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נספח א :החשיבות ההיסטורית והדתית של העיר העתיקה
לירושלים היסטוריה בת אלפי שנים והיא אחת הערים העתיקות בעולם שהיו מיושבות
ברציפות מאז היווסדה .העיר קדושה לשלוש הדתות המונותיאיסטיות ,היהדות ,הנצרות
והאסלאם ,ונחשבת למרכז הרוחני של העם היהודי מאז עקידת יצחק ותקופת בית ראשון.
היא גם מקום צליבתו של ישו ,פועלו ותחייתו ולכן היא גם מקודשת לנצרות .על פי
האמונה המוסלמית ,אליה הגיע הנביא מוחמד ברכיבתו הלילית וממנה עלה השמימה,
ואליה כיוון הנביא את תפילת המוסלמים בראשונה ,לכן היא קדושה גם לאסלאם .ירושלים
היא המקום שבו תתרחש ,על פי האמונה ,אחרית הימים .בהיותה מקודשת לִשלוש הדתות
נושאים אליה עיניהם מיליוני מאמינים בעולם כולו.
בעיר העתיקה יש ריבוי של אתרים בעלי חשיבות דתית ,היסטורית ותרבותית מהמעלה
הראשונה ,בהם הר הבית (אל־חרם א־שריף) ,מבנה הזיכרון המוסלמי כיפת הסלע ,מסגד
אל־אקצא ,הכותל המערבי ,בית הכנסת החורבה ובתי כנסת אחרים ,כנסיית הקבר הקדוש
וכנסיות רבות של הפלגים השונים בנצרות .העיר — בגבולות שנקבעו לה על ידי סולימאן
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העיר העתיקה

המפואר בונה החומות ,במאה ה־ — 16משתרעת על כ־ 870דונם .חמישית משטחה (144
דונם) משמש את מתחם הר הבית .ירושלים העתיקה התגבשה במאה ה־ 19לרבעים שנבדלו
זה מזה בהרכבם האתני ,וניתנו להם שמות לפי דתם של רוב המתגוררים בכל רובע.
במהלך השנים חלו שינויים בהרכב האוכלוסייה ברבעים השונים.
תהפוכות רבות עברה עיר יבוס מאז נכבשה על ידי דוד המלך; הושמה במצור ,נכבשה,
נהרסה ונבנתה מחדש פעמים רבות .כל אחד מהאירועים האלה הותיר בה את רישומו
וחותמו התרבותי ,העשיר את מורשתה והעלה את קרנה .העיר העתיקה נחשבת היום לאתר
מורשת עולמית לאחר שבשנת  1981הוכרזה ככזאת ע״י אונסק״ו.
בערים עתיקות רבות המקום הגבוה ביותר היה האקרופוליס ,שיוחסה לו משמעות רוחנית.
עליו ניצב המזבח שייצג את הקשר בין האדם לאל או לאלים .מבחינה זאת ירושלים
אינה שונה .ההר שעליו נבנה בית המקדש מזוהה במסורת היהודית עם הר המוריה כאתר
המסורות והפולחן עוד מתקופת יבוס .בזכות היותו נישא ובולט הוקם עליו פעמיים בית
המקדש ועל חורבותיו המקדש הרומי יופיטר קפיטולינוס .לאחר מכן ,במחצית השנייה
של המאה השביעית לספירה התקדש המקום בעיני המוסלמים שהקימו עליו מבנה זיכרון
בשם כיפת הסלע ומסגד תפילה בשם אל־אקצא .המקום נחשב ״ציר עולם״ (,)axismundi
1
המחבר בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה.

נספח ב :תולדות ירושלים העתיקה
נספח זה עוסק בעיר העתיקה של ימינו בין החומות ,שכונתה בימי קדם ״העיר העליונה״.
יש מקום לציין בתולדות ירושלים גם את התפתחותה של העיר העליונה מהעיר התחתונה,
עיר יבוס ,או עיר דוד .תולדות הקדמונית מובאים כאן לשם המחשת והדגשה של חשיבות
העיר העתיקה והאגן ההיסטורי הסובב אותה .כאן המקום לציין כי על אף הדיון בעיר
העתיקה כיחידת מוגדרת בין החומות ,מבחינות רבות היא מחוברת לאגן ההיסטורי
סביבה.
כלי חרס שנמצאו בשלוחת העופל מצביעים על יישוב קדום ביותר בתקופה הכלקוליתית
(האלף הרביעי לפני הספירה) .יש ראיות להתיישבות קבע בתקופת הברונזה המוקדמת
או בתקופה הכנענית ( 3000-2800לפני הספירה) סביב מעיין הגיחון .ירושלים נזכרת

 1מבוסס על פרקים שכתבו פרופ׳ מייק טרנר וד״ר ג׳ון זליגמן בפרסום של הרשות לפיתוח ירושלים,
.2013
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לראשונה בכתבי המארות מן המאה ה־ 19לפנה״ס ובמכתבי אל־עמארנה מן המאה ה־14
לפנה״ס ,המצביעות על מיקומה בין קיסרות מצרים למסופוטמיה.

לאחר כיבוש האימפריה הפרסית בידי אלכסנדר מוקדון ( 333-332לפנה״ס) ,עברה
ירושלים לשליטה ולהשפעה יוונית ,בין בית תלמי ובין הסלווקים .המחלוקת שנתגלעה
בעם סביב השפעת ההלניזם ,הגיעה לשיאה במרד המכבים .בעקבות המרד הפכה ירושלים
לבירת הממלכה החשמונאית העצמאית לכ־ 200שנים ( 167לפנה״ס 37-לספירה) ,עד
שנתגלעה מחלוקת בתוך השושלת ,שהובילה להתערבות רומא ולהכרזה כי יהודה היא
פרובינציה אוטונומית תחת שלטון החשמונאים .בשנת  19לפנה״ס מינו הרומים את
הורדוס למלך .הורדוס היה שליט דומיננטי והִרּבה בעבודות בנייה שאותותיהן ניכרות
בירושלים עד עצם היום הזה .הוא שיפץ את בית המקדש והרחיב את שטח הר הבית,
סלל דרכים חדשות והקים חומות .כדי לצמצם את השפעת הכוהנים ,הוא העביר את בירת
הפרובינציה לעיר החדשה קיסריה .לאחר מותו נשלטה יהודה במישרין ע״י רומא .בשנת
 66מרדה האוכלוסייה היהודית על רקע דתי ולאומי .טיטוס ,שעתיד היה להתמנות לקיסר
האימפריה הרומית ,כבש אותה בשנת  70לספירה בראש הלגיון הרומי העשירי והרס את
רוּבה ,בכלל זה גם את בית המקדש .האירוע מונצח בקשת טיטוס בפורום העתיק של רומא
ובמסורת היהודית של ט׳ באב.

נספחים

באזכורּה המקראי הראשון נשלטת העיר על ידי מלכיצדק ,ככל הנראה מלך יבוס .היבוסים
היו שבט כנעני שישב בירושלים בתקופת הברונזה ,בטרם נכבשה העיר בידי דוד .באזור
מעיין הגיחון נחשפו שרידי ביצורים מהתקופה היבוסית .לאחר כיבוש העיר הפך אותה
דוד לבירת ממלכת ישראל המאוחדת .בימיו עמד המזבח על הר המוריה ,ואחרי מותו
הקים שלמה בנו ,באותו המקום ,מקדש מפואר ,שהיה משכנו של אל מונותיאיסטי אחד
ומקום משכנו של ארון הברית .מעמדו של בית המקדש כמרכז פולחני ראשון במעלה
הודגש במיוחד בעקבות הרפורמות הדתיות שהנהיגו חזקיהו ויאשיהו על חשבון מרכזי
פולחן אחרים ,בשיל ֹה ובבית אל .בשלהי תקופת בית ראשון עמדה העיר בפלישת סנחריב
והאשורים ( 701לפנה״ס) ,אך נפלה בידי הבבלים ב־ 597לפנה״ס .הבבלים הרסו את
המקדש ואת החומות ,ומינו ביהודה מושל מטעמם .כעבור עשרות שנות גלות ושבי התיר
כורש השני ,מלך פרס ,ליהודים לשוב ליהודה ולבנות מחדש את בית מקדשם .לפי המסורת
הושלמה בנייתו ב־ 516לפני הספירה .עזרא ,ואחריו נחמיה ,הקימו מחדש את חומות העיר
ותחת שלטונם הייתה יהודה לפרובינציה פרסית.

באותה תקופה הפכה ירושלים לערש הנצרות בהיותה ,על פי האמונה הנוצרית ,מקום
צליבתו ,פעילותו ,תחייתו ועלייתו השמימה של ישו הנוצרי .מאוחר יותר הפכה העיר
למקום שבו שליחיו של ישו החלו להטיף את עיקרי הנצרות.
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העיר העתיקה

לאחר שירושלים נבזזה וניזוקה כתוצאה מכישלון המרד השני ,בשנת  135לספירה ,עברה
העיר לשליטה ישירה של רומא .במאה השנייה שינה אדריאנוס את שמה לאיליה קפיטולינה
והפכה למושבה רומית פגאנית .על היהודים נאסר להיכנס לעיר .על אתר בית המקדש
היהודי הוקם מקדש ליופיטר קפיטולינוס ,ומִקדש לאלה ונוס הוקם באתר שהפך ברבות
הימים לאתר כנסיית הקבר הקדוש .לאחר שהאימפריה הרומית קיבלה עליה את הנצרות
כדת רשמית ,שבה ועלתה קרנה של ירושלים .בשנת  326לספירה זיהתה על פי האמונה
הנוצרית הלנה ,אמו של הקיסר קונסטנטין ,את מקום קבורתו של ישו מתחת למקדש ונוס
ובהוראת בנה הקיסר נבנתה במקום כנסייה ענקית .ירושלים התפתחה והפכה לעיר חשובה
לנצרות ולמקום מושבו של אחד מחמשת הפטריארכים של הכנסייה הנוצרית המוקדמת.
בין החומות ובסמוך להן הוקמו מבנים חשובים לנצרות ,בהם כנסיות ציון ,הניאה וגת
שמנים .ב־ 638לספירה נפלה ירושלים בידי הח׳ליפּות הערבית בתקופת הח׳ליפה השני
עומר אבן אל־ח׳טאב .שישה עשורים לאחר מכן בנה הח׳ליפה מהשושלת האומיית — עבד
אל־מלּכ ב׳ מרוואן — את כיפת הסלע במקום שהמוסלמים זיהו כמקום המקדש ואת מסגד
אל־אקצא בחלקה הדרומי של הרחבה הגדולה ,שבימי הביניים המאוחרים נקראה אל־חרם
א־שריף .תחת השלטון המוסלמי שגשגה ירושלים בשעה שהיהודים והנוצרים היו בני
חסות של האסלאם .השלטון המוסלמי נהג בדרך כלל בסובלנות יחסית כלפי לא־מוסלמים
אולם לעיתים עלה לשלטון שליט מוסלמי קנאי לדת כמו למשל הח׳ליפה הפאטמי אל־
חאכם באמר אללה שהרס את כנסיית הקבר בשנת .1009
לאחר נפילת חלקים מביזנטיון בידי הסלג׳וקים יצא מסע הצלב הראשון מאירופה לירושלים.
ביולי  1099נפלה ירושלים לידי הצלבנים ,שטבחו בתושביה המוסלמים והיהודים .העיר
הפכה לבירת ׳ממלכת־ירושלים׳ הפיאודלית והמתיישבים הנוצרים שבאו מהמערב בנו
מחדש את כנסיית הקבר .באתרים המוסלמים שעל הר הבית הם בנו מקדשים וכנסיות
שנקראו ״טמּפלּום דומיני״ ו״טמפלום סלומוניס״ .העיר בוצרה מחדש ונבנו בה חומות,
ארמונות ומצודה חדשה .הפרק הנוצרי בתולדות ירושלים היה קצר —  88שנים .ב־1187
לספירה כבש אותה סלאח א־דין וב־ 1219לספירה הורה אל־מועט׳ם ,הסולטאן האיובי של
דמשק ,להרוס את חומות העיר .ירושלים הפכה פגיעה ומעמדה נחלש.
ב־ 1244לספירה נכבשה ירושלים מחדש על ידי האיובים וב־ 1260כבשו אותה הממלוכים,
אלה בנו בה מבנים חדשים ,הרחיבו את מסגדיה ועודדו התיישבות מוסלמית בעיר .מבנים
רבים נבנו סמוך לאל־חרם א־שריף ,שהחשוב בהם היה מתחם סוק אל־כתאנין (שוק סוחרי
הכותנה).
התקופה הממלוכית השתפר מצב הביטחון בארץ והגיעו אליה עולי רגל ומבקרים מארצות
שונות ובהם גם יהודים .במאה ה־ 13הגיע לירושלים הרמב״ן וסייע בבניית בית כנסת
ומוסדות הקהילה היהודית.

4

ב־ 1517נפלה ירושלים בידי הסולטאן העות׳מאני סולימאן המפואר ,אשר יזם ובנה
מחדש של חומות העיר ,את האקוודוקט וכמה מבנים על הר הבית ובסביבותיו .בתקופה
העות׳מאנית העניקו הסולטאנים חסות לאורתודוכסים היוונים ,אלה ניצלו זאת להקמה
כנסיות אורתודוּכסיות ,בתי־חולים וקהילות בעיר .סביב  1700בא לירושלים רבי יהודה
החסיד בראש קבוצה גדולה של עולים יהודים ויזם את בנייתו של בית הכנסת הגדול שזכה
אח״כ לכינוי ׳החורבה׳.
במאה ה־ 19הצטמצמה אוכלוסייתה של ירושלים ומצבה הפיזי והכלכלי היה ירוד .בתקופה
זו היא הייתה עיר הטרוגנית נוכח חשיבותה ליהדות ,לנצרות ולאסלאם .תושבי העיר נחלקו
לארבע קהילות עיקריות :יהודים ,נוצרים ,מוסלמים וארמנים ,כל אחת מהן התחלקה
לקבוצות־משנה קטנות יותר ,על פי דתן ,מסורתן ומוצאן האתני .הקהילות התקבצו סביב
המקומות הקדושים ונתגלעו ביניהן מחלוקות שהביאו להתערבות פעילה של המעצמות
האירופיות.

נספחים

במלחמת העצמאות ( )1948עמדה העיר העתיקה במרכזן של הקרבות בירושלים .המלחמה
הסתיימה בפינוי התושבים היהודים ובהרס הרובע היהודי על ידי הירדנים ,ההרס כלל את
רוב בתי הרובע ,בכלל זה הישיבות ובתי הכנסת ,בראשם בתי־הכנסת ׳החורבה׳ ו׳תפארת
ישראל׳ .ב־ ,1967לאחר שהלגיון הירדני הפגיז את ירושלים ,נכבשה העיר העתיקה
מחדש ע״י צה״ל ועברה לריבונות ישראל .שכונת המוגרבים ששכנה סמוך לכותל נהרסה,
ובמקומה נבנתה רחבת הכותל המערבי ,מנהלת הווקף (ההקדש האסלאמי) המשיכה לנהל
את מתחם הר הבית .הרובע היהודי שוקם ונבנה מחדש וישראל הכריזה באופן חד־צדדי
על ריבונותה במזרח ירושלים לרבות העיר העתיקה.

נספח ג :האוניברסאליות ומעמדה המיוחד של העיר העתיקה
העיר העתיקה של ירושלים היא מקום בעל ערכים אוניברסאליים יוצאי דופן .עצם
הרציפות היישובית בת כמעט  6000שנה הופכת אותה למקום ייחודי .מיקומה הגאוגרפי
אולי הפחית מיכולתה להיות עיר מרכזית ,אך חשיבותה ההיסטורית והרוחנית העלו על
נס את מרכזיותה חרף התלאות שפקדו אותה ואת תושביה לאורך הדורות .העיר שימשה
מאות בשנים מוקד עלייה לרגל והשראה לכותבים ,ציירים ואומנים מכל העולם שחלקם
הגדול כלל לא ביקר בה.
ירושלים נחשבה לטבורו של תבל ,המקום בו בחר האל לשכון וערש התפתחותן של שלוש
הדתות המונותיאיסטיות — היהדות ,הנצרות והאסלאם .היא נחשבה למקום בו התפתחו
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ערכי היסוד המלווים את חייהם של מרבית תושבי העולם  −המחשבה הזאת הקנתה לה
מעמד של עליונות אוניברסאלית .זאת ועוד ,רבים מהאירועים המתוארים בכתבי הקודש,
במקרא ,בברית החדשה ובמסורת המוסלמית על המסע הלילי של הנביא מוחמד על פי
המסורת מהתקופה האומיית ,התרחשו בירושלים ,כשהעיר משמשת רקע להתהוותם.
בעיני שלוש הדתות נחשבת העיר לנקודת הציר הרוחני בו הארץ נוגעת בשמים ,המקום
בו אדם פוגש באלוהיו והמקום בו עתידה גם להתרחש אחרית הימים.
שורה של מונומנטים מפוארים ,חלקם אתרי מורשת עולמית ,הם הביטוי הפיזי לקשר
בין ירושלים לדתות ולאמונות שצמחו בין חומותיה .הר הבית ,האתר בו ניצבו שני בתי
המקדש של עם ישראל ,הוא המתחם הקדוש הגדול ביותר בעולם הקלאסי .מתארו הנוכחי
של המתחם (קירות ומפלס הרחבה) עוצב על ידי המלך הבנאי הורדוס ,שאותות פעולותיו
נראים עדיין בנופה של העיר העתיקה עד היום.
חלק מקיר התמך של רחבת בית המקדש — הכותל המערבי — שהוא גם השריד היחיד
הבולט של מתחם הר הבית ההרודיאני היה תחילה ״כותל הדמעות״ לציון חורבן בית
המקדש ובמשך הדורות היה לאתר תפילה מקודש ליהדות .על ההר מבנה זיכרון מרהיב
׳כיפת הסלע׳ ומדרומו מסגד אל־אקצא המקודש לאסלאם (המוסלמים קוראים לכל מתחם
הר הבית בשם מסגד אל־אקצא ,ולחילופין אל־חרם אל־שריף) .המבנה הצלבני הייחודי
של כנסיית הקבר שימש השראה לכנסיות רבות בעולם .הוא עמד גם במרכזם של אירועים
היסטוריים שהשפיעו על ירושלים ועל העולם הנוצרי כולו .המרקם העירוני של ירושלים
העתיקה הוא תוצאה של תמורות שהתרחשו בעיר הרומית והפכו אותה במהלך הדורות
לעיר מזרח־תיכונית שרחובותיה צרים ,מפותלים ומוקפים חומה .ירושלים העתיקה היא
תוצר של רב־תרבותיות דתית ,של מסחר המתנהל בה בצל גלים של עלייה־לרגל בכל
התקופות — ההרודיאנית ,הביזנטית ,המוסלמית ,בימי הביניים ,בתקופה העות׳מאנית
ובעת החדשה.החומות העות׳מאניות המקיפות אותה שרדו היטב מתקופת סולימאן
המפואר והן חובקות אתרים היסטוריים וארכיטקטוניים בנויים ,שרובם נותרו ללא פגע,
כך המצודה השולטת על העיר מבחינה טופוגראפית ,השווקים ,המסגדים ,הכנסיות ,בתי
הכנסת ,הסמינרים הדתיים של שלוש הדתות ,הח׳אנים ,בתי המרחץ ,בריכות ובורות
המים ומבנים שהאדריכלות שלהם משקפת את הריבוד החברתי והמעמדי .המורפולוגיה
הסימבולית של כיפות ,קשתות ,מִפתחים ומרפסות סגורות ,משתלבת בנוף ויוצרת את
2
הסמליות הפיזית של ירושלים העתיקה אותה מבקשים לשָ מר לדורות הבאים.

 2הרל״י ,2013 ,מבוסס על פרקים שנכתבו על ידי פרופ׳ מייק טרנר וד״ר ג׳ון זליגמן.
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נספח ד :שימור המורשת הבנויה
העיר העתיקה והמרחב ההיסטורי־דתי החובק אותה הם הגרעין ממנו התפתחה ירושלים
במרוצת אלפי שנים .העיר העתיקה מוכרזת כ־״עתיקה״ לפי סעיף  29לחוק העתיקות
תשל״ח .היא גם הוכרזה בשנת  1982על ידי אונסק״ו כאתר מורשת עולמי הנמצא בסכנה.
יש בה מממצאים ארכיאולוגיים רבים מתקופות שונות ,מבנים בעלי ערך ארכיאולוגי,
היסטורי ,אדריכלי ,תרבותי ודתי .ערכים ששימשו בסיס להכרזת אונסקו על העיר כאתר־
מורשת־עולמית ,במסגרתו נמנו  220מונומנטים בין החומות.
מפת אתרי השימור של רשות העתיקות זיהתה למעלה מ־ 600אתרים ומונומנטים הראויים
לשימור בין החומות ,להם ערכים ארכיאולוגיים ,היסטוריים ,אדריכליים ,חברתיים ודתיים
ייחודיים .הרשימה מבוססת על סקרים ומחקרים קודמים של רשות העתיקות וגופים
נוספים בהם ,תוכנית האב לירושלים משנת  ,1968תוכנית עמ ,9/מיפוי אתרים לשימור
באטלס ירושלים משנת ־ 1972ורשימה של מונומנטים בהכרזה של אונסק״ו על העיר
העתיקה כאתר־מורשת־עולמית.

נספחים

מורשת הבנייה המוסלמית
הייחוד של הבנייה הערבית בעיר העתיקה — בעיקר מהתקופות האיובית ,הממלוכית
והעות׳מאנית ,משופע בעיצוב קישוטי מיוחד של פתחי בתים (דלתות וחלונות) ,בשימוש
בצבעי אבן שונים ובסיתות המעודן של אבנים שנלקחו לעתים מבתים עתיקים יותר ונעשה
בהם שימוש חוזר .כך נוצרה תחושת השכבתיות המאפיינת חלק מהרחובות..
המִרקם המבונה מבוסס על המבנה החברתי שיצר את החארה (שכונה או תת־שכונה) ואת
הח׳וש (החצר) ובשימוש השיטתי באבן ירושלמית רכה כחומר הבנייה שמשולבים בו
חומרים עתיקים בשימוש חוזר.
גם המוסלמים וגם היהודים העדיפו להתיישב ממזרח לרחוב בית הבד ,בחלק הקרוב יותר
להר הבית ,בעוד שהאזור ממערב לקרדו נשאר זרוע הריסות .בחלקו הדרומי של האזור
התפתח הרובע הארמני המאופיין במתחמים גדולים־יחסית מוקפים קירות הגנה אטומים
ובהם חלונות צרים ומסורגים .ברובע הזה יש גינות ופרדסים הנסתרים מן העין ,סביב
הכנסיות והמנזרים שהוקמו ותוחזקו ברמה גבוהה .אופיו השונה של הרובע הארמני נובע
מאופייה של הקהילה הארמנית ומנסיבות חייה ,שאילצוה להתגונן מסביבה עוינת.
בתחילת המאה ה־ 19הייתה עדיין ירושלים עיר ״ימי־ביניימית״ בשולי המדבר .סמטאותיה
רוצפו רק ב־ .1860מסמכים מאותה תקופה מעלים תמונה של עיר נטושה למחצה ,בנייניה
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חרבים או מוזנחים ,ומחוץ לחומותיה לא היה דבר זולת עצי זית מצפון וממערב ,ומדבר
שממה ממזרח.

מורשת הבנייה היהודית
מאז המאה ה־ 13גדלה האוכלוסייה היהודית בעיר העתיקה בהדרגה ,עד שבמאה ה־19
הפכו היהודים לרוב בה בעקבות העליות לארץ .בתקופה המוקדמת לא הותירו היהודים
חותם על העיר מבחינה צורנית ,גם ארבעה בתי הכנסת שנבנו במאה ה־ 16אינם בולטים
ולא נראים מחוץ לחומות .רק במאה ה־ ,19בהשפעת הבנייה הנוצרית־אירופית ,נבנו בתי
כנסת גדולים יותר ,׳החורבה׳ ו׳תפארת־ישראל׳ ,והפכו לסימן ההיכר של הרובע היהודי.
הרובע הפך לגרעין החשוב של היישוב היהודי בעיר ,אך יהודים רבים חיו גם ברובע
המוסלמי .בעקבות מאורעות תרפ״ט הצטמצמה האוכלוסייה היהודית בעיר העתיקה עד
לנטישתה המוחלטת עם נפילת הרובע במלחמת תש״ח .בתי הכנסת נהרסו ע״י הירדנים
והרובע חרב .שחרור העיר במלחמת ששת הימים ותפיסות חדשות בארכיטקטורה של
המאה ה־ 20עיצבו מחדש את הרובע היהודי ,תוך ניסיון לשמר ולשלב בבנייה החדשה
חלקים ממרקמי העבר.
סמטאות ׳שוני הלכות׳ ו׳משגב לדך׳ הגובלות ברובע המוסלמי ,ואזור סמטת ׳ביקור חולים׳
הגובל עם ברובע הנוצרי והארמני הן בעלות איכות מיוחדת מאחר שההרס בהן היה פחּות
מן ההרס שבמרכז הרובע .כאן השתמרה השכבתיות ,ועדיין ניתן לחוש את הייחוד של
הרקמה הירושלמית ולראות עקבות לרצף התרבותי העשיר.

מורשת הבנייה הנוצרית
היחלשות האימפריה העות׳מאנית הביאה ללחץ ולתחרות של המעצמות האירופאיות על
העיר .החלה בנייה מאסיבית של מתחמי כנסיות גדולים בסגנון ניאו־קלאסי אירופאי
ובגודל חסר פרופרוציה ביחס למרקם הקיים .בזכות השימוש באבן ובזכות הבנייה הנמוכה
יחסית נשתמרה עדיין התחושה שהרובע הנוצרי שומר על אופייה של העיר העתיקה.
הבנייה הנוצרית במאה ה־ 19בעיר העתיקה היא הרחבה ביותר מבחינת ממדיה ופריסתה.
היא התרכזה סביב שלושה מוקדים :כנסיית הקבר ,הוויה־דלורוזה והכנסייה הארמנית.
ייעודה של הבנייה היה בעיקר למטרות דת ,חינוך ואכסון צליינים; כנסיות ,מנזרים,
בתי ספר כנסייתיים ואכסניות .הפעילות הדתית הענפה והצליינות רבת המשתתפים
חייבה הקמתם של מבנים רבי־מידות .הבנייה נעשתה בסיוע מדינות־אירופה שהתחרו
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ביניהן על השליטה והנוכחות במרחב הארץ הקדושה .בשל העליות־לרגל הגדולות נבנו
אכסניות נוצריות רבות לשכן בהן את הצליינים ,חלקן בתוך העיר העתיקה וחלקן בסמוך
לחומותיה.
הבנייה הנוצרית מתאפיינת לרוב במתחמים גדולים מוקפי חומות ,אך יש ונבנו גם מתחמים
קטנים ובתים בודדים .המאפיין העיצובי של הבנייה הנוצרית הוא החצר הפנימית —
הקלויסטר ( )cloisterוהאטריום (.)atrium
קיים שוני בבנייה של כנסיות ומנזרים בזרמי הנצרות השונים .הכנסיות הפרוטסטנטיות
בדרך־כלל צנועות יותר (כנסיית הגואל הלותרנית או כנסיית המשיח האנגליקנית) ,לעומתן
הכנסיות הקתוליות מפוארות ומקושטות (סן־סלוואטורה הפרנציסקאנית).

נספחים

אדריכלות המאה ה־ 19החייתה סגנונות מן העבר ואלה זכו לביטוי בבנייה הנוצרית בעיר
העתיקה :הסגנון הניאו־קלאסי מאופיין בחזיתות סימטריות עם כניסה במרכז ,עמודים
וכותרות מסוגננות בפתחים וגמלון משולש במרכז החזית הראשית (כמו למשל בית הספר
היווני על שם דמיטריוס הקדוש); הסגנון הניאו־רומנסקי מאופיין בבניינים כבדים עם
כניסות מודגשות ומלוות בקמרונות ועמודונים המעוטרים בתבליטי־אבן (מנזר סנטה־אנה
וכנסיית הקבר) .הסגנון הניאו־גותי מאופיין באטריום (מבואת־כניסה) עם קשתות חדות,
חלונות ״תחרה״ ,תומכות־אבן ,מעקות משוננים ,מרזבי־אבן מסוגננים וחלון ״שושנה״
) (Rosettaמעוטר בזכוכית צבעונית במרכז החזית (כנסיית הפטריארכיה הלטינית,
כנסיית המשיח האנגליקנית); הסגנון הניאו־ברוקי עם בניינים מעוטרים וקישוטי־אבן
מסולסלים בחזית (כנסיית אלכסנדר נייבסקי הרוסית־פרבוסלבית ובניין סנט ג׳והן הסמוך
לשוק אבטימוס ,שהמזרקה שלו נבנתה אף היא בסגנון זה).
הארכיטקטורה הנוצרית עשירה בעיטורים וקישוטים ,בהם הגמלון המשולש שמעל
לכניסה ) ,)tympanumהפילאסטרים ) )pilastersהעמודים או חצאי העמודים הבולטים
מן הקיר ,קשתות מסוגים שונים ,שילובי צבעים באבן ,גביעי אבן ומעקות מחורצים,
סורגים מסוגננים ,סורגי ארקר ,פנסי תאורה ,פתחים מסוגננים ,ומרצפות ורעפים שיובאו
3
מאירופה.

 3ראו הרחבה בספרו של קרויאנקר ,ג׳ ( .)1993אדריכלות בירושלים הבנייה בעיר העתיקה .פרק ג׳
– הבנייה הנוצרית .מכון ירושלים לחקר ישראל והוצאת כתר.
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הטיפול באתרי השימור בעיר העתיקה
במהלך חמישים השנים האחרונות בוצעו בעיר העתיקה מספר רב של פעולות לשימור
אתרים ומכלולים .כל הפרויקטים לווו בתוכניות בקרה מפורטות ונעשו בהקפדה רבה תוך
מתן כבוד למרקם ההיסטורי הבנוי של העיר.

הפרוייקטים העיקריים לשימור:
 .1שיקום הרובע היהודי — בשטח כולל של  105דונם ,לאחר שנהרס ברובו על ידי צבא
ירדן במלחמת העצמאות .המבנים החדשים שמרו על המוטיבים של הארכיטקטורה
המסורתית ושילבו מבנים שנשתמרו או היו במצב פיזי המאפשר את שיקומם .הפרויקט
לווה בחפירות ארכיאולוגיות ששולבו במרקם הבנוי כמו הקרדו ,החומות העתיקות
וכד׳.
 .2עיר דוד — הנמצאת מדרום לחומת העיר העתיקה אך נקשרת אליה דרך מנהרה
שנחשפה ונחפרה תוך שילוב הממצאים הארכיאולוגיים ,כמו הנקבה ובריכת השילוח,
הדרך הרומית הקדומה המוליכה בתת הקרקע לכיוון הר הבית ועוד.
 .3עמק המלך — הגן הארכאולוגי שמדרום להר הבית ,בו שוקמו ושולבו חפירות
ארכיאולוגיות המייצגות את תקופת בית ראשון ,בית שני והתקופה המוסלמית
הקדומה.
 .4הגן הלאומי — סובב חומות העיר המשלב בתוכו אתרים ארכיאולוגיים רבים.
 .5שחזור שער שכם — פיתוח הרחבה מולו ,חשיפת השער הרומי הקדום לידו והפיכתו
לאתר ביקור משוחזר.
 .6שיקום מערת צדקיהו ופתיחתה לציבור המבקרים עם תצוגות והסברים.
 .7החלפת תשתיות — במהלך השנים הוחלפו קווי מים וביוב מהתקופה העות׳מאנית,
רוצפו קטעי רחובות ונחשפו ריצופי הרחוב הרומיים ששולבו בחדשים .הורדו אנטנות
טלוויזיה פרטיות ברובע המוסלמי הארמני והיהודי.
 .8מגדל דוד — שוחזר והותאם לביקור קהל .נפתח במקום מוזיאון עירוני המציג את
ההיסטוריה של העיר העתיקה וירושלים.
 .9טיילת החומות — במסגרת טיפוח ענף התיירות שוקמו מסלולי הליכה על חומות
העיר העתיקה ,כולל נקודות תצפית ולוחות הסבר.
 .10רחבת הכותל ומנהרת הכותל המערבי — מול הכותל המערבי נבנתה רחבה גדולה
לקליטת המוני המתפללים במועדי ישראל.
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 .11חשיפת הכותל המערבי לכל אורכו וחפירת מינהרות הכותל — בחפירות
הארכאולוגיות נחשף המשכו הצפוני של הכותל עד לוויה דלורוזה והפך לאתר ביקור
מעניין ומרשים.
 .12אורוות שלמה — הווקף המוסלמי שיקם את אורוות שלמה ,בפינה הדרום מזרחית של
הר הבית ,והכשיר את השטח למסגד תת קרקעי ענק בו מתפללים כ־10,000-7,000
איש בחגים המוסלמים (תוך פריצת פתחים ללא היתר ושפיכת העפר הכולל ממצאים
ארכיאולוגיים).
 .13ציפוי מחדש של כיפת הסלע — בעזרת תרומתו האישית של המלך חוסיין צופתה
כיפת הסלע בזהב עם סיוע של אונסק״ו .הוויטראז׳ים במסגד אל אקצה שוחזרו לאחר
ההצתה שהייתה במקום בשנת  .1969בכנסיית הקבר נערכו עבודות שונות בתוך
הכנסייה ,כולל הקמת מחיצה בנויה גדולה באחד החללים.
 .14שוק אל כתאנין (סוחרי הכותנה) — שופץ ושוחזר על ידי עיריית ירושלים וממשלת
ישראל.

 .16השער האיובי — נחשף ממערב לשער האשפות ,נפתח לקהל ומהווה כניסה לאתר
החפירות העיקרי שמדרום להר הבית אל הארמון האומאי וסביבתו .משמש גם כמרכז
דווידסון.

נספחים

 .15שער האריות — שוחזר ושופץ לרבות אזור הכניסה הפנימי של השער שהוכשר כמקום
מנוחה לתיירים עם הסדרי נגישות להר הבית.

 .17התשתיות הפיזיות בחלקים נרחבים בעיר העתיקה שוקמו .בעיקר תשתיות הביוב
שקרסו לאחר הגידול בשימוש במים על ידי התושבים ,גם מערכות המים ,החשמל
והתקשורות שוקמו בחלקים רבים ,אולם בתחום הזה ובתחום הנגישות ,המלאכה עוד
רבה.
 .18שיקום הוויה דלורוזה — ריצוף ,הצללה ,מקומות מנוחה ותחנות הסבר לתיירים.
ככלל ,העיר העתיקה מחייבת טיפול שוטף ותחזוקה קפדנית ויקרה ,מופעל בה ציוד
מיוחד בנושא פינוי אשפה וניקיון ,השווקים עברו תהליך של שיפוץ הדרגתי ,כבלים של
תשתיות שהיו מונחים באי־סדר מוחלט והיוו מטרד חזותי ,הוכנסו לצנרות והוסתרו ככל
שהיה ניתן .הפעולות הללו ורבות נוספות מחייבות מנגנון תחזוקה מתמיד בשל הבלאי
4
המהיר של מערכות התשתית.

 4מבוסס על :הרשות לפיתוח ירושלים.2013 ,

11

העיר העתיקה

נספח ה :מסכת התכנון של העיר העתיקה
התוכניות המנדטוריות
בתקופה העות׳מנית כמעט שלא היה תכנון עירוני לעיר .רק עם כניסתם של הבריטים
לארץ בשלהי  1917החל בה תכנון עירוני מסודר .ב־ 8לאפריל  1918הוציא המושל הצבאי
מודעה רשמית (מס׳  )34האומרת :״שום אדם לא יהרוס ,ישכלל ,יחליף או יתקן תוכנית
כל בניין בירושלים או בסביבותיה בתוך קוטר של  2,500מ׳ משער שכם ,עד שיקבל
רשות בכתב מהמושל הצבאי״ .המושל הצבאי סטורס הזמין את מקלין ,מהנדס העיר
של אלכסנדריה ומתכנן העיר חרטום ,לבוא ולהציע תוכנית לירושלים .הוא הגדיר לו את
המשימה בזו הלשון :״לא רק לתכנן את ירושלים אלאגם לקבוע כללים להגן על אופייה
המיוחד״ ובלשון ההזמנה :״Not only to plan (Jerusalem) as much as to draw up
regulations to protect its special character״.
תוכניתו של מקלין עסקה אפוא בראש ובראשונה בשמירה על אופיה של ירושלים העתיקה.
כדי ליישם זאת קבע המתכנן שלושה מרחבים של איסורים והגבלות בנייה:
 בעיר העתיקה עצמה נאסרה הבנייה כמעט כליל ,הקמת בניינים חדשים הותנתה
בהיתר מיוחד של המושל .בלשון ההוראה ״יש לשמור על אופייה העתיק ,מותר להקים
בניינים חדשים רק בתנאים מיוחדים״.
 בטבעת הפנימית סביב חומת העיר העתיקה לא הותרה כל בנייה ,והשטח יועד
להישאר בצורתו הטבעית הנוכחית.
 בטבעת החיצונית ,הכוללת את הר הצופים ,הר הזיתים ואזור סילוואן ,הותר להקים
בניינים רק על פי היתר מיוחד ובתנאים מיוחדים המבטיחים את התאמתם לתוכנית
הכללית.
כמו כן ,נקבע בהודעה לציבור של המושל הצבאי שחל איסור על השימוש בפח גלי לציפוי
קירות .חומר הבנייה חייב להיות אבן ,והגובה המרבי של בניינים לא יעלה על  11מטר.
נקבעה שמירה קפדנית על קו הרקיע של הר הזיתים ,וחל איסור על הקמה של בנייניי
תעשייה.
עקרונותיה של תוכנית מקליין עוברים כחוט השני בכל התוכניות המנדטוריות המאוחרות
יותר לירושלים וכן בתוכניות הישראליות שלאחר מכן .חלק מרעיונותיו התממשו הלכה
למעשה עשרות שנים מאוחר יותר (כמו למשל הקמת הגן הלאומי סובב החומות).
ביוני  1918פורסמה תוכנית האב הראשונה לירושלים של מקלין המבוססת על דגם עירוני
ברוקי אופייני שהיה מקובל אותה תקופה .ארמונו של השליט (העיר העתיקה) מהווה
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את המוקד החזותי של העיר מוקף בפארק .מערכת הדרכים מאורגנת כרשת ישרת זווית
(למרות הטופוגרפיה הגלית של העיר) ,הדרכים הראשיות רדיאליות והשדרות המגוננות
מתמקדות אל שערי העיר העתיקה .הפיתוח העירוני המודרני מתפרס מערבה לעיר
העתיקה .רכסי הר הצופים והר הזיתים מהווים רקע ירוק שאינו מבונה ופארק מסביב
לעיר .העמקים נשארים פתוחים כחלק מהפארק .הדרכים ההיסטוריות שיצאו משערי העיר
העתיקה לכל הכיוונים שימשו יסוד למערכת כבישים רדיאלית ,דרכים חדשות נקבעו
מפה  :9תוכנית מקליין לעיר העתיקה 1918

נספחים

מקור :עמירן ,שחר וקמחי.1972 ,
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כטבעות המקשרות בין הצירים הרדיאליים .בדומה לערים היסטוריות רבות באירופה,
שהפכו את הביצורים שלהם לטבעת של פארקים סביב החומות ,גם בתוכניתו של מקלין
הוצע להקיף את חומות העיר העתיקה בטבעת של גנים במטרה ולגונן עליה מפני הפיתוח
המודרני .ההגנה על העיר העתיקה נבעה משיקולים אמוציונאליים של קדושה מול עיר
החולין שהחלה להתפתח במהירות ממערב ומצפון לעיר העתיקה.
התוכנית קבעה את העיר העתיקה כמוקד להתייחסות חזותית ולא רק כמרכז תפקודי .היא
הופרדה מהעיר החדשה ,עיר החולין ,על ידי רצועות הירק — מעין ביטוי של ״ירושלים של
מעלה״ .חלקיה הדרומיים ,המערביים והצפוניים של העיר נועדו לפיתוח העיר המודרנית,
כאשר עמוד השדרה שלה הותווה על רכס קטמון המתמקד חזותית אל עבר מצודת דוד.
לאורך השדרה הזאת פוזרו אתרים בנויים וכיכר גדולה ,הממוקמת בסמוך לככר אורד
וינגיט (סלמה) של ימינו .לפי התוכנית יוקמו בנייני ציבור חשובים בעתיד על הרכס הזה.
ואכן הוקמו עליו בית הנשיא ,האקדמיה הלאומית למדעים ,מכון ון ליר ובית המשפט
הצבאי המנדטורי.
העיר חוברה למרחב סביבה על ידי צירי תחבורה רדיאליים ,כולל מסילת הברזל
והדרכים ההיסטוריות יפו ,עזה ,שכם ,יריחו וחברון .הדרכים הללו חוברו ביניהן בדרכים
טבעתיות.
תוכניות האב הבריטיות הבאות נערכו ע״י פטריק גדס ( )1919ואשבי־גדס ( 1920ו־.)1922
התוכניות חזרו על עקרונות השימור של העיר העתיקה ועל חגורת הירק המגינה עליה,
אך שמו את הדגש על פיתוח העיר המודרנית כשהעיר העתיקה שוכנת במרכזה ומהווה
חלק ממנה .התוכניות הרחיבו את השטחים הפתוחים אל תוך הגיאיות החודרים לעיר.
בתוכניות הרעיוניות האלה נקבע לראשונה המרכז המסחרי הראשי של העיר ברח׳ ממילא,
ולידו הוצע להקים את בית העירייה .על רכס הר הצופים נקבע מקומה של האוניברסיטה
העברית.
צ׳רלס אשבי שימש בין השנים  1923-1917מזכיר ״האגודה למען ירושלים״ שעסקה
בטיפוח וניקוי העיר העתיקה (.(The Pro-Jerusalem Society
שתי התוכניות האחרונות של תקופת המנדט ,זו של קליפורד הולידיי ( )1930וזו של
הנרי קנדל ( )1948היו כבר תוכניות מיתאר סטטוטוריות .בשתיהן ההתייחסות אל העיר
העתיקה דומה ,חיזוק השמירה הקפדנית על אופיה ושימורה והקפתה ברצועת ירק המגינה
עליה ,בתוכניתו של הולידיי ,כוללת רצועת הירק את מורדות הר הצופים ,הר הזיתים ונחל
אגוז ,אך כלפי מערב היא צומצמה ולא עמדה בפני לחצי הפיתוח של העיר המודרנית
המתפתחת ממערב לעיר העתיקה .בתוכניתו של הנרי קנדל ,שפורסמה ערב סיום המנדט
הבריטי בארץ ,צומצמה רצועת הירק סביב החומות עוד יותר.
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מפה  :10תוכנית הולידיי 1936

מפה  :11תוכנית קנדל 1948
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מקור :עמירן ,שחר וקמחי.1973 ,

התוכניות הישראליות
התוכנית הישראלית הראשונה שהתייחסה לעיר העתיקה הייתה תוכניתו של היינץ ראו
משנת  ,1949אומנם ירושלים הייתה כבר עיר מחולקת ,בין ירדן לישראל ,אך המתכנן
מצא לנכון להתייחס לכל מרחב העיר בשלמות וקבע את העיר העתיקה כאתר לשימור תוך
שמירה על שטחים פתוחים נרחבים סביבה.
משך  19שנות החלוקה ,התוכניות הירדניות לעיר העתיקה הוכנו ע״י הנרי קנדל ,שהמשיך
לשמש יועץ התכנון לכתר הירדני .הוא שמר על אותם עקרונות לשימור אופיה של העיר
העתיקה ,אך לחצי הפיתוח גרמו לו להקטין את חגורת הירק סביבה בעיקר מדרום לה
בשלוחת העופל.
לאחר איחוד העיר ב־ 1967הוכנו שתי תוכניות שהתייחסו למרחב העיר עתיקה .הראשונה,
תוכנית האב לירושלים ( 1968השמשוני ,שביד והשמשוני ,)1972 ,שקבעה את עקרונות
השימור המחמירים לעיר העתיקה ,תוך הרחבתה של רצועת הירק סביבה שיועדה לתפקד
כפארק עירוני.
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מפה  :12תוכנית האב לירושלים 1968

מקור :עמירן ,שחר וקמחי.1973 ,

בעקרונות תוכנית האב  1968נכתבו על העיר העתיקה הדברים הבאים (יש לזכור כי
התוכנית נערכה מיד עם איחוד העיר ,עוד בטרם החלו בתהליכי השיקום של הרובע
היהודי):
״העיר העתיקה והפארק העוטר אותה יהוו מתחם מיוחד שיטופח בהתאם ליעודו
הכפול :כחלק בעל המשמעות התרבותית של מרכז העיר ,וכאתר מקודש המהווה
את מוקד המשיכה לעולי רגל ולתיירים .רשת הדרכים הראשית המשרתת מיתחם
זה תחלוף על גבולות הגרעין ההיסטורי בלי לחדור לתוכו .הגבהת המיבנים בעיר
העתיקה ובסמוך לה ,תותר עד לגובה  3קומות ,בניה לגובה רב יותר תותר במרחק
ניכר מהעיר העתיקה״ ....״העיר העתיקה מהווה שילוב יחיד במינו של אוצרות
תרבות ומקום מגורים ,ולכן יש צורך באיזון בין שתי תכונות אלה .כשם שאין זה
רצוי להופכה למוזיאון ,כן אין טעם להופכה לשכונת מגורים בלבד .שיקומה של
העיר חייב להעשות תוך צמצום תפקידה כמקום מגורים ,וחיזוק מעמדה כמרכז
של מוסדות .שיקומה יחייב להגדיל את האיזורים הפתוחים לציבור על חשבון
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אזורי הבניה ,כדי להתאימה לקליטת המונים שיתקהלו בה .כמו כן ,יהיה צורך
לשמר שרידים ארכיאולוגיים חשובים ,המצויים היום מתחת לפני הקרע ,בצורה
שיתאפשר לציבור לבקרם באופן חופשי ומכובד .תנאי הדיור בעיר העתיקה ירודים
והצפיפות גבוהה ביותר .אין ספק כי יש לדללה ולהחליף לאט לאט את האוכלוסייה
הענייה באוכלוסייה אמידה ,שתוכל לקיים תנאי דיור נאותים במיבנים הישנים,
ואשר תשמור על תקינותם .כל רובעי העיר העתיקה צריכים שיפוץ יסודי ,הכולל
חיזוק מיבנים ,שיפור רמתם הסניטרית ,סילוק תוספות הפוגמות באופיים והצנעת
המיתקנים הסניטריים ומיתקני החשמל והטלפון .כמו כן ,יש לסלק מהם את העסקים
המטרידים (בתי מלאכה ,איטליזים וכד׳) ולסגור את העיר לרכב ממונע (פרט לרכב
ביטחון ולרכב שירותי העירייה)״.

נספחים

״כדי לשמור ולטפח את איכותה החזותית של העיר העתיקה כאתר ארכיטקטוני,
גובשו הנחיות תכנון לפיהם חולקה העיר למספר איזורים ,בהתאם לטיפול הנדרש,
אזורים בעלי אופי ארכיטקטוני מסורתי ,ואיזורים המשופעים במיבנים קדומים,
צויינו כאיזורים שמורים ,בהם כל פעולה תוכתב על ידי הצורך בשימור הנכסים
הקיימים ,אזורים שנבנו בדורות האחרונים ,בסגנון זר ,צויינו כאזורי בניה
מבוקרת .הבקרה תיעשה במגמה לשמור על קנה מידה נאות ,חומרי בניה נאותים
ואיכות ארכיטקטונית ,הרובע היהודי הוצע כאיזור לשיחזור ולעיצוב מיוחד .חלקים
נבחרים בתוכו ישוחזרו ,ואילו יתרו יעוצב בצורה שתשתלב במירקם הכללי״.
״החומה הינה אחד המונומנטים החשובים בעיר העתיקה ,וכמה מההנחיות באו
לטפח את סגולותיה החזותיות .עיקר רושמה של החומה במראה מן החוץ ,מתוך
העיר העתיקה עצמה היא נראת נמוכה ומקוטעת .לפיכך ,על התכנון להבטיח בראש
ובראשונה את המראה מן החוץ ,וזאת בשלושה אמצעים :הגבלת גובה הבנייה
בסמוך לחומה ,בתוך העיר העתיקה ,כך שלא תבלוט מעל החומה; שמירה על שטח
פנוי מטופח סביב לחומה מחוצה לה; ועיצוב מיוחד לשטחים שמסביב לחומה,
ופתיחת מבטים אליה מרחוק.״
״כאמור אין להתיר כניסת רכב לעיר העתיקה ,לכן יש להתקין ליד שעריה מקומות
חניה לרכב פרטי ותחנות אוטובוסים .אך עם זאת יש להבטיח שתנועת הרכב סביב
החומה לא תפריע לגישת הולכי הרגל מהעיר החדשה אליה ,ולתנועת המטיילים
סביב לחומה״.
״רחבת הכותל המערבי צויינה כשטח ציבורי פתוח ,ועיצובה הוא ענין לתכנון
מפורט״.
״הגבעה המזרחית המתמשכת מהחומה הדרומית של הר הבית עד לגני המלך בנחל
קדרון ,היא המקום עליו נצבו העיר היבוסית ועיר דוד ,ולפיכך היא אתר היסטורי
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ולאומי חשוב ביותר .חשיבות דומה יש להר ציון ,עליו השתרע חלק מעיר שלמה....
עברם של הגבעה המזרחית והר ציון ,מחייב עיצובם כאתרים היסטוריים בלתי
נפרדים מהעיר העתיקה .יש להרוס את מיבני המגורים ,שהוקמו ברובם על ידי
הירדנים; ואם יש סיכוי לגלות בשני האתרים האלה שרידים קדמונים ,הניתנים
בחלקם לשיחזור ,יש לחפור באתר ולטפחו לאחר מכן כפארק ארכיאולוגי .....יש
לעצב את שני האתרים בשלמותם ,תוך הקפדה מיוחדת על גובה נמוך למיבנים,
גינון נאות והצנעת מתקני חשמל וטלפון וכיו״ב״.
עד כאן התייחסות תוכנית האב  1968לעיר העתיקה.
התוכנית השנייה הוכנה במקביל לתוכנית האב  1968על ידי האדריכלים אריה ואלדד שרון
בשיתוף האדריכל דוד אנטול ברוצקוס ,נערכה כמסמך סטטוטורי מחייב וקיבלה את השם
״תוכנית עמ 9/לעיר העתיקה וסביבתה״.
מפה  :13תוכנית עמ 9/לעיר העתיקה

מקור :עמירן ,שחר וקמחי.1972 ,
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התוכנית החליפה את תוכניתו של הנרי קנדל שהייתה תקפה במזרח ירושלים עד יוני .1967
תוכנית עמ 9/אימצה את עקרונותיה של תוכנית האב הכללית לירושלים  ,1968והציבה לה
כמטרת ראשונה במעלה את ההגנה והשמירה על מכמני העיר העתיקה והאתרים סביבה.
התוכנית הגדירה את יעדי השמירה על האגן הקדוש על ידי מניעת הבנייה באזורים
רגישים ,כמו רכס הר הזיתים ,ושמירה על קווי הרקיע הנצפים מהעיר העתיקה והצופים
אליה .נקבעו כללי הפיתוח למרחב הסובב את העיר העתיקה.
תוכנית עמ 9/כללה תשריט והוראות בכתב .בדברי ההסבר לתוכנית צורפה רשימה של
אתרי השימור ,נעשה ניתוח חזותי של המרחב ,הוצעה פריסה של האוכלוסייה והוכן
תשריט מפורט לעיר העתיקה .התוכנית הזאת תקפה למעשה עד עצם היום הזה ומגדירה
את כללי הפיתוח והשימור בעיר העתיקה ובאגן החזותי שלה.

התוכנית לשימור והתחדשות העיר העתיקה — 2013
נספחים

התוכנית האחרונה שהוכנה לעיר העתיקה .הוזמנה על ידי הרשות לפיתוח ירושלים
ועסקה בדרכים להבטחת אופייה המיוחד של העיר העתיקה תוך שילוב התיירות והבטחת
המשכיות חיי היום יום של התושבים .התוכנית נועדה להיות מסמך מנחה והיא איננה
5
תוכנית סטטוטורית.
מטרות התכנון הוגדרו כך:
״קביעת מסגרת לניהול העיר העתיקה תוך הבנה והתמודדות עם לחצים המופעלים
עליה ויכולת להבטיח את המשך התפתחותה כעיר חיה ( .)living cityמטרת התכנון
היא אפוא לקבוע מסגרות לניהול העיר העתיקה בתחומים הבאים :חיי יום יום,
הנושא הפיזי והנושא החברתי קהילתי״.
להלן פירוט המטרות:
חיי יום יום
לקדם את השירותים הניתנים לתושבי העיר העתיקה ולאפשר להם לקיים חיי יום־
יום מסודרים בתחומה ,חיים המעניקים ערך מוסף לתיירות ומבטיחים גם את קיום
השירותים התיירותיים .זאת תוך שיפור איכות המגורים ותנאי החיים של התושבים,
 5ראו :הרשות לפיתוח ירושלים .2013 ,צוות התכנון :זאב טמקין ,דבי חובס דהאן – ניהל; מייק טרנר,
ארי כהן – אדריכלים; ישראל קמחי — אוכלוסייה וחברה; ג׳ון זליגמן ,רענן כסלו ,רם שואף ,שחר
פוני — רשות העתיקות; קובי הכהן הטב — תיירות; אבי רמות ,דוד אקרשטיין — נגישות; אייל קראוס —
תחבורה; אהוד פסטרנק — כלכלה.
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שימור הארכיטקטורה המיוחדת והרקמה האורבאנית — תרבותית במישור הפיזי ,החברתי
והכלכלי.
במישור הפיזי
גיבוש מדיניות ויצירת כלים תכנוניים לשיפור מערכות המגורים והמוסדות הנותנים שירות
לתושבים ,לרבות טיפול נכון במרחב הציבורי במקום.
 התווית מדיניות הכוללת רכיבים פיזיים ומנהליים שיפעלו לשיפור תנאי המחייה
ורווחת הדיור של תושבי העיר העתיקה.
 טיפול מערכתי ומקיף בתשתיות הפיזיות הפרוסות בעיר העתיקה.
 הצעת של נהלים וכלים שיאפשרו הוצאת היתרי בנייה כדין.
 הגדרת תנאים וכללים לאישור בנייה קיימת שאינה מוסדרת.
במישור החברתי
 בחינה של עמדות וציפיות התושבים בתהליך של שיתוף הציבור בתכנון.
 ביסוס מסגרות לפעילות החברה האזרחית ,גיבוש מרקמים קהילתיים קיימים ,תוך
הגברת המעורבות בקהילה.
 בחינת התנאים שיסייעו לצמצום החיכוך והמתח בין הקהילות החיות בעיר העתיקה
בינן לבין עצמן ובינן לבין הממסד העירוני.
במישור הכלכלי
 יצירת כלים כלכליים ושירותים שימשכו אל העיר העתיקה קבוצות כלכליות חזקות
לבוא לגורבה ולהשקיעבכלכלתה.
במישור המוסדי
שימור המורשת הבנויה בעיר העתיקה על מרכיביה הפיזיים ,האתנוגרפיים והלא־מוחשיים,
מתן דגש על תפקידם של המוסדות בהבטחת השימור ומורשת העבר ,במקביל להבטחת
המשך התפקוד התקין של שירותי הציבור (דת ,חינוך ואחרים) ,תוך העדפה של הפעילות
המוסדית בנושאי המגורים .בהתאם לכך ,נגזרו המטרות הבאות:
 מתן הנחיות לשימור אתרים ומונומנטים על בסיס תיעוד היסטורי ומחקר.
 יצירת תנאים להמשך קיומם של מוסדות דת ,חינוך ,בריאות ,רווחה ותרבות.
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 חיזוק מדיניות השימור וההתחדשות העירונית על בסיס ָאמנות בין־לאומיות וכללים
המקובלים ברשויות השימור בישראל.
במישור התיירות בת קיימא וניהול הביקושים
התיירות וחיי היום־יום בעיר העתיקה כרוכים זה בזה .יש לשאוף להגיע למצב מאוזן
של ניהול ביקושים במערכת תיירות בת קיימא .העיר העתיקה מהווה מוקד תיירות מן
המעלה הראשונה ,בסביבתה מרוכזים החשובים שבאתרי המורשת ,ההיסטוריה והדתית
בישראל.
המשמעות התרבותית האוניברסלית וקדושת העיר לשלוש הדתות הן הרציונל המוביל את
המדיניות לניהול ביקושי התיירות ולמיצובה של ירושלים כעיר תיירות בת קיימא.
שימור וטיפוח העיר העתיקה הם תנאי ראשון לקידום התיירות ,לצד הביסוס הכלכלי
והשירותים לתייר ,ניהול תנועת התיירים ,שיפור מערך התנועה תוך יצירת איזון בין
תושבי המקום למבקרים.

 יצירת תנאים הולמים לניהול התיירות והצליינות בעיר העתיקה.

נספחים

מטרות התכנון הוגדרו כדלהלן:

 יצירת מסד נתונים תיירותי שישמש כלי לקביעת מדיניות ,למעקב ולניטור לרבות
ניהול מסלולי התנועה של התיירים.
 שיפור וטיפוח המוצר התיירותי.
יצוין כי בשנים האחרונות קידמה העירייה תוכניות בניין עיר לרובע היהודי ולמספר
מתחמים ברבעים הנוצרי והמוסלמי ,אך אף אחת מהן לא הגיעה לדיון בוועדות התכנון
מסיבות של רגישות פוליטית.
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נספח ו :בתי הספר וגני הילדים בעיר העתיקה
בתי ספר של הווקף
שם בית הספר

כתובת

מגמה

מספר
כיתות

מספר
תלמידים

מגדר

אל דווחה

שער הפרחים

א-ז

8

250

בנות

אל נהדה אל איסלמיה

אל ואד

ד-י

14

420

בנות

גמעייה אל שבאת אל מסלמאת

שער הפרחים

א-יב

21

714

בנות

דר אל איתם אל איסלמיה א׳

אל ואד

ו-ט

11

319

בנים

דר אל איתם אל איסלמיה ב׳

באב סלסלה

א-ה

6

128

בנים

דר אל איתם אל איסלמיה תיכון

אל ואד

ז-יב

13

362

בנים

א-ג

4

112

בנים

77

2,305

אל נדה אל אססיה ב׳
סה״כ

בתי ספר פרטיים
מגמה

מספר
כיתות

מספר
תלמידים

מגדר

שם בית הספר

כתובת

ט-יב

6

150

בנים

גן-יב

38

1144

בנים

גן-יב

14

160

מעורב

אל שרעיה תיכון בנות

שאר אשפות

ז-יב

6

112

בנות

אל שעריה תיכון בנים

שער אשפות

ז-יב

6

140

בנים

מאר מתרי

רובע נוצרי

גן-יב

16

350

מעורב

סיידה אל בלאר

רובע נוצרי

גן-יב

14

280

בנות

גן-יב

8

260

מעורב

ריאד אל אקצה אל חרם

חרם א׳ שריף

גן-ו

8

207

בנים

ריאד אל אקצה אלזוויה בנות

שער הפרחים

גן-ו

7

202

בנות

אל אטונייה אל קבטייה
אל פריד תיכון בנים

שער חדש

אל שהידה דמיאנה

רודה אל אימן אל סלאסייה
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טרה סנטה בנות

שער יפו

גן-י

13

343

בנות

טרה סנטה בנים

שער חדש

גן-יב

15

400

בנים

151

3,748

מגמה

מספר
כיתות

מספר
תלמידים

מגדר

מלוואיה יסודי בנות

א-ו

31

996

בנות

אל קודס מכין בנות

ז-ט

12

200

בנות

עומריה יסודי בנים

גן-ו

32

1,053

בנים

חליל סכאכיני בנות

ז-ט

14

489

בנות

151

3,748

סה״כ
כתובת

שם בית הספר

סה״כ

נספחים

שם בית הספר

כתובת

מגמה

מספר
כיתות

מספר
תלמידים

מגדר

בתי ספר בפיקוח מנח״י
מספר סידורי

שם ביה״ס וכתובתו

מספר תלמידים

1

מאר מטרי על יסודי — רח׳ הפטריארכיה היונית 1

65

2

אל קודס מכין בנים — רח׳ מעלות שער הפרחים 9

135

3

אל איתם יסודי ב׳ — העיר העתיקה

־

4

אל אקסא אל שריה תיכון בנים — העיר העתיקה

־

5

אל הודא — העיר העתיקה

־

6

אל הודא — העיר העתיקה

־

7

אל הודא אל עיסלמייה קדם חובה — רח׳ עקבת תקיה

25

8

אל הודא אל עיסלמייה קדם חובה — רח׳ עקבת תקיה

24

9

אל הודא אל עיסלמייה קדם חובה — רח׳ עקבת תקיה

23

10

אל חארם אל שריף — העיר העתיקה

־

11

אל נהדה יסודי א — העיר העתיקה

־

12

אל נהדה יסודי מעורב ג — העיר העתיקה

־

23

העיר העתיקה
24

מספר סידורי

שם ביה״ס וכתובתו

מספר תלמידים

13

אל עומריה יסודי בנים — ויה דולורוזה 8

492

14

אל עלם ולאימאן חובה — אל עומרי 1

20

15

אל עלם ולאימאן קדם חובה — אל עומרי 1

35

16

אל עלם ולאימאן קדם חובה — אל עומרי 1

30

17

אל פואז יסודי בנות — העיר העתיקה

־

18

אל פואז יסודי בנים — העיר העתיקה

־

19

אל רודה אל חדיתה מעורב בנים — העיר העתיקה

־

20

אל שריה תיכון בנות — העיר העתיקה

־

21

אום ליסון יסודי — ככר אל גרזאלי

22

דאר אל אייתם אל אסלמיה — העיר העתיקה

־

23

דאר אל אייתם אל אסלמיה מקצועי — העיר העתיקה

־

24

חליל סכאיני מכין בנות — רח׳ אל קדיסיה 19

359

25

טרה סנטה קדם חובה בנות — ככר עומר אל כתיב

17

26

טרה סנטה קדם חובה בנות — ככר עומר אל כתיב

12

27

טרה סנטה בנים חובה — רח׳ אל גבשה

20

28

טרה סנטה קדם חובה בנים — ככר עומר אל כתיב

28

29

טרה סנטה בנים — רובע נוצרי

372

30

טרה סנטה בנות — רח׳ אל מלוויה 14

184

31

טרק מנצ׳ץ תיכון — אל ארמן 2

28

32

מאר מטרי יסודי — הפטריארכיה היוונית 1

159

33

מוטראן גן  — 1שער שכם

33

34

מוטראן גן  — 2שער שכם

33

35

מלוויה בנות גן  — 1רובע מוסלמי

34

36

מלוויה בנות חובה — רובע מוסלמי

27

37

מלוויה בנות קדם חובה — רובע מוסלמי

33

38

מלוויה יסודי בנות — רח׳ הגיא

444

637

מספר סידורי

מספר תלמידים

שם ביה״ס וכתובתו

40

סידת אל בילאר תיכון בנות — רובע נוצרי

50

41

סידת אל בילאר קדם חובה — רובע נוצרי

19

42

סנט טרה יסודי — הפטריארכיה ארמנית

86

43

סנט טרה חובה וקדם חובה — הפטריארכיה ארמנית

26

44

עומריה יסודי בנים גן  — 2שער האריות

28

45

עומריה יסודי בנים גן  — 4שער האריות

31

46

עומריה יסודי בנים חובה — שער האריות

29

47

עומריה יסודי בנים קדם חובה — שער האריות

31

48

פרייר — השער החדש

35

49

פרייר תיכון — השער החדש

662
4,374

סה״כ

נספחים

39

סידת אל בילאר — רובע מוסלמי

108

בתי הספר היהודיים ברובע היהודי (לא כולל ישיבות וכוללים)
שם המוסד

כתובת

מעמד

מגמה

מס׳
כיתות

מספר
תלמידים

שכבה

ממ״ד הרובע

כיכר בתי מחסה 16

עירוני

ממלכתי דתי

8

261

יסודי

אחינועם

כיכר בתי מחסה

עירוני

מוכר — שאינו
רשמי
חינוך עצמאי

8

123

יסודי
(בנים)

אדרת אליהו

התופים 3

ת״ת פרטי

חרדי

4

98

ישיבה
תיכונית

ת״ת
מוריה בנים

משגב לדך 6

לא עירוני —
בתמיכה

מוכר

8

194

יסודי
(בנים)

מוריה בנות

פלוגות הכותל 8

לא עירוני —
בתמיכה

מוכר

8

197

יסודי
(בנות)

25

העיר העתיקה

6

נספח ז :רשימת המוסדות בעיר העתיקה
שם מוסד

רובע

רחוב

מספר סידורי
1

עמותת התמיכה החברתית לקשישים

נוצרי

השליחים (א רוסול)

2

כנסיית ומנזר דיר ארום אורתודוקסי

נוצרי

השליחים

3

כנסיית אתחאד אנגליקנית

נוצרי

השליחים 16

4

מוזיאון חצר הישוב הישן

יהודי

אור החיים

5

בית הכנסת ברכת התורה

יהודי

אור החיים 2

6

מסגד עותמאן בן עפאן

ארמני

רח׳ דוד

7

מסגד מקאם אל סיופי

מוסלמי

הגיא (אל ואד)

8

בית מלון אהראם

מוסלמי

הגיא

9

מסגד דרע׳ת

מוסלמי

הגיא

10

בית הכנסת וכולל — חזון יחזקאל

מוסלמי

הגיא

11

ישיבת עטרת כהנים

מוסלמי

הגיא

12

מכינה קדם צבאית עטרת כהנים

מוסלמי

הגיא

13

מסגד שורבג׳י

מוסלמי

הגיא

14

מסגד אהראם

מוסלמי

הגיא

15

כנסייה קתולית

מוסלמי

הגיא (ויה דלורוזה)

16

מרפאה פרטית (פנימית)

מוסלמי

הגיא 104

17

מרפאה פרטית (שיניים)

מוסלמי

הגיא 104

18

מנזר הוספיס — קתולי

מוסלמי

הגיא 27

19

כנסיית סיליסיה הקתולית

מוסלמי

הגיא ( 36התחנה ה־)4

20

מנזר — הפטריארכיה הקתולית

מוסלמי

הגיא 39

21

משטרת ישראל

מוסלמי

הגיא 154

22

התחנה החמשית

מוסלמי

הגיא 154

23

מרפאת שניים ״תינוס״

נוצרי

אלפריר
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26

מספר סידורי
24

המישלחת האפיפיורית

נוצרי

אלפריר

25

זאויה הנדיה

מוסלמי

שער הפרחים 1

26

מנזר וסמינר סנט אן

מוסלמי

שער אריות 21

27

מסגד אל שרפא

מוסלמי

שער השלשלת

28

סימנרים לארכולוגיה

יהודי

שער השלשלת 116

29

ספריית ח׳אלדיה

מוסלמי

שער השלשלת 141

30

המועצה האיסלמית העליונה

מוסלמי

שער השלשלת 267 / 15

31

בית מלון ״קצר פורשאן״ (האבירים)

נוצרי

השער החדש (באב אל ג׳דיד)

32

בית ספר יסודי הודא

נוצרי

השער החדש 4

33

בית ספר פריר

נוצרי

השער החדש אלפריר

34

הפטריארכיה הלטינית

נוצרי

השער החדש מר פרנסיס

35

מסגד קימרי

נוצרי

השער החדש 4

36

עמותה לאומנות מודרנית

נוצרי

השער החדש ליד הפטריארכיה

37

בית ספר אל מתרי תיכון

נוצרי

שער יפו

38

בית מלון באב ח׳ליל

נוצרי

שער יפו

39

מסגד יעקוב

ארמני

שער יפן דרך דיר מוארנה

40

מרכז מידע עירוני

נוצרי

שער יפו ככר עומר בן ח׳טאב

41

כנסיית המשיח

ארמני

שער יפו  55ליד הדואר

42

בית ניקולסון — ארכיב

ארמני

שער יפו 61

43

כנסיית אונג׳יליקה

ארמני

שער יפו דרך דיר מוארנה 10

44

בית מלון גלוריה

נוצרי

שער יפו ככר עומר בן ח׳טאב

45

מרכז מידע נוצרי

ארמני

שער יפו ככר עומר בן ח׳טאב

46

הפטריארכיה הארמנית

ארמני

שער יפו ליד המשטרה 88

47

משטרה ה־״קישלה״

ארמני

שער יפו ליד מגדל דוד

48

מרכז שבדי לחינוך

ארמני

שער יפו

49

מוזיאון מגדל דוד

ארמני

שער יפו ת.ד 14005

נספחים

שם מוסד

רובע

רחוב

27

העיר העתיקה
28

שם מוסד

רובע

רחוב

מספר סידורי
50

ישיבה כולל חזון אלחנאן

מוסלמי

באב אל חדיד (שער הברזל)

51

הכותל הקטן

מוסלמי

באב אל חדיד (שער הברזל)

52

מרכז עולמי לרפואת שיניים

מוסלמי

שער שכם

53

מסגד בדר אדין אשיח׳ לולו

מוסלמי

שער שכם

54

מסגד מוצעב בן עומיר

מוסלמי

שער שכם

55

מרכז אלקודס לאופטיקה

מוסלמי

שער שכם 12

56

משטרה

מוסלמי

שער האריות

57

בית ספר אנהדה יסודי ג׳ מעורב

מוסלמי

באב חוטה

58

דיואן אל דקידק

מוסלמי

באב חוטה

59

מכון קאדסיה לפיתוח גוף וספורט

מוסלמי

באב חוטה

60

ג׳מעיה ברג׳ לקלק

מוסלמי

באב חוטה

61

בית ספר אלקודס מכין בנות

מוסלמי

באב חוטה 1

62

עמותת יוצאי אפריקה (ג׳אליה אפריקיה)

מוסלמי

באב מג׳לס — עלאא אדין

63

מסגד עלאא אדין אלבצירי

מוסלמי

באב מג׳לס — עלאא אדין

64

מינהלת הווקף המוסלמי

מוסלמי

באב מג׳לס — עלאא אדין

65

מרפאה מקאסד אסלאמיה

מוסלמי

באב ע׳ואנמה

66

מרכז אריאל

יהודי

בוני החומה

67

גן ממלכתי דתי

יהודי

בוני החומה

68

מעון יום אמונה

יהודי

בוני החומה

69

קרן מורשת הכותל המערבי

יהודי

הפטריאכרה הלאטינית 3

70

המרכז הקתולי לזכויות האדם ״סן אב״

נוצרי

הפטריאכרה הלאטינית 26

71

מרפאת עיר עתיקה — קופ״ח כללית

נוצרי

הפטריארכיה האורתודוכסית

72

מוזיאון הפטריארכיה האורתודוקסית

נוצרי

הפטריארכיה האורתודוכסית

73

מנזר הקדושה מרים הבתולה

נוצרי

הפטריארכיה האורתודוכסית

74

עמותת חמלאת אטייב האורתודוקסית

נוצרי

הפטריארכיה האורתודוכסית

75

עמותה לתרופות

נוצרי

הפטריארכיה האורתודוכסית

מספר סידורי
76

רוזרי ״ראהבאת ורדיה״

נוצרי

הפטריארכיה הלטינית 3

77

בית הכנסת בית אל

יהודי

בית אל 1

78

מסגד זאויה אפגאניה

מוסלמי

ברקוק — ויה דלרוזה

79

מנזר לטיני

נוצרי

ג׳בשה 21

80

בית ספר טרה סנטה תיכון לבנים

נוצרי

ג׳בשה 23

81

מנזר ארסאליה מחבה (שליחות אהבה)

נוצרי

ג׳בשה 37

82

מרכז הכשרת המורים ״דמטריוס״

נוצרי

דימיטריוס

83

פטריארכיה קתולית

נוצרי

דימיטריוס 7

84

ישיבת בתוכי ירושלים

יהודי

הביכורים

85

מעון בית״ר

יהודי

רח׳ היהודים

86

מרכז ארשאד ערבי לחינוך

מוסלמי

הסהר 3

87

מסגד עומר בן ח׳אטב

נוצרי

הלנה הקדושה

88

מרכז נדאל לתמיכה ופיתוח חברתי

נוצרי

הכנסיות 93

89

בית ספר אלוין לצרכים מיוחדים

מוסלמי

המלך פייסל 3

90

גן אחינועם לבנים

יהודי

הממונה

91

מרפאת שניים ״קדמאני״

נוצרי

הנוצרים

92

בית ספר אל נהדה אל אסלאמיה יסודי ב׳

נוצרי

הנוצרים

93

כנסיית הקבר הקדוש

נוצרי

הנוצרים

94

גן אחינועם לבנות

יהודי

העומר

95

מסגד זאויה בוכ׳רליה

מוסלמי

ויה דלורוזה

96

כנסיית הכלא של ישו

מוסלמי

ויה דלורוזה 1

97

מנזר לנזירות

מוסלמי

ויה דלורוזה 10

98

בית ספר עומריה

מוסלמי

ויה דלורוזה 12

99

מנזר לטיני לשימור ארץ הקודש

מוסלמי

ויה דלורוזה 13

100

מפעל קרמיקה מקדסי

מוסלמי

ויה דלורוזה 15

101

מסגד בלאל בן רבאח

מוסלמי

ויה דלורוזה 16

נספחים

שם מוסד

רובע

רחוב

29

העיר העתיקה
30

שם מוסד

רובע

רחוב

מספר סידורי
102

עמותת אלהודא

מוסלמי

ויה דלורוזה 25

103

עמותת העיוורים

מוסלמי

ויא דלהרוזה 25

104

תוצגות מכון המקדש

מוסלמי

ויה דלורוזה 32

105

אכסניה ארמנית

מוסלמי

ויה דלורוזה 36

106

ההוספיס האוסטרי

מוסלמי

ויה דלורוזה 37

107

מנזר יווני ארתודוקסי

מוסלמי

ויה דלורוזה 39

108

מנזר הנזירות ציון

מוסלמי

ויה דלורוזה 41

109

מסגד זאויה נקשבנדיה

מוסלמי

ויה דלורוזה 58

110

כנסייה הפנים של ישו

מוסלמי

ויה דלורוזה 6

111

כנסייה לטינית

מוסלמי

ויה דלורוזה 8

112

מכללת שהידה דמיאנה קובטיה

נוצרי

ח׳אן הקופטים 8

113

האכסנייה הלותרנית לגרמנים

נוצרי

ח׳אנקה

114

מנזר חראלניוס — הכנסיה היוונית אותוד.

נוצרי

ח׳אנקה

115

בית ספר הודא

נוצרי

ח׳אנקה 6

116

מסגד ח׳אנקה סלאחייה

נוצרי

ח׳אנקה 6

117

בית המשפט של הכנסייה הלטינית

נוצרי

ח׳ואלדה

118

מרכז ספפורד לבריאות הילד

מוסלמי

חארת אלסעדיה 1

119

דיואן אל חג׳אזי

מוסלמי

חארת אלסעדיה 18

120

נאדי אבנאא אלקודס

מוסלמי

חארת אלסעדיה 19

121

מסגד עומרי הקטן

ארמני

רח׳ חב״ד

122

בית ספר ממלכתי דתי

יהודי

ככר בתי מחסה

123

בית ספר אחינועם לבנים

יהודי

ככר בתי מחסה

124

תלמוד תורה אדרת אליהו

יהודי

ככר בתי מחסה

125

מלון אמפיריאל

נוצרי

ככר עומר בן ח׳טאב

126

מדרשת ראשית ירושלים

יהודי

לוחמי הרובע בתש״ח

127

מסגד סידנא עומר

יהודי

ליד בית הכנסת הרמב״ן

מספר סידורי
128

מסגד הצריח האדום

מוסלמי

מאזנה חמרא (הצריח האדום)

129

ג׳מעיה אל אקצא אל עלמיה איסלאמיה

מוסלמי

מאזנה חמרא (הצריח האדום)

130

ישיבת אש התורה

יהודי

מול הכותל

131

ישיבת כולל נאות דוד

נוצרי

מוריסטן

132

מרכז מרטין לותר לקשישים

נוצרי

המוריסטן

133

מרכז מרטין לותר לפיתוח חברתי

נוצרי

המוריסטן

134

אלבוראק

מוסלמי

רחבת הר הבית

135

כיפת הסלע

מוסלמי

רחבת הר הבית

136

מסגד אל אקצא (הישן)

מוסלמי

רחבת הר הבית

137

מסגד מרואני

מוסלמי

רחבת הר הבית

138

ישיבת פורת יוסף

יהודי

מעלות הרב יהודה הלוי

139

בית הספר מורים לבנים

יהודי

משגב לדך

140

ישיבת הכותל

יהודי

משגב לדך 29

141

מרכז רחל יאית בן צבי

יהודי

משגב לדך 7

142

בית הכנסת בן זכאי

יהודי

משמרות הכהונה

143

בית הכנסת אליהוא הנביא

יהודי

משמרות הכהונה

144

בית הכנסת אסטמבולי

יהודי

משמרות הכהונה

145

בית הכנסת האמצעי

יהודי

משמרות הכהונה

146

מרכז ספיר

יהודי

משמרות הכהונה

147

אכסניית פטרה

נוצרי

דוד 1

148

מסגד סויקה עלון

ארמני

שוק עליון 14

149

משטרת תיירות

נוצרי

שוק הצבעים

150

מרכז דראסאת אלקודס (לימודי ירושלים)

מוסלמי

שוק הכותנה — ח׳אן תנכז

151

עמותת סידת בוסתאן לטיפול באם וילד

ארמני

שוק אלחוצר — רח׳ מקרוס

152

אכסניה CITADEL

ארמני

שוק אלחוצר — רח׳ מקרוס 20

153

אכסניית פאשא (לותרנית)

ארמני

שוק אלחוצר — רח׳ מקרוס 31

נספחים

שם מוסד

רובע

רחוב
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32

שם מוסד

רובע

רחוב

מספר סידורי
154

הפטריארכיה המארונית

ארמני

שוק אלחוצר (חב״ד)

155

מנזר מרי ג׳רגס לנזירות

נוצרי

שוק הקופטים 8

156

מנזר אלקסנדר שאפל

נוצרי

שוק הצבעים

157

ג׳מעית הספר הקדוש — ספרייה ינבוע

נוצרי

שוק הצבעים 132

158

מסגד אבו בכר

מוסלמי

בית הבד ח׳אן א׳ זית) חוש 2

159

בית מלון אל האשמי

מוסלמי

בית הבד

160

התחנה השבעית

מוסלמי

בית הבד 106

161

בית מלון אל ערב

מוסלמי

בית הבד 61

162

ח׳אן דיר אלסולטאן

נוצרי

בית הבד פינת אבו עצב

163

בית ספר אקבאט

נוצרי

בית הבד פינת אבו עצב

164

בטריארכיה אקבאט ארתוזוקס

נוצרי

בית הבד פינת אבו עצב

165

מינהלת חאג׳ ועומרה (צליינות למכה)

מוסלמי

בית הבד

166

עמותת שבאב (נוער) עיר עתיקה

מוסלמי

בית הבד

167

מנזר יווני אורתודוקסי

נוצרי

סיידה 2

168

מנזר יווני אורתודוקסי

נוצרי

סיידה 4

169

דאר לטיפול ביתומים ופיתוח חברתי

מוסלמי

עקבת אצילה

170

מנזר יווני אורתודוקסי

מוסלמי

עקבת בטיח׳ 1

171

עמותת ינבוע אל מחבה

נוצרי

עקבת בטיח׳ 15

172

בית מלון ()GOLDEN GATE

נוצרי

עקבת בטיח׳ 18

173

מנזר חבש

נוצרי

עקבת דיר חבש

174

מרפאת ח׳אלדיה

מוסלמי

מעלה ח׳לדיה

175

מרכז צאמד לחינוך חברתי

מוסלמי

מעלה ח׳לדיה

176

ישיבת שובו בנים

מוסלמי

מעלה ח׳לדיה

177

ישיבת כולל המערביים

מוסלמי

מעלה ח׳לדיה

178

מרכז העבודה בקהילה

מוסלמי

מעלה ח׳לדיה 37

179

בית ספר מילאוויה

מוסלמי

עקבת מילאוויה

מספר סידורי
180

מסגד מילוויה

מוסלמי

עקבת מילוויה 21

181

מרכז סראייה

מוסלמי

עקבת סראייה

182

בית ספר דאר איתאם (מקצועי)

מוסלמי

עקבת סראייה

183

מרכז סראייה הרפואי לאופטיקה

מוסלמי

עקבת סראייה 13

184

מסגד שיח׳ ריחאן

מוסלמי

עקבת שיח׳ ריחאן 49

185

בית מלון ח׳ליל אל רחמאן

מוסלמי

עקבת תקיה

186

גן ילדים הודא

מוסלמי

עקבת תקיה 30

187

ספריית ח׳אלדיה — שלוחה

מוסלמי

עקבת תקיה 32

188

בית ספר דאר איתאם (עיוני)

מוסלמי

עקבת תקיה 34

189

מסגד רסאסיה

מוסלמי

עקבת תקיה 40

190

בית ספר אחינועם לבנות

יהודי

פלוגת הכותל

191

בית הכנסת וכולל צוף דב״ש

יהודי

פלוגת הכותל 15

192

מנזר קתולי

נוצרי

פרנסיס 15

193

מסגד קלאוון

נוצרי

פרנסיס 4

194

כנסייה לטינית

נוצרי

פרנסיס 5

195

מנזר לטיני

נוצרי

פרנסיס 5

196

בית ספר קאדסיה בנות (ח׳ליל סכאכיני)

מוסלמי

קאדסיה 37

197

מסגד שיח׳ מכי

מוסלמי

קאדסיה 40

198

אכסניית קזאנובה

נוצרי

קזאנובה 10

199

עמותת ינבוע אל מחבה

נוצרי

קזאנובה  9מול מלון קזנובה

200

עמותת מנצור לנשים

נוצרי

קזאנובה  9מול מלון קזנובה

201

המרפאה האוסטרית הערבית (מקאסד)

מוסלמי

קנאטר חדיר ( הקמרונים)

202

בית ספר אנהדה יסודי א׳

מוסלמי

קנאטר חדיר ( הקמרונים) 9

203

מסגד ואלי אללה סידי מוחמד אל קרמי

מוסלמי

קרמי 9

204

דיור לנזירות במנזר הלטיני

מוסלמי

הנזירות — דיר אל עדס

205

דיר אל עדס

מוסלמי

הנזירות — דיר אל עדס 12

נספחים

שם מוסד

רובע

רחוב
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שם מוסד

רובע

רחוב

מספר סידורי
206

מנזר כנסייה ומגורים

מוסלמי

הנזירות — דיר אל עדס 15

207

ישיבת כולל האידרא

יהודי

רחבת הכותל

208

בית ספר סידת אלבילאר אספאניה

נוצרי

רחוב הכנסיות

209

מסגד אל חיאת

נוצרי

רחוב הנוצרים

210

בית אוניברסיטת בר אילן

יהודי

שוני הלכות ומשגב לדך

211

ישיבה אדרת אליהו

יהודי

212

בית הכנסת הרמב״ן

יהודי

213

בית הכנסת חב״ד

יהודי

214

בית הכנסת מנחם ציון

יהודי

215

ישיבה כוהנים ללימודי קודש

יהודי

216

בית הכנסת הקראי

יהודי

217

ישיבה חצר גליציה

יהודי

218

מרכז החינוך הספרדי

יהודי

219

בית המורשת

יהודי

220

אכסנית נוער

יהודי

221

מתנ״ס הרובע

יהודי

222

הנהלת הכותל המערבי

יהודי

 .14המקור :הרשות לפיתוח ירושלים .2013 ,סקר המוסדות בוצע על ידי ישראל קמחי.
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נספח ח :רשימת מוסדות דת בעיר העתיקה
מוסדות יהודיים
בתי כנסת

נספחים

החורבה
הרמב״ן
רבן יוחנן בן זכאי
אליהו הנביא
קהל ציון
האיסטנבולי
צמח צדק
הקראי
תפארת ישראל
ציון המצוינת
אהל יצחק

ישיבות
ישיבת הכותל
נתיב אריה
פורת יוסף
תורת חיים — עטרת ירושלים
בית עדת המערביים
חיי עולם שובו בנים
חצר רייסין
אדרת אליהו
כולל שומרי החומות

מוסדות נוצריים
כנסיות ומנזרים נוצריים
כנסיית הקבר הקדוש
הפטריארכיה הקופטית וכנסיית סנט אנטוניוס
סנטה הלנה — קופטית
7
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העיר העתיקה
36

הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית וכנסיית סנט הלנה וקונסטנטינוס
כנסיית מאר יעקוב — יוונית אורתודוקסית
כנסיית יוחנן (סנט ג׳ון) — ארמנית
מנזר דיר אברהם — יווני אורתודוקסי
מנזר וכנסיית מטוכיון גת שמנים — יוונית אורתודוקסית
אלכסנדר נייבסקי — רוסית פרבוסלאבית
כנסיית הגואל — לותרנית פרוטסטנטית
מנזר וכנסיית סנט חרלמבוס — יווני אורתודוקסית
הפטריארכיה הארמנית
דום פולסקי — פולנית קתולית
מנזר ספירידון — יווני אורתודוקסי
כנסיית האיחוד (הברית) — אוונגליסטית פרוטסטנטית
מנזר וכנסייה סנט אבתימיוס — יווני אורתודוקסי
מנזר וכנסייה סיידנאייה — יווני אורתודוקסי
מנזר סנטה קתרינה — יווני אורתודוקסי
מנזר וכנסייה סנט מיכאל — יווני אורתודוקסי
מנזר סנט גאורגיוס (ג׳ורג׳) יווני אורתודוקסי
כנסיית סנט סלבדור — פרנציסקנית — טרה סנקטה
מנזר סנט בזיליוס — יווני אורתודוקסי
מנזר תיאודורוס — יווני אורתודוקסי
מנזר סנט ניקולאס — יווני אורתודוקסי
מנזר האחיות רוזרי — קתולי
הפטריארכיה הלטינית — קתולי
מנזר מגאלי פנאגיה — יווני אורתודוקסי
מנזר פנטלימון — יווני אורתודוקסי
מנזר וכנסיית סנט ג׳ורג׳ — קופטי
הפטריארכיה היוונית קתולית
מנזר סנט מרי — קופטי
כנסייה ומנזר ע״ש יוחנן המטביל — יווני אורתודוקסי
כנסיית מרים של הייסורים — ארמנית קתולית
כנסיית הפרטוריום — יוונית אורתודוקסית
מנזר האחיות ציון — לטיני קתולי
כנסיית ההרשעה (ההלקאה) (פלגלסיון) — פרנציסקאנית קתולית
כנסיית הצלב — קתולית פרנציסקאנית
כנסיית סנט .ניקודמוס — יוונית אורתודוקסית

סנטה אנה — לטינית קתולית
מנזר הלנה וקונסטנטינוס — יווני אורתודוקסי
מנזר וכנסייה מאר מרון — מרוני
כנסיית הנצרתי (הנזרין) — מרונית
כנסיית המשיח — פרוטסטנטית
כנסיית סנט מרק — סיריאנית אורתודוקסית
כנסיית סנט תאודורוס — ארמנית
הפטריארכיה הארמנית וכנסיית סנט ג׳יימס — ארמנית
מנזר סנט ג׳ורג׳ — יווני אורתודוקסי
כנסיית המלאכים — (דיר אל זייתון) — ארמנית
גג קפלת דיר א־סולטאן — אתיופית קופטית
גג קפלת ״מדהנא עאלם״ וקפלת מיכאל הקדוש — אתיופית קופטית

נספחים

התחנות לאורך הוויה דלרוזה (חמש התחנות האחרונות בתוך כנסיית הקבר)
משפטו של ישו
הלקאה וכפיית הצלב
ישו נופל תחת הצלב בפעם הראשונה
מפגש ישו עם אמו
שמעון מקיריניה מסייע לשאת את הצלב
ניגוב פני ישו במטפחת ורוניקה
ישו נופל תחת הצלב בפעם השנייה
מפגש עם בנות ירושלים
ישו נופל תחת הצלב בפעם השלישית
הפשטת ישו מבגדיו
כפיתת ישו לצלב
צליבת ישו ושני הגנבים
הורדת גופתו של ישו מהצלב
הקבורה והתחייה

מוסדות מוסלמיים
מסגדים
אולמות תפילה בהר הבית — אל־חרם אל־שריף
אל־אקצא
אל־אקצא אל־תחתא
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העיר העתיקה

כיפת הסלע (קבת אל־סח׳רא)
האולם המרוואני (אורוות שלמה)
באב אל־רחמה — פתיחה חדשה — איננו מוכר על ידי ישראל כאולם תפילה או מסגד
באזורים אחרים בעיר העתיקה
בדר א־דין לוא׳לו
מצעב אבן עומיר
אל שובג׳י
צרע׳ת׳
א־זאוויה אל אפראניה
א־זאוויה א־נקשבנדיה
שייח ריחאן
אל־מאד׳נה אל־חמרא
שיח׳ מכי
אל־מצטפא
אבו בכר א־צדיק
א־רצאציה
אל קירמו
א סיופי
עלא א־דין אלבציר
בלאל אבן רבאח
אל ח׳אנקה א־צלאחה
קלא׳ון
אל קימרי
אל חיאת
עומר אבן אל ח׳טאב
עומר אבן אלעאץ
אל יעקובי
אל חרירי
סוויקת עלון
שיח׳ ע׳באין
עת׳מאן אבן עפאן
חאן א־סולטאן
אשורפאא׳
מוחמד מחארב
סידנא עומר (סגור)
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נספח ט :פרויקטים של הממשלה והעיריה בעיר העתיקה בשנים
2018-2006
מספר פרויקט

שם הפרויקט

1001

עמק צורים

1002

פתחת הקדרון

1004

עמק המלך צפון גידור

1005

עמק המלך צפון פיתוח

1006

טיילת האמצע

1007

עמק המלך מרכז

1008

עמק המלך דרום

1009

עבודות בגיא בן הינום

1011

סמבוסקי

1014

תכנון ותב״עות

1017

שביל אופניים ופעילויות שטחים פתוחים

1018

מסלול טיילת חוץ חומות

נספחים

1000

מורדות הר הצופים

בעיר העתיקה עצמה
מספר פרויקט

שם הפרויקט

1200

שיקום החומות

1202

תכנון סטטוטורי — העיר העתיקה

1203

השלמה ושיקום של השילוט

1204

מונומנטים
שיקום המרחב הציבורי

1240

אתרי מורשת**

1243

בור ירמיהו

1220

שיקום שפ״ע ראשוני

1254

שיתוף ציבור
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במרחב
שם הפרויקט

מספר פרויקט
1450

ניהול תנועה וחניה

חדש

הסדרת חניוני אוטובוסים

1700

המוצר התיירותי

שטחים פתוחים
שם הפרויקט

מספר פרויקט

אכיפת שטחים פתוחים

1052

ניקיון העיר העתיקה
מספר פרויקט

שם הפרויקט

333

ניקיון ואחזקה
ניקיון הר הזיתים

1253

אכיפה
שיקום המרחב הציבורי
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1205

שער יפו

1209

באב חוטה

1210

שפת רחוב

1211

הגיא ורחבות שער שכם

1212

נגישות ושיפוץ ופיתוח שירותים ציבוריים

1216

הרובע המוסלמי

1218

עיר דוד — אמפי ,שיקום גיחון ,שבילים

1219

ברכת חזקיה

1222

קארדו

1225

גגות גליציה

מספר פרויקט

שם הפרויקט

1224

גן בוני ירושלים

1230

רכבל קידום תכנון

1236

מערת צידקיהו

1239

הגן היווני

1235

תאורת מונומנטים

1208

קידום זמינות

1246

שער האשפות

1214

מסלול הרובע הנוצרי

1233

מסלול ויה דלורוזה

1237

מסלול בית ראשון

1215

מסלול הרובע היהודי

1244

שאטלים

1213

רחוב הפטריארכיה הארמנית

1234

העתקת תחנת המעבר

12341

תחנת מעבר זמנית

12151

שיקום חזיתות

1206

הר ציון כולל טיילת

1247

מסלול בית שני

חדש

פיתוח מעלה עיר דוד

חדש

פאסדה — רחוב הנביאים

חדש

שדרוגי מסלולים בעיר העתיקה

חדש

חפירות ארכיאולוגיות

חדש

מיפוי ייעודי לעיר העתיקה — GPS

חדש

התקשרות עם מומחה בין לאומי

חדש

התקשרות עם מחקר מלווה

נספחים

1223

רחבת הכותל הדרומי
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נספח י :מסמך — גודש באתרי תיירות ודרכים להקלה
מאת :ישראל קמחי ,עומרי גסטר וליאור רגב
צוות תכנון תיירות במכון ירושלים לחקר ישראל2013 ,

מבוא
גודש וצפיפות באתרי תיירות היא תופעה מוכרת וידועה במרבית ערי התיירות בעולם
ובעיקר בערי תיירות היסטוריות או ערי צליינות .הגידול בתנועת התיירות העולמית
והביקוש הגואה לבקר באתרים בעלי העניין המיוחד יוצר שורה ארוכה של בעיות המשפיעות
על נוחות הביקור של התייר ,על היבטים סביבתיים שונים ועל אוכלוסיית התושבים דיירי
הקבע .ערים היסטוריות מטבען הן ערים צפופות ,אם ערים אלה מאוכלסות ומוקפות
לעיתים חומה ,גוברת בהן הצפיפות והגודש לא רק בחדשי השיא של התיירות הנכנסת
לארץ כי אם גם במרבית חדשי השנה .בערים היסטוריות כאלה ,ובירושלים בכלל זה,
מרוכזים בשטח מצומצם מאד אתרי ביקור רבים בעלי כוח משיכה מיוחד .האתרים האלה
הם גם אתרי צליינות מובהקים נוצרים תורים ארוכים של תיירים המבקשים לבקר בו זמנית
במקום .בנוסף לזאת ערים היסטוריות עתיקות אינן נגישות ומערכת הדרכים המוליכה
אליהן וזו הנמצאת בתוכם לא מסוגלת לשאת תנועה רבה ובעיקר לא את האוטובוסים
הגדולים המביאים את אלפי התיירים קרוב ככול האפשר לאתרים המבוקשים .בירושלים
האתרים המבוקשים ביותר הם :העיר העתיקה וסביבתה ,ובתוך כך כנסיית הקבר ,והוויה
דולורוזה ,הכותל המערבי ,והחראם אל שריף — הר הבית .הכנסיות במורדות הר הזיתים,
כנסיית כל העמים ,אנה מגדלנה והכנסיות האחרות מהוות מוקד משיכה נוסף באגן העיר
העתיקה .מקום של גודש נוסף בירושלים הוא הכפר עין כרם שאף הוא מרובה אתרים
מקודשים ,ומערך הנגישות שלו הוא של כפר מזרח תיכוני צפוף שלא נבנה לענות על
תנועה מוטורית מודרנית.
בנוסף להיבט הפיזי של ריכוז האתרים המבוקשים בשטח מצומצם ובנגישות בלתי מספקת,
קיים ההיבט של סוגי המבקרים ומשך זמן שהותם בעיר .בממוצע שוהה תייר מחו״ל
בירושלים כשלושה ימים ,אולם יש כחצי מיליון תיירים לשנה שהם תיירי יום שאינם לנים
בירושלים וגם הם מבקשים לבקר באותם אתרים קדושים .זמנם של אלה קצוב ,בין אם
הם באים ארצה בקרוז דרך הים או בטיסה בת יום אחד מנופש בתורכיה או מאילת .בנוסף
לתיירי היום מקיימת גם התיירות הישראלית המקומית שמהווה בחדשי הקיץ נתח גדול
מכלל המבקרים בירושלים .כל אלה יוצרים בחודשי השיא גודש של תיירים העולה בהרבה
על הרמה האופטימלית של קיבולת האתרים המבוקשים ביותר.
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הגודש הנוצר פוגע לעיתים בחוויית הביקור ,במרקם הפיזי ובערכים הייחודיים הנקשרים
לאתר; בהגדלת כמות הלכלוך והזיהום ,בהגדלת העומס על התשתיות המקומיות ובהפחתת
היעילות של שירותי התיירות באופן כללי .התוצאה המצטברת היא פגיעה בשירות הניתן
לתיירים ,הפחתת היכולת של תיירים לרכוש שירותים ומוצרים בכלכלה המקומית ותחרות
לא הוגנת על שירותים מקומיים הפוגעת ברמת השירות לאוכלוסייה המקומית.
הצפיפות באתרי תיירות ניתנת לחלוקה לשני סוגים עקריים:
צפיפות קבועה ,אשר באה לידי ביטוי בזמני המתנה ארוכים בכניסה לאתר ,התקהלות
יתר ועומס מבקרים ברחבי האתר עצמו .צפיפות זו דורשת תכנון וניהול מתמשך על מנת
להפחיתה.

נספחים

צפיפות זמנית ,כזו המתרחשת בתקופות נקודתיות לאורך השנה .צפיפות זמנית יכולה
להתרחש בזמן חופשת הקיץ ,בחגים לאומיים ,בפסטיבלים הנערכים במתחם ,בטקסים,
ובחגיגות וסופי שבוע .הערכות להפחתת צפיפות זמנית תבוא לביטוי בתוספת עובדים
זמניים ,פיזור נקודות מזון ושתייה באתר ,תגבור דרכי ההגעה לאתר ואבטחה נוספת.
פעולות אלו מתבצעות בשגרת התפעול של רבים מאתרי הביקור .צפיפות זמנית מקשה
יותר על הניהול והארגון ביחס לצפיפות הקבועה .זאת משום שתנודות במספר המבקרים
לא תמיד ניתנות לחיזוי מראש ,ולכן היא אינה מאפשרת הערכות והקצאת משאבים
מתאימה בזמן אמת .הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם צפיפות ועומס באתרים היא
לנהל בצורה אקטיבית את חווית הביקור.
שלושה גורמים חשובים לניהול חוויית הביקור:
מידע להתמצאות כללית :המבקרים במקום חשים צורך להתמצא בסביבה כדי להבין את
החשיבות והייחודיות של האתר .מתן מידע מילולי קצר בנקודות מפתח על החשיבות של
האתר תסייע להבנה ,להתמצאות ולשביעות הרצון מהביקור.
מפת התמצאות וסימון שבילים להליכה :מתן מידע מרחבי וסביבתי ,כולל נתיבי הליכה
מוסדרים ,חשוב להגברת ההתמצאות ולהנאה של המבקרים .יצירת נתיבי הליכה משולטים
היטב מסייעת להגברת זרימת המבקרים.
שיעור צפיפות נתפסת :הצפיפות הנתפסת בעיני המבקרים חשובה לתחושת ההנאה של
המבקרים .אתר הנתפס כעמוס מדי גורם לתחושת אי נוחות של המבקרים בו ,כמו גם
לחוסר יכולת ליהנות מהאפשרויות שהאתר מציע.
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ארגון התיירות העולמי ) (WTOהכין בשנת  2004מדריך המספק המלצות כלליות
להתמודדות עם עומסים באתרי תיירות ,טבע ומורשת .ניהול העומסים אינו מסתכם
במנהלי האתר עצמו ,אלא כולל רשת שלמה של בעלי עניין המעורבים בתנועת התיירים.
אלו כוללים את סיטונאי התיירות ,המדריכים ,חברות ההסעה והרשויות הציבוריות
המקומיות העוסקות בתחבורה בהקשר התיירותי .כדי להגיע לניהול יעיל ומוצלח מוטב
ליצור שיתופי פעולה בין הגורמים השונים.
8

קיבולת העיר העתיקה :מוקדי הגודש וצווארי הבקבוק

בסקר שנערך בעיר העתיקה במסגרת עבודת התכנון למקום ,אותרו מוקדי־גודש וצווארי־
בקבוק בצירים ובאתרים שונים .קיימים בעיר העתיקה מספר צירים עמוסים בנקודות־
זמן על פני השבוע וכמה מתחמי־תיירות מובהקים בהם מתקיים גודש תיירותי .הצירים
העמוסים והצפופים ביותר הם :רחובות בית הבד ,הגיא ,רח׳ דוד והוויה דלורוזה .למעט
רחוב דוד ,רוב העומס הוא תוצאה של תנועת אוכלוסייה מקומית ותיירות־פנים ,בעיקר
בימי שישי ושבת ,ולאו דווקא של תיירות־החוץ.
ציר הויה־דולורוזה עמוס ביותר בעיקר בימי שישי ושבת .לא נמצא קשר בין העומס
בצירים לבין העומס באתרים (כולל כנסיית הקבר) ,וזאת כנראה משום שהחלק הארי
של התנועה בצירים הראשיים היא של התושבים .כמו כן נמצא שמקורם של העומסים
הגדולים בעיר העתיקה הוא כתוצאה של אירועים וחגים ולא עקב תיירות־חוץ יום־יומית
רגילה — עובדה שיש להביא בחשבון בתוכנית הפעולה לעתיד.
עומסים משמעותיים זוהו בשלושה מתחמים עיקריים:
 .1כנסיית הקבר — האתר המבוקש ביותר ,בעיקר לנוצרים אורתודוכסים ,ארמנים
וקתולים וכן למבקרים שבאים ממניעים שאינם דתיים .קבוצות רבות של צליינים
באות לעיר העתיקה ומקיימות תהלוכה לאורך  14התחנות של דרך הייסורים ,אשר
חמש האחרונות שבהן נמצאות בתוך הכנסייה והאחרונה היא הקבר הקדוש עצמו.
בכנסייה נוצָרים צווארי־בקבוק בשתי נקודות עיקריות :האחת בשער הראשי ,שהוא
הפתח היחיד המשמש לכניסה ויציאה ,והשנייה בכניסה הצרה אל מבנה הקבר
(האדיקּולה) שיכול להכיל מספר קטן של מבקרים .תור תמידי משתרך בכניסה אליו.
בדיקה שהתבצעה לאחרונה העלתה כי ממוצע הנכנסים בחצי שעה לכנסיית הקבר
ביום רגיל הוא  ;273ביום א׳ ממוצע הנכנסים בחצי שעה הוא  411והשיא היה  503איש
בחצי שעה .בחג הפסחא נצפה שיא של  562מבקרים בחצי שעה .הכניסה המזרחית
 8מבוסס על פרק מעבודתו של ד״ר קובי כהן הטב בצוות תכנון לעיר העתיקה משנת .2009
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לרחבת הכנסייה היא העמוסה ביותר .העומס בכניסה המערבית נמוך יותר והעומס
בכניסה הצפון־מזרחית (דרך הכנסייה האתיופית) הוא הדליל ביותר .אשר למספר
הנכנסים לקּפלת הקבר ,ההבדל קטן :ביום ראשון נצפו  91מבקרים בממוצע לחצי
שעה ,וביום רגיל —  83מבקרים .אורך התור הממוצע בקפלת הקבר ביום ראשון היה
 31דקות לעומת  22דקות בשאר ימות השבוע .ההבדל באורך התור נובע מכך שביום
א׳ קפלת הקבר נסגרת פעמיים לרבע שעה בשעות אחר הצהריים לצורך טקסים,
בעוד שביום רגיל היא נסגרת רק פעם אחת .משך השהייה הממוצעת של כל מבקר
בקפלת הקבר הוא כשתי דקות .כשהתור ארוך יותר ,משך השהייה מתקצר .תצפיות
בתוך כנסיית הקבר העלו כי אין הבדל רב בין מסלולי הביקור של קבוצות התיירים
לבין אלו של קבוצות הצליינים ,פרט למשך השהייה בכנסייה — התיירים שוהים בה
כ־ 45דקות והצליינים שוהים בה כ־ 65דקות בממוצע .כנסיית הקבר נחשבת לצוואר
הבקבוק התיירותי הפקוק ביותר בעיר העתיקה .לבעיה המוּכרת הזאת הוצעו בעבר
9
מספר פתרונות אך הם לא יושמו והמצב הבעייתי נותר על כנו.

נספחים

 .2הר הבית והכותל המערבי הוא ללא ספק המקום החשוב ביותר למוסלמים וליהודים
המבקרים בעיר העתיקה .מתחם זה חשוב גם לתיירים ולמבקרים שבאים לאו דווקא
מסיבות דתיות .אף שהכותל נחשב לאתר המתוייר ביותר בעיר העתיקה ,לא ניכרת
בו צפיפות במרבית ימות השנה בזכות הרחבה הגדולה הפונה אליו ,למעט בשלושת
הרגלים — פסח ,שבועות וסוכות — בהם שוררת ברחבת הכותל צפיפות רבה המחייבת
היערכות מיוחדת .היערכות זו אכן נעשית בהצלחה באחריות משטרת הבירה ,כולל
ניהול ביטחוני ותחבורתי של כל מערך התנועה אל העיר העתיקה ובתוכה וסגירתה
לתנועת כלי־רכב .אחד הגורמים המרכזיים המאפשרים שליטה בניהול התנועה בכותל
המערבי הוא קיומן של כניסות אחדות אל הרחבה.
 .3הרובע היהודי אף הוא מוקד־משיכה למבקרים ולתיירים יהודים בכל ימות השנה,
במיוחד בחגים ובחול המועד .צוואר הבקבוק העיקרי בתחומי הרובע נמשך לאורך
הרחובות המסחריים ובעיקר רחוב תפארת־ישראל לכיוון מדרגות רבי יהודה הלוי
בואכה הכותל המערבי .מתכנני הרובע היהודי המחודש ראו לנכון להפריד בין
הפעילות המסחרית לבין אזורי המגורים וייחדו את רחבת הרובע ואת רחוב תפארת־
 9בשנת  ,1997במסגרת ההיערכויות לקראת שנת  ,2000נכתבו הדברים הבאים בתוכנית האב הארצית
לתיירות ביחס לכנסיית הקבר (הדגשים במקור) :״האתר המרכזי והחשוב ביותר לנצרות — כנסיית
הקבר — סובלת מבעיות בטיחות קשות ,כולל :גישה קשה לאתר לרכב חירום והצלה והיעדר יציאת חרום
אשר תאפשר פינוי במקרה אסון...נקודת התורפה העיקרית של כל מערך התיירות היא גומחת הקבר
בכנסיית הקבר ,אשר קיבולתה המקסימלית נאמדת בכ־ 2000איש ביום .נקודה זו מהווה נקודת תורפה
של כל המערך הצלייני ,שכן כל הצליינים הקתולים והאורתודוקסים יבקשו לבקר במקום זה .לפתרון
בעיה זו הועלו מספר רב של רעיונות ,החל מסגירת הגומחה לביקור בתקופות־שיא וכלה בכך שכל קבוצה
תשלח נציג או שניים לביקור״ .ראו :י .קורץ ,ישראל אלפיים :דוח מסכם ,1997 ,עמ׳ .66-65
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ישראל לפעילות מסחרית־תיירותית ,אלא שהתכנון צפה בשעתו בעיקר עומס בתיירות
מחו״ל ולאו דווקא נוכחות גבוהה של מבקרים ישראלים ,זה שיוצרת עומס רב בעונות
השיא בחגים.
חשוב להדגיש שתכנון התנועה האנושית וניהול צווארי־בקבוק צריכים להתייחס לכל
אתר בהתאם לאופיו ולציפיות המבקרים בו ,על פי האפשרויות הפיזיות הקיימות בו ,על
פי תגובות התושבים ועוד .ייתכן מאוד שבאתרים בעלי אופי דתי במיוחד ,הצפיפות אינה
פרמטר חד־משמעי כי יחס המבקרים אליה לא יידמה ליחסם אל הצפיפות באתרים אחרים.
שכן עולי־רגל המגיעים לאתרים ממניעים דתיים מובהקים ,עשויים להתייחס אל הצפיפות
כאל חוויה קהילתית חיובית ,בעוד שאלה שאינם מבקרים שם מסיבות דתיות עלולים
לחוש אי־נוחות רבה כתוצאה מן הצפיפות.

כושר נשיאה
לאתרי ביקור יש כושר נשיאה מוגבל וקיבולת אופטימלית מעבר לקיבולת הזאת נפגמת
חווית התייר ולאתר עצמו נשקפות סכנות שונות .לכן יש לאמוד ולמדוד את הקיבולת
האופטימלית תחילה ורק אח״כ ניתן יהיה לנקוט באסטרטגיה שתגביל את מספר המבקרים
לגבול כושר הנשיאה ולמספר האופטימאלי של מבקרים.
כדי שניתן יהיה להשתמש בקיבולת הנשיאה כמכשיר אסטרטגי לניהול האתר דרושה
בקרה על מספר התיירים המבקרים מחד ויכולת הגדלה והרחבה של טווח זמן הביקור
מאידך ,לרוב דרושים שניהם גם יחד .הניסיון בעולם מצביע כי ניתן לשפר את זרימת
התיירים גם אם לא ניתן להגביל את מספרם .אפשר להגביל את כמות המבקרים לפרקי
זמן קצובים .ראוי גם להזכיר כי תפיסת הגודש וצפיפות היתר נתפסת בצורה שונה אצל
מבקרים שונים .צליינים עשויים לקבל את הגודש בצורה חיובית יותר מתיירים אחרים,
גם מבחינה חוייתית ופסיכולוגית.
הצעדים הננקטים באתרים שונים בעולם במטרה להגיע לקיבולת האופטימאלית ומתאימים
גם לכנסיית הקבר בירושלים נחלקים לטיפול ברכיב הזמן ,לטיפול בנושא המרחב,
ולטיפול בתנועה אל האתר וממנו.

הקמת מרכז ניהול והכוונת תנועה
ההמלצה הראשונה שלנו לטיפול בבעיות הגודש היא הקמת גוף מנהל ומנטר לעיר
העתיקה וסביבתה .גוף כזה יקבל סמכויות רבות בתחומי התנועה ,החניה ,תנועת הולכי
הרגל ,קביעת מסלולי הליכה ופיקוח על האתרים המבוקשים והגדושים ביותר .חשיבות
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הניהול נובעת מהתנודות הרבות במהלך השנה ולעיתים במהלך היממה על תנועת התיירים
והגודש הנוצר באתרים מסוימים .יש צורך בניטור מתמיד של התנועות ויצירת הגודש
התיירותי ולכן כה חשוב הניהול והניתוח המסודר של הנתונים בכל ימות השנה תוך כדי
קבלת החלטות יום יומיות בהכוונת התנועות וניהול זרימת האוכלוסייה המקומית וזו של
התיירים ברחבי העיר העתיקה ובסביבתה.
הטיפול בבעיית הגודש מתחלק לשני מרכיבים עיקריים הטיפול בזמן והטיפול במרחב.

הטיפול ברכיב הזמן:
 הגבלת משך הזמן לביקור לכל קבוצה — באחריות המדריך ,הרחבת שעות הפתיחה
ככול שרק ניתן .גם אם הדבר מחייב התקנת תאורה טובה לעת חשכה בדרך אל האתר
ובתוכו.
 לדאוג להרחבת שעות הביקור גם בכנסיות אחרות בעיר העתיקה הנסגרות בשעות
הצהריים ומחייבות את התיירים להסתגל ללוחות הזמנים שהן קובעות.

נספחים

 יצירת מערכת מידע אלקטרונית המציגה בזמן אמת מידע על עומסים צפויים
ואפשרויות נסיעה או הליכה חלופיות אל האתר ובתוכו.
 רישום מוקדם של הקבוצות המבקשות לבקר באופן מאורגן וקבלת לוח זמנים
מראש.
 מומלץ להציג כמה נתיבי הליכה מעגליים או אורכיים חלופיים ,מסומנים היטב ,כדי
לאפשר זרימה של מבקרים באתר .לאורך נתיבי ההליכה אל האתר מומלץ להקצות
מקום מוצל לישיבה ממושכת ,הדרכות ומנוחה .מוצע ללוות את המסלולים בסדרנים
המזרזים את המבקרים לנוע.
 ברחבי האתר מומלץ להציג מפות ברורות בהן מסומן המקום הנוכחי של המבקר,
ביחס לאטרקציות ואתרי הביקור המומלצים בהמשך .יש לוודא כי שלטים אלו מציגים
מידע קצר ופשוט כדי למנוע התקהלות לידם .מקום מועדף לשלטים אלו הינו בסמוך
למקומות ההמתנה של תיירים בכניסה לאטרקציות נבחרות .גם כאן ,יש להעדיף
מיקום צדדי שאינו מפריע לזרימת התור.
 מתן הסברים מוקדמים קודם ההגעה לאתר כדי לחסוך זמן למתן הסברים בתוך האתר
עצמו ,לרבות הפצת חומר רלוונטי על ידי המדריכים בכתב מראש ,טרם ההגעה
לאתר.
 הצבת אמצעי המחשה בכמה שפות לפני הכניסה לאתר כדי שהמבקרים העומדים
בתור יעבירו את זמן ההמתנה בצורה מועילה ומסיחת דעת מעצם ההמתנה.
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 תוספת סדרנים במקום המסייעים ופותרים בעיות .סדרנים אלה עוזרים לתנועה לזרום
ועוזרים להשקטת המבקרים.
 שימוש באמצעים אלקטרוניים להסברים (אוזניות ,או טכנולוגיות אחרות) ,גם הסברים
לעיוורים ,כדי להחיש את מהלך הביקור ,לקצרו ככל הניתן ולהחליש את רמת הרעש
באתר עצמו .יש לאסור על השימוש במגפונים לסוגיהם.
 יצירת אווירה נוחה עם אמצעים המסייעים להעביר את הזמן בעת ההמתנה בתור,
כגון סרטים על אקרנים המספרים את תולדות המקום וסביבתו ,חלוקת חומר הסברה
לקריאה בעת ההמתנה.
 יצירת מפלסי צפייה שונים על אובייקטים ספציפיים ובכך לאפשר בו זמנית ליותר
אנשים לראות את המוצגים .עם זאת יש לאפשר מסלול חופשי לאלה שאינם נעצרים
להתבוננות מעמיקה.
 כדי למנוע תורים סביב נקודת הקבר עצמו בכנסייה ,ניתן להשתמש בטלוויזיה
במעגל סגור ולהציג את המקום הספציפי בכמה אזורים אחרים של הכנסייה שהם
פחות צפופים.

טיפול ברכיב המרחב:
 להוסיף כניסה או כניסות נוספות לאתר כנסיית הקבר על אף הקשיים המוכרים
בנושא.
 לכוון את אלה שביקרו אל עבר יציאה אחרת מהכניסה הראשית.
 לחלק את המבקרים לאזורים שונים בתוך האתר על ידי סדרן המכוון ומזרז את תנועת
המבקרים.
 להתקין במקום מרכז בקרה עם מצלמות השולטות בו זמנית על כל אזורי הכנסייה
ומאפשר הכוונה לאזורים פחות צפופים או מונע ומעכב כניסה של קבוצות נוספות.
 יצירת מסלול מהיר ונפרד למבקרים המבקשים להתרשם בלבד ומסלול איטי יותר
לאלה המבקשים להתעמק במוצגים או להתפלל באתר בקדוש.
 לנהל ולפצל את תנועת התיירים הנכנסת לעיר העתיקה לרחובות שונים .במקרה של
צליינים נוצרים אין מנוס מלטפל בוויה דלורוזה ,הן על ידי שיפור התשתיות ,והן על
ידי בקרת כניסה בשער האריות והכוונה הקבוצות לפי מידת הצפיפות ברחוב .ניתן
לעצור בקטעים שונים של הרחוב בהתאם ללחצים לאורכו ,הדבר מצריך בקרה לאורך
כל הציר והשהייה של קבוצות לאורך התחנות השונות מבחינת משך מתן ההסברים
והמנוחה.
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 יש ליצור אזורים מוצלים עם אפשרויות ישיבה לאורך הוויה דלורוזה כדי לעכב
ולחלק את זרימת הצליינים לפרקי זמן קצובים .בכל תחנה כזאת יהיו אמצעי המחשה
והסברים שיאפשרו את ההכוונה של הקבוצות בפרקי זמן סבירים.

ניהול תנועה
רשת הדרכים הסובבת את העיר העתיקה והכבישים המוליכים אליה עמוסה מאוד כיוון
שהיא משרתת תושבים ומבקרים כאחד .רשת הדרכים שבין החומות היא רשת היסטורית
והאפשרות להרחיבה ולהתאימה לצרכים החדשים מוגבלת ואף אינה רצויה .רשת זו מורכבת
ברוּבה מסמטאות להולכי־רגל ויכולה לשרת את התיירות הרגלית .המציאות היא שלחלק
מהסמטאות האלה זולגת גם תנועה של כלי־רכב ,לעִתים תוך תמרונים מסובכים ותוך סיכון
הולכי־הרגל .היצע החניה בין החומות ובסמיכות אליהן אינו עונה על הביקוש התיירותי.
במגרשי החניה שבין החומות יש כ־ 560מקומות־חניה בעיקר לכלי־רכב פרטיים ולכן
התושבים והמבקרים הרבים חונים מחוץ לחומות ,על רשת הדרכים ובחניונים הקיימים.

נספחים

סגירת חלק מהחניונים בשבתות מגבירה עוד יותר את העומס בסופי השבוע .בעת אירועים
רבי־משתתפים בימי־חול לא מצליחים גם החניונים הקיימים לענות על הביקוש .הסקרים
האחרונים מצביעים על צורך בפתרונות מי ָדיים עקב השימוש הרב בתחבורה הציבורית
וברכב הפרטי באזור העיר העתיקה .בסקר עמדות תיירים שערך מכון ירושלים לחקר ישראל
(כיום :מכון ירושלים למחקרי מדיניות) בשנת  2007נמצא כי מחצית מהמבקרים היהודים
בעיר העתיקה מגיעים ברכב פרטי ,שליש בתחבורה ציבורית ,בעיקר באוטובוסים ,ו־17%
מגיעים ברגל .תושבי מזרח־ירושלים מגיעים ברובם ( )59%ברגל .החרדים מגיעים בעיקר
באוטובוסים ( )54%והחילונים והמסורתיים מגיעים בעיקר ברכב פרטי.
את תנועת התיירים באוטובוסים יש לכוון עוד בטרם הגעתם לשערי העיר ,או לכל המאוחר
עם הכניסה לירושלים .לשם כך מוצע לנקוט בפעולות הבאות:
 להקים מרכז ניהול תנועה לנושא התיירות בכלל ולהכוונת אוטובוסים של תיירים
בפרט .המרכז יפעל בתאום עם המרכז הקיים לניהול תנועה בעיר .ירושלים מרושתת
במצלמות העוקבות אחר התנועה ומאפשרות לנהל אותה ביעלות .האוטובוסים
לתיירים לא זוכים היום לטיפול מיוחד ,יש צורך בהכוונה שלהם אל אזורים פחות
צפופים ואל מקומות חניה פנויים הקרובים לאתרים המבוקשים.
 יש לצייד כל אוטובוס לתיירים במסכי בקרה אלקטרוניים בהם יוכלו הנהג והמדריך
לקבל מידע עדכני בזמן אמת על העומס בכבישים המוליכים אל האתרים שהם
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מבקשים להגיע ,את מספר מקומות החניה המתפנים בסמוך לאתרים המבוקשים ,כמו
גם משך הזמן שמותר להם לחנות ומה עלות החניה.
 תחנות חנה וסע לתיירים .יש להקים חניון גדול לאוטובוסים של תיירים בכניסות
לעיר ,בעיקר לאוטובוסים של תיירי היום .התיירים יעברו בכניסה לעיר לרכבת הקלה
או לשאטל ויגיעו אל תחנות הסמוכות לעיר העתיקה ,במקרה של שאטל ראוי להבטיח
עבורו נתיב מיוחד.
 יש להקים יחידת פיקוח תיירותית שתאכוף את ההסדרים המוצעים בכל הנוגע לחניה
של האוטובוסים סביב לעיר העתיקה.

ניהול תנועת הולכי הרגל אל האתרים המבוקשים ביותר:
 יש לבחון את האפשרות להכוונה של הולכי הרגל למסלולים אלטרנטיביים בשעות
ובימי עומס( .למשל תנועה משער יפו לכותל יכולה להתנהל בשלושה מסלולים
נפרדים ,לכנסיית הקבר משער יפו בשני מסלולים) משער האריות בנתיב היסורים,
אך ניתן גם להגיע דרך שער הפרחים והשער החדש .הכניסה בשערים האחרים מצריכה
הכוונה ממרכז הניהול.
 לשפר את התשתיות הפיזיות (ריצוף ,מדרגות וכד׳) כדי לאפשר זרימה שוטפת ומהירה
יותר.
 להוסיף לאורך הדרכים המוליכות לכנסיית הקבר תאורת רחוב טובה יותר מהקיימת
כדי להרחיב את שעות הביקור גם לשעות הלילה.
 להוסיף שילוט הכוונה הכולל גם נתיבים חלופיים.
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נספח יא :מסמך — תוכנית להקלת הגודש באתרים נבחרים
מאת :ישראל קמחי ,עומרי גסטר וליאור רגב
צוות תכנון תיירות במכון ירושלים לחקר ישראל2013 ,

תקציר
רקע
ירושלים ,בדומה לערים היסטוריות אחרות המושכות תיירות ,מאופיינת בריכוז אתרי
תיירות בשטח גאוגרפי מצומצם ונגישות תחבורתית מוגבלת .היעדר נגישות מתאימה
לתחבורה מודרנית ,קשיי חניה ,צפיפות וגודש מתמשכים מכבידים על משיכת התיירים
לעיר ופוגמים בחווית התייר .לקשיים אלו השלכות סביבתיות ,חברתיות וכלכליות בלתי
רצויות נוספות .התמודדות עם התופעה מחייבת נקיטת צעדים שחלקם ניתנים ליישום
בטווח הזמן המיידי ,חלקם בטווח הבינוני־ארוך.

מטרת העבודה להציג צעדים ודרכים להתמודדות עם הגודש התחבורתי והאנושי הקיים
באתרים שונים בעיר העתיקה.

נספחים

המטרה

השיטה
העבודה מסתמכת על עבודת שדה באתרים השונים ,שעיקרה תצפיות ובדיקת המצב
בשטח; שימוש בתצלומי אוויר ומיצוי ידע מעבודות קודמות ומאזורים שונים בעולם.

הממצאים
המסמך מציע המלצות להקלת הגודש באתרים הבאים :כנסיית הקבר ,הר הבית ,הכותל,
שער האשפות ,ויה דולורוזה ,כנסיית גת שמנים ותצפית הר הזיתים.
מוצעות המלצות לניהול הביקור באתר ,שיפור מערך התחבורה והסדרת התנועה של הולכי
הרגל.

המסקנות
ההמלצות העיקריות:
א .יצירת מסלולים לבעלי עניין שונים בכנסיית הקבר (צליינים המעוניינים להתעמק,
ותיירי תרבות המעדיפים מסלול קצר).
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

הוספת סדרנים;
יצירת מערכת לניהול תורים בכניסה אל מבנה הקבר בתוך הכנסייה;
איסור על תנועת כלי רכב ואכיפה יעילה בציר הוויה דולורוזה;
הוספת עמדות בידוק נוספות בעלייה אלהר הבית;
הפרדה בין חניית המכוניות וחניית האוטובוסים בהר הזיתים ,הגבלת משך החניה
ואכיפה יעילה;
הרחבת הכביש המוביל להר הזיתים.

הפעולות הנדרשות
בכנסיית הקבר
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.

הכוונה טובה אל הכנסייה :הוספת שילוט בצבעים שונים לשפות השונות;
בחינת האפשרות של הצבת ספסלים והצללה ברחבת הכניסה לכנסייה;
הצבת סדרנים ברחבי האולם לניתוב וזרוז תנועת המבקרים ,ניהול העומסים;
הצבת חבלים ברחבה ליצירת תורים מסודרים ומניעת דוחק וצפיפות;
הגבלת משך הביקור בקבר עצמו;
החלפת מעקות המשטרה בחבל כדי למנוע דוחק;
יצירת מסלולים ברחבי הכנסייה המיועדים למבקרים בעלי עניין שונה )1( :מסלול
מהיר למבקרים המבקשים רק להתרשם מערכה ההיסטורי־תרבותי של הכנסייה ()2
מסלול איטי לצליינים ולאלו המבקשים להתפלל במקום;
עידכון מראש של מורי דרך וראשי קבוצות המבקרים בכנסייה באשר לשעות
הפתיחה.
פרסום השעות במקום נגיש באתר האינטרנט של  I Travel Jerusalemובפרסומים
של משרד התיירות המיועדים למדריכים.
הצבת שילוט במקום בולט בכמה שפות באשר לשעות הפתיחה של הכנסייה;
עידוד קבוצות להגיע בשעות מאוחרות בערב כאשר העומס קטן יותר.

ניהול זמנים:
א.
ב.
ג.
ד.
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רישום מוקדם וקביעת מועד לביקור לפני ההגעה לאתר;
בעת הגעת הקבוצה ,יינתן לה מיקום בתור .הקבוצה תהיה רשאית לתור את הכנסייה
עד למועד שנקבע לה להיכנס לאתר הקבר;
מבקרים עצמאיים יקבלו מספר בדומה לקבוצות;
מבקרים שסיימו את סיור ההתרשמות בחלקי הכנסייה וטרם הגיע תורם לבקר בקבר
יוכלו להמתין במקום מיועד ולא ליד הקבר עצמו;

ה .יש לאכוף את השימוש באמצעים אלקטרוניים להדרכה ושמע שלא מפריעים
למבקרים;
ו .לבחון אפשרות להשכרה או חלוקה של מערכות שמע לפני הכניסה לאתר או
באוטובוסים;
ז .לבחון את האפשרות להאריך את שעות הביקור בכנסייה עד לשעה  22:00בחודשי
העומס ובחגים הרלוונטיים.

בהר הבית (כותל ,שער האשפות)
א .הוספת שתי עמדות בידוק בכניסה הקיימת לרחבת הכותל;
ב .ביטול עמדת הבידוק בכניסה להר הבית מגשר המוגרבים;
ג .בחינת האפשרות לכניסה נוספת להר הבית דרך שער הכותנה או/ו שער השלשלת.

בוויה דולורוזה
בטווח הקצר:

ב.
ג.
ד.

נספחים

א.

איסור כניסה של כלי רכב לרחוב במהלך שעות הבוקר ,במיוחד בצומת בית הבד-ויה
דולורוזה (תחנות שלוש וארבע) ,למעט רכבי חירום והצלה;
ניתוב תנועת התיירים באמצעות סדרנים בימי גודש צפויים ,כגון חגים נוצריים וסופי
שבוע;
הצללה בתחילת רחוב ויה דולורוזה (ברחבת הישיבה והמנוחה בחלק המזרחי של
הדרך);
להציב ספסלים בתחנה הרביעית ) ,(IVצמוד להוספיס האוסטרי.

בטווח ארוך :סמוך לבית ספר עומריה להציב ספסלים ומקומות ישיבה מוצלים במקום
מקומות החניה.

בתצפית הר הזיתים
בטווח הקצר:
א .הצללה בתיאטראות התצפית באמצעות סככות מחומרים קלים;
ב .הגבלת משך זמן ההסברים לקבוצות במקומות התצפית ואכיפת לוחות הזמנים על ידי
סדרנים;
ג .יעול החניה הקיימת על־ידי הפרדה מוחלטת בין חניית אוטובוסים לחניית רכבים
פרטיים (ראה פירוט במפה המצורפת);
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ד .מניעה מוחלטת של חניה לרכבים פרטיים בין כנסיית העלייה למנזר הבנדקטיני
ואכיפה מחמירה במקום;
ה .איסור על שימוש במגביר קול והעדפת השימוש באמצעים אלקטרוניים שקטים
להדרכה.

פעולות לשיפור התנועה והחניה באזור הר הזיתים וכנסיית גת שמנים
בטווח הארוך:
א .סלילת קטע כביש (מסומן בצבע אדום בתצלום אוויר בעמוד הבא) כחד סיטרי לכיוון
התצפיות ,הכביש הקיים יהיה חד סיטרי לכיוון היציאה מהאזור;
ב .הכשרת חלקים מהמגרש (המסומן בתצלום בצבע כחול) לחניה פרטית .הדבר יחייב
כנראה רכישה או הפקעה של המגרש .עד לסלילת הכביש ,מוצע למנוע חניה לצידי
הכביש הקיים לכל אורכו החל מהפנייה דרומה ,אחרי ביה״ח אל מוקדס ועד לאזור
התצפיות;
ג .הסדרת חניה זמנית במגרש הפנוי עד לסלילת קטע הכביש המוצע.

סמוך לתצפית הר הזיתים
לטווח הקצר:
א .ייעוד החניה העליונה (המסומנת בצבע צהוב) לחניית רכב פרטי בלבד;
ב .ייעוד החניה התחתונה (מסומנת בצבע ירוק) לחניית אוטובוסים ורכבי אשכול בלבד;
לדאוג לאכיפה נאותה ולהפניית כלי הרכב לחניות המיועדת להם.
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בכנסיית גת שמנים וקבר מרים
לטווח הקצר :להוסיף סדרנים ושוטרי תנועה להסדרת התנועה ,לרבות החניה לכל אורך
דרך ירחיו עד ראס אל עמוד.

נספחים

לטווח הארוך:
א .הדרך (המסומנת בצבע אדום בתצלום הבא) היא כיום כשביל לא סלול .ראוי לסלול
אותו ליד השוק הסיטונאי ולכל אורכו להכשיר מגרשי המתנה לאוטובוסים לתיירים
במגרשים שהם היום פנויים ומוזנחים (מסומנים בצבע צהוב בתצלום הבא) .השוק
הסיטונאי יבוטל .שאטל יפעל מהחניות לאזור הכנסיות (גת שמנים ,מרים ואנה
מגדלנה הרוסית) ,שאטל שני יסע אל שער האשפות;
ב .השביל התחתון יסלל ויוכשר ככביש שישתלב לדרך יריחו בצומת מרומזר;
ג .תשופר גם הצומת מדרך יריחו עם הכביש היורד לעכבאת א׳ סוואנה (עיגול כחול
מספר ;)1
ד .תוכשר צומת נוספת בכביש העולה לעכבאת א־סוואנה ופנייה ימינה אל הכביש
החדש בעמק (המסומן באדום) .בקצה הדרומי של הכביש החדש שיסלל תיבנה צומת
שתאפשר לכלי הרכב לפנות דרומה לדרך יריחו (עיגול כחול מספר ;)2
ה .שביל חדש להולכי רגל יוליך מהחניות החדשות עד לכנסיית קבר מרים וכנסיית
גת שמנים (מסומן בצבע ירוק מקווקו) .חלק מהתיירים יוכלו להגיע ברגל ממגרשי
החניה ,שאחד מהם יוכל לשמש גם כחניה לרכבים פרטיים.
את כל ההצעות האלה יש לבחון מחדש ע״י מהנדסי תנועה.
הצעות להקלת התנועה באזור גת שמנים

55

העיר העתיקה
56

סיכום ההמלצות להקלת הגודש התיירותי באתרי העיר העתיקה
כללי :לאסור את השימוש באמצעים אלקטרוניים להגברה ושמע כדי להימנע ממטרדי
רעש לתושבים .לבחון את האפשרות להשכרת אמצעי שמע אישיים לקבוצות התיירים כבר
בשערי הכניסה לעיר העתיקה ,או באוטובוס לפני הכניסה.
אתר

פעולות לטווח קצר

פעולות לטווח ארוך

כנסיית
הקבר

 הכוונה נאותה אלכנסיית הקבר ובתוכה.
 בחינת האפשרות להצבת ספסלים והצללה בצידה הדרומי של
רחבת הכניסה לכנסייה.
 הצבת סדרנים ברחבי האולם לניתוב תנועת המבקרים וניהול
העומסים.
 ניהול הכניסה לכנסייה מתוך הרחבה :הצבת חבלים ליצירת
תורים מסודרים ומניעת דוחק וצפיפות.
 הגבלה של משך הביקור בקבר עצמו (בתאום עם מדריכי
התיירות או ראשי קבוצות הצליינים).
 החלפת מעקות המתכת של המשטרה ברצועות פלסטיק
מולבשות על עמודים ניידים (בדומה לבנקים) כדי לסייע בסדר
הכניסה.
 יצירת מסלולים ברחבי הכנסייה המיועדים למבקרים בעלי
צרכים שונים( :א) מסלול מהיר למבקרים המבקשים להתרשם
מערכה ההיסטורי תרבותי של הכנסייה (ב) מסלול איטי
ומעמיק לצליינים ולאלו המבקשים להתפלל במקום.
 עדכון מראש של מורי דרך וראשי קהילות המבקרים בכנסייה
באשר לשעות הפתיחה שלה .פרסום במקום נגיש באתר
האינטרנט של  ,I Travel Jerusalemבפרסומים של
משרד התיירות המיועדים למדריכים וכן הלאה.
 הצבת שילוט במקום בולט בכמה שפות באשר לשעות הפתיחה
של הכנסייה.
 יצירת מערכת מקומית לניהול תורים בכניסה לקבר :בעת
כניסת קבוצה ,יינתן לה מיקום בתור .הקבוצה תהיה רשאית
להסתובב ברחבי הכנסיה עד למועד ביקורה בקבר .מבקרים
עצמאיים יקבלו מספר זהה לקבוצות שנכנסו באותו הזמן.
מבקרים שסיימו את הביקור בכנסייה וטרם הגיע תורם לבקר
בקבר יוכלו לנוח בספסלים שיוצבו בחלקים הפחות מתויירים
בכנסיה.
 יצירת מספר תורים מסודרים בכניסה לקבר.
 אכיפת איסור השימוש באמצעים אלקטרוניים להגברה ויצירת
אפשרות לחלוקת ערכות שמע לפני הכניסה לכנסייה או רצוי
יותר באוטובוסים.

 יצירת מערכת רישום מוקדם של
קבוצות ,לטובת ניהול עומסים.
בחינת אפשרויות הגבלת הכניסה
לקבוצות שנרשמו מראש.
 בדיקת אפשרויות הרחבת שעות
פעילות הכנסייה עד לשעה
 22:00בחודשי העומס בקיץ
ובחגים.
 המשך המו״מ עם האחראים
בכנסייה על פתיחת שער נוסף
דרכו יוכלו המבקרים לצאת,
והפיכת הכניסה הנוכחית לחד
סטרית שתאפשר כניסה בלבד.

פעולות לטווח ארוך

אתר

פעולות לטווח קצר

הר הבית
(כותל,
שער
האשפות)

 הוספת שתי עמדות בידוק נוספות בכניסה הקיימת.
 לבחון אפשרות כניסה נוספת להר הבית דרך שער הכותנה
ו/או שער השלשלת.
 מניעת אפשרות לאוטובוס להישאר במקום לאחר הורדת
התיירים.
 אכיפה על איסור חניה פרטית ליד שער האשפות.

תצפית
הר
הזיתים

 הקמת סככות הצללה מחומרים קלים בעונות האביב והקיץ
וסילוקם בעונות החורף והסתיו.
 הצבת שילוט על הגבלת זמן שהיית קבוצות במקום ואכיפתו.
 ייעול החניה הקיימת ,הפרדת חניית אוטובוסים מחניית מכוניות
פרטיות .חניה פרטית רק במגרש העליון.
 מניעת חניה פרטית בין כנסיית העלייה למנזר הבנדקטיני כדי
לאפשר תנועה נוחה יותר של אוטובוסים.

סלילת כביש נוסף ,חד סיטרי ,על
מגרש ריק ליד כנסיית העלייה (ראה
תשריט נלווה).

ויה
דלורוזה

 איסור כניסת כלי רכב לרחוב במהלך שעות הבוקר למעט רכבי
חרום והצלה — חיוני במיוחד בצומת בית הבד וויה דולורוזה
(תחנות שלוש וארבע).
 ניתוב תנועת הולכי הרגל באמצעות סדרנים בימי הגודש בחגים
נוצריים וסופי שבוע.
 הצללה בתחילת הוויה דולורוזה (רחבת ישיבה ומנוחה בחלקה
המזרחי של הדרך :לבחון אפשרות להצבת ספסלים בתחנה
הרביעית ) ,(IVבצמוד להוספיס האוסטרי (תחת השלט).
 קירוי ה״תיאטרון״ בגן הממוקם מזרחי של הוויה דולורוזה.

בסמוך לבית ספר אל עומריה ניתן
להפוך את מקומות החניה הקיימים
במקום למקומות ישיבה מוצלים עם
ספסלי ישיבה.
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