה. תהליך קבלת ההחלטות

 תהליך קבלת ההחלטות יתבסס על גישה של דיון ושכנוע, זאת מכיוון שלאיגוד אין
 סמכויות סטטוטוריות, ואין לו כל דרך לאכוף את החלטותיו על הרשויות השותפות.
 ההחלטות יתקבלו מתוך משא ומתן תוך היעזרות בתהליך מובנה של קבלת החלטות,
 למשל: זיהוי בעיות אזוריות עיקריות המשותפות לכלל הרשויות באזור, זיהוי
 אלטרנטיבות לפתרון הבעיות, ניתוח היתרונות והחסרונות הכלכליים, החברתיים

 והפוליטיים של האלטרנטיבות השונות וקבלת החלטה.

 לוח 4 מסכם את שתי החלופות של ההפרדה.

30 



 לוח 4: שתי חלופות לגבי הממשל המטרופוליני באזור ירושלים,

 לפי מאפיינים עיקריים

ג ירושלים איגוד רשויות מקומיות סוגב ירושלים נ  מאפיינים עיקריים עיריית גג סו

 שישה יישובים: ירושלים, מעלה אדומים,
 גבעת זאב, הר אדר, אפרת, ביתר עילית.

 אפשרות להכללת שלוש מועצות אזוריות:
 מטה יהודה, גוש עציון ומטה בנימין

 שישה יישובים: ירושלים,
 מעלה אדומים, גבעת זאב,

 הר אדר, אפרת, ביתר עילית

 מספר הרשויות

 המשך המצב הנוכחי שבו היישובים הם
 חלק מהשטחים המוחזקים על ידי ישראל

 ביהודה ושומרון או מצב של ריבונות
 משותפת או מצב של גושי התיישבות

 החלת ריבונות של ישראל
 על שטח היישובים:

 מעלה אדומים, גבעת זאב,
 הר אדר, אפרת וביתר עילית

 הנחות גאו-פוליטיות

 בלתי פורמלית, מלמטה:
 התאגדות וולונטרית של הרשויות הנ״ל

 במסגרת המותרת של איגוד ערים.
 אפשרות של שיתוף פעולה של נציגי

 המגזר הפרטי והמגזר הוולונטרי

 פורמלית, מלמעלה:
 הכרזה פורמלית של

 המדינה על הקמת
 עיריית גג במרחב ירושלים

 ועיגון ההכרזה בחוק

 דרך ההקמה

 מערכת דו-קומתית:
 עיריות ומועצות מקומיות עצמאיות

 ומעליהן איגוד גג חסר מעמד
 סטטוטורי

 מערכת דו-קומתית:
 עיריות ומועצות מקומיות

 עצמאיות ומעליהן עיריית גג
 בעלת מעמד סטטוטורי

 מגנה עיריית הגג

 בחירה ישירה של ראשי הערים
 ומועצות העיריות ושל המועצות

 המקומיות ושליחת נציגי הרשויות
 (ראשי הרשויות) לאיגוד הגג.

 נציגי הרשויות יבחרו את ראש
 איגוד הגג

 1. בחירה ישירה של ראשי
 הערים ומועצות העיריות
 ושל המועצות המקומיות
 ובחירה ישירה של מועצת

 עיריית הגג וראש עיריית הגג.
 2. בחירה ישירה של ראשי
 הערים ומועצות העיריות

 והמועצות המקומיות
 ושליחת נציגי הרשויות

 (ראשי הרשויות) לעיריית הגג

 אופן הבחירה
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 לוח המשן

 מאפיינים עיקריים עיריית גג סובב ירושלים איגוד רשויות מקומיות סובב ירושלים

 תחומי אחריות תשתית אזורית: כבישים, תשתית אזורית: כבישים, תחבורה,

 תחבורה, מים, ביוב, מים, ביוב, תיעול ניקוז, דרכים ראשיות,
 תיעול ניקוז, דרכים ראשיות, פינוי אשפה, טלפון, חשמל, תקשורת

 פינוי אשפה, טלפון, חשמל, איבות סביבה: פארקים אזוריים,
 תקשורת פיקוח על זיהום אוויר ומים ומטרדים

 איכות סביבה: פארקים סביבתיים ברמה האזורית

 אזוריים, פיקוח על זיהום פיתוח כלכלי: ראייה כוללת עם דגש
 אוויר ומים ומטרדים על פיתוח התיירות

 סביבתיים ברמה האזורית תכנון אזורי: תכנון ברמה אזורית על
 פיתוח כלכלי: ראייה כוללת כל היבטיו

 עם דגש על פיתוח התיירות
 תכנון אזורי: תכנון ברמה

 אזורית על כל היבטיו

 דדן קבלת החלטות הצבעת רוב הסכמה ושכנוע הדדי

 דרן עבודה על פי חוקים שיחוקק שיתוף פעולה על בסיס חוזי

 המחוקק הראשי וחוקי עזר
 שתחוקק עיריית הגג

 שתי החלופות המתוארות בלוח •4 מתייחסות רק לחלק מהאזור המטרופוליני של
 ירושלים, ולכן אין הן יכולות לתת תשובה להתייחסות ולתכנון כולל של האזור.
 התייחסות כוללת לאזור המטרופוליני מחייבת השתתפות כל הרשויות המצויות
 באזור, יהודיות ופלסטיניות כאחת, ותיאום במסגרת רחבה מזו המוצעת כאן. אחת
 הדרכים ליצור תיאום זה היא על ידי ארגון כל קהילה במרחב במסגרת ארגון גג
 משלה ויצירת תיאום אזורי בין ארגוני הגג של הקהילות בתחומים אסטרטגיים
 אזוריים הנוגעים לשתי הקהילות, כמו: תחבורה, טיפול בשפכים (שיתוף פעולה עם
 בין עיריית ירושלים לעיריית בית לחם נמצא בראשיתו), תיירות וכד׳. דגם דומה
 לזה, שלפיו כל קהילה מתארגנת בנפרד ושתי הקהילות משתפות פעולה בתחום

 האזורי, פותח בבריסל.
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 סיכום

 בחיבור זה הוצעו מספר חלופות לארגון מוניציפלי של מטרופולין ירושלים. ביסוד
 החלופות עומדים מספר עקרונות המנוסחים להלן.

 פשרות
ס קוו הקיים. הפשרות מושתתות  כל החלופות בנויות על פשרות החורגות מהסטטו
 על כיבוד הערכים, הסמלים והשאיפות של שתי הקהילות, ושמירה על ביטחון.
 הפשרות ממוקמות בין שני דגמים גאו-פוליטיים קיצוניים: שמירה מירבית של
 המצב הקיים שהוא האינטרס הישראלי, שינוי רדיקלי של המצב הקיים וחלוקת
 השטח והעיר בין ישראל לרשות הפלסטינית שהוא האינטרס הפלסטיני. בין שני
 דגמים קיצוניים אלה ייתכנו שלוש חלופות שבמסגרתן או בשילוב כלשהו ביניהן
 תימצא הפשרה. שלוש חלופות אלה מושתתות על הנחות גאו-פוליטיות שונות:

 ריבונות פונקציונלית, ריבונות משותפת וריבונות מטויגת.

 אף שלחלופות הקיצוניות, המושתתות על עיקרון של ריבונות אבסולוטית, אין כל
 סיכוי, לדעתי, משום שהן לא תתקבלנה על ידי הצד חאחר, אין לי כל ספק ששני
 הצדדים ידחו בנקודת המוצא את חלופות הפשרה. הם יצהירו על דבקותם הבלתי
 מעורערת בעיקרון של ריבונות אבסולוטית, ויבחרו בחלופה הקיצונית המתאימה.
ס הכרחי וחובה פוליטית המופרכות יומיום נוכח ק  הצהרות אלה הן בבחינת ט
 ההתפתחויות הדמוגרפיות, הגאוגרפיות והפוליטיות בירושלים ובסביבתה. אף על פי
 שאין להתעלם ממגבלות שמטילה מערכת הסמלים ודעת הקהל, יש לאמץ גישה
 פרגמטית, מפוקחת ובלתי מתלהמת המזהה את התמורות המתחוללות בעיר ובסביבתה
 מבחינה דמוגרפית, גאוגרפית וחברתית וחותרת להגיע לפשרות מוסכמות. גישה זו
 עדיפה בעיני על פני הכרזת הכרזות המופרכות על ידי התהליכים המתחוללים
 בשטח, ויש בה כדי להשיג מידה מסוימת של ניווט בתהליכים שיצאו מכלל שליטתה

 של המערכת הישראלית.

 מרחב
 החלופות מתייחסות לעיר ירושלים ולמרחב הסובב את העיר. ההנחה היא כי קיים
 קשר אמיץ בין חתפתחות העיר ירושלים והתפתחות היישובים מסביבה. התפיסה
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 הבסיסית שהנחתה את ההצעות לארגון המוניציפלי של מרחב ירושלים היא כי
 באזור תתקיים מערכת יישובית פתוחה, אשר תתאפיין בדינמיות דמוגרפית, חברתית
 וכלכלית ובקשר הדוק בין מרכיביה. תפיסה זו פועלת למנוע את הדרדרותה של
 ירושלים לעיר קצה הממוקמת בסוף מסדרון המחבר אותה עם תל אביב. בהתאם
 לכך יש לשאוף לקידום שיתוף פעולה בין מרכיבי המערכת היישובית בתחומי
 אספקת השירותים, הפיתוח האזורי והפיתוח הכלכלי. מידת שיתוף הפעולה תשתנה

 בהתאם לנסיבות ומידת האמון בין שני הצדדים.

 התפיסה של מרחב מטרופוליני מזהה את הגבולות לאפשרויות הגידול של ירושלים,
 את תהליך התחרדותה ואת היציאה מתחומיה על ידי יהודים וערבים. בניתוח
 היציאה של היהודים יש לשים לב ליציאה של קבוצות תרבות שונות: חילוניים,
 מסורתיים, דתיים וחרדים, ולאופי התארגנותן במרחב המטרופוליני. התופעה
 המעניינת ביציאה מירושלים היא מימוש אופציית הבחירה של הקבוצות השונות על
 ידי יצירת יישובים הומוגניים במידה רבה מבחינה תרבותית במרחב המטרופוליני.
ס גבוה בקרבת  היציאה למבשרת ציון מסמנת יצירה של יישוב חילוני בסטטו
 ירושלים. מעלה אדומים מסמנת את ההיווצרות של יישוב חילוני בסטטוס חברתי
 בינוני. ביתר עילית מסמנת את היצירה של יישוב חרדי במרחב, ואפרת את ההיווצרות
 של יישוב דתי לאומי. התוצאה היא היווצרות מטרופולין בעל אופי מגזרי מבחינה

 אתנית ותרבותית.

 חשוב להבין כי התפתחות היישובים היהודיים במרחב ירושלים היא תולדה של
 מימוש אופציית הבחירה התרבותית, ולכן כל ניסיון לאחד את היישובים עם
 ירושלים עלול לשים לאל את עיקרון הבחירה התרבותית, ולהבריח את אלה שבחרו
 להשתקע בקרבת ירושלים אל מחוץ לאזור. במילים אחרות, אין לאפשר לעיריית
 ירושלים לספח את הפרברים הקמים מסביבה, וליצור יחד איתם רשות מקומית
 אחת. כל מי שמעוניין בהמשך הצמיחה של אזור ירושלים חייב לאפשר לפרברים

 להתפתח ללא כל איום מעיר ההולכת ומשנה את צביונה החברתי-תרבותי.

 בהסתמך על התהליכים באזורים מטרופוליניים אחרים ניתן להניח כי משקלה
 היחסי של ירושלים, שהיא העיר המרכזית במטרופולין, ילך ויצטמצם, ובמקביל
 יעלה משקלם של הפרברים. פירוש הדבר כי אופי המרחב ייקבע במידה רבה על ידי
 אופי היישובים שיתפתחו סביב העיר, וכי הנוכחות היהודית במרחב ירושלים
 תושפע במידה הולכת וגוברת ממגמות הגידול של הפרברים היהודיים. הארגון
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 המוניציפלי המטרופוליני יאפשר פיתוח גישה כוללת ורגישה לכלל האוכלוסייה
 היחודית במרחב. הוא גם יאפשר להשפיע על הנעשה במרחב לא רק באמצעות
 קבלת החלטות בעיריית ירושלים, אלא גם על ידי קבלת החלטות באמצעות עיריית

 גג של היישובים שמסביב לעיר.

 זמן
 שלוש החלופות מספקות קווים כלליים להסדר קבע שאותו ניתן לסכם בטווח
 הקצר, אולם הפתרון של מכלול הבעיות הקשורות בירושלים ובכללן אופי ההפרדה
 ושיתוף הפעולה, ביזור הסמכויות והתיאום, ההגדרה הלאומית ושיתוף הפעולה
 הבינלאומי, ידרוש זמן ממושך. הפרמטרים שהותוו בחלופות השונות מאפשרים
 משא ומתן על הסכם מסגרת תוך דחיית נושאים בעייתיים למועדים מאוחרים
 יותר. פריסת הפשרות על פני פרק זמן ממושך תאפשר גם להתמודד עם מחסומים

 פסיכולוגיים שמקורם במערכות הסמלים של הישראלים והפלסטינים.

 התניות
 החלופות ששורטטו מאפשרות לנושאים ונותנים על עתיד ירושלים ומרחבה
 המטרופוליני ליצור התניות בין אופי הארגון המוניציפלי ברמות גאוגרפיות שונות:
 למשל, בין פתרונות ברמה המטרופולינית לבין פתרונות ברמת העיר. מטעם זה
 מומלץ לנהל את המשא ומתן על כל המרחב ולהגיע לפשרות תוך יצירת התניות בין

 פתרונות מוניציפליים ברמות גאוגרפיות שונות.

 יצירתיות מושגית
 ביצירת החלופות, שכלולן ויישומן יש צורך בפתיחות למושגים חדשים בתחום
 הריבונות, הארגון של מרחב מטרופוליני והארגון של מרחב עירוני. אחד המרכיבים
 המרכזיים בחלופות המוצעות היא יצירה של מוסדות ארגוניים ברמות גאוגרפיות
 שונות. תפקידם של מוסדות אלה הוא לקדם חידושים בתחום הממשל, המינהל
 והתכנון המוניציפלי, ליצור פרוצדורות חדשות של תהליכי קבלת החלטות, לפתח
 רגישות לצרכים שונים (יעילות, אפקטיביות, דמוקרטיזציה, ביטוי לאומי), ולמתן
 באורח זה את התפיסות הסטטיות, העקשניות וחסרות התוחלת הקשורות במושג
 של ריבונות אבסולוטית. ביצירת המוסדות והפרוצדורות של ממשל ומינהל יש
 לשלב בין הגיונות סותרים: חתירה לריבונות ועמעום נושא הריבונות, הפרדה בין
 רשויות ושיתוף ביניהן, ריכוז סמכויות וביזורן. ההסדרים בירושלים ובסביבתה
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 עתידים להיות מורכבים ועתירי מתחים. כל ניסיון להגיע לפתרון חד וחלק, כמו
 חלוקה או שליטה מלאה יחמיץ בהכרח את המורכבות הפוליטית והחברתית המאפיינת

 את האזור ולדעתי יתברר בטווח הארוך כמקסם שווא.

 בכל אחת מהחלופות שהוצגו נעשה ניסיון למתן את מושג הריבונות ולעבור ממצב
 של ריבונות מוחלטת, שאינו מאפשר כל פשרה, למצב חדש של ריבונות המאפשר
 חופש תמרון לישראלים ולפלסטינים. אין כל ספק שחסידי הריבונות האבסולוטית
 יבקרו תפיסה זו. להם יש לומר כי הם מנסים לסגור את האורווה לאחר שהסוסים
 כבר יצאו לדרך. המצב כיום בירושלים הוא מיוחד במינו. בעיר, המאוחדת כביכול
 ומצויה בריבונות ישראל, מתקיים שילוב מיוחד במינו בין ריבונות מסויגת וריבונות
 משותפת וריבונות פונקציונלית. הבנייה המסיבית והבלתי חוקית בעיר ובסביבתה,
 הנוכחות של מוסדות פלסטיניים בעיר, ההסדרים בתחום החינוך, הבריאות, המטבע,
 הדת ובתחום הר הבית מראים עד כמה מופרכת הטענה לריבונות אבסולוטית.
 החלופות המוצעות מאתרות את התהליכים שהתחוללו בעיר, ומנסות לגבש הסכמים
 ופשרות בהתחשב בתהליכים אלה ומתוך רצון לבנות על בסיס הקיים אפשרות

 לחיים משותפים המקובלים על שני הצדדים בעיר ובמרחבה.
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 מפרסומי צוות החשיבה והמחקר להסדרים גיאופוליטיים בירושלים

 במכון ירושלים לחקר ישראל מתנהלת בשלוש השנים האחרונות עבודת
 חשיבה ומחקר על משמעות תהליך השלום לירושלים. בצוות החשיבה

 והמחקר משתתפים חוקרים בכירים מתחומים מגוונים, לרובם התמחות
 מיוחדת במחקר ובתכנון בירושלים ובמרחב סביב לה.

 מטרות הצוות הן מעקב אחר השינויים המתרחשים בירושלים
 והשלכותיהם על ההסדרים האפשריים שיועלו במשא ומתן לקראת שלום,

 ובחינת חלופות להסדרים בעיר.


