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מבוא

הגירה  היוזמה לבחון את נושא איכות החיים בירושלים היא תולדה של מסקנות מחקר 
לירושלים וממנה שנעשה במסגרת ׳תוכנית מרום׳, תוכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. 
במחקר זה, שבחן את מאפייני המהגרים ואת הסיבות לעזיבת העיר ולמעבר אליה, נמצא 
שאיכות החיים בירושלים היא אחד הגורמים לעזיבה של העיר מחד, אך גם למעבר אל 
העיר מאידך. מכאן, שלאיכות החיים, כפי שהיא נתפסת על ידי תושבי העיר, יש השפעה 
רבה על שביעות הרצון מהחיים בעיר. לכן, במסגרת ׳תוכנית היובל׳, שהיא תוכנית המשך 
ברמה  והתייחסות  הערכה  הדורש  כנושא  החיים  איכות  נושא  נבחר  מרום׳  ׳תוכנית  של 
העירונית והוחלט לחקור ולהבין את משמעות המושג ומרכיביו ואת הכלים למדידת איכות 

החיים בירושלים.

חיים  איכות  למדידת  ופעולה  מחשבה  כיווני  גיבוש  כלל  העבודה  של  הראשון  חלקה 
ובמסגרתו נעשתה סקירת ספרות של סוגי מדדים שונים אשר מופעלים ברמות שונות בארץ 
ובעולם. בסקירת הספרות מצאנו שנושאים דוגמת: דיור, תחבורה ציבורית, בטחון אישי, 
מרחב ציבורי, תעסוקה, חינוך וקהילה הם גורמים הנחשבים כמרכיבים של מדדי איכות 
חיים, הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית. אולם המושג ׳איכות חיים׳ הוא מושג רחב 
ובעל משמעויות רבות ושונות, המשתנות מאדם לאדם על פי אורח חייו, תפיסת עולמו, 

שלב בחיים ועוד. 

חלקה השני של העבודה, המובא להלן, מתמקד בבחינת מרכיבי איכות החיים של תושבי 
ירושלים, על פי תפיסתם הסובייקטיבית. 
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מתודולוגיה

המחקר כלל שימוש במגוון כלי הערכה: קבוצות מיקוד, ראיונות עם מנהלים ומנהלות של 
מינהלים קהילתיים, ראיונות עם אנשי מקצוע, ניתוח של סקר צעירים ומשפחות צעירות 
המאפשרת  ׳תובנות׳  חברת  של  בפלטפורמה  ושימוש   2016 לשנת  ירושלים  עיריית  של 

׳התייעצות אינטרנטית.1 

חשוב לציין שקבוצות המיקוד הן מקור למחשבות ורעיונות על מרכיבי איכות החיים, כפי 
שתופסים אותם תושבי העיר. קבוצות אלו כללו תושבים שנושא איכות החיים חשוב להם 
והם בחרו להקדיש זמן ולהשתתף בקבוצה )ללא תמורה(. המשתתפים בכל הקבוצות היו 
מעורבים ופעילים מאוד בדיון שהתפתח. ניכר היה שלתושבים חשוב מה קורה בשכונתם 
ובעיר והם מעוניינים לשפר את איכות חייהם. יש לציין כי קבוצות אלו אינן מהוות מדגם 

מייצג, ואין כוונה שיהוו כזה. 

1  ראו פירוט קבוצות המיקוד והראיונות שהתקיימו בנספח 1. 
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ממצאי המחקר 

המרכיבים העיקריים של איכות חיים גבוהה עבור תושבי ירושלים – 
ממצאים שהתקבלו מקבוצות המיקוד ומראיונות עם מנהלי ומנהלות 

מינהלים קהילתיים ועם אנשי מקצוע

כל אחת משלוש  עבור  בעיר,  גבוהה  חיים  איכות  העיקריים של  פירוט המרכיבים  להלן 
קבוצות האוכלוסייה העיקריות בירושלים – האוכלוסייה היהודית־כללית )הלא חרדית(, 
מזו  זו  שונות  הללו  האוכלוסייה  קבוצות  הערבית.  והאוכלוסייה  החרדית  האוכלוסייה 
בשכונות  מתגוררות  הן  כן  כמו  שלהן.  והתרבותיים  הכלכליים  החברתיים,  במאפיינים 
הנבדלות זו מזו מבחינת רמת התשתיות והשירותים וכפועל יוצא גם באיכות החיים. השוני 
הרב בין השכונות משפיע על תפיסת איכות החיים של תושביהן ועל בחירת המרכיבים 
לקויה,  הכבישים  תשתית  בה  בשכונה  למשל:  כך  התושבים.  תפיסת  פי  על  החשובים, 
בעיני התושבים תשתית זו היא מרכיב חשוב באיכות החיים, בעוד שבשכונות בהן תשתית 
הכבישים תקינה, מרכיב זה לא עלה כמרכיב חשוב באיכות החיים. עם זאת ישנם מרכיבים 
באיכות החיים שצוינו על ידי שלוש הקבוצות וניכר כי בחלק מהנושאים רב המשותף על 

השונה. 
 

חשוב לציין שבקבוצות המיקוד נשאלו המרואיינים שאלה פתוחה – כשאת/ה חושב/ת 
על שכונת מגורים שיש בה איכות חיים גבוהה, מהם שלושת הדברים הכי חשובים 
שעולים בדעתך ומדוע? וגם כשאת/ה חושב/ת על עיר שיש בה איכות חיים גבוהה, 
מהמשתתפים  אחד  כל  ומדוע?  בדעתך  שעולים  חשובים  הכי  הדברים  שלושת  מהם 
בקבוצה קיבל שאלון קצר שכלל את שתי השאלות ומעט פרטים דמוגרפים )ראו נספח 
2( עליו ענו באופן עצמאי. לאחר מכן התנהל דיון שבמהלכו הציג כל אחד מהמשתתפים 
את תשובותיו. מנחי קבוצת המיקוד לא ציינו מרכיב כלשהו באיכות חיים, במכוון, וכל 
המרכיבים הועלו על ידי המשתתפים. גם בראיונות עם אנשי המקצוע ומנהלי ומנהלות 
החשובים  המרכיבים  מהם   – פתוחה  שאלה  המרואיינים  נשאלו  הקהילתיים  המינהלים 

ביותר באיכות החיים של תושבי המינהל/האוכלוסייה עליה הם אמונים. 
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אוכלוסייה יהודית־כללית )חילונית, מסורתית ודתית(

המרכיבים החשובים ביותר באיכות החיים בקרב האוכלוסייה היהודית־כללית הם: 
 

הוא אחד הנושאים הבולטים שעלו  ושכונת המגורים  ניקיון העיר  סביבה נקייה —  	

הניקיון  מרכיב  המיקוד  בקבוצות  המשתתפים  לדברי  ובראיונות.  המיקוד  בקבוצות 
הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר באיכות החיים, הן ברמה השכונתית והן ברמה 
העירונית. המשתתפים הלינו על לכלוך והזנחה של המרחב השכונתי, מחסור בעובדי 
ניקיון, תדירות ריקון נמוכה של פחי האשפה וכן על היעדר אכיפה. עם זאת המשתתפים 
ציינו שגם לאוכלוסיית השכונה יש אחריות על ניקיון המרחב הציבורי ושיש לפעול גם 

למען חינוך והסברה בנושא הניקיון.  

תחבורה ציבורית יעילה — נושא התחבורה הציבורית עלה באופן גורף בכל קבוצות   	

המיקוד שערכנו. המשתתפים הלינו על מספר קטן של קווי אוטובוס  שמשרת אזור 
מסוים, תדירות נמוכה, איחורים, יעדי נסיעה מצומצמים ועוד. בני הגיל השלישי הלינו 
על כך שנהגי האוטובוס אינם עוצרים בתחנה, סמוך למדרכה, ולכן אין באפשרותם 
נוחה  נוח ובטיחותי לאוטובוס. כמן כן הם התייחסו  לצורך בנגישות  לעלות באופן 
לתחנות האוטובוסים. בקרב הציבור החילוני עלה הצורך בתחבורה ציבורית גם בסופי 
שבוע, לטובת בני הנוער, בני הגיל השלישי ובכלל לטובת מי שאין בבעלותו רכב.       

חינוך איכותי — המשתתפים ציינו את החשיבות של מוסדות חינוך ברמה גבוהה, החל  	

מגן הילדים ועד בית הספר התיכון. לדברי המשתתפים ישנה חשיבות שגני הילדים 
ובתי הספר היסודיים יהיו בשכונת המגורים. 

גני משחקים ופארקים מטופחים צוינו אף הם כמרכיב חשוב באיכות החיים. מעניין  	

לציין שמרכיב זה צוין לא רק על ידי הורים לילדים צעירים, אלא גם על ידי בני 50 
ומעלה. 

ירגיש  ״שאדם  לכך  חשיבות  יש   — נוסף שצוין  מרכיב  היא  והשתייכות  קהילתיות  	

שהוא מחובר לקהילה ושהוא יכול להיעזר ולעזור במידת הצורך״. 

משילות של עיריית ירושלים. המרואיינים חשים שאין בעל בית ושאין אכיפה ופיקוח  	

עבירות  ״נעשות  בשטח״,  הריבון  של  נוכחות  ״אין  לדבריהם  בשטח.  המתרחש  על 
בנייה, הלכלוך גובר ואין אל מי לפנות״.    

מרכיבים נוספים שצויינו היו: סביבה מטופחת וירוקה, שירותי מסחר נגישים, תרבות 
מפותחת ונגישה ופלורליזם של המרחב הציבורי.  
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אוכלוסייה חרדית 

המרכיבים החשובים ביותר באיכות החיים בקרב האוכלוסייה החרדית הם:  

תחבורה ציבורית יעילה — בקרב הציבור החרדי השימוש בתחבורה ציבורית רווח  	

מאוד בכלל ואצל נשים בפרט. רב הנשים החרדיות לא נוהגות ומסתייעות בשירותי 
המרואיינים  העבודה.  למקום  הגעה  לצורך  ובראשונה,  בראש  הציבורית,  התחבורה 
הלינו על מספר קווים קטן שמשרת איזור מסויים, תדירות נמוכה, איחורים, יעדי נסיעה 
מצומצמים בתוך העיר ועוד. כמו כן צוין הצורך בנגישות טובה מירושלים למרכזים 
המרואיינות  אחת  לדברי  ועוד.  עילית  מודיעין  שמש,  בית  ברק,  בני  כמו  החרדיים 
הצפיפות באוטובוסים היא בלתי נסבלת, ״ממש כמו סרדינים״, ״אין פרטיות. יושבים 
סיפרה ששיקול  אף  הנשים  אחת  נעים״.  לא  החדש  האוטובוסים  מבנה  גברים.  מול 
בהקשר  ציבורית.  בתחבורה  אליו  להגיע  הקושי  היה  העבודה  מקום  לעזיבת  מרכזי 
של התחבורה הציבורית הועלה רעיון להציב ליד כל תחנת אוטובוס ספסל, לרווחת 
המשתמשים משום שתחנות האוטובוס צרות מלהכיל את מספר הנוסעים הממתינים 

לאוטובוס.  

ומהזנחה.  מלכלוך  סובל  הציבורי  המרחב  המרואיינים  לדברי   — נקייה  סביבה  	

לתחושתם הלכלוך מאפיין הן את השטחים הציבוריים )מדרכות, גני משחקים, שטחים 
ציבוריים( והן את השטחים הפרטיים )הכניסות לבתים, חצרות הבתים(. מצב הניקיון 
הירוד הוא פועל יוצא של מכלול גורמים כמו תדירות ריקון נמוכה, פחים קטנים מידי, 
היעדר אכיפה וכן היעדר הסברה וחינוך לניקיון. אחת ההצעות שהועלו הייתה להציב 
עוד פחים קטנים ברחבי השכונה, אליהם ניתן לזרוק, בין היתר, את הניירת הרבה 

שמסתובבת ברחובות )פליירים וכו׳(. 

סביבה מטופחת וגני משחקים ופארקים הם מרכיב נוסף שזכה אף הוא להתייחסות  	

רבה – אנו זקוקים ל״פארקים ירוקים וגני משחקים כי בלי מקומות פנאי אין מקומות 
אווירה  משרים  ופרחים  עצים  וטיפוח  ״ניקיון  בהם!״,  לנשום  שאפשר  לבית  מחוץ 
הצורך במקומות  צוין  גני המשחקים  לבריאות״. בהקשר של  תרומתם  נעימה מלבד 

משחק לילדים בימי החורף.  
	

חשיבות  החרדי  הציבור  בקרב  הילדים  לחינוך   — תקניים  במבנים  איכותי  חינוך  	

עליונה. לדברי המרואיינים אחד המרכיבים החשובים באיכות החיים, מבחינתם, הוא 
מוסדות חינוך איכותיים במבנים תקניים. אחד המרואיינים סבור ש״כיום יש מענה 
חינוכי הולם ברוב השכונות החרדיות בעיר, והחינוך השתפר והתגוון״ אבל מוסדות 

רבים פועלים במבנים לא תקניים )קראוונים, דירות מגורים וכו׳(. 
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מרכיב המשילות צוין גם הוא כמרכיב חשוב — המרואיינים ציינו את הצורך שהממשל/ 	

לתושבים״,  קשבת  אוזן  ״אין  לתחושתם  לתושבים.  וקשובים  זמינים  יהיו  העירייה 
״אין למי לפנות בנושאים שמטרידים״ ״גם כשאנחנו פונים ל־106 הם לא מטפלים 

בכלום״.  

)לכל  הקהילתיים  במינהלים  ופנאי  תרבות  פעילויות  היו:  שצוינו  נוספים  מרכיבים 
הגילאים( ומגוון של מבני דת )בתי כנסת, ישיבות, מקוואות וכו׳(. 

אוכלוסייה ערבית 

של  בהקשר  עלו,  שערכנו  מהראיונות  שבכמה  לציין  חשוב  המדדים  את  נפרט  בטרם 
יש להם  ישירות לאיכות חיים, אבל  נושאים שאינם קשורים  האוכלוסייה הערבית, שני 

השלכות עמוקות על תפיסת התושבים את חייהם בירושלים: 

זהות — לדברי המרואיינים התושב המזרח ירושלמי הוא בעל זהות מבולבלת והוא   
הזהות שלו ולאן הוא שייך. האם הוא מזוהה עם הרשות  תוהה, לא אחת, מה מקור 
הפלסטינית? האם עם ערביי ישראל? או עם האוכלוסייה היהודית בירושלים?  למציאות 
זו יש השפעה גדולה מאוד על ההוויה היומיומית של התושב הערבי. הציטוט הבא של 
תושב ואדי קדום מבטא היטב את שנאמר לעיל — ״אנחנו חסרי גב, אין לנו לא אבא 
ולא אמא. נפלנו בין הכיסאות. כשאני הולך לרמאללה ולחברון אני מתבייש״ )כוונת 

הדובר שהוא מתבייש מתנאי המגורים שלו בירושלים(.  

ייאוש, חוסר אונים וחוסר וודאות לגבי העתיד — לדברי חלק מהמרואיינים בקרב   
וחוסר שליטה על החיים.  ייאוש  ירושלמית שוררת תחושה של  האוכלוסייה המזרח 
זאת ועוד, על חלק מהתושבים מרחף האיום המתמיד של הריסת הבית, משום שנבנה 
באופן בלתי חוקי. לדברי אחד המרואיינים ״הם חשים חוסר אמון במערכת ומרגישים 

כמו נתינים בממלכה״. 

המרכיבים העיקריים באיכות החיים של האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים הם:

אפשרויות לבניית דירות למגורים — במזרח ירושלים יש מגוון חסמים המגבילים  	
מאוד את האוכלוסייה מלבנות דירות חדשות. שני החסמים העיקריים הם היעדר הסדר 
קרקעות והיעדר תוכניות בניין עיר מפורטות מאושרות. בשל המחסור הגדול בדירות 
צעירים  זוגות  לכן  הדירות.  במחירי  ניכרת  עלייה  האחרונות  בשנים  חלה  חדשות 
נשארים לגור עם המשפחה, על פי רב בצפיפות רבה או שהם  מחפשים פתרונות דיור 
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זולים. שני האזורים העיקריים שמושכים אליהם זוגות ומשפחות הם השכונות כפר 
עקב ומחנה פליטים שועפאט )שנמצאות בתחום השיפוט של ירושלים, אך מחוץ לגדר 
ההפרדה( וכן השכונות ואדי חומוס ואל־מונטאר )שנמצאות מחוץ לתחום השיפוט של 
ירושלים, אך בתוך גדר ההפרדה(. באזורים הללו אין פיקוח על הבנייה וישנה בנייה 
מאסיבית של אלפי יחידות דיור. במקביל מתבצעת בנייה בלתי חוקית ביתר השכונות 
במזרח העיר. תושבת ואדי ג׳וז סיפרה ״הבנים שלי לא מצליחים בשום אופן למצוא 
מקום לגור. אין בנייה חדשה ואין אפשרות להרחבה. כל המשפחה המורחבת גרה איתי 

כי אין ברירה, ילדים ונכדים. המון אנשים ב־70 מ״ר״.

תשתיות פיזיות נאותות 	

כבישים תקניים ומרובדים — חלק לא מבוטל מהכבישים במזרח העיר במצב  	

ירוד והם לא רובדו מחדש מזה שנים רבות. זאת ועוד, הכבישים צרים ותנועה 
של אוטובוסים בהם היא בעייתית. כמו כן במשך שנים רבות כמעט ולא נסללו 

כבישים חדשים במזרח העיר, למרות העלייה הגדולה ברמת המינוע. 

בשל  העיר.  במזרח  השונות  בשכונות  במדרכות  גדול  מחסור  קיים   — מדרכות  	

העדר מדרכות התושבים נאלצים ללכת על הכביש ולא אחת הולכי רגל נפגעים. 
בכמה שכונות היו תוכניות להתקנת מדרכות, אך כאשר התברר לתושבים שהתקנת 
המדרכה תהיה על חשבון מקומות חנייה הם סרבו. הצורך במדרכות חיוני בכלל 
וליד בתי הספר בפרט. תושבת א־טור סיפרה: ״דרסו אותי לאחרונה כי נאלצתי 

ללכת על הכביש. אין מדרכות או שפחי הזבל חוסמים את כל המדרכה״. 

מערכת ניקוז וביוב מוסדרת — מערכת הניקוז בחלק מהשכונות לקויה ובחורף  	

ישנן הצפות. כמו כן במספר שכונות ישנם עדיין בורות ספיגה. אחד התושבים 
יכולנו לצאת  בוואדי קדום סיפר ״בחורף הכבישים מוצפים. בגשם האחרון לא 

מהבית״.  

תשתית תאורה הולמת — היעדר תאורה במרחב הציבורי וחוסר טיפול בלקויי  	

תאורה קיימים. תושבת העיר העתיקה סיפרה שכאשר היא הולכת משער שכם עד 
לביתה, היא נעזרת בפלאפון על מנת להאיר את הדרך. 

תחבורה ציבורית יעילה — מערך התחבורה הציבורית בשכונות מזרח העיר מסורבל  	
ולא מאפשר התניידות נוחה. מערך התחבורה הציבורית בנוי כך שהאוטובוסים מכל 
השכונות מגיעים למע״ר מזרח. יוצא, איפוא, שאם תושב מצפון העיר רוצה להגיע 
כן עלתה  כמו  נוסף.  אוטובוס  ומשם לקחת  לנסוע למע״ר מזרח  עליו  לדרום העיר, 
הטענה שתושבים שלא גרים על הציר הראשי מתקשים להגיע לאוטובוס בשל המרחק 



1111

קר
ח

מ
ה

אי 
מצ

מ

הרב שעליהם ללכת ו/או בשל השיפועים הגדולים המאפיינים את מרבית השכונות. 
זאת ועוד, משום שהרחובות צרים האוטובוסים מתקשים לעבור בהם ויוצרים פקקים. 

בקשות להחלפת האוטובוסים במיניבוסים לא נענו, בשל שיקולים תקציביים. 

על  שמורים  תמרורים  היעדר  וכן  חנייה  במקומות  גדול  מחסור   — מוסדרת  חנייה  	
הסדר החנייה באזור. בשל שירותי התחבורה הציבורית המסורבלים משקי בית רבים 
מחזיקים שתי מכוניות, אולם יש מחסור במקומות חנייה. בהקשר זה  ציינו התושבים 
מחלקים  מג״ב  חיילי  העירייה,  עם  חנייה  הסדר  שקיים  למרות  מהשכונות,  שבחלק 

דו״חות, מה שיוצר מרמור רב בקרב התושבים.  

מצב  ובהזנחה.  בלכלוך  מתאפיינות  העיר  מזרח  שכונות  מרבית   — נקייה  סביבה  	
הניקיון הירוד נובע ממגוון סיבות: מספר קטן של עובדי ניקיון שמוקצים לכל שכונה, 
כמות קטנה של פחי אשפה/צפרדעים, תדירות ריקון נמוכה והיעדר אכיפה. לדברי 
המראויינים משאיות הזבל הגדולות מתקשות לעבור בכבישים הצרים ולא אחת הן 
המודעות  בהגברת  הצורך  את  גם  ציינו  המרואיינים  כבישים.  של  לחסימה  גורמות 
של התושבים ללקיחת אחריות אישית בנושא השמירה על הניקיון ובהגברת החינוך 

לנושא, במערכת החינוך. 

היצע של גני משחקים, פארקים ומגרשי ספורט — במרבית השכונות במזרח העיר  	
ישנו מחסור גדול בגני משחקים ובפארקים, וישנן שכונות שאין בהן ולו גן משחקים 
אחד. לכן הילדים משחקים באזורים שליד הבית, לעיתים סמוך לכביש והיו מקרים 
שכונות  במרבית  משחקים  גני  היעדר  בשל  למוות.  נדרסו  ואף  נפגעו  ילדים  בהם 
מזרח העיר, נאלצים התושבים לנסוע לגנים ואתרים במערב העיר. שלושת האתרים 
המועדפים על האוכלוסייה המזרח ירושלמית הם: גן הפעמון, מזרקת האריות )שבגן 

בלומפילד, מול גן הפעמון( וטיילת ארמון הנציב.   

מוסדות לפעילויות תרבות ופנאי — לדברי המראויינים ישנו מחסור גדול במוסדות  	
אמנם  קשישים(.  נשים,  נוער,  )ילדים,  גילאים  למגוון  ופנאי,  תרבות  לפעילויות 
הם  בהם  המבנים  רב  פי  על  אולם  הקהילתיים  המינהלים  פועלים  השונות  בשכונות 
פועלים קטנים ואין ביכולתם לענות על הביקוש. בהקשר זה יש לציין שהמחסור בגני 
בעלויות  וריבוי  קרקעות  הסדר  מהיעדר  היתר,  בין  נובע,  ציבור  ומוסדות  משחקים 
פרטיות על הקרקע ברוב שטחי מזרח ירושלים, כמו גם מחסור בתוכניות מפורטות. 
גני  ולפיתוח  ציבור  מוסדות  לבניית  שטחים  הקצאת  על  מאוד  מקשה  זו  מציאות 

משחקים.
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ידיעת השפה  אי  נוסף שעלה וחשוב לציין אותו הוא אי ידיעת השפה העברית.  נושא 
היא חסם גדול במציאת עבודה במערב העיר ובהשתלבות בלימודים אקדמיים  העברית 
במוסדות ישראלים. כמו כן ידיעת השפה העברית חיונית לקבלת שירותים  מגופים שונים  
שירות  נותני  בהכרח  אין  בהם  חולים,  ובתי  ממשלתיים  משרדים  ירושלים,  עיריית  כמו 

דוברי ערבית. 

רבים ממרכיבי איכות החיים שצוינו לעיל בנוגע לאוכלוסייה הערבית הם באחריות עיריית 
ירושלים. בראיונות עם אנשי המקצוע צוין שכל פעולה החל מריבוד כביש, דרך הצבת פחי 
אשפה וכלה בהקמת גן משחקים, חשוב שתעשה בשיתוף פעולה מלא עם התושבים. תהליך 
שיתוף הציבור חשוב שיעשה באופן עמוק ויסודי ולא על מנת לצאת ידי־חובה. לשותפות 
של התושבים המזרח ירושלמים, שרבים מהם חשים חוסר אמון במערכת, חשיבות רבה. 
אחד המרואיינים סיפר שגן משחקים שנבנה בשכונה מסוימת, ללא שיתוף הציבור, הוצת 
כבר כמה פעמים, בעוד שגן משחקים בשכונה אחרת שתוכנן יחד עם התושבים עומד על 

כנו והוא משרת נפלא את תושבי השכונה.  

המרכיבים העיקריים של איכות חיים גבוהה עבור תושבי ירושלים – 
ממצאים מסקר צעירים, סטודנטים ומשפחות צעירות ומפלטפורמה 

של חברת ׳תובנות׳

סקר צעירים, סטודנטים ומשפחות צעירות של עיריית ירושלים

סקר צעירים, סטודנטים ומשפחות צעירות2 שנערך על ידי רשות הצעירים והאגף למדיניות 
ותכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים מסייע אף הוא ללמוד על המרכיבים החשובים ביותר 
באיכות החיים של תושבי העיר. מטרת הסקר ״להבין טוב יותר את הצרכים של אוכלוסיית 
תוכניות  ואת  העירונית  המדיניות  את  לכך  ולהתאים  המגורים  ובשכונת  בעיר  הצעירים 

העבודה העתידיות״. 

הסקר נערך מידי שנתיים ועד כה נערכו שני סקרים — בשנת 2016 ובשנת 2018. להלן 
2018 לא ניתן היה לקבל  2016 )את תוצאות סקר  מובאות תוצאות הסקר שנערך בשנת 
לפני הבחירות לעיריית ירושלים שנערכו בסוף אוקטובר 2018(. על הסקר ענו כ־11,000 
על  רבות  ללמוד ממנו  ניתן  אולם  מייצג,  אינו מהווה מדגם  לציין שהסקר  יש  תושבים. 

תפיסת התושבים הצעירים את איכות החיים בעיר בכלל ובשכונת המגורים בפרט. 

2  הורים שלפחות אחד מילדיהם בגיל 13-0. 
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השאלות בסקר נוגעות למגוון תחומי החיים בעיר כגון: מוסדות להשכלה גבוהה, תעסוקה, 
ועוד.  רצון  שביעות  צעירות,  למשפחות  מענה  קהילתיות,  השכונתי,  במרחב  שירותים 
הגורמים  שלושת  היו  מה  הייתה:  זה,  למחקר  גם  שרלבנטית  שנשאלו,  השאלות  אחת 
החשובים ביותר בבחירת השכונה בה אתה גר? אנו מניחים שיש מידה רבה של חפיפה 
בין הגורמים לבחירת מקום המגורים לבין המרכיבים החשובים באיכות החיים, כפי שכל 
אחד רואה אותם. בשונה מקבוצות המיקוד ומהראיונות של אנשי המקצוע ומנהלי ומנהלות 
המינהלים הקהילתיים, שאלה זו הייתה שאלה סגורה. בפני המשיבים הופיעה רשימה של 

גורמים ועליהם היה לבחור את שלושת הגורמים החשובים ביותר לדעתם. 

הם: מפרט  ביותר בבחירת שכונת המגורים  עולה שהגורמים החשובים  מתוצאות הסקר 
דירה שמתאים )36% מהמשיבים ציינו גורם זה כאחד משלושת הגורמים החשובים ביותר(, 
מחירי דירות )31%(, קווי תחבורה נוחים )27%(, קרבה למשפחה )24%(, קרבה לחברים או 

לקהילה שאני חלק ממנה )17%( ומרחק הליכה ממקום בילוי ופנאי )17%(. 

הגורמים החשובים ביותר לבחירת שכונת המגורים, 2016*

36% מפרט דירה שמתאים לי )גודל הדירה, רוחב החדרים, קומה בבניין, 
מרפסת/גינה וכו׳(

31% מחירי הדירות
27% קווי תחבורה נוחים
24% קרבה למשפחה
19% קרבה לחברים שגרים באזור או לקהילה שאני חלק ממנה
17% מרחק הליכה ממקום בילוי ופנאי
15% מגורים בסביבה צעירה
15% שכונה שקטה
15% קרבה למקום העבודה
15% מסגרות חינוך לילדים
14% קרבה למקום הלימודים
14% מגורים ליד אנשים שדומים לי
7% חנייה נוחה ליד הבית
5% קרבה לטבע ושטחים פתוחים
8% אחר

8,054 מספר משיבים 

* ניתן היה לבחור 3 גורמים חשובים ביותר. לכן סכימת האחוזים מסתכמת ליותר מ־100%. 

מקור: סקר צעירים, סטודנטים ומשפחות צעירות, רשות הצעירים והאגף למדיניות ותכנון אסטרטגי, 
עיריית ירושלים. 
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פי  על  זו  לבחון שאלה  ניתן  והיותו מקיף מאוד  על הסקר  הגדול  בשל מספר המשיבים 
מאפיינים שונים כמו: גיל, אופי הזהות הדתית, סטודנט/לא סטודנט, משפחות עם ילדים 

עד גיל בית ספר יסודי )כולל( וכו׳.  

וכן   לי״  שמתאים  דירה  ש״מפרט  כך  על  מצביעה  גיל,  לפי  החשובים,  הגורמים  בחינת 
מחירי הדירות הם גורמים חשובים מאוד לכלל המשיבים. עם זאת ניכרים הבדלים בדרוג 
הגורמים האחרים — קווי תחבורה נוחים, קרבה למקום הלימודים, קרבה למשפחה ומרחק 
הליכה ממקום בילוי ופנאי הם גורמים חשובים מאוד לבני 29-18. לבני 30 ומעלה לעומת 
זאת חשובה הקרבה למשפחה, מסגרות חינוך לילדים, קרבה לחברים שגרים באזור או 
׳לקהילה שאני חלק ממנה׳ וכן קרבה למקום העבודה. תמונה דומה נצפתה בין משיבים 

ללא ילדים למשיבים בעלי ילדים. 

ניתוח הגורמים החשובים לפי אופי הזהות הדתית מצביע על כך ש״מפרט דירה שמתאים 
מגזרי  כלל  בקרב  מאוד  חשובים  גורמים  הם  נוחים   תחבורה  וקווי  הדירות  מחירי  לי״, 
האוכלוסייה. בקרב החילונים בולט חלקם של שלושת הגורמים הבאים — מרחק הליכה 
ממקום בילוי ופנאי, מגורים בסביבה צעירה וקרבה למקום הלימודים. בקרב המסורתיים, 
הדתיים והחרדים יש בולטות גדולה לקרבה למשפחה, קרבה לחברים שגרים באזור או 

לקהילה שאני חלק ממנה וכן למסגרות חינוך לילדים.   

ממצאי הסקר מצביעים על כך שהגורמים החשובים ביותר לבחירת שכונת המגורים שונים 
על פי קבוצת גיל ואופי הזהות הדתית. 

סקר בפלטפורמת ׳תובנות׳

כלי מחקרי נוסף ששימש אותנו לצורך הבנת תפיסת איכות החיים של תושבי ירושלים 
הוא פלטפורמה לשיתוף ציבור של חברת ׳תובנות׳. פלטפורמה זו מאפשרת להפנות שאלה 
ידי  על  שצויינו  העיקריות  התובנות  את  התהליך,  תום  עם  ולקבל,  היעד  לקהל  פתוחה 
המשיבים. המוצר של תובנות מתבסס על התשובות  שהתקבלו מהמשיבים ועל משפטי 
מפתח שהם סימנו ומנתח את המשפטים הללו באמצעות כלים של בינה מלאכותית. מתוך 
של  זיקוק  למעשה  שהם  מרכזיים  רעיונות  או  ׳וקטורים׳  נוצרים  המפתח  משפטי  כלל 

התובנות העיקריות שעולות מהתשובות.   

באמצעות פלטפורמה זו הפננו שאלה לתושבי ירושלים — ירושלמים – מהם המרכיבים 
של איכות חיים גבוהה בעיר עבורכם? אנא פרטו.
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התמונה נלקחה מתהליך שיתוף ציבור שערכנו, באמצעות הפלטפורמה של חברת ׳תובנות׳.
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השאלה הופצה לציבור הירושלמי במגוון דרכים – מיילים וקבוצות ווטסאפ  של המינהלים 
הקהילתיים, רשתות חברתיות, קבוצות ווטסאפ פרטיות ועוד. על השאלה ענו 242 תושבים. 
ניתוח התשובות  גם מינהלים קהילתיים חרדיים.  וכללה  השאלה הופצה בשפה העברית 
שהתקבלו  מצביע על כך שהמרכיבים של איכות חיים גבוהה עבור תושבי ירושלים, כפי 

שנוסחו על ידי ׳תובנות׳, הם: 

עיר נגישה – דרך נגישות מרבית וחופש תנועה בכל רחבי העיר, בשילוב תחבורה  	
על  רכיבה  למגוון אמצעי התחבורה: הליכה,  ציבורית מצוינת. המשיבים התייחסו 
אופניים, תחבורה פרטית וציבורית. בהקשר של תחבורה ציבורית, המילים שחזרו על 
עצמן היו תחבורה ציבורית יעילה/טובה/נוחה. חלק מהמשיבים החילונים ציינו את 

הצורך בתחבורה ציבורית גם בסופי שבוע.  
נושא התחבורה הציבורית זכה להתייחסות רבה וחלק מהמשיבים הביעו מורת רוח   
לא  נורמלית, שפויה שאתה  ציבורית  ״תחבורה   — ציטוטים  כמה  להלן  זה.  משירות 
יוצא מדעתך בדרך לעבודה וחי על מוניות כי מצב התחבורה על הפנים וכמובן נגזרת 
של זה זה הקלה בפקקים )בדגש על כביש רמות(״. ״תחבורה ציבורית מהירה, תכופה 
לוקח  לא  אחד  אף  בערב  במיוחד.  בתושבים  מתעללים  הנציב  )בארמון  ומקשרת 
אוטובוס כי יש גם פחד בטחוני(״. ״תחבורה ציבורית שמכבדת את נוסעיה! לצערי 

שירותי התחבורה הציבורית בירושלים מאוד ירודים!״.

עיר נקייה — השומרת על מרחב ציבורי נקי ומטופח. נושא הניקיון זכה אף הוא  	
להתייחסות רבה של המשיבים וניכר כי מרכיב זה חשוב מאוד באיכות החיים על פי 
תפיסת התושבים. כמה משיבים אף הביעו את דעתם על מצב הניקיון בעיר — ״איכות 
חיים בירושלים משמעה ניקיון העיר מהלכלוך המתעופף והמפוזר ברחובות ובגינות״, 
אפילו(״,  מביש  מאידאלי,  )רחוק  נקיים  ״רחובות  מזעזע(״  היום  )המצב  ״ניקיון 
״ניקיון )אמיתי( במרחב הציבורי על כל חלקיו )רחובות, גינות, שטחי בניה, שטחי 
מסחר ועוד(״. בהקשר ניקיון העיר היו משיבים שהתייחסו גם לצורך באכיפה )בעיקר 

על תליית מודעות וצואת כלבים( ועל הצורך בחינוך לניקיון. 

ומציעה  ותרבותי  חברתי  גיוון  ומאפשרת  השומרת  קהילה  ובה   — מגוונת  עיר  	
פעילויות פנאי לכלל האוכלוסיות והמגזרים. מרכיב זה כולל מכלול של נושאים, 
שהעיקריים שבהם הם פעילויות תרבות ופנאי למגוון האוכלוסיות וחיזוק הקהילתיות. 
נושא התרבות זכה להתייחסות רבה. היו שהדגישו את הצורך בפעילויות המתאימות 
ומותאמים לאופי  ותרבות מגוונים  ומותאמות למגוון האוכלוסיות — ״מקומות בילוי 
וזמינים  פתוחים  ומעניינים  פעילים  חיים,  קיימים,  תרבות  ״מוסדות  האוכלוסייה״, 
של  בקיומן  הצורך  את  ציינו  החילונים  מהמשיבים  חלק  בעיר״.  התושבים  למגוון 
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)כולל מסעדות ומקומות בילוי פתוחים( גם בסופי שבוע –  ופנאי  פעילויות תרבות 
ותרבות  בילוי  ״מקומות  בשבת״,  גם  אפשרויות  עם  התרבות  תחום  פיתוח  ״המשך 
חלק  ציינו  וקהילתיות  קהילה  של  בהקשר  בשבת״.  גם  שפועלים  רצוי   — מגוונים 
״תחושת  קהילתיות״  ״תחושת  הוא  חיים  באיכות  המרכיבים  שאחד  מהמשיבים 
שייכות — למרחב, לקהילה״, ״קהילתיות חזקה בשכונה שמנטרלת את תחושת הניכור 
שלעיתים ניתן לחוש בעיר ומצד שני לא לוחצת להיות חלק מקולקטיב כמו ביישובים 

קטנים״. 

הוא כמרכיב   צוין אף  נושא החינוך  נגיש ברמה גבוהה.  עיר לומדת — עם חינוך  	
חשוב.  המילים שחזרו על עצמן היו חינוך איכותי/טוב/ברמה גבוהה. כמו כן צוין 
הצורך בחינוך מגוון, לכלל האוכלוסיות וקרוב לבית. להלן כמה ציטוטים בנושא זה: 
״איכות חיים גבוהה בירושלים משמעה שהעירייה משקיעה בחינוך בכל רחבי העיר — 
חדשנות  מטפחת  היא  פורמלי.  בחינוך הלא  וגם  בחינוך הפורמלי  גם  ומזרח.  מערב 
חינוכית ומשקיעה באנשי חינוך איכותיים בעלי מוטיבציה ויכולות״, ״חינוך איכותי, 
המתבטא בהישגים לימודיים גבוהים )בגרות, לימודי מחוננים(, סיוע לתלמידים חלשים 
)תגבור, כיתה קטנה בכל מחזור(, ערכיות ותרומה חברתית כחלק מהחינוך הפורמלי 

ועידוד חינוך בלתי פורמלי״. 

ועד  ופארקים  וסביב לה מגני שעשועים  ירוקים בתוכה  ירוקה — מרחבים  עיר  	
משחקים  בגני  הן  הצורך  את  ציינו  המשיבים  לבית.  צמוד  וטבע  הליכה  שבילי   
״שטחים ירוקים/פתוחים.  בשטחים  והן  מושקעים/איכותיים/בטיחותיים  ופארקים 

גינות   — קטנים  לילדים  ״כאימא  העיר״,  חלקי  בכל  ובילוי  משחק  ירוקים לטיול,   
נגישות, כולל פארקים, גני משחקים נגישים, מתקנים מגוונים וחדשים ומאוד חשוב —   

הצללה בגני משחקים )דבר שאין ברוב הגנים(״.

מהם.  ולהנות  ברחובות  לנוע  אישי  ביטחון  לתושביה  המקנה   — בטוחה  עיר  	
ההתייחסות לביטחון הייתה במגוון הקשרים: יש מי שציין ״תחושת בטחון אישי ביום 
ובלילה״ בעוד אחר דיבר על ״ביטחון במדרכה, בכביש ובמרחב הציבורי״.  משיב 
אחד התייחס ל״תחושת ביטחון בהליכה ברחובות העיר ללא קשר ללבוש, דת, לאום, 

מגדר״ ונוסף דיבר על ״בטחון מגזרי״.

עיר משתלמת — המציעה הזדמנויות תעסוקתיות מגוונות ועלויות מחיה נוחות,  	
מתשלומי ארנונה, דרך רכישת דירה ועד פעילויות חינוך ופנאי. מרכיב זה כולל 
שני נושאים: אפשרויות תעסוקה ויוקר מחייה. המשיבים התייחסו לאפשרויות תעסוקה 
מגוונות ולתעסוקה איכותית בירושלים עצמה ולא באזור מרכז הארץ – ״איכות חיים 
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גבוהה זה אפשרויות תעסוקה ללא צורך לנסוע למרכז״, ״תעסוקה מגוונות וכלכלה 
חזקה״, ״תעסוקה עם משכורת ששווה למרכז — לאוכלוסייה הרגילה וגם למזרח העיר 

ולחרדים״, ״תעסוקה איכותית ונגישה תחבורתית״. 

עיר יעילה — ובה שירותים עירוניים זמינים ושקופים ותהליכים המתבצעים תוך  	
הקשבה לתושבים. כל אחד מהמשיבים הגדיר שירותים באופן שונה. יש שהתייחסו 
הנגישות  היא  בעיניי  בעיר  חיים  ״איכות   — לשירותיות  שהתייחסו  ויש  לשירותים 
ולמוסדות  ציבורית  לתחבורה  מכולות,  למוצרי  לשירותים חשובים:  שלי  הגבוהה 
חינוך״. אחר ציין ״שירותים עירוניים איכותיים — ניקיון, מידע, פעילויות, מרחבים 
היו  מסחר(״.  בנקאות,  )רפואה,  לשירותים  ״נגישות  כתב  נוסף  ומשיב  ציבוריים״ 

שהתייחסו ל״נגישות ושירותיות״ ול״שירותיות וקבלת מענה אפקטיבי מהרשות״.

עיר משפחתית — המאפשרת לתושבים לגור בסמוך לחברים ולמשפחה ותמיכה  	
בעסקים מקומיים המייצרים תחושת שייכות.

שלוש התובנות האחרונות )עיר משתלמת, עיר יעילה ועיר משפחתית( צוינו על ידי מספר 
משיבים קטן יחסית, בהשוואה ליתר התובנות. 
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מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את מרכיבי איכות החיים של תושבי ירושלים, על פי 
תפיסתם הסובייקטיבית. על מנת לבחון סוגיה זו עשינו שימוש במגוון כלי הערכה, שכללו, 
בין היתר, קבוצות מיקוד, ראיונות ושימוש בפלטפורמה של חברת ׳תובנות׳ המאפשרת 
׳התייעצות אינטרנטית׳. מהמחקר עולה שנושא איכות החיים בירושלים מעסיק את תושבי 
וניכר היה כי אכפת  גילו המשתתפים מעורבות גדולה  העיר. בקבוצות המיקוד שערכנו 
להם מהנעשה בעיר בכלל ובשכונתם בפרט והם מעוניינים לשפר את איכות חייהם. הדבר 
בא לידי ביטוי גם בתשובות שהתקבלו באמצעות הפלטפורמה של חברת ׳תובנות׳. חלק 
וניכר היה כי הקדישו לעניין זמן רב ומחשבה.  מהמשיבים ענו על השאלה בפירוט רב 
החיים,  לאיכות  שקשורים  שונים  מנושאים  רצון  שביעות  חוסר  להביע  גם  בחרו  חלקם 

למרות שלא נשאלו על כך. 

כפי  בעיר.  מהחיים  התושבים  של  הרצון  שביעות  על  השפעה  יש  בעיר  החיים  לאיכות 
שנמצא במחקר ההגירה לירושלים וממנה, איכות חיים היא אחד הגורמים לעזיבת העיר 
ולמעבר אליה. לכן חשוב להתייחס בכובד ראש לאיכות החיים בעיר, כפי שהיא נתפסת על 
ידי תושבי העיר. יש לציין כי תושבי העיר תופסים או מעריכים את איכות החיים שלהם  

בהשוואה לאיכות החיים בערים האחרות. 

מהמחקר עולה שהמרכיבים העיקריים של איכות חיים גבוהה בעיר בקרב כלל האוכלוסייה 
היהודית הם: תחבורה ציבורית יעילה, עיר נקייה, היצע של גני משחקים ופארקים, סביבה 
ירוקה ומטופחת וחינוך איכותי. בקרב האוכלוסייה הערבית קדמו למרכיבים שצוינו לעיל 
שני מרכיבים נוספים: אפשרויות לבניית דירות למגורים ותשתיות פיזיות נאותות. יוצא, 
והתרבותיים של שתי קבוצות  הכלכליים  אפוא, שלמרות השוני במאפיינים החברתיים, 

אלה, תפיסתן די דומה באשר למרכיבים העיקריים של איכות חיים גבוהה בעיר. 

הם  ירושלים  תושבי  עבור  חיים  באיכות  חשובים  כמרכיבים  שעלו  המרכזיים  הנושאים 
איכות  בבחינה של  אותם  לבדוק  ומקובל  בספרות  גבוהה  בתכיפות  מרכיבים שמופיעים 
חיים עירונית. שני המרכיבים שהופיעו בשכיחות הגבוהה ביותר וניכר חוסר שביעות רצון 
קבוצות  בכל  עקבי  באופן  צוינו  אלו  מרכיבים  וניקיון.  ציבורית  היו תחבורה  גדול מהם 

סיכום 
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האוכלוסייה ובכל קבוצות הגיל. נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
מחזקים את הממצאים שעלו במחקר זה. מנתוני הסקר לשנת 2017 עולה ש־58% מתושבי 
 2016-2015 בשנים  מגוריהם.  באזור  הציבורית  מהתחבורה  מרוצים  היו  לא  ירושלים3 
נרשם שיעור נמוך יותר )47%-51%( של תושבים  שלא היו מרוצים מהתחבורה הציבורית. 
הציבורית  מהתחבורה  רצון  שביעות  חוסר  של  ביותר  הגבוה  האחוז  נרשם  בירושלים 
בהשוואה לערים הגדולות האחרות בישראל.4 הסקר בדק גם את שביעות הרצון מהניקיון. 
כשני שלישים מתושבי העיר לא היו מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם. נתון דומה נרשם 
גם בשנים 2016-2015. גם בנושא זה נרשם, בירושלים, האחוז הגבוה ביותר של חוסר 

שביעות רצון מהניקיון בהשוואה לערים הגדולות.  

סדר  לראש  והניקיון  התחבורה  נושאי  את  לקדם  ממליצות  אנו  הללו  הממצאים  לאור 
העדיפויות )מבלי להזניח את התחומים האחרים(.  

התחבורה  בשירותי  ניכר  שיפור  חל  כעשור  מזה  אמנם  הציבורית,  לתחבורה  בנוגע 
הציבורית בירושלים )הפעלת הרכבת הקלה, פתיחת נת״צים, מידע זמין בזמן אמת על 
עדיין  הציבורית  התחבורה  שירותי  התושבים  לתחושת  אולם  ועוד(,  האוטובוסים  הגעת 

לוקים בחסר וניכר חוסר שביעות רצון רב משירות זה. 

להלן כמה המלצות לצורך שיפור נושא התחבורה הציבורית: 

התחבורה  בתחום  הקהילתיים(  המינהלים  )באמצעות  ציבור  שיתוף  תהליכי  לייצר   .1
הציבורית, בדומה לתהליכים שמתקיימים בתחום התכנון. במסגרת התהליכים הללו 
הציבורית,  התחבורה  תכנון  לגבי  ותובנות  רעיונות  להעלות  לתושבים  לאפשר  רצוי 
מתוך הבנה שיש בידי משתמשי התחבורה הציבורית ידע שאינו מצוי בהכרח בידי 

הרשויות;

להפעיל בשלב זה אמצעי ביניים עד להפעלתה של מערכת התחבורה הציבורית המלאה   .2
)הסעת המונים(. אמצעים אלו יכולים לכלול: שאטלים, מוניות שירות, קווים זמניים 

ועוד; 

לפעול למען שיפור השירות באמצעות אכיפה של תנאי הזיכיון )שעות יציאה, עצירה   .3
בתחנות ועוד( באופן שיאפשר לתושב להתריע על בעיות בשירות בצורה קלה ונוחה. 
זאת באמצעות הפעלה של מוקד טלפוני )כדוגמת 106(, אפליקציה ייעודית ופרסום 

3  בני 20 ומעלה. 

4  ערים שמונות מעל 200,000 תושבים — תל אביב, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, באר 

שבע ונתניה. 
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של הערוצים השונים הקיימים, אליהם ניתן לפנות. חשוב לציין שתלונות התושבים 
הם אמצעי חשוב לניטור שירותי התחבורה הציבורית ויש ביכולתם לסייע לרגולטור 

לפקח על איכות השירות שניתן על ידי הזכיין; 

לפתח את נושא התחבורה השיתופית כאמצעי עזר לשיפור הניידות של תושבי העיר;  .4

לפעול למען שיפור איכות המידע הקיים לגבי תדירות האוטובוסים, מועדי הגעתם   .5
לתחנות וכו׳. מידע אמין הוא תנאי בסיסי לשביעות רצון;

להגביר את השקיפות על איכות שירותי התחבורה הציבורית באמצעות הנפקת דוחות   .6
תקופתיים לציבור, שיכללו נתונים כגון: מספר האיחורים ביציאת האוטובוסים, העומס 
ומומלץ  התחבורה  משרד  ידי  על  בקביעות  נאספים  אלה  נתונים  וכו׳.  באוטובוסים 

לחשוף אותם לציבור.    

בנושא הניקיון ניכר חוסר שביעות רצון רב של התושבים ממצב הניקיון בעיר ובשכונת 
המגורים. אי לכך מומלץ לבחון, בקפידה, מהן הבעיות העיקריות כפי שהן נתפסות על ידי  
התושבים )ניקיון הרחובות והמרחב הציבורי, תדירות ריקון הפחים, פחי אשפה מוטמנים 
וכו׳(, ולפעול, בכל שכונה בהתאם לצרכים ולסדרי העדיפויות שיועלו על ידי התושבים. 
זאת, כמובן, במקביל למגוון פעולות שתבצע העירייה לצורך שיפור מצב הניקיון בעיר.  

מרכיבים חשובים נוספים שצוינו על ידי תושבי העיר היו: היצע של גני משחקים ופארקים, 
סביבה ירוקה ומטופחת וחינוך איכותי. בשלושת התחומים הללו פועלת העירייה ומשקיעה 
משאבים רבים — בשנים האחרונות שופצו ו/או הוקמו גני משחקים במגוון שכונות וכן 
נפתחו  כן  כמו  ועוד.  עירוני(  טבע  )פארק  הצבאים  עמק  פארק  ירושלים,  פארק  הוקמו 
כמה בתי ספר חדשים, בהתאם לצרכים שעלו מהשטח. מומלץ להמשיך ולפתח כל אחד 
מהתחומים הללו, לטובת העיר ותושביה, הרואים בהם מרכיבים חשובים באיכות החיים. 

מגוון  היה  התושבים,  ידי  על  שצוינו  בעיר,  גבוהה  חיים  איכות  של  המרכיבים  אחד 
הדתי  האנושי,  המגוון  את  אוהבים  העיר  שתושבי  דבר  של  פירושו  שבה.  האוכלוסיות 
והתרבותי הייחודי של העיר ומייחסים לכך חשיבות. מומלץ להמשיך ולטפח את המפגש 
בין האוכלוסיות השונות בעיר, במרחב הציבורי, במערכת החינוך ובכל מסגרת אפשרית 
אחרת. בהקשר זה יש לציין שחלק מהחילונים הביעו חשש מהתחרדות העיר ומ׳נטישה׳ 
תרגיש  האוכלוסייה  מקבוצות  אחת  שכל  מנת  על  העיר.  את  החילונית  האוכלוסייה  של 
שיש לה מקום בעיר ושהיא לא נתונה תחת איום, מומלץ לשמור על צביון השכונות ועל 
מערך שירותים מתאים לאופי השכונה. זאת על מנת למנוע חיכוכים ומתחים בין קבוצות 

האוכלוסייה השונות בעיר. 
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בישראל בכלל ובירושלים בפרט נושא הביטחון הוא מרכיב מהותי. מעניין לציין שנושא 
הביטחון לא עלה כמרכיב בעל חשיבות עליונה באיכות החיים על פי תפיסת התושבים. 
בקבוצות המיקוד מרכיב זה צוין בעיקר על ידי תושבי השכונות הפריפריאליות פסגת זאב 
ותלפיות מזרח, הגובלות בשכונות ערביות. יתכן שמרכיב זה לא עלה משום שהתקופה 
שונים  בהקשרים  עלה  הביטחון  מרכיב  ביטחונית.  ברגיעה  התאפיינה  המחקר  נערך  בה 
ולא בהכרח בהקשר ביטחוני גרידא – המשיבים התייחסו לביטחון אישי, לביטחון בכביש 

ובמדרכה ולביטחון מגזרי. 

מבולבלת  בזהות  מתאפיינים  ירושלים  במזרח  שהתושבים  עולה  שערכנו  מהראיונות 
החלטות  אמנם  העתיד.  לגבי  ודאות  וחוסר  אמון  חוסר  ייאוש,  תחושת  בקרבם  ושוררת 
באשר למעמדם של תושבי מזרח העיר יתקבלו בדרג הממשלתי ולא העירוני, אך גם ברמה 
העירונית ניתן לפעול על מנת להגביר את האמון של התושבים ולהפחית את תחושת חוסר 
האונים. לצורך כך מומלץ, בראש ובראשונה, לבנות את האמון בין האוכלוסייה הערבית 
לרשויות )הממשלתיות והעירוניות(. בניית האמון יכולה להיעשות במגוון דרכים, שאחת 
החשובות שבהן היא קידום תהליכים של שיתוף ציבור. כלומר, כל פעולה החל מריבוד 
עם  בשותפות  חשוב שתעשה  משחקים,  גן  בהקמת  וכלה  אשפה  פחי  הצבת  דרך  כביש, 
התושבים. פעולות של שיתוף ציבור מתקיימות כבר היום ומומלץ להגביר ולהעצים אותן. 
גם בתוכנית הממשלתית לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים 
חשיבות  שיש  הבנה  מתוך  זאת  הציבור.  שיתוף  על  דגש  הושם   )3790 מספר  )החלטה 
לכך שהציבור יהיה שותף, כבר בתהליך התכנון, ויראה עצמו חלק ממנו. ככלל הסיכוי 
להצלחתן של פעולות העירייה גבוה יותר כאשר ציבור המשתמשים הפוטנציאלי מעורב 
בתהליך, קל וחומר בקרב האוכלוסייה הערבית. צעדים נוספים שניתן לעשות הם גיבוש 
קהילתי והצמחת מנהיגות. המנהיגות שתצמח תוכל לשמש כשופר של האוכלוסייה, לייצג 

את האוכלוסייה בפני הרשויות ולפעול למען נושאים שהיא מעוניינת לקדם. 

בסקירת ספרות שערכנו על מערכות מדדים לאיכות חיים עירונית, בארץ ובעולם, מצאנו 
גבוהה, כנושאים מרכזיים במדידת  נושאים משותפים אשר מופיעים, בתכיפות  כעשרה 
איכות חיים: דיור, הכנסה, תעסוקה, קהילה, חינוך, סביבה, מעורבות אזרחית, בריאות, 
בטיחות וביטחון אישי. השוואה של הנושאים הללו לנושאים שהועלו על ידי תושבי העיר 
מעלה שכמה מהנושאים שעלו בסקירת הספרות, במעלה המדרג, זכו להתייחסות מעטה 
על ידי תושבי ירושלים. נושאים אלו כוללים: דיור, הכנסה ותעסוקה. יש לשער שתושבי 
העיר מייחסים חשיבות רבה לנושאים אלה, אך הם אינם רואים אותם כחלק ממרכיבים 
איכות  המושג  הגדרת  מאליהם.  כמובנים  אותם  רואים  שהם  משום  או  חיים  איכות  של 
חיים עירונית, כאמור, היא רחבה ובעלת פירושים שונים, הנובעים מהבדלים תרבותיים 

ואישיים. 
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השלב הבא של המחקר יתמקד בפיתוח מערך מדדים מותאם לעיר ירושלים ולאוכלוסיותיה. 
מערך המדדים יגובש על סמך מספר מקורות מידע:

ומטרופולינים בעולם, שנערכה בשלב  לערים  חיים  איכות  1. סקירת הספרות של מדדי 
הראשון של הפרויקט;

2. מדדים לאיכות חיים שפותחו בישראל, בשנים האחרונות, ושתוצאותיהם יכולים לשמש 
בסיס להשוואה;

3. הדגשים שעליהם הצביעה הבחינה הסובייקטיבית שלעיל.

המדדים שיגובשו יהיו מבוססים על מידע זמין, קל להשגה שניתן יהיה למדוד מידי שנה.    
הכלי שיפותח יאפשר לבחון האם העיר מתקרבת למימוש שיפור איכות החיים של  תושביה 

או נסוגה.  
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נספחים

נספח 1 — פירוט קבוצות המיקוד והראיונות שהתקיימו 

קבוצות מיקוד: 

רוממה – קבוצת מיקוד בקרב קבוצה של ׳נשים חרדיות למען השכונה׳ )נחל״ה(;   

פסגת זאב – 2 קבוצות מיקוד: אחת בקרב בני +50 והשנייה בקרב קבוצת משפחות    
דתיות צעירות;  

בית הכרם – קבוצת מיקוד בקרב חברי הוועד המנהל של המינהל הקהילתי;    

קריית היובל – קבוצת מיקוד בקרב משתתפים במועדון לבני הגיל השלישי ברחוב    
שטרן; 

סביבתית  להכשרה  בקורס  שמשתתפות  נשים  בקרב  מיקוד  קבוצת   – העיר  מזרח    
שמתקיים במסגרת מיזמי הקדרון, של רשות ניקוז ים המלח. הנשים מתגוררות במספר 

שכונות שהעיקריות שבהן הן: העיר העתיקה, ואדי ג׳וז ובית חנינא.   

כמו כן השתתפו החוקרות במפגש שולחן עגול על שכונת ראס אל עמוד, שהתקיים כחלק 
ירושלים  במכון  ירושלים,  במזרח  הערביות  השכונות  בנושא  ומחקר  מיפוי  מפרויקט 

למחקרי מדיניות. 

ראיונות עם מנהלי ומנהלות מינהלים קהילתיים:

יואב רוטשילד, מנהל מינהל קהילתי תלפיות מזרח; 	

אסתי קירמאייר, מנהלת מינהל קהילתי רמות אלון )ראיון טלפוני(; 	

יאיר רייס, מנהל מינהל קהילתי יובלים;5  	

5  המינהל ממוקם בשכונת קריית היובל. המינהל ושלוחותיו משרתים את השכונות הבאות: קריית היובל, 

רמת שרת, רמת דניה, הולילנד, עין כרם ומלחה. 
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רוני סילפן, מנהל מינהל קהילתי גנים;6  	

ליבי זייבלד, מנהלת מינהל קהילתי אשכולות;7 	

גם  השתתפו  )בפגישה  )אלון(  רמות8  מעלה  קהילתי  מינהל  מנהל  קופרשטוק,  אשר  	

המתכנן האורבני והעובדת הקהילתית(; 

שייקה אל־עמי, מנהל מינהל קהילתי גינות העיר9 )בפגישה השתתפו גם כמה מעובדי  	

המינהל וחברת הנהלה(; 

חאלד אבו־כף, מנהל מינהל קהילתי צור באחר;  	

חוסאם ותד, מנהל מינהל קהילתי בית חנינא;  	

מוחמד עליאן, מנהל לשעבר של מינהל קהילתי אבו־תור ומנהל מינהל קהילתי בית  	

מעובדי  וכמה  תושבים  מספר  הקהילתי,  המינהל  יו״ר  של  השתתפות  )כולל  דוד10 
המינהל(.  

ראיונות עם אנשי מקצוע: 

עופר אור, מנהל היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים, משרד ירושלים ומורשת;  	

במזרח  ויזמות  לפיתוח  היחידה  תשתיות,  ופיתוח  תכנון  תחום  מנהלת  איסר,  יערה  	

ירושלים, משרד ירושלים ומורשת; 

בן אברהמי, סגן יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים, עיריית ירושלים;  	

חגי אגמון־שניר, מנכ״ל, עזאדין אל־סעד, מנהל דסק מזרח ירושלים, המרכז הבין־ 	

תרבותי לירושלים.

6  המינהל ממוקם בשכונת קריית מנחם והוא ושלוחותיו משרתים את השכונות קריית מנחם, עיר גנים 

וגבעת משואה. 
7  המינהל ממוקם בשכונת שמואל הנביא והוא ושלוחותיו משרתים את השכונות הבאות: שמואל הנביא, 

ארזי הבירה, מעלות דפנה, רמת אשכול, החומה השלישית, בית ישראל, סנהדריה וסנהדריה המורחבת. 
8  המינהל ממוקם בצפון שכונת רמות והוא ושלוחותיו משרתים את האוכלוסייה החרדית בשכונת רמות.  

9  המינהל ממוקם בשכונת המושבה הגרמנית, והוא ושלוחותיו משרתים את תושבי השכונות הבאות: 

רחביה, טלביה, ימין משה, המושבה הגרמנית, המושבה היוונית, ניות וקטמון הישנה. 
10 המינהל ממוקם בשכונת ואדי ג׳וז והוא משרת את תושבי השכונות הבאות: ואדי ג׳וז, שיח׳ ג׳ראח, 

המושבה האמריקאית ובאב א־זהרה. 
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נספח 2 — השאלון שהועבר בקבוצות המיקוד 

פרויקט מדדי איכות חיים בירושלים

שלושת  מהם  גבוהה,  חיים  איכות  בה  שיש  מגורים  שכונת  על  חושב/ת  כשאת/ה   .1
הדברים הכי חשובים שעולים בדעתך ומדוע?

כשאת/ה חושב/ת על עיר שיש בה איכות חיים גבוהה, מהם שלושת הדברים הכי   .2
חשובים שעולים בדעתך ומדוע?

אם יש לך הערות או הארות על הנושא, אנא כתוב/כתבי   .3

פרטים אישיים  .4

גיל:   

את  בעיגול  הקף/הקיפי  )אנא  נשוי/אה/רווק/ה/גרוש/ה/אלמנ/ה  מצב משפחתי: 
התשובה המתאימה( 

מספר ילדים:           

טווח הגילאים של הילדים:      

תודה רבה על שיתוף הפעולה
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נספח 3 — סקר צעירים, סטודנטים ומשפחות צעירות של עיריית 
ירושלים

הגורמים החשובים ביותר לבחירת שכונת המגורים, לפי מאפיינים שונים 

 הגורמים החשובים ביותר לבחירת שכונת המגורים, לפי אופי הזהות הדתית,
2016

 

חילוני

מסורתי־
 חילוני

ומסורתי־
סה״כאחרחרדידתידתי

 מפרט דירה שמתאים לי
 )גודל הדירה, רוחב החדרים,

קומה בבניין, מרפסת/גינה וכו׳(
38%40%33%26%36%36%

28%32%33%32%28%31%מחירי הדירות

29%25%27%25%25%27%קווי תחבורה נוחים

17%29%27%39%19%24%קרבה למשפחה

 קרבה לחברים שגרים באזור,
14%15%27%19%15%19%או לקהילה שאני חלק ממנה

26%16%11%7%20%17%מרחק הליכה ממקום בילוי ופנאי

18%14%15%4%13%15%מגורים בסביבה צעירה

17%17%11%12%20%15%שכונה שקטה

15%14%16%10%13%15%קרבה למקום העבודה

12%14%18%12%10%15%מסגרות חינוך לילדים

18%11%13%15%16%14%קרבה למקום הלימודים

15%9%15%23%11%14%מגורים ליד אנשים שדומים לי

7%8%8%9%12%8%אחר

8%8%5%4%5%7%חניה נוחה ליד הבית

5%5%4%3%5%5%קרבה לטבע ושטחים פתוחים

2,8552,0242,6303951508,054מספר משיבים
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הגורמים החשובים ביותר לבחירת שכונת המגורים, לפי גיל, 2016

 24-1829-2534-3039-3544-4049-4550+

39%35%22%14%11%14%9%קווי תחבורה נוחים

מפרט דירה שמתאים 
לי )גודל הדירה, רוחב 
החדרים, קומה בבניין, 

מרפסת/גינה וכו׳(

34%36%36%38%40%42%40%

31%32%31%30%31%24%22%מחירי הדירות

 קרבה למקום
30%21%6%2%1%1%1%הלימודים

21%19%29%30%33%25%23%קרבה למשפחה

 קרבה לחברים שגרים
 באזור, או לקהילה

שאני חלק ממנה
18%20%20%19%15%15%9%

 מרחק הליכה ממקום
17%23%17%12%8%6%12%בילוי ופנאי

15%14%15%17%17%17%27%שכונה שקטה

12%19%17%14%11%9%4%מגורים בסביבה צעירה

 מגורים ליד אנשים
11%11%15%20%20%25%18%שדומים לי

7%13%20%20%14%18%13%קרבה למקום העבודה

5%8%6%7%6%10%18%חניה נוחה ליד הבית

 קרבה לטבע ושטחים
3%4%5%6%6%10%7%פתוחים

0%5%19%30%37%34%27%מסגרות חינוך לילדים

10%7%8%7%8%9%11%אחר

1,6062,5181,8471,14263520799מספר משיבים
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הגורמים החשובים ביותר לבחירת שכונת המגורים, לפי סטטוס לימודים, 2016

 אינו
 סטודנט

 ללימודים
 אקדמיים

 בשנה
 הנוכחית

 סטודנט
 ללימודים
 אקדמיים

 בשנה
הנוכחית

34% 39%  מפרט דירה שמתאים לי )גודל הדירה, רוחב החדרים,
קומה בבניין, מרפסת/גינה וכו׳(

35% 20% קווי תחבורה נוחים

6% 7% חניה נוחה ליד הבית

21% 14% מרחק הליכה ממקום בילוי ופנאי

15% 15% מגורים בסביבה צעירה

31% 0% קרבה למקום הלימודים

10% 19% קרבה למקום העבודה

19% 29% קרבה למשפחה

18% 20% קרבה לחברים שגרים באזור, או לקהילה שאני חלק ממנה

16% 15% שכונה שקטה

11% 17% מגורים ליד אנשים שדומים לי

3% 6% קרבה לטבע ושטחים פתוחים

5% 23% מסגרות חינוך לילדים

32% 30% מחירי הדירות

8% 8% אחר

3,765 4,289 מספר משיבים
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הגורמים החשובים ביותר לבחירת שכונת המגורים, לפי סוג משק הבית, 2016

 משק בית
עם  ילדים

 משק בית
ללא ילדים

36% 37%
מפרט דירה שמתאים לי )גודל הדירה, רוחב החדרים, 

קומה בבניין, מרפסת/גינה וכו׳(

16% 38% קווי תחבורה נוחים

5% 8% חניה נוחה ליד הבית

9% 25% מרחק הליכה ממקום בילוי ופנאי

14% 17% מגורים בסביבה צעירה

5% 24% קרבה למקום הלימודים

19% 11% קרבה למקום העבודה

34% 15% קרבה למשפחה

17% 20% קרבה לחברים שגרים באזור, או לקהילה שאני חלק ממנה

15% 16% שכונה שקטה

18% 10% מגורים ליד אנשים שדומים לי

5% 4% קרבה לטבע ושטחים פתוחים

29% 0% מסגרות חינוך לילדים

32% 30% מחירי הדירות

7% 9% אחר

3,962 4,092 מספר משיבים



במשך שנים רבות היה מקובל לבחון את מצב המשק ובכלל זה את איכות החיים של התושבים, 
באמצעות התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג). אולם בשנים האחרונות החלו לגבש במקומות שונים 

בעולם מדדים משלימים לתמ"ג, שמטרתם לבחון את רווחתם ואת איכות החיים של התושבים. מדדים 
אלו משמשים ממשלות, ערים, רשויות מקומיות, ארגוני חברה אזרחית ועוד. באמצעות המדדים ניתן 

לקבל תמונת מצב על איכות החיים של תושבי המדינה/אזור ולבחון לאורך זמן האם חלו שינויים 
באיכות החיים, וכן להשוות למקומות אחרים במדינה או במדינות אחרות.    

מסמך זה הוא חלק מפרוייקט מקיף בנושא איכות חיים בירושלים שנערך במכון ירושלים למחקרי 
מדיניות, כחלק מתכנית 'היובל' לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. מטרת הפרויקט היא לגבש מדדי 

איכות חיים, אשר יסייעו בידי מקבלי החלטות וקובעי מדיניות לבחון את איכות החיים בירושלים. 
מדדים אלו יאפשרו להבין את מצבה של העיר ויהוו 'סמנים' המאותתים ומעידים על שינויים ומגמות. 
השלב הראשון של המחקר כלל סקירת ספרות והוצגו גישות של ערים בעולם למדידת איכות החיים 
בהן. השלב השני התמקד בבחינת המרכיבים העיקריים של איכות חיים גבוהה כפי שנתפסים על ידי 

תושבי ירושלים. השלב השלישי יעסוק בפיתוח מערכת מדדים מותאמת לעיר ירושלים ובהרצתם של 
המדדים. 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שהוקם בשנת 1978, הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל ומשפיע, 
המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית ומרחבית בת קיימא.

המכון הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מציאות לבירור, קידום והגדרת סוגיות מדיניּות, בישראל 
בכלל ובירושלים בפרט. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם 
מדיניּות חדשנית ואפקטיבית, ומביאים את ירושלים, על מגוון מרכיביה, אל העולם ואת העולם 

לירושלים.

ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, שדה מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר 
לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה, חיזוק מעמדה הגלובלי ומינופה עומדים בראש סדר היום 

של המכון. עשייתו של המכון יוצאת מירושלים למעגלים רחבים יותר בישראל ובעולם וחוזרת אליה, 
על מנת לתרום לעיר ולתושביה.
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