
 

 

 אירוע מעבדת מחקר -שליםרחבים משותפים בירומ
 :רקע

 

  את, אדנאוארהאחרונות הוביל מכון ירושלים למחקרי מדיניות, בשיתוף עם קרן קונרד   בשנים

 .בירושלים משותפים מרחבים  של הנושא

הבנת המצב הקיים, המגמות המשתנות בעיר,  –עסקו חוקרי המכון ביצירת ידע בנושא   בתחילה

 . בירושלים השונים  במרחבים מפגש  או להיבדלות שמובילים השונים הגורמיםוניתוח  

  –שהצטבר ידע רב, פתחו חוקרי המכון בסדרת סדנאות שיועדו לבעלי מקצוע עירוניים   לאחר

 . העירוניים הקהילתיים לעובדים מכן אחרול, האורבניים   למתכנניםתחילה 

שעוסקות בזהות של קבוצות במפגש, ולהשפעה של   לתיאוריות המשתתפים התוודעו אלו בסדנאות

, השונות ההתנהגויות שמאחורי ולסוציולוגיה לפסיכולוגיהסכסוך מתמשך על אופי המפגש, 

 שפה. בסדנאות גובשה יחד עם המשתתפים ועוד בירושלים משתנות  מגמות שחושפים לנתונים

 בירושלים באופן נרחב, ותפיסה מקצועית ייחודית לנושא.   משותפים מרחבים  המדברת

חקרו המשתתפים מקרי בוחן שונים בישראל של ערים שמתמודדות עם סוגיות ואתגרים   מכן  לאחר

  בנוגע  קומיתהמ ההתמודדות את ללמוד  בכדי, לבלפסט נסעו ולסיוםשל מרחבים משותפים, 

 . משותפים למרחבים

 

במסלולים נפרדים של העמקה   ובדים הקהילתייםוהעסיום הסדנאות המשיכו המתכננים   לאחר

 תפר באזורי משותפים מרחבים לתכנוןשמתייחס  מסמך מדיניותאף ניסחו   המתכנניםבתחום. 

  .בירושלים

 

לשגרירים ולשותפים מלאים להובלת התחום  בדים הקהילתייםוהעו שהפכו המתכננים  לאחר

, הוחלט יחד לקיים מעבדת חשיבה, שמטרתה לחשוף את התחום והשפה המדברת אותו בירושלים

 לשותפים עירוניים שונים, ולצרף למעגל העושים במלאכה שותפים נוספים.  

 

עשייה של  התקיימה המעבדה, אשר היוותה אירוע שיא פומבי למספר שנות מחקר ו  29.12.2020ב

 בתחום.   אדנאוארהמכון ושל קרן קונרד 

האגפים השונים בעירייה, חברי מועצה, נציגי משרדים ממשלתיים   נציגים הוזמנו  המעבדה אל

 . וארגוני חברה אזרחית שעוסקים בנושא בירושלים שיש להם ממשק עם התחום

 

מהתחום    –הזמנה של נקודות מבט שונות לנושא  ואפשרמרתק ומרגש,   היה המעבדה אירוע

 ועוד. הבינתרבותיהעסקי, מתחום קליטת העלייה, המפגש 

, אגפים שונים בעירייה והשיח נמשך   ראשי בין פעולה שיתופי נוצרו המעבדה מפגש בעקבות

 בנושא.   העירוניתבמטרה לראות כיצד מרחיבים ומעמיקים את העשייה 

 

לעשייה נוספת בתחום, בקרב כל הגורמים המוזמנים, אשר העלו על נס   היווה קריאת כיוון המפגש

השיח   את להרחיבהיה מצד כל המשתתפים כי יש  ברוראת חשיבות הנושא ופיתוחו לעתיד העיר. 
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, התמקדות  עולים: מרחבים משותפים בין דוריים, נגישות לאנשים עם מוגבלויות, למעגלים נוספים

 בקצוות )ובאוכלוסיות קצה(. 

 

 ובעקבותיה עלו כבר מספר הצעות והמלצות לכיווני פיתוח:   במעבדה

המחלקה לקליטת עלייה שהשתתפה במפגש ביקשה   מנהלת  :העלייה  קליטת בזירת .1

 . בתחום הפעילים הגורמים עם יחד הנושא את לקדם אפשרויותלבחון   בהמשך 

: החזון הוא שמרכזי מסחר ייצרו קרקע פעילה לפעילות קהילתית  זירה העסקיתב .2

 משגשגת. בפועל, שולבה עובדת קהילתית באגף לקידום עסקים בעירייה. 

 :  וניתנהתכ   בזירה .3

 שילוב העקרונות בתכנית המתאר הבאה לעיר.  •

 הגברת שיתוף הציבור בצד התכנוני של מרחבים משותפים. •

 שילוב אלמנטים של מסחר ותעסוקה במרחבים המשותפים. •

 

תמיכה מותאמת  בהקמת יחידה עירונית שמתעסקת בכך ווב הנושא במיסוד הצורך דובר על  בנוסף

המרכז העירוני לגישור ודיאלוג קהילתי  כי   הוצע.  בדומה למודל שקיים בבלפסטלפונים אליה, 

הקהילתיים והחברה האזרחית. בשלב זה מתחלפת   המנהליםיכול להיות כתובת כזו, בשיתוף 

 הנהלת המרכז והנושא ייבחן בהמשך.  

 .  להרחבת וחיזוק השיח והמסר פלטפורמות עירוניות לנצל היתה נוספת   המלצה

כהזדמנות שיש בחובה סיכון להרחבת   הקהילתיים  למנהלים הבחירותהתייחסות רחבה אל   היתה

השיח המבדל, אך גם הזדמנות להעמיק את הדיבור על מרחבים משותפים כגורם שמקדם את  

 העשייה העירונית לטובת הכלל. 

, הציגו העובדים הקהילתיים למנהלים הבחירות של הראשוןיוצא, עם תום הסבב  כפועל

 הקהילתיים פרויקט שיזמו בנושא, בשם "ירושלים בוחרת יחד". 

 

  את  למצוא מהרצון   כחלק בעירייה שונים  גורמים של ייחודי פעולה לשיתוף  דוגמא מהווה הפרויקט

 פני על, והפילוג הבידול להדגשת פוטנציאל לו שיש בנושא דווקא  אותו ולקדם המשותף הטוב

"קים להוציא לפועל את הפרויקט במערכות העו, ובכוונת בעיר הקהילות  של מהשותפים  הצרכים

 : הפרויקט עיקרי להלןהבחירות הבאות שייערכו להנהלות המנהלים הקהילתיים. 

 

 

 יחד   בוחרת ירושלים 

 

הקהילתיים בירושלים מהוות הזדמנות לחיזוק ולפיתוח הדמוקרטיה ומעורבות   למנהליםהבחירות 

 התושבים בניהול חייהם. קבוצות שונות ופרטים בקהילה שואפים להיות מיוצגים בהנהגה הנבחרת,  

. לצד ההזדמנות הדמוקרטית  המנהלייםעל מנת להשפיע בצמתי החלטה ובניהול סדרי העדיפויות 

ל הדגשת המבדל והמפלג בין קבוצות שונות בקהילה אחת. בכלל זה,  עלולה להיווצר סכנה ש

מהשיח המתמשך בנושא   כתוצאהקבוצות מיעוט עשויות שלא להיראות ולא להילקח בחשבון. 

 מרחבים משותפים, השאיפה היא לגייס את המערכות השותפות בתהליך הבחירות, על מנת  

 

 



 

 

 

לחזק ערכים של הכרות וחיבור עם המגוון האנושי הקיים בקהילה וכדי ליצור מחויבות בקרב 

לפעול ברוח סובלנית, להוביל שיח מקרב ומכבד ולגלות חיבור אישי   הנבחרת המועמדים וההנהלה  

 ומחויבות כלפי הקבוצות השונות, ובפרט קבוצות המיעוט.  

 

 מטרות הפרויקט:   

 כונה והעיר לקמפיין ציבורי המעודד שיח מכבד ומגשר.  חשיפת תושבי הש ▪

המועמדים/ות להנהלה יעסקו בחשיבות השמירה על טוהר הבחירות, באמצעות דיון  ▪

 בנושא שיובילו גורמי המקצוע האמונים על הבחירות ברמה המקומית והעירונית. 

תעבור סדנה להכרות עם המגוון האנושי הקיים בקהילה,    מנהלההנהלה הנבחרת בכל   ▪

 שלה.   במרחבלצורך חיזוק המחויבות שלה לפעולה ולייצוג של כלל הקבוצות 

יעדים:  דיאלוג משותף בנושא "ביחד ולחוד במרחב הציבורי בשכונה" הקניית כלים  

חברי  גישוריים, תקשורת מקרבת, יישוב סכסוכים ו"מפגש עם האחר" למתמודדים ול 

 הקהילתי.     במנהלההנהלה 

 

 דרכי פעולה: 

, משפחות, צעירים, מקלט. מיפוי הקהילות השונות: בתי כנסת, קהילות חרדיות, מבקשי 1

לפי אזורי בחירה ,   המנהלסטודנטים, עולים ועוד. בניית מסמך שיציג את כלל השכונות בתוך 

ם עם מגבלה (. המיפוי ישמש גם קבוצות האוכלוסייה והמגזרים השונים )נשים, קשישים, אנשי

למועמדים   שיינתןלמציאת מועמדים מתוך שיהוו ייצוג של אוכלוסייה, וגם ישמש כמסמך 

לבחירות. מטרת המסמך היא לאפשר למתמודדים להכיר את האוכלוסיות ולהסתכל על הצרכים של  

 ג.השונים בשכונה. במסמך יהיו גם תכנים של מרחבים משותפים, של גישור ודיאלו

הקהילתי במטרה לגייס אותם ואת חברי הקהילות שלהם   המנהל. מפגש עם ראשי קהילות במרחב  2

הקהילתי. התהליך יכלול שליחת שאלון למתמודדים עם בקשה   למנהלבתהליך בבחירות 

להתייחסותם לנושאים של מענים לאוכלוסיות מגוונות לאחר שיבחרו ועם החזון השכונתי. תשובות 

 לון יפורסמו בשכונה. המתמודדים לשא

. קמפיין עירוני בנושא של מרחבים משותפים, הקמפיין יכול לגייס פעילים בנושא הזה ולחשוף  3

את הפעילים לנושא ויכלול יצירת  סלוגן עם מסר ברור ואחיד לדוגמא ירושלים בוחרת יחד, ויספר  

ף ולא מפלג. לקמפיין  על פרויקטים ועשייה שמתקיימים בשטח בנושאים. אופי הקמפיין יהיה משת

מנהיגים קהילתיים ודמויות מפתח בעיר ובמדינה, כולל ראש העיר, והוא ישווק במרחב   יגויסו

 הציבורי והדיגיטלי.   

בתחומי התוכן של תקשורת וגישור, במטרה להכשיר את   המנהלים. הכשרה למועמדים להנהלות 4

 שכונה. ב ה האוכלוסיי המתמודדים לשיח שנותן מקום לכלל קבוצות 

 . ועוד מקרבת תקשורת, בקהילה דיאלוגים: המנהל סדנאות לבחירת צוות 

 

,  הקהילתיים העובדים  של העבודה בתוכניות ביטוי לידי יבוא  הנושא,  קהילתית לעבודה במחלקה

והן בתוכניות   ,ועוד מפגשים סדרות, שירותים פיתוח, שכונתי צוות  הקמת:  העומק  בתוכניות הן

 .ובשכונות בעירייה  שונים גורמים בין פעולה שיתופי תוך , ומועדים מיוחדים סביב מעגל השנה

 



 

 

 

 

 

 

ועל קיום השיח המשותף.  הנושא  ובלתה על ותומכות רבות לתגובות זכינו  המעבדה קיום לאחר

הזדמנויות שונות לפיתוח התחום בהיבטים נוספים נפתחו ואנחנו מאמינים כי יהיה עוד המשך  

 משמעותי לנושא ברמה העירונית הרחבה.  

האיץ את תהליכי השילוב של תושבי מזרח ירושלים  שפרץ לחיינו בשנה האחרונה, משבר הקורונה 

הביא להידרדרות זמנית במרקם היחסים בין החברה החרדית לאוכלוסייה הכללית בישראל בכלל  ו

השוני בדפוס יחסי הגומלין של שתי הקהילות עם הממסד הישראלי בתקופת  .ושלים בפרטוביר

ולכן קיימת חשיבות   הקורונה עשוי להעיד על אופי היחסים הבין־קבוצתיים בעידן שלאחר המגפה

 ותפיםמרחבים מש גדולה משמעותית לשיח המתמשך בנושא

 המעבדה סיכום   –מצורף   נספח 


