
 
  התחדשות עירונית 

 בחברה החרדית 

 
 

 

 נתנאל זליקוביץ

 
 
  



 גרסה ראשונית להערות

 חברה חרדית  –דיור  לא להפצה והעברה  

 מספר ילדים למשפחה בוגרת

 2017מאפייני שוק הדיור רגב וגורדון /  2019עומרי יניב , שפירא–אינדיקטורים לחברה החרדית בירושלים יאיר אסף *

 האוכלוסייה החרדית בירושלים
 

 איש  230,000

 

 מהאוכלוסייה היהודית בעיר 41%

 

 מכלל החברה החרדית בארץ 24%

 

 



 גרסה ראשונית להערות

 תתי מגזרים לא להפצה והעברה  
 1.099.795: סך כל החברה החרדית
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 חוזרים בתשובה

 חרדים מבית

 2017מעבר בן זרמי דת רגב וגורדון / 2017המכון החרדי למחקרי מדיניות *

 [אחוז]

 [אחוז]

 %[ערך]

0 

 ספרדים חסידים

 ליטאים



 גרסה ראשונית להערות

 לא להפצה והעברה  

 מודרנה -שמרנות 
 )%(מודרניות -המגוון הקהילתי על הציר שמרנות

 2020 כהנרלי   -בין שמרנות למודרנה *
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 גרסה ראשונית להערות

 מודרנה -שמרנות  לא להפצה והעברה  

 מספר ילדים למשפחה בוגרת

 2020 כהנרלי   -בין שמרנות למודרנה *



 גרסה ראשונית להערות

 לא להפצה והעברה  

 2020 כהנרלי   -בין שמרנות למודרניות *

 

 שנלרמתחם 

 מגורי יוקרה בשכונת גאולה   
 



 גרסה ראשונית להערות

 אתגרי התחדשות עירונית   לא להפצה והעברה  

  בחברה החרדית 

 

 שמרנות  

 

 חוסר אמון בממסד העירוני והממשלתי  

 

 חינוכי-קהילה ואקלים חברתי

 

 הלכתיות פרקטיקות

 

 עלויות החזקה 
 

  

 

 

 



 גרסה ראשונית להערות

 רבנים-מוטת השפעה  לא להפצה והעברה  

 2020 כהנרלי   -בין שמרנות למודרנה *

 מגזר ליטאי

 גרסה ראשונית להערות

 לא להפצה והעברה  
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3% 

לא מתייעץ 
 באופן קבוע

 רב העיר רב מקובל גדולי הדור רב השכונה ראש ישיבה ר"האדמו

 התייעצות עם רבנים



 גרסה ראשונית להערות

 איכות חיים   לא להפצה והעברה  

 מספר ילדים למשפחה בוגרת

 ממשק נתונים –המכון החרדי למחקרי מדיניות 



 גרסה ראשונית להערות

 התחדשות עירונית   לא להפצה והעברה  
 חברתיים -דגשים תכנוניים 

                                                                         אתגרים בתכנון מרחב חרדי

 עלות החזקה                                                   , סוכות, מעליות שבת גובה מבנים          

 חלל לאכסון עגלות ואופניים, חניונים, עלות אחזקה, תמהיל דירות     גודל וסטנדרט  

 ספרית ילדים, מקוואות, אולם שמחות, בתי כנסת לפי קהילות, פילוח דמוגרפי מדויק  מבני ציבור  

 קורלציה עם מוסדות הדת והקהילה, פחות מתקני ספורט, משפחות מרובות ילדים שטחים פתוחים

 ללא עלות כלכלית משמעותית, באחריות עירונית  שטחים ירוקים

 .תרבות צריכה ולא מביא צרכנים מחוץ לשכונה מועדדלא , עונה על צרכים מקומיים   מסחר

       מאפשר    תעסוקה



 !תודה

 גרסה ראשונית להערות

 לא להפצה והעברה  


