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5

תקציר 

מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות העוסקת בשכונות 
של  ותשתיתי  חברתי  פרופיל  לשרטט  היא  המחקרים  מטרת  ירושלים.  במזרח  הערביות 
איכות  לשיפור  ידע  מבוססת  אקטיבית  פעולה  לקדם  במטרה  תחומים  במגוון  השכונות 
חייהם של התושבים הערבים במזרח ירושלים. מלבד תיאור המצב נעשה במחקרים אלה 
תושבי  הכלכלי־חברתי של  את מצבם  ייטיבו  ופיתוח אשר  צמיחה  מנגנוני  לאתר  ניסיון 

השכונות.

אנו מאמינים כי מחקר שמשלב פרקטיקה עם המלצות מדיניות הוא הבסיס לתיקון ההזנחה 
והעוולות החברתיות והפוליטיות, בניסיון ליצור עיר מתוקנת שתכיל את כלל תושביה. 
הקיימים  מידע  במאגרי  שימוש  עומק,  וראיונות  שטח  עבודת  כוללות  המחקר  שיטות 
העירייה  השכונות,  נציגי  בהשתתפות  עגולים  שולחנות  וקיום  מחקר  ובמכוני  ברשויות 

והחברה האזרחית.

תודתנו  תמיכתה.  על  לה  מודים  ואנו  ישראלית  פילנתרופית  קרן  בסיוע  בוצע  המחקר 
נתונה גם למומחים שהשתתפו בדיון בשולחן עגול שהתקיים במכון ירושלים ותרמו לנו 
מידיעותיהם: ענר עוזר )הרל״י(, נצ״מ חיים שמואלי )ממ״ר דוד במשטרה(, בני סאסי 
)מנכ״ל פמ״י(, ד״ר אמנון רמון )מכון ירושלים(, תמיר מנצור כרמל )מתכנן רובע מרכז 
בעיריית ירושלים(, עמי מיטב, נטלי רוז )משרד ירושלים ומורשת(, אריק ברבינג )משרד 
ירושלים ומורשת(, הדס חפץ הרוש )משרד החינוך(, מירב שטיין )המרכז הבינתרבותי(, 
נציגים מהרובע המוסלמי בעיר העתיקה )בכללם סוחרים ובעל מסעדה( שביקשו לשמור 

על עילום שם ועו״ד קיבורק נלבנדיאן )תושב הרובע הארמני(.

תודה לרשות לפיתוח ירושלים ולצוות התכנון של ׳תיק פרויקטים׳ שאפשרו שימוש בכמה 
מפרקי הדו״ח המסכם של תוכנית לעיר העתיקה שהוכנה עבור הרשות בשנת 2013	

תודה רבה לחמוטל אפל המנצחת על תהליך הפרסום, לאסתי ביהם על עימוד המסמך ולכל 
מי שסייע במידע ועזר לגיבושו של מסמך זה.
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עיקרי הדברים

בקרב  דתי  מעמד  לעיר  ירושלים.  היא  העתיקה  והעיר  העתיקה,  העיר  היא  ירושלים 
מיליארדי מאמינים בעולם, אלפי שנות היסטוריה, עיר מורשת תרבותית שיושבה לפני 
כ־6,000 שנים, ליבת התיירות והעלייה לרגל לישראל, עיר שעיני העולם נשואות אליה 
ועיר שהיא גם סמל של סכסוך בין עמים ודתות — כל אלה מחייבים התייחסות מיוחדת של 

רשויות המדינה ועיריית ירושלים.

בעיר העתיקה, ששטחה פחות מקמ״ר אחד )870 דונם, הכוללים את הר הבית ששטחו 144 
דונם(, מתגוררים 35,000 נפש )כ־27,000 מוסלמים, 5,000 נוצרים ו־3,000 יהודים( 
מיליון  כ־10  מגיעים  לעיר  דירות(.  בכ־6,200  לדונם  נפשות   75( גבוהה  דיור  בצפיפות 
מבקרים בשנה, כולל 4 מיליון תיירי חוץ, שגודשים אותה בעונות השיא של חגי העלייה 

לרגל וחודשי התיירות )יולי-דצמבר(. 

כמחצית משטחה של העיר העתיקה נתון בבעלות ערבית — ציבורית או פרטית, כ־30% 
בבעלות כנסיות וכ־20% בבעלות יהודית ציבורית. 

בעיר העתיקה 23 בתי ספר בהם לומדים כ־11,000 תלמידים, חלקם משכונות שמחוצה 
של  קבוע  זרם  אליה  המביאים  ציבור  מוסדות  כ־340  חומותיה  בין  נמצאים  בנוסף  לה. 

יוממים. 

העיר העתיקה מחולקת לארבעה רבעים: מוסלמי, נוצרי, יהודי וארמני, כשלכל אחד מהם 
מאפיינים ייחודיים )הרובע הנוצרי מאוכלס גם על ידי מוסלמים(.

העיר שבין החומות עברה תהליך שיקום מתמשך תחת חסות מדינת ישראל, אולם עדיין 
מרובות בה הבעיות המחייבות התייחסות וטיפול.

הבעיות העיקריות המאפיינות את העיר העתיקה
 

א. מדיניות, ניהול וביצוע

מגמות  לגבי  ומגובשת  סדורה  מדיניות  ישראל  למדינת  שאין  התרשמנו  המחקר  במהלך 
הניהול והפיתוח של העיר העתיקה. יתרה מזו, אין גוף־על הממונה על תיאום בין הרשויות 

השונות הפועלות בה.
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המדיניות הקיימת היום בנושאי ניהול וביצוע מבוססת על שני אדנים:

שיפור פניו של אגן העיר העתיקה, בעיקר במסלולי התיירות. בין השנים 2024-2006   .1
אמורה ממשלת ישראל להשקיע 168	1 מיליארד שקלים באגן העיר העתיקה, בעיקר 

בתשתיות ובצירי התיירות, ופחות באזורי המגורים שבין החומות;

מניעת גורמים עוינים )הרשות הפלסטינית, עמותות תורכיות, חמאס( מלתפוס אחיזה   .2
בעיר העתיקה.

ביתר  הקיים  לזה  בין החומות, בדומה  מינהל קהילתי  היעדר  היא  נוספת  בעיה מרכזית 
אל־לקלק״  בורג׳  ״עמותת  פלסטינית  עמותה  פעילה  המוסלמי  ברובע  בעיר.  השכונות 
שעיריית  מהשירותים  חלק  מספקת  העמותה  עוין(.  גוף  בה  רואות  ישראל  )שרשויות 

ירושלים, באמצעות מינהל קהילתי ומתנ״ס, הייתה אמורה לספק.

בין הרשויות לבין התושבים הערבים בעיר העתיקה שורר חוסר אמון וחשדנות. עמותת 
בורג׳ אל־לקלק מוחרמת על ידי הרשויות מחשש שהיא פועלת לפי סדר יום שלהרשות 
הפלסטינית. בקרב הציבור הערבי בעיר העתיקה יש מספר סוחרים ובעלי עסקים שהם 
כתובת להידברות, אך אין מנהיגות מוכרת, למעט פעילים פוליטיים ואנשי הווקף העוסקים 

בסוגיית מסגד אל־אקצא.

המלצות

יקיימו  ישראל,  ומשטרת  ירושלים  עיריית  בשיתוף  הממשלתי,  שהדרג  מומלץ 
דיונים במגמות ההתפתחות והפיתוח של העיר העתיקה, יקבעו מדיניות לגבי היקף 
תנועת התיירים הרצויה, מיתוג העיר — יהודית או אוניברסלית; סדר עדיפויות של 
ההשקעות הציבוריות — בצירי התיירות או גם באזורי מגורים, והאם דרושה הקמה 

של משטרת תיירות בעיר העתיקה.

מומלץ גם להקים מינהל קהילתי חזק עם שלוש שלוחות — ברובע המוסלמי, ברובע 
לפעילות  נאותים  תקציבים  עבורו  ולייעד   — והארמני  הנוצרי  וברבעים  היהודי, 

תרבותית מגוונת.

 ב. תכנון, בנייה ותשתיות פיזיות

לעיריית ירושלים יוזמות תכנון רבות בעיר העתיקה ובסביבתה, אולם יוזמות אלה מעוכבות 
לעיתים בשל רגישויות פוליטיות. תושבי העיר העתיקה מתקשים להשיג רישיונות בנייה 
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ותופעת הבנייה הלא־חוקית מתקיימת גם בתוכה. מצבם הפיזי של בתי המגורים ברובע 
המבנים  התת־קרקעיות.  התשתיות  מצב  גם  וכך  ירוד  הנוצרי  מהרובע  ובחלק  המוסלמי 
תוחזקו בחומרים מתבלים והם סובלים מטחב ורטיבות. חלקם גם נמצאים בסכנת קריסה. 
אנטנות וצלחות הלוויין שעל גגות הבתים הן מפגע חזותי ונופי. מגבלות שונות הנובעות 
מחוק העתיקות גרמו לכך שהתשתיות התת־קרקעיות לא נחפרו לעומק ולכן קיים חלחול 
של ביוב אל מערכת הניקוז. התשתיות העליונות של קווי חשמל וטלפון נתלו על קירות 
והחנויות,  הבתים  חזיתות  וחזותי.  בטיחותי  מפגע  ומהווים  וגדרות  בתים  של  חיצוניים 
העיר  בתוך  אין  בנוסף,  ושידרוג.  חידוש  טעונים  המרכזיים,  בצירים  שאינם  ברחובות 
העתיקה שטחים פתוחים שניתן להקצותם לפעילות פנאי, לספורט ולגני משחקים לילדים 
ותדירות  אשפה  (חדרי  ושידרוג  שיפור  מחייבים  והתברואה  הניקיון  סוגיות  גם  ונוער. 

הפינוי והטיאוט).

המלצות

העתיקה.  לעיר  ייחודית  ופיקוח  תכנון  יחידת  ירושלים,  בעיריית  להקים  מומלץ 
התושבים  ולשתף  לשלב  שיוכלו  ערבית  דוברי  עובדים  יועסקו  הזאת  ביחידה 
והרשויות האחרות  היחידה תפעל בתיאום עם רשות העתיקות  בתהליכי התכנון. 
ובין תפקידיה יהיו הכנת סקר מפורט של בתים ותשתיות, פיקוח על הבנייה, שימור 
ותיאום תשתיות, הדרכת התושבים בחוקי התכנון והבנייה וגישור בין השלטונות 

לתושבים. 

כמו כן מומלץ להפנות משאבים ראויים לשיקום פיזי של אזורי המגורים ברבעים 
המוסלמי והנוצרי ולשימור מבנים ואתרים. מוצע לטפל בחזיתות הבניינים ולשפר 
מומלץ  כן  הרחוב.  ותאורת  התקשורת  החשמל,  המים,  הביוב,  תשתיות  מצב  את 

לנצל ולגנן פינות לא מבונות ולגנן אותן, לרבות פיתוח גנני על גגות הבתים.

 ג. תחבורה, תנועה רגלית וחניה

העיר העתיקה והצפופה מוצפת במבקרים ורחובותיה הצרים אינם יכולים להכיל תנועת 
המרכזיים  בצירים  גודש  נוצר  ובחגים  בתיירות  השיא  בעונות  חניה.  ומקומות  רכב  כלי 
המגביל ומקשה על תנועת התיירים והמבקרים. כרגע אין תכנון לפיתוח צירים חילופיים 

והסטת תנועת המבקרים בין מסלולי תיור נוספים.
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לוגיסטית הכוללת מניעת כניסה של כלי רכב אל העיר העתיקה )למעט  קיימת תוכנית 
ברובע  הכנסיות,  לראשי  חניה  הנוצרי  ברובע  לדיירים,  המיועד  חניון   — היהודי  ברובע 
המוסלמי חניון הווקף לדרי הרובע וחניון הרובע הארמני מול הפטריארכיה הארמנית(.

מתוכנן לטווח הרחוק שילוב של אמצעי תחבורה חדשים כמו קווי רכבת קלה ורכבת כבדה 
שיגיעו אל האזור. כמו כן, מתוכננים חניונים ליד, אך מחוץ, לשערי העיר העתיקה וחניון 
תת קרקעי באזור שער ציון — הרובע היהודי. הביצוע של כל אלה מתעכב בשל התנגדויות 

ורגישויות שונות. 

המלצות

מומלץ לקבל את המלצות צוות תוכנית אב לתחבורה למניעת הכניסה של כלי רכב 
פרטיים לתוך עיר העתיקה והקמת חניונים נוספים מחוץ לחומות. כמו כן, מומלץ 
לתכנן צירי תנועה רגליים נוספים כדי לווסת את גודש התנועה התיירותית בחגים 

ובעונות השיא.

 ד. חינוך

בעיר העתיקה 23 בתי ספר וכ־11,000 תלמידים, חלקם אינם תושבי המקום. על אלה יש 
להוסיף ישיבות וכוללים המושכים אליהם תלמידים רבים מדי יום ביומו. מצבם הפיזי של 
רוב בתי הספר הערביים בעיר העתיקה אינו עומד בתקנים הדרושים, הן מבחינת גודלי 
העתיקה  בעיר  הערביים  הספר  בתי  כל  והמתקנים.  החצרות  שטח  מבחינת  והן  הכיתות 
מלמדים על פי תוכנית הלימודים הפלסטינית, כולל אלה המתוקצבים ומפוקחים על־ידי 

עיריית ירושלים	

המלצות

בין חומות  ישיבות,  כולל  ומוסדות החינוך,  מומלץ לצמצם את מספר בתי הספר 
ספר  בתי  לבנות  במקום.  מתגוררים  שאינם  לתלמידים  בעיקר  העתיקה,  העיר 
חדשים וראויים מחוץ לחומות. כמו כן, יש להסדיר את סוגיית תוכנית הלימודים 
בבתי הספר המתוקצבים על ידי מנח״י ולמצוא דרך משפטית שתאפשר לפקח על 

בתי הספר הפרטיים ועל אלה שאינם בפיקוח מנח״י. 
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 ה. מתחים ובעיות עם הכנסיות הנוצריות וראשיהן

בשל רגישויות פוליטיות הקשר בין זרועות הממשל הישראליים לבין הכנסיות חלקי ורופף. 
רכישות נכסים ברובע הנוצרי מצד עמותת עטרת כהנים וניסיונות של עיריית ירושלים 
לאכוף תשלומי ארנונה על הכנסיות מחריפים את המתח בין הרשויות לבין ראשי הכנסיות 
בעיר העתיקה. אין גורם מדיני בכיר המרכז בידיו את הקשר עם הכנסיות ומהווה עבורן 
כתובת מרכזית. הטיפול בכנסיות מתחלק בין בעלי תפקידים שונים בעירייה, במשטרה, 
כוללת של המצב  אין תמונה  לאף אחד מהגופים האלה  ובמשרד הדתות.  החוץ  במשרד 
בעיר העתיקה. הנוצרים סובלים גם מהתנכלויות מתמשכות של צעירים יהודים הפוגעים 
ואירועים שאינם  גם מעומס פסטיבלים  נוצריות. הם סובלים  ובתהלוכות  באנשי כמורה 

מתואמים עימם ופוגעים באיכות החיים של התושבים, בעיקר ברובע הנוצרי	

המלצות

את  יהדקו  ישראל  ומשטרת  ירושלים  עיריית  הממשלתיות,  שהרשויות  מומלץ 
שיתוף  להפגין  ששים  שאינם  אלה  כולל  הכנסיות,  ראשי  עם  והתיאום  הקשרים 
פעולה עם הרשויות בישראל. מוצע שנציג בכיר של הממשלה יהיה כתובת מרכזית 
לכנסיות. משטרת ישראל נקראת להשקיע יותר במניעת אלימות כלפי אנשי כמורה 

בכלל ובתהלוכות נוצריות בפרט. 

 ו. פיתוח כלכלי ותיירותי 

ממשלת ישראל — באמצעות עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים )הרל״י( והחברה 
לפיתוח מזרח ירושלים )פמ״י( — הקצתה תקציב לפיתוח עסקי ולמתן הלוואות לסוחרים 
ולהארכת שעות הפעילות עד הערב. הניסיון להפוך את העיר  לשיפור ושדרוג עסקיהם 
העתיקה לפעילה גם במשמרת שנייה בערב ובשעות הלילה המוקדמות — לא צלח, למרות 
שמהלך כזה יכול היה לתרום לתושבים ולסוחרים מהבחינה הכלכלית. לא נעשה די כדי 
להפוך את העיר העתיקה למקום ביקור ובילוי גם בשעות הערב. הפעילות בערבים מתמקדת 
בקיום פסטיבלים שמיועדים, בעיקר, למבקרים חיצוניים ואינם משלבים את תושבי העיר 
העתיקה, ואף פוגעים לעיתים באיכות החיים של התושבים. חנויות רבות מפסיקות לפעול 
השוק.  של  המשתנים  לצרכים  מרכולתם  את  להתאים  הסוחרים  של  היכולת  חוסר  בשל 
לסוחרים קשה לשרוד ללא יכולת שיווקית, ולצד העלויות הגבוהות של תשלומי הארנונה 
ואינם  ספציפיים  לעסקים  אותם  מכוונים  התיירים  של  הדרך  מורי  להכנסותיהם.  ביחס 
מאפשרים להם זמן חופשי לערוך קניות ולאכול בכל מסעדה שיבחרו בעיר העתיקה. חלק 
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ממורי הדרך אינם מוסמכים ומשתמשים במגבירי קול המפריעים את מנוחת התושבים. 
האכסניות לעולי הרגל בין החומות אינן משווקות לציבור הרחב ולכן תיירים אינם מגיעים 

אליהן. 

המלצות

בתחום התיירות מומלץ לסייע לכנסיות בשיווק האכסניות שלהן; לאסור על מורי 
לבחור  לאורחים  שיאפשרו  הדרך  מורי  על  לפקח  קול;  במגבירי  להשתמש  דרך 
מסעדה כראות עינייהם ולערוך קניות עצמיות; לשווק את החוויה הגסטרונומית 
של העיר העתיקה; לפתוח מסלולי בידוק נוספים לתיירים בהר הבית ולשווק אותו 
כאתר תיירותי; לעודד ביקורים בעיר העתיקה גם בשעות הערב; להקים מסד נתונים 
תיירותי שישמש כלי לקביעת מדיניות, למעקב ולניטור של תנועות התיירים בעיר 

העתיקה ובסביבתה.

לסיכום

לפיתוח  האחרון  בעשור  רבות  עשו  ישראל  ומשטרת  ירושלים  עיריית  ישראל,  ממשלת 
העיר העתיקה תוך ייצוב תחושת הביטחון והסדרת בעיות שונות בתוך החומות. עם זאת, 
הפעולות שבוצעו כוונו בעיקר לפיתוח תיירות והתייחסו פחות לצורכי התושבים. העיר 
העתיקה זקוקה להתוויית מדיניות מצד הדרג המדיני; לגוף־על מתאם בין כלל זרועות 
למינהל  הכנסיות;  ראשי  מול  מרכזית  כתובת  שיהיה  ביותר  בכיר  נציג  למינוי  הביצוע; 
קהילתי שיספק שירותי חברה ותרבות; ליחידת תכנון ובנייה נפרדת ומיוחדת שתסדיר את 
הבנייה והבעיות הקשורות בה; לביצוע פתרונות תחבורה וחניה; לוויסוט מסלולי תיירות 
ותהלוכות דתיות; להקטנת מספר מוסדות החינוך בתוך החומות; ולפיתוח כלכלי ותיירותי 

בראייה כוללת של העיר העתיקה והאגן ההיסטורי הסובב אותה.
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מבוא

בבעיות  זה  מחקר  עוסק  ירושלים,  מזרח  של  הערביות  שכונותיה  מיפוי  מיזם  במסגרת 
ובאתגרים של העיר העתיקה. לית מאן דפליג שהעיר העתיקה של ירושלים איננה עוד 
׳שכונה׳ מזרח ירושלמית רגילה. העיר המכונסת בין החומות העות׳מניות מהמאה ה־16 
מהווה מוקד עניין עולמי, מקודשת לשלוש הדתות המונותאיסטיות ומשמשת אתר עלייה 
לרגל לאלפי מאמינים, מכל רחבי תבל, אתר ביקור למליוני תיירים. בשנת 2018 ביקרו בה 
4 מיליון תיירי חוץ בנוסף ל־6 מיליון מבקרים מקומיים. העיר העתיקה מהווה את ליבת 
ירושלים. קיומה כעיר חיה ומתפקדת לאורך אלפי שנים יצרה מקום יוצא דופן בחשיבותו 
ומרכז  ירושלים  מהעיר  ואינטגרלי  מהותי  חלק  מהווה  העתיקה  העיר  בנוסף,  העולמית. 
חיים תוסס ומתפקד, המספק שירותים עירוניים לתושבים ואטרקציות למבקרים בעשרות 

אתרים בעלי עניין היסטורי, ארכיאולוגי, אדריכלי ודתי. 

העיר העתיקה היא פסיפס נדיר של פעילות אנושית, המתחילה בעבר הרחוק ונמשכת, 
המונות  שונות  קהילות  בכפיפה אחת  חומותיה מתגוררים  בין  אלה.  ימינו  עד  ברציפות, 

למעלה מ־35,000 תושבים בשטח מצומצם של פחות מקילומטר רבוע אחד. 

וקשים.  ירודים  העתיקה  העיר  מרובעי  בחלק  המגורים  תנאי  הישן  הפיזי  המרקם  בשל 
חלק ניכר ממערכות התשתית התבלה במהלך השנים למרות ההשקעות הרבות שהושקעו 

בשיפור התשתיות בחסותה של ממשלת ישראל.

מצב הדירות וצפיפות האוכלוסייה, בעיקר ברובע המוסלמי, מחייבים התייחסות דחופה, 
שכן המצב החמיר במהלך השנים. המלצות עבר ותוכניות שונות שהציעו דילול והפחתה 
השנים.  עם  וגדל  הלך  רק  התושבים  מספר  צלחו.  לא  החומות  בין  התושבים  מספר  של 
לאחרונה קיימת מגמה של הקטנה באוכלוסייה המוסלמית ובמידת מה גם ברובע הנוצרי. 
הרובע היהודי, שנהרס ברובו במלחמת תש״ח, נבנה מחדש כמפעל שיקום לאומי ותשתיות 
המגורים בו טובות יחסית. כך גם ברובע הארמני, הפחות צפוף, שאוכלוסייתו לא גדלה 

במהלך השנים.
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העיר העתיקה משתרעת על חלק מהרמה שעליה בנויה ירושלים. רמה זו כוללת מספר אגני 
ניקוז, ביניהם אגן העיר העתיקה. אגנים נוספים בעיר הם אגני נחל רפאים ונחל שורק. 
האגן המרכזי בעיר הוא אגן גבעת רם, בו מצויים קריית הממשלה, האוניברסיטה העברית 

ומוזיאון ישראל. 

אגן העיר העתיקה מורכב משני גאיות חריפי־תבליט, ביניהם שלוחה שעליה בנויה העיר 
העתיקה. השלוחה מבותרת על ידי נחל הגיא )הטירופיאון(. האגן תחום במזרח ברכס הר 
הזיתים, במערב ברחוב המלך ג׳ורג׳ ורחוב שמואל הנגיד, בצפון קו פרשת המים שבין הר 
הצופים ושכונת רוממה. אגן העיר העתיקה מתנקז דרך נחל יהושפט — ואדי ג׳וז וגיא בן 

הינום אל נחל קדרון )ואדי נאר( — היורד מזרחה לים המלח.

תבליט פני הקרקע בעיר עתיקה מתון ומשתפל בהדרגה מצפון מערב לדרום מזרח. במרכזו 
של השטח עובר נחל הגיא )הטירופיאון(, המנקז את הנגר העילי אל מפגש הנחלים קדרון 
והינום. שני אלה תוחמים את שלוחת העופל )עיר דוד( ממערב, ממזרח ומדרום ויוצרים 

לשלוחת עיר דוד הגנה טבעית של גיאיות עמוקים משלושת עבריה.



14

העיר העתיקה

15

מפה 1: אגן העיר העתיקה

מקור: קראוס ואחרים, 2018

עיר דוד

בית העלמין הר הזיתים

מגדל דוד

מבוא למשא ומתן על ירושלים

האגן ההיסטורי

אוכלוסייה פלסטינית

אוכלוסייה יהודית

קו שביתת הנשק 1949 ('הקו הירוק')

הרובעהרובע היהודי
הארמני

הרובע הנוצרי

הרובע המוסלמי

הר הבית

הר ציון

בית העלמין
המוסלמי

גת שמנים

סילוואן
ראס אל עמוד

באב א-זהרה

ואדי ג'וז

א-סוואנה

א-טור

כנסיית אבינו שבשמיים

העיר העתיקה באגן ההיסטורי

!(

0 250 500125

מטרים



1415

ה
פי

גר
פו

טו
ה

ח ו
ט

ש
ה

ני 
 פ

.1

מפה 2: הטופוגרפיה והנחלים 

מפה 3: שכבות הגובה

מקור: תוכנית אב לירושלים 1968
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2. אוכלוסיית העיר העתיקה

מספר התושבים 

במפקד האוכלוסין והדיור שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ״ס( בספטמבר 
1967 נמצא שאוכלוסיית העיר העתיקה מנתה 23,675 נפשות. במפקד מאוחר יותר, במאי 
על  2016 עמד מספר התושבים  37%. בשנת  גידול של   — איש  בה 32,331  היו  כבר   ,1995

	34,934

שטחה של העיר העתיקה, כולל דרכים ומוסדות, הוא 870 דונם. צפיפות האוכלוסייה ברוטו 
עומדת על 2	40 נפשות לדונם. על פי האומדן, שטחם של האזורים המיועדים למגורים בלבד 
הוא 470 דונם, ולכן הצפיפות נטו לדונם עומדת על 4	74 נפשות לדונם. לכאורה, צפיפות 
כזאת אמורה הייתה למנוע מתושבים חדשים לעבור להתגורר בין החומות. אולם לא כך הדבר, 
הנתונים מצביעים על גידול מתמיד במספר תושבי העיר העתיקה. בעשרים השנים האחרונות 
חל גידול של 8% במספר המתגוררים בה, אומנם גידול מתון מאשר בעבר, אך עדיין מאפיין 
את כוח המשיכה של העיר שבין החומות גם עבור תושבים ערבים ונוצרים וגם עבור יהודים. 
לעומתם, האוכלוסייה הנוצרית והארמנית איבדה במהלך עשרים השנים האחרונות לא מעט 

תושבים )כ־1,500( שעזבו את העיר והיגרו אל מחוצה לה, לרבות לארצות ניכר.

השינויים לפי ההשתייכות הדתית

האוכלוסייה  קבוצות  בין  שווה  באופן  התחלקה  לא  העתיקה  בעיר  הדיירים  תוספת 
ועד   1967 מאז  בהתמדה  גדלה  המוסלמית  האוכלוסייה  השונות.  לדתות  המשתייכות 
היום, ומספרה ביובל השנים האחרון כמעט הוכפל. יש לכך שתי סיבות: האחת, שאיפה 
פלסטינית לשמר את אופייה הערבי והאסלאמי של העיר העתיקה; השנייה, מצוקת דיור 
נוכח מדיניות התכנון והבנייה שהכבידה על בנייה חדשה לערבים במזרחה של ירושלים.

מ־70%  המוסלמית  האוכלוסייה  של  היחסי  משקלה  גם  עלה  המואץ  מהגידול  כתוצאה 
מכלל תושבי העיר העתיקה בשנת 1967, ל־77% כיום. האוכלוסייה היהודית, שלא הייתה 
נוכחת כלל בעיר העתיקה בשנת 1967, מונה כיום כ־3,500 נפשות ומהווה כ־10% מכלל 
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תושבי העיר העתיקה. האוכלוסייה היהודית גדלה מאז 1995 בכ־5%	1 בלבד. את השינויים 
באוכלוסיית העיר העתיקה ב־50 השנים האחרונות לפי השתייכות דתית ניתן לסכם כך:

האוכלוסייה המוסלמית היא הגורם הדומיננטי בעיר העתיקה. מספרה גדל בהתמדה,   
מהאוכלוסייה   77% המהווים  תושבים,   26,885 כיום  מונה  היא  ואילך.   1967 משנת 

המתגוררת בין החומות.

האוכלוסייה הנוצרית פחתה במקצת ומשקלה היחסי לבני הדתות האחרות ירד.   

משקלה  היהודי.  הרובע  שוקם  מאז  מוחלט  באופן  גדלה  היהודית  האוכלוסייה   
היחסי של האוכלוסייה הזאת נשאר יציב בעשור האחרון למרות המאמץ של עמותות 
יהודיות לרכוש נכסים ברבעים המוסלמי והנוצרי ולאכלסם ביהודים. השינוי בהרכבה 
הדמוגרפי של האוכלוסייה היהודית בולט לעין והיא הפכה לחרדית יותר, אוכלוסייה 
הגבוהים  הדירות  ומחירי  חדשות  בדירות  והמחסור  השנים,  במהלך  הזדקנה  גם  זו 

בכלל אינם מעודדים אכלוס של משפחות צעירות ברובע היהודי.

העיר  בתוך  והנוצרית  המוסלמית  בשכונות  מבנים  רוכשת  כהנים  עטרת  עמותת   
העתיקה. נכון לשנת 2019 היו בשכונות אלו 46 מתחמי מגורים של יהודים, בכללם 
שניים שאוכלסו ב־2019. ברובע המוסלמי והנוצרי מתגוררים כ־600 תושבים יהודים 

בנכסים שנרכשו על ידי העמותה ובמוסדות שהוקמו ברבעים האלה.

מידי  יפו  שער  בקרבת  ופטרה  אימפריאל  המלון  בתי  רכישת  הייתה  מיוחדת  פרשה   
זו עוררה  ידי עמותת עטרת כהנים. רכישה  הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית על 
הדים רבים. אכלוס המבנים, אם וכאשר יבוצע, יגדיל את מספר היהודים המתגוררים 
ברבעים הנוצרי והמוסלמי בכמה מאות. נכון ל־28 בנובמבר 2019, ביטל בית המשפט 

המחוזי את מכירת שני הנכסים לעמותה.

השנים,  במהלך  נשמרה  הלמ״ס  של  סטטיסטיים  לאזורים  העתיקה  העיר  חלוקת   
אזורים  של  ברמה  זמן  לאורך  האוכלוסייה  בפריסת  השינויים  את  לבחון  אפשר  לכן 
המכריע  הרוב  כי  עולה  מכך  המגורים.  לרובעי  החופפים  יחסית,  קטנים  גאוגרפיים 
של המוסלמים ממשיך להתגורר ברובע המוסלמי. לאורך השנים חלה ירידה במספר 
מספר  הנוצרי.  הרובע  תוך  אל  בהדרגה  התכנסו  והם  המוסלמי  ברובע  הנוצרים 
המוסלמים שעברו להתגורר ברובע הנוצרי הוכפל מאז 1967. ברובע הארמני יש מגמה 
ברורה של ירידה במספר התושבים וגידול מסוים במספר המוסלמים, בעיקר בעשור 
האחרון. יש להדגיש כי חלקו הגדול של האזור הסטטיסטי של הרובע הארמני מאוכלס 
בפועל במשפחות יהודיות המשתייכות לרובע היהודי. לאחר שרובע זה שוקם ונבנה 
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מחדש, גדל מספר היהודים מתחילת האכלוס בכ־1,000 תושבים, רובם מתגורר בחלק 
המערבי של הרובע הגובל ברובע הארמני. 

לוח מס׳ 1 מסכם את התמורות באוכלוסיית העיר העתיקה בין השנים 2016-1967	

לוח 1: האוכלוסייה בעיר העתיקה בשנים 2016-1967 לפי רובע ודת

דת

1967198319952016

סה״כנוצרימוסלמייהודיסה״כנוצרימוסלמייהודיסה״כנוצרימוסלמייהודיסה״כנוצרימוסלמי

הרובע
3,841193,5001,70133562,0421,723480172,2241,8111,155563,022היהודי

הרובע
11,9291,60913,5386915,5151,52217,10638020,7991,46022,65528023,9871,10025,367המוסלמי

הרובע
4783,7684,24646093,7094,3221071,0253,9005,1233181,2812,6504,249הנוצרי

הרובע
7931,5982,3914613011,2462,0085925101,1932,3291,1314627022,295הארמני

16,6816,99423,6752,23516,7606,48325,4782,80222,8146,57032,3313,54026,8854,50934,934סה״כ

אחוז
70.529.5100.08.865.825.4100.08.670.620.3100.010.177.012.9100.0מסה״כ

מקור: השנתון הסטטיסטי לירושלים לשנים הנבחרות, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מבנה הגילים 

חציון  בה.  שחיות  הקהילות  מבין  הצעירה  היא  העתיקה  בעיר  המוסלמית  האוכלוסייה 
הגיל שלה עומד על 8	23. גם האוכלוסייה היהודית צעירה, ככל הנראה בשל התלמידים 
בישיבות הרבות הממוקמות בתחומי העיר העתיקה. חציון הגיל של התושבים היהודים 
עומד על 1	24. לעומת שתי האוכלוסיות האלה, האוכלוסייה הנוצרית מבוגרת יותר, וחציון 

הגיל שלה עומד על 3	39 שנים.

בקרב האוכלוסייה המוסלמית ובקרב האוכלוסייה היהודית שיעור הצעירים מתחת לגיל 19 
עומד על 42% מהאוכלוסייה. בקרב הארמנים שיעור זה עומד על 38%, בקרב הנוצרים הוא 

עומד על 32%, ובעיר העתיקה כולה השיעור עומד על 40% מכלל התושבים.
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שיעור המבוגרים )65+( בעיר העתיקה עומד על 7%	7. בקרב הנוצרים שיעור המבוגרים 
כמעט כפול –13%, וכך גם בקרב התושבים הארמנים — 12%. אצל היהודים שיעור המבוגרים 

עומד על 9%, ואצל המוסלמים על 6% בלבד. 

לוח 2: התפלגות האוכלוסייה לפי גילים, 2016

חציון גיל19-044-2064-45+65סה״כדת

25,39010,6009,1504,0801,58023.8מוסלמי

3,0201,2801,10039026024.1יהודי

2,30088076040028027.0ארמני

4,2501,3701,50083057039.3נוצרי

34,96014,13012,5105,7002,69026.6סה״כ

מקור: נתוני הלמ״ס

משקי הבית לפי השתייכותם הדתית

על פי נתוני הארנונה של עיריית ירושלים, בשנת 2016 היו בעיר העתיקה 6,187 דירות: 
מתוכן 3,622 ברובע המוסלמי, 593 ברובע היהודי ו־677 ברובע הארמני. ברובע הנוצרי 

נמצאו באותה שנה 1,295 דירות ששימשו למגורים.

הנתונים לגבי משקי בית נאספים במפקדי האוכלוסין בלבד ולכן אפשר להציגם לשנים 
1967, 1983 ו־1995 – שנים שבהן נערכו מפקדי האוכלוסין והדיור על ידי הלמ״ס. לפי 
 68% נוצריות,   24% משפחות:  כ־6,000  העתיקה  בעיר  היו   1995 בשנת  אלה,  נתונים 
3	5 נפשות, של  ו־8% יהודיות. גודלו הממוצע של משק הבית המוסלמי היה  מוסלמיות 

היהודי 0	4 ושל הנוצרי 7	3 נפשות.
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צפיפות אוכלוסייה ובנייה   .3

רווחת אוכלוסייה נמדדת, בין היתר, על ידי מספר מדדי צפיפות: צפיפות אוכלוסייה לשטח 
האזור כולו, צפיפות אוכלוסייה לשטח הבנוי למגורים, ממוצע נפשות לחדר וצפיפות בינוי 
את  מציג  להלן   3 לוח  למגורים(.  המשמש  לשטח  רק  או  כולו  לשטח  דיור  יחידות  )מספר 
צפיפויות האוכלוסייה והבנייה בעיר העתיקה, שבה מתגוררים כיום כ־35,000 תושבים. אלה 
אינם מפוזרים באופן שווה בין הרבעים השונים. האזור הצפוף ביותר הוא הרובע המוסלמי, 
שבו צפיפות האוכלוסייה )רק בשטחים המשמשים למגורים( מגיעה ל־158 תושבים לדונם נטו 
למגורים. צפיפות האוכלוסייה ברוטו )לכל שטח הרובע, כולל שטחי מוסדות, דרכים ושטחים 
פתוחים( הוא 3	58 תושבים לדונם ברוטו. אלה נחשבות לצפיפויות גבוהות מאוד בהשוואה 
לאזורים אחרים בעיר. ברבעים האחרים בעיר העתיקה הצפיפות ברוטו נמוכה בהרבה מזו 
של הרובע המוסלמי. ברובע היהודי והארמני היא עומדת רק על 4	22 ו־8	18 נפשות לדונם 
בהתאמה, וברובע הנוצרי הצפיפות ברוטו היא 7	23 תושבים לדונם. צפיפות הבינוי ברובע 
המוסלמי היא 6	22 יחידות דיור לשטח נטו מגורים ו־3	8 לשטח ברוטו של כל הרובע, הכולל 
גם את שטח הר הבית. ברבעים האחרים הצפיפויות נמוכות יותר. אין נתונים מדויקים על 
מספר הנפשות לחדר, אך אין ספק שהן גבוהות בשל מספר הנפשות הרב המתגוררות בדירות 
הזעירות של הרובע המוסלמי. כל הנתונים מצביעים על רווחת דיור נמוכה ותנאי מגורים 

קשים ברובע המוסלמי בכלל ובשכונת באב אל חוטה בעיקר.

לוח 3: צפיפויות האוכלוסייה והבנייה בעיר העתיקה, 2016

הרובע

אוכלוסייה
בשנת
2016

שטח
הרובע
בדונם

השטח 
המשמש 

רק למגורים 
)ד׳( *

שטח 
הקרקע 

למוסדות 
)ד׳(

מספר 
יחידות 

דיור

צפיפות 
אוכלוסייה 

)ברוטו(
לרובע

צפיפות 
אוכלוסייה 

)נטו( 
למגורים

צפיפות 
הבינוי

)יח״ד/ד׳ 
הרובע(

צפיפות בינוי 
נטו למגורים
)יח״ד/ד׳ 
מגורים(

4,24917950.076.91,29523.785.07.225.9נוצרי

2,29512238.038.967718.860.05.517.8ארמני

3,02213538.026.659322.479.54.415.6יהודי

169.03,62258.3158.58.322.6**25,367435160.0מוסלמי 

34,933871286.0311.46,18755.495.86.420.5סה״כ

* מקורב   ** כולל שטח הר הבית 
מקורות: אוכלוסייה — הלמ״ס, השטחים מדודים בפלנימטר, שאר הנתונים מחושבים
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במפקד האוכלוסין והדיור של שנת 1995, נמדדה איכות המגורים בעיר העתיקה באמצעות 
מדד משולב של מספר נתונים כמו: צפיפות דיור, רמת השכלה ורמת השירותים הסניטריים 
בדירה. מפה 4 להלן מציגה את הממצאים. הרובע המוסלמי מדורג ברובו כ׳רע׳ ו׳גרוע׳, 
כאשר האזורים הבעייתיים ביותר הם: אזור באב חוטה ובורג׳ א לקלק בצפון מזרח הרובע, 
ומול שער הפרחים וליבת הרובע הגובלת ברח׳ הגיא. הרובע היהודי המחודש מדורג ברמת 
האיכות הטובה ביותר במדרג זה, והרבעים הנוצרי והארמני מדורגים באיכות בינונית. על 
אף שהנתונים אינם עדכניים, במידה רבה הם עדיין תקפים בשל העשייה המועטה לשיפור 

תנאי המגורים בעיר העתיקה.

מפה 4: דירוג אזורי המגורים בעיר העתיקה

מקור: עיבוד מיוחד של הלמ״ס לנתוני מפקד 1995 
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מצב הדירות והבתים

מבנים רבים בעיר העתיקה נמצאים במצב פיזי ירוד. חמור במיוחד המצב ברובע המוסלמי 
ובשכונת באב חוטה. גם חלק מהמבנים ברובע הנוצרי אינם במצב טוב. הדירות קטנות, 
חסרות איוורור, חלקן בנויות בתת הקרקע, הקירות לחים וטחובים ואף קורסים. הרטיבות 
נובעת מהזנחה ממושכת,  פוגעת בבריאות התושבים. הבלייה הפיזית  בדירות המגורים 
והתוצאה הבלתי נמנעת היא הפגיעה ביציבותם של המבנים. לכך יש להוסיף את הבנייה 
הבלתי מבוקרת בחומרים אסורים, זו גורמת לפגיעה במרקמי השימור ולמצבים של אל 
חזור. סתימת פתחים )חלונות ודלתות( או פתיחתם ללא בקרה, גורמות לבעיות אסתטיות 
מסייעות  שאינן  הבתים,  גגות  על  הרבות  הלווין  צלחות  את  להוסיף  יש  לכך  ומבניות. 

ליציבות התקרות ואף פוגעות בנוף של החזית החמישית של העיר העתיקה כולה.

בכל רחבי העיר העתיקה נוספו תמיכות מודרניות ממתכת, ללא תכנון הנדסי או אדריכלי 
כלל. צנרות חשמל, מים ותקשורת מונחים בחזיתות הבתים והגדרות ומהווים מפגע חזותי 
ובטיחותי. לכלוך ועזובה במרחב הציבורי הם מסימניו הבולטים של הרובע המוסלמי ושל 

רבעים אחרים בעיר העתיקה. 

לסיכום, המרקם המבונה העתיק של העיר העתיקה זקוק לשיפוץ ולתחזוקה שוטפת שאם לא 
כן, תמשך ההידרדרות בקצב מוגבר. תהליך אכלוס בלתי מבוקר של רובע המוסלמי, הכולל 
גם בנייה בלתי חוקית, פוגע בערכי השימור אותם חייבות הרשויות בעיר לשמור בקפדנות. 

מנגנוני הרישוי והפיקוח העירוניים מקשים על התושבים לקבל היתרים לתוספות בנייה 
וכך  העתיקה  העיר  של  הארכיטקטוני  אופייה  את  לשמר  והרצון  השימור  עקרונות  בשל 

המצב הולך ומחמיר.
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הקהילות בעיר העתיקה  .4

בעיר העתיקה מתגוררות קהילות שונות, הנבדלות זו מזו בדתן, באורח חייהן ובמוצאן. 
יפורטו המאפיינים של שלוש  ויהודים. להלן  נוצרים  הקבוצות העיקריות הן: מוסלמים, 

הקבוצות הללו.1

מוסלמים

רוב התושבים המוסלמים החיים בעיר העתיקה הם סונים, אך יש ביניהם שונות על בסיס 
אידיאולוגי־מפלגתי )מפלגת התחריר, האחים המוסלמים, סלפים, תבליע׳, סופים ועוד(. 

כמו כן, בין התושבים מצוי ריכוז גדול של ערבים שמוצאם בחברון.

נוסף על הקבוצות הגדולות ישנן תת־קבוצות אתניות כמו: אתיופים, צוענים, אפע׳אנים, 
מוע׳רבים ואחרים. קבוצות אלה מכונסות, לרוב, סביב מסגדים או מרכזים המספקים להם 
שירותים. האוכלוסייה המוסלמית, הגדולה בקהילות העיר העתיקה, מתגוררת בעיקר סביב 
אל־חרם אל־שריף, ממערב ומצפון לו. שיתוף הפעולה של הקהילה עם הרשות העירונית 

מוגבל למרות שהקהילה זקוקה לשיפור סביבת המגורים והמרחבים הציבוריים שלה. 

נוצרים 

12 פטריארכיות שונות. לרוב, הקהילות מתגבשות סביב מועדון  בעיר העתיקה פועלות 
שבראשו עומד נשיא המתפקד כמנהיג קהילתי. המועדון הוא ארגון חברתי שבו מתכנסת 
הקהילה, דנה ומקבלת החלטות למען חבריה. אלה מועברות לפטריארך שהוא הסמכות 
הדתית העליונה. בקרב האוכלוסייה הנוצרית החמולות אינן חזקות ונשיאי המועדונים הם 
קובעי המדיניות. לכל כנסייה יש פטריארך ועוזרים המייצגים את הקהילה בסוגיות של 
קניין ורכוש דלא ניידי. האוכלוסייה מאורגת היטב קהילתית וגבולות המרחב הגאוגרפי 
לרשות  השונות.  הכתות  בין  מחלוקות  קיימות  בחלק מהמקומות  הם.  אף  מוגדרים  שלה 

1 ראה מאמרו של פרופ׳ ראסם חמייסי, תהליך התכנון לשימור ולהתחדשות העיר העתיקה בירושלים, 

הרשות לפיתוח ירושלים, 2013	
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הכנסיות והקהילות יש משאבים לשימור וטיפוח אזורי המחייה שלהן. גם גודלה המצטמצם 
ומגוון  ההבדלים  למרות  הפיזי.  המרחב  על  הלחץ  את  מפחית  הנוצרית  האוכלוסייה  של 

הכתות הנוצריות ניתן להתייחס אליהן כקבוצת דתית מגובשת אחת.

מרכזית  אחת  שלטונית  כתובת  חסרה  הישראליות  לרשויות  הכנסיות  ראשי  בין  לקשר 
וחזקה. הטיפול בקהילה הנוצרית משלב בתוכו נושאים של מדיניות חוץ ומדיניות פנים, 
וכרגע הסמכויות מפוזרות בין המשטרה, המחלקה לעדות נוצריות במשרד הפנים,  מחלקת 
הכנסיות במשרד החוץ, עיריית ירושלים, משרד ראש הממשלה וגופים שלטוניים נוספים. 
בנושאי הקהילה הנוצרית עומדות שתי סוגיות מרכזיות על סדר היום: האחת, תשלומי 
הארנונה על ידי הכנסיות, ושנייה, החוק שהציעה חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה בעניין 
קרקעות הכנסייה היוונית אורתודוכסית באזורי רחביה, טלביה, עמק המצלבה וניות. אי 
הסכמות בנושא קרקעות אלה גרמו בפברואר 2018 לסגירת כנסיית הקבר לשלושה ימים 
כמחאה. שתי סוגיות אלו נותרו עדיין ללא פתרון. ראשי הממסדים הכנסייתיים מתקשים 
מוגבל מאוד.  רשויות השלטון  ולכן שיתוף הפעולה שלהם עם  ישראלית  ריבונות  לקבל 
ובין המאמינים. עמדת ראשי הכנסיות  יש להבחין בין עמדת ראשי הכנסיות וממסדיהן 
מוכתבת ע״י הפוליטיקה האזורית, בין עמדות ישראל, ירדן הרשות הפלסטינית, העולם 
הערבי וגורמים נוספים. היותם של המאמינים, ברוב  הקהילות, ערבים־פלסטינים )חוץ 
מהארמנים( מסבכת את מעמדן עוד יותר. על רקע זה כל צעד שלטוני ישראלי כלפיהן 
את  בחשבון  ולקחת  להבין  צריכים  המדיניות  קובעי  אלה.  יסוד  בגורמי  להתחשב  צריך 
תחושתם של ראשי הכנסיות שהם נדחקים לשוליים על רקע הסכסוך הישראלי־פלסטיני 
והיהודי־מוסלמי במקום החשוב להם ביותר — העיר העתיקה. על רקע זה יש להבין את 
תגובתה החריפה של הפטריארכיה היוונית־אורתודוכסית להשתלטות עמותת עטרת כהנים 
על שני המלונות )פטרה וניו־אימפריאל( ליד שער יפו, וגיוס הכנסיות האחרות וגורמים רבי 
עוצמה )כמו רוסיה( לביטול העסקה. משקלן הדמוגרפי של הקהילות הנוצריות המקומיות 
שולי ביותר )פחות מ־2% מאוכלוסיית העיר(, אבל הנוכחות הנוצרית מורגשת מאוד בשל 

הפעילות בעיר של ארגונים נוצריים רבים מכל קצוות תבל ובשל התיירות הנוצרית. 

הנערכים  והפסטיבלים  התרבות  אירועי  על  מתלוננות  העתיקה  בעיר  הנוצריות  העדות 
על  וכן  לתושבים,  וצפיפות  רעש  גורמים  אך  ותיירים,  מבקרים  לטובת  מגוריהם  באזור 
תושבי ישיבה שמפריעים לתהלוכות הדתיות שלהם ופוגעים באנשי כמורה. תלונה נוספת 
היא שלעיתים המואזינים קוראים לתפילה בעת שמתקיימת תהלוכה דתית נוצרית, והם 

עושים זאת גם בשעות שאינן שעות התפילה למוסלמים.

זאת ועוד, החלטת ראש העירייה הקודם, ניר ברקת, להטיל לראשונה מיסי ארנונה על 
רכוש הכנסיות גרמה למשבר גדול בין העירייה ומוסדות השלטון לבין ראשי הכנסיות. 
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יהודים 

בו  שהתרחש  הדמוגרפי  התהליך  היהודי.  ברובע  בעיקר  מרוכזת  היהודית  האוכלוסייה 
במשך השנים הביא לעזיבת האוכלוסייה החילונית, ובשנים האחרונות כמעט שלא נותרו 
בו תושבים חילוניים. רבים מתושבי הרובע היהודים הם דתיים־לאומיים שהגיעו ללימודים 
בעיר  היהודית־חרדית  לאוכלוסייה  במקום.  להתגורר  ונשארו  הכותל  בישיבת  ולעבודה 
העתיקה יש מנהיגות רבנית המייצגת זרמים שונים. לאוכלוסייה החילונית יש נציגות של 

ועד תושבים. 

ברובע המוסלמי ישנם כיום כ־75 נכסים שבהם מתגוררים יהודים. עמותת עטרת כהנים 
שמה לה למטרה לרכוש נכסים לאכלוס יהודי ברובע המוסלמי והנוצרי, והיא אכן פועלת 

למימוש מטרה זו.
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מבנה חברתי וארגונים וולונטריים  .5

מסוימים  במקרים  חמולות.  ידי  על  המיושבות  לשכונות־משנה  מחולק  המוסלמי  הרובע 
מתגוררים  שסביבה  )החוש(  לחצר  או  המגורים  למבנה  לשכונה,  החמולה  בין  זהות  יש 
יש ראש חמולה — הנקרא לעיתים שיח׳. החמולות הירושלמיות  התושבים. לכל חמולה 
שבה  ׳מדאפה׳,  מנהלות  העתיקה  בעיר  שהתיישבו  החברוניות  והחמולות  הוותיקות 
מתכנסים בני החמולה, ושם מתקבלות החלטות לא פורמליות. השכונות מתארגנות סביב 
מפגש  מקום  משמשים  אלה  מועדונים  עמותות.  ידי  על  המנוהלים  קהילתיים  מועדונים 

חברתי לפעילות הקהילתית. 

תושבים  להתגורר  יכולים  בתוכה  אשר   — החוש   — החצר  היא  אחרת  מרחבית  מסגרת 
מחמולות או מקבוצות מוצא שונות. החוש הוא יחידה פיזית, לא בהכרח הומוגנית מבחינה 

חברתית.

בשכונות העיר העתיקה, ובמיוחד ברובע המוסלמי, קשה לאתר גבולות של חושים. לעיתים 
ניתן לזהותם על פי פתחי הכניסה שלהם, הנסגרים ותוחמים חצר מגורים פנימית או על 

פי סמטה החוצה אותם. 
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לוח 4: קבוצות חברתיות, הנהגתן וגורמי השפעה על הפעילויות בעיר העתיקה

הערותהנהגהדתות וארגוניםסוג

קהילות

מוח׳תארים, ראשי מועדונים, מוסלמים

ראשי חמולות — אמירים

מוסלמים לסוגיהם )כולל אפגאנים, 

צוענים(, מנהיגים מסורתיים או 

בניהם

פעילות רווחה, שירותי דת, חינוך ראשי הכנסיותנוצרים

ודיור

רבנים, ועדי תושבים, מינהלת החברה לפיתוח הרובע היהודייהודים

הרובע

ארגונים

ווקף, לשכת המסחר, 

מפלגות/ תנועות, מועדונים, 

המועצה האסלאמית, לשכת 

המהנדסים, לשכת עורכי 

הדין, אוניברסיטת אל קודס, 

אגודת בורג׳ אל־לקלק

ראש הווקף, יו״ר לשכת 

המסחר, ראשי מפלגה, מנהלי 

מועדונים, המופתי הירושלמי, 

מנהלים ראשי הלשכות, ועדי 

הורים של תלמידים בבתי 

ספר, מנהל האגודה

שליחים של קבוצות מפלגתיות, 

יו״ר ועד הורים מהפת״ח, פעילות 

חינוכית והסברתית

גורמים 

המשפיעים 

על הפעילויות 

בעיר העתיקה

עיריית ירושלים, חברת 

הגיחון, ממשלת ישראל, 

ממשלת ירדן, מדינות 

העולם, מדינות ערביות 

ותורכיה, הרשות 

הפלסטינית, ערביי ישראל, 

האו״ם

תקצוב פעולות פיתוח ושימור, 

תשתיות מים וביוב, תקציבים, 

בקרה, פיקוח ופיתוח, הר 

הבית והמקומות הקדושים 

בו, מעורבות העולם הנוצרי, 

היהודי והמוסלמי בכל הנעשה 

בעיר, מעורבות בעיתות 

משבר, משברים בהר הבית 

ובחיי היום יום באמצעות 

אונסקו — שימור ופיתוח.

בקרה על תכנון ובנייה, תוכניות 

שימור, מימון, תחזוקה ופיתוח, 

תוכניות חומש, גופי ביצוע חדשים, 

התערבות במשברים, מימון הווקף, 

היבטים של השפעה פוליטית, 

תמיכה מוסרית וכספית בעיקר של 

תורכיה, השפעה מוגבלת, דחייה 

של התושבים בעיקר הפלג הצפוני. 

תפילות וביקורים, הכרזת העיר 

העתיקה כאתר מורשת עולמית
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שימושי הקרקע  .6

עבור   ,1972 הוכנה, במקור, בשנת  להלן(   5 )מפה  בעיר העתיקה  מפת שימושי הקרקע 
ולכן  בפלנימטר,  נמדדו  2018. השטחים במפה  חלקית בשנת  ועודכנה  ירושלים,  אטלס 
הם מקורבים בלבד. על פי מדידה זו, שטחה של העיר העתיקה שבין החומות הוא כ־870 

דונם, המתחלקים לארבע רבעים: 

הרובע המוסלמי — 437 דונם )מתוכו שטחו של הר הבית — 144 דונם(.   

הרובע הנוצרי — 180 דונם.  

הרובע הארמני — 123 דונם.  

הרובע היהודי — 130 דונם.  

התפלגות שימושי הקרקע בכל רובעי העיר העתיקה היא כדלהלן:

אזורי המגורים — כ־450 דונם.  

מוסדות דת ומוסדות חינוך — כ־270 דונם.  

פעילות מסחרית — כ־75 דונם.  

ארכיאולוגיה — כ־50 דונם.  

לא בשימוש — כ־26 דונם.  

הרובע הנוצרי משופע במוסדות דת, מוסדות חינוך ושטחי מסחר. הרובע המוסלמי, למעט 
דת  למוסדות  בעיקר  משמש  הארמני  הרובע  למגורים.  ברובו  משמש  הבית,  הר  מתחם 

ולמגורים, והרובע היהודי מעורב ומשמש למגורים, מוסדות ומסחר.
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מפה 5: שימושי הקרקע בעיר העתיקה ובסביבתה, 2018

מקור: עמירן שחר וקמחי, 1973; עדכון לשנת 2018 — קמחי.

 

מגורים

פארק

מסחר

מלאכה

תחבורה

רכבת קלה

מקרא:

מוסדות דת

בית עלמין

חקלאות

בריכת מים

מלון / אכסניה

מוסד תרבות
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הלוח הבא מציג את מספר היחידות התפקודיות הפועלות ברובעי העיר העתיקה. מקור 
הנתונים הוא תשלום מס הארנונה למגורים ושלא למגורים לעיריית ירושלים לשנים 1988 

ו־2018	

לוח 5: מספר היחידות התפקודיות בעיר העתיקה לפי רבעים בשנים 1988 ו־2018 

שם 

דירותהשנההרובע

יחידות 

לא 

מוסדותלמגורים

משרדים 

ועסקים

בתי 

מלאכה

מוסדות 

דת

בתי 

מלון

יחידות 

אחרות

1988מוסלמי

2018

2,486

3,731

913

1,060

35

48

824

731

35

120

13

30

־־־־־

8

25

123

1988נוצרי

2018

975

1,284

823

930

43

12

756

810

43

59

9

26

־־־־־

14

12

9

1988ארמני

2018

567

675

113

177

2

25

81

97

2

6

24

34

־־־־־

4

1

11

1988יהודי

2018

463

606

209

293

9

42

149

180

9

10

12

24

־־־־־

4

6

11

1988סה״כ

2018

4,324

6,296

2,058

2,460

89

127

1,810

1,818

89

195

58

114

־־־־־

30

44

154

שיעור 

הגידול 

250.0־־־־־45.019.542.70.4119.196.6ב־%

מקור: נתוני ארנונה של עיריית ירושלים לשנים 1998 ו־2018, השנתון הסטטיסטי לירושלים, מכון ירושלים 
למחקרי מדיניות.

הנתונים מלמדים שבכל חלקי העיר העתיקה היו בשנת 1988 כ־4,324 דירות, 3%	3 מכלל 
הדירות בעיר באותה עת. 30 שנה מאוחר יותר, בסוף 2018, נמצאו בעיר העתיקה 6,296 
דירות, כלומר נוספו בה 1,972 דירות — גידול של 45%. מספר היחידות התפקודיות שלא 
הגידול במספר הדירות עשוי  הוא, בעיקר בתחום המסחרי.  גדל אף  למגורים  משמשות 
לנבוע גם מהעמקת הגבייה בארנונה וחשיפת דירות שבעבר לא היו חלק ממערך המיסוי 

העירוני.
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הפעילות המסחרית בשוק הכותנה בעיר העתיקה

צילום: ישראל קמחי



32

העיר העתיקה

33

בעלויות וחזקות בקרקע  .7

מערך הבעלויות והחזקות בקרקעות העיר העתיקה סבוך ביותר. הדבר נובע מההיסטוריה 
של שנות ההתיישבות במקום, תזוזות האוכלוסיות מאזור לאזור, היעדר הסדר ורישום 
מקרקעין של כל נכסי דלא ניידי בטאבו, הגודש וצפיפות הבנייה והמלחמות שעברו על 

העיר לאורך השנים.

את מערך בעלויות הקרקע בעיר העתיקה אפשר לסווג לארבע קבוצות עיקריות:

נכסים בבעלות הכנסיות ומוסדות הדת הנוצריים.  

נכסים בבעלות הווקף המוסלמי.  

נכסים בבעלות יהודית )פרטית או בבעלות מדינה(.  

נכסים בחזקה ערבית פרטית.  

המידע על הבעלויות נאסף ממקורות שונים והוא מתייחס לתוכנית הקרקע ולא לשטחים 
המבונים )שטחי הבעלות נמדדו בפלנימטר ולא ב־GIS, לכן התוצאות מקורבות בלבד(.

מתוך 870 הדונם של העיר העתיקה מתפלגות הבעלויות כך:

כ־24% הם בבעלות הווקף המוסלמי )כ־210 דונם, כולל הר הבית 144 דונם(.  

כ־29% בבעלות נוצרית )כ־255 דונם(.  

כ־27% בבעלות פרטית ערבית )כ־235 דונם(.  

כ־20% בבעלות מדינת ישראל )כ־170 דונם(.  

מכאן שלמעלה ממחצית שטחה של העיר העתיקה מצוי בבעלות ערבית, ציבורית או פרטית, 
כ־30% בבעלות הכנסיות השונות, וכ־20% בבעלות יהודית, כלומר בבעלות מדינת ישראל 
או מוסדות ועמותות ישראליות. את היקף השטח הבנוי קשה להעריך. הקרקעות בבעלות 
הכנסיות מנוצלות לבנייה של מבנים גדולים יחסית עם חצרות, המשמשים בעיקר לצורכי 
גדולים  וגם למגורים. הרובע היהודי מאופיין אף הוא במבנים,  חינוך, מלונאות  פולחן, 
יחסית, המשמשים כישיבות או בתי מגורים סביב חצרות. לעומת זאת, ברובע הארמני 
יש עדיין שטחים פתוחים בהיקף גדול. גם ברובע המוסלמי יש עדיין שטחים לא מבונים, 
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בעיקר בשולי הרובע, סמוך לחומה. שיעור הניצול של קרקעות הווקף נמוך גם הוא בשל 
השטח הפתוח הגדול סביב הר הבית.

מפה 6: בעלויות קרקע וחזקות בעיר העתיקה

מקור: תוכנית אב ירושלים 1968 — אריה גיני

שנים ספורות לאחר איחוד העיר החלו עמותות יהודיות לרכוש נכסים בעיר העתיקה מחוץ 
לרובע היהודי. הפעילות העיקרית בתחום הזה מתבצעת על ידי עמותת עטרת כהנים. על 
פי מפה מפורטת שהכינה העמותה, נרכשו על ידה ברובע המוסלמי והנוצרי כ־40 נכסים. 
אולם למרות מאמצי הרכישה האלה, לא נראה שצפוי שינוי מהותי במערך הבעלויות על 
והופכים  לעין. תהליכי הרכישה מסובכים, איטיים  נכסים בעיר העתיקה בעתיד הנראה 
לעמותות  דלא־ניידי  נכסי  מלמכור  נמנעת  הערבית  שהאוכלוסייה  משום  יותר  לקשים 

יהודיות.

הרובע היהודי, בו נושא הבעלויות הוסדר, שינה את הרכב תושביו במהלך השנים. משפחות 
לווה  התהליך  וחרדיות.  לאומיות  דתיות  נכנסו משפחות  ובמקומן  עזבו,  רבות  חילוניות 
והקרבה לכותל המערבי,  בתוספת של מוסדות תורניים. ריבוי מוסדות הדת, הישיבות, 
הם גורמי המשיכה העיקריים עבור האוכלוסייה החרדית והדתית לאומית לרובע היהודי. 
תהליך זה צפוי להימשך, אך בממדים קטנים יותר משום שמכסת המגורים ברובע היהודי 

הושלמה.
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8. מוסדות ושירותים ציבוריים2

תושבים  של  גדול  מגוון  המשרתים  ציבור  מוסדות  של  גדול  ריכוז  קיים  העתיקה  בעיר 
ומבקרים.2חלק מהמוסדות מספק מענה לתושבי העיר העתיקה ולתושבים שגרים בסמיכות 
לה. חלק אחר מספק שירותים לאוכלוסייה רחבה יותר ובין־לאומית. למרות שטחה הקטן 
יחסית מספר המוסדות הנמצאים בתוכה ומספר מקבלי השירותים שלהם גדול מאוד. בסקר 
שנערך בשנת 2008 )הרשות לפיתוח ירושלים, 2013( נמצאו בין החומות כ־340 מוסדות 
מסוגים שונים בין החומות. למרות השנים שעברו מאז נסקר הנושא, נתונים אלה עדיין 

תקפים, שכן מועטים השינויים שחלו במערך מוסדות הציבור בעיר העתיקה.

מוסדות נוצריים

מרבית המוסדות הנוצריים מרוכזים ברובע הנוצרי והארמני. בדומה לפריסה של המוסדות 
של הדתות האחרות, גם המוסדות הנוצריים חורגים לעיתים מתחומי הרובע הנוצרי אל 
בן  גיא  ועמק  ציון  הר  הזיתים,  הר  שבין  למרחב  לחומות,  מחוץ  ואל  המוסלמי  הרובע 

הינום.

מוסדות מוסלמיים

חלק  המוסלמי.  ברובע  הבית  הר  מתחם  סביב  בעיקר  מרוכזים  המוסלמיים  המוסדות 
מהמסגדים נמצאים ברבעים היהודי והנוצרי. מוסדות הדת המשמשים את תושבי הרובע 

המוסלמי מרוכזים ברובם בתחומי הרובע עצמו.

מוסדות יהודיים

הריכוז העיקרי של מוסדות הדת היהודיים נמצא ברובע היהודי, מספר מועט של מוסדות 
דת יהודיים נמצא גם ברובע המוסלמי. המוסדות כוללים את בתי הכנסת ההיסטוריים בלב 

2 למפות המציגות את פיזור מוסדות הדת הנוצריים, המוסלמיים והיהודיים בעיר העתיקה, ראו: רמון, 

2003, כפי שמובא אצל הרשות לפיתוח ירושלים, 2013, עמ' 81-79	

https://jerusaleminstitute.org.il/publications/the-old-city/ 
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הרובע היהודי ששוקמו לאחר הריסתם במהלך מלחמת העצמאות, ובהם חורבת רבי יהודה 
החסיד ותפארת ישראל המשוקם בימים אלה. בנוסף נוספו או שוקמו ישיבות רבות.

  

מידת חשיבותם והשפעתם של חלק ממוסדות הדת בעיר העתיקה חורג מתחומן הצר של 
העיר בין החומות או אף של ירושלים כולה. ההתעניינות העולמית למתרחש סביב כנסיית 
הקבר, מסגדי הר הבית והכותל המערבי גדולה מאוד וכל החלטה הנוגעת להם — אפילו 
בנושאים פרוצדוראליים מקומיים כמו שעות ביקור, חופש תנועה, תשלום ארנונה, תכנון 

ובנייה וכד׳ — מקבלת תהודה בין־לאומית רחבה. 

בחיי היום יום קשה מאד להפריד את הטיפול בעיר העתיקה מהשכונות הערביות הסובבות 
אותה. מוסדות דת רבים יוצרים ׳חגורת קודש׳ סביב לעיר העתיקה, והם חלק מהמכלול 
המתגוררים  לתושביה  שירותים  מרכז  זמנית  בו  מהווה  העתיקה  העיר  שבתוכה.  הדתי 
בין החומות ולתושבים אחרים המתגוררים מחוצה לה, בעיקר בתחומי חינוך, דת, מסחר 
ותיירות. העיר העתיקה קשורה בכל תחומי תפקודה למערך הכולל של ירושלים למרות 

ההפרדה הפיזית של החומה סביבה.

בעיר העתיקה מערכת ענפה של שירותי רווחה ובריאות. הפטריארכיות מספקות שירותי 
לתושבים,  זול  דיור  גם  מהן מספק  חלק  בריאות.  לרבות שירותי  לנזקקים,  ועזרה  סעד 
בעיקר ברובע הנוצרי והארמני. שירותי הרווחה ניתנים על ידי הכנסיות לתושבים הנוצרים 
המתגוררים גם מחוץ לחומות. בנוסף, למוסדות הכנסייתיים פועלים בעיר העתיקה גופים 

וולונטריים בין־לאומיים העוסקים בנושאי רווחה וסעד. 

המועצה המוסלמית העליונה ומינהלת הווקף — ההקדש המוסלמי — פועלים אף הם כנותני 
שירותים בתחומי הרווחה והסעד וגם כבעלים של נכסים רבים בתחומי הדיור והמסחר.
רווחה. ושירותי  ולנוער  לקשישים  מועדוניות  כמו  מוסדיים  שירותים  מפעילה  העירייה 

הביוב  במערכות  טיפול  מים,  אספקת  אשפה,  פינוי  של  שירותים  גם  מספקת  העירייה 
והניקוז ובתשתיות האחרות. המשטרה פרסה בעיר העתיקה חגורת בטחון ונותנת בתחום 

הזה את מירב הבטחון לתושב ולמבקר.

מוסדות  של  וחשוב  גדול  מרכז  היא  המצומצם,  שטחה  למרות  העתיקה,  העיר  לסיכום, 
ושירותי ציבור שתחום השפעתם חורג בהרבה מהתחום הגאוגרפי הצר שבין החומות.
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שירותי מינהל קהילתי 

בעיר העתיקה לא פועל מינהל קהילתי דוגמת המנהלים הפועלים בשכונות אחרות במזרח 
ירושלים ובמערבה. ברובע היהודי פעלה עד לפני כשנה שלוחה של המינהל הקהילתי לב 
רובעי העיר  )גבעת שאול(. שאר  וכיום השלוחה קשורה למנהל קהילתי מיתרים  העיר, 
׳בית דוד׳, השוכן בשכונת בבאב א׳ זהרה  העתיקה שייכים, רשמית, למינהל הקהילתי 
את  העתיקה.  העיר  לרובעי  שירותים  מספק  אינו  הזה  המינהל  בפועל  לחומות.  שמחוץ 

החלל התפקודי שנוצר ממלאת אגודת בורג׳ אל־לקלק הפלסטינית והכנסיות השונות.

שירותי שיטור וביטחון

מרחב דוד במשטרת ישראל הוא האחראי על העיר העתיקה. מרחב זה, מהרגישים ביותר 
בעיר, מטפל בשורה של סוגיות, החל בביטחון השוטף, ועד הפעילות בהר הבית ובמקומות 
הקדושים. הוא משתף את ראשי הכנסיות וקהילותיהן, מטפל במתחים על רקע רכישות 
נדל״ן של עמותת עטרת כהנים, עוסק בגילויי שנאה על רקע דתי כנגד אנשי דת נוצרים, 
וכן בסוגיות בתחום המסחר ובלימת הכניסה של הרש״פ וגורמים אחרים העוינים לישראל 
הביטחון  תחושת  את  משמעותי  באופן  לשפר  הצליחה  ישראל  משטרת  העתיקה.  לעיר 
בעיר העתיקה. היא פועלת בשיתוף הרשויות האחרות בקידום נושאים פיזיים כמו תאורה 
ושיפור הסדרי תנועה וחניה, פשיעה תיירותית ועוד. פשיעה תיירותית אומנם קיימת בעיר 
העתיקה, אך שיעורה נמוך יחסית כיוון שאירועים רבים אינם מדווחים למשטרה. לכן מוצע 
בסוגיות  תיירות שתתמחה בטיפול  מיוחדת של משטרת  יחידה  דוד  להקים בתוך מרחב 
האלה. כמו כן, אין כמעט אכיפה ופיקוח של משרד הכלכלה והתעשייה על המחירים ועל 

הונאה של תיירים.

שירותי חינוך 

ולרבים  לתושביה  חינוכי  מרכז  גם  משמשת  העתיקה  העיר  הדתית,  למרכזיותה  נוסף 
מתושבי השכונות סביבה. חלק מבתי הספר מופעלים על ידי הכנסיות השונות, חלק על 

ידי עיריית ירושלים וחלק על ידי הווקף המוסלמי או גופים פרטיים.

מערכת החינוך הערבית

מערכת החינוך הערבית בעיר העתיקה כוללת לא פחות מ־ 23 בתי ספר. בשנת הלימודים 
תשע״ט )2018/2019(, מספר התלמידים בבתי הספר הערביים של מנח״י עמד על 5,175 



3637

ם
ריי

בו
צי

ם 
תי

רו
שי

ת ו
דו

ס
מו

 .8

גדול  התלמידים  מספר  מורים.   400 אותם  ולימדו  העתיקה(  העיר  תושבי  כולם  )לא 
בכ־2,000 לעומת עשור השנים הקודם. באותה עת למדו במגזר הפרטי )כולל הכנסייתי( 
כ־3,750 תלמידים. כ־2,300 למדו במסגרת בתי הספר של הווקף. מספר הכיתות הכולל 
בעיר העתיקה עמד על 320, חלקן הגדול לא תקני. במגזר העירוני היו 92 כיתות, במגזר 

הפרטי והכנסייתי 151 כיתות, ובבתי הספר של הווקף 77 כיתות. 

כיום עומד מספר התלמידים במגזר הערבי בעיר העתיקה על 11,000 תלמידים. עם זאת, 
בשנים האחרונות עולה הגיל הממוצע של האוכלוסייה הערבית בעיר העתיקה, ובעקבות 
כך ישנו צמצום מסוים במספר התלמידים. לדוגמה, בביה״ס היסודי מלאוויה לבנות למדו 

בעבר מעל 800 תלמידות, והיום לומדות בו פחות מ־400	

לבתי הספר של העיר העתיקה מגיעים כאמור תלמידים רבים מחוץ לעיר העתיקה )בעיקר 
נחשבים  שהם  משום  הן  הרשמיים,  הספר  בבתי  ללמוד  כדי  וסילוואן(  אל־עמוד  מראס 
בשנה  ואיכותיים.  יוקרתיים  תיכונים  המזינים  ספר  בתי  שהם  משום  והן  יותר,  לטובים 
החולפת היה ניסיון של העירייה להגביל את הרישום )בעיקר בחטיבות הביניים של אל־

נתקל  המהלך  אך  העתיקה,  העיר  לתושבי  רק  לבנות(  אל־סכאכיני  וח׳ליל  לבנים  קודס 
בהתנגדות ונתפש כפוליטי וכניסיון לרוקן את בתי הספר בעיר העתיקה. לאור המחסור 
החמור בכיתות לימוד בכל השכונות הערביות במזרח ירושלים, קיים קושי )גם משפטי( 
להגביל כניסת תלמידים לבתי הספר הרשמיים במקום, מה גם שבשכונות האחרות חסרות 
)ובשכונות אחרות( מנהל  כוונה להקים בעיר העתיקה  יש  לימוד רבות. לעירייה  כיתות 

חינוך שכונתי בשיתוף מנהלי בתי הספר וועדי ההורים.

מצבם הפיזי של רוב בתי הספר הערביים בעיר העתיקה אינו עומד בתקנים הדרושים, לא 
מבחינת גודל הכיתות ולא מבחינת מרחב החצרות, זאת מאחר שמרבית המוסדות פועלים 
במבנים עתיקים עם צפיפות רבה בכיתות והיעדר מרחב מספיק לילדים בחצרות. העירייה 
מפנה מדי שנה תקציבים כבדים לשיפוץ ולתחזוקת בתי הספר, אך בעיות של רטיבות, 

חימום וצפיפות בכיתות ממשיכים ללוות את מערכת החינוך הערבית בעיר העתיקה.

כל בתי הספר בעיר העתיקה מלמדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית )פרט לשני בתי 
של  הלימוד  ספרי  כנסייתית־אירופאית(.  לימודים  תוכנית  לפי  שמלמדים  נוצריים  ספר 
הרשות הפלסטינית עוברים בקרה לפני שהם מגיעים לבתי הספר, אך אין שליטה על מה 

שנלמד בפועל בכיתות, ובבתי הספר של הווקף לומדים ללא כל בקרה עירונית	

הרשות הפלסטינית מנסה לחזק את אחיזתה במערכת החינוך במזרח ירושלים ובכלל זה 
הרשות,  של  הירושלמי  החינוך  לאגף  מסייעת  ספר,  בתי  מתקצבת  היא  העתיקה.  בעיר 
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משלמת משכורות מלאות למורים בירושלים )לעומת מורי הגדה המערבית שקיבלו 50% 
שנרשמים  ירושלמים  לתלמידים  ומלגות  לימוד  ספרי  ומחלקת   )2019 בשנת  מהשכר 

למכללות פלסטיניות.3

מערכת החינוך היהודית 

ברובע היהודי מספר התלמידים בבתי הספר שבחסות מנח״י עמד בשנת 2016/17 על 689 
650 תלמידים. מספר זה כפול ממספר התלמידים  תלמידים, ובבתי הספר החרדיים על 
שלמדו ברובע לפני עשור. הסיבה לכך היא כניסתה של אוכלוסייה צעירה אל הרובע. כך 

נוצר לחץ על מערכת החינוך לגיל הרך ועל מערכת החינוך היסודי.

ברובע היהודי פועלות ישיבות רבות ובהן: ישיבת זילברמן, אש התורה, ברכת התורה, 
יהודה,  קול  חיים,  עץ  אורות,  בית  ירושלים,  בתוככי  שמים,  שער  הכותל,  יוסף,  פורת 
בעיקר  נשען  הממ״ד  בזרם  הספר  בית  ועוד.  המקובלים  ישיבת  אריה,  נתיב  אל,  בית 
תלמידים  לומדים  ומוריה,  אחינעם  המעורבים,  הספר  בבתי  לרובע.  מחוץ  תלמידים  על 
ותלמידות מהשכונות הסמוכות — מעיר דוד, הר הזיתים, ראס אל עמוד ומרובעים אחרים 
בעיר העתיקה. ברובע המוסלמי נמצאות מספר ישיבות, ובהן — חיי עולם, כולל גליציה 

ועטרת כהנים. 

שירותי פנאי ושטחים ציבוריים פתוחים 

ואין  פתוחים  ציבוריים  בשטחים  גדול  מחסור  קיים  והארמני  הנוצרי  המוסלמי,  ברובע 
אפשרות מעשית לענות על החסר הזה. לפי התקנים המקובלים במערכת התכנון העירונית 
דרושים כ־200 דונם שטחים ציבוריים פתוחים כדי לענות על הצרכים של האוכלוסייה 
ורחבות  ציבוריים  גנים  שני  וקיימים  יותר,  טוב  המצב  היהודי  ברובע  הנוכחי.  בגודלה 

ציבוריות גדולות מול בית הכנסת החורבה ובכיכר בתי מחסה.

עיריית ירושלים, בשיתוף החברה לפיתוח מזרח ירושלים )פמ״י( וגורמים נוספים, פועלים 
לאחרונה לפתח מרחב ציבורי גדול יחסית )כ־6 דונם( במפגש הרבעים — במתחם של גגות 
גליציה, הממוקם מעל השוק )מפגש הקארדו ורחוב דוד(. מרחב זה מתוכנן להיות גם אתר 

תיירות ותצפית ולשמש כשטח פתוח למבקרים ולתושבי העיר העתיקה. 

במזרח  לחינוך  האסטרטגית  החומש  קהילה, תוכנית  וקשרי  הסברה  רכזת  הרוש,  חפץ  להדס  תודה   3

ירושלים, משרד החינוך, מחוז ירושלים ומנח״י על הסיוע בנתונים בתחום החינוך.
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שירותי ציבור ברובע היהודי ואיכות החיים בו

השירותים הציבוריים הפועלים ברובע היהודי כוללים טיפת חלב )הפועלת יומיים בשבוע(, 
וחוסן  חירום  )צוות  צח״י  צוות  אמבולנס,  וכללית,  מאוחדת   — קופ״ח  של  סניפים  שני 

יישובי( ומתנדבי הצלה מקרב התושבים העוסקים בתחומי הבריאות )רופאים, אחיות(.

הרובע היהודי, כמו העיר העתיקה כולה, הוא מוקד תיירותי חשוב, ומהבחינה הזאת אינו 
מהעדפה  בעיקר  במקום  להתגורר  בחרו  הללו  התושבים  תושביו.  של  הבלעדית  נחלתם 
אידיאולוגית, והתיירים המבקרים ברובע, הן הישראלים והן הזרים, מהווים עבור התושבים, 
במקרים רבים, מטרד קבוע. הפסטיבלים המתקיימים ברובע גורמים לרעש, לכלוך וסגירת 
צירי תנועה למעבר רכבים של התושבים והולכי הרגל. מן הבחינה הפיזית תנאי הנגישות 
גם הם אינם נוחים — ריצוף האבן לא תמיד נוח להולכי רגל ויש ריבוי של מדרגות המקשה 
על מבוגרים ועל נשים עם עגלות ילדים. רוב תושבי הרובע עובדים מחוצה לרובע, ולכן 
נוצרים עומסי תנועה בשעות השיא. בנוסף, קיימת מצוקת חניה לרכבים הפרטיים של 

תושבי הרובע. ממרכז העיר לרובע פועל קו אוטובוס אחד בלבד )קו 38(. 

ברובע היהודי פועל מינהל קהילתי המקיים אירועי תרבות וחוגים לילדים ונשים. מבוגרים 
מבלים במסגרת המועדון לגיל השלישי. המינהל מספק שירותים גם לשכונות סביב לעיר 
העתיקה כמו לעיר דוד, למעלה הזיתים ולתושבים היהודים ברובע המוסלמי. יושבת ראש 
המינהל פועלת רבות כדי שהעירייה לא תתייחס לאזור רק בהיבט תיירותי. המינהל משמש 
גם מוקד לעדכון התושבים בענייני תחבורה, דיווח על כבישים סגורים וכדומה. צוות צח״י 
וועדת רווחה פועלים אף הם במסגרתו. כדי להקל על חיי התושבים פועל המינהל באמצעות 
מכירות מרוכזות של מזון, השכרת קלנועיות והנפקת כרטיסי תושב, המאפשרים לתושבים 

לעבור לכותל המערבי ללא בידוק וכן מסייע לקידום העסקים הפועלים ברובע. 

מכיוון שהחנויות ברובע יקרות מאוד והתחבורה אינה נגישה, פועלים ברובע מספר גדול 
של גמ״חים המספקים מצרכי יום ותרופות לתושבים הזקוקים לכך.

לו. הדבר מקשה על התארגנות הסוחרים.  רוב בעלי העסקים ברובע מתגוררים מחוצה 
הקושי המרכזי לקיים עסק מסחרי ברובע הוא אי היכולת של ספקים להגיע למקום. כמו 
כן, ארנונת העסקים שגובה העירייה גבוהה מאוד, פינוי האשפה מעסקי המסחר מתבצע 
של  רבה  לתחלופה  גורמים  אלו  כל  בשבוע.  פעם  רק  לעיתים  סדורה,  בצורה  תמיד  לא 

עסקים. 
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מוסדות הציבור בעיר העתיקה

סקר מוסדות ציבור מקיף נערך בעיר העתיקה בשנת 2008 )ראו בפרסום הרשות לפיתוח 
2013(. הסקר בחן את מצבם הפיזי של מוסדות הציבור, וכלל ביקור בשטח,  ירושלים, 
סוקרים  ידי  על  בוצע  ההנהלה. הסקר  עם  ריאיון  ועריכת  מוסד  בכל  התרשמות מהמצב 
דוברי ערבית ברובע המוסלמי הנוצרי והארמני וסוקר דובר עברית ברובע היהודי, והוא 
התבסס על שאלון מובנה. למרות שחלף למעלה מעשור מאז נערך הסקר, במידה רבה 
עברו  העתיקה  בעיר  הציבור  שמוסדות  המעטים  השינויים  בשל  תקפים  עדיין  ממצאיו 

במהלך השנים. 

להלן ממצאים עיקריים שעלו מן הסקר:

15 מוסדות  14 מוסדות בריאות;  340 מוסדות, מהם —  בכל רחבי העיר העתיקה נמצאו 
רווחה ועמותות הנותנות שירותי רווחה לתושבים; 24 מוסדות חינוך ערביים ונוצריים; 13 
ישיבות; 4 סמינרים; 9 בתי ספר וגני ילדים יהודיים; 14 מוסדות דת יהודיים, 43 מוסדות 
דת נוצריים; 37 מוסדות דת מוסלמיים; 16 בתי מלון ואכסניות, ו־33 מוסדות ציבור אחרים 

)משטרה, מרכזי מידע, ספריות, מוזיאונים, מרכזי תרבות וכיוצ״ב(. 

מצבם הפיזי של המוסדות בעיר העתיקה אינו אחיד. יש בהם מטופחים ומתוחזקים כהלכה 
ויש שמצבם טעון שיפור. ככלל, מצב המוסדות ושירותי הציבור ברובע היהודי טוב משל 
האחרים בשל גילם הצעיר של הבניינים או שיקומם מחדש בשנות ה־70 וה־80 של המאה 
שעברה. המוסדות ברובע הארמני והנוצרי מתוחזקים היטב על ידי הכנסיות ומצבם סביר 

בהחלט.

מספר מוסדות התלוננו על מצב הניקיון סביבם ועל תכיפות פינוי האשפה על ידי העירייה. 
בעיות אחרות שהועלו על ידי נציגיי המוסדות עסקו בנגישות וחניה, בעיקר ברובע היהודי. 
לחלק גדול מהבעיות מהסוג הזה אין למעשה פתרון, בשל המגבלות המוטלות על תנועה 
מוטורית בתוך העיר העתיקה. התושבים מבקשים לדאוג שלפחות עבור חלק מהמוסדות 

תובטח נגישות טובה, במיוחד למוסדות חיוניים כמו מרפאות או שירותים לנכים.

הבעיות הפיזיות הנובעות מגיל מבני המוסדות דומות לאלה של בתי המגורים, וכוללות 
שאינן  ביוב  ומערכות  פגום  ריצוף  ובתקרות,  בקירות  ורטיבות  לחות  של  בעיות  בעיקר 

מתפקדות כראוי. הבעיות משותפות למוסדות רבים, רובם ברובע המוסלמי.
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אחרים  ומכשולים  מדרגות  של  קיומם  בחסר.  לוקים  מהמוסדות  רבים  של  נגישות  תנאי 
מקשים על הניגשות למוסדות נותני השירות, בייחוד כאשר מדובר בשירותים הניתנים 

לאוכלוסייה המבוגרת. 

חלק ממוסדות החינוך בעיר העתיקה עשויים לשמש גם כאתרי ביקור תיירותיים היסטוריים 
או בעלי ארכיטקטורה ייחודית. אלה יוכלו להשתלב בעתיד במסלולי התיור. דוגמא לכך 
הבית. בשטח  הר  הצפוניות של  לחומה  דלורוזה, הצמוד  בוויה  עומריה  הספר  בית  הוא 
בית הספר יש שתי מדרסות עתיקות המיועדות לשימור. גם מבנה בית הספר עצמו מעניין 
מבחינה ארכיטקטונית, אך כיום הוא אינו משתמש כאתר ביקור, ומטעמים מובנים — בשל 

היותו בית ספר פעיל — אף נמנעת הכניסה אליו למבקרים מן החוץ.

רווחה

הבעיה  רב.4  בעוני  המוסלמי  ברובע  החיות  המשפחות  על  ומשפיע  מושפע  הדיור  מצב 
העיקרית בתחום החברתי־כלכלי הוא הריכוז הגדול של אוכלוסייה דלה וענייה המתגוררת 
בצפיפות רבה בין החומות. הטיפול באוכלוסייה זו, אם בכלל נעשה, מתמקד בעיקר בצד 
הפיזי. ללא טיפול מקביל וכולל בבעיות החברתיות והכלכליות של האוכלוסייה. בנוסף, 
לא פועלת בתוך העיר העתיקה לשכת רווחה, למרות המצב של חלק מהתושבים. כמו כן 

חסרים מוסדות תרבות ומגרשי משחק לילדים ולנוער המתגורר במקום. 

ניקיון

במרחב  הנקיון  מצב  לשיפור  רבות  פעולות  העירייה  ידי  על  נעשו  האחרונות  בשנים 
הציבורי בעיר העתיקה. עם זאת, עדיין נשמעות תלונות של תושבים וסוחרים על תדירות 
פינוי האשפה ותכיפות טיאוט הרחובות. בסיורים שנערכו במקום נראה שיש הצדקה רבה 
גם התושבים אחראים  כי  לציין  ואכן אשפה פזורה במקומות רבים. ראוי  לתלונות אלו, 

למצב, חלקם אינו מקפיד על הניקיון במרחב הציבורי והדבר ניכר לעין.

מתגוררים  חוטה  באב  שבשכונת  מצא  אל־לקלק  בורג׳  אגודת  של  האינטרנט  באתר  שפורסם  מחקר   4

כ־12,000 נפש, 10-9 נפשות בדירה, וכי הנוער בשכונה זו סובל מאבטלה, מנשירה מלימודים, מעוני, 
http://www.burjalluqluq.org/home/studie/ ממחסור במתקני ציבור ומצריכת סמים

http://www.burjalluqluq.org/home/studie/
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9. תשתיות הנדסיות

תשתיות מים, ביוב וניקוז

תשתיות המים, הביוב והניקוז, ברובן הגדול, ישנות וחשופות לבלאי מואץ. קיימת    
רוב  וחלקן מתקרבות לסיום משך פעילותן.  הידרדרות מתמשכת של תשתיות אלה, 
התשתיות נמצאות באתרי עתיקות ובשכבות היסטוריות, ועל כן קשה ויקר במיוחד 

לטפל בהן ולהחליפן. 

ברשתות המים, הביוב והניקוז קיים פחת גדול כתוצאה מנזילות וחלחול אל תת הקרקע,    
דבר המערער את יציבותם של הבתים. השימוש המוגבר בכמויות המים מחייב הרחבה 
של המערכות האלה; הכמויות הגדולות של מי השפכים גורמות לסתימות המחישות 
של  רבים  ׳פיראטיים׳  חיבורים  והביבים;  הצנרות  של  הרחבה  ומחייבות  הבלאי  את 

התושבים אל מערכות הביוב והניקוז גורמים להצפות ולסיכון יציבות המבנים. 

מתוך  הביוב  ריחות  להפצת  גורמים  לניקוז  הביוב  מערכות  בין  משולבים  חיבורים    
קולטני הניקוז ברחובות וכן להצפות של מי ניקוז מעורבבים במי ביוב בעת ירידת 
ההולכה של  כושר  על  בכמות העולה  הביוב  אל מערכת  זורם  נגר הגשמים  גשמים. 

הצנרת הקיימת.

תשתיות חשמל

הגידול ההדרגתי בצריכת החשמל כתוצאה משימוש במכשירי חשמל, כמו מזגנים, מחייב 
העיר  רחבי  בכל  טרנספורמציה  בתחנות  מחסור  קיים  הישנה;  החשמל  רשת  של  שיפור 
העתיקה. זאת ועוד, בשל אופי השטח, הנחת תשתיות החשמל לא נעשתה כראוי בחלק 
וקירות הבתים  גדרות  על  המונחים  כבלים  נוצרו מפגעים אסתטיים של  כך  מהרחובות. 

הפונים אל המרחב הציבורי. במצב הזה מתרחש גם בלאי מואץ של המערכת. 
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לסיכום

תוספות  או  שיפוץ  )עבודות  הקיימות  בתשתיות  פוגעות  שונות  תשתית  עבודות    
בנייה(.

לעוברי  וסכנה  אסתטי  מפגע  מהוות  הבתים  חזיתות  על  המונחות  הכבלים  תשתיות    
אורח.

להמצא  עשויים  בהן  בחפירות  כרוכה  העתיקה  העיר  בסמטאות  תשתיות  החלפת    
ממצאים ארכיאולוגיים. המשמעות היא הארכה בלתי ידועה מראש של זמני ביצוע 
העבודות, חריגות מהתקציב עקב חפירות הצלה והשלכות על ישימות הביצוע של חלק 

מהעבודות הנדרשות.

בשל אופיין של הסמטאות הצרות לא בוצעה בהן עבודה מסודרת לפי תוכנית כוללת    
ומתואמת. לכן במרבית הסמטאות מונחות תשתיות כבלים, והצנרות השונות בחוסר 

סדר מוחלט ולחלקן הגדול גם אין מיפוי מסודר בעירייה. 

השקעות הממשלה והעירייה בעיר העתיקה

למעלה  פמ״י( השקיעו בעשור האחרון  )הרל״י,  הפיתוח שלה  וזרועות  ירושלים  עיריית 
ממיליארד שקלים בשיפור התשתיות בעיר העתיקה ובאגן ההיסטורי שלה במסגרת תוכניות 
והעירוני לטפח  בעיקר מהאינטרס הממשלתי  נובעות  אלה  ממשלתיות שונות. השקעות 
נתיבי  לאורך  מתגוררים  התושבים שאינם  לצורכי  מהדאגה  ופחות  התיירות,  את  ולפתח 
השנים  בין  ש״ח  מיליארד   1,168 של  השקעה  כוללות  הממשלתיות  התוכניות  התיירות. 
2024-2006 באגן ההיסטורי של העיר העתיקה לרבות מרחב הר הזיתים, הקידרון ועוד.

מתוך  א׳-ב׳  שלבים  בוצעו  כה  עד  בתשתיות.  פיזי  לטיפול  בעיקר  מיועדים  הכספים 
התוכנית, ובעתיד יבוצע שלב ג׳ — השקעה של 350 מיליון ש״ח )מתוך הסכום הכולל(. 
הפיתוח מתמקד בצירים המרכזיים, בפיתוח כלכלי של בתי עסק, ביצירת צירי תיירות 
חדשים, המחברים בין מזרח העיר למערבה וביצירת מכלולי תיירות שלמים. כמו כן, ינתנו 
מענקים לבתי עסק שייפתחו את עסקיהם בשעות מאוחרות )הסוחרים מתנגדים לכך בשלב 
הנוכחי(. הרשויות מתכוונות לפתח תוכניות תרבות שתפעלנה לאורך כל השנה. לניסיון 

נבחרו אזורי המוריסטאן והשער חדש בהשקעה של 10 מיליון ש״ח. 

החלפת  עסקים;  בפיתוח  המלווה  פיזי  פיתוח  לאחרונה:  שבוצעו  פרויקטים  מספר  להלן 
החדש;  השער  ברחוב  חדשות  מסחר  עגלות  הוספת  אשפתונים;  ובניית  מיקום  גגונים; 
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חזיתות  שיפור  דולורוזה;  הויה  לרבות  והמוסלמי  הנוצרי  ברבעים  רבים  רחובות  שיפור 
והתקנת תאורת רחוב בכל חלקי העיר העתיקה; הנגשת כל העיר התיירותית לנכים; שיפור 

גינון ובטיחות; ועוד.

וגורמי הפיתוח שלה מתכננת לשפר את רחוב הפטריארכיה הארמנית  כן, העירייה  כמו 
בואכה הרובע היהודי )לאחר שתוסר התנגדות התושבים(. 

לרשימת הפרויקטים שבוצעו בשנים 2018-2006 ראה נספח ט.

ביוב וניקוז

בעיר העתיקה יש כ־20 ק״מ של קווי ביוב, ולאורכם 1,650 תאי ביוב. בשל המורכבות 
בעיר  ביוב  של  רווי״  ב״שרוול  להשתמש  הוחלט  לחפירה,  הרחובות  בחשיפת  הגבוהה 
העתיקה. מינואר 2016 ועד יולי 2018 הושחלו שרוולים באורך 6	12 ק״מ בעלות של כ־13 
מיליון שקלים, והם מהווים כ־63% מקווי הביוב בעיר העתיקה. בנוסף ובמקביל שופצו 

מאות תאי ביוב בעלות של 4	1 מיליון ש״ח.

תשתיות  חידוש  עלות  והגנים,  הטבע  ורשות  העתיקות  רשות  של  הפיקוח  עלויות  בשל 
 2015 משנת  החל  האחרים.  העיר  בחלקי  מהמקובל  כפולה  העתיקה  בעיר  והמים  הביוב 
מחליפה חברת הגיחון צינורות ביוב על ידי שרוולים שמושחלים לצנרת ונצמדים לדופן 

הישנה כדי לא לפתוח תעלות חדשות בקרקע. 

בעיות נוספות

חיבור  מחייבת  המוסלמי  ברובע  מסוימים  במקומות  מסודרת  ביוב  במערכת  חוסר    
הבתים לבורות סופגים.

קווי  בין  צולבים  חיבורים  בשל  הגשומה.  בעונה  ביוב  הצפות  נוצרות  הגיא  ברחוב    
הביוב והניקוז ובשל הקיבולת המועטה של הצנרות, ההצפות הן בעיקר בקטע של 

שוק הכותנה — הכותל, הוויה דולורוזה, עקבת א־תות והסראיה.

ברובע המוסלמי )בבאב חוטה( הבתים נמוכים מקו הביוב הראשי ולכן הם לא מחוברים   
למערכת. הגיחון מפעיל משאבות לשאיבת הביוב מהבורות, שתחזוקתן בעייתית ויש 

שאיפה לבטלן.

ברחוב אנטוניה שברובע המוסלמי קווי הביוב ישנים ודורשה את החלפתם בדחיפות.  
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ברחוב הגיא וברובע היהודי קיימות בעיות ניקוז תמידיות.  

בעיות הניקוז בעיר העתיקה משפיעות, בין היתר, על זרימת נגר הגשמים אל הבורות   
והבריכות, כמו בריכת חזקיהו ובריכת בית ישראל.

אספקת מים

אורך צנרת המים בעיר העתיקה הוא 5	25 ק״מ, וצריכת המים עומדת על 533	1 קוב לשנה. 
מספר הצרכנים הרשומים בתאגיד הגיחון הוא 4,983, מתוכם 1,394 הם צרכנים מוסדיים 
ועמותות  חנויות  מלון,  ובתי  אכסניות  כנסת,  ובתי  מסגדים  כנסיות,  כמו  מסחריים  או 
חברת  רישומי  לפי  הכוללים,   ,3,689 על  עומד  מים  הצורכות  המשפחות  מספר  שונות. 

הגיחון, 15,452 נפשות.

צנרת המים בעיר העתיקה מיושנת ובלויה )מעל 55% מהצנרת הותקנה לפני שנים רבות( 
ולכן פחת המים גבוה. חברת הגיחון מנסה לצמצם את הפחת ל־20% )לעומת 10% בשאר 
הסמויים  הפרצים  כמות  היא  המים  צנרת  של  הבעייתי  למצבה  עדות  ירושלים(.  חלקי 
שחברת הגיחון מאתרת חדשות לבקרים ברחבי העיר העתיקה	 למשל, בין מאי 2017 ועד 
מאי 2019 היו 178 פרצים תת קרקעיים שתוקנו. מספר נוסף של פרצים גלויים דווחו ע״י 

התושבים וטופלו.

לעיר  מחוץ  החלפתו  מעלות  כפולה  כמעט  העתיקה  העיר  ברחבי  מים  קו  החלפת  עלות 
העתיקה. לדוגמה, עלות החלפת קו של 6 אינטש מחוץ לעיר העתיקה עומדת על כ־1,650 
של  העבודה  מעלות  הן  נובע  הדבר  ש״ח.   2,730 היא  העלות  בירושלים  ואילו  ש״ח, 
מפקחים מרשות העתיקות ומרשות הטבע והגנים, והן מהקשיים האוביקטיביים של עבודה 

בסמטאות הצרות המרוצפות אבן בתוככי העיר העתיקה.

על אף ההשקעות המתמידות בשיפור תשתית המים, עדיין נדרשת השקעה של 36 מיליון 
ש״ח להחלפת הצנרת באורך של 5	11 ק״מ לפי התוכנית עד שנת 2023. 

חברת הגיחון מעסיקה צוות קבוע העוסק באיתור תקלות ונזילות בשל פחת המים המוגבר 
והחלחול ליסודות מבנים ולמנהרות הכותל.5

5 תודה לחברת הגיחון ולישי טחובר מנהל אגף מזרח ירושלים בחברת הגיחון ששיתפו אותנו במידע.
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חשמל ותאורת רחוב

הנוצרי  המוסלמי,  )ברובע  המזרח־ירושלמית  החשמל  חברת  עלידי  המטופל  באזור 
והארמני( תשתית הכבלים אינה תקינה ומחייבת את החלפתה ואת הוספתם של שנאים.

גם באזור המטופל על ידי חברת החשמל הישראלית נדרשת החלפה של כבלים והוספת 
שנאים, אך בהיקף קטן יותר. כמו כן, יש לשפר את מערך תאורת הרחובות בחלק גדול 

מסמטאות העיר העתיקה.

מערכת כבלים על קיר אחד הבתים 
ברובע המוסלמי

צילום: ישראל קמחי

תחבורה, חניה ותנועת הולכי הרגל

רשת הדרכים בעיר העתיקה נבנתה לפני מאות שנים, ולכן אינה מתאימה לשאת את נפחי 
רגל  הולכי  של  תנועה  ומאפשרת  צרות,  סמטאות  בנויה  הרשת  היום.  הקיימים  התנועה 
מותרת  אינה  הכניסה  השטח,  מגבלות  עקב  מטרים(.   4-3 הוא  הסמטאות  )רוחב  בלבד 
למרות  ועד לשער האשפות.  הרובע הארמני  דרך  למיניבוסים  רק  פרטיים אלא  לרכבים 
האמור, מתקיימת תנועה של כלי רכב והולכי רגל בו זמנית בחלק מהסמטאות, תוך סיכון 

להולכי הרגל.

הכניסה והיציאה אל העיר העתיקה וממנה מתבצעת דרך שער יפו, שהוא היחיד המאפשר 
כניסה ויציאה של כלי רכב. דרך שער ציון מתאפשרת יציאה של כלי רכב פרטיים מהרובע 
היהודי. ולמרות שהמעבר דרך השער אינו נוח ואינו תקני, הוא נמצא בשימוש יום־יומי גם 
של תושבי הרובע הארמני. בשער האשפות מלבד רכב מורשה, מוגבלת הכניסה והיציאה 
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והוא משמש  המערבי,  לכותל  בכניסה  גורן  לכיכר  עד  ִתמרור(  )באמצעות  רכב  כלי  של 
בעיקר לצורך העלאה והורדה של נוסעים. השער משמש את התנועה העוברת משער יפו 
ויציאה, בעיקר לחניון הווקף  שער האריות משמש לכניסה  אל הרובע היהודי והכותל. 
הסמוך, וכן לתנועה בציר הוויה דלורוזה עד לרח׳ הגיא. אין במסלול הזה חיבור לרבעים 
האחרים. ביוזמת המשטרה הותקן במקום מחסום חשמלי המאפשר כניסה למורשים בלבד. 
בשער החדש ההגבלה על כניסת רכב היא באמצעות ִתמרור ומחסום חשמלי. השער משמש 
למספר  רק  אפשרית  דרכו  הגישה  האחרים.  לרבעים  חיבור  לו  אין  אך  ויציאה,  לכניסה 

רחובות מצוצמם ברובע הנוצרי. 

לבעיית התנועה יש פתרון רגולטיבי העשוי לצמצם את בעיית הגודש ולתת לה מענה.6 
העירייה וזרועות הפיתוח )הרל״י ופמ״י( מקדמים הקמה של חניונים לרכב פרטי בשער 
שכם ומחוץ לרובע היהודי כדי לאפשר את סגירת העיר העתיקה לכל כלי הרכב הפרטיים, 
העיר  באגן  התנועה  לניהול  ומהלכים  תיירים  של  לאוטובוסים  חניונים  של  הקמה  וכן 

העתיקה כדי להקל על עומס תנועת האוטובוסים באזור. 

לאתר  מאמץ  ונעשה  תיירים  של  לאוטובוסים  עמדות   50 מתוכננות  שכם  שער  בחניון 
ממתחם  רכבל  מתוכננים:  העתיקה  העיר  סביב  האריות.  לשער  סמוך  נוספים  מיקומים 
הקו  רבה(,  ציבורית  בהתנגדות  המלווה  )תוכנית  ציון  הר  מעל  האשפות  לשער  התחנה 
החום של הרכבת הקלה )אל שער הפרחים ושער האריות(, הקו הצהוב של הרכבת הקלה 
)אל הכותל(, וקו של רכבת כבדה אלמתחם התחנה והכותל. כל אלה, אם יבוצעו, צפויים 

להקל על עומס התנועה בעתיד באגן העיר העתיקה. 

הרגישויות  בשל  מקודם  אינו  הקרקע  לפני  מתחת  והכבדה  הקלה  הרכבת  קווי  תכנון 
הללו  התוכניות  את  הפועל  אל  להוציא  יהיה  ניתן  אם  ספק  והפוליטיות.  הארכיאולוגית 
הרכבל,  תוכנית  לגבי  הדין  הוא  בעתיקות.  האפשרית  והפגיעה  ברגישויות  בהתחשב 

שכאמור סופגת ביקורת ציבורית גדולה.

בסמוך לעיר העתיקה יש כ־1,480 מקומות חניה במערב העיר, ועוד כ־800 מקומות חניה 
התושבים  רצון  אף  על  אל־סאהרה(.  באב  )הורדוס,  הפרחים  ולשער  שכם  לשער  סמוך 
בשימור  המובהק  הצורך  החומות,  בתוך  המורשים  החניה  מקומות  מספר  את  להעלות 
למספר  פרט  העתיקה,  מהעיר  הרכב  כלי  הוצאת  על  להחלטה  הביא  ההיסטורי  המרחב 

הרשאות לנכים וראשי כנסיות המתגוררים במקום. 

6 קמחי, י׳, גסטר, ע׳ ורגב, ל׳ )2013(. גודש באתרי תיירות בירושלים, דרכים להקלה. מכון ירושלים 

לחקר ישראל. 
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לוח 6: פריסת החניונים בעיר העתיקה ומספר מקומות החניה

מספר מקומות חניהחניון

210חניון הרובע היהודי הצפוני )לתושבים בלבד(

26רח׳ שער ציון

120חניון הרובע הארמני

24רח׳ הארמנים

85הרובע הנוצרי

100חניון הרובע המוסלמי

565 סה״כ מקומות חניה בין החומות 

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים, 2013	
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10. תעסוקה ומסחר

העיר העתיקה מאופיינת במגוון גדול של פעילויות כלכליות בהם מועסקים אלפי עובדים.
יש במקום עסקי מסחר, בתי מלאכה, מוסדות ציבור )בריאות, חינוך וחברה(, מוסדות דת, 
אכסניות ובתי מלון. על פי נתוני השומה העירונית, לשנת 2016, היו בעיר העתיקה 1,786 
וכד׳. בנוסף  בתי עסק בתחומי המסחר השונים: מזון, הלבשה, הנעלה, מזכרות, בדים 
פעילים 252 בתי מלאכה קטנים — צורפים, סנדלרים, נפחים וחרשי ברזל. בין החומות יש 
31 בתי אירוח ואכסניות, 108 מוסדות דת ו־137 מוסדות שונים. אומדן מספר המועסקים 
)למעט  יש לציין שרוב המועסקים  בין 5,800 ל־6,500 איש.  נע  הכולל בעיר העתיקה 
יממות  תנועת  מתקיימת  כלומר  החומות.  בין  מתגוררים  אינם  הנוצרים(  הקודש  משרתי 

גדולה אל העיר העתיקה וממנה, כ־4,500 עד 5,000 איש מדי יום. 

והם חלק מהמורשת  מרכזי המסחר בעיר העתיקה משמשים גם כאתרי ביקור לתיירים, 
ההיסטורית והארכיאולוגית של העיר: השווקים הצלבניים, שרידי הקארדו הרומי שהפך 
לשדרה מסחרית ורחוב בית הבד ברובע היהודי, וכן הפעילות המסחרית הענפה המלווה 
את הרחובות הראשיים בעיר העתיקה — משער יפו ומשער שכם אל הרחובות דוד והגיא 
בהתאמה. כך גם אזורי המסחר במוריסטן, בסמיכות לכנסיית הקבר ושוק הכותנה סמוך 
לרחבת הר הבית. בכל אלה יש — בנוסף למגוון הגדול של סוגי מסחר — גם שירותי הסעדה 
המסחרית  מהפעילות  גדול  חלק  כי  לציין  ראוי  לתיירים.  במזכרות  המתמחות  וחנויות 
והכלכלית המתבצעת בעיר העתיקה אינה מנותקת מהכלכלה הירושלמית הכללית שמחוץ 

לחומות, הן במזרח העיר והן במערבה.

אומדן שטחי המסחר

 2008 בשנת  שנערך  מפורט  עסקים  בסקר  נבחן  העתיקה  בעיר  המסחר  מערכת  היקף 
)הרשות לפיתוח ירושלים, 2013(. אז היו פעילים בעיר העתיקה כ־983 בתי עסק שונים. 
השטח הממוצע ליחידת מסחר עמד על כ־30 מ״ר, וסה״כ השטח הבנוי המסחרי הוערך 
בכ־30,000 מ״ר. לפי נתוני הארנונה של עיריית ירושלים, בשנת 2016 פעלו בין החומות 
כ־1,750 יחידות עסקיות, ובהנחה שגודל היחידות לא השתנה, הרי שהשטח המסחרי התרחב 
לכדי 52,000 מ״ר. למרות שהנתונים נכונים לשנת 2008, הם עדיין מייצגים נאמנה את 
סוגי התפקודים של מערכת המסחר בשל מיעוט השינויים באופי העסקים לאורך השנים.
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)חנויות  תיירותית  אוריינטציה  בעלי  היו  העתיקה  בעיר  הפעילים  מהעסקים  כ־45% 
ו־40%  מקומית  אוריינטציה  בעלי  כ־25%  אחרים(,  תיירות  ושירותי  מסעדות,  מזכרות, 

בעלי אוריינטציה מעורבת. 

עסקים רבים, בעיקר ברובע המוסלמי, סגרו דלתותיהם לאחרונה מחוסר כדאיות כלכלית. 
יש לסוחרים תלונות רבות על גובה הארנונה ועל רמת הניקיון. סגירת החנויות מוסיפה 

לעזובה המלווה את הרחובות ברובע המוסלמי.

הבעיות המציקות לסוחרים

הסחורה  כי  בריאיון7  אמר  אל־חרוב,  ריאד  אבו  הסוחרים,  ועד  נציג   ,2019 שנת  בסוף 
הבעיות  ומתורכיה8.  מירדן  המערבית,  מהגדה  ברובה  מקורה  העסק  בתי  אל  המגיעה 
העיקריות שהציג ראש הוועד היו: ירידה בהיקף המסחר בשל בעיות הביטחון, ארנונה 
גבוהים )7,000-4,000 ש״ח לחודש(, קנסות  ודמי שכירות  )400 ש״ח למ״ר(  גבוהה 
כבדים של העירייה על עישון או חריגה מגבול החנות ונוכחות רבה של כוחות הביטחון 
עקב המצב הביטחוני. כל אלה גורמים להשבתת בתי העסק לתקופות ממושכות. בנוסף, 
כוח הקנייה הנמוך של התושבים המקומיים משפיע על גובה הכנסות בתי העסק. לדבריו 
הסוחרים מחזיקים בחנויות כדי לשמור על צביונה הערבי של ירושלים ולא כמקור פרנסה, 
אל־ למסגד  בסופי שבוע  ישראל המגיעים  ערביי  הם  בעיר העתיקה  העיקריים  והקונים 

אקצא וקונים כדי לחזק את הסוחרים המקומיים.

מפה 7: הרחובות המסחריים בעיר 
העתיקה

מקור: עיבוד המחבר למפה של הרשות 
לפיתוח ירושלים, 2013

7 הריאיון נערך על ידי ישראל קמחי ויצחק רייטר.

8 הוועד מונה 13 חברים והוקם בהכוונת הרש״פ.
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11. תיירות

לפי נתוני הלמ״ס לשנת 2018, העיר העתיקה, שגודלה קצת פחות מק״מ רבוע אחד, היא 
יעד התיירות הפופולארי ביותר בישראל. אין כמעט קהילה נוצרית בעולם שלא מיקמה 
לזראריסטים,  קופטים,  אתיופים,  מרונים,  סיריאנים,  העתיקה:  העיר  בשטח  עצמה  את 
לותראנים, רוסים, פולנים ורבים אחרים. שלושה מבין ארבעה האתרים המתויירים ביותר 
סביר  הייסורים.  ודרך  הקבר  כנסיית  המערבי,  הכותל  העתיקה:  בעיר  ממוקמים  בארץ 
להניח שכל התיירים שהגיעו לארץ ביקרו בעיר העתיקה ולו לפרק זמן קצר. מכאן נובעת 

חשיבות טיפוח המוצר התיירותי הזה והנראות שלו.

בשנת 2018 ביקרו בעיר העתיקה כארבעה מיליון תיירי חוץ וכשישה מיליון תיירי פנים. 
סקרים  היום.  של  רבות  בשעות  תנועה  צירי  של  לחסימה  הגודש  גורם  העומס  בחודשי 
שנערכו בעיר העתיקה הצביעו על עומסים בצירים הבאים: רחוב בית הבד, רחוב הגיא 
ורחוב דוד. העומס הוא תוצאה של תנועות אוכלוסייה מקומית ותיירות פנים ולא של תיירות 
חוץ. הימים העמוסים ביותר הם שישי ושבת. העומסים הגדולים ביותר מקורם באירועים 
של  הרגלים  שלושת  ומועדי  המוסלמי  הרמדאן  חודש  של  שישי  בימי  החגים,  ובתקופת 
היהודים. כמו כן, יש גודש משמעותי בארבעה מתחמים: כנסיית הקבר, הר הבית, הכותל 
המונים.  מושכת  המונתאיסטיות  הדתות  לשלוש  העיר  קדושת  היהודי.  והרובע  המערבי 
בעיר העתיקה עשרות אתרי דת הפזורים בכל אחד מרבעיה. אתרי התיירות שזורים לאורך 
מסלולי הסיור העיקריים — רח׳ הגיא, משער שכם ועד לרחבת הכותל המערבי, רח׳ דוד, 
משער יפו אל השווקים, ואל הרובע הארמני והיהודי עד לשער האשפות. מסלול מרכזי 
נוסף מתחיל בכנסיות שבמורדות הר הזיתים ונמשך דרך שער האריות אל הוויה דלורוזה — 
הנתיב בו הובל ישו אל מקום צליבתו על פי האמונה הנוצרית. נוסף לאתרי הדת יש בעיר 
העתיקה מספר מוזיאונים המושכים קהלים שונים, הגדול שבהם הוא מוזיאון מגדל דוד. 
חצר  המידות,  בית  )ההרודיאני,  היהודי  ברובע  קיים  קטנים  מוזיאונים  של  אחר  ריכוז 
היישוב הישן ועוד(. ברובע הנוצרי המוזיאון היווני־אורתודוכסי, היווני־קתולי והמוזיאון 

הארמני השוכן סמוך לפטריארכיה הארמנית.

בעיקר  מתמקדת  היא  העתיקה.  העיר  במרחב  אחידה  אינה  והתיירים  המבקרים  תנועת 
במרחב שבין שער יפו, רח׳ דוד, שער ציון, הרובע היהודי והכותל המערבי, ובין המרחב 
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של שער האריות, הוויה דלורוזה, כנסיית הקבר ושער שכם. גודש זה פוגע לעיתים בחווית 
התייר המבקר ובתושבים המתגוררים במקום. 

לרשות התיירים המבקשים ללון בין החומות עומדות כ־25 אכסניות, הוסטלים ובתי מלון, 
עשרה מהם שייכים למוסדות נוצריים ונמצאים ברובע הנוצרי והמוסלמי, סמוך לצירים 
הראשיים, ליד שער יפו, ולאורך הרחובות דוד, הוויה דלורוזה ובית הבד וכן באזור שער 

שכם. בכל אתרי הלינה בעיר העתיקה יש כ־600 חדרים וכ־800 מיטות.

העיר שבין החומות היא מכלול תרבות היסטורי ואדריכלי בנוסף למרכז הדתי. מאפייני 
החיים, המנהגים התרבותיים השונים, הלבוש המסורתי והגסטרונומיה העממית, מלווים 
מיוחדת,  חוויה  התייר  אצל  מעורר  הזה  והייחודי  התרבותי  השילוב  דורות.  מזה  אותה 
המשאירה אצלו זיכרון של בזאר מזרח־תיכוני תוסס וצבעוני המשלב חנויות למזכרות, 
עתיקות, בדים צבעוניים, אוכל עממי, תבלינים ריחניים, אתרי דת ומוסדות ציבור, שכולם 

גם יחד מהווים נדבך חשוב בחווית התייר המבקר בעיר.

תיירים נושאי צלב בוויה דלרוזה בעיר העתיקה

צילום: ישראל קמחי

בתחום הקולינרי בולטות בעיר העתיקה חנויות לדברי מתיקה )כנאפה, בקלאווה ועוד(, 
כמה  גם  כמו  הטריים,  המאפים  ריח  את  סביבן  המפיצות  ומאפיות  ערביות  מסעדות 
מהחומוסיות הידועות בעיר )׳לינא׳ הסמוכה לתחנה השמינית בויה דלורוזה, אבו שוכרי — 
מול התחנה החמישית ברחוב הגיא(. אפשר גם למצוא בעיר העתיקה ניחוחות וטעמים של 
מטבח אירופאי־וינאי כמו במסעדת ההוספיס האוסטרי או במסעדת קוסטה היוונית ברחוב 
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הקופטים. בשנים האחרונות מתקיימים אירועי תרבות ופסטיבלים ייחודיים בעיר העתיקה 
מהידועים שבהם: פסטיבל האור, ׳חמשושלים׳ ו׳לילות סתיו בעיר העתיקה׳, שמושכים 

אלפי מבקרים לעיר שבין החומות גם בלילות.9

האתרים המתויירים ביותר בעיר העתיקה

כנסיית הקבר — האתר המבוקש ביותר עלידי נוצרים אורתודוכסים, ארמנים וקתולים   .1
וגם עבור מבקרים שלא באים ממניעים דתיים. קבוצות רבות של צליינים מקיימות 
הקבר,  כנסיית  בתוך  מהן  חמש  שבה,  התחנות   14 על  הייסורים,  בדרך  תהלוכות 
האחד  בקבוק:  צווארי  שני  נוצרים  בכנסייה  עצמו.  הקדוש  הקבר  היא  והאחרונה 
בכניסה, המהווה פתח יחיד גם ליציאה. והשני בכניסה הצרה אל מבנה הקבר עצמו, 

המסוגל להכיל מספר קטן של מבקרים בעת ובעונה אחת.

ולמוסלמים,  ליהודים  המערבי — הם המקומות החשובים ביותר  והכותל  הבית  הר   .2
ביקור  אזורי  גם  הם  אלה  מתחמים  ומועדים.  בחגים  מתפללים  אלפי  פוקדים  אותם 
לתיירים ומבקרים אחרים שלא מסיבות דתיות. הכותל המערבי נחשב לאתר התיירות 
המוביל במדינת ישראל והמתויר ביותר בעיר העתיקה. הרחבה הגדולה למרגלותיו 
יכולה להכיל מבקרים רבים ולא ניכרת בו צפיפות במרבית ימות השנה כולל בימי חג 

ומועד, להוציא ימי שלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות.

ימות השנה  יהודים בכל  ולתיירים  — מהווה אתר משיכה למבקרים  היהודי  הרובע    .3
ובמיוחד בחגים ובחול המועד. צוואר הבקבוק העיקרי בתחומי הרובע נמשך לאורך 
הרחובות המסחריים ובעיקר ברחוב תפארת ישראל לכיוון מדרגות רבי יהודה הלוי 

המוליכות אל הכותל המערבי. 

בעיות נוספות בתחום התיירות בעיר העתיקה

מספר האכסניות בעיר העתיקה גבוה, אך לא כולן מוכרות לגורמי התיירות. מומלץ    
לתאם ולסייע בשיווק אכסניות אלו להורדת הלחץ ולמניעת ׳בריחת׳ קבוצות תיירים 

לבית לחם, יריחו וחברון.

9 הרשות לפיתוח ירושלים, 2013. 
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השקט הביטחוני תורם לעלייה בתנועת התיירים ולפתיחת עסקים חדשים, אולם אלה    
אינם זוכים לתמיכה ממשלתית עקב אי יכולתם לעמוד בנהלים המחמירים. לוואקום 

הזה נכנסים גופים חוץ ממשלתיים זרים )טיקה הטורקית, תעאוון ועוד(.

בעיר  העסקים  לקידום  מסייעות  לא  דרך  מורה  ידי  על  המלוות  תיירים  קבוצות של    
העתיקה אלא לחנויות בודדות ו/או למסעדות ספציפיות הקשורות למורי הדרך.

כלל.  בדרך  מתלוננים  אינם  התיירים  במחירים.  תיירים  הטעיית  של  תופעה  קיימת    
המשטרה מטפלת רק במקרי קיצון מאחר שהאחריות למחירים היא של משרד הכלכלה 

והתעשייה.

בשעות  הדרכה  לרבות  )מדונה(,  קול  הגברת  במערכת  משתמשים  רבים  דרך  מורי    
הלילה, צורת הדרכה כזאת מפריעה את מנוחת התושבים והסוחרים.

הרחובות התיירותיים סובלים מגודש הולכי רגל, מתנועת רכבים, ומעגלות להובלת    
סחורה, טרקטורים, קלנועיות גדולות ועוד. המשטרה הגבירה לאחרונה את פעולות 

ההסדרה והאכיפה, אך עדיין יש מה לפעול בתחום.

החוויה הגסטרונומית והפולקלוריסטית של מקומות רבים בעיר העתיקה אינה מוכרת    
לציבור הרחב. ראוי שגורם שיווקי יפעל יותר לשווק את המקומות היפים האלה. 

אתרי תיירות רבים שייכים לרשויות שונות )טיילת החומות ומערת צדקיהו — לפמ״י,    
מגדל דוד — עצמאי, בית כנסת ׳החורבה׳ וגן דוידסון — לחברה לפיתוח הרובע היהודי, 
מתואמות  תמיד  לא  אלה  רשויות  המערבי.  הכותל  לפיתוח  לקרן   — הכותל  מנהרות 

בהיבטי התוכן ובהכשרת צוותי ההדרכה שלהן.

לא נעשה די בשיווק את הר הבית לתיירי פנים וחוץ כאתר תיירות )לא במישור הדתי    
ולא במישור הלאומי(. תורי הבידוק הביטחוני ארוכים בשל קיומה של עמדת בידוק 

אחת בלבד בעלייה לשער המוגרבים.10

העיר העתיקה ׳נרדמת׳ כבר בשעות הערב המוקדמות, למעט אירועי תרבות המוניים.    
החנויות נסגרות עם חושך ראשון. לא נעשה די כדי להפוך אותה לאטרקטיבית גם 

בשעות מאוחרות.

קיימת בעיה של הנגשת רחובות ואתרים בעיר העתיקה הן לתושבים והן למבקרים    
בעלי מוגבלויות תנועה.

10 תודה לעמי מיטב ששיתף אותנו בתובנותיו בנושא התיירות.
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בשל היות העיר העתיקה מקום המאוכלס ברציפות אלפי שנים, הוא בנוי נדבך על גבי 
נדבך, דבר שאינו מבטיח את יציבות המבנים. כאשר נוספים גורמים חיצוניים של הצפות, 
נזילות ביוב ומים, ערעור יסודות הבתים מתגבר. רוב הבתים סובלים מהזנחה בתחזוקה, 
דבר המתבטא בחדירת רטיבות בעונת הגשמים, תפיחה של קירות, התמוטטויות ולחות 
המרחב  בחזות  פוגמות  לקויות  צנרות  התושבים.  בבריאות  הפוגעת  בדירות,  מתמדת 
הציבורי. לכל אלה מצטרפת בעיית הנקיון במרחב הציבורי, הפוגעת בציבור המתגורר 
ובתיירים הרבים. על אף הנסיונות הרבים לשיפור המצב, עדיין נדרשת עבודה  במקום 
רבה בתחום זה. בעיית הגודש ברחובות אף היא פוגעת בחווית התייר וראוי לווסת את 

התנועה בהתאם.

להלן מספר תמונות הממחישות את המצב הפיזי ברובע המוסלמי בעיר העתיקה:

המצב הפיזי ברובע המוסלמי — באזור באב חוטה11

קיר שתפח עם חדירת מי גשמים  תמיכת אבן על ידי פיסת עץ — סכנת 
לתוכו התמוטטות 

 
  

11 צילומים: ישראל קמחי

12. המצב הפיזי של בתים, חצרות והמרחב 
הציבורי
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בנייה בלתי מבוקרת ושימוש בחומרי   
רטיבות בדירת מגורים ברובע המוסלמי בנייה לא תואמיםֿ	

בית מגורים שתקרתו התמוטטה תוספת קומות לא מבוקרת 

בנייה בחומרים קלים על גגות הבתים כתוצאה ממצוקת דיור קשה
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המרחב הציבורי בחלקים רבים ברובע המוסלמי

מצב פחי האשפה גרוע וטעון החלפה סבכת ניקוז שבורה בשוק אל כותאנין  
סכנה להולכי הרגל

מצב הניקיון בעיר העתיקה בלתי נסבל — בעיקר ברובע המוסלמי

מתחת לשלט האוסר השלכת אשפה מדרגות המוליכות למגרש משחקים לילדים 
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אחד ממגרשי המשחקים הבודדים הקיימים ברובע המוסלמי

רמת הניקיון באזור הרובע המוסלמי 

מפה 8: סיכום הבעיות הפיזיות בעיר העתיקה

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים, 2013
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13. המלצות

קביעת מדיניות

מומלץ שהדרג הממשלתי, בשיתוף עיריית ירושלים ומשטרת ישראל, יקיימו דיונים   
בשאלות הבאות: 

האם להפוך את העיר העתיקה למשאב תיירותי עוצמתי יותר על ידי פיתוח צירי   .1
תנועת  היקף  את  למתן  או  הבית  להר  הנכנסים  מספר  והגדלת  נוספים  תנועה 

התיירים בעיר העתיקה?

המימד  את  להדגיש  או  בעיקרה  יהודית  כעיר  העתיקה  העיר  את  למתג  האם   .2
לאורך  ציביליזציות  שהחליף  הרב־תרבותי  הצביון  ואת  שלה  האוניברסלי 

ההיסטוריה?

האם לתת עדיפות להשקעה ציבורית בפיתוח צירי התיירות והמסחר או להרחיב   .3
את ההשקעות גם לאזורי המגורים?

האם להקים יחידה מיוחדת בתוך העיר העתיקה לתכנון וייעוץ לתושבים, שתנחה   .4
אותם בכל הנוגע לחוקי התכנון והבנייה ולשימוש בחומרים נכונים לעת שיפוץ 

המבנים?

האם להקים מינהל קהילתי אחד לעיר העתיקה כולה עם תקציב גדול או מינהלים   .5
נפרדים בכל רובע?

האם להקים משטרת תיירות מיוחדת לעיר העתיקה?  .6

מן הראוי שדיון כזה יתקיים במסגרת ועדת השרים לענייני ירושלים.
 

מומלץ שוועדת השרים תמנה ועדה מיוחדת לעיר העתיקה, בדרג מנכ״לים, לניהול   
התיאום והפיקוח על ביצוע פרויקטים בעיר העתיקה. בוועדה ישתתפו נציגי משרד 
משרד  התיירות,  משרד  האוצר,  משרד  פנים,  לביטחון  המשרד  ומורשת,  ירושלים 
ומומחים  הגיחון  חברת  ישראל,  משטרת  פמ״י,  הרל״י,  ירושלים,  עיריית  הכלכלה, 

חיצוניים. את הוועדה ילווה גוף שינטר את פעולות הביצוע.
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מומלץ שהרשויות המטפלות בעיר העתיקה תפעלנה לאיתור מנהיגים טבעיים בעיר    
העתיקה כדי ליצור מנגנון הידברות קבוע להגברת האמון.

מומלץ שהרשויות תיעזרנה בארגוני חברה אזרחית ובקרנות פילנטרופיות שזכו לאמון    
מצד האוכלוסייה הערבית כדי לגשר ולקדם מפעלי פיתוח שיזכו לשיתוף הפעולה של 

האוכלוסייה.

ניהול חברתי ותרבותי
 

מומלץ להקים מינהל קהילתי חזק לעיר העתיקה עם תקציב ראוי, ולהפעילו באמצעות   
שלוש שלוחות: ברובע המוסלמי, ברובע היהודי, וברבעים הנוצרי והארמני. מינהל 
ויהפוך כתובת לתושבים למגעים עם  גבוהה  ותרבות ברמה  יספק שירותי חברה  זה 
הרשויות העירוניות והאחרות. המינהל הקהילתי יפעיל, דרך קבע, מתנ״ס ושלוחות 
לפעילויות תרבות מגוונות לכל תושבי הרובע בשעות הערב, ויהיה פתוח גם לתושבים 

מחוץ לעיר העתיקה.

תכנון ובנייה
 

מומלץ להקים, בחסות עיריית ירושלים, יחידה לתכנון ופיקוח בלעדית לעיר העתיקה.   
מקום מושבה יהיה בין חומות העיר. יעבדו בה מומחים דוברי ערבית שיוכלו להדריך 
רשות  עם  בתיאום  תפעל  היחידה  והבנייה.  התכנון  בתהליכי  התושבים  את  ולשתף 
בנייה,  היתרי  מתן  יהיו:  סמכויותיה  בין  האחרות.  הרלבנטיות  והרשויות  העתיקות 
תידרוך התושבים בנושאי בנייה ושימוש בחומרי בנייה מתאימים, פיקוח על איכות 
הבנייה, פינוי מבנים מסוכנים ושיקומם, טיפוח מרחבים ציבוריים — רחובות, פינות נוי 
ושטחים פתוחים, טיפול במפגעים אסתטיים במרחב הציבורי, טיפוח סביבתי, הסדרת 
נגישות, טיפול ותאום מערך התשתיות, שמירה על אתרים שהוכרזו כאתרים לשימור. 
היחידה תבצע עם תחילת פעולתה, סקר מבנים מפורט וסקר של מצב התשתיות בתת 
הקרקע, תוך שיתוף התושבים והחברות העירוניות האחראיות למתן שירותי התשתית. 
בתשתיות,  הבנייה,  בחומרי  הטיפול  כללי  של  סטטוטורית  להסדרה  תפעל  היחידה 

בשילוט ההכוונה העירוני ובשילוט חנויות, משרדים, מוסדות ובתי עסק אחרים	
 

מומלץ שהיחידה תבחן, בצורה הזהירה ביותר, את שאלת צפיפות האוכלוסייה במגמה   
לצמצמה באזורים הצפופים ביותר, תוך מתן דיור חלופי מסובסד לאלה שיאותו לעבור 

לשכונות אחרות במזרח העיר אך מחוץ לחומות העיר העתיקה	
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שיקום פיזי־חברתי ושימור מבנים ברבעים המוסלמי והנוצרי
 

מומלץ להפנות משאבים לשיקום פיזי של אזורי המגורים המוחלשים ביותר ברובע   
המוסלמי בבאב אל חוטה וסמוך לשוק הכותנה. את השיקום הפיזי יש ללוות בשיקום 

חברתי. 
 

עירונית  רווחה  לשכת  המוסלמי,  ברובע  רצוי  העתיקה,  העיר  בתוך  להקים  מומלץ   
לתושבי העיר העתיקה הערבים	

 
להסיר  שילוט,  לשנות  ובחנויות,  המגורים  באזורי  המבנים  בחזיתות  לטפל  מומלץ   

אנטנות טלוויזיה ושילוט ישן	
 

בתת  התשתיות  מצב  לשיפור  ובין־לאומית,  לאומית  מבחינה  עליונה,  חשיבות  יש   
הקרקע — ביוב, מים, חשמל, תקשורת ותאורת רחוב. ראוי להכין לשם כך תוכנית 

חומש משולבת ומתוקצבת	
 

של  הקמה  לאפשר  חזותם,  את  ולשפר  הציבוריים  המרחבים  על  דגש  לשים  מומלץ   
פינות ירקות וגנים ציבוריים בשטחים פנויים מבנייה ולנצל, במקומות שאפשר, את 

גגות הבתים לשימוש ציבורי כשטח פתוח ומטופח	
 

העיר  לילדי  וספורט  תרבות  פנאי,  לפעילות  פתוחים  שטחים  ולפתח  לאתר  מומלץ   
העתיקה. קיימים שטחים לא מנוצלים ברובע המוסלמי, בחצרות הרבעים הארמני, 
יש לפתוח את חצרות בתי הספר לשימוש  ובאזור מגדל החסידות.  והנוצרי  היהודי 

התושבים כשטחים פתוחים לאחר שעות הלימודים.
 

מומלץ לחזק את פעולות השימור של האתרים שנקבעו לשימור על ידי רשות העתיקות   
על ידי העמדת תקציבים גדולים לחיזוק ולתחזוקה של האתרים האמורים.

חינוך
 

בעיקר  העיר העתיקה,  בתוך  החינוך  ומוסדות  בתי הספר  מומלץ לצמצם את מספר   
חלופיים  חינוך  מבני  בבניית  מלווה  להיות  צריכה  זו  פעולה  לה.  מחוצה  לתלמידים 
סוגיית  את  להסדיר  גם  מומלץ  העתיקה.  בעיר  הפועלים  הערביים  החינוך  למוסדות 
משפטית  דרך  ולמצוא  מנח״י  ידי  על  המתוקצבים  הספר  בבתי  הלימודים  תוכנית 

שתאפשר לפקח על בתי ספר הפרטיים ואלה שאינם בפיקוח מנח״י. 
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הידוק הקשר עם הכנסיות
 

מומלץ שממשלת ישראל, עיריית ירושלים ומשטרת ישראל יהדקו את הקשרים והתיאום   
עם ראשי הכנסיות בעיר העתיקה, כולל אלה שאינם ששים להפגין שיתוף פעולה עם 
הרשויות בישראל. מוצע שנציג בכיר של הממשלה יהיה כתובת מרכזית אחת עבור 
ראשי הכנסיות. חשוב שמשטרת ישראל תשקיע יותר מאמצים במניעת אלימות כלפי 
את  לתאם  נקראים  העתיקה  בעיר  הביצוע  גורמי  נוצריות.  בתהלוכות  כמורה  אנשי 

פעילותם עם ראשי הכנסיות מראש, בעיקר בפסטיבלים ואירועים מיוחדים	

פיתוח כלכלי ותיירותית
 

וכן  לביקושים  להתאמת המסחר  עסקי  ייעוץ  העתיקה  בעיר  לסוחרים  לספק  מומלץ   
לנסות ולהגדיל את נפח המבקרים גם בצירי מסחר חלופיים, תוך צמצום ההשפעה של 

מורי הדרך על התנהלותם של המבקרים בזמנם החופשי	
 

להשתמש  דרך  מורי  על  לאסור  תיירים;  לאכסון  האכסניות  בשיווק  לסייע  מומלץ   
מסלולי  לפתוח  העתיקה;  העיר  הגסטרונומית של  החוויה  את  לשווק  קול;  במגבירי 
בידוק נוספים להר הבית ולשווק אותו כאתר תיירותי; לעודד ביקורים בעיר העתיקה 

גם בשעות הערב	
 

מומלץ שמשרד התיירות יקים מסד נתונים תיירותי שישמש כלי לקביעת מדיניות,   
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יש לפעול לצמצום גודש התנועה הרגלית על ידי פתיחת מסלולי הליכה נוספים בעיקר   
בעונות השיא וליישם את ההמלצות לייעול הביקור באתרים המבוקשים ביותר	

 
מומלץ להעתיק כמה ממוסדות הלימוד )בתי ספר וישיבות( הפועלים בעיר העתיקה   
אל מחוצה לה. להעבירם למבנים חדשים וראויים, ולצמצם בכך את מספר הנכנסים 
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מומלץ להקים במסגרת מרחב דוד של המשטרה יחידה שתתמחה בפשיעה תיירותית   
וכן לבחון אפשרות של הקמת משטרת תיירות. 

מומלץ על הקמת יחידה לפיקוח על המחירים מטעם משרד הכלכלה והתעשייה שתפקח   
על השווקים כדי למנוע הפקעת מחירים. 
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תחבורה, תנועת רכב וחניה בעיר העתיקה וסביבה
 

מומלץ לקבל את המלצות תוכנית אב לתחבורה להוצאת הרכב פרטי מהעיר העתיקה   
שער  באזורי  )בעיקר  העתיקה  העיר  לשערי  מחוץ  גדולים  חניונים  להקים  לאלתר. 
שכם, שער הפרחים ושער האריות(. בנוסף, על הרשויות הממונות לתת דעתן לשפר 

את הנגישות למוסדות הציבור ולאזורי המגורים בעיר העתיקה	

ניקיון ותברואה
 

מומלץ לפעול להגברת תדירות ריקון פחי האשפה ברובע במוסלמי, בעיקר באזורי   
חשמליות  מכונות  הכנסת  תוך  הטיאוט  תכיפות  את  להגביר  וכן  והמסחר,  המגורים 

לשטיפת הכבישים.
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Abstract 

This study is part of a series on East Jerusalem’s Arab neighborhoods conducted by the 
Jerusalem Institute for Policy Research. The aim of these studies is to outline a social 
profile and infrastructure analysis of these neighborhoods in order to promote dynamic 
knowledge-based interventions to improve the quality of life for East Jerusalem’s Arab 
residents. More than merely descriptive, these studies are an attempt to identify growth 
and development mechanisms for improving the socio-economic status of its residents.

The current study surveys the current status of Jerusalem’s Old City – all four 
quarters – and presents policy recommendations. The methods employed in this study 
include fieldwork, interviews, data analysis from research institutes and authorities and 
round-table discussions with neighborhood representatives, the Municipality and the 
civilian population.

The study was supported by an Israeli philanthropic foundation, and we are grateful for 
their assistance. We would also like to thank the experts who took part in the round-
table discussion at the Jerusalem Institute for their helpful contributions. We are further 
grateful to the Jerusalem Development Authority and the team of city planners at TIK 
Projects for allowing us to use several chapters of the Old City Plan Summary Report, 
prepared for the Authority in 2013.

Summary

Jerusalem is the Old City, and the Old City is Jerusalem. The city has religious significance 
to billions of believers worldwide, with a history and cultural heritage going back 
thousands of years. First settled 6,000 years ago, this pilgrimage site is the core of Israel’s 
tourism industry today, and the eyes of the world are upon it. Jerusalem has also come to 
symbolize a conflict between peoples and religions. All of these require special attention 
by Israeli government authorities and the Jerusalem Municipality.

The Old City of Jerusalem is less than one km2 in area (870,000 m2 including the Temple 
Mount, which measures 144,000 m2), is home to 35,000 residents (27,000 Muslims, 5,000 
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Another key issue is the absence of a community administration within the walls. Such 
administrations exist for all of Jerusalem’s other neighborhoods. The Burj Al-Luqluq 
Palestinian nonprofit active in the Muslim Quarter (viewed by Israeli authorities as a 
hostile organization) provides some of the services the Jerusalem Municipality is meant 
to provide via a community administration and community center.

The relationship between the authorities and the Arab locals living in the Old City is one 
of suspicion and mistrust. The authorities have boycotted Burj Al-Luqluq for fear that it 
subscribes to the Palestinian Authority’s agenda. Within the Old City’s Arab community there 
are a number of merchants and business owners who serve as agents of communication, 
but there is no recognized leadership beyond political activists and Waqf officials, whose 
efforts are focused on issues surrounding the Al-Aqsa Mosque.

Recommendations

We recommend that government eschelons, in partnership with the Jerusalem 
Municipality and the Israeli Police,hold discussions on directions for redevelopment 
in the Old City. Policies should be set for the desired amount of tourist traffic, the 
city’s branding (Jewish or universal), investment priorities for public funds (tourist 
routes only or residential areas as well), and the need for a new tourism police unit 
for the Old City.

We also recommend establishing a strong community administration with three 
branches – one for the Muslim Quarter, one for the Jewish Quarter, and one for 
the Christian and Armenian Quarters – and earmarking adequate funds for diverse 
cultural activity.

B. Planning, construction, and physical infrastructure
The Jerusalem Municipality has many urban planning initiatives for the Old City and the 
surrounding area, but these are often delayed due to political sensitivities. The Old City 
locals have a hard time obtaining construction permits, and the familiar pattern of illegal 
construction is found there as well. The residential buildings in the Muslim Quarter and in 
parts of the Christian quarter are in poor condition, as is the underground infrastructure. 
The materials used for building maintenance have deteriorated, leaving severe mold and 
dampness. Some structures are at risk of collapse. Rooftop antennas and satellite dishes 
cause visually blight on the landscape. Infrastructure has been laid insufficiently deep 

Christians, and 3,000 Jews) with a high housing density (75 people per 1,000 m2 in about 
6,200 apartments). About 10 million visitors enter its walls each year, including 4 million 
foreign tourists, who flock to it on days of pilgrimage and throughout the peak tourist 
season (July-December).

About half of the Old City’s land is under private or public Arab ownership. Another 30% is 
owned by churches,with the remaining 20% under public Jewish ownership.

The Old City’s 23 schools have 11,000 pupils, some from neighborhoods outside its 
walls. Additionally, 340 public institutions within the walls bring in a steady stream of 
commuters.

The Old City is divided into four quarters – Muslim, Christian, Jewish, and Armenian – 
each with its own unique character (the Christian Quarter includes a Muslimpopulation 
as well).

The walled city has undergone a lengthy restoration process sponsored by the State of 
Israel, but is still fraught with challenges that must be addressed.

The main problems in the Old City

A. Policy, administration and enactment
During the study, we came to learn that the State of Israel has no set policy in place for 
the Old City’s administration and development directions. Moreover, there is no governing 
entity charged with coordinating the efforts of the different authorities that operate 
there.

The existing administration and enactment policy is focused on two goals:

1. Beautifying the Old City Historic Basin, most notably the tourist routes. During the 
years 2006-2024, the Israeli government is to invest 1.168 billion shekels in the Historic 
Basin, primarily on infrastructure and tourist routes, and less on the residential areas 
within the walls;

2. Preventing hostile elements (the Palestinian Authority, Turkish nonprofits, Hamas) 
from gaininga foothold in the Old City.
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foreign tourists, who flock to it on days of pilgrimage and throughout the peak tourist 
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About half of the Old City’s land is under private or public Arab ownership. Another 30% is 
owned by churches,with the remaining 20% under public Jewish ownership.

The Old City’s 23 schools have 11,000 pupils, some from neighborhoods outside its 
walls. Additionally, 340 public institutions within the walls bring in a steady stream of 
commuters.

The Old City is divided into four quarters – Muslim, Christian, Jewish, and Armenian – 
each with its own unique character (the Christian Quarter includes a Muslimpopulation 
as well).

The walled city has undergone a lengthy restoration process sponsored by the State of 
Israel, but is still fraught with challenges that must be addressed.

The main problems in the Old City

A. Policy, administration and enactment
During the study, we came to learn that the State of Israel has no set policy in place for 
the Old City’s administration and development directions. Moreover, there is no governing 
entity charged with coordinating the efforts of the different authorities that operate 
there.

The existing administration and enactment policy is focused on two goals:

1. Beautifying the Old City Historic Basin, most notably the tourist routes. During the 
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from gaininga foothold in the Old City.
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There are also plans for new parking lots near the Old City gates (outside the walls), and 
an underground parking lot near the Zion Gate/Jewish Quarter. All of these plans have 
been delayed due toan array of objections and sensitivities.

Recommendations

We recommend accepting the Jerusalem Transportation Masterplan recommendation 
to restrict vehicle access into the Old City and add more parking lots outside the 
walls. We also recommend adding more pedestrian routes to regulate tourist traffic 
during peak times and holidays.

D. Education
There are 23 schools and 11,000 schoolchildren in the Old City, some of whom are not local 
residents. This does not include Yeshivas and Kollels which alsodraw in a large number 
of students daily. Most Arab schools in the Old City do not meet required standards, both 
in terms of classroom size and in terms of available facilities and schoolyard areas. All of 
the Old City’s Arab schools follow the Palestinian curriculum, including schools funded and 
supervised by the Jerusalem Municipality.

Recommendations

We recommend reducing the number of schools and educational facilities, including 
Yeshivas, within the Old City walls, primarily for students who do not reside locally. 
Suitable new schools should be built outside the walls. We also recommend 
addressing the issue of the curriculum in the schools funded by the Education 
Department of the Jerusalem Municipality, and finding ameans within the legal 
framework to supervise private schools and schools not under the department’s 
supervision.

E. Tensions and problems with the Christian churches and their 
leaders

Due to political sensitivities, relations between the Israeli government and the churches 
are partial and unstable. The purchase of property in the Christian Quarter by Ateret 

due to various Antiquities Law limitations, causing sewage to seep into the drainage 
system. Overhead power and telephone cables hanging from exterior walls of houses and 
fences cause visual blight and pose a safety hazard. Storefronts and building façades on 
sidestreets are in dire need of renovation and renewal. Additionally, there are no open 
spaces within the Old City for leisure, sports, and playgrounds. Sanitation issues must be 
addressed as well (local trash consolidation rooms, and frequency of garbage collection 
and street sweeping).

Recommendations

We recommend establishing a planning and oversight unit exclusive to the 
Old City. The unit should be staffed by Arabic speakers who would involve the 
locals in the planning processes. The unit should coordinate its efforts with the 
Antiquities Authority and other authorities, with responsibilities including the 
following: carrying out a detailed survey of houses and infrastructure, supervising 
construction, infrastructure maintainance and coordination, guiding residents on 
planning and construction laws, and mediating between the local community and 
Israeli authorities.

We also recommend allocating sufficient resources for rehabilitation of the 
residential areas in the Muslim and Christian Quarters and preservation of relevant 
structures and sites. We suggest treating building façades and making improvments 
in sewage, water, power, telecom, and street lighting. We further recommend 
utilizing empty spaces by cultivating gardens,including on rooftops.

C. Transportation, pedestrian traffic, and parking
The already overcrowded Old City is flooded with visitors, and its narrow streets cannot 
contain the traffic volume. Parking space is also a problem. Congestion on the main routes 
impedes pedestrian traffic during peak holiday and tourist seasons. Currently there are no 
plans to develop alternative routes or divert visitor traffic to other tourist routes.

There exists a logistical plan to restrict vehicle entry into the Old City (except for a parking 
lot for residents of the Jewish Quarter, parking spaces for the heads of the Christian 
Quarter churches, the Waqf parking lot for Muslim Quarter residents, and the Armenian 
Quarter parking lot located in front of the Armenian Patriarchate). A long-term plan exists 
to integrate new means of transportationinto the area, such as a light rail and heavy rail. 
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Cohanim and the Jerusalem Municipality’s attempts to collect municipal taxes from the 
churches have exacerbated the tension between the authorities and the Old City church 
leaders. There is currently no single high-ranking point of contact within the government 
responsible for relations with the churches; responsibility for the churches is divided 
among different municipal officials, the police, the Ministry of Foreign Affairs and the 
Ministry of Religious Services. None of these has a full picture of the situation in the Old 
City. The Christians are also subject to ongoing harassment by Jewish youths who deride 
clergymen and disrupt Christian processions. The great number of festivals and events not 
coordinated with the community also harm their quality of life, primarily in the Christian 
Quarter.

Recommendations

The government authorities, the Jerusalem Municipality and the Israeli Police 
should strengthen their relationship with the heads of the Old City churches and 
work to coordinate with them, including those who are less than enthusiastic about 
collaborating with the Israeli authorities. We suggest a high-ranking government 
representative as a single point of contact for churches. We urge the Israeli Police 
to increase its efforts to prevent violence towards clergymen – particularly during 
Christian processions.

F. Tourism and economic development 
The Israeli government has allocated funds for business development through the Jerusalem 
Municipality, the Jerusalem Development Authority and East Jerusalem Development Ltd. 
Some of these funds are for business loans for merchants to upgrade their shops and to 
keep them open in the evenings. An earlier attempt to keep the Old City open into the 
evening and early nighttime hours was unsuccessful, despite the potential economical 
benefit for locals and merchants. Not enough has been done to make the Old City more 
attractive in the evenings. Most evening activities currently available are festivals targeted 
towards visitors, not locals, whose lives are often disrupted by these events. Many shops 
have closed because the merchants have been unable to adapt their merchandise to 
the market’s changing needs. With no marketing skills, the merchants are struggling to 
survive, and the high municipal taxes are disproportionate to their revenue. Tour guides 
direct tourists to specific businesses and do not allow enough free time to choose where 
to shop and dine in the Old City. Some uncertified guides use voice amplifiers that disturb 

the locals. The pilgrim guest houses inside the walls are not marketed to the general 
public, so tourists do not stay there.

Recommendations

We recommend helping the churches market their guest houses; prohibiting guides 
from using voice amplifiers; supervising guides and instructing them to allow tourists 
to choose where they dine and shop; marketing the Old City’s dining experience; 
opening additional security checkpoints for tourists at the Temple Mount and 
marketing it as a tourist destination; encouraging tourists to visit the Old City in the 
evenings; creating a tourism database to be used for policymaking and for tracking 
and monitoring tourist traffic through the Old City and the surrounding areas.
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Some of these funds are for business loans for merchants to upgrade their shops and to 
keep them open in the evenings. An earlier attempt to keep the Old City open into the 
evening and early nighttime hours was unsuccessful, despite the potential economical 
benefit for locals and merchants. Not enough has been done to make the Old City more 
attractive in the evenings. Most evening activities currently available are festivals targeted 
towards visitors, not locals, whose lives are often disrupted by these events. Many shops 
have closed because the merchants have been unable to adapt their merchandise to 
the market’s changing needs. With no marketing skills, the merchants are struggling to 
survive, and the high municipal taxes are disproportionate to their revenue. Tour guides 
direct tourists to specific businesses and do not allow enough free time to choose where 
to shop and dine in the Old City. Some uncertified guides use voice amplifiers that disturb 

the locals. The pilgrim guest houses inside the walls are not marketed to the general 
public, so tourists do not stay there.

Recommendations

We recommend helping the churches market their guest houses; prohibiting guides 
from using voice amplifiers; supervising guides and instructing them to allow tourists 
to choose where they dine and shop; marketing the Old City’s dining experience; 
opening additional security checkpoints for tourists at the Temple Mount and 
marketing it as a tourist destination; encouraging tourists to visit the Old City in the 
evenings; creating a tourism database to be used for policymaking and for tracking 
and monitoring tourist traffic through the Old City and the surrounding areas.



67



השכונות הערביות במזרח־ירושלים
מחקר תשתית והערכה

העיר 
העתיקה

ישראל קמחי

מחקר זה הוא חלק מפרויקט מחקרי רב-שנתי שיזם 
מכון ירושלים בנושא השכונות הערביות במזרח 

ירושלים. מטרת הפרויקט היא להעלות את המודעות 
למצבן הכלכלי-חברתי-פוליטי של השכונות ולעודד 

את הממסד לנקוט בפעולה משמעותית לשיפור 
מצבן. במסגרת הפרויקט ממפים חוקרי המכון את 
כל שכונות מזרח העיר ומשרטטים פרופיל חברתי 

ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי החיים.

המחקר הנוכחי סוקר את תמונת המצב בעיר 
העתיקה בירושלים, על ארבעת רבעיה, ומציג שורה 

של המלצות מדיניות.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שהוקם בשנת 
1978, הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל ומשפיע, 

המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית ומרחבית 
בת קיימא. 

המכון הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מציאות 
לבירור, קידום והגדרת סוגיות מדיניּות, בישראל 

בכלל ובירושלים בפרט. מחקריו ופעילותו של המכון 
מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניּות 

חדשנית ואפקטיבית, ומביאים את ירושלים, על 
מגוון מרכיביה, אל העולם ואת העולם לירושלים. 
ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, שדה 

מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר 
לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה, חיזוק 

מעמדה הגלובלי ומינופה עומדים בראש סדר היום 
של המכון. עשייתו של המכון יוצאת מירושלים 
למעגלים רחבים יותר בישראל ובעולם וחוזרת 

אליה, על מנת לתרום לעיר ולתושביה.
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