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פרק 1: 
מבוא

נעם שובל וישראל קמחי

לפני יותר מ-3,000 שנים כבש דוד המלך את ירושלים והפך אותה לבירתו הפוליטית. 

הפכו  שלמה,  בנו  ידי  על  הראשון  המקדש  בית  בניית  מכן  ולאחר  הברית  ארון  העברת 

את ירושלים גם לבירה דתית ולמוקד עלייה לרגל בתקופת בית ראשון. מגמה זו הלכה 

הראשונה  במאה  זו,  תקופה  של  סופה  לקראת  ובייחוד  שני  בית  בתקופת  והתחזקה 

לספירה. באותה תקופה מגיעים לירושלים ישו ותלמידיו כעולי-רגל בחג הפסח. כתוצאה 

מאותו מסע מפורסם ומה שבא בעקבותיו, ירושלים הופכת לאחד האתרים הקדושים 

לנצרות ולמוקד חשוב לצליינות נוצרית. כ-600 שנים מאוחר יותר, גם האסלאם מאמץ 

את ירושלים והופך אותה לאחד המקומות המקודשים לו ביותר, בעקבות מספר מסורות 

מוקדמות הקושרות את העיר עם מסעו הלילי של מוחמד אל המסגד הקיצון והמקום 

ממנו עלה השמימה. מפאת חשיבותה של העיר לשלוש הדתות המונותאיסטיות, הצליינות 

והעלייה לרגל הפכו למרכיב חשוב בכלכלה, בחברה, בעיצוב ובתכנון העירוני של ירושלים 

 .(Shachar and Shoval, 1999) במשך מאות שנים

התיירות המודרנית, שהחלה להתעצב בדמות ׳המסע הגדול׳ באירופה במהלך המאה 

ה-15 (Towner, 1996), החלה מגיעה גם היא אל ירושלים בקצב הולך וגובר במאה ה-19 

 Thomas Cook & Son במחציתה השנייה החלה לפעול בעיר חברת .(Ben-Arieh, 1986)

שהיתה מחברות התיירות הגדולות באותה עת ותוך שנים לא רבות הגיעו באמצעותה 

לירושלים אלפי תיירים, בעיקר מאירופה (Brendon, 1991). באותה עת גברה הצליינות 

ה-19  המאה  של  השנייה  במחצית  נבנה  אלה  צליינים  עבור  מרוסיה.  בעיקר  הדתית, 

Cohen-) הרוסים׳  ׳מגרש  בימינו  הנקרא  המתחם  העתיקה  העיר  לחומת  מצפון-מערב 

 .(Hattab and Shoval, 2015

בירתה  היא  שירושלים  מדינת-ישראל,  הקמת  לאחר  וביתר-שאת  ה-20  במאה 

הפוליטית, נבנו בעיר מוזיאונים, אנדרטאות ומוסדות בעלי תפקיד פונקציונלי המהווים 

הדתית,  לחשיבותה  שבנוסף  כך  עצמם.  בפני  ואתרי-ביקור  וריבונות  שלטון  סמלי  גם 

הפכה העיר גם מוקד משיכה פטריוטי-חילוני כמו ערי בירה אחרות ברחבי העולם. 

ירושלים,  ואת  התיכון  המזרח  את  המאפיינת  הפוליטית  היציבות  חוסר  למרות 

ישראל,  שלטון  תחת  התאחדה  שהעיר  מאז  בעשורים  וגדלה  הלכה  לירושלים  התיירות 
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כיום  ישנם  כך  בעקבות  לה.  ומחוצה  מישראל  תיירים  מיליוני  בה  מבקרים  וכיום 

באכסניות  חדרי-אירוח  אלפי  כמה  ועוד  חדרי-מלון  כ-10,000  ובסביבתה  בירושלים 

נוצריות, אכסניות-נוער, מלוניות וחדרים בבתים פרטיים. 

התיירות והצליינות הן מענפי הכלכלה הגדולים בעיר ולפי ההערכה, אחד מכל שישה 

 Cohen-Hattab and Shoval,) זו  בתעשייה  עקיף  או  ישיר  באופן  מועסקים  תושבים 

2015). עם זאת, לאור חשיבותה הדתית של ירושלים, ותוך השוואה לערים היסטוריות, 
בירות דתיות ולאומיות אחרות מסדר-גודל דומה, אין ספק שירושלים אינה ממצה כלל 

היציבות  מאי  החל  חסמים,  של  שורה  בגלל  וזאת  בה,  הגלום  התיירות  פוטנציאל  את 

הפוליטית המאפיינת את המזרח התיכון ומשליכה על אטרקטיביות הביקור באזור, וכלה 

בהשלכות הסכסוך המתמשך בין ישראל לפלסטינים, שאינו תורם כלל ליציבות, החיונית 

מאוד לכל פיתוח תיירותי. העובדה שעיקר הגישה לישראל היא אווירית ולא יבשתית, 

כמו באירופה או בצפון-אמריקה, גורמת לכך שעלות הביקור בירושלים גבוהה יחסית. 

עליו,  העולים  לביקושים  בהשוואה  בעיר  הקיימים  התיירות  שרותי  של  הנמוך  ההיצע 

גורם גם הוא למחירים גבוהים מאוד המרתיעים חלק מן המבקרים להגיע לביקור.

חוברת זו היא תוצאה של סדנה משותפת של מכון ירושלים לחקר ישראל ושל המחלקה 

תשע״ד  הלימודים  בשנת  שהתקיימה  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  לגאוגרפיה 

אוניברסיטאות,  מארבע  מתקדמים  לתארים  תלמידים  השתתפו  בסדנה   .(2013/4)

העוסקים  ואנשים  בישראל  ומכללות  אוניברסיטאות  מחמש  התיירות  מתחום  חוקרים 

חוקרים  גם  הוזמנו  למפגשים  בישראל.  אחרות  ובערים  בירושלים  התיירות  בתחום 

שתיאר  רוסו  פאולו  פרופ׳  כגון  הרחב,  העולם  מן  העירונית  התיירות  בתחום  מובילים 

את המקרה הקיצוני של התיירות בוונציה, פרופ׳ אליזבט סטרום שהציגה את השימוש 

במוזיאונים ובמפעלי-תרבות כמנוף לפיתוח תיירותי ועירוני, פרופ׳ בוב מקרצ׳ר הציג את 

התיירות להונג-קונג ולדלתה של נהר הפנינים בסין, פרופ׳ סלבדור אנטון קלאבה הציג 

את התכנון האסטרטגי של התיירות בברצלונה ופרופ׳ מייקל האל הציג את הנושא של 

תיירות ופוליטיקה, שהוא רלוונטי מאוד לירושלים.

ראינו לנכון להוציא לאור, בעברית, את מיטב העבודות שנכתבו במסגרת סדנה זו, 

כדי שיוכלו לשמש תשתית עיונית ומעשית לכל המתעניינים בפיתוח התיירות בירושלים: 

תלמידים, חוקרים, מתכננים ומקבלי-החלטות. מלבד פרק המבוא, חוברת זו כוללת 11 

פרקים נוספים: הפרק השני נכתב בידי נעם שובל וקובי כהן-הטב ועיקר עיסוקו במגמות 

העיקריות שהתרחשו בתיירות בירושלים מאז איחודה בקיץ 1967 ועד פרוץ המלחמה 

השנייה עם הפלסטינים המכונה ׳האינתיפאדה השנייה׳. זוהי תקופה בה חלו תמורות 
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מושכל  שימוש  נעשה  כאשר  בפרט,  התיירות  ובנושא  בכלל  בירושלים  מרחיקות-לכת 

שונות.  פוליטיות  מטרות  להשגת  ככלי  והן  העיר  חלקי  שני  לחיבור  כמנוף  הן  בתיירות 

בחמש-עשרה השנים האחרונות חלו תמורות במערך התיירות בעיר, בעיקר בתחום בניית 

בתי-מלון חדשים. 

הפרק השלישי, שנכתב בידי ישראל קמחי, עומרי גסטר ועומר יניב, מציג תמונה 

עכשווית של התיירות בירושלים, המתבססת על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

העוזבים  תיירים  בקרב  שנה  מדי  הנערך  התיירות  משרד  של  נכנסת  תיירות  סקר  על 

האחרונות  בשנים  במיוחד  שנאספו  נתונים  על  וכן  השונים  הגבול  במעברי  ישראל  את 

הרביעי  הפרק  ייעודיים.  סקרים  שורת  באמצעות  ישראל  לחקר  ירושלים  מכון  ידי  על 

לפיתוח  ביחס  והמקומית  הלאומית  ברמה  התכנון  את  וסוקר  פרי  עדי  ידי  על  נכתב 

התיירות בירושלים ב-50 השנה האחרונות ומנסה להבין מה היו תפיסות העולם ומה 

פרק  במסגרת  בירושלים.  התיירותי  התכנון  בבסיס  שעמדו  התכנוניות  התפיסות  היו 

שעסקו  הנושאית,  ורמה  העירונית  ברמה  הלאומית,  ברמה  תכניות  עשרות  נסקרו  זה 

בהיבט זה או אחר של התיירות בירושלים. הפרק עוסק גם בשאלה איזו רמה שלטונית 

קבעה את המדיניות ביחס לתכנון התיירות ובירושלים ובאיזו מידה הציבור שותף בעבר 

בגיבושן של תכניות אלו. הפרק החמישי נכתב על ידי שקד ברקת ועוסק בתופעה הולכת 

ומתרחבת בירושלים בשנים האחרונות: ׳מבקרי-היום׳. במסגרת ההגדרה של מבקרי-יום 

בפרק זה לא נכללים, למשל, תיירים הלנים בתל-אביב ומגיעים לירושלים לביקור של 

בדרך  או  טיולים  בספינות  ישראל  לנמלי  המגיעים  מבקרים  אלא  לינה,  ללא  אחד  יום 

היבשה מארצות שכנות, או בדרך האוויר לביקור של יום אחד בלבד. הפרק מסביר מדוע 

פלח תיירות זה הולך וגדל בשנים האחרונות; הוא דן בהשלכות שיש לו על התשתית, 

התחבורה וחוויית הביקור באתרי תיירות בירושלים ובסופו הוא מציג שורה של המלצות 

למקבלי ההחלטות האחראים על נושא זה. 

הפרק השישי נכתב על ידי ישראל קמחי ועומר יניב ועוסק בתיירות במזרח-ירושלים 

לאור  וזאת  הרבה  חשיבותו  למרות  כה  עד  נחקר  לא  שכמעט  נושא  זהו  ובבית-לחם. 

הפוטנציאל הרב הקיים במזרח-ירושלים לפיתוח תשתית תיירות בסמוך לעיר העתיקה 

ולאור העובדה שקיים פוטנציאל רב של אתרי-ביקור, שאינו מנוצל דיו בחלק זה של העיר. 

בית-לחם היא אחד מיעדי התיירות המרכזיים הנמצאים בשליטת הרשות הפלסטינית 

ולאור חשיבות התיירות כתעשיית ייצוא עבור הפלסטינים היא עוברת תהליכי-פיתוח 

בית-לחם  של  הרבה  לקרבתה  רבה  חשיבות  כמובן  יש  האחרונות.  בשנים  מואצים 

לירושלים גם בהקשר של פיתוח התיירות בירושלים. הפרק השביעי נכתב על ידי אלון 

גלבמן והוא עוסק בהשלכות גדר ההפרדה, שנבנתה באזור ירושלים בעשור האחרון, על 
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התיירות במרחב. גדר ההפרדה נבנתה באופן חד-צדדי על ידי ישראל מסיבות ביטחוניות, 

בעקבות האינתיפאדה השנייה, אולם השאיפה לסימון קו-גבול דמוגרפי וכלכלי היתה 

בהחלט חלק מן השיקולים שהנחו את מתכנניה. התיירות, בייחוד התיירות והצליינות 

הנוצרית המבקרת בארץ הקודש, מעוניינת לבקר באתרים שונים המצויים משני עבריה 

של הגדר, ומכאן החשיבות שבצמצום ההשפעה של הגדר על יכולתם של תיירים לנוע 

במרחב המטרופוליטני של ירושלים, וזאת כדי לא לפגוע בחוויית הביקור שלהם.

שיתוף  של  החשובה  בשאלה  ועוסק  כהן-הטב  קובי  ידי  על  נכתב  השמיני  הפרק 

שיתוף  הוא  בפרק  המתואר  המקרה  כאשר  תיירותי,  לפיתוח  שונות  בתכניות  הציבור 

הציבור המתגורר בעיר העתיקה של ירושלים בתכניות לפיתוח התיירות בחלק זה של 

התכנון  בהליכי  התושבים  את  לשתף  לצורך  המודעות  גוברת  האחרונות  בשנים  העיר. 

העירוני, וזאת כדי לאפשר לתושבים להשפיע על עתידם אך גם כדי להבטיח את הצלחת 

המעשה התכנוני עצמו. המקרה הנסקר בפרק של העיר העתיקה מעניין במיוחד לאור 

הגיוון הדתי והעדתי הרב של אוכלוסיית העיר העתיקה. הפרק התשיעי נכתב על ידי 

אלון כהני והוא מדגים את הפוטנציאל הרב הקיים בשימוש שיטות איתור בעלות דיוק 

ִעתי ומרחבי גבוה, ככלי למחקר אודות דפוסי הוצאת הכספים של תיירים בזמן ובמרחב. 

פרק זה מביא ממצאים מעניינים ביחס לנטייה של תיירים להוציא את כספם בסמוך 

למקום בו הם לנים וכן אודות ההשפעה החיובית של תיירים צעירים (המכונים לעתים 

גדולים  סכומים  מוציאים  אינם  שהם  שלמרות  העירונית,  הסביבה  על  ׳תרמילאים׳) 

יחסית, הם צורכים שירותים רבים מחוץ לאכסניה בה הם שוהים.

התיירות  של  בהתפתחותה  עוסק  מושקוב,  רותם  בידי  שנכתב  העשירי,  הפרק 

הקולינרית ובהפיכתם של שווקים לאתרי-תיירות. חקר המקרה המרכזי של הפרק הוא 

שוק מחנה-יהודה שהפך בעשור האחרון למרחב בילוי וצריכה לתושבי ירושלים ולאחד 

מגוון  על  מתבסס  הפרק  לירושלים.  המגיעים  לתיירים  הפופולריים  התיירות  מאתרי 

שיטות-מחקר איכותניות הכוללות: ניתוח של כתבות עיתונאיות, מיפוי העסקים השונים 

בשוק וכן על מספר רב של ראיונות-עומק עם סוחרים, מתכננים ומקבלי-החלטות. הפרק 

האחד-עשר נכתב בידי עינת גומל ועוסק בתופעה חדשה יחסית והיא השילוב של תרבות 

אלטרנטיבית, גרפיטי ואמנות-רחוב כמנוף לפיתוח התיירות העירונית. הפרק מתאר את 

לתל-אביב,  המצב  השוואת  כדי  תוך  וזאת  בירושלים,  הללו  החדשות  התפיסות  יישום 

שם התחום מפותח יותר מאשר בירושלים. מסתבר כי ל׳תרבות השוליים׳ יש פוטנציאל 

רב מאוד במשיכת קהלים חדשים לערים ויש לכך עדויות רבות מן העולם הרחב. הפרק 

וישראל  שובל  נעם  הפרסום,  עורכי  ידי  על  נכתב  זו  פרסום  של  והאחרון  השנים-עשר 

קמחי והוא סיכום קצר המתווה קווים מנחים ביחס לעתיד התיירות בירושלים.
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פרק 2: 
מגמות עיקריות בתיירות בירושלים 

לאחר איחוד העיר ועד ימינו
נעם שובל וקובי כהן-הטב

מבוא

שר  ירושלים.  על  במערכה  האחרון  הקרב  קולות  נדמו   ,1967 ביוני   7 ד׳,  יום  בצהרי 

הביטחון משה דיין והרמטכ״ל יצחק רבין הגיעו לשער האריות ומשם צעדו אל הר הבית 

הבוקר  שיחרר  לישראל  הגנה  ״צבא  דיין:  הצהיר  בהגיעם  המערבי.  הכותל  רחבת  ואל 

את ירושלים. איחדנו מחדש את ירושלים המבותרת, את בירת ישראל השסועה. חזרנו 

לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא להיפרד מהם לעולם. לשכנינו הערבים אנו 

מציעים גם בשעה זו — ואף ביתר תוקף בשעה זו — יד לשלום. ולבני הדתות האחרות, 

הנוצרים והמוסלמים, הנני מבטיח נאמנה כי יישמרו מלוא החופש וכל זכיותיהם הדתיות. 

לא באנו לירושלים לכבוש קודשי אחרים ולא להצר רגלי בני דתות אחרות, אלא להבטיח 

[את] שלמותה ולחיות בה עם האחרים באחווה״.1 במילים אלו ביטא דיין את רצונה של 

ממשלת ישראל להפוך את ירושלים לעיר מאוחדת בריבונות ישראלית, שתהיה פתוחה 

לכל החפץ לבקר בה. 

ואכן, מלחמת ששת הימים הביאה לאיחוד מדיני בין שני חלקי ירושלים ולתמורות 

דתי  מרכז  בולטים:  תפקידים  שלושה  מילאה  המאוחדת  ירושלים  במעמדה.  דרמתיות 

עולמי בעל מורשת היסטורית מפוארת וארוכת שנים, בירה לאומית של ישראל ומרכז 

חינוכי-תרבותי חשוב. כל אלה הבליטו שפע של אתרים בעלי אופי דתי, תרבותי ולאומי 

שקיימים בירושלים. אולם, בשנים שחלפו מאז לא מיצתה בירת ישראל המאוחדת את 

הפוטנציאל הגלום בה כיעד תיירות ייחודי. בעשורים האחרונים ובמיוחד משנות ה-70 

צמחה  לירושלים  שהתיירות  בעוד  במיוחד,  גדולים  בממדים  העולמית  התיירות  צמחה 

בהיקפים צנועים ביותר, למרות שהתברכה בהיצע מגוון של אתרים שאינו נופל מזה של 

ערים כמו ברצלונה, פראג או אתונה ולמרות שאין כמעט אדם בעולם היהודי, הנוצרי 

והמוסלמי שלא שמע את שמעה. לאיחודה המדיני של ירושלים היה פוטנציאל מובהק 

להפוך אותה ליעד תיירות מוביל ברמה בינלאומית, אך הדבר לא קרה. לעומת זאת ניתן 

1 מצוטט אצל מ. בנבנשתי, 1973, עמ׳ 122.
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לקבוע כי ישראל הפכה את התיירות לכלי פוליטי במאבקה לאיחוד ירושלים ולחיזוק 

אחיזתה בחלקה המזרחי. 

בה  חדשה  מציאות  אמנם  נוצרה  העיר,  את  שחילקו  הבטון  חומות  הפלת  עם 

ותיירים  מבקרים  נחילי  אליה  זרמו  מהרה  ועד  חלקיה,  בין  חופשית  תנועה  התאפשרה 

שביקשו לראות את העיר העתיקה ואת אתריה המיוחדים. אך רוח הניצחון ורוממות 

ולתחושה  העיר  ברחבי  רחבת-היקף  לבנייה  לפיתוח,  גוברת  דרישה  עמם  הביאו  הנפש 

רבים  פרויקטים  הוגשו  התכנון  לרשויות  מחיר.  ובכל  הכול  לעשות  ניתן  שבירושלים 

שחייבו הריסה טוטאלית של אזורים שלמים לצורך פיתוחם מחדש. כפי שיוצג בהמשך, 

במרכז  לחומות,  מחוץ  בעיקר  התרכזה  היקף  רחבת  ולבנייה  לפיתוח  הגוברת  הדרישה 

ארכיטקטוני.  ערך  בעלי  ובבניינים  היסטוריים  במרקמים  שהתברך  העיר,  של  המורחב 

דרישות אלו יצרו, בסופו של דבר, מציאות של בנייה והתחדשות עירונית בלתי-פוסקים 

השימור  נושא  את  הציבורי  היום  סדר  על  העלו  שבתגובה  העיר,  של  המורחב  במרכז 

ועוררו את המודעות כלפיו. 

מאז שהעיר אוחדה ב-1967, ובמידה רבה אף כתוצאה מכך, השקיעו ממשלות ישראל 

השונות משאבים רבים בפיתוח התשתית התיירותית של ירושלים, אולם מה שהשפיע 

שהביאו  גאופוליטיים  תהליכים  היו  והיקפיה  התיירות  מאפייני  על  דבר  של  בסופו 

לתמורות בדפוסי הביקוש וההיצע של שירותי התיירות בארץ בכלל ובירושלים בפרט. 

ה-80;  שנות  בסוף  הראשונה  האינתיפאדה  פרוץ  את  בעיקר  נציין  אלה  תהליכים  בין 

ואת   (1993) לשכנותיה  ישראל  בין  השלום  שיחות  את   ,(1991) המפרץ  מלחמת  את 

האינתיפאדה השנייה (2000) שפגעה קשות בתיירות לירושלים, הן מבחינה מספרית והן 

מבחינת תדמיתית. 

דוגמה לפער שבין הפוטנציאל לבין מימושו ניתן לראות בניסיונות שעשתה ממשלת 

ישראל למנף את התהליכים שנוצרו במחצית השנייה של שנות ה-90. באותן שנים צוינו 

בירושלים שלושה אירועים בולטים: 3,000 שנה לכיבוש העיר בידי דוד המלך (1996), 

50 שנה להקמת מדינת ישראל (1998) ושנת המילניום לספירה הנוצרית (2000). מקבלי 

ובירושלים  בכלל  בארץ  פיתוח  תנופת  ייצרו  אלה  שאירועים  ציפו  בישראל  ההחלטות 

בפרט ואף יביאו לגידול בתיירות החוץ לישראל. אך אירועי ׳ירושלים 3000׳ לא הותירו 

חותם על העיר וכך גם חגיגות היובל לישראל. ביקור האפיפיור יוחנן פאולוס השני בארץ 

הקודש במארס 2000 יצר אמנם ציפיות רבות, זכה להדים בינלאומיים ואף נוצל לשיווקה 

של ישראל כיעד תיירות, אך ׳האינתיפאדה השנייה׳ שפרצה בספטמבר אותה שנה, מחקה 

ואת  התיירות  משרד  את  הובילו  אף  אלה  ואירועים  תהליכים  מהרה.  עד  רישומו  את 
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את  במלואו  ולמצות  לנסות  שמטרתן  תכניות  מספר  להציע  העירוניות  הפיתוח  רשויות 

פוטנציאל המשיכה של ירושלים בתחום התיירות. בהמשך פרק זה יידונו כמה מעקרונות 

התכנון שגובשו וכמה מן הפרויקטים שפותחו בשנים אלו, כגון: חיזוק העיר העתיקה 

שיקום  התרבות;  ׳מייל׳  גיבוש  לאומי;  כגן  העתיקה  העיר  אגן  וקביעת  תיירותי  כמוקד 

מרכז העיר המורחב; התהוות קריית המוזיאונים; שימור שטחים פתוחים ותצפיות נוף; 

גידול שירותי ההארחה במערב העיר והמאבק על קו הרקיע בהקשר של בניית מלונות 

חדשים בחלק זה של העיר. סופה של התקופה הנדונה מתאפיין בעליית השימוש בתיירות 

ככלי במאבק הפוליטי על זהותה של העיר ועל מרחבה הפיזי. 

השפעת המצב הגאופוליטי על חוסר היציבות בהיקפי התיירות 
לירושלים 

העשורים האחרונים של המאה ה-20 והעשור הראשון של המאה ה-21 נחשבים לתקופת 

שגשוג ופריחה בתיירות העולמית. בהתאם לכך צמחה גם התיירות לישראל ולירושלים 

למזרח-התיכון  האופייני  הגאופוליטי  למצב  בהתאם  וירידות  עליות  עם  אלו,  בשנים 

ולישראל.2 בשנים אלו פקדו את ירושלים למעלה מ-80% מן התיירים שהגיעו לישראל, 

וירושלים הפכה, ללא ספק, למוקד התיירות המוביל בישראל מבחינת מספר המבקרים.3 

עיון בנתונים ביחס לתיירות הנכנסת בשנים 2014-1967 מלמד כי תנועת התיירות לישראל 

באותן שנים נמצאה במגמת עלייה כללית, אם כי גרף הצמיחה תנודתי ומתאפיין בעליות 

ובמורדות, כפי שהיה גם בתקופות קודמות בדברי ימי הארץ.4 ב-1978, כעשר שנים לאחר 

מלחמת ששת הימים, נכנסו לישראל, לראשונה, למעלה ממיליון תיירים בשנה. בשנות 

ה-80 היו עליות ומורדות במספרי התיירים הנכנסים לישראל, שנעו בין מיליון למיליון 

וחצי מבקרים בשנה. במחצית הראשונה של שנות ה-90 נרשמה מגמת שיפור וצמיחה 

רצופה בעקבות התהליך המדיני עם הפלסטינים, וב-1994 חצה, לראשונה, גרף הנכנסים 

בה  ב-1995,  גם  נמשכה  הצמיחה  מגמת  בשנה.  מבקרים  מיליון  השני  קו  את  לישראל 

נכנסו לראשונה לישראל למעלה משני מיליון וחצי תיירים. אלא שבשלוש השנים שלאחר 

מכן, בעקבות פיגועי ההתאבדות של פלסטינים בישראל ובמיוחד בירושלים, חלה שוב 

החדשות  הרוחות  לנוכח  ה-90,  שנות  של  האחרונות  בשנתיים  הנכנסים.  במספר  ירידה 

התאוששות  נרשמה  המילניום,  שנת  לקראת  באזור  אז  לנשב  שהחלו  והאופטימיות 

תיירים.   2,672,000 עם   2000 בשנת  היה  ששיאה  לישראל,  הנכנסים  התיירים  במספר 

 .Mansfeld, 1996, pp. 265-278 2

 .Shoval, 2009, p. 390 3

 http://www.cbs.gov.il/publications10/tourism08/pdf/t01.pdf :4 ראו
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׳האינתיפאדה השנייה׳, שפרצה בשלהי שנת 2000, פגעה רק במקצת במספר השיא של 

הנכנסים שנרשם באותה שנה, אולם לאחר מכן חלה הידרדרות קשה במספר הנכנסים 

השיעור   − לישראל  תיירי-חוץ   862,000 רק  נכנסו  בה   ,2002 היתה  השפל  שנת  לארץ. 

הנמוך ביותר של תיירות-חוץ לישראל מאז 1976. בשנים שלאחר מכן נרשמה התאוששות 

מרשימה שהחזירה את התיירות בארץ למצב של טרום האינתיפאדה ואף למעלה מכך: 

ב-2007 נרשמו 2,295,000 כניסות של תיירים, וב-2008 חצה המספר לראשונה את קו 

שקיימת  לציין  יש  בירושלים,  אחד  לילה  לפחות  הלנים  לתיירים  בנוסף  ה-5.3,000,000 

גם תופעת מבקרי-יום המורכבת בעיקר מתיירים המגיעים בשיט, עוגנים בנמלי אשדוד 

העיקריים  התיירות  באתרי  לביקור  הקצרה  שהותם  את  ומנצלים  אחד  ליום  חיפה  או 

בירושלים ובבית-לחם. 

עשרה  לירושלים  יגיעו  כעשור  שתוך  שואף  ברקת  ניר  הנוכחי  ירושלים  העיר  ראש 

מיליון תיירים בשנה. לכאורה אין זה חזון מופרך לאור מספרי התיירים המגיעים כיום 

ביחס  שונות  בהערכות  העוסקים  נוספים  גורמים  גם  לרומא.  או  לפראג  לברצלונה, 

לירושלים גורסים כי בתנאים של רגיעה ויחסי שכנות נורמליים בין ישראל לשכנותיה, 

ניתן יהיה להגיע למספרים גדולים יותר של תיירים שיגיעו לירושלים.6 

ב-45 השנים האחרונות נרשמה, בפועל, צמיחה בזרם התיירים שפקדו את ירושלים. 

למעט בשנות האינתיפאדה של ראשית שנות ה-2000, נלוו לצמיחה זו מספר תהליכים 

בולטים במרחב העירוני של ירושלים, שיוצגו להלן. 

.State of Israel Central Bureau of Statistics and the Ministry of Tourism, 2009 5

Dumper, 2002, 139-170 6. כהן-הטב, 2013. 
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איור 2.1: כניסת מבקרים לישראל, 2014-1973
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חידוש הפעילות התיירותית עם סיום מלחמת 1967

מיד עם שוך הקרבות ביוני 1967, פעל משרד התיירות הישראלי לחידוש התיירות בעיר. 

לצד המניע הכלכלי היה גם רצון להראות לעולם הרחב שישראל מסוגלת להבטיח את 

הגישה למקומות הקדושים ולשלוט בעיר המאוחדת. לכן ביקש המשרד לשלב את גורמי 

התיירות שפעלו קודם לכן תחת שלטון ירדן, במסגרת כלל הפעילות של התיירות בישראל. 

לשם כך בוצעו הפעולות הבאות:7 

התיירות  משרד  העניק  המלחמה  לאחר   — במזרח-ירושלים  סוכני-נסיעות  הפעלת   

וסביבתה.  במזרח-ירושלים  שפעלו  ערבים  סוכני-נסיעות  ל-50  זמניים  רישיונות 

סוכני-נסיעות אלה לא צורפו להתאחדויות הישראליות והחלו להתנגד, מיד לאחר 
1967, לניסיון השילוב והסיפוח המלאים בתוך הכלכלה והמנהל הישראלי;8

הפעלת בתי המלון במזרח-ירושלים — במזרח-ירושלים ובסביבתה היו 34 בתי-מלון   

ובהם כ-1,800 חדרים וכ-20 אכסניות לצליינים נוצרים. בצד הישראלי היו אז, בסך 

הכול, כ-1,200 חדרים. מרבית בתי המלון לא נפגעו במלחמה והיו מוכנים להפעלה 

מידית. משרד התיירות העניק להם דרגות איכות זמניות לשישה חודשים;

כמו כן פרסם משרד התיירות, מיד בתום הקרבות, שורה של מסלולי סיור חדשים   

לתיירים בירושלים וערך הכשרות למורי הדרך. יש לציין שמורי-דרך ערבים שפעלו 

בצד הירדני של העיר זכו גם הם לרישיונות-עבודה.9 עד מהרה זכתה מזרח-ירושלים 

למעמד של אזור פיתוח א׳ לתיירות, המקנה הטבות ניכרות למשקיעים בהקמת בתי-
מלון ואתרי-תיירות.10

7 שנתון הממשלה תשכ״ט, עמ׳ 489.

8 מכתב מהתאחדות סוכני הנסיעות והתיירות בישראל אל ממלא מקום מנכ״ל משרד התיירות 25.10.1967 

תיק משרד התיירות, ארכיון המדינה 3497/9.
9 שנתון הממשלה תשכ״ט, עמ׳ 490.

10 שנתון הממשלה תש״ל, עמ׳ 301-299.
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העיר העתיקה וסביבתה כמוקד תיירותי של העיר המאוחדת 

בתום מלחמת ששת הימים חזרה ירושלים, לכאורה, למציאות ששררה בה עד 1948, בה 

היתה העיר העתיקה מרכז התיירות הראשי של העיר.11 

עקרון שימור ושיקום העיר העתיקה וסביבותיה היה אחד מיסודות התכנון הבסיסיים 

לאחר  שנוצרו  האובייקטיביים  התנאים  את  ניצלה  ישראל  המנדט.  בתקופת  שנקבעו 

מלחמת ששת הימים והמשיכה בביצוע חלק ניכר מן הרעיונות שהנהיגו הבריטים, תוך 

התאמתם למציאות החדשה שעיקרה: פתיחת העיר העתיקה ואתריה לביקורי תיירים. 

בין אלה אפשר למנות את שיקום חומת העיר העתיקה ושעריה, הקמת הגן הלאומי סביב 

שיקום  ב-1948,  המלחמה  בעקבות  שנחרב  היהודי  הרובע  של  מחדש  הבנייה  החומות, 

יסודי של מערכות התשתית (ביוב, קווי מים ורשת חשמל וטלפון), ריצוף סמטאות באבן 

והתקנת תאורה במרחב הציבורי.12 פעולות הבנייה והפיתוח המקיפות של ישראל בעיר 

העתיקה ובסביבתה, מיד לאחר מלחמת ששת הימים, גרמו לסערת רוחות בעולם הנוצרי 

והמוסלמי כאחד והנושא עלה פעמים רבות על סדר היום של העצרת הכללית ומועצת 

הביטחון של האו״ם. יחד עם זאת, חלק מפעולות הפיתוח נעשו, בתחילת הדרך, בשיתוף-

פעולה בין הווקף המוסלמי לבין הקרן לירושלים, כמו למשל: שיפוץ שוק הכותנה הממלוּכי 

ברובע המוסלמי, שיקום ׳דרך הייסורים׳ והתאמתה לקבוצות הצליינים הרבות שהחלו 

לפקוד אותה לאחר המלחמה. באזור שער שכם נעשו עבודות שעיקרן שיפוץ רחבת השער 

הפנימית, כולל רצף החנויות המוליכות אליו מרחוב בית הבד. שוקם ביסודיות גם חלק 

מגגות האבן הקמורים ולחנויות הותקנו גגוני נחושת ותאורת-רחוב מסוגננת.13 

11 בסקר שנעשה בסוף שנות ה-90 נמצא שחמישה מבין עשרת האתרים המבוקרים ביותר בירושלים על-

ידי תיירים בודדים נמצאים בתחומי העיר העתיקה, ארבעה סמוכים לה ורק אחד נמצא בעיר החדשה — 
מדרחוב בן-יהודה ונחלת שבעה. התמונה שונה בקרב התיירות המאורגנת וברשימת האתרים המובילים 
ושם  יד  כמו  ממנה,  מרוחקים  אתרים  גם  העתיקה  בעיר  המובילים  האתרים  מן  לבד  מצויים  בקרבה 

.Shoval, 2009, p. 395 :והתצפית בהר הזיתים. ראו
12 קרויאנקר, 1988, עמ׳ 50. 

13 על המאבקים המדיניים בזירה הבין-לאומית בסוגיית ירושלים המזרחית לאחר מלחמת ששת הימים, 

בצד פעולות הבנייה והפיתוח השונות שנעשו בעיר העתיקה ובסביבתה, ראו בהרחבה: ברקוביץ, 2000, 
עמ׳ 130-57. 



17

שיקום הרובע היהודי

אחת מאבני הדרך העיקריות בפעילות השיקום של העיר העתיקה לאחר מלחמת ששת 

מיושביו  היהודי  הרובע  פונה  המלחמה  לאחר  היהודי.14  הרובע  שיקום  היתה  הימים 

לצורך  אחת,  לשנה  הרובע,  כל  את  לתפוס  לה  שאפשר  צו  פרסמה  והממשלה  הערבים 

לפני  ליהודים  השתייכו  רובם   — דונם   116 הופקעו  זו  החלטה  מכוח  וסקרים.  תכנון 

מלחמת העצמאות — כולל רחבת הכותל המערבי, למעט הכותל עצמו. צוות התכנון לעיר 

העתיקה וסביבותיה ערך סקרים רבים ומפורטים ופרסם את תכניתו הסופית בראשית 

שנות ה-15.70 לנגד עיני המתכננים עמדה משמעותו הייחודית של הרובע היהודי מבחינה 

המיוחד.  ואופייה  העתיקה  העיר  ממרקם  בלתי-נפרד  חלק  והיותו  ורגשית  היסטורית 

מרכז  גם  אך  שכונת-מגורים,  לשמש  הרובע  נועד  לפיה  מפורטת,  תכנית-מתאר  הוכנה 

לנושאים  התייחסה  התכנית  ומבקרים.  לתיירים  משיכה  ומוקד  ודת  ציבור  למוסדות 

רבים. נקבעו בה אזורי מגורים, אזורי מסחר, אתרים לבנייני-ציבור ושטחים פתוחים. 

על  מגבלה  והוטלה  ומחוץ,  מבית  החומה,  מן  אסורה  בו  שהבנייה  המרחק  גבול  הוגדר 

מצפון  העוברים  מקבילים  רחובות  שלושה  נקבעו  היהודי  לרובע  כשלד  הבנייה.  גובה 

משגב  ורח׳  העתיקה  העיר  לשוקי  כהמשך   — היהודים  ורחוב  חב״ד  רחוב   — לדרום 

בניצב  מרכזיים  צירי-תנועה  שני  תוכננו  השונים,  הרובע  מוקדי  בין  קשר  ליצירת  לדך. 

לקודמים. אחד מהם הוקצה לתיירות ומסחר ולאורכו הוקמה חזית מסחרית ואילו השני 

הוגדר כציר הקושר בין מרבית המוסדות שבמרכז הרובע. שני הצירים נפגשים ברחבת 

הכותל ומתלכדים במערכת מדרגות וכיכרות שנועדו לתצפית, תוך שימת הדגש על הקשר 

שבין הרובע לרחבת הכותל על-ידי פריצת מספר דרכים, רובן שבילי מדרגות הנישאים 

מעל המצוק. לפי התכנון אזורי המגורים בנויים סביב מערכת סמטאות פנימיות. הכוונה 

המסחר  לאזורי  המגורים  אזורי  בין  הפרדה  ליצור  היתה  זה  תכנון  מאחורי  המסתתרת 

והתיירות של הרובע היהודי וכך לשמור במידת האפשר על פרטיות התושבים, אך בה 

בעת לאפשר את הפיכת הרובע למוקד תיירות חי ונושם. כמו כן הוקצו שטחים לכיכרות 

וגינות וביניהם כיכר גדולה במרכז הרובע היהודי. ממזרח לבית הכנסת ׳החורבה׳, סמוך 

לחומה הדרומית הנושקת לרובע, ניטע גן וכן הוסדרה ׳טיילת גגות׳ המתחברת עם מרכז 

14 במלחמת השחרור נפל הרובע היהודי לידי הכוחות הירדניים לאחר מצור ממושך וקרבות מבית לבית. 

במשך 19 שנות הכיבוש הירדני נהרס רוב הרובע. במארס 1962 חתמה עיריית ירושלים המזרחית הסכם 
ולהקים  היהודי  הרובע  בתי  כל  את  להרוס  הומלץ  ובה  לעיר,  תכנית-אב  להכנת  אמריקאית  חברה  עם 
במקומם בתים חדשים וגנים. ב-1966 אף ניתן צו לפינוי דיירי הרובע ולהוצאתם אל מחוץ לחומות, תוך 

שבעה ימים, בכוונה מפורשת להרוס את כל המבנים הרעועים שברובע. קרויאנקר, 1988, עמ׳ 138-137. 
15 תכנית-מתאר לעיר העתיקה וסביבותיה, בתכנון אריה שרון, דוד אנטול ברוצקוס ואלדד שרון. חסרה 

 .Gardi, 1972 .שנת פרסום
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השווקים של העיר העתיקה, ואמורה לשמש ריאה ירוקה לרובע היהודי ולעיר העתיקה 

כולה.16 

שימור ושיקום הרובע חייב שמירה מרבית על אופיו של המרקם האורבני הקיים, 

תוך יישום עקרונות אחדים שעיקרם הגבלת הרובע להולכי-רגל, שימור תוואי מערכת 

ויצירת  קטנות  ביחידות  בנייה  על  הקפדה  הרובע,  של  ההיסטורי  והמבנה  הסמטאות 

׳אשכולות׳ מבנים, בנייה מבוקרת תוך שמירה על קו הרקיע ועל נוף הגגות המסורתי, 

האלמנטים  שימור  הקומות,  מספר  והגבלת  לטופוגרפיה  בהתאם  המבנים  דירוג 

בשיטות-בנייה  ושימוש  לסמטאות  מעל  ׳גשר׳  וחדרי  כיפות  קשתות,  כגון:  המסורתיים, 

מסורתיות באבן.17 

עיצוב רחבת הכותל המערבי

הוא  אל-שריף׳.  ׳אל-חרם  המוסלמי  בשמו  ידוע  ממערב,  הבית  הר  את  התומך  הכותל, 

נתקדש במסורת הדתית של עם ישראל כשריד מקדש הורדוס. אלפי שנים סימל הכותל 

את אשר אבד לעם היהודי עם החורבן ויחד עם זאת את המשכיות הקיום היהודי; סמל 

לעצב הדורות, אך גם סמל לשאיפה לשיבת ציון — ביטוי לכוחה ולחיותה של האומה 

היהודית, לשורשיה העתיקים ולנצחיותה. אלא שמעמדו של הכותל והכמיהה אליו לא 

קיבלו משמעות מעשית ופוליטית עד מלחמת ששת הימים, עת עבר המקום לראשונה 

החשובים  השיאים  לאחד  נחשב  הכותל  שחרור  ישראלית.  ולריבונות  יהודית  לשליטה 

של  העליונה  כהתגלמות  הלאומי  בזיכרון  נרשם  הוא  שלאחריה  ובימים  המלחמה  של 

וכביטוי  ירושלים  על  הישראלית  השליטה  כפסגת  בארץ-ישראל,  היהודית  הקוממיות 

מובהק לאחדות ישראל. לאחר דורות רבים בהם הוגבלה תפילת יהודים במקום, הוסרו 

המגבלות וביוני 1967 שוחרר הכותל והפך נגיש וזמין לכל מי שחפץ להתפלל או לבקר 

בו.18 

היקף המבקרים הצפויים להגיע לכותל היה אחד הגורמים המרכזיים לזירוז ההחלטה 

שהתקבלה, ארבעה ימים לאחר סיום המלחמה, להרוס את שכונת המוגרבים — שכונה 

של מהגרים מוסלמים מן המגרב שהתיישבו בירושלים במחצית השנייה של המאה ה-19 

 Netzer, 1976, pp. 117-125; Naor, 1987, pp. 270-463; Avigad, 1980; Ricca, 2007; B. Slae,  16

 Planning, Preservation and Development of the Jewish Quarter 1967-1975, M.A. Thesis, The
 .Hebrew University, Jerusalem 2009, pp. 85-108

 .Slae, Ibid .52-49 17 בר דור, 1992, עמ׳

.Aner, Ben-Dov & Naor, 1981, pp. 145-162 18
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הכותל.19  מול  שתשתרע  גדולה  לרחבה  השטח  את  ולפנות  התורכי —  הסולטן  בעידוד 

במבצע מהיר פונו לאחר המלחמה המשפחות שהתגוררו בשכונת המוגרבים וניתן האות 

נתנה  המעשיים  השיקולים  מן  לבד  השטח.  את  וליישר  השכונה  את  להרוס  לדחפורים 

שלאחר  הראשונים  בימים  בישראל  שהתפרצו  לאומיים  למאוויים  דרור  זו  החלטה 

דורות  במשך  היהודי  לעם  שהתאנו  אלה  עם  ארוך  היסטורי  חשבון  לסלק  המלחמה, 

והשפילוהו במקום הקדוש לו ביותר. יישור השטח יצר למרגלות הכותל המערבי מרחב 

גדול ופתוח של כמה דונמים רבועים שרוצפו לאחר מכן. בחלק המזרחי, הסמוך לכותל, 

נסללה רחבה לתפילה, ואילו חלקה המערבי נועד למבקרים. ברחבה זו החלו גם לקיים 

את טקסי הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולהשביע חיילים. בכך קיבל הכותל משמעות 

ממלכתית-לאומית וצבאית, נוסף על היותו מרכז יהודי ואתר דתי לעלייה לרגל. 20 

מרגע שנוצרה רחבה גדולה ופתוחה למרגלות הכותל, התנהל ויכוח ציבורי בשאלה 

כיצד ראוי לעצב את המקום באורח קבע. בעשור הראשון שלאחר מלחמת ששת הימים 

על  ללמוד  ניתן  מהם  הרחבה,  לעיצוב  מפורטות  אדריכליות  ותכניות  רעיונות  כמה  עלו 

המחלוקת שהתנהלה על אופי המקום — האם יהיה הכותל אתר דתי גרידא או שיקבל 

את  מבטאים  הרחבה  לעיצוב  והתכניות  הרעיונות  ותרבותי.  לאומי  תיירותי,  צביון  גם 

המתח שהתפתח בישראל, באותם ימים, בין דת ללאומיות, בין מי שראה בכותל מקום 

תפילה והתייחדות בעל אופי דתי בלבד, לבין מי שביקש לייחס לו גם משמעות היסטורית 

ולאומית ולאפשר ביקור סדיר ונוח של תיירים במקום. חוסר היכולת להכריע על תכנית 

שתתאים למציאות שנוצרה במקום, הוביל לכך שכל התכניות לא הוצאו בסופו של דבר 

אל הפועל, ואופייה הזמני של הרחבה נשמר והפך קבוע.21 

ישראל.  של  המרכזי  התיירות  לאתר  מהרה  עד  הפך  המערבי  הכותל  זאת,  עם  יחד 

תיירים  בקרב  והן  קבוצות  בקרב  הן  כי  נמצא  ה-90  בשנות  שנערכו  שונים  בסקרים 

בודדים היה הכותל אתר המשיכה המרכזי של ירושלים וכ-90% מן התיירים המבקרים 

בעיר ביקרו בו.22 הכותל נחשב גם לאתר מוביל מבחינת מבקרי-פנים בישראל וההערכות 

מדברות על כך ש-10 מיליון מבקרים פוקדים אותו בשנה.

 .Reiter, 1997, pp. 87-95 :19 על פינוי והרס שכונת המוגרבים מנקודת המבט של הווקף המוסלמי, ראו

.Cohen-Hattab, 2010, pp. 125-139 20

 .Cohen-Hattab, forthcoming 21

 .Shoval, 2009, p. 395; Prime Minister and Tourism Offices, 2008, p. 49 22
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שיקום חומת העיר העתיקה והקמת מוזיאון מגדל דוד

חלק נוסף משיקום העיר העתיקה כמרכז תיירות עירוני, היה שיפוץ הדרגתי של חומות 

העתיקה  העיר  שערי  שבעת  כל  שוקמו  לה.  הסמוכים  והגנים  שעריה  העתיקה,  העיר 

ונפתחו מחדש שלושת השערים שהיו חסומים עד מלחמת ששת הימים: שער ציון, שער 

יפו והשער החדש.23 לאורך החומה הותקנה טיילת, למעט חלקה המזרחי הסמוך להר 

אחד  לכל  עיקריים,  קטעים  לארבעה  חולק  מ׳,   3,400 שאורכו  הטיילת,  מסלול  הבית. 

מהם כניסה ויציאה נפרדת. התיירים המהלכים לאורך הטיילת יכולים לצפות אל העיר 

העתיקה ואל העיר החדשה מזוויות שונות ורבות.24 

מצודת מגדל דוד, שהוקמה לראשונה בידי המלך הורדוס לפני יותר מאלפיים שנה, 

היא המבנה הגדול והמרשים ביותר שלאורך החומה.25 בתקופה בה היתה העיר חצויה, 

נעשה בה עדיין שימוש צבאי כשהחצר שבתוכה שימשה את הלגיון הירדני שהציב על 

חומותיה עמדות שצפו על שטח ההפקר ואל מערב-ירושלים. זמן קצר לאחר איחוד העיר 

יזמה עיריית ירושלים חפירות ארכיאולוגיות בחצר המצודה באמצעות הקרן לירושלים. 

על  תערוכת-קבע  מוצגת  בו  מוזיאון  לירושלים,  הקרן  ביוזמת  במקום,  הוקם  במקביל 

תולדות ירושלים לתקופותיה.26 

קביעת אגן העיר העתיקה כגן לאומי והניסיון לגבש את 
׳מייל התרבות׳ 

קביעת אגן העיר העתיקה כגן לאומי, בו שזורים אתרים דתיים והיסטוריים חשובים 

לשלוש הדתות המונותיאיסטיות, הושפעה מתכנית ׳הטבעת הירוקה׳ שקבעו שלטונות 

המנדט הבריטיים.27 הגן הלאומי הבליט והדגיש את ייחודה של העיר העתיקה, גונן עליה 

מבנייה סמוכה והרחיק ממנה מערכות כבישים מודרניות. עיצובו וצורת פיתוחו של הגן 

23 ברקוביץ, 2000, עמ׳ 82. 

הבריטי  השלטון  בתקופת  בחומות  העתיקות  מחלקת  של  הטיפול  על   .Ellenblum & Ramon, 1995  24

והכשרת מסלול לביקור, ראו: כהן-הטב, 2006, עמ׳ 130-128. 
הבריטים  של  היתה  אמנות  לתערוכות  למרכז  המצודה  את  להפוך  היוזמה   .Tower of David, 1985  25

שהפכו את המקום לאחד ממרכזי התרבות החדשים והחשובים שפעלו בעיר בתקופת שלטונם. ראו: כהן-
הטב, שם, עמ׳ 148-144. 

26 עמירן ואיתן, 1970, עמ׳ 21-9; ג. סולר, 1983, עמ׳ 72.

Kendall, 1948, pp. 4-20 27. דיון נרחב על מעמד השטחים הירוקים והפתוחים בתקופת השלטון הבריטי 

בירושלים, היחס המיוחד שניתן להם והשתלבותם בתשתית התיירות העירונית באותה תקופה, ראו: כהן-
הטב, שם, עמ׳ 141-132. 
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ההיסטורי.28  המוקד  את  הסובבים  וההיסטוריים  הטבעיים  הנוף  ערכי  לשמירת  תרמו 

הגן הלאומי יצר טיילת רחבה לאורך החומות ומנע סלילת כבישים עורקיים ומחלפים 

רב-מפלסיים בסמוך לתחומיו.29 

אזורי העיר שנפגעו יותר מכול בתקופה בה היתה העיר חצויה, היו בעיקר במרקם 

המבונה של העיר ההיסטורית שמחוץ לחומות — לאורך קו הגבול ושטח ההפקר לשעבר, 

ריפוי  של  היעד  את  להשיג  כדי  בדרום.  לאבו-טור  בצפון  שייח׳-ג׳ראח  בין  המשתרעים 

הפצעים ואיחוי הקרעים של מרקם זה לאחר איחוד העיר, שוקמו שכונות הספר ימין-

העיר  חומת  עד  בן-הינום  גיא  במדרון  לשעבר  ההפקר  שטחי  שאננים.  ומשכנות  משה 

 — (Cultural Mile) התרבות׳  מ׳מייל  חשוב  לחלק  והפכו  הלאומי  בגן  שולבו  העתיקה, 

מונח שאימץ ראש העיר דאז טדי קולק, מן העיר גלזגו, שם קיים רצף כזה של מוסדות 

ועד  הסולטן  ובריכת  יפו  משער  המשתרע  וגנים  מבנים  רצף  זהו  בירושלים  תרבות. 
לתיאטרון ירושלים.30

מלחמת  פרצה  בטרם  עוד  ה-60 —  בשנות  החל  שתכנונו  ביותר,  החשוב  הפרויקט 

ששת הימים — אך הושלם 40 שנה מאוחר יותר — הוא ׳פרויקט ממילא׳ שנבנה באזור 

התפר שבין שער יפו לחלקה המערבי של העיר. הגלגולים שעבר אזור זה ב-150 השנים 

האחרונות משקפים נאמנה את מצבּה המשתנה של ירושלים31 מאמצע המאה ה-19 ועד 

ימינו אלה. אחד המבנים שמיטיבים להמחיש את גלגוליו של אזור זה ואת התפתחות 

התיירות בירושלים הוא מלון ׳פאסט׳. משפחת פאסט נמנתה עם הטמפלרים הראשונים 

שהגיעו לירושלים והיתה מחלוצי המלונאות המודרנית בעיר. היא שכרה את המבנה מן 

הפטריארכיה הארמנית וב-1907 פתחה בו את מלון ׳פאסט׳. ב-1917, בעקבות הכיבוש 

הבריטי, נאלצה המשפחה לעזוב את המלון, ובבניין השתכנה מפקדתו של הגנרל אלנבי. 

בראשית שנות ה-20 חכר המלונאי היהודי ג׳ורג׳ ברסקי את המלון מן הכנסייה הארמנית, 

ושמו שונה למלון ׳אלנבי׳. ב-1929 חזר המלון לידי משפחת פאסט, שהפעילה אותו עד 

שפרצה מלחמת העולם השנייה, אז גורשה משפחה זו מן הארץ עם אלפי גרמנים אחרים 

בהיותם נתיני-אויב. במלחמת העולם השנייה שימש הבניין מועדון לחיילים אוסטרלים 

(Australian Soldiers’ Club) ולאחר מכן, עד 1948, שכנו בו משרדי המסחר והתעשייה 

28 דביר, 1973, עמ׳ 140; ברקוביץ, 2000, עמ׳ 82.

29 דביר, 1969. 

30 קרויאנקר, 1988, עמ׳ 208-195. כמו כן ראו מפת ׳מייל התרבות׳ ובה מרכזי תרבות ופנאי שהתפתחו 

בו, שם, עמ׳ 185. 
31 עיקר הסקירה של פרויקט ממילא מבוסס על קרויאנקר, 2009 (ממילא). 
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של ממשלת המנדט.32 במלחמת השחרור עמד המבנה היוקרתי נטוש ומוזנח בשטח ההפקר 

שבין שני חלקי העיר. בשנות ה-50, עם העלייה ההמונית לישראל, פלשו אליו משפחות 

של עולים חדשים והתגוררו בו 19 שנה במצוקה ביטחונית וכלכלית, מול עמדות הלגיון 

הירדני. לאחר מלחמת ששת הימים הופקע הבניין על ידי ממשלת ישראל ותושביו פונו. 

בהמשך.  יוצגו  חלקם  שונים —  תכנוניים  גלגולים  עבר  והמתחם  הבניין  נהרס  ב-1975 

באמצע שנות ה-90 שוב הוקם במקום מלון חדש, שהיה אחד הפרויקטים הראשונים של 

חידוש מתחם ממילא, וגובהו לא עלה על גובה חומת העיר העתיקה הניצבת מולו.33 

שיקום מתחם-ממילא והתחדשותו לאחר מלחמת ששת הימים, היו בין יעדי הפיתוח 

הראשונים של הממשלה והעירייה לאחר איחוד ירושלים, במטרה ליצור קשר חזק ורציף 

עירוניים  לשימושים  יועד  ממילא  אזור  החדשה.  העיר  מרכז  לבין  העתיקה  העיר  בין 

׳ירושלים  מרכז  של  והחזותיים  החברתיים  הכלכליים,  היעדים  עם  שישתלבו  מגוונים 

ממחישה  עשורים,  ארבעה  פני  על  ממילא  פרויקט  של  בנייתו  התמשכות  המאוחדת׳.34 

המאבקים  מסכת  ואת  לירושלים  בנוגע  האורבנית  התכנונית  החשיבה  התפתחות  את 

שהתנהלו בנושא זה כל אותן שנים. 

מיד לאחר מלחמת ששת הימים, במסגרת הניסיונות לאחד בין שני חלקי ירושלים, 

הוסרו חומות הבטון שהפרידו בין שכונת ממילא לבין העיר העתיקה. לאחר מכן החלו 

הממשלה והעירייה לתכנן ולגבש מדיניות לשיקום אזורי הגבול הפגועים שהפכו באחת 

המתחם  את  הממשלה  הפקיעה  ב-1970  המאוחדת.  העיר  מרכז  של  חשובים  לחלקים 

והקימה חברה ממשלתית עירונית בשם ׳קרתא׳, עליה הוטלה האחריות לפינוי המתחם, 

והועברו  משפחות   350 ממילא  משכונת  פונו  ארוך  תהליך  בתום  ולפיתוחו.  לתכנונו 
לשכונות אחרות בעיר.35

תכנון המתחם נמסר לאדריכלים משה ספדיה וג׳ילבר וייל, שהכינו בראשית שנות 

תת- כבישים  מערכת  שכללה  השכונה,  של  מפורטת  תלת-ממדית  בינוי  תכנית  ה-70 

קרקעית, אך לא שמה דגש מיוחד על שימור ושיקום של מבנים קיימים.36 בתום שנים 

נמשך  שביצועה  מתוקנת  תכנית  אושרה  התכנון,  בוועדות  ודיונים  ציבורי  מאבק  של 

 :2008-1989 בין  בשלבים  שנבנו  עיקריים  חלקים  מחמישה  מורכבת  והיתה  שנה  כ-20 

32 קרויאנקר, 2005 (רחוב יפו) עמ׳ 159. פרטים נוספים על בית המלון בתקופת השלטון הבריטי בעיר, ראו: 

כהן-הטב, 2007, עמ׳ 175-173. 
33 קרויאנקר, 2009, ממילא, עמ׳ 42. בניית המלון החדש נקשרה גם עם המאבק על הבנייה לגובה והמאבק 

על קו הרקיע שהתנהל בירושלים בשנים הראשונות שלאחר מלחמת ששת הימים. 
34 קרויאנקר, 2009, ממילא, עמ׳ 166. 

35 קרויאנקר, 2009, ממילא, עמ׳ 368.

 .Safdie, 1989 36
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סלילת הכביש החוצה את עמק ממילא; חפירת חניון תת-קרקעי סמוך לשער יפו; בניית 

רחוב  לאורך  דוד׳  ׳מצודת  מלון  בניית  למתחם;  שמדרום  המדרון  על  דוד׳  ׳כפר  שכונת 

דוד המלך; ובניית שדרה להולכי-רגל בין מרכז ירושלים המערבית לשער יפו, שלאורכה 

נקבעו שימושים מעורבים של מסחר, רחבות ציבוריות, מגורים ומלונאות. פיתוח האזור 

נמשך כאמור 40 שנה ולווה מאבקים קשים שגרמו לעיכובים מתמשכים. תושבי ירושלים 

נאלצו לחיות שנים רבות בצלו של מפגע אורבני ענקי באזור הרגיש שבין העיר העתיקה 

לעיר החדשה — מפגע שהזיק, ללא ספק, לתפקוד העיר ואף פגם בחזותה ובדימויּה.37 

פרויקט ממילא הוא כיום מתחם מסחרי משולב היוצר חיבור פיזי בין העיר העתיקה 

שחיות  ירושלים,  של  השונות  האוכלוסיות  בין  ומחבר  העיר  של  המערבי  המרכז  לבין 

בדרך כלל בסגרגציה גבוהה. מתחם ממילא מצטרף בכך לאזורי המפגש האחרים, שהם 

בעיקר המוסדות להשכלה גבוהה ובתי החולים הפועלים בעיר. חשיבותו הייחודית של 

גם  הוא  העיר.  חלקי  שבין  בתפר  ובמיקומו  המסחריים  במאפייניו  הוא  ממילא  מתחם 

מהווה דוגמה ייחודית בירושלים, ובישראל בכלל, לשימוש הגובר והולך בתיירות כמנוף 

לשיקום מרכזי ערים, כדוגמת הדרלינג הרבור בסידני, אוסטרליה ופרויקט הנמל הפנימי 

של בולטימור בארה״ב. 

שיקום העיר הפנימית

מתחם ממילא, שהוא כיום חוליית החיבור העסקית-תיירותית בין העיר העתיקה לבין 

העיר הפנימית המערבית החדשה, נוגע בשוליו המערביים במרכז הישן של העיר, המכונה 

מרכז  היה  זה  אזור  ובן-יהודה).  ג׳ורג׳  קינג׳  יפו,  הרחובות  (משולש  ׳המשולש׳  אזור  גם 

העסקים הראשי של ירושלים מאז שנות ה-20 של המאה הקודמת, אלא שעשרות שנים, 

 6-2 בני  ישנים  בניינים  פניו:  את  שינה  שלא  כמעט  חצויה,  העיר  היתה  בהן  במיוחד 

לכלי-רכב,  הולכי-רגל  בין  הפרדה  ללא  צפופה,  בהם  שהתנועה  צרים  רחובות  קומות, 

חנויות עם חזיתות מיושנות ושילוט מרופט.38 התכנית לפיתוח מרכז ירושלים שהוכנה 

בשנות ה-70, שאפה לשנות את התדמית המוזנחת שדבקה במרכז העיר ולשוות לו מראה 

מן  גדול  חלק  והריסת  חדשה  כבישים  מערכת  מקיף,  פיתוח  באמצעות  ומודרני  חדש 

המרקמים הקיימים. 

ששת  מלחמת  לאחר  רחבת-היקף  ולבנייה  לפיתוח  הגוברת  הדרישה  שצוין,  כפי 

שלמים  אזורים  של  טוטאלית  הריסה  שחייבו  רבות  בתכניות  ביטוי  לידי  באה  הימים, 

37 קרויאנקר, 2009, ממילא, עמ׳ 371-369. 

38 קרויאנקר, 1988, עמ׳ 256 ואילך.
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לשם פיתוחם מחדש. בתכנית האב של ירושלים משנת 1968 הוגדרו רבות מן השכונות 

המסורתיות שבמרכז העיר כאזורי הריסה. במקומם הוצע לסלול מערכת כבישים חדשה 

ולבנות אזור מסחרי מודרני בצפיפות גדולה. אלא שמרכז העיר המורחב כלל מרקמים 

לפיתוח  הגוברת  הדרישה  שונים.  מסוגים  ארכיטקטוני  ערך  בעלי  ובניינים  היסטוריים 

באזור זה העלתה על סדר היום הציבורי את נושא השימור ועוררה את המודעות כלפיו — 

מה שמנע במידה רבה את מימושן של תכניות אלו. הריסת בית היתומות ׳טליתא קומי׳ 

באזור   (Alliance Française) חברים׳  ישראל  ׳כל  המקצועי  הספר  ובית  העיר  במרכז 

מחנה-יהודה, היתה תמרור-אזהרה חשוב בתהליך זה. הציבור הרחב ואבות העיר הכירו 

במרוצת השנים בכך שגם לבניינים ולמרקמים היסטוריים, שהוקמו מחוץ לחומות לפני 

100 שנה, יש חשיבות רבה בשימור מורשת הבנייה של העיר. כך החל תהליך הדרגתי 

זיכרון-משה,  אוהל-משה,  נחלת-שבעה,  כגון  העיר,  במרכז  שכונות  ושיקום  שימור  של 

מזכרת-משה ואזורים ומבנים היסטוריים רבים נוספים שהפכו ברבות הימים למרקמים 
תוססים המושכים מבקרים בעיר החדשה.39

על  שעבר  למה  טובה  דוגמה  היא  מחדש  ופיתוחה  נחלת-שבעה  להריסת  התכנית 

מרכז ירושלים משלהי שנות ה-60 ועד היום. נחלת שבעה היא אחת השכונות היהודיות 

הראשונות שנבנו מחוץ לחומות העיר העתיקה בשלהי שנות ה-60 של המאה ה-19. מאז 

ייסודה, שמרה השכונה על אופייה המיוחד: בתים קטנים בני 2-1 קומות, גגות רעפים, 

בידי  שהוכנה  לירושלים,  הראשונה  המתאר  תכנית  צרות.  וסמטאות  פנימיות  חצרות 

האדריכל הבריטי קליפורד הולידיי ב-1930, ראתה במרבית השכונות היהודיות הוותיקות 

 reconstruction) בירושלים, ובהן נחלת-שבעה, אזורים שראוי להרסם ולבנותם מחדש

area). תכנית זו לא מומשה, אך נותרה בתוקף משפטי וזכתה באישור מחודש בתכנית 
המתאר של הנרי קנדל משנת 1944. גם בתכנית זו כונתה השכונה כאזור ׳בעל צפיפות 

יתר׳ (overcrowded and congested area). נקבע כי היא אינה ראויה למגורים מפאת 

מחדש.  ולהקימה  להרסה  יש  ולכן  בה,  השוררת  הדיור  וצפיפות  הירוד  הפיזי  מצבה 

התכנית לוותה בהנחיה שאין להתיר בנייה חדשה בשכונה; דהיינו, הקפאת המצב הקיים 

והימנעות מהוספת בתים חדשים, על מנת שלא ייתוספו לשכונה גורמים כלכליים בעלי 

ערך, כדי לאפשר את פינוי תושבי השכונה ובניינה מחדש בבוא העת. דווקא החלטות אלו, 

שהורו על הריסה והקפאה, הן שאפשרו באורח פרדוכסלי לשמר ולשחזר את השכונה. 

כלומר, ההחלטה התכנונית להקפיא ולהרוס, שחסרה את הכלים לביצוע, היא שהביאה 

לשימור המרקם הפיזי של האזור, למרות היותו ירוד ובעייתי. 

39 עיריית ירושלים, 1992; קרויאנקר, 1981, עמ׳ 454-418; הנ״ל, 1988, עמ׳ 53-50, 304-339; ילינק, 2011, 

עמ׳ 161-106 והמקורות הרבים המובאים שם בנושא זה.
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התכנית לפיתוח מרכז ירושלים מראשית שנות ה-70, כללה את הרס שכונת נחלת-

שבעה וחצר פיינגולד הסמוכה. התכנית שמה לה למטרה לשנות מן היסוד את דמותו 

של המרכז העירוני בירושלים, ולשוות לו ממד מונומנטלי, כיאה לבירת ישראל. במסגרת 

תכנית זו היתה נחלת-שבעה אמורה להפוך לגינה עירונית גדולה ומרשימה, מוקפת בניינים 

רבי-קומות שישמשו מרכז עירוני מסחרי, משרדים ושימושים אחרים המתאימים למרכז 

עירוני.40 אולם אז החלו רוחות חדשות מנשבות בתפיסת התכנון של ירושלים. תודעת 

השימור הגוברת בעולם המערבי הגיעה גם לישראל, ובירושלים החלה רווחת תפיסה כי 

אין להוציא ישן מפני חדש וכי יש חשיבות רבה לשימור מורשת העבר.41 

נחלת-שבעה זכתה בסופו של דבר להכרה כשכונה בעלת ערך היסטורי רב, בהיותה 

השלישית  והשכונה  לחומות  מחוץ  הפרטית  היוזמה  את  המייצגת  הראשונה  השכונה 

להיות  השכונה  על  כי  נאמר  השיקום  בתכנית  העתיקה.  העיר  לחומות  מחוץ  שנבנתה 

מוקד פעילות עירונית וכי יש להתייחס בחיוב לנטייה הגוברת לכניסת עסקים חדשים 

לאזור, בעיקר בתי-קפה, מסעדות, גלריות ובוטיקים. הימצאותה של השכונה בלב מרכז 

העסקים הירושלמי, ואופיים המיוחד של המבנים והסמטאות, מתאימים לסוג זה של 

פעילות ומושכים בני-נוער ותיירים. אלא שהפעילות המסחרית המואצת דורשת הכוונה. 

התכנית קבעה את רשימת העסקים המותרים בשכונה, שהם בעיקר חנויות, בתי-קפה 

ומסעדות, וחייבה כל בעל-עסק לפעול בתיאום עם היחידה לאיכות הסביבה. במסגרת 

השיקום נעשו בשכונה עבודות רבות היקף. שוקמה התשתית הרעועה שנותרה כמעט ללא 

וריהוט- תאורה  הותקנו  והרחובות,  הבתים  חזיתות  שופצו  המנדט,  תקופת  מאז  שינוי 

רחוב והוסרו, ככל שניתן, התוספות המאוחרות. במרכז עבדות השיקום עמדה הפיכתו 

של רחוב סלומון למדרחוב. שנים ארוכות היה זה רחוב מסחרי רגיל, הומה רכב, שקישר 

בין רח׳ הלל לרחובות יפו ושמאי. בדומה לשכניו הוותיקים הסמוכים לו — הרחובות 

בן-יהודה, דורות ראשונים ולונץ, בהם מרוכזים מרבית העסקים, בתי הקפה, הפאבים 

ומוקדי המסחר בשכונה — הוסב אף רחוב סלומון למדרחוב. זהו כיום אחד הרחובות 

ההומים מבלים עד השעות הקטנות של הלילה.42 

ריצוף המדרחוב של נחלת-שבעה ושל הרחובות הסמוכים לה נקשר כמובן לרעיונות 

החדשניים שרווחו במערב בשנות ה-50 וה-60 ליצירת מרכז למסחר וקניות ללא תנועת 

רכב (pedestrianization) שהגיעו לירושלים באיחור של כ-20 שנה.43 בין עקרונות התכנית 

40 קרויאנקר, 1988, עמ׳ 266-256.

Lichfield, 1988 41; שובל, 1998. 

42 קמחי, 1989 עמ׳ 69-67.

43 קרויאנקר, 1988, עמ׳ 275. 
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לצמצם  הומלץ  ה-90,  שנות  בשלהי  שגובשה  ירושלים,  של  העירוני  המרכז  להתחדשות 

את תנועת הרכב המנועי במרכז העיר, לעודד הליכה ברגל ולחזק את השימוש בתחבורה 
הציבורית.44

בימים  ונשלמים  הולכים  המערבית  ירושלים  של  הפנימית  העיר  והחייאת  שיקום 

אלה. בכלל זה בולטת לאחרונה הפעלתה של הרכבת הקלה החוצה את מרכז העיר לאורך 

רחוב יפו.45 

השלמת פעולות השיקום במתחמים העירוניים השונים הופכת ללא ספק את העיר 

העתיקה וחלקים מן העיר החדשה למרכז תיירות ראשי (מת״ר) של העיר המאוחדת.46 

תהליך זה הוא, במידה רבה, החייאה של המת״ר המשותף לעיר העתיקה והחדשה, אשר 

נוצר לראשונה בתקופת המנדט, אך דמם בתקופת העיר המחולקת. לאחר איחוד העיר 

נוצר החיבור מחדש, כאמור באמצעות החייאתם ושיקומם של כמה מתחמים בולטים. 

ואולם, כפי שקרה בערים אחרות בעולם, גם בירושלים המאוחדת נוספו למת״ר גורמי-

משיכה עירוניים נוספים, דוגמת קריית המוזיאונים. 

התהוות קריית המוזיאונים

אחת המגמות הבולטות בתיירות העירונית בעשורים האחרונים היא הקמת מוזיאונים 

והשקעה מרובה בעיצובם ובאוספים המוצגים בהם.47 המוזיאונים הפכו לאחד מגורמי 

לכך  נוסף   1967 שלאחר  ובירושלים  העירונית  התיירות  בתעשיית  העיקריים  המשיכה 

ישראל  מוזיאון  הוא  הנדונה  בתקופה  בעיר  שפעל  המרכזי  המוזיאון  בנוף.  בולט  ביטוי 

אבי  בישראל.  והחשוב  הגדול  למוזיאון  ונחשב   65 במאי  נפתח  בגבעת-רם,  שהוקם 

המוזיאון ומייסדו היה ראש עיריית ירושלים טדי קולק, שגם גייס עבורו תרומות ואוספים 

חשובים מרחבי העולם. המוזיאון מכיל יותר מ-500,000 חפצי אמנות, המייצגים את שלל 

היודאיקה,  האתנוגרפיה,  הארכאולוגיה,  בתחומי  אוספים  בו  מצויים  העולם.  תרבויות 

מבקרים  אליו  שמשך  החשובים,  האגפים  אחד  העולם.48  ואמנות  הישראלית  האמנות 

רבים עוד מראשית ימיו, הוא היכל הספר, בו מוצגות תגליות ארכאולוגיות יוצאות-דופן: 

מגילות מדבר יהודה (׳המגילות הגנוזות׳) וכתבי-יד עתיקים ונדירים של התנ״ך כגון כתר 

ארם צובה. 

44 מנור, 2011, עמ׳ 178-163; קוץ, שם, עמ׳ 185-180.

45 החברה הממשלתית לתיירות ואחרים, 1995; קרויאנקר, 2003 (הרכבת הקלה). 

 .Shoval, 2009 46

 .Hamnett & Shoval, 2003 47

Snyder, 2005, pp. 6-21; Katz,1968, pp. 13-31 48; קולק, 1994, עמ׳ 328-320.
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מיקומם של המוזיאון והיכל הספר לא היה מקרי. כפי שראינו כבר, הקמתם באזור 

זה השתלבה עם המגמה לרכז את מוסדות השלטון הישראליים וליצור בסמיכות מרכז 

חינוכי-תרבותי שיכלול את האוניברסיטה העברית בגבעת-רם ואת מוזיאון ישראל, שהפך 

למוזיאון  בסמיכות  הספר  היכל  של  הקמתו  המוזיאונים.  לקריית  גרעין  הימים  ברבות 

של  לישראל  ימינו  של  ישראל  בין  הקשר  את  סימלה  בסמוך,  שהוקם  הכנסת  ולמשכן 

ימים עברו. הקונסטלציה לא היתה מקרית ובאה לתת גושפנקה היסטורית-ארכאולוגית 

לישראל החדשה, המתבססת על מורשת העבר.

בשנות ה-90 נפתחו שני מוזיאונים בסמוך למוזיאון ישראל: מוזיאון המדע ומוזיאון 

גם  במקום  לקום  מתוכנן  בעתיד  צנועה.  מוזיאונים  קריית  נוצרה  וכך  המקרא,  ארצות 

מוזיאון הטבע החדש של ירושלים. 

שימור שטחים פתוחים, ריאות ירוקות ותצפיות-נוף

שימור שטחים פתוחים, ריאות ירוקות ותצפיות-נוף, הוא אלמנט מוכר בעידן התיירות 

כגון  בעיר,  ואלגנטי  טבעי  במקום  רבים  במקרים  ממוקם  הוא  המודרנית.  העירונית 

שפת הים או גדת הנהר והפעילות בו הופכת חשובה ומרכזית בגיבוש ובעיצוב המרקם 

ההרים  ונופי  המדבר  אלא  חוף  אינו  בירושלים  הטבעי  האלמנט  העיר.49  של  התיירותי 

העוטרים את העיר. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא טיילת ארמון הנציב המשקיפה 

האס  טיילת   — טיילות  בשתי  מדובר  למעשה  מדרום.  וסביבתה  העתיקה  העיר  לעבר 

וטיילת שרובר. הראשונה, הבנויה על רכס ארמון הנציב, נפתחה לציבור ב-1986 והשנייה, 

משפחת  ידי  על  ניתנה  הגן  להקמת  הראשונית  התרומה  ב-1989.  נפתחה  לה,  הצמודה 

האס מסן-פרנציסקו, שהקימה את מפעלי הג׳ינס הראשונים בארה״ב. תכנון הגן בטיילת 

סביבה  ולעיצוב  לגנים  האדריכלים  מגדולי  הלפרין,  לורנס  בידי  הופקד  הנציב  ארמון 

קרן  של  המיוחדת  התרומה  אהרונסון.  שלמה  הירושלמי  הנוף  אדריכל  ובידי  בארה״ב, 

שרובר מימנה את בניית הטיילת ואחזקתה, אך נועדה גם לפעילות שוטפת.50 הטיילת 

משיכה  מוקד  הם  העתיקה,  העיר  אל  ממנה  הנשקף  הייחודי  והמראה  הנציב  בארמון 

ראשון במעלה לתושבים ולתיירים ובמקום מתקיימים מופעים ואירועים שונים. ואולם, 

נחלה  הסביבה  לערביי  יהודים  בין  ייחודי  מפגש  מקום  גם  תשמש  שהטיילת  השאיפה 

הצלחה חלקית בלבד נוכח מעשי אלימות נגד מבקרים במקום ואף כמה אירועי דקירה. 

 .Williams, 1995; Towner, 1996 49

50 קולק, 1994, עמ׳ 326-321; אהרונסון, 1994, עמ׳ 107-106; רוזנבליט ושילר, 1990, עמ׳ 18-9. 
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הגידול הדרמתי בשירותי האירוח במערב העיר, 
לעומת הסטגנציה במזרחּה

כפי שצוין בתחילת הפרק, בתקופה בה היתה ירושלים מחולקת לא נוספו חדרי-אירוח 

רבים בחלקּה המערבי, אך הביקוש הגדול לתיירות בעקבות איחוד העיר הביא לבנייה 

העיר,  של  הרקיע  קו  על  חותמם  את  הטביעו  אשר  גדולים  בתי-מלון  של  אינטנסיבית 

בעיקר בחלקּה המערבי. כדוגמאות לכך אפשר למנות את מלון ׳לאונרדו פלאזה׳ הניצב 

על רחוב קינג ג׳ורג׳ (׳שרתון פלאזה׳ לשעבר), ואת מלון ׳קראון פלאזה׳ (׳הילטון׳ לשעבר) 

הניצב ליד בנייני האומה בכניסה המערבית לעיר. 

כבר  אולם  העיר,  במזרח  דווקא  האירוח  חדרי  מרבית  נמצאו  ה-60  שנות  סוף  עד 

בראשית שנות ה-70 השתווה מספר החדרים בין מערב העיר למזרחּה ועמד על כ-1,700 

שנות  באמצע  העיר:  מערב  לטובת  וגדל  הפער  הולך  ומאז  חלקיה  משני  אחד  בכל  חדר 

 ;(58%) חדרים   5,546 של  סך  מתוך  חדרי-אירוח  כ-3,200  העיר  במערב  נמצאו  ה-70 

בראשית שנות ה-90 נמצאו בצד המערבי 5,179 חדרי-אירוח מתוך סך של 7,196 חדרים 

(72%) ובשנת 2000 נמצאו בעיר המערבית 7,127 חדרים מתוך 9,107 חדרי-אירוח (78%) 

בעיר. בחלק המזרחי של העיר חל גידול כלשהו במספר חדרי המלון רק עד אמצע שנות 

ה-70 — גידול של קרוב ל-600 חדרים ביחס לראשית התקופה, אלא שמאז נרשמת ירידה 

עקבית במספר חדרי המלון הנבנים במזרח העיר. 

לאורך השנים הוכנו תכניות רבות, יחסית, לפיתוח התיירות בירושלים. תכניות אלו 

את  להגדיל  שכדי  במחשבה  בעיר,  המלון  חדרי  מצאי  הגדלת  בנושא  בעיקר  התמקדו 

מספר התיירים המגיעים לישראל יש להכין מלאי מספיק של חדרים בירושלים, שהיא 

מוקד התיירות החשוב ביותר לתיירות הנכנסת לישראל. יש לציין שכל ארבע התכניות 

הלאומיות לפיתוח התיירות שנערכו לאחר 1967 (511970, 521975, 531987 ו-541996) ראו 

חשיבות רבה בהגדלת מצאי חדרי המלון בירושלים. תכניות אלו הגדירו מספרי-יעד של 

חדרי-מלון בירושלים, אך לא הציעו את הפריסה הפנים-עירונית של בתי המלון. התכנית 
הראשונה שעסקה בתפרוסת בתי המלון התפרסמה ב-55.1977

תכנית-פיתוח מפורטת ראשונה לתיירות בירושלים, הכוללת גם התייחסות למבנה 

הפנים-עירוני, פורסמה בסוף שנות ה-80 ויעדיה כללו הגדלת חלקה של ירושלים בתיירות 

51 התיירות: תכנית הפיתוח 1975-1971.

.Leitersdorf and Goldenberg, 1976 52

.Mazor, 1987 53

.Goldenberg, 1996 54

55 עיריית ירושלים ומשרד התעשייה, המסחר והתיירות (1977).



29

האירופית ובתיירות הפנים-ישראלית, פיתוח תיירות-כנסים בין-לאומית וייצוב תנודות 

מזרח  העיר,  מרכז  עיקריים:  אזורים  ארבעה  כללה  הפיתוח  תכנית  בתיירות.  עונתיות 

התכנית  הנציב).  ארמון  טיילת  אלנבי,  (מחנה  העיר  ודרום  האומה  בנייני  מתחם  העיר, 

סקרה את המצב הקיים בנושאי תיירות באותה עת, והגדירה יעדים אופרטיביים לביצוע 
בתחומי המלונאות, הבילוי והתרבות בירושלים.56

בתכנית המתאר הארצית למפעלי-תיירות ולשטחי-נופש, שהוכנה באמצע שנות ה-90, 

מרבית  של  להגעתם  תנאי  שהוא  ישראל,  של  המרכזי  התיירות  כאתר  ירושלים  מותגה 

התיירים ארצה. ברוח היציבות הגאופוליטית ששררה בישראל באותם ימים, התבססה 

התכנית על תחזית של חמישה מיליון תיירים בשנת 2020, וירושלים נתפסה כאטרקציה 

המרכזית של הארץ, על בסיס ״מורשתה התרבותית-דתית, ערכיה ההיסטוריים והחוויה 

חדרי-  10,000 להוסיף  הציעה  התכנית  הקודש״.57  בארץ  בביקור  הטמונה  הרוחנית 

אירוח בתחומי העיר, ועוד 3,000 במרחב הסמוך לה. היא הביאה בחשבון את הרגישות 

תרבותי  מערך  המשלבת  כסביבה   — והטבעי  הפיזי  לנוף  בנוגע  בירושלים  שהתפתחה 

את  המקיפים  ירוקים  ואזורים  מדבר  עם  ודתית,  לאומית  היסטורית,  מבחינה  ייחודי 

העיר מסביב. לכן קבעה התכנית כי הטיפול בעיר מחייב נקיטת אמצעי זהירות בתחומים 

הפיזיים של עקרונות הבינוי, שמירה על ריאות ירוקות ועמקים פתוחים ושימור המורשת 

יזכה  שימושי-קרקע  על  קונפליקט  בכל  כי  קבעה  בתכנית  המוצעת  המדיניות  הבנויה. 

העיר  של  ותדמיתה  חזותה  אחרים;  אינטרסים  פני  על  לעדיפות  התיירותי  האינטרס 

יישמרו בקפידה, תוך מניעת בנייה במבואות העיקריים לעיר; יישמרו מבטים פתוחים 

באזורים בעלי חשיבות נופית רבה; תימשך הבנייה באבן מקומית ויישמר עקרון החיץ 

סביב ירושלים; יפותחו מתחמי-תיירות חדשים; מרכז העיר ישוקם; מבנים היסטוריים 

׳פיתוח בר-קיימא׳  במושג  לראשונה  לבתי-מלון. התכנית נוקבת  יוסבו  וחלקם  ישוקמו 

שהופיעו  הרעיונות  מן  חלק  בהמשך,  שיוצג  כפי  העירוני.58  התיירות  לפיתוח  בהקשר 

בתכנית זו יושמו הלכה למעשה במשך השנים. 

ברוח היציבות הגאופוליטית היחסית ששררה בשלהי שנות ה-90 בעקבות הסכמי 

וראש  התיירות  שר  הקימו   ,(2000) המילניום  לשנת  הציפיות  רקע  ועל   (1993) אוסלו 

עירית ירושלים ועדת היגוי לפיתוח ולקידום התיירות לירושלים, במטרה להכין תכנית-

56 ז. וינשל ור. פרידמן (עורכות), ירושלים — תכנית פיתוח תיירות, ירושלים 1988.

57 משרד התיירות, משרד הפנים ומנהל מקרקעי ישראל, תכנית-מתאר ארצית למפעלי תיירות ושטחי נופש 

תמ״א 12, ירושלים 1996, עמ׳ 64. 
הבאים  הדורות  ביכולת  לפגוע  מבלי  הנוכחי  הדור  לצורכי  מענה  הנותן  פיתוח  הוא  בר-קיימא  פיתוח   58

לספק את צורכיהם. דיון נרחב על פיתוח בר-קיימא בירושלים: עיריית ירושלים, החטיבה לתכנון אסטרטגי 
ומחקר, תכנית-אב אסטרטגית לירושלים 2020, כרך 5, ירושלים 2003. 
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כי:  נקבע  ההיגוי  ועדת  המלצות  בין  בשנים 2000-1993.  בעיר  התיירות  לפיתוח  פעולה 

״שיפור מעמדה הבינלאומי של ישראל בשלוש השנים האחרונות יוצר הזדמנות ראשונה 

במעלה להגדיל את התיירות באפן ניכר״. כמו כן קבעה הוועדה כי יש להיערך לקראת 

הנוגע  בכל  הן  השכנות,  המדינות  עם  וקשריה  ישראל  של  במעמדה  הצפוי  ״השיפור 

לתיירות ערבית מוסלמית אשר עתידה לזרום ארצה, והן בכל הנוגע להתפתחות תיירות 

שהנחו  והאמונה  ההערכות  באזור״.59  המדינות  בין  הגבולות  של  פתיחתם  עם  אזורית 

ולקידום  לפיתוח  ההיגוי  ועדת  את  להקים  ירושלים  עיריית  ואת  התיירות  משרד  את 

התיירות לירושלים, התבססו על ״הפוטנציאל הקיים בתיירות לישראל, ועל הקביעה כי 

ניתן להגיע בהיערכות מתאימה לשני מיליון וחצי תיירים בשנת 1996, לשלושה מיליון 

תיירים בשנת 1998, ולשלושה מיליון וחצי תיירים בשנת 2000״.60 יישום המלצות הוועדה 

יכול, לדעת חבריה, לפתוח ״פתח להפיכת ירושלים, בירת ישראל למנוף כלכלי לפיתוח 

התיירותי  למרכז  השלום,  בוא  עם  ירושלים,  של  להפיכתה  וכן  כולה  במדינה  התיירות 

החשוב ביותר במזרח התיכון״.61 במילים אלו היה כדי להצביע על הקשר ההדוק שראו 

ביסוסה  לבין  ירושלים,  של  והאורבני  הגאופוליטי  הדתי,  ייחודה  בין  המדינה  קברניטי 

כעוגן מרכזי לתיירות בישראל. 

 ,2000 בספטמבר  שפרצה  אל-אקצה׳),  (׳אינתיפאדת  השנייה  שהאינתיפאדה  אלא 

התיירות  במגמת  שנים  כמה  של  דרמתית  לצניחה  והביאה  התכניות  מן  חלק  גדעה 

לחידוש  הביא  האינתיפאדה  של  ההדרגתי  מיגורה  בפרט.  ולירושלים  בכלל  לישראל 

התיירות לירושלים ולהמשך ביצוען של כמה מן התכניות שנעשו, כאמור, עוד באמצע 

שנות ה-90. 

תהליך נוסף שהתרחש בתחום האירוח, היה ירידה הדרגתית בשהות הממוצעת לתייר 

מ-3.7 לילות בממוצע בתחילת שנות ה-80 ל-2.7 לילות בממוצע בשנת 2000. כמו כן חלה 

ירידה הדרגתית בשהות הממוצעת של ישראלים בעת ביקורם בעיר, מ-2.2 לילות בממוצע 

אופייני  זה  תהליך  ה-62.90  שנות  בסוף  בממוצע  לילות   1.6 לכדי  ה-80,  שנות  בתחילת 

לתיירות העירונית בעולם כולו, והוא מוסבר בריבוי החופשות מחד-גיסא ובהתקצרות 

59 משרד התיירות, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, ועדת ההיגוי לפיתוח התיירות בירושלים, 

דו״ח מסכם, יולי 1993, עמ׳ 14-12. 
60 שם, עמ׳ 14.

61 שם, עמ׳ 17.

State of Israel Central Bureau of Statistics and the Ministry of Tourism. Various editions 1971- 62

.2012. Tourism and Hotel Services Statistics Quarterly. Jerusalem
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ֹמִשכן של החופשות מאידך-גיסא, בעיקר עקב השינוי בדפוסי העבודה ובשכלול אמצעי 

התחבורה המאפשרים להרבות את מספר החופשות ולקצר את משכן.63 

עוד נתון מעניין עולה מניתוח מספר הלינות בירושלים וממאפייני הלנים. מתברר כי 

בין השנים 2000-1980 חלה תזוזה ברורה ביחס שבין מספר הלנים במלונות בירושלים 

לעומת מספר הלנים בשני מוקדי התיירות האחרים בישראל — תל-אביב ואילת.64 ב-1980 

עמד מספר הלינות בירושלים על כ-24% מכלל הלינות בישראל, בעוד שבתל-אביב נרשמו 

באותה שנה כ-20% מהן ובאילת כ-11%. בשני העשורים שלאחר מכן התחוללה תמורה 

בולטת בחלוקה זו: בשנת 2000 נרשמו בירושלים כ-18% מן הלינות, בתל-אביב כ-10% 

ואילו באילת צמח מספר הלינות לכ-32% מכלל הלינות בבתי-מלון בישראל. 

לבין  ישראלים  לינות  בין  יחסית  חלוקה  על-פי  הלינות  של  יותר  מדוקדקת  בחינה 

לינות תיירים, מגלה תמונה מורכבת יותר: בלינות התיירים שמרה ירושלים על הבכורה 

ועל יציבות במשך שני העשורים האחרונים של המאה העשרים, כאשר 30% מבין לינות 

התיירים  מלינות  כ-24%  ה-80  שנות  בתחילת  היו  בתל-אביב  בירושלים.  היו  התיירים 

מלינות  כ-10%  ה-80  שנות  בראשית  היו  באילת  ואילו  כ-16%  היוו  הם  המאה  ובתום 

שמרה  ירושלים  כי  מלמדת  זו  עובדה  מכן.  לאחר  עשורים  שני   17% לעומת  התיירים 

למעשה על מעמדה היחסי בלינות תיירים בישראל. 

לעומת זאת נמצא כי השינוי הגדול בחלקה של ירושלים מתוך כלל הלינות בישראל, 

התחולל בלינות של ישראלים. בחינת לינות הישראלים מלמדת כי בראשית שנות ה-80 

בארץ  בבתי-מלון  ישראלים  של  הלינות  מכלל  כ-8%  על  בירושלים  בלינות  חלקם  עמד 

והוא הלך וירד עד כדי 5% מכלל הלינות של ישראלים בבתי-מלון בארץ בשנת 2000. גם 

חלקה היחסי של התיירות הישראלית הלנה בתל-אביב ירד באותן שנים באופן דומה. 

בראשית  מכ-16%  ישראלים,  בלינות  אילת  של  חלקה  דרמתי  באופן  צמח  זאת  לעומת 

שנות ה-80 לכ-46% בשנת 2000. גם החלק היחסי של מספר הלנים במלונות ים המלח 

הלך וצמח עם השנים. מכאן שהנתון שיצר את השינוי במגמת הלינות בירושלים מ-24% 

ברמת  בעלייה  מקורו  ה-90,  שנות  בסוף  לכדי 18%  ה-80  שנות  בראשית  הלינות  מכלל 

החיים בישראל, שאפשרה ליותר ישראלים לצאת לחופשות בבתי-מלון. בעקבות מגמה זו 

ירד חלקה היחסי של ירושלים בתיירות הפנים, עקב השינוי בדפוסי הלינה של ישראלים 

בלבד, ולא של התיירות הנכנסת. נמצא, אפוא, שבעשורים האחרונים, למרות התמורות 

 Shaw, G. and Williams, A. M. (2002 2nd edition) Critical Issues in Tourism: A Geographical  63

.Perspective. Oxford: Blackwell
64 שנתון סטטיסטי לירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2001, עמ׳ 287.
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תיירי  בקרב  הבולט  מעמדה  על  ירושלים  שמרה  לישראל,  התיירות  בתנועת  והתנודות 

החוץ הפוקדים את העיר. 

בחינה גאוגרפית של הצמיחה בשירותי האירוח במערב ירושלים, מלמדת כי לאחר 

התפר  קו  באזור  בתי-מלון  לבניית  מיוחדת  תשומת-לב  ניתנה  הימים  ששת  מלחמת 

ככלי  בתיירות  השימוש  על  מעידה  זו  תשומת-לב  לשעבר.  הגבול  קו  הוא   — העירוני 

לאיחוי הקרע בין חלקי העיר. התיירות נתפסת כפעילות בעייתית פחות בעיני תושביה 

שנוצרה  המציאות  רקע  על  התיירות.  מענף  הם  אף  המתפרנסים  העיר,  של  הערבים 

בירושלים בתום מלחמת ששת הימים, עת נמצאו שטחי-הפקר גדולים ומוזנחים דווקא 

באזורי המגע המבונים והפעילים שבין מזרח העיר למערבה, הוגדרו אזורי התפר הללו 

כחיוניים ליצירת גשר חי בין שני חלקי העיר.65 אחד הכלים הבולטים ליצירת גשר כזה 

היה בניית שירותי-אירוח באזורי התפר — פעולה שנקשרה לא אחת, כפי שנראה להלן, 

קו  אופי  על  שהתפתח  והמאבק  להיבנות  הצפויים  המבנים  גובה  על  שנתגלע  בוויכוח 

הרקיע של ירושלים.66 

דוגמה טובה לכך היא מתחם מנדלבאום, ששימש נקודת-מעבר בין שני חלקי העיר 

בתקופה בה היתה העיר מחולקת. גופי התכנון העירוניים ראו באזור זה, שנמצא מצפון 

לשער שכם − בין השכונות בית-ישראל לשייח׳-ג׳ראח — יתרונות אחדים לייעוד הקרקע 

הזיתים;  ולהר  הצופים  להר  העתיקה,  לעיר  מנדלבאום  מתחם  של  קרבתו  למלונאות: 

למרכז  סמיכותו  ומוסדות-ציבור;  שירותי-תחבורה  למרכזי-מסחר,  ממנו  טובה  נגישות 

העסקים הראשי במערב העיר ולמרכז העסקים המזרחי; איכות-סביבה גבוהה ומבטי-

הקרקע  זמינות  המתחם;  של  המזרחי  בצד  בעיקר  רבים,  מלונות  של  קיומם  יפים;  נוף 

לבנייה, בהיותה שייכת למנהל מקרקעי ישראל; היות המלונאות ענף ניטראלי מתאים 

לאזור התפר; יכולתה של המלונאות ליצור מוקד של פעילות מסחרית שתפגיש בין שתי 

האוכלוסיות המתגוררות בעיר ותשרת גם את התיירים הרבים שמגיעים לאזור.67 

שני  בין  שחצץ  התפר  קו  לשיקום  רבים  מאמצים  נעשו  האחרונים  בעשורים  ואכן, 

לאיחוד  כמנוף  משמשת  התיירות  זו  במסגרת  קשה.  פיזית  מהזנחה  וסבל  העיר  חלקי 

הוא  בהם  הבולטים  שאחד  פרויקטים,  כמה  ונשלמים  הולכים   2000 שנת  מאז  העיר. 

כאמור פרויקט ממילא, בו הוקמו דירות יוקרה, מרכז מסחרי, וכ-800 חדרי-מלון.68 

65 מרגלית, 1994, עמ׳ 112-110. 

היא  לשעבר,  מחולקות  בערים  תפר  ואזורי  קרבות  באזורי  אירוח  ושירותי  תיירות  שירותי  בניית   66

Shoval, & Cohen- :אסטרטגיה ידועה אשר מצאה ביטוי גם בירושלים בשנים הנדונות כאן. על כך ראו
.Hattab, 2001, pp. 908-925

67 עיריית ירושלים, מחלקת תיכנון העיר, אגף מדיניות תכנון, אזור התפר — מדריך תכנון, אפריל 1981.

68 קרויאנקר, ממילא.
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השימוש בתיירות לשיקום קו התפר הוא פרקטיקה נפוצה ברחבי העולם בשלושת 

העשורים האחרונים. בעידן הפוסט-תעשייתי משמשת התיירות, במקרים רבים, כמנוף 

פלאטץ  הפוטסדאמר  אזור  היא  לכך  במיוחד  מעניינת  דוגמה  ערים.69  מרכזי  לשיקום 

בברלין.70 אזור זה היה מן המרכזיים בברלין טרם חורבנה ב-1945, והפך לאזור גבול בין 

שטחי הכיבוש הרוסי והאמריקני, עד שבשנות ה-60 הוקמה חומת ברלין שחצתה אותו. 

לאחר איחוד שתי הגרמניות הפך אזור זה לפרויקט השיקום הגדול ביותר של ברלין — 

מעין סמל לאיחודה ותחייתה של העיר ושל גרמניה כולה. במקום נבנו שני פרויקטים 

 Sony Center נקרא  האחד  פוסטר.  כנורמן  נודעים  אדריכלים  ידי  על  שתוכננו  ענקיים 

היו  ברלין  של  התפר  בקו  השיקום  פעולות  את  שהניעו  הכוחות   .Daimler City והשני 

חברות רב-לאומיות גדולות, ובדומה למתחם ממילא, מתחמים אלה משלבים שימושי-

קרקע שונים כמו משרדים, מגורים, מלונאות ופנאי, והם הפכו שם נרדף לחיבור בין שני 

חלקי העיר.

התפתחות שירותי התיירות באזור קו התפר בירושלים, בייחוד באזור שייח׳-ג׳ראח 

התמורות  של  רבה  ובמידה  עירונית,  התפתחות  של  תולדה  היא  ממילא,  ובאזור 

הגאופוליטיות הרבות שפקדו את העיר במחצית השנייה של המאה ה-20 תחת השלטון 

העות׳מאני, השלטון הבריטי (1917), השלטון הירדני-ישראלי (1967-1948) ולבסוף תחת 

שלטון ישראל. אולם למרות שלגורם הפוליטי נודעת חשיבות רבה בהתפתחות ריכוזים של 

בתי-מלון, המודל של אשוורט (Ashworth, 1989) לגבי מיקום בתי-מלון בעיר היסטורית-

בתקופה  בירושלים  המלון  בתי  התפרסות  את  להסביר  לדעתנו,  מתאים,  תיירותית 

הנחקרת.71 מלונות ׳מצודת ירושלים׳, ׳וולדורף אסטוריה׳ ופרויקט ממילא מסמלים את 

החזרה ואת הבינוי מחדש של המרכז העירוני (ותואמים את האות E שבמודל). יש לציין 

העיר  מודל  פי  על  המנדט  בתקופת  עוד  תיירותית  היסטורית  לעיר  הפכה  ירושלים  כי 

ההיסטורית-תיירותית, אלא שחלוקתה מנעה את המשך התפתחותה הטבעית. בעשורים 

האחרונים שעברו מאז איחודה, העיר הולכת ומשלימה את הפיכתה לעיר תיירותית, הן 
על פי מודל העיר ההיסטורית התיירותית והן על-פי מודל שירותי האירוח.72

בחינת מספר חדרי האירוח ותפרוסתם במרחב העירוני של ירושלים בסוף העשור 

בהשוואה  מהפכה  בעיר  התחוללה  זה  בתחום  כי  מלמדת  ה-21,  המאה  של  הראשון 

לתקופה בה היתה מחולקת. בשנת 2000 היו בירושלים כמעט 10,000 חדרי-מלון וחדרים 

.Owen, 1990; Falk, 1992; Law, 1992; Robertson, 1995 69

.Strom, 2001 70

.Shoval & Cohen-Hattab, Urban hotel development 71

 Cohen-Hattab, K. ׳Historical Research and Tourism Analysis: The Case of the Tourist-Historic 72

.City of Jerusalem׳, Tourism Geographies, 63(2004), pp. 279-302
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באכסניות נוצריות, כארבע-חמישיות מהם בצד המערבי של העיר. בחינה גאוגרפית של 

תפרוסת שירותי האירוח בצד המערבי של העיר מלמדת על צמיחת בתי-מלון בשישה 

ובתי-מלון  מאכסניות  בעיקרו  מורכב  העתיקה —  העיר  בתוך  האחד  בולטים:  ריכוזים 

המנוהלים על ידי העדות הנוצריות השונות והוסטלים המיועדים לפלח התיירות המכונה 

׳תרמילאים׳; השני במרכז העסקים הראשי של העיר המזרחית — באזור משולש הרחובות 

סולטן סולימאן, סלאח א-דין ודרך שכם. ריכוז זה התהווה כאמור בתקופה בה היתה 

ירושלים מחולקת, כשבצד הירדני נותרו רוב אתרי התיירות הראשיים של העיר ובצד 

הישראלי היו רוב בתי המלון. באותם ימים נוצר צורך דחוף לבנות בתי-מלון בצד הירדני 

של העיר, כדי להלין את התיירים שהגיעו לשם. ריכוז זה פעיל עדיין ומתמחה בעיקר 

בתיירות אירופית מאורגנת, אך מאז איחוד העיר הוא מצוי, כפי שתואר, בתהליך של 

שקיעה, הן מבחינת כמות התיירים והן מבחינת רמת בתי המלון. ריכוז נוסף של בתי-

מלון מצוי לאורך קו פרשת המים הארצית, ממלון ׳אריאל׳ שעל דרך חברון ועד מלון 

׳לאונרדו פלאזה׳. ריכוז זה נהנה מתצפית נוחה לעבר העיר העתיקה ומקרבה לשכונות 

המבוססות של ירושלים. ריכוז נוסף מצוי במרכז העיר, בחפיפה עם מרכז העסקים הישן 

של ירושלים. באזור זה מצוי גם ריכוז גדול של הוסטלים, בנוסף לאלה שבעיר העתיקה. 

ריכוז נוסף של בתי-מלון נמצא בכניסה המערבית לעיר. הריכוז האחרון שנוצר מבחינה 

כרונולוגית הוא זה שתואר לעיל, על קו התפר שבין מזרח-ירושלים למערבה.73 

המאבק על קו הרקיע 

אגן העיר העתיקה והאזור שמסביב לחומות היה אחרי 1967 אבן שואבת למשקיעים 

זריזים בעלי עניין, שביקשו לנצל את הפוטנציאל העצום הטמון בו למסחר ולתיירות. 

יזמים ורשתות בין-לאומיות של בתי-מלון לחצו לבנות קרוב ככל האפשר לחומות העיר 

מספקים  לעיל,  שנזכרו  ׳פאסט׳,  מלון  של  התכנון  גלגולי  זה,  במקרה  גם  העתיקה.74 

לכך  שהתלווה  למאבק  והן  התפר  קו  באזור  שירותי-אירוח  לבניית  הן  מעניינת  דוגמה 

בדבר הבנייה לגובה. ב-1969 נמכר מלון ׳פאסט׳ ליזם פרטי בתנאי שיהרוס את הבניין 

ויקים על המגרש מלון חדש ומודרני. האדריכל דוד רזניק הציע לבנות במקום מלון בן 

220 חדרים בגובה של 22 קומות, כחלק מפילוסופיית התכנון שהיתה מקובלת באותה 

מודרניים,  עת, לפיה יש ליצור סביב חומות העיר העתיקה קו רקיע חדש של מגדלים 

.Shoval, & Cohen-Hattab, 2001 73

74 קרויאנקר, ׳חלום בהקיץ׳ 1993, עמ׳ 177. מלון המלך דוד, מלון המלך שלמה, מלון לרום ומלון הייאט, 

הם חלק מרשימה ארוכה של תכניות בנייה והרחבה שכללו הוספת מגדלים בני עשרות קומות שהוגשו 
באותן שנים. 
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שישקפו את הרוח החדשה של התקופה וייתנו ביטוי לטכנולוגיות הבנייה החדשות אל 

ייצור  שמימושה  טענו  זו  לתכנית  המתנגדים  העתיקה.  העיר  של  המסורתי  הבינוי  מול 

תקדים מסוכן, שבעקבותיו יוגשו תכניות נוספות להקמת רבי-קומות באזורים רגישים 

על  יעלה  לא  שגובהו  למלון  אחרות  תכניות  והוגשו  נדחתה  התכנית  לחומה.  הסמוכים 

גובה החומה. בהצעה שאושרה נקבע כי יוקם בניין שרוב חזיתו תורכב מלוחות זכוכית, 

שהחומה תשתקף בהם.75 

גלגלו של מלון ׳פאסט׳ לשעבר הוא רק דוגמה אחת למקום המרכזי שתופסים בתי 

המלון במאבק שהתפתח בירושלים מראשית שנות ה-70 על קו הרקיע של העיר, והיה 

לאחד המאבקים הציבוריים הסוערים בחייה.76 מאבקים אלה מנעו בסופו של דבר גם 

ממלונות גדולים אחרים להיבנות באזורים סמוכים לעיר העתיקה. בהיעדר תכנית-מתאר 

מאושרת, פרסמה מחלקת מהנדס העיר את דעתה וקבעה כי הבנייה הגבוהה משאירה 

המוסדות  לעומת  חמור.77  הוא  העיר  לדמות  החזותי  ונזקה  העיר  על  ביותר  חזק  רושם 

הלאומיים, ובהם הכנסת, קריית הממשלה מוזיאון ישראל והאוניברסיטה בגבעת-רם, 

בהתאם  במרחב  דומיננטי  מעמד  להם  להעניק  במגמה  בולט  גאוגרפי  באתר  שמוקמו 

לתוכניהם ולחשיבותם הציבורית, נפגעה דומיננטיות זו על ידי מסות של מבני מגורים 

סימבולית- משמעות  בעלי  היו  שלא  הילטון,  מלון  או  וולפסון  מגדלי  דוגמת  ומלונאות 

פיתוחם של פרויקטים כאלה יפחית את  מיוחדת. מהנדס העיר קבע כי המשך  ערכית 

רישומם החזותי של מוסדות הציבור בעיני מי שמבקר בירושלים ובעיני מי ששוכן בה. עוד 

קבע מהנדס העיר כי אשר לבנייה לגובה בשולי שטחים פתוחים, הרי שאחד מתפקידיו 

של השטח הפתוח הוא להעניק לתושבים תחושה של מרחב פתוח ויציאה מן הסגירות 

הכרוכה בצפיפות העירונית. בנייה לגובה בשולי שטחים פתוחים מגמדת אותם ושוללת 

מהם את היכולת לספק תחושה של מרחב פתוח. השפעתו של בניין מלון ׳פלאזה׳ (כיום 

׳לאונרדו׳) על גן העצמאות, ממחישה זאת היטב. חטיבת התכנון העירונית המליצה שלא 

להתיר עוד הקמת בניינים גבוהים סביב שטחים ציבוריים פתוחים.78 

75 הבניין הקיים תוכנן בידי האדריכל אלדר שרון לגובה ארבע קומות וחצי בלבד מעל הקרקע, ובלבד 

שלא יתנשא מעל חומת העיר העתיקה שמעבר לכביש. ראו: קרויאנקר, ממילא (2009), עמ׳ 42. מאוחר 
יותר הוסב שם המלון ל׳פנינת ירושלים׳. על המלון בניהולה של רשת מלונות ׳דן׳, ראו: פורטוגלי, 2000, 

עמ׳ 244-239. 
76 טרנר וחסון, 2004, עמ׳ 260-237; ארליך, יער, רחמימוב ואלחנני, 1984, עמ׳ 35-32.

77 עיריית ירושלים, 1973, הקדמה.

78 שם. על הרעיונות השונים לבניית מגדלים בירושלים בעת החדשה והשתלשלות המאבקים בנושא זה, 

ראו קרויאנקר, חלוץ בהקיץ, עמ׳ 196-173, המציין כי היו כ-35 מגדלים שתוכננו לקום במרכז ירושלים 
ושל  התכנון  רשויות  של  והתנגדויות  כלכליים  גורמים  של  צירוף  אך  ה-70,  שנות  של  האופוריה  בעידן 

הציבור מנעו את הקמתם. 
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סיכום

פיתוח  על  הדגש  הושם  הקדושים,  למקומות  גישה  בהיעדר  הימים,  ששת  למלחמת  עד 

מוקדי-משיכה לאומיים ותרבותיים בעיר המערבית, בעוד שבעיר המזרחית — בה היו 

ממילא מוקדי-משיכה דתיים והיסטוריים לרוב — התפתחו שירותי התיירות עקב הגידול 

המתמשך בתיירות העולמית. לאחר המלחמה הפכה התיירות בירושלים משולית בעיר 

המערבית, למרכזית בעיר המאוחדת. בעת שאוחדה העיר, נשא כבר החלק המערבי אופי 

משלו, לצד האופי הדתי-היסטורי של החלק המזרחי. כיום, כמעט חמישה עשורים לאחר 

תיירותית  מבחינה  זה  את  זה  משלימים  חלקיה  שני  העיר,  של  הטריטוריאלי  איחודה 

והמשך פיתוח התיירות בעיר קשור ביציבות פוליטית ובתקוות לשלום ולשגשוג כלכלי. 

אלא שירושלים כעיר תיירות לא התפתחה לאחר 1967 בחלל ריק. התיירות בעולם 

כולו מתפתחת בקצב ניכר. יעדי התיירות משתנים ומתרכזים בערים היסטוריות יותר 

תרבותית,  במורשת  ההתעניינות  ועמה  עולה  התיירים  של  ההשכלה  רמת  גם  מבעבר. 

במוזיאונים וכדומה. במקביל חלה עלייה ניכרת בתיירות העסקית ובתיירות הכנסים. 

שבין  ובאזור  התיכון  במזרח  הגאופוליטי  המצב  להציע.  מה  לירושלים  יש  אלה  בכל 

הירדן לים התיכון נראה כיום חסר-יציבות, אולם בתרחיש של רגיעה ביטחונית והסדר 

מדיני יציב, תקבל התיירות כוח משמעותי ביותר. הפתיחות בין חלקי ירושלים יכולה 

לאפשר פעילויות סינרגטיות בתחומי ההשכלה הגבוהה, התיירות, הבריאות והשירותים 

העסקיים. מעמדה המיוחד של ירושלים, על שני חלקיה, יכול להפוך אותה ליעד מפתה 

לביקורים מכל רחבי העולם. אלא שכמו שצוין בפתיחה לפרק זה, למרות מפעלי הפיתוח 

הרבים שנעשו בעיר בעשורים האחרונים, כשלה ירושלים במיצוי הפוטנציאל התיירותי 

תכנוניות  בהחלטות  גם  אלא  הרגיש,  הפוליטי  במצב  רק  אינו  האשם  לטענתנו  שלה. 

אורבניות לא מעטות שהובילו למצב הקיים. 

ממעלה  ככלי  התיירות  של  הנרחב  השימוש  היא  זה  מפרק  שעולה  חשובה  נקודה 

שלטון  תחת  המאוחדת׳  ׳ירושלים  יצירת  על  במאבקן  ישראל  ממשלות  בידי  ראשונה 

ישראל. ראשית, יש חשיבות כלכלית רבה לתיירות בעיר כמו ירושלים, שהסתמכה תמיד 

על היותה מרכז אדמיניסטרטיבי ודתי חשוב ולאו דווקא מרכז כלכלי. לכן היתה הבטחת 

תפקודה של תעשיית התיירות בשני חלקי העיר לאחר 1967 אינטרס ישראלי מובהק, 

וכך נותר הדבר עד ימינו אלה. נקודה שנייה העולה מן הדברים היא השימוש בתיירות 

כאמצעי לשיקום קו התפר והאזורים שנהרסו בפעולות האיבה ממלחמת 1948 ועד 1967, 

לדרום,  מצפון  העיר  את  שחצה  העירוני  התפר  קו  העתיקה.  בעיר  היהודי  הרובע  כגון 

מתאפיין בפרוייקטים תיירותיים שונים שנדונו בפרק זה. השימוש בתיירות נבע, בראש 
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ובראשונה, מן הרצון לחזק ולפתח את התיירות כמנוף כלכלי, אבל גם מכך שהתיירות 

העיר  תושבי  שכל  כלכלי  בפיתוח  וכרוכה  פוליטית  מבחינה  ׳ניטראלית׳  תעשייה  היא 

שישראל  הרחב  לעולם  להוכיח  הרצון  היא  השלישית  הנקודה  ממנו.  להיבנות  עשויים 

מסוגלת לשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות ולאפשר לכל החפצים בכך להגיע 

לירושלים למטרות צליינות או תיירות. כלומר, קידום התיירות בירושלים משרת מטרה 

פוליטית ומצדיק את איחוד העיר תחת ריבונות ישראלית.

קבוצת תיירים ברחבת הר הבית/אל-חרם אל-שריף (צילום: אביר סולטן, פלאש 90)
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פסטיבל האור — שער יפו
(www.goisrael.com צילום: נועם כהן, מתוך קובץ תמונות של משרד התיירות של ישראל)
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פרק 3: 
ניתוח כמותי של התמורות בענף התיירות 

בירושלים בראשית המאה ה-21
ישראל קמחי, עומרי גסטר ועומר יניב

מבוא 

פרק זה בא לבחון את התמורות בענף התיירות בירושלים בהסתמך על מדדים ותבחינים 

שונים. אלה כוללים בין השאר את השינוי במספר התיירים הנכנסים לישראל ולירושלים, 

הנכנסת  בתיירות  התנודות  את  בעיר,  האכסון  אמצעי  ובתפוסת  בהיקף  התמורות  את 

ממדינות אירופה שבהן נעשה מאמץ מיוחד לשווק את העיר, את מספר והיקף המשתתפים 

בכנסים בין-לאומיים בעיר, את אומדן הפדיון בבתי המלון ועוד. עיבוד הנתונים נעשה 

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה   — הראשון  המקור  עיקריים:  מקורות  שני  בסיס  על 

(הלמ״ס) אשר מרכזת נתונים של בתי המלון לתיירות הרשומים בהתאחדות בתי המלון. 

המקור השני — ׳סקר תיירות נכנסת׳ המבוצע מדי שנה עבור משרד התיירות. סקר זה 

עוסק אמנם בכלל התיירות הנכנסת לארץ, אך התאפשר לנו לבצע עיבודים סטטיסטיים 

מיוחדים, לאחר שמשרד התיירות העמיד את נתוני הסקר לרשות מכון ירושלים לחקר 

ישראל.

מתודולוגיה, צורות חישוב והגדרות

חישוב המבקרים והלנים מחו״ל בירושלים

כלל  מתוך  בעיר  והלנים  המבקרים  כאחוז  חּושב  בירושלים  והלנים  המבקרים  מספר 

התיירים אשר לנו או ביקרו בישראל, לפי התוצאות שהתקבלו מ׳סקר תיירות נכנסת׳ 

של משרד התיירות והכפלתו במספר התיירים ומבקרי-היום שנכנסו לארץ, על פי נתוני 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

חישוב משך השהות הממוצעת בעיר של תיירים מחו״ל 

הנתונים על ממוצע לינות תיירים מחו״ל בירושלים נאספו משני המקורות שנזכרו לעיל. 

במלונות-תיירות  מחו״ל  התיירים  לינות  של  והממוצע  המספר  התקבל  הלמ״ס  מנתוני 
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בישראל ובירושלים. כדי לאמוד את ממוצע לינות התיירים מחו״ל בכל אמצעי-אכסון 

בעיר ואת ממוצע הלינות של התיירים מחו״ל בירושלים נערך חישוב המבוסס על ׳סקר 

תיירות נכנסת׳. התפלגות לינות התיירים לפי אמצעי האכסון בעיר, הושגה מחישוב אחוז 

הלנים בכל אמצעי האכסון והכפלתו במספר הלנים בירושלים, על פי הנתונים המופיעים 

בסקר של משרד התיירות. 

חישוב לינות תיירים מחו״ל בירושלים

נתוני לינות התיירים בירושלים נאספו אף הם משני המקורות האמורים. תחילה הוצגו 

נתוני הלמ״ס על מספר לינות התיירים במלונות-תיירות בישראל ובירושלים. כדי להגיע 

לחלקו היחסי של כל אמצעי-אכסון בקרב התיירים אשר לנו בעיר, חושבו האחוזים של 

בהתאם  בירושלים  לנו  אשר  התיירים  במספר  חולק  שנמצא  האחוז  אמצעי-אכסון.  כל 

לחישוב הלנים בעיר, כפי שהוסבר לעיל. כדי לחשב את ממוצע הלינות לתייר לפי אמצעי 

האכסון, הוכפל מספר הלילות שאותם בילו תיירים לפי אמצעי האכסון, במספר התיירים 

באותו  לנו  אשר  התיירים  כל  בסך  חולקה  המכפלה  תוצאת  לילות.  באותם  לנו  אשר 

הלמ״ס,  נתוני  בין  להפריד  יש  הממוצע.  הלילות  מספר  היא  והתוצאה  אמצעי-אכסון 

הרשומים  ומלוניות  מלונות-דירות  כפרי-נופש,  בתי-הארחה,  למלונות,  רק  המתייחסים 

במשרד התיירות, לבין נתוני ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות, המתייחס למגוון 

אמצעי-אכסון רחב יותר (כמו מלונות שאינם רשומים, דירות להשכרה, לינה אצל קרובי-

משפחה או חברים, לינה בהוספיס לצליינים ועוד).

מקורות מידע נוספים

 ,airbnb באתר  המופיע  הדירות  ממאגר  נלקח  להשכרה  בדירות  העוסק  בפרק  המידע 

במסמך  המופיעים  הסטטיסטיים  הניתוחים  בוצעו  ממנו  אשר  הנתונים  למאגר  שקוּבץ 

זה. 

הגדרות

תיירים — תיירים מחו״ל ששהו בישראל לפחות לילה אחד;

מבקרי-יום — תיירים מחו״ל שלא לנו בישראל;

מבקרים — סך כל התיירים ומבקרי-היום מחו״ל;

מלונות-תיירות — מלונות המומלצים על ידי משרד התיירות, לפיהם מחושבים נתוני 

הלינות והתפוסה בלמ״ס.
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ממצאים עיקריים

מספר התיירים ומבקרי-היום מחו״ל המבקרים בישראל ובירושלים

התאושש  השנייה,  האינתיפאדה  פרוץ  עם  שהחלו  התיירות,  לענף  קשות  שנים  לאחר 

הענף בשנים האחרונות ומספר התיירים שבאו לישראל עלה מדי שנה. בשנת 2013 הגיעו 

 83.6% .2012 בשנת  מאשר  יותר  מבקרים  אלף   18.4 מבקרים,  מיליון  כ-3.54  לישראל 

מבין המבקרים בשנת 2013 (2.96 מיליון) לנו בישראל — עלייה של 2.6% לעומת שנת 

2012 (75.8 אלף יותר). מספר מבקרי-היום בשנת 2013 עמד על 578 אלף — ירידה של 

נכנסת  תיירות  סקר  לפי  פחות).  מבקרי-יום  אלף   56) לה  שקדמה  השנה  לעומת   8.9%

פקדו בשנת 2013 כ-82% מן המבקרים בארץ את ירושלים (כ-80% מהתיירים וכ-90% 

כ-2.37  מתוכם  מבקרים,  מיליון  בכ-2.89  מדובר  מוחלטים  במספרים  ממבקרי-היום). 

מיליון תיירים וכ-520 אלף מבקרי-יום. המגמות זהות אפוא לאלו של התיירות בישראל — 

עלייה במספר התיירים (6.7%) וירידה במספר מבקרי-היום (5.7%-) שביקרו בירושלים. 

בשנת 2014 חלה ירידה של 8.2% במספר המבקרים בישראל וזו נובעת מירידה מתונה 

של 1.2% במספר התיירים ומירידה דרסטית של 44% במספר מבקרי-היום. 

לינות תיירים מחו״ל במלונות תיירות בירושלים (לפי נתוני הלמ“ס)

לאחר השפל במספר התיירים שביקרו בירושלים בתחילת שנות ה-2000, חלה התאוששות 

במספר התיירים ובמספר הלינות, שהגיעה לשיא של כ-3.53 מיליון לינות תיירים במלונות 

תיירים  אלף   898.3 בירושלים  התיירות  במלונות  לנו  בשנת 2013  בשנת 2008.  תיירות 

מחו״ל, שחוללו כ-3.1 מיליון לינות, בממוצע של 3.4 לילות לתייר. חלקּה של ירושלים 

במספר לינות התיירים הכולל בישראל עמד בשנת 2013 על 31.4%. 

לינות תיירים ישראלים בבתי מלון בירושלים

התיירים  חוללו  אז   ,2006 בשנת  בירושלים  הישראלים  לינות  במספר  שיא  לאחר 

הלנים  בכמות  ירידה  חלה  בירושלים,  התיירות  במלונות  לינות  אלף   837 הישראלים 

בשנים 2008-2007. משנת 2009 ואילך חל גידול בכמות הלינות, ובשנת 2013 לנו במלונות 

התיירות בירושלים 488.2 אלף תיירים ישראלים, אשר חוללו 836.2 אלף לינות, בממוצע 

של 1.7 לילות לתייר (ירידה של 0.1 לילות לעומת הממוצע של שנת 2012, שעמד על 1.8 

לילות). חלקּה של ירושלים בכמות לינות התיירים הכוללת בישראל עומד על 6.7%.  
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שינוי במגמות מבקרי-היום בישראל ובירושלים

לאחר עשור בו מספר מבקרי-היום גבר באופן משמעותי, חלה ירידה חדה במספר מבקרי-

מגמה  החלה  באזור,  הרעוע  הביטחוני  המצב  עקב  ולירושלים.  לישראל  המגיעים  היום 

סיני. בשנת  בחצי האי  ובחופשות  בשיוטים  הנוטלים חלק  התיירים  של ירידה במספר 

בשנת  שנת 2012.  לעומת  של 8.9%  ירידה  מבקרי-יום,  אלף  בישראל 578  ביקרו   2013

שנת  לעומת  מבקרי-היום  במספר  של 43.9%  ירידה  חלה  גוברת:  הירידה  מגמת   2014

מבקרי-היום  במספר  הירידה  לעומת  מבקרי-יום.  אלף   324.4 לישראל  הגיעו  אז   ,2013

בישראל, על פי ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות, אחוז גדל והולך ממבקרי-היום 

בעיר,  ביקרו  בשנת 2013  לישראל  שהגיעו  מבקרי-היום  מכלל  לירושלים: 90%  מגיעים 

לעומת 87% בשנת 2012. במספרים מוחלטים מדובר ב-520.3 אלף מבקרי-יום שביקרו 

אלף   552 בעיר  ביקרו  אז   ,2012 שנת  לעומת  של 5.7%  ירידה   ,2013 בשנת  בירושלים 

מבקרי-יום. 

לינות תיירים מחו״ל בירושלים בכל אמצעי האכסון

כלל  חוללו   2013 שבשנת  כך  על  מצביע  התיירות  משרד  של  הנכנסת  התיירות  סקר 

התיירים מחו״ל שהגיעו לירושלים כ-8.45 מיליון לינות בכל אמצעי האכסון. זוהי ירידה 

ו-8.62  לינות  מיליון   9.01 בירושלים  תיירים  חוללו  אז   ,2012 ושנת   2011 שנת  לעומת 

בירושלים.  הלינות  בכמות  הירידה  מגמת  של  בהמשך  מדובר  בהתאמה.  לינות  מיליון 

הלינות שחוללו התיירים בבתי מלון עומדות על כ-54% מכלל הלינות. ניתן להסיק כי 

יותר תיירים העדיפו לשהות באמצעי אכסון אלטרנטיביים עבור תקופות שהות ארוכות 

יותר. אורך השהות הממוצע של תיירים בכלל אמצעי האכסון בירושלים עומד על 5.4 

לילות, לעומת 5.2 לילות בממוצע אותם בילו תיירים בירושלים בשנת 2012.

פדיון במלונות תיירות בירושלים

ש״ח.  מיליארד  על 1.72  בשנת 2013  עמד  בירושלים  התיירות  ממלונות  הפדיון  כל  סך 

מדובר בעלייה של 0.8% לעומת שנת 2012, חלקּה של ירושלים מסך כל הפדיון ממלונות 

התיירות בישראל עומד על כ-18%. פדיון מלונות התיירות במזרח ירושלים בשנת 2013 

הגיע לשיא ועמד על 180.7 מיליון ש״ח, המהווים כעשרה אחוזים וחצי מכלל הפדיון של 

ירושלים. 
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התיירות מרוסיה

מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מרוסיה בישראל

משנת 2004 ועד שנת 2014 הכפיל את עצמו מספר המבקרים שהגיעו מרוסיה ביותר מפי 

10. בשנת 2013 הגיע מספר שיא של מבקרים מרוסיה לישראל, 603.1 אלף, מתוכם 198.1 

 6.4% של  מעלייה  הנובעת  המבקרים,  במספר   2.6% של  עלייה  זוהי  מבקרי-יום.  אלף 

במספר התיירים לעומת שנת 2012. בשנת 2014 חלה ירידה של 7.8% במספר המבקרים 

הכולל, שעמד על 555.9 אלף. למרות הירידה במספר המבקרים, חלה עלייה של 1.6% 

במספר התיירים מרוסיה.

מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מרוסיה בירושלים

בירושלים זהה לשנת 2012, 77.1%.  בשנת 2013 נותר אחוז התיירים מרוסיה שביקרו 

במגמת  נמצא  בירושלים  אחד  לילה  לפחות  שלנו  מרוסיה  התיירים  אחוז  זאת,  לעומת 

ירידה, ובשנת 2013 עמד על 19% בלבד, לעומת 39% ו-24% בשנת 2011 ובשנת 2012 

בהתאמה. הירידה הגדולה ביותר נרשמת בנתח אותו תופסים בתי המלון בקרב תיירים 

מרוסיה הלנים בירושלים, הצונח מ-86% בשנת 2012 ל-68% בשנת 2013. את מקומם 

משפחה  קרובי  אצל  לינה  כגון  אלטרנטיביים  אכסון  אמצעי  תופסים  המלון  בתי  של 

או חברים, ודירות להשכרה למטרות נופש, שחלקם מכלל אמצעי האכסון צמח מ-6% 

בשנת 2012 ל-25% בשנת 2013. ניכר כי הגידול במספר התיירים מרוסיה הבוחרים ללון 

בדירות להשכרה מאריכה את שהותם, כאשר מספר הלינות הממוצע לתיירים מרוסיה 

עלה מ-3.6 לילות בשנים 2012-2011, ל-5.4 לילות בשנת 2013. ממוצע הלינות בדירות 

להשכרה גדל גם כן והוא עמד בשנת 2013 על 12.7 לילות בממוצע, לעומת 3.3 לילות 

בשנת 2011. סך כל מספר הלילות אותם חוללו תיירים מרוסיה בכלל אמצעי האכסון 

בירושלים עלה בין השנים 2013-2012 ב-90%, ועמד על 431 אלף לילות. 

התיירות מגרמניה 

מבקרים, תיירים ומבקרי-יום גרמנים בישראל

מספר התיירים מגרמניה הכפיל עצמו ביותר מפי 3 בעשור החולף, והתיירות מגרמניה, 

הנמצאת במגמת עלייה מאז שנת 2006, הגיעה לשיא של כרבע מיליון מבקרים בשנת 

כאשר  וגדל,  צמח  בישראל  מגרמניה  המבקרים  כלל  בין  מבקרי-היום  של  חלקם   .2013

של 23.6%  ירידה  חלה  בשנת 2014  מבקרי-יום.  אלף  בישראל 94.2  ביקרו  בשנת 2013 
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מבקרי-היום  במספר   66% של  מצניחה  הנובעת  בישראל,  מגרמניה  המבקרים  במספר 

מגרמניה. מספר התיירים מגרמניה לישראל עלה בשנת 2014 ב-1.5%. 

מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מגרמניה בירושלים

196.2 אלף מבקרים מגרמניה (77.2% מכלל המבקרים) ביקרו במהלך שהותם בישראל 

בירושלים בשנת 2013, לעומת 172.8 אלף בשנת 2012 (72.1% מכלל המבקרים). 88.5 

אלף תיירים מגרמניה לנו בירושלים, מתוך 159.8 אלף תיירים מגרמניה שלנו בישראל 

(55% מכלל התיירים), זוהי ירידה של  3.8% במספר התיירים מגרמניה שלנו בירושלים 

לעומת שנת 2012, אז לנו בעיר כ-92 אלף תיירים מגרמניה (58% מכלל התיירים).  כ-61% 

מן התיירים מגרמניה לנו במהלך שהותם בירושלים בשנת 2013 בבתי מלון. חל גידול 

מ-4.9  בירושלים  האכסון  אמצעי  בכלל  מגרמניה  תיירים  של  הממוצע  הלינות  במספר 

לילות בשנת 2012 ל-5.7 לילות בממוצע בשנת 2013. 

התיירות מאיטליה

מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מאיטליה בישראל 

בשנת 2004  אלף  מ-42  לישראל  מאיטליה  שהגיע  המבקרים  מספר  גדל  החולף  בעשור 

ל-173.2 אלף בשנת 2013. גם במקרה של איטליה, חלקּה של תיירות היום הפך להיות 

מרכזי בשנים האחרונות, כאשר יותר מרבע מן המבקרים שהגיעו לישראל מאיטליה בשנת 

2013 היו מבקרי-יום. בשנת 2014 חלה ירידה של 30.6% במספר המבקרים מאיטליה 

לישראל, ל-120.1 אלף מבקרים, כאשר הירידה נובעת מצניחה של 80% במספר מבקרי-

היום ו-13% במספר התיירים. 

מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מאיטליה בירושלים

בשנת 2013 פקדו את ירושלים 139 אלף מתוך 173.2 אלף המבקרים מאיטליה (80.2%), 

לעומת 137.1 אלף מבקרים בשנת 2012, עלייה של 1.4%. כ-79 אלף מתוך 127.7 אלף 

תיירים  אלף   88.8 לעומת   ,(62%) בירושלים  אחד  לילה  לפחות  לנו  מאיטליה  תיירים 

מאיטליה שלנו בירושלים בשנת 2012, ירידה של  11%. כשמונים אחוזים מן התיירים 

השהות  אורך  כאשר  בעיר,  המלון  בבתי  זאת  לעשות  בחרו  בירושלים  שלנו  מאיטליה 

הממוצעת של התייר האיטלקי עומד על 4 לילות לתייר, לעומת 4.6 לילות בממוצע בשנת 

 .2012
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כנסים בירושלים

בשנת 2013 העניקה ׳הרשות לפיתוח ירושלים׳ (הרל״י) מענקים ל-10 כנסים בין-לאומיים 

שהתקיימו בירושלים בסכום כולל של כ-1.1 מיליון ש״ח. בכנסים אלה נטלו חלק 17,755 

בשנת  בעיר.  לינות  אלף  כ-33  צרכו  אשר  מחו״ל,  משתתפים  מתוכם 9,590  משתתפים, 

בכנסים  בין-לאומיים.  כנסים  ל-9  ש״ח  אלף  בגובה 840  מענקים  הרל״י  העניקה   2014

אלה נטלו חלק 11,043 משתתפים, מתוכם 6,950 אורחים מחו״ל, שצרכו בעיר 14,586 

לינות. בנוסף, חילקה הרל״י בשנת 2013 מענקים לארבעה כנסים מקומיים בהם נטלו 

חלק כ-14.6 אלף משתתפים. ב-2014 זכו למענק חמישה כנסים, אשר בהם נטלו חלק 

כ-5,000 משתתפים. 

שיווק ותפוקות

ניתוח אירועי ׳עוגן לתיירות׳ בירושלים, מעלה את הנתונים הבאים: 

מרתון ירושלים: בשנת 2014 חלה עלייה של כ-25% במספר הרצים הכולל ו-38%   

במספר הרצים שהגיעו מחו״ל לעומת שנת 2013; 

׳בתים מבפנים׳: חלה ירידה של כ-40% במספר המשתתפים באירוע ב-2014 לעומת   

2013 וזאת בעיקר כתוצאה מהמצב הביטחוני; 

׳סובב ירושלים׳: חלה עלייה של כ-60% במספר רוכבי האופניים בשנת 2014 לעומת   

השנה שקדמה לה; 

׳חמשושלים׳: חלה ירידה של כ-11% במספר המשתתפים בשנת 2014 לעומת 2013;   

׳קחו יומיים בירושלים׳: חלה ירידה של 14% במספר לינות הישראלים במלונות-  

תיירות בעיר בחודשים יולי-אוגוסט 2014 לעומת התקופה המקבילה ב-2013; 

כניסות לאתר האינטרנט: חלה עלייה של כ-18% במספר הכניסות;   

שיווק באיטליה, בגרמניה וברוסיה: חלה עלייה של 3.5% במספר חבילות התיור של  

City Break שנמכרו. חל גידול במספר הגופים המשווקים את ירושלים. חלה ירידה 
במספר הכתבות בעיתונות חו״ל ובשווי המוערך של הכתבות.
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שינוי במצבת חדרי האכסון בעיר ובחדרים שבתכנון

בשנת 2014 פעלו בירושלים 103 מלונות ובהם 10,618 חדרים. בנוסף פעלו 56 אכסניות 

ובהן 1,743 חדרים. בעיר כולה 156 מקומות לאירוח ואכסון, בהם 12,361 חדרים. מספרם 

של כל חדרי האכסון בירושלים וסביבתה (כולל דירות וחדרים להשכרה לתיירים) הוא 

16,222, גידול של 1,465 חדרים לעומת 2013 (עלייה של 10%). בנוסף, יש עוד 1,222 חדרי-

מלון בתהליכי בנייה ו-1,489 חדרים במלונות עם תכניות-בניין-עיר מאושרות ובתכניות 

מתקדמות לאישור יש עוד 3,905 חדרים במלונות על קרקעות המיועדות למלונאות. על 

אלה יש להוסיף את הגידול של 88% במספר החדרים המוצעים להשכרה לתיירים בעיר, 

לעומת שנת 2013. 

תיירים ומבקרי-יום בישראל ובירושלים

עם פרוץ האינתיפאדה השנייה חוותה ישראל ירידה תלולה במספר התיירים הנכנסים, 

משיא של 2.4 מיליון תיירים בשנת 2000, לכ-860 אלף בלבד בשנת 2002 — ירידה של 

64.3%. מאז אותה שנה נתון ענף התיירות הישראלי במגמת התאוששות שהגיעה לשיאה 

בשנים האחרונות, כאשר מספר התיירים ומבקרי-היום חצה בשנים 2013-2012 את קו 

ה-3.5 מיליון בכל שנה. בשנת 2013 חלה עלייה נוספת של במספר המבקרים בישראל 

(3.53 מיליון תיירים) ועלייה של 2.5% במספר הלינות. בשנת 2014 חלה ירידה של 8.2% 

במספר המבקרים הכולל (3.25 מיליון) וירידה של 9% במספר מבקרי-היום. הנתח של 

מבקרי-היום מכלל המבקרים בארץ ירד מ-22% בשנת 2012 ל-19.5% בשנת 2013. בשנת 

2014 חלה ירידה דרסטית יותר של 44% במספר מבקרי-היום. ירידה זו נובעת מהמצב 

מבקרי-היום  בהיקפי  הירידה  גברה   2014 במהלך  השכנות.  בארצות  הרעוע  הביטחוני 

לארץ. מספרם של אלה שנכנסו לישראל בדרך הים פחת ב-66% ובדרך היבשה ב-29%. 

אחוז מבקרי-היום עמד בשנת 2014 על 10% בלבד מכלל המבקרים בישראל.
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לוח 3.1: תיירים ומבקרי-יום בישראל ובירושלים — 2014-2000

השנה 

מבקרי-יוםתיירים

באלפים
ירושלים 
כאחוז
 מישראל

באלפים
ירושלים 
באחוזים 
מישראל

תיירים 
בישראל

תיירים 
שביקרו 

בירושלים 

מבקרי-יום 
בישראל

מבקרי-יום 
שביקרו 

בירושלים 

20002,416.82,030.184%255.2--

20011,195.7741.362%23.1--

2002861.9456.853%0.3--

20031,063.4627.459%0.0--

20041,505.5903.360%0.2--

20051,902.71,179.762%13.3--

20061,825.21,295.971%8.7--

20072,063.11,526.774%232.5--

20082,559.62,022.179%468.4--

20092,321.41,717.874%417.0--

20102,803.22,158.477%640.8--

20112,820.22,284.481%541.8433.580%

20122,885.92,222.277%634.5552.087%

20132,961.72,371.280%578.0520.390%

20142,926.7--------324.4--------

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

--- אין עדיין נתון.

ירושלים היא העיר המבוקשת ביותר על ידי תיירים המגיעים ארצה. החל משנת 2006 

בארץ.  שביקרו  התיירים  מכלל  מ-70%  יותר  בירושלים  ביקרו  מכן,  שלאחר  שנה  ובכל 

מנתונים אלו עולה כי ירושלים מארחת מעל לשניים וחצי מיליון מבקרים בשנה. בשנת 

בשנת 2012.  לעומת 77%  לישראל,  שהגיעו  המבקרים  מן  בירושלים 80%  ביקרו   2013

בפועל ביקרו בירושלים ב-2013 כ-120 אלף תיירים יותר מאשר בשנת 2012 (עלייה של 

5.3%). מבחינת מבקרי-היום נרשמה עלייה במספר מבקרי-היום שהגיעו לירושלים וזאת 

בניגוד למגמת הירידה הכוללת בתנועת מבקרי-היום בישראל שבאה לידי ביטוי בשנת 

2013 (ירידה של כ-9% במספר מבקרי-היום בישראל). 
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מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות. 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות. 

את ההשפעה השלילית ביותר על תנועת התיירות לישראל בכלל ולירושלים בפרט גרמו 

מבצע ׳צוק איתן׳ בחודש יולי 2014 והמתיחות הביטחונית ששררה בארץ. עד לתחילת 

המתמדת  הירידה  למרות  תיירים,  ביקורי  של  שיא  מחודשי  התיירות  נהנתה  המבצע 

איור 3.1: מספר התיירים שביקרו בירושלים מתוך כלל התיירים לישראל, 

2013-2000

איור 3.2: מספר תיירים ומבקרי-יום בירושלים, 2013-2011 

(באלפים)

מבקרי-יום

תיירים
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במספר מבקרי-יום כתוצאה מהמצב הביטחוני הרעוע במצרים ובמדינות אחרות באזור. 

לאחר תחילת המבצע חלה ירידה במספר המבקרים והתיירים וזו נמשכה עד סוף שנת 

2014, והחלה מתמתנת לקראת סופּה. 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

לינות תיירים במלונות-תיירות בישראל ובירושלים

כפי שצוין, בשנים האחרונות ירושלים היא יעד מבוקש ביותר לתיירים מחו״ל. מספר 

 2002 שנת  של  השפל  מאז  ל-150%  בקרוב  עלה  בירושלים  במלונות-תיירות  האורחים 

והגיע לשיא של 1.39 מיליון אורחים במלונות-תיירות בירושלים בשנת 2013 — מתוכם 

898.3 אלף תיירים ו-488.2 אלף ישראלים. 

חלקּה של ירושלים בלינות התיירים בארץ נע בשנים האחרונות סביב 30%. נתוני 

הלמ״ס מראים שבשנת 2012 לנו כ-8.5 מיליון אורחים במלונות-תיירות. בשנה זו ביקרו 

בארץ קרוב לשלושה מיליון תיירים שצרכו כ-9.75 מיליון לינות — ממוצע של 3.1 לילות 

לינות לתייר במלונות-תיירות. באותה שנה לנו בירושלים כ-917.2 אלף תיירים שצרכו 

לנו   2012 בשנת  לאורח.  לילות   3.4 של  ממוצע  עם  במלונות-תיירות,  לינות  מיליון   3.1

ממוצע  עם  לינות,  מיליון   12.4 שצרכו  ישראלים  מיליון   5.3 בישראל  במלונות-תיירות 

איור 3.3: השינוי באחוזים ובמספר המבקרים והתיירים בישראל, 

ינואר-דצמבר 2014
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אלף   431.5 בירושלים  במלונות-תיירות  התארחו  תקופה  באותה  לתייר.  לילות   2.3 של 

ישראלים, וצרכו 762.4 אלף לינות — ממוצע של 1.8 לילות לאורח. 

בשנת 2013 חלה, כאמור, עלייה מתונה במספר המבקרים שהגיעו לישראל, אך חלה 

ירידה קלה במספר התיירים. מספר התיירים אשר לנו במלונות-תיירות בשנת 2013 פחת 

ב-1.1%, ומספר הלינות פחת ב-0.03% לעומת שנת 2012. ממוצע הלינות לתייר בישראל 

(פחת  בירושלים  הלנים  התיירים  במספר  גם  נרשמה  מתונה  ירידה  לילות.   3.1 נותר 

בירושלים  במלונות-תיירות  לנו  אשר  התיירים  תיירים).  אלף   898.3 על  ועמד  ב-2.1%, 

צרכו מעט יותר מ-3 מיליון לינות — ירידה של 2.3% בהשוואה לשנת 2012.

לוח 3.2: לינות ישראלים במלונות-תיירות בישראל ובירושלים, 2013-2001

(באלפים)

ירושלים כאחוז מישראל ירושלים ישראל שנה

5.1% 570.5 11,287.5 2001

5.2% 617.5 11,978.4 2002

5.8% 685.5 11,810.2 2003

5.3% 640.7 12,202.2 2004

6.6% 814.7 12,303.9 2005

6.7% 837.0 12,453.6 2006

5.2% 625.3 12,072.7 2007

4.4% 504.4 11,408.0 2008

5.4% 639.4 11,795.9 2009

5.5% 653.9 11,930.7 2010

5.8% 684.9 11,910.9 2011

6.2% 762.4 12,387.4 2012

6.7% 836.2 12,736.0 2013

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
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מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

לוח 3.3: לינות תיירים מחו״ל במלונות-תיירות בישראל ובירושלים, 2013-2001 

(באלפים)

ירושלים כאחוז מישראל ירושלים ישראל שנה

23.3% 891.2 3,825.8 2001

24.3% 639.3 2,628.2 2002

27.7% 909.4 3,285.0 2003

28.1% 1,340.5 4,771.3 2004

31.2% 2,115.4 6,783.1 2005

33.5% 2,296.6 6,854.1 2006

34.5% 2,895.9 8,405.9 2007

34.6% 3,527.0 10,187.5 2008

31.9% 2,583.6 8,108.9 2009

33.5% 3,330.4 9,933.1 2010

31.9% 3,169.6 9,949.1 2011

32.1% 3,129.6 9,750.4 2012

31.4% 3,057.1 9,745.6 2013

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

איור 3.4: לינות ישראלים במלונות תיירות בישראל ובירושלים, 2013-2001 

(באלפים)
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מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ממוצע הלינות לתייר בירושלים בשנת 2013 נותר זהה לשנה הקודמת ועמד על 3.4 לילות 

לתייר. מספר האורחים הישראלים במלונות-תיירות בישראל עלה בשנת 2013 ב-3.3% 

ועמד על כ-5.5 מיליון אורחים, אשר צרכו כ-12.7 מיליון לינות — ממוצע זהה לזה של 

שנת 2012 — 2.3 לינות לאורח. בירושלים היתה עלייה של כ-13.1% במספר האורחים 

הישראלים אשר לנו במלונות-תיירות ובשנת 2013 התארחו במלונות אלה בעיר כ-488.2 

אלף ישראלים, שצרכו 836.2 אלף לינות — ממוצע של 1.7 לילות לאורח ישראלי — ירידה 

מן הממוצע של שנת 2012 שעמד על 1.8 לינות. 

איור 3.5: לינות תיירים במלונות תיירות בישראל ובירושלים, 2013-2001

(באלפים)
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לוח 3.4: ממוצע הלינות של תיירים מחו״ל וישראלים במלונות-תיירות בישראל 

ובירושלים, 2013-2004

ישראלים תיירים

ירושלים ישראל ירושלים ישראל שנה

1.8 2.4 3.6 3.5 2004

2.1 2.4 3.6 3.4 2005

2 2.4 3.6 3.2 2006

1.8 2.4 3.3 3.1 2007

1.8 2.4 3.3 3 2008

1.8 2.4 3.4 3.1 2009

1.8 2.4 3.3 3.1 2010

1.8 2.4 3.3 3.1 2011

1.8 2.3 3.4 3.1 2012

1.7 2.3 3.4 3.1 2013

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 3.6: ממוצע הלינות של ישראלים ותיירים, ישראל וירושלים, 2013-2004
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השינוי בדרכי הגעתם של מבקרי-יום לישראל ולירושלים 

בכלל  לישראל  המגיעים  מבקרי-היום  במספר  מתמדת  עלייה  חלה  האחרון  בעשור 

ולירושלים בפרט. מבקרי-יום מגיעים לביקור בן יום אחד ללא לינה. הם נכנסים לארץ 

באחת משלוש דרכים: בדרך האוויר (בדרך כלל מטורקיה או מקפריסין), ביבשה (בעיקר 

ממצרים) ובדרך הים (בדרך כלל תיירי שיִִט — ׳קרוז׳). לפי נתוני ׳סקר תיירות נכנסת׳ 

של משרד התיירות נראה כי חלה עלייה בשיעור מבקרי-יום המבקרים בירושלים: 90% 

האזור  במדינות  הביטחוני  המצב  זאת,  עם  ב-2011.  ו-80%  ב-2012  מול 87%  ב-2013 

אלה  בעיקר  מבקרי-יום,  של  במספרם  משמעותית  לירידה  הביא  החולפות  בשנתיים 

המגיעים לישראל בשיִט או בדרך היבשה ממצרים. בשנת 2014 נרשמה ירידה של 44% 

לעומת 2013 במספר מבקרי-יום שהגיעו לישראל. 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

התפלגות התיירים הלנים בירושלים לפי אמצעי האכסון

מנתוני סקר תיירות נכנסת עולה כי בשנת 2013 לנו בירושלים קרוב 1.4 מיליון תיירים, 

כ-15% פחות ממספר הלנים בעיר שנה קודם לכן (יותר מ-1.6 מיליון). בשנת 2012 היו 

בעיר כמיליון לינות יותר מאשר בשנת 2013, שנה בה נצרכו כ-7.6 מיליון לינות. השהות 

הממוצעת בכל אמצעי האכסון של תיירים אשר לנו בעיר התארכה במעט, מ-5.2 לילות 

מספר  פוחת  כי  מראה  הנתונים  ניתוח  ב-2013.  בממוצע  לילות  ל-5.8  ב-2012  בממוצע 

איור 3.7: דרך כניסת מבקרי-יום לישראל לפי רבעונים (באלפים), 2014-2010
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הלנים בקרב התיירים המבקרים בעיר. בשנת 2013, רק 47% מכלל התיירים אשר לנו 

בישראל בחרו ללון לפחות לילה אחד בירושלים, לעומת 61% בשנת 2011 ו-57% בשנת 

תיירים  במלונות.  נצרכו  בעיר  האכסון  אמצעי  בכל  התיירים  מלינות   54% רק   .2012

בדירות  היו  הלינות  מכלל  כרבע  חלופיים.  במקומות  ללון  בוחרים  לירושלים  שמגיעים 

להשכרה ואצל קרובי-משפחה או חברים, וזאת חרף העובדה שחלקם של אמצעי-אכסון 

חלופיים אלה מכלל אמצעי האכסון לתיירים בעיר, עמד על 14% בלבד. 

לוח 3.5: מספר תיירים אשר לנו בירושלים, 2013-2011 (אלפים)

201120122013

2,820.22,885.92,961.7סה״כ תיירים בישראל

1,720.31,645.01,552.2תיירים אשר לנו בירושלים

61%57%52%אחוז הלנים בירושלים

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

לוח 3.6: ממוצע לינות לתייר בירושלים לפי אמצעי-אכסון

201120122013אמצעי האכסון

5.35.25.4סה״כ

3.73.93.9בית-מלון 

5.04.44.8אכסניית-נוער (הוסטל)

8.39.08.4הוספיס נוצרי 

22.719.213.3דירה להשכרה 

9.99.68.8אצל קרובי-משפחה/חברים 

27.228.228.0אחר (מעונות סטודנטים, דירה שנייה וכו׳)

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

לוח 3.7: מספר לינות התיירים בירושלים, לפי אמצעי-אכסון (באלפים)

201120122013אמצעי האכסון

9,170.48,621.88,454.0סה״כ

5,052.25,120.04,492.0בית-מלון

459.8389.5455.0אכסניית-נוער (הוסטל)

389.9358.6363.9הוספיס נוצרי

585.1708.6608.3דירה להשכרה

1,673.71,398.11,570.3אצל קרובי-משפחה/חברים

1,009.7647.0964.5אחר (מעונות סטודנטים, דירה שנייה וכו׳)

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.
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לוח 3.8: התפלגות תיירים בירושלים לפי אמצעי-אכסון, 2013-2011

 אמצעי האכסון
201120122013

אלפים

1,720.31,645.01,552.2סה״כ

1,348.71309.41,155.8בית-מלון 

92.789.595.2אכסניית-נוער 

46.940.043.2הוספיס נוצרי 

25.736.945.6דירה להשכרה 

169.2146.2178.1אצל קרובי-משפחה/חברים 

37.123.034.4אחר (מעונות סטודנטים, דירה שנייה וכו׳)

אחוזים 

100%100%100%סה״כ

78.4%79.6%74.5%בית-מלון 

5.0%5.4%6.1%אכסניית-נוער (הוסטל)

2.7%2.4%2.8%הוספיס נוצרי 

1.5%2.2%2.9%דירה להשכרה 

9.8%8.9%11.5%אצל קרובי-משפחה/חברים 

2.6%1.5%2.2%אחר (מעונות סטודנטים, דירה שנייה וכו׳)

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

איור 3.8: התפלגות לינות התיירים בירושלים, לפי אמצעי-אכסון, 2013
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ניכרת מגמת ירידה במספר הלילות שצרכו התיירים בירושלים וזאת חרף העלייה במספר 

הכולל של המבקרים בעיר. מגמה זו עולה בד בבד עם המגמה העולמית לפיה חופשות 

התיירים מתקצרות. תופעה נוספת היא הירידה בממוצע הלילות שתיירים צורכים בדירות 

להשכרה. אפשר להסביר זאת בכך שדירות להשכרה לזמן קצר צוברות פופולריות ואינן 

משמשות רק תיירים המגיעים לתקופות ארוכות כבעבר. 

הפדיון במלונות-תיירות בירושלים

בעשור האחרון גדל הפדיון במלונות התיירות במקביל לגידול במספר התיירים שהגיעו 

לישראל ולירושלים. עם הגידול המתון במספר התיירים שביקרו בעיר ב-2013, עלה גם 

הפדיון ב-0.8% לעומת השנה שקדמה לה ועמד על 1,721.8 מיליון ש״ח, לעומת 1,708.6 

בישראל  הפדיון  מכלל  בירושלים  במלונות-תיירות  הפדיון  שיעור  ב-2012.  ש״ח  מיליון 

כולה ב-2013, עמד על 18.5%, שיעור דומה לזה שהיה בשנים 2012-2010.

הפדיון במלונות-תיירות במזרח-ירושלים גדל אף הוא בשנים האחרונות והגיע בשנת 

2013 לשיא של 180.7 מיליון ש״ח, שהם כ-10.5% מן הפדיון הכללי של מלונות-תיירות 

בירושלים. 
 

לוח 3.9: הפדיון במלונות-תיירות בישראל ובירושלים, 2013-2000 (במיליוני ש״ח)

 ירושלים כאחוז
מישראל

 מזרח
ירושלים

מערב
 ירושלים

סה״כ
 ירושלים

ישראל שנה

19.56% 148.7 1,017.0 1,165.7 5,958.1 2000

11.97% 47.0 483.6 530.6 4,433.8 2001

11.49% 58.9 417.7 476.5 4,147.2 2002

12.81% 50.7 502.8 553.5 4,321.1 2003

13.47% 57.5 630.7 688.1 5,109.8 2004

16.75% 101.1 916.5 1,017.6 6,073.8 2005

17.42% 110.0 1,026.8 1,136.8 6,525.9 2006

17.55% 129.7 1,126.0 1,255.7 7,153.8 2007

18.04% 147.0 1,255.4 1,402.3 7,772.7 2008

16.75% 147.3 1,142.8 1,290.1 7,700.4 2009

18.56% 165.1 1,420.1 1,585.1 8,542.0 2010

18.04% 155.2 1,412.3 1,567.5 8,688.5 2011

18.55% 158.7 1,550.0 1,708.7 9,209.8 2012

18.48% 180.7 1,541.1 1,721.8 9,313.3 2013

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 3.9: פדיון מלונות-תיירות בירושלים מול שאר ישראל, 2013-2000

(באלפי ש״ח)

איור 3.10: פדיון מלונות-תיירות בירושלים, מערב מול מזרח, 2013-2000 

(באלפי ש״ח)
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התיירות ממדינות אירופה — רוסיה, גרמניה ואיטליה

בשנים האחרונות הושם דגש על עידוד השיווק בשלוש מדינות אשר להן פוטנציאל תיירותי 

בשנים  שחלו  התמורות  את  מציגים  הבאים  התבחינים  ואיטליה.  גרמניה  רוסיה,  רב: 

האחרונות במספר התיירים והמבקרים משלוש מדינות אלו, לרבות דפוסי השהות, אורך 

השהות, מקומות האכסון והנתח של מבקרי-היום מארצות אלו מתוך כלל המבקרים.

לוח 3.10: מאפיינים נבחרים של התיירים ממדינות אירופה, לעומת כלל התיירים 

בשנת 2013

כלל המאפיין
התיירים

התיירים 
מרוסיה

התיירים 
מגרמניה

התיירים 
מאיטליה

אחוז התיירים שביקרו לראשונה 
בישראל

58.565.356.163.9

70.529.590.29.870.929.150.149.9אחוז ה-FIT*/ ואחוז בקבוצה

41.120.142.536.8אחוז התיירים שהגיעו כבודדים 

1,757.41 1,321.28 1,682.34 2,204.28 ממוצע הוצאות לתייר (ב-$)

80.181.377.6.84אחוז התיירים שביקרו בירושלים

47.219.155.162.0אחוז התיירים אשר לנו בירושלים

5.45.64.74.1ממוצע לינות לתייר בירושלים

* תיירים בודדים.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות. 

התיירות מרוסיה לישראל

בעשור  לישראל.  ממנה  המגיעים  התיירים  בהיקף  השני  במקום  כיום  נמצאת  רוסיה 

החולף חל גידול משמעותי בתיירות הרוסית לישראל: מ-55.7 אלף מבקרים בשנת 2004 

לישראל  הגיעו   2013 בשנת  תיירים.  אלף   411.4 מהם  ב-2014,  מבקרים  אלף  ל-555.9 

198.1 אלף מבקרי-יום מרוסיה — 34.2% מכלל מבקרי-יום שהגיעו ארצה באותה שנה. 

המצב הביטחוני הרעוע במצרים ובמדינות השכנות לישראל גרם לירידה במספר מבקרי-

מגמת  נמשכה   2014 בשנת  טאבה.  מעבר  דרך  מסיני,  הגיע  מהם  גדול  חלק  כי  היום, 

הירידה במספר מבקרי-היום וכן העלייה במספר התיירים. חלה ירידה של 27% במספר 

מבקרי-היום מרוסיה ועלייה של 1.6% במספר התיירים אשר לנו בישראל. בסך הכול 

הייתה ירידה של 7.8% בשנת 2014 במספר המבקרים מרוסיה בישראל.
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לוח 3.11: מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מרוסיה בישראל, 2014-2004 (באלפים)

סך כל שנה
מבקרים 

(000)

אחוז 
השינוי

תיירים
(000)

אחוז 
השינוי

מבקרי-יום 
(000)

אחוז 
השינוי

200455.7-55.7-0.0-

200574.63468.0226.6-

200678.7573.685.1-22

2007194.7147133.38161.51,105

2008367.489205.654161.8163

2009408.311231.413176.99

2010551.435318.738232.736

2011491.4-11353.511138.0-41

2012587.720380.88207.050

2013603.13405.06198.1-4

2014555.98411.42144.5-27

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

איור 3.11: כניסות מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מרוסיה לישראל, 2014-2004 

(באלפים)

סה״כ מבקרים

 תיירים

מבקרי-יום
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התיירות מרוסיה לירושלים

בשנת 2013 נמשכה מגמת העלייה במספר התיירים מרוסיה שביקרו בירושלים: 464.7 

של 2.5%  עלייה  לישראל (77.1%) —  שהגיעו  מרוסיה  התיירים  אלף  מתוך 603.1  אלף 

לעומת שנת 2012, בה ביקרו בעיר 453.3 אלף תיירים מרוסיה. אחוז התיירים מרוסיה 

אשר לנו בישראל וביקרו בירושלים, שומר על יציבות, וכך גם אחוז מבקרי-יום המגיעים 

מרוסיה  התיירים  במספר  של 7.8%  עלייה  נרשמה  מוחלטים  במספרים  לעיר.  מרוסיה 

של 4.5%  וירידה   ,2012 שנת  לעומת   2013 בשנת  בירושלים  וביקרו  בישראל  לנו  אשר 

במספר מבקרי-יום מרוסיה שביקרו בירושלים. 

לוח 3.12: ביקור בירושלים של תיירים ומבקרי-יום מרוסיה 2013-2011 (באלפים)

2011

מזה:סה״כ מבקרים

מבקרי-יוםתיירים

491.4353.5138.0ישראל

353.8241.6112.2ירושלים

72.068.381.3ירושלים בהשוואה לישראל (באחוזים)

2012

מזה:סה״כ מבקרים

מבקרי-יוםתיירים

587.7380.8207.0ישראל

453.3259.1194.2ירושלים

77.168.093.8ירושלים בהשוואה לישראל (באחוזים)

2013

מזה:סה״כ מבקרים

מבקרי-יוםתיירים

603.1405.0198.1ישראל

464.7279.3185.4ירושלים

77.169.093.6ירושלים בהשוואה לישראל (באחוזים)

מקור: ׳סקר תיירות נכנס׳ של משרד התיירות; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
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מספר התיירים הרוסים הלנים בירושלים ממשיך לרדת. בשנת 2013 לנו בעיר רק 12% 

התיירים  מכלל  בעיר 24%  לנו  בה   ,2012 בשנת  מאשר  פחות  אלף  כ-42  כלומר  מהם, 

מרוסיה. חלה גם ירידה תלולה במספר התיירים מרוסיה שבחרו ללון במלונות, בהשוואה 

לאלה שהעדיפו ללון באמצעי-אכסון חלופיים, כדירות להשכרה או אצל חברים וקרובי-

חלופיים,  במקומות-לינה  בעיר  הרוסים  לינות  מכלל  כרבע  נצרכו  בשנת 2013  משפחה. 

לעומת 6% בלבד בשנת 2012. הגידול במספר התיירים מרוסיה שאינו בוחר ללון במלונות, 

לעומת 3.6  בשנת 2013,  לילות  של 5.4  ממוצע  עם  בעיר,  שהותם  משך  להארכת  הביא 

בדירות  הלינות  בהיקף  לעלייה  לייחס  אפשר  הגידול  את  ו-2012.   2011 בשנים  לילות 

להשכרה, המשמשות בדרך כלל אמצעי-אכסון לתקופות ארוכות יותר מאשר בתי-מלון. 

ממוצע הלינות בדירות להשכרה עלה מ-1.7 בשנת 2012 ל-12.2 בשנת 2013. סיבה נוספת 

לגידול היא העלייה בממוצע הלינות בבתי המלון בעיר בכלל, מ-3.3 לילות בשנת 2012, 

ל-3.8 לילות בשנת 2013. 

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לוח 3.13: מספר התיירים מרוסיה אשר לנו בירושלים, 2013-2011 (אלפים)

201120122013

353.5380.8405.0תיירים בישראל

137.991.749.9תיירים אשר לנו בירושלים

39%24%12%אחוז הלנים בירושלים

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 3.12: מספר תיירים ומבקרי-יום מרוסיה שביקרו בירושלים, 2013-2011 

(באלפים)

מבקרי-יום

תיירים
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לוח 3.14: התפלגות מקומות אכסון של תיירים מרוסיה בירושלים, 2013-2011 

(אלפים) 

201120122013

אלפים

137.991.749.9סה״כ

122.779.033.7מלון

1.24.22.1אכסניית-נוער (הוסטל)

4.01.00.7הוספיס נוצרי

1.01.03.9דירה להשכרה

8.54.78.5קרובי-משפחה/חברים

אחוזים

100%100%100%סה״כ*

89%86%68%מלון

1%5%4%אכסניית-נוער (הוסטל)

3%1%1%הוספיס נוצרי

1%1%8%דירה להשכרה

6%5%17%קרובי-משפחה/חברים

* סה״כ כולל תיירים מרוסיה אשר לנו במעונות סטודנטים ובאמצעי-לינה אחרים.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

לוח 3.15: ממוצע לינות תיירים מרוסיה לפי אמצעי האכסון בירושלים

 2013-2011

201120122013

3.63.65.4סה״כ*

3.03.33.8מלון

4.52.63.5אכסניית-נוער (הוסטל)

5.912.36.4הוספיס נוצרי

3.31.712.2דירה להשכרה

6.67.29.2אצל קרובי-משפחה/חברים

* סה״כ כולל תיירים מרוסיה אשר לנו במעונות סטודנטים ובאמצעי-לינה אחרים.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.
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איור 3.13: התפלגות לינות של תיירים מרוסיה בירושלים, לפי אמצעי אכסון, 2013

לוח 3.16: מספר לינות של תיירים מרוסיה אשר לנו בירושלים בשנים 2013-2011 

(אלפים)

201120122013

320.3227.6277.4סה״כ*

237.0180.8131.3מלון

3.67.37.8אכסניית-נוער (הוסטל)

15.48.14.9הוספיס נוצרי

2.21.149.3דירה להשכרה

36.823.181.6אצל קרובי-משפחה/חברים

 * סה״כ, כולל תיירים רוסים אשר לנו במעונות סטודנטים ובאמצעי-לינה אחרים.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

 

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

התיירות מגרמניה 

התיירות מגרמניה גדלה אף היא בעשור החולף ביותר מפי שלושה. התיירות מארץ זו 

נמצאת במגמת עלייה מאז שנת 2006. ב-2013 הגיעו לישראל 254 אלף תיירים מגרמניה 

ובין 2012 ל-2013 היתה עלייה של 5.6% במספרם. רובּה של העלייה היא במספר מבקרי-

היום שגדל ב-13.7%, מול גידול מזערי של 0.8% במספר התיירים אשר לנו בישראל. 

מכלל  מבקרי-היום  מספר  של  תלולה  עלייה  נרשמה  האחרונות  השנים  בארבע 

המבקרים בארץ. בשנת 2009 היוו מבקרי-יום 5.7% מכלל המבקרים מגרמניה ובשנת 
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2013 — 37.1%. בשנת 2014 היתה ירידה של 23.6% במספר המבקרים מגרמניה בישראל. 

ירידה תלולה זו נבעה מצמצום של 66.2% במספר מבקרי-היום. לעומת הירידה במספר 

מבקרי-היום, חלה עלייה של 1.6% במספר התיירים מגרמניה אשר לנו בישראל. 

לוח 3.18: כניסות מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מגרמניה לישראל 2014-2004 

(באלפים)

שנה
מבקרים 
בישראל

אחוז 
השינוי

תיירים 
בישראל

אחוז 
השינוי

מבקרי-יום 
בישראל

אחוז 
השינוי

200475.9-75.9-0.0-

2005106.440105.2391.2-

200689.8-1689.6-150.2-83

2007101.91399.0103.01,400

2008143.241137.7395.583

2009148.34139.828.555

2010200.835171.62329.2244

2011220.710171.0-149.770

2012239.89158.5-781.364

2013254.06159.8194.216

2014194.1-24162.3231.8-66

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 3.14: מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מגרמניה בישראל, 2014-2004 (באלפים)

סה״כ מבקרים

 תיירים

מבקרי-יום
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התיירות מגרמניה לירושלים

התיירים  במספר  עלייה  גם  היתה  לארץ,  הגרמנית  בתיירות  הגידול  למגמת  בדומה 

במספר   5.5% של  ירידה  לאחר  מבקרי-יום.  בזכות  ושוב  בירושלים  שביקרו  הגרמנים 

התיירים מגרמניה שבאו לירושלים בשנת 2012 לעומת השנה שקדמה לה, הגיעו בשנת 

מבין   .2012 לעומת   4.3% של  עלייה   — מגרמניה  תיירים  אלף   124.1 לירושלים   2013

הגרמני  התייר  ששהה  הלילות  ממוצע  בעיר.  אחד  לילה  לפחות  לנו  אלה, 55%  תיירים 

מרבית  לה.  שקדמה  בשנה  לילות  לעומת 4.9  בשנת 2013,  לילות  ל-5.7  עלה  בירושלים 

התיירים מגרמניה שבאו לירושלים (61%) העדיפו ללון במלונות, 16% מהם בחרו ללון 

ל-2013,  השנים 2011  בין  הוכפל  כמעט  מגרמניה  מבקרי-היום  של  מספרם  באכסניות. 

מ-37.5 אלף בשנת 2011 ל- 72.1 אלף בשנת 2013. 

לוח 3.19: ביקור תיירים ומבקרי-יום מגרמניה בירושלים 2013-2011 (באלפים)

2011

סה״כ מבקרים
מזה:

מבקרי-יוםתיירים

220.7171.049.7ישראל

163.4125.937.5ירושלים

74.073.675.5ירושלים בהשוואה לישראל (באחוזים)

2012

סה״כ מבקרים
מזה:

מבקרי-יוםתיירים

239.8158.581.3ישראל

172.8119.053.8ירושלים

72.175.166.2ירושלים בהשוואה לישראל (באחוזים)

2013

סה״כ מבקרים
מזה:

מבקרי-יוםתיירים

254.0159.894.2ישראל

196.2124.172.1ירושלים

77.277.676.6ירושלים בהשוואה לישראל (באחוזים)

מקור: עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
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מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לוח 3.20: לינות תיירים מגרמניה בארץ ובירושלים, 2013-2011

201120122013

171.0158.5159.8תיירים בישראל

97.992.085.7תיירים אשר לנו בירושלים

57%58%53%אחוז הלנים בירושלים

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 3.15: מספר תיירים ומבקרי-יום מגרמניה שביקרו בירושלים, 2013-2011 

(באלפים)

מבקרי-יום

תיירים
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לוח 3.21: התפלגות מקומות האכסון של תיירים מגרמניה בירושלים, 2013-2011 

 
201120122013

אלפים

97.992.085.7סה״כ

70.658.052.4מלון 

14.817.813.7אכסניית-נוער (הוסטל)

3.13.54.4הוספיס נוצרי 

1.02.63.1דירה להשכרה 

7.98.010.1אצל קרובי-משפחה/חברים 

אחוזים 

100100100סה״כ*

726361מלון 

151916אכסניית-נוער (הוסטל)

345הוספיס נוצרי 

134דירה להשכרה 

8912אצל קרובי-משפחה/חברים 

* סה״כ, כולל תיירים מגרמניה אשר לנו במעונות סטודנטים ובמקומות אחרים.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

לוח 3.22: ממוצע הלינות של תיירים מגרמניה אשר לנו בירושלים, 2013-2011

201120122013

4.74.95.7סה״כ*

3.93.93.6מלון

4.04.47.8אכסניית-נוער (הוסטל)

6.75.55.1הוספיס נוצרי

6.513.014.1דירה להשכרה

9.17.96.1אצל קרובי-משפחה/חברים 

* סה״כ, כולל תיירים מגרמניה אשר לנו במעונות סטודנטים ובמקומות אחרים.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.
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לוח 3.23: מספר לינות של תיירים מגרמניה אשר לנו בירושלים, 2013-2011 

(באלפים)

201120122013

520.8446.6489.2סה״כ*

316.2222.3186.8מלון

68.077.5106.6אכסניית-נוער (הוסטל)

23.919.022.4הוספיס נוצרי

7.733.043.4דירה להשכרה

82.062.162.0אצל קרובי-משפחה/חברים

* סה״כ, כולל תיירים מגרמניה אשר לנו במעונות סטודנטים ובמקומות אחרים.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

 

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

התיירות מאיטליה 

 — עלייה  במגמת  נמצא  מאיטליה  מבקרי-היום  היקף  גם  מגרמניה  לתיירות  בדומה 

מ-2.7% מהתיירים בשנת 2007 ל-26.3% ב-2013. ב-2013 היתה העלייה בהיקף התיירות 

מאיטליה מתונה יותר לעומת 2012 הן במספר התיירים (1.9%) והן במספר מבקרי-יום 

(3.9%). ב-2014 חלה ירידה של 30.7% במספר התיירים מאיטליה, וזו נבעה מירידה של 

13% במספר התיירים הכולל ומצניחה של 81% במספר מבקרי-יום.

איור 3.16: התפלגות לינות של תיירים מגרמניה בירושלים, לפי אמצעי-אכסון, 

2013
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לוח 3.24: מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מאיטליה בישראל 2014-2004

(באלפים)

שנה
מבקרים 
בישראל

אחוז 
השינוי

תיירים 
בישראל

אחוז 
השינוי

מבקרי-יום 
בישראל

אחוז 
השינוי

200442.0-42.0-0.0-

200572.97472.9740.0-

200658.1-2058.1-200.0-

200781.64079.4372.2-

2008125.454120.6524.8118

2009125.70116.5-39.292

2010185.948150.22935.7288

2011151.2-19113.3-2537.96

2012170.012126.21143.816

2013173.22127.7145.54

2014120.1-31111.2-138.9-80

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 3.17: מבקרים, תיירים ומבקרי-יום מאיטליה בישראל, 2014-2004 

(באלפים)

סה״כ מבקרים

 תיירים

מבקרי-יום
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התיירות מאיטליה לירושלים

 2013 בשנת  היתה  כך  לארץ,  מאיטליה  התיירים  של  המתונה  העלייה  למגמת  בדומה 

של  נכנסת  תיירות  סקר  לירושלים.  שבאו  ומבקרי-היום  התיירים  במספר  קלה  עלייה 

משרד התיירות מצביע על ירידה קלה באחוז התיירים מאיטליה שבחרו לבקר בירושלים: 

במספרים  עלייה  חלה  תקופה  באותה   .2013 בשנת  ל-80.2%   2011 בשנת  מ-84.3% 

מוחלטים של מבקרי-יום שהגיעו מאיטליה לירושלים (כ-2,700 תיירים יותר), אך ירד 

שיעורם של מבקרי-היום האיטלקים שבחרו להגיע לעיר מ-86% בשנת 2011 ל-77.7% 

בשנת 2013. מתוך כלל התיירים מאיטליה הלנים בישראל, נרשמה ירידה בשיעורם של 

אלה שבחרו ללון בירושלים מ-73% בשנת 2011 ל-61% בשנת 2013. מדובר בירידה של 

כ-10,600 תיירים, ש-80% מהם לנו במלונות. ממוצע לינות התייר האיטלקי בעיר בשנת 

2013 עמד על  ארבעה לילות, לעומת 4.6 שנה קודם לכן. 

לוח 3.25: התיירות מאיטליה לישראל ולירושלים 2013-2011

 2011

סה״כ מבקרים
מזה:

סה״כ מבקרי-יוםסה״כ תיירים

151.2113.337.9ישראל

94.832.6 127.4 ירושלים

84.383.786.0ירושלים בהשוואה לישראל (באחוזים)

 2012

סה״כ מבקרים
מזה:

סה״כ מבקרי-יוםסה״כ תיירים

170.0126.243.8ישראל

137.1102.834.3 ירושלים

78.3 80.681.5ירושלים בהשוואה לישראל (באחוזים)

 2013

סה״כ מבקרים
מזה:

סה״כ מבקרי-יוםסה״כ תיירים

173.2127.745.5 ישראל

35.3 103.7 139.0ירושלים

77.7 81.2 80.2 ירושלים בהשוואה לישראל (באחוזים)

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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מקור: סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

לוח 3.26: לינות תיירים מאיטליה בישראל ובירושלים, 2013-2011

 201120122013

113.3126.2127.7תיירים בישראל

84.288.878.2תיירים אשר לנו בירושלים

73%70%61%אחוז הלנים בירושלים

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 3.18: תיירים ומבקרי-יום מאיטליה בירושלים, 2013-2011 (באלפים)

מבקרי-יום

תיירים
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לוח 3.27: התפלגות מקומות האכסון של תיירים מאיטליה בירושלים, 2013-2011 

מקום האכסון
201120122013

אלפים

84.288.878.2 סה״כ

70.773.762.6מלון 

1.43.54.9 אכסניית-נוער (הוסטל)

7.84.6 8.7הוספיס נוצרי 

1.3 1.1 0.2 דירה להשכרה 

4.0 2.5 2.6אצל קרובי-משפחה/חברים 

אחוזים 

100100100סה״כ*

80 83 84מלון 

6 4 2 אכסניית-נוער (הוסטל)

5 9 10 הוספיס נוצרי 

12 0.2 דירה להשכרה 

335אצל קרובי-משפחה/חברים 

* סה״כ כולל תיירים מאיטליה אשר לנו במעונות סטודנטים ובאמצעי-לינה אחרים.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

לוח 3.28: ממוצע הלינות של תיירים מאיטליה בירושלים, לפי מקום האכסון, 

2013-2011

201120122013מקום האכסון

4.34.64.0סה״כ

3.43.53.5מלון

5.23.64.1אכסניית-נוער (הוסטל)

8.810.48.1הוספיס נוצרי

62.730.15.4דירה להשכרה

6.39.95.9אצל קרובי-משפחה/חברים

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.
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לוח 3.29: לינות תיירים מאיטליה בירושלים 2013-2011 (באלפים)

201120122013

529.7316.4 531.4 סה״כ 

334.6219.1 353.4 מלון

16.120.3 10.5 אכסניית-נוער (הוסטל)

104.337.6 113.3 הוספיס נוצרי

19.642.87.1דירה להשכרה

31.523.5 23.8 אצל קרובי-משפחה/חברים

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות.

שיווק ירושלים כעיר תיירות

כנסים 

מציעה  (הרל״י)  ירושלים  לפיתוח  הרשות  בירושלים,  כנסים  של  קיומם  את  לעודד  כדי 

מענקים למארגנים ויזמי כנסים העומדים בקריטריונים שנקבעו, כמו מספר המשתתפים 

איור 3.19: התפלגות הלינות של תיירים מאיטליה בירושלים, לפי אמצעי האכסון, 

2013



75

בעיר,  שלהם  הלינות  מספר  בין-לאומיים),  (בכנסים  מחו״ל  המשתתפים  ומספר  הכולל 

מיקום הכנס, מספר ימי הכנס וכד׳. 

כספי  בירושלים.  כנס  לקיים  אם  ההחלטה  על  חיובית  השפעה  יש  אלה  למענקים 

באי-הכנס  עבור  פעילויות  ולארגון  השיווק  להרחבת  המארגנים  את  שימשו  המענק 

(סיורים, ערבי גאלה, שירותי הסעדה ועוד). 

בשנת 2013 זכו במענק 10 כנסים בין-לאומיים (לעומת 11 כנסים בשנה הקודמת) 

וארבעה כנסים מקומיים (לעומת תשעה בשנת 2012). בכנסים שהתקיימו ב-2013 נטלו 

חלק 17,755 משתתפים — עלייה של 21.7% לעומת השנה הקודמת. מבין המשתתפים 

 1,104,800 על  עמד  המענקים  סך  לינות.   33,149 שצרכו   9,590 מחו״ל  באו  בכנסים 

לכנסים הבין-לאומיים. חרף הירידה במספר הכנסים שזכו למענק, נטלו בהם חלק יותר 

משתתפים. ההשקעה בכל לינה בשנת 2013 עמדה על 33 ש״ח לעומת 55 ש״ח לכל לינה 

ב-2012. 

בדומה לשאר ענפי התיירות, גם תיירות הכנסים סבלה מן המצב הביטחוני המתוח 

ששרר בעיר ב-2014. חלה ירידה במספר הכנסים, במספר המשתתפים ובמספר הלינות 

של משתתפי הכנסים. בשנה זו אושרו מענקים לתשעה כנסים בין-לאומיים ולחמישה 

כנסים מקומיים. בכנסים הבין-לאומיים נטלו חלק 11,043 משתתפים (ירידה של 38% 

לעומת שנת 2013), מתוכם 6,950 מחו״ל (ירידה של 27% לעומת שנת 2013). מענקים 

בגובה 837,430 ש״ח חולקו לכנסים שהתקיימו בעיר בשנת 2014. בשנה זו עמד סכום 

ההשקעה הממוצע על 57 ש״ח לכל לינה של משתתף. 

 לוח 3.30: כנסים בין-לאומיים בשנים 2014-2010 בירושלים 

(במספרים מוחלטים) 

20102011201220132014השנה

3411109מס׳ כנסים

3,8097,20414,58617,75511,043מס׳ משתתפים

1,3852,4769,3259,5906,950מס׳ המשתתפים מחו״ל

2,2022,72222,90733,14914,586מס׳ לינות של משתתפים 

837,430 1,104,800 1,257,800 497,200 370,200 גובה המענק בשקלים 

57 33 55 183 168 ההשקעה ללינה בש״ח 
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לוח 3.31: כנסים מקומיים 2014-2010 (מספרים מוחלטים)

מספר המשתתפים בכנסיםכנסים מקומיים שקיבלו מענקהשנה

201054,894

201147,000

201299,637

2013414,604

201455,000

פעילויות ואירועי-תרבות 

פעילויות ואירועי-תרבות המתקיימים בעיר על בסיס שנתי קבוע, אמורים להוות גורם 

משיכה לתיירים. הלוח הבא מסכם את סוגי הפעילויות ומספר המשתתפים שנטלו בהן 

חלק. פעילות אתר האינטרנט הרשמי של עיריית ירושלים, המיועד לתיירים, גם הוא כלי 

שיווק חשוב המסייע לשווק את ירושלים.

לוח 3.32: סיכום אירועים המושכים תיירות בירושלים, 2014-2011

האירוע 
מיועד ל-

2011201220132014סוג האירוע

תושבים 
מן הארץ 
ותיירים

מרתון ירושלים —
סה״כ רצים

רצים שבאו מחו״ל
 12,000

766
 15,000

1,524
 20,000

1,760
 25,000

2,423

בעיקר 
לתיירות 

פנים

100,00060,000 60,000׳בתים מבפנים׳

׳חמשושלים׳ 
(ממוצע לכל סוף-שבוע)

 96,000
(24,000)

 94,000
(23,500)

 *84,000
(28,000)

 75,000
(18,750)

195,000222,000228,700197,000׳קחו יומיים בירושלים׳

כ-4,000כ-2,500רכיבת אופניים — ׳סובב ירושלים׳

בעיקר 
לתיירים 

— iTravel Jerusalem
סה״כ הכניסות לאתר האינטרנט
זמן שהייה ממוצע באתר בדקות
מספר דפים ממוצע לביקור באתר

97,217
03:05
3.06

205,414
02:58
3.49

888,897
02:53
3.05

**1,049,361
02:45
2.40

* אירועי סוף השבוע השלישי בוטלו עקב סופת השלגים שפקדה את ירושלים.
** נכון ל-22 לדצמבר 2014.

מקורות: עיריית ירושלים; הרשות לפיתוח ירושלים; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; התאחדות המלונות 
בישראל. 
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מרתון ירושלים 

זה  נתון  רצים.  אלף  כ-25  אליו  ומשך  הרביעית  בפעם  השנה  התקיים  ירושלים  מרתון 

מורה על המשך מגמת הגידול במספר הרצים. בשנת 2014 נטלו חלק במרוץ 2,423 רצים 

הרצים  מחצית  כמעט  הקודמת.  השנה  לעומת  של 37.6%  וגידול  שיא  מספר  מחו״ל — 

הגיעו מאירופה ומעט יותר משליש מצפון-אמריקה. המדינה ממנה הגיע מספר הרצים 
הגדול ביותר היתה ארצות הברית, עם 820 רצים.79

 

מקור: עיריית ירושלים.

׳בתים מִּבפנים׳

האירוע ׳בתים מבפנים׳ התקיים זו השנה השמינית אך האירועים הביטחוניים השפיעו 

על מספר המבקרים בו בהשוואה לשנת 2013. בשנת 2014 ביקרו באירועי ׳בתים מבפנים׳ 

נרכשו  ב-2013  לה.80  שקדמה  השנה  לעומת  של 40,000  ירידה  משתתפים —  כ-60,000 

כ-100 חבילות-תיור City Break של תיירים לאירוע זה. 

79 הנתונים, מאתר האינטרנט של עיריית ירושלים.

80 הנתונים התקבלו מהרשות לפיתוח ירושלים.

איור 3.20: מספר משתתפים במרתון ירושלים, 2014-2011
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׳חמשושלים׳ 

אירועי- עשרות  מרכזים  האזרחית,  השנה  סוף  לקראת  הנערכים  ׳חמשושלים׳,  אירועי 

בתי  של  מיוחדים  ומבצעים  העיר  ברחבי  בחנויות  הנחות  אמנים,  של  הופעות  תרבות, 

המלון במשך ארבעה סופי-שבוע. 

בשנת 2013 חלה ירידה של כ-12% במספר המשתתפים הכולל באירועים אלה: 84,000 

להתקיים  אמורים  שהיו  האירועים  כל  בוטלו  ב-2013  לכן.  קודם  שנה   94,000 לעומת 

באחד מסופי השבוע בשל סופת השלגים שפקדה את העיר. אך אם מתייחסים לכל סוף-

שבוע בנפרד, הרי שבאירועי חמשושלים 2013 נטלו חלק כ-28 אלף משתתפים בממוצע 

בכל סוף-שבוע, לעומת 23.5 אלף בשנת 2012 — עלייה של 19%. בשנת 2014, בשל מצב 

הביטחון, חלה ירידה נוספת במספר המשתתפים באירועי ׳חמשושלים׳: בארבעה סופי 

השבוע נטלו חלק כ-75,000 משתתפים (18.8 אלף בממוצע לכל סוף-שבוע) — ירידה של 

11% לעומת 81.2013 

׳סובב ירושלים׳

׳סובב ירושלים׳ הוא אירוע עממי של רכיבה על אופניים שהתקיים לראשונה בשנת 2013, 

באירועי  רוכבים   2,500 מעל  השתתפו  ההערכות  לפי   .2014 מאי  בחודש  גם  והתקיים 

׳סובב ירושלים׳ של שנת 2013 והמספר עלה לכ-4,000 רוכבים בשנת 2014. בעת האירוע 
נחנך מסלול-רכיבה חדש לרוכבים בעיר.82

׳קחו יומיים בירושלים׳

בחודשי הקיץ בתי המלון בעיר מעודדים את הישראלים להגיע לירושלים במבצע שמציע 

תעריפים מוזלים למי שבאים לשני לילות או יותר. כמו כן יש מבצעים והנחות במסעדות 

בחודשי  בירושלים  ישראלים  של  הלינות  במספר  העיר.  ברחבי  שונים  ובאירועי-תרבות 

הקיץ נרשמה לראשונה ירידה מאז שנת 2008. בחודשים יולי-אוגוסט 2014 היתה ירידה 

בשנת  המקבילה  התקופה  לעומת  בעיר  במלונות-תיירות  ישראלים  בלינות  כ-14%  של 

2013. הסיבה לירידה היתה אירועי ׳צוק איתן׳. 

81 הנתונים התקבלו מהרשות לפיתוח ירושלים.

82 הנתונים התקבלו מהרשות לפיתוח ירושלים.
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מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; התאחדות המלונות בישראל.

השימוש באתר האינטרנט

אתר האינטרנט הרשמי של עיריית ירושלים לפיתוח התיירות (iTravel Jerusalem) זוכה 

לחשיפה גדלה והולכת בקרב גולשי האינטרנט בעולם. בשנת 2013 היו 888,897 כניסות 

באתר  ביקרו   (2014 לדצמבר  ה-22  (עד  ב-2014   .2012 בשנת   205,414 לעומת  לאתר 

מתוך  לה.  שקדמה  השנה  לעומת  של 18.1%  עלייה  גולשים83 —   1,049,361 האינטרנט 

הגולשים שביקרו באתר, היו כ-61% גולשים חדשים. הגולשים מבלים באתר בממוצע 

שתי דקות ו-45 שניות — פחות מן הזמן הממוצע בשנים קודמות. כמו כן חלה ירידה גם 

במספר הדפים באתר בהם גלשו — 2.40 דפים בממוצע לכל כניסה. 

עמוד הפייסבוק של iTravel Jerusalem הרחיב את מספר העוקבים אחריו ב-20% 

מתחילת 2014 ועד סוף השנה, מ-54 אלף ל-65 אלף עוקבים. מספר העוקבים בטוויטר 

אחר iTravel Jerusalem עדיין נמוך — 192 עוקבים לעומת 131 בתחילת 2014. למרות 

שמדובר בעלייה של כ-47%, זוהי כמות עוקבים נמוכה. יש לציין כי חשבון הפייסבוק 

פעיל באופן רציף, עם פרסומים יומיים, לעומת חשבון הטוויטר המתעדכן לעתים רחוקות 

יותר. 

83 נכון ל-22 לדצמבר, 2014.

איור 3.21: לינות ישראלים במלונות תיירות בירושלים בחודשים יולי-אוגוסט, 

2014-2007 (אלפי לינות)
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פעילות שיווק בארצות אירופה

הסיטונאים  במספר  לשינוי  מתייחסות  ורוסיה  גרמניה  באיטליה,  השיווק  פעילויות 

ירושלים  זוכה  לה  ולחשיפה  אלו  בארצות  ירושלים  את  המשווקים  התיירות  ומארגני 

בעיתונות הכללית, לפי השווי המוערך של הכתבות במדיה הבין-לאומית. 

לוח 3.33: פעילויות שיווק נבחרות במדינות רוסיה, גרמניה ואיטליה, 2014-2012

201220132014

סיטונאים ומארגני 
תיירות המשווקים את 

ירושלים

273336איטליה

204455גרמניה

111725רוסיה

5894116סה״כ

שווי כתבות מוערך 
(באירו)

2,991,4921,512,327.05איטליה

514,775*923,000גרמניה

50,000831,100רוסיה

3,964,4922,858,202.05סה״כ

 City Break חבילות
שנמכרו

775**כ-600400איטליה

956***כ-500800גרמניה

496כ-950-רוסיה

2,227כ- 1,1002,150סה״כ 

*    הירידה נובעת ממיעוט כתבות במחצית השנייה של שנת 2014, עקב המצב הביטחוני.
**   נכון לחודש יוני 2014.

*** מספר מוערך.

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים.

את  ששיווקו  התיירות  ומארגני  הסיטונאים  במספר  הגידול  מגמת  נמשכה  בשנת 2014 

ירושלים בארצות היעד. מבצע ׳צוק איתן׳ במחצית השנייה של שנת 2014 השפיע באופן 

מספר  על  וגם  אלה  במדינות  שנמכרו   City Break התיור  חבילות  מספר  על  משמעותי 

הכתבות המקדמות את התיירות לירושלים בעיתונות בארצות אלו. למרות זאת, מספר 

חבילות התיור שנמכרו בשנת 2014 היה גבוה ב-3.5% ממספר החבילות שנמכרו ב-2013. 

שווי הכתבות בעיתונות באירופה הוערך בכ-2.8 מיליון אירו — ירידה של כ-28% לעומת 
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שנת 2013. יש לציין כי חלה ירידה בשווי הכתבות שפורסמו באיטליה ובגרמניה, לעומת 

הגידול בשווי הכתבות שפורסמו ברוסיה. הסיבה המרכזית לירידה היא הפחתת מספר 

הכתבות המשווקות את ירושלים שפורסמו לאחר מבצע ׳צוק איתן׳. 

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים.

מקומות האכסון בירושלים

מספר מקומות האכסון בירושלים משתנה במהירות מתקופה לתקופה. כך ניתן לראות 

כי חל גידול במספר מקומות האכסון בעיר: בתי המלון, האכסניות (מתוכן, הנוצריות) 

והדירות המוצעות להשכרה לטווח קצר בעיר ובסביבתּה.

חדרים.  ובהם 12,361  תיירים,  ולאכסון  לאירוח  המיועדים  אתרים  בירושלים 156 

 53 חדרים;   10,618 הכוללים  מלונות   103 היא:  והחדרים  האכסון  מקומות  התפלגות 

אכסניות, הוסטלים נוצריים ובתי-הארחה ובהם 1,743 חדרים. במרחב הסובב את העיר, 

בתחומי ישראל, יש עוד שישה מלונות ובהם 669 חדרים ושתי אכסניות עם 34 חדרים. 

וכאלה  נמצאים  הם  בו  התכנוני  השלב  לפי  שבתכנון,  בתי-מלון  על  נתונים  יש  בנוסף 

שהוסיפו  חדשים  מלונות  שמונה  בעיר  נחנכו  האחרונה  בשנה  בבנייה.  כבר  הנמצאים 
למצבת החדרים עוד 475 חדרים.84

84 בנוסף, במספר מלונות נוספו חדרים, ולכן ההפרש שבטבלה גדול מ-475 חדרים.

איור 3.22: שינויים במספר סיטונאי ומארגני תיירות במדינות היעד, 2014-2012
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לוח 3.34: מקומות האכסון בירושלים, 2014-2013

(בסוגריים — מצבת החדרים והמלונות ב-2013)

למ״ס*
סה״כ מקומות 
האכסון בעיר

מספר מקומות האכסון בעיר 
73
(71)

156
(144)

מספר החדרים בכל אמצעי האכסון, ללא דירות להשכרה
9,549
(8,666)

12,361
(11,718)

* נתוני הלמ״ס מתייחסים רק למלונות הרשומים בהתאחדות בתי המלון. 

לוח 3.35: תוספת מלונות חדשים בירושלים, 2014-2013

מס׳ חדריםשנת פתיחהשם בית המלון

201354מלון ארתור

201352בוטיק אגריפס

201424ארקדיה במושבה

2014226וולדורף אסטוריה

201464מלון אייל

201412הרב קוק 7

201443הבית הספרדי (הרובע היהודי)

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים.
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לוח 3.36: מצאי מקומות האכסון בירושלים וסביבתּה, 2014-2013 
(נכון לאוגוסט 2014)85

סוג אכסוןהמיקום
השינוי 20132014

ב-%

השינוי 20132014
ב-% מספר חדריםמספר אתרים

ירושלים

9210312.010,05710,6185.6מלונות

5553-3.61,6611,7434.9אכסניה/גסט האוס

2625-3.8864827-4.3מזה: גסט האוס לנוצרים

1,1191,57941.12,1602,79129.2דירות להשכרה לטווח קצר

1,2671,73531.213,87815,1529.2סה״כ

מערב 
ירושלים

617218.08,0498,5336.0מלונות

2926-10.31,0771,010-6.2אכסניה/גסט האוס

97-22.246930834.3מזה: גסט האוס לנוצרים

90988.89,1269,5434.6סה״כ

מזרח-
ירושלים

(מחוץ 
לחומות)

26260.01,7481,732-0.9מלונות

13130.02462709.7אכסניה/גסט האוס

880.01641735.5מזה: גסט האוס לנוצרים

39390.01,9942,0020.4סה״כ

העיר 
העתיקה

550.026035335.8מלונות

131515.433846337.0אכסניה/גסט האוס

91011.123134649.8מזה: גסט האוס לנוצרים

182011.159881636.4סה״כ

סובב 
ירושלים

5620.06376695.0מלונות

12100243430.8אכסניה/גסט האוס

110.024240.0מזה: גסט האוס לנוצרים

659444.613820850.7דירות להשכרה לטווח קצר

7110243.779991114.1סה״כ

כל אמצעי 
האכסון

בירושלים 
וסביבתה

9810911.210,81411,4565.9מלונות

56560.01,6851,7674.9אכסניה/גסט האוס

2726-3.7888851-4.2מזה: גסט האוס לנוצרים

1,1841,67341.32,2982,99930.1דירות להשכרה לטווח קצר

1,3381,83837.414,75716,2229.9סה״כ

 www.booking.com; www.tripadvisor.com; http://holylandcc.faithweb.com/bbisra.htm מקורות:   85

עיריית ירושלים ומידע שנמסר ישירות ממקומות האירוח.
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תוספת החדרים המתוכננת בעיר לפי שלבי התכנון והבנייה: 

בתהליכי בנייה — 1,222 חדרים;   

בתכניות בניין-עיר מאושרות ולקראת קבלת היתרי-בנייה — 1,489 חדרים נוספים    

(כלומר: בשנים הקרובות ייתוספו 2,711 חדרים למצבת החדרים בירושלים);

3,905 חדרים מתוכננים בשטחים שיועדו למלונאות בתכניות המתאר, אך טרם שווקו   

על ידי רשות מקרקעי ישראל; 

6,674 חדרים נוספים מיועדים בתכניות בניין-עיר, אך טרם אושרו;  

1,618 חדרים נוספים אושרו למלונות קיימים, אך טרם נבנו;   

650 חדרים נוספים יועדו ונבנו כמלונות, אך אינם משמשים את ייעודם או שנסגרו.   

לוח 3.37: מספר החדרים הצפוי להתווסף למצבת החדרים של בתי המלון בירושלים 

על פי מעמדם התכנוני (נכון לאפריל 2014)

1,222 מלונות בתהליכי-בנייה

1,489 מלונות בעלי תב״ע מאושרת ובתהליכים להיתר-בנייה

קרקעות עם תב״ע מאושרת לייעוד מלונאי שטרם שווקו ע״י רמ״י או טרם מומשו ע״י 
בעליהם 

3,905

6,674קרקעות או שטחים מבונים למלונאות לפני אישור תב״ע

1,618 מלונות קיימים עם פוטנציאל הרחבה שאושר אך טרם מומש 

650 מבנים שהוקמו כמלונות ואינם משמשים לכך או מלונות שנסגרו.

מבנים ממשלתיים שייתכן שניתן להסב אותם למלונות, אך אין עדיין תב״ע הממליצה 
על השינוי

 340

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים.

חדרים להשכרה בירושלים ובסביבותיּה

להשכרה  והחדרים  הדירות  היצע  בעיר  גדל  במלונות,  חדרים  של  הגדול  למספר  בנוסף 

לתיירים, המופעלים על ידי חברות השכרה או משכירים פרטיים. מכלל התיירים אשר 

לנו בירושלים בשנת 2013, כ-44 אלף לנו בדירות להשכרה, לעומת 36 אלף בשנת 2012 

ו-24.8 אלף בשנת 2011. מגמה נוספת העולה מנתוני סקר התיירים היא הירידה בממוצע 

לאמצעי-אכסון  הופכות  שדירות  כך  על  מצביע  אשר  להשכרה,  בדירות  התיירים  לינות 

מבוקש גם לתיירים המגיעים לחופשה קצרה ולא רק לתיירים השוהים בירושלים תקופות 
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ממושכות. בשנת 2011 תיירים אשר לנו בדירה להשכרה, שהו בממוצע 22.7 לילות; בשנת 

2012 ירד הממוצע ל-19.2 לינות, ובשנת 2013 שוב ירד הממוצע לכדי 13.3 לינות. 

 — 86AirBnB — אתר האינטרנט המוביל בתחום השכרת דירות למטרות תיירות ונופש

מאפשר למשכירים פוטנציאליים להציע את דירותיהם להשכרה לתקופות קצרות. סקירה 

של היצע החדרים בירושלים המופיעים באתר זה מראה כי הוא גדל בין דצמבר 2013 

מקומות-לינה  כ-1,580  בירושלים  הוצעו   2014 שנת  בסוף  ב-88.2%.   2014 לאוקטובר 

בדירות ובחדרים להשכרה, סה״כ 6,262 מיטות ב-2,791 חדרים.87 

airbnb.com לוח 3.38: היצע דירות להשכרה בירושלים ובסביבתּה באתר

אחוז השינוי12.201310.2014

8391,57988.2סה״כ אתרי לינה להשכרה בעיר

1,5202,79183.6סה״כ חדרים

3,3056,26289.4סה״כ מיטות

649446.9מקומות לינה בסובב ירושלים
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87 המספרים המופיעים כאן הם בגדר הערכה מכיוון שיש דירות המוצעות לזמן מוגבל ויש מקומות-אירוח 

המוצעים הן כחדר והן כדירה.

AirBnB איור 3.23: שינויים במקומות לינה מוצעים בירושלים לפי אתר האינטרנט
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תיירים רוקדים ברחבת הכותל המערבי (צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90)
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פרק 4: 
רציונל פיתוח התיירות בירושלים 

בראי תכניות התיירות לעיר
עדי פרי88

 

מבוא 

ולהפכם  וההיסטוריים  התרבותיים  נכסיהן  את  למנף  הצליחו  בעולם  שונות  ערים 

לגורמי פיתוח ומיתוג עירוני כשפיתוח התיירות משמש אסטרטגיה מרכזית להחייאתן, 

להתחדשותן וליצירת מארג חיים שוקק ותוסס בתחומיהן. זאת לאור ההבנה שהתיירות 

את  ומאריכה  לעיר  ותרבות  מסחר  פונקציות  כניסת  מעודדת  אנושית,  פעילות  מושכת 

שעות הפעילות ברחובות ובשווקים. 

ירושלים היא עיר עם פוטנציאל תיירותי גדול בזכות נכסיה ההיסטוריים, הדתיים 

והתרבותיים. עברּה של ירושלים, המיוצג בנופּה העכשווי, במבניה ובאבניה, הוא משאת-

נפשם של רבים בעולם. עבר מקודש זה מקנה לירושלים יתרון רב בתחום התיירות והוא 

גם הבסיס לפיתוחה כעיר-תיירות. 

את  לחזק  במטרה  בירושלים  לתיירות  אסטרטגיות  תכניות  נערכו  השנים  לאורך 

התיירות בעיר ובדרך זו אף להחיותה ולשפר את מעמדה הכלכלי. מהלכים אלה התחזקו 

המזרחי.  שבצדה  המורשת  לאתרי  גישה  כשנוצרה  העיר  של  איחודה  לאחר  ביתר-שאת 

הקשורים  ופרטיים  ממסדיים  גורמים  לאתגר  ממשיך  התיירות  פיתוח  היום,  ועד  מאז 

לעיר, והוא נחשב יעד מרכזי בפיתוחה. 

עם זאת, שוק התיירות לא השתנה באורח מהותי מאז 1967 והפוטנציאל התיירותי 

בשני  בכמיליון  רק  גדלו  בירושלים  התיירים  לינות  למשל,  מומש.  טרם  ירושלים  של 

לינות  מיליון  ל-3.13  ב-1980  בשנה  תיירים  לינות  מיליון  (מ-2.12  האחרונים  העשורים 

תיירים בשנה ב-2012), כלומר גידול של פי 1.3 בלבד (שנתון סטטיסטי לירושלים, 2014, 

לוח י״ב/2).

במקומות אחרים בעולם התברר שהניסיון לחדש מרכזי ערים היסטוריות באמצעות 

התיירות, הוא חזון בר-הגשמה. ברצלונה, למשל, סבלה במשך שנים מהזנחה ושקיעה עד 

88 פרק זה מבוסס על עבודה סמינריונית שנעשתה במסגרת המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית 

בשנה״ל תשע״ד.
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שנקטה אסטרטגיה של פיתוח התיירות סביב המתחם ההיסטורי שלה, החל מסוף שנות 

׳מודל  ב-1992.  בה  שהתקיימה  האולימפיאדה  לקראת  ביתר-שאת  זאת  ועשתה  ה-80 

שמנסות  אחרות  היסטוריות  בערים  עדיין  מהדהד  מובהקת,  להצלחה  שהיה  ברצלונה׳, 

מעידות  השנים  במשך  שנערכו  התכניות   .(González, 2011  ;Monclús, 2003) לשחזרו 

על כך שחלו תמורות במחשבה התכנונית משנות ה-60 ועד ימינו אלה. השינויים באים 

המעורבים  העניין  בבעלי  העירוני,  התפקוד  בתפיסת  באדריכלות,  בבינוי,  ביטוי  לידי 

 ;Bahaire and Elliott-White, 1999) בקבלת ההחלטות ובמקומם של התושבים בתכנון

Carmon, 1999) ומצופה כי ישתקפו גם בתכניות לפיתוח התיירות מן הדורות השונים. 

מטרת מחקר זה היא לברר מדוע לא הצליחו הניסיונות לפתח את התיירות בירושלים 

להחיות את הגלעין ההיסטורי של העיר. 

ה-60  שנות  מסוף  לעיר  שנרקמו  התיירות  לפיתוח  התכניות  אחר  להתחקות  אנסה 

התמונה  הבנת  אותן.  שהנחה  הרציונל  את  לזהות  ואנסה  היום  ועד  איחודה)  (לאחר 

המחשבה  התפתחות  ומאחורי  בירושלים  התיירות  פיתוח  מאחורי  העומדת  המלאה 

העבר,  מדיניות  תוצאות  של  תיאורטי  כמחקר  רק  לא  רלוונטית  זה,  בתחום  התכנונית 

אלא עשויה לשפר את המדיניות שתיקבע בנושא זה בעתיד. 

סקירת ספרות 

התיירות ככלי להתחדשות עירונית ולהחייאת מרכזי ערים 

התיירות היא תופעה עתיקת-יומין הנובעת מן הדחף האנושי החזק לחקור את השונה, 

לראות מקומות, להתוודע לתרבויות אחרות, לחוות ולהתרגש. הערים היו מאז ומעולם 

יעד תיירותי אטרקטיבי שמשך מבקרים מקצות העולם (Towner, 1996). אמצע המאה 

ל׳ערי-תיירות׳  מיעדי-תיירות  הפכו  ערים  כאשר  זה,  בתחום  נקודת-מפנה  היה  ה-20 

טכנולוגיות,  מסיבות  שנבעה  רחב,  בקנה-מידה  אינטנסיבית  תעשיית-תיירות  ונוצרה 

דמוגרפיות וכלכליות, גלובליות ועירוניות כאחת. ירידת כוחה של התעשייה המסורתית, 

שקיעת הערים והצורך בהתחדשות עירונית הן שזירזו, ככל הנראה, את פיתוח התיירות 

.(Law, 1988) העירונית

תהליכים כלכליים, טכנולוגיים וסביבתיים, שהתרחשו במחצית הראשונה של המאה 

זולים  מקומות  אחר  בחיפוש  ואירופה,  ארה״ב  מערי  התעשיות  ליציאת  הביאו  ה-20, 

יותר להקמת מפעלים, מיקום נוח יותר לפריקה וטעינה וריחוק מן הפיקוח על זיהום 

העירוני  הפיתוח  את  שהובילו  האזורים   .(Hoyle, Pinder and Husain,  1988) המים 

איבדו מחיוניותם, הפכו מוזנחים ויצרו מטרדים במרקם העירוני. הדבר הביא גם לאבדן 
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בסיס  הפרברים.  לעבר  הערים  ממרכזי  הגבוה  המעמד  ולעזיבת  בעיר  מקומות-עבודה 

לשרוד  דרכים  אחר  בחיפוש  כלכלי-חברתי.  למשבר  נכנסו  והערים  נחלש  העירוני  המס 

כלכלית  פיזית,  להתחדשות  שונות  עירוניות  אסטרטגיות  התפתחו  המשבר,  על  ולגבור 

 ;Hoyle, Pinder and Husain, 1998) מרכזי  תפקיד  בהן  תפסה  שהתיירות  וחברתית, 

.(Law, 2000 ;1998 ,שובל ;Law, 1992

בהיות  הכלכלי,  עתידן  ושיפור  לצמיחה  מנוף  התיירות  בתעשיית  ראו  רבות  ערים 

משום  זאת  ערים.  למרכזי  דווקא  רלוונטיות  תכונות  בעלת  צומחת  תעשייה  התיירות 

העניין  מוקדי  שוכנים  בו  והייחודי,  האותנטי  העיר  במרכז  דווקא  עניין  יש  שלתיירות 

מזמנת  והיא  מגוונת  להתרחשות  פורה  כר  היא  העיר  כי  וההיסטוריים;  התרבותיים 

אירועים שוטפים וחד-פעמיים כאחד; לתיירות יש יתרון מבחינת ייצור מקומות-עבודה 

לכלל המעמדות הסוציו-אקונומיים כי היא נזקקת הן לכוח-עבודה זול בשירותי ההסעדה, 

ההסעה, הניקיון ודומיהם והן לכוח עבודה ברמת שכר בינונית וגבוהה בניהול, שיווק 

ופרסום, במלונאות, בסוכנויות ועוד; כי התיירות נתפסת כתעשיית ייצוא, בהיותה מלווה 

בתרבות-צריכה המעודדת את המבקרים להוציא כספים על כלל השירותים והמוצרים 

העירוניים ובכך היא מכניסה מטבע זר (Law, 1992). מגמות התיירות העולמית צופות 

עלייה מתמדת בהיקפי התיירים. מסיבה זו ומן הסיבות שפורטו לעיל, ההשקעה העירונית 

בפיתוח התיירות נתפסת כאסטרטגיה מרכזית להחייאת מרכזי ערים. 

התיירות ככלי לפיתוח עירוני נוגעת להתחדשות במגוון תחומים, החל בשדרוג המרחב 

הציבורי ובשיקום אזורים מוזנחים וכלה בהתעוררות חברתית-קהילתית, בחיזוק הדימוי 

בילוי  מקומות  תוסס,  למרכז-עיר  נזקקת  התיירותית  התשתית  העיר.  ובמיתוג  העירוני 

ופנאי, מוסדות תרבות, ומערך תחבורתי יעיל. כל אלה מעוררים תנופת בנייה שתורמת 

לא רק לתעשיית התיירות אלא לכלל אזורי ותושבי העיר שנהנים מן הפירות. הכנסת 

פונקציות תיירות ומסחר למרכז העיר ששקע הופכת אותו למתחם שוקק חיים וממטרד 

מספר  את  מגדיל  פרטיות,  השקעות  מושך  הענף  פיתוח  יקר.  עירוני  למשאב  סביבתי 

הלאומית  ברמה  ומיתוגה  העיר  שיווק  המקומי.  בשוק  רב  הון  ומגלגל  בעיר  המשרות 

והבינלאומית מחזקים את התדמית העירונית הן בזירה העולמית והן בזירה המקומית 

 Briedenhann and  ;Page and Hall, 2003  ;1998 (שובל,  עצמם  התושבים  בעיני  ואף 

Ramchande, 2006). לצד פיתוח התיירות, ערים נוקטות לרוב אמצעים נוספים לחיזוקן, 
כמו הקמת מוסדות תרבות ואמנות, בניית מונומנטים שתוכננו בידי אדריכלים נודעים, 

קיום אירועי ספורט ו-Mega Events, עריכת כנסים וירידים בינלאומיים ופיתוח התרבות 

המקומית (Law, 1992 ;Smith, 2009 ;Judd and Fainstein, 1999). כל אלה נועדו למתג 

ערים ולהקנות להן יתרונות תחרותיים מול ערי-תיירות אחרות בעולם. 
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אתגרי פיתוח תיירות בערים היסטוריות 

טבעי  באופן  בה  שמצוי  יקר-ערך  משאב  זהו  ובאבניה.  בכתליה  טבוע  עיר  של  עברּה 

ואינהרנטי ומועצם על-ידי סוכנים שונים שאינם בהכרח עירוניים, כגון: גורמים דתיים, 

מחפש  עיר,  של  העתיקים  מבניה  בין  הפוסע  מקודשים.  וסמלים  ייחודית  אדריכלות 

המשולבים  הפיזיים  השרידים  מן  הנשקפת  ולתרבות  העבר  לקולות  למיתוסים,  חיבור 

בנוף העכשווי. הרובע ההיסטורי האוצר את המיתוסים והזיכרונות, הוא מוצר תיירותי 

בעל אטרקטיביות גבוהה ונמנה בין גורמי המשיכה הראשוניים לביקור בעיר היסטורית 

(Jansen-Verbeke, 1986). ואכן, ערים רבות בחרו לרתום את המשאב הטבעי שברשותן 

לפיתוח התיירות, ובתוך כך הפכו את הרובע ההיסטורי לרובע תיירותי הכולל מוקדי-

עניין היסטוריים-תרבותיים, בתי-מלון, אטרקציות, מוזיאונים, מוסדות-תרבות, שווקים 

 Orbaslı and  ;Timothy and Boyd, 2003  ;Ashworth and Tunbridge, 2000) ועוד 

באתגרים  מהותו,  בעצם  כרוך,  היסטורי  במתחם  התיירות  פיתוח   .(Woodward, 2009
מצריכה  תיירות  מתחם  הקמת  לפיתוח.  שימור  בין  הקבוע  המתח  הוא  בהם  שהבולט 

בנייה חדשה ושינוי התשתית הקיימת כדי לאפשר כניסת פונקציות חדשות למרחב, כגון: 

בתי-מלון, רחובות רחבים שיאפשרו ׳זרימה׳ של מבקרים, התאמת המבנים ההיסטוריים 

לביקור, הקמת תחנות-מידע ויצירת תשתית תחבורתית אינטואיטיבית ויעילה. כל זאת 

מבלי לפגוע באותנטיות של המקום ומבלי לקפח את המראה ההיסטורי שהוא המשאב 

התיירותי המצדיק את עצם הפיתוח. 

ההיסטורי  הרובע  של  האותנטיות  לשימור  הכרחי  תנאי  הוא  התיירותי  הפיתוח 

ולהפצת הנרטיב ההיסטורי, הן מצד מימון השימור וההצדקה הכלכלית להגבלת הפיתוח 

והן מצד הפרסום והנצחת ההיסטוריה המקומית. פיתוח התיירות בעיר היסטורית נדרש 

 Ashworth and) ביניהם  האיזון  את  ולמצוא  השימור  על  והן  ההתחדשות  על  הן  להגן 

 .(Orbaslı and Woodward, 2009; Tunbridge, 2000

היבטים בתכנון התיירות 

Jansen-Verbeke טוענת, במאמרה, כי במוצר התיירות העירוני שזורים גורמי המשיכה 
שירותי  המשניים —  המשיכה  גורמי  של  חיוניותם  וכי  יחד  גם  והמשניים  הראשוניים 

מגורמי  פחות  לא  היעד  בעיר  התיירים  שהות  משך  על  השפיעה   — והקניות  הסעדה 

הביקור הראשוניים. כמו כן, לתשתית התיירותית, לרבות בתי המלון, השילוט, התחבורה 

ולשכות התיירות יש תפקיד מרכזי ביצירת חוויית הביקור ובהצלחת תעשיית התיירות 

.(Jansen-Verbeke, 1986)
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ביותר  הבסיסית  התשתית  את  נותנים  למיניהם  ההארחה  ושירותי  המלון  בתי 

רחוקים  ממקומות  המגיעים  מבקרים  עבור  התיירות  תעשיית  קיום  את  המאפשרת 

ומבקשים אכסניה ללון בה. לפיכך, מדיניות לפיתוח-תיירות המבקשת להגדיל את מספר 

בהתאם.  ההארחה  חדרי  היצע  את  להגדיל  נדרשת  בעיר,  הלינות  מספר  ואת  התיירים 

מכריע  כגורם  המלון  בית  מיקום  על  הצביעו  רבים  ואמפיריים  תיאורטיים  מחקרים 

בהצלחתו (Shoval, 2001 ;Egan and Nield, 2000 ;Begin, 2000 ;Ashworth, 1989) ועל 

 Urtasun and Gutierrez, ;Shoval, 2006) חשיבות קרבתו למרכז העיר ולמוקדי העניין

2006). מתברר כי שיקולי מיקום, קרבה ונגישות, הם הכרח בתכנון ובפיתוח התשתית 
התיירותית, כדי שזו תהיה רלוונטית ותשרת היטב את מערך התיירות העירוני הכולל. 

הריק  בחלל  נוצרה  כאילו  התיירות  תעשיית  התפתחות  את  לבחון  טעות  זו  תהא 

ובפרט כשמדובר בעיר דינמית המקיימת פעילות כלכלית-חברתית שוטפת. התהליכים 

על  שלה,  התיירותי  המוצר  ועל  עליה  משפיעים  ובסביבתה  בעיר  הפועלים  הכלכליים 

טבעי  באופן  המתקבל  החיובי  המשוב  את  מתאר   Russo במרחב.  פיזורו  ועל  איכותו 

במרכז  צמיחה  יש  הראשונים  הפיתוח  בשלבי  היסטורית.  בעיר  התיירות  פיתוח  עם 

התיירותית  הפעילות  זולגת  בהמשך  כלכלית.  מצליחים  באזור  העסקים  ובעלי  העיר 

למעגלים מרוחקים יותר מן המרכז, ההכנסות מן התיירות מתפזרות על פני שטח רחב 

יותר ומספר מבקרי-היום גדל. אי-ההתאמה בין ההכנסות המצומצמות לבין העומס על 

התשתית במרכז העיר, מוביל לאבדן הייחודיות של המרכז, שמנסה להידמות לשירותים 

הניתנים בפריפריה. בשלב האחרון נפגעים גם אזורי הפריפריה — מה שמוביל לחיפוש 

אסטרטגיות התחדשות של המוצר התיירותי ולצמיחה (Russo, 2002). מכאן שהצלחת 

בשוק  המתרחש  מן  גם  משמעותי  באופן  מושפעת  היסטורית,  בעיר  התיירות  תעשיית 

התיירות במרחב הסובב אותה. 

בדומה, יש לבחון גם את התהליכים הפנים-עירוניים המשפיעים על התיירות. מסוף 

החברתי- הנשיאה  וכושר  בת-קיימא  תיירות  של  במונחים  לחשוב  החלו  ה-80  שנות 

לבין  התיירות  תעשיית  בין  הגומלין  ליחסי  נוגעת  זו  גישה  התיירות.  עיר  של  תרבותי 

 Richards and) העיר  את  הגודשים  למבקרים  ׳מארחת׳  המשמשת  המקומית,  הקהילה 

.(Saarinen, 2006 ;Ko, 2005 ;Hall, 2000 

ועל  התושבים  על  התיירות  השפעת  לתיאור  מודלים  מציעה  המחקרית  הספרות 

ההדרגתי  השינוי  את  מתאר   Doxey של  הקלאסי  המדד  ממנה.  שביעות-רצונם  מידת 

התושבים  תחושות  כאשר  בסביבתם,  התפתחותה  עם  לתיירות,  התושבים  של  ביחסם 

מודלים  מוצעים  מנגד   .(Doxey, 1975) ואנטגוניזם  רוגז  אפתיה,  אופוריה,  בין  נעות 

 Social) אחרים, מורכבים יותר ודטרמיניסטיים פחות, כגון תאוריית התמורה החברתית
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Exchange Theory) אשר לפיה תמיכת התושבים בתיירות תלויה בהערכתם את עלותה 
ההפסד  על  יעלה  הרווח  באם  תמיכה  בה  יביעו  והם  ממנה  הצומחת  התועלת  ואת 

(Ap, 1992). ממחקרים חדשים עולה כי הדרך בה התושבים תופסים את התיירות אינה 

האוכלוסייה  של  ותרבותיים  סוציו-אקונומיים  ממאפיינים  מושפעת  והיא  דיכוטומית 

ועוד  מהתיירות  הצומח  הכלכלי  מהרווח  התיירותית,  הפעילות  מאופי  המקומית, 

 Andereck et ;Teye et al., 2002 ;Tosun, 2002 ;Haralambopoulus and Pizam, 1996)

 .(Deery et al., 2012 ;al., 2007

האוכלוסייה  שיתוף  חשיבות  הודגשה  הקהילתית-תרבותית,  הגישה  התחזקות  עם 

פיתוח  בנושאי  לרבות  שלה,  הציבורי  המרחב  לעיצוב  הנוגעות  בהחלטות  המקומית 

 ;Reid et al., 2004 ;Jackson and Morpeth, 2000 ;Jamel and Getz, 1995) התיירות 

Nunkoo and Ramkissoon, 2011). ככל ששיתוף התושבים ומעורבותם בתכנון התיירות 
יעזרו  והם  שביעות-רצונם  תגבר  כן  מפירותיה,  יותר  נהנים  שהם  וככל  יותר,  גדולים 

להצלחתה (Yu et al, 2011). אם יחושו התושבים שהתיירות מעמיסה נטל על התשתית 

פיתוח  על  שיקשה  אנטגוניזם  יתפתח  מספק,  אינו  ממנה  שלהם  ושהרווח  העירונית 

הענף בעיר (Shoval, 2013 ;Cohen-Hattab and Shoval, 2007). יתר על כן, למעורבות 

האוכלוסייה המקומית יש יתרון לא רק עבור התיירות עצמה, אלא גם לשיפור תחושת 

השייכות והגאווה המקומית וכן להתחדשות העירונית מהיבטיה החברתיים-קהילתיים 

.(Ashworth and Tunbridge, 2000)

תחת המונח ׳שיתוף ציבור׳ נערכים סוגים שונים של מפגשים עם התושבים, במידה 

משתנה של מעורבות ציבורית ויכולת השפעה על קבלת החלטות. Arnstein מציגה טווח-

הציבור,  עם  התייעצות  לבין  והסברה  יידוע  מניפולציה,  מס-שפתיים,  בין  הנע  פעולות 

היעדים   .(Arnstein, 1969) בנעשה  מלאה  או  חלקית  ציבורית  שליטה  ואף  שותפות 

השונים המכתיבים את מתכונת שיתוף הציבור קובעים את המשקל שניתן לאינטרסים 

הציבוריים בהליך התכנון (Sadan and Churchman, 1997). מידת שיתוף האוכלוסייה 

המקומית בפיתוח התיירות נבחנת לא רק בעצם קיומו של תהליך שיתוף הציבור, אלא 

גם במשקל שניתן לו בתהליך קבלת ההחלטות ובתכנון הכולל. 

שונים  באופנים  מתרחש  התיירות  בפיתוח  המקומית  האוכלוסייה  שיתוף  כאמור, 

 Bahaire) ויורק (Russo, 2000) ברחבי העולם ובפרט בערים היסטוריות כדוגמת ּבְרּוז׳

and Elliott-White, 1999). המחקר האמפירי שנעשה ברחבי העולם מדגיש את השונות 
שבין  ביחס  ההבדל  ואת  התיירות  אל  ביחסם  העיר  תושבי  בין  והמרחבית  הדמוגרפית 

 Russo,) התושבים המתגוררים בלב האזור התיירותי לבין תושבי הפריפריה העירונית
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2000) ומחדד את העובדה שלעתים קרובות האוכלוסייה המקומית אינה הומוגנית ואינה 
.(Snaith and Haley, 1999) בהכרח תמימת-דעים בנוגע לסוגיות הקשורות לתיירות

ותיירות,  לתרבות  הקשורה  הפוליטיקה  חקר  התפתח  ה-21  המאה  מראשית  החל 

החלטות,  בקבלת  מדיניות,  בקביעת  מכריע  גורם  היא  פוליטית  עוצמה  כי  הבנה  תוך 

בהקצאת משאבים ועוד (Richter, 2009 ;Yang et al., 2008). תחת דיסציפלינה זו נחקרו 

נושאים כמו המבנה הארגוני של הגופים העוסקים בתיירות ויחסי הגומלין שבין מפלגות, 

סקטורים, רשויות שלטון ובעלי עניין לבין תהליכי קבלת ההחלטות. 

הספרות המחקרית מצביעה על השלטון המרכזי כשחקן פעיל בתחום בהיותו בעל 

 ;Jeffries, 2001 ;Hall, 1994) אינטרסים וכוח השפעה, ועל הצורך במדיניות תיירות כוללת

לבסוף,  נעשה,  התיירות  מפיתוח  ניכר  שחלק  למרות  וזאת   (Altinay & Bowen, 2006
ברמה המקומית.

בישראל תכנון התיירות ברמה הלאומית מעוגן, בין היתר, בתכנית המתאר הארצית 

לתיירות (תמ״א 12) שאושרה ב-1983 ועודכנה ב-2010. כמו כן הממשלה היא זו שקובעת 

ההשקעות  לעידוד  והקלות  תמריצים  מוענקים  בהם  לתיירות  לאומית  עדיפות  אזורי 

בתחום התיירות, כדי להביא למימוש המדיניות הרצויה. 

למרות הצורך בראיה כוללת, אין להמעיט בחשיבות הגורמים המקומיים ובערכים 

שהם מייצגים ואפשר שמדיניות התיירות המקומית אינה עולה בקנה אחד עם זו המקודמת 

על ידי השלטון המרכזי (Hall, 1994). בהיעדר הלימה בין מדיניות השלטון המרכזי ליעדי 

 Williams & Shaw,) הגורמים המקומיים קשה לממש בפועל את המדיניות התיירותית

1998). יתר על כן, מחקרים מצאו כי במקרים כאלה פיתוח התיירות עלול להפוך אמצעי 
 ;Morforth & Ian, 2008) של השלטון המרכזי להשלטת הגמוניה על הגורמים המקומיים

נראה  זה  בהקשר  קיימות.  פוליטיות  בעיות  ולהחריף   (Timothy & Nyaupane, 2009
שבעבר פיתוח התיירות בישראל כלל גם ניסיונות לפיקוח הדוק יותר על האוכלוסייה 

 .(Cohen-Hattab & Shoval, 2007) הערבית

המקומית  התיירות  בפיתוח  המרכזי  השלטון  למעורבות  הדעת  את  לתת  גם  יש 

בהיבטי מדיניות והכתבת תוכן תיירותי ונרטיב מקומי. 
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שאלת המחקר והשערותיו 

שאלת המחקר 

מדוע לא הצליחו הניסיונות לפתח את התיירות בירושלים להחיות את הגלעין ההיסטורי 

ולמרות  בירושלים  התיירות  בפיתוח  ונשנות  החוזרות  ההשקעות  חרף  וזאת  העיר  של 

תכניות-תיירות רבות שהוכנו לעיר? 

  

השערות המחקר 

השערת המחקר הכללית היא שאי-הצלחת פיתוח התיירות נעוצה, בין היתר, בתכניות 

פיתוח התיירות עצמן, שכללו כשלים פנימיים ולא תאמו את מאפייני העיר. 

השערות המחקר המפורטות: 

תכניות התיירות לא התייחסו, כנראה, למקום בו הן אמורות להתממש גאוגרפית —   .I
דבר שפגע בתכנון התשתית התיירותית ובתפקוד התיירותי המוצע; 

II.  במסגרת הכנת התכניות לא נערך מהלך של שיתוף הציבור — דבר שפגע בטיבן ולא 
אפשר רתימה של התושבים למטרה המבוקשת; 

לא היתה הלימה בין שאיפות השלטון המרכזי לבין שאיפות השלטון המקומי בנוגע   .III
ביישומן  קושי  ויצר  בתכניות  ביטוי  לידי  שבא  דבר   — התיירות  פיתוח  למדיניות 

ברמה המקומית. 

שיטת המחקר 

התיירות  תכניות  ניתוח  המחקר,  ספרות  מרכזיות:  שיטות  שלוש  על  נשען  המחקר 

וראיונות. 

ספרות המחקר — ספרות המחקר והמודלים הנוגעים לפיתוח התיירות הם הבסיס    .1

התיאורטי לבחינה אמפירית של המדיניות שקודמה לפיתוח התיירות בירושלים. 

מאז  לעיר  שהוכנו  התיירות  תכניות  וניתוח  סקירה   — התיירות  תכניות  ניתוח    .2

איחודה ועד ימינו נועדו לחשוף את עיקר המאמצים והאסטרטגיות שננקטו בתחום 

מאחורי  שעמדו  הקונספציות  נבדקו  זו  במסגרת  התכנון.  ברמת  לפחות  התיירות, 

פיתוח התיירות בירושלים ואלו אמצעים ננקטו למימוש החזון התיירותי; התכניות 
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התיירותית  המערכת  ובהבנת  בתפיסות  תמורות  לחשוף  שעשוי  עתי  בחתך  ייבחנו 

לאורך השנים. 

התכניות ייבחנו לאור הידע התיאורטי שנצבר בספרות המחקרית בתחום זה, תוך   

התייחסות להיבטים של מיקום המלונות, התפרסות האזור התיירותי, ההתחשבות 

המרכזי  השלטון  ומעורבות  הפנים-עירונית  הפוליטיקה  המקומית,  באוכלוסייה 

בתכנון ובניהול התיירות המקומית. 

הפיתוח  תכניות  להכנת  שותפים  שהיו  בעלי-תפקידים  עם  ראיונות   — ראיונות   .3

ולמימושן יסייעו להשלמת המידע החסר שאינו עולה מן התכניות עצמן, להבהרת 

האסטרטגיות שהנחו את פיתוח התיירות ולבירור ההלימה או הפערים שבין רמת 

התכנון לרמת הביצוע. 

היבטים שייבדקו בניתוח התכניות 

לאור השערת המחקר לפיה אי-הצלחת פיתוח התיירות נעוצה, בין היתר, גם בתכניות 

התיירות עצמן, ייבדקו היבטים אלה בניתוח התכניות: 

לוח 4.1: היבטים בניתוח התכניות

הפרמטרים שייבדקו בתכניות  ההשערה 

מיקום בתי-מלון — קרבה/ריחוק מן המוקד התיירותי  היעדר התייחסות גאוגרפית למקום 

גודלו של המרכז התיירותי בהתייחס לטופוגרפיה של 

המרחב העירוני ובפתרונות התחבורה הקיימים 

האם שותף הציבור בתהליך הכנת התכנית? האם התקיימו 

פגישות עם תושבים והאם הוטמעו תוצרי השיתוף 

בתכנית? 

היעדר שיתוף-ציבור איכותי בתהליך 

הכנת התכנית והטמעתו 

מיהם יוזמי התכנית ובעלי העניין המקומיים שהיו שותפים 

בהכנתה? 

היעדר הלימה בין שאיפות השלטון 

המרכזי לאלו של השלטון המקומי 

בנוגע למדיניות התיירות 
האם הציעה התכנית להקים גוף כלשהו לקידום התיירות 

בעיר? מיהם הגורמים השותפים בה? מיהו העומד בראשה 

והאם היא הוקמה? 



96

המקורות לאיסוף הנתונים ומגבלותיהם 

תכניות פיתוח התיירות הן חומר הגלם עליו מבוססת עבודה זו. מקור המידע העיקרי 

בחתך  התיירות  בנושא  האב  תכניות  את  המרכז  התיירות  משרד  ארכיון  הוא  להשגתן 

הארצי, האזורי והעירוני. באיסוף החומר הראשוני נמצאו כ-60 מסמכים הנוגעים לתכנון 

התיירות בירושלים. מתוכם ארבע תכניות כוללות ולמעלה מ-50 תכניות תיירות קטנות 

הצעות  (סקרים,  נלווים  מסמכים  או  למתחמים)  ותכניות  ראשוניות  תכניות  (למשל 

לדיון, בדיקות היתכנות, דוחות סביבתיים ועוד). מעבר לכך קיימות גם תכניות ארציות 

לתיירות, הכוללות התייחסות מיוחדת לירושלים. 

מפאת היקף החומר והצורך במיקוד ובעיסוק בתכניות ברזולוציה דומה בהן ניתן 

ממסדיים  גורמים  של  בתכניות  המחקר  מתמקד  המבוקשים,  הפרמטרים  את  לזהות 

שהתייחסו לכל העיר, או למתחם תיירותי כלשהו. כמו כן, מתייחס המחקר למסמכים 

הסופיים, ולא לדו״חות ביניים, טיוטות וסקרים נלווים. 

לוח 4.2: התכניות הכוללות שנערכו לירושלים בשנים הנידונות, לפי סדר כרונולוגי 

יוזמי התכנית  עורך התכנית  שם התכנית  שנה 

עיריית ירושלים  אביה השמשוני, יוסף 

שביד וציון השמשוני 

תכנית-אב לירושלים 1968   1972

עיריית ירושלים, משרד 

התיירות, התאחדות בתי 

המלון, הקרן לירושלים, 

החברה הממשלתית לתיירות 

(חמ״ת) 

זיוה וינשל ורות פרידמן  ירושלים — תכנית 

פיתוח תיירות 

 1988

משרד התיירות בשיתוף 

החברה הממשלתית לתיירות 

(חמ״ת)

ועדת ההיגוי לפיתוח 

התיירות בירושלים 

תכנית פרוגרמאטית 

לפיתוח תעשיית התיירות 

בירושלים 

 1995

ארתור ספקטור, יונתן  עיריית ירושלים 

לובל 

תכנית-מתאר מקומית 

ירושלים 2000. פרק 13 — 

תיירות 

 2004
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לוח 4.3: תכניות ארציות בהן יש התייחסות מיוחדת לירושלים 

יוזמי התכנית  עורך התכנית  שם התכנית  שנה 

משרד התיירות  תומס לייטרסדורף  תכנית-אב ארצית לתיירות 1975   1975

משרד התיירות  אדם מזור  תכנית-אב לפיתוח תעשיית 

התיירות 1995 

 1988

משרד התיירות, משרד הפנים —

מנהל התכנון, מנהל מקרקעי 

ישראל (ממ״י) 

גולדנברג-בוכמן  תכנית-מתאר ארצית למפעלי 

תיירות ושטחי נופש — תמ״א 12 

 1996

משרד התיירות ומשרד האוצר  ישראל 2000: דו״ח מסכם    1997

משרד התיירות  שינוי מס׳ 1 לתמ״א 12    2010

סקירת התכניות לפיתוח התיירות בירושלים 

תכנון התיירות הארצי והאזורי ביחס לירושלים 

תכנון תיירות סדור ומפורט ברמה הארצית הוא תופעה חדשה יחסית בתולדות המדינה. 

עם הקמת משרד התיירות בשנת 1965 נעשה, אמנם, ניסיון ליצור תכנית-אב לתיירות 

ונערכו סקרים ומסמכי מדיניות, אך תכנית האב הארצית היסודית והמקצועית הראשונה 

עשור  בכל  נערכה  הכנתה  ומאז  בלבד  עשור  היה  ייעודה  טווח  בשנת 1975.  רק  הוכנה 

תכנית תיירות ארצית.

לייטרסדורף.  תומס  על-ידי   1975 בשנת  הוכנה  הראשונה  הארצית  האב  תכנית 

תכנית זו המליצה לפתח את ירושלים כ׳מוקד-על ראשי׳ ושאפה לחזק את מעמדּה, תוך 

בלימת פיתוח אמצעי האכסון בתל-אביב. לא מן הנמנע שבעשור שלאחר מלחמת ששת 

הימים עמדה ירושלים בראש מעייניהם של מקבלי ההחלטות וזכתה להעדפה ברורה.

בשנת 1983 אושרה תמ״א 12 — תכנית-מתאר ארצית למתקני תיירות ונופש. 

בתכנית, שהגדירה 11 מרחבי תכנון תיירותיים, שוב זוהתה ירושלים כ״מוקד-על — מרכז 

תיירותי ראשי בעל היקף רחב ומגוון של אמצעי אכסון ושירותים נלווים, המתפקד על 

רקע כוח משיכתה ומשאביה של עיר ראשית״. כמו כן קבעה התכנית כי יש להוסיף לעיר 

קרוב ל-11,000 חדרי-אירוח. 
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איור 4.1: מודל תכנוני לירושלים וסביבתה, גרסה מוקדמת של תמ״א 12, 1996
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תכנית האב הארצית לפיתוח התיירות 1995 הוכנה חמש שנים לאחר מכן, בשנת 1988, 

היגוי  ועדת  על-ידי  לוותה  התכנית  הכנת  מזור.  אדם  על-ידי  התיירות,  משרד  בהזמנת 

רחבה (כפי שהיה גם ביתר התכניות שהוכנו מאז). תכנית זו הציעה, במפורש, אקטיביות 

התיירותי  הפיתוח  את  לפזר  רצון  מתוך  התיירותי  הפיתוח  בהכוונת  גבוהה  ממשלתית 

בארץ, בהתאם למדיניות חיזוק הפריפריה. למרות המשך הכתרת ירושלים כ׳מוקד-על׳, 

לא זכתה העיר להשקעות מיוחדות בפיתוחה התיירותי. 

תכנית האב משנת 1988 הביאה את המועצה הארצית להורות על הכנת תכנית-מתאר 

ארצית חדשה — שינוי מס׳ 1 לתמ״א 12 — תכנית המתאר הארצית למפעלי תיירות 

בהמשך  הצטרף  אליו  גולדנברג-בוכמן,  משרד  עמד  התכנון  צוות  בראש  נופש.  ושטחי 

בהחלטת  לבסוף  אושרה  והיא  עשורים  לשני  קרוב  ארכה  התכנית  הכנת  קפלן.  מוטי 

ממשלה 2216 באוגוסט 2010. בשנת 1996 הושלמה גרסה של התכנית שהועברה לוועדות 

המחוזיות להערות. מסמך הביניים נגנז אמנם והוא שונה לחלוטין מן התכנית שאושרה 

לבסוף בשנת 2010, אך יש בו כדי ללמד על מדיניות פיתוח התיירות באותן שנים. 

בגרסת-ביניים זו התחזק מעמדה של ירושלים כמוקד התיירות הארצי והיא זכתה 

לקליטת  ותשתיות  עיר  פני  שיפור  האטרקציות,  האכסון,  לפיתוח  הנוגע  בכל  לקדימות 

תיירים. יעד היצע חדרי האירוח בירושלים קבע תוספת של כ-10,000 חדרים. עקרונות 

פיתוח התיירות בירושלים כללו פיתוח מתחמי תיירות חדשים; שיקום והחייאת מרכז 

למוקדי  והנגישות  התחבורה  שיפור  ותרבות;  בילוי  כמוקדי  הפנימיות  והשכונות  העיר 

הביקור ושמירה על השטחים הפתוחים בתוך העיר ועל החיץ הירוק סביבּה. 

למרות שזוהי תכנית בקנה-מידה ארצי היא מתייחסת לירושלים בפירוט רב מאוד, 

התכנית  בעיר.  המלונאות  ומתחמי  התיירותיים  הצירים  הביקור,  מוקדי  שרטוט  תוך 

רכס  הרכבת,  מתחם  ביניהם  חדשים,  מלונות  להקמת  המיועדים  אתרים  על  מצביעה 

ארמון הנציב ומחנה אלנבי, שער מנדלבאום, עמק רפאים וגבעת הולילנד (ראו איור 4.1). 

שינוי מס׳ 1 לתמ״א 12, שאושר בשנת 2010, שונה בתכלית מגרסת הביניים. התכנית 

החדשה (התקפה גם בימינו) מחזקת את התיירות העירונית בארץ עם דגש על ירושלים 

ותל-אביב, תוך התמקדות בתשתית האכסון והמלונאות. לגבי ירושלים קובעת התכנית 

יעד של תוספת 11,000 חדרי-אירוח עד 2015. כמו כן קובעת התכנית כי יש לשמור על 

צירי התיירות ועל אתרי הביקור. בניגוד לגרסת הביניים, התכנית אינה קובעת מסמרות 

בנוגע למתחמים אלה או אחרים בעיר, אלא מסתפקת בהוראות כלליות. 

שנכתב   2000 ישראל  הוא  לירושלים,  ומתייחס  ארצית  ברמה  שנכתב  נוסף  מסמך 

בשנת 1997 לקראת שנת 2000. בנוגע לירושלים, מציין המסמך את הבעיות התחבורתיות 
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המקשות על ההגעה לאתרי הביקור (בגלל עומסי תנועה והיעדר מקומות-חניה) וכן את 

המחסור בחדרי-אירוח. 

 תכנית ברמה המחוזית העוסקת בתיירות בירושלים, היא שינוי מס׳ 30 לתמ״מ 

המחוזית,  המתאר  לתכנית  העדכון  ירושלים.  למחוז  המחוזית  המתאר  תכנית   —  1

שבמרכזה עומדת ירושלים, הוכן החל מראשית שנות ה-2000 ואושר ב-2013. גם כאן 

נתפסת התיירות העירונית כאמצעי לחיזוק העיר, הן בגוף התכנית והן ב״נספח ההמלצות 

לחיזוקה ופיתוחה של העיר ירושלים״. סעיפי התיירות עוסקים במלונאות בלבד, תוך 

הצבעה על מוקדי האכסון המלונאי בעיר — מע״ר מזרח, שער מנדלבאום, רחוב המלך 

דוד, מתחם תחנת הרכבת, רכס ארמון הנציב וגבעת הולילנד (ראו איור 4.2). 

איור 4.2: חלק מתשריט תמ״מ 1 — שינוי מס׳ 30



101

לסיכום, מראשית התכנון הלאומי לתיירות נתפסה ירושלים כעיר-תיירות מובהקת, בעלת 

ומחו״ל.  מהארץ  ומבקרים  לתיירים  משיכה  כמוקד  בחשיבותה  בלתי-מעורר  על  מעמד 

תכניות פיתוח התיירות התמקדו באופן עקבי בהיבטי האכסון — כלומר, במצאי חדרי 

המלון הקיימים והפוטנציאליים כגורם הכרחי לפיתוח התיירות. 

בשנות ה-90 חל שינוי כלשהו במידת הפירוט לה זכתה ירושלים בתכניות הארציות. 

ניכר שבשלבי עריכתו של שינוי מס׳ 1 לתמ״א 12 זכתה ירושלים להתייחסות מפורטת 

במיוחד. הגם שלבסוף לא אושרה התכנית במתכונתה המפורטת, הופיע הפירוט בתכנית 

המתאר המחוזית. 

 

תכניות תיירות לירושלים 

מלחמת ששת הימים פתחה בפני הציבור הישראלי את האפשרות להגיע לאתרי המורשת 

שבחלקה המזרחי של ירושלים. האתרים הדתיים, ההיסטוריים והארכיאולוגיים, שהיו 

עד אז נחלתה של ממלכת ירדן, סופחו לישראל והפכו חלק משוק התיירות הישראלי. 

לבה  עד אז נעשה פיתוח התיירות בעיר במנותק ממרכז הכובד הטבעי של העיר − 

ההיסטורי והדתי שנמצא בצדה המזרחי. הפיתוח התיירותי התמקד בשכונות החדשות, 

תוך יצירת מוקדי-עניין תיירותיים בחלקה המערבי של ירושלים, ביניהם אתרי מורשת 

ציון)  בהר  דוד  קבר  (דוגמת  משמעותי  נפח  וקיבלה  עוּבתה  שלהם  שהמסורת  יהודית 

לכאורה,  ניתנה,  העיר  איחוד  עם  ושם׳.  ו׳יד  הרצל  הר  כגון:  שנוספו,  לאומיים  ואתרים 

האפשרות לפיתוח תיירותי צמוד לעיר העתיקה, עם נגישות מקסימלית לאתרי הביקור 

ההיסטוריים שנמצאים בגלעין ההיסטורי. 

 

1972: תכנית-אב לירושלים 1968 

לאחר איחוד העיר ב-1967 היה צריך לקבוע מדיניות וחזון להמשך התפתחותה של העיר. 

השמשוני,  אביה  על-ידי  בשנים 1968-1967  שהוכנה  תכנית-אב,  יזמה  ירושלים  עיריית 

יוסף שביד וציון השמשוני, ולוותה על-ידי ועדת-היגוי מקצועית. המסמך הסופי, הכולל 

שני כרכים ומפות, משקף את החזון העירוני של אותה תקופה ונוגע במכלול הנושאים 

האורבניים, כפיתוח המגורים, התעסוקה והתעשייה, המסחר, התחבורה, מוסדות החינוך, 

השטחים הפתוחים ועוד. 

נושא  לרגל,  לעלייה  וכמוקד  מקודשת  כעיר  ירושלים  של  מעמדה  הדגשת  חרף 

בתי  במיקום  תקופה,  באותה  הביקור  במגמות  ונוגע  למדי  מצומצם  בתכנית  התיירות 

המלון ובפונקציות הבידור בלבד. 
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כי   ,1918 משנת  מקלין  של  בתכניתו  כבר  שהונחה  התפיסה  התחזקה  זו  בתכנית 

העיר העתיקה היא לב העיר וכי יש לשמרה ולהגן עליה. תחת אותה הנחה עלה החשש 

הגבוהה.  באיכותה  ויפגעו  עליה  יאפילו  העתיקה  לעיר  סמוכות  תיירותיות  שפונקציות 

שהפיתוח  בעוד  ירק,  רצועת  שסביבו  לשימור  כאזור  נתפס  ההיסטורית  העיר  תחום 

העירוני האינטנסיבי יופנה לעבר מרכז העיר, בשדרה המגיעה עד הר הרצל (השמשוני, 

יסופקו  התיירות  ושירותי  המלון  ״בתי  כי  קבעה  התכנית  והשמשוני, 1972, 61).  שביד 

מן  האפשר  ככל  יורחקו  הממדים  רבי  המלונות  אולם  הפנימית,  העיר  בתחומי  ברובם 

העיר העתיקה״ (השמשוני, שביד והשמשוני, 1972, 73) ו״שירותי תיירות יפותחו באזורים 

המקיפים את העיר העתיקה מעבר לחגורת הגן״ (השמשוני, שביד והשמשוני, 1972, 73). 

כלומר, התכנית ביקשה להרחיק את הפיתוח המלונאי מאזור העיר העתיקה ואף מעבר 

בנצפות  יפגעו  שהם  מחשש  הנציב,  ארמון  ברכס  מלונות  להקמת  התנגדה  היא  לכך — 

של העיר העתיקה ממנו. בהשפעת רציונל זה הוקמו המלונות בציר הרצל, סמוך לכניסה 

לעיר ומלון ׳שלום׳ הוקם בשכונת בית וגן שבמערב העיר. 

נתח גדול מן התיירות באותה תקופה היה התיירות המאורגנת שהנגישות למוקדים 

ההיסטוריים של העיר לא היתה קריטית עבורה, בזכות השימוש בהסעה צמודה שהעבירה 

יפה  היתה  הראשוני  התיירות  ממוקד  מרוחקים  מלונות  הקמת  למקום.  ממקום  אותה 

לשעתה, בשל מאפייני התיירים ויכולת הניידות הגבוהה שלהם. 

ו׳מעורבות  ציבור׳  ׳שיתוף  המושגים  היו  המאוחרות  ה-60  בשנות   — הציבור  שיתוף 

התושבים׳ עדיין בבחינת חידוש בעולם המערבי, לא כל שכן בישראל. בירושלים החלה 

הפעילות הציבורית בנושאי בנייה רק בשנות ה-80-70, בהנהגת המועצה לארץ-ישראל 

מראה  על  ובשמירה  מבנים  בשימור  ירוקים,  שטחים  על  בשמירה  בעיקר  שעסקה  יפה, 

לתכניות  כתגובות-נגד  נעשו  והן  מחאתיות  היו  הפעולות  העירוני.  המרחב  של  נאות 

שקודמו או נבנו בעיר ולא במעורבות ובשיתוף הציבור בשלבים מוקדמים של התכנון. 

מעורבות התושבים בתכנית זו היתה דלה ולא נגעה בנושאי תיירות, שלא נגעו לשכונות-

מגורים. 

 

1988: ירושלים — תכנית פיתוח תיירות 

ב-1988 יזמה עיריית ירושלים תכנית מקיפה וארוכת-טווח לתיירות. התכנית נערכה על-

ידי פרידמן ווינשל, ולוותה על-ידי ועדת היגוי בראשותו של חבר מועצת העיר באותה עת, 

אדריכל דוד קאסוטו. יעדיה הכמותיים של התכנית לשנת 2000 היו כ-2.4 מיליון תיירים 
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בשנה בעיר (שאינם מבקרי-יום) ו-6.57 מיליון לינות בשנה. התכנית עסקה בהיבטים רבים 

של התיירות, החל בארגון המנהלי שיהא אמון על הנושא ושיווק התיירות הירושלמית 

ועד לפיתוח הפיזי של אמצעי האכסון, אתרי הביקור והשירותים הנלווים. 

ההיבט הגאוגרפי — התכנית מצביעה על ארבעה מוקדים תיירותיים בירושלים (חלקם 

חדשים):  כמוקדי-תיירות  לפיתוח  נועדו  ואחרים  התכנית  הכנת  בעת  כבר  קיימים  היו 

מרכז העיר, מזרח העיר והעיר העתיקה, בנייני האומה והכניסה לעיר, דרום-מזרח העיר. 

כמו כן, התכנית מציעה לחזק רצפים תיירותיים קיימים וליצור רצפים חדשים. 

יצוין כי בירושלים יש די והותר אתרים היסטוריים ודתיים, כך שאין צורך ביצירת 

מוקדים תיירותיים חדשים. פיזור של מוקדי התיירות אינו עולה בקנה אחד עם העובדה 

הקדוש  האגן  והוא  אחד  במקום  הכול  לפני  מתרכזת  בעיר  הראשונה  הביקור  שסיבת 

וסביבתו. מגמת ההתפזרות המוצעת בתכנית סותרת, אפוא, את היתרון היחסי של העיר 

בתחום התיירות. 

מיקום המלונות — לראשונה מדובר בתכנית על פיתוח מתחמי-תיירות חדשים, מרוחקים 

והמסחר —  הפנאי  ממוקד  ואף  העתיקה  העיר  העיר —  של  המובהק  התיירות  ממוקד 

מרכז העיר. מלונות באזור תלפיות, מחנה אלנבי ורכס ארמון הנציב רחוקים מן העיר 

העתיקה וממרכז העיר והטופוגרפיה אינה מעודדת הליכה ברגל. התכנית אינה מתייחסת 

אפילו לצורך בתחבורה ציבורית יעילה מאזורים אלה לעבר מוקדי התיירות. 

פיזור שירותי התיירות והרחקתם מן העיר הפנימית נוגדים את התיאוריות המדגישות 

את הצורך בקרבת המלונות לאתרי הביקור עצמם והתכנית עצמה מעידה על כך שהפיזור 

מונע את היווצרותו של מרכז תיירות ראשי (וינשל ופרידמן, 76). 

בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי — התכנית ממליצה לעבות את המערכת העירונית 

העוסקת  היחידה  מעמד  את  ולחזק  המגוונים  היבטיו  על  התיירות  בנושא  העוסקת 

בתיירות, תוך הפיכת ׳אגף התיירות׳ ל׳מחלקת התיירות׳ והגדרת תחומי-אחריות מקיפים 

למחלקה זו, מביצוע התכנית לפיתוח התיירות, קביעת סדר קדימויות, פרסום ושיווק, 

ייזום אירועים ועד לתיאום בין כלל הגורמים השותפים לפיתוח ולניהול התיירות. בפועל 

הוקמה ב-1988 הרשות לפיתוח ירושלים, שאמורה היתה לעסוק בנושאי התיירות. כיום, 

הרשות  לטיפול  עבר  והנושא  פעילה  אינה  תיירות  בנושאי  שעסקה  העירונית  היחידה 

לפיתוח ירושלים (הרל״י). 
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איור 4.3: תכנית פיתוח לפרוייקטים תיירותיים בירושלים — תכנית פיתוח תיירות 

1988
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1995: תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות בירושלים 

שנות ה-90 היו פוריות מנקודת הראות של תכנון התיירות בארץ. תהליך השלום, שנות 

ה-2000 הקרבות ואירועי המילניום שבפתחן הציתו לבבות והפיחו תקוות לבוא נחילי 

תיירים. בתקופה זו הכין משרד התיירות תכניות תיירות פרוגרמטיות לערים ואזורים 

רבים בארץ, בראשם כמובן ירושלים. תכנית פרוגרמטית זו הוכנה באמצעות ועדות-היגוי 

מקצועיות שרוכזו על-ידי אבינדב ברוק והמסמך הסופי (נחתם ב-1994) גובש לתכנית 

כוללת שהתייחסה לפיתוח תשתיות, תעשיית כנסים, שיווק התיירות, פיתוח מזרח העיר 

ופיתוח אטרקציות. 

אינה  בתכנית  התיירות  מוקדי  פריסת   — המלונות  ומיקום  התיירות  מוקדי  פריסת 

מבחינת  העיר  של  הטבעי׳  כ׳מרכז  העיר  מרכז  בחיזוק  מדובר  מחד-גיסא  חד-משמעית. 

שירותי אכסון, הסעדה, מסחר ובידור. מאידך-גיסא, תכנית זו מחזיקה עדיין ברציונל 

של פיתוח ׳רצפים תיירותיים׳ ומלונאות בחלקי העיר המרוחקים יותר כגון: רכס ארמון 

הנציב ועמק ציון. ההתפרסות התיירותית באה לידי ביטוי גם בהצעה להקים מצפורים 

בשולי העיר כגון: בנבי-סמואל, גילה, בית וגן ועוד. 

בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי — התכנית הוכנה ביוזמת משרד התיירות והמסגרת 

הארגונית המוצעת להמשך התכנון וליישום התכנית משותפת למשרד התיירות, לחברה 

עירונית)  וחצי  ממשלתית  חצי  (שהיא  ירושלים  לפיתוח  לרשות  לתיירות,  הממשלתית 

ולעיריית ירושלים, כך שהובלת הפיתוח נשארת באחריות השלטון המרכזי ובפיקוחו. 

בתכנית מסתמן לראשונה שינוי תפיסתי בנוגע למאפייני התיירים המגיעים לירושלים 

והצבעה על העלייה באחוז התיירות הבלתי-מאורגנת מתוך כלל התיירות המגיעה ארצה. 

בהתאם לכך התכנית עוסקת בצורך להתאים את שירותי התיירות לביקוש, כמו, למשל, 

להגדיל את ההיצע של מלונות זולים ועממיים ולא רק יוקרתיים. בין היתר עולה כאן 

הרעיון להסב מבנים היסטוריים לצורכי מלונאות. 

כמו כן מכירה התכנית לראשונה בהשפעה השלילית שהיקפי תיירות גדולים עלולים 

ליצור על העיר. בתקופה זו נראה שהמושג ׳כושר נשיאה׳ עדיין לא הובן במלואו בהקשר 

זה. באופן קונקרטי התכנית עוסקת בצורך לפתור את נושאי התנועה בעיר ואליה (הצעה 

להגדרת חניונים בשולי העיר ומערך תחבורה ציבורית מהם לעבר מוקדי התיירות) ואת 

בעיית התחזוקה והניקיון של אתרי התיירות. 
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איור 4.4: מדיניות פריסת אזורי התיירות — תכנית פרוגרמטית לפיתוח התיירות 

בירושלים
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2004: תכנית-מתאר מקומית ירושלים 2000, פרק 13 — תיירות 

תכנית-מתאר 2000 הוכנה בראשית שנות האלפיים ונדונה במוסדות התכנון עד 2009, 

אך מעולם לא קיבלה תוקף סטטוטורי מחייב. עם זאת ניתן לראות בה מסמך המשקף 

את המדיניות בנושאים הנדונים בה. בתכנית המתאר נכלל פרק על תיירות, שהוכן על-

ידי ארתור ספקטור ויונתן לובל. 

הניתוח הפרוגרמטי המקדים לתכנית מצא כי אין צורך בשטחים נוספים למלונאות וכי 

כדי לרומם את התיירות בעיר יש צורך בפיתוח תשתית תיירותית שאינה רק מלונאית. 

עקרונות פריסת שירותי התיירות בעיר הם: ריכוז הפעילות התיירותית במרכזה, תוך 

הגמשת השימושים השונים ועירובם ושילוב המלונאות במרקם העירוני (בניגוד לתיחום 

התיירות בקמפוסים סגורים). עם זאת, בתכנית מוגדרים ׳מתחמי מלונאות׳ הזהים לאלה 

שולחן  על  מונחת  שהיתה  לעיל,  שהוצגה  הביניים  גרסת  (על-פי   12 בתמ״א  שהוגדרו 

התכנון באותה תקופה) שחלקם מרוחקים ממרכז העיר (ראו איור 4.5). כלומר, התכנית 

קובעת  ואינה  העיר  ברחבי  התיירות  שירותי  לפריסת  בנוגע  דו-משמעית  עמדה  נוקטת 

מדיניות חד-משמעית. מחד-גיסא יש בה רצון לחזק את מרכז העיר ומאידך-גיסא היא 

בעד פיזור של מתחמי התיירות המוצעים על-פי תמ״א 12. 

 

 

 

   

איור 4.5: פריסה מוצעת לריכוזי חדרי אכסון בירושלים — פרק התיירות 

בתכנית-מתאר מקומית ירושלים 2000
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מעבר לתכניות אלו הכינו הרשויות ניירות-עמדה שלא גובשו לכדי תכניות סופיות או 

תכניות למתחמים ולאתרים ספציפיים. מאלה נזכיר, על-פי סדר כרונולוגי, את המסמכים 

הבאים: 

לוח 4.4: תכניות שלא מומשו

הערות  יוזמי התכנית  עורך 
התכנית 

שם התכנית  שנה 

מסמך פנימי של עיריית 
ירושלים בנוגע להיצע 

וביקוש למלונאות 

עיריית ירושלים 
ומשרד התעשייה, 
המסחר והתיירות 

מקומות אכסון  
ושירותי תיירות 

בירושלים: מדיניות 
פיתוח ותחזית — 1985 

 1977

יוזמה שלבסוף 
התממשה רק באופן 

חלקי. למשל, מלון 
וולדורף אסטוריה 

החדש שמוקם במלון 
׳פלאס׳ הישן 

משרד התיירות, 
משרד האוצר, 

החברה הממשלתית 
לתיירות (החמ״ת), 

הרל״י, ממ״י, 
החברה לפיתוח 
מזרח-ירושלים, 
עיריית ירושלים 

דן פיקר ודוד 
קרויאנקר 

תכנית להסבת מבנים 
היסטוריים לבתי-מלון 

בירושלים: שימור, 
שיקום ובנייה חדשה 

 1994

תכנית שנגזרה מתוך 
פעילות ועדת ההיגוי 

לירושלים 

ועדת ההיגוי ׳עמק 
המלך׳ 

מייק טרנר 
ושות׳ 

׳עמק המלך׳ — 3,000  
שנה לירושלים —

תכנית כוללת 

 1995

תכנית שנגזרה מתוך 
פעילות ועדת ההיגוי 

והתכנית הפרוגרמטית 
לפיתוח התיירות. 

תכנית לפיתוח מרכז 
העיר, המנסה ליצור 
שפה אחידה לעיצוב 

המרחב הציבורי 
ובאמצעותה ליצור 

מרחב תיירותי מוגדר 

החמ״ת, עיריית 
ירושלים, משרד 

התיירות, החברה 
לפיתוח מזרח-

ירושלים,
הרשות לפיתוח 

ירושלים 

גבריאל קרטס  מרכז העיר ירושלים — 
תכנית-אב תיירותית 

ותוכניות פיתוח 

 1995

תכנית ראשונית 
לפיתוח השוק 

החמ״ת, משרד 
התיירות, עיריית 

ירושלים 

עמנואל אלון, 
שלמה בלוזר 

ורונן סיסי 

שוק מחנה-יהודה
תכנית ראשונית 

לפיתוח התיירות —  
דו״ח מסכם 

 1996

חזון ראש העיר ניר 
ברקת בנושא התיירות 

עיריית ירושלים  עיריית 
ירושלים 

 Jerusalem 2020:
 The Mayor׳s Plan for

Tourism

 2008
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הפוטנציאל התיירותי של ירושלים לא נסתר מעינם של יזמים פרטיים ובמקביל לתכנון 

למקבלי  הוצג  חלקן  רעיון,  בגדר  נשאר  חלקן  רבות.  פרטיות  יוזמות  הופיעו  הממסדי 

החלטות וחלקן יושם. בין היוזמות הפרטיות אציין לדוגמה את התכניות הבאות: 

לוח 4.5: יוזמות פרטיות לפיתוח התיירות

יוזמי התכנית  עורך התכנית  שם התכנית  שנה 

 Welfare Association   Jerusalem Heritage and Life:
Old City of Jerusalem

 Revitalization Plan

 2003

  SHALDOR — From
 Insight to Impact

מיצוי הפוטנציאל הכלכלי  
לירושלים מניהול ופיתוח 

התיירות בעיר העתיקה:
עיקרי הדברים 

 2008

 GLOBAL METROPOLIS
 GROUP  

 Jerusalem 5800: Jerusalem
 vision 2010-2050  2013

 

סיכום ומסקנות 

תכנון התיירות בירושלים 

מן הסקירה שהוצגה לעיל מתברר כי בירושלים מתנהלת פעילות תכנונית נרחבת בתחום 

התיירות, הן בזכות הפוטנציאל התיירותי הרב שלה והן בשל המשמעויות הגאופוליטיות 

הממשלה  משרדי   — ממסדיים  גורמים  בקרב  מתרחשת  הפעילות  בפיתוחה.  הכרוכות 

אינטרסים  יש  העניין  בעלי  לכלל  פרטיים.  גורמים  בקרב  גם  כמו  המקומית,  והרשות 

מגוונים הנעים בין רצון לחיזוק העיר וחלקיה השונים, קידום שאיפות פוליטיות (כגון 

ותקווה  השלום  חזון  מימוש  העתיקה),  העיר  ואגן  ירושלים  של  היהודי  הצביון  חיזוק 

לרווח כלכלי. 

לעיר הוכנו למעשה רק שתי תכניות תיירות גדולות וכוללות. האחת הוכנה על-ידי 

עיריית ירושלים בשנת 1988 (תכנית לפיתוח תיירות של וינשל ופרידמן) והשנייה על-ידי 

משרד התיירות בשנת 1995 (תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות). מעבר לזה 

התיירות  לנושא  המתייחסות  מחוזית  ותכנית-מתאר  ארציות  תיירות  תכניות  קיימות 

(תכנית-אב 1968  לעיר  והמתאר  האב  בתכניות  התיירות  לנושא  התייחסויות  וכן  בעיר 

ותכנית-מתאר 2000). 
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בעיר נערכו גם תכניות למתחמים שונים בשיתוף עם בעלי-עניין נוספים כמו התכנית 

ל׳עמק המלך׳ (ביוזמת משרד ראש הממשלה). גם יזמים פרטיים פועלים בעיר ומציגים 

תכניות שונות בפני מקבלי ההחלטות (למשל תכנית 5800). 

לכאורה היו אמורות התכניות הגדולות ליצור מדיניות סדורה, על פיה נבחנות כל 

האקלקטיות  התכניות  וריבוי  העניין  בעלי  ריבוי  אך  המתחמיות.  והתכניות  היוזמות 

והניתוק ביניהן מלמדים על כשל בגיבוש מדיניות סדורה בנושא תכנון התיירות בעיר. 

בירושלים אין גורם שרואה לנגד עיניו את נושא התיירות כמכלול ומלווה אותו באופן 

תכניות  נגזרות  ממנה  מחייבת  תכנית-תיירות  אין  בירושלים  ביצוע.  ועד  מתכנון  מלא 

תיירות מפורטות ולאורה נבחנות כל ההצעות והיוזמות הפרטיות. מבחינה תכנונית קיים 

חוסר-ודאות ואי-סדר בנוגע למדיניות פיתוח התיירות העירונית. 

 

מדיניות תכנון התיירות — בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי 

התיירותי  הפיתוח  את  ומכוון  מוביל  התיירות  משרד  כי  עולה  שהזכרנו  התכניות  מן 

בירושלים. משרד התיירות יוזם ומוביל ועדות-היגוי והוא גורם אקטיבי בקידום היעדים 

התיירותיים בתחומי העיר. המלצות להקמת גופים שיהיו אמונים על תכנון ועל פיתוח 

לגורמים  אלה  בנושאים  האחריות  בהעברת  מסייעות  אינן  העירונית,  ברמה  התיירות 

של  בולטת  מנציגות  מלכתחילה,  שמורכבות,  ועדות  להקמת  המלצות  יש  מקומיים. 

השלטון המרכזי (משרד התיירות, החברה הממשלתית לתיירות) — דבר שאינו מאפשר 

מרחב פעולה לשלטון המקומי (כדוגמת הגוף המוצע בתכנית הפרוגרמטית משנת 1995). 

את  לעבות   1988 משנת  התיירות  לפיתוח  התכנית  המלצת  התקבלה  לא  מאידך-גיסא 

היחידה העירונית העוסקת בתיירות, שהיתה עשויה לחזק את הובלת השלטון המקומי. 

לאורך שנים התמקד הפיתוח התיירותי בתשתית האכסון וההלנה, הן בנוגע להיצע 

והן בנוגע לרמתו. הניתוח הכמותי של הביקוש וההיצע לחדרי-אירוח בירושלים והפער 

ביניהם, הוביל למסקנה שחייבים להגדיל את כמות חדרי האירוח; כלומר, להקים מלונות 

כך  ביותר,  הגבוהה  היא  בירושלים  הנדרשת  המלונות  שרמת  היתה  התפיסה  חדשים. 

שהמגמה היתה להקים בירושלים את המלונות היוקרתיים ביותר או לשדרג את רמתם 

של המלונות הקיימים. 

ירושלים  עיריית  את  הביאה  נוספים  חדרי-אירוח  להכשיר  התיירות  משרד  דרישת 

הקרקעות,  שיווק  לאחר  גם  אך  לכך.  מתאימים  שטחים  לאתר  ישראל  מקרקעי  ומנהל 

תכניות הבינוי לא יצאו לפועל ויעדי פיתוח המלונאות לא מומשו כמצופה. 
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חדרי-אכסון,  ולהוסיף  למלונאות  שטחים  לאתר  שנועד  התכנוני  הרציונל  מתוך 

התפתחה פריסת התיירות ברחבי ירושלים לפי תכניות התיירות שהוכנו לעיר. ההתמקדות 

תכניות  רלוונטיים.  היו  לא  בקרבתו  או  המסורתי  התיירות  באזור  ההיסטורי,  בגלעין 

המגרשים  בנייה,  מפני  העתיקה  העיר  באגן  הפתוחים  השטחים  על  הגנו  סטטוטוריות 

שטחים  כללו  אך  התיירותי,  המוקד  מן  מרוחקים  אמנם  היו  שאותרו  לבינוי  הזמינים 

נרחבים למדי כדי לענות על המחסור בחדרים (למשל רכס ארמון הנציב, גבעת הולילנד, 

שער דרום — הכניסה הדרומית לירושלים ליד מר אליאס, עמק ציון). 

הקמת מקבצי מלונות באזורים מרוחקים מן המוקד התיירותי המסורתי מצריכה, 

רק  שאינם  נלווים  שירותי-תיירות  הכוללים  חדשים,  תיירות  מתחמי  פיתוח  לכאורה, 

הפרוגרמטית  בתכנית   ,1988 משנת  התיירות  פיתוח  בתכנית  ניכרת  זו  תפיסה  מלונות. 

מ-1995 ובגרסת הביניים לשינוי מס׳ 1 של תמ״א 12. 

יצירת  על  התכניות  דיברו  העירוני  במרחב  שבהתפרסות  ההיגיון  את  להצדיק  כדי 

פעיל  שוטטות  מתחם  ליצירת  חשובה  תיירות  אזורי  התמשכות  תיירותיים׳.  ׳רצפים 

ושוקק חיים הכולל פונקציות בילוי, הסעדה, תרבות ומסחר. גודלו והמבנה הטופוגרפי 

הרצפים  מן  חלק  ברם,  למקום.  ממקום  קלה  וניידות  רגלית  הליכה  לאפשר  צריך  שלו 

שטח  פני  על  מתפרסים  או  תלול  טופוגרפי  תוואי  חוצים  בתכנית  שהוצעו  התיירותיים 

גדול, כך שהשימוש במושג ׳רצפים תיירותיים׳ עבור חיבור בין ׳מתחמי התיירות׳ החדשים 

אינו רלוונטי. 

ייתכן שפריסה מלונאית זו היתה רלוונטית כל עוד ביקרו בארץ תיירים בקבוצות 

מאורגנות. מסגרות כאלו, המלוות בהסעה צמודה ובמדריך מקומי, אינן רגישות לריחוק 

ממוקדי העניין התיירותיים ויכולות לשהות בבתי-מלון מרוחקים המשמשים להן ללינה 

בשיעור  גידול  עם  התיירות,  באופי  שינוי  בארץ  חל  ה-80  שנות  מסוף  החל  אך  בלבד. 

התיירים הבודדים מתוך כלל התיירים והפיכתם לרוב, כפי שצוין בתכנית הפרוגרמאטית 

משנת 1995 (משרד התיירות, 1995, 63). 

מהשוואת התכניות זו לזו עולה כי מתחמי המלונאות החדשים הנזכרים בהן חופפים 

למדי. לא מן הנמנע שהתכניות החדשות ממשיכות את הרציונל של קודמותיהן בסימון 

מתחמי התיירות. יתר על כן נראה שהרציונל נשמר חרף העובדה שהצוות המקצועי פסל 

אותו. 

שהתקיימו  ״בדיונים  כך:  זאת  לבטא  היטיב   2000 בתכנית-מתאר  התיירות  פרק 

המלונאית/  הפעילות  את  ל׳פזר׳  האם  השאלה  נבחנה  המקצועית,  העבודה  בוועדת 

אכסונית בכל העיר או להשתדל לרכזה במרכז. העמדה שהתגבשה היא להשתדל לרכז 
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את הפעילות במידת האפשר במרכז העיר, לאור היתרונות הברורים לתייר... ולאור עמדת 

משרד התיירות, תכנית המתאר אינה מציעה לבטל ייעוד של שטחים שיועדו למלונאות 

בתכניות מאושרות, אך אינה מציעה ייעוד של קרקעות נוספות״ (ספקטור ולובל ,2004, 

 .(347

מבודדים  ׳קמפוסים׳  להקים  שלא  התכנון  צוות  של  המקצועית  ההמלצה  למרות 

העירוניים  המשיכה  למוקדי  בסמוך  התיירותיות  הפונקציות  את  לרכז  אלא  לתיירות 

יועדו  שכבר  המתחמים  את  לבטל  מציעה  אינה  התכנית   (375  ,2004 ולובל,  (ספקטור 

לצורכי מלונאות בשינוי 1 לתמ״א 12 (בגרסת הביניים שהיתה מונחת לפניהם) וזאת בשל 

עמדת משרד התיירות בנדון. כך השפיעו יחסי הגומלין על התקבעות רציונל תכנוני בנוגע 

לייעוד מגרשים לבתי-מלון ולהתפרסות המרחב התיירותי, למרות שהוא התברר כשגוי. 

מעורבות- כיצד  מדגימה  התיירותי  המרחב  והתפרסות  המלונות  מיקום  סוגיית 

למבנה  העיר,  לצורכי  המתאים  הולם,  בתכנון-תיירות  פוגעת  המרכזי  השלטון  של  יתר 

הטופוגרפי שלה ולמבנה העירוני בו התיירות אמורה להשתלב באופן אינטגרלי. שיקולים 

חיצוניים המוכתבים מלמעלה עלולים למנוע תכנון איכותי התורם לתעשיית התיירות 

ולהחייאת העיר גם יחד.

שיתוף הציבור בתכנון התיירות 

בתכניות שנסקרו לא שותף הציבור באופן הולם. החשיבה והתכנון נעשו במסגרת ועדות 

מקצועיות ללא מעורבות ציבורית. יש לציין כי בתקופה שהעבודה מתייחסת אליה, לא 

של  ערכם  הובן  ולא  בתכנון  התושבים׳  ׳מעורבות  או  הציבור׳  ׳שיתוף  המושגים  הוכרו 

הציבורית  הפעילות  התרכזה  ה-90  שנות  שלהי  עד  המקצוע.  בעלי  בקרב  אלה  נהלים 

בנושאי התכנון במחאה בלבד ולאו דווקא במעורבות בתכנון עצמו. 

יוצאת דופן היתה תכנית-מתאר 2000, שבמסגרתה שותף הציבור בסוגיות מגוונות 

ששיתוף  ייתכן  לתיירות.  משמעותיות  התייחסויות  ללא  אך  וכדו׳),  מסחר  (מגורים, 

התושבים ורתימתם לטובת תכנון התיירות היה יכול לסייע לקידומה ובאמצעותה גם 

לפיתוח העירוני בכללו.
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המלצות 

יש  עקרונותיה  ואת  בירושלים  התיירות  לפיתוח  ומחייבת  כוללת  תכנית  להכין  יש   

להטמיע בקרב בעלי התפקידים בעירייה על מנת שלא תישאר בבחינת תכנית-מגירה, 

אלא תהיה מסמך שעל פיו אכן יפעלו. 

והמתחמיות.  האזוריות  הקטנות,  התיירות  תכניות  ייגזרו  הכוללת  התכנית  מתוך   

כל יוזמה ותכנית חדשה שתחול על תחום התיירות, תידרש להיבדק לאור התכנית 

התיירות,  מתחמי  לּבת  על  החלות  הבינוי  בתכניות  כי  לקבוע  גם  כדאי  הכוללת. 

תידרש השתלבות נכונה עם מדיניות התיירות וחיזוקה כתנאי-סף לאישור תכניות 

הבנייה. 

דרך-פעולה זו תיצור מסגרת שתסייע ליזמים פרטיים לבחון את הצעותיהם בטרם   

יוצגו בפני מקבלי ההחלטות ברשות המקומית ובמשרד התיירות; 

יש להבטיח שהגוף האמון על נושא התיירות מראשיתו ועד סופו יהיה גוף עירוני. גוף   

זה יהיה אחראי על ניהול התיירות משלב התכנון ועד שלב הביצוע ויינתן לו חופש-

מקומי  גורם  בתחומו.  התיירות  פיתוח  עקרונות  בקביעת  האפשר  ככל  רב  פעולה 

המכיר את המבנה הפיזי של העיר ואת תפקוד המרקם העירוני ייטיב לתכנן וליישם 

את החלטותיו בשטח, כך שתיווצר בעיר פעילות תיירותית דינמית וצומחת שתקדם 

את התיירות ותחייה את העיר עצמה. 
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תיירים בעין כרם — לאחר ביקור במוסקוביה 
(www.goisrael.com צילום: מתוך קובץ תמונות של משרד התיירות של ישראל)
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פרק 5: 
מבקרי-יום בירושלים

שקד ברקת

מבוא 

הטענה העיקרית בפרק זה גורסת כי שילוב של גורמים פוליטיים, כלכליים ואזוריים, 

הוביל, החל משנת 2007, לעלייה משמעותית בתנועת מבקרי-היום לירושלים. עלייה זו 

בהיקף המבקרים ליום אחד יצרה השלכות מורכבות על התשתית, הסביבה, התדמית 

של  הביטחונית  התדמית  פוליטית  מבחינה  לתיירות.  אטרקטיבית  כעיר  עתידה  ועל 

ירושלים מקשה על תיירים פוטנציאליים להגיע ולבקר בתחומה לפרקי-זמן ארוכים. כמו 

כן, היסודות המבניים של התרבות הפוליטית בישראל מאדירים ברמת הפרט הישגים 

קצרי-טווח ועקב זאת נוצרת שאיפה פוליטית להצגת מספרים גבוהים של מבקרים, גם 

ישראל  של  השכנות  המדינות  כלכלית,  מבחינה  בתיירים.  ולא  במבקרי-יום  מדובר  אם 

יוצרות  הן  ובכך  לישראל  בהשוואה  ניכר,  באופן  נמוכה,  ביקור  עלות  לתיירים  מציעות 

ביקור  בשילוב  ירושלים,  של  המרכזיים  התיירות  באתרי  לביקור  ומושכת  זולה  חלופה 

מצליחה  אינה  ירושלים  כן,  כמו  בשטחיהן.  להציע  להן  שיש  התיירותית  באטרקציות 

ומטה,  בינונית  ברמה  נרחבים  שירותי-הארחה  שתכלול  מגוונת  תשתית-אירוח  ליצור 

המותאמים לצורכי הקהלים השונים המעוניינים לבקר בעיר. מבחינה אזורית, המדינות 

לעלייה  וזכו  מעייניהן,  בראש  הנכנסת  התיירות  את  האחרונות,  בשנים  שמו,  השכנות 

ניכרת במספרי התיירים שהגיעו לתחומיהן. עלייה זו צפויה להימשך הן בזכות העלייה 

האפשרית בתיירות העולמית והן בשל העלייה האפשרית בתיירות למזרח התיכון (בהנחה 

שישוב לשרור בו שקט יחסי). עקב זאת היא עלולה להטיל צל כבד על עתידו של ענף 

התיירות בירושלים, אלא אם תגובש מדיניות מתאימה לטיפול בנושא. 

מורכבות  להשלכות  מובילה  לירושלים  מבקרי-היום  תנועת  כי  מראה  הפרק 

בסוגיות של תשתית, סביבה ותדמית. ראשית, תשתיות התחבורה של ירושלים לקויות 

ומיושנות ונדרשות לשאת לחצים ניכרים מצד מבקרי-היום, עד כדי הפרעה לחיי השגרה 

שנית,  אליה.  המובילות  התחבורה  לתשתיות  הנוגע  בכל  גם  קורה  וכך  התושבים  של 

ההתמקדות של מבקרי-היום במספר אתרים מצומצם בירושלים יוצרת לחצים וצפיפות 

באתרים אלה, בעיקר בנקודות השיא העונתיות. כתוצאה מכך נפגמת חווית הביקור של 

התיירים הרגילים שמגיעים לעיר ובשל האופן בו מאורגנים הסיורים, נפגמת גם חוויית 

הביקור של מבקרי-היום עצמם. שלישית, לאור ההתעלמות של רוב מבקרי-היום משלל 



116

מחמיאה,  לא  תדמית  לעיר  נוצרת  בפרט,  ובירושלים  בכלל  בישראל  שיש  האטרקציות 

הנובעת מן המעבר במקומות מוזנחים למדי באגן העיר העתיקה. כמו כן החוסר בבקרה 

מפאת  מאוד  יקרה  עיר  של  תדמית  לירושלים  יוצר  ותוכנו  הסיור  מהות  על  ובפיקוח 

המחירים הגבוהים שגובים בתי-עסק שונים, וזאת כתוצאה מהעמלות הגבוהות שעליהם 

לשלם למארגני הסיור ולמורי הדרך.

בחלק האחרון של הפרק עולה המלצה לגיבוש מדיניות ממשלתית לטיפול בתופעה 

ובמרכזה הפעלת רגולציה מנהלית וכספית. כמו כן, המחקר מציע, מבחינה נורמטיבית, 

לאמץ מדיניות ארוכת-טווח השואפת לפתח בפריפריה של ישראל שירותי-אירוח ברמות-

מחירים נוחות. שירותי-אירוח אלה יוכלו לכונן אלטרנטיבה עבור מארגני הסיור החד-

האטרקציות  עם  יותר  טובה  היכרות  שיעניק  לפחות,  יומיים  בן  סיור  שתאפשר  יומי 

התיירותיות של ישראל. זו עשויה להיות גם חלופה נוחה למבקרי-היום שיבקשו לשהות 

בישראל פרקי-זמן ארוכים יותר, במחירים סבירים.

על פי קביעת ארגון התיירות העולמי, ׳תייר׳ הוא מבקר ששהה לפחות לילה אחד בשירותי 

ההארחה של הארץ המארחת (WTO, 1997, pp. 390). לכן, ניתן לחלק את המבקרים 

אחד  לילה  לפחות  היעד  בארץ  ללון  הנוטים  לתיירים  העולם  ברחבי  שונות  במדינות 

ולמבקרי-יום שנשארים בארץ היעד פחות מ-24 שעות ואינם לנים בה. 

והכנסות  גבוה  מכפיל-תעסוקה  הן  התיירות  לענף  המיוחסות  העיקריות  התועלות 

במטבע זר התורמות לשיפור במאזן התשלומים (ארגז, 2009). תובנה זו מקבלת לאחרונה 

חיזוק משמעותי ברמה העולמית מהעובדה שהתיירות הפכה בעשורים האחרונים לתעשייה 

 Elliott, 1997; Hall,). המובילה בעולם במונחים של מחזורים כספיים ומקומות-עבודה

2008) ברם, המיצוי של היתרונות הקיימים בענף התיירות במסגרת של תנועת מבקרי-
היום הוא מורכב למדי, מאחר שמבקרי-היום אינם מובילים בהכרח ליתרונות כלכליים 

וחברתיים של ממש למדינה המארחת. הם מסיירים בחופזה באתרי התיירות המרכזיים 

לנים  אינם  שהם  העובדה  עקב  לתעסוקה,  תורמים  או  כסף  מוציאים  שאינם  וכמעט 

בשירותי ההארחה השונים, שמרכזים בדרך כלל את מרבית מקורות ההכנסה ומקומות 

העבודה בתעשיית התיירות. יחד עם זאת, למרות שמבקרי-יום אינם נזקקים לשירותי-

הארחה הם נעזרים במידה כלשהי בשירותי ההסעה, ההסעדה, המזכרות וההדרכה של 

ארץ היעד.

שורת מחקרים מראה כי לישראל יש פוטנציאל תיירותי גבוה מאוד שעיקרו נובע 

הפוטנציאל  לב   .(2006 יאנג,  אנד  (ארנסט  בתחומה  המצויים  הדתיים  האלמנטים  מן 

כך  ובשל  המונותיאיסטיות  הדתות  לשלוש  קדושה  עיר  שהיא  בירושלים,  מצוי  הדתי 
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 .(Shoval and Cohen-Hattab, 2001) רבים מתושבי העולם נושאים את עיניהם אליה

פוטנציאל ייחודי זה לא נעלם גם מעיניהן של המדינות השכנות וכפי שיפורט להלן, הן 

החלו לשלב, בהיקפים הולכים וגדלים, אפשרות של ביקור יומי בישראל בכלל ובירושלים 

בפרט במסגרת ביקור ארוך יותר בתחומיהן. 

אוכלוסיית ירושלים גדלה מאז 1967 בהתמדה (חושן ואחרים, 2004) לאור הריבוי 

משיעורי-ילודה  כתוצאה  בישראל  הנרשם  מזה  ניכר  באופן  גבוה  שהוא  שּבה,  הטבעי 

הצפיפות  מכך  כתוצאה   .(2003 (אפרת,  והערבית  החרדית  האוכלוסייה  של  גבוהים 

 Israeli) המרחבית גדלה אף היא ומקשה להתמודד עם היקפי מבקרים הולכים וגדלים

and ansfeld, 2003), בנוסף לכך, בעוד שמרבית בתי המלון ושירותי התיירות מצויים 
 Shoval and) במזרחּה  מתרכזות  לתיירות  העיקריות  האטרקציות   — העיר  במערב 

הן  מועילים  אינם  תיירים  של  חד-יומיים  ביקורים  דהיינו,   .(Cohen-Hattab, 2001
שהעיר  והמגוונים  הנלווים  לשירותים  והן  המלון)  (בתי  העיקריים  התיירות  לשירותי 

מציעה במערבה כגון: מסעדות, בתי-קפה, חנויות-מזכרות, ועוד. 

Israeli and Mansfeld (2003) מראים כי צפיפות וקשיי-תחבורה באתרי התיירות 
ראוי  לטיפול  יזכו  לא  אם  מאוד  מורכבות  בעיות  ליצור  עלולים  בירושלים  המרכזיים 

ולתכנון מתאים ונראה כי המספרים העולים של מבקרי-היום מדגישים ביתר-שאת את 

בתיירות  כללי  גידול  עם  בשילוב  מבקרי-היום,  במספר  גידול  זו.  תובנה  של  חשיבותה 

לתיירות  ביותר  החשובה  בעיר  בלתי-נסבלת  מציאות  ליצור  עלולים  לישראל,  הנכנסת 

בישראל אם לא ילוו בוויסות מתאים ובתכנון מתואם. 

הגורמים  מהם  היא:  זה  בפרק  הנבחנת  המחקר  שאלת  אלו,  לתובנות  בהמשך 

המרכזיים המעודדים את מבקרי-היום בירושלים, ומהן ההשלכות העיקריות של תופעה 

זו? בהמשך אראה כי שילוב של גורמים פוליטיים, כלכליים ואזוריים, הוביל מאז 2007 

לעלייה משמעותית בתנועת מבקרי-היום בירושלים ולהשלכות מורכבות על התשתית, 

הסביבה והתדמית של ירושלים כעיר-תיירות אטרקטיבית. 

שיטת המחקר והשערות

מפאת החסר בספרות מחקרית שבחנה לעומק את תנועת מבקרי-היום בישראל בכלל 

מניתוח  נובעות  להלן  שיובא  המקרה  חקר  של  העיקריות  התובנות  בפרט,  ובירושלים 

שהתפרסמו  כתבות  מניתוח  התופעה,  את  המשקפים  רשמיים  סטטיסטיים  נתונים 

את  אבסס  כן  כמו  התיירות.  משרד  של  לעיתונות  הודעות  ומניתוח  היומית  בעיתונות 

שעוסקת  שלי  הדוקטורט  עבודת  לצורך  שקיימתי  ראיונות-עומק  עשרה  על  טענותיי 
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התייחסו  אלה  בראיונות  הכנה.  בשלבי  ונמצאת  בישראל  התיירות  של  בפוליטיקה 

המרואיינים גם לתופעת מבקרי-היום בירושלים ותובנותיהם אפשרו לי לגבות נתונים 

התופעה.  עם  להתמודדות  חדשים  חשיבה  כיווני  ולאתר  שונים  ומקורות  סטטיסטיים 

מכאן ששיטת המחקר של פרק זה מבוססת על שילוב בין ַשיטה כמותנית לבין ַשיטה 

איכותנית — שילוב המאפיין לאחרונה מחקרים רבים במדעי החברה. 

השערות המחקר המרכזיות של פרק זה הן: 

כלכליים  פוליטיים,  גורמים  של  משילוב  נובעת  בירושלים  מבקרי-היום  תופעת  א.  

סוגיות  ראשית,  מרכזיות:  הנחות-יסוד  שלוש  על  מבוססת  זו  השערה  ואזוריים. 

פוליטיות הן בעלות משקל רב בהבנת תהליכים תיירותיים, בשל החשיבות הפוליטית 

הרבה שיש לעיצוב, כינון וביסוס ענף התיירות. שנית, עלות חבילת התיור משפיעה 

מאוד על בחירת היעד ומשך הביקור. שלישית, הצמיחה התיירותית הגבוהה שנרשמה 

לכך  הובילו  שונות,  מדינות  בין  התיירות  על  העזה  והתחרות  האחרונים  בעשורים 

כדי  שכנות  במדינות  מיוחדות  לאטרקציות  קרבתן  את  לנצל  שואפות  מהן  שרבות 

לשדרג את הביקור בתחומן ולכלול בו ביקור קצר באטרקציות מרכזיות במדינות 

לנתח  יש  בירושלים,  מבקרי-היום  בתנועת  הגידול  את  להבין  שכדי  מכאן  שכנות. 

לעומק את שלושת ההיבטים שצוינו לעיל. 

תופעת מבקרי-היום בירושלים יוצרת השלכות מורכבות על התשתית, הסביבה  ב.  

והתדמית של העיר. השערה זו נובעת מכך שירושלים היא עיר צפופה מאוד ורמת 

התשתית התחבורתית שלה אינה גבוהה ואינה ערוכה לטפל בהיקפים גדולים של 

הביקור  באתרי  השנה  של  השיא  בעונות  ולחץ  צפיפות  בעיות  יש  כן,  כמו  תיירים. 

לקוי  פוליטי  טיפול  ומחמת  אובייקטיביים  תנאי-שטח  בשל  וזאת  בעיר  המרכזיים 

בבעיות אלו לאורך השנים. בנוסף, חלקים מאגן העיר העתיקה מוזנחים למדי וביקור 

המתמקד באגן זה עלול לפגוע בתדמית העיר, במיוחד כשנושא זה משולב ברגולציה 

השערתי,  פי  על  מוביל,  אלה  היבטים  של  שילוב  הביקור.  ותוכן  מהות  על  לקויה 

למבקרים  אטרקטיבי  וכיעד  כעיר-תיירות  ירושלים  עתיד  על  מורכבות  להשלכות 

מחו״ל. 

בהמשך להשערות הִמשנה שפורטו לעיל, השערת המחקר המרכזית של פרק זה גורסת 

לעלייה  האחרונות  בשנים  הוביל  ואזוריים  כלכליים  פוליטיים,  גורמים  של  שילוב  כי 

סביבה  תשתית,  של  מורכבות  ולהשלכות  בירושלים  מבקרי-היום  בתנועת  משמעותית 

ותדמית, המעיבות על עתיד ירושלים כעיר-תיירות אטרקטיבית.
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תופעת מבקרי-היום בירושלים89

תופעת מבקרי-היום בירושלים נובעת משלושה מקורות עיקריים: תיירות-ַשיִט, תיירות 

התאפיינה  מסורתי  באופן  האוויר.  בדרך  המגיעה  ותיירות  הגבול  מעברי  דרך  יבשתית 

תנועת מבקרי-היום בירושלים כתיירות-ַשיִט, כשמבקרי-היום ביקרו בה, אך לנו באניות 

שהביאו אותם לארץ. אניות אלו מגיעות מיוון לביקור מהיר במצרים ובישראל, הכולל 

אשדוד,  בנמלי  עוגנות  הן  (רוזנברג, 09.04.2014).  ירושלים  ואת  הפירמידות  את  בעיקר 

בעשורים  באוטובוסים.  שונים  באתרים  לתּור  יוצאים  ומבקרי-היום  אילת  או  חיפה 

הראשונים לכינונה של תופעת מבקרי-היום בישראל, זכתה תיירות הַשיִט לדומיננטיות 

ה-80  בשנות  בשנה;  מבקרי-יום  אלפי  עשרות  כמה  היו  וה-70  ה-60  בשנות  מוחלטת. 

פי  על  מ-300,000.  יותר  למעט  בין 200,000  ה-90  ובשנות  ל-200,000  בין 100,000  היו 

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ״ס) כל מבקרי-היום הללו הגיעו בכלי-ַשיִט 

(הלמ״ס, 2014a, עמ׳ 61). תיירות הַשיִט נחשבת אמידה יחסית ומדינות המוצא העיקריות 

שלה הן מדינות מערביות מתקדמות ומבוססות כמו גרמניה, איטליה, צרפת, בריטניה 

וארה״ב (הלמ״ס, 2014a; משרד התיירות, 2014). הסקרים העדכניים של משרד התיירות 

מראים כי 32% מתוכם הם בעלי הכנסה העולה על הממוצע ו-64% כמו הממוצע (משרד 

התיירות, 2014, עמ׳ 17-16).

מאוד  משמעותית  תפנית   ,2007 מאז  חלה,  שלהלן,   5.1 מלוח  שעולה  כפי  אולם, 

זו  תיירות  היבשה.  בדרך  שנים,  כמה  מזה  מגיע,  הגדול  וחלקם  מבקרי-היום  במאפייני 

מגיעה בעיקר דרך מעבר הגבול עם מצרים בטאבה לביקור חטוף באטרקציות העיקריות 

של ארץ הקודש — בעיקר בירושלים, ים המלח ובית-לחם. היא מורכבת לרוב מנוצרים 

עמ׳   ,2014a (הלמ״ס,  ואוקראינה  פולין  רוסיה,  בעיקר  ממזרח-אירופה,  אורתודוכסים 

70-68). התיירות היבשתית נחשבת אמידה פחות בהשוואה לתיירות הַשיִט ו-80% ממנה 

הם בעלי הכנסה ממוצעת (משרד התיירות, 2014, עמ׳ 14). היא שמה דגש מהותי יותר 

זוכים  בירושלים  המרכזיים  הדתיים  האתרים  כך  ובשל  הביקור  של  הדתי  הממד  על 

אצלה ליתר חשיבות בהשוואה לתיירי הַשיִט, אשר לבד מירושלים, ים המלח ובית-לחם, 

מבקרים גם באילת, נצרת, תל-אביב, חיפה וטבריה (משרד התיירות, 2014, עמ׳ 17-16). 

החל מ-2007 החלה להגיע לישראל גם תנועה של מבקרי-יום בדרך האוויר — בעיקר 

תיירים  אליה  להטיס  כדי  לישראל  היחסית  קרבתן  את  שניצלו  וקפריסין,  מטורקיה 

(בעיקר מרוסיה) לביקור קצר של ימים אחדים (הלמ״ס, 2014a, עמ׳ 70-68).

89 בשל העובדה שאין בנמצא נתונים מדויקים על תנועת מבקרי-היום בירושלים, הניתוח מתייחס לנתונים 

מבקרי-היום  תנועת  על  מהותיות  מסקנות  להסיק  ניתן  זה  מניתוח  בישראל.  מבקרי-היום  תנועת  על 
בירושלים, בשל העובדה שמבקרי-היום מגיעים לביקור קצר בישראל במטרה לבקר בירושלים. 
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לוח 5.1: מבקרי-יום בישראל 2013-1995 (באלפים)

אחוז אוויראחוז ַשיִטשנה
יחסי

סך הכול אחוז יחסייבשה
מבקרי-יום

1995318.0100% ----318.0

1996260.0100%---- 260.0

1997285.0100%----285.0

1998258.4100%----258.4

1999253.7100%----253.7

2000255.4100%----255.4

200123.1100%----23.1

20020.3100%----0.3

20030.0-----0.0

20040.2100%----0.2

200513.3100%----13.3

20068.7100%----8.7

200725.811.1%40.217.3%166.571.6%232.5

200846.29.9%76.616.3%345.673.8%468.4

200968.416.4%85.320.4%264.663.2%418.3

2010168.326.3%71.211.1%401.362.6%640.9

2011237.143.7%67.112.4%237.643.9%541.8

2012251.139.5%89.814.2%293.646.3%634.5

2013256.844.4%125.921.8%195.333.8%578.0

.2014b ,2014; הלמ״סa ,מקור: הלמ״ס

כפי שעולה מלוח 5.1 דלעיל, מספרם של תיירי הַשיִט פחת מאוד בתחילת העשור הקודם 

החל  ביטחוניות.  נסיבות  עקב  בשנים 2006-2001  נעלם  וכמעט  ה-90  לשנות  בהשוואה 

לישראל  שהגיעו  היומיים  המבקרים  במספר  וליניארית  הדרגתית  עלייה  חלה  מ-2007 

בַשיִט, אך מספרים אלה היו נמוכים בהשוואה למסה הגדולה של מבקרי-היום שהגיעו 

לישראל דרך מעברי הגבול היבשתיים, והשיא במספרים מוחלטים נרשם ב-2010. עקב 
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מספר  פחת  האחרונות,  בשנים  במצרים  ששררו  המורכבות  הגאו-פוליטיות  הנסיבות 

מבקרי-היום דרך מעברי הגבול באופן מהותי החל מ-2011 ובמקביל נמשכה הצמיחה 

הליניארית במספר המבקרים בַשיִט. עם זאת, חשוב לציין כי תנועת המבקרים בַשיִט 

בשנות  בַשיִט  המבקרים  לתנועת  בהשוואה  גידול  על  מצביעה  אינה  האחרונות  בשנים 

ה-90, לפני שנוצרו הנסיבות הגאו-פוליטיות המורכבות של תחילת שנות האלפיים. החל 

מ-2010 ניתן גם לראות כי מתרחשת עלייה במספר מבקרי-היום שמגיעים בדרך האוויר 

המבקרים  התיירים  במספר  האחרונות  בשנים  שחל  בגידול  בעיקר  זאת  להסביר  וניתן 

בטורקיה ומגיעים משם ארצה. 

בכל הנוגע לירושלים, הנתונים העדכניים של משרד התיירות מראים כי המשמעות 

בַשיִט,  מבקרי-היום  של  מזו  בהרבה  גדולה  היבשה,  או  האוויר  דרך  מבקרי-היום  של 

וזאת בשל דפוסי התפזרותם במרחב. בעוד ש-51% בלבד ממבקרי-היום בַשיִט מגיעים 

לירושלים — מגיעים אליה 90% ממבקרי-היום באוויר או ביבשה (משרד התיירות 2014, 

לבקר  ונוטים  בירושלים  רק  מתמקדים  אינם  בַשיִט  מבקרי-היום  כלומר,   .(17-15 עמ׳ 

גם במקומות אחרים בארץ במהלך ביקורם הקצר. מנתונים אלה עולה כי כשמנתחים 

את ההשלכות של תנועת מבקרי-היום על ירושלים, יש לייחס משקל רב יותר לתופעת 

מבקרי-היום המגיעים בדרכי האוויר והיבשה, ולכן אשים דגש מהותי על תופעת מבקרי-

היום המגיעים ממזרח-אירופה, ובעיקר מרוסיה. 

גורמים המעודדים את תופעת מבקרי-היום בירושלים

להלן אראה כי הגידול בתנועת מבקרי-היום בירושלים מאז 2007 נבע משלושה היבטים 

מרכזיים: פוליטיים, כלכליים ואזוריים. השילוב ביניהם יצר תשתית נוחה לצמיחה ניכרת 

במספר המבקרים היומיים בעיר, בהשוואה לעבר.

הגורמים הפוליטיים

התפתחותו  הפרטי —  הסקטור  מפעילות  בעיקר  בימינו  מושפע  התיירות  שענף  למרות 

במסגרת  תיירותית  לצמיחה  נוחה  תשתית  תספק  שהמדינה  בכך  תלויים  וקידומו 

חוקית, תדמיתית, מרחבית, ביטחונית וכלכלית מתאימה (Hall, 1994). מכאן שלסוגיות 

הפוליטיות השונות יש השלכות מהותיות על האופן בו התיירות מעוצבת. 

ידוע מספרות המחקר כי לבעיות גאו-פוליטיות יש השלכות מרחיקות-לכת על תנועת 

התיירים (Moss et. al., 2008). כמו כן, יוצרת מורכבות זו בעיה תדמיתית קשה לאזור 
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 Avraham) ארוכות-טווח  להיות  עלולות  והשלכותיה  ביטחונית  יציבות  מחוסר  הסובל 

מתמשכות  ביטחוניות  מבעיות  מהותי  באופן  סובלת  ירושלים   .(and Ketter, 2008
של  ראוי  מיצוי  על  מאוד  ומקשות  פוטנציאליים  תיירים  בקרב  בתדמיתה  הפוגעות 

בה  למתרחש  הניתן  הנרחב  הסיקור  עקב  במיוחד  שלה,  הגבוה  התיירותי  הפוטנציאל 

בתקשורת העולמית (Avraham and Ketter, 2008) ועקב הטיפול הכושל בהשלכות של 

 Collins-Kreiner et.) הבעיות הביטחוניות הפוקדות אותה על תנועת התיירים לישראל

 .(al., 2006

ברם, ירושלים מייצגת מציאות נדירה למדי בתיירות העולמית, מאחר שאין בעולם 

תחליף אמתי לפוטנציאל הדתי שלה. לכן, הפתרון של מבקרי-יום הוא מעין דרך-ביניים 

הפוטנציאליים  המבקרים  מחד-גיסא,  לחלוטין:  מנוגדים  היבטים  שני  בין  המאזנת 

חוששים להגיע למקום שתדמיתו הביטחונית מעורערת מאוד. מאידך-גיסא, הם שואפים 

להתוודע מבחינה דתית ו/או היסטורית-תרבותית למהותה הרוחנית הייחודית של העיר. 

הסיור היומי מאפשר להם לממש את שאיפותיהם הרוחניות במסגרת מאורגנת קצרת-

טווח, המפחיתה תיאורטית את הסכנה הטמונה בביקור ומאזנת בין הרצון לבקר לבין 

מורת-דרך  מריה,  של  בדבריה  מובהק  ביטוי  לידי  באו  אלו  הביקור. תובנות  מן  החשש 

למבקרי-יום מרוסיה: ״הם כל הזמן שואלים על מלחמה. התקשורת הרוסית מלהיטה 

ופטרסבורג,  (שדה  אחד״  יום  של  מטיול  יותר  לוקחים  לא  שהם  הסיבה  גם  זו  אותם. 

.(10.3.2010

מיסודות  נובעת  מבקרי-היום  תנועת  את  המעודדת  חשובה  פוליטית  סוגיה  עוד 

הפוליטיים  האישים  התנהלות  על  המקרינים  ישראל,  של  הפוליטית  בתרבות  מבניים 

הציבורי  בשיח  נמדדים  פוליטיים  אישים  התיירות.90  ענף  את  המנהלים  המרכזיים 

ומהירות  טובות  תוצאות  והשגת  שלהם  המוגבלת  בקדנציה  שהשיגו  התוצאות  פי  על 

הציבורית  שהזירה  העובדה  לאור  המידיים.  צורכיהם  את  היטב  משרתת  הקצר  בטווח 

של  רב  מספר  התיירים —  מספר  את  דווקא  ולאו  המבקרים  מספר  את  לרוב  מדגישה 

בפרק- משופרות  תוצאות  להשיג  הפוליטית  השאיפה  עם  אחד  בקנה  עולה  מבקרי-יום 

זמן קצר ככל הניתן (פדרמן, 10.09.2014). במילים אחרות: צמצום ההיבטים השליליים 

הממונים  האישים  של  האישיים  האינטרסים  את  משרת  אינו  מבקרי-היום  תופעת  של 

אין  לכן,  הקצר.  בטווח  המבקרים  מספר  לצמצום  להביא  עלול  הוא  אם  התיירות,  על 

הקודמות,  בקדנציות  התיירות  משרד  בראש  שעמדו  הפוליטיות  שהדמויות  מפתיע  זה 

של  לעיתונות  (הודעה  בישראל  מבקרי-היום  בתופעת  גורף  באופן  תמכו  מ-2007,  החל 

יועצים  מנכ״לים,  כגון  במכרז,  כרוכים  שאינם  ולמינויים  לשרים  כוונתי  פוליטיים׳  ׳אישים  בהגדרה   90

ועוזרים לשר.
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משרד התיירות, 18.07.2007; שדה, 11.03.2010; רוזנבלום, 14.07.2010), תוך התעלמות 

מהיבטיה השליליים מבחינה כלכלית, חברתית, תרבותית, תדמיתית וסביבתית.

המדיניות שגובשה במשרד התיירות, במיוחד במהלך הקדנציה האחרונה של השר 

מיסז׳ניקוב, היא שמבקרי-יום נחשפים לישראל ועשויים לשוב אליה לביקור ממושך יותר 

בעקבות ביקורם זה (הודעה לעיתונות של משרד התיירות, 20.06.2010). משרד התיירות, 

ולתדמיתה  ישראל  לכלכלת  חשוב  משאב  במבקרי-היום  ראה  מיסז׳ניקוב,  בראשות 

בישראל  מבקרי-היום  תנועת  את  להגדיל  בכוונתו  כי  הצהיר  השר  בעולם.  ישראל  של 

(ליבסקר, 26.08.2010; גיל, 27.12.2010) והוסיף כי הוצאותיהם של תיירים-היום גבוהות 

לאין ערוך בהשוואה לתיירים רגילים (שדה, 11.03.2010). אך חברה פרטית שנשכרה על 

ידי התאחדות בתי המלון הגיעה למסקנה שמבקרי-היום מוציאים בין 50 ל-100 דולר 
בממוצע ביום ביקורם בארץ (ליבסקר, 26.08.2010).91

בחינה מעמיקה יותר של התופעה והשלכותיה, הבהירה למשרד התיירות כי תרומת 

מבקרי-היום בישראל קטנה מכפי ששיערו בעבר (דרורי, 02.09.2014; שניר, 08.09.2014). 

בעקבות זאת, המדיניות הנוכחית של המשרד היא פאסיבית; היא אינה מעודדת ואינה 

מונעת את התופעה (דרורי, 02.09.2014). ניכר כי הדרג המנהלי הבכיר של המשרד תופס 

את התופעה כפחות חיובית מכפי שתיאר אותה הדרג הפוליטי בעבר (ארגז, 31.08.2014; 

במשרד  המנהלי  הדרג  מראשי  ודרורי,  שניר   .(08.09.2014 שניר,   ;02.09.2014 דרורי, 

התיירות, מבהירים כי בניגוד למה שחשבו בעבר — כאילו יוביל הביקור החד-יומי את 

התיירים לשוב לביקור ארוך יותר בישראל — הנתונים העדכניים מראים שאין זה כך. 

מבקרי-היום אינם חוזרים, למרות שבסקרי משרד התיירות הצהירו חלקם כי בכוונתם 

לעשות זאת (ראו, למשל, משרד התיירות, 2010, 2012). 

הגורמים הכלכליים

ובפרט  בעולם  למחירים  בהשוואה  מאוד  יקרים  נחשבים  בירושלים  המלונות  מחירי 

הנובעים  בירושלים,  הגבוהים  הקרקעות  במחירי  מקורה  זו  רמת-מחירים  באזורנו. 

אחרים,  לצרכים  התיירותיים  הצרכים  בין  נדירים  משאבי-קרקע  על  מתמשך  ממאבק 

91 ביולי 2011 פרסם משרד התיירות סקר עם 391 מבקרי-יום, ממנו עלה כי 69% מהם בטוחים שיחזרו 

לבקר בארץ ושההוצאה הממוצעת בביקורם בארץ היא 369 דולר. אך כפי שמציין מבקר המדינה בדו״ח 
שלו, יש להתייחס לנתונים המוצגים בסקר במשנה זהירות ואין ללמוד מהם בהכרח על תנועת מבקרי-

היום (מבקר המדינה, 2012, עמ׳ 1000). ואמנם, נתונים עדכניים המצויים בידי משרד התיירות מעלים 
תמונה שונה בתכלית, על פיה התועלת ממבקרי-היום פחותה ממה שחשבו בעבר (אורן דרורי, 02.09.2014; 

גדעון שניר, 08.09.2014). 
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כגון מגורים ועסקים (כחלון, 18.09.2014). כמו כן, הארנונה לבתי-מלון בירושלים היא 

הגבוהה ביותר בארץ בתחום המלונאות, ומהווה 4.1% מפדיון המלונות בעיר (התאחדות 

המלונות בישראל, 2013). עלות הארנונה הממוצעת לחדר-מלון מגיעה ל-602 ש״ח בחודש 

ללא כל קשר לתפוסת החדרים ובמערב העיר היא מגיעה ל-664 ש״ח (התאחדות המלונות 

בישראל, 2013). מחירי הלינה בירושלים עשויים לרדת כתוצאה מבנייה מאסיבית של 

מאוד  קשה  אך  ההארחה.  שירותי  בשוק  תחרות  שתעודד  מחירים,  במגוון  חדרי-מלון 

להניח כי בנייה כזו עשויה להתממש, מחמת העיכובים והסרבולים הביורוקרטיים, עלות 

ונדירות הקרקע ותחושת חוסר היציבות המאיימת על הענף. גם אם יתרחש גידול ניכר 

במספר חדרי המלון בעיר, קשה לראות כיצד יוכל גידול כזה לשנות מהותית את רמת 

בכל  כי  נראה  לעיל.92  שפורטו  הגורמים  השלכות  עקב  המלון,  בבתי  הגבוהה  המחירים 

מקרה אין בכך פתרון לתופעת מבקרי-היום, שרבים מהם אינם יכולים או אינם רוצים 

לשאת ברמת המחירים הגבוהה הנהוגה במלונות העיר.

מגוונות  מחירים  ברמות  חדרי-מלון  מספיק  לבנות  האפשרות  חוסר  כי  נראה 

בירושלים, היא זו שהובילה מדינות שכנות לנצל את קרבתן היחסית לעיר כדי לשלוח 

אליה את אורחיהן, הלנים בשטחן במחירים זולים יחסית. סוגיית פערי המחירים בין 

רמת  את  כשמשווים  ארוכת-טווח,  בראייה  במיוחד  מהותית  היא  לשכנותיה  ישראל 

המחירים הנהוגה בירושלים לרמת המחירים הנהוגה בבית-לחם וביריחו הסמוכות לה 

ונתונות לשליטת הרשות הפלסטינית (רוזנבלום, 03.10.2010; רובינשטיין, 24.12.2013). 

לנים  לירושלים,  הִקרבה  את  מנצלים  ממזרח-אירופה,  בעיקר  פחות,  אמידים  תיירים 

(הודעה  מאוד  קצרה  נסיעה  לאחר  בירושלים  ומבקרים  יותר  זול  במחיר  בבית-לחם 

לעיתונות של משרד התיירות, 28.01.2013). תיירים הלנים ברשות הפלסטינית ומגיעים 

מהותית  מבחינה  אך  פורמלית,  מבחינה  מבקרי-יום  נחשבים  אינם  בירושלים,  לבקר 

הם מבקרי-יום לכל דבר ועניין. ירושלים מפיקה מביקורם תועלות כלכליות וחברתיות 

מצומצמות מאוד והם נוטים לרכז את ביקורם באתרי הביקור הדתיים המרכזיים של 

ירושלים שהצפיפות בהם רבה מאוד.

כך, במידה רבה, הולכת ומסתמנת חלוקה בין הצד הישראלי לבין הצד הפלסטיני 

נותן  הישראלי  שהצד  בעוד  דתיים.  ממניעים  הקודש  בארץ  המבקרים  תיירים  באכסון 

92 קובי כחלון, סגן ראש עירית ירושלים ומחזיק תיק התכנון והבניה בעיר, טען שבכדי לפתור את הבעיה, 

 24 עד   4 של  בסדרי-גודל  למלוניות  שונים  מבנים  להסבת  אישור  המאפשרת   ,24-4 תב״ע  את  יזם  הוא 
חדרים. אך למרות שהיוזמה זכתה להיענות מסוימת, לא נראה כי היא תוכל להוביל לשינוי ניכר ברמת 
מחירים  לגבות  כדי  הביקושים  שמנצלים את  בעלי חדרי-אירוח  שיש  משום  הן  בעיר,  הנהוגה  המחירים 
גבוהים, והן משום שיעבור זמן רב עד שהיוזמה תביא לקיומו של מאגר חדרי-אירוח במלוניות בסדר-גודל 

של 1,000 חדרים לפחות (קובי כחלון, 18.09.2014). 
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הפלסטיני  הצד  ניכרים,  סכומים  הביקור  עבור  לשלם  ומוכנה  שיכולה  לתיירות  מענה 

נותן מענה לתיירות שאמצעיה מוגבלים (גונן, 14.09.2014). לעניות דעתי, לתופעה זו יש 

השלכות מרחיקות-לכת מבחינה מדינית על יחסי ישראל עם הרשות הפלסטינית, בעיקר 

בשל חשיבותה הכלכלית והחברתית של התיירות לפלסטינים. לכן יש צורך לבחון אותה 

בחשבון  שיביא  נאות,  פתרון  לה  שתיתן  ארוכת-טווח  מדיניות  ולגבש  מעמיקה  בצורה 

מכלול שיקולים. 

הגורמים האזוריים 

ארגון התיירות העולמי באירופה משייך את ישראל לאזור התיירות המכונה ׳מזרח הים 

התיכון׳, יחד עם טורקיה וקפריסין (אתר ארגון התיירות העולמי, 2014), למרות שאין 

למזרח  ברובן  משויכות  שכנותיה  זאת,  לעומת  אלו.  מדינות  עם  יבשתי  גבול  לישראל 

הקודם,  בעשור  ומפתיעה  משמעותית  לצמיחה  זכתה  התיכון  במזרח  התיירות  התיכון. 

למרות בעיות גאו-פוליטיות מורכבות כמו המלחמה בעיראק ופעולות הטרור בסעודיה, 

כוויית, ירדן, מצרים ועומן. צמיחה זו נבעה בעיקר מהשקעות בענף התיירות, בתשתיות, 

במשיכת יזמים ובשיווק. ארגון התיירות העולמי צפה כי בעשור הקרוב יגדל חלקו של 

בהשוואה  ביותר  הגבוה  היחסי  הגידול  ב-4.4% —  העולמית  בתיירות  התיכון  המזרח 

לשאר אזורי העולם (אתר ארגון התיירות העולמי, 2014). גם אחוז הגידול השנתי שצפה 

הארגון ב׳חזון 2020׳ שלו למזרח התיכון, היה גבוה יותר משאר אזורי העולם ועמד על 

6.7% לשנה. נראה כי המורכבות הגאו-פוליטית של השנים האחרונות פוגעת באפשרות 

לממש את התחזיות במלואן בטווח הקצר, אך היא חשובה לטווח הארוך. 

לישראל  השכנות  המדינות  את  לחלק  ניתן  מבקרי-היום,  של  התיאורטי  בהקשר 

ירדן,  מצרים,  לה —  הצמודות  המדינות  את  כוללת  הראשונה  עיקריות:  קבוצות  לשתי 

סוריה, לבנון והרשות הפלסטינית. עם הקבוצה השנייה נמנות המדינות השוכנות במרחב 

הקרוב אליה, ולהן פוטנציאל תיירותי גבוה: טורקיה, יוון וקפריסין. ההבדל הבסיסי בין 

שתי קבוצות אלו הוא יכולת ההגעה היבשתית הנוחה לישראל שיש לקבוצה הראשונה 

בתנאי רגיעה גאו-פוליטיים. הקבוצה השנייה מורכבת יותר מבחינה גאוגרפית וכלכלית, 

והמעבר כרוך בַשיִט או בטיסה כדי לשלב בביקור בהן גם ביקור קצר בישראל. כלומר, 

פוטנציאל התיירות מן המדינות הצמודות לישראל הוא מהותי יותר בתקופות רגועות 

מבחינה ביטחונית ובמיוחד בהקשר של הסכמי-שלום בין ישראל למדינות אלו.

מבחינה מעשית, המדינות המתחרות כיום בישראל בתחום התיירות באזור ויכולות 

לעשות שימוש במבקרי-יום בירושלים, הן: מצרים, טורקיה, ירדן, יוון, קפריסין והרשות 
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לישראל  שלהן  היחסית  הקרבה  את  לנצל  הללו  המדינות  החלו  מ-2007  הפלסטינית. 

ברמות שונות ולשלב במערך הטיולים בהן גם סיור בן יום אחד באטרקציות המרכזיות 

הן  זו  באפשרות  שימוש  העושות  העיקריות  המדינות  בירושלים.  ובפרט  ישראל,  של 

טורקיה — בדרך האוויר ומצרים — בדרך היבשה — כאשר אניות התיירות משלבות 

את הביקור בישראל עם ביקור ביוון ובמצרים. כלומר, גידול בהיקף התיירים המבקרים 

בטורקיה, מצרים ויוון עשוי להביא לגידול במספר מבקרי-היום בישראל. 

בניתוח זה יש משמעות לשינויים שהתרחשו בעשורים האחרונים בהיקפי התיירים 

שיש  האירוח  חדרי  ובמספר  לישראל  הקרובות  העיקריות  התיירות  למדינות  שנכנסו 

במדינות אלו בהשוואה לישראל (ראו לוח 5.2). כשבוחנים את שיעורי הגידול היחסיים 

בשני הפרמטרים שהוצגו לעיל, מגלים כי מספרי התיירים שפקדו את מצרים, טורקיה 

ב-2011  לישראל.  בהשוואה  האחרונים  בעשורים  מאוד  משמעותית  בצורה  צמחו  ויוון 

בקהיר,  המהומות  לפני  (וב-2010,  בישראל  מאשר  תיירים  יותר  פי 3.5  במצרים  ביקרו 

מאשר  תיירים  יותר   5.8 פי  ביקרו  וביוון   12.1 פי  ביקרו  בטורקיה   ;(5.3 פי  שם  ביקרו 

בין  משמעותיים  פערים  יש  אלו  במדינות  שנוספו  האירוח  חדרי  במספר  גם  בישראל. 

ישראל לבין שכנותיה: ב-2011 היו במצרים פי 4.1 יותר חדרים מאשר בישראל, בטורקיה 

היו  ה-70  שנות  שבתחילת  העובדה  לאור  במיוחד  בולט  זה  פער   .7.7 פי  וביוון   6.2 פי 

בישראל יותר חדרי-אירוח מאשר במצרים או בטורקיה (לשכת מארגני תיירות נכנסת 

לישראל, 2013). 

לוח 5.2: השוואת ההתפתחות במספר התיירים (במיליונים) וחדרי האירוח 

(באלפים) בין 1995 ל-2011 — ישראל לעומת מצרים, טורקיה ויוון

מספר 

תיירים 

1995

מספר 

תיירים 

2011

אחוז שינוי 

בין 1995 

ל-2011

חדרי-

אירוח 

1995

חדרי-

אירוח 

2011

אחוז שינוי 

בין 1995 

ל-2011

2.2152.82027.31%35,79251,34943.47%ישראל

2.8719.845242.91%64,958209,111221.91%מצרים

7.08334.038380.56%133,305317,812138.41%טורקיה 

10.13016.42762.16%281,636397,32241.08%יוון

.WTO, 2001 ;WTO, 2013 :המקור



127

או  אלו,  ממדינות  בישראל  מבקרי-היום  בתנועת  לביטוי  זכו  לעיל  שפורטו  הנתונים 

בשילוב הביקור בהן, החל מ-2007 ויש לשער כי הצמיחה שהתרחשה במספרי התיירים 

המבקרים במדינות אלו ובמספר חדרי האירוח שהן מציעות, יצרה את הבסיס לכינונה 

של התופעה ולממדיה. בתצהיר למבקר המדינה ציינה לשכת מארגני התיירות הנכנסת 

לישראל בנובמבר 2011, כי הקיפאון בהיצע חדרי המלון בישראל בכלל ובירושלים בפרט 

מול העלייה בהיצע החדרים בעשור האחרון במדינות האזור, יעצימו את מגמת הגידול 

במבקרי-היום ויגרמו לכך שירושלים תהפוך ל׳חצר אחורית׳ המיועדת לביקורי-יום של 

תיירים המבקרים במדינות הסמוכות לה (מבקר המדינה, 2012, עמ׳ 1001). 

רחב,  ענפים  במספר  נאה  כלכלית  צמיחה  יש  בישראל  השכנות,  למדינות  בניגוד 

ובמסגרתה יש לתיירות משקל ראוי, אך לא מכריע. כלומר, החשיבות שהמדינות השכנות 

יש  לכן  בישראל.  לה  המיוחסת  החשיבות  על  עולה בהרבה  לתיירות  מייחסות  לישראל 

לשער כי המדינות השכנות ימשיכו להשקיע משאבים ניכרים בפיתוח, בשיווק ובקידום 

את  להגביר  יכולתן  על  משמעותיות  השלכות  לכך  להיות  ועשויות  בתחומיהן  התיירות 

תנועת התיירים שתגיע אליהן בשנים הקרובות וכפועל יוצא גם את מבקרי-היום שיזרמו 

משטחן לישראל, קל וחומר לאור התחזיות המנבאות עלייה משמעותית במספר התיירים 

תובנות   .(2014 העולמי,  התיירות  ארגון  (אתר  התיכון  במזרח  ובפרט  בעולם  הכולל 

אלו באו לידי ביטוי גם בקביעה של ה-OECD כי ישראל היא מדינה מפותחת ומכאן 

שכלכלתה נסמכת פחות על ענף התיירות בהשוואה לכלכלת מדינות האזור (רוזנבלום, 

 .(28.09.2010

ההשלכות של תופעת מבקרי-היום בירושלים

לגידול שחל מאז 2007 במספר מבקרי-היום בירושלים יש גם השלכות מורכבות בתחומי 

התמציתי  הניתוח  לעיל,  שנכתב  למה  בהמשך  העיר.  של  והתדמית  הסביבה  התשתית, 

שיובא להלן נועד ליצור בסיס לניסוח החלופות המדיניות בחלקו הבא של המחקר. 

עומס על תשתיות 

הקיימות,  התשתיות  על  מטילים  שהם  בעומסים  מורכבת  בעיה  יוצרים  מבקרי-היום 

שאינן מפותחות בלאו הכי. מנכ״ל התאחדות בתי המלון שמואל צוראל, מעריך כי עלות 

השימוש של מבקרי-היום בתשתית, עולה כבר היום על התועלת שהמשק הישראלי מפיק 

מהם (צוראל, 21.09.2014). סוגיה זו באה לידי ביטוי משמעותי במיוחד בירושלים, שהיא 
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עיר צפופה ועמוסה בלחצי תנועה מתמשכים, מחמת תשתיות תחבורה לקויות ומיושנות 

(פדרמן, 10.09.2014; מיטראני, 11.09.2014; כחלון, 18.09.2014). 

גדעון שניר, סמנכ״ל בכיר לאסטרטגיה ומדיניות במשרד התיירות, סבור כי תיירות 

 − הארץ  כל  פני  על  התפרסותה  בזכות  ירושלים  על  פחות  מקשה  שלכאורה  הַשיִט — 

יוצרת אף היא מציאות מורכבת בתשתיות התחבורה. לדבריו: ״עכשיו השאלה היא עד 

כמה הם מזיקים. עזוב את התיירות ממצרים. קח תיירות קרוזים (ַשיִט), שהיא הרבה 

 3,000 באשדוד,  אנייה  עוצרת  אבל...  לנו...  חשוב  מאוד  קהל-מטרה  וזה  אמידה  יותר 

תיירים והם נוסעים לירושלים ב-75 אוטובוסים... אתה מתאר לעצמך שיירה שנוסעת 

לירושלים, 75 אוטובוסים!... הם סותמים את כל הדרך לירושלים. סותמים את העיר 

העתיקה. אין מקום לחניה. הם חונים כבר בשלשות״ (שניר, 08.09.2014).

בתצהיר שהעביר משרד התיירות למבקר המדינה בנובמבר 2011, ציין המשרד כי 

עמ׳   ,2012 המדינה,  (מבקר  והולכות  מחמירות  העתיקה  העיר  באגן  התשתית  בעיות 

1000). לדעת המשרד נדרשת תכנית למגרשי-חניה לאוטובוסים ותכנית לשיפור הנגישות 

אל העיר העתיקה ובתוכה. כמו כן המשרד גורס כי יש לשפר את מתקני התיירות ולוודא 

כי גורמי האכיפה יבצעו את מלאכתם נאמנה. למיטב ידיעתי, עד זמן חתימת מאמר זה 

לא זכו טענות אלו למענה רציני ומקיף לטווח הארוך וזאת חרף התחזיות לגידול ניכר 

בתיירות לישראל בכלל ולירושלים בפרט. 

צפיפות באתרי-ביקור מרכזיים 

חמשת האתרים המועדפים על מבקרי-היום המגיעים לישראל בדרך היבשה או האוויר 

נמצאים כולם בירושלים: הכותל המערבי, כנסיית הקבר, הרובע היהודי, דרך הייסורים 

והר הזיתים (משרד התיירות, 2014, עמ׳ 15-14). אתרים אלה מושכים אליהם תנועת-

מבקרים ערה ותוספת המבקרים היומיים יוצרת, בעונות השיא, צפיפות ודוחק שמקשים 

גלס, 11.09.2014).  (ארגז, 31.08.2014;  מהביקור  הרוחנית  ההנאה  את  במלואה  למצות 

מביקורם  מלאה  הנאה  להפיק  בעיר  הלנים  התיירים  של  יכולתם  נפגעת  מכך  כתוצאה 

(פדרמן, 10.09.2014). 

כפי שעולה מלוח 5.3 דלהלן, החלק היחסי של מבקרי-היום מתוך מספרם הכולל של 

התיירים בישראל, הוא גבוה למדי. יתרה מכך, מבקרי-היום נוטים להתמקד במובהק 

 ;11.09.2014 מיטראני,   ;10.09.2014 (פדרמן,  בירושלים  המרכזיים  הדתיים  באתרים 

כחלון, 18.09.2014) ועל כן יש לביקורם השלכות משמעותיות יותר על הצפיפות באגן 

העיר העתיקה.
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לוח 5.3: היחס המספרי בין תיירים למבקרי-יום בישראל 2013-2006

(במיליונים)

אחוז מבקרי-היום מבקרי-יוםתייריםמבקריםשנה
מסך המבקרים 

הכולל

20061.8341.8250.0090.5

20072.2992.0670.23210.1

20083.0282.5600.46815.5

20092.7392.3210.41815.3

20103.4472.8050.64218.6

20113.3622.8200.54216.1

20123.5202.8860.63518.0

20133.5402.9620.57816.3

 .2014b ,2014; למ״סa ,מקור: למ״ס

ניר פפאי, סמנכ״ל שימור סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע, אומר כי הבעיה המורכבת 

ולאו  החברתי  הנשיאה  בכושר  נעוצה  להתמודד  ההחלטות  מקבלי  נאלצים  שעמה 

דווקא הסביבתי (פפאי, 21.09.2014). כלומר, הסביבה יכולה אולי לשאת את העומסים 

התיירותיים, אך השהייה במקום הופכת נעימה פחות מפאת הצפיפות והדוחק. בנוגע 

גת-שמנים  וכנסיית  הייסורים  דרך  ציון,  בהר  האחרונה  הסעודה  חדר  הקבר,  לכנסיית 

שבהר הזיתים, כושר הנשיאה החברתי נפגם בצורה משמעותית מאוד עקב התמקדות 

בשנים  אלה  באתרים  שערכתי  ביקורים  עשרות  סמך  על  אלה.  באתרים  מבקרי-היום 

האחרונות אני יכול להעיד כי חוויית הביקור בהם נפגמת בעונות השיא באופן מהותי 

וכי חשוב לנסות למצוא לכך פתרונות ארוכי-טווח. לעניות דעתי, הצפיפות המלווה את 

ביקורם של התיירים באגן העיר העתיקה היא אחד ההסברים לאי-שביעות-רצונם בכל 

הנוגע לתמורה לכסף (משרד התיירות, 2014). 
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יצירת תדמית שלילית 

העיתונות היומית דיווחה פעמים מספר על כך שתיירים חד-יומיים מרוסיה הביעו את 

לפחות  מרשימה  תהיה  זו  שעיר  ציפו  הם   .(26.08.2010 (ליבסקר,  מירושלים  אכזבתם 

ליום  מרוסיה  שהגיעו  אחרים  תיירים  הגדרתם.  לפי  ועלובה,  קטנה  ולא  מוסקבה  כמו 

אחד, אמרו כי ישראל נראית להם כמדינת עולם שלישי, הרבה יותר מששיערו (ליבסקר, 

בעיקר  עובר  אחד  יום  של  שביקור  מאחר  מפתיעים  אינם  אלה  דיווחים   .(26.08.2010

הוא  המרכזיים.  התיירות  לאתרי  בדרך  העתיקה,  העיר  באגן  למדי  מוזנחים  במקומות 

כשמדובר  במיוחד  בארץ,  אחרות  בערים  או  במערב-ירושלים  מעבר  כמעט  כולל  אינו 

בתיירות המגיעה בדרך היבשה או האוויר. 

שורת ראיונות שערך כותב שורות אלו במסגרת עבודת-גמר לתואר מוסמך (ברקת, 

2009) העלתה בעייתיות רבה בנוגע למהות הביקור הקצר בארץ. מניתוח הראיונות עלה 

כי מארגני קבוצות מבקרי-היום נוטים להוביל את הקבוצות למסעדות ולחנויות מזכרות 

המעניקות להם ולמורי הדרך עמלות גבוהות מאוד, העולות לעתים על 30% — במיוחד 

כשמדובר במבקרי-יום המגיעים ביבשה או באוויר. בשל כך העסקים הרלוונטיים מעלים 

מאוד את המחירים שהם דורשים ממבקרי-היום וזו אחת הסיבות לכך שישראל סובלת 

מתדמית של מדינה יקרה מאוד בעיני מבקרים אלה, שהם קורבנות המערכת המטפלת 

בהם, המנצלת את חוסר ההיכרות שלהם עם מקום הביקור ואת משכו הקצר של הסיור, 

אך התוצאה היא פגיעה בתדמיתה של ירושלים. 

סקירת הספרות של Crotts (2000) מראה כי חוקרים רבים מייחסים חשיבות רבה 

להשפעת תיירים על הסביבה האנושית בה הם מבקרים. חוקרים אלה רואים בכך גורם 

מכריע המשפיע על היקף התיירות הכללי מן המקום ממנו הגיעו התיירים, אשר מושפע 

מהמלצות העוברות מפה לאוזן. כפי שטענו ראשי משרד התיירות, ניתן לכאורה לשער 

כי מבקרי-היום ימליצו לחבריהם לצאת גם הם לירושלים (שדה, 11.03.2010; רוזנבלום, 

14.07.2010). אך בפועל, אם תנועת המבקרים והפיקוח באתרים המרכזיים לא יוּוסתו 

עיר  שזוהי  בהרגשה  ירושלים  את  יעזבו  שמבקרי-היום  להניח  יש  משמעותי —  באופן 

כגון:  לתייר  בסיסיים  צריכה  למוצרי  מרקיעי-שחקים  מחירים  עם  ומוזנחת  צפופה 

בקבוק משקה קל, מגנט נצמד למקרר או גמל מעץ זית. כלומר, בניגוד לשירות האיכותי, 

הם  להם,  מציעות  השכנות  שהמדינות  הנמוכה  המחירים  ולרמת  המושקעים  לאתרים 

מתוודעים בירושלים לסביבה פיזית לא נוחה ולרמת מחירים גבוהה במיוחד, הנובעת 

בעיקר מעמלות המשולמות למארגני הסיור.
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חלופות לדרכי התמודדות עם תופעת מבקרי-היום בירושלים

בהמשך לנאמר לעיל, ניתן להציע ארבע דרכי-פעולה חלופיות למדיניות שתתמודד עם 

תופעת מבקרי-היום בירושלים: 

חלופת הסטטוס קוו: מאחר שתנועת מבקרי-היום טרם הביאה לפגיעה משמעותית    .1

בענף התיירות בירושלים, ניתן להמשיך ולאפשר אותה כל עוד לא חצתה את הגבול 

שממנו היא בלתי-כדאית בעליל. תנועת מבקרי-היום מפרנסת את חברות ההסעה 

המניידות אותה מאתר לאתר ברחבי הארץ ואת מורי הדרך הישראלים המדריכים 

אותה (מבקר המדינה, 2012; מיטראני, 11.09.2014). יש גם חנויות-מזכרות ומסעדות 

תצליח  אם  בקרבתן.  מבקרי-יום  של  המעבר  בזכות  מחזוריהן  את  להגדיל  שזוכות 

מבקרי-היום  שתופעת  או  תיירים  של  מאסיבית  תנועה  לתחומה  למשוך  ירושלים 

קוו  הסטטוס  מדיניות  את  מחדש  לשקול  יהיה  ניתן  יוצאי-דופן —  בממדים  תגדל 

(דרורי, 02.09.2014) ואף להילחם בה, בניגוד לנעשה כעת (גונן, 14.09.2014). 

החלופה המדינית: לישראל יש אינטרס מדיני מובהק בכך שהמדינות השכנות יארחו    .2

זוכות  הפלסטינית  והרשות  ירדן  מצרים,  שבו  תרחיש  גדולים.  בהיקפים  תיירים 

להכנסות של מיליארדי דולרים ומאות אלפי מקומות-עבודה מתיירות, הוא תרחיש 

מבורך מנקודת-מבטה המדינית של ישראל, בשל ההנחה שהוא יוצר מניע לשמירה 

על השקט ולמניעת טרור. יש לשער שככל שיצמחו מספרי התיירים במדינות השכנות, 

יהיו יותר גופים ואנשים שיהיו תלויים בתיירות ובהתאמה יגדל גם האינטרס לשמור 

לספק  כדי  שלה  התיירותי  האינטרס  את  להקריב  לישראל  כדאי  לכן  השקט.  על 

חופשית  תנועה  ולאפשר  להמשיך  יש  אחרות,  במילים  שלה.  המדיני  האינטרס  את 

התיירים  במספר  משמעותי  גידול  יהיה  אם  השכנות.  המדינות  מן  מבקרי-יום  של 

ומבקרי-היום בישראל, מומלץ לגבש מדיניות חדשה, במסגרתה נקודת האיזון תיטה 

לצד המדיני ולאו דווקא לצד התיירותי.

חלופת הרגולציה: הנזק שתופעת מבקרי-היום גורמת כבר עתה לירושלים ולישראל,    .3

הלנים  תיירים  בין  ותבחין  התיירים  תנועת  את  שתווסת  רגולציה  הפעלת  מצדיק 

בירושלים לבין אלה המגיעים אליה ליום אחד ממדינה אחרת (פדרמן, 10.09.2014; 

כספי  וצד  מנהלי  צד   — מרכזיים  צדדים  שני  יש  זו  לרגולציה   .(14.09.2014 גונן, 

או  מקומות-חניה  בירושלים  להקצות  ניתן  מנהלית  מבחינה   .(21.09.2014 (צוראל, 

לאפשר כניסה לאתרים המרכזיים בעדיפות לאלה שלנים בה. כמו כן ניתן להקים 

להם  ולאפשר  העתיקה  העיר  לאגן  מחוץ  מבקרי-יום  של  לאוטובוסים  חניונים 

להגיע לאתרים בהיסעים או בהסדר תחבורתי אחר. אפשר גם להתנות את הכניסה 
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לעשות  נוהגים  שהירדנים  כשם  בתשלום,  חד-יומית  בוויזה  לישראל  או  לירושלים 

בפטרה או כשם שהיוונים עושים באקרופוליס וכך ניתן יהיה להקהות את עוקצה 

של תופעת מבקרי-היום ללא צעדים רדיקליים. 

בהצהרה שהעביר משרד התיירות בנובמבר 2011 למבקר המדינה, צוין כי המשרד   

פועל להשגת נתונים מעמיקים על תופעת מבקרי-היום ואם יתברר כי הנזק התשתיתי 

עולה על התרומה הכלכלית, יפעל המשרד לווסתה (מבקר המדינה, 2012, עמ׳ 1000-

1001). מאחר שהנתונים העדכניים שבידי משרד התיירות מעלים שהתועלת הצומחת 

ממבקרי-היום פחותה מכפי שחשבו (דרורי, 02.09.2014; שניר, 08.09.2014), חלופת 

הרגולציה הופכת רלוונטית להתמודדות עם התופעה.

כמעט  בירושלים  נוחה  רמת-מחירים  ליצור  האפשרות  בפריפריה:  הלינה  חלופת    .4

וההוצאות  בקרקע  המחסור  הגבוהות,  העלויות  מחמת  בעיקר  רלוונטית,  שאינה 

הנלוות להקמת מלון בירושלים. אך שינוי של ממש במדיניות המערכת הפוליטית 

שירותי- להקים  ניתן  יהיה  בו  חדש  מצב  ליצור  יכול  בישראל  התיירות  כלפי 

אירוח זולים בפריפריה של ישראל, תוך התערבות אקטיבית של המדינה בשלבים 

חלופה  להציב  תוכל  בפריפריה  זולים  שירותי-אירוח  הקמת  ליישומה.  הראשונים 

בישראל,  מבקרי-היום  של  שהותם  משך  את  להאריך  שעשויה  ואטרקטיבית  נוחה 

בהתאם למטרה שהציבו משרד התיירות ואגף התקציבים באוצר (מבקר המדינה, 

2012, עמ׳ 1001-1000). כמו כן יש לשער כי חלופה כזו תהיה אטרקטיבית למארגני 

הקבוצות  את  לאחרונה  מלינים  אשר  והאוויר,  היבשה  דרך  החד-יומיים  הסיורים 

מארגני  (לשכת  בבית-לחם  בעיקר  העתיקה,  העיר  אגן  בקרבת  אחד  ללילה  שלהם 

תיירות נכנסת לישראל, 2013). אופציה כזו תאפשר להם לשדרג את איכות הביקור, 

תוך התמקדות באזור ים המלח, למשל. 

אם נשווה בין החלופות הנ״ל נראה כי שתי הראשונות (זו של הסטטוס קוו וזו המדינית) 

מורכבות מאוד מבחינה ארוכת-טווח. לישראל יש משק כלכלי צומח עם תעשיית היי-

טק פורחת ומוסדות פיננסיים איתנים. לעומת זאת, מצרים, טורקיה, יוון, ירדן והרשות 

הן  הקרובים  שבעשורים  מאוד  סביר  התיירות.  בענף  יותר  הרבה  תלויות  הפלסטינית, 

הולכת  לתנועה  עדים  שנהיה  למדי  גבוה  סיכוי  יש  מכך  וכתוצאה  זה  בענף  תתמקדנה 

האוויר  דרך  מבקרי-היום  תופעת  כאמור,  היבשה.  בדרך  בעיקר  מבקרי-יום,  של  וגדלה 

והיבשה מכבידה על ירושלים הרבה יותר מתיירות הַשיִט, מחמת התמקדותה באתרים 

הדתיים המרכזיים של העיר. ישראל תוכל להתמודד בהצלחה עם מספר רב של תיירים, 

אם תנועתם תוּוסת ותופנה גם למגוון האטרקציות הנוסף שיש בתחומה. לעומת זאת 
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ישראל תתקשה מאוד להתמודד עם תנועה ערה של מבקרי-יום שתיצור עומסים כבדים 

על תשתיות התחבורה של ירושלים ועל מספר מצומצם של אתרים חשובים באגן העיר 

העתיקה. לאור התחזיות של ארגון התיירות העולמי בדבר גידול ניכר בתנועת התיירות 

בעשורים הקרובים בעולם ובמזרח התיכון (אתר ארגון התיירות העולמי, 2014), ולאור 

תהיה  שירושלים  מאוד  סביר  לתיירות,  מייחסות  השכנות  שהמדינות  הרבה  החשיבות 

מחויבת להתמודד בעתיד עם עומסים בלתי-נסבלים על תשתיות ואתרים. אם זה מה 

שצפוי אין סיבה להתמהמה עם גיבוש מדיניות שתתמודד עם התופעה. גם אם בוחרים 

ישראל  תתחיל  שאם  משום  המדיניות,  גיבוש  עם  להמתין  כדאי  לא  המדינית  בחלופה 

להתמודד עם התופעה כשמבקרי-היום יזרמו בהיקפים גדולים בהרבה, עלולות להיות 

לכך גם השלכות מדיניות חמורות. 

החלופה הרביעית (חלופת הלינה בפריפריה) היא אולי נורמטיבית אך כרגע נראה כי 

סיכויי הצלחתה נמוכים מאוד. חלופה זו מחייבת אימוץ אסטרטגיה ארוכת-טווח — שלא 

(שניר, 08.09.2014).  סביר שיקרה במערכת פוליטית שטווח הראייה שלה קצר מטבעו 

בשלביה  המדיניות  בקידום  הפוליטית  המערכת  של  עמוקה  מעורבות  גם  מחייבת  היא 

האחרונים,  בעשורים  ישראל  את  המאפיינים  הליברליזציה  תהליכי  ולאור  הראשונים 

זוהי מדיניות מורכבת לביצוע. לאורך השנים בחרה המערכת הפוליטית להקצות מענקים 

מוגדלים להשקעה בשירותי-הארחה עממיים בפריפריה אך היזמים בוששו לבוא. לאור 

העובדה שפרק הזמן הנדרש כדי להחזיר השקעה בפריפריה הוא ארוך בהרבה בהשוואה 

לירושלים או לתל-אביב (התאחדות בתי המלון בישראל, 2013) סביר שהיזמים גם לא 

יבואו, אלא אם כן תתערב המערכת הפוליטית בעידוד השקעות בצורה משמעותית יותר, 

כולל יצירת תשתית נוחה מאוד לשותפויות בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי בהגדלת 

המענקים, ההטבות וההקלות, ובמתן רשת-ביטחון לטווח ארוך. 

ניתוח  פי  ועל  החלופות  מבין  ביותר  הריאלית  היא  (הרגולציה)  השלישית  החלופה 

הנתונים מומלץ לאמצה במינונים שונים. הטלת מיסוי על מבקרי-יום שמגיעים לירושלים 

תוכל לפתור את הבעיה, שיש להניח שלא נוכל להתעלם ממנה בתוך שנים מספר, והיא 

עלה  היבשתיים  הגבול  מעברי  דרך  מבקרי-היום  מספר  חומרתה.  במלוא  לפרוץ  עלולה 

בתוך שנתיים בלבד מממדים אפסיים בשנת 2006 עד ל-350,000 בקירוב בשנת 2008 

(ראו לוח 5.1). נתון זה מראה כי גם בעתיד ייתכן גידול פתאומי במספר מבקרי-היום דרך 

מעברי היבשה וחשוב להיערך לכך בהקדם האפשרי, ולשקול הפעלת רגולציה כספית.93 

תנועת  את  להגביל  הצעה  דאז,  ירושלים  עירית  ראש  המנוח,  קולק  טדי  העלה   1972 באוגוסט  כבר   93

התנגדויות  בשל  אומצה  לא  הצעתו  אך  בה,  שהצטברו  הלחצים  בשל  מיסוי  באמצעות  בעיר  התיירים 
פוליטיות שונות (תומר, 09.08.1972). 
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כמו כן נראה כי הפעלת רגולציה ְמנהלית נחוצה ורצויה כבר עתה כחלק ממדיניות 

עיריית  ראש  סגן  מבקרי-היום.  מתנועת  הנובעת  המורכבות  את  להפחית  המבקשת 

לישראל  שיש  מנקודת-הנחה  יוצאים  אם  גם  כי  טוען  כחלון,  קובי  לשעבר,  ירושלים 

במקומות  ולבקר  להגיע  העולם  מרחבי  לאנשים  לאפשר  וערכית  מוסרית  מחויבות 

הקדושים בירושלים, הפעלת רגולציה בתחום התחבורה היא הכרחית (כחלון, 18.09.14). 

בירושלים  גדולים  עומסים  יוצרים  מבקרי-היום  בתנועת  המטפלים  ההסעה  שירותי 

ובדרכים המובילות אליה בעונות השיא וראוי לחשוב על מנגנוני-ויסות שיאפשרו להביא 

את מבקרי-היום ברכבת מבלי להטיל עומס רב על הדרך לירושלים, או שיאפשרו להם 

להגיע לאתרי הביקור בהיסעים מחניון גדול מחוץ לאגן העיר העתיקה (שניר, 08.09.14; 

כחלון, 18.09.14). 

במקביל חשוב גם להפעיל רגולציה של אכיפה ופיקוח על התוכן והמהות של סיורי-

היום בירושלים, העלולים לפגוע בתדמיתה של העיר. זאת כדי למנוע מצב בו מפעילים 

על מבקרי-היום מניפולציות ומאפשרים להם גישה רק למסעדות ולבתי-עסק המעניקים 

מופרזים  מחירים  האורחים  מן  גובים  ולכן  הסיורים  למארגני  במיוחד  גבוהות  עמלות 

מאוד בהשוואה לרמת המחירים הנהוגה בירושלים. 

בחינת הנתונים לטווח הקצר עשויה להעלות את השאלה אם יש בכלל צורך בגיבוש 

מדיניות לטיפול בנושא. בחודשים ינואר-אוגוסט 2014 נרשמה ירידה משמעותית במספר 

נכנסו  זו  בתקופה   .(09.09.2014 התיירות,  משרד  של  לעיתונות  (הודעה  מבקרי-היום 

לישראל 225,000 מבקרי-יום בלבד (ירידה של 44% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד), 

מתוכם הגיעו 66,000 באניות (ירידה של 58%), 82,000 דרך היבשה (ירידה של 46%), 

ו-77,000 בדרך האוויר (ירידה של 17%). אך אין לראות בנתונים זמניים אלה קנה-מידה 

להערכת התופעה משום שהם הושפעו מהמצב הגאו-פוליטי ששרר באזור באותה עת. 

על פי מכלול הנתונים במחקר, הם מבטאים יותר את השקט שלפני הסערה ולאו דווקא 

את שוך הסערה. יש לשער כי תנועת מבקרי-היום בירושלים תשוב לצבור תנופה, בהנחה 

שוב  שתפרוץ  לחכות  ולא  עתה  כבר  בה  לטפל  ראוי  לכן,  באזור.  יחסי  שקט  שישרור 

בפתאומיות לממדים שעלולים לתפוס את ירושלים לא מוכנה. 

אך  כמבקרי-יום  בעבר  שנספרו  מבקרים  של  וגדל  הולך  מספר  כיום  שיש  העובדה 

הודעה   ;2013 לישראל,  נכנסת  תיירות  מארגני  (לשכת  רגילים  כתיירים  כבר  נספרים 

משקפים  אינם  שהנתונים  כך  על  מצביעה  התיירות, 11.08.2014),  משרד  של  לעיתונות 

את התמונה המלאה. תיירים אלה לנים לילה אחד סמוך לאגן העיר העתיקה, בעיקר 

והחברתית  הכלכלית  שהתועלת  ועניין,  דבר  לכל  מבקרי-יום  הם  ולמעשה  בבית-לחם, 

הצומחת מהם היא מינימלית והעומסים שהם מוסיפים על אתרי התיירות המרכזיים 
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של העיר כבדים. נובע מכך שבעתיד יהיה קשה מאוד להשתמש בנתונים הסטטיסטיים 

כדי לקבל תמונה נכונה ושלמה של תופעת מבקרי-היום. נתונים אלה יגלו רק חלק מן 

המציאות, אך חלק אחר ניתן יהיה לגלות רק בעזרת ביקור באתרי התיירות המרכזיים 

של ירושלים, ובעזרת קריאה מעמיקה ומורכבת יותר של מכלול הנתונים. 

סיכום ומסקנות

פרק זה ביקש להראות כי שילוב בין גורמים פוליטיים, כלכליים ואזוריים הוביל לעלייה 

מורכבות  ולהשלכות  ואילך   2007 משנת  לירושלים  מבקרי-היום  בתנועת  משמעותית 

כלומר,  אטרקטיבית.  כעיר-תיירות  ירושלים  על  ותדמית,  סביבה  תשתית,  של  בסוגיות 

התדמית  פוליטית,  מבחינה  לאישור.  זכו  אכן  השערות-המשנה  ושתי  המחקר  השערת 

הביטחונית של ירושלים מקשה על תיירים פוטנציאליים להגיע ולבקר בתחומה לפרקי-

זמן ארוכים. כמו כן, היסודות המבניים של התרבות הפוליטית בישראל מאדירים ברמת 

של  גבוהים  מספרים  להציג  פוליטית  שאיפה  נוצרת  ולכן  קצרי-טווח,  הישגים  הפרט 

האיטי  הפוליטי  הטיפול  בנוסף,  בתיירים.  ולא  במבקרי-יום  מדובר  אם  גם  מבקרים, 

האירוח,  בתשתיות  מהירה  צמיחה  של  אפשרות  מעכב  התיירות  בפיתוח  וקצר-הראות 

מאז 2007,  מובהקת  בצורה  לנצלו  שהחלו  שכנות  מדינות  בפני  חלון-הזדמנויות  ופותח 

בייחוד בנקודות השיא העונתיות. 

מאוד  נמוכה  ביקור  עלות  לתיירים  מציעות  השכנות  המדינות  כלכלית  מבחינה 

התיירות  באתרי  לביקור  ומושכת  זולה  חלופה  יוצרות  הן  ובכך  לישראל  בהשוואה 

המרכזיים של ירושלים, בשילוב עם ביקור באטרקציות שיש להן להציע בשטחן. כמו 

שירותי-הארחה  גם  שתכלול  מגוונת,  תשתית-אירוח  ליצור  מצליחה  אינה  ירושלים  כן, 

נרחבים ברמה בינונית ומטה, שיתאימו ליכולות הכלכליות של קהלים שונים המתעניינים 

בביקור בעיר. 

מבחינה אזורית המדינות השכנות לישראל העמידו, בשנים האחרונות, את התיירות 

אליהן.  שהגיעו  התיירים  במספרי  ניכרת  לעלייה  וזכו  שלהן  העדיפויות  סדרי  בראש 

עלייה זו צפויה להימשך בשל העלייה האפשרית בתיירות העולמית בכלל ובשל העלייה 

האפשרית בתיירות למזרח התיכון בפרט (בהנחה שישוב לשרור שקט יחסי). עלייה זו 

עלולה להטיל צל כבד על עתיד ענף התיירות לירושלים, אם לא תגובש מדיניות מתאימה 

לטיפול בנושא. נתוני ארגון התיירות העולמי במגוון רחב של פרמטרים, מבהירים הבהר 

היטב את הצמיחה שהתרחשה בעשורים האחרונים בתיירות למצרים, טורקיה, יוון, ירדן, 

 .(WTO, 2001, 2008, 2013) קפריסין ולרשות הפלסטינית, אם כי במינונים שונים
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ראינו שלתנועת מבקרי-היום לירושלים יש השלכות מורכבות בסוגיות של תשתית, 

סביבה ותדמית. ראשית, תשתיות התחבורה של ירושלים לקויות ומיושנות ומבקרי-היום 

מוסיפים להן לחצים שמפריעים לשגרת החיים של תושבי העיר. גם הדרכים המובילות 

לירושלים סובלות מעומס-יתר ומושפעות מתנועת מבקרי-היום. שנית, ההתמקדות של 

מצומצם  במספר  היבשה —  או  האוויר  בדרך  שמגיעים  אלה  ובמיוחד  מבקרי-היום — 

של אתרים בירושלים — יוצרת לחצים וצפיפות באתרים אלה, בעיקר בנקודות השיא 

הניהול  מפאת  הרגילים.  התיירים  של  הביקור  חוויית  נפגמת  מכך  כתוצאה  העונתיות. 

רצון  משביעות  תוצאות  מניבה  אינה  זו  תיירות  גם  מבקרי-היום,  נושא  של  הלקוי 

האטרקציות  על  מבקרי-היום  של  דילוגם  בשל  ועוד:  זאת  בתסכול.  לעתים  ומסתיימת 

הנוספות שיש בירושלים נפגמת תדמית העיר כתוצאה ממעבר תכוף במקומות מוזנחים 

הסיורים  תוכן  ועל  מהות  על  והפיקוח  הבקרה  חוסר  גם  העתיקה.  העיר  באזור  למדי 

בתי- שגובים  הגבוהים  המחירים  עקב  מאוד,  יקרה  עיר  של  תדמית  לירושלים  מקנים 

הסיור  למארגני  לשלם  נאלצים  שהם  הגבוהות  העמלות  את  לכסות  כדי  שונים  עסק 

ולמורי הדרך. לסיכום, ממצאי המחקר מאששים, מרחיבים ומשלימים תובנות שונות של 

הספרות המחקרית שהופיעו במשך המחקר.

ארוכת- מדיניות  לגבש  המלצה  כאן  הועלתה  וניתוחם,  הממצאים  להצגת  בהמשך 

טווח בעלת שני מרכיבים עיקריים — האחד נורמטיבי והשני מעשי. מבחינה נורמטיבית 

רצוי לחשוב לטווח הארוך על פיתוח רציני של שירותי-אירוח בפריפריה, ברמות מחירים 

מגוונות שיתאימו גם לקהלי-יעד מן המעמד הבינוני ומטה. שירותי-אירוח כאלה עשויים 

לתיירים  ולאפשר  סיוריהם  את  להאריך  החד-יומיים  הסיורים  מארגני  את  להביא 

היכרות טובה יותר עם האטרקציות התיירותיות של ישראל. הם יוכלו גם להציע חלופה 

סבירים.  במחירים  יותר  ארוכים  פרקי-זמן  בישראל  לשהות  שיבקשו  למבקרי-היום 

מבחינה מעשית רצוי להפעיל רגולציה מנהלית שמטרתה לטפל נכון יותר בהשלכות של 

רגולציה  הפעלת  לשקול  רצוי  כן  כמו  הסביבה.  ועל  התשתיות  על  מבקרי-היום  תנועת 

מדינות  במספר  למתרחש  בדומה  חד-יומיים,  מבקרים  על  מס  יוטל  במסגרתה  כספית, 

למנוע  כדי  החד-יומי,  הסיור  ומהות  תוכן  על  ובקרה  פיקוח  להפעיל  גם  חשוב  שכנות. 

פגיעה בתדמית של ירושלים. 

חשוב לציין כי מורכבות תופעת מבקרי-היום בעתיד אינה נובעת בהכרח רק ממצרים, 

יוון וטורקיה, שהיו המדינות העיקריות שעשו בכך שימוש עד כה. הרשות הפלסטינית 

קרובה מאוד לאתרי התיירות המרכזיים של ירושלים ונראה כי ראשיה מבינים היטב את 

חשיבותה של התיירות לכלכלה הפלסטינית. הם העמידו אותה בראש סדרי העדיפויות 

שלהם בראייה ארוכת-טווח. לאחרונה ניכרות השקעות רחבות-היקף בתיירות בשטחי 
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את  הבינו  ברשות  כי  ונראה   (24.12.2013 רובינשטיין,   ;03.10.2010 (רוזנבלום,  הרשות 

משלבים  כאשר  התושבים.  של  והחברתי  הכלכלי  לעתיד  זה  פוטנציאל  לממש  הצורך 

תובנות אלו בנתונים המראים כי בתי-מלון ביריחו ובבית-לחם זולים באופן ניכר מבתי-

מלון דומים בירושלים (רוזנבלום, 03.10.2010; רובינשטיין, 24.12.2013), יש לכך השלכות 

משמעותיות מאוד על עתיד התיירות בירושלים. יש לשער כי פיתוח תיירותי רחב-היקף 

בשטחי הרשות הפלסטינית יוביל לכך שהפלסטינים יציעו לתיירים ביקור איכותי וזול 
מאוד, שישלב ביקור חפוז באתרי התיירות המרכזיים של ישראל בכלל וירושלים בפרט. 

אין להוציא מכלל אפשרות תרחיש קרוב שבמסגרתו יגיעו מיליוני תיירים לביקור ברשות 

הפלסטינית וישלבו בו סיור יומי באתריה המרכזיים של ישראל, בדגש על ירושלים. 

מבקר המדינה קבע ב-2012 כי לנוכח חלקם הגדול של מבקרי-היום בתנועת התיירות 

הנכנסת לישראל, מן הראוי שמשרדי התיירות, האוצר והפנים יבחנו את כל ההיבטים 

הנגזרים ממנה ויגבשו מדיניות בנושא זה (מבקר המדינה, 2012, עמ׳ 1001). הטיעונים 

לגבש  שיש  כך  על  ומצביעים  המבקר  מסקנות  את  מחזקים  זה  בפרק  שעלו  העיקריים 

בהקדם מדיניות ממשלתית שתיתן מענה לבעיות שתופעת מבקרי-היום גורמת לישראל 

בכלל ולירושלים בפרט.
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עולי רגל נושאים צלבים בתחנה הראשונה בוויה דולורוזה (תחנת ההרשעה) 
(www.goisrael.com צילום: מתוך קובץ תמונות של משרד התיירות של ישראל)
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פרק 6: 
התיירות במזרח-ירושלים ובבית-לחם — 

סקירת מצאי וסוגיות עיקריות
ישראל קמחי ועומר יניב

מבוא

אתרים  בהם   — העיר  במזרח  נמצאים  בירושלים  החשובים  התיירות  אתרי  מרבית 

דתיים המקודשים לשלוש הדתות המונותאיסטיות, שנמצאים בעיר העתיקה ובסביבתה 

ברם,  ולאומית.  היסטורית  מדעית,  מבחינה  חשובים  ארכאולוגיים  ואתרים  הקרובה 

תשתית  מבעיות  סובל  הוא  ועולמי,  ארצי  תיירות  כמוקד  האזור  של  מרכזיותו  למרות 

ותחזוקה הפוגמות בו ומקשות על פיתוחו. 

פרק זה יסקור את מערך התיירות במזרח-ירושלים, יבחן את מצבו הפיזי והתפעולי 

העיר  כולל  ירושלים,  של  ההיסטורי  באגן  תתמקד  הסקירה  ולשפר.  ליעל  דרכים  ויציע 

מסעודייה,  באב-א-זהרא׳,  והשכונות  העיר  מזרח  של  הראשי  העסקים  מרכז  העתיקה, 

שייח׳ ג׳ראח, סוואנה וא-טור. 

מזרח-ירושלים — רקע

שהיוו 37%  תושבים,  כ-330,000  העיר  במזרח  הערביות  בשכונות  התגוררו  בסוף 2013 

מתושבי העיר כולה. במרחב התיירות שהוגדר לעיל, חיים כ-110,00 תושבים. 

קטן  אזור  העיר —  של  המזרחי  חלקה  את  ישראל  ירשה  ב-1967  העיר  איחוד  עם 

אך  מכבר  זה  לקויות  היו  שלו  הפיזיות  התשתיות  קמ״ר.  שישה  ששטחו  למדי  ומוזנח 

תיירותית  מבחינה  ירושלים.  את  ולא  עמאן  הבירה  את  לפתח  העדיפה  ירדן  ממשלת 

שימשה מזרח-ירושלים כבר אז שער עיקרי לתיירים של כל הממלכה. ב-47 השנים שחלפו 

העתיקה.  בעיר  במיוחד  התשתיות,  בשיפור  רבים  משאבים  הושקעו  העיר  איחוד  מאז 

ונבנה  שוקם  ביסודיות,  שופצה  העתיקה  העיר  חומת  ונקודות-תצפית,  טיילות  נבנו 

נוקה  דוד  מגדל  העתיקים,  הכנסת  ובתי  הרומי  הקארדו  ובתוכו  היהודי  הרובע  מחדש 

מפסולת והפך מוזיאון עירוני ומקום-אירוח לאירועי תרבות, נעשו חפירות ארכאולוגיות 

חשובות שהפכו אבן שואבת לתיירות פנים וחוץ ולמחקר מדעי, הורחבו כבישים, נבנו 

חניות, שוקמו שווקים וגם מרבית אתרי התיירות האחרים. ועדיין, חרף ההשקעה הרבה 
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בעיר  הן  לשיפור,  מקום  הרבה  עוד  נותר  באזור  התיירות  לפיתוח  שהופנו  והמשאבים 

העתיקה והן באגן ההיסטורי החובק אותה, שבתחומיו נכללים גם נחל קדרון, גיא בן-

הינום, עיר דוד, מורדות הר הזיתים והר הצופים והפארקים הלאומיים שמסביב. במרחב 

גאוגרפי זה נמצאים 95% מאתרי הקודש של שלוש הדתות המונותאיסטיות וכל האתרים 

אליהם  מושכים  הנוצריים  האתרים  ימינו.  ועד  קדם  מימי  ירושלים  של  ההיסטוריים 

רבבות מבקרים מרחבי תבל וכך גם הכותל המערבי והמסגדים שעל הר הבית. האתרים 

הנוצריים המרכזיים הם כנסיית הקבר, התחנות לאורך הוויה דולורוזה, מרכזי הכנסיות 

של  נוספות  רבות  וכנסיות  והארמנית —  היוונית-אורתודוכסית  הקתולית,  הגדולות — 

העתיקה  העיר  לחומות  הצמוד  המוסלמי  הקברות  בית  האחרות.  הנוצריות  הכתות  כל 

ממזרח, מקודש אף הוא לאסלאם. הר הבית מקודש גם ליהדות וכן בית העלמין היהודי 

שעל הר הזיתים. הפרוטסטנטים מאמינים שקברו של ישו נמצא בגן הקבר שמצפון לעיר 

העתיקה והפרובוסלבים מקדשים את כנסיית אנה מגדלנה שבמורדות הר הזיתים. בהר 

ציון נמצא חדר הסעודה האחרונה וכנסיית הדורמיציון המקודשת לנוצרים ובסמוך לה 

קבר דוד המקודש ליהודים, אך גם לנוצרים. כל אתרי הפולחן והתיירות הללו מרוכזים 

במרחב גאוגרפי קטן יחסית. ריכוזם הוא יתרון להולך הרגל המבקר בהם, אך הוא גורם 

גם צפיפות וגודש רב. 

חרף העובדה שכמעט כל אתרי התיירות החשובים מרוכזים במזרח-ירושלים, מרבית 

אתרי האכסון ושירותי ההסעדה נמצאים דווקא בחלקּה המערבי של העיר. 

פרצה  לישראל,  שהגיעו  התיירים  במספר  שיא  שנת  שהיתה   ,2000 שנת  לאחר 

האינתיפאדה השנייה שגרמה לירידה תלולה במספר המבקרים בארץ. ירידה זו השפיעה 

כמובן על תנועת התיירות גם במזרח העיר, שחוותה ירידה של 82% במספר האורחים 

זה  ובכלל  בארץ,  התיירות  תעשיית  החלה  שפל,  שנות  מספר  לאחר  התיירות.  במלונות 

בירושלים, להתאושש עד שהגיעה לשיא בשנת 2008, בה לנו במלונות התיירות במזרח 

העיר כ-207,000 אורחים — 21% יותר ממספרם בשנת 2000. בשנים שלאחר מכן נרשמה 

יציבות יחסית במספר התיירים, עם ירידה כלשהי ב-2009, בעקבות מבצע ׳עופרת יצוקה׳ 

והמשבר הכלכלי העולמי. 

תפוסה ואמצעי אכסון

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2014, במזרח-ירושלים פועלים 30 בתי-

מלון לתיירות,94 הכוללים 1,961 חדרים. הנתונים מראים שמרבית האורחים בבתי המלון 

הנלקחים  הנתונים  מתייחסים  אליהם  התיירות,  משרד  ידי  על  מומלצים  מלונות   — מלונות-תיירות   94

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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במזרח העיר הם תיירי-חוץ. בשנים 2014-2007 עמד אחוז התיירים מכלל האורחים על 

90%. 270,000 התיירים שלנו בשנת 2008 במזרח העיר, צרכו 567,900 לינות. מאז שנת 

השיא שומרים מלונות התיירות במזרח העיר על יציבות יחסית. בשנת 2014 חלה אמנם 

ירידה של 11% במספר האורחים לעומת שנת השיא וירידה של כ-6% במספר הלינות 

של 198  לשיא  העיר  במזרח  המלון  בתי  פדיון  עלה  אלו  בשנים  אך  התיירות,  במלונות 

מיליון שקל — גידול של כ-35% לעומת 2008 ועלייה של 321% לעומת השפל של 2001. 

 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שלושה  על   2014 בשנת  עמד  במזרח-ירושלים  במלונות-תיירות  לתייר  הלינות  ממוצע 

במלונות- הלנים  תיירים  של  הלינות  מממוצע  משמעותי  באופן  נמוך  ממוצע  לילות — 

תיירות במערב העיר, שהוא 3.5 לילות לתייר.

אל מול 30 בתי המלון הרשומים במזרח-ירושלים, פועלים במערב העיר 45 בתי-מלון 

רשומים. חלק מבתי המלון במזרח העיר רשומים בהתאחדות המלונות הפלסטינית,95 אך 

מרביתם חברים בהתאחדות הישראלית והפלסטינית גם יחד. 

לפי נתוני מכון ירושלים לחקר ישראל, יש במזרח העיר 55 אתרי-אכסון, מהם 32 

בתי-מלון, 16 אכסניות נוצריות לצליינים ושבע אכסניות-נוער (הוסטלים). בכולם יחד 

יש 2,854 חדרים. 

http://www.palestinehotels.com/city.php?cid=1 95

איור 6.1: מספר הלינות הכולל במלונות תיירות במזרח-ירושלים, 2014-2000

(באלפים)
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מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 6.2: אורחים במלונות תיירות במזרח-ירושלים, 2014-2000 

(באלפים)

איור 6.3: פדיון (סך הכל) במלונות תיירות במזרח-ירושלים, 2014-2000

(במיליוני שקלים)
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לוח 6.1: מספר אתרי האכסון והחדרים במזרח-ירושלים — 2014

מס׳ חדריםמס׳ אתרים

322,045בתי-מלון

16651אכסניות לצליינים

7158הוסטלים

552,854סה״כ

הפריסה הגאוגרפית של בתי המלון במזרח העיר היא ריכוזית מאוד. מרביתם פועלים 

האכסניות  בשייח-ג׳ראח.  א-דין  וצלאח  שכם  הרחובות  סביב  המזרחי,  המע״ר  באזור 

וההוסטלים מרוכזים רובם בעיר העתיקה ובשכונת באב א זהארה. 

איור 6.4: פריסת אמצעי האכסון במזרח-ירושלים, 2014 96

 www.tripadvisor.com/ ,www.booking.com/ ,96 מקור: הרשות לפיתוח ירושלים
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שירותי-הסעדה 

בעיר  אזורים.  באותם  נמצאים  ההסעדה  שירותי  גם  האכסון,  אמצעי  לפריסת  בדומה 

כמו  המלון,  לבתי  הסמוכים  במתחמים  גם  אך  מסעדות,  של  גדול  ריכוז  יש  העתיקה 

במזרח  הפועלות  המסעדות  של  הארי  חלק  הצדיק).  שמעון  (דרך  בשייח-ג׳ראח  למשל 

המחירים  רמת  כאחד.  ולמקומיים  לתיירים  מיועדות  והן  ים-תיכוני  בסגנון  הוא  העיר 

במרבית המסעדות היא נמוכה עד בינונית, למעט שתי מסעדות הפועלות בבתי המלון 

היוקרתיים של מזרח העיר. המסעדות שבשכונת שייח-ג׳ראח נדדו למקומן הנוכחי כדי 

שלא לאבד לקוחות יהודים, מאחר שבתקופת האינתיפאדה ואחריה הדירו היהודים את 

רגליהם מלב המע״ר המזרחי. 

איור 6.5: מפת שירותי ההסעדה במזרח-ירושלים, 2014 97

www.tripadvisor.com/ ,www.2eat.co.il/ ,www.itraveljerusalem.com :97 מקור
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סוכנויות נסיעות וסוכני תיירות 

באזור מזרח-ירושלים פועלים מעל 50 סוכני נסיעות העוסקים בתיירות נכנסת. סוכנים 

אלה דואגים לארגון הסעות, להזמנת בתי-מלון, להדרכה של קבוצות תיירים ועוד. מרבית 

משרדי הסוכנים נמצאים במע״ר המזרחי. חלקם מתמחה בתיירים מארצות ספציפיות, 

הפועלות  הגדולות  התיירות  חברות  סיורים.  עבורם  ומתאימים  מסוימות  שפות  דוברי 

במזרח-ירושלים מחזיקות ציי-אוטובוסים לתיירים, רכבי-הסעה נוספים ומורי-דרך. בין 

 Net Tours, Guiding Star, Awad, :החברות הגדולות הפועלות במזרח-ירושלים בולטות

 .Gemm, George Garbadian, Nawas, Shepherd’s, Nativity

מזרח-ירושלים וערי הגדה המערבית 

במשך השנים התפתח ענף התיירות בערי הגדה המערבית, בעיקר בבית-לחם. ערי הגדה 

מאפשרות לינה ושירותי תיירות זולים בהרבה מאלה המוצעים בירושלים. קשה להאמין 

בתי  שכן  הגדה,  ערי  של  האכסון  לשירותי  אלטרנטיבה  להציב  תוכל  שמזרח-ירושלים 

ורמאללה.  בית-לחם  של  במחירים  להתחרות  יכולים  אינם  מזרח-ירושלים  של  המלון 

כי  מראה  הבא  האיור  המערבית.  הגדה  בערי  התיירים  בלינות  המתמיד  הגידול  ומכאן 

(בעיקר  הפלסטינית  הרשות  של  הדרום  במחוז  התיירות  במלונות  ביקרו   2010 בשנת 

בבית-לחם וחברון) יותר אורחים מאשר במלונות התיירות במזרח-ירושלים. 

מקור: הלמ״ס של ישראל והלמ״ס של הרשות הפלסטינית.

איור 6.6: אורחים בבתי מלון בגדה המערבית ובמזרח-ירושלים, 2013-2008



146

ממספר  כפול  הפלסטינית  הרשות  של  הדרומי  במחוז  הלינות  מספר  היה   2013 בשנת 
הלינות במזרח-ירושלים.98

בשנת  כי  מגלה  המערבית,  הגדה  ובערי  במזרח-ירושלים  הלינות  ממוצע  של  בחינה 

לילות   2.4 לעומת  במזרח-ירושלים  בממוצע  לינות   3.1 לצרוך  התיירים  העדיפו   2013

בממוצע בבתי המלון שבגדה המערבית. למרות ההפרש, חל גידול במספר הלינות במחוז 

 2.9) המלון  בבתי  האורחים  שהות  הארכת  שמשמעו  הפלסטינית  הרשות  של  הדרומי 

לילות בממוצע בשנת 2013).

 

מקור: הלמ״ס של ישראל והלמ״ס של הרשות הפלסטינית.

המערבית  הגדה  בערי  בתי-מלון,  שני  במזרח-ירושלים  נסגרו  האחרונות  שבשנים  בעוד 

בגדה  המלון  בתי  במספר   66% של  גידול  חל   2013-2008 בשנים  במספרם.  גידול  חל 

המערבית, מ-68 בתי-מלון ל-99.113 

בפועל  ולבנייתם  הגדה  בערי  לבתי-מלון  הרב  לביקוש  המרכזיות  הסיבות  אחת 

הלינה  מחירי  בישראל.  למחירים  בהשוואה  בהם  הנהוגים  הנמוכים  הלינה  מחירי  היא 

הממוצעים בבתי המלון של מזרח-ירושלים נמוכים אך במעט מאלה שבמערב העיר אך 

יקרים מבתי המלון של בית-לחם.

98 נתוני הלמ״ס הפלסטיני. מחוז ירושלים כמוגדר ע״י הרשות הפלסטינית. 

99 מקור: הלמ״ס של ישראל והלמ״ס של הרשות הפלסטינית.

איור 6.7: ממוצע לינות במלונות הגדה המערבית ומזרח-ירושלים, 2013-2008



147

לוח 6.2: מחיר ממוצע ללילה לזוג, במלונות מדורגים בירושלים ובבית-לחם, 

פברואר 2015 100 

בית-לחםמערב-ירושליםמזרח-ירושליםסה״כ ירושלים

בתי-הדירוג
מלון

מחיר 
ללילה 

בתי-
מלון

מחיר 
ללילה 

בתי-
מלון

מחיר 
ללילה 

בתי-
מלון

מחיר 
ללילה 

2710131004101*1 55

322130711815136276

4351558150271569116

57306227553731129

71160201445116713106ממוצע

* מלון כוכב אחד; בבית-לחם אין מלונות ברמת שני כוכבים.

מקור: הלמ״ס של ישראל והלמ״ס של הרשות הפלסטינית.

הִקרבה הגאוגרפית של ירושלים לבית-לחם מביאה תיירים רבים להעדיף ללון בבית-

לחם. אך לירושלים יש עדיין היצע רחב של אפשרויות לינה לעומת אלו של בית-לחם 

בבית- כזה  אחד  מלון  לעומת  כוכבים,  חמישה  של  ברמה  יוקרתיים  בתי-מלון  (שבעה 

לחם). אך אם מגמות אלו יימשכו — וסביר שכך יהיה — ואם בבית-לחם יוקמו בתי-

תלך  שבירושלים —  מאלה  נמוכים  במחירים  לבודדים  וגם  לקבוצות  גם  נוספים  מלון 

התופעה ותתחזק. 

ענף התיירות במזרח העיר ובמערבה 

לִעתים נדמה כי בעיר פועלות שתי מערכות תיירות נפרדות − האחת במזרח-ירושלים 

והשנייה במערבּה. בעיר שתי מערכות תחבורה נפרדות (למעט קטע של הרכבת הקלה), 

שיווק  מערכות  אכסון,  אמצעי  של  שונה  רמה  תיירים,  להסעת  שונות  הסעה  וחברות 

שונות, סוכני נסיעות ומדריכי תיירים שונים ועוד. יחד עם זאת, וחרף ההפרדה, יש זיקה 

ותלות הדדית בין שני חלקי העיר בתחום התיירות. תפוסת בתי המלון במערב ובמזרח 

העיר מראה על הקשרים והזיקות הללו. 

האינטרנט  מאתרי   ,booking.com האינטרנט  באתר  המוצגים  המחירים  לפי  אמריקאים,  בדולרים   100

המובילים להזמנת חדרי-מלון. מתייחס לרמת המחירים שפורסמו באתר זה בתאריך 12.02.2015.
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מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

באיור דלעיל אפשר לראות כי התפוסה במלונות התיירות במערב-ירושלים גבוהה מזו 

שבמזרחה אך אחוזי התפוסה במזרח העיר ובמערבּה שומרים על אותן מגמות — עלייה 

במספר התיירים במערב העיר משפיעה לחיוב על מצב התיירות במזרחּה ולהפך. למרות 

המגמות המצביעות על קשר בין מזרח העיר למערבה, עדיין שוררת ביניהן הפרדה בכל 

השונים  התיירות  גורמי  בין  מספק  פעולה  שיתוף  בהיעדר  התיירות,  לתשתיות  הקשור 

של  והפקה  השתתפות  ובאמצעי-תחבורה,  בתשתיות  איזון  חוסר  העיר,  חלקי  בשני 

אירועי-תרבות ועוד. 

להדקם.  וראוי  רבים  אינם  העיר  חלקי  בשני  התיירות  גורמי  בין  הפעולה  שיתופי 

פחות  משקיעים  העיר  במזרח  לתיירים.  אירועי-תרבות  בהפקת  שיתוף  אין  למשל,  כך, 

בין-לאומיים  תיירותיים  גופים  פחות  העתיקה.  לעיר  פרט  כאלה,  באירועים  משאבים 

במזרח  המלון  בתי  התאחדות  נציג  ולדברי  העיר  במזרח  עסקיהם  את  להקים  בוחרים 

הניתן  מזה  פחות  במזרח-ירושלים,  כאלה  לעסקים  נותנים  שהשלטונות  הסיוע  העיר, 

במערבּה.

הפעילות העסקית במזרח-ירושלים מבוססת על עסקים קטנים ועצמאיים, בהתאם 

ייחודי,  באופן  העיר  במזרח  ביקורם  את  לחוות  המבקשים  תיירים  האזור.  של  לאופיו 

מעדיפים שירותי תיירות עסקיים קטנים. היתרון של בתי המלון במזרח-ירושלים הוא 

איור 6.8: תפוסה במלונות בירושלים, מזרח מול מערב, 2013-2000 

(באחוזים)
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עם  המאה,  בתחילת  מה  במידת  נפגע  זה  יתרון  העיקריים.  התיירות  לאתרי  קרבתם 

פתיחתם של שלושה בתי-מלון גדולים ברחוב סנט-ג׳ורג׳, באזור התפר שבין שני חלקי 

העיר. מלונאים במזרח העיר סבורים כי יש לפתח מאפיינים ייחודיים לבתי המלון בצד 

זה של העיר, כדי שיעניקו לתיירים חוויה אותנטית, שונה מזו שבתי המלון הישראליים 

קטנים,  בבתי-מלון  כשמדובר  כמובן  אפשרית  כזו  גישה  העיר.  במערב  להם  נותנים 

אינטימיים וייחודיים (׳מלונות בוטיק׳) השוכנים במבנים אוריינטאליים לשימור. מבנים 

זאהרה,  בשכונות:  העתיקה  לעיר  מצפון  העיר,  מזרח  משכונות  בכמה  מרוכזים  כאלה 

שייח-ג׳ראח, וכדומה. 

המצב  במזרח-ירושלים.  בבתי-מלון  ללון  מרבים  אינם  היהודים  ישראל  תושבי 

קבוצות  גם  דו-לאומית.  תיירות-פנים  להתפתחות  תורם  ואינו  אותם  מרתיע  הביטחוני 

של תלמידים מבתי-ספר בישראל אינן נוהגות לפקוד אזורים רבים במזרח העיר, להוציא 

את הרובע היהודי ועיר דוד. מאידך-גיסא, ערביי-ישראל נוטים ללון בבתי המלון במזרח-

ירושלים ובכך יש משום פיצוי למלונאי מזרח העיר.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לנו אשתקד כ-25,000 ישראלים בבתי-

מלון במזרח-ירושלים, רובם מן המגזר הערבי בישראל.

 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 6.9: לינות ישראלים במלונות-תיירות במזרח-ירושלים, 2014-2000 

(באלפים)
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ובראשונה  בראש  פוגעים  בירושלים,  המתרחשים  ומעשי-איבה  ביטחוניים  אירועים 

בתיירות הישראלית למזרח העיר ועל כך סוחרי העיר העתיקה מרבים להתלונן. בעקבות 

מבצע ׳צוק איתן׳ והאירועים הביטחוניים שבאו בעקבותיו חלה ירידה תלולה במספר 

המבקרים היהודים במזרח העיר, ומאז היא מתאוששת לאטה. 

הכולל  הרחב,  הקהל  אל  פונות  במזרח-ירושלים  הנערכות  פעילויות-תרבות  מספר 

גם את תושבי מערב-ירושלים, אך שיתופי-פעולה כאלה אינם רבים. מדובר בקונצרטים 

בכנסיות כמו אוגוסטה ויקטוריה בהר הזיתים, כנסיית הגואל וכנסיית המשיח שבעיר 

הצופים.  הר  שבפאתי  המורמונית  באוניברסיטה  הנערכים  ובאירועי-תרבות  העתיקה 

(פסטיבל  העתיקה  בעיר  מתקיימים  ׳אריאל׳  העירונית  ההפקות  חברת  של  פסטיבלים 

האור ופסטיבל הצלילים) ומשווקים לכלל תושבי הארץ. יש גם חברת טיולים המציעה 

בתי-עסק  עם  שיתופי-פעולה  הכוללים  העתיקה,101  העיר  בשוקי  לסיורים  כרטיסיות 

בסיסי  מידע  מפרסם  ירושלים  עיריית  של  הרשמי  האינטרנטי  התיירות  אתר  במקום. 

יותר  להשקיע  מקום  יש  שבמזרחּה.  אלה  לרבות  בעיר,  והמסעדות  המלון  בתי  רוב  על 

בפרסום ובשיתופי-פעולה עם גופים במערב-ירושלים, כדי למשוך מספר גדול יותר של 

מבקרים ישראלים למזרח העיר.

הפדיון במלונות תיירות 

בעשור האחרון גדל הפדיון במלונות התיירות בירושלים בעקבות הגידול במספר התיירים 

שהגיעו אליה. לאחר ירידה תלולה שחלה בפדיון בשנים 2002-2001, התאוששה התיירות 

בעיר בהדרגה, עם גידול מתמיד בהכנסות. 

הפדיון בבתי המלון במזרח-ירושלים גדל ב-2014 והגיע לשיא של 198 מיליון ש״ח, שהם 

כ-11.4% מן הפדיון הכללי של מלונות התיירות בעיר. בעשור האחרון חלו ירידות ועליות 

קלות בפדיון מלונות התיירות במזרח העיר והוא עמד בממוצע על 10% מן הפדיון הכולל 

של מלונות התיירות בעיר.

http://www.haatika.co.il/ 101
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לוח 6.3: פדיון בבתי-מלון לתיירות בישראל ובירושלים, 2014-2000 (במיליוני ש״ח)

אחוז
מזרח העיר 
מירושלים

אחוז 
ירושלים
מישראל

מזרח
ירושלים

מערב
ירושלים

סה״כ
ירושלים

ישראל שנה

12.8 19.6 148.7 1,017 1,166 5,958 2000

8.8 12.0 47.0 483.6 530.6 4,434 2001

12.4 11.5 58.9 417.7 476.5 4,147 2002

9.2 12.8 50.7 502.8 553.5 4,321 2003

8.1 13.5 57.5 630.7 688.1 5,110 2004

9.9 16.8 101.1 916.5 1,018 6,074 2005

9.6 17.4 110.0 1,027 1,137 6,526 2006

10.3 17.5 129.7 1,126 1,256 7,154 2007

10.4 18.0 147.0 1,255 1,402 7,773 2008

11.4 16.8 147.3 1,143 1,290 7,700 2009

10.4 18.6 165.1 1,420 1,585 8,542 2010

9.9 18.0 155.2 1,412 1,567 8,689 2011

9.3 18.5 158.7 1,552 1,715 9,273 2012

10.5 18.3 180.7 1,544 1,730 9,448 2013

11.4 18.4 198.0 1,542 1,739 9,445 2014

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איור 6.10: פדיון מלונות תיירות בירושלים, מזרח מול מערב, 2014-2000 (במיליוני ש״ח)



152

אתרי התיירות המרכזיים במזרח-ירושלים

אתרי התיירות העיקריים במזרח העיר פרוסים על שטח קטן יחסית. הדבר מקנה להם 

לתייר  והשירותים  המלון  בתי  גם  וצפיפות.  גודש  גם  יוצר  אך  הרגלית,  בנגישות  יתרון 

במערב-ירושלים נוטים להיצמד ככל האפשר למזרחה. 

האתרים העיקריים במזרח-ירושלים הם:

כנסיית הקבר ברובע הנוצרי היא האתר הקדוש ביותר לרוב הקהילות הנוצריות. היא   

התיירות,  משרד  של  נכנסת׳  תיירות  ׳סקר  לפי  בשנה.  מבקרים  אלפי  למאות  זוכה 

61% מן המבקרים בישראל ב-2013 ביקרו בה;

התצפית הפנורמית על הר הזיתים היא, בדרך כלל, נקודת המוצא לקבוצות התיירים   

ביקרו  ב-2013  בישראל  המבקרים  מן   52% הנ״ל  הסקר  לפי  לירושלים.  המגיעות 

בנקודת תצפית זו. הביקור במקום נערך לרוב בשעות הבוקר המוקדמות ולכן נוצר 

במקום גודש מבקרים המצריך פתרון מידי;

הוויה דולורוזה, היא ׳דרך הייסורים׳ של ישו אל מקום צליבתו — מסלול הליכה   

והרובע  המוסלמי  הרובע  שולי  דרך  האריות,  לשער  הסמוך  פילאטוס  מבית  העובר 

התחנות  את  המציינות  וקּפלות  כנסיות  זרועה  הדרך  הקבר.  לכנסיית  עד  הנוצרי 

שעבר ישו עד צליבתו. 51% מן המבקרים בישראל ב-2013 ביקרו בוויה דולורוזה 

בעת ביקורם בארץ;

מתחם הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר בעיר למוסלמים וליהודים כאחד. במקום   

עמד בית המקדש וממנו גם עלה מוחמד השמימה על פי האמונה המוסלמית. ברחבת 

שהוא  אל-אקצא,  מסגד  וכן  הסלע׳  ׳כיפת  שנקרא  הזיכרון  מבנה  ניצבים  המתחם 

המקום השלישי בקדושתו למוסלמים; 

הכותל המערבי הוא האתר המקודש ביותר, בימינו, לעם היהודי, שריד של קיר התמך   

של בית המקדש, שהפך לאתר תפילה ומקום כינוס לאירועים לאומיים;

גת-שמנים וקבר מרים הם מתחמי כנסיות עם עצי זית עתיקים ומערות קבורה. לפי   

האמונה  פי  על  נקברה  זה  במתחם  צליבתו.  ערב  ישו  שם  שהה  הנוצרית  האמונה 

מרים, אמו של ישו; 

עיר דוד היא אתר חפירות החושף חלקים מעברה של ירושלים ואתר ביקור למאות   

אלפי מבקרים בשנה, בעיקר תיירות ישראלית ויהודית. 
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העתיקה  העיר  ברחבי  אתרים  של  רבות  עשרות  עוד  יש  אלה  בולטים  לאתרים  בנוסף 

דווקא  ולאו  הארכאולוגי-דתי  לקונטקסט  לשייך  ניתן  רובם  שאת  ובמזרח-ירושלים 

לתחומי הפנאי והתרבות. בין האתרים החשובים שמחוץ לעיר העתיקה: גן הקבר, מערת 

צדקיהו, עמק קדרון וקבריו ההיסטוריים, מוזיאון רוקפלר לארכאולוגיה, החדר הרומי 

בשער שכם, פרויקט סינון העפר מהר הבית בעמק צורים, כנסיית סנט-ג׳ורג׳, קבר שמעון 

הצדיק, כנסיית העלייה לשמים, בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, התצפיות מהר הצופים 

ועוד. 

תשתיות

כפי שצוין, במזרח-ירושלים קיימות בעיות תשתית הפוגעות בחוויית הביקור. מקומות 

לאתרים  סמוך  חניה,  מקומות  אין  קשה,  התנועה  והזנחה,  מלכלוך  סובלים  רבים 

פקוקות  או  גדושות  האתרים  אל  המוליכות  הדרכים  תחבורתי,  גודש  קיים  המרכזיים 

ותנועת התיירים סובלת מחוסר ארגון וניהול. 

על מפגעים אלה התלוננו תיירים באמצעות אחד מאתרי האינטרנט התיירותיים102 

הרבות  התלונות   .2014 בשנת  ישראל  לחקר  ירושלים  מכון  שערך  תיירים  בסקר  וגם 

מחייבות התערבות מוסדית לשיפור המצב. האיור הבא מתאר את הנושאים המרכזיים 

שעלו בביקורות השליליות על אתרי התיירות במזרח-ירושלים. בנוסף לתלונות על גודש 

וליקויי תנועה, התלוננו תיירים רבים על הניסיונות של בעלי עסקים (רוכלים בשווקים, 

פתיחה  שעות  כייסות,  במחירים,  אותם  להונות  לא-מורשים)  ומדריכים  מוניות  נהגי 

בלתי-מתאימות ונגישות לקויה לחלק מאתרי הביקור (בעיקר בהר הבית). 

http://www.tripadvisor.co.il/Attractions-g293983-Activities-Jerusalem_Jerusalem_District.html 102

איור 6.11: תלונות מרכזיות לגבי אתרי תיירות במזרח-ירושלים באתר האינטרנט 

tripadvisor שלtripppadvisor של
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ניהול ואחריות

אתרי התיירות במזרח-ירושלים מנוהלים על ידי גופים רבים ושונים. יש כאלה המנוהלים 

על ידי הכנסיות, מתחם הר הבית מנוהל על ידי הווקף המוסלמי, הכותל המערבי מנוהל 

על ידי רב הכותל ומשרד הדתות ועוד. קיימות חברות ועמותות הפועלות בעיר העתיקה 

ומחוצה לה בניהול גופים כמו: החברה לפיתוח מזרח-ירושלים (פמ״י), החברה לשיקום 

והן  אלע״ד,  ועמותת  הלאומיים  הגנים  רשות  העתיקה,  בעיר  היהודי  הרובע  ופיתוח 

אחראיות על מרחבים ספציפיים או על תחומי תשתית שונים. 

בשנת 1966 הוקמה החברה לפיתוח מזרח-ירושלים103 שעיקר פעילותה בתחום שיפור 

התשתיות התיירותיות, לרבות: שילוט, הכוונה, הנגשה, שיפוץ שירותים ציבוריים, ניקיון 

וכד׳. החברה אחראית על מספר גדול של אתרי ביקור סביב העיר העתיקה, בהם: מערת 

הזיתים  בהר  היהודי  העלמין  בית  הרומית,  הכיכר  מוזיאון  החומות,  טיילת  צדקיהו, 

הרובע  ולפיתוח  לשיקום  החברה  לניהול  (שהועבר  לחומות  שמדרום  הארכאולוגי  והגן 

היהודי).104 את עיר דוד מנהלת החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי ואילו פרויקטים 

גם  יש  נוסף לכל אלה  התיירות.  לפיתוח  הממשלתית  ידי החברה  על  מבוצעים  אחרים 

אתרים המנוהלים על ידי גופים עצמאיים, כמו: מוזיאון רוקפלר לארכאולוגיה המנוהל 

קדרון  בעמק  הארכאולוגיים  והממצאים  העפר  סינון  פרויקט  ישראל;  מוזיאון  ידי  על 

המנוהלים על ידי עמותת אלע״ד, האחראית גם לחפירות הארכאולוגיות בעיר דוד. רשות 

הטבע והגנים מנהלת את הפארק הלאומי ההולך ומתרחב סביב החומות. 

והמשרד  ירושלים  לפיתוח  הרשות  בעירייה,  שונות  מחלקות  פועלים:  העיר  במזרח 

לענייני ירושלים. ריבוי הגופים המנהלים אינו מטיב עם פיתוח התיירות הכולל במזרח-

ופיצול  תיאום  בעיות  שונים,  אינטרסים  רקע  על  קשיים  מתגלעים  אחת  לא  ירושלים. 

מרחבי-אחריות, אף שלכולם רצון טוב וכולם מכירים בחשיבות ענף התיירות לעיר.

בעיות תשתית ותנועה

נתונה  העיר  מזרח   — בה  השוררות  התנועה  בעיות  על  העיר,  מערב  לעומת  תשתיות: 

בעיר  והניקוז  הביוב  תשתיות  לקויה,  הכבישים  תחזוקת  זו.  מבחינה  יותר  קשה  במצב 

הגודש  ברשלנות;  ומנוסח  אחיד  אינו  וההסברה  ההכוונה  שילוט  קורסות;  העתיקה 

ומגבלות  חניה  במקומות  המחסור  לתייר;  יקר  זמן  בזבוז  גורמים  בכבישים  והצפיפות 

השיא.  בחודשי  במיוחד  לתיירות,  קשה  מערכתי  לכשל  גורמים  הציבורית  התחבורה 

http://www.pami.co.il/profile.html 103

http://www.rova-yehudi.org.il/chevra.asp 104
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תיירים  לרכבי  קשות  חניה  בעיות  כי  הראה  בישראל105  הדרך  מורי  בקרב  שנערך  סקר 

שוררות בירושלים דווקא בסמוך לאתרי התיירות המרכזיים. קשיים אלה גורמים לאי-

שביעות-רצון רבה בקרב הנהגים, המדריכים והתיירים. נושאים נוספים שצוינו לשלילה 

מחסור  להתכנסות,  מוצלים  מקומות  היעדר  הניקיון,  רמת  היו:  התיירים  מדריכי  בפי 

בפעולות תרבות ואפשרויות בילוי לתיירים, מחירי שירותים והסעדה, כייסות, היטפלות 

הנטפלים  בלתי-מורשים  מורי-דרך  בתיירים,  באגרסיביות  לעתים  הנוהגים  רוכלים  של 

לתיירים והעדר משטרת תיירות. 

התיירים.  תנועת  על  מאוד  מקשה  במזרח-ירושלים  התנועה  מצב  ותחבורה:  תנועה 

הכבישים משובשים, קיים מחסור רב במקומות חניה, הרחובות אינם מסומנים כיאות, 

של  מצבה  במידת-מה  השתפר  האחרונות  בשנים  ועוד.  להולכי-רגל  מדרכות  חסרות 

התחבורה הציבורית עם הפעלת הקו הראשון של הרכבת הקלה לאזור העיר העתיקה. 

מורי-דרך  בלתי-אפשרית.  עד  קשה  עדיין  התנועה  העיר  מזרח  של  רבים  בחלקים  אך 

מצביעים על כך שהאזורים הבעייתיים ביותר הם בדרך לתצפית הר הזיתים, שם נוצר 

מדי בוקר פקק-תנועה המעכב את המבקרים לפרקי-זמן של 30-20 דקות. היו תלונות 

שפקחי  קנסות  ריבוי  על  הביקור,  אתרי  ליד  התיירים  להורדת  חניה  במפרצי  חוסר  על 

העירייה מטילים על נהגי האוטובוסים הנאלצים להוריד את התיירים, מחוסר ברירה, 

ליד האתרים המבוקשים. 

שילוט הכוונה: שילוט ההכוונה של מערך התיירות במזרח העיר שונה ממקום למקום. 

באתרים המנוהלים על ידי גופים ממשלתיים או פרטיים יש שילוט ברור למדי, אולם 

לעתים  המבקרים.  להכוונת  ראוי  שילוט  אין   — דתיים  בעיקר   — אחרים  באתרים 

מתמצאים  שאינם  ותיירים  המבוקש  לאתר  הכללי  הכיוון  על  רק  השלטים  מצביעים 

לעומת  טוב  היהודי  ברובע  השילוט  ליעדם.  להגיע  מתקשים  העתיקה  העיר  ברחובות 

להתמצאות  מפות  לעתים,  וכולל,  הביקור  לאתרי  ומפנה  אחיד  הוא  האחרים;  הרבעים 

ברחבי הרובע. שילוט טוב יש גם ב׳עמק המלך׳. אשתקד הוצבו באזור שער יפו וברחוב 

חיובי,  צעד  זהו  המרכזיים.  לאתרים  התיירים  את  המפנים  חדשים  הכוונה  שלטי  דוד 

להגיע  המבקר  על  מקשה  העתיקה  בעיר  והסמטאות  הרחובות  ריבוי  מספיק.  לא  אך 

לאתרי התיירות המבוקשים. יש להציב שילוט נוסף ומפות במספר שפות, מבלי לפגוע 

בנוף ומבלי להפריע להולכי הרגל (לדוגמה, השלט המופיע בתמונה שלהלן הוזז ממקומו 

לנקודת המודיעין בשער יפו, מכיוון שמיקומו הקודם הפריע לתנועה).

105 מכון ירושלים לחקר ישראל. סקר מדריכי-תיירים בירושלים, 2013. 



156

שילוט ההכוונה החדש שהוצב בעיר העתיקה (צילום: ליאור רגב)

פרטיים  גורמים  הביא  הנוצרי,  ברובע  בעיקר  העתיקה,  בעיר  רשמי  בשילוט  המחסור 

להציב שלטי הכוונה לא מוסדרים. חלק מן השלטים הוצבו על ידי סוחרים מקומיים 

המכוונים את התיירים לדרך עקיפה כדי להגדיל את מכירותיהם. קיימת גם בעיה של 

ועוד.  כתובות  ריסוס  ופרסומות,  כרוזים  הדבקת  באמצעות  שילוט  והשחתת  ונדליזם 

כדי להתמודד עם בעיה זו מוצבים בעיר העתיקה שלטי הכוונה רבים בנקודות גבוהות, 

שאינן בגובה העיניים. 
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צפיפות וגודש באתרי התיירות

לאורך כל השנה, ובמיוחד בעונות השיא ובחגים, מורגש במזרח-ירושלים ובעיר העתיקה 

התשתיות  על  מכבידה  הביקור,  בחוויית  פוגעת  זו  צפיפות-יתר  כבד.  תיירותי  גודש 

ומשמשת גן עדן לכייסים ולרוכלים בלתי-מורשים. 

כדי להתמודד עם בעיה זו הוכן במכון ירושלים לחקר ישראל מסמך המציע דרכים106 

להקלת המצב: 

הפעלת מרכז בקרה וניטור לתנועת מבקרים, שיאפשר הכוונת קבוצות בהתאם לעומס   

באתרים ויאפשר גם להזמין ביקור מראש, כנהוג בכמה ערי-תיירות אחרות בעולם; 

הצבת סדרנים להכוונת התנועה באתרים עצמם. בחלק מהם קיימים סדרנים, לרוב   

(בהר הבית, בכנסיית הקבר, בח׳אן הקופטים ועוד). תפקידם של  באתרים דתיים 

גם  זה  סדרנים  מערך  להרחיב  ניתן  המבקרים.  הופעת  לצניעות  לדאוג  הסדרנים 

להכוונת תנועת הקבוצות ולניהול משך הביקור; 

הרחבת שעות הפעילות — חלק מאתרי התיירות החשובים פתוחים לשעות ספורות   

כנסיית  ביום;  אחת  שעה  למשך  פתוחה  הנוצרי  ברובע  סן-סלבדור  (כנסיית  ביום 

סנט-ג׳יימס ברובע הארמני פתוחה לחצי שעה ביום בלבד). הרחבת שעות הפעילות 

בתיאום עם נציגי האתרים עשויה להקל על העומסים; 

בעיר  התיירות  אתרי  ריבוי   — לקבוצות  הסברים  למתן  בנקודות-כינוס  מחסור   

העתיקה יוצר לעתים קרובות צווארי-בקבוק של מבקרים. התופעה בולטת במיוחד 

בוויה דולורוזה, בתצפית הר הזיתים, בשער האריות, בכנסיית כל העמים ובכנסיית 

הקבר. לאורך המסלולים יש נקודות בהן הקבוצות יכולות לשבת ולקבל הסברים, 

(צל,  להקשבה  טובים  תנאים  ואין  האתר  על  טובה  תצפית  אין  אלה  בנקודות  אך 

אפשרות ישיבה וכד׳); 

יש לאסור את השימוש באמצעי-הגברה קוליים, בעיקר במקומות סגורים, מחמת   

ההפרעה לתושבי המקום ולקבוצות מבקרים אחרות. 

106 דרכי הטיפול בגודש בעיר העתיקה. אתר מכון ירושלים לחקר ישראל, 2013.
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קבוצות תיירים חוסמות את המעבר בוויה דולורוזה (צילום: עומר יניב)

לביקור  מועד  להזמין  תיירים  לקבוצות  מאפשרים  בעולם,  אחרות  היסטוריות  בערים 

המבקרים  תנועת  את  לווסת  מסוגלים  האתר  וְמנהלי  בטלפון  או  באינטרנט  מראש 

בהתאם ללחץ. לעתים נדרש גם תשלום על ביקור כזה, שמפחית את העומס. ברוב אתרי 

הזמנת  ידי  על  לווסתה  קושי  ויש  חינם  היא  לאתרים  הכניסה  העיר  במזרח  התיירות 

כרטיסים מראש. אף על פי כן, אפשר לנקוט צעדים שונים שיבטיחו ניהול יעיל יותר של 

עומס המבקרים, כדלהלן: 

 — שונה  תיירותית  אוריינטציה  בעלות  תיירים  לקבוצות  שונים  מסלולים  לקבוע   

מסלולים לפי תחומי העניין, כמו צליינות דתית, ארכאולוגיה, תרבות, תרמילאים, 

וכדומה);

במזרח-ירושלים  הציבורית  התחבורה  כיום  הציבורית:  התחבורה  קווי  את  לשפר   

מיועדת בעיקר לתושבים ופחות לתיירים. למשל, אין קו אוטובוס המגיע לתצפית 

הר הזיתים. אוטובוס בקו 75 מגיע לנקודה מרוחקת כ-350 מטר מהתצפית. ראוי 

אין  כן  כמו  בבוקר.  השיא,  בשעות  לפחות  הקו  את  להאריך  האפשרות  את  לבחון 

כיום קו אוטובוס שיקיף את העיר העתיקה107 וראוי לבחון זאת, בעיקר עבור תיירים 

עצמאים; 

שימוש מוגבר בסדרנים בנקודות היציאה והכניסה לאתרים בעונות השיא. למשל,   

משער  לצאת  ממבקרים  למנוע  ותפקידו  הווקף  של  סדרן  יש  הבית  הר  במתחם 

107 להוציא את קו 99 התיירותי, אשר במהלך מסלולו מקיף את העיר העתיקה. עם זאת, מחיר הנסיעה 

בקו זה גבוה ותדירותו נמוכה מאוד.
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תנועת  את  מזרזים  הסדרנים  באנגליה  המפורסמת  קנטרברי  בכנסיית  הכניסה. 

התיירים ומסייעים במניעת צפיפות; 

ובעזרה  בהכוונה  שתסייע  תיירות  משטרת  להקים  ראוי  כירושלים  תיירותית  בעיר   

למבקרים; 

א-  באב  בשכונת  בעיקר  העיר,  במזרח  והמדרכות  הכבישים  תשתית  את  לשפר  יש   

זהארה — מקום-ריכוז של בתי-מלון ומסעדות; 

יש ליצור סביבה איכותית ואסטטית: יותר ניקיון, שיפוץ חזיתות ושמירה על חזותן;   

יש להציב במזרח העיר שילוט טוב יותר בשפות אחדות להכוונה אל אתרי התיירות.   

בכמה  להתמצאות  מפות  להוסיף  יש  לאזור.  ייחודי  או  אחיד  יהיה  שהשילוט  רצוי 

נקודות מרכזיות במזרח העיר;

דרושה מערכת עדכונים בזמן-אמת (באינטרנט או יישום אחר) שתעדכן את המבקרים   

מבקרים  גודש  חסומים,  צירים  עומסי-תנועה,  כמו:  בעיר,  שונות  התרחשויות  על 

באתרים, אירועי-ביטחון, פסטיבלים וכדומה. מערכת כזו תסייע למדריכים לתכנן 

מסלול יעיל יותר. 

פיתוח ענף התיירות במזרח-ירושלים

בתכניות המתאר העירוניות יש מספר אזורים במזרח-ירושלים המיועדים לפיתוח תעשיית 

התיירות. חלק מן המגרשים באזורים אלה טרם נוצל וחלק בנוי אך ניתן להרחבה. 

מזרח-ירושלים — מגרשים בעלי ייעוד מלונאי108

מעבר לשימוש בשטחים המיועדים, יש גם אפשרות להסבת הייעוד ממגורים למלונאות. 

סביב מע״ר המזרח יש יותר מ-20 מבנים המיועדים לשימור ומשמשים כיום למגורים, 

באב  בשכונת  מרוכזים  רובם  בוטיק׳),  (׳מלונות  קטנים  לבתי-מלון  להסב  ניתן  אותם 

הרשויות  ובסיוע  הבעלים  בהסכמת  להיעשות  חייבת  כזו  פעולה  שכל  מובן  א-זהארה. 

ובליווי  ומענקים  הלוואות  במתן  ובמסים,  באגרות  בהפחתה  יהיה  הסיוע  המתאימות. 

מסייע של הרשויות ליזמים פרטיים. 

בתי  של  ולשיפוץ  להרחבה  עידוד  היא  העיר,  במזרח  הענף  לעידוד  נוספת  אפשרות 

במיוחד,  גבוהה  אינה  שבמזרח-ירושלים  התיירות  במלונות  התפוסה  הקיימים.  המלון 

108 מקור: GIS של עיריית ירושלים.
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בתי-מלון  של  חיזוקם  דווקא  כי  ייתכן  של 60%.  שנתי  ממוצע  עברה  לא  היא  ובשיאּה 

קיימים, על ידי שיפור התשתיות סביבם, שיפור התחזוקה, תוספת חדרים ועידוד השיווק 

בחו״ל, הם שיתרמו לעלייה ברמת האירוח ולפיתוח המרחב כולו. 

איור 6.12: אתרים בהם ניתן לפתח בתי מלון

מקור: מכון ירושלים לחקר ישראל.
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עידוד וחיזוק התיירות במזרח-ירושלים 

ההיבט  הכלכלי,  ההיבט  היבטים:  בשלושה  העיר  במזרח  התיירות  את  לקדם  אפשר 

הניהולי וההיבט התחבורתי.

בראש  במזרח-ירושלים.  המלון  בתי  לבעלי  הסיוע  את  להגביר  יש  הכלכלי:  ההיבט 

ובראשונה יש לעודדם להשקיע ולשפר את בתי המלון הקיימים, לשדרגם, להרחיבם וליזום 

שהמדינה  והאפשרויות  הזכויות  על  המלונאים  את  לידע  יש  חדשים.  בתי-מלון  הקמת 

מעמידה לרשותם בנושא זה; יש לסייע להם במתן הנחות במיסוי, במתן הלוואות ובסיוע 

הרשמיים  הגופים  של  האינטרנט  אתרי  את  חדשים.  בתי-מלון  של  ההקמה  בתהליכי 

בירושלים, המכילים מידע למשקיעים פוטנציאליים, יש לתרגם גם לערבית, כדי שיזמים 

ממזרח העיר או מן הסביבה יוכלו להבינם. ראוי ליצור שיתופי-פעולה בין בתי המלון 

המלונאות  לענף  מקצועיים  עובדים  המכשירים  מוסדות  לבין  העיר  במזרח  והמסעדות 

והאירוח מאחר שיש, כיום, מחסור רב בעובדים מקצועיים. אפשר לעשות זאת באמצעות 

הטבות ומלגות לבוחרים ללמוד את ענפי האירוח והמלונאות; יצירת קשר בין המוסדות 

המכשירים עובדים לענפי האירוח לבין בתי המלון, עם הבטחת תעסוקה במקום למי 

שיסיים ללמוד. יש לסייע לבתי המלון בתקופות ההתמחות וההתנסות המקצועית של 

הלומדים.

ראשית,  ובמזרח-ירושלים.  העתיקה  העיר  ברחבי  הסיור  מסלולי  את  להרחיב  ניתן 

כדי להפחית את הגודש ברחובות העמוסים כמו בוויה דולורוזה, שער שכם ורחוב דוד; 

שנית כדי להרחיב ולהעשיר את חווית הביקור באתרי-תיירות נוספים. מסלולים כאלה 

התקופה  כגון  רבה,  להתייחסות  היום  זוכות  שלא  היסטוריות  תקופות  לסקור  עשויים 

נושאיים:  לסיורים  המסלולים  את  להרחיב  אפשר  והעות׳מאנית.  הממלוכית  הצלבנית, 

סיורי ארכיטקטורה בשכונות ובבתים ייחודיים, סיורי פולקלור וכד׳. יש להוסיף עמדות-

מודיעין בבתי המלון במזרח-ירושלים ו/או בלשכת מודיעין מרכזית במזרח העיר, שתוצב 

באזור המלונות. יש לעבות את שילוט ההכוונה ואת שלטי ההדרכה ברחבי מזרח-ירושלים 

לקבוצות  מוצללים  ישיבה  מקומות  להסדיר  ראוי  כן  כמו  בפרט.  העתיקה  ובעיר  בכלל 

במסלולי הביקור בהם עומס המבקרים גדול. 

ההיבט הניהולי: יש להגביר את התיאום ושיתוף הפעולה בין גורמי התיירות במזרח-

ירושלים לבין המוסדות הרשמיים וארגוני התיירות במערב העיר. שיתוף הפעולה חשוב 

ישראל  משטרת  ירושלים,  לפיתוח  הרשות  ירושלים,  עיריית  עם  להיעשות  צריך  והוא 

והארגונים העוסקים בתיירות. כדאי לשקול הקמת משטרת תיירות שתסייע לתיירים 
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השונים  הגופים  בין  בתיאום  גם  תסייע  כזו  משטרה  ביטחון.  ולחוש  באזור  להתמצא 

הפועלים בעיר, גם במניעת חיכוכים על רקע דתי וגם בוויסות תנועת התיירים בעונות 

השיא. כדאי לשקול גם הקמת מערך סדרנים ליד משטרת התיירות, שתפקידו לשמור על 

הסדר באתרי התיירות העיקריים ולהגביר את הפיקוח והאכיפה על בתי העסק ונותני 

השירותים הפועלים שלא כחוק, לרבות מורי-דרך חסרי-תעודה, סוחרים בחנויות, נהגי 

מוניות, בעלי דוכנים לממכר מזון ועוד. יש לשתף את המלונאים ממזרח העיר באירועים 

הגדולים המתקיימים בה (כמו פסטיבל ׳אור בירושלים׳, מרתון ירושלים, מרוץ הפורמולה 

ועוד), יש לפרסם את האירוע גם בשפה הערבית ולהעניק הטבות למשתתפים הנוטלים 

שישתלב  כך  סולימאן  סולטאן  ברחוב  הרוכלים  שוק  את  להסדיר  יש  פעיל.  חלק  בהם 

בשוקי התיירות, עם הפרעה מעטה ככל הניתן לתנועת הולכי הרגל ותנועת כלי הרכב. 

ההיבט התחבורתי: התחבורה הציבורית לאתרי התיירות המרכזיים ולאזורי המלונות 

לעיר  כלי-רכב  כניסת  למנוע  יש  לאלתר.  לשפרה  ויש  בחסר  לוקה  במזרח-ירושלים 

העתיקה, למעט רכבי הצלה, כוחות ביטחון וספקים. אפשר לפתח חניונים תת-קרקעיים 

סמוך לכניסות לעיר העתיקה, בדומה לחניון הקיים ליד שער יפו. תחנות האוטובוסים 

המרכזיות של מזרח-ירושלים גורמות כיום מטרד לבתי המלון ולתנועת התיירים וראוי 

להעבירן אל מחוץ לאזור התיירותי. יש להגביר את האכיפה על רכבים החונים שלא כחוק 

סביב העיר העתיקה ובמע״ר המזרח — בעיקר במקומות המיועדים לחניית אוטובוסים 

לתיירים. יש להכין תכנית תחבורה כוללת, לרבות לחנייה במרכז מזרח-ירושלים. כיום 

תחייב  הסדרתם  יעילים.  ואינם  מוסדרים  אינם  רובם  חניונים,  מספר  באזור  פועלים 

כביש  את  ולהרחיב  לשפר  יש  לתיירים.  לאוטובוסים  אחד  חניון  לפחות  של  התאמה 

הקריטי  שבקטע  מאחר  אפשרי  הדבר  א-טור.  ליד  הזיתים  הר  לתצפית  המוליך  הגישה 

קיים מגרש ריק. שירות ההסעות ממתחם ׳התחנה הראשונה׳ אל הרובע היהודי ועיר דוד 

אינו עוצר כיום בשער יפו. רצוי להוסיף שם תחנה לתיירים המעוניינים לבקר ברבעים 

אחרים של העיר העתיקה. 

תיירות מוסלמית לירושלים

 (Organization of Islamic Cooperation) ביוני 2014 הכריז הארגון לשיתוף-פעולה אסלאמי

מנוף  להיות  יכולה  זו  הכרזה   109.2016 לשנת  המוסלמית׳  התיירות  ׳בירת  ירושלים  על 

לעידוד ולפיתוח התיירות בחלקּה המזרחי של העיר ולהביא לצמיחת התיירות באזור זה. 

http://mirajnews.com/palestine/jerusalem-chosen-2016-islamic/ 109
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ירושלים נחשבת לעיר השלישית בקדושתּה למאמיני האסלאם הסּוני, לאחר מכה 

ומדינה. לפי האמונה המוסלמית מכאן עלה הנביא מוחמד השמימה (المعراج, אלמעראג׳). 

יותר מ-1.6 מיליארד מוסלמים חיים כיום בעולם110 ולמרות חשיבותּה של ירושלים בעיני 

המאמינים המוסלמים, מספר המבקרים המוסלמים בירושלים אינו רב, בעיקר מסיבות 

אחד  ובירושלים.  בישראל  כיום  מבקרים  מוסלמים  של  בודדים  אלפים  רק  פוליטיות. 

המנהגים המרכזיים באסלאם הוא העלייה לרגל למכה, החאג׳ (حج), וכן מנהג העומרה 

(عـُمرة), שהוא עלייה לרגל בכל עיתוי אחר. באסלאם נהוג לצאת למסעות דתיים ולעלות 

ביקור  שמטרתו  (زيارة),  ׳זיארה׳  הנקרא  מנהג   — מכה  זולת  קדושים  לאתרים  לרגל 

במקומות קדושים לאסלאם כגון מסגדים, קברי נביאים ואימאמים וכדומה. בירושלים 

נחשבים מסגד אל אקצא וכיפת הסלע ליעדי-תיירות חשובים למוסלמים. מחוץ למתחם 

הר הבית נמצא גם מסגד הח׳אנקה, הנחשב למרכזי בעולם המוסלמי. 

תושבי  שמרבית  מאחר  במזרח-ירושלים,  בנוח  לחוש  עשויה  המוסלמית  התיירות 

התושבים  על  מקובלת  הדת  חוקי  על  והשמירה  האסלאם  לדת  משתייכים  המקום 

ומתקיימת הלכה למעשה באזור זה של העיר. שנית, הלכות ומנהגי השריעה (الشريعة) 

מקובלים במרבית המלונות בחלק זה של העיר. בין החוקים והמנהגים ניתן לציין את 

בחוק  גם  חל  (אשר  הימורים  על  האיסור  (َحالل),  ׳חלאל׳  שחיטת  שעבר  הבשר  אכילת 

הישראלי), האיסור על שתיית אלכוהול, חוקי צניעות, הפרדה בין גברים לנשים ועוד. 

וידנפלד ורון (Weidenfeld & Ron, 2006) מציינים במאמרם מספר צעדים שיש לנקוט 

מזרח-ירושלים  המוסלמית.  התיירות  לצורכי  בישראל  המלון  בתי  את  להתאים  כדי 

הוא המקום לבצע שינויים אלה בשל מיקומם של מרבית בתי המלון בסמוך לאתרים 

בכל  קוראן  ספר  להניח  המלון,  בבתי  האוכל  את  להתאים  יש  למוסלמים.  המקודשים 

חדר, לתלות בחדרים שלט המצביע על כיוון התפילה — ׳הלביק׳ (ةلبق)  למכה. אפשר גם 

להתאים חדרים למוסלמים באופן ארעי, בהתאם לביקוש או בדרך קבע, אם התיירות 

המוסלמית לירושלים תצדיק זאת. בנוסף, על פי סאהידה ועמיתיו111 תחייב ההתאמה 

ציבוריים  במרחבים  לנשים  גברים  בין  הפרדה  ליצור  השריעה  לחוקי  בתי-מלון  של 

(בריכה, חדר-כושר, אולמות-אירועים וכדומה); אזור תפילה; אספקת שטיחוני-תפילה; 

(למשל,  המאמינים  ברגשות  לפגוע  שלא  כדי  במלון  המוצגות  האמנות  ביצירות  שינוי 

המלון  צוות  כי  ולדאוג  מוסלמיים  טלוויזיה  ערוצי  להוסיף  יש  ועוד.  אנושיות)  דמויות 

יהיה מוסלמי. 

http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/ 110

.Sahida et al., 2011 111
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לאחר שנת 2000, שנחשבה שנת השיא בתיירות לישראל, פרצה האינתיפאדה השנייה 

ברחבי הארץ והביאה ירידה תלולה במספר המבקרים. מבין כל המבקרים שהגיעו לישראל 

בשנת 2000 ביקרו בה גם כ-100,000 תיירים מוסלמים.112 בשנים האחרונות ניכר כי שוק 

בשנת  שהגיעו  אלה  על  עולה  בישראל  המבקרים  ומספר  ומתפתח  מתאושש  התיירות 

2000. בשנים 2012-2011 הגיע מספר המבקרים המוסלמים לשיא של יותר מ-110,000. 

בשנת 2013 נרשמה ירידה תלולה של כ-43% במספר המבקרים המוסלמים בישראל.

 

מקור: ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

חלק ניכר מן המבקרים המוסלמים בישראל באים לירושלים ואף לנים בה כמה לילות. 

 2013 ובשנת  מוסלמים  עצמם  שהגדירו  תיירים  כ-72,000  בירושלים  ביקרו  ב-2012 

חלה ירידה במספרם לכדי 54,000. למרות הירידה, סקרי ׳התיירות הנכנסת׳ של משרד 

תיירים  של  הממוצע  הלינות  במספר  עלייה  על  מצביעים   2013-2011 בשנים  התיירות 

מוסלמים בירושלים, מ-2.9 לילות בשנת 2011, ל-3.3 לילות בממוצע לתייר בשנת 2012. 

בשנת 2013 לנו התיירים המוסלמים בירושלים 3.5 לילות בממוצע.

המדינות מהן הגיעו תיירים מוסלמים לארץ בשנת 2013 היו: טורקיה, עם למעלה 

הגיעו  מהם   59% רק  אך  לארץ),  המוסלמית  התיירות  מפלח   21%) תיירים  מ-10,000 

לירושלים. תוצאות סקר התיירות הנכנסת מאותה שנה מראות כי כמעט כל התיירים 

http://www.themarker.com/markets/1.71500 112

איור 6.13: מבקרים מוסלמים בישראל ובירושלים, 2013-2011
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המוסלמים שהגיעו לישראל מאזור דרום-מזרח אסיה ותת היבשת ההודית בחרו לבקר 

גם בירושלים.

בירושלים.  לביקור  פוטנציאלי  שוק  ויוצרים  באירופה  מתגוררים  רבים  מוסלמים 

סוכנויות תיירות אירופיות המשווקות חבילות עבור העּומרה, משווקות כיום חבילות של 

׳עומרה פלוס׳, הכוללות גם ביקור בירדן. 

יש  האסלאם,  מארצות  הבאים  התיירים  מן  עשירים  שהם  אלה,  תיירים  בקרב 

ביטחוניות  בבדיקות  לעתים  כרוך  בארץ  הביקור  אך  בירושלים,  גם  לבקר  המבקשים 

קפדניות המקשות עליהם לעבור את הגבול. אם ראשי הקבוצות של תיירים אלה יידעו 

בסקר  ובירושלים.  בארץ  ביקור  גם  יתכננו  הם  בגבול,  המעבר  לקחת  צפוי  זמן  כמה 

ממדינות  הבאים  התיירים  מן   75% מעל  כי  צוין  התיירות  משרד  של  נכנסת׳  ׳תיירות 

דרך  ארצה  נכנסים  לארץ,  המגיעים  ואינדונזיה  מלזיה  אסיה,  בדרום-מזרח  מוסלמיות 

מעברי הגבול מירדן.

ומתפתח  הולך  אסיה  שבדרום-מזרח  המוסלמיות  המדינות  עם  התיירות  שוק 

בשנים האחרונות, בעיקר ממלזיה ואינדונזיה, ששיעור התיירים המוסלמים שבאו מהן 

נכנסת׳  ׳תיירות  סקר  בעיר.  המבקרים  מכלל  כ-21%  על  עמד   ,2013 בשנת  לירושלים 

מגיעים  אינם   (58%) המוסלמים  התיירים  שמרבית  כך  על  מצביע  התיירות  משרד  של 

בקבוצה מאורגנת, אלא כתיירים בודדים. לעומת זאת, 63% מן התיירים שבחרו ללון 

בירושלים, הגיעו במסגרת קבוצתית. 

בישראל רווחת התפיסה לפיה הסכסוך הישראלי-פלסטיני משפיע על תנועת תיירים 

אינם  (כ-58%)  התיירים  שמרבית  כך  על  מצביעים  הנתונים  אולם  לישראל.  מוסלמים 

מוסלמים  תיירים  ביקור  בין  לנתק  שניתן  מכאן  הפלסטינית.  הרשות  לשטחי  מגיעים 

בישראל לבין ההקשר הפוליטי ולהתמקד בעצם הביקור, שיש בו כדי להועיל הן לתייר 

המוסלמי, הן לישראל והן לרשות הפלסטינית. 

לירושלים  להביא  עשויה  לעיל,  שהוזכרה  אסלאמי,  לשיתוף-פעולה  הארגון  הכרזת 

בתחומים  היערכות  מחייבת  זו  אפשרות  מוסלמים.  תיירים  אלפי  עשרות   2016 בשנת 

לישראל  שיגיעו  מוסלמיות  קבוצות  בפני  שתעמוד  הבעיות  שאחת  וסביר  שּפורטּו 

שיעמדו  תיירים  קבוצות  עם  להקל  ניתן  אם  לבחון  יש  אליה.  בכניסה  העיכובים  היא 

בין  ותיאום  שיתופי-פעולה  ליצור  יש  הביטחון.  שירותי  ידי  על  שייקבעו  בקריטריונים 

הבאים  מתיירים  מיותרים  עיכובים  למנוע  כדי  הנסיעות  וסוכנויות  הביטחון  שירותי 

מארצות מוסלמיות ולמנוע תקריות לא נעימות במעברי הגבול או בנמלי התעופה. אפשר 

גם להציב בשדות התעופה אנשי-קשר או מתורגמנים שיסייעו בטיפול מהיר בקבוצות 
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כאלו. האחראים על המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים יבחנו אם אפשר להתאים 

את זמני התפילה והביקור במקומות הקדושים ובמסגדים במזרח-ירושלים למצבי-עומס. 

העוסקים  ישראליים  אינטרנט  אתרי  לערבית  לתרגם  רצוי  למבקרים,  מידע  לספק  כדי 

בתיירות, בדומה לאתר האינטרנט של משרד התיירות.113 באתרי התיירות ראוי לבחון 

אילו צעדים יש לנקוט כדי להבטיח שהביקור יעבור ללא תקלות. באתרים בהם קיים 

מין.  מאותו  שלא  שומרים  יבצעו  הביטחוניות  הבדיקות  שאת  מצב  למנוע  יש  בידוק, 

גם בנושא זה רצוי שסוכני הנסיעות או הגוף המארגן יסייעו בתרגום או בתיאום בעת 

מעבר המבקרים בעמדות הבידוק. מבחינת השפות אפשר למצוא במזרח-ירושלים מורי-

דרך רבים דוברי ערבית שיוכלו להדריך בנקל קבוצות דוברות ערבית. קבוצות מבקרים 

מארצות מוסלמיות שתושביהן אינם דוברי ערבית (מלזיה, אינדונזיה, הודו, רפובליקות 

מרכז אסייתיות, טורקיה ועוד), ילּוו בדרך כלל על ידי מורה-דרך מארץ מוצאם או על ידי 

מורה-דרך מקומי דובר אנגלית. יש לעודד העסקת מורי-דרך וסוכני-נסיעות דוברי שפות 

שיוכלו לסייע למבקרים אלה, כדי ליצור תעסוקה למורי-דרך תושבי-ישראל. לפי משרד 

התיירות114 יש כיום בישראל 20 מורי-דרך דוברי אינדונזית, חמישה דוברי טורקית, שני 

דוברי מלאית ודובר הינדית אחד. 

מגמות בהתפתחות התיירות בבית-לחם

בית-לחם היא חלק בלתי-נפרד ממערך התיירות של ירושלים. חלק נכבד מן התיירים 

המבקרים בירושלים מבקרים גם בבית-לחם, בעיקר הצליינים. יש חשיבות רבה בשמירה 

על קשרי תיירות טובים עם העוסקים בנושא בבית-לחם, מאחר שכל הצדדים מעוניינים 

התיירות  בענף  התפתחות  חלה  האחרונות  בשנים  באזור.  התיירות  את  ולייעל  להגביר 

מעדיפים,  אף  וחלקם  בה  מבקרים  תיירים  יותר  בתי-מלון,  נבנים  בעיר  בבית-לחם. 

המהיר  הגידול  עם  להתחזק  עשויה  זו  תופעה  בירושלים.  במקום  בה  ללון  לאחרונה, 

יריחו  לרבות  ירושלים,  את  הסובב  הפלסטיני  ובמרחב  בבית-לחם  המלון  בתי  במספר 

ורמאללה. האם יש לראות בכך תחרות עם בתי המלון של ירושלים? לדעת רבים התחרות 

מבורכת ועיקרה מושפע מן הפער בין מחירי הלינה הנמוכים הנהוגים בבית-לחם לעומת 

התיירים  מספר  את  תעלה  בירושלים  הלינה  מחירי  הפחתת  בירושלים.  הנהוגים  אלה 

הלנים בעיר ולכן התחרות אינה בהכרח שלילית.

http://www.goisrael.org.il/govarb 113

 http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry%20of%20Tourism/MoreyDerech/Pages/Tour  114

Guide Search.aspx
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חלוקת  לפי  תיירות  נתוני  מפרסמת  לסטטיסטיקה  הפלסטינית  המרכזית  הלשכה 

מחוז  וחברון;  בית-לחם  את  הכולל  הדרום,  מחוז  מחוזות:  לארבעה  המערבית  הגדה 

הכולל את  המרכז,  מחוז  לה;  שמסביב  והיישובים  מזרח-ירושלים  הכולל את  ירושלים, 

רמאללה, אל בירה ועמק הירדן; ומחוז הצפון, הכולל את ג׳נין, טול-כרם, שכם, קלקיליה, 

סלפית וטובאס. 

יש להניח כי התיירות במחוז הדרום הפלסטיני מתרכזת כמעט כולה בבית-לחם. 

בתי המלון בבית-לחם

הלוח הבא מראה את הגידול במספר בתי המלון ומספר חדרי האכסון לשנים 2012-2008 

במחוז הדרום של הגדה המערבית. בשנת 2008 היו במחוז 21 בתי-מלון ונוספו להם 15 

תוך שבע שנים. מספר חדרי המלון עלה אף הוא מ-1,553 חדרים ב-2008, ל-3,218 חדרים 

ב-2014; כלומר, תוך שבע שנים נוספו 1,665 חדרים (גידול של 107.2%).

לוח 6.4: בתי מלון וחדרים במחוז הדרום של הגדה המערבית, 2014-2008

מחוז דרום (בית-לחם וחברון)

חדרי מלוןבתי מלון 

2008211,553

2009251,653

2010251,868

2011282,050

2012272,123

201335558,2

2014363,218

מקור: הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה.

וחברון),  (בית-לחם  דרום  במחוז  המלון  חדרי  במספר  השינוי  את  מציג  הבא  האיור 

מחוז ירושלים (מזרח-ירושלים) ומחוז מרכז (רמאללה, אל-בירה ועמק הירדן) שברשות 

הפלסטינית. ניתן לראות כי בעוד שבמזרח-ירושלים לא חל שינוי במספר חדרי המלון, 

עלה מספרם בבית-לחם וברמאללה מדי שנה. 
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מקור: הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה.

לינות ואורחים בבתי המלון 

בבתי-מלון.  והלינות  האורחים  במספר  משמעותי  גידול  בבית-לחם  נרשם   2010 משנת 

והגיע  שניים  מפי  ביותר  עלה  הוא  וב-2014   337,000 על  עמד  ב-2009  הלינות  מספר 

איור 6.14: מספר חדרי המלון במחוזות דרום, ירושלים ומרכז ברשות הפלסטינית, 

2014-2008

איור 6.15: אורחים ולינות במלונות במחוז דרום של הרשות הפלסטינית 

(בית-לחם וחברון), 2014-2008

מקור: הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה.
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ל-780,000 לינות (גידול של 131.4% בשש שנים). הגידול המשמעותי התרחש בשנת 2010. 

בשנה זו גדל מספר הלינות ב-141,000 לעומת השנה שקדמה לה (גידול של 65% בשנה). 

ניתוח מספר הלינות על פי ארצות המוצא מראה שהתיירות מאירופה היא הגורם העיקרי 

לגידול המהיר. בשנת 2010 עלה מספר הלינות של תיירים מאירופה ב-140,000 לינות 

לעומת שנת 2009 ועמד על 357,000. בשנת 2014 עמד מספר הלינות מאירופה על 481,000. 

גם התיירות מיבשת אסיה תורמת לגידול במספר הלינות. בשנת 2010 גדל מספר הלינות 

של תיירים מאסיה ב-34,000 לעומת השנה שקדמה לה ועמד על 55,700 לינות. בשנת 

2014 עלה מספר הלינות מאסיה והגיע ל-108,000 לינות.

מקור: הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה. 

במקביל לגידול החד בלינות בבתי המלון של בית-לחם חלה ירידה במספר לינות התיירים 

העדיפו   2013-2010 בשנים  מזרח-ירושלים).  של  המלון  בבתי  (בעיקר  ירושלים  במחוז 

התיירים ללון בבית-לחם במקום בירושלים. בשנת 2014 שב ועלה מספר הלינות במחוז 

ירושלים ל-458,000. סך לינות התיירים בשלושת המחוזות (ירושלים, דרום ומרכז) מראה 

כי בשנים 2014-2010 היה מספר הלינות יציב, פחות או יותר, והתחלופה היא בין בתי 

המלון שבמזרח-ירושלים לבין בתי המלון של בית-לחם.

 

איור 6.16: מספר לינות תיירים מאירופה, צפון אמריקה ואסיה במחוז דרום 

של הרשות הפלסטינית, 2014-2008
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מקור: הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה. 

ממצא זה מצביע על כוח המשיכה של בית-לחם לעומת ירושלים. כאמור, מקובל לחשוב 

תיירים  יותר  לאזור  למשוך  עשוי  והדבר  כלכלית  מבחינה  מבורך  גורם  היא  תחרות  כי 

וירושלים עשויה להרוויח מכך, גם אם חלק מן התיירים לא ילונו בה. לכן מוקדם עדיין 

לקבוע דפוסים בנושא זה, אך יש להיערך למצב החדש המתהווה בשטח.

נתונים מתוך סקר התיירות

׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות הישראלי מתייחס רק לתיירים אשר לנו בישראל. 

תיירים שלא לנו בישראל אינם כלולים בו. הלוח הבא מציג את מגמות הלינה של תיירים 

אשר ביקרו בירושלים ולנו בבית-לחם בשנים 2013-2011. 

לוח 6.5: הלינה בבית-לחם של תיירים שביקרו בירושלים ולא לנו בה, 2013-2011 

 
201120122013

אחוזיםאלפיםאחוזיםאלפיםאחוזיםאלפים

482.2100%843.5100%1,033.1100%תיירים שביקרו ולא לנו בירושלים

65.814%137.616%97.19%מתוכם, תיירים שלנו בבית-לחם

378.1 487.6 248.2מס׳ הלינות בבית-לחם

איור 6.17: לינות תיירים במלונות הגדה המערבית לפי מחוזות, 2014-2008
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בבית- לנו   14% מתוכם  בה,  לנו  שלא  תיירים  כ-482,000  בירושלים  ביקרו  ב-2011 

לינות.  בכ-250,000  מסתכם  אלה  תיירים  של  הלינות  מספר  תיירים).  (כ-66,000  לחם 

ב-2012 ביקרו בירושלים כ-843,000 תיירים שלא לנו בה, מתוכם 16% לנו בבית-לחם 

(כ-138,000 תיירים). מספר לינות התיירים האלה הסתכם בכ-488,000. בשנת 2013 יותר 

ממיליון תיירים שביקרו בירושלים לא לנו בה, אך רק כ-9% (כ-97,000 תיירים) בחרו 

הסיבות  לילות.  בכ-378,000  הסתכם  זו  בשנה  התיירים  לינות  מספר  בבית-לחם.  ללון 

המרכזיות לירידה זו הן בחירה של תיירים ללון בערים אחרות בישראל, כמו גם בחירה 

באפשרויות-אכסון אלטרנטיביות.

מסקנות 

עשויה  ואף  תימשך  בתחומיה  ללינה  התיירים  במשיכת  בית-לחם  שיצרה  התחרות   

להתחזק עם הגידול באמצעי הלינה בעיר. תחרות דומה עשויה להתפתח גם מכיוון 

רמאללה;

בית-לחם  תמשיך  בירושלים,  המלון  בבתי  הלינה  במחירי  שינויים  יחולו  שלא  עד   

למשוך תיירים והמגמה תתחזק;

לתחרות יש גם צדדים חיוביים. בתי המלון בירושלים עשויים לשפר את תנאי האירוח   

ולהציע מגוון תרבותי גדול יותר של בילויים בערבים, שאינם קיימים עדיין בבית-

לחם;

יש לפתח בירושלים אירועי תרבות אטרקטיביים לתיירים שכן חלקם עשוי להעדיף   

ולהישאר ללון בעיר בזכות אירועים כאלה;

ייתכן  לירושלים.  בית-לחם  בין  המעבר  של  הפתיחה  שעות  השפעת  את  לבחון  יש   

בחזרת  קשיים  להיות  עשויים  בירושלים,  תרבות  מופעי  סיום  לאחר  שבערבים, 

התיירים לבית-לחם;

יש להגדיל את מספר החדרים בבתי המלון בירושלים בדרגות עממיות יותר. בתי-  

מלון כאלה עשויים להתחרות במחירי הלינה עם בתי המלון של בית-לחם או לפחות 

להקטין את הפערים. כך תהיה עדיפות ללינה בעיר גדולה, שיכולה להציע בילויים 

נוספים לתייר;

את  יותר  טוב  ולהבין  בבית-לחם  הלינה  את  המעדיפים  סוכנים  עם  להידבר  יש   

מניעיהם; 

קיימות תכניות לבנות בתי-מלון על הגבול בין ירושלים לבית-לחם אך הקמתם לא   

תשנה את המצב כל עוד יעמוד בעינו הפער במחירי הלינה והשירותים האחרים.
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נספח — בתי-מלון במזרח העיר

חדריםהכתובתשם המלון

95לואי ונסן 1אמריקן קולוני

108רחוב א זהרא׳ 4מלון נשיונל

129רחוב עמר בן אלעאססנט-ג׳ורג׳ לנדמרק

195הר הזיתיםשבע הקשתות

49דרך שכם 29לגסי הוטל (ימק״א קפיטולינה)

54סלאח א- דין 17מלון קפיטול

(ADDAR) 30סנט ג׳ורג׳ 10אדר הוטל

(AZZAHRA) 15רחוב א זהרא׳ 13מלון אזאהרה

(ALCAZAR) 38רחוב אל מותאנבי 6מלון אלקאזאר

104אבן חלדון 8מלון ריץ

45שמואל בן עדיהמלון קומודור

28סלאח א- דין 3מלון ריבולי

115דרך שכםאמבסדור

42רחוב דוד 1 מלון פטרה

65רחוב ראס אל עמודמלון פנורמה

40בית הבד 73מלון חשימי

49רחוב אל מסעודי 8מלון ויקטוריה

50דרך הר הזיתים 53מלון הר הזיתים

104רחוב הארון א ראשיד 9מלון הולילנד

14רח׳ ענטרה בן שדאד 14 מלון ירושלים

65רח׳ שייח-ג׳ראח 10מלון הר הצופים

43רח׳ אבו טאלב 5מלון מרידיאן

50שער יפוניו אימפריאל

91אבן ג׳ובייר 4איביס סטיילס

23סנט מרק 6 הכנסייה הלותרנית

24דרך שכם 20אכסניית סנט-ג׳ורג׳

20ויה דולורוזה 36האכסניה הארמנית
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חדריםהכתובתשם המלון

160הצנחנים 3אכסניית נוטר-דאם

10בית הבד 61הוסטל אל ערב

13סנט מרק 20 הוסטל סיטדל

51רחוב האחים פררנייטס פאלאס

31ויה דולורוזה 37 האכסניה האוסטרית

40שער יפוהוסטל שער יפו

13רח׳ האבטיחיםגולדן גייט אין

104 הפטריארכיה הלטינית 33מלון גלוריה

13רח׳ עקבת א תאקיה 8הוסטל חברון

89רחוב קאזה נובהאכסניית קזה נובה

43רח׳ חאן הקופטים 28אכסניה לצליינים

30כנסיית המשיחאכסניית עמנואל (כנסיית המשיח)

31רח׳ דוד 29 ניו סווידיש

28רחוב סנט מרק 25בית מר מרון

40רחוב אבו טאלב 1מלון כריסמס

52רחוב סלאח א דין 6מלון מטרופול

120רח׳ סולטאן סולימאן פילגרימס פלאס גולדן וואלס

10רחוב א זהרא׳ 20ניו ריג׳נט

17אבן סינא 5סבוי

68הר הזיתים 9מלון פאלאס

16הארון א רשידפילגרימס אין

27בית חנינאקלארידג׳

28אבן חלדון 6סנט-תומאס

24ראס אל עמודלה מיסיון דה אברהם

14הר הזיתיםהאחיות ברידג׳טין הבית של מ׳

29דרך שכם 2 פאולוס האוס

30דרך שכם 9הפרנציסקנים של מרי

38הנביאים 6אכסניית התמרים
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מצלמים, מצלמים (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)
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פרק 7: 
השלכות גדר ההפרדה על התיירות 

בירושלים
אלון גלבמן

מבוא

לגבולות מדיניים השפעות מגוונות ודינאמיות על התיירות. לעתים הם מהווים מחסום 

לתנועה ומעבר של תיירים ממדינה אחת למדינה שכנה ובמקרים אחרים אזור הגבול 

מתפתח כמוקד לפיתוח תיירותי או כאטרקציה תיירותית העומדת בפני עצמה. התיירות 

מושפעת מגבולות שהם מחסומים פוליטיים או פיזיים, ממדיניות הממשל כלפי הגבול 

ומניהול המערכת האדמיניסטרטיבית הנוגעת למעברים משני צדי הגבול. גדר הביטחון, 

המכונה גם ׳גדר ההפרדה׳ או ׳החומה׳, בין ישראל לשטחי הגדה המערבית אמנם אינה 

גבול מדיני מוסכם אך היא מהווה גבול גאופוליטי לכל דבר. אזור ירושלים הוא החלק 

הרגיש והבעייתי ביותר של גדר ההפרדה מכיוון שבאזור זה המכשול חוצה את המרחב 

העוברים  באזור  מהמכשול  חלקים  רבה.  בצפיפות  מיושבים  באזורים  ועובר  העירוני 

דרך שכונות ערביות מורכבים מחומת בטון ובאזורים מיושבים פחות המכשול מורכב 

גדר  של  העיקריות  מההשלכות  בכמה  לדון  היא  זה  פרק  מטרת  גדרות.  של  ממערכת 

התרומה  של בחינת  ייחודי  מקרה  לחקר  ולהתייחס  התיירות  על  בירושלים  הביטחון 

של אירוע ספורט בינלאומי חוצה חומה כגורם המקדם אווירת שלום ושיתוף פעולה. 

חקר המקרה הוא ׳מרוץ השלום׳ מבית-לחם לירושלים בו רצו יחדיו צליינים קתולים, 

ישראלים ופלסטינים. חשיבות המחקר היא בהעלאת סוגיית גדר הביטחון בהקשר של 

תיירות המהווה פעילות כלכלית חשובה ביותר הן לעיר ירושלים והן לשכנים ברשות 

הפלסטינית ובעיר בית-לחם במיוחד וכן בדיון בחקר מקרה אשר ניתן ללמוד ממנו על 

הפוטנציאל של ענף התיירות להוות גורם המעודד אווירת שלום ושיתוף פעולה באזור. 

נושא גדר הביטחון )כפי שהוגדרה על ידי ממשלת ישראל( המכונה גם גדר ההפרדה 

)כפי שהיא מכונה באמצעי התקשורת ובציבור בארץ ובעולם( שהוקמה בין  או חומה 

שטחי ישראל לגדה המערבית, הוא נושא המצוי בוויכוח מתמשך, הן בציבור הישראלי 

והן בעולם והוא בעל השלכות רבות ומגוונות לא רק בהיבט הביטחוני-גאופוליטי כי אם 

גבולות  בין  מבחין   )2004( ביגר  וסביבתיות.  הומניות  חברתיות-כלכליות,  מבחינות  גם 

שמטרתם למנוע מצבאות לחצותם ולתקוף את המדינה השכנה, לבין גדרות או חומות 
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שנבנו לאורך גבולות במטרה למנוע מעבר של יחידים, קבוצות או סחורות. בסקר שערך 

הוא מציין מספר דוגמאות לגדרות וחומות שהוקמו לאורך ההיסטוריה בעולם למטרות 

אלה כמו: החומה הסינית, החומה שבין ארה״ב למקסיקו, הגדר בין דרום קוריאה לצפון 

קוריאה, גדר ההפרדה בין קפריסין היוונית לקפריסין התורכית, הגדר בין צפון אירלנד 

לדרומה והגדר בין הודו לפקיסטאן. הספרות המחקרית מעלה, בשנים האחרונות, את 

התיאורטית  במסגרת  ודנה  התיירות,  לבין  גאופוליטיים  גבולות  בין  הקשרים  סוגיית 

למערכות מורכבות של תהליכים וקשרים הדדיים בין אזור הגבול לתיירות: כחסם פיזי 

בפני עצמה  תיירותית  או כאטרקציה  תיירות  ומפתח  כגורם מעודד  ואדמיניסטרטיבי, 

.)Timothy, 2001; Wachowiak and Engels, 2006; Gelbman and Timothy, 2010(

חשוב לציין כי לימוד השתלשלות האירועים עד ההחלטות החד-צדדיות של ממשלת 

המדינה,  על  למעשה,  נכפתה,  שהגדר  כך  על  מלמד  הביטחון,  גדר  הקמת  על  ישראל 

לאור מציאות של חוסר יכולת למנוע פיגועי טרור, כולל אירועי התאבדות שהתרחשו 

שנים  במשך  האלפיים.  שנות  בתחילת  השנייה  האינתיפאדה  פרוץ  עם  באינטנסיביות 

רבות, מאז 1967, בה ישראל החלה להחזיק בשטחים בגדה המערבית, השמאל הישראלי 

סבר כי יש להגיע להסדרים דו צדדיים ולכן לא תמך בהקמת גדר חד צדדית והימין 

הישראלי ראה בשטחים אלה, חלקם או כולם, מרחב בלתי נפרד משטח מדינת ישראל 

ולכן גם הוא התנגד להקמת הגדר )פולמן, 2004(. 

מאז הקמת הגדר, אשר בחלקים העירוניים שלה כמו בין בית-לחם לירושלים הוקמה 

כחומה, היא מהווה סמל פיזי בולט בנוף ובתקשורת הבינלאומית לבעיות הגאופוליטיות 

בינן. מבחינה ביטחונית, הגדר  גבול בינלאומי מוסכם  ולהעדר  בין ישראל לפלסטינים 

 Kliot and Charney,( מוכיחה עצמה כמענה יעיל מאוד להפחתת אירועי טרור נגד ישראל

Gelbman and Keinan, 2007; Feldman, 2011; Pullan, 2013 ;2006; קמחי, 2006(, אך 
לעומת זאת יש לה השלכות גאופוליטיות, הומניטריות ותדמיתיות רבות וכן השלכות 

משמעותיות על התיירות ועל אפשרויות תנועת תיירים מישראל לאטרקציות תיירותיות 

בשטחי הרשות הפלסטינית ובמיוחד בעיר בית-לחם הסמוכה לירושלים. 

המטרות העיקריות של פרק זה הן לדון בכמה מההשלכות העיקריות של גדר הביטחון 

ייחודי של בחינת התרומה של אירוע  ולהתייחס לחקר מקרה  בירושלים  על התיירות 

ספורט בינלאומי, חוצה חומה, כגורם המקדם אווירת שלום ושיתוף פעולה. חקר המקרה 

קתולים,  צליינים  רצים  יחדיו  השתתפו  בו  לירושלים  מבית-לחם  השלום׳  ׳מרוץ  הוא 

ישראלים ופלסטינים. חשיבות המחקר היא בהעלאת סוגיית גדר הביטחון בהקשר של 

תיירות המהווה פעילות כלכלית חשובה ביותר הן לעיר ירושלים והן לשכנים ברשות 

הפלסטינית ובעיר בית-לחם במיוחד וכן בהעלאת חקר מקרה אשר ניתן ללמוד ממנו על 
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הפוטנציאל של התיירות להוות גורם מעודד אווירת שלום ושיתוף פעולה. זאת על רקע 

הסכסוך הישראלי-פלסטיני הממושך בעל האופי המורכב, הכולל משברים וקונפליקטים 

עם ניסיונות רבים לחתימת הסכמי שלום ולפתרונות בני קיימא ובמענה לחילוקי דעות 

בולטים בנושאים כמו גבולות וטריטוריה. מציאות גאופוליטית זו משפיעה באופן תמידי 

על התיירות לישראל ולשטחי הרשות הפלסטינית. 

גבולות גאופוליטיים ותיירות

גבולות גאופוליטיים הם דינאמיים ומשתנים ולכן גבול העבר אינו בהכרח גבול ההווה 

או העתיד. כך התמוטט מסך הברזל והוסרה חומת ברלין וכך עוצבו הסכמי הגבולות 

כמו  שונות  בדרכים  גבולותיהם  את  תוחמות  מדינות  וירדן.  מצרים  לבין  ישראל  בין 

סימונם בהתאם לשליטה הפוליטית או על פי משא ומתן עם כוחות חיצוניים. לגבולות 

מדיניים השפעות מגוונות ודינאמיות על התיירות, לעתים הם מהווים מחסום לתנועה 

ומעבר של תיירים ממדינה אחת למדינה שכנה ובמקרים אחרים אזור הגבול מתפתח 

כמוקד לפיתוח תיירותי או כאטרקציה תיירותית העומדת בפני עצמה. התיירות מושפעת 

מגבולות שהם מחסומים פוליטיים או פיזיים, ממדיניות הממשל כלפי הגבול ומניהול 

המערכת האדמיניסטרטיבית הנוגעת למעברים משני צדי הגבול. גבולות יכולים להשפיע 

על גורמים כמו: מידת המוטיבציה של תיירים לחצייתם, פיתוח תשתיות, שיווק תיירותי 

ותדמית של מדינה או אזור בעיני המבקרים. כאשר קווי הגבולות מסומנים באופן מוחשי 

באמצעות: גדר, שלט, עמוד, דגל או שער — קיים פוטנציאל של הפיכת אובייקטים אלה 

לאלמנטים  לעתים  הופכים  בעבר  שנבנו  הפיזיים,  המונומנטים  תיירותית.  לאטרקציה 

מוזיאוניים המהווים עדות למורשת הקונפליקט במרחבים המשמשים כיום כאטרקציה 

 Timothy, 2001;( השכנות  המדינות  בין  ושלום  פעולה  לשיתוף  כסמל  או  תיירותית, 

 .)Gelbman, 2008; Gelbman and Timothy, 2010

גבולות  אזורי  של  לדינמקה  הנוגעות  הפוכות  עולמיות  מגמות  לשתי  עדים  אנו 

גאופוליטיים בעולם כיום. המגמה הדומיננטית מושפעת מתהליכי הגלובליזציה והעל-

לאומיות המעודדים טרנספורמציה של הסרת גבולות ומחסומים פיזיים בין מדינות )כמו 

 Timothy,( אשר מעודדת ומפתחת באינטנסיביות תיירות חוצת גבולות ,)איחוד אירופה

2001(. בנוסף, בעקבות העלמות המכשולים הפיזיים מתפתחות לעתים אטרקציות של 

 .)Gelbman and Timothy, 2010( תיירות מורשת המנציחות את אירועי העבר במרחב

מנגד ניתן לציין אזורי גבול אחרים ההופכים להיות סגורים יותר ומקשים על אפשרויות 

המעבר )Newman, 2006(, כמו גבולות ארה״ב-מקסיקו או תהליכי ׳בלקניזציה׳ במדינות 
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על  בקפידה  שומרת  מהן  אחת  וכל  שונות  מדינות  לשבע  לשעבר שהתפצלו  יוגוסלביה 

לפיתוח  חסם  מהווה  שכמובן  מה  בגבולותיה,  מעבר  ביקורת  על  ומקפידה  ריבונותה 

ירושלים,  בעוטף  כולל  לרשות הפלסטינית,  ישראל  בין  הביטחון  גדר  התיירות. הקמת 

מהווה גם היא דוגמא למגמה של סגירת גבולות והקמת מכשולים גאופוליטיים חדשים 

אשר בעיקר מקשים ומכבידים על הפיתוח התיירותי. 

גדר הביטחון בירושלים 

גדר הביטחון היא מחסום הפרדה הנבנה על ידי ישראל בתוך יהודה ושומרון מאז 2002, 

ומיועד למנוע מעבר בלתי מורשה של תושבים פלסטינים למרכזי אוכלוסייה ישראליים, 

מתאבדים  מחבלים  ובכללם  טרור  פעולות  פלסטינים,  מחבלים  חדירת  למנוע  במטרה 

)Kliot & Charney, 2006(. הגדר מצוידת באמצעי חישה אלקטרוניים, באמצעי תצפית 

ובכלי נשק להפעלה מרחוק ובחלק קטן מהתוואי שלה — בתוך השכונות הפלסטיניות 

של ירושלים ומערבה לקלקיליה ולטול כרם, היא חומת בטון גבוהה וזאת, בין השאר, 

כדי למנוע ירי אל עבר כלי רכב ואזרחים ישראלים וכן כדי לצמצם את שטח המכשול 

במרחב עירוני בנוי. התוואי הסופי של הגדר אינו ברור בשל מחלוקות פוליטיות בציבור 

הערבית  הדרישה  לפי  ישראל.  על  בינלאומי  ולחץ  בבג״ץ  מתמשכים  דיונים  הישראלי, 

ודרישת בית הדין הבינלאומי לצדק, על הגדר להיות ממוקמת על הקו הירוק ולא בתוך 

אם  כי  ישראל,  טוענת  מנגד   .)Gelbman and Keinan, 2007( ושומרון  יהודה  שטחי 

מופקעות קרקעות בשטחם של הפלסטינים, הרי מדובר בהכרח שנועד להצלת נפשות 

ולא פועל יוצא של הסכמה על גבול מדיני בינלאומי. לטענת ישראל אין הגדר קובעת את 

קו הגבול, אלא מדובר בגדר ביטחונית זמנית והתוואי נקבע על סמך שיקולים ביטחוניים 

אסטרטגיים, ובעתיד, לכשיקבעו הסדרי קבע עם הרשות הפלסטינית ייקבע הגבול ואם 

יהיה צורך, ישונה תוואי הגדר )פולמן, 2004(. 

הרעיון של הפרדה על ידי מכשול פיזי בין ישראל לבין שטחי יהודה ושומרון החל 

כבר בסוף שנות השמונים, בעקבות ההתקוממות הפלסטינית הראשונה שלוותה בפיגועי 

טרור כנגד אזרחים בתחומי מדינת ישראל. בראשית שנות התשעים החלה ישראל לקיים 

הטרור  פיגועי  לאחר  אולם  עזה.  ומרצועת  מהגדה  פלסטינים  כניסת  על  בקרה  מערך 

שבוצעו על ידי מחבלים מתאבדים באמצע שנות התשעים התעוררה הסוגיה של יצירת 

מכשול הפרדה פיזי בין ישראל לבין הגדה המערבית כמענה לשלוש הבעיות המרכזיות 

הנוגעות למרחב קו התפר: פעילות חבלנית עוינת, פעילות פלילית ושוהים בלתי חוקיים 

)פולמן, 2004(. 
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בעקבות אירועי הטרור, החל מספטמבר 2000, עלו מחדש רעיונות ההפרדה השונים, 

בראשית   .1995 בשנת  עזה  רצועת  סביב  שהוקמה  הגדר  הצלחת  בהשפעת  במיוחד 

שנות האלפיים, בעיקר בשנת 2001, החל לחץ ציבורי שקרא להקמת גדר הפרדה בין 

ישראל לגדה המערבית. תנועות אזרחיות, כגון ׳גדר לחיים׳, ׳התנועה להפרדה׳, ׳התנועה 

להיפרדות חד-צדדית׳ שמו להן למטרה להניע את הממשלה להקים גדר הפרדה רציפה 

בין ישראל לבין הגדה המערבית, לפי המודל הקיים סביב רצועת עזה.

בנוסף, הוקם ׳פורום ראשי הרשויות במרחב התפר׳, בראשות דני עטר, ראש המועצה 

תורמים  במימון  המועצה  של  ׳פרטית׳  הפרדה  גדר  לבנות  החל  )שאף  גלבוע  האזורית 

גדר ההפרדה  בניית  ביוני 2001 התקבלה החלטת הממשלה הראשונה בנושא  מחו״ל(. 

)Gelbman and Keinan, 2007(. בשנים שחלפו מאז התקיימו דיונים נוספים והוחלט על 

כמה שינויים של תוואי הגדר בממשלה ובקבינט. התוואי שאושר בממשלה באפריל 2006 

)שובל  הוא באורך כולל של כ-760 קילומטר, שמתוכם כשלושים קילומטר הם חומה 

ושטרן, 2008(. מאז נערכו שינויים נוספים בתוואי כולל תוספות מסוימות באורכו. 

אזור ירושלים הוא החלק הרגיש והבעייתי ביותר של גדר ההפרדה מכיוון שבאזור 

זה המכשול חוצה את המרחב העירוני ועובר באזורים מיושבים בצפיפות רבה. חלקים 

ובאזורים  בטון  מחומת  מורכבים  ערביות(  שכונות  דרך  )העוברים  באזור  מהמכשול 

בירושלים  ההפרדה  גדר  תוואי  גדרות.  של  ממערכת  מורכב  המכשול  פחות  מיושבים 

מבוסס, ברובו, על הגבול המוניציפלי של העיר, אף שניתן לראות בגבול מוניציפלי זה 

גבול שנקבע באופן שרירותי, מכיוון שאחרי 1967 הוקמו שכונות יהודיות רבות באזורים 

שמעבר לקווי הפסקת האש של הסכמי רודוס )׳הקו הירוק׳(. בפועל רוב תושבי מזרח-

ירושלים הערבים מצאו עצמם בצד ה׳ישראלי׳ של הגדר ואילו תושבי העיירות והכפרים 

הערבים שסביב לה מצאו עצמם מחוצה לה )שובל ושטרן, 2008(.

ההחלטה על תחילת הבנייה של המכשול באזור ירושלים התקבלה בממשלה ביוני 

2002 וחודשיים מאוחר יותר, בשינויים קלים, גם על ידי הקבינט המדיני ביטחוני. בשלב 

המנהרות  ומכביש  קלנדיה  למחסום  עופר  ממחנה  קילומטר,   22 בניית  על  הוחלט  זה 

לח׳רבת מזמוריה )נועמאן(. בסוף יולי 2003 הסתיימו העבודות בקטעים אלה, לפי לוח 

הזמנים המתוכנן. באוגוסט 2003 אושר בקבינט קטע המכשול החוצה את החלק הערבי 

של מטרופולין ירושלים מצפון לדרום. תוואי הגדר עובר ברוב המקומות בצמוד לגבול 

המוניציפלי של עיריית ירושלים, למעט כמה יוצאי דופן. מחנה הפליטים שועפאת וכפר 

עקב, שהם חלק מהעיר, הוצאו אל הצד ׳הפלסטיני׳ של הגדר. בכמה מקומות כמו: אזור 

הכפר נועמאן, צור באהר ואל עזרייה, שונה התוואי כך שחלקים נוספים ׳סופחו׳ לצד 

החיים  ומרקם  רצף  על  שמירה  טופוגרפיה,  של  משיקולים  זאת  הגדר,  של  ה׳ישראלי׳ 
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העירוני ושמירה על מקומות בעלי רגישות דתית. ככלל, נראה כי תוואי הגדר, שבאופן 

הניסיון  לאור  כך,  רבים.  נוספים  מגורמים  הושפע  ביטחוניות,  מסיבות  נקבע  מוצהר 

של  ה׳ישראלי׳  בצדה  ולהשאיר  לגדר  מחוץ  אל  הפלסטינים  מהתושבים  חלק  להוציא 

כי לשיקול הדמוגרפי  נראה  לגבול המוניציפלי של העיר,  הגדר שטחים פתוחים מחוץ 

הייתה השפעה על קביעת התוואי )קמחי, 2006; שובל ושטרן, 2008(. 

גורמים נוספים שהשפיעו על תוואי הגדר ויצרו שינויים קלים הם לחץ של מוסדות 

דת נוצריים להיכלל בצד ה׳ישראלי׳ של הגדר )רמון, 2006(, ולחץ של תושבים פלסטינים 

בעלי השפעה כלכלית או פוליטית, שלא רצו להיקלע לצד ה׳פלסטיני׳ של הגדר. ׳עוטף 

ירושלים׳ משתרע מח׳רבת אבו לאחם )מול היישוב נטף( בצפון מערב ועד שלוחת קובי 

)סמוך לכפר בתיר( בדרום מערב. העוטף כולל גם 47 קילומטר של גדר מזרחית יותר, 

אשר טרם נבנתה, סביב ׳גוש אדומים׳: מעלה אדומים, אזור התעשייה מישור אדומים 

וכמה יישובים יהודיים קטנים יחסית. המכשול מתוכנן באזור ׳עוטף ירושלים׳ לאורך 

כולל של כ-143 קילומטר, כ-18 מתוכם חומה והיתר גדרות. רוב המכשול באזור ירושלים 

כבר קיים בשטח. 

ובתקשורת  בנוף  בולט  פיזי  סמל  מהווה  היא  הגדר  הקמת  מאז  כי  לומר  ניתן 

הבינלאומית לבעיות הגאופוליטיות בין ישראל לפלסטינים ולהעדר גבול בינלאומי מוסכם 

ביניהן. מבחינה ביטחונית הגדר מוכיחה עצמה כמענה יעיל מאוד להפחתת אירועי טרור 

גאופוליטיות, הומניטריות  יש לה השלכות  זאת  )קמחי, 2006(, אך לעומת  ישראל  נגד 

ותדמיתיות רבות, וכן השלכות משמעותיות על התיירות ועל אפשרויות תנועת תיירים 

בית-לחם  בעיר  ובמיוחד  מישראל לאטרקציות תיירותיות בשטחי הרשות הפלסטינית 

הסמוכה לירושלים )Gelbman, 2015(. נראה כי מציאות גאופוליטית מורכבת וסבוכה 

זו, אשר אינה יורדת מסדר היום האזורי והעולמי, גורמת להרבה חשדנות וחוסר אמון 

יוצרת אמון ומקדמת שיתוף פעולה.  עולה הצורך בפעילות  ודווקא מכך  בין הצדדים; 

לאור זאת חשוב במיוחד המחקר העוסק בפוטנציאל של התיירות לפעול באופן חיובי 

ולתרום לקידום שלום ושיתוף פעולה. 

השפעות גדר הביטחון על התיירות בירושלים

למרות ההשפעות האקוטיות של הקמת גדר הביטחון על התיירות בירושלים, ולמרות 

שנכתבו עבודות רבות ונערכו דיונים רבים על השפעת הקמת הגדר על נושאים שונים 

גאופוליטיים, הומניטריים, סביבתיים ודמוגרפיים, יש לציין כי חסרה ספרות על השפעות 

הקמת הגדר על התיירות בישראל וברשות הפלסטינית. מצד אחד, ניתן לטעון כי לגדר 
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הביטחון השפעה חיובית על התיירות, מכיוון שהיא הוכחה כיעילה מבחינה ביטחונית 

ומצמצמת פיגועי טרור. בעוד בתקופת האינתיפאדה השנייה התיירות נפגעה קשה וחלה 

ירידה של כשני שליש במספר התיירים שנכנסו לישראל, הרי שמאז הקמת הגדר, התיירות 

מתאוששת ומספר התיירים המגיעים לישראל עולה בהתמדה ואף שובר שיאים חדשים, 

שלהם  הביקור  במסלול  ירושלים  את  משלבים  הבינלאומיים  התיירים  מרבית  כאשר 

לגדר ההפרדה השלכות אחרות הנוגעות למשמעויות של היותה  בישראל. למרות זאת 

מכשול פיזי וסביבתי, אדמיניסטרטיבי ותדמיתי הפוגע ומקשה על פיתוח התיירות. ניתן 

להתייחס להשפעות מגוונות של גדר הביטחון על התיירות בירושלים ובמיוחד בשלושה 

נושאים בולטים: הגדר כמכשול פיזי אדמיניסטרטיבי וסביבתי לפיתוח התיירות בעיר 

של  כאטרקציה  והגדר  לירושלים  לתיירות  בינלאומי  תדמיתי  כמכשול  הגדר  ירושלים; 

תיירות אופל )Dark Tourism( בעיקר ביקורתית, המדגישה את המחיר החברתי-סביבתי 

השלילי של הקמת גדר הביטחון בכלל ובאזור עוטף ירושלים בפרט. 

הגדר כמכשול פיזי סביבתי ואדמיניסטרטיבי לתנועת תיירות

מעבר,  ביקורת  שמחייבים  המעברים  את  הכולל  והאדמיניסטרטיבי,  הפיזי  המכשול 

במיוחד בין ירושלים לבית-לחם, הפך אזור גבול גאופוליטי, שהיה בעבר פתוח למעבר 

מבקרים משני הצדדים, לפתוח למחצה או סגור )ראה תמונות להלן(. 

המעבר בגבול עבור פלסטינים המעוניינים לחצות את הגדר ולהיכנס לישראל, בעיקר 

לצורכי עבודה אך גם לביקור, דורש אישורים מתאימים וישראלים אינם מורשים, בדרך 

כלל, לעבור לשטחי הרשות הפלסטינית כולל בית-לחם בשל חשש לביטחונם. תיירים 

המגיעים לישראל ומעוניינים לבקר בשטחי הרשות ובבית-לחם )בעיקר צליינים נוצרים( 

יכולים בהחלט לעבור ואף ללון בבתי המלון שבשטחי הרשות הפלסטינית. כפי שתואר 

הפלסטינית  לרשות  ישראל  בין  הגאופוליטיים  הגבולות  של  המציאות  כי  להבין  ניתן 

Gelbman and Keinan, 2007( אשר לפי המודל  מהווה סוג של מכשול )קמחי, 2006; 

גבולות  של  הסגירות  או  הפתיחות  מידת  בין  קשרים  המתאר   )1979(  Matznetter של 

גאופוליטיים על תיירות, גבול זה הינו גבול פתוח חלקית או סגור למעבר תיירים בהתאם 

למיקום וסוג התיירים בשל שיקולי ביטחון וסידורי מעבר. 

ירושלים היא עיר תיירות בינלאומית וסמל מייצג של מדינת ישראל )קמחי, 2006(. 

כעיר רבת דתות ורבת תרבויות, זוהי עיר מורשת יוצאת דופן, עשירה בנכסים של נופים 

לכן בעיר   ,)Cohen-Hattab and Shoval, 2015( ונופי מורשת  טבעיים, ארכיטקטוניים 

זו חשובה במיוחד השמירה על הנוף והחזות העירונית כמכלול. המונומנטים, הגדרות 
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חומת ההפרדה בין ירושלים לבית-לחם )צילום: המחבר(

שער הכניסה לבית-לחם במעבר הגבול מירושלים לבית-לחם )צילום: המחבר(
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והחומה בגובה 9-8 מטרים, בעלי בולטות רב בנוף העירוני, הנצפים מאזור העיר העתיקה, 

מאזור בית-לחם, מאזור רכס ארמון הנציב וממקומות נוספים, קוטעים באופן מובהק 

את הרצף של הנוף העירוני והתרבותי הרגיש של ירושלים ולכן פוגעים באופן משמעותי 

באיכות המוצר התיירותי הייחודי של העיר. דוגמא אחת שעלתה בוויכוחים על תוואי 

גדר ההפרדה בירושלים היא בג״ץ 7612/12 מ-22 לנובמבר 2013, בו היו מעורבים גם 

מועצת הכפר בתיר וארגון לא ממשלתי ׳ידידי כדור הארץ המזרח התיכון׳. בג״ץ קיבל את 

עמדת העותרים והורה למשרד הביטחון והמדינה לעצור את תכנית התוואי המתוכננת, 

לבחון מחדש את הקמת הגדר בכפר בתיר ולהציע תוואי חלופי. זאת כדי לשמר את הנוף 

התרבותי של מדרגות הר )טרסות( בנות מאות שנים אשר נשמרו במדרון בו תוכנן תוואי 

הגדר. השופטים שוכנעו כי הקמת הגדר במקום עשויה לגרום לנזק בלתי הפיך למורשת 

התרבותית הייחודית. 

המציאות הביטחונית החדשה של אחרי הקמת הגדר יוצרת מצב לפיו שטחי הרשות 

כי  לציין  חשוב  ישראלים.  מבקרים  של  לכניסה  ביטחון  מטעמי  סגורים  הפלסטינית 

כניסת מבקרים מישראל לשטחי יהודה ושומרון למטרות קניות וביקור הייתה נפוצה 

עד לאינתיפאדה הראשונה; המעברים סגורים במידה רבה למבקרים פלסטינים בשטחי 

בינלאומיים  תיירים  של  מעברים  מאפשר  כן  אך  עבודה(,  אשרות  בעלי  )מלבד  ישראל 

או  בבית-לחם  המולד  כנסיית  כמו  באתרים  ביקור  כולל  הפלסטינית,  הרשות  לשטחי 

לינה במלונות אשר מציעים, בדרך כלל, מחירים נמוכים יותר מאלה הנהוגים בישראל. 

זוהי מציאות מורכבת המחייבת מערכות אדמיניסטרטיביות ותיאום בין ממשלת ישראל 

לרשות הפלסטינית. אכן קיימות מנהלות תיאום הפועלות באופן שוטף, כולל לאזור עוטף 

ירושלים, בסידורי המעבר והאישורים הנדרשים, כאשר מאמץ מיוחד נעשה כדי לדאוג 

יטופלו בצורה  וחזרה,  כי אוטובוסים של תיירים העוברים מירושלים לבית-לחם  לכך 

מהירה ואפקטיבית, מתוך אינטרס משותף הן של ישראל והן של הפלסטינים לצמצם את 

השפעת מכשול הגדר כחסם למוביליות ונגישות לתיירות ולמקומות הקדושים משני צדי 

החומה. חשוב להדגיש כי שער הכניסה הבינלאומי העיקרי לשטחי הרשות הפלסטינית 

חייבת  לרשות הפלסטינית  הנכנסת  ולכן התיירות  גוריון(  בן  )נמל תעופה  ישראל  הוא 

לחצות את המעברים מישראל. מבחינת ירושלים יש לשים לב לכך כי במרבית המקרים 

לבקר במקומות  המעוניינים  נוצריים  צליינים  של  בעיקר  תיירות משותפת,  על  מדובר 

הקדושים משני צדי החומה, אך ניתן בהחלט להצביע על תופעה של קבוצות צליינים 

המעדיפות ללון בשטחי הרשות הפלסטינית בשל המחירים הנמוכים, וכך הביקור בעיר 

ירושלים מקבל אופי של מבקרי-יום השבים חזרה למלונות בערי הרשות הפלסטינית 

הסמוכות. 
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הגדר כמכשול תדמיתי בינלאומי עבור התיירות 

הספר המקיף שיצא לאור על גדר ההפרדה ׳חומה ומחדל: גדר ההפרדה — חמדנות או 

הפקרות?׳ )אריאלי וספרד, 2008( נוגע במגוון צדדי הסיפור — משפט, זכויות אדם, צבא 

וביטחון, פוליטיקה, חברה, כלכלה, פסיכולוגיה, נדל״ן ומיפוי. התזה הבסיסית של הספר 

ולא תמיד משיקולי  פעלו ממניעים טריטוריאליים  גדר ההפרדה  תוואי  היא שמתכנני 

ביטחון טהורים. הסטייה אל גזילת השטח היא שפגעה, לדעת אריאלי וספרד )2008(, 

יצרה ביקורת ציבורית  יותר מכל, תקעה אותו בבתי המשפט,  גדר ההפרדה  בפרויקט 

ועולמית, פגעה בדימוי של מדינת ישראל בעולם וגרמה לכך שסיומו אינו נראה באופק. 

הביקורת הרבה והמתמשכת נגד ישראל בנושא הגדר גורמת לנזק תדמיתי משמעותי 

לרבים  גורם  ללא ספק  תיירותי אשר  כיעד  בדימוי שלה  פגיעה  גם  כך  ובתוך  למדינה 

על  עומד   )2011(  Feldman של  המחקר  לישראל.  להגיע  לא  הפוטנציאלים  מהתיירים 

ועולה  נוצרים העוברים מירושלים לבית-לחם  המשמעויות של גדר ההפרדה לצליינים 

העולמית  הביקורות  לגדר.  ביחס  דעתם  בגיבוש  משמעותי  במקום  ביקורם  כי  ממנו 

המתמשכת כלפי גדר ההפרדה והפרסום השלילי הרב באמצעי התקשורת, בפסיקות של 

בתי משפט, בביקורת על החלטות המדיניות הנוגעות לתוואי הגדר ותפקודה, באות לידי 

ביטוי גם בהפגנות מסוקרות נגד הגדר ותוצאותיה, כאשר פעמים רבות הצד הפלסטיני 

נתפש כחלש וחסר אונים מול כוח הצבא הישראלי, ולכן הוא זוכה ליתר תמיכה בעוד 

ישראל נמצאת במצב של התגוננות. גדר ההפרדה בכלל ובירושלים בפרט, הופכת לסמל 

אנטי ישראלי ונימוק לתקיפתה, כולל קריאות לחרם נגדה ובתקופה האחרונה נשמעות 

בעולם דעות אשר מרחיקות לכת ומציעות לראות בישראל מדינת ׳אפרטהייד׳ ולהחרימה 

כפי שנעשה בזמנו לדרום אפריקה. 

הגדר כאטרקציה של ׳תיירות אופל׳ ביקורתית

גדר הפרדה הפכה להיות אתר ביקור כבר בשנת 2002, בשלבים הראשונים להקמתה, 

ובמשך השנים התפתחו סיורים קבועים מטעם גופים שונים שבמהלכם מועברים מסרים 

עוסקים  הנושאיים בהם  הגדר. מעקב אחר התכנים  ביחס להקמת  מגוונים  ונרטיבים 

מרבית סיורי הגדר, מראה כי הם עוסקים בעיקר בהשלכות שליליות של הקמתה על 

)בעיקר בצד הפלסטיני(  נושאים שונים כמו: האוכלוסייה, הכלכלה, היבטים הומניים 

וכן השלכות שליליות לסביבה והתייחסות ביקורתית למדיניות השלטונית כלפי תוואי 

הגדר. במילים אחרות, הסיורים עוסקים בעיקר בסוג תיירות המוגדר בספרות המחקרית 

כ׳תיירות אופל׳ )Dark Tourism(, כלומר, תיירות וביקורים המעורבים באסון, מוות או 
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 Foley and Lennon, 1996; Sharply( סבל, בהם ישנה התמודדות עם מצב מדכא ועגום

.)and Stone, 2009

והאנושיות  המדיניות  הסוגיות  להכרת  לציבור  סיורים  מקיימת  עמים׳  ׳עיר  עמותת 

 .)http://www.ir-amim.org.il/( הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  של  לבו  בלב  ירושלים  של 

וניתוח של המציאות  הסיורים מזמנים מבט נוקב וביקורתי על ירושלים, תוך סקירה 

ובשכונות  תצפית  בנקודות  עובר  הסיור  העמותה.  של  מבטה  מנקודת  בעיר  המורכבת 

היווצרות  על  הרקע  את  מספקת  ההדרכה  במזרח-ירושלים,  ופלסטיניות  ישראליות 

בעיר  לחיים  ביחס  מכריעות  סוגיות  במכלול  ודנה  המאוחדת  ירושלים  של  גבולותיה 

ולעתידה המדיני: מכשול ההפרדה, היחסים בין השלטון לאוכלוסייה הפלסטינית, בנייה 

ופיתוח ישראליים במזרח-ירושלים. יד יצחק בן צבי מקיימת סיור ׳על קו התפר׳ לאורך 

חברתיות  דילמות  בעקבות   ,)http://www.ybz.org.il( ירושלים  בפאתי  ההפרדה  גדר 

ומדיניות העולות מתוך החיים בעיר, לנוכח בניית גדר ההפרדה בלב המציאות המורכבת 

חברתיות  סוגיות  ומעוררת  בעיר  החיים  האנשים  עבור  בעיות  היוצרת  הירושלמית 

ופוליטיות. הסיור הרכוב מתקיים לאורך הגדר ומנסה להבין מה יתרונה של גדר הפרדה, 

מה הם חסרונותיה? וגם מבט לעתיד — האם עתידה ירושלים להתקיים כשגדר בשוליה? 

בין אתרי הסיור — תצפית משכונת גילה, קבר רחל, תצפית מהר הצופים.

הישראלי- הסכסוך  בנושא  המתמחה  אריאלי  שאול  והדרכת  ביוזמת  אחר  סיור 

פלסטיני, להכרת נושא גדר ההפרדה כולל עוטף ירושלים, על הסוגיות הסבוכות שלה לא 

מתמקד בבעיות לימין ושמאל, אלא מנסה להעביר כמה שיותר חומר היסטורי, גאוגרפי-

דמוגרפי, צבאי ומשפטי בשבע-שמונה שעות סיור. הסיור אינו נוגע במפורש בנושא זכויות 

אדם ובנושא הזכות על הארץ, אלא מתמקד בקבלת החלטות שסטו משיקולי הביטחון 

לעתים   ,)/http://www.shaularieli.com( הגדר  הקמת  במטרת  שהוגדרו  כפי  בלבד 

שיקולים בלתי מובנים הנוגעים להשתלטות על אדמה ובכך הסיור שונה מסיורים דומים 

לכאורה של מועצת יש״ע מכאן ושל שלום עכשיו משם. בנוסף ניתן למנות סיורים שונים 

של ארגונים משמאל ומימין של המפה הפוליטית, המתנגדים לגדר ותוצאותיה, כל צד 

מנימוקיו וטיעוניו. ארגוני שמאל וזכויות אדם מצד אחד ומנגד ארגוני ימין ומתנחלים, 

אשר מצביעים על הצד האפל של הקמת הגדר, ומנסים להמחיש את הטרגדיה לאנשים 

החיים משני צדדיה במהלך הסיורים שלהם לאורך הגדר.
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חקר מקרה של אירוע ספורט בינלאומי חוצה חומה: מרוץ השלום 
בית-לחם—ירושלים

בין  נועד לשלב  הוותיקן  ביזמת  בית-לחם—ירושלים  אירוע הספורט של מרוץ השלום 

עידוד צליינים קתולים להגיע לארץ הקודש ואימוץ האג׳נדה של תיירות ושלום, דבר 

שעשוי לחזק עוד יותר את החוויה הצליינית-דתית עם תרומה סימבולית לשלום בין עמים 

ודתות באזור. במרוץ השלום מבית-לחם לירושלים השתתפו יחדיו רצים צליינים קתולים, 

ישראלים ופלסטינים. ממצאי המחקר נאספו באמצעות שימוש במתודולוגיה איכותנית 

שכללה תצפיות שטח במהלך האירועים ומעקב אחר הדינמיקה המתרחשת בו וחשיפתו 

באמצעי התקשורת, וכן ראיונות עומק חצי פתוחים עם מארגני האירועים שהתקיימו 

מאז 2004 ועם מדגם של כ-15 רצים )איטלקים, פלסטינים וישראלים( שהתקיים ב-24 

2011 במהלך מרוץ השלום. השאלות למארגנים התמקדו בהבנת המטרות  לאוקטובר 

שהוגדרו לאירוע על ידי הכנסייה הקתולית ברומא, האתגרים והמשמעויות של ארגון 

המשתתפים  האירוע.  של  והצלחתו  חשיבותו  את  מעריכים  הם  מידה  ובאיזו  האירוע 

 Gelbman,( נשאלו על תחושתם במהלך האירוע והערכתם כלפי חשיבותו ומידת הצלחתו

.)2014; Gelbman, 2015

ניכר כי קיימים שלושה ממדים דומיננטיים המתרחשים ומבטאים את התהליכים 

המונעים כתוצאה מקיום וניהול אירוע ספורט ביעד זה והשלכות פעילות תיירותית זו 

על קידום השלום בין העמים מהצדדים השונים: 1. הממד הארגוני המשותף לצדדים 

זמן: בחינת ההיבט הארגוני-לוגיסטי של המרוץ כאירוע בינלאומי  והתפתחותו לאורך 

במרחב של מחלוקת גאופוליטית, המחייב שיתוף פעולה בין כל הגורמים המעורבים וכן 

בחינת ההתפתחות לאורך זמן )שנים 2011-2004( של המגמות בכמות המשתתפים במרוץ 

ומשמעותן. 2. הממד החברתי של עמדות מארגנים ומשתתפים )כפי שעלה ממדגם של 

ראיונות(: ניתוח עמדות ורשמים של מארגנים ומשתתפים במרוצים כלפי מידת הצלחת 

האירוע וחוויית ההשתתפות. 3. הממד התקשורתי המבטא דימוי חיובי ומסר של שלום. 

והשתקפותם  הנלוות  והפעילויות  המרוץ  במסלול  שלום  של  וסמליות  משמעות  ניתוח 

.)Gelbman, 2014( בתקשורת ובמדיה המקומית, האזורית והבינלאומית

הממד הארגוני קשור לניהול משותף ברמות על של מקבלי החלטות וגופים שלטוניים; 

ממד הקשר החברתי קשור לפעילות ותחושות האנשים בשטח. הדימוי התקשורתי קשור 

לרושם וההדים שהאירוע יוצר. כולם יחד מובילים לפעילויות של שיתופי פעולה, קשרים 

ופעילויות משותפות ומעודדים סקירה תקשורתית המקרינה דימוי חיובי של היעד וסמל 

לשלום בין העמים )ראה תמונה להלן(. בכל שלושת הממדים של המודל ניכר כי, כפי 
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שמציעים Moufakkir and Kelly )2010(, המפתח לקידום תיירות ושלום הוא להימנע 

מלערב אלמנטים שליליים ויצירת תרבות שלום ומחוייבות אישית, ולמעשה בכך לסלול 

את הדרך לאפשרות לפעול ולקדם דברים ביחד תוך נטרול חסמים. בנוסף המודל מראה 

על אימוץ התהליך של יצירת תרבות של שלום עם מחויבות לפעילות אישית של אנשים 

.)Haessly, 2010(

 

 

צליינים קתולים, פלסטינים וישראלים רצים יחדיו במרוץ השלום 

בית-לחם—ירושלים )צילום: המחבר(

לרשות  ישראל  בין  התיאום  ועבודת  המוצלחת  המשותפת  ההתארגנות  עצם  כי  נראה 

ופלסטינים  ישראלים  קתולים,  לצליינים  משותף  ספורטיבי  אירוע  למען  הפלסטינית 

המסמל שלום וחוצה חומת ההפרדה בין בית-לחם לירושלים, מהווה הישג משמעותי חשוב 

ונדבך אחד בעל ערך הקשור לרמת העל של מקבלי החלטות, גורמים שלטוניים, גורמים 

ביטחוניים, מוניציפליים ואחרים. שיתוף פעולה הדוק זה הוא הרבה מעבר לקיים באופן 

 .)Bannister, 1981( שוטף, ובכך מושגת המטרה של להביא אנשים לפעול יחדיו

בהם  השנים  שמונה  לאורך  למאות,  מאחדים  הרצים  במספר  גידול  של  המגמה 

התקיים, מלמדת בהחלט על הצלחתו ויכולתו למשוך יותר רצים המזדהים עם הרעיון 

משנה לשנה. האירוע הוא בעל אופי עממי ולא תחרותי, לכן הפעילות בו מתאימה לקהל 

רחב, החל ממשפחות עם ילדים וצעירים, המשך בגילאי ביניים וקשישים, גברים ונשים. 
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העובדה שהאירוע מצליח למשוך מאות רצים ומשתתפים מראה כי הערכים החיוביים 

והליברליים של ספורט ותיירות )Keys, 2004( אכן יכולים להוות מקור משיכה ליותר 

 Turner and( הצליינות  והגשמה של  שליחות  ערכי  עם  ואלה משתלבים  אנשים  ויותר 

.)Turner, 1978; Collins-Kreiner, 2010

מראיונות עם מדגם של מארגני ומשתתפי המרוץ )קתולים, פלסטינים וישראלים( 

פלסטינים  איטלקים,  )צליינים  גווניהם  כל  על  הרצים,  והן  המארגנים  הן  כי  נראה 

יוצר  ירושלים  בית-לחם  השלום  מרוץ  של  האירוע  כי  ומתרשמים  חשים  וישראלים(, 

לקיים  האירוע:  ממטרת  כחלק  שהוגדר  החזון  את  במשותף  המיישמת  ואווירה  הוויה 

פעילות ספורט מאורגנת כמקדמת שלום ומקרבת בין עמים ודתות. מכך נראה כי אירוע 

ספורט זה אכן משמש כשפה מאחדת שכולם מבינים ואשר מסוגלת לחבר בין קבוצות 

)Dyrson, 2003( וכן הזדמנות לחיבור חברתי בין קבוצות חברתיות בינלאומיות שונות 

)Schulenkorf, 2008( ובמקרה זה גם חיבור בין עמים ודתות, ובמיוחד בין פלסטינים 

וישראלים על רקע הסכסוך הגאופוליטי המתמשך. 

ביטחון  וחוסר  להם  שהיו  מוקדמים  חששות  בין  פער  על  דיווחו  ישראלים  רצים 

עם כניסתם לשטח הרשות הפלסטינית בבית-לחם האסור לכניסת ישראלים מסיבות 

מהתחושה  רבה  רצון  שביעות  והביעו  שם  כשהיו  בטוחה  מאוד  לתחושה  ביטחוניות, 

הבטוחה בה חשו בבית-לחם, כאשר הרגישו שאנשי הביטחון הפלסטינים דאגו לביטחון 

הרצים באופן רציני ויסודי. נראה כי האירוע גורם להתמודדות עם סוגיית מעבר הגבול 

גם עבור רצים ישראלים שחצו לבית-לחם וגם לגבי רצים פלסטינים שחצו לישראל, לא 

 .)Timothy,2001( )border of the mind( רק כמכשול פיזי כי אם גם כמכשול מנטאלי

התפוגגות הפחד ותחושת הביטחון של הישראלים בבית-לחם ושל הפלסטינים בירושלים 

מבטאות את תרומת המרוץ להיבט זה בקרב הרצים, והם חשים את הפער בין ההנחה 

 .)Gunn, 1997( המוקדמת למציאות לאחר בדיקה

אירוע מרוץ השלום בית-לחם—ירושלים מלווה באלמנטים המדגישים את הסמליות 

של שלום כמו: מעבר הרצים דרך חומת ההפרדה מבית-לחם לירושלים, משחקי ספורט 

לצד החומה או חתימה על הצהרה משותפת למען השלום. אלה בלטו במיוחד בסקירה 

)ראה  והעולמית  והעיתונות האזורית  התקשורת  אמצעי  של  הנרחבת  התקשורתית 

תמונה להלן(. 

בעוד בתקשורת העולמית, האזור בולט, במקרים רבים, בסקירת אירועים ביטחוניים 

כמו טרור ואלימות המחזקים את הדימוי השלילי של חוסר ביטחון, הרי כאן יש שינוי 

שלום.  של  וכוונות  אחווה  טוב,  רצון  פעולה,  שיתוף  דווקא  הוא  הנושא  כאשר  מרענן 
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ולהיות  טובה  כדוגמא  לשמש  פוטנציאל  לו  דומים  ואירועים  זה  שלאירוע  לומר  ניתן 

מאומצים בגיבוש אסטרטגיה של ניהול הדימוי ולתרום לשיפור הדימוי הקיים לאזור 

)Kotler, Haider & Rein, 1993(. אמנם לא סביר שאירוע בודד ומצומצם בהיקפו ישנה 

את הדימוי, אך ללא ספק יש משמעות חשובה לשבירת הדימוי הקיים בדוגמא חיובית 

בונה.

סיכום ומסקנות 

גדר ההפרדה מהווה סמל פיזי בולט בנוף ובתקשורת הבינלאומית לבעיות הגאופוליטיות 

ביטחונית,  מבחינה  ביניהן.  מוסכם  בינלאומי  גבול  ולהעדר  לפלסטינים  ישראל  בין 

 Kliot and( הגדר מוכיחה עצמה כמענה יעיל מאוד להפחתת אירועי טרור נגד ישראל 

Charney, 2006; Gelbman and Keinan, 2007; קמחי, 2006(, אך לעומת זאת יש לה 
על  משמעותיות  השלכות  וכן  רבות  ותדמיתיות  הומניטריות  גאופוליטיות,  השלכות 

התיירות ועל אפשרויות תנועת תיירים מישראל לאטרקציות תיירותיות בשטחי הרשות 

הפלסטינית, במיוחד בעיר בית-לחם הסמוכה לירושלים. 

עיתונות בינלאומית סוקרת את אירוע מרוץ השלום בית-לחם—

ירושלים 2011 )צילום: המחבר(
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התיירות בישראל  על  ישירה  השפעה  הביטחון  לגדר  כי  לטעון  ניתן  אחד  מצד 

ובירושלים, מכיוון שהיא הוכחה כיעילה מבחינה ביטחונית ומצמצמת פיגועי טרור. בעוד 

בתקופת האינתיפאדה השנייה התיירות נפגעה קשה וחלה ירידה של כשני שליש במספר 

התיירים שנכנסו לישראל, הרי שמאז הקמת הגדר, התיירות צומחת ומספר התיירים 

המגיעים לישראל עולה בהתמדה ואף שובר שיאים חדשים, כאשר אנו יודעים כי מרבית 

התיירים משלבים את ירושלים כיעד במסלול הביקור שלהם בישראל. למרות זאת לגדר 

ההפרדה השלכות אחרות שאינן חיוביות, הנוגעות למשמעויות של היותה מכשול פיזי 

וסביבתי, אדמיניסטרטיבי ותדמיתי הפוגע ומקשה על פיתוח התיירות. ניתן להתייחס 

נושאים  בכמה  ובמיוחד  בירושלים  התיירות  על  הביטחון  גדר  של  מגוונות  להשפעות 

בולטים: הגדר כמכשול פיזי אדמיניסטרטיבי וסביבתי לפיתוח התיירות בעיר ירושלים, 

הגדר כמכשול תדמיתי בינלאומי עבור התיירות לירושלים והגדר כאטרקציה של ׳תיירות 

אופל׳ )Dark Tourism( בעיקר ביקורתית, המדגישה בפני התיירים את המחיר החברתי-

סביבתי השלילי של הקמת הגדר בכך שהיא מהווה טרגדיה לקהילות החיות סביבה, 

עובדה שבולטת במיוחד באזור עוטף ירושלים. 

כעיר רב דתית ורב תרבותית, ירושלים היא עיר מורשת יוצאת דופן, עשירה בנכסים של 

נופי טבע ומורשת תרבותית וארכיטקטונית. לכן בעיר זו חשובה במיוחד השמירה על 

הנוף והחזות העירונית כמכלול. המונומנטים, הגדרות והחומה בגובה 9-8 מטרים, בעלי 

בולטות רב בנוף העירוני, הנצפים מאזור העיר העתיקה, מאזור בית-לחם, מאזור רכס 

העירוני  הנוף  של  הרצף  מובהק את  באופן  קוטעים  נוספים,  וממקומות  הנציב  ארמון 

והתרבותי הרגיש של ירושלים, ולכן פוגעים באופן משמעותי באיכות המוצר התיירותי 

הגדר אשר  תוואי  על  רבים  ויכוחים  ועולים  עלו  זה  נושא  רקע  על  העיר.  של  הייחודי 

העירונית  התיירות  תכנון  של  מבט  מנקודת  כי  נראה  המשפט.  בבתי  לעתים  נידונים 

ולהשקיע מחשבה בתכנון  הנופית החדשה  למציאות  בירושלים חשוב לתת את הדעת 

מתאים המתמודד עם המציאות של אלמנט נופי דומיננטי כמו גדר ההפרדה.

ביזמת  בית-לחם—ירושלים  השלום  מרוץ  של  הספורט  אירוע  של  המקרה  מחקר 

יעדיו בשילוב בין עידוד צליינים  ניתן ללמוד כי אכן הוא הצליח לממש את  הוותיקן 

קתולים להגיע לארץ הקודש, לאימוץ הרעיון של תיירות ושלום, שמחזק עוד יותר את 

החוויה הצליינית-דתית עם תרומה סימבולית לשלום בין עמים ודתות באזור. המאמר 

מצביע על שלושה ממדים דומיננטיים המתרחשים ומבטאים את התהליכים המונעים 

פעילות  והשלכות  ההפרדה׳  ׳חומת  את  החוצה  ספורט  אירוע  וניהול  מקיום  כתוצאה 

תיירותית זו על קידום שלום בין העמים מהצדדים השונים.
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האירוע  סביב  כי  נמצא  זמן  לאורך  והתפתחות  לצדדים  המשותף  הארגוני  בממד 

וניכר כי  ושיתוף פעולה מצוינים בין כלל המוסדות והארגונים,  נוצרה מערכת תיאום 

למרות המחלוקת הגאופוליטית המתמשכת בין ישראל לרשות הפלסטינית, זו לא הפריעה 

שנות  לאורך  כאשר  בהצלחה,  האירוע  את  יחדיו  ולארגן  פעולה  לשתף  הצדדים  לשני 

קיומו גדל מספר המשתתפים באופן משמעותי )מעשרות בשנים הראשונות לקיומו ועד 

לכחמש מאות בשנים האחרונות(. הממד החברתי של עמדות המארגנים והמשתתפים 

)כפי שעלה ממדגם של ראיונות( מראה שקיימת הסכמה שהאירוע מוצלח מאוד ומשיג 

ושיתוף פעולה באזור. בממד התקשורתי,  את מטרותיו, כולל עידוד אווירה של שלום 

לחשיפה  מובהק  באופן  תורם  כי האירוע  עולה  ומסר של שלום,  חיובי  דימוי  המבטא 

תקשורתית חיובית של האזור ומעביר נרטיבים ומסרים עם משמעות וסמליות של שלום 

והמדיה  ואלה משתקפים באמצעי התקשורת  לו,  הנלוות  והפעילויות  בסקירת המרוץ 

המקומית, האזורית והבינלאומית. הדבר חשוב במיוחד על רקע העובדה שהאזור בולט 

לרוב בסקירה תקשורתית סביב חילוקי הדעות הגאופוליטיים הקיימים בו וכאן מדובר 

במסר שמבליט שיתוף פעולה ופעילות משותפת של רצון טוב. 

תרומת המחקר למדיניות תיירות בירושלים

מחקר זה מציג טיפולוגיה המעלה את הנושאים הבולטים בהשלכות גדר הביטחון על 

התיירות בעיר ירושלים ויכול לשמש כנקודת פתיחה טובה להמשך מחקר ותכנון עירוני 

תיירותי בר קיימא ואפקטיבי, אשר נועד להתמודד ולהתייחס לתוצאות מכשול ההפרדה 

בעיר כגורם בעל משמעות והשלכות רבות, תוך שאיפה לצמצום ההשלכות השליליות 

על התיירות בעיר. עולה כי אירוע מרוץ השלום ואירועים דומים יכולים לשמש דוגמא 

טובה ולהיות מאומצים לגיבוש אסטרטגיה של ניהול הדימוי השלילי של גדר ההפרדה 

בירושלים, ולתרום משהו לשיפור דימוי היעד הקיים. נכון שמדובר בתרומה צנועה של 

אירוע יוצא דופן, אך במציאות הגאופוליטית של גדר ההפרדה בירושלים, קימת חשיבות 

תיירות  אירועי  וקידום  הגדר,  כתוצאה מהקמת  הקיים  השלילי  הדימוי  לשבירת  רבה 

המעודדים מסרים חיוביים וקונסטרוקטיביים של אווירת שלום ושיתוף פעולה. בנוסף, 

נראה כי חשוב והכרחי לעסוק באלמנט של גדר ההפרדה בהקשר של תכנון התיירות 

הסביבתיות,  הפיזיות,  השלכותיה  עם  מפוקחת  התמודדות  תוך  בירושלים,  העירונית 

האדמיניסטרטיביות והתדמיתיות. 
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עולי רגל מתפללים בתחנה השנייה (תחנת ההלקאה) בוויה דולורוזה 
(www.goisrael.com צילום: מתוך קובץ תמונות של משרד התיירות של ישראל)

צופים בתפילה ברחבת הכותל המערבי (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)
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פרק 8: 
מעורבות הציבור בפיתוח התיירות

בערים היסטוריות: 
המקרה של העיר העתיקה בירושלים 

קובי כהן-הטב115

מבוא 

אחד הפרמטרים המדוברים ביותר בשנים האחרונות בתחום ניהול ופיתוח התיירות נוגע 

בנושא שיתוף ומעורבות הציבור בתהליכי קבלת החלטות. אלה יהיו מסובכים במיוחד 

כאשר מדובר בערים היסטוריות מאוכלסות בעלות רגישות פוליטית, חברתית וכלכלית 

ירושלים,  לפיתוח  הרשות  באמצעות  ישראל,  ממשלת  בירושלים.  העתיקה  העיר  כמו 

עיריית ירושלים ורשות העתיקות יזמו בשנים האחרונות פעולות התחדשות ושימור בעיר 

העתיקה בירושלים על בסיס הנעת תהליך בר-קיימא בעיר העתיקה. במסגרת זו נעשה 

במקום.  החיים  מציאות  על  הקונפליקטים  של  השפעתם  למיתון  דרכים  להציע  ניסיון 

כמרכזיים  שזוהו  תחומים  שלושה  בין  לאזן  כיצד  לבחון  ניסו  ותוצריו  התכנון  תהליך 

בחייה של העיר, באמצעות שימור המורשת הבנויה כחוט מקשר ביניהם: חיי יום-יום — 

Living City; דהיינו, הצורך בחיזוק העיר העתיקה כמרקם חי ותוסס המשמש למגורים 
שלוש  של  מורשתן  והבלטת  ובנייני-ציבור  מוסדות  חיזוק  נפש;  מ-35,000  למעלה  של 

תיירות —  ותרבותיים;  דתיים  היסטוריים,  ערכים  המייצגת  המונותיאיסטיות,  הדתות 

ניהול ופיתוח תשתיות התיירות על כל סוגיה וגווניה, התיירות הדתית (צליינות), תיירות 

האורבנית  ברקמה  התיירות  ושילוב  ובין-לאומית  מקומית  תיירות  והתרבות,  המורשת 

הכוללת. 

כיום,  המתרחש  התיירותי,  הפיתוח  על  כי  היא  זה  מאמר  של  המרכזית  המסקנה 

או  המקומית  בתשתית  שיפורים  כמו  המקומית,  לקהילה  ברור  תוצר-לוואי  להעניק 

סוציו-אקונומית  סביבה  דורש  חזק  תרבותי  תיירות  סקטור  מצוקה.  שכונות  שיקום 

במיוחד  המארחת,  החברה  לטובת  השימור  מן  הצומחים  הרווחים  הפניית  משגשגת. 

115 כותב שורות אלה היה אחראי על כתיבת פרק התיירות בתכנית ההתחדשות והשימור של העיר העתיקה 

לאונסק״ו  הישראלי  בוועד  עולמית  למורשת  הוועדה  יו״ר  טרנר,  מייק  לפרופ׳  נתונה  תודתי  בירושלים. 
וראש צוות התכנון של התכנית, על הערותיו המועילות בכתיבת המאמר. עם זאת, כל שנכתב בו הוא על 

אחריותי בלבד. 
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ראשונים  ניצנים  להנביט  יכולה  בירושלים,  השוררים  אלה  כמו  אי-אמון  של  בתנאים 

של אמון הציבור בביצוע הפרויקטים לתועלת האוכלוסייה המקומית. המפתח להצלחה 

הוא אינטגרציה נבונה של הפעילות התיירותית במרקם העירוני, הן מבחינה חברתית והן 

מבחינה כלכלית. וכך, כאשר בבוא היום יגיע הפתרון הפוליטי המיוחל, תהיה לו תשתית 

מקומית איתנה להישען עליה. 

מאז 1967 נתונה העיר העתיקה בירושלים לשליטה ישראלית, אולם תושביה הערבים 

אינם מכירים בריבונות ישראל ואינם משתתפים בבחירות המוניציפאליות המתקיימות 

בעיר. הדבר ניכר היטב במציאות החברתית, הכלכלית, התרבותית והפוליטית של מזרח-

ירושלים ואף במארג היחסים הבעייתי השורר בין העיר המזרחית לחלקיה המערביים, 

המאוכלסים ברובם ביהודים. כוונת השורות הבאות אינה להציע פתרון מדיני לסוגיית 

ירושלים, אלא לטעון כי יש לייחד לתיירות מקום מרכזי בפתרון עתידי של סוגיה זו, 

ובמיוחד למעורבות הציבור ולשיתופו בניהול ובפיתוח התיירות במזרח-ירושלים, בפרט 

בעיר העתיקה. 

התיירות לעיר העתיקה בירושלים היא מרכיב מרכזי וחשוב ביותר בענף התיירות 

בהתמדה.  עולה  והמספר  בני-אדם  מיליון  כשבעה  בה  מבקרים  שנה  מדי  בישראל. 

מבקרים.  של  גדולות  כמויות  להכיל  ערוכות  אינן  הקיימות  הפיזיות  שהתשתיות  אלא 

בחלקים רבים של העיר העתיקה, התושבים חיים בצפיפות ובאזורים אחדים נוצר גודש 

מבקרים. 

ממשלת ישראל, באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים (הרל״י), עיריית ירושלים ורשות 

העתיקות, יזמו, בשנים האחרונות, פעולות התחדשות ושימור בעיר העתיקה בירושלים 

על בסיס תהליך בר-קיימא (על המושג ׳קיימּות׳ ראו בהמשך). במסגרת זו נעשה ניסיון 

למתן את השפעתם של הקונפליקטים על מציאות החיים במקום. תהליך התכנון ניסה 

את  שהנחה  הבסיסי  העיקרון  לעיל.  שנזכרו  תחומים  שלושה  בין  לאזן  כיצד  לבחון 

העתיקה  בעיר  והתיירותית  הצליינית  החוויה  על  כי  קבע  שהתגבשה,  הפעולה  תכנית 

ושברירית.  מורכבת  היא  זו  שרקמה  למרות  המקומית,  החיים  ברקמת  משולבת  להיות 

הנחת הבסיס היתה שניהול ופיתוח תיירותי אחראיים יכולים לחזק ולייצב את הבסיס 

הכלכלי של האוכלוסייה המקומית ולאפשר את האיזון העדין בין לחצי התיירות לבין 

חיי היום-יום. תהליך התכנון ותוצריו נועדו להיות מן הכלים החשובים לשיפור איכות 

לשמר את  מגורים הולמת, ובה בעת  החיים של תושבי העיר העתיקה ביצירת סביבת 

בת- בתפיסה  המקומית  והכלכלה  התיירות  לניהול  תנאים  ולהבטיח  הבנויה  המורשת 

קיימא. במילים אחרות, תפיסה זו תענה על צורכי האוכלוסייה מצד אחד ותתווה דרכים 

לקליטת היקפים גדולים יותר של מבקרים מצד שני. על רקע זה, המאמר שלהלן מבקש 
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להתרכז במעורבות הציבור ושיתופו בתהליכי ניהול ופיתוח התיירות בערים היסטוריות 

ובמיוחד במצבים בהם שורר קונפליקט לאומי ותרבותי.

העיר  על  ובעולם  בארץ  שנכתבו  רבים  מחקרים  על  נשענת  שהתגבשה  התכנית 

ההיסטורית-התיירותית, על תכניות שונות שעסקו בירושלים בכלל ובעיר העתיקה בפרט, 

ירושלים  עיריית   ,(1997  ,1996  ,1994  ,1993  ,1988) התיירות  משרד  של  תכניות  ובהן 

(2007), החברה לשיקום הרובע היהודי (2002) וה-Welfare Association (2003). כמו כן 

נבדקו נתונים סטטיסטיים רשמיים בנושאים הקשורים לפעילות התיירותית והתפרסמו 

וסקרים   (2008) ירושלים  מכון   ,(2009  ,2008) לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  על-ידי 

נוספים שבדקו, בשנים האחרונות, היבטים נוספים בצדדיה התיירותיים של העיר, כגון 

סקרים של מכון דחף (1993) ומכון ׳גאוכרטוגרפיה׳ (2009) ותכנית האב לתחבורה (2008). 

להשלמת התמונה נערכו סקרי פעילות מסחרית (הרשות לפיתוח ירושלים, 2008), סקר 

מבקרים, וכן ראיונות עם בעלי תפקידים, מפעילי אתרים ומורי-דרך (כהן-הטב, 2009, 

א; 2009, ב; 2009, ג). 

הפעולה  תכנית  בהצגת  הדיון  יתרכז  הממצאים,  וסיכום  המקורות  שלל  לאור 

מודרנית.  לתיירות  כמוקד  בירושלים  העתיקה  העיר  לניהול  התכנון  בצוות  שהתגבשה 

הצגה זו נחלקת לשלושה חלקים עיקריים: בחלק הראשון יובאו קווים מנחים שלוקטו 

המבקשת  היסטורית  לעיר  המומלצת  לפעילות  בנוגע  הכללית  המחקר  ספרות  מתוך 

לקלוט תיירותית מודרנית. עקרונות אלה נוגעים לתחום השימור, שיתוף הציבור ותבניות 

פיתוח המקובלות בערים היסטוריות-תיירותיות. בחלק השני יוצגו המאפיינים הבולטים 

בתחום התיירות בעיר העתיקה בירושלים, ובכלל זה ניתוח ההיצע והביקוש של המערכת 

וגורמים  אילוצים  וכן  וצווארי-בקבוק,  מוקדי-גודש  ניתוח  על  דגש  עם  התיירותית, 

את  המייחד  המצב  לאור  העתיקה.  בעיר  התיירותית  המצב  לתמונת  הקשורים  נוספים 

ירושלים ולאור עקרונות הפעולה שיש לנקוט, יוצגו בחלק השלישי דרכי פעולה מומלצות 

לניהול התיירות במרחב העיר העתיקה של ירושלים, כולל התייחסות לניהול הביקושים, 

התנהלות מרחבית ומעורבות הציבור בתהליכים השונים. 

רקע תיאורטי 

כפועל יוצא מן הגידול במספר המבקרים בערים היסטוריות, התפתחה מודעות לשימורם 

של אתרים היסטוריים. השימור הפך לחלק מתפיסה חברתית-תרבותית כוללת, המעמידה 

בראש מעייניה את איכות הסביבה והחיים, את ההמשכיות ואת היציבות. הדגש מושם על 

שילוב אופטימלי בין הגורמים השונים המושפעים ממספרי המבקרים הגדלים והולכים 



196

ומתכניות הפיתוח התיירותיות, ומתחזקת ההכרה בצורך לאזן בין שימור לבין פיתוח של 

.(Prentice, 1993) נופי תרבות ומרקמים חברתיים

במספרי  גידול  בצד  לשימור,  הראויים  היסטוריים  ומכלולים  אתרים  של  ריכוז 

כיצד  כמו:  תכנוניות  שאלות  מעלים  כאלה,  לאתרים  דווקא  להגיע  הרוצים  המבקרים 

כך  ובתוך  התיירותית,  הפעילות  התרחבות  עם  בבד  בד  האתרים  שימור  את  מנהלים 

בין  שורר  ומתמיד  טבעי  מתח  השוטפים?  החיים  את  לנהל  ולתושביה  לעיר  מאפשרים 

והשקעות  עסקים  לעודד  הרצון  בין  המקומי;  התושב  צורכי  לבין  המבקר  של  הביקוש 

תפיסות  לבין  אלה  כל  ובין  הקיים,  ההיסטורי  הגרעין  את  בשלמות  לשמר  הרצון  לבין 

שונות של פיתוח. ברור שבמקומות בהם השימור ההיסטורי הוא מרכיב כלכלי משמעותי, 

 Strange, 1997;) ישפיעו מתחים אלה על מבנה הצמיחה והפיתוח באופן משמעותי יותר

 .(Garrod & Fyall, 2000

המציאות המשתנה נדונה בהרחבה בספרות המחקר על יחסי הגומלין בין שימור, 

בבסיס   .(Timothy & Boyd, 2003;  Tunbridge & Ashworth, 1996) ומורשת  תיירות 

דיון זה עומדות שתי שאלות מרכזיות: האחת, איזו מורשת יש לשמר? והשנייה, הנובעת 

אלה  בדיונים   .(Ashworth, 1997) משמרים?  מי  לטובת  הראשונה,  מן  רבים  במקרים 

כמרכיב  התכנון  את  בחשבון  להביא  יש  והפיתוח  השימור  שבתהליך  ההכרה  התגבשה 

מרכזי, וכי יש לתת מקום נרחב לבחינת יחסי הגומלין בין גורמים שונים כגון מורשתם 

המודרניים,  הביקוש  בתנאי  וניהולם  תכנונם  ואופן  עצמם  האתרים  המבקרים,  של 

 Poria,) הביקור  באתרי  הפיזיים  והתנאים  ומורשתה  המקומית  האוכלוסייה  מאפייני 

Rrichel & Biran, 2006). ראייה זו התפתחה גם לאור מחקרים שהכירו בכך שתיירות 
המורשת אינה הומוגנית ומתקיימת בה הטרוגניות רבה הן מבחינת אתרי המורשת והן 

 Poria, Biran & Rrichel,) מבחינת ההבדלים בין קבוצות התיירים המתעניינים במורשת

.(2006; Stebbins, 2007

בשנים האחרונות נאלצות ערים היסטוריות רבות להתמודד עם מציאות של צריכה 

מוגזמת (over-consumption) של היצע התשתית המקומית ואתרי המורשת למיניהם, 

לבין  התושבים  בין  החברתי  בקונפליקט  גידול  קרקע,  לשימושי  גוברת  דרישה  מול 

המבקרים והשפעות סביבתיות גדלות שהתיירות גורמת. כל זה הוביל לאימוץ מדיניות 

של פיתוח בר-קיימא ולשימוש במושג ׳תיירות בת-קיימא׳ (Sustainable Tourism) כדי 

שהמציאות  לכול  כבר  ברור  היום  בני-קיימא.  לאפיקים  החדשה  המציאות  את  לנתב 

 McKercher) והחברתי  הפיזי  המרקם  של  משותף  וניהול  רגולציה  התערבות,  מצריכה 

du Cros, 2002 &). היום מושם דגש מרכזי על ניהול התיירות בזיקה לחברה, לתרבות 
ולהתפתחות תודעת השימור המקומית. בניגוד לשלהי המאה ה-19 — אז דובר על הצלה 
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 Heritage ועל שימור הקיים — כיום מדברים במונחים של תכנון מורשת וצרכנות מורשת

 Ashworth & Tunbridge, 2000; Strange, 1997;) .Planning, Heritage Consumption
של  המקרה  לדוגמה,  כך,   .(Duncan, Robertson & Guerrier,1998; Shackley, 1998
העיר ההיסטורית קיימברידג׳ שבאנגליה, מלמד כי מוקד התכנון והניהול התיירותי של 

העיר מתרכז במהלכים שתכליתם להגן עליה ולתעל את המבקרים כך שתימצא נקודת 

האיזון בין הגדלת הרווחים מתיירות לבין ההתמודדות עם הבעיות שהיא יוצרת, או כמו 

שנאמר בתכנית ניהול התיירות של העיר מ-2001 (עמ׳ 8):

Managing tourism׳s impacts on the environment, communities and the 
economy to make sure that the effects are positive rather than negative for the 
benefit of the future generations (Cited in Maitland, 2006).

מחקרים שונים שבוצעו בהיבט תיירותי על ערים היסטוריות שונות לימדו כי לא ניתן 

 Ashworth & Tunbridge,) לנהל את התיירות בערים היסטוריות על פי מודל אחד בלבד

p. 138 ,2000). ואולם מקרי-מבחן שונים עשויים ללמד על תבניות דומות של מדיניות 
פיתוח ושימור אתרים ועל מעורבות ׳השחקנים׳ הרלוונטיים בתהליכי קבלת ההחלטות, 

 Russo & van der) כגון שיתוף הציבור, או על מידת היישום של תכניות פיתוח שונות

שימור  על  בדיון  האחרונות,  בשנים  ביותר,  המדוברים  הפרמטרים  אחד   .(Borg, 2000
הציבור  ומעורבות  שיתוף  של  בנושא  נוגע  תיירות,  בניהול   (Sustainability) וקיימּות 

ובשאיפה לביזור תהליכי קבלת ההחלטות. מדיניות של תיירות בת-קיימא — במיוחד 

העתיקה  העיר  כמו  ואורבנית  חברתית  רגישות  בעלות  מאוכלסות  היסטוריות  בערים 

בירושלים — שואפת להתמקד בתלות ההדדית שבין נציגי תעשיית התיירות לבין נציגי 

הקהילה המקומית וקבוצות הדואגות לסביבה, וזאת על מנת לפעול יחדיו לשיפור איכות 

העתיד.  לטובת  המקומית  והתרבות  המורשת  מקורות  ולשימור  התושבים  של  החיים 

שהתכנון  הצורך  את  מדגישות  העירונית  התיירות  ולניהול  לתכנון  העכשוויות  הגישות 

ממשל  גורמי  כמו:  האינטרסים,  בעלי  כל  את  ויערבו  בין-סקטוריאליים  יהיו  והניהול 

לאומיים ומקומיים, חברות פרטיות, קבוצות תושבים ואינדיבידואלים האמורים להיות 

מושפעים מפיתוח התיירות. בה בעת קיים אתגר מהותי-מרכזי והוא מעורבות התושבים 

צרכים  בעלות  שונות  קבוצות  בו  בהסכמה,  בנייה  של  תהליך  נוצר  התכנון.  בתהליכי 

שונים בקהילה, מגיעות להסכמה תוך כדי תהליך הפיתוח. יש דרכים רבות לשיתוף כל 

בעלי העניין הנוגעים לפיתוח התיירות, ובהן סקרי שביעות-רצון שוטפים בקרב תושבים 

לחברה  התיירות  תעשיית  חשיבות  את  המדגישות  חינוכיות  תכניות  בניית  ומבקרים; 

המקומית; קבוצות ייעוץ וועדות מקצועיות שלומדות ומלמדות נושאים העולים תוך כדי 

תהליך הפיתוח; שימוע ציבורי שוטף על ממצאי מחקר; שיתוף הציבור בתהליכי התכנון 
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 Amit-Cohen, 2002; Reid et el, 2004; Hampton,) וקבלת הצעות אופרטיביות לביצוע

המבקרים  של  באופיים  שהתחוללו  לתמורות  הדעת  את  לתת  יש  לדוגמה,  כך,   .(2005
כבאתרים  בירושלים,  אלו.  תמורות  של  התכנוניות  ולמשמעויות  הקדושים  במקומות 

קדושים אחרים בארץ ובעולם, אחד ממאפייניה של תיירות זו בתקופה המודרנית, הוא 

שרבים מן המבקרים הפוקדים מקומות קדושים, עושים זאת מתוך תחושת שייכות או 

. (Timothy & Olsen, 2000) סקרנות, ולאו דווקא מחובה דתית

שיתוף ומעורבות הציבור בתהליך הניהול, החל משלב התכנון, השימור ואף הפיתוח 

התיירותי — יהיה מסובך גם בתנאים רגילים ועל אחת כמה וכמה כשהאתר המדובר 

נתון בקונפליקט תרבותי, דתי, לאומי או פוליטי. דוגמה בולטת למתח כזה ניתן למצוא 

במתרחש בעשור האחרון בנצרת. חשיבותה של נצרת לעולם הנוצרי אינה מוטלת בספק: 

המאה  אמצע  עד  לנוצרים.  ביותר  הקדושים  האתרים  מן  אחדים  נמצאים  בתחומה 

ה-20 היו רוב תושבי העיר נוצרים, אלא שמזה עשורים אחדים רוב תושביה מוסלמים, 

והנוצרים הפכו בה למיעוט קטן והולך. מחקרים אחדים בדקו את הפיתוח התיירותי 

המקומית.  האוכלוסייה  יחס  של  המבט  מנקודת  זו  בעיר  האחרונות  בשנים  שהתרחש 

במחקרים אלה נמצא שלזהות הדתית של האוכלוסייה היה וישנו מקום מרכזי ביחסה 

למורשת של העיר ולכיווני התפתחותה התיירותיים. המחקרים השונים המליצו לשתף 

את חלקי הציבור השונים בתהליכי התכנון, השימור והפיתוח התיירותי, על מנת לנסות 

 Uriely, Israeli & Reichel, 2002; Uriely,) להגיע להצלחה אופטימלית בתחומים אלה

 .(Israeli & Reichel 2003; Cohen-Hattab & Shoval, 2007

למעורבות  בנוגע  התיירותית  המחקר  בספרות  שנדונה  נוספת  פיתוח  תבנית 

של  ההיסטורית  העיר  בבלגיה.   (Bruges) ברּוז׳  בעיר  התיירות  פיתוח  היא  התושבים, 

ברוז׳ הוכרזה כבירת התרבות של אירופה לשנת 2002, ובעקבות כך נקטו בה מדיניות 

הגבלת  שמשמעה   ,(concentration model) המרוכז׳  ׳המודל  המכונה  תיירות  לפיתוח 

הפיתוח התיירותי לאזור מוקצה ומובחן בתוככי העיר ההיסטורית, שם נמצאים מוקדי 

את  שבדקו  ה-90  שנות  משלהי  מחקרים  העיקריים.  ההיסטוריים-תרבותיים  המשיכה 

תגובות תושבי העיר הפנימית של ברוז׳ ותושבי חלקים אחרים של העיר ההיסטורית, 

הצביעו על שביעות-רצון רבה בקרב שתי הקבוצות: הן אלה המתגוררים באזור הפיתוח 

כלכלי  לשגשוג  מקור  בתיירות  רואים  אליו,  בסמיכות  המתגוררים  אלה  והן  התיירותי 

ולעלייה באיכות החיים. בברוז׳ הושג איזון בין שתי קבוצות האוכלוסייה החיות בעיר 

ההיסטורית בזכות מהלך שעירב את כלל תושבי העיר ההיסטורית למן ראשית התכנון, 

ההיסטורית- בעיר  שבמעמדו  היתרונות  את  ובעיקר  החסרונות,  את  מצא  אחד  כל  ובו 

 .(Beerhaert & Desimpelaere, 2001) התיירותית המתהווה
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בכנס בנושא ׳ניהול תיירות בערי-מורשת׳ שהתקיים לפני שנים אחדות, נעשה ניסיון 

ואתרי-מורשת  ערים  של  תיירותי  לניהול  אסטרטגיים  ועקרונות  הכללות  לכמה  להגיע 

היסטוריים. העקרונות שהוצגו בו הבליטו את המקום שיש לייחד לסביבה ולתושבי העיר. 

והמורשת,  השימור  על  איום  התיירות  בצמיחת  שראתה  מגישה  המעבר  על  דגש  הושם 

לגישה הרואה בפיתוח התיירות אסטרטגיה התומכת בשימור המורשת בדרך של פיתוח 

בר-קיימא; במעבר מגישת-על (top-down) לניהול התיירות עם כלים דומים לכל מקרה, 

לגישת-ניהול ריאלית הנעשית ׳מלמטה׳ (bottom up) ומספקת פתרונות לפי מידה לבעיות 

ספציפיות; במעבר מתכנון מוגבל וסקטוריאלי לתכנון אינטגראלי ורחב יריעה; במעבר 

מתן  על  המבוססת  התיירות,  לניהול  יותר  רכה  לגישה  נוקשים  וכלי-תכנון  מתקנות 

תמריצים כלכליים וביזור סמכויות לרמה המקומית; במעבר ממדיניות של ניהול ביקושים 

למדיניות מורכבת ומאוזנת יותר, שימת דגש על ניהול היצעים וביקושים במקביל ובתוך 

׳הממשלה  האומרת  מגישה  במעבר  מתאימה;  סביבתית  מדיניות  על  דגש  שימת  על  כך 

עושה הכול׳ לגישה המנחה את הממשלה לענות על הצרכים המקומיים; ובמעבר מגישה 

מוגבלת ופורמלית של קבלת החלטות, לגישה של ממשל מקומי הפותח את התהליך בפני 

 .(Russo, 2000) גורמים בלתי-פורמליים

אחת הדוגמאות הידועות בספרות המחקר למהלכים שננקטו ׳מלמטה׳ בעיר היסטורית 

בהכוון תיירות בת-קיימא, היא המחקר על התפתחות התיירות בעיר ההיסטורית יורק 

תיירים  וחצי  כמיליון  של  מרמה  התיירות  תעשיית  צמחה  זו  בעיר  באנגלייה.   (York)

באמצע שנות ה-70, לכארבעה מיליון תיירים בשנות ה-90. ביורק הוקמה שותפות בין 

 Tourism Strategy Forum השם  תחת  המקומיים  והפרטיים  הציבוריים  הסקטורים 

בה הושם דגש על פיתוח בר-קיימא ועל מעורבות קהילתית. כדי לערב את התושבים 

העתיקה,  העיר  של  שונים  בחלקים  שיקום  פעולות  שנעשו  לפני  לצורכיהם  ולהיענות 

התכנית  שאושרה  לפני  הסופית.  התכנית  ובבחירת  בסקר  תושבים  כ-3,000  השתתפו 

הסופית נערכו גם התייעצויות עם ארגוני נכים, פנסיונרים, רוכבי-אופניים והולכי-רגל. 

יוזמה מעניינת נוספת שננקטה ביורק היא ׳סוף-שבוע לתושבים׳: פעם בשנה מוזמנים כל 

תושבי העיר ליהנות חינם מן האטרקציות והמוזיאונים. מטרת היוזמה היתה להיטיב 

עם התושבים ולתת להם פיצוי סמלי על אי-הנוחות שהתיירות גורמת להם כל השנה, 

פעילים  שותפים  להיות  להם  לגרום  כדי  העיר  מורשת  את  להם  ולהכיר  אותם  לעניין 

בעידוד התיירות. ואכן, נוצרה הזדהות עמוקה של אזרחי יורק עם מורשת עירם, עד כדי 

כך שהקימו ׳ארגון מתנדבים ומדריכים׳, אשר מדריך סיורים חינם ברחבי העיר. סיורים 

יורק  תושבי  את  להכיר  המבקשים  תיירים  מושכים  והם  מאוד  פופולריים  נעשו  אלה 

 .(Bahaire & Elliot-White, 1999; Meethan, 1996) ׳האמתיים׳
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הניסיון של יורק מלמד שככול שתגדל המעורבות וההשתתפות של הקהילה המקומית 

בתעשיית התיירות, כן יתאם פיתוחה של תעשייה זו לצורכי התושבים וממילא יגדיל גם 

את סיכויי ההצלחה של תעשיית התיירות. פיתוח התיירות בצורה העולה בקנה אחד עם 

ערכי החברה המקומית מביא ליחס חיובי של התושבים אליו ולעליית ערכה של חווית 

 .(Orbaşli, 2000; Page & Hall, 2003) הביקור בעיר

מצב המחקר על תיירות בירושלים

המחקר על התיירות בעיר העתיקה בירושלים והשפעתה על חיי העיר בכלל, אינו גדול 

Cohen-) במיוחד, ומקומה של העיר העתיקה, בפני עצמה, נפקד ממנו כמעט לחלוטין

Hattab & Shoval, 2015). כותב שורות אלו ייחד את עבודת הדוקטורט שלו לבחינת 
התפתחותה של תופעת התיירות בירושלים בתקופת שלטון המנדט הבריטי (1948-1917) 

והממצא העיקרי של העבודה היה כי, לראשונה, בתקופה זו לא היתה ירושלים רק עיר 

דתית שמשכה בעיקר צליינים בני שלוש הדתות, כפי שהיה בתקופות שקדמו לה. המחקר 

העלה כי בתקופת המנדט התחוללה בירושלים מהפכה תיירותית של ממש, בה הפכה 

העיר, במובנים רבים, גם למרכז תיירותי מודרני ומתקדם במונחי אותה תקופה, שהעלה 

 Cohen-Hattab, 2001; Cohen-Hattab,) אותה לראשונה על מפת התיירות הבין-לאומית

ההיסטורית- העיר  למודל  בהשוואה  המנדטורית  ירושלים  גם  נבחנה  כך  בתוך   .(2006
 .(Cohen-Hattab, 2004) Tunbridge-ו Ashworth תיירותית של

מחקר אחר בחן את תהליך התפתחות שירותי האירוח בירושלים רבתי ב-150 השנים 

ללמד  כדי  זה  במחקר  אין  ואולם  ימינו,  ועד  החומות  מן  היציאה  מראשית  האחרונות, 

 Shoval & Cohen-Hattab,) על המתרחש בתחום שירותי האירוח בעיר העתיקה עצמה

2001). מספר מחקרים בחנו את דגמי הפעילות המרחבית של התיירים בירושלים. מחקר 
החלוץ בכיוון זה הוא של Bauman, על קבוצות צליינים בעיר. מסקנתו היתה כי קבוצות 

בביקור  המתאפיינים  שונים,  דפוסי-התנהגות  נוקטות  בירושלים  המבקרות  הצליינים 

שלו  הדוקטורט  בעבודת  פנה  שובל   .(Bauman, 1991) שונים  ובזמנים  שונים  באתרים 

לכיוון מחקרי זה ופיתח גישה תיאורטית ואמפירית ביחס לדגמי הפעילות המרחבית של 

תיירים. במחקריו נמצא כי לדתו של התייר נודעת חשיבות עליונה והיא הגורם המרכזי 

 Shoval, 2000; Shoval) המסביר את אופי הצריכה המפוצל של התיירים במרחב העירוני

Raveh, 2004 &). מחקר אחר זיהה דגמי פעילות מרחבית שונים של קבוצות תיירים 
יש  בירושלים  כי  והראה  ודתית,  לאומית  שונּות  על  המבוססים  בירושלים,  המבקרות 

 .(Shachar & Shoval, 1999) מרחבים תיירותיים נפרדים לקבוצות לאומיות שונות
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יוצא-דופן הוא המחקר על התחבורה בעיר העתיקה בירושלים, שהוא אחד הבודדים 

המטפלים בעיר העתיקה כיחידה מחקרית בפני עצמה ועוסק בשאלה הקשורה במישרין 

בהתייחס  ליעדים,  הנגישות  בניהול  התמקד  המחקר  התיירותי.  פיתוחה  בשאלת 

בירושלים  הנגישות  בעיות  כי  לימדו  המחקר  ממצאי  התחבורה.  ולאמצעי  לתשתית 

נובעות משילוב של מספר גורמים: תשתית תחבורתית בלתי-מספקת, בעיות סביבתיות 

הנעוצות בטופוגרפיה קשה ובצפיפות אורבנית, בעיות תפעול תיירותי הנובעות מניהול 

אתרים בלתי-מותאם או מכושר-נשיאה מוגבל של האתרים ובעיות תכנוניות הנובעות 

ממחסור בנתוני סקרים ובתקציבים (Israeli & Mansfeld, 2003). המחקר הציע מספר 

ויוצגו  בחשבון  הובאו  מהן  אחדות  אשר  העתיקה,  לעיר  הנגישות  לשיפור  אסטרטגיות 

בהמשך, בדיון על תכנית הפעולה לניהול התיירות. 

התיירות בעיר עתיקה בירושלים — ניתוח המצב הקיים

מאפייני ההיצע התיירותי — אתרים וצירים

בחינה של מפות וספרי-הדרכה והיכרות קרובה עם השטח מלמדות כי בעיר העתיקה 

ובעיקר  המקרים,  במרבית  אתרי-תיירות.  כ-110  יש  הקרובה  ובסביבתה  בירושלים 

בתחום שבין החומות, ישנה הלימה בין השיוך הדתי של האתר לבין מיקומו הגאוגרפי: 

אתרים יהודיים נמצאים בעיקר ברובע היהודי, אתרים מוסלמיים נמצאים בעיקר ברובע 

המוסלמי, אתרים נוצריים — ברובע הנוצרי, ואתרים ארמניים — ברובע הארמני. כמו כן 

ישנם אתרים חסרי שיוך דתי מובהק כגון: אתרים ארכיאולוגיים ומוזיאונים הנמצאים 

הזיתים,  הר  על  אתרים  המזרחית,  בעיר  שנמצאים  אתרים  להן,  ומחוצה  החומות  בין 

אתרים על הר ציון ואתרים בעיר דוד. האתרים החיצוניים הסמוכים לחומות נכללים, 

לרוב, במסלול הביקור באתרים שבין החומות (ראו איור 8.1). 

שבעיר  התיירותיים  והשוטטות  הביקור  ומתחמי  העיקריים  התיירות  צירי  בחינת 

העתיקה מלמדת כי תנועת המבקרים בה אינה מאוזנת על פני כל המרחב העתיק והיא 

נעה בעיקר בחלקים היותר מפותחים מבחינה פיזית — בעיקר במרחב שבין שער יפו, 

שער ציון, הרובע היהודי והכותל המערבי, לבין שער האריות, דרך הייסורים וכנסיית 

הקבר. במילים אחרות: בחלקים האחרים של העיר העתיקה, ובעיקר ברובעים המוסלמי 

והארמני ובחלקים ניכרים מן הרובע הנוצרי — היקף הפעילות התיירותית פחּות באופן 

אלה,  באזורים  התכנון  לאפשרויות  הקשור  בכל  רבה  משמעות  יש  זו  למציאות  ניכר. 

בהתחשב כמובן במגבלות השונות, כפי שיורחב בהמשך. 
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איור 8.1: ניתוח מרחבי שוטטות תיירותיים עיקריים בעיר העתיקה 
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יחד,  גם  המבקרים  ואת  המקומיים  התושבים  את  משמשים  העתיקה  בעיר  השווקים 

המורשת  מן  חלק  בהיותם  משיכה  גורמי  גם  בעת  ובה  פעילים,  אזורי-מסחר  בהיותם 

רחוב  ושרידי  הצלבניים  השווקים  לדוגמה:  כך,  העיר.  של  והארכיאולוגית  ההיסטורית 

הקארדו הרומי ברחוב בית הבד הפעילים עד היום או קטע הקארדו המשופץ והפעיל 

הרחובות  לאורך  משתרעים  הגדולים  והשווקים  המסחר  היהודי.  שברובע  מסחרית 

הראשיים של העיר העתיקה, ואזורי-מסחר חשובים נמצאים גם בחלקו הפנימי של שער 

יפו, ולאחרונה באזור המסחרי החדש המחבר את שער יפו עם אזור ממילא. מרכז מסחרי 

בעיקר  השער,  של  הפנימיים  ובחלקיו  שכם  לשער  והקרוב  החיצוני  בחלקו  מצוי  נוסף 

ברחוב הגיא וברחוב בית הבד. אזורי מסחר נוספים קיימים ברובע המוריסתאן הסמוך 

לכנסיית הקבר וברובע היהודי בואכה הכותל המערבי. בכל אחד מאזורים אלה מצויים 

המבקרים  אוכלוסיית  את  בעיקר  המשמשות  מזכרות  וחנויות  מגוונים  שירותי-הסעדה 

ולאו דווקא את האוכלוסייה המקומית. 

כחלק מתהליך ההתחדשות והשימור של העיר העתיקה נערך לאחרונה סקר שבדק 

את המצב הכלכלי של הסוחרים. במסגרת זו נעשו גם מיפוי וספירה של החנויות הפועלות 

באזורי המסחר העיקריים של העיר העתיקה (הרשות לפיתוח ירושלים, 2008). תוצאות 

המיפוי מלמדות כי התיירות היא המרכיב המרכזי והענף הכלכלי הראשי בתחום המסחר 

בעיר העתיקה בירושלים. נמצא כי חלקן היחסי של חנויות המזכרות, הקשורות במישרין 

בעיר  הפעילות  החנויות  מסך   28% מהוות  והן  ביותר  הגדול  הוא  התיירותי,  לביקוש 

העתיקה. בנוסף לכך נמצא ייצוג לענפים נוספים, המשרתים אף הם, במידה זו או אחרת, 

את התיירים ואת המבקרים בעיר העתיקה: חנויות תכשיטים (7%), חנויות מזון (22%), 

חנויות בגדים (18%) ואחרים (25%). ממצא נוסף התומך בחשיבות המרכזית של התיירות 

בכלכלת העיר העתיקה הוא ש-27% מן המשיבים ציינו כי יותר מ-50% מלקוחותיהם 

הם לקוחות בין-לאומיים, כלומר, מדברים שפה זרה, ולא ערבית או עברית. 

ואורחות  ההופעות  הפסטיבלים,   — העתיקה  בעיר  התרבותית  הפעילות  בחינת 

החיים — מלמדת כי העיר העתיקה אינה רק מרכז דתי, היסטורי ואדריכלי ייחודי, אלא 

גם מוקד משיכה להכרת אורחות-חיים ומנהגים בתחום הגסטרונומיה, מסורות הלבוש 

ועוד תחומי תרבות רבים ומגוונים המאפיינים את העיר דורות רבים. אין ספק שמרכיב 

מרכזי במשיכה של מבקרים לעיר העתיקה הוא שפעת הצבעים, הריחות, הצלילים, הרוח 

השילוב  בשעריה.  הבאים  פני  את  המקבלים  השונים  הדתיים  והריטואלים  התוססת 

התרבותי הייחודי של העיר העתיקה יוצר, ללא ספק, חוויה ייחודית ובלתי-נשכחת בלב 

המבקר בה. המגוון העצום של חנויות בסגנון מזרחי, חנויות המזכרות העמוסות, חנויות 

הבדים הצבעוניות, האוכל העממי — כל אלה הם אבן שואבת לתיירות מכל העולם. 
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היקף המבקרים

ירושלים היא יעד מוביל לתיירות הנכנסת לישראל, במיוחד מאז מלחמת ששת הימים, 

עם החלת הריבונות הישראלית על חלקה המזרחי של העיר. בהיעדר רישומים נפרדים 

כי  מניח  שלהלן  הדיון   — לבדה  העתיקה  לעיר  התיירותיים  הביקוש  למאפייני  ביחס 

מבקרים  בירושלים,  המבקרים  התיירים  כל  לומר  שלא  התיירים,  של  המכריע  חלקם 

בעיר  המבקרים  היקף  בהערכת  בעיר.  לביקורם  המרכזי  היעד  שהיא  העתיקה,  בעיר 

הבאה:  החלוקה  פי  על  בני-אדם   7,100,200 בה  ביקרו  כי  נמצא   2007 בשנת  העתיקה 

מחוץ  הבאים  וערבים  יהודים  ישראלים,  מבקרים   ;(14.5%)  1,031,900  — תיירים 

למטרופולין ירושלים — 3,462,400 (48.7%); מבקרים יהודים וערבים תושבי מטרופולין 

ירושלים — 2,612,900 (36.7%) (רשות התיירות — עיריית ירושלים, 2007). נתונים אלה 

לעומת  העתיקה,  בעיר  הארץ  תושבי  המבקרים  של  המכריע  חלקם  על  כמובן  מלמדים 

חלקם הקטן יחסית של התיירים הפוקדים אותה. הערכה לעתיד, הנעשית על סמך קצב 

הגידול הקיים, מלמדת כי בשנת 2020 יבקרו בה 11,183,000 איש; בשנת 2025 יבקרו בה 

13,745,800 איש, ובשנת 2030 יבקרו בה 17,425,100 איש (פסטרנק, 2008). הערכות אלו 

מעלות את הצורך בהיערכות מתאימה לניהול הגידול הצפוי בהיקף הביקושים.

מוקדי-גודש וצווארי-בקבוק תיירותיים

במסגרת עבודת התכנון נערכו כמה סקרים ובחינות נקודתיות באתרים ובצירים ייעודיים, 

על מנת לאתר מוקדי-גודש וצווארי-בקבוק תיירותיים בצירים ובאתרים השונים בעיר 

העתיקה (כהן-הטב, 2009, א). נמצא כי רוב העומס בצירים המרכזיים העוברים בעיר 

העתיקה מקורו בתנועת האוכלוסייה המקומית ובתיירות הפנים ולא בתנועה של תיירות-

התיירות  באתרי  העומס  לבין  בצירים  העומס  בין  ישיר  קשר  נמצא  לא  כן  כמו  חוץ. 

השונים, וזאת ככל הנראה עקב העובדה שחלק הארי של התנועה בצירים הראשיים היא 

של אוכלוסייה מקומית. עוד נמצא כי מקורם של העומסים הגדולים בעיר העתיקה הוא 

באירועים ובחגים ולא בתיירות-חוץ — עובדה שיש להביא בחשבון בתכניות הפעולה 

לעתיד.

בנוסף לכך זוהו עומסים משמעותיים בשלושה מתחמים עיקריים: 

קתולים,  לנוצרים  בעיקר  ביותר,  המבוקש  האתר  היא  זו  כנסייה  הקבר:  כנסיית   

אורתודוכסים וארמנים וכן למבקרים שאינם באים אליה ממניעים דתיים מובהקים. 

קבוצות רבות של צליינים מקיימות תהלוכה לאורך 14 התחנות של דרך הייסורים, 
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שחמש האחרונות שבה נמצאות בתוך הכנסייה עצמה והאחרונה שבהן היא הקבר 

הקדוש עצמו. בתוך הכנסייה נוָצרים צווארי-בקבוק בשתי נקודות עיקריות: בכניסה 

לכנסייה, שהיא הפתח היחיד לכנסייה ומשמשת לכניסת ויציאת מבקרים; ובכניסה 

הצרה אל האדיקּולה — מבנה הקבר עצמו — המכילה מספר בודד של מבקרים בו-

זמנית ובכניסה אליה משתרך תור תמידי כמעט. בדיקה שנעשתה במסגרת עבודה זו 

העלתה כי זמן ההמתנה הממוצע לכניסה לקפלת הקבר נע בימי ראשון בין 35-30 

משך  דקות.  בין 25-20  שנע  האחרים,  בימים  הממוצע  ההמתנה  זמן  לעומת  דקות 

השהייה  משך  דקות.  כשתי  הוא  הקבר  בקפלת  מבקר  כל  של  הממוצע  השהייה 

הממוצע של תיירים בכנסייה כולה הוא כ-45 דקות ואילו צליינים שוהים בה כ-65 

דקות בממוצע (Cohen-Hattab, 2009a). במצב הקיים, כל גידול במספר המבקרים 

בכנסייה מחייב פתרונות לצפיפות הרבה שתיווצר בה. בתכניות התיירות שחוברו, 

בשנים האחרונות, ניתנו כמה פתרונות לשאלה זו אך אלה לא יושמו עד כה והמצב 

הבעייתי נותר בעינו. כך, לדוגמה, במסגרת ההיערכויות לקראת שנת 2000, נכתבו 

ב-1997 בתכנית התיירות של ישראל הדברים הבאים ביחס לכנסיית הקבר (הדגשים 

במקור): 

מבעיות  סובלת   — הקבר  כנסיית   — לנצרות  ביותר  והחשוב  המרכזי  האתר   

בטיחות קשות, כולל: גישה קשה לאתר לרכב חירום והצלה והעדר יציאת חרום 

מערך  כל  של  העיקרית  התורפה  נקודת  אסון...  במקרה  פינוי  תאפשר  אשר 

התיירות היא גומחת הקבר בכנסיית הקבר אשר הקיבולת המקסימלית שלה 

המערך  כל  של  תורפה  נקודת  מהווה  זו  נקודה  ביום.  איש  בכ-2000  נאמדת 

במקום  לבקר  יבקשו  והאורתודוקסים  הקתולים  הצליינים  כל  שכן  הצלייני 

זה. לפתרון בעיית אתר זה הועלו מספר רב של רעיונות החל בסגירת הגומחה 

לביקור  שניים  או  נציג  תשלח  קבוצה  שכל  בכך  וכלה  שיא  בתקופות  לביקור 

בגומחה כאשר יתר הקבוצה תשתתף בחוויה באמצעות מסכי וידאו. נושא זה 

הוא בעייתי ודורש פתרון מול העדות הנוצריות (קורץ, 1997, עמ׳ 66-65). 

אזור הר הבית/אל-חרם אל-שריף והכותל המערבי: המקום החשוב ביותר למוסלמים   

המבקרים בעיר העתיקה הוא אל-חרם אל-שריף. בפי היהודים נקרא המקום ׳הר 

הבית׳ והוא המקום הקדוש ביותר ליהדות. מאז ימי הביניים הפך הכותל המערבי 

לאתר התפילה המרכזי ליהודים בעיר העתיקה. מדרום ובסמוך להם מצויות חפירות 

של  רב  למגוון  ארכיאולוגי  משיכה  אתר  שהן  דוידסון),  (מרכז  הדרומיות  הכותל 

מוסלמים,  מתפללים  של  רבה  צפיפות  שוררת  אל-שריף  אל-חרם  באזור  מבקרים. 

שבתום  הצום׳  שבירת  ׳חג  הוא  אל-פיטר,  עיד  דוגמת  המוסלמיים  בחגים  במיוחד 
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חודש הרמדאן. עשרות אלפי מוסלמים נוהרים אל העיר העתיקה בשלושת ימי החג 

שכם  משער  המובילים  אלה  את  במיוחד  הסמטאות,  ואת  השווקים  את  וממלאים 

התיירות  לאתר  הנחשב  המערבי,  הכותל  ברחבת  גם  כך  למתחם.  הכניסות  לעבר 

הראשי של ישראל מבחינת מספר המבקרים בשנה, שם שוררת צפיפות רבה בימי 

החגים היהודיים. אלא שלהבדיל מכנסיית הקבר, רחבת הכותל הפתוחה למרגלות 

ישנה  השונות  הדתות  במועדי  מבקרים.  של  מאוד  רב  מספר  להכיל  יכולה  הכותל 

בשנים  הקרובה.  ובסביבתה  העתיקה  בעיר  ישראל  משטרת  של  מיוחדת  היערכות 

האחרונות פעולות אלו כוללות ניהול תחבורתי של מערך התנועה אל העיר העתיקה 

ובתוכה, כולל סגירת השטח שבין החומות לתנועת כלי-רכב. 

הרובע היהודי: מושך אליו בעיקר מבקרים ותיירים יהודים במשך כל ימות השנה   

ובמיוחד בחגים ובחול המועד. צוואר הבקבוק העיקרי בתחומי הרובע נוצר לאורך 

הלוי  יהודה  רבי  מדרגות  עד  ישראל  תפארת  ברחוב  ובעיקר  המסחריים  הרחובות 

מוגברת  תנועה  זה  בציר  ניכרת  האחרונות  בשנים  המערבי.  הכותל  אל  היורדות 

ביותר. מתכנני הרובע היהודי המחודש, לאחר 1967, ראו לנכון להפריד בין הפעילות 

רחוב  ואת  הרובע  רחבת  את  וייחדו  המקומית  האוכלוסייה  מגורי  לבין  המסחרית 

תפארת ישראל לפעילות מסחרית תיירותית. אלא שתכנון התיירות ברובע היהודי 

אולם   .(1988 (קרויאנקר,  מרובה  אז  היתה  שלא  לתיירות-חוץ,  בעיקר  בזמנו  פנה 

ההיקפים הגדלים של כלל המבקרים כיום ברובע, ובעיקר של ישראלים, אינם עולים 

בחגים  בעיקר  השיא,  בעונות  המקורי.  התכנון  של  הרעיוני  הבסיס  עם  אחד  בקנה 

נוצר  היהודי,  הרובע  את  פוקדות  וחיילים  תלמידים  של  שקבוצות  בעת  היהודיים, 

עומס כבד על התשתית הקיימת. 

יש להדגיש שתכנון וניהול צווארי הבקבוק צריכים להיעשות תוך התייחסות מיוחדת 

לכל מקרה ומקרה, בהתאם לאופיו של האתר, ציפיות והעדפות המבקרים, האפשרויות 

בעלי  באתרים  כי  יתברר  זה  באופן  התושבים.  ותגובות  הקיימות  והכלכליות  הפיזיות 

אופי דתי מיוחד, הצפיפות אינה פרמטר חד-משמעי וההתייחסות אליה לא תהיה דומה 

בקרב כל מי שמגיע לבקר באתר. בקרב עולי הרגל המגיעים לאתרים הדתיים ממניעים 

דתיים, ייתכן שהצפיפות באתר תיצור דווקא חוויה חיובית; כמו לדוגמה, ברחבת הכותל 

שלא  אלה  באתרים  המבקרים  אלה  זאת,  לעומת  הקבר.  לכנסיית  הכניסה  ברחבת  או 

מסיבות דתיות, עלולים לסבול מן הצפיפות ולחוש אי-נוחות רבה.
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תחבורה ונגישות לאתרים

רשת התחבורה הסובבת את העיר העתיקה והמוליכה אליה, היא עמוסה ומשרתת את 

התושבים ואת המבקרים גם יחד. התחבורה הציבורית אינה מספקת, והמערכת הנקראת 

׳חנה וסע׳ מוגבלת ומופעלת רק במקרים בודדים בשנה. בנוסף לכך, הדרכים שבין החומות 

הן היסטוריות, רובן סמטאות להולכי-רגל בלבד, והיכולת להרחיבן מוגבלת מאוד. היצע 

החנייה בין החומות ובסמיכות לעיר עתיקה אינו עונה על הביקוש התיירותי. במגרשי 

החנייה ולאורך הדרכים בין החומות ישנם בסך הכול כ-560 מקומות-חניה לאוטובוסים 

ולכלי-רכב פרטיים. סגירת החניונים בשבתות מגבירה את העומס בסופי-שבוע ויוצרת 

המתקיימים  רבי-משתתפים,  באירועים  גם  באזור.  החניה  מבחינת  בלתי-נסבל  מצב 

הוא  כיום  שניתן  הפתרון  הביקוש.  את  מספקים  אינם  הקיימים  החניונים  חול,  בימי 

סגירה זמנית של כל העיר העתיקה לתנועת כלי-רכב והפעלת מערך ׳חנה וסע׳ מחניונים 

מרוחקים (Israeli & Mansfeld, 2003; קראוס, 2008). 

נתוני הסקרים האחרונים מלמדים על הצורך בפתרונות מידיים עקב השימוש הרב 

לעיר  מגיעים  היהודים  מן  מחצית  כי  נמצא  פרטי.  וברכב  ציבורית  בתחבורה  שנעשה 

העתיקה ברכב פרטי, שליש מהם מגיעים בתחבורה ציבורית, בעיקר באוטובוס ו-17% 

מגיעים ברגל. תושבי מזרח-ירושלים, לעומת זאת, מגיעים רובם (59%) ברגל. החרדים 

מגיעים לעיר העתיקה בעיקר באוטובוסים (54%) ואילו החילונים והמסורתיים מגיעים 

מקום  יש  כי  עולה  האחרונים  הסקרים  מן  תיירים, 2007).  (עמדות  פרטי  ברכב  בעיקר 

העתיקה  העיר  בתחומי  המבקרים  של  המרחבית  ההתנהלות  בתחום  גם  לשיפורים  רב 

ואינו  מספק  אינו  השונים  לאתרים  ההכוונה  שילוט  כי  נמצא  הקרובה.  ובסביבתה 

 Cohen-Hattab,) אחיד וכי יש מחסור בלשכת-מידע מרכזית או בדוכני-מידע אזוריים 

.(2009b

גורמים משפיעים 

שני גורמים עיקריים משפיעים במישרין על התפתחות התיירות בעיר העתיקה בירושלים: 

היותה מוקד פוליטי: חשיבותה של העיר העתיקה חורגת מן התחום המקומי הצר.   

המודעּות העולמית למתרחש בירושלים ובחלקה המזרחי בפרט, היא כה גדולה עד 

שכל החלטה, אפילו בנושאים מקומיים של תכנון ובנייה, זוכה מיד לתהודה בין-

ואין  הישראלי-פלסטיני,  הסכסוך  ממוקדי  כאחד  נתפסת  העתיקה  העיר  לאומית. 

פתרון  על  יקל  הקדושים,  ולמקומות  העתיקה  לעיר  הנוגעת  הבעיה  שפתרון  ספק 

הסכסוך הכולל. בנסיבות הקיימות, לנוכח אי-רצונה של הקהילה הערבית המקומית 
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מספקת,  מעורבות  מגלה  אינה  היא  הישראלי,  לשלטון  פוליטית  לגיטימציה  לתת 

הערבית —  המקומית  והמנהיגות  העתיקה  העיר  תושבי  מצד  שיתוף-פעולה  וחסר 

בעיקר המוסלמית ובחלקה הנוצרית — בתהליכים התיירותיים המרחשים באזורי-

מגוריהם. 

המציאות החברתית-כלכלית: גורם נוסף שמשפיע על אופי העיר שבין החומות הוא    

שאינם  למוסלמים  בעיקר  העיר,  מתושבי  לרבים  חשוב  שירותים  מרכז  גם  היותה 

הגאוגרפיים  לתחומיה  מעבר  בהרבה  חורג  השפעתה  שמרחב  כך  בתחומיה,  גרים 

במסגרות  לומדים  הדתות  שלוש  בני  ותלמידות  תלמידים  ל-10,000  קרוב  הצרים. 

חינוכיות שונות בתחומי העיר העתיקה ומגיעים אליה מדי בוקר מכל חלקי העיר. 

המציאות החברתית-כלכלית הקשה שנוצרה בעיר העתיקה, בשנים האחרונות, נובעת 

בעיקר מהקמת גדר הביטחון, שהאיצה את ההגירה הערבית לתוך העיר העתיקה. 

ברובע המוסלמי — באזור שהיה גם קודם ירוד מבחינה פיזית — נוצר ביקוש רב 

ובפיתוח  החיים  בתנאי  הרעה  חלה  מכך  כתוצאה  רבה.  צפיפות  ונוצרה  למגורים 

הכלכלי והקהילתי וההידרדרות ניכרת בשטחים הפנויים, במרחב הציבורי ובמבנים 

מן  למעשה,  נובעות,  העתיקה  בעיר  הפיזיות  הבעיות  מן  רבות  תיירותי.  ערך  בעלי 

הצפיפות על היבטיה השונים וממצבם הפיזי המידרדר של המבנים ושל התשתיות. 

מן  צפיפות-מגורים   — לדונם  נפש  לכ-70  מגיעה  המוסלמי  ברובע  הדיור  צפיפות 

הגבוהות בעולם. אוכלוסיית העיר העתיקה בכללותה נמצאת במגמת גידול חרף רמת 

הדיור הנמוכה ולמרות המגבלות הפיזיות. את הגידול הנמשך בהיקף האוכלוסייה, 

בעיקר ברובע המוסלמי, ניתן לתלות במספר סיבות נוספות: מחסור בפתרונות-דיור 

חלופיים בתוך ירושלים, מחירי דיור נמוכים יחסית, ורצון האוכלוסייה לגור קרוב 

עד  שנאספו  הנתונים  אל-שריף.  הבית/אל-חרם  להר  ובעיקר  הקדושים,  למקומות 

העתיקה,  בעיר  ביותר  הירוד  הוא  המוסלמי  הרובע  של  הפיזי  שמצבו  מעידים  כה 

את  תואמת  אינה  ואחזקתן,  זה  ברובע  התשתיות  בפיתוח  העירונית  ושההשקעה 

קצב גידולו ופיתוחו. אחת המסקנות היא שהצלחה בפיתוח התיירות בעיר העתיקה 

תלויה במידה רבה בטיפול בצפיפות האוכלוסין. בהסתכלות חיובית, התיירות יכולה 

לשמש מנוף לשיפור מצבה הכלכלי של הקהילה, ודרכה ניתן להגדיל את ההשקעה 

הפרטית והציבורית בשיקום ושימור האלמנטים, המונומנטים והרקמה האורבנית. 

המנחים  הקווים  ולאור  בירושלים  העתיקה  העיר  של  התיירותית  המצב  תמונת  לאור 

העולים מספרּות המחקר הכללית, יוצגו בחלק הבא של מאמר זה כמה מדרכי הפעולה 

המומלצות לניהול התיירות במרחב העיר העתיקה של ירושלים, כולל התייחסות לניהול 
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הביקושים, התחבורה, הניידות וכן מעורבות הציבור בתהליכים השונים, לצד הפעילויות 

הרצויות בעיר היסטורית-תיירותית מודרנית.

ניהול התיירות — תכנית-פעולה

גיבוש תכנית לניהול ביקושים

יש לגבש תכנית לניהול ביקושי התיירות, שתופעל בארבעה כיוונים עיקריים: 1. ההיצע 

התיירותי — האתרים; 2. הביקוש התיירותי — המבקרים; 3. האכסון; 4. השיווק. 

מן  חלק  היא  העתיקה  העיר  בה  כלל-עירונית,  בראייה  להיעשות  צריכים  אלה  כל 

המכלול של ירושלים-רבתי. 

ההיצע: 

ההתערבות  אפשרויות  את  לעומק  לבחון  היא  זה  בתחום  המרכזיות  ההמלצות  אחת 

מנת  על   — הביקור  שעות  הרחבת  ובעיקר   — השונים  האתרים  של  הפתיחה  בשעות 

לבזר את לחץ הביקורים באתרים ובצירים העיקריים. בנוסף, לשם ביזור הלחצים מוצע 

אתרים  ׳אשכולות׳  ולחזק  רוקפלר  מוזיאון  כמו  פחות  ידועים  באתרים  ביקור  לעודד 

שאינם דווקא בתוך עיר העתיקה, אך סמוכים לה, כמו למשל אתרים על הר הזיתים. 

מומלץ לאמץ את העיקרון של ׳המודל המרוכז׳ שהוצג לעיל ולהמשיך לרכז את המאמץ 

העיקרי באזורים התיירותיים הקיימים, אולם ראוי לשקול את הרחבת גבולות האזורים 

הללו ולכלול בהם חלקים מן הרובע הנוצרי ובעיקר מן הרובע המוסלמי. מפעלי-פיתוח 

תיירותיים שיימצאו מתאימים באזורים אלה, יאפשרו לצמצם במידת-מה את הפערים 

בדרגת הפיתוח הפיזי וברמה הסוציו-כלכלית השוררים בין הרבעים השונים של העיר 

העתיקה. 

המחזיקים  כמו כן מוצע להקים מערכת שתעדכן ותיידע בזמן-אמת את התיירים 

מכשירים סלולאריים ואת סוכני הנסיעות ומדריכי התיירים על שעות-פתיחה עדכניות 

של האתרים ועל מצב התורים בהם. כמו כן מוצע לבחון מחדש היתכנות של ציר מבקרים 

מערך  גיוון  יהיה  בכך  היתרון  העתיקה.  בעיר  הגגות  טיילת  בסיס  על  ובטוח  מורשה 

המסלולים הקיים, הרחבת ההיצע של נקודות תצפית והתכנסות נוחות ומעניינות והקלה 

חלקית של העומס הקיים בצירי השווקים והפנייתו לצירים חלופיים. 
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הביקוש:

בין  הבחנה  ליצור  הצורך  עלה  התיירותי,  הביקוש  בתחום  לרכז  שיש  המאמץ  במסגרת 

להבחין  מוצע  לניהול.  פחות  הניתנים  יותר  קשיחים  פלחים  לבין  לנהל  שניתן  פלחים 

רוחנית  לחוויה  ברצון  המתאפיינים  מחו״ל,  התיירים  את  המאפיינים  הביקושים  בין 

לחוות  בחלקו,  לפחות  הרוצה,  הישראלי  הקהל  של  הביקושים  לבין  והיסטורית,  דתית 

אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. 

תבנית-פיתוח מומלצת היא גישה של ניטור (monitoring) וסימולציות על סמך תמונת 

המצב הקיימת, שתוביל לפיזור הביקושים על פני הזמן והמרחב. התפיסה היא של ׳ניהול 

שינויים׳ —  management of change, הפעלת ׳חיישן׳ תמידי שיזהה את השינויים בזמן-

בעיר  גם  ליישם  מציעים  שאנו  תפיסה  המתאימים —  התגובה  אופני  את  ויגבש  אמת 

כי  הראה  ומסלולים  אתרים  של  הנשיאה  כושר  של  רגישות  מבחן  בירושלים.  העתיקה 

לבד מן המאפיינים הפיזיים של האתר, נתוני הקיבולת של אתרים מושפעים מגורמים 

מזג  המבקרים,  מאפייני  התפילות,  זמני  לאתר,  בכניסה  סדרן  כגון:  ומשתנים,  נוספים 

או  הדפנות  בגובה  הרחוב,  ברוחב  לעתים  תלוי  צירים  של  הנשיאה  כושר  ועוד.  האוויר 

במפתח השמים. מטרת הניטור היא ליצור מערכת דינמית ומתפתחת לקבלת החלטות 

ולביצוען, שתפעל בהתאם לנסיבות המשתנות, על מנת שניתן יהיה לקיים מערך תיירותי 

הולם לעיר העתיקה ולצרכיה הפיזיים והתרבותיים המורכבים.

שיווק ומידע:

מערכת  ולבנות  נבחרים  פלחי-תיירות  אל  שיווק  מאמצי  להפנות  ממליצים  אנו 

דיפרנציאלית תומכת של תמריצים שונים לבעלי כושר-הוצאה גבוה יחסית. במקביל יש 

להפנות מאמצי-שיווק לתקופות השפל בהיצע האכסון, או לשים דגש על קיום אירועים 

בתקופות השפל. בהמשך יש לגבש סלי-ביקור ייעודיים באמצעות צוות-חשיבה מקומי 

ובחינת התאמתם של הסלים השונים לפלחי המבקרים למיניהם, מול משווקי תיירות 

שונים. גיבוש התדמית השיווקית ייעשה על פי המלצות המומחים. קידום נושא המידע 

למבקר יקודם באמצעות הקמת דלפקי-מידע לתיירים ו/או דיילים שינועו בשטח בשעות 

ובימים עמוסים. כמו כן מצופה כי בעידן הטכנולוגי יחול שיפור במערך המידע התיירותי 

והרחבתו באמצעות עדכון שוטף של אתר אינטרנט מזמין וידידותי למשתמש, שיהפוך 

לאחת מאבני היסוד של מערך השיווק והפרסום של העיר העתיקה בירושלים. זאת בצד 

מערכת עדכונים שוטפת שתופץ למכשירים סלולאריים מתקדמים (I-Phone). בתוך כך 

מוצע לשקול מעקב וניטור אחר תנועות התיירות בעיר העתיקה ולהפעיל משוב מרחבי 

וִעתי לאור הממצאים שיתקבלו. 
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אכסון:

מתן  לקדם  יש  נוספים  שירותי-אכסון  לבניית  מתאימים  ונמצאו  שאותרו  במקומות 

יש  המקומית.  הבנייה  לאופי  כמובן,  שתותאם,  במתכונת  לתוספות-בנייה  אישורים 

המצאי  לשיפור  העתיקה,  בעיר  שירותי-אכסון  לעידוד  תמריצים  מערך  בניית  לשקול 

הקיים, להרחבת מלונות קיימים ולשיפור התשתיות באזורי המלונות — הכול במסגרת 

האפשרויות הקיימות במרחב. כמו כן מומלץ לגבש מערך להשכרת דירות וחדרים בעיר 

העתיקה למעוניינים בכך, כפי שנהוג בערים היסטוריות אחרות בעולם. מערך כזה יעשה 

שימוש באמצעי הפרסום למיניהם, במיוחד באתר האינטרנט שאמור ללוות את הפעילות 

העתיקה  בעיר  הבילוי  אפשרויות  את  להרחיב  יש  בנוסף  העתיקה.  בעיר  התיירותית 

בסופי  במלונות  קבועות  ותרבות  בידור  לתכניות  תמריצים  באמצעות  הערב,  בשעות 

השבוע לתיירים ולקהל הרחב, במקומות שיוכלו להתאים לכך. 

תכנית תחבורה וניהול מרחבי

עקב הבעיות הרבות שעלו מניתוח מצב התחבורה הקיים, תכנית הפעולה מציעה לאמץ 

כמה מן הרעיונות העיקריים המופיעים בתכניות התחבורה שהתפרסמו בשנים האחרונות. 

בתחום התחבורה המוטורית מוצע לאמץ, מידית, את הגבלת הכניסה לכלי-רכב פרטיים 

ימות  בכל  לאמץ,  ראוי  זו  במסגרת  טקטיקות.  במגוון  שיופעל  וכוללני  מקיף  כפתרון 

השנה, את השיטה שהמשטרה נוקטת בימי-חג ובימים עמוסים אחרים, שעיקרה הגבלת 

הכניסה לעיר העתיקה לרכבים פרטיים ושינויים בהסדרי התנועה בצירים המקיפים. יש 

לעודד פתרון של ׳חנה וסע׳ וליצור מקומות חניה ועצירה נוספים סביב העיר העתיקה. 

ולאפשר  לעיר  מסביב  הקיימים  החניה  שטחי  של  מקסימאלי  לניצול  מיד  לפעול  מוצע 

לחנות בהם בשבת, חרף מחאת האוכלוסייה החרדית. 

מוצע  הקבר,  לכנסיית  ביחס  בעיקר  העתיקה,  בעיר  הרגל  הולכי  התנהלות  בתחום 

לפעול לביזור התנועה בכנסייה זו באמצעות עידוד תיירי המורשת לבקר בה בשעות לא-

מקובלות, בהנחה שלא ניתן להתערב בהסדרים הדתיים הנהוגים בכנסייה. כמו כן מוצע 

להאריך את שעות הביקור בדרך הייסורים באמצעות הארת המסלול ולאפשר לצליינים 

לעבור במסלול זה גם בשעות הלילה. בנוגע לרובע היהודי, לנוכח ההתגברות העצומה של 

תנועת המבקרים ברובע — ובמיוחד בציר תפארת ישראל — מוצע לעודד את התנועה 

בצירים נוספים ברובע היהודי, אך זאת כמובן לאחר בדיקה מעמיקה מול הנהלת הרובע 

ותושביו. 
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תכנית לפיתוח מודעות למעורבות ושיתוף הציבור

בירושלים,  העתיקה  בעיר  התיירות  לפיתוח  המוצעת  הפעולה  בתכנית  העיקרי  הנדבך 

המקומית  האוכלוסייה  ושיתוף  הציבור  מעורבות  להגדלת  אסטרטגיה  גיבוש  הוא 

ציבורי  שימוע  דרכים:  כמה  להציע  ניתן  התיירות.  בתחום  הפיתוח  ובתהליכי  בתכניות 

שוטף על תהליכי תכנון וקבלת הצעות לביצוע; קיום סקרי-שביעות-רצון שוטפים בקרב 

לאלה  התיירות  מן  המתפרנסים  המקומיים  התושבים  בין  הבחנה  ותושבים;  מבקרים 

כלל  את  לעודד  מוצע  זו  במסגרת  לאלה.  תמריצים  ומתן  רבּותא  כל  בה  רואים  שאינם 

התושבים למעורבות בתעשיית התיירות בעיר באמצעות הקמת ׳ארגון מדריכים׳ מקרב 

תושבי העיר העתיקה, שידריך סיורים ברחבי העיר. לסיורים אלה צפויים להימשך רבים 

המעוניינים להכיר מקרוב את תושבי העיר העתיקה ׳האמתיים׳, ואלה מצדם יקדמו את 

התיירות בעיר העתיקה. כמו כן מוצע לקדם יוזמה של ׳סוף שבוע לתושבים׳, במסגרתו 

יוזמנו כל תושבי העיר העתיקה ליהנות חינם מן האטרקציות והמוזיאונים. מטרת יוזמה 

זו היא להיטיב עם התושבים ולפצותם על אי הנוחות הנגרמת להם מהתיירות ולעניינם 

במורשת העירונית, וכך לגרום להם להיות שותפים פעילים בעידוד התיירות. 

מקצועיות  וועדות  קבוצות-ייעוץ  יפעלו  במסגרתו  חינוכי  מערך  להקים  מוצע  עוד 

הלומדות ומלמדות נושאים תיירותיים העולים תוך כדי תהליך הפיתוח. המערך שיוקם 

ישאף לקדם תכנית לימודי תיירות בבתי הספר בעיר העתיקה והתאמת התכניות השונות 

ארכיטקטוני  עניין  בעלי  חינוך  מוסדות  שילוב  ואף  המתפתחת,  החינוכית  למציאות 

בית- הקמת  להיות  צריכה  החינוך  מערך  של  העל  מטרת  העיר.  של  התיירותי  במערך 

ספר בינלאומי ללימודי-תיירות בעיר העתיקה, שיהיה ספינת הדגל של מעורבות ושיתוף 

של  אקדמיים  לימודים  ישולבו  זה  בבית-ספר  התיירות.  ובקידום  בפיתוח  האוכלוסייה 

מקצוע התיירות. הוא יהיה אחת מאבני היסוד של פתרון מדיני עתידי, בו תהיה העיר 

את  להבליט  מוצע  זה  בחזון  הבין-לאומית.  והתיירות  השלום  עיר  בירושלים  העתיקה 

הדתיים,  המאפיינים  יוצגו  בו  בין-דתי,  מרכז  הקמת  באמצעות  העיר  של  הייחודיות 

בהקשר  ומרכז-כינוסים  מוזיאון  יהיה  המקום  ירושלים.  של  והתרבותיים  ההיסטוריים 

לייחודה הבין-דתי של העיר העתיקה. ועדה ציבורית, בה יהיה ייצוג לבני שלוש הדתות 

המונותאיסטיות, תגבש תכנית חינוכית של מרכז בין-דתי, בה ישותפו עמותות ציבוריות 

להקמת  מקום  לאיתור  הוועדה  תיגש  יותר  מאוחר  בשלב  ובין-לאומיות.  בין-דתיות 

המרכז. ההמלצה היא לפתח, לבסס ולהדגיש את הייחודיות של ירושלים כעיר קדושה 

לשלוש דתות, ליצור מציאות שתייחד את העיר מכל עיר היסטורית-דתית אחרת וליצור 

המגוונים  האנושיים-תרבותיים  ההיבטים  לבין  הפיזיים  המכלולים  בין  אינטגרציה 

המייחדים את העיר העתיקה בירושלים.
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סיכום

בשנים האחרונות התקיימו כמה אירועי-תרבות ייחודיים ביוזמת הרשות לפיתוח ירושלים 

ועיריית ירושלים, ובהם אירועי ׳חמשושלים׳ שהתקיימו בעיר העתיקה. אירועים אלה 

מציינים את פתיחת עונת החורף בעיר, שעיקרם אירועים ייחודיים במוסדות התרבות 

והתיירות הפתוחים חינם לקהל הרחב בסופי השבוע של נובמבר-דצמבר, עד שעות הלילה 

המאוחרות. במסגרת הפרויקט נפתחים כ-30 מוסדות תרבות ותיירות בפני הקהל הרחב 

ללא תשלום, מן השעה 21:00 ועד 02:00 לפנות בוקר. במתחם העיר העתיקה התקבלו 

מוזיקליים  ממופעי-רחוב  ונהנו  העבר,  מן  דמויות  שגילמו  שחקנים  ידי  על  האורחים 

ומפעילות מסחרית ערה בשווקים, שכללה בתי-קפה ומסעדות. 

התיירות  ופיתוח  ניהול  תכנית  למימוש  הרבה  ותורמות  מקדמות  זה  מסוג  פעולות 

שהוצגה לעיל. פתרון מדיני לסכסוך הישראלי-פלסטיני טרם נמצא אמנם ומעמדה המדיני 

השנוי במחלוקת של ירושלים בעינו עומד, אך כוונת מאמר זה אינה להציע פתרון מדיני 

לשאלת ירושלים, אלא להציג תכנית לניהול ולפיתוח התיירות בעיר העתיקה ולהצביע 

על מקומה של התיירות בחשיבה הפוליטית העתידית. לטעמנו, אימוץ כמה מעקרונותיה 

של התכנית, וראיית התיירות כאופציה למציאת המשותף לכל הנוגעים בדבר, עשויים 

לשמש גשר חשוב לשלום עתידי וכולל בין ישראלים לפלסטינים.

תכנית הפעולה לניהול התיירות בעיר העתיקה מתייחסת למצב הפוליטי כפי שהוא, 

בו השליטה הפוליטית וביטחונית בעיר העתיקה היא ישראלית, אולם יש לשער שבהסכם 

שיעסקו  השונים  העירוניים  הגורמים  בין  הסמכויות  בחלוקת  שינויים  יחולו  עתידי 

העירונית  הסמכות  בין  וההתקשרות  הטיפול  ובדרכי  העתיקה  בעיר  התיירות  בפיתוח 

העתיקה  העיר  תהפוך  זה  שבמצב  לשער  יש  השונים.  התיירות  ושירותי  מתחמי  לבין 

בירושלים למוקד תיירות בין-לאומי, אליו יזרמו מיליונים רבים של תיירים בשנה בנוסף 

על התיירות המקומית. יש להניח שבהסכם-שלום עתידי יחול מהפך תיירותי שתמציתו 

מעבר מן המצב הקיים, בו באים מעט תיירים לירושלים ושוהים בה ימים ספורים — 

למצב בו ייתוספו אל המבקרים המקומיים תיירים רבים מאוד שיפקדו את העיר לימים 

רבים יותר. כך, לדוגמה, ייתכן מסלול תיירות שיפקוד כמה בירות מזרח-תיכוניות, ובהן 

חשוב  תפקיד  ולפיתוחה  התיירות  לניהול  יהיה  שתיווצר  החדשה  במציאות  ירושלים. 

מאוד. אם המהלכים המקדימים יכללו טיפוח יחסים בונים בין התיירות לבין הקהילה 

כלכליות,  אחרות,  פונקציות  עם  החיכוך  לאפשרויות  רבה  תשומת-לב  עם  המקומית, 

תרבותיות, פוליטיות וסימבוליות המיוצגות בעיר — יוכל להתממש במלואו החזון של 

אמור  כיום,  המתרחש  התיירותי,  הפיתוח  בין-לאומית.  ושלום  תיירות  כעיר  ירושלים 

להניב תוצר-לוואי ברור לקהילה המקומית, כמו שיפורים בתשתית המקומית או שיקום 
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שכונות המצוקה. סקטור תיירות תרבותי חזק, דורש סביבה סוציו-אקונומית משגשגת. 

סקטור כזה דורש כלכלה מקומית חזקה ומעורבות עמוקה של האוכלוסייה המקומית. 

אם הכלכלה המקומית תהיה חלשה ומדולדלת, לא נוכל לצפות להשתתפות האוכלוסייה 

של  בתנאים  זה.  ותרבותי  כלכלי  בענף  צמיחה  גם  נראה  לא  וממילא  התיירות,  בענף 

החברה  לרווחת  הרווחים  הפניית  במזרח-ירושלים,  כיום  השוררים  אלה  כמו  אי-אמון, 

המארחת תוכל להצמיח ניצנים ראשונים של אמון הציבור בביצוע פרויקטים לתועלת 

האוכלוסייה המקומית. המפתח להצלחה הוא, אפוא, אינטגרציה נבונה של ענף התיירות 

במרקם העירוני, הן מבחינה חברתית והן מבחינה כלכלית. כך, כשיגיע הפתרון הפוליטי 

המיוחל, תהיה לו תשתית מקומית איתנה להישען עליה. 

סיור סגוויי על רקע חומות העיר העתיקה (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)
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פרק 9: 
הוצאות תיירים צעירים בירושלים — 
מחקר באמצעות אפליקציה לסמארטפון

אלון כהני116

מבוא 

התיירותית  הפעולה  הם  לסוחר,  או  שירות  לנותן  והתשלום  הכיס  מן  הארנק  שליפת 

הבסיסית שתייר מבצע ביעד בו הוא מבקר. נתונים על הוצאות בסיסיות נמדדים ונדגמים 

כמעט בכל סקר תיירות גדול. עם זאת, נתונים על הפיזור המרחבי והִעתי של הוצאות 

להבין  וקובעי-מדיניות  חוקרים  של  ביכולתם  פוגע  זה  חסר  קיימים.  שלא  כמעט  אלו 

לעומק את השפעת התיירים על הכלכלה העירונית. נתוני התיירות בירושלים מתבססים 

על סקרים של משרד התיירות, שקנה המידה שלהם הוא לרוב ארצי.

מטרת מחקר זה היא לשפוך אור על המבנה המרחבי והִעתי של פעילות התיירים 

שימוש   — מידע  לאיסוף  חדשה  בשיטה  התבצע  המחקר  בירושלים.  והוצאותיהם 

באפליקציה לטלפון סלולארי, המאפשרת לדעת היכן התייר נמצא במשך היום ומשמשת 

גם יומן הוצאות בזמן-אמת, בו התייר רושם את הוצאותיו. במחקר השתתפו 39 תיירים 

צעירים אשר לנו באכסניית ׳אּברהם הוסטל׳, השוכנת בכיכר הדווידקה שבמרכז-ירושלים 

ובה כ-250 מיטות. 

הספרות המחקרית מתארת, לרוב, את התיירים הצעירים כבעלי התנהגות צרכנית 

ומרחבית מובחנת, כמו שהייה ארוכה יותר והוצאה יומית מצומצמת יותר. למרות ההוצאה 

המצומצמת, תיירים צעירים תורמים לעיר בה הם מבקרים בדרכים אלטרנטיביות. הם 

צורכים תרבות ופנאי בדרך שונה מתיירים בוגרים ויש הטוענים כי השפעתם על העיר 

חיובית יותר מזו של תיירים המגיעים בקבוצות מאורגנות למשל.

116 ברצוני להודות לפרופסור נעם שובל שמנחה אותי בעבודת הגמר לתואר שני, שפרק זה הוא חלק ממנה. 

בנוסף ברצוני להודות לצוות ׳אּברהם הוסטל׳ ולמר ירון בורגין, על שקיבלו אותי בסבר פנים יפות ואפשרו 
לי לנהל את המחקר גם בתקופת ׳צוק איתן׳.



216

המתודולוגיה החדשה הניבה מספר ממצאים מפתיעים ואישרה מספר הנחות מוקדמות:

ההתנהגות המרחבית ודפוסי הצריכה של התיירים הצעירים מאשרים הנחות מוקדמות   

לגבי מיקומו של המרכז התיירותי של ירושלים:

העיר העתיקה;    

מרכז העיר: ׳המשולש׳ ההיסטורי ורחוב יפו;   

שוק מחנה-יהודה.   

כ-28% מכלל הוצאות התיירים הצעירים (לא כולל לינה) מתבצעות בהוסטל עצמו   

ובסביבתו הקרובה ביותר בכיכר הדווידקה; 

שוק מחנה-יהודה המתחדש הוא אתר תיירות ואתר בילוי לכל דבר עבור התיירים   

הצעירים המתגוררים ב׳אּברהם הוסטל׳;

  התיירים הצעירים מעדיפים לקנות בגדים, אביזרים ומזכרות בעיר העתיקה ולהדיר 

שלא  כמעט  הם  אליו   — ממילא  ובקניון  העיר  שבמרכז  החנויות  מן  רגליהם  את 

מגיעים — ומרכז העיר משמש אותם בעיקר למטרות הסעדה ובילוי.

המחקר המחיש את התועלות העשויות לצמוח משימוש בשיטת המחקר החדשנית שנקטנו, 

וסיפק מידע על סקטור חשוב וצומח בתחום התיירות והעדפותיו. קובעי המדיניות יוכלו 

להפיק תועלת מן ההבנה כי גיוון המוצר התיירותי, כפי שנעשה במקומות כמו פרויקט 

המצופה  האפקט  את  יצר  לא  מאידך-גיסא,  הראשונה׳  ו׳התחנה  מחד-גיסא  ׳ממילא׳ 

אצל התיירים הצעירים, וייתכן שיש לפנות אל פלח התיירות הזה כדי להגדיל את כוח 

המשיכה של ירושלים אליו.

בסוף יוני 2014 העבירה לשכת מארגני התיירות נייר-עמדה למשרד התיירות, בו הצהירה 

שעל פי ההערכות שבידיה, שנת 2014 צפויה להיות שנת-שיא בתיירות נכנסת לישראל. 

הגידול שהיה צפוי הוערך בכ-15% לעומת שנת 2013 והיה אמור להגיע לכ-3.8 מיליון 

 Passport) לכן  קודם  שנה  תיירים  מיליון   2.9 לעומת  תיירים,  מיליוני  וכ-3.4  כניסות 

News, 2014). תחזית זו לא התממשה לבסוף, עקב המתיחות באזור ובעקבות המלחמה 
בעזה. כתוצאה מכך ספגה תעשיית התיירות הישראלית מכה קשה עד כדי כך שנמצאה 

ראויה לסיוע ממשלתי של כחצי מיליארד ש״ח (כלכליסט, 2014). 

בתיירות  העוסק  במחקר  כפולה  הזנחה  מפני   (1989)  Ashworth הזהיר  במאמרו 

העירונית — מצד אחד מפני חוקרי התיירות שהעדיפו לדון באזורים פשוטים למחקר, 

כמו סביבות כפריות ואתרי טבע ונופש; ומצד שני מפני חוקרי עירוניות שכשלו בהבנת 
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חשיבות התיירות כאחד ממרכיבי המפתח של ההוויה העירונית ושל הכלכלה העירונית 

הקשורים  בנושאים  מאמרים  מ-1,000  יותר  כתבי-עת  פרסמו  מאז  הפוסט-מודרנית. 

מספר  עדיין  מציינים  הכותבים  אך   ,(G. Ashworth & Page, 2011) ולעיר  לתיירות 

׳בלתי-נראים׳  התיירים  היות  הוא  מהם  אחד  העירונית,  התיירות  בחקר  פרדוקסים 

במערכת העירונית — דבר הנובע מן הקושי להפריד בין תיירים לבין משתמשים אחרים 

במערכות העירוניות. פן אחד של פרדוקס זה הוא השפעתם הכלכלית של התיירים על 

עיר. בפרק זה בכוונתי להפוך את ה׳בלתי-נראים׳ לנראים, וזאת על ידי בחינת ההוצאות 

הכלכליות של התיירים עצמם, והתפרוסת העתית והמרחבית שלהם בתוך העיר. 

בהוסטל  נדגמו  אשר  צעירים  תיירים   — מוגדרת  בקבוצת-תיירים  עוסק  המחקר 

אחד בירושלים. לתיירים צעירים יש מאפיינים שונים המבחינים אותם מכלל התיירים 

(UNWTO, 2011). הם נוטים להשקיע סכומים קטנים יותר בשירותי-לינה, אבל להישאר 

לתקופות ארוכות יותר. כמו כן, הם חווים את היעד בצורה שונה, ומקיימים אינטראקציה 

שונה עם תושביו. בהמשך אדון בהרחבה במאפייני התיירים הצעירים.

סקירת ספרות

גאוגרפיה עירונית של תיירות 

מקורותיה של התיירות העירונית המודרנית נטועים במאה ה-16, כשילדיהם של עשירי 

 .(Shoval, 2006)  Grand Tour-ל יצאו  יותר,  נמוכים  מעמדות  גם  מכן  ולאחר  אירופה, 

ב-60 השנים האחרונות התיירות העירונית היא אחד מתחומי התיירות הצומחים ביותר, 

הן באופן מוחלט והן ביחס לתיירות לאזורים לא-עירוניים (Law, 2002, p. 3-20). תהליך 

עלייתם של התרבות והבידור כמוצרי-צריכה וכסקטורים כלכליים של החברה הפוסט-

העיר  של  מעמדה  ולחיזוק  ייצור  לבין  צריכה  בין  הגבולות  לטשטוש  הוביל  מודרנית, 

כמוקד ההתרחשות של הכלכלה הגלובלית (Pacione, 2004) וכך גם למרכז ההתרחשות 

.(Hall & Page, 2006) התיירותית

סוציולוגיים, תכנוניים  שונים: כלכליים, מסחריים,  לתיירות העירונית יש היבטים 

וגאוגרפיים (Hall & Page, 2006). אחת מדרכי ההמשגה הבסיסיות של תיירות זו רואה 

בה מוצר-צריכה מורכב. תהליך הצריכה של התיירות העירונית כולל את צד ההיצע — 

המוצר, שאינו אחיד והוא מורכב מאלמנטים שונים ונפרדים הפזורים במרחב בצורה לא 

אחידה. מצד שני, מוצר זה מורכב מן הקונים הנמצאים בצד הביקוש שלו וצורכים אותו 

בדרכים שונות, על פי מאפייניהם האישיים (Law, 2002). בפרק זו אבחן את צד הביקוש 
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של התיירות, אולם לשם כך יש להבין קודם לכן את צד ההיצע, ובאופן ספציפי יותר את 

ההיבטים המרחביים של ההיצע התיירותי. 

רכיבים  סוגי  לשלושה  התיירותי  המוצר  את  חילקה   Jansen-Verbeke החוקרת 

הגעתם  סיבת  עצם  את  בהם  רואים  שהתיירים  אלה  הם  הראשיים  רכיביו   .(1986)

תרבותיות  אטרקציות  שונים:  מסוגים  אטרקציות  בעצם  הם  אלה  רכיבים  היעד.  אל 

מועדוני-לילה;  או  בתי-קזינו  כמו  בידוריות  אטרקציות  ופסטיבלים;  מוזיאונים  כמו 

כגון  פיזיות  ואטרקציות  ופולקלור;  אווירה  שפה,  כמו  חברתיות-תרבותיות  אטרקציות 

חוף ים, אתר ארכיאולוגי או אזור היסטורי. הרכיבים המשניים של המוצר התיירותי הם 

רכיבים מסחריים התומכים בתיירות — לינה, הסעדה וקניות. לבסוף מזכירה החוקרת 

את תשתיות התיירות. על חלוקה זו נמתחה ביקורת רבה והוטל ספק אם היא רלוונטית 

למאה ה-21, כאשר הסצנה הגסטרונומית של עיר היעד עשויה להוות מרכיב ראשוני בפני 

עצמו ומעבר לכך: קבוצות-תיירים שונות תופסות את הרכיבים הראשיים שלהן בצורה 

 .(Shaw & Williams, 2002) שונה

אטרקציות, או ׳רכיבים ראשיים׳, כפי שקוראת להם Jansen-Verbeke, ניתנות לסיווג 

בדרכים שונות. במאמרו הקלאסי (A. A. Lew, 1987) מפרט Lew שלוש מסגרות-מחקר 

לסיווג אטרקציות תיירותיות: אידיוגרפית — זו המתייחסת לאופי המקום; ארגונית — 

זו המתייחסת לאטרקציה ביחס לסביבתה התיירותית; וקוגניטיבית — זו הנוגעת ליחסו 

של התייר אל האטרקציה. 

 :(Leiper, 1990: 178) מציע את ההגדרה הבאה למונח ׳אטרקציה׳ Leiper

An attraction is a system comprising three elements: a tourist or human 
element, a nucleus or central element, and a marker or informative element. 
A tourist attraction comes into existence when the three elements are 
interconnected.

לזהות  ניתן  התיירותי,  ההיצע  בחקר  הבסיס  כנקודת  באטרקציות  להתמקדות  מעבר 

שתי מתודות עיקריות לניתוח המערכת התיירותית. הראשונה היא מיפוי צד ההיצע של 

מערכות ספציפיות (לינה, הסעדה) או של אזורים מסוימים בעיר וניסיון לדדוקציה של 

כללי-מיקום בהתבסס על מיפויים אלה והשנייה היא זיהוי אזורים עירוניים ותפקודם 

במערכת התיירותית.

בין  וה-90.  ה-80  בשנות  בעיקר  רבים,  מחקרים  נערכו  הראשונה  הגישה  במסגרת 

במרחב  התקבצות  של  באפקטים  והבחין  מסעדות   (1983, 1985)  Smith מיפה  היתר 

 G. J. Ashworth,) ואחרים Ashworth .ובחשיבות המיקום על עורקי-תחבורה ראשיים
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White, & Winchester, 1988) דנו בדפוסי המיקום של אזורים בהם מתרכזים חיי הלילה 
בהולנד ובצרפת, ו-Shoval (Shoval, 2006) אימת מודל למיקום בתי-מלון, בהדגמה על 

ירושלים. 

מתודה שנייה היא זיהוי אזורים עירוניים שונים ותפקודיהם בתוך מערך התיירות 

העירוני ויחסי הגומלין שהם מקיימים עם העיר הלא-תיירותית ותושביה. המת״ר — מרכז 

התיירות הראשי — הוא מושא החקירה העיקרי בעיר התיירותית (Getz, 1993). המת״ר 

שמקיימות —  העיר,  של  העיקריות  האטרקציות  את  התיירים  ימצאו  בו  המקום  הוא 

במסגרת המודל האידאלי — יחסי-גומלין עם מרכז העסקים הראשי של העיר (המע״ר)

ועם השירותים הדרושים לתיירים, כגון הסעדה ולינה. יחד עם המת״ר ניתן לזהות אזורים 

ממנו, כגון רובעי המסעדות ובתי הקפה  שונים  החופפים לו או  שונים  בעלי תפקודים 

(Oosterman, 1992), אזורי הפנאי והקניות (Jansen-Verbeke, 1991), מתחמי הקניות 

 .(Griffin & Hayllar, 2006) ואזורי-חוף משוקמים (Festival Market Place) החווייתיים

התיירותיים,  ותפקודיה  הפוסט-מודרנית  העיר  של  מודל  הציגו   (2006)  Hall-ו  Page
המאחד תפקודים שונים אלה. המודל (איורים 1 ו-2) מתאר את המבנה של העיר כולה 

ושל מרכזה, ואת האופן בו פונקציות תיירותיות שונות ממוקמות במרחב העירוני. 

איור 9.1: עיר תיירות פוסט-מודרנית

Hall & Page, 2006 :מקור

בחן  היתר  בין  האתר.  או  השכונה  של  יותר  קטן  בקנה-מידה  עסקו  אחרים  חוקרים 

Pearce (1998, 1999) את מבנה מערכת התיירות בקנה המידה של האתר הבודד ושל 
אזור התיירות. הוא זיהה את הרכיבים המשניים והנוספים — מרכזי המידע, המסעדות 

1 2
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וחנויות המזכרות שמתרכזות סביב גרעין של אתר בודד בפריז. הוא הדגיש את חשיבות 

ההקשר בו נמצא האתר להתפתחות האזור התיירותי הסובב אותו, ואת חשיבות הנגישות 

ונוחות התנועה בין אזורי התיירות של פריז, לאופי האזור התיירותי. 

בה  העיר  של  הגאוגרפיה  של  מורכבת  תמונה  עולה  לעיל,  שנמנו  המחקרים  מתוך 

התיירות היא רק אחד מן השימושים, ושהפונקציות התיירותיות מתקבצות ּבה במרחבים 

מוגדרים, אליהם רוב התיירים מגיעים ובהם הם שוהים. גם הצריכה בעיר התיירותית 

 Inner) העיר במרכז  מסורתי  באורח  מתמקדת  והיא  ומובחנת,  מוגדרת  פונקציה  היא 

City) ובייחוד במת״ר.

ירושלים והעיר ההיסטורית-תיירותית 

 Ashworth-ו Tunbridge הספר המכונן בתחום התיירות בערים היסטוריות הוא ספרם של

משנת 1990 (מהדורה שנייה ב-2000). הכותבים מתארים את הדרך בה תהליכי שימור, 

של  התיירותיות  המורשת  ערי  להיווצרות  הביאו  המודרנית,  התיירות  בעליית  ששולבו 

 Cohen-Hattab,) ימינו. ירושלים נתפסת בעיני חוקרים רבים כעיר מורשת תיירותית כזו

 2004; Shoval & Cohen-Hattab, 2001; The Tourist-Historic City – Retrospect and
היתה  שנה  מ-3,000  יותר  במשך   .(Prospect of Managing the Heritage City, n.d.
ירושלים עיר של עלייה לרגל. את תחילת התיירות המודרנית אליה נהוג לייחס לאירועים 

שונים באמצע המאה ה-19, כמו ביקורו של תומס קוק ב-1869 עם הקבוצה המאורגנת 

של  ה-80  בשנות  העתיקה,  העיר  לחומות  מחוץ  הראשון  המלון  פתיחת  או  הראשונה, 

 .(Shoval & Cohen-Hattab, 2001) אותה מאה

למרות הדינמיקה של שינויים גאופוליטיים‘ המשנים ללא הרף את הגאוגרפיה של 

ניתן   ,(Cohen-Hattab, 2004; Shoval & Cohen-Hattab, 2001) בירושלים  התיירות 

המנדט  בתקופת  העכשווית  ירושלים  של  התיירותית  הגאוגרפיה  של  בניצניה  להבחין 

הבריטי. אל מוקדי הצליינות והתיירות הראשונים שהתקיימו בעיר העתיקה ובסביבתה 

מאות שנים — הר הזיתים, כנסיית הקבר, הוויה דולורוזה, הר הבית, הכותל המערבי 

ועוד (Shachar & Shoval, 1999), נוספו אתרים ׳חילוניים׳ כמו מוזיאון רוקפלר, שנפתח 

ב-1938 ומשך אליו כ-284,000 מבקרים בעשר השנים הראשונות לקיומו, חרף מלחמת 

ובניין  בין-לאומי  בקנה-מידה  מלונות-פאר  בעיר  נבנו  כן  כמו  אז.  שהתחוללה  העולם 

 (Cohen-Hattab, 2004) חילוניות  נקודות-עניין  לתייר  סיפקו  אלה  אתרים   .YMCA-ה

והביאו לגיוון אוכלוסיית התיירים. לצד גיוון הרכיבים הראשיים של התיירות בירושלים, 

נתמכה התיירות על ידי התפתחות המע״ר המערבי, לאורך רחוב יפו, ובמידה פחותה על 
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ידי המע״ר המזרחי, הסמוך לשער שכם, וסייעה להתפתחותם. לצד המזכרות המסורתיות 

מעץ זית, המים הקדושים, הפרוות, השטיחים והעתיקות שנמכרו בשוקי העיר העתיקה 

התוססים (Price, 2001), התפתחו במרכזי העסקים חנויות-מזכרות מודרניות, מסעדות, 

 Cohen-Hattab, 2004; Shachar) מלונות בקנה-מידה בינוני ושירותים תומכים נוספים

Shoval, 1999 &) שיצרו מרכז תיירות ירושלמי ראשי (מת״ר). 

היסטורית-תיירותית,  לעיר  התפתחות  מודל  גם  הציגו   Ashworth-ו  Tunbridge
במודל  מתוארת  העיר  התפתחות  באירופה.  רבות  היסטוריות  ערים  חקר  על  בהתבסס 

בארבעה שלבים, החל מן העיר ההיסטורית המקורית, בטרם התפתחה תיירות המתבססת 

על הסביבה הבנויה, וכלה בעיר תיירותית מפותחת לחלוטין. בעיר התיירותית המפותחת, 

ג׳נטריפיקציה  כמו  תהליכים  בה  ומתחוללים  הגדול  בחלקה  משומרת  הבנויה  הסביבה 

ופיתוח מונחה מלמעלה של מוצרים תיירותיים המגוונים את המוצר התיירותי המקורי 

העיר  מן  כשונה  בספר  מתוארת  ירושלים  נשיאה.  כושר  של  סוגיות  עם  ומתמודדים 

ההיסטורית-תיירותית הסטנדרטית, עקב ההפרדה החדה בין העיר העתיקה ׳הילידית׳, 

לבין העיר החדשה ׳המערבית/קולוניאליסטית׳. הגידול העצום באוכלוסייתה ובחשיבותה 

׳ואריאנט׳  הפכה  שירושלים  לכך  הוא  אף  תרם  ישראל,  לבירת  הפיכתה  עם  העיר  של 

כלשונם. 

כדי  בו  להשתמש  ניתן  הנזכר,  המודל  על   Kohen-Hattab שמתח  הביקורת  למרות 

להסביר את ההתפתחויות הנוכחיות בתחום התיירות בירושלים. התפתחות שוק מחנה-

יהודה כמתחם פנאי ותיירות, אזור המושבה הגרמנית וסביבתה ואתרי-פנאי כמו ׳מתחם 

התחנה הראשונה׳ וקניון ׳ממילא׳ (פרויקטים של שיקום ושימור היוצרים ערך מסחרי — 

Festival Market Places), יכולים להיחשב כחלק ממאמצי העיר לגוון את מוצר התיירות 
תיירים.  עבור  גם  אך  מישראל,  מבקרי-יום  ועבור  תושביה  עבור  בעיקר  שלה,  והפנאי 

אדמיניסטרטיבי  תפקיד  גם  ירושלים  נושאת  שנת 1948  שמאז  לציין  יש  זה  מודל  לצד 

וסמלי כבירת-ישראל. תפקיד זה הביא לכך ששני המוזיאונים החשובים בישראל הוקמו 

משמעויות  עם  חילוני  לרגל  עלייה  אתר  מעין  הוא  ושם׳,  ׳יד  הראשון —  בעיר.  דווקא 

לאומיות ופוליטיות; השני — מוזיאון ישראל, הוא המוזיאון הגדול והעיקרי של ישראל 

(Shachar & Shoval, 1999) השוכן בגבעת-רם, שתוכנן כחלק מן המרכז הלאומי הסמלי 

של ישראל, וכולל גם את הכנסת ואת קמפוס האוניברסיטה העברית.

מעבר לגאוגרפיה של הפונקציות התיירותיות בירושלים, יש לזכור שעיר זו ניצבת 

עדיין במרכזו של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. סבבי האלימות הופכים את העיר לסיר-

גאופוליטיים  למתחים  התיירות  תעשיית  של  הרבה  ורגישותה  ואלימות,  מתח  של  לחץ 

(Krakover, 2013) נותנת את אותותיה בעיר זו לעתים תכופות. סבב האלימות האחרון, 
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שהחל ביולי 2014, פגע בירושלים באופן מיוחד. אחרי תקופה ארוכה יחסית של רגיעה, 

פריחה בתיירות, פתיחה של מלונות בסדרי-גודל שונים (Passport News, 2014) ועלייה 

בביטחון האישי בעיר — הורגש סבב האלימות האחרון במלוא עוצמתו ברחבי העיר, עם 

פגיעה בערבים וביהודים, יידויי אבנים על הרכבת הקלה, פיגועי דריסה ועוד. הפגיעה 

רבים  חודשים  למשך  בתפוסה  אחוזים  עשרות  של  לירידה  הובילה  התיירות  בתעשיית 

(כלכליסט, 2014). קיץ 2014, שהיה אמור לשבור שיאים בהיקף התיירות הנכנסת, הפך 

כתוצאה מן הסכסוך לקיץ נטול תיירים.

הוצאות תיירים בזמן ובמרחב

נחקרו  שלא  כמעט  תיירות  ביעדי  כספיות  הוצאות  של  והעתיים  המרחביים  ההיבטים 

המרחביים  להיבטים  הנוגעות  עבודות  של  והולך  גדל  גוף  קיים  זאת  לעומת  כה.  עד 

את  חוקרות  אלו  עבודות  עירוני.  ביעד  התייר  של  המרחבית  התנהגותו  של  והִעתיים 

את  וכן   (A. Lew & McKercher, 2006) העירוני  היעד  את  ׳צורך׳  התייר  בו  האופן 

שלוש  התנהגותו.  של  והִעתיים  המרחביים  הדפוסים  על  השונים  המאפיינים  השפעת 

דוגמאות שיש לציין בנושא זה הן המחקר המקיף העוסק בטיפולוגיות תנועה וצריכת 

אטרקציות ביעד (A. Lew & McKercher, 2006), אשר בוחן את השפעת מיקום המלון 

 (Shoval, McKercher, Ng, & Birenboim, 2011) על ההתנהגות המרחבית של התייר

 Ahas, Aasa, Mark, Pae, &) והשפעות עונתיות על ההתנהגות המרחבית ביעד עירוני

Kull, 2007). מחקרים אלה יצאו מנקודת המוצא של התנהגותו המרחבית של התייר, 
אך סיפקו תמונה מקיפה של האופן שבו הוא ׳צורך׳ את העיר. 

למרות מיעוט העבודות הנוגעות למבנה המרחבי של הוצאותיו הכספיות של התייר, 

בצפון- רוכבי-אופניים  על  מחקר  במסגרת  האחרון.  בעשור  חוקרים  מספר  בכך  עסקו 

רוכבים  של  המרחבית  וההתנהגות  ההוצאה  העדפות  בין  דמיון  נמצא  אנגלייה,  מזרח 

אחר  לעקוב  מנת  על  לאזור.  מחוץ  שהגיעו  רוכבים  ושל  המחקר  באזור  המתגוררים 

 Downward, Lumsdon, & Weston,) דפוסים אלה השתמשו החוקרים ביומני-הוצאות

2009). במחקר אחר, שנערך בסאול (בירת דרום-קוריאה), שילבו חוקרים מידע מרחבי 
אחרים  ומזרח-אסייתיים  יפנים  שתיירים  ומצאו  תיירים  של  דפוסי-הוצאה  על  ומידע 

מערביים  שמבקרים  בעוד  בקניות  מזמנם  ניכר  חלק  ולהשקיע  יותר  להוציא  מעדיפים 

.(Suh & McAvoy, 2005) העדיפו אטרקציות תרבותיות והיסטוריות

 Kemperman,) בעבודה היסודית ביותר שנעשתה בנושא זה, מיּפּו קמּפרמן ואחרים

של  ההוצאות  ודפוסי  ההליכה  מסלולי  בחירת  את   (Borgers, & Timmermans, 2009
 Route choice) סטטיסטי  מודל  להציע  כדי   Maastricht של  ההיסטורי  במרכז  תיירים 
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המחברים  המסכמות,  בהערותיהם  מבקרים.  של  והקנייה  ההליכה  דפוס  של   (model
מציעים להשתמש בשיטות איתור מתקדמות על מנת לחקור את הנושא לעומק — דבר 

מרחבי  סטטיסטי  מודל  נבדק  שם  ביפן,  גם  נעשה  ּכמּותני  ניסיון  זה.  בפרק  שמיושם 

להתנהגות תיירים באזור עירוני. המודל השתמש במאפיינים האישיים ובמאפייני הטיול 

הוצאות  לבין  באזור  שונים  יעדים  שבין  היחסים  מערכת  את  להבין  כדי  תיירים  של 

 .(Zhang, Zhang, & Kuwano, 2012) כספיות שונות

 Tourism  — מקיף  סטטיסטי  מודל  ליצור  הניסיון  את  גם  להזכיר  יש  לבסוף 

 Woodside &)  Dubaleer-ו  Woodside ידי  על  שהוצע   (TCM)  consumption System
Dubelaar, 2002). ה-TCS נעזר במשתנים רבים כדי ליצור מודל סטטיסטי של התנהגות 

מרחבית, הוצאות, מאפייני התייר ומאפייני הטיול.

תיירים צעירים

כפי  מאפייניו,  אולם  שונות  להגדרות  שזכה  במגזר-תיירות  בהרחבה  עוסק  זה  פרק 

שניתן להבחין מן החלק האמפירי של העבודה, הם בעיקר גילו הצעיר של התייר, משך 

טיולו הארוך מן הממוצע, ובחירתו במתכונת לינה זולה ושונה מהותית מזו של התייר 

הרגיל — לינה בהוסטל (Larsen, Øgaard, & Brun, 2011). ההגדרות השונות זכו לאורך 

 Budget Tourists ,(Cohen, 1988) (The Drifter) השנים לכינויים שונים, החל מן ׳הנודד׳

(Larsen et al., 2011), ׳התרמילאי׳ (Wilson & Richards, 2004) ועד להגדרה הקולעת 

ככל הנראה ביותר לסיטואציה בישראל — ׳תיירים צעירים׳ (UNWTO, 2008). תיירות 

הצעירים (Youth Tourism) מוגדרת ב-UNWTO (ארגון התיירות העולמי) כתיירות של 

בני 29-16, אשר מּונעת כולה או חלקּה על ידי הרצון לחוות תרבויות אחרות, לצבור ניסיון 

לסביבתם  מחוץ  בלתי-פורמליות  או  פורמליות  למידה  מהזדמנויות  ליהנות  ו/או  חיים 

.(UNWTO, 2008) הטבעית

תיירות של צעירים מתחת לגיל 30 היא חלק משמעותי מכלל התיירות העולמית. 

בינלאומיים  גבולות  שחצו  התיירים  מכלל  כ-25%-20%   UNWTO-ה הערכת  פי  על 

העולמי  התיירות  למחזור  דולר  מיליארד  כ-136  הכניסו  והם  צעירים  היו   2010 בשנת 

(UNWTO, 2011). על פי נתוני משרד התיירות הישראלי 21% מכלל התיירים שנכנסו 

.(2014b ,משרד התיירות) לישראל ב-2013 היו בגילאי 35-20

תיירות של צעירים נתפסת בעיני ארגונים שונים, ובהם UNWTO, כבעלת השפעות 

תיירות-  .(UNWTO, 2008, Ch. 2) שלה  הישירה  הכלכלית  לתועלת  בנוסף  חיוביות, 

צעירים אינה מפותחת עדיין במקומות רבים (בין השאר בישראל) ולכן יש לה פוטנציאל 



224

צמיחה גדול שטרם מומש. תיירים צעירים נמצאים בתחילת ׳קריירת התיירות׳ שלהם 

ולכן יש להם סיכוי טוב להיות מבקרים חוזרים. תיירות-צעירים מלווה לִעתים בקורסים 

(חילופי  המקומית  החינוך  לתעשיית  ערך  המוסיפות  אחרות  חינוכיות  ובפעילויות 

סטודנטים, סמסטר קיץ, אולפן ללימוד שפה, וכדומה). לתיירות-צעירים יש פוטנציאל 

הסקר  של  המעניינים  הממצאים  אחד  ולבסוף,  המקומית.  ולתרבות  לסובלנות  לתרום 

הגדול שערך ה-UNWTO הוא שתיירים צעירים מצהירים כי יעדיפו להוציא את כספם 

בעסקים מקומיים ולא ברשתות בינלאומיות גדולות — דבר שייתכן שיגרום להשפעות-

 .(Hampton, 1998) מכפיל מקומיות גדולות יותר מהוצאות כספיות של תיירים בוגרים

תשומת-לבם  את  ה-70  שנות  מאז  משכו  הצעירים,  התיירים  או  ה׳תרמילאים׳, 

וניסו  התופעה  על  שעמדו  ואנתרופולוגים  סוציולוגים  בייחוד  שונים,  מדעני-חברה  של 

למתפתח;  המפותח  העולם  ובין  למערב  מזרח  בין  הקשר  שונים:  בהקשרים  להבינה 

הפשוט  באופן  וגם  רגילה  לתיירות  תרמילאות  בין  היחס  חניכה;  כטקס  התרמילאות 

ענפה  ספרות-מחקר  קיימת  וכדומה.  טקסים  חוקים,  בעלת  אנושית  כחברה  ביותר, 

השאר  בין  בהם.  ביותר  משמעותית  תופעה  היא  שהתרמילאות  ולאומים  מקומות  על 

וניו- אוסטרליה  ועל  ובדרום-אמריקה  במזרח  ישראלים  תרמילאים  על  רבות  נכתב 

כי  באוסטרליה,  שנערך  במחקר  נמצא  למשל,  כך,  לתרמילאות.  מובילים  כיעדים  זילנד 

כולו  בטיול  שניים  פי  כמעט  אך  ביום-טיול,  בממוצע  כסף  פחות  מוציאים  תרמילאים 

בהשוואה לתיירים אחרים (UNWTO, 2011). במחקר שנערך בנורבגיה נמצא כי תיירים 

הלנים בהוסטלים מצהירים על חשיבות פחותה להירגעות במהלך טיולם; הם מעריכים 

פחות מותרות ויוקרה מתיירים רגילים; הם תופסים את היעד כמסוכן פחות ומיחסים 

פחות חשיבות לסיכון (Larsen et al., 2011). בדלפי שביוון, שהיא אתר מורשת עולמית 

תרבויות  על  ללמידה  רבה  חשיבות  מיחסים  צעירים  תיירים  כי  נמצא   ,UNESCO של 

אחרות ולחוויית הביקור אך גם למאפיינים כמו נגישות לאתר, איכות הארגון והמתקנים 

.(Boukas, 2012) ומאפייני המקום

שאלת המחקר והשערות

השאלה שהנחתה מחקר זה היא: מהי התפרוסת המרחבית של הוצאות תיירים צעירים 

של  כספיות  הוצאות  של  המרחביים  הדפוסים  את  להבין  במטרה  וזאת  בירושלים? 

 Schaefer,) תיירים צעירים. שאלה זו היא אחת השאלות הבסיסיות במחקר הגאוגרפי

1953) והיא שלב ראשון בהבנת הקשרים ההדדיים בין העיר — המרחב הבנוי, הקיים 
והמדומיין — לבין התייר, רצונותיו, תפיסותיו והתנהגותו. במחקר נבחנו מספר השערות 
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של  העכשווי  הידע  בגוף  המשתלב  מפורט,  מענה  לה  ומספקות  השאלה  את  המרחיבות 

המחקר בנושא תיירות.

השערה 1: זיהוי מרחבי-צריכה מובחנים בתוך המרחב העירוני של ירושלים; 

צד  בניתוח   ,(Hall & Page, 2006) בכלל  אם  נעשית,  תיירים  של  מרחבי-צריכה  זיהוי 

ההיצע של המוצר התיירותי; דהיינו, בחינת הפונקציות המסחריות השונות המספקות 

של  הביקוש  צד  בבחינת  היא  זו  עבודה  של  חדשנותה  העיר.  ברחבי  לתיירים  שירותים 

סקטור ספציפי (תיירים צעירים) לשירותים מסחריים ברחבי העיר. 

השערה 2: מיקום המלון והִקרבה המרחבית או הְעתית למוקדי-עניין שונים בעיר, 

ישפיעו על דפוסי ההוצאות;

 (Marcussen, 2011; Shoval,) שונות  בדרכים  עירונית  תיירות  על  משפיע  המרחק 

על  המרחק  השפעת  את  תבחן  זו  השערה   .(McKercher, Ng, & Birenboim, 2011
הוצאות בשתי רמות שונות: ראשית, על ידי בחינת הקשר שבין המרחק ממקום הלינה 

תיירותיות  מנקודות-עניין  המרחק  השפעת  בחינת  ידי  על  ושנית,  התיירים;  להוצאות 

והשפעת משך הזמן שעבר לפני או אחרי הביקור באטרקציה כלשהי, על ההוצאות שהיו 

לתייר בסביבתה.

השערה 3: קיים קשר בין מרחבי-שהייה בעיר לבין מרחבי הצריכה;

לבסוף ייבחנו יחסי הגומלין בין שהייה לבין צריכה. מובן מאליו שעל מנת לקנות במקום 

כלשהו, יש לשהות בו. עם זאת תיבחן השאלה אם קיימים מקומות בהם תיירים שוהים 

זמן  בהם  שוהים  שהם  למרות  קונים,  הם  בהם  המקומות  הם  ואלו  קונים  אינם  אך 

קצר.

מתודולוגיה

המדגם

המדגם הוא מדגם נוחות שהתבצע בצורת דגימה אקראית של מטיילים בקומת המבואה 

של ההוסטל הגדול בירושלים — ׳אברהם הוסטל׳ (www.abrahamhostels.com) במשך 

אחד  כיום  הוא  הוסטל׳  ׳אברהם   .2014 ויולי   2014 מארס  בלתי-עוקבים —  חודשיים 
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ממקומות הלינה הפופולריים ביותר בקרב תיירים צעירים בירושלים. הוא מכיל כ-250 

מיטות בחדרי-מעונות (12-6 מיטות בחדר) וכן בחדרים פרטיים. מחירי הלינה נעים בין 

פרטי.  בחדר  למיטה  ללילה  ש״ח  ל-200  ובין 100  בחדר-מעונות  ללילה  ש״ח  ל-100   80

ועד  במארס  אחוזים  כ-80%  יחסית:  גבוהה  בתפוסה  ההוסטל  היה  המדגם  בתקופת 

תפוסה מלאה ביולי117 (עד תחילת המתיחות שהובילה לבסוף למבצע ׳צוק איתן׳). קומת 

המבואה היא המקום בו רבים מן האורחים שוהים בשעות הערב. יש בה בר-משקאות 

ושולחנות-אוכל  מטבח  וכן  למשחק  שולחנות  טלוויזיה,  חדר  פשוט,  אוכל  גם  נמכר  בו 

לרווחת האורחים.

אברהם הוסטל (מימין: אוכלים בקומת המבואה, משמאל: הבר בקומת המבואה)

 

הוא  במבואה  השוהים  כשמספר  המוקדמות,  הערב  בשעות  המטיילים  אל  פנה  הסוקר 

הרב ביותר. מהות המחקר הוסברה למשתתפים והם התבקשו להפעיל את האפליקציה 

כיצד  להם  הוסבר  ירושלים.  בתוך  אחד  יום-פעילות  במהלך  הוצאותיהם  על  ולדווח 

להשתמש באפליקציה וכיצד למלא את שאלון ההוצאות והובטח להם תמריץ כספי של 

כ-30 ש״ח (כ-8$) ביום שלמחרת, אם ייאותו להשתתף במחקר. כך הובטח גם מפגש נוסף 

משתתפים  האפליקציה 71  את  הורידו  הכול  בסך  נתונים.  וידוא  לצורך  המשתתף,  עם 

פוטנציאליים, מהם נבחרו לבסוף 39 (הסיבות לשמיטת יתר המשתתפים מפורטות בלוח 

9.1) אשר עמדו בקריטריונים הבאים: 

המידע המרחבי שלהם היה תקין; דהיינו, ניתן לדעת בוודאות גבוהה היכן היו בכל   

שעה משעות יום הדגימה;

117 המידע מתוך שיחה עם בעלי ההוסטל, אתר האינטרנט, וכן מריאיון עם בעלי ההוסטל ב-27.8.2014 

(יששכר, 2014).
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מידע ההוצאות שלהם היה תקין, הם דיווחו על הוצאותיהם במשך היום ועם חלקם   

הגדול נערך גם וידוא של נתוני ההוצאות בערב שלמחרת.

לוח 9.1: הסיבות לאי-הכללת משתתפים במדגם

אחוז מכלל המשתתפים שהושמטו מספר המשתתפים סיבה להשמטה

9.4% 3 בעיה טכנית באפליקציה

53.1% 17 האפליקציה כבתה

9.4% 3 השאיר/ה את הטלפון בהוסטל

6.3% 2 שימוש לא נכון באפליקציה

12.5% 4 GPS כבוי, מידע מרחבי לא תקין

9.4% 3 ללא דיווח הוצאות

100% 32 סך הכול

שיטת הדגימה

בזמן- סקר  מידע —  לאיסוף  חדשנית  בשיטה  להשתמש  ראשון  ניסיון  הוא  זה  מחקר 

שהופכים  מאפיינים  מספר  יש  כזה  למכשיר  לסמארטפון.  אפליקציה  באמצעות  אמת 

אותו לכלי בעל ערך בחקר הגאוגרפיה והתיירות: הוא ניתן לתכנות ולכן אפשר ליצור בו 

אפליקציות שונות על פי צורכי החוקר; הוא בעל יכולות מרחביות מובְנות המאפשרות 

מכשיר  הוא   — מכול  והחשוב  נתון  רגע  בכל  במרחב  מיקומו  את  ולשדר  להקליט  לו 

 .(Raento, Oulasvirta, & Eagle, 2009) שבעליו לוקח עמו לכל מקום אליו הוא פונה

בעוד שהסמארטפון הוא עדיין בבחינת חידוש במחקר, נעשה כבר שימוש בחקר התיירות 

 Global Positioning) GPS-ביכולותיו המאפשרות לבחון את מיקומו במרחב, בעיקר ב

Systems) ובייחוד בתחומי הניתוח המרחבי של היעד וניתוח ההתנהגות המרחבית של 
 Ahas, Aasa, Mark, Pae, & Kull, 2007; McKercher, :תיירים ביעד עירוני (בין היתר ראו
Shoval, Ng, & Birenboim, 2012; Shoval & Isaacson, 2009) וזאת למרות שהשימוש 
בשיטת-מחקר זו בגאוגרפיה עדיין מצומצם, בהשוואה לשימוש שנעשה בו בתחומי-דעת 

.(Shoval, Kwan, Reinau, & Harder, 2014) אחרים, כפי שכותבים שובל ושותפיו

 DESURBS בפרויקט  פותחה   ,Senso-Meter הנקראת  הסמארטפון,  אפליקציית 

מסוגלת  האפליקציה   .EU 7th Framework Package-מ כחלק   (www.DESURBS.net)
 GPS ,Wi-Fi — לעקוב אחר מחזיק הסמארטפון באמצעות מנגנון המיקום של המכשיר
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והאות הסלולרי, תוך צריכת סוללה מינימלית שאינה מפריעה למשתמש בשאר פעולותיו. 

בנוסף, באפליקציה יש מספר אפשרויות לעריכת סקרים וכן ל׳הקפצת׳ סקרים בשיטת 

הדחיפה (Push). לבסוף, האפליקציה אינה זקוקה לחיבור קבוע לאינטרנט והיא מסוגלת 

אידיאלית  אותה  שהופך  מה  נוצר —  כזה  כשחיבור  אותו  ולשדר  המידע  את  להקליט 

לתיירים. 

  

הוצאות תיירים בזמן ובמרחב 

 ,Sensometer-ה אפליקציית  של  האינטרנטית  המערכת  באמצעות  המידע  קבלת  לאחר 

יבוצעו  עליו  הסופי,  המידע  למאגר  להגיע  מנת  על  בקרת-איכות  ועברו  הנתונים  עובדו 

הניתוחים השונים (לסקירה מקיפה של אופן הטיפול בנתוני-איתור מרחביים באמצעות 

 ArcMap 10.0 תוכנת באמצעות  נותח  המידע   .(Shoval & Isaacson, 2009 ראו:   GIS
לעיבוד מידע מרחבי ובאמצעות שימוש ב-MS Excel ו-JMP לעיבוד סטטיסטי. לצורך 

ניתוח הנתונים נעשה שימוש בשלוש שכבות-מידע גאוגרפיות: שכבת אזורים סטטיסטיים 

של הלמ״ס משנת 2008, שכבת אתרים תיירותיים ואזורים בעיר ושכבת תאים ריבועיים 

בשטח של 200 מ׳ X 200 מ׳. 

מאפייני המדגם והוצאות התיירים

הגילאים   .30 לגיל  מתחת  מהם  כ-85%  צעירים,  תיירים  היו  במחקר  המשתתפים 

הנמוכים הם פועל יוצא של האוכלוסייה העיקרית השוהה בהוסטל וגם של ההטיה של 

גילאים אלה בשימוש בטלפון חכם. כ-66% מן המשתתפים הגיעו מאירופה וכמעט 90% 

מהם ממדינות המערב. למרות היותם צעירים, הכנסתם השנתית מגוונת. ְשכרם השנתי 

השכיח — $10,000-$29,999 דומה לשכר הממוצע במדינות ה-OECD, שהוא כ-$24,000 

 .(OECD Better Life Index)

מאפייני הטיול של המשתתפים במחקר היו מגוונים: כ-60% ביקרו בארץ לראשונה, 

בסקר  שהובא  מזה  יותר  מעט  גבוה  שיעור  זהו  בישראל.  ביקרו  שכבר  כ-30%  לעומת 

התיירות הנכנסת של משרד התיירות, שם כ-55% מן התיירים ביקרו בארץ לראשונה 

(משרד התיירות, 2014a). יותר ממחצית המשתתפים הגיעו למטרות הנאה בלבד ורובם 

הגיעו לבדם או עם בן/בת לוויה. הם מסרו כי ישהו בירושלים 4.6 לילות בממוצע ו-11.9 

של  השהות  לממוצע  דומה  בישראל,  המשתתפים  של  שהותם  בישראל.  בממוצע  לילות 

הממוצע,  מן  גבוה  בירושלים  הלינות  ממוצע  (נתב״ג);  האוויר  בדרך  שהגיעו  מבקרים 

שהוא כ-2.9 לילות.
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שהם  ש״ח,  ל-7,737  הגיע  המשתתפים  של  היומיות  הכספיות  ההוצאות  כל  סך 

לינה,  ללא  לתייר  בממוצע  כ-$60  כלומר,  ל-1.8.2014);  היציג  השער  פי  (על  כ-$2,270 

או כ-$95 כולל לינה, בדומה להוצאה הממוצעת לתייר שלן באכסניית-נוער — כ-$100 

ליום. כמחצית (57.4%) מן הנחקרים הוציאו יותר מ-200 ש״ח ביום, והשאר הוציאו בין 

ש״ח.  מ-100  פחות  שהוציאו  כ-18%  לעומת  המשתתפים)  מן  (כ-25%  ש״ח  ל-200   100

יש לזכור כי מדובר ביום אחד בלבד, ולכן יום בו מבקרים למשל ב׳יד ושם׳ עשוי להיות 

יום דל מאוד בהוצאות (הכניסה למוזיאון זה היא חופשית). המדגם כולל יותר מ-200 

הוצאות, שעבור כל אחת מהן מופיע סכום ההוצאה, המיקום, השעה, שביעות הרצון מן 

הרכישה והנוחות במקום הרכישה.

ומשקה:  אוכל  של  היה  הרכישות  של  הגדול  הרוב  ההוצאה,  סוג  פי  על  בחלוקה 

53% מסך ההוצאות (ללא הפרדה בין מסעדות, ברים, סופר-מרקט או מכולת), הביקור 

ו׳שופינג׳  מזכרות  רכישת  ההוצאות.  מסך  כ-26%  תפסו  התחבורה  והוצאות  באתרים 

היא  התקן  וסטיית  שקלים   37 היה  ממוצעת  הוצאה  גודל  ההוצאות.  מסך   18% היו 

שוהים  עבור  הנכנסת  התיירות  לסקר  למדי  דומים  הנתונים   .(9.2 (איור  שקלים   43.7

באכסניות-נוער, עם 48%, 29% ו-14% עבור שלוש הקטגוריות שנמנו לעיל, בהתאמה.

איור 9.2: אחוז ההוצאות על פי קטגוריה

שביעות הרצון הגבוהה ביותר נרשמה בקטגוריה של אוכל ומשקה, שנובעת אולי מחוסר 

הנמוכה  הרצון  שביעות  מנגד,  בחנות.  מזון  רכישת  של  בהקשר  סיפוק  של  המשמעות 

זה  נתון  הסקאלה.  לאמצע  שמתחת  סיפוק  רמת  עם  ה׳שופינג׳,  בתחום  נרשמה  ביותר 

 Value for Money מתאים לסקר התיירות הנכנסת של משרד התיירות, בו הקטגוריה

היא הקטגוריה בה שביעות הרצון היא הנמוכה ביותר.

אוכל ומשקה

אתרים ואטרקציות

׳שופינג׳

תחבורה

מזכרות

אחר
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למרות הניסיון לבודד את המחקר לתחומי ירושלים על ידי הצגת השאלה אם הם 

מתכוונים לשהות בירושלים במשך היום הקרוב — חלק מן המשתתפים עזבו את העיר. 

שני משתתפים נסעו לבית-לחם ושלושה לים המלח ומצדה. משתתפים רבים העידו כי 

הם מתכוונים לבקר בים המלח או במצדה ונראה כי הביקור באתרים אלה הוא טיול 

היום השכיח מירושלים. טיול שכיח נוסף הוא נסיעה לבית-לחם.

התנהגות מרחבית 

בחינת ההתנהגות המרחבית של התיירים מציגה תמונה דומה לסקר התיירות הנכנסת, 

אם כי ברזולוציה גבוהה יותר. האזור הפופולרי ביותר היה כמובן העיר העתיקה, בה 

ביקרו כ-80% מן המשתתפים ביום המחקר. נתון זה גבוה מאוד בהנחה שזהו יום אקראי 

בעת שהותם בירושלים. בתוך העיר העתיקה הגיע שיעור גבוה של המבקרים (כ-55%) 

להר הבית ולכותל המערבי, לעומת כ-30% שביקרו בכנסיית הקבר. אתר פופולרי נוסף 

הוא שוק מחנה-יהודה, השוכן קרוב למקום הלינה של המשתתפים במחקר והוא יידון 

בהרחבה בהמשך. מרכז העיר — אזור כיכר ציון, ממילא ו׳המשולש׳ — גם הוא אזור שחלק 

ניכר מן המשתתפים ביקרו או עברו בו. אתרי התיירות המרוחקים יותר בירושלים — 

מוזיאון ישראל ומוזיאון ׳יד ושם׳ — זכו למספר קטן יותר של ביקורים: ב׳יד ושם׳ ביקרו 

קצת פחות מ-20% מכלל המשתתפים, וב׳מוזיאון ישראל׳ ביקרו כ-10% מהם. 

איור 9.3: ביקור באתרים ובאזורים בעיר

יש אמנם לזכור כי נדגמו רק 39 ימי-טיול בירושלים, אך בכל זאת יש לציין כי חלקים 

נוספים של העיר ההיסטורית והדתית — הר ציון והר הזיתים — היו פופולריים פחות מן 
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המצופה, עם כ-20% ו-10% בהתאמה. בעיר דוד — אחד האתרים הפופולריים לתיירות-

ביקר  אחד  תייר  לא  אף  כי  לציין  יש  לבסוף  אחד.  משתתף  רק  ביקר  בישראל —  פנים 

במושבה הגרמנית, באזור התיירותי החדש של ׳התחנה הראשונה׳ ובטיילת שרובר. 

במבט על מפת הפעילות בירושלים, קל להבחין שפעילות התיירים מתרכזת במרכזי 

תרבות ראשיים (כפי שהוגדר על ידי Shoval & Cohen-Hattab, 2015) ובמרכזי המשנה 

ההרפתקנית  התדמית  שלמרות  מעניין  ישראל.  ומוזיאון  ושם׳  ׳יד  של  התרבותיים 

בשאלה  להכריע  קשה  אם  גם  התיירות,  במרכזי  נשארו  רובם  הצעירים,  התיירים  של 

למשל  ביקר  לא  אחד  משתתף  אף  אלה.  באזורים  שונה  היה  שלהם  הטיול  אופן  אם 

באזורי  ולא  לארכאולוגיה  רוקפלר  במוזיאון  ביקר  לא  משתתף  אף  החרדיות,  בשכונות 

העיר העתיקה שמחוץ לאזורי התיירות — בייחוד לא ברובע המוסלמי וברובע הנוצרי. 

נתונים אלה מתאימים לרשמיהם של כותבים שונים לגבי צריכת המרחב המוגבלת של 

 Cohen, 1988; The Tourist-Historic City –) תיירים, ובכלל זה גם ההרפתקנים שבהם

.(Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City, nd.

איור 9.4: מפת שיעור המשתתפים שביקרו בתא. 

גודל כל תא 200X200 מ׳ 
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הוצאות תיירים במרחב

התקבצות מרחבית של הוצאות

ניתוח הנתונים מאפשר לנו, לראשונה, למפות את ההתנהגות הנגלית של רכישות תיירים 

בירושלים. כבר בהסתכלות תיאורית על התוצאות, עולים כמה דפוסים ברורים, שהמשותף 

להם הוא הגבלת ההוצאות למרחב מצומצם מאוד, במספר קני-מידה שונים. 

ראשית, 76% מכלל ההוצאות בעיר נעשות באזור שבין שוק מחנה-יהודה שבמערב 

לבין העיר העתיקה שבמזרחה. אזור זה, ששטחו כ-1.4 קמ״ר בלבד (שטחה המוניציפלי 

של ירושלים הוא 125 קמ״ר), כולל חלק מן העיר ההיסטורית — העיר העתיקה, המע״ר 

ההיסטורי (אזור מרכז העיר ו׳המשולש׳), סביבתו הקרובה של ההוסטל ואזור התיירות 

והפנאי המתהווה בשוק מחנה-יהודה. אזור זה מתאים להגדרת המת״ר בירושלים על פי 

.(2015) Cohen-Hattab-ו Shoval

איור 9.5: פיזור ההוצאות על פי שיעורן בש״ח

בנוסף לקנה המידה העירוני, אחת התוצאות המפתיעות במחקר זה על תיירים צעירים 

ביותר.  הקרובה  ובסביבתו  עצמו  הלינה  במקום  אלה  תיירים  של  הרבה  התלות  היא 

כ-27% מסך הוצאות התיירים בעיר התבצעו ברדיוס של כ-100 מטרים מן המלון. בתוך 

וכן  ושתייה,  קלות  ארוחות  לרכוש  יכולים  המתארחים  בו  בר  נמצא  הוסטל׳  ׳אברהם 
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מטבח בו הם יכולים להכין לעצמם ארוחות-ערב ויש בו גם סוכנות-נסיעות קטנה, בה 

מתקיימים  בנוסף  יומיים.  לטיולים  ומאורגנים-למחצה  מאורגנים  סיורים  לרכוש  ניתן 

שגורמים  נושא,  וערבי  סרטים  ערבי  פתוח,  מיקרופון  ערב  כמו  אירועים  בהוסטל 

לתיירים להישאר בהוסטל גם בערב. לבסוף, בסמיכות להוסטל יש מספר חנויות נוחות, 

מסעדות זולות ומאפייה. המודל העסקי של ההוסטל מבוסס על מחיר לינה נמוך, אחוז 

ההוצאה  לשיעור  הנמוך.  הלינה  מחיר  על  שמפצים  משלימים  ושירותים  גבוה  תפוסה 

הגדול בסביבת ההוסטל יש השלכות חשובות בתחום התכנון והמדיניות שיידונו בפרק 

המסקנות והסיכום. 

איור 9.6: חלוקת ההוצאות על פי אזור בעיר

אם נבחן את ההוצאות בכל אחד מן האזורים על פי קטגוריות של הוצאה כספית לתייר, 

נמצא שאזורים שונים בעיר נושאים בתפקודים שונים. אזור מרכז העיר כולו ושוק מחנה-

יהודה מהווים עבור התיירים הצעירים העצמאים אזורי אכילה ושתייה ותּו לא. כמעט 

100% מן ההוצאות בשוק ובמרכז העיר נכללים בקטגוריה של אוכל ומשקאות. האזור 

היחיד שניתן להגדירו רב-גוני, מבחינה תפקודית, הוא אזור העיר העתיקה בו יש חלוקה 

מאוזנת יחסית בין קניות, רכישת מזכרות, קניית מזון ומשקאות ודמי כניסה לאתרים 

ואטרקציות. בכך תומכים הממצאים את הזיהוי של אזורים שונים בעיר כאזורים בהם 

 .(Oosterman, 1992) התפקודים התיירותיים מוגדרים היטב

אברהם הוסטל

העיר העתיקה

אחר

מרכז העיר

שוק מחנה-יהודה

מוזיאונים
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איור 9.7: הוצאות באזורים בעיר על פי קטגוריה

הנתונים המרחביים שבידינו, מאפשרים לבחון את ההוצאות גם בקני-מידה מרחביים 

מצומצמים יותר. בעיר העתיקה, החלוקה לארבעת הרבעים והוספת האזורים הסמוכים 

לחומות מספקת הצצה מעניינת. ניתן לראות שהרובע היהודי זוכה בנתח גדול (כ-40%) 

מכלל הרכישות הנעשות באזור, בעוד שהרובע הארמני (כולל מוזיאון מגדל דוד ואזור 

שער יפו) והרובע הנוצרי (כולל המוריסטאן וכנסיית הקבר) סופגים כל אחד מהם כ-25% 

מן ההוצאות באזור. דווקא הרובע המוסלמי על שוקיו ואזור שער שכם נותרים מחוץ 

למרחב ההוצאות של התיירים הצעירים.

איור 9.8: הוצאות על פי אזורים בתוך העיר העתיקה

לסיכום, תיירים צעירים עצמאים מוציאים את כספם במרחב קטן מאוד של ירושלים. 

ראשית, הם מוגבלים למרכז התיירות הראשי ולעיר ההיסטורית, אולם גם שם הוצאותיהם 

תחבורה אוכל ומשקהאתרים ואטרקציותמזכרות׳שופינג׳אחר

הרובע היהודי

הרובע הארמני

הרובע הנוצרי

כנסיית הקבר

הר ציון

עיר דוד

הר הבית

הרובע המוסלמי
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מוגבלות למרחבים מוגדרים. כך, למשל, אחוז זניח של ההוצאות בעיר העתיקה בוצע 

בו.  עוברת  דולורוזה  שהוויה  ולמרות  שווקים  מספר  בו  שיש  למרות  המוסלמי,  ברובע 

בנוסף קיימת הבחנה פונקציונלית בין מרחבי-צריכה שונים. בעוד שכמעט כל ההוצאות 

במרכז העיר ובשוק מחנה-יהודה היו על אוכל, התבצעה בעיר העתיקה מרבית הצריכה 

של מזכרות ו׳שופינג׳. התיירים לא צרכו כלל באזורי-צריכה מובחנים שתוכננו לשם כך 

בממילא ובמרכז העיר. הסיבות האפשריות לכך ייבחנו בפרק הדיון. 

הדפוס הִעתי של ההוצאות

יציבות  יש  ועד 17:00,  השעות 9:00  בין  הסטנדרטיות,  הפעילות  שעות  כי  לראות  ניתן 

הזמן. דווקא שעות הפעילות הבולטות של התיירים — שעות  בחלוקה בין כל מקטעי 

הערב — מתאפיינות בהוצאות נמוכות יחסית של 7% -10%, לעומת 22%-15% בכל פרק 

זמן אחר. ייתכן כי נתון זה נובע מהטיה במדגם (גיוס המשתתפים התבצע בשעות הערב) 

או מכך שמשתתפים רבים רכשו את המצרכים בשעות אחר הצהריים ובישלו את ארוחת 

הערב שלהם בתחומי ההוסטל. 

אם נבחן את ההוצאות מבחינת זמן ומרחב, נוכל להבחין בשעות הפעילות הכלכלית 

ובסביבת  בשוק  ההוצאות  התרכזו  זאת  לעומת  ל-17:00.   9:00 בין   — העתיקה  בעיר 

ההוסטל לפני ואחרי האטרקציה המרכזית של היום, כלומר, בבוקר או אחר הצהריים. 

ההוצאות במרכז העיר היו יציבות יחסית לאורך היום.

לוח 9.2: הוצאות במהלך היום

מספר 
המקרים

הסכום 
הכולל 
בש״ח

אחוז 
מסך הכל

הסכום 
הממוצע

שביעות רצון 
ממוצעת

נוחות 
ממוצעת

7:00-8:596193.83%32.32.82.8

9:00-10:59271,194.115%44.23.23.7

11:00-12:59331,667.822%50.53.53.4

13:00-14:59361,132.515%31.53.53.5

15:00-16:59441,455.519%33.14.13.7

17:00-18:5921782.010%37.23.33.2

19:00-20:5926644.78%24.83.73.5

21:00-22:5912514.07%42.84.64.5

4153.02%38.34.54.0אחרי 23:00 

2097,737.4100%37.03.73.6סך כל ההוצאות
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מיקום מקום הלינה ואתרי התיירות והשפעתם על דפוסי ההוצאות

כדי לבחון את השערת המחקר השנייה, לפיה מיקום אובייקטים שונים במרחב העירוני 

המקומות  מן  אחד  כל  בין  המרחק  של  מדידה  התבצעה  ההוצאות,  דפוסי  על  ישפיע 

בהם התבצעו ההוצאות ל-37 אתרים בירושלים. התוצאות הן מעורבות. מחד-גיסא, כפי 

שנכתב כבר לעיל, ברור שהוצאות התיירים הצעירים מוגבלות מאוד מבחינה מרחבית 

מאידך-גיסא,  ירושלים.  של  העירוני  השטח  מכלל  אחד  מאחוז  פחות  התופס  לחלק 

טיב הקשר בין מקומות מסוימים לבין סכומי הכסף המוצאים בהם הוא מורכב יותר. 

הנקודה המשמעותית ביותר מבחינת ההוצאה הכספית היא מקום הלינה שכ-28% מכלל 

ההוצאות מתרכזות בסביבתו הקרובה. מנגד, בהשמטת הרדיוס הקרוב ביותר להוסטל, 

שאורכו כ-100 מטר, לא נראה שיש דפוס של דעיכה על פי המרחק מן ההוסטל. רגרסיה 

הניבה  ההוצאות,  מיקום  לבין  ההוסטל  מן  המרחק  בין  לקשר  שניסתה  לוג-לינארית 

מתאם זניח של כ-2%.

איור 9.9: אחוז ההוצאות מתוך כלל ההוצאות בפוליגון על פי שעות

איור 9.10: הוצאות כתלויות במרחק מן ההוסטל, במטרים
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גם בחינת השפעת המרחק מן האתרים השונים לא הניבה קשר מהותי. באיור שלהלן 

מתוארות הוצאות ִּכתלות במרחק מן הכותל המערבי ומכנסיית הקבר. בשני הקווים לא 

ניתן לראות קשר כלשהו. תוצאה זו מתאימה לנכתב בספרות ונובעת מן האופי ׳הִמתחמי׳ 

של פעילות במרחבים תיירותיים. רכישות תלויות בהיצע והיצע זה מפוזר על פני העיר 

בצורה לא אחידה. למרות התוצאות המתוארות, למחקר הנוכחי יש מגבלות שמקשות 

לבחון את הקשר שבין מרחק לבין הוצאות בצורה מקיפה יותר. בחינת מקום-לינה נוסף 

היה מאפשר להבין בצורה מעמיקה יותר את ההשפעה של מיקום המלון והמרחק ממנו 

תיירים  של  מרחבית  להתנהגות  ביחס  זה  בנושא  שנערך  למחקר  בדומה  ההוצאות,  על 

.(Shoval et al., 2011) בהונג-קונג

איור 9.11: גובה ההוצאות ִּכתלות במרחק מכנסיית הקבר ומהכותל המערבי

בחינת ההתאמה בין הוצאות לבין שהייה

השערת המחקר האחרונה דנה בקשר שבין אורך השהות להיקף ההוצאה. לאורך יום 

הטיול שלהם בירושלים, תיירים שוהים במקומות שונים, כמובן, ואינם יכולים להוציא 

את כספם במקומות בהם אינם נמצאים. בנוסף, ברור כי המקומות אשר בהם הם שוהים 

למוזיאון  הכניסה  לדוגמא,  כך,  גדולה.  הוצאה  הדורשים  אלה  בהכרח  אינם  ארוך,  זמן 

׳יד ושם׳ היא ללא תשלום, למרות שהביקור בו עשוי להימשך מספר שעות. גם אתרים 

היסטוריים שונים אינם דורשים בהכרח הוצאה כספית, כפי שכבר ציין Ashworth. אך 

היחס  את  המתארת  מפה  לשהייה.  הוצאה  בין  קשר  למצוא  ניתן  אם  השאלה  נשאלת 

בין משך השהייה בתא באחוזים, לבין ההוצאות בתא באחוזים, נותנת תמונה מעניינת 

של ההפרשים. לשם הנוחות, במפה מוצגים תאים בגודל 200X200 מ׳, בהם עבר יותר 

ממשתתף אחד. 

כנסיית הקברהכותל המערבי
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איור 9.12: היחס בין הוצאה לשהות

האזורים  השוק,  העיר,  מרכז  בעיר:  העיקריים  המסחריים  האזורים  המפה,  פי  על 

המסחריים של העיר העתיקה, אזור האוכל של הרובע היהודי, השוק הנוצרי ורחוב דוד, 

הם כולם אזורים בהם היחס הוא לטובת ההוצאות. לעומת זאת, אזור הר הבית, הוויה 

דולורוזה, הר הזיתים ו׳יד ושם׳ הם אזורים בהם השהייה היחסית גבוהה מן ההוצאה 

תוצאות  הניב  לא  לשהות,  הוצאה  בין  לא-מרחבית  רגרסיה  באמצעות  ניתוח  היחסית. 

משמעותיות. 

דיון וסיכום

של  התיירותי  העירוני  המרחב  לגבי  שונות  תובנות  מספקות  לעיל  שתוארו  התוצאות 

ירושלים על ידי בחינת המקום והזמן בו תיירים צעירים מוציאים את כספם. נבחנו שלוש 

והתקבצותן  התיירים  הוצאות  של  המרחבי  למבנה  נגעה  הראשונה  עיקריות:  השערות 

במרחב; השנייה בחנה את השפעת מקום הלינה ואתרים שונים על ההוצאות; השלישית 

בחנה את הקשר שבין שהייה במרחב התיירותי לבין צריכה במרחב זה.

 The Tourist-Historic City – Retrospect) תוצאות המחקר מאששות את הקביעה

בעיר  התיירותי  המרחב  כי   (and Prospect of Managing the Heritage City, n.d.
בהם  מובחנים  מרחבי-צריכה  של  קיומם  את  כך  על  ומוסיף  מצומצם  הוא  היסטורית 



239

מתרכזות מרבית ההוצאות הכספיות. במרחבים אלה מתרכזות הפונקציות התיירותיות 

שקשורות בקניות, באכילה, שתייה ובילוי. באמצעות השימוש בסמארטפונים ניתן לזהות 

אזורים אלה ולייחס להם תכונות כגון מיקום וגודל, שימוש עיקרי, זמני-פעילות ועוד. עם 

גיוון האוכלוסיות הנחקרות ניתן יהיה לזהות מרחבי-צריכה שונים עבור תיירים שונים. 

מרחבי הצריכה בירושלים מוגבלים לאזור העיר העתיקה, מרכז העיר ושוק מחנה-

יהודה. אזורים אלה הם מקומות נפרדים ומובחנים שכל אחד מהם מתאפיין בפעילות 

מסוג אחר. העיר העתיקה — מרכז הפעילות התיירותית של תיירים צעירים בירושלים — 

היא גם המקום בו מתרחשת מרבית הפעילות הכלכלית בעיר. בעיר העתיקה התיירים 

רוכשים מזכרות כגון צלבים, נרות וגלויות אך גם תכשיטים ומוצרי-צריכה. לעומת הגיוון 

בהוצאות בעיר העתיקה — אזור מרכז העיר הוא בעיקר אזור-מעבר בדרך לעיר העתיקה 

וחזרה, וכל ההוצאות בו היו על אוכל ומשקה, וזאת בניגוד להשערתי בתחילת המחקר. 

דווקא אזור שוק מחנה-יהודה מתברר כמרחב-צריכה של בילוי, מזון ומשקאות. חלק גדול 

מארוחות הערב שצרכו המשתתפים במחקר, נקנו בשוק או נאכלו במסעדות השוק. 

שונה.  מקרה  הם   − הקרובה  וסביבתו  הוסטל׳  ׳אברהם   − הנוסף  הצריכה  מרחב 

חלק הארי של ההוצאות שבוצעו בהוסטל ובסביבתו מבטא את ההשפעה החיובית של 

סיפוק  של  העסקית  האסטרטגיה  ואת  ביותר,  הקרובה  סביבתן  על  זה  מסוג  אכסניות 

פאב  מאובזר,  מטבח  של  קיומו  עצמה.  האכסניה  בתוך  התיירים  מדרישות  גדול  חלק 

ומקום-שהות מעודדים את התייר להוציא את כספו בתחומי ההוסטל, בחנויות המזון 

הסמוכות לו ובדוכני השוק שבסביבתו הקרובה. 

מאזורי- יותר  גדול (מפורט)  בקנה-מידה  מעניינות  תובנות  גם  מספקות  התוצאות 

צריכה. כך, האזור בו מוציאים התיירים את רוב כספם בשוק, הוא האזור הדרומי של 

השוק המקורה, שם נמצאות מרבית המסעדות ושם פועלים מרבית הפאבים. חלק גדול 

מן ההוצאות שהתבצעו בעיר העתיקה היו דווקא ברובע היהודי, ופחות בשוקי הרובע 

הנוצרי והמוסלמי. 

הוצאות  דפוסי  על  שונות  ומאטרקציות  ההוסטל  מן  המרחק  השפעת  של  בחינה 

התיירים לא העלתה תוצאות חד-משמעיות. לא נמצא קשר בין ההוצאות לבין האתרים 

התיירותיים שנבדקו; ובנוסף, למרות ההוצאות הרבות בסביבת ההוסטל, לא נמצא קשר 

סטטיסטי מובהק בין המרחק להיקף ההוצאות. ברור שיש קשר בין מיקומו של ׳אברהם 

הוסטל׳, בלב אזור מסחרי וקרבתו לשוק מחנה-יהודה, לבין דפוס הצריכה של התיירים 

הצעירים. על מנת לבדוק זאת בצורה עמוקה יותר, יש צורך באיסוף נתונים במקום-לינה 

נוסף ונדרש מחקר השוואתי ביניהם, מה שחורג מהיקפה של עבודה זו.
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הרפתקנות,  כגון:  תכונות  להם  לייחס  שנוטים  צעירים  תיירים  בחן  זה  מחקר 

במידת  תומכות  שהתקבלו  התוצאות  היעד.  עם  בלתי-אמצעי  וקשר  לחידושים  רעב 

התיירות  ואיגוד  העולמי  התיירות  ארגון  ידי  על  היתר,  בין  שנתמכת,  זו,  בהנחה  מה 

העולמי לסטודנטים. מחד-גיסא נראה שהתיירים שנדגמו לא יצאו מאזור המת״ר והעיר 

ההיסטורית התיירותית ושם גם הוציאו את כספם. כלומר, הטיול שלהם היה סטנדרטי 

למדי הן מבחינת האתרים בהם ביקרו והן מבחינת המקומות בהם הוציאו את כספם. 

מאידך-גיסא, הם הדירו את רגליהם מקניון ממילא ואת רוב כספם הוציאו אצל סוחרים 

עקב  בתנועתם  יותר  מוגבלים  צעירים  שתיירים  גם  ייתכן  העתיקה.  בעיר  מקומיים 

הסתמכותם, בדרך כלל, על תחבורה ציבורית שאינה מפותחת מאוד בירושלים. 

מחקר זה הוא מן הראשונים שעושה שימוש באפליקציה לסמארטפון ככלי מחקרי 

עמוק  שינוי  מבשרים  הסמארטפונים  המחקר,  לראשוניות  מעבר  אך  התיירות.  בתחום 

שעונים,  בדמות  לביש  מחשוב  בחובו  העתיד צופן  אותנו.  העוטפת  בטכנולוגיה  ובסיסי 

משקפים ובגדים, שטרם התעצב סופית, אך כיום ברור כבר שבעתיד הנראה לעין נישא 

עמנו מחשבים לכל מקום. מעבר לכך, אפליקציות כמו Apple Pay ,Google Wallet ועוד, 

המבטלות את הצורך בכסף מזומן ואף את השימוש בכרטיסי-אשראי, הולכות ונעשות 

זה  כמו  שמידע  מבטיח  זה  עתיד  בעולם.  הגדולות  לחברות  מודל  ומשמשות  פופולריות 

שנאסף במחקר זה יהפוך לזמין יותר והבנת השימושים הפוטנציאליים שלו, הן מבחינה 

מידע  לכך,  מעבר  בעתו.  דבר  היא  ציבורית,  ומדיניות  תכנון  מבחינת  ובעיקר  מסחרית 

מסוג זה, הנקרא לעְתים קרובות Big Data, ניצב בחזית הידע בתחום המחשוב וניתוח 

הנתונים. 

למרות זאת, למחקר זה יש יתרונות שלא ניתן לקבל בניתוח מרחבי של נתונים קיימים 

כמו, למשל, נתוני חברות אשראי ונתוני חברות סלולריות. היכולת לחבר פנים — במובן 

של פרופיל סוציו-דמוגרפי, פרופיל של טיול וגם ריאיון — עם מידע מרחבי דו-שכבתי 

המכיל את דפוסי המיקום של הנחקר ואת דפוסי ההוצאה שלו — היא יכולת מעניינת 

המאפשרת להגיע להבנות עמוקות יותר מניתוח נתונים חסרי הקשר ומשמעות.

תרומת המחקר למדיניות תיירות בירושלים

כפי שתואר בפרק העוסק בתיירים צעירים, ניכר כי משרד התיירות מתחיל להבין את 

חשיבותה ותועלותיה הכלכליות והחברתיות של תיירות הצעירים לישראל. גם הקמתה 

קרן  להקים  שקראו  והקולות  איתן׳  ׳צוק  מבצע  בתום  לתיירות  פיצויים  תכנית  של 

פיצויים לתיירות כמו זו המופעלת בתחום החקלאות במקרה של אסונות טבע, נותנים 

את התחושה שקיימת התקדמות בתחום זה.
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עיריית ירושלים ומשרד התיירות החלו לאפשר הסבת מתחמי מסחר ומשרדים לייעוד 

במדיניות  תומך  זה  מחקר  כי  נראה  לכן  ירושלים.  מרכז  לשיקום  ככלי  בעיקר  מלונאי, 

המתפתחת. למרות שהעבודה לא עסקה בכך, נראה כי מיקום מקום הלינה, במרכז העיר 

ובקרבת השוק, תרם לריכוז הוצאות התיירים באזור זה ומכאן שהמכפילים הכלכליים 

ומעזיבת  בהכנסות  מירידה  שסבל  האזור  של  להתאוששותו  לתרום  יכולים  המקומיים 

עסקים. מנגד נראה, שברמה העירונית, אין המוצר התיירותי הקיים מסביר פנים לדיירי 

׳אברהם הוסטל׳ בצורה משביעת-רצון. הם אינם מגיעים לאתרים תיירותיים שהעירייה 

ומשרד התיירות מקדמים, כמו אזור המושבה הגרמנית ומתחם התחנה, ומצבו של אזור 

׳המשולש׳ אינו קוסם להם, עד כדי כך שאף אחד מהם לא קנה מזכרת או בגד באזור 

זה.

אחד הכלים החשובים בקביעת מדיניות הוא מידע אמין ואיכותי. הדרך בה נאסף 

המידע לצורך מחקר זה, עשויה לספק צורך חיוני זה. גם אם מתודולוגיה זו יקרה עדיין 

בזמן ובמשאבים ומוגבלת לאוכלוסיות מסוימות, היא תהיה זמינה ופשוטה יותר ככל 

שהזמן יעבור, ולכן גם זולה יותר. 
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תיירים בשוק העיר העתיקה (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)
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פרק 10: 
מגמות שינוי ופיתוח בשוק מחנה-יהודה

רותם משקוב

מבוא 

תהליכי הגלובליזציה השפיעו על תחומים רבים, בהם ענף הקולינריה המקומית וצריכת 

המזון בקרב תיירים. בעידן בו ההיבט התיירותי הופך אקטיבי ומעורבות התיירים בחיי 

היום-יום של המקומיים הולכת וגוברת — חלה עלייה בהיקף המבקרים בשווקים ברחבי 

העולם. סוגיית האיזון בין תהליכי הגלובליזציה והפיתוח התיירותי לבין שימור המרקם 

למקרה- ביחס  ונבדקת  זו  עבודת-מחקר  בבסיס  העומדת  היא  והאותנטיות,  האורבני 

בוחן: שוק מחנה-יהודה בירושלים.

שאלת המחקר היא: כיצד מגיבים הסוחרים לפיתוח התיירותי של שוק מחנה-יהודה 

הסוחרים.  של  מנקודת-מבטם  בשוק,  המתרחשים  השינוי  תהליכי  את  בוחן  והמחקר 

בעוד שמחקרים רבים בתחום התיירות העירונית התמקדו ביחס האוכלוסייה המארחת 

המושפעת  הסוחרים  קהילת  את  במרכז  מציב  הנוכחי  המחקר  התיירותי,  הפיתוח  אל 

אלה,  תהליכים  על  להשפיע  גם  בכוחה  אך  בשוק,  המתחוללים  השינוי  מתהליכי 

המעצבים את המרחב התיירותי. השערת המחקר היתה כי יימצאו הבדלים בין תגובות 

הסוחרים, בהתאם לתלותם הכלכלית בפיתוח התיירותי. בעוד שסוחרים חדשים רואים 

את ההזדמנויות הכלכליות שהפיתוח התיירותי עשוי להעניק להם, הסוחרים הוותיקים 

מתייחסים לפיתוח זה בשלילה. 

מיפוי  בעיתונות,  שהופיעו  כתבות  סקר  מרכזיות:  שיטות  בשלוש  השתמש  המחקר 

והשוואת נתונים כמותיים על תמהיל החנויות בשוק וראיונות-עומק עם סוחרים. שתי 

שיטות המחקר הראשונות ננקטו במטרה לאפיין את השינוי שעבר על שוק מחנה-יהודה 

הן מבחינה תודעתית והן מבחינה פיזית ואילו שיטת המחקר השלישית ננקטה במטרה 

לבחון את עמדותיהם ותגובותיהם של הסוחרים לתהליכי הפיתוח התיירותי בשוק. 

האירועים  סיקור  כי  ומעידים  המחקר  השערות  את  מחזקים  המחקר  ממצאי 

והחידושים העסקיים בשוק תורם להבניית דימוי השוק כאתר תיירות, צריכה ובילוי. 

במקביל לשינוי שחל בתפיסת שוק מחנה-יהודה בתודעת הציבור בעשור האחרון — חל 

בדוכנים  כ-15%  של  בירידה  שמתבטא  בשוק,  העסקים  בתמהיל  משמעותי  פיזי  שינוי 
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המוכרים מוצרי מזון ומעדנים. מן הראיונות עולה תמונה מעניינת בנוגע ליחס הסוחרים 

תרומת  בדבר  האישית,  ברמה  חלוקים,  הסוחרים  מחד-גיסא,  התיירותי.  הפיתוח  כלפי 

הפיתוח התיירותי לשוק, ומאידך-גיסא שורר ביניהם קונסנסוס לגבי הצורך בשימושים 

לבין  התיירותי  לפיתוח  הסוחר  תגובת  בין  ישיר  קשר  נמצא  בנוסף  בשוק.  אותנטיים 

חזקתו בדוכן. הסוחרים סווגו לשלוש קבוצות, בהתאם לחזקתם בדוכן המאפשרת להם 

התיירותיים  השימושים  כי  להסיק  מאפשרים  המחקר  ממצאי  עמדותיהם.  את  לממש 

בשוק עתידים להמשיך ולגדול. 

המחקר הוא מחקר איכותני הבוחן את סוגיית האיזון בין השימושים במרחב התיירותי 

דרך מקרה הבוחן של שוק מחנה-יהודה. אופיו של המחקר, המתמקד באוכלוסיית-יעד 

ספציפית, והמתודולוגיה שננקטה בו, מאפשרים לעמוד על תגובותיהם של הסוחרים, אך 

חושפים גם את מגבלותיו של מחקר זה. על מנת שיהיה אפשר להשליך את מסקנותיו 

גם על מקומות אחרים, מחקר עתידי נדרש לבדוק מספר שווקים ולהשוות בין תהליכי 

השינוי והפיתוח השונים.

הייתי רוצה שיהיו מקומות יציבים, נייחים, לא מוחשיים,

שלא נגעו בהם ושכמעט אי אפשר לגעת בהם, בלתי ניתנים

להזזה, מושרשים; מקומות שישמשו כציוני דרך, נקודות מוצא; מקורות.

(ג׳ורג׳ ּפֵרֵק, 1998)

במציאות הדינמית של ימינו כבר אין מקומות מן הסוג שג׳ורג׳ פרק מייחל להם, אולם 

הקונפליקט בין חדש לישן נותר אקטואלי. מחד-גיסא קיים צורך בפיתוחה הכלכלי של 

העיר והתאמתה לאורח החיים המודרני, ומאידך-גיסא קיימת ההכרה בשימור כרעיון 

ערכי-תרבותי. סוגיית האיזון בין תהליכי הגלובליזציה והפיתוח התיירותי לבין שימור 

בהתייחס  בו  ונבחנת  זה  מחקר  בבסיס  שעומדת  היא  והאותנטיות,  האורבני  המרקם 

לשוק מחנה-יהודה בירושלים. 

בשנות ה-90 ובראשית שנות ה-2000 התמעטו הביקורים בשוק מחנה-יהודה והשוק 

פיתוח  מכוונת  עירונית  מדיניות  היה  הראשון  עיקריים:  גורמים  שלושה  עקב  נחלש 

שנפתח  מלחה  קניון  כמו  העיר,  למרכז  מחוץ  מיזמים  לקדם  העדיפה  אשר  פריפריאלי, 

בשנת 1993 וכביש בגין שנסלל בשנת 1998. הגורם השני היה הגידול המתמיד של רשתות 

מחירים  והציעו  קהל-יעד  אותו  על  מחנה-יהודה  שוק  עם  התחרו  אשר  המזון,  שיווק 

ובשוק,  העיר  במרכז  הטרור  פיגועי  היה  השלישי  הגורם  ונגישות.  נוחות  אטרקטיביים, 

שהביאו את הצרכנים להדיר את רגליהם ממרכזים ציבוריים פתוחים, מחשש לחייהם. 
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השילוב של שלושת הגורמים גרם לשוק נזק עצום. השאלות שהטרידו אז את פרנסי העיר 

ביחס למרכז העיר בכלל ולשוק מחנה-יהודה בפרט, היו כיצד מושכים אליהם אנשים 

וכיצד מונעים את גוויעתם. אלי מזרחי, בעל ׳קפה מזרחי׳, שעמד אז בראש ועד איגוד 

סוחרי השוק, תיאר את הלך הרוח באותה תקופה: 

חזון  לי  היה  היום...  עד  ממנה  התאושש  לא  שהוא  אנושה  מכה  חטף  העיר  מרכז 

השאיפה  היתה  זו  מזה.  יותר  לא  בחיים;  השוק  את  להשאיר  היה  שלו  שהבסיס 

הראשונית אז.

מאז ועד היום עבר מהפך על השוק. משוק מזון מקומי הפך שוק מחנה-יהודה למתחם 

בילוי קולינרי ולמוקד משיכה תיירותי (ראו איור 10.1). מבחינה פיזית החל השוק לאמץ 

שימושים חדשים ומגוונים כגון מסעדות, בתי-קפה וחנויות בוטיק. שימושים תיירותיים 

אלה, שנפתחו בשוק בד בבד עם אירועי-תרבות כגון פסטיבל הסיר, ופסטיבל ׳באלבסטה׳, 

יצרו גם שינוי תודעתי, כפי שניסח זאת צביקה, בעל דוכן ירקות: 

אנשים לא אומרים בוא נלך לשוק לקנות, אלא בוא נלך לשוק לטייל. שינו את למה 

הם באים. 

הצמיחה והשגשוג המאפיינים כיום את שוק מחנה-יהודה הם חלק ממגמה כללית בעולם 

התיירות. לתהליכי הגלובליזציה היתה השפעה על תחומים רבים — בין היתר גם על ענף 

 .(Mak, Lumbers & Eves, 2012) הקולינריה המקומית ועל צריכת המזון של תיירים 

בזכות הנוסטלגיה והרצון להתנסות בחוויות אותנטיות ובאינטראקציה בין-אישית עם 

ברחבי  בשווקים  המבקרים  בהיקף  עלייה  חלה  המקומית,  התרבות  ועם  המקום  אנשי 

.(Pottie-Sherman, 2011) העולם

מגמות השינוי שפקדו את שוק מחנה-יהודה בלטו מאוד בשנים האחרונות. השוק 

הוותיק עבר לתמהיל עסקי מגּוון שגרם לגיוון בתמהיל המבקרים והפך למוקד תיירות 

לרועץ.  לו  להיות  עלולה  מחנה-יהודה  שוק  של  הרבה  הצלחתו  אולם  משגשג.  ובילוי 

הביקושים הרבים המופעלים על השוק, מעלים כבר היום את עלויות השימוש בו. אם 

תימשך מגמה זו, עתיד השוק לאבד את השימושים הפחות רווחיים, כמו דוכני הירקות 

המרכז  בין  ההבדלים  חרף  יותר.  רווחיים  שהם  תיירותיים  שימושים  לטובת  והפירות, 

הירושלמי המתחדש לבין המרכזים העירוניים אליהם מתייחסת ג׳ייקובס (2008) בספרה 

שתורגם לאחרונה לעברית, ניכר דמיון רב בתהליך העירוני שהיא מכנה ״ההרס העצמי 

של הרב-גוניות״:
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נטייתה של רב-גוניות עירונית מצליחה מאוד להרוס את עצמה — רק בגלל הצלחתה... 

על  כשידם  יוצאים  דומיננטיים  שימושים  כמה  או  אחד  לשימוש  מביא  זה  תהליך 

של  ומצליח  מאוד  מורכב  אורגניזם  מתוכן.  ריק  הוא  כמובן  הניצחון  אך  העליונה. 

תמיכה הדדית, כלכלית וחברתית, נהרס תוך כדי התהליך. 

הפיתוח התיירותי סביב ׳סיפור ההצלחה הירושלמי׳, כפי שמכנה אותו ראש העיר ניר 

התיירותי  והתכנון  הפיתוח  תהליכי  המקומיים.  בקרב  חששות  מעט  לא  מעורר  ברקת, 

רווי  מחנה-יהודה  שוק  האם  חדשות:  שאלות  מעלים  מחנה-יהודה  שוק  את  הפוקדים 

בשימושים תיירותיים? כיצד ניתן לשמור על תמהיל מאוזן של עסקים בשוק זה? באיזו 

מידה יש להתערב או לא להתערב בתהליך? מתי תהליך של פיתוח תיירותי פוגע בסביבתו, 

ועוד. פרק זה מנסה לענות על שאלות אלו תוך התחקות אחר תגובותיהם של הסוחרים 

בשוק לתהליכי הפיתוח והתכנון התיירותי הפוקדים את סביבת-עבודתם. 

בעוד שמחקרים רבים בתחום התיירות העירונית התמקדו ביחסה של האוכלוסייה 

שונה,  מנקודת-מבט  התופעה  את  בוחן  זה  מחקר  התיירותי,  הפיתוח  כלפי  המקומית 

את  הפוקדים  השינוי  מתהליכי  במישרין  המושפעת  הסוחרים  באוכלוסיית  המתמקדת 

השוק, אך בכוחה גם להשפיע על תהליכים אלה, המעצבים את המרחב התיירותי. שאלת 

את  למקסם  שואפת  רציונלית,  בצורה  מתנהגת  הסוחרים  שאוכלוסיית  מניחה  המחקר 

המחקר  שאלת  כן,  כמו  השליליות.  השלכותיו  את  ולמזער  התיירותי  הפיתוח  יתרונות 

מניחה שקיים קשר בין תגובות האוכלוסייה המקומית לפיתוח התיירותי לבין עמדתה 

כלפי התיירות (Doğan, 1989). בנוסף, המחקר מניח כי התיירות העירונית משפיעה מאוד 

על האוכלוסייה המקומית, במיוחד בעידן בו המבט התיירותי הופך אקטיבי ומעורבות 

.(Richards, 2011) התיירים בחיי היום-יום של המקומיים הולכת וגוברת

את  מפרט  השני  חלקו  הרלוונטית.  הספרות  את  סוקר  הפרק  של  הראשון  חלקו 

השערות המחקר הכלליות והמפורטות, המנסות לתת מענה לסוגיה הנחקרת והוא מציג 

את  מפרט  הפרק  של  השלישי  חלקו  זה.  פרק  נכתב  שלאורו  הקונספטואלי  המודל  את 

מערך המחקר, סוג המחקר ושיטות המחקר שנבחרו על מנת לבחון את השערות המחקר. 

שחולצו  העיקריות  הסוגיות  את  לדיון  ומעלה  המחקר  ממצאי  את  מציג  הרביעי  חלקו 

מן הממצאים. חלקו האחרון של הפרק, מסכם את המסקנות העיקריות ומנסה לגבש 

המלצות למדיניות תיירות לעתיד, שכן בכוחה של מדיניות כזו להכריע אם השוק ימשיך 

לתפקד כמרכז עירוני רב-גוני ותוסס או שמא יהפוך למקבץ מסעדות ובתי-קפה שישרת 

פלח צר של האוכלוסייה.
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איור 10.1: המלצות לסיורים קולינריים בשוק מחנה-יהודה 

.Food & Wine מקור: מתוך כתב העת
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סקירת ספרות

החייאה עירונית

ערים שהיו בעבר מרכז כלכלי, חברתי ותרבותי, החלו לדעוך לאחר מלחמת העולם השנייה, 

בעקבות הגירת תושבים ושירותים מסחריים לעבר הפרברים. החידושים הטכנולוגיים, 

הזדמנויות- והגבוה  הבינוני  המעמד  מן  לתושבים  אפשרו  הפרטית,  המכונית  ובראשם 

בעיר  נותרה  לעומתם  ומזוהם.  רועש  צפוף,  הפך  אשר  העיר,  למרכז  מחוץ  חדשות  דיור 

האוכלוסייה הענייה כשהיא סמוכה לשירותים, לתעסוקה ולתחבורה הציבורית וכך נוצרו 

 .(Lucy & Phillips,1997 ;ילינק, 2009א) במרכזי הערים ריכוזים של עוני, פשע ואבטלה

תהליכי הפרבור ודעיכתם של מרכזי הערים, פקדו ערים מערביות רבות. תופעת הפרבור 

התרחשה לא רק בתחום המגורים, אלא גם בתחום המסחר, והערים ויתרו, עם השנים, 

על תפקידן ההיסטורי כמרכזי-מסחר אזוריים לטובת הפרברים (Gibbs, 2012). לאחר 

כארבעה עשורים של אבדן אוכלוסייה מתמשך לטובת הפרברים העיד מפקד האוכלוסין 

 .(Glaeser & Shapiro, 2001) המגמה  היפוך  על  ה-90  בשנות  אמריקאיות  ערים  של 

פרו- להעדפות  ג׳נטריפיקציה,  הנקרא  זה,  היפוך  מייחסים  החוקרים  מן  שחלק  בעוד 

אורבניות מחודשות, יש חוקרים הרואים בו מגמה מחזורית חולפת של רווקים צעירים 

העירונית  להחייאה  הסיבות  מוגבלת.  לתקופה  הגדולה  העיר  אל  המגיעים  ומשכילים 

שנויות במחלוקת, אולם אין עוררין על התוצאה של תהליך זה, שפירושו חזרה של הון 

 .(Butler, 2007 ;Helms, 2003) כלכלי ואנושי אל מרכזי הערים

ג׳ייקובס (2008) הטיפה כבר בשנות ה-70 המוקדמות לרב-גוניות עירונית. לטענתה 

מרכזה.  את  להחיות  כדי  מגוונים  ולשימושי-קרקע  למבנים  לאוכלוסייה,  זקוקה  העיר 

להיות  עלולות  העיר  על  והשפעותיה  ופחד  חוסר-עניין  חוסר-נוחות,  יוצרת  החד-גוניות 

הרסניות. לעומת זאת, יישום עקרון הגיוון מבטיח פיתוח כלכלי וחברתי, ביטחון, מפגש 

וסולידריות. יחד עם זאת, לרב-גוניות יש גם צדדים הרסניים, שאחד מהם הוא כוחה של 

הצלחה חריגה. הצלחה עירונית חריגה היא אליה וקוץ בה. התחרות על המרחב העירוני 

המשגשג עלולה לגרור לשכפול מוגזם של שימושים רווחיים על חשבון השימושים הפחות-

לפגוע  אף  דבר  של  ובסופו  והחזותית,  הפונקציונלית  החד-גוניות  את  להגביר  רווחיים, 

בגורם המשיכה לאזור, ולצמצם את אוכלוסיית המשתמשים בו. בתהליך זה של הרס 

עצמי, הרב-גוניות שהביאה להחייאת האזור עתידה להביא לדעיכתו (ג׳ייקובס, 2008).
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תרבות ככלי לפיתוח עירוני

השינויים החברתיים-כלכליים שפקדו את הערים הפוסט-תעשייתיות, הביאו ממשלים 

מקומיים לתור אחר יוזמות צמיחה שיסייעו להם בתחרות על תדמית עירונית איכותית. 

על מנת לחזק את יתרונה היחסי של עיר על ערים אחרות, נקטו עיריות גישות שונות 

של פיתוח עירוני תרבותי, בתקווה לזרז השקעות פרטיות, להגביר את צריכת התושבים 

והתיירים ולשפר את תדמית העיר. אורח החיים העירוני, שינויים ברמת ההכנסה הפנויה, 

עלייה ברמת ההשכלה ועלייה באמצעי הניידות, הביאו בין היתר לצמיחתה של תרבות 

הפך  ערים,  מרכזי  להחייאת  ככלי  בתרבות  השימוש  2009א).  (ילינק,  והצריכה  הפנאי 

להיות נפוץ לא רק בערי-בירה מסורתיות ונודעות, אלא גם בערים מוכרות פחות, לחלק 

מאסטרטגיית פיתוח והתחדשות עירונית. ניתן להבחין במספר סוגי אסטרטגיות לפיתוח 

 Harvey לראשונה  כתב  עליהן   (entrepreneurial) יזמיות  אסטרטגיות  עירוני-תרבותי: 

בפיתוח  המשקיעים  פרטיים  ויזמים  המקומי  השלטון  ידי  על  לרוב  שננקטות   (1989)

שפעולות  בתקווה  העירוני  המותג  את  לחזק  במטרה  מבני-תרבות,  באמצעות  כלכלי, 

בינוי אלו יתרמו לעלייה באיכות החיים של תושבי העיר. אסטרטגיות המעמד היצירתי 

(creative class) שהגה Florida (2002) מתמקדות בשיפור איכות וסגנון החיים במטרה 
למשוך העירה את המעמד היצירתי, הנחשב נכס לכלכלה העירונית. בניגוד לאסטרטגיות 

יש  למטה,  מלמעלה  להקרין  עשוי  הכלכלי  הפיתוח  כי  ההנחה  עומדת  שבבסיסן  אלו, 

של  ההשתתפות  יכולת  את  להרחיב  השואפות   (progressive) מתקדמות  אסטרטגיות 

הקהילה והשכונה בפעילויות תרבותיות ומציעות להציב מטרות חברתיות מקומיות לצד 

הקפיטליסטית  בכלכלה  הפרטי  המגזר  עליונות  העיר.  של  והכלכלי  התרבותי  פיתוחה 

העכשווית מכתיבה לרוב את יישומן של אסטרטגיות יזמיות בפיתוח תרבותי. השיקול 

רווחיות  פיזיות  השקעות  לקדם  מעדיפות  וערים  החברתי  השיקול  על  גובר  הכלכלי 

Grodach & Loukaitou-) שלהן  והכלכלית  המסחרית  הפעילות  את  להגדיל  במטרה 

 .(Sideris, 2007

השימוש בתרבות ככלי להאצת הפיתוח הכלכלי העירוני, כולל, בין היתר, פעולות 

של פיתוח תשתיות-תרבות, הפקת אירועי-תרבות עתירי-תקציב, הקמת מתחמי-תרבות, 

תמיכה באמנות במרחב הציבורי ועוד. פעולות אלו סייעו לערים למשוך אליהן הון כלכלי 

פעולות  העיר.  של  המחודש  דימויה  את  ולקדם  המבקרים  היקף  את  להגדיל  ואנושי, 

מרכזי  את  להחיות  במטרה  פרטית-ציבורית  כיזמות  החלו  אשר  התרבותי,  הפיתוח 

עצומים.  תרבות  ומתחמי  מבני  של  מסיבית  לבנייה  מהרה  עד  הפכו  הדועכות,  הערים 

חרף תפקידה המרכזי של התרבות בהתחדשות העירונית, יישומן הפיזי של אסטרטגיות 

הפיתוח התרבותי מצריך השקעות כספיות כבדות. השקעה של גורמים פרטיים במיזמים 
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התרבות  ולמסחור  כאלה  ממתחמי-תרבות  קבוצות  להדרת  להביא  עלולה  ציבוריים, 

המקומית (ילינק, 2009א).

תיירות ככלי לפיתוח עירוני 

התיירות  שוק  על  במאבק  יתרון  להשיג  במטרה  הדוק  קשר  שורר  לתיירות  תרבות  בין 

התובעני. ערים השואפות לשינוי תדמיתי מנסות ליצור אותו באמצעות משאבי-תרבות 

מקום-מגוריו  בבחירת  משמעותי  גורם  נחשבות  פעילויות-תרבות   .(Richards, 2011)

של אדם ובבחירת יעדי התיירות וזה המניע להשקעה בפיתוח עירוני תרבותי. תעשיית 

התיירות, שזכתה לעניין רב מצד ערים החל מסוף שנות ה-80, נתפסת כתעשייה צומחת 

בעלת אימפקט סביבתי והשפעות-מכפיל גבוהות (Pearce, 1998). קיימת הסכמה, כמעט 

אוניברסלית, שהתיירות מביאה ברכה לערים ולארצות המשמשות לה יעד, ורוב המדינות 

מבקשות להרחיב את התיירות בשטחיהן (Hall, 2005). חלק מן הסיבות לכך שראשי 

ערים אימצו בהתלהבות אסטרטגיות לפיתוח תיירותי, נעוצות בכך שתעשיית התיירות 

היא תעשייה עתירת כוח-אדם, ענף בעל מגמות צמיחה גלובליות ונוטה להתרכז במרכזי 

הערים. יחד עם זאת, ההנחה שהתיירות משפיעה לחיוב על הכלכלה אינה מביאה בחשבון 

שכר  בגלל  בחוסר-יציבות  מתאפיין  זה  שענף  העובדה  ואת  הבין-לאומית  התחרות  את 

נמוך יחסית, שיעורי תחלופה גבוהים, פעילות עונתית והשפעות חיצוניות בלתי-תלויות 

כגון: מזג האוויר, מצב גאו-פוליטי וכדומה. היות שהמוצר התיירותי הוא מוצר מורכב, 

קשה לבודד את השפעותיו על העיר מהשפעתן של יתר הפעילויות הכלכליות וקושי זה 

.(Page & Hall, 2003 ;Pearce, 2001) מעלה תהיות בנוגע לניהול התיירות

יחס התושבים לפיתוח התיירות

של  ועוינות  התנגדות  בנקל  לעורר  עלול  התיירותי  הפיתוח  ראויים,  ותכנון  ניהול  בלי 

התושבים, ובסופו של דבר אף לפגוע במאמצים להגדלת הביקוש לביקור ביעד. מחקרים 

אל  התושב  של  יחסו  על  ביותר  המשפיע  הגורם  היא  הכלכלית  התלות  כי  מצאו  רבים 

הפיתוח התיירותי הנעשה בסביבתו. ככל שהתלות הכלכלית בתיירות גבוהה יותר, כן 

הרווחיות  את  מגדיל  התיירותי  הפיתוח  שכן  יותר  חיוביות  התושבים  תגובות  תהיינה 

ואת הנגישות למקום העבודה. תגובות התושבים כלפי פיתוח התיירות באזור-מגוריהם 

מלמדות כי שיתוף התושבים עשוי לחזק את היוזמה או לפחות למתן את התגובות כלפיה 

שנועדה  קהילתית  תעשייה  היא  שהתיירות  התפיסה  התפתחה  מכאן   .(Harrill, 2004)

לרצות את המבקרים ואת התושבים כאחד ויחסי הגומלין בין התייר לבין האוכלוסייה 
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המקומית מושפעים מאוד מכושר הנשיאה של העיר. או במילים אחרות, תעשיית תיירות 

שממדיה עולים על הקיבולת העירונית, תגרור לרוב תגובות שליליות של האוכלוסייה 

 .(Gilbert & Clark, 1997 ;Russo, 2002) המקומית

שאלת האותנטיות בתיירות

ההומוגניות של תהליך הגלובליזציה פוגעת באותנטיות של התיירות. באופן פרדוכסלי, 

האותנטי  הבידול  ועל  הטריטוריאלית  ההפרדה  על  תיגר  קוראת  הגלובלית  הדיפוזיה 

והיא עלולה להביא ליצירת נופים אקראיים. התייר התר אחר אותנטיות מתקשה למצוא 

ובאותנטיות  בהיפר-ריאליות  להסתפק  קרובות  לעתים  ונאלץ  התיירותי  במרחב  אותה 

מבוימת (Hughes, 1995 ;Wang, 1999). על פי התפיסה המודרנית, משבר האותנטיות 

בא לידי ביטוי בתופעת האותנטיות המבוימת ומחיקוי המוצר התיירותי — מניפולציה 

הפוסט-מודרני,  בעידן  אולם   .(Hughes, 1995) כלכליים  מאינטרסים  לרוב  המּונעת 

האותנטיות של האובייקט התיירותי הממשי מפנה את מקומה לאותנטיות של החוויה 

הסובייקטיבית של התייר כך שמידת מעורבותו האקטיבית של התייר בחיי היום-יום 

 Mak, Lumbers & Eves, 2012; Wang, 1999; Richards,) של המקומיים הולכת וגוברת

 .(2011; Crang, 2004

בנייה,  תהליכי  מקדמת  היא  אחד  מצד  במחלוקת:  שנויה  תעשייה  היא  התיירות 

פיתוח והתחדשות עירונית, ומצד שני נטען נגדה שהיא תורמת להרס התרבות המקומית 

לאמץ  נשמעות קריאות  האחרון  בעשור  המרחב.  של  והומוגניות  חוסר-שוויון  ומייצרת 

את התיירות כתרבות מודרנית בפני עצמה ולא רק כיעד צריכה, אלא ככוח דינמי היוצר 

חלק  הן  אלו  קריאות   .(Crang, 2004) התרבותית  המסורת  לשימור  תורם  ואף  צריכה 

ממגמה נרחבת בשיח על תהליכי השינוי המאפיינים את התיירות העכשווית. המגמות 

התיירותיות כגון: תיירות יצירתית, תיירות תעשייתית ותיירות מזון נשענות על המעבר 

על  בדגש  לא-מוחשיים,  מוצרים  של  לצריכה  מוחשית  היסטורית  תרבות  של  מצריכה 

החוויה הלימודית. 

תיירות מזון

המתרחשת  פעולה  היא  חיונית  פעולה  להיותה  מעבר  התיירותי,  בהקשר  המזון  צריכת 

בסביבה זרה ולא מוכרת ועל כן נושאת בחוּבה גם משמעות סמלית, המאפשרת לתייר 

מאפשרת  מזון  צריכת  המארחת.  האוכלוסייה  של  התרבותיים  הערכים  עם  להיפגש 

כדי  לעתים,  בה,  ויש  אחרת  תיירותית  פעילות  מכל  שונה  רב-חושי  עונג  לחוות  לתייר 
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להשפיע על בחירת היעד. יעדים תיירותיים מנצלים את המטבח המקומי כאטרקציה, 

החברתיות  ההשלכות  מתחרים.  יעדים  לבין  ביניהם  ההבדל  את  מבליטים  שהם  תוך 

של הגלובליזציה שנויות במחלוקת: בעוד שרבים תופסים את הגלובליזציה כאיום על 

הזהות המקומית, יש טוענים שההומוגניות של שוק המזון ושחיקת התרבות המקומית 

שעלולות  וה׳מקדונלדיזציה׳,  האימפריאליסטית  התרבות  מן  החשש  מול  ודאיות.  אינן 

להוביל ליצירת נוף גסטרונומי אחיד ומשעמם, ניצבת התפיסה המתמקדת במתח שבין 

כי  גורסת  זו  תפיסה   .(localization) הלוקליזציה  לבין   (globalization) הגלובליזציה 

הגלובליזציה היא תופעה דואלית המניעה, בו-זמנית, הומוגניות והטרוגניות. על כן ניתן 

להבחין בתהליך של גלובליזציה בשוק המזון, בו מוצרים או רעיונות גלובליים מותאמים 

לצרכים מקומיים ותורמים להמצאה מחודשת ולהרחבה של המגוון התרבותי והקולינרי 

.(Mak, Lumbers & Eves, 2012)

שווקים עירוניים 

שווקים עירוניים (marketplaces) היו מאז ומתמיד חלק בלתי-נפרד מן הערים הגדולות. 
עירונית,  לצמיחה  מנוע  היו  שהם  ולכך  שנה   5,000 לפני  לקיומם  עדויות  למצוא  ניתן 

בהיותם לא רק אמצעי להעברת סחורות, אלא גם אמצעי להעברת מידע, רעיונות, נורמות 

תרבותיות, חברתיות ודתיות. גם כיום שווקים עירוניים הם מקום-מסחר כלכלי ומרחב 

גמישה  מסחרית  בפעילות  מתאפיינים  עירוניים  שווקים  חברתית.  חשיבות  בעל  ציבורי 

מדגישות  אלו  תכונות  וחוסר-רשמיות.  פתיחות  גבוהה,  חברתית  אינטראקציה  בעלת 

ליצירת  המשותפת,  הזהות  תחושת  להגברת  עירוניים  בשווקים  הגלום  הפוטנציאל  את 

הזדמנויות תעסוקה ולקידום מפגש ספונטני בין קבוצות אתניות שונות. מנגד, תכונות 

ולקדם  הזרות  תחושת  את  להגביר  קבוצות,  בין  קיימים  מתחים  להחריף  עלולות  אלו 

 .(Sik & Wallace, 1999; Pottie-Sherman, 2011) התארגנויות ופעילויות שליליות

חשוב  תפקיד  למלא  עשויים  ישנים,  שווקים  וביניהם  היסטוריים,  מרכזי-מסחר 

המסורות  ואת  הבנויה  המורשת  את  בהציגם  ובחיזוקה,  המקומית  הזהות  ביצירת 

התרבותיות והחברתיות המקומיות. שווקים עירוניים רבים במזרח התיכון עברו שיפוץ 

מקיף במטרה לחזור ולשקף את התרבות המזרח-תיכונית. כך לדוגמה, פיתוח שוק וואקיף 

(Souk Waqif) — השוק העירוני של דוחא, בירת קטר — חיזק את הזהות התרבותית 
של העיר ואת תחושת השייכות של התושבים. תהליך ההשתרשות (rooting) של הערכים 

המסורתיים בסביבה המודרנית העכשווית מעיד על שיח מחודש סביב התרבות והזהות 

המקומית בעידן הגלובלי והקפיטליסטי, במיוחד במדינות כמו נסיכות קטר, שחוו צמיחה 

מואצת. לצד המסחר הקלסי והאדריכלות המסורתית המשוחזרת, שווקים ישנים-חדשים 
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מגוונים  ואירועי-תרבות  קונצרטים  לאמנות,  לגלריות  שואבת  אבן  גם  משמשים  אלה 

.(Hatem & Rania, 2012)

בזכות האינטראקציה החברתית והחוויה התרבותית האותנטיות שהשווקים יוצרים, 

גבר לאחרונה הביקוש לשווקים עירוניים בתיירות. שחזור שווקים ישנים נועד לעתים 

 .(Pottie-Sherman, 2011) לשרת את התיאבון התיירותי המערבי לאותנטיות ולמסורת

שווקים עירוניים נמצאים כיום תחת לחץ הולך וגובר של יזמים וקובעי-מדיניות השואפים 

להפיק רווחים מן האיכויות המאפיינות שווקים כאלה. באופן פרדוכסלי הפך הדימוי 

האותנטי של שווקים לאסטרטגיית פיתוח והתחדשות עירונית, הפועלת לקידום הבנייה 

במרכז העיר ולדחיקת רגלי האוכלוסייה המקומית ממנו. שווקים עלולים לאבד כך את 

 Jansesens &) איכויותיהם והעיר עלולה לאבד את המרחבים הציבוריים החיוניים לה

 .(Sezer, 2013

ירושלים כיעד תיירותי

ירושלים מציעה ריכוז עשיר של אתרי מורשת של שלוש הדתות המונותיאיסטיות והיא 

מעניינת חלק ניכר מאוכלוסיית העולם. למרות היותה משאב טבעי ייחודי המשלב דת, 

היסטוריה, תרבות ואדריכלות לא עולה בידה לממש את הפוטנציאל התיירותי הגלום 

בה (גבעון, Shoval, 2007; 2009). האהבה וההערצה הסובבות את ירושלים הפכו אותה, 

ענף  צמיחת  בפני  חסם  ומציבות  וסכסוכים  מריבות  של  מתמשך  למוקד  אירוני,  באופן 

׳המשולש׳  אזור  העירוני,  המרכז  (קמחי, 2008).  וטרור  איבה  לפעולות  הרגיש  התיירות 

שבין הרחובות יפו, בן-יהודה והמלך ג׳ורג׳, אשר תנופת הפיתוח של שנות ה-30 הפכה 

וממלחמת  הבריטי  בשלטון  האלים  המאבק  מן  קשות  נפגע  חשוב,  כלכלי  למרכז  אותו 

העצמאות שבאה בעקבותיו. גם תוצאות מלחמת ששת הימים לא הצליחו להחיות את 

המרכז העירוני של ירושלים, בשל המדיניות שדגלה בחיזוק הפריפריה העירונית ובניית 

טבעת השכונות החיצוניות בשנות ה-70, שהביאו להגירה שלילית מתמשכת ולדעיכתו 

של מרכז העיר. גילויי הטרור של שנות ה-90 ופרוץ האינתיפאדה השנייה, פגעו אף הם 

בעיר ובתיירות אליה (רמון, 2011). בנוסף לחוסר היציבות המדינית-ביטחונית הקיימת 

היבטיו —  כל  על  תיירותי  פיתוח  על  הדגש  את  שישים  מערכתי  תכנון  בה  חסר  בעיר, 

.(Shoval, 2007) תשתיות, תחבורה, שיווק, מידע וכדומה

לאחר שנים רבות של הזנחה תכנונית ניכר שינוי בתחום זה. הרשויות החלו להתמקד 

בפיתוח ובשיקום מרכז העיר במטרה לעודד מגורים בעיר הפנימית, לקדם את המסחר 

כלל  העיר  מרכז  של  ההחייאה  תהליך  במרכז.  המבקרים  היקף  את  ולהעלות  העירוני 
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ניכרים  ובשטח  ועוד  יוזמות-תרבות  עידוד  הציבורי,  המרחב  שיקום  תשתיות,  פיתוח 

׳הרשות  עצמאיים:  גופים  שני  ידי  על  בעיקר  מקודמות  אלו  פעולות  שינוי.  של  ניצנים 

ירושלים  מרכז  לפיתוח  החברה  ו׳עדן׳,  ב-1988  שהוקמה  (הרל״י)  ירושלים׳  לפיתוח 

תיירות  מרכזי  שלושה  יש  בירושלים   .(2011 ויטמן,  2009ב;  (ילינק,  ב-2002  שהוקמה 

עיקריים: העיר העתיקה, שהיא הנכס החשוב ביותר; מרכז העיר, הכולל את המרחב שבין 

העיר העתיקה לשוק מחנה-יהודה; וקריית המוזיאונים (גבעון, 2009). 

 — מחנה-יהודה  שוק  לשיקום  צעדים  ננקטו  העיר  מרכז  החייאת  מתהליך  כחלק 

ריצופו,  השוק,  קירוי  העות׳מאני.  השלטון  מתקופת  עוד  ירושלים,  של  המרכזי  השוק 

התקנת תאורה הולמת, האחדת הדוכנים והכשרת מגרשי-חניה בקרבתו בוצעו בתחילת 

שנות ה-90 במטרה להקל על הסוחרים ועל הקונים כאחד (אבידן, 1989). פעולות אלו, 

שנעשו ביוזמת העירייה ובשיתוף ועד סוחרי השוק, הפכו את שוק מחנה-יהודה למוקד 

תיירותי, לא מעט בזכות השקט הביטחוני השורר בו בשנים האחרונות. שוק מחנה-יהודה 

הוא דוגמה לביקוש ההולך וגובר לשווקים כיעד תיירותי (ילינק, 2009ב; רמון, 2011). 

השערות המחקר

שאלת המחקר: כיצד מגיבים הסוחרים לפיתוח התיירותי בשוק מחנה-יהודה? — שאלה 

זו בוחנת את תהליכי השינוי המתרחשים בשוק מנקודת-מבטם של הסוחרים. כפי שעולה 

ביותר  המשפיעים  הגורמים  אחד  היא  התיירות  בענף  כלכלית  תלות  הספרות  מסקירת 

על יחסה של האוכלוסייה המארחת כלפי הפיתוח התיירותי. ככל שהתושבים תלויים 

יותר באתר התיירות מבחינה כלכלית, כן משתפר יחסם כלפי היוזמה והפיתוח התיירותי 

לאוכלוסיית  מתייחס  הנוכחי  שהמחקר  מאחר   .(Page & Hall, 2003 ;Harrill, 2004)

את  תואמת  הכללית  המחקר  השערת  מובהק,  כלכלי  אינטרס  בעלת  שהיא  הסוחרים, 

ממצאי הספרות וגורסת שעמדת הסוחרים בשוק כלפי הפיתוח התיירותי תעלה בקנה 

אחד עם תלותם הכלכלית בענף התיירות. 

באופן מפורט יותר, המחקר משער כי ניתן לחלק את עמדות הסוחרים כלפי הפיתוח 

התיירותי בשוק לשתי קטגוריות מרכזיות: הסוחרים הוותיקים והסוחרים החדשים (ראו 

איור 10.2). הסוחרים החדשים, בעלי בתי הקפה, המסעדות ויתר השימושים התיירותיים 

הקיימים בשוק, רואים את ההיבטים החיוביים שבפיתוח התיירותי שמעניק להם גם 

בעלי  הוותיקים,  הסוחרים  מנגד,  כלכליות.  הזדמנויות  וגם  היעד  לאוכלוסיית  חשיפה 

כי  זה,  פיתוח  כלפי  שלילית  עמדה  ינקטו  מוצרי-מזון,  ממכר  של  ה׳קלאסיים׳  הדוכנים 

את  הפוקדים  הרבים  התיירים  שכן  בפרנסתם,  לפגוע  עלול  הגובר  התיירותי  הביקוש 
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ההמונית  התיירות  מכך,  יתרה  הפוטנציאלי.  לקוחותיהם  קהל  עם  נמנים  אינם  השוק 

מגבירה את הצפיפות בשוק ומקשה על נגישות הצרכנים המקומיים שעלולים להדיר את 

רגליהם מן השוק.

המסביר —  המשתנה  בין  הקשר  כי  מדגים  איור 10.2)  (ראו  הקונספטואלי  המודל 

דו-כיווני.  קשר  הוא  הסוחרים,  תגובת   — המוסבר  המשתנה  לבין  התיירותי,  הפיתוח 

הפיתוח התיירותי משפיע, כאמור, על עמדת הסוחרים בהתאם לתלותם הכלכלית בענף 

של  והתודעתיים  הפיזיים  מאפייניו  את  לשנות  יכולים  הסוחרים  בתגובה,  התיירות. 

השוק — שינוי שיתרום להמשך הפיתוח התיירותי, וחוזר חלילה. ניתן לשער כי תגובת 

הסוחרים לפיתוח התיירותי תנוע בין התנגדות פסיבית לתמיכה אקטיבית. 

איור 10.2: מודל קונספטואלי 

שיטות המחקר 

מחקר בתחום התיירות העירונית מעמיד אתגרים רבים, בין היתר משום שקשה להפריד 

בין התיירות לבין פונקציות עירוניות אחרות. על מנת להתמודד עם מורכבות הנושא, 

רצוי לערוך מחקר אינטגרטיבי העושה שימוש במספר טכניקות (Pearce, 2001). על כן 

השתמשתי  איכותניות.  שיטות  לצד  כמותניות  שיטות-מחקר  הנוכחי  במחקר  שילבתי 
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אודות  כמותיים  נתונים  והשוואת  מיפוי  כתבות,  סקר  מרכזיות:  שיטות-מחקר  במספר 

תמהיל החנויות בשוק וראיונות-עומק עם סוחרים. בעוד ששתי שיטות המחקר הראשונות 

הן כמותניות ונועדו לאפיין את השינוי שפקד את שוק מחנה-יהודה מבחינה תודעתית 

השערות  את  לבחון  ומטרתה  איכותנית  היא  השלישית  המחקר  שיטת  פיזית,  ומבחינה 

המחקר בדבר תגובות הסוחרים לתהליכי הפיתוח התיירותי בשוק. 

השינוי  את  לבחון  במטרה  נבחרה   — כתבות  סקר   — הראשונה  המחקר  שיטת 

מן  שלוקטו  כתבות  כ-150  כלל  הסקר  מחנה-יהודה.  שוק  כלפי  והחברתי  התודעתי 

הארכיון האינטרנטי של עיתון ׳הארץ׳, החל מ-1994 ועד היום. כתבות אלו סווגו לפי 

מספר קטגוריות וכללו את שנת פרסום הידיעה, גודלה במספר המילים והנושא העיקרי 

בו היא עוסקת, בהתאם לתוכנה ולמיקומה במדורים השונים (ביטחון, פוליטיקה, תרבות 

בנוגע  אבחנות  לספק  עשויה  זו  שיטה  ונדל״ן).  כלכלה  ולבסוף  ורווחה,  חברה  ותיירות, 

להשתנות דימוי השוק בעיני הציבור. המחקר שאף להרחיב את ההסתכלות על תופעת 

התיירות בשוק מחנה-יהודה ועל כן נבחרה שיטת-מחקר כמותנית נוספת, והיא מיפוי 

תמהיל החנויות בשוק. 

התיירותי  הפיתוח  תופעת  היקף  את  לאמוד  מאפשר  בשוק  החנויות  תמהיל  מיפוי 

ממלא  שהשוק  למרות  ובהווה.  בעבר  השוק  מרקם  של  הפיזיים  למאפייניו  בהתייחס 

עדכנית  מפה  למצוא  ניתן  לא  הירושלמית  התיירות  בזירת  וגובר  הולך  מרכזי  תפקיד 

המפרטת את כלל השימושים הקיימים בו. על כן, בין החודשים מארס ואפריל 2014, 

ערכתי עבודת מיפוי שתיעדה את תמהיל החנויות בשוק ומיינה את השימושים העסקיים 

השונים בדוכנים, בהתאם לסוג המוצר או השירות שהדוכן מציע. כמו כן ערכתי השוואה 

לשיטת-מחקר  כעשור.  לפני  בשוק  שהיו  השימושים  התפלגות  לבין  הקיים  המצב  בין 

זו שתי מגבלות עיקריות: ראשית, קיים קושי במיון הנתונים מפאת המגוון הרחב של 

בהסקת  להצליח  ובמטרה  נתונים,  מעומס  להימנע  כדי  בשוק.  הקיימים  השימושים 

ומעדנים,  (מזון  הדוכנים  למיון  מרכזיות  קטגוריות  שבע  בחרתי  המיפוי,  מן  מסקנות 

מסעדות ובתי-קפה, ביגוד ואביזרי-אופנה, כלי-בית ומוצרי-עזר, מזכרות ומתנות, דוכן 

סגור ו/או בשיפוצים ושירותים). ייתכן שסיווג אחר היה מעלה ממצאים שונים מעט. 

לבין  בהווה  המצב  בין  שההשוואה  היא  שנקטתי  המחקר  שיטת  של  השנייה  המגבלה 

מה שהיה בעבר, הסתמכה בעיקר על ראיונות עם סוחרים, היות שלא ניתן לאתר מסד-

נתונים מהימן שיעיד על שימושי הדוכנים בעבר, בעיקר עקב השינויים הדינמיים שפקדו 

את השוק.

שיטת המחקר השלישית והמרכזית — ראיונות-עומק עם סוחרים בשוק — התבססה 

על 15 ראיונות עם סוחרים המייצגים את המגוון הקיים בשוק, בהתאם למספר קטגוריות 
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כגון: סוג הבעלות על הנכס, ותק בשוק, פעילות פוליטית מקומית (נציגות בוועד סוחרי 

השוק) וכדומה. ניתוח ראיונות-עומק מקיפים הבוחנים את הסוגיה מנקודת-מבטם של 

סוחרי השוק, מאפשר לעמוד על תגובותיהם לתהליכי הפיתוח. לשיטה זו יתרונות רבים: 

חושפת  אף  ולעתים  גמישות,  מאפשרת  היא  לא-פורמלי,  למידע  נגישות  מאפשרת  היא 

סוגיות חדשות בפני המראיין; ברם, חסרונה המרכזי הוא הסובייקטיביות הטמונה בה. 

לשם כך חתר המחקר להצלבת מידע ולכן נערכו גם ראיונות עם גורמים רלוונטיים מן 

הרשות המקומית ומן המנהל הקהילתי, הפועלים באזור. 

הריאיון  של  הראשון  חלקו  עיקריים:  חלקים  לשלושה  חולקו  בראיונות  השאלות 

התמקד בשאלות ובפרטים טכניים במטרה לאפיין את הסוחרים. נשאלו שאלות כגון: 

מהו גודל העסק? מהו המוצר הנמכר בעסק, כיום? האם תכולת הדוכן השתנתה? מהי 

בשוק  שהתרחש  השינוי  את  לאפיין  ניסה  הריאיון  של  השני  חלקו  הנכס?  על  החזקה 

בא  כיצד  בשוק?  השינוי  החל  מתי  כגון:  שאלות  נשאלו  הסוחרים.  של  מנקודת-מבטם 

השינוי לידי ביטוי, מי מניע אותו וכדומה. חלקו השלישי של הריאיון התמקד בתגובה 

האישית של הסוחר לתהליכי הפיתוח התיירותי בשוק. נשאלו שאלות המנסות להבין את 

עמדתו האישית של הסוחר כלפי השינוי, מניין היא נובעת, כיצד פועל הסוחר בתגובה 

לשינוי, מה צריך לעשות מבחינת ניהול התיירות ועוד. 

ממצאים ודיון 

סקר כתבות

להשתנּות  בנוגע  מעניינות  סוגיות  מספר  מעלה  ׳הארץ׳  מארכיון  הכתבות  סקר  ניתוח 

בהתאם  כתבות  כ-150  בחן  הסקר  כאמור,  מחנה-יהודה.  שוק  את  החברתית  התפיסה 

פרסום  למועד  בהתאם  נבחנו  הללו  המשתנים  שלושת  בעיתון.  ומיקומן  תוכנן  לגודלן, 

חדה  ירידה  חלה  היום  ועד  ה-90  שנות  מאמצע   —  10.3 מאיור  שעולה  כפי  הכתבה. 

במספר האזכורים של השוק בעיתון. ירידה זו נובעת מכך שמספר הדיווחים הקצרים 

סביב אירועים ביטחוניים ופוליטיים, ירד בצורה משמעותית. ידיעות אלו פורסמו על פי 

רוב במוספי החדשות היומיים של העיתון, כיאה לדיווחים אקטואליים מסוג זה. הירידה 

הדרסטית בשיעור הדיווחים על השוק, אינה מעידה בהכרח על חוסר עניין ציבורי, אלא 

הנדל״ן  לערכי  הנוגעות  הכתבות  בהיקף  עלייה  חלה  מנגד  שכן,  תודעתית;  השתנות  על 

בשוק, להזדמנויות כלכליות ולאירועי תרבות ובילוי במרחב השוק וסביבתו. הכתבות מן 

השנים האחרונות ארוכות יותר ונוטות להתפרסם במוספים שבועיים כגון נדל״ן, גלריה 

או במוספים מיוחדים כמוספי ערב-חג. 
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 2002 השנים  בין  חלה  מחנה-יהודה  שוק  סביב  העיתונאי  בסיקור  המפנה  נקודת 

לקראת  היה  לשוק,  סמוך  ביטחוני  אירוע  אודות  האחרון  המשמעותי  הדיווח  ל-2004. 

מזה  לחלוטין  שונה  שיח  הכתבות  בין  לזהות  ניתן  ואילך  משנת 2004  שנת 2002.  סוף 

שקדם לו: ׳הטרנד החדש׳, ׳מקום לאניני-טעם׳, ׳סימן של התחדשות עירונית׳, ׳הברקה׳, 

׳זירת הנדל״ן החמה של ירושלים׳, ׳פנינת גורמה וסטייל׳, ׳באז סביב מחנה-יהודה׳ — כל 

אלה הם רק חלק מן התיאורים בהם משתמשים העיתונאים לתיאור המתרחש בשוק. 

בנוסף לשלל הכתבות המחמיאות של השנים האחרונות ניתן להבחין במספר אזכורים 

הדנים בעתידו של השוק ובחילוקי הדעות סביב פיתוחו. סיקור האירועים והחידושים 

ומחזק  תיירותי  כאייטם  השוק  דימוי  להבניית  תורם  השוק,  את  הפוקדים  העסקיים 

המחקר  השערת  את  מחזקים  אלה  ממצאים  ובילוי.  צריכה  תיירות,  כאתר  דימויו  את 

ומעידים כי אכן חל שינוי בדרך בה הציבור תופס את שוק מחנה-יהודה — שינוי תודעתי 

שהפך את השוק מאוסף של דוכני-מזון למתחם בילוי קולינרי הפועל מסביב לשעון.

איור 10.3: השתנות האזכורים בתקשורת אודות שוק מחנה-יהודה

מיפוי תמהיל העסקים בשוק

מהו  להגדיר  הקושי  עולה  מחנה-יהודה,  בשוק  הפיזי  התיירותי  השינוי  מדידת  בעת 

שימוש תיירותי ומהו שימוש ׳קלאסי׳, בעיקר לאור ההטרוגניות הרבה המאפיינת את 
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הדוכנים בשוק. השימושים התיירותיים כוללים: צריכה, פנאי ובילוי ואילו השימושים 

סווגו  הנוכחי  במחקר  השימושים  המסורתיים.  המזון  מוצרי  את  כוללים  ה׳קלאסיים׳ 

לשבע קבוצות עיקריות, כפי שניתן לראות בהתפלגות המוצגת באיור 10.4. בנוסף, על 

מנת לשמר את הרב-גוניות הקיימת, השתמשתי במיפוי המוצג באיור 10.5 גם בסימול 

קטגוריות  שייסווגו  נוספים  מיפויים  ליצור  מאפשרת  זו  שיטה  תת-קבוצה.  לכל  גרפי 

אחרות בעת הצורך. 

איור 10.4: התפלגות תמהיל העסקים בשוק מחנה-יהודה, מארס-אפריל 2014

מתוך שבע הקבוצות העיקריות, קבוצת המזון והמעדנים היא הקבוצה המזוהה ביותר 

עם השימושים ה׳קלאסיים׳. יחד עם זאת, ישנם דוכנים שסיווגם שנוי במחלוקת: דוכני-

והממתקים.  המיצים  דוכני  כדוגמת  תיירותית,  אוריינטציה  בעלי  יחסית,  חדשים  מזון 

המחקר בחר בגישה שמרנית והכליל בקטגוריית המזון והמעדנים כל דוכן המוכר מזון, 

המסעדות  בקבוצת  נכללו  אלה  עסקים  מוגדר.  אזור-ישיבה  שברשותם  עסקים  למעט 

ובתי הקפה, שהיא המזוהה ביותר עם השינוי התיירותי. חרף העובדה שלאורך כל שנות 

קיומו של השוק שכנו מסעדות באופן טבעי לצד דוכני הירקות, הבשר והדגים — חלוקה 

זו היא הכרחית במטרה לאמוד את עוצמת השינוי הפיזי שהתרחש בשוק. מאיור 10.4 

ניתן ללמוד ש-66% מסך העסקים בשוק עוסקים כיום בממכר מוצרי-מזון. חשוב לזכור 

ששיעור זה כולל בתוכו גם את השימושים ה׳בעייתיים׳ שנדונו לעיל. במידה וקטגוריית 

המזון והמעדנים תכלול חומרי-גלם נטו, יפחת שיעורה כמעט בשליש. 
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איור 10.5: מיפוי תמהיל העסקים בשוק מחנה-יהודה, מארס-אפריל 2014
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בחודשים מארס ואפריל 2014, בהם נעשתה עבודת המיפוי בשוק, נפתחו שלושה בתי-

עסק חדשים וארבעה אחרים הושבתו לרגל שיפוצים — נתון המעיד על קצב השתנות 

ובמקומם  ׳קלאסיים׳  שימושים  בעלי  עסקים  נסגרו  המקרים  במרבית  במיוחד.  גבוה 

לבין  הקיים  החנויות  תמהיל  בין  השוואה  כן,  כמו  תיירותי.  אופי  בעלי  עסקים  נפתחו 

שחלה  כך  על  מצביעה  ו-10.7,   10.6 באיורים  שמוצג  כפי   ,2007 בשנת  שהיה  התמהיל 

לשאר  ביחס  ומעדנים  מוצרי-מזון  המשווקים  העסק  בתי  בשיעור  משמעותית  ירידה 

הדוכנים. בשנת 2007 תפסה קטגוריית המזון והמעדנים 81% מכלל הדוכנים בשוק (לא 

כולל השוק העירקי) ואילו כיום הצטמצמה קטגוריה זו ל-66% בלבד. 

איור 10.6: התפלגות תמהיל העסקים       איור 10.7: התפלגות תמהיל העסקים 

       רח׳ האגוז 2014     רח׳ האגוז 2007

ראוי לציין גם את השינוי שחל ברח׳ האגוז: מן המיפוי עולה בבירור שזהו הרחוב בעל 

הריכוז הגבוה ביותר של שימושים תיירותיים (איורים 10.7-10.6). בעוד שבעברו שימש 

קיים   .Food Court-כ כיום  משמש  הוא  תבלינים,  ודוכני  אטליזים  בעיקר  האגוז  רח׳ 

בו ריכוז גבוה של מסעדות, בתי-קפה וברים שפתוחים עד השעות הקטנות של הלילה 

ההתקבצות  למגמת  בנוסף  לו.  הניצב  התות  רח׳  לעבר  ממנו  ׳זלג׳  התיירותי  והפיתוח 
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שמאפיינת את רח׳ האגוז, ניתן לראות גם מגמה הפוכה: עסקים חדשים המנסים לתפוס 

בקצה  להתמקם  שבחר  יווני,  בר  הסירטאקי,  כמו  וייחודי,  מרוחק  אסטרטגי,  מיקום 

הצפוני של רח׳ עץ החיים, וה-Cafelix שהתמקם אף הוא באמצע רחוב זה.

ראיונות-עומק עם סוחרים

עמדת הסוחרים כלפי השינוי התיירותי

שיטת המחקר השלישית — ראיונות עם סוחרים — העלתה מספר סוגיות מעניינות לגבי 

עמדתם של הסוחרים כלפי השינוי התיירותי המתרחש בשוק. ראשית, מן הראיונות עולה 

בהתאם  התיירותי.  הפיתוח  תרומת  לגבי  שונים  סוחרים  בין  אישית  מחלוקת  ישנה  כי 

התיירות  בענף  הדוכן  של  הכלכלית  התלות  בין  קשר  שקיים  נמצא  המחקר  להשערות 

לבין עמדת הסוחר ותפיסתו את השינוי כחיובי או שלילי. ממצא זה תואם גם מחקרים 

הספרות  בסקירת  ונידונו  התיירים  כלפי  המארחת  האוכלוסייה  ביחס  שעסקו  קודמים 

שחלק  בעוד   .(Doğan, 1989; Gilbert & Clark, 1997; Russo, 2002; Harrill, 2004)

מן הסוחרים נהנים מכמויות האנשים שפוקדים את השוק ותומכים בשינוי התיירותי, 

אחרים מתנגדים לו נחרצות.

(בהתייחס  בספארי׳  ׳קופים  כגון  בתיאורים  השתמשו  התנגדות  שהביעו  הסוחרים 

וכדומה.  מחנה-יהודה׳  שוק  ׳מוזיאון  בהם),  הבוהים  לתיירים  ביחס  עצמם  אליהם 

להמחשת תחושותיהם כלפי השינוי התיירותי הנה דברים שאמר על כך אחד הירקנים:

אני אישית נגד השינוי, שוק זה שוק! במלוא מובן המילה. באים לעשות שוק. זה לא 

מופע קרקס פה. פעם היה מפה ועד שם [מצביע] פירות וירקות. אז היתה תחרות, 

אנשים היה להם כיף לבוא לשוק לעשות קניות. היום אין תחרות. תראי, אני פה 

לבד. מי עוד יש פה פירות וירקות? אנשים גם לא באים... אנשים שהיינו מוכרים 

מפרנסת  היתה  חנות  פעם  משפיע!  בטח  משפיע!  זה  מגיעים.  לא  כבר  שנים  להם 

בכבוד 5-4 משפחות. היום [היא מפרנסת] בקושי משפחה אחת. 

בעיקר  האחרונות,  בשנים  בהכנסותיהם  משמעותית  ירידה  על  מעידים  אלה  סוחרים 

בשל תהליכי הפיתוח התיירותי אשר הביאו, בין היתר, לגידול במספר התיירים, לריבוי 

האוכלוסייה  של  ולדחיקה  הדוכנים  בין  הבריאה  בתחרות  לפגיעה  חדשים,  שימושים 

המקומית. בנוסף לצפיפות התיירותית ציינו הסוחרים גם את בעיית הנגישות והחניה 

כגורם מרכזי המונע מן האוכלוסייה המקומית להגיע למתחם. טענות אלו אודות הפגיעה 

הכלכלית שחווים הסוחרים בעלי השימושים ׳הקלאסיים׳ נענות גם בקריאות המבקשות 
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למתן את ההתלהמות נגד הפיתוח התיירותי, תוך שהן מזכירות את מצבו העגום של השוק 

בימיו הקשים. כך, לדוגמה, הגיב אחד הסוחרים הוותיקים התומך בשינוי התיירותי:

גם  לא-תיירים.  ולא  תיירים  לא  אחד.  אף  פה  היה  לא  ממילא  הזו  המהפכה  לפני 

זבובים לא היו פה. אנשים שכחו מה היה פה לפני וכדאי שתהיה להם פרופורציה. 

ברמה  התיירותי  הפיתוח  של  תרומתו  סביב  הסוחרים  בין  שנתגלעה  המחלוקת  למרות 

האישית — התגלתה אחדות-דעים מפתיעה בקרב שתי הקבוצות כשנשאלו על השלכות 

כי  ציינו  כאחד  והחדשים  הוותיקים  הסוחרים  כמכלול.  השוק  על  התיירותי  הפיתוח 

השוק רווי בשימושים תיירותיים ואף הביעו דאגה בנוגע לעתידו במידה שמגמות הפיתוח 

יימשכו. בעוד שבעבר הביאו עמם עסקים חדשים שנפתחו בשוק משב רוח רענן ויצירתי, 

העסקים שנפתחים, בעת האחרונה, אינם מוסיפים לדעתם לרב-גוניות שלו, אלא להפך — 

גורעים ממנה. ניכר ששורר קונסנסוס בין הסוחרים לגבי הצורך בשימושים אותנטיים 

בשוק, והבנה שצריך לשמור על איזון בתמהיל העסקים. כדברי בעל בית-קפה:

אנחנו [בתי הקפה] כל הדברים שמקשטים את השוק הזה... אנחנו לא רוצים ולא 

צריכים להביא את השוק למצב שכולו יהיה כמו מה שאנחנו עושים פה, כי זה לא 

יהיה לעניין.

תגובת הסוחרים כלפי השינוי התיירותי

בנוסף לבחינת עמדת הסוחרים כלפי הפיתוח התיירותי, עסק חלק נכבד מן הראיונות 

בתגובות השונות של הסוחרים בעקבות הפיתוח שמתרחש סביבם. נמצא קשר ישיר בין 

תגובת הסוחר לבין חזקתו על הדוכן, שכן סוג החזקה על הדוכן מאפשר לסוחר לממש 

את עמדותיו באופנים שונים. תגובות הסוחרים לפיתוח התיירותי בשוק חולקו לשלוש 

קבוצות עיקריות בהתאם לאופי חזקתם בדוכן שהם מפעילים: שכירות, בעלות חלקית, 

ובעלות מלאה (איור 10.8). 

הקבוצה הראשונה, היא קבוצת השוכרים, מתאפיינת באופן טבעי בחשיבה לטווח 

קצר וזאת בהתאם לחוזה השכירות מול בעלי הדוכן. חלק גדול מן העסקים החדשים 

בשוק פועלים בשכירות. לאור המגוון הנרחב של השוכרים ובמטרה לחדד את הממצאים, 

עסקים  בעלי  לקבוצת  מתייחסת  הראשונה  תת-קבוצות.  לשתי  נוספת  חלוקה  נעשתה 

אשר החלו לפעול בשוק לפני כעשור והופעתם בשוק סימנה את ניצני השינוי. אל מול 

שוכרים ותיקים אלה ישנה תת-קבוצה, של שוכרים חדשים, אשר נכנסו לשוק בשנים 

האחרונות בהמשך לפיתוח התיירותי. העסקים מתת-הקבוצה הראשונה לקחו חלק נכבד 
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נדרשו  אלה  חלוצים  שוכרים  פורצי-דרך.  ונחשבו  השוק  סביב  שחל  התודעתי  בשינוי 

להשקעה כספית נמוכה-יחסית בהתחשב במצבו הרעוע של השוק באותם ימים, עובדה 

שאפשרה להם לקחת יותר סיכונים בניהול העסק ולהציע שימושים יצירתיים ומקוריים 

שטרם נראו כמותם בשוק. 

ועם  מרקיעות-שחקים  שכירויות  עם  להתמודד  נאלצים  החדשים  השוכרים  מנגד, 

תחרות הולכת וגוברת. על מנת להחזיר את ההשקעה העצומה, הם נוקטים גישות כלכליות 

הנובעות משיקולים אסטרטגיים כגון: מיקום, גודל, איכות המוצר, ייחודיות ומיתוג. כך 

למשל מתאר בעל בית-קפה שנפתח לאחרונה את השיקולים בבחירת המקום: 

באמצע  ממוקמת  והיא  פינתית  היא  אלינו.  דיברה  הכי  שמההתחלה  הנקודה  זאת 

השדרה כך שאפשר לראות אותה גם מהקצה התחתון וגם מהקצה העליון. רח׳ עץ 

החיים הוא הרחוב הכי עמוס בשוק והוא מקּורה, מה שמאפשר פתיחה בכל ימות 

השנה — חישוב קר ועסקי לחלוטין. 

או  (דמי-מפתח)  הדוכן  על  חלקית  בעלות  להם  אשר  סוחרים  כוללת  השנייה  הקבוצה 

בשוק  הסוחרים  מן  חלק  המאפיין  (מצב  מוגדר  אינו  בדוכן  החוקי  שמעמדם  סוחרים 

לבין  הנכס  בעל  בין  עימותים  מעט  לא  גורמת  הנכס  על  המשותפת  הבעלות  העירקי). 

את  שיותר  כמה  עד  להאריך  מעוניינים  ה׳דיירים׳  אחד  מצד  מוגן.  דייר  שהוא  הסוחר, 

זכות השימוש בנכס ומצד שני בעלי הנכס מעוניינים להחזיר את הנכס לחזקתם המלאה 

ולהשכירו בשכר חודשי מלא. כל פעולה שינסה הדייר ליזום כדי לשפר את רווחיות הדוכן 

הסחורה  שינוי  לרבות  החוזה,  לביטול  עילה  לשמש  עלולה  התיירותי,  לקהל  ולהתאימו 

ומהווים  פיזית  ולהזנחה  לאי-ודאות  גורמים  הבעלויות  בין  המתחים  בדוכן.  הנמכרת 

חסם משמעותי בפני פיתוח. 

הקבוצה השלישית כוללת את הסוחרים המחזיקים דוכן בבעלות מלאה. הממצאים 

ולפיתוח  לשינוי  תגובותיהם  המחקר.  השערות  את  תואמים  זו  סוחרים  קבוצת  אודות 

התיירותי נעות בין פסיביות לאקטיביות. בצדה האחד של הסקלה נמצאים הסוחרים 

הפאסיביים אשר מגיבים באדישות לפיתוח המתרחש סביבם (ראו תמונות להלן). את 

האדישות ניתן להסביר באמצעות גורמים אישיים או פיזיים. הסוחרים הללו שייכים, 

לרוב, לדור הישן עבורם הדוכן אינו רק מקום-עבודה המספק רווח כלכלי, אלא גם מקום 

עם משמעות רגשית וסמלית, חלק בלתי-נפרד משגרת-חייהם והם מתקשים לוותר עליו. 

הם אינם מעוניינים להכניס שינויים בדוכן או שאין להם הכלים לעשות כן. לעתים הפכו 

לעסקים  אטרקטיבי  לפחות  הדוכן  את  גודל,  או  מיקום  כגון  בנכס,  הפיזיות  המגבלות 

חדשים. בהחלט ייתכן שהצעה מפתה תניע אותם יום אחד לשנות את דעתם.
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הפיתוח  את  המניעים  האקטיביים  העסקים  בעלי  נמצאים  הסקלה  של  השני  בצדה 

התיירותי. בעלי עסקים אלה, רובם דור שני או שלישי לסוחרי השוק, היו עדים לייסורי 

במטרה  המזון.  רשתות  מול  הקשה  התחרות  לנוכח  בעיקר  השוק,  על  שעברו  השקיעה 

להחיות את העסק המשפחתי הם החליטו לעשות מעשה ולשנות את העסק מן היסוד. 

בעלי עסקים אלה הם שיזמו את השינוי התפיסתי בשוק. אסטרטגיות הפעולה שלהם 

התמחות  התמקצעות,  הכמות,  פני  על  המוצר  איכות  העדפת  היעד,  קהל  הרחבת  כללו 

ואסתטיקה, תוך שאיבת השראה ממגמות קולינריות בעולם. כך מתאר אחד מהם את 

תהליך השינוי בדוכן: 

לקום ולשנות עסק בעל שם זה לא פשוט והיו לא מעט שהרימו גבה. אפילו אבא 

שלנו לא קיבל את זה בהתחלה. בכל זאת מדובר בעסק שעבר בירושה ואנחנו באים 

ומשנים את פניו. אבל ראינו שהסוּפרים והמכולות מתחילים לקרוץ לקליינטים של 

השוק. אמרנו: בוא נחשוב כמה צעדים קדימה, מה יקרה בעוד 15, 20 שנה? זה קודם 

כל עניין של שינוי התפיסה. 

מרבית תגובות הסוחרים שהם בעלים נמצאות בטווח שבין שתי קבוצות הקיצֹון שתוארו 

לעיל והן נעות בין פסיביות לאקטיביות. ככל שעוצמת הפיתוח התיירותי בשוק גדלה, 

כך עולה מספרם של הסוחרים בשוק שמתחילים לקחת חלק אקטיבי בתהליך, בניסיון 

להתאים את עסקיהם לקהל היעד העכשווי. חלקם עושים שינויים קטנים כמו תוספת 

איור 10.8: תגובת הסוחרים לשינוי התיירותי בהתאם לאופי החזקה בדוכן
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שירותי משלוחים או מכירת מוצרי-מזון באריזות קטנות יותר לצריכה מידית, התואמים 

לחוויית השוטטות של התייר (ראו תמונות להלן). אחרים נוקטים גישה אקטיבית יותר 

ומחליטים לשנות את תכולת הדוכן, אולם בהיעדר ידע מקצועי וגב כלכלי הם נוטים 

לבחור בשימושים קלים יחסית לניהול, שאינם דורשים השקעה גבוהה ותחזוקה מורכבת, 

כמו דוכני הממתקים, שאת פריחתם בשוק ניתן לראות גם במיפוי. 

רצף תגובות בעלי דוכנים לפיתוח התיירותי בשוק: מאקטיביות מלאה (מימין), 

דרך ניסיונות השתלבות (במרכז) ועד לפסיביות ואדישות (משמאל) (צילום: רותם משקוב)

סיכום 

ממצאי המחקר מראים שהשוק עבר, בעשור האחרון, שינוי משמעותי הן מבחינה פיזית 

והן מבחינה תודעתית. השוק מציע, כיום, מגוון שירותים הכוללים: פנאי, בילוי ותרבות 

והוא נעשה מרחב ייחודי למפגש ותיירות. מניתוח שלוש שיטות המחקר שהוצגו, ניתן 

ולגדול.  להמשיך  עתידה  בשוק  התיירותיים  השימושים  של  הצמיחה  מגמת  כי  להסיק 

מצא  התיירותי,  לפיתוח  ביחס  הסוחרים  תגובות  את  לאפיין  ביקש  אשר  זה,  מחקר 

של  תגובותיהם  על  ביותר  המשפיעים  הגורמים  הם  הכלכליות  והיכולות  שהאינטרס 

סוחרים  התיירותיים.  הרווחיים,  השימושים  את  לאמץ  אותם  שיניעו  והם  הסוחרים 

שהביעו עמדה שלילית כלפי הפיתוח התיירותי אינם מצליחים לעמוד בפני לחצי הפיתוח 

 If you can׳t beat them, ומאמצים בתגובתם את השינוי, תוך שהם נוקטים גישה של

:join them

מה שקורה היום בשוק זה טוב לתיירות ורע לנו, הסוחרים. אבל עם המציאות של 

היום — או שנשמור על הדוכן ונישאר מאחור, או שנצטרף אליהם. 
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על אף חילוקי הדעות סביב תרומת הפיתוח התיירותי, שוררת הסכמה בקרב הסוחרים 

בין  האיזון  סוגיית  לחדש.  הישן  בין  בניגודיות  טמונה  השוק  של  הייחודית  שהצלחתו 

המסורתיים  השימושים  של  קיומם  המשך  מעל  המרחפת  והסכנה  השונים  השימושים 

מדיניות  של  בכוחה  כאחד.  והחדשים  הוותיקים  הסוחרים  מן  רבים  מטרידה  בשוק, 

או  תוסס  רב-גוני  עירוני  כמרכז  לתפקד  ימשיך  השוק  אם  להכריע  העתידית  התיירות 

שמא יהפוך לאוסף מסעדות ובתי-קפה שישרת פלח צר של האוכלוסייה.

השלכות למדיניות

מדיניות עתידית לתכנון ולניהול התיירות בשוק חייבת לפעול, בראש ובראשונה, להנגשת 

השוק לאוכלוסייה המקומית. פעולות כגון קידום הסדרי-חניה בעדיפות לתושבים, הגדלת 

היצע החניה ושיפור מערך התחבורה הציבורית, ייטיבו עם האוכלוסייה המארחת, ישפרו 

את יכולתה להשתמש במרחבים הציבוריים ויצדיקו את הקיום הכלכלי של השימושים 

המסורתיים בשוק. בנוסף, כשמקדמים את עירוב השימושים ואת הרחבת שעות הפעילות 

רב-גוני  שמתחם  והתשתיות  השירותים  למגוון  הדעת  את  לתת  יש  השוק,  מתחם  של 

בשעות  וטעינה  פריקה  לאזורי  זקוק  המסורתי  שהשוק  בעוד  לדוגמה,  כך,  צורך.  כזה 

הלילה, השוק כמתחם בילוי לילי זקוק לאזורי-חניה. היות שקיימת חפיפה בין הצרכים 

השונים — תפחית הסדרת התשתיות והשימושים בהן את המתחים בין שתי אוכלוסיות 

הסוחרים (והצרכנים), ותאפשר המשך שיח כן ופורה. 

בנוסף לשתי ההצעות שהוצגו לעיל, ושאותן יש ליישם בטווח המידי, ממצאי המחקר 

מדגישים את החשיבות החיונית בהסכמה ובשיתוף-פעולה בין הרשות המקומית לבין 

כלל הסוחרים בשוק. חרף קיומו של ועד סוחרים נבחר בשוק קיים נתק וחוסר-אמון בינו 

לבין נציגי השלטון המקומי, דבר הנובע מסיבות פוליטיות ומקשה על תהליכי התכנון 

והניהול של השוק. יש צורך בגוף מקצועי שישים לנגד עיניו את האינטרסים של השוק 

לייצוג  וידאג  מקצועיים  גורמים  בין  ישלב  כזה  גוף  בעיר.  וייחודי  חיוני  ציבורי  כמרחב 

מידת  מהי  ולקבוע  הפיתוח  מדיניות  את  להתוות  במטרה  הסוחרים  סוגי  כל  של  הולם 

את  הפוקדים  ולתהליכים  העיר  לצורכי  בהתאם  השינוי,  בתהליכי  הרצויה  ההתערבות 

שוק מחנה-יהודה. 

מחנה- שוק  על  שעברו  השינוי  בתהליכי  התמקד  זה  בפרק  שהוצג  המחקר  עיקר 

של  מנקודת-מבטם  משתקפים  שאלה  כפי  הירושלמית,  התיירות  מזירת  כחלק  יהודה 

הסוחרים. המחקר בחן את סוגיית האיזון בין שימושים במרחב התיירותי, דרך מקרה-

בוחן פרטי של שוק מחנה-יהודה. במטרה לפצות על מגבלות השיטה האיכותנית, הנשענת 
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ולאפשר  כמותיות  שיטות-מחקר  גם  לשלב  המחקר  שאף  ופרשנות,  סובייקטיביות  על 

הצגה הולמת של הסוגיה הנחקרת. על מנת שניתן יהיה להשליך את מסקנות המחקר 

על מקומות נוספים, צריך מחקר עתידי להתמקד במספר שווקים ולערוך השוואה בין 

תהליכי השינוי והפיתוח התיירותי השונים. כמו כן מחקר-רוחב עתידי יוכל לבחון את 

ההשפעה  על  לעמוד  במטרה  נוספים,  ׳שחקנים׳  של  מנקודות-מבט  המקומית,  הסוגיה 

המרחבית של השינויים הפוקדים את השוק על מרכזי-תיירות אחרים בעיר. 
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פרק 11: 
תרבות אלטרנטיבית, גרפיטי ואמנות-רחוב 
כמנוף לפיתוח תיירות עירונית בירושלים

עינת גומל

מבוא 

הפוטנציאל הרב של ירושלים בתחום התיירות התרבותית בכלל והתרבות האלטרנטיבית 

בפרט, אינו ממומש מספיק. עם זאת, ישנן עדויות לכך שעידוד ופיתוח התחום, עשויים 

להביא לצמיחה הן בתחום התיירות והן בתחום ההתחדשות העירונית. כדי לממש את 

לבין  ואמנות-רחוב  אלטרנטיבית  תרבות  שבין  הקשר  את  לבחון  יש  הזה,  הפוטנציאל 

תיירות עירונית. 

במחקר זה בחרתי לבחון את נושא התרבות האלטרנטיבית בירושלים והקשר שלה 

את  מעודדים  אשר  הגורמים  מהם  היא:  שנבדקה  המחקר  שאלת  התיירות.  לפיתוח 

התפתחותה של תרבות-שוליים בכלל ואמנות-רחוב/גרפיטי בפרט, וכיצד היא משפיעה 

על תהליכי פיתוח התיירות וההתחדשות העירונית בירושלים. 

שאלת המחקר נוסחה בהתייחס לירושלים, והגורמים המשפיעים על התחום נבחנו 

גם בהשוואה לתל-אביב, שם תחום אמנות הרחוב וסיורי אמנות הרחוב נמצא בפריחה 

מהם  בחנתי  במחקר  ומחו״ל.  מהארץ  תיירות  של  פיתוח  ומעודד  האחרונות  בשנתיים 

ההבדלים בין ירושלים לתל-אביב ואם ניתן לגשר על פערים אלה על מנת לעודד פריחה 

כזו גם בירושלים.

תיירות  פיתוח  תהליכי  תעודד  אשר  למדיניות  אופרטיביות  המלצות  מציג  המחקר 

והתחדשות עירונית בירושלים.

ממצאי המחקר הראו שההבדלים בכמות העבודות שנעשות בירושלים לעומת אלו 

פחות  הרבה  יש  בירושלים  (למשל,  טכניים  מהבדלים  גם  נובעים  בתל-אביב,  שנעשות 

קירות שניתן לעבוד עליהם) וגם מהבדלים הנובעים ממדיניות — למשל, אכיפה גורפת 

בירושלים לעומת אכיפה סלקטיבית יותר בתל-אביב. עם זאת בתל-אביב ישנם הרבה 

פחות פרויקטים בעידוד הממסד, לעומת ירושלים. 

״עלו  כבר  רבות  וחברות  תרבותיים-עסקיים  יזמים  בתל-אביב  הסיורים:  בתחום 

בעוד  ולקבוצות,  חופשית  להרשמה  שפות  במגוון  רבים  סיורים  מציעים  והם  הגל״  על 
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בעלי  וארגונים  קבוצות  על-ידי  בעיקר  ומקודם  בחיתוליו  נמצא  התחום  שבירושלים 

מדיניות חברתית או אחרת.

עניין מרכזי שהשפיע על המחקר בכלל ועל היכולת לקיים סיורים שגרתיים בירושלים 

לו.  הסמוכים  והמאורעות  איתן׳  ׳צוק  מבצע  יציב,  הלא  הביטחוני  המצב  היה  בפרט, 

אי היציבות הביטחונית באזור השפיעה על תחום הסיורים וצמצמה באופן משמעותי את 

היקף הסיורים שהתקיימו בחודשים האחרונים למחקר. כמו כן ניכרה ירידה דרסטית 

בהיקף התיירים מחו״ל ואף במספר המבקרים הישראלים שהגיעו מחוץ לעיר.

לתרבות בירושלים יש ניחוח אחר וספקטרום רחב באופן יוצא-דופן. מצד אחד היסטוריה 

העולם,  בכל  מוכרים  ומונומנטים  והיסטוריים  דתיים  משיכה  גורמי  שנים,  אלפי  של 

ומצד שני סמטאות נסתרות ומקומות קטנים ומלאי אופי, המייצרים תרבות ייחודית, 

ללא  הוא  בירושלים  האנושי  המגוון  ליודעי-דבר.  רק  לִעתים  המוכרת  ומגוונת,  עשירה 

אלה  לצד  אלה  ולאומים.  דתות  עדות,  של  רחבה  קשת  ומייצג  בישראל  העשיר  ספק 

ניתן לראות ברחובותיה חילונים וחרדים, יהודים וערבים, תיירים ומהגרים, אנשי-דת 

ואמנים, סטודנטים ותלמידי-ישיבות. עושר תרבותי זה מעורר לִעתים קונפליקטים לא 

אלטרנטיבית  תרבות  להתפתחות  פורייה  קרקע  מציע  גם  הוא  בזמן  בו  אך  פשוטים, 

עשירה, ייחודית ויוצאת-דופן.

משיכה  מוקד  היותה  ירושלים,  של  והדתיים  ההיסטוריים  הייחודיים  המאפיינים 

בה  הקיים  העשיר  האנושי  המגוון  והעמים,  הדתות  ומכל  תבל  קצות  מכל  לאנשים 

והשונות והייחודיות התרבותית שלה, מהווים מצע פורה ליצירת תרבות-שוליים מפותחת 

ולצמיחה של קבוצות-שוליים תרבותיות וחברתיות.

במחקר זה בחרתי לבחון את נושא התרבות האלטרנטיבית בירושלים ואת הקשר 

של תרבות זו לנושא פיתוח התיירות. מטרת המחקר היא לגבש המלצות אופרטיביות 

למדיניות שתקדם את תחום התיירות התרבותית-אלטרנטיבית בירושלים.

תרבות אלטרנטיבית היא מושג חמקמק מעצם הגדרתו. זהו מושג המוגדר על דרך 

השלילה — כל מה שנע ׳בניגוד לזרם המרכזי׳. תרבות כזו מתקיימת לרוב בניגוד לעשייה 

הממסדית. היא אינה מוגדרת באופן מוסכם, אינה מפורסמת באמצעי השיווק המוכרים 

ולפעמים נדרשת היכרות ישירה ואישית עם ה׳מילייה׳ שלה על מנת להיחשף אליה. 

המחקר עוסק בתרבות אלטרנטיבית בכלל וגרפיטי כייצוג של תרבות אלטרנטיבית 

בפרט. ייבחנו הגורמים אשר מעודדים את התפתחותה של תרבות-שוליים ואנסה לברר 

כיצד ניתן לעודד את פיתוח התיירות ולסייע להתחדשות העירונית בירושלים באמצעות 
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תרבות זו. השאלה המרכזית אשר בה עוסק המחקר היא: מהם הגורמים אשר מעודדים 

התפתחותה של תרבות-שוליים בכלל ואמנות-רחוב/גרפיטי בפרט וכיצד הן משפיעות על 

תהליכי פיתוח התיירות וההתחדשות העירונית בירושלים. 

שאלת המחקר נוסחה בהתייחס לירושלים, כשההשוואה בראיונות ובמחקר נערכה 

פורחים  הרחוב  אמנות  להכרת  והסיורים  הרחוב  אמנות  בה  בתל-אביב,  הנעשה  עם 

בשנתיים האחרונות.

אמנות-רחוב היא אמנות המוצגת במקומות ציבוריים, בעיקר ברחובות העיר, והגרפיטי 

נחשב בדרך כלל פעולה בלתי-חוקית. הגרפיטי משמש לעתים קרובות ראי המציג במרחב 

ומשקף  האוכלוסייה  בקרב  הרווחות  והאמונות  ההשקפות  הדעות,  מגוון  את  הציבורי 

באופן ׳קלאסי׳ את התרבות האלטרנטיבית, הנוגדת את הממסד והזרם המרכזי. בחרתי 

בגרפיטי כמקרה-בוחן של תרבות אלטרנטיבית, שניתן להשוותו לייצוגים אחרים בארץ 

ומסוגל  חזותיים  ודימויים  שפה  של  בין-לאומי  בייצוג  שימוש  עושה  הגרפיטי  ובעולם. 

בעיר  המבקרים  לתיירים  ביקור׳  ׳כרטיס  לשמש  ואף  אוכלוסיות  מגוון  עם  כך  לתקשר 

 .(Prusher, 2013)

התפתחותן של תנועות השוליים ושל התרבות האלטרנטיבית בירושלים היא תופעה 

מרתקת אשר רוחשת בדרך כלל, כמו הקבוצות עצמן, מתחת לפני השטח. ראוי לחשוף 

חלק מהוויה זו לקהל רחב יותר ולבחון כיצד הממסד יכול לאפשר לתרבות זו להתקיים, 

התרבותית  העשייה  את  לעודד  הממסד,  של  ישירה  בתמיכה  לא  אם  גם  ניתן,  וכיצד 

האלטרנטיבית, לשוות לעיר דימוי סובלני ועשיר יותר, למשוך אליה מגוון מבקרים רחב 

יותר ולהביא בדרך זו לצמיחה הן בתחום התיירות והן בתחום ההתחדשות עירונית.

רקע תיאורטי

תרבות ואמנות כמנוף לפיתוח כלכלי של עיר ולהתחדשות עירונית

אך גם ביצירת  עיר,  של  לאמנים וליוצרים יש תפקיד מרכזי ביצירת ההיצע התרבותי 

אווירה זו חשובה במיוחד כגורם-משיכה של המעמד היצירתי  בה.  השוררת  האווירה 

לעיר (Lloyd & Clark, 2000). אחד הפרמטרים בבחירת מקום-מגורים של אוכלוסייה 

צעירה ויצירתית הוא מגוון השירותים הקיימים בעיר ובמיוחד ההיצע התרבותי במובנּה 

הרחב של המילה: תרבות גבוהה, תרבות-פנאי ותרבות המרחב הציבורי (עופר, 2009). 

עירוניים  אזורים  וביצירת  הציבורי  במרחב  תוכן  במילוי  חשוב  תפקיד  נודע  לתרבות 
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שוקקות  ולהפיכתן  הערים  תדמית  לקידום  משמשים  אירועי-תרבות  וחיים.  תוססים 

של  פריחה  או  גדולים  אירועי-תרבות  איכותית.  אוכלוסייה  המושכות  ואטרקטיביות, 

סצנה תרבותית ייחודית, הוכחו כתורמים למיתוג העיר וליצירת אווירה חיובית בעיר 

ברמה הלאומית והבין-לאומית (אברהם 2003). ערים יצירתיות, שיש להן תפקיד מכריע 

בצמיחת הכלכלה החדשה משום שהן מהוות מקור משיכה למעמד היצירתי, מתבססות 

 Florida,) על פתיחות וסובלנות חברתית, כישרון, השכלה וצמיחה של יצירתיות עסקית

.(2002a; 2002b

להשקעה בתרבות יש פוטנציאל לתרום לעיר ולתושביה במישורים רבים. אם בעבר 

יוחסה לה בעיקר תרומה חברתית, הרי שהיום המיקוד הופך להיות כלכלי הרבה יותר 

(De Propris, 2012). תרבות היא גורם משמעותי במשיכת הון כלכלי ואנושי ובהגדלת 

הפעילות המסחרית והכלכלית בעיר. כמו כן היא משמשת מוקד משיכה לתיירים, תורמת 

(ילינק, 2009).  בעיר  הוצאותיהם  להגדלת  תורמת  גם  כך  ובשל  הביקור  משך  להארכת 

״בירושלים יש קהל צרכני תרבות קטן יחסית לגודל אוכלוסייתה ועל כן התיירים הם 

הקהל הפוטנציאלי העיקרי שיניע את הגדלת היקף הפעילות התרבותית בעיר״ (הלוי, 

סמואל, 2009, 230).

פולקלור  בירושלים חי פסיפס עשיר של אוכלוסיות בעלות אורחות-חיים, תרבות, 

תרבותה, את  חייה, את  ומנהגים שונים. פסיפס זה מעשיר את פני העיר, את הוויית 

המרחבים הציבוריים שבה ואת השווקים ובתנאים מתאימים פסיפס זה עשוי להגביר 

גם את כוח משיכתה (עופר, 2009).

בירושלים קיימים מוסדות רבים המציעים תרבות גבוהה. קיים בה המגוון הגדול 

ביותר בארץ של מוזיאונים, והמקבץ הגדול ביותר בארץ של בתי-ספר גבוהים ואקדמיות 

לאמנות. תשתית מוסדית זו יכולה להפוך את התרבות לכוח שימשוך אליה אוכלוסייה 

חזקה ויחזיק בה אוכלוסייה יצירתית ומבטיחה המתגוררת ולומדת בה (הלוי, סמואל, 

 .(2009

תרבות-שוליים/תרבות ׳Underground׳ 

למושג ׳תרבות-שוליים׳ יש הגדרות רבות מאחר שמעצם מהותו מדובר במושג ערטילאי 

וכולל. ב׳ויקיפדיה׳ מוגדרת ׳תרבות-שוליים׳ או ׳תרבות אלטרנטיבית׳ כ״זרמים בתרבות 

אשר אינם פועלים בזרם המרכזי (Mainstream) או פועלים בשוליים״. 

עשוי  האלטרנטיבי  ולפעמים  חמקמק  מושג  הוא  שצוין,  כפי  המושג ׳אלטרנטיבי׳, 

המרכזי  בזרם  מחר  יהיה  אלטרנטיבי  הוא  שהיום  מה  להפך.  או  המרכזי  לזרם  לעבור 
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וכעבור שנים יהפוך שוב לאלטרנטיבי. כוחה של האלטרנטיבה נובע מעצם היותה חסרת-

הגדרה. הניסיון להגדיר אותה או לשייך אותה עלול לנטרל אותה, לעתים, מכוחה ולפגוע 

בייחודיותה.

בערים רבות באירופה ובעיקר אלו העמוסות בהיסטוריה ובמגוון עשיר של אוכלוסיות 

(ברלין, אמסטרדם, ברצלונה) — התפתחה תרבות אלטרנטיבית עשירה של מגוון קבוצות-

(Vilaseca, 2012). התמריצים לעידודה ולשמירתה  שוליים וקבוצות אמנות מהפכניות 

של תרבות כזו הם רבים ובאים לידי ביטוי מובהק בערים: ברלין, אמסטרדם ומלבורן 

בדימוי אשר מושך מבקרים מכל העולם, מגדיל את ההכנסות לעיר ואפילו הממסד נהנה 

 .(Shaw, 2005) להתהדר בדימוי המחוספס שהן משוות לעיר

תרבות אלטרנטיבית ככלי למהפכה חברתית

מתיחות פוליטית + רב-תרבותיות + אנרגיה צעירה = תרבות-שוליים. החידוש התרבותי 

יגיע תמיד ממקום בו ישנם רחשים, עניין, השפעה בין-לאומית ולרוב גם מאבק. 

הנוצרת  כתרבות  האלטרנטיבית  התרבות  על  מעידים  אותה  שיוצרים  מי  לפעמים 

מתוך רעב ומתוך צורך — יצירה המבוססת על רגש ולא על חומר. 

ארעי),  אוטונומי  (אזור   The Temporary Autonomous Zone T.A.Z. בספרו 

חכים ביי (Bey, 2006) מדבר על ׳התקוממות׳ כמילה בה משתמשים היסטוריונים על 

מנת לתאר מהפכות כושלות. לעומת זאת, ביי מתאר ׳התקוממות׳ כמהפכה זמנית בעלת 

חוויית-שיא, רגע אינטנסיבי אשר מעניק משמעות לחיים, ולכן כוחה חזק מן המהפכה. 

המהפכה,  סוכני  את  מתאר   (Lasn, 1999,  137) בספרו ׳שיבוש תרבות׳  לאסן,  קאלה 

סיכונים  לקחת  ״הנכונות  הוא  סמכויות,  כלפי  לוחמנית  גישה  מלבד  להם,  שהמשותף 

גדולים ומחויבות לרדיפה אחר רגעים ספונטניים קטנים של אמת״. בספרו ׳המרד השפוף׳ 

האמנותיים:  ההבעה  באמצעי  המתמיד  לשינוי  מתייחס  טאוב  גדי   (47  ,1997 (טאוב, 

״כמעט כל דור מציע אמצעי ביטוי שיש בהם חידוש. לִעתים החידוש הזה לובש צורה 

של שינוי מתון, ולִעתים צורה של מרד: דור חדש, המרגיש שהכלים האומנותיים שבהם 

מבקש  והוא  חדשה,  זמן  לרוח  מתאימים  שאינם  או  עצמם,  את  מיצו  לפניו  השתמשו 

להינתק מהם לגמרי ולהציע במקומם שפה אומנותית חדשה״. 

גרפיטי ואמנות-רחוב — היסטוריה 

המערות.  ציורי  עם  נולד  הראשון  שהגרפיטי  שיגידו  ויש  מימי-קדם,  קיים  היה  גרפיטי 

וציורים  כתובות  במקור  תיארה  אשר  ׳graffito׳  האיטלקית  המילה  מן  נובעת  המילה 
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קטנים שנמצאו על פסלים או על קירות ברומא העתיקה. גרפיטי כולל שימוש בטקסטים 

בלתי-חוקית.  בפעולה  מדובר  ולכן  תיאום  או  הסכמה  ללא  נעשים  אשר  בציורים  או 

הגרפיטי המודרני, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, החל לפרוח בשנות ה-60 המאוחרות 

בארצות הברית, עם חתימות גרפיטי שמיות (tagging) שרוססו על תחנות ועל קרונות 

שריססו  כנופיות עירוניות  בידי  ציבוריים,  באתרים  קירות  על  וכן  התחתית  הרכבת 

מחאה  כאקט  הגרפיטי  של  הפופולריות  עלתה  ה-70  בשנות  טריטוריה.  לסמן  במטרה 

הן  שינויים  המסורתי  הגרפיטי  עבר  השנים  עם  ההיפ-הופ והראפ.  לתרבות  המתקשר 

במטרות והן בטכניקות לעשייתו ועבר לפורמט מורכב יותר הנקרא ׳אמנות-רחוב׳.

אמנות-רחוב — Street Art — היא אמנות אורבנית אשר מוצגת במרחבים ציבוריים, 

בעיקר ברחובות העיר, לרוב שלא כחוק, ומהווה שלב נוסף בהתפתחות הגרפיטי. אמנות-

 (paste ups) ּפייסטים ,(stickers) מדבקות ,(stencils) רחוב נעשית תוך שימוש בשּבלֹונֹות

ואמצעים נוספים אשר מגדירים אותה כ׳פוסט-גרפיטי׳. בעשורים האחרונים, ובמיוחד 

עם צמיחת רשת האינטרנט, נוצרה מהפכה שלמה שהפכה את אמנות הרחוב לגלובלית. 

אמנים מפיצים את עבודותיהם בערים שונות בעולם באמצעות שליחת חומרים, תמונות 

ועבודות ומשתמשים באמנות-רחוב על מנת להעביר מסרים, להפיץ את יצירותיהם או 

.(Donlon, 2013) להטביע את חותמם בערים שונות בעולם

ההבדל המרכזי בין גרפיטי לאמנות-רחוב, כפי שמתאר Stephen Vilaseca במאמרו, 

הוא שבעוד שגרפיטי מתנגד לממסד ולחוקים הוא שמרני מאוד בכל הנוגע לעצמו. גרפיטי 

שנעשה על קיר תובע חזקה על השטח ואינו מזמין התערבות. על פי חוקי הגרפיטי הלא-

שרבות  הסיבה  זו  אחר.  מישהו  ידי  על  לשימוש  אסור  גרפיטי  עליו  שיש  קיר  כתובים, 

מן הכתובות יופיעו בתחנות-רכבת, גשרים ומבני-תעשייה נטושים. זאת לעומת אמנות 

הרחוב, הנחשבת ׳קוד פתוח׳ יותר ובה חשוב האספקט הוויזואלי והאינטראקציה עם 

ונשים  גברים  יותר,  מבוגרים  אמנים  בידי  לרוב  נעשית  אמנות-רחוב  הכרחית.  הרחוב 

משכילים או בעלי רקע מקצועי. היא מקבלת בברכה תגובות והתערבות מהרחוב ולכן 

היא תופיע בדרך כלל במרכזי ערים. אמנות-רחוב משלבת בהכרח בין הרחוב, האמנות 

.(Vilaseca, 2012) והזהות של האמן

מרחב ציבורי

מושג זה הוטמע ב-20 השנים האחרונות ותפס מקום מרכזי בשיח המקצועי וכן ביוזמות 

וברעיונות שנוסחו מאז. המרחב הציבורי יכול לאפשר לחוקרים ממדעי החברה לבחון 

את ההבדלים בין שימושים ב׳חוץ׳ העירוני של קבוצה (קהילה) עירונית אחת או אחרת. 
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רחוב, כיכר, חוף, פארק, מזח, אוטובוס יהפכו את החוץ לנגיש ונראה. הסביבה העירונית 

להוביל  שעשויים  מפגשים  ותמנע  ונגישות,  אקראיים  מפגשים  תאפשר  המתפתחת 

לאלימות, למאבקים ולהתאגדויות. המרחב הציבורי העירוני הרשמי מבטא משהו אחר: 

חללים בין בניינים עשויים להתמלא בהתאם למטרות המפתחים והרשויות, שבדרך כלל 

מעוניינים להתערב על מנת להבטיח תנועה מוסדרת בין נקודות, שימושים מתאימים, 

מבני-ציבור  כגון  ׳מרובעים׳  לצרכים  גם  שישמש  ומטופח  נקי  וחלל  רצויות  משמעויות 

ועסקים, אנדרטות ומתקנים של המדינה. לא מפתיע, אפוא, שהרעיון של מרחב ציבורי 

עירוניים  מרכזים  להמיר  שבאו  גדולות  ליוזמות  במיוחד  מתכננים,  בקרב  אופנתי  הפך 

ולייצר באותה הזדמנות ספקולציות השקעה לטובת התיירות למשל ולהשיג לגיטימציה 

.(Delgado, 2006) לדרישות ביורוקרטיות

זכויות  אותן  את  המשתמשים  לכל  מעניק  דמוקרטי  אורבני  מרחב  אידאלי,  באופן 

על הרחוב ולכן הוא לעולם לא יהיה פרטי. אמני הרחוב מתעלמים מהקודים המנכסים 

את המרחב הציבורי לחוקים ולמגבלות שהופכים אותו ללא ציבורי — ופועלים על פי 

מודל דומה המקיים אינטראקציה מתמדת עם הרחוב, כך שהרחוב מוצע לשימוש חופשי 

 Vilaseca,) (וזמני) של כולם ולא רק של מתכננים, פוליטיקאים, מפרסמים ובעלי ממון

.(2012

על מנת לבחון את נושא התרבות האלטרנטיבית בירושלים, להבין מהם הגורמים אשר 

תיירות  של  פיתוח  לעודד  ניתן  כיצד  ולחקור  זו  תרבות  של  התפתחותה  את  מעודדים 

ולסייע להתחדשות עירונית באמצעות תרבות אלטרנטיבית, התבסס מחקר זה על כמה 

השערות מרכזיות:

תרבות ותרבות אלטרנטיבית תורמות להתחדשות עירונית ולדימוייה החיובי של עיר:

הוכח כי קיים קשר הדוק בין השקעה בתרבות לבין התחדשות עירונית וצמיחה כלכלית 

של ערים (גור, 2009; אברהם, De Propris, 2012; Lloyd & Clark, 2000 ;2003). בעבודה 

זו ציפיתי למצוא יחס חיובי דומה גם בין עושר והיצע של תרבות אלטרנטיבית בעיר, לבין 

הדימוי החופשי ויכולתה למשוך אליה אוכלוסייה צעירה ויצירתית ובסופו של דבר — 

גם לתרום להתחדשותה העירונית ולפיתוחה של תיירות אלטרנטיבית. בעולם יש ערים 

רבות (ברלין, לונדון, מלבורן) אשר מהן ניתן ללמוד על עידוד יזום של תרבות כזו, אשר 

מגדילה את הצריכה במשיכת הון כלכלי ואנושי לעיר, מושכת קהל יעד חדש של מבקרים 
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 .(Shaw, 2005) והבין-לאומית  הלאומית  ברמה  העיר  של  חיובי  מיתוג  ויוצרת  ותיירים 

ערים, ובראשן ברלין, הפכו מוקד עלייה לרגל לתיירות אלטרנטיבית ונראה כי תל-אביב 

צועדת בכיוון זה בעוד שירושלים מדשדשת עדיין הרחק מאחור.

השפעתו המורכבת של הממסד על התרבות האלטרנטיבית:

תרבות אלטרנטיבית פועלת בהכרח מחוץ לממסד, ולכן השערתי הראשונה תהיה שארגון 

והְסדרה שלה מטעמו אינם אפשריים כנראה. עם זאת אנסה לבחון כיצד יכול הממסד 

לדימויה  להזיק  ומבלי  לה  להפריע  מבלי  ולפעול,  להתפתח  תרבות  לאותה  ׳לאפשר׳ 

האותנטי והמחאתי. חידוד של השערה זו יהיה שהממסד חלוק בעצמו מבחינת הבנת 

והערכת התועלות הצומחת מתרבות כזו. גורמי תרבות ותיירות, למשל, עשויים להכיר 

בערּכה ואולי אף לרצות לאמץ ולעודד אותה. לעומת זאת, גורמי רישוי ואכיפה נוטים 

לראות בתרבות האלטרנטיבית ׳ונדליזם׳ (גרפיטי) או ׳אנרכיה׳ (מסיבות ואירועים ללא 

היתר). 

הפוטנציאל הטמון בתרבות האלטרנטיבית בהגדלת התיירות בירושלים:

הפוטנציאל התיירותי בירושלים הוא אדיר, אך ממומש רק בחלקו. בתרבות אלטרנטיבית 

טמון פוטנציאל להגדלת קהל התיירים העצמאים — הן תרמילאים מחו״ל והן מבקרים 

בזכות  בהם  מתברכת  היתה  ירושלים  אשר  אלטרנטיבית  צרכני-תרבות  לעיר —  מחוץ 

הדימוי היצירתי שהם יכולים לתרום לעיר (Florida, 2002a; 2002b) ובזכות ההכנסות 

 .(De Propris, 2012 ;2009 ,ילינק) שהם עשויים להביא לה

תיירים ומבקרים אלו מעוניינים בדרך כלל לחוות את העיר ׳בגובה העיניים׳ ולהיחשף 

לחוויות ׳מקומיות׳ של תרבות ירושלמית אותנטית ויחודית, עם דגש מיוחד על חיי-רחוב 

 .(Florida, 2002a; 2002b) תוססים ומרכז עיר מפותח ויצירתי

יחד עם זאת, רוב הפעילות התרבותית האלטרנטיבית אינה ידועה ומוּכרת, היות שהיא 

אינה מפורסמת בכלי השיווק הרגילים. הנגשתה של תרבות כזו לקהל הצרכנים הייעודי 

שלה, עשויה להגדיל את פלח צרכני התיירות בירושלים באמצעות עידוד התפתחותו של 

פלח צרכנים חדש וחשוב לתחום התיירות בעיר — צרכני התרבות האלטרנטיבית. 
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איור 11.1: מודל השפעות והשערות המחקר

שיטת המחקר

המערך המחקרי

המתייחס  סובייקטיבי  בנושא  עוסק  שהוא  מאחר  איכותני-פרשני,  הוא  זה  מחקר 

לפרשנויות ומשמעויות של אנשים בנוגע לאמנות הרחוב. ניתוח הנתונים במחקר איכותני 

נחשב ״תהליך אנליטי, בדרך כלל לא סטטיסטי, עם יסודות או מאפיינים אינטואיטיביים, 

הפרשנות   .(2001 (גבתון,  הנחקרת״  לתופעה  והכללה  פרשנות  משמעות,  מתן  שמטרתו 

שהנחקרים מעניקים לתופעה היא אישית ומתבססת על גורמים רבים המשפיעים זה על 

זה ועל התוצאה הכללית. את התופעה בחנתי מתוך הבנה שמרכיביה קשורים זה בזה 

ולא ניתן להפריד ביניהם (שקדי, 2003), בניסיון שלא להחמיץ מורכבות זו ולבחון את 

המציאות בהקשר של כל אחד מן המרואיינים.

המקורות ומגבלותיהם 

הנתונים למחקר זה נאספו במשך כשנה, בין ספטמבר 2013 לספטמבר 2014, ממקורות 

אמנות- ותיעוד  בסיורים  השתתפות  תצפיות,  (שכללה  עבודת-שטח  ומשולבים:  שונים 

כתבות  חברתיות,  ורשתות  אינטרנט  (אתרי  מהאינטרנט  חומר  איסוף  במרחב),  רחוב 

כפי  אנשי-מקצוע  עם  וראיונות  באתרי-אירועים)  פרסומים  בנושא,  העוסקים  ובלוגים 

שיפורט בפרק הראיונות. 

תרבות 

אלטרנטיבית 

ואמנות-רחוב

דימוי חיובי של 

עיר
תיירות

ממסד
מרחב פיזי/ 

התחדשות עירונית
נגישות למידע
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בתחום אמנות הרחוב מדובר על השתנות מתמדת. מה שמופיע על הקיר היום לא 

יהיה שם בהכרח מחר ולא היה שם בהכרח אתמול, כך שהנתונים תמיד יהיו חלקיים. 

היות שאני עוקבת אחר התופעה בירושלים כבר כמה שנים, מתוך מעורבות מקצועית 

האחרונות.  השנים  במשך  בעצמי  שראיתי  לשינויים  גם  להתייחס  יכולתי   — ועניין 

המעורבות שלי אפשרה לי, מצד אחד, להבין ניואנסים שזר לא יבין, לעקוב אחר התופעה 

לאורך זמן ולפתוח דלתות ל׳מילייה׳ שבדרך כלל אינו נוטה להיחשף לגורמים מבחוץ. 

מצד שני, המעורבות שלי עלולה להביא אותי להנחות והשערות המתיישבות עם תפיסת 

העולם שלי, בניגוד לחוקר שאינו מעורב אישית בתחום מחקרו. ניתוח הממצאים נעשה 

מתוך מודעות לסוגיות אלו, באמצעות השוואה וסינתזה בין אמירותיהם של המרואיינים 

השונים.

תיירות בעקבות אמנות הרחוב באמצעות סיורים היא תופעה חדשה יחסית בירושלים 

מה  בחנתי  זו,  סוגיה  עם  להתמודד  מנת  על  המחקר.  לאורך  תוצאות  לבחון  קשה  ולכן 

זה  בתחום  בניסיונה  ירושלים  את  מקדימה  אשר  בתל-אביב  הסיורים  בתחום  קורה 

וניסיתי לבחון את המתרחש בירושלים לאור הניסיון התל-אביבי. 

לאור המתיחות הביטחונית שיצרו מבצע ׳שובו אחים׳ ומבצע ׳צוק איתן׳ בקיץ 2014 

בשלבי המחקר האחרונים חלה ירידה במספר התיירים שהגיעו מחו״ל באופן משמעותי 

והרבה אירועי-תרבות וסיורים נדחו או בוטלו — תופעה שהדיה הורגשו חודשים לאחר 

המבצע. מכיוון שלא יכולתי להסתמך על השתתפותם של תיירים מחו״ל, בחנתי בעיקר 

סיורים הנערכים בעברית, למשתתפים ישראלים או לקבוצות ייעודיות.

איסוף הנתונים נעשה באמצעות ראיונות-עומק עם מרואיינים שונים כפי שיפורט 

להלן, ותצפיות שערכתי בעצמי וניתחתי.

ראיונות:

בראיונות נעשה שימוש בשאלות פתוחות מוגדרות-מראש, תוך בחינת הנושא של אמנות-

רחוב מכל צדדיו עד כמה שאפשר: יצרנים, צרכנים, צרכנים פוטנציאליים ומובילי-דעה 

הקשורים לממסד. התופעה נבחנה בתל-אביב וגם בירושלים, בין היתר תוך בחינת דעתם 

של המשתתפים על ההבדל בין שתי הערים. 

המרואיינים שנבחרו הגיעו ממגוון צדדים של תרבות הרחוב:

נציגי גופים ממסדיים עירוניים — הן תרבותיים-תיירותיים (אגף תרבות ואמנות   

(אגף שיפור פני העיר/פיקוח  בעירייה, רשות צעירים) והן אלה העוסקים באכיפה 

ואכיפה);
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נציגי קבוצות או יוצרי גרפיטי עצמאים — בין-לאומיים, תל-אביבים וירושלמים;  

מדריכים, בלוגרים ובעלי חברות סיורים — המעורבים או מובילים סיורי גרפיטי   

בירושלים ובתל-אביב;

תיירים עצמאים ומשתתפי סיורים — קהל פוטנציאלי לצריכה של תרבות כזו —   

תיירות  והן   (Couchsurfing הוסטל,  (אברהם  העולם  מכל  עצמאים  מבקרים  הן 

להיחשף  ומעוניינת  בארץ׳  ׳חו״ל  בירושלים  רואה  אשר  פנים-ישראלית  מקומית 

לתרבות ירושלמית מקומית וייחודית. 

לוח 11.1: המרואיינים במחקר

רקע/תחום מקצועי של 
המרואיינים

מרואיין 
מספר

פירוט המרואיינים

1ממסד עירוני, אכיפה
2

אחראית מוקד תלונות אחזקה
מנהל יחידת הסרה

3ממסד עירוני, תרבות
4

בכירה באגף לאמנויות בעיריית ירושלים
בכיר בִמנהל תרבות ופנאי

9-5יוצרי גרפיטי ואמני-רחוב
12-10

חמישה אמני רחוב ישראלים מירושלים ומתל-אביב
שלושה אמני רחוב בין-לאומיים

15-13חברות ומפעילי סיורים
17-16

ירושלים: גרפיטיול, תרועה, מוסללה
תל-אביב: המשוטטת, גרפיטיול

23-18משתתפים ומסיירים
25-24

שישה מרואיינים ישראלים שהגיעו לסיורים בתל-אביב 
או בירושלים ושני תיירים.

הוא  בו  בגוף  עשייתו  את  או  אותו  המנחה  האג׳נדה  נבחנה  הגורמים  מן  אחד  כל  לגבי 

פועל; בפרט עמדתו בנוגע לאמנות-רחוב וגרפיטי; האם הוא פועל לעודד אותה/להסדיר 

אותה/למגר אותה והאם הוא מצליח בדרכו זו (על פי אמות המידה שלו). דגש מיוחד 

הושם על הפרשנות שהמרואיין מייחס למושג ׳אמנות-רחוב׳ על פי השקפת-עולמו: האם 

הוא מתייחס אליה כאמנות או כוונדליזם? כמו כן נבדקו הסיבות (לטעמם של הנשאלים) 

שבגללן המצב הוא כפי שהוא ומה נדרש לעשות על מנת לשפרו. לגבי כל מרואיין נבחנו 

מהם מקורות המידע עליהם הוא מסתמך ומה הרקע ממנו הוא מגיע על מנת לבחון את 

פרשנותו לנושא.

הראיונות התבססו על רשימת שאלות וכיוונים קבועים ומוגדרים מראש ובהתאם 

לתשובותיהם של המרואיינים והמשיך לעבר שאלות נוספות או לבחינות מעמיקות יותר 
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של נושאים. הראיונות התקיימו ברובם בשטח, לאחר תיאום מראש, במקום הפעילות 

הטבעי של המרואיין. חלק מן הראיונות עם האמנים היו טלפוניים.

נעשה  הראיונות  ניתוח  בתהליך  תיאורי.  ניתוח  הוא  שנערך  הניתוח — הניתוח  סוג 

ניסיון לחלץ את הפרשנות של המרואיינים עצמם, עד כמה שניתן. עם זאת, הדבר נעשה 

ברקע  בהכרח  תלויה  שהפרשנות  מאחר  במידת-מה  מוגבל  כן  ועל  סובייקטיבי,  באופן 

של המרואיין ובהקשרים החברתיים-תרבותיים אשר מרכיבים את יחסו לנושא (שקדי, 

 (2003

מרואיינים  של  רב  מספר  באמצעות  יוצגה  מקצועי  מרואיינים/תחום  קבוצת  כל 

(הדבר נכון לגבי כל מי שאינו נושא בתפקיד יחיד), על מנת להגדיל את מגוון המשתתפים 

המשפיעים על הממצאים והמסקנות. 

תצפיות:

שני נושאים נבחנו באמצעות תצפיות: אמנות הרחוב והסיורים שנערכים שבעקבותיה.

נושא הסיורים נבחן באמצעות השוואה בין ירושלים לתל-אביב — האם סיורים כאלה 

מתקיימים באופן שגרתי? מי קהל היעד? כיצד הוא שומע על הסיור וכיצד הוא מגיע 

למקום? מי מוביל את הסיורים? היכן הם מתקיימים? האם יש אג׳נדה מאחורי הסיור? 

מהי השפה בה מועבר הסיור? וכו׳. הדברים נבחנו הן באמצעות הפרסומים במדיה והן 

ראיונות- גם  נערכו  המקרים  מן  (בחלק  עצמם  בסיורים  וצפייה  השתתפות  באמצעות 

עומק עם מובילי הסיורים והמשתתפים).

נושא האמנות נבחן הן באמצעות ניתוח תיאורי והן באמצעות מיפויי-שכיחות.

האם  אמנותית?  או  פוליטית  היא  העבודה  האם  תוכנית:  מבחינה  נבחנו  המופעים 

היוצרים  מי  הממסד?  בתמיכת  פרויקט  או  עצמאית  היא  האם  אג׳נדה?  מאחוריה  יש 

שלה ולמי היא פונה? השימוש בשפה ובדימויים והאם היא מובנת לאוכלוסייה שאינה 

מקומית? במקביל נבחנה הסביבה בה היא מופיעה: באלו אזורים מתרכזת פעילות של 

או  בשכונות  תיירות?  באזורי  או  בילוי  באזורי  האם  בירושלים?  ואמנות-רחוב  גרפיטי 

במרכז העיר? באזורי חיכוך ובקווי תפר? במקומות חדשים או במקומות ישנים? לאחר 

יותר  שהם  וסביבתו,  העיר  במרכז  להתרכז  החלטתי  העיר,  ברחבי  הממצאים  בחינת 

רלוונטיים לתחום התיירות העירונית. הניתוחים מוצגים באמצעות מפות-שכיחות. 
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ממצאים ודיון

מן הממצאים עלו מספר תמות: אמנות הרחוב, הקשר וההשפעה שלה על המרחב הציבורי, 

הקשר שלה עם הממסד והקשר שלה עם תיירות וסיורים. תפקיד הטקסט הוא להעניק 

מתוך  תמה.  בכל  שעלו  לסוגיות  בהתייחס  השונות  המבט  נקודות  את  ולהציג  פרשנות 

התצפיות גובשה מפה אשר מוסיפה על הסוגיות שעלו מדברי המרואיינים.

Street Art — אמנות-רחוב

לא היתה הסכמה בקרב כל המרואיינים על הגדרה למונח אמנות-רחוב. הדבר נבע בעיקר 

מאי-הסכמה בשאלה מהי אמנות, כבסיס להגדרה של אמנות-רחוב. כמו כן, אנשי הממסד 

העידו על עצמם כבעלי קריטריונים ׳קשוחים׳ יותר לגבי מה שנחשב בעיניהם אמנות. 

פערים נוספים נתגלעו בין האמנים לבין הגורמים האחרים גם בהתייחס למניעים 

המשמעותי  כגורם  ניכר  זה  פער  ברחוב.  דווקא  להתבטא  הרחוב  אמני  את  שמביאים 

ביותר המשפיע על התייחסותם ועמדותיהם בכל הסוגיות שעלו. על פי האמנים, המניע 

לעבודה ברחוב נובע מרצון להעביר מסר, ליצור התערבות, לספר סיפור או לחשוף את 

אינם  רובם  והרחוב.  העיר  של  לקהל  והחברתיות  הפוליטיות  דעותיהם  או  יצירותיהם 

שאינם  המרואיינים  מן  חלק  זאת,  לעומת  מאמנות-רחוב.  משמעותי  באופן  מתפרנסים 

תוקפנות,  אפילו  לִעתים  ובשליטה,  בחשיפה  עז  מצורך  הנובע  מניע  על  דיברו  אמנים 

כשהפגיעה ברכוש היא חלק מן המחאה. על ההבדלים בין העשייה האמנותית בירושלים 

חרדי  ציבור  בה  יש   — יותר  קשה  שירושלים  העידו  האמנים  בתל-אביב,  כזו  לעשייה 

בקרב  זאת,  עם  סצנה.  ופחות  עליהם  לעבוד  קירות  פחות  פתיחות,  פחות  יש  שמצנזר, 

אנשי התרבות, האמנים וחברי הסצנה הירושלמים ניכרה גאווה ירושלמית בכך שטענו 

שהסצנה בירושלים מעניינת יותר, מגוונת ובעלת אמירה משמעותית יותר ונובעת ממגוון 

תרבותי שאינו קיים בתל-אביב או במקום אחר. מניתוח של תצפיות לאורך זמן ועל פי 

לאמנות-רחוב  סובלנות  יותר  יש  הממסד,  מטעם  התרבות  ואנשי  האמנים  של  דבריהם 

׳יפה׳, שאינה ביקורתית או שהביקורת בה אינה פוליטית. לדימויים, ולציורים ׳נעימים׳, 

יש יותר סיכוי לשרוד על קיר מאשר לכתובת טקסטואלית, הן בירושלים והן בתל-אביב. 

אמנים ובלוגרים מן הסצנה דיברו על כך שגרפיטי הוא ז׳אנר בין-לאומי — אמנים יגיעו 

למקומות רק כדי לצייר בהם ובמיוחד במקומות משמעותיים כמו ירושלים (אמנים מכל 

העולם הגיעו לכאן כדי לצייר על גדר ההפרדה). אמנות הרחוב הפכה בשנים האחרונות 

לתנועה כלל-עולמית ופעילותה ניכרת גם בישראל. אמנים מכל העולם מחליפים ביניהם 

פייסטים, שבלונות וסטיקרים בדואר ומאפשרים הפצה ופרסום של יצירותיהם במדינות 
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כאן  ביקרו  חלקם  בין-לאומיים,  אמני-רחוב  של  עבודות  לראות  ניתן  בארץ  גם  שונות. 

בעצמם וחלקם שלחו עבודות לאמנים מקומיים שעשו זאת עבורם.

אמנות-רחוב והמרחב הציבורי

הם  גרפיטי  נעשה  בהם  האזורים  רוב  הבאים:  הממצאים  עלו  והראיונות  התצפיות  מן 

אזורים ישנים, גדרות זמניות או קירות מוזנחים. בניגוד לתל-אביב, בירושלים יש הרבה 

פחות מרחב פיזי שמתאים וניתן לעשות בו גרפיטי. רבים מן המבנים הם ישנים מאוד, 

החוק  את  מכבדים  האמנים  רוב  ירושלמית.  מאבן  שבנויים  מבנים  או  לשימור  מבנים 

הלא-כתוב ונמנעים מלעבוד על אבן ירושלמית. האמנות שקיימת במרכז ירושלים מרוכזת 

מתנגדת  אינה  לפחות  או  תומכת,  בה  שהסביבה  וחיי-לילה,  בילוי  באזורי  כלל  בדרך 

לגרפיטי ולאמנות-רחוב (ראו מיפוי באיור 11.2). מתצפיות ניתן היה לראות שמקומות 

מוגדרים בהם העירייה מנסה לעודד גרפיטי חוקי — אינם מצליחים בדרך כלל למשוך 

את אמנות הרחוב. אמני-רחוב המכבדים את עצמם לא ישתמשו בקירות אלה או יעשו 

את הגרפיטי דווקא במרכזו של השלט של העירייה.

גדר שהקיפה פרויקט בנייה עם שלט של חברת עדן: ״גרפיטי? זה המקום!״ 
(צילום: רותם משקוב)
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איור 11.2: מיפוי פיזור הגרפיטי ואמנות הרחוב על פי מתחמים במרכז ירושלים

מקור: מפה מתוך פרויקט התחדשות מרכז העיר של עיריית ירושלים וחברת ׳פרקסיס׳ 2011.

(ירוק: צפיפות גבוהה, צהוב: פיזורים מעטים, אדום: אין בכלל).

ממעקבים ותיעוד לאורך זמן ניתן לראות שאזורים אשר עוברים תהליך של התחדשות 

שאפיינה  ׳פיראטית׳  ואמנות-רחוב  גרפיטי  של  להיעלמות  כלל  בדרך  מובילים  עירונית 

רוב  בתל-אביב.  וגם  בירושלים  גם  ניכר  הדבר  ההתחדשות.  לפני  הללו  האזורים  את 

המתחמים שהתחדשו, הפכו לנדל״ן יוקרתי — מלונות ומגורים. 

הקשר לממסד

אמנות-רחוב היא אמנות זמנית ובניגוד לפְסלים ולִמתקנים קבועים היא אינה דורשת, 

נעשית  כשהיא  גם  פיסול)  (ועדת  הציבורי  במרחב  להצבה  ועדה  של  אישור  בינתיים, 

בעידוד הממסד.

דיברו  בתל-אביב,  והן  בירושלים  הן  ממסד,  אנשי  והן  אמנים  הן  המרואיינים,  כל 

על כך שבאופן עקרוני אמנות-רחוב אינה צריכה להיות מחובקת הממסד. עם זאת, כל 

האמנים העידו שהם השתתפו וישתתפו בשמחה בפרויקטים עירוניים, אם יקבלו עליהם 

שכר, כשהם מדגישים שגם בפרויקטים של העירייה אסור שהתכנים יוכתבו להם. 
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אך  בתל-אביב,  מאשר  בהרבה  קשוחה  בירושלים  שהאכיפה  עולה  הראיונות  מן 

בירושלים יש יותר פרויקטים יזומים בתמיכת העירייה ושיתופי-פעולה רבים יותר בין 

אמנים לגופי האמנות והתרבות. באזור שושן, החבצלת ובאזור השוק בוצעו פרויקטים 

ביוזמת העירייה (׳שאון חורף׳, ׳קצוות אורבניים׳, ׳טאּבּולה ראסה׳) שמילאו את המתחם 

ממנה  נהנו  העסקים  וגם  האמנים  שגם  אמנותית  תשתית  והציבו  בעבודות  השכונתי 

והאגף  הצעירים  רשות  ושל  האכיפה  גורמי  של  העבודה  בתכניות  שלה.  בקו  והמשיכו 

לאמנויות ניתן דגש מיוחד לטיפול במרכז העיר — הלב הפועם של ירושלים, אשר קובע 

את תדמיתה של ירושלים בעיני התושבים, התיירים והמבקרים.

מדבריהם של המרואיינים השונים בתל-אביב עולה בבירור שידוע לכל הצדדים כי 

מדובר ביחסים שתורמים לכל הצדדים — לממסד, לאמנים ולמסיירים. ״העירייה רוצה 

לנכס לעצמה תדמית ליברלית, חופשית, בין-לאומית וגרפיטי מאפשר לה תדמית כזאת״ 

מסבירה אמנית שמובילה סיורים בתל-אביב. עם זאת, מדברים של עיתונאית בעלת בלוג 

לאמנות-רחוב עולה כי גורמי האכיפה מתייחסים באורח שונה למרחבים ואזורים שונים 

בעיר: ״בתל-אביב יש סיירת פקחים שמנקים בצפון ובמרכז העיר ובצירים הראשיים, 

כמו ארלוזורוב ואבן גבירול. מוחקים גם דברים ׳יפים׳ ולא פוליטים. לעומת זאת, בדרום 

העיר, בעיקר במקומות שהם ׳ַהארד קור׳, גרפיטי ואמנות-רחוב זה דבר רצוי ומבורך כי 

זה מביא מלא קבוצות. בעירייה מודעים לכך שזה טרנד חם, שמקדם את העיר ויש לו 

כוח״. 

תקציב  (שפ״ע)  העיר  פני  שיפור  אגפי  של  העבודה  ותכניות  התקציב  ספרי  מניתוח 

ניקוי הגרפיטי בירושלים עומד על 495,897 ש״ח בשנה, לא כולל תקציב ייעודי לניקוי 

מיוחד  לדגש  זוכה  גרפיטי  כתובות  הסרת  שפ״ע 2014).  תקציב  (מתוך  הרכבת  בתוואי 

בתכניות העבודה של אגף שפ״ע, אשר מתחייב לטפל ב׳מפגע׳ בזמן תגובה של עד שבוע 

בכביש/כביש  בבור  לטיפול  כמו  תגובה  זמן  באותו  מדובר   — ההשוואה  (לשם  ימים 

אפשרות  שמונע  ציפוי  עם  נקנים  חדשים  ופחים  דואר  תיבות  חשמל,  ארונות  משובש). 

לצייר עליהם גרפיטי (מתוך תקציב חברת עדן). 

היחידה להסרת גרפיטי בירושלים מונה צוות פקחים עירוני הפרוס בשכונות ובמרכז 

הקירות  מן  ואמנות-רחוב  גרפיטי  בהסרת  ומטפל   106 ממוקד  קריאות  מקבל  העיר, 

גם באופן יזום. לרשות היחידה עומדת חברת ניקוי מקצועית חיצונית (׳פורד מערכות 

מוניציפליות׳) המופעלת גם היא על פי הצורך. בריאיון עם מנהל היחידה עלתה עמדתו 

החד-משמעית ביחס לאמנות-רחוב: ״אין דבר כזה יפה או לא יפה. קיר יפה זה קיר נקי. 

התפקיד שלנו הוא להוריד ולהציע לתושבים וגם לתיירים עיר נקיה, ללא ציורים וללא 

המניעים  את  הסביר  מנהל  אותו  בה״.  ומבלים  בה  מסתובבים  שאנשים  עיר  כתובות, 
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בה  לגרום  עלול  דבר  וכל  ונפיצה  מגוונת  עיר  היא  שירושלים  בכך  הקשוחה  לאכיפה 

לחיכוך. עם זאת, מבחינת היחידה והטיפול ב׳מפגעים׳, היחס לכתובות-נאצה ולדימויים 

ואיורים זהה.

שכולם  פי  על  אף  לעין.  בולטים  חילוקי-דעות  שוררים  השונים  הממסד  גורמי  בין 

רואים לנגד עיניהם את אותן מטרות של עיר יפה שתמשוך מבקרים ויהיה נעים להסתובב 

בה ואף על פי שכל הגורמים מייחסים חשיבות מיוחדת למרכז העיר בתכניות העבודה 

שלהם, הם מייחסים פרשנות הפוכה לחלוטין לדרך בה יש לנקוט להשגת מטרות אלו. 

הדבר יוצר מתח מתמיד בין הגישות, כאשר יד אחת מעודדת ויד שניה רודפת.

סיורים ותיירות 

מתוך הראיונות ומתוך בדיקה והשוואה בין הפרסומים ואתרי האינטרנט השונים בולט 

פער גדול בין מה שתל-אביב מציעה בתחום לְמה שמוצע בירושלים.

בעיקר  חופשית),  (בהרשמה  רבים  פתוחים  אמנות-רחוב  סיורי  יוצאים  בתל-אביב 

מסחריים  סיורים  אין  בירושלים  עצמאים.  ויזמים  חברות  מספר  על-ידי  העיר,  לדרום 

שמתקיימים  ואלה  בודדים  של  חופשית  להרשמה  ופתוחים  קבוע  באופן  המתקיימים 

ועוסקים בין היתר באמנות-רחוב, מופעלים ברובם על ידי קבוצות אקטיביסטיות ולא 

מסחריות (תרועה — סיור גרפיטי וזכויות-אדם, מוסללה — ׳סיורי קו התפר — אמנות 

וחומוס׳). שניהם מועברים באנגלית. אחת החברות שעושה סיורים קבועים בתל-אביב, 

עורכת מדי חודשים אחדים סיורים גם בירושלים, בהרשמה מראש. הסיור של קבוצת 

מוסללה הוא היחיד שמתקיים באופן קבוע — סיור-שבת שבועי היוצא מכיכר ספרא חצי 

שעה לאחר שיוצא משם הסיור הרשמי של העירייה לאתרים היסטוריים. לסיור באנגלית 

אלטרנטיבה   — המסייר  בחירת  לפי  תרומה  הוא  והתשלום  מראש  להירשם  צורך  אין 

קהילות  אינטרנט,  באתרי  מתפרסמים  הסיורים  העירייה.  של  הרשמי  לסיור  קלאסית 

ובהוסטלים,  במלונות  מופצים  באנגלית  עלונים  ובפייסבוק.   Couchsurfing-ו מטיילים 

לאחר שהניסיון להפיצם במרכזי המידע לתייר של הרשות לתיירות, נתקל בסירוב (לדברי 

אחד מחברי הקבוצה נאמר להם: ״אתם גוף חיצוני עם אג׳נדה ואנחנו לא יכולים לקחת 

אחריות על מה שאתם מציעים״).

קהל היעד של הסיורים התל-אביביים מורכב ממבקרים מכל הארץ וגם מתושבי תל-

ואתרי  תפוצה  רשימות  פייסבוק,  הפרסום:  אמצעי  האזור.  את  מכירים  שאינם  אביב 

ש״ח   100-50 בין  נעה  העלות  מראש.  ובתשלום  בהרשמה  יוצאים  הסיורים  אינטרנט. 

למשתתף. מספר חברות מציעות גם סיורים באנגלית אך רוב הסיורים הם בעברית.
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מעבירי הסיורים, גם בתל-אביב וגם בירושלים, הם בדרך כלל חלק מן הסצנה, או 

מכירים את חבריה ולכן יש להם אפשרות לספר סיפורים שמקורם ׳מאחורי הקלעים׳ — 

ששמעו מפי האמנים מתוך ההיכרות עמם. חלק ממעבירי הסיורים אף יוצרים בעצמם 

חלק מן העבודות המופיעות ברחוב ומספרים עליהן במהלך הסיור. הדבר מעניק למסייר 

תחושת שותפות ואותנטיות שלא ניתן לחוות בסיור רגיל, בהתחשב בכך שמדובר בקליקה 

סגורה שאינה מזדהה ואינה חושפת את עצמה בדרך כלל לקהל.

המשתתפים בסיורים סיפרו על רצונם לחוות את ה׳אנדרגראונד׳ של העיר ולשמוע 

את ׳אנשי השטח׳. הדבר נכון הן לגבי תיירים, הן לגבי מבקרים מערים אחרות והן לגבי 

תושבי העיר שאינם חשופים לשוליים התרבותיים שלה באופן שוטף.

מהשוואה בין שתי הערים עולה תמונה שמעידה על פער בין התפיסה העסקית של 

היזמים התל-אביבים לתפיסה בעלת האג׳נדה האלטרנטיבית של הגופים הירושלמיים. 

לפעול  והחלו  כלכלי  פוטנציאל  בעל  פיתוח  כלי  שלפניהם  הבינו  התל-אביבים  היזמים 

בשטח. התוצאות נראות לעין: מספר הסיורים הולך וגדל, עסקים יצירתיים ומקומות-

בילוי רבים נפתחים וחברות רבות מציעות מגוון גדול יותר של סיורים ממה שהציעו אך 

לפני מספר חודשים. בירושלים לעומת זאת, לגופים יש מניעים נוספים שאינם בהכרח 

כלכליים ולא מדברים רק על ׳אמנות לשם אמנות׳. הפוטנציאל התיירותי גדול ורבים מן 

הסיורים מוצעים באנגלית אולם הפרסום אינו חזק מספיק כי הוא נעשה באופן עצמאי, 

ללא שיתוף הפעולה של העירייה.

מעניין היה לראות שלסיורים יש השפעה על הנגישות של אזורי שוליים הנחשבים 

בו  לבקר  שחששו  באזור  שסיירו  שאחרי  העידו  רבים  מסיירים  ׳מאיימים׳:  כלל  בדרך 

(שכונות דרום תל-אביב או אזור מוסררה וקו התפר בירושלים) הם יירתעו פחות להגיע 

אליו ואף ימליצו על כך לחבריהם. אחד מאמני הרחוב טען שלדעתו אחת המטרות של 

אמנות-רחוב היא לארח לחברה, שכשהולכים ברחובות — לא מרגישים לבד.

הרחוב  אמנות  גם  (וכמובן  בירושלים  הסיור  שמסלולי  היא  נוספת  חשובה  סוגייה 

שאינם  אזורים  התפר —  וקו  העיר  מרכז  לאזורי  מגיעים  מתקיימים)  הם  בסיסה  שעל 

אשר  מבקרי-היום,  תופעת  גם  ולכן  יהודה)  מחנה  שוק  אזור  (למעט  בתיירים  מוצפים 

אינה מבוססת על לינה במלונות, עשוייה להיות כלכלית לעיר, לעודד פיתוח של משרות 

נוספות ולסייע בפריחה של העסקים והפעילות באזור.
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אמנות-רחוב בירושלים 2014-2013
למעלה מימין ניתן להבחין בהתערבות אשר מחקה בצבע לבן את כל הסמלים שאינם יהודים 
(המקור משמאל). למטה מימין פרויקט ציור על גדרות באתר בנייה במתחם החבצלת שנעשה 
במסגרת ׳שאון חורף 2013׳ מטעם רשות הצעירים בעיריית ירושלים (צילומים: רותם משקוב)

אמנות-רחוב בדרום תל-אביב 2014
מימין למטה: סיור של חברת גרפיטיול (צילומים: רותם משקוב)
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סיכום והמלצות למדיניות

מעמדה  את  לחזק  חיובי,  דימוי  לעצמה  ליצור  כדי  רבים  מאמצים  משקיעה  ירושלים 

היצירתי ולקשור אליה צעירים רבים ככל האפשר. לאחר שקברניטיה אימצו את גישת 

עליהם  לעיר,  כלכלית  אסטרטגיה  לגיבוש  פורטר  ומייקל  פלורידה  ריצ׳ארד  היועצים 

עיר  במרכז  להשקיע  פלורידה —  ריצ׳ארד  של  זו  השניים:  של  המלצותיהם  את  ליישם 

היצירתי  המעמד  בני  את  אליו  ימשוך  אשר  תרבותית,  מבחינה  ומגּוון  סובלני  שוקק, 

פורטר — לבנות את  ויאפשר חוויית השתתפות לתיירים והמבקרים בו וזו של מייקל 

הוא  שבהם  שהראשון  יתרונות,  לה  יש  בהם  בתחומים  השקעה  תוך  ירושלים  כלכלת 

תרבות אותנטית ותיירות (אלמן, 2009). 

סיורים,  הרחוב —  אמנות  בתחום  תל-אביב  מול  הפער  את  תסגור  שירושלים  כדי 

עסקים יצירתיים, מרחב ציבורי נעים ונגיש — יש לפעול בכמה מישורים: בדומה לגישת 

׳אי-ההפרעה׳ של עיריית תל-אביב, המאפשרת צמיחה והתפתחות של אמנות זו בדרום 

תל-אביב — יש להגדיר אזורי אכיפה בדירוג שונה. באזורים בהם מעוניינים לאפשר סצנה 

מופעיה  לכל  להתייחס  ובלי  אותה  לרדוף  בלי  לקרות  לה  לאפשר  יש  אמנות-רחוב,  של 

באופן גורף כעבירה (דין אחד לכתובות שנאה ולציורים או לדימויים אמנותיים). 

כפי שעולה ממפת ריכוזי אמנות הרחוב במרכז העיר, אין צורך לצאת בהצהרות על 

אזורים והגדרות. הרחוב והאמנים מזהים את המפה עד מהרה ופועלים בהתאם. על מנת 

שלא ייווצר מתח בין שתיים (לפחות) מזרועותיה של אותה רשות מקומית, יש להגדיר 

ממסדיים  גורמים  בין  התיאום  את  ולהגביר  הרחוב  אמנות  לתחום  מוסכמת  מדיניות 

המעוניינים לעודד אמנות כזו (גורמי תרבות ותיירות), לבין גורמי האכיפה והתשתיות. 

סובלנותה (או חוסר סובלנותה) של עיר ניכרת גם במדיניותה וביחסה לקולות השונים 

העשייה  כלפי  יותר  סובלנית  מדיוניות  לפתח  יש  שבה.  היצירתי  ולכוח  בה  הקיימים 

האמנותית בעיר ולאפשר לאמנות זו לשמור על עצמאותה על מנת שהכוחות האמנותיים 

לא יאבדו מן האותנטיות שלהם. 

הממצאים הראו שפרסום הסיורים מוגבל ואינו ממקסם את יכולתו להגיע לקהל 

בשפות  פרסומית  תשתית  ליצור  יש  סיורים,  לעודד  מנת  על  בירושלים.  המבקר  הרחב 

שונות, להגיע למבקרים הישראלים בעברית ולתיירים מחו״ל באנגלית ולאפשר פרסום 

של  המידע  במרכז  (עלונים)  פליירים  של  והצבה  מפרסום   — העירוניים  באמצעים  גם 

הרשות לתיירות ועד לאזכורים של תחום התרבות האלטרנטיבית בכל הפרסומים הפונים 

לתיירים עצמאים ומציגים את המגוון התרבותי של ירושלים. 
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 — העירייה  של  ראשונית  פעולה  נעשתה  בהם  אזורים  הממצאים,  שהראו  כפי 

משכו  החבצלת —  במתחם  חורף׳  ו׳ְשאון  לשוק,  בסמוך  ראסה׳  ׳טאבולה  פרויקט  כגון 

על  עצמאי  באופן  נמשכת  בו  והעשייה  אמנות-רחוב  שמזמין  ציבורי  למרחב  מבקרים 

ידי האמנים והעסקים באזור. מומלץ ללוות את הפרויקט במפות או בהסברים שיביאו 

הסיורים,  שהאמנות,  מכך  להימנע  ניתן  לא  זאת,  עם  המבקרים.  לידיעת  המידע  את 

האווירה והאוכלוסייה הצעירה, אשר מעניקים לעיר תדמית חיובית ומעודדים תיירות, 

ישנו בטווח הארוך את פניו של המרחב הציבורי וההתחדשות העירונית שתפקוד חלקים 

תיצור  הקיימים,  הנכסים  ערך  את  תעלה  חדשים,  נכסים  להקמת  תביא  זה,  ממרחב 

שתוכל  אחרת,  אוכלוסייה  לכניסת  ותביא  מתוכה  הסצנה  את  שתפלוט  ג׳נטריפיקציה 

לעמוד בסטנדרטים החדשים שהשינוי יצר. עם זאת, שוליים היו תמיד וכנראה שיהיו 

תמיד. כשהם נפלטים ממקום אחד הם החלוצים שמתחילים להחיות אזור אחר.
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׳סלפי׳ על רקע העיר העתיקה (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)
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פרק 12: 
סיכום וקווים מנחים לעתיד

ישראל קמחי ונעם שובל

הפיתוח העירוני של ירושלים הושפע מאז ומתמיד מחשיבותה לצליינות ולתיירות, ויש 

להניח שכך יהיה גם בעתיד, לאור הצמיחה המתמשכת והחזויה של התיירות העולמית. 

התיירות היא אחד מיתרונותיה היחסיים הבודדים של ירושלים ועל כן יש חשיבות רבה 

בפיתוח נכון ויעיל של ׳משאב טבע׳ זה לעתידה של העיר. להלן סיכום עם מספר רעיונות 

וקווים מנחים לעתיד, שעלו מדיוני הסדנה שעסקה בתכנון תיירות עירונית בהדגמה על 

ירושלים, וכן מפרקי פרסום זה:

שעניינו  סטטוטורי  או  אסטרטגי  תכנון  בכל  ביותר  מרכזי  למקום  ראויה  התיירות   

ירושלים. זאת לאור יתרונותיה היחסיים של ירושלים והצמיחה המתמדת הנרשמת 

מאוד  נמוך  הישראלי  בתמ״ג  התיירות  שמשקל  העובדה  ולאור  העולמית,  בתיירות 

ירושלים  של  ובניהולה  בפיתוחה  העוסקים  בעולם.  המפותחות  למדינות  בהשוואה 

צריכים לתהות מדוע נפח התיירות לירושלים אינו גדול בהרבה לאור הפוטנציאל 

הרב שיש לעיר בתחום זה. האם מדובר רק בחסמים פוליטיים או שמא מדובר גם 

בבעיות של היצע שירותי התיירות, בראש ובראשונה בתי המלון, היעדר שיווק יעיל 

או שמא המוצר אינו די אטרקטיבי לתייר של המאה ה-21;

המרכיב הבסיסי בפיתוח התיירות בכל יעד שהוא, מלבד באתרי תיירות עם כושר   

משיכה רב מאוד, הוא כמובן שרותי-אירוח. אולם בעשור וחצי האחרונים לא נוצרה 

הדבר  אחרים.  פתרונות-אכסון  או  חדרי-מלון  של  משמעותית  תוספת  בירושלים 

בעקבות  משנת 2000,  החל  בעיר  התיירות  ענף  את  שפקד  המשבר  מן  בעיקר  נובע 

האינתיפאדה השנייה. היום יש בעיר מתחמים זמינים לפיתוח מלונאי בדרום העיר 

כמו מתחם הרכס (ארמון הנציב) וגבעת המטוס. אולם מסתבר כי למיקום המתחמים 

במרחב העירוני נודעת השפעה רבה על נכונות היזמים לפתחם למטרות מלונאות. יש 

להצר על כך שמגרשים אטרקטיביים בעלי פוטנציאל מלונאי הקיימים בעיר, הוסבו 

לבנייה למגורים וייעודם המקורי לא נשמר;

העיר העתיקה והאתרים ההיסטוריים שמסביב לה (הר הזיתים, עיר דוד והר ציון) הם   

גורמי המשיכה התיירותיים החשובים ביותר של ישראל ומוקד התיירות העיקרי של 

ירושלים במשך כל שעות היום. ואולם כמעט שלא קיימים שם שירותי-תיירות ויש 
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במרקמים  נוספים  ושירותי-תיירות  גדולים  בתי-מלון  לשלב  אובייקטיבי  קושי  גם 

היסטוריים אלה. לכן מתעוררות שאלות של נגישות תחבורתית אל העיר העתיקה 

וסביבתה ולאור הגידול במספרי המבקרים ומבקרי-היום מתעוררות גם שאלות של 

בשכונות-מגורים  מסתובבים  מבקרים  שמיליוני  בשעה  וחברתי  פיזי  נשיאה  כושר 

ברבעים שונים של העיר העתיקה. קשה מאוד לפתח ולנהל באופן יעיל ומושכל את 

הפועלים  והמגוונים  השונים  הגורמים  עקב  במיוחד  העתיקה,  בירושלים  התיירות 

הרגישות  את  להוסיף  יש  לכך  זהים.  תמיד  אינם  שמניעיהם  זה,  מצומצם  במרחב 

הדתית והפוליטית של מרחב זה;

מספר הלינות הוא האינדיקטור האפקטיבי ביותר להערכת היקף התיירות העירונית   

והוא זה שיש לעשות בו שימוש כשבוחנים את ממדי התיירות בירושלים. האינדיקטור 

המקובל בארץ, לפיו מונים את מספר התיירים המגיעים אל היעד, אינו רלוונטי לימינו. 

תיירים רבים השוהים בעיר למשך זמן קצר, אינם תורמים לעיר, מכיוון שביקורם 

הקצר מתמקד, מטבעו, באתרים הראשיים בעיר העתיקה ויוצר בהם עומס-יתר. על 

כן מתכנני ומנהלי התיירות בירושלים צריכים להעמיד בראש מעייניהם את הגדלת 

משך השהות של התייר בירושלים ולאו דווקא את הגדלת מספר התיירים;

כדי להגדיל את שהות התייר וכדי לתאם בין הגופים השונים הפועלים בעיר העתיקה   

בעיר,  התיירות  לניהול  וכלכליות  מקצועיות  יכולות  בעל  גוף  להקים  יש  בירושלים 

ומוניציפליים.  פוליטיים  חוצה-גבולות  ושיתוף-פעולה  ובמרחב  בזמן  ניהול  כולל 

פעילות של גוף זה תהיה מורכבת מאוד, כי כדי לנהל את התיירות בעיר נדרש תיאום 

בין גורמים רבים, כגון: הווקף, הכנסיות, גורמים אזרחיים ומסחריים שונים במזרח 

העיר, גורמים פוליטיים ברשות הפלסטינית וכיו״ב. גוף זה אמור להיות אחראי על 

פעולות שונות, כמו:

מבקרי-היום.  ומיסוי  תיירים  לינות  על  פרוגרסיבי  מס  של  התפיסה  קידום   

הדבר יאפשר ניהול אקטיבי של ביקושי התיירות לעיר וייצור תקציבים לשיווק 

ולשיטור וכן תמריצים לעסקים תיירותיים וכיו״ב;

הביקושים  להגדלת  להביא  כדי  תבל,  ברחבי  ירושלים  של  ויעיל  נמרץ  שיווק   

לביקור; 

פיתוח מתמיד של ירושלים כמוצר תיירותי והתאמתו לציפיות הצליין והתייר   

בני המאה ה-21; 

ברוב המדינות המפותחות (גם בישראל) התיירות היא ענף כלכלי המתאפיין בשכר נמוך   

מאוד (על פי נתוני למ״ס השכר בענף התיירות והמזון הוא הנמוך ביותר מבכל ענפי 
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המשק האחרים). יש לחשוב על דרכים להתמודדות עם אתגר זה בעתיד. אין לשכוח 

(אוכלוסייה  האוכלוסייה  לאופי  כיום  מותאם  התיירות  בתחום  תעסוקה  שפיתוח 

בלתי-מיומנת ולא משכילה, בעיקר חרדית וערבית), אך נשאלת השאלה אם זה יהיה 

אופק התעסוקה גם בעתיד. עם זאת קיימת בעיר אוכלוסייה סטודנטיאלית גדולה 

שסוג זה של עבודה יוכל להתאים לה ביותר; 

כמו  קרובים  מיעדים  ובטיסות-יום  בשיט  (נוסעים  מבקרי-היום  מספר  של  הגידול   

על  מאוד  מכבידים  אלה  תיירים  בירושלים.  לתיירות  סכנה  מציב  וכיו״ב)  אנטליה 

הקרובות  בשנים  להגיע  שתתחיל  המהירה  הרכבת  גם  בעיר.  לנים  ואינם  התשתית 

ולהגיע  בתל-אביב  מקום-מושבם  את  לקבוע  תיירים  לעודד  עלולה  מתל-אביב, 

לירושלים רק לביקור-יום. יש לפתח מדיניות ברורה כיצד ירושלים אמורה להתמודד 

עם אתגרים אלה; 

הקמה  בשלבי  המצויה  בעיר,  החדשה  הציבורית  התחבורה  שמערכת  לוודא  יש   

מתקדמים, תיתן מענה גם לצורכי התיירים המבקרים בה, כמו גישה נוחה מריכוזי 

כי  רצוי  זה  בהקשר  הראשיים.  התיירות  אתרי  אל  והמתוכננים  הקיימים  המלונות 

לפחות אחד מקווי הרכבת הקלה ישרת גם את העיר העתיקה בגישה תת-קרקעית, 

או בדרך אחרת שתאפשר גישה נוחה לאלפי נוסעים בשעה;

ככל יעד תיירות המעוניין להתפתח, ירושלים צריכה להיות רלוונטית לשוקי הענק   

הרחוק  המזרח  ומן  מהודו  מסין,  התיירות  אסיה.  בדרום-מזרח  במהירות  הגדלים 

מתגברת בקצב מהיר ביותר וכדאי שירושלים תהיה ׳על המפה׳ גם ביחס אליהם. 

דתית  זיקה  גם  להם  אין  אך  לעיר  דתית  זיקה  בהכרח  אין  אלה  עצומים  לפלחים 

לרומא או לברצלונה והם נוהרים לשם בהמוניהם. לתרבות היהודית ולערש הדתות 

המונותאיסטיות יש פוטנציאל משיכה גם בעיני אוכלוסייה זו;

השימוש בתיירות להגשמת יעדים פוליטיים אינו חדש, אינו ייחודי לירושלים ולא החל   

עם איחוד העיר ב-1967. אולם המתח הפוליטי הרב השורר כיום בין ישראל לבין 

הרשות הפלסטינית, המאבק הפוליטי הנמשך על גורלה של ירושלים והרצון לקבוע 

עובדות בשטח, מובילים לכך שבשנים האחרונות יש נטייה רבה לעשות שימוש בתיירות 

להשגת יעדים פוליטיים. דוגמה בולטת לכך היא הפעילות של עמותת אלע״ד לחיזוק 

האחיזה היהודית בעיר דוד באמצעות מימון נרחב של חפירות ארכיאולוגיות מחד-

גיסא ועידוד ביקורי תיירים וישראלים במקום מאידך-גיסא, להשגת יעדי העמותה. 

מדיניות  מנהלים  לירושלים  התיירות  בעידוד  העוסקים  הפלסטיניים  הגופים  מנגד 

באתרי  ביטוי  לידי  בא  הדבר  בעיר.  היהודית  ההיסטוריה  מן  בוטה  התעלמות  של 
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היהודיים  ולאתרים  היהודית  להיסטוריה  אזכור  כל  בהם  שאין  שלהם  האינטרנט 

ירושלים  של  עתידה  למען   .(http://www.enjoyjerusalem.com/) בעיר  הקיימים 

ולרווחתם של תושביה, יש לנסות ולפתח שיתוף-פעולה שיחצה דתות, עדות ולאומים 

ויעודד פיתוח בר-קיימא של התיירות בשילוב הגורמים השונים ולא בתחרות פרועה 

ודה-לגיטימציה של האחר. אולם עוד חזון למועד ובשנים הקרובות נראה שמטרה זו 

עדיין אינה בת-השגה;

מאז 1967 כמעט שלא נבנו בתי-מלון חדשים במזרח-ירושלים וכיום יש פחות חדרי-  

מלון במזרח העיר משהיו בה בקיץ 1967. קיים אינטרס עירוני לפתח את תשתית 

בעיר  הראשיים  התיירות  לאתרי  שלה  הנוחה  הקרבה  בשל  במזרח-העיר  התיירות 

והאפשרות  עדיין,  שם  המצויים  הריקים  המגרשים  ובשל  הזיתים  ובהר  העתיקה 

את  לאזן  ובכדי  העיר  במזרח  קיימים  היסטוריים  במבנים  שימוש-מחדש  לעשות 

הפיתוח הכלכלי בכל חלקי העיר; 

שהגיעו  וצליינים  לתיירים  המרכזיים  הביקור  מאתרי  אחד  תמיד  היתה  בית-לחם   

לירושלים. בשנים האחרונות זוכה עיר זו לתנופת-פיתוח גדולה בתחום המלונאות, 

מחירים  פער  ישנו  והמיסוי  השכר  פערי  בשל  הפלסטינית.  הרשות  מובילה  אותה 

מפלחי  לחלק  אטרקטיבית  בבית-לחם  והלינה  ישראל  לעומת  בית-לחם  לטובת 

הרשות  לטובת  הכנסה  כאיבוד  זו  תופעה  לראות  אמנם  ניתן  הנכנסת.  התיירות 

הפלסטיני  הצד  של  הכלכלי  חיזוקו   — חיובי  היבט  לתופעה  יש  אך  הפלסטינית, 

והגדלת ההשקעה בתעשייה הרגישה מאוד לחוסר יציבות פוליטית כך שפיתוח ענף 

התיירות יכול להיות גורם מאזן. אם מספר התיירים ומספר הלינות במרחב ירושלים 

יגדלו, תתרחב תופעה זו ושני הצדדים עשויים להרוויח מכך, שכן הגידול בצד אחד 

לא בא, בהכרח, על חשבון הצד השני;

גדר ההפרדה שהוקמה במטרופולין ירושלים יוצרת הפרדה בתוך המרחב התיירותי   

של העיר וסביבתה והדבר מקשה בעיקר על הקשר עם בית-לחם. בעיה זו היא אתגר 

מתמשך להבטחת מעבר נוח ומהיר לתיירים בין אתרי התיירות החשובים שנמצאים 

ברחבי המטרופולין, חלקם מחוץ לצד הישראלי של גדר ההפרדה.
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with the effects that the security fence built around Jerusalem over the last decade 
has had on tourism in the region.  The security fence, unilaterally built by Israel in the 
wake of the Second Intifada, was aimed not only to serve security goals but also to 
demarcate demographic and economic borders.  Tourists, and particularly Christian 
pilgrims, have an interest in visiting various sites found on both sides of the security 
fence.  This should be a reason to minimize the effects of the fence on the ability 
of tourists to travel in Metropolitan Jerusalem in an aim to avoid hurting the visitor 
experience.  

Chapter 8, written by Kobi Cohen-Hattib, deals with the important issue of public 
participation in development plans for tourism in Jerusalem.  The chapter describes 
a case of just such public participation in the planning stages from the Old City of 
Jerusalem.  Recent years have seen an increase in awareness of the need to include 
residents in urban planning procedures in order to enable residents to influence their 
future and to ensure the success of plan implementation.  The religious and ethnic 
diversity of the resident population of the Old City makes that case particularly 
interesting.  Chapter 9, written by Alon Kahani, demonstrates the potential for using 
high-accuracy analytic tools to research tourists’ spending patterns sectioned by time 
and location.  This study points to important findings regarding tourists’ tendency to 
spend more money closer to their lodging place, as well as to the positive effects that 
young tourists (often referred to as “backpackers”) have on the urban environment.  
Young tourists, despite spending less, make use of many services around the hostel 
where they spend the night.

Chapter 10, written by Rotem Mushkov, explores the development of culinary 
tourism and the trend seen of markets becoming tourist attractions.  The chapter’s 
primary case-study is the market of Mahane-Yehuda, which over the past decade, has 
become one of the most popular tourist destinations in Jerusalem and a hangout spot 
for Jerusalem’s residents.  The chapter utilizes several qualitative research methods 
including: analysis of newspaper articles, mapping of the market’s businesses, and 
numerous in-depth interviews conducted with business-owners, planners and policy-
makers.  Chapter 11, written by Einat Gomel, explores a relatively new phenomenon: 
the use of alternative culture, graffiti and street art as means for promoting urban 
tourism.  The chapter describes the application of these new concepts in Jerusalem 
and compares the situation to Tel-Aviv, where the concept is more developed.  As 
it turns out, ‘fringe culture’ has a tremendous potential for drawing new crowds to 
cities and this has been well demonstrated worldwide.   Chapter 12, the final chapter, 
was written by the volume’s editors, Noam Shoval and Israel Kimhi.  It is a short 
summary that outlines the future of tourism in Jerusalem.  
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shifts that have shaped tourism in Jerusalem since its unification in the summer of 
1967 and up until the eruption of the second war with the Palestinians, known as 
the “Second Intifada.”  In this period, Jerusalem saw far-reaching changes overall 
and particularly in the realm of tourism, which was used as a tool for promoting the 
merger of the city’s parts and for the promotion of particular political objectives.  
Although some 15 years have passed since the year 2000, there have been no new 
major construction programs to develop the city’s tourist-supporting infrastructure, 
as in, for instance, the construction of new hotels.  

Chapter 3, written by Israel Kimhi, Omer Gaster and Omer Yaniv, paints a 
picture of tourism in Jerusalem today based on data provided by the Israel Central 
Bureau of Statistics, an annual survey of incoming tourists conducted by Israel’s 
Ministry of Tourism among tourists exiting Israel at Israel’s different border gates, 
and data specially compiled by the Jerusalem Institute for Israel Studies through a 
number of targeted polls.  Chapter 4, written by Adi Peri, surveys planning for the 
development of tourism in Jerusalem on the national and local levels over the past 
50 years and tries to reconstruct the mindsets that dominated each plan. For this 
chapter, dozens of national and municipal plans for the development of tourism in 
Jerusalem were studied.  The chapter also explores the question of which level of 
government determined policy on this matter and what degree of public participation 
was seen in formulating these plans.  Chapter 5, written by Shaked Bareket, deals 
with an ever-increasing phenomenon in Jerusalem – ‘day visitors’.  For the purpose 
of this study, tourists who lodge in Tel-Aviv but visit Jerusalem for a day are not 
included in the definition of ‘day visitors,’ but rather only visitors who arrive either 
on cruises at Israel’s ports or by land from neighboring countries or by air for a single 
day visit.  This chapter explains why this tourism segment has been growing in past 
years and it discusses the consequences it has on the infrastructure, transportation and 
visitor experiences in Jerusalem’s tourist sites.  The chapter concludes with a list of 
recommendations for policy makers.

Chapter 6, written by Israel Kimhi and Omer Yaniv, covers tourism in East 
Jerusalem and Bethlehem.  This subject has received almost no scholarly attention 
despite the significant potential for developing tourism given East Jerusalem’s 
proximity to the Old City and the many sites which are underdeveloped in this part 
of the city.  Bethlehem is one of the most important tourist destinations controlled 
by the Palestinian Authority and because tourism is an important export industry for 
Palestinians, Bethlehem has been undergoing rapid development in recent years.  Of 
course, Bethlehem’s geographical proximity to Jerusalem plays a major role in the 
development of tourism in Jerusalem.  Chapter 7, written by Alon Gelbman, deals 
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Despite the political unrest that characterizes the Middle East and Jerusalem, 
tourism to the city has steadily increased since the city’s unification under Israeli 
rule and now boasts millions of domestic and international visitors.  Metropolitan 
Jerusalem now has 10,000 hotel rooms in addition to thousands of guest rooms at 
Christian lodges, youth hostels, motels and private-home rentals.  

Tourism and pilgrimage are among the largest economic engines in Jerusalem and 
it is estimated that one out of every six residents is employed directly or indirectly 
in this industry (Cohen-Hattab and Shoval, 2015).  Still, given Jerusalem’s religious 
importance, even in comparison to other historic, religious and national capital cities of 
a similar size, it remains true that Jerusalem is underutilizing its potential for tourism.  
This is due to a number of barriers, including the political unrest characteristic of 
the Middle East which lessens the attractiveness of visiting the area in general, as 
well as the ramifications of the continuing Israeli-Palestinian conflict, and the lack of 
stability which is so essential to any development of tourism.  The fact that the main 
gateway to Israel is by air and not by land, as in Europe or North America, means that 
the cost of visiting Jerusalem is relatively high.  Additionally, the reduced supply of 
tourist services compared to the high demand is a cause for elevated prices that deter 
some from visiting Jerusalem.  

This booklet is the result of a 2013/2014 collaborative workshop organized 
jointly by the Jerusalem Institute for Israel Studies and the Department of Geography 
at the Hebrew University of Jerusalem.  Participants in the workshop included 
graduate students from four universities, researchers of tourism from five Israeli 
universities and colleges and tourism professionals from Jerusalem and other cities 
in Israel.  International researchers from the field of urban tourism were also invited, 
including: Prof. Paolo Russo who described the extreme case of tourism in Venice; 
Prof. Elizabeth Strum who described the use of museums and cultural projects as 
a means for boosting urban and tourist development; Professor Bob McKercher 
who presented on tourism to Hong Kong and China’s Pearl River Delta; Professor 
Salvador Anton Clavé who presented on strategic planning for tourism in Barcelona; 
and Professor Michael Hall who presented on a subject of poignant relevance for 
Jerusalem: tourism and politics.  

We saw fit to publish in Hebrew the best papers presented at the workshop so 
that they might serve as a practical and theoretical foundation for anyone interested 
in tourism development for Jerusalem: students, researchers, planners and decision-
makers.  Following the first introductory chapter, the booklet includes 11 chapters: 
Chapter 2, written by Noam Shoval and Kobi Cohen-Hattib, deals with the main 
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Chapter 1: Preface
Noam Shoval and Israel Kimhi

Over 3000 years ago King David conquered Jerusalem and made it his political 
capital.  The transfer of the Arc of the Covenant to Jerusalem and the subsequent 
construction of the First Temple by David’s son Solomon made Jerusalem a religious 
capital and pilgrimage site for the duration of the First Temple Period.  This trend 
intensified during the time of the Second Temple, in particular toward the end of that 
period during the first century CE, when Jesus and his apostles arrived in Jerusalem 
as Passover pilgrims.  As a result of that famous journey and its aftermath, Jerusalem 
became one of Christianity’s holy sites and a center for Christian pilgrimages. Some 
600 years later Islam adopted Jerusalem as one of its holiest sites, in accordance with 
early Islamic traditions that link the city to Muhammad’s nighttime journey to the 
farthest mosque, the site of his ascent to heaven. In light of Jerusalem’s importance 
for the three monotheistic religions, pilgrimage has come to play a major role in 
Jerusalem’s economy, society, urban design and planning for hundreds of years 
(Shachar and Shoval, 1999). 

Modern tourism, which has its earliest forms in the “Grand Tour” of 15th century 
Europe (Towner, 1996), increasingly began to reach Jerusalem in the 19th century 
(Ben-Arieh, 1986).  During the latter half of the 19th century, a company by the 
name of Thomas Cook & Son established operations in Jerusalem.  The company 
was one of the largest tourism firms in operation at that time and within only a few 
years the company had brought thousands of visitors to Jerusalem, mainly from 
Europe (Brendon, 1991). At the same time, religious Christian pilgrimage, mainly 
from Russia, soared. The plaza known today as the “Russian Compound” was built 
for these pilgrims outside of the north-west corner of the Wall of the Old City during 
the second half of the 19th century (Cohen-Hattab and Shoval, 2015).

Over the course of the 20th century, particularly after the establishment of the 
State of Israel and the declaration of Jerusalem as its political capital, the city has 
seen the construction of museums, memorials and functional institutions that are both 
symbols of government and tourist destinations. As a result, Jerusalem is not only a 
religious center, but has also become a secular and national center like other capital 
cities around the world. 
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