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מרחבים משותפים

המקומות בהם נפגשות קבוצות אוכלוסיה שונות באופן טבעי

עיר של שכונות-ירושלים

באיזה אופן מגורים  

בשכונה מעורבת משפיעים  

על רמת האינטראקציה  

החברתית ועל הסובלנות  

בין אנשים מקבוצות בעלות  

?זהות דתית שונה



המפגשים המתרחשים בשכונות המעורבותניתוח

הצגת היתרונות והחסרונות במגורים בשכונות מעורבות

  בדיקת רמת ההשפעה של מגורים מעורבים על עמדות כלפי אנשים
מזרמים דתיים שונים

זיהוי עוגנים

גיבוש מסקנות

הצגת המלצות

מהלך המחקר



מתודולוגיה

:בחירת השכונות וזיהוי אופיין

השנתון הסטטיסטי לירושלים

נתוני עיריית ירושלים אודות גני ילדים על פי זרם דתי

מעקב אחרי מוצרי צריכה

תחושות סובייקטיביות של התושבים

:איסוף הנתונים

שאלונים שהופצו בקרב תושבי השכונות

ראיונות

תצפיות

משחקי תפקידים



השכונות המשתתפות במחקר

שכונות נפרדותשכונות מעורבות

דתיים וחילוניםחרדים וחילונים
חרדים דתיים  

וחילונים
חרדיםחילונים

רוממהבית הכרםמנחםקריתרסקונווה יעקב

הר נוףניותגבעת משואהגילה



ממצאי המחקר
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אופי המפגש

המשך-ממצאי המחקר

ת/מתעלמ

5%

ת  /מדבר

בעניינים  

טכניים  

במידת  

הצורך

14%
ת  /משתתפ

בשיחה אם  

פונים אלי

48%

ת  /יוזמ

שיחה

7%

ת  /משתדל

לקשור קשרי  

ידידות

20%

אחר

6%



מפגשים עם אנשים שאינם תושבי השכונה

בשכונות מעורבות-

בשכונות נפרדות-

שהם נציגי ארגוניםאנשים -

פעילים תושבי השכונה-

המשך-ממצאי המחקר



יתרונות במגורים בשכונות מעורבות

מרחיבה את , בעלי סולם ערכים וסגנון חיים שונה, היכרות עם אנשים אחרים-

ומלמדת כיצד מעשירה את הנפש , פתיחות מחשבתיתמסייעת ל, האופקים

להכיל את השונה

לחיות בזהות מורכבתמגורים בשכונה מעורבת מאפשרים גם לאדם הפרטי -

להכיר אחד את השני באופן הם לומדים , כאשר בני מגזרים שונים חיים יחד-

אלא  , כקבוצה או כמגזר, ולהתייחס זה לזה לא בלשון רבים, אמצעי-בלתי

.כאנשים פרטיים, בלשון יחיד

המשך-ממצאי המחקר



חסרונות במגורים בשכונות מעורבות

חוסר נוחות להפגין סממני  אנשים שחיים בסביבה מגוונת חשים לעיתים -

והחופש שלהם גם במרחב הביתי יכול להיות מוגבל יותר, זהות ברבים

בעיקר , מחירים כבדים מבחינה חינוכיתמגורים בסביבה מעורבת הם בעלי -

עבור הורים לילדים צעירים

המשך-ממצאי המחקר



9% 10%

27%

54%

1%

16%

36%
39%

24%

37%

24%

15%

מסכים מאוד די מסכים לא כל כך מסכים בכלל לא מסכים

חילונים דתיים חרדים

עם אנשים שונים ממני תשפיע על ילדיי לגדול באורח חיים  שאינטרקציהת מכך /אני מפחד"
"שונה מכפי שהייתי רוצה שיגדלו

המשך-ממצאי המחקר



השפעה על עמדות

המשך-ממצאי המחקר

אמצעיים והיומיומיים בין אנשים מקבוצות אוכלוסייה שונות -האם המפגשים הבלתי

?תורמים לראייה חיובית יותר כלפי בני מגזרים אחרים

"אנשים דתיים וחרדים דואגים קודם כל לעצמם ואז לזולתם"

"אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות הם פחות ערכיים"

"לאנשים חרדים לא אכפת מניקיון במרחב הציבורי"

"אנשים דתיים וחרדים מזלזלים בחוקי תכנון ובנייה"

"הדתיים פעם היו יותר קיצונים מהיום/החרדים/החילונים"

מגזרים שונים  -אנשים הגרים בשכונות מעורבות ערים יותר להבדלים שבין תתי
הן לא מוחלטות ויותר -גם אם הן שליליות-והדעות שלהם אחד כלפי השני

.מורכבות



?כיצד-אוכלוסיהמרחב בטוח לכל 

המשך-ממצאי המחקר

בשכונהאוכלוסיהקבוצתכלשלשיעורהמהו.1

שמדובראוואיטיתטבעיתבצורהנעשההאוכלוסיההשתנותתהליךהאם.2

השכונהבאופימהירובשינויחדבמעבר

משאביםהקצאתעלהשוניםהמגזריםביןמאבקיםמתנהליםהאם.3

לאאוציבוריים

המשותף לכולם הוא הצורך בהרגשה מסוימת של מרחב בטוח



?מי נדרש ליותר פשרות על מנת לקיים חיים משותפים

73%

20%
7%

מבין העונים החילונים

חילונים

דתיים  

וחרדים

לא ענו

26%

63%

11%

מבין העונים הדתיים והחרדים

חילונים

דתיים  

וחרדים

לא ענו

המשך-ממצאי המחקר



93% 91%

67%

51%

7% 9%

33%

49%

קבלת השירותים  

המותאמים לזהות 

הדתית

מספיק אנשים שדומים  

לי

אופי שחופף לזהותי  

הדתית

שרוב האוכלוסיה  

תהיה דומה לי

חשוב/חשוב מאוד לא חשוב

המשך-ממצאי המחקר



עוגני זהות מוחשיים

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

בית כנסת

מקווה

מערכת חינוך מתאימה

גני משחקים/פארקים

מוסדות בריאות

מרכז מסחרי

מינהל קהילתי

מתקני כושר

חרדים

0% 20% 40% 60% 80%

בית כנסת

גני משחקים/פארקים

מערכת חינוך מתאימה

מרכז מסחרי

מקווה

תנועות נוער

מינהל קהילתי

מקומות בילוי

ספריה

מתקני כושר

דתיים

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

מרכז מסחרי

ספריה

מערכת חינוך מתאימה

מקומות בילוי

מינהל קהילתי

גני משחקים/פארקים

מוסדות בריאות

מתקני כושר

תנועות נוער

חילונים

המשך-ממצאי המחקר



עוגני זהות מופשטים

המשך-ממצאי המחקר
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העונים הגרים בשכונות מעורבות

בשכונה שלי בשכונה סמוכה

?את הפעולות הבאותת /מקיימה /אתאיפה 



מסקנות

מתקיימיםשונהדתיזהותבעלותאוכלוסייהקבוצותביןסובלנותגילויי

,אחריםמשותפיםמכניםיסודעלנעשההמפגשכאשרביותרהתדירהבצורה

הדתיתלזהותקשוריםשאינם

:רוחבייםפילוחיםבסיסעלקשריצירת

הורות-

גיל-

משפחתימצב-

בריאותיתהתמודדות-

ועוד-



איןמהאוכלוסיותאחתכלעבורבטוחיםמרחביםליצורמנתעל

זהותעוגניביצירתאלא,נפרדותבשכונותבמגוריםדווקאצורך

מעורבותבשכונות

ייתכנו,חיוביאופיבעלימעורבותבשכונותמשותפיםמגורים

מעורביםכאשרולא,פרטייםאנשיםביןטבעיבאופןקוריםכשהם

אינטרסבעליגורמיםבעניין

מסקנות



מכנהומציאתדתיתהשתייכותבסיסעלשלאהקשריםאתדרךבכלחיזוק

אחרמשותף

המשךהבטחתאו/והאוכלוסיותמסוגיאחתכלעבורבשכונותזהותעוגנייצירת

קיומם

והגברתהשכונותבתוךבנעשהשכונתיים-חוץגורמיםשלהתערבותצמצום

השכונתייםהגורמיםשלהפעילות

המלצות



סיכום

רמתעלמשפיעיםמעורבתבשכונהמגוריםאופןבאיזה

אנשיםביןהסובלנותועלהחברתיתהאינטראקציה

?שונהדתיתזהותבעלותמקבוצות

גבוהיםיתרונות-

אתגרים-



70%
30%

מגורים ליד אנשים  

שדומים לי מעלים את 

איכות החיים שלי

כן

לא
74%

26%

מגורים ליד אנשים  

שדומים לי מעלים את 

איכות החיים של ילדיי

כן

לא

49%51%

איכות החיים בירושלים תהיה  

טובה יותר אם אנשים יגורו 

בקרבת אנשים שונים מהם

כן

לא

סיכום



יש תפקיד מרכזי בהנחלת המודלים להתנהלות משותפת  לירושלים 

והציבוריים כאחדהפרטיים במרחבים 

סיכום

39%

25%

16%

20%

2018ירושלים 

Arab

Ultra-
orthodox

Jewish-
Rligious

Jewish-
Secular

-מה שנראה ברמה הפוליטית"

,  לאומית כקונפליקט בלתי פתיר

,  כמשחק סכום אפס בין חילונים

,  בין ערבים ויהודים, דתיים וחרדים

על שליטה  , על תקציבים ומשאבים

יכול להפוך ברמה האזורית  , וצביון

הזדמנות למפגש  : להזדמנות

הזדמנות לשיתוף  , אינטרסים ורצונות

."פעולה

(נאום השבטים)

ערבים

חרדים

חילונים

דתיים



תודה


