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הרציונל: למה זה טוב?
עיר ממשל משגשגת מהווה עוגן לפעילות כלכלית: מתקיים בה מסחר ומתפתחים -

בסביבתה שירותים ייעודיים

עיר ממשל משגשגת מהווה גורם למשיכת תיירות מקצועית: כנסים, חוקרי -
ממשל, אנשי הייטק ושירותים ועוד.

בעיר ממשל שמתפקדת היטב יש מעבר עשיר של ידע ורעיונות בין השחקנים -
השונים- וכתוצאה מכך יצירתיות וחדשנות בפיתוח מדיניות

עיר ממשל משגשגת מהווה מקור גאווה לעובדי הממשל, לעיר ולמדינה.-

עיר ממשל משגשגת היא ביטוי לדמוקרטיה בריאה וחזקה - בה מתקיימים -
קשרים ויחסי הפרייה בין המגזר הממשלתי, המגזר השלישי והמגזר העסקי



הבעיה
ירושלים אינה עיר ממשל מוצלחת

הפתרון
נקיטת אמצעים בשלושה תחומים: 
נגישות; מסחר; אקו-סיסטם ממשלי

הדגש
אמצעים רכים, טווח מיידי, 

בלי צורך להמתין ליישום תוכניות הפיתוח 



אבל יותר חשוב - עיר ממשל היא עיר בירה שבה הממשל 
מהווה חלק מרכזי במרקם העירוני, וסביבו מתקיימת 

מערכת שלמה של מרכיבים עוטפים. למערכת הזאת אנחנו 
קוראים האקו-סיסטם הממשלי.

עיר ממשל - מה זה בכלל?
לפני הכול - עיר בירה שבה יושבים מוסדות הממשל 
המרכזי של מדינה: משרדי הממשלה, הפרלמנט, בית 

המשפט העליון, ומוסדות נוספים. 



למה האקו-סיסטם הממשלי חשוב 
לתפקוד של עיר ממשל מוצלחת?

 החוקר ג'ון קינגדון:
המגזר הממשלתי שואב רעיונות שונים מתוך 
האקדמיה, מכוני מחקר, השוק הפרטי ומוסדות 

ממשלה. אלה מתנגשים ברעיונות אחרים, מתמזגים 
איתם או סותרים אותם, עד לאימוצם על ידי 

מקבלי החלטות והוצאתם לפועל".
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מהי עיר-ממשל מוצלחת?
איתרנו ארבעה תנאי סף חיוניים:

קרית ממשלה במיקום מרכזי בעיר שמקיימת אינטראקציה חזקה עם העיר1.

בעיר פועלים כל המרכיבים של האקו-סיסטם הממשלי ומתקשרים ביניהם2.

נגישות טובה של הציבור לקרית הממשלה - להולכי רגל ובתחבורה ציבורית3.

מסה קריטית של אוכלוסייה צעירה וחזקה, שמתגוררת בעיר ועובדת הן 4.
במגזר הממשלתי והן במרכיבים השונים באקו-סיסטם הממשלי



וושינגטון, ברלין 
שתי ערים עתירות בעיות שהצליחו להפוך 

לערי ממשל מוצלחות ומשגשגות
וושינגטון סבלה עד שנות התשעים מנטישה המונית של אוכלוסייה חזקה - אל הפרברים 

או לערים גדולות אחרות, מרמות פשיעה ועוני חמורות, ומבעיות תחבורה קשות. 

ברלין התמודדה עם אתגרים רבים בשנים שאחרי איחוד העיר ב-1990, ובהם תהליך 
החזרת מוסדות הממשל הפדרלי לעיר, פערים כלכליים ותרבותיים בין המערב למזרח, 

מתחים בין האוכלוסיות משני צידי העיר, פיתוח תשתיות מיושנות ועוני רב.

אולם בשני העשורים האחרונים הפכו שתי הערים לסיפור הצלחה גלובלי, ובשתיהן 
מתקיימים כיום ארבעת התנאים החיוניים לתפקודה של עיר ממשל מוצלחת.



Washington D.C.



החוזקות של וושינגטון די.סי
מיקום מרכזי: קרית הממשלה של וושינגטון, מהידועות בעולם, שוכנת בסמוך ללב ליבו הדאונטאון, -

במרחק הליכה או נסיעה קצרה ברכבת התחתית, עם רשת תחבורה מפותחת ויעילה. 

נגישות מעולה: העיר נהנתה מפיתוח משמעותי של רשת התחבורה הציבורית, בדגש על פיתוח -
הרכבת התחתית, שנפתחה ב-1976 עם קו אחד וכיום מונה שישה קווים. 

אקו-סיסטם ממשלי: וושינגטון ידועה בתעשיית הלובינג הענפה שלה, שמספקת תעסוקה לאלפי -
עובדים וממוקמת ברובה בלב העיר, בסמיכות למוסדות הממשל הפדרלי. העיר מאופיינת גם בריכוז גבוה 

של מכוני מחקר היושבים בה. מתוך 1870 מכוני המחקר הפועלים בארצות הברית, מעל 450 יושבים 
בוושינגטון. מכונים אלה מקיימים אינטראקציה רציפה עם מוסדות הממשל ואף ידועים במדיניות "הדלת 

המסתובבת" שלהם, בה אנשי ממשל מצטרפים למכונים כחוקרים, בתקופה שבה אינם משרתים בממשל.

- אוכלוסייה חזקה: תהליך נטישת האוכלוסיה התהפך - מאז שנות ה-2000 העיר נהנית ממשיכה 
של אוכלוסייה צעירה וחזקה למרכז העיר. חלקים גדולים סביב הדאונטאון של וושינגטון עוברים בעשור 

האחרון תהליך ג'נטריפיקציה מואץ, שבו מתרחשת חדירה של אוכלוסיה מהמעמד הבינוני והגבוה לשכונות 
עוני ותיקות במרכזה של עיר. רוב האוכלוסיה הזאת מועסקת בממשל או במרכיבים שונים של האקוסיסטם 

הממשלי - חברות לובינג וייעוץ, ארגונים בינלאומיים, כלי תקשורת מובילים, שגרירויות ועוד.



Berlin



החוזקות של ברלין
מיקום מרכזי: קרית הממשל הפדרלי של ברלין, הכוללת את הרייכסטאג (הפרלמנט הגרמני), את -

משרדי הממשלה ומוסדות שלטוניים נוספים, שוכנת בלב ליבה של העיר, בסמוך לנהר השפרה החוצה את 
העיר ולצד מוסדות תרבות, מוזיאונים מובילים, פארקים, בתי מלון וערב רב של מסעדות ובארים. 

נגישות מעולה: כל אלה נמצאים במרחק הליכה זה מזה, או במרחק תחנות ספורות ברכבת התחתית -
של העיר (U-BAHN), שהוקמה כבר ב-1902 והיא כיום אחת המפותחות והיעילות שבערי אירופה, עם 

עשרה קווים לאורכה ורוחבה.

פיתוח כלכלי: העיר עברה פיתוח מרשים, שכלל חידוש ושיפוץ שכונות שלמות, בעיקר בחלקה -
המזרחי, השקעה אדירה בפיתוח תשתיות במרחב הציבורי בלב העיר, הרחבת שדות תעופה, עידוד פתיחת 

עסקים והקמת מאות בתי מלון ובתי הארחה ברחבי העיר. 

- מחייה זולה: ברלין מהווה כיום יעד הגירה מבוקש, בתוך גרמניה ומחוצה לה, עבור צעירים, 
סטודנטים, משפחות צעירות ובעלי מקצועות חופשיים. המחייה בה זולה משמעותית הן ביחס לערים 

גדולות אחרות במערב אירופה כמו פריז, לונדון ובריסל; והן ביחס לערים אחרות בגרמניה כמו מינכן, 
המבורג ופרנקפורט. 



Jerusalem



החולשות של ירושלים
מיקום - בלב העיר, אבל מנותק מהעיר: קרית הלאום אמנם שוכנת במיקום מרכזי - מרחק -

קצר מתחנה מרכזית, ממרכז העיר ומשכונות כמו בית הכרם וניות, אולם האזור כולו מתאפיין באנטי-עירוניות 
בולטת: הקריה מנותקת מהמרקם העירוני, סובלת מחוסר ניצול מובהק של המרחב הציבורי, ומהעדר מוחלט 

של שטחי מסחר. כמו כן יש לציין פיזור חסר היגיון תכנוני של משרדי הממשלה בשתי קריות נוספות - שייח' 
ג'ראח וגבעת שאול

נגישות - לקויה ודלה: קרית הלאום סובלת מתשתית תחבורה ציבורית עלובה. זאת מתאפיינת בקווי -
אוטובוס דלים, מסורבלת בתוואי הנסיעה ואינה פועלת בתדירות גבוהה מספיק. זאת למרות המיקום המרכזי 
של קרית הלאום, היותה עוגן פעילות ארצי שמושך אליו מדי יום גורמי חוץ שונים, והעובדה שמועסקים בה 

אלפי עובדים.

אקו-סיסטם חלקי: כמה מרכיבים חשובים באקו-סיסטם הממשלי אינם נוכחים בירושלים: שגרירויות -
זרות, כלי תקשורת ארציים מובילים, משרדי לובינג וייעוץ אסטרטגי - רובם המכריע יושב באזור תל אביב. גם 

נוכחות של חברות מסחריות מובילות כמעט ואינה מורגשת בעיר. כמו כן, כ-140 יחידות ממשלתיות פועלות 
מחוץ לעיר, רובן באזור תל אביב, ובראשן משרד הביטחון.

אוכלוסיה חזקה? מתוך 31.7 אלף עובדי ממשל בירושלים, 52.1% בלבד גרים בירושלים. 26.8% גרים -
ביישובי המטרופולין מחוץ לירושלים, ו-21.1% גרים מחוץ למטרופולין - רובם בגוש דן.



קרית הלאום: אזור אנטי-עירוני



קרית הלאום: אזור אנטי-עירוני
קרית הלאום ממשיכה להתפתח כאזור אנטי עירוני:-

מתן שרותים לאלפי העובדים במתחם אינו נתפס כיעד מרכזי ביישום הפיתוח●
מערך התחבורה הציבורית הקיים בקרית הלאום מעודד שימוש ברכב פרטי●
אין אינטרס שקרית הלאום תהיה מוקד תעסוקה נגיש רגלית מבתי העובדים●
בולט היעדר קשר תפקודי בין קרית הלאום לבין מתחם הכניסה לעיר●
שלושת הרחובות המרכזיים (רבין, קפלן ורופין) הם רחובות חסרי זהות, נטולי שטחי מסחר, ●

ואינם מעודדים הליכה ברגל

חסמים משיקולים בטחוניים ואחרים מונעים פיתוח עירוני:-
הצורך בבנייה במגרשי החניה של העובדים מונע בנייה חדשה ורוויה ברחוב קפלן●
מגבלות הבטחון מהוות חסם אדיר לפיתוח סביבה עירונית נגישה ופתוחה●
כל בניין חייב להיות מגודר עם בקרת כניסה●
יש התנגדות של גורמי הבטחון לכל שילוב של מסחר במתחם●
מבנה בית ראש הממשלה המתוכנן יהיה חסם אדיר לחיבור בין חלקי המתחם●



נגישות – מכשולים 
לדוגמא

מתחמים מגודרים בלב שבילי הליכה: •
בית קברות ירושלים הישן הראשון, בית 

המשפט העליון, שטחי מחקר התחנה 
לחקר הציפורים, מתחם הכנסת

מצב קיים מושתת על חשיבה של הליכת •
טיול. שבילים מעוקלים, שילוט מבלבל

בן צבי: נקודות מעבר מועטות ולא •
יעילות, לא ידידותיות. 
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נגישות – מכשולים לדוגמא



נגישות – מכשולים לדוגמא



61176: קרית 
הממשלה

 :51490
הכניסה לעיר

4300ח: 
בית ראש 
הממשלה

 :15050
הספריה 
הלאומית

קירוי בגין

 :88799
הקריה 

המחוזית

תכניות הפיתוח באזור קרית הלאום



קרית הלאום החדשה: הדמייה



תכנית הפיתוח של קימל אשכולות לבניית משרדים בין משרד רה"מ למשרד האוצר: 
בהדמייה - הכיכר המרכזית והציר המחבר את שד' רופין אל רח' קפלן, מבט מרח' רופין



קווי רכבת קלה בתכנון: הכניסה לעיר/קרית הלאום



המלצות 
נגישות1.

2. מסחר ואטרקטיביות

3. אקו-סיסטם ממשלי 



המלצות לפעולה - דגש על טווח מיידי
נגישות - שיפור מיידי של הנגישות בין קרית הלאום ובין מרכז העיר, שכונות מגורים 
וקריות הממשלה בשייח ג'ראח וגבעת שאול - עבור נוסעי תחבורה ציבורית, הולכי רגל 

ורוכבי אופניים.

מסחר ואטרקטיביות - פיתוח מיידי של שטחי מסחר בקרית הלאום, בדגש על 
מסחר מזון, כאמצעי מרכזי להחייאתה של הקריה, להגדלת ההוצאות של עובדי ממשלה 

ולחיזוק כלכלת העיר.

אקו-סיסטם ממשלי - פיתוח יוזמות שונות לחיזוק האקו-סיסטם הממשלי 
בירושלים. יוזמות אלה נועדו לטפח קשרים מקצועיים בין המרכיבים השונים באקו-

סיסטם, ולפתח מודעות ציבורית לחשיבותו של אקו-סיסטם ממשלי בירושלים.



נגישות 1.
שדרוג מיידי של התחבורה הציבורית: הוספת קווים מקרית הלאום למרכז העיר 

ושכונות עוטפות, הגברת תדירות, שימוש באוטובוסים חדישים - לפי מודל קווי 70; הפעלת מערך 
שאטלים בין קרית הלאום לתחנה מרכזית, ובין קרית הלאום לשייח ג'ראח וגבעת שאול; 

עידוד הולכי רגל ורוכבי אופניים: התאמת שילוט; הסדרת שבילי הליכה ורכיבה; 
אמצעי הקלה על חציית כבישים ראשיים; ביטול קיטועים וגדרות מיותרים, הנגשת מקטעים להולכי 
רגל ורוכבי אופניים מרחוב בצלאל, הוספת נקודות עצירה אטרקטיביות מקרית הלאום כמו ספסלים 

מוצלים, קיוסק שירות וכיו'

שיפור אופי הרחובות בקרית הלאום [המלצות לטווח ארוך] - הרחובות המרכזיים 
בקרית הממשלה סובלים מהיעדר אופי, ממחסור בנקודות עצירה ומכשולים שונים להולכי רגל. 
לאורך שעות היום כמעט ואין בהם תנועת הולכי רגל, וניכר כי תוכננו לטובת כלי רכב פרטיים. 

ממליצים להגדיר לכל אחד מן הרחובות תכנית פיתוח, שתעודד הולכי רגל וחיבורים נדרשים.



2. מסחר ואטרקטיביות
בית קפה בגן הורדים: בחודשים הקרובים אמור לעבור לידי הרל"י מבנה בגן הורדים, 
שצפוי להפוך לבית קפה בהפעלת זכיין חיצוני. פעילות שוקקת של בית קפה בלב קרית הלאום 

תוכל לחזק את הקשרים בין עובדי הממשלה לנציגי מרכיבים שונים באקו-סיסטם הממשלי. 

משאיות מזון בין משרדי הממשלה: נבחנת האפשרות להפעיל משאיות מזון במתחם 
שבין בנייני משרד האוצר ומשרד רה"מ. פעילות כזאת תוכל להעניק אפשרות קולינרית מגוונת 

לעובדי הממשלה, לגרום להם להוציא כסף בירושלים, ולא פחות חשוב - להוות מקום מפגש פתוח 
וחופשי בין עובדי ממשלה ממשרדים שונים, עם אפשרות ליצירת קשרים וטיפוחם.

פיתוח שטחי מסחר בקרית הלאום: ממליצים על מהלך בשני שלבים:
בשלב מיידי: שיפור המרחב הציבורי בקרית הלאום - יצירת פתרונות זמניים וניידים לאורך 
קפלן/זוסמן, שיפור מראה החצרות במשרדי הממשלה והוספת מקומות ישיבה נעימים באזור

בשלב השני: הכנת תכניות לרחובות המרכזיים בקרית הלאום. החלטה על פיתוח מסחר בהתאם 
לזמינות וחשיבות הרחובות; והחלטה לגבי יישום פיתוח החזית המסחרית בשדרות רופין.

כמו כן ממליצים על הכנת תכנית לפיתוח רחוב קפלן, שתכלול את שני צידי הרחוב.



3. אקוסיסטם ממשלי
פיתוח פרויקט 'עיר-ממשל' בהרל"י: הפעילויות הרבות שמוצעות כאן מצריכות 

משרה של פרויקטור, שייעודה הוא קידום 'עיר-ממשל' בירושלים - בדומה לתכנית 'עיר אקדמיה'. 
פרויקטור כזה יוכל לדאוג להוציא לפועל את ההמלצות, לתאם פעילות מול גופים שונים בעירייה, 

בממשלה ובאקו-סיסטם הממשלי, ולפתח יוזמות נוספות בעתיד.

הקמת פורום 'עיר-ממשל': כיום אין מסגרת ארגונית מסודרת המחברת בין המרכיבים 
השונים באקו-סיסטם הממשלי. פורום כזה יוכל לשמש מעטפת ארגונית לאקו-סיסטם הממשלי, 

ולספק שני יתרונות: פיתוח מודעות לגבי האקו-סיסטם הממשלי, וחיזוק הקשרים באמצעות 
אירועים שונים.

הרחבת הפעילויות הקיימות של עמותת 'רוח חדשה': רוח חדשה פיתחה 
תשתית ארגונית מסודרת למערך של פעילויות, שנועדו לחיזוק האקו-סיסטם הממשלי. יש להמשיך 

ולפתח את התשתית הזאת.



אקוסיסטם ממשלי - המשך
האצת מעבר היחידות הממשלתיות לירושלים: ממליצים למשרד לירושלים 

ומורשת ולמינהל הדיור הממשלתי להגביר את הלחצים על ראשי היחידות הממשלתיות, במטרה 
להאיץ את מעברן לבירה. ממליצים להכין באופן מיידי תכנית מוסדרת עם לוח זמנים ברור, שתקל 

על מינהל הדיור להפעיל לחצים על היחידות שאמורות לעבור לירושלים.

הקמת מבנה פורום עיר ממשל בלב קריית הלאום (טווח ארוך): מבנה כזה 
יוכל לבטא בצורה הטבעית ביותר את פעילות האקו-סיסטם הממשלי ולמקסם היבטים כמו החלפת 

רעיונות, שיתוף ידע ופיתוח רשת של קשרים מקצועיים. מבנה זה יוכל להכיל שילוב שימושים: 
בית קפה, מרפסת רחבת ידיים עם גינה, חלל עבודה משותף, ספרייה ייעודית בנושא ממשל ואולם 
הרצאות. שילוב שימושים יאפשר לאנשים לשהות במבנה בהנאה במשך שעות ארוכות כדי לעבוד, 

ללמוד, לסעוד, לנוח ולהיפגש עם אחרים. המבנה יהווה אבן שואבת לקהל רב ומגוון באקו-סיסטם: 
עובדי ממשלה, חברי כנסת, עיתונאים, חוקרים ואקדמאים, לוביסטים ויועצים אסטרטגיים, נציגים 

דיפלומטיים, פעילי חברה אזרחית, אנשי מגזר שלישי ועוד. 



מ ט ר ו ת
הפיכת קרית הלאום לעוגן תוסס, חי ומחובר לעיר1.

הגדלת הפעילות הכלכלית בעיר סביב פעילות הממשלה 2.
ומרכיבי האקוסיסטם הממשלי

חיזוק הקשרים בין מרכיבי האקוסיסטם הממשלי3.
לאפשר ולחזק את זרימת הידע, שיתופי הפעולה ויצירתיות 

בתחום הממשל והמדיניות.

חיזוק מעמדה של ירושלים כבירת ישראל4.



ה ח ז ו ן
להפוך את ירושלים לעיר-ממשל משגשגת, 

בה מתקיימים יחסי גומלין עשירים בין מרכיבי האקוסיסטם הממשלי,

ברמה אחת עם ערי-ממשל בינלאומיות כמו ברלין ו-וושינגטון 



עיר-ממשל 
ב י ר ו ש ל י ם

שאלות?
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