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מבוא
העיר העתיקה וסביבתה היא אזור רגיש לבנייה ופיתוח מבחינת היסטורית ,דתית ,לאומית
ונופית .תפיסת התכנון בירושלים לדורותיה מתייחסת בחרדת קודש לעיר העתיקה ולאגן
החזותי סביבה .גורמי התכנון באו אפוא לגונן על האזור מפני בנייה חדשה ,פריצת דרכים
או שינויים כלשהם בנוף הצופה אל העיר העתיקה והנצפה ממנה .הכלים המקובלים בעולם
התכנון לשמור על אזור שהוכרז לשימור הם הטלת מגבלות על בנייה חדשה ופיתוח פיזי
אחר באמצעות כלים משפטיים וייעודי קרקע המוגדרים כירוקים והמונעים בנייה .הגבלות
מסוג כזה לא תמיד עמדו במבחן המציאות ,הם אולי האטו במקצת את לחצי הפיתוח ,אך
לא מנעו אותם .רוב התוכניות לירושלים ניסו להגן על העיר העתיקה והאגן סביבה מפני
בנייה ופיתוח חדשים ,אך אלה הלכו והתרחבו בהדרגה הן בבנייה למגורים והן למוסדות
ציבור ובתי מלון.
המסמך שלפנינו סוקר בקצרה את ההיסטוריה של התכנון העירוני בירושלים ,החל
בתוכניות הראשונות של המנדט הבריטי וכלה בתוכניות הישראליות האחרונות.
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מאה שנות תכנון עירוני בירושלים2018-1918 ,

 .1תכנון העיר בתקופת המנדט הבריטי
קודם לתקופת המנדט הבריטי ,בתקופת השלטון העות׳מאני ,נערכו מספר קטן של תוכניות
בעיר .אלה עסקו בחלקים מצומצמים מהעיר ,והשפעתן על התכנון העירוני הכולל הייתה
מועטה ביותר .התוכניות הכוללניות ,שעיצבו את דמותה של ירושלים לדורות ,גובשו רק
לאחר הכיבוש הבריטי של ירושלים ,בדצמבר  .1917עם החלת שלטון המנדט בארץ ישראל
( )1922החלה להתגבש המסגרת המשפטית של חוקי התכנון והבנייה ,מוסדות התכנון
והרגולציה על הבנייה ופיתוח מערכות הדרכים .התוכניות שהכינו הבריטים לירושלים
השפיעו על דמותה ועיצובה של העיר ,והן ניכרות ,כאמור ,עד ימינו אלה.
המתכננים הבריטים היו למעשה יועצים זמניים שהובאו לעיר כחלק מהשלטון האימפריאלי.
הם לא היו תושבי המקום ,חלקם הגיעו לזמן קצר מאוד ,כתבו דו״ח כלשהו וחזרו למולדתם.
קודם שנפרט את התוכניות ,מן הראוי לציין את רגישותם של הבריטים לירושלים בכלל
ולעיר העתיקה וסביבתה בפרט .כל מסכת התכנון הבריטית מושפעת מראייתם המיוחדת
את העיר כקדושה ושמיימית.
גולת הכותרת של הפעילות הבריטית למען ירושלים הייתה הדאגה לשימור אתריה
המקודשים ושימור יופייה מחד ,ותכנונה כעיר מודרנית מאידך.
בתקופת המנדט הבריטי הוכנו לירושלים לא פחות מחמש תוכניות כוללניות שניתן לחלקן
לשתי קבוצות:
א .תוכניות רעיוניות מוקדמות :מקלין —  ,1918גדס —  ,1919אשבי וגדס — ;1922
ב .תוכניות מתאר סטטוטוריות :הולידיי —  ,1936קנדל — .1944
כבר בראשית מרץ  ,1918כשלושה חודשים לאחר כיבוש ירושלים ובעוד התותחים
רועמים ,הזמינו מושלה הצבאי של העיר רונלד סטורס וגנרל אלנבי את סר ויליאם ָרנָה
מקליין ( )1967-1877להכין תוכנית לירושלים .מקלין מונה על ידי לורד קיצ׳נר בשנת
 1906למהנדס העיר של חרטום ,והועבר בשנת  1912למצרים לשמש מהנדס העיר של
אלכסנדריה.
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במרץ  1918הגיע מקלין לירושלים ,וב־ 8באפריל המליץ למושל סטורס להוציא מודעה
רשמית (מס׳  )34האומרת :״שום אדם לא יהרוס ,ישכלל ,יחליף או יתקן תוכנית כל

בניין בירושלים או בסביבותיה בתוך קוטר של  2,500מ׳ משער שכם ,עד שיקבל
רשות בכתב מהמושל הצבאי״ .לאחר מכן הוצאו צווים נוספים שאסרו על השימוש בפח

 .1תכנון העיר בתקופת המנדט הבריטי

גלי לציפוי קירות ,וחייבו בנייה באבן .קביעה זו השפיעה על חזותה של העיר לדורות
הבאים .בפברואר  1921פורסמה פקודת בניין ערים ראשונה לארץ ישראל ,ובספטמבר
אותה שנה הוכרזה ירושלים כעיר הראשונה בארץ ישראל לצורך בניין ערים .גבולות
התכנון שלה נקבעו הרחק מעבר לשטח הבנוי בפועל ומעבר לגבולות שיפוטה .זאת מתוך
הרצון לפקח על פיתוחה המסודר גם באזורי בנייה חדשים ומרוחקים .גבול התכנון השתרע
מצפון לגבעה הצרפתית מזרחה עד לכפר אל עזריה ,דרומה עד לכנסיית מר אליאס ומערבה
עד לשכונות בית וגן וגבעת שאול ,והשטח כלל  63קמ״ר .גבול התכנון כונה ״היהלום של
ירושלים״ בשל צורתו .בשנת  1926חזר מקלין לסקוטלנד ,קיבל דוקטורט מאוניברסיטת
גלזגו ,בשנת  1930כתב ספר על תכנון עירוני ואזורי ,שהפך ספר יסוד בתכנון .בין 1931
ל־ 1935נבחר לפרלמנט הסקוטי כנציג העיר גלזגו ,בשנת  1938קיבל תואר אבירות .מקלין
היה מהנדס אזרחי ונושא התכנון העירוני היה הרחבה של עיסוקו כמהנדס .השפעתו על
תכנון ירושלים הייתה הניסיון שצבר בהכנת התוכנית לאלכסנדריה .בשל חשיבותה של
התוכנית אפרט עליה להלן.

 1.1תוכנית מקלין — 1918
גנרל אלנבי והמושל של ירושלים סטורס ניסחו למקלין את מטרת התכנון במילים הבאות:

Not only to plan (Jerusalem) as much as to bring out regulations״
״which will at any rate preserve the unique character of Jerusalem.
התוכנית אמורה הייתה אפוא להוות מסגרת רעיונית לשמירה על אופייה המיוחד של
ירושלים ,ולא רק לתת פתרון לבעיותיה המקומיות .מקלין הגיע לירושלים במרץ ,1918
שהה בה כחודש ,והגיש דו״ח ראשוני ב־ 30למרץ .בראשון ליולי הוא חתם על התוכנית,
וב־ 20לחודש התוכנית אושרה במועצת העיר .גנרל אלנבי חתם על התוכנית ב־ 22ליולי.
דברי ההסבר לתוכנית פורסמו באוגוסט באותה שנה.
התוכנית התבססה על שני עקרונות:
א .שימור העיר העתיקה והגנה עליה מפיתוח חדש.
ב .תוכנית לפיתוח העיר החדשה ממערב לעיר העתיקה.
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מאה שנות תכנון עירוני בירושלים2018-1918 ,

מרכיבי תוכניתו של מקלין
 	.1תשריט שהוגדר כתוכנית כללית לשיקום ושימור העיר העתיקה ,שיפורים לעיר
החדשה וקווי הפיתוח לעתיד העיר .התוכנית נערכה על בסיס סקר מצרי ומפת העיר
בקנ״מ  1:5,000משנת .1917
 	.2דו״ח שכלל  16עמודים ושמונה תמונות ,ובו תוכניות מפורטות לשיקום שער יפו,
חתכים אופייניים של רחובות ושני עמודים על בית לחם .הדו״ח הופץ ב־ 15עותקים
בלבד.
 	.3מודל של העיר בקנ״מ  1:10,000שהוכן במושבה האמריקאית וכלל טופוגרפיה של
העיר.
 	.4שתי הודעות לציבור — הודעה מס׳  34מ־ 8לאפריל והודעה נוספת בדבר תנאים
להוצאת היתרי בנייה בעיר העתיקה וסביבתה.
שימור העיר העתיקה ,בעלת האופי של ימי הביניים ,נעשתה על ידי הוראות רגולטיביות.
חלקה של התוכנית לעיר העתיקה התקבל על ידי רוב מקבלי ההחלטות באותה תקופה ,אך
החלק של העיר החדשה נדחה וקיבל ביקורות שליליות לרוב.

תיאור התוכנית
תוכניתו של מקלין לעיר היא בדגם של עיר ברוקית אופיינית שהייתה מקובלת באותה
תקופה .ארמונו של השליט (העיר העתיקה) מהווה את המוקד החזותי של העיר והוא ניצב
בין פארק ,המשתרע מצדו האחד לבין העיר המשתרעת מעברו השני .מערכת הדרכים
מאורגנת בדמות קורי עכביש כשכל הדרכים הרדיאליות והשדרות המגוננות מובילות
אל הארמון ,דהיינו העיר העתיקה .הפיתוח העירוני החדש נפרס מערבה ,בעוד רכסי הר
הצופים והר הזיתים מהווים מסגרת לפארק הסובב את העיר העתיקה .הדרכים ההיסטוריות
היוצאות מן העיר העתיקה שימשו יסוד למערכת רדיאלית ,ודרכים חדשות הוצעו כטבעות
המקשרות בין הצירים הרדיאליים (דרך שכם ,דרך יפו ודרך עזה) .כמו בערים היסטוריות
רבות באירופה ,שהפכו את הביצורים שלהם לטבעת גנים סביב החומות ,גם בתוכניתו של
מקלין הוצע להקיף את העיר העתיקה בטבעת של גנים כדי לגונן עליה מפיתוח מודרני.
תוכניתו של מקלין ,כמו התוכניות הבריטיות שבאו אחריה ,הוכנה מתוך דאגה רבה
לשימור אופייה של העיר העתיקה והמבנים ההיסטוריים בה .ההגנה על העיר העתיקה
נבעה משיקולים אמוציונאליים של קדושה מול עיר החולין שהחלה להתפתח ממערב לה.
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העיר נפרסה כמניפה היוצאת מתוך החלק הבנוי בעיר העתיקה אל עיר חדשה הנבנית
ממערב ומדרום .העיר העתיקה היא מוקד ההתייחסות החזותי־ארכיטקטוני אך לא
התפקודי־פונקציונאלי .היא הופרדה מעיר החולין על ידי רצועות ירק — מעין ביטוי של
״ירושלים של מעלה״ .חלקיה הדרום מערביים של העיר נועדו להוות עיר מודרנית .עמוד
השדרה שלה הותווה על רכס קטמון המתמקד חזותית במצודת דוד שבעיר העתיקה.
לאורך הציר פוזרו מוסדות תרבות וכיכר גדולה ,היכן שכיום נמצאת כיכר אורד וינגייט
(סלמה) .בעתיד יוקמו על רכס זה מבני ציבור חשובים כמו בית הנשיא ,האקדמיה הלאומית
למדעים ,מכון ון ליר ועוד .מקלין כינה את המרחב הזה החלק האינטלקטואלי של העיר.
מפה  :1תוכנית מקלין1918 ,

 .1תכנון העיר בתקופת המנדט הבריטי

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,

העיר חוברה למרחב סביבה על ידי צירי תחבורה רדיאליים לכיוון עמק רפאים על ידי
מסילת ברזל ודרכים היסטוריות אחרות — יפו ,עזה ,שכם ,יריחו וחברון .אל הדרכים הללו
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מאה שנות תכנון עירוני בירושלים2018-1918 ,

מצטלבות דרכים טבעתיות שבתוכניתו של מקלין הותוו כמעט כמערכת ישרת זווית ,ללא
התחשבות במבנה הטופוגרפי של האזור.
כדי לשמור על אופייה של העיר העתיקה ,נאסרה הבנייה לעשרים וחמש שנה באזור
העופל ובהר ציון .כמו כן הוגבלה הבנייה על רכס הר הזיתים והר הצופים ואופשרה רק
בהיתר ופיקוח מיוחדים.
שלושה איסורים אפיינו את תוכנית מקלין:
בעיר העתיקה עצמה — נאסרה הריסה ובנייה של בניינים חדשים .כל בנייה הותנתה
בהיתר מיוחד של המושל .בלשון ההוראה ״יש לשמור על אופייה כבימי הביניים של העיר
העתיקה ,בנייה חדשה תותר רק בתנאים מיוחדים״.
בטבעת פנימית סביב לחומות העיר — לא הותרה בנייה כלל ,השטח יועד להישאר
בצורתו הטבעית הנוכחית.
בטבעת החיצונית לכיוון הר הצופים והר הזיתים — הותר להקים בניינים רק על פי
היתר מיוחד ובתנאים מיוחדים המבטיחים את התאמתם והשתלבותם בתוכנית הכללית.
חומר הבנייה שנקבע הוא אבן ,הגובה המרבי של הבנייה —  11מטר .כמו כן ,חל איסור על
הקמתם של מבני תעשייה ונקבעה שמירה קפדנית על קו הרקיע של הר הזיתים.
ובלשון התוכנית:

No person shall demolish, erect, alter or repair the structure of any building
in the city of Jerusalem or its environs within a radius of 2500 meters from
Damascus gate until he has detained a written permit from the Military
Governor.
פיקוח על בנייה חדשה:

Within the City Walls no modification of existing alignments to be permitted
accept under special approval of the Military Governor.
פיקוח על העיצוב וחומרי הבנייה:

Within the city walls the existing architectural styles of the structures to
be maintained & approved by the Military Governor, in the exception of
any reconstruction, repairs or modifications.
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מקלין ייעץ לשלטונות לסייע לבעלי הבתים לשפץ ולתחזק אותם על ידי עזרה טכנית וכן
להכין רשימה של בניינים לשימור.
עקרונותיה של תוכנית מקליין עוברים כחוט השני בכל התוכניות המאוחרות לירושלים.
חלק מרעיונותיו הפכו למציאות עשרות שנים מאוחר יותר (כמו הגן הלאומי סביב החומות,
שקרם עור וגידים לאחר איחוד העיר ב־.)1967
מפה  :2המבנה הסכמטי של תוכנית מקלין

 .1תכנון העיר בתקופת המנדט הבריטי

פיתוח
מוגבל
העיר
המודרנית
איסור בנייה

העיר
העתיקה

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,

מטרות התכנון של מקלין לעיר החדשה
To guide the development of the city on approved lines, & to regulate the
improvements & the future development of the new city in contrast to
preservation of the old city.
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מאה שנות תכנון עירוני בירושלים2018-1918 ,

האדריכל הבריטי צ׳רלס רוברט אשבי ,שהיה אמור ליישם את תוכנית מקלין ,טען שחסר
בה כל נושא האיזור .1מקלין היה מודע לכך אך חשב שבאמצעות רגולציות על הבנייה הדבר
יסתדר .הוא הסתפק בחלוקת העיר לאזורי מגורים ,אזורי תעשייה בשכונות היהודיות
הירודות מבחינה פיזית ,ואזור שהוא כינה ״אינטלקטואלי״ ,שבו ראה את עתיד העיר,
עם השדרה הפונה לכיוון מגדל דוד והכיכר בראש השדרה ולידה מוסד חשוב .השטחים
הירוקים בתוכניתו הם בית הקברות המוסלמי בממילא ,חוות הקונסול פין על ידי שנלר
והשדרה הייצוגית עם אתר זיכרון.
מפה  :3האיזור הסכמטי בתוכנית מקלין

מגורים

מגורים
ומלאכה

מגורים

מרכז
אינטלקטואלי

מגורים

מגורים

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,

1
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איזור ( — )zooningבקרה משפטית על ייעודי הקרקע.

רשת הכבישים
מבנה היררכי של דרכים ראשיות ומשניות לפי רוחבן .הדרכים הראשיות ברוחב 30 ,20
 40,ו־ 16מטרים .הותווה גם כביש חדש של  20מטר — משער יפו דרך מגרש הרוסים
לכנסייה האתיופית ,ובסופו גן ציבורי .הדרכים האחרות חיברו את תחנת הרכבת עם חלקי
העיר האחרים ופיזרו את התנועה המגיעה מבית לחם ,עזה ,יפו ,שכם ויריחו .המערכת
ככלל רדיוקונצנטרית ,ברוקית באופייה ,והושפעה מתוכניתו של קיצ׳נר לחרטום.
מפה  :4רשת הדרכים בתוכנית מקלין

 .1תכנון העיר בתקופת המנדט הבריטי

רוחב הדרכים
 30-40מ‘
 20מ‘
 16מ‘
מעגל תנועה

מקור.Hyman, 1994 :

התנועה הציונית התנגדה לתוכניתו של מקלין לעיר החדשה משום שסברה שהיא מצרה
את צעדי היהודים בירושלים .נציגי התנועה הזמינו את פרופ׳ פטריק גדס ,מהמתנגדים
החריפים לתוכנית מקלין ,להכין לעיר תוכנית חדשה .גדס כתב ב׳אובזרבר׳ (עיתון בריטי)
את עיקרי התנגדותו לתוכנית מקלין לאחר שזו הוצגה בתערוכה בלונדון .הוא כתב כדלהלן:
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מאה שנות תכנון עירוני בירושלים2018-1918 ,

 .1התוכנית אינה מבוססת על מחקר כלשהו של האתר ולא על היבטים כלכליים וחברתיים.
 .2אין בה כלל התייחסות לתושבי המקום.
 .3מערכת הדרכים אינה מתאימה לטופוגרפיה של העיר.
גדס ראה ביישום התוכנית סכנה לעיר ושכנע את ההסתדרות הציונית להתנגד לה .הוא גם
שכנע את המושל סטורס להקפיא אותה .מבחינתו ,חשיבותה של תוכנית מקלין הייתה רק
לגבי הצעותיה לעיר העתיקה.
מהנדס העיר באותה עת — בן ציון גיני ,כלל לא התייחס לתוכניתו של גדס ופעל בדרכים
שהתאימו יותר לעיר .גדס סיפק את האידיאולוגיה והמקצוענות לפסול חלק מתוכניתו של
מקלין.

 1.2תוכנית פטריק גדס — 1919
פטריק גדס — תאורטיקן ,פרופ׳ לבוטניקה שעבר לעסוק בתכנון עירוני דרך התעניינותו
בתאוריות אזוריות ,הטיף להתחשבות בתנאי המקום ,בטופוגרפיה ,באקלים ובתושבים.
הוא ניהל משא ומתן ממושך עם התנועה הציונית ,שראה בה את התגשמות התאוריות שלו
על חדשנות והתפתחות .הצהרת בלפור ,רעיונותיו של חיים ויצמן להקמת אוניברסיטה
עברית בירושלים ורצונו של ארתור רופין להיעזר בגדס בכמה פרויקטים בארץ לרבות
התנגדות המשרד הארץ ישראלי הציוני לתוכנית מקלין ,הביאו להזמנתו של פטריק גדס
לארץ על ידי רופין ויצמן.
בדצמבר  1919הגיע גדס לירושלים לשבעה שבועות יחד עם חתנו ,האדריכל פרנק מירס,
כדי לתכנן את האוניברסיטה העברית על הר הצופים .השלטונות הבריטים ניצלו את
נוכחותו בעיר וביקשו ממנו להכין תוכנית אב משלו להתפתחות העיר .שמו נקשר בשלוש
תוכניות :תוכנית לשכונת תלפיות בירושלים ,תוכנית להר הכרמל וחיפה ,תוכנית לנמל
יפו ובתי כנסת בתל אביב ובירושלים .גדס גם הכין דוח על ייעור בארץ וביקר בכמה
מושבות.
ביקורו השני של גדס היה במאי-נובמבר  .1920בביקור זה עבד על חיפה ,טבריה ,יפו,
ירושלים (דו״ח מס׳  ,)2שכונת גנים — הדר הכרמל ,אחוזת בית ,טבריה ,קריית ענבים,
רובע אוניברסיטאי בירושלים ,מעיינות חמים בטבריה ,סיוע להכנת פקודת בנין ערים,
ייסוד הפרו־כרמל סוסייטי ותערוכת תכנון בירושלים .גדס עזב את העיר בנובמבר 1920
ובכך תמה למעשה עבודתו .פקודת בניין ערים שהכין אושרה בינואר .1921
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בביקורו השלישי (מרץ-יוני  )1925הוזמן גדס לחנוכת האוניברסיטה (אפריל  .)1925מאיר
דיזנגוף ,ראש העיר תל אביב ,שמע על ביקורו וביקש ממנו להכין תוכנית לצפון תל
אביב.

תיאור התוכנית

 .1תכנון העיר בתקופת המנדט הבריטי

בעוד תוכניתו של מקליין הפנתה את הפיתוח אל העיר ש״מחוץ לחומה״ מערבה ,גדס
ראה את פיתוח העיר כשלמות אחת — עיר ״ובתוכה חומה״ ,בעדיפות לפיתוח בכיוון צפון
אל האוניברסיטה העברית ,שמיקומה נקבע על ידו .גם בתוכניתו של גדס רשת הדרכים
היא רדיוקונצנטרית ,אך התכנון מתייחס רק לצירים הראשיים ולא לכל המערכת כמו אצל
מקלין .התוכנית עוסקת לראשונה בהצעות לייעודי קרקע .מרכז הכובד של הפיתוח עובר
מדרום מערב העיר לצפונה .הוא קובע את המרכז האזרחי שלטוני מול שער יפו באזור
רחוב ממילא .השטחים הירוקים דומים לאלה שבתוכנית מקלין ,אך חודרים עמוק יותר
מערבה בגיא בן הינום עד לבית הקברות ממילא ,ובצפון עמוק מערבה דרך ואדי ג׳וז.
בתוך השטחים משובצים מאגרי מים .בתוכנית גדס מסומן לראשונה הר הצופים כמיועד
לאוניברסיטה העברית .כמו כן נקבע מרכז מסחרי ואזרחי מדרום לרחוב ממילא כולל בית
עירייה .גדס התייחס לעיר בכתביו ברוחניות ובקדושה .הוא ראה חשיבות בסקר ולימוד
העיר ,בחן חלופות והדגיש את הסכנות בניגודים סקטוריאליים בין קבוצות התושבים
והמליץ על פתרונות לפי שיטתו.
גדס ראה בעיר תערובת של קבוצות אתניות ודתיות וכן את חידושה של היהדות העתיקה.
הוא הציג את תוכניתו לשלטונות כשינויים לתוכנית מקלין .לעיר החדשה הציע תוכנית
שונה מזו של מקלין אך אימץ את רעיונותיו לעיר העתיקה .הוא הגדיר את תוכניתו
כתוכנית ״שלדית־זמנית״ (גדס הגיש דוח זמני לתוכנית ,ולמעשה דוח סופי לא הוגש
מעולם ,לטענתו הדבר נבע ממחסור בזמן בשל התעסקותו בהכנת התוכנית לאוניברסיטה
העברית).
התוכנית כללה שני דוחות .הראשון כלל  37עמודים ונקרא ״ירושלים יכולת ומימוש״
(נובמבר  .)1919הדוח השני הוגש בשנת  1920והתייחס לארבעה רכיבים :העיר העתיקה,
סביבותיה ,העיר החדשה והצעות להרחבתה .הדוח חסר מבט כללי ,אינו מבוסס ואין בו
ביטוי לצורכי התושבים .הוא מאמץ את מערכת השטחים הפתוחים שבתוכנית מקלין ,אך
מבטל את מערכת הדרכים שלו .הוא מציע דרכים טבעתיות וכבישי רדיוס — חברון ,עזה,
יפו ,שכם ויריחו .כמו כן ,הוא מציע חיבור חדש בין תחנת הרכבת לשער יפו וכן כביש
המקביל לדרך עזה וטבעות מרוחקות לפיתוח בעתיד.
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מאה שנות תכנון עירוני בירושלים2018-1918 ,

מפה  :5תוכנית גדס1919 ,

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,

האיזור בתוכנית כלל  5רכיבים:
מגורים :גדס צפה ביקוש גדול של יהודים וערבים וכן של מעמדות הביניים והפועלים .הוא
ביקש להוריד צפיפות בשכונות היהודיות הירודות מבחינה פיזית ,הציע הפחתת צפיפות
בעיר העתיקה ופיתוח מגורים לערבים צפונה לאורך דרך שכם .ליהודים תכנן שכונת
גנים על יד האוניברסיטה .הוא חשב על פינוי השכונות הירודות לאורך רחוב יפו ,ובנייה
של שכונות חדשות באזור גן סאקר של ימינו .כמו כן ,הוא הציע להרחיב את ימין משה
מערבה ,לבנות אזור תעסוקה סביב הרכבת וסביב השכונות במחנה אלנבי ובתלפיות.
מוסדות :את המוסדות מיקם גדס לאורך רכס הר הצופים ,סביב האוניברסיטה ,כולל
סמינר למורים ,מוזיאונים ובתי ספר .מול שער יפו קבע את בית העירייה והמרכז האזרחי־
עסקי שבו יהיו דואר ומשרדי ממשל כגון משרד המשפטים ,הבריאות המוסיקה והדרמה.
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תעשייה :גדס לא ראה חשיבות בתעשייה בירושלים (בשונה מערים אחרות כגון חיפה),
אלא תפס את ירושלים כעיר לימוד ,חינוך ומדע .כאשר התייחס לתעשיות ,היו אלה רק
תעשיות עתירות ידע ,שאותם ייעד למקם ליד האוניברסיטה ותחנת הרכבת.
פארקים :הצבע הירוק שולט בתוכנית — בתוכניתו גדס הרחיב את פארק גיא בן הינום
לכיוון ממילא ,למורדות ג׳בל מוכבר ולתוך ואדי ג׳וז .הוא ראה בפארקים מקום מפגש
לבני הדתות השונות ,הציע בהם עמקים מגוננים ,חקלאות וגידול ירקות .את בריכות המים
העתיקות הציע למלא שוב במים וסביבם לבנות בתי קפה ואתרי נופש .הפארקים בתוכניתו
הם :גיא בן הינום ,פארק גבעת התנ״ך ,מנזר המצלבה (בכניסה המערבית לעיר) ,ופארק
ליד הרובע הארמני.
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העיר העתיקה :לתפיסתו של גדס ,ניכוי ,טיפוח ושימור עם שיפורים קלים יחזירו לעיר
את יופייה .הוא המליץ על הפחתת צפיפות ברובעים המוסלמי והיהודי והציע גישה
חדשה להתייחסות לכותל ,אך זו לא הייתה מעשית מבחינה פוליטית .הוא התנגד להוספת
ארכיטקטורה אירופית של המאה ה־ 19בעיר העתיקה ,חשב על חיבור לבית לחם ועל
פתרון לבעיית המים עבור עיר בת  150אלף תושבים.

 1.3תוכנית אשבי־גדס — 1922-1920
האדריכל הבריטי צ׳רלס רוברט אשבי הגיע לירושלים ביוני  ,1918וזמן קצר לאחר מכן
הגיש דוח בשם  ,Arts & Crafts of Jerusalemובו המליץ ,בין השאר ,על הרחבת תחומי
הפארקים והגנים .המושל סטורס הציע לו להיות היועץ האזרחי לשלטונות והאחראי על
ה־ — (Pro-Jerusalem Society) PGSאגודה שמטרתה לפתח את העיר ,תוך שימור
חלקיה ההיסטוריים והעתיקים .אשבי פעל רבות לחיזוק האומנויות בעיר כמו :קדרות,
זכוכית חברון וגילוף בעץ זית .הוא הציע שיפורים בעיר העתיקה ,בהם ניכוי המצודה,
תוספת פינות ירק ,טיפול בשערים ובחומות וטיפוח הגינון מסביב לחומות .מחוץ לעיר
העתיקה הוא המליץ על בניית גינת הדואר ושיקום שוק מחנה יהודה (שלא בוצע) .עיקר
תרומתו של אשבי היא תוכנית הפארק סביב החומות .לפארקים הוא צירף את בתי העלמין
כחלק מהמערכת הירוקה בעיר .אך אשבי לא השלים את תכנון העיר בכללותה ,לטענתנו
משום שלא היו בידיו מספיק סקרים להשלמת התכנון.
תוכניתו התפרסמה בשנת  ,1922והיא זהה כמעט לקודמתה .הוא קרא לה תוכנית ״מערכת
איזור לירושלים״ ,ובה חמישה שימושי קרקע — דרכים ,פארקים ,שצ״פים מיוחדים,
מסחר ומגורים ,תעשייה ומלאכה.
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טיילת החומות והפארק סביבם היא גולת הכותרת של תוכניתו .באזורי הטיפול המיוחד
נכללו :העיר העתיקה ,הר ציון ,סילוואן ,נחל קידרון ,הר הצופים ושנלר .התוכנית הוכנה
בשיתוף פטריק גדס.
מפה  :6תוכנית אשבי־גדס1922 ,

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,

אזורי המגורים בתוכנית השתרעו בכל שטחה המערבי ,הדרומי והצפוני של העיר .מול
שער יפו הוצע המע״ר החדש עם בית העירייה .אזורי המלאכה נקבעו בתוכנית לאורך
מסילת הרכבת ,משני הצדדים של רחוב יפו ובאזור תל ארזה .מערכת הפארקים דומה לזו
שבתוכנית גדס ,והמתחמים לטיפול מיוחד כולם בעלי אופי רגיש שיש לשמרם.
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אשבי פעל בעיר בשנים  1923-1917ושימש גם מזכיר ״האגודה למען ירושלים״ (Pro-
 )Jerusalem Societyויועץ למושל העיר .בתוכניתם של אשבי וגדס חולקה העיר לשמונה
מתחמים לתכנון מפורט ,ולראשונה נעשה ניסיון של איזור ) ,(zoningדהיינו בקרה
משפטית על ייעודי הקרקע .תוכנית אשבי וגדס סוגרת את מעגל התוכניות המוקדמות
והרעיוניות לירושלים.
מפה  :7תוכנית אשבי לטיילת החומות
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מקורHyman, 1994 :
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 1.4תוכנית הולידיי — 1929
בשנת  1923מגיע לירושלים האדריכל פרופ׳ קליפורד הולידיי ,שלראשונה מכוון פיתוחה
של העיר באמצעות תוכנית מתאר סטטוטורית .תוכניתו מוצגת כבר בשנת  ,1925אך
מקבלת את אישורה הסופי רק כעבור חמש שנים ,בשנת  .1930התוכנית היא חלוצת
תוכניות המתאר בארץ והיא מאפשרת לעיר התפתחות מודרנית עם כלי תכנון המסדירים
את פיתוחה כחוק .בתוכנית הולידיי נעשה ניסיון לממש את עקרונות מערכת הדרכים של
גדס תוך התחשבות בעובדות שנקבעו במהלך שנות העשרים בעיר.
מפה  :8תוכנית הולידיי1929 ,

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,

השלד התחבורתי בתוכנית הולידיי מורכב לראשונה מהיררכיה של דרכים .דרך עורקית,
דרך ראשית ורחוב .בתוכניתו הכללית לעיר הוצגו רק הדרכים העורקיות ,יתר הקטגוריות
הופיעו בתוכניות המפורטות שהכין לרבעים שונים בעיר .גם אצלו המערכת היא רדיו־
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קונצנטרית ,העוקפת את מרכז העיר ומתמקדת ברחבת אלנבי שמול שער יפו .בהתאם
לעקרונות שרווחו באותה תקופה נוספה דרך טבעתית המקיפה את העיר בשוליה ומתפקידה
לאפשר תנועה בין עירונית העוקפת את העיר.
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התוכנית קבעה שלושה אזורי צפיפות מגורים ,אזורים מסחריים לאורך צירי תנועה
ראשיים (יפו ,גאולה והנביאים) ,אזורים למוסדות ,ושטחים פתוחים פרטיים שמטרתם
לשמור על הגנים הגדולים מסביב למוסדות .כמו כן ,היא קבעה שטחים פתוחים מגוננים
סביב העיר העתיקה ,שמורות טבע ושטחים פתוחים ציבוריים הכוללים גם בתי עלמין.
לראשונה קבעה התוכנית אזורים לשיקום על ידי הריסה ובנייה מחדש .היו אלה רוב
השכונות היהודיות שמחוץ לחומות ,שהיו ירודות מבחינה פיזית .ביניהן בית ישראל
הישנה ,אוהל משה ,מזכרת משה ,זיכרון טוביה ,שבת צדק ,שערי רחמים ,נחלת שבעה,
שערי ירושלים ועוד .באגן ההיסטורי נקבעו השכונות שמאעה וימין משה אף הן להריסה
והוגדרו כ־ .Reconstructed Areasבשכונות הללו נאסרה בנייה חדשה מתוך הנחה
שבעתיד השכונות יקמלו ויהרסו .הותרו בהן רק שיפורים סניטריים .כתוצאה מכך הוקפאה
בשכונות האלה כל בנייה חדשה .שנים מאוחר יותר ,עם השינוי באופנות התכנון ועלייה
במודעות לשימור ,נשארו השכונות במתכונתן הראשונית והוגדרו בתוכניות הישראליות
כשכונות לשימור.

 1.5תוכנית קנדל — 1944
האדריכל הנרי קנדל מונה ליועץ לתכנון ערים של ממשלת פלשתינה א״י והכין את
תוכניתו לירושלים בהשפעתה הטכנית של תוכנית אברקרומבי ללונדון רבתי .תוכניתו
היא המשוכללת ביותר מבין התוכניות שנעשו על ידי הבריטים בירושלים .היא כללה
סקרים מוקדמים מקיפים ,ניתוחים טופוגרפיים ,מפות אוכלוסייה ,ניתוחי נוף ותשתיות
פיזיות .התוכנית אימצה את עקרונות תוכניתו של הולידיי והביאה אותה לכלל מיצוי,
אך גם שינתה אותה בכמה מובנים .התוכנית הובילה לתגובת שרשרת של הכנת תוכניות
מפורטות רבות .בספרו לא חוסך קנדל ביקורת על תוכניתו של הולידיי ,בעיקר בכל
האמור לצפיפויות הבינוי.
השלד התחבורתי בתוכנית קנדל זהה פחות או יותר לתוכנית קודמו עם היררכיה של ארבע
קטגוריות :עורקית ,ראשית ,שכונתית ורחוב .בתוכנית מוצגות רק שלוש הראשונות.
הדרכים נבחנו מחדש ,חלקן צומצם ,אך רובן נשארו כבתוכנית הקודמת לרבות הכביש
המוכר לנו היום כשדרות בגין .המבנה הטבעתי ברור מאוד והכבישים הרדיאליים מתמקדים
אל שערי העיר העתיקה.
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התוכנית קבעה שש קטגוריות צפיפות של אזורי המגורים ויצרה להם מיגון גדול יותר.
התוכנית גילתה רגישות להיבדלּות חברתית והגדירה יחידות שכנות נפרדות על גבי
הרכסים בעוד העמקים הפתוחים יועדו לגינות ציבוריות .אזורי המסחר נשארו בדומה
לתוכניתו של הולידיי עם תוספת חזית מסחרית א׳ הנשענת על ציר התנועה ולא על אזור
מורחב .אזורי התעשייה הורחבו .כמו כן ,יועדו אזורי תעשייה חדשים על יד בית צפאפא,
בתל ארזה ובאזור שכונת מחניים בצפון .דגש הושם על השטחים הירוקים בוואדיות.
התוכנית ויתרה על השטחים הפתוחים בשלוחת עיר דוד כנראה מתוך כניעה ללחצי
הפיתוח .בהשוואה לתוכניות קודמות ,בתוכנית קנדל העיר העתיקה מוגנת פחות ברצועות
ירק ,למעט ברכס הר הצופים והר הזיתים .אזורי השיקום וההריסה של השכונות היהודיות
נותרו כמו בתוכנית הולידיי.
קנדל המשיך לשמש יועץ לתכנון ערים לממשלת ירדן גם לאחר חלוקת ירושלים אחרי
מלחמת השחרור .הוא עסק בעיקר בתכנון חלקה המזרחי של העיר .השפעתו על תכנון
ירושלים הייתה המתמשכת והמשמעותית ביותר בהשוואה לתוכניות הקודמות לו.
מפה  :9תוכנית קנדל1944 ,

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,
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הפעילות הענפה של תכנון ירושלים בתקופת המנדט מצביעה על שאיפת הבריטים לקדם
ולפתח את העיר ,ובו זמנית לשמור על איכויותיה כמרכז דתי ,חינוכי ותרבותי .לאורך רוב
תקופת המנדט ,מהנדסי העיר של ירושלים היו בריטים במוצאם (למעט גיני) .השלטונות
ביקשו להקפיד על חומרי בנייה ,על גובה הבניינים וצורתם ,על יחסי הצפיפות והשטחים
הפתוחים הירוקים .מעשיהם נתפסו לא פעם כהצרה של צעדי הבנייה ליהודים ,אך בדיעבד
נראה כי העיר נבנתה לפי הכללים והרגולציה שקבעו שלטונות המנדט לטובת כלל תושבי
העיר ,תוך שמירה על אופייה הייחודי.

 .1תכנון העיר בתקופת המנדט הבריטי
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 .2התוכניות הישראליות לירושלים
 2.1תוכנית ראו — 1949
תוכניתו של האדריכל היינץ ראו היא התוכנית הישראלית הראשונה שהוכנה לירושלים
לאחר חלוקתה .התוכנית הוכנה מבלי להתחשב בעובדה שהעיר מחולקת על ידי קו שביתת
הנשק ,והיא מתייחסת גם למזרחה .תוכניתו של ראו ,בדומה לתוכניות המנדטוריות
הראשונות ,היא תוכנית אב מנחה ורעיונית ,ללא תוקף סטטוטורי .תחום התוכנית חרג
מגבולות שיפוט העיר מערבה ,ונוספו לה שתי דרכים ראשיות שחיברו את העיר לשפלת
יהודה.
המערך הפיזי של התוכנית שונה מאד מכל התוכניות שקדמו לה .ראשית ,רשת הדרכים
שונתה לדגם של סריג ישר זווית (גריד) במקום דגם רדיו־קונצנטרי שהתמקד אל העיר
העתיקה .הדרכים הראשיות מותוות כולן בשטחים פתוחים ,והן אמורות לשאת את עיקר
התנועה .מבנה העיר נתפס על ידי ראו ,כמקובל באותן שנים ,מורכב מ״יחידות שכנות״
הנושאות עצמן מבחינת השירותים ומוקפות בשטחים פתוחים ירוקים .גם המבנה התפקודי
של העיר קיבל ביטוי שונה .לראשונה ניתן ביטוי לבירתיות של העיר על ידי הקצאת שטח
גדול בגבעת רם לקריית ממשלה .תחנת הרכבת ההיסטורית מול החאן בוטלה ופוצלה לשתי
תחנות משנה ,האחת בעמק רפאים מדרום למלחה (במקום שבו נבנתה שנים רבות מאוחר
יותר תחנת הרכבת ליד קניון מלחה) ,והשנייה בנחל שורק ,סמוך לבית הספר החקלאי
לשעבר מצפון לעין כרם .לשתי התחנות הוצמדו אזורי תעשייה כמקובל בערי אירופה.
בשל מחסור במקומות קבורה בעיר (הר הזיתים נותק ונשאר בתחום השליטה הירדנית)
נקבע אתר קבורה חדש — הר המנוחות ממערב לעיר .בשלוחת רמת בית הכרם של ימינו
נקבע שטח גדול שיועד לשדה תעופה .גם החלטה זו היא תוצאה של ניתוק ירושלים מחלקי
הארץ האחרים במלחמת העצמאות .המרכז המסחרי נשאר בדומה לתוכניות המנדטוריות
לאורך רחוב יפו ותוחם בדרום על ידי רחוב אגריפס.
ההכרזה על בירת ישראל חייבה החלטות מהירות ובהן ההחלטה על מיקום אתר לאומי
שנקבע בהר הרצל ,איתור לאוניברסיטה בגבעת רם ,איתור לקרייה ממשלתית בגבעת רם
ועוד .אחד הרעיונות המרכזיים בתוכניתו של ראו היה העתקת מרכז הכובד של הפעילות
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המסחרית ממשולש הרחובות בן יהודה־יפו־המלך ג׳ורג׳ ,מערבה לאזור בנייני האומה.
הנימוקים לכך היו :א .הרחקת הפעילות העירונית ולחצי הפיתוח מהעיר העתיקה .ב .הקושי
לשקם את המע״ר במקומו הנוכחי .ג .הצורך להתאים את מיקום המע״ר בכיוון אליו
מתפתחות שכונות העיר לכיוון מערב .לראשונה בתוכניות לעיר יש אצל ראו התייחסות
לשימור שכונות היסטוריות מחוץ לחומות .הוא סימן בתשריט את המושבה הגרמנית,
מאה שערים ,אוהל ומזכרת משה ושכונות נוספות .אחד הקוריוזים בתוכנית הם סכרים
בוואדיות לשם אגירת מי גשמים ויצירת אגמי מים בעיר ,זאת כנראה גם כן בהשפעת
המחסור במים בעת המצור על העיר במלחמה שזה עתה הסתיימה.

מפה  :10תוכנית ראו1948 ,

 .2התוכניות הישראליות לירושלים

בתוכניתו של היינץ ראו יש שלמות פורמאלית ורעיונות חדשים ,אך היא לא עמדה במבחן
המציאות .בתוך זמן קצר התברר שהמבנה העירוני המתפתח יוצר שיבושים חדשים
שהתוכנית אינה מספקת להם מענה .רשת הדרכים לא תאמה את פריסת האוכלוסייה,
והשינויים המאולתרים הרבים עיקרו את שלמותה הרעיונית .משום כך תוך שנים ספורות
התברר הצורך בתוכנית חדשה לירושלים.

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,
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 2.2תוכנית שביב — 1959
התוכנית החדשה לירושלים החלה את דרכה במשרד הפנים בשנת  1954וקיבלה תוקף
בשנת  .1959תוכנית מתאר זו נושאת את השם הרשמי ״תיקון מס׳  62לשנת 1955״.
התוכנית הוכנה על ידי מיכאל שביב ,מנהל לשכת התכנון המחוזית ,ומטרתה להסדיר
בצורה חוקית את פיתוח העיר .התוכנית לוותה בוויכוחים רבים בין העירייה וגורמי התכנון
בממשלה לבין גופים פרטיים שטענו כי יש בה עודף גדול של שטחים פתוחים ציבוריים.
בהיותה מסמך חוקי היא לא התייחסה לשטחה של מזרח ירושלים תחת שלטון ירדן ,אך
הקפידה להתייחס למובלעת הר הצופים שנותרה בידי ישראל .מטרת התוכנית הייתה
בראש ובראשונה ליצור מכשיר יעיל להסדרת הבנייה ,ובכך אכן הצליחה .התוכנית תקפה
למעשה עד ימינו אלה וכוללת למעלה מעשרים אלף תיקונים ושינויים ,טלאי על גבי טלאי.
בעיותיה העיקריות הן :קיבולת נמוכה מדי של יחידות דיור בתוך העיר ,דבר המחייב
גלישה אל השטחים הפתוחים והפרברים ,אין בה די עתודות קרקע לתעסוקה ,קיים מחסור
בשטחים למוסדות ומבנים ציבוריים ,חוסר יעילות של המרכז העירוני הראשי הנפרס על
פני מרחקים גדולים והיעדר היררכיה ברורה של רשת הכבישים .כדי לאשר את התוכנית
נקבעה בזמנו ועדה מיוחדת (ועדת הורוביץ) ,אשר הכניסה בה תיקונים רבים .התוכנית
קיבלה את אישורה הסופי בשנת  1959ונקראה ״תוכנית המתאר לירושלים מס׳ 62״.
מפה  :11תוכנית שביב1959 ,

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,
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 .3התוכניות הירדניות למזרח ירושלים
תוכניתו של קנדל משנת  1944המשיכה לשמש במזרח ירושלים כמסמך חוקי לתכנון ובנייה
בתקופת השלטון הירדני עד יוני  .1967במהלך השנים הוכנסו בה שינויים ,העיקריים
שבהם :צמצום בשטחים הפתוחים בעיקר מדרום לעיר העתיקה בשלוחת העופל והגדלת
אזורי המגורים ושיעורי הבינוי בחלק מהאזורים הללו.
לצד תוכניתו של קנדל הוכנו בתקופת ירדן שתי תוכניות נוספות למרחב ירושלים ,האחת
של חברת בראון האמריקנית בשנת  ,1962והשנייה של קנדל בשנת  .1965העירייה
הירדנית הזמינה מחברת ״ההנדסה הבינלאומית בראון״ תוכנית כללית לעיר .התוכנית
נערכה על ידי הָרי אנטוני וורקנטין שרטר .היא לא נוסחה כמסמך חוקי ,אלא כאוסף
של רעיונות המוסברים במסמך שצורף לתשריט .ההמלצות מבוססות על ניתוח הבעיות
במזרח ירושלים ,שהיו בין היתר :שיפור שדה התעופה בעטרות ,ביטול אנטנות פרטיות
על גגות העיר העתיקה והחלפתן באנטנה מרכזית אחת ,סלילת דרך חדשה בואדי ג׳וז,
התקנת פינות ישיבה בוויה דולורוזה ועוד .התוכנית מרחיבה מאוד את תחום התכנון של
העיר ,בעיקר מזרחה לקו הרכס של הר הצופים .היא קובעת את רוב האזור כשטח נוף
פתוח שבו יותרו בתי עלמין ,אזורי תעשייה ,חקלאות ,יערות ויישובים כפריים .בערוץ
נחל קדרון מדרום לסילואן מוצע להקים מתקני ביוב .כל שאר השטחים יועדו למגורים
בצפיפויות שונות .מצפון לעיר העתיקה הוצע אזור מסחרי .במפה סומנו יחידות שכנות
סביב כפרים שהתוכנית ממליצה לצרף לשטח העירוני.
זמן לא רב אחרי הצגת תוכנית בראון ,הכין הנרי קנדל תוכנית מנחה המתבססת על תוכנית
בראון ושמה ״ירושלים (ירדן) — הצעות תכנון לאזור״ .תוכניתו מפורטת יותר מקודמתה,
אך אינה מתייחסת לשטח העירוני של ירושלים .אזורי המגורים האחרים מגובשים סביב
גלעיני הכפרים בצורה של יחידות שכנות ,המתפרסות לפי הטופוגרפיה ומופרדות זו
מזו בשטחים חקלאיים .מזרחה להר הצופים נשמרו השטחים פתוחים ובהם יועד שטח
גדול לבית עלמין .ממזרח לכפר ענתה ,בשטח מישורי יחסית ,הציע קנדל אזור לתעשייה
כבדה .באזורי המגורים נקבעו שטחים קטנים יותר למלאכה .חסרונותיה העיקריים של
התוכנית הם הפריסה הרחבה והצפיפות הנמוכה המוצעת לאזורי המגורים המשתרעים
למעשה מרמאללה ועד בית לחם .כמו כן ,אין הצעה לרשת כבישים שתישא את הפיתוח
הרחב .על בסיס תוכנית כוללנית זו נערכו תוכניות חלקיות לשכונות בית חנינא ושועפט.
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התוכניות הללו בוטלו עם החלת המשפט ,החוק והמינהל הישראלי בירושלים המורחבת
לאחר יוני .1967
מפה  :12תוכנית קנדל למזרח ירושלים1963 ,

מקור :עמירן ,שחר וקמחי1973 ,
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מפה  :13תוכנית בראון־קנדל למזרח ירושלים1965 ,

 .3התוכניות הירדניות למזרח ירושלים

מקור :פרסום של ממשלת ירדן ,קנדל 1964
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 .4התוכניות לירושלים המאוחדת
 4.1תוכנית אב ירושלים —  ,1968השמשוני־שביד־השמשוני
משרד תוכנית אב ירושלים הוקם בשלהי  1963לבקשתו של ראש עיריית ירושלים דאז ,מר
מרדכי איש שלום .את המשרד כוננו מספר משרדי ממשלה — השיכון ,התחבורה ,הפנים
ומינהל מקרקעי ישראל .המשרד החל להתנהל על פי תוכנית עבודה מפורטת ועמד לסיים
עבודתו ערב איחודה של העיר ,אולם בשל השינוי הפתאומי במצבה של ירושלים ,כתוצאה
ממלחמת ששת הימים ,ביקש ראש העיר טדי קולק כי עבודת הצוות תימשך ,ובכך זכו
חבריו להכין את התוכנית הראשונה לעיר המאוחדת.
מפה  :14תוכנית אב ירושלים  — 1968מרכז העיר

מקור :השמשוני ,שביד והשמשוני1972 ,
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תוכנית האב נערכה על ידי מתכננים שכולם היו ילידי ירושלים וזכרו היטב את העיר קודם
לחלוקתה בשנת  .1949לכן הנחת היסוד שלהם ,עם תחילת העבודה בשנת  ,1963הייתה
שהעיר תאוחד מחדש במועד כלשהו בעתיד .לאור הנחה זאת ,נלמדו במהלך העבודה
גם בעיותיה של מזרח ירושלים והונחו היסודות התכנוניים לאיחודה .תוכנית האב עסקה
רבות בחקר ובלימוד יסודי של מבנה העיר ,אוכלוסייתה ,היבטיה החברתיים והכלכליים,
נופיה ומהותה הרוחנית .התוכנית יזמה ניתוחים כמותיים בנושאי המערך התפקודי ודרכי
השתנותו ,כלכלת העיר בעתיד ,תפיסות חדשות בתחבורה ,ראייה מרחבית של חזות העיר,
מאפייני הבינוי בחלקיה השונים ותחזיות אוכלוסייה לשני מועדים בתוכנית .בהיותה
תוכנית אב היא התייחסה למרחב גדול יותר מתחום שיפוטה של העיר.

עקרונות התוכנית
 .4התוכניות לירושלים המאוחדת

העיר תגובש באתר המוגדר ״אתר העיר״ ,והבנייה תעצב את גבולותיו בבינוי נאות;
רצועות ירק יקיפו את העיר ויצרו ארבעה פארקים גדולים — מדרום ,מצפון ,ממערב
וממזרח; הבינוי והפיתוח החדש יותאמו לאופיין של שכונות לשימור הסמוכות אליהם;
קיבולת האוכלוסייה תהיה אופטימלית לעיר מבחינת תפקודה ואיכות החיים בה; מרכז
העסקים הראשי יישאר במקומו הנוכחי ויתווספו לו מוקדי מסחר משניים בדרום העיר
ובצפונה; לקריית הממשלה בגבעת רם יתווספו אזורי מגורים ומסחר; המע״ר של מזרח
ירושלים יפותח בדגש על מלונאות ותיירות; שדרה ייצוגית תבנה מהר הרצל עד להר
הצופים ותשזור לאורכה את מוקדי הפעילות העיקריים בעיר — קריית הממשלה ,מרכז
העיר ,חומות העיר העתיקה והר הצופים; יוקם מרכז מסחרי משני באזור מלחה; מוקדי
תעסוקה שאינם מהווים מטרד יפוזרו בשכונות המגורים; התעשייה שמהווה מטרד תמוקם
ממזרח לעיר; תינתן עדיפות להקמת מוסדות לאומיים ובין־לאומיים; גובה הבנייה בסמוך
לעיר העתיקה יוגבל עד שלוש קומות ,באזורי המגורים עד שבע קומות ובמרכז העיר עד
 12קומות; המעבר מהמצב הקיים למצב המוצע בתוכנית ייעשה באופן הדרגתי כדי למנוע
זעזועים בעיר.
מבין עקרונות התוכנית ,נושא השימור קיבל דגש מיוחד .לראשונה נערכה רשימת אתרים
לשימור בעיר .ברשימה ניתן דגש על העיר העתיקה והאגן הסובב אותה .התוכנית חייבה
את המשך הבנייה באבן ,קבעה אזורים להתחדשות ושיקום שכונות ,קבעה מערכת דרכים
היררכית ישרת זווית ,עם ריבוי מנהרות ומרכזי מסחר משניים — האחד מדרום לשכונת
מלחה והשני מצפון לשכונת שועפאט.
למרות שתוכנית אב אינה מסמך סטטוטורי ,השפעתה על פיתוח העיר הייתה רבה .בהתאם
להמלצות התוכנית הוקם כעבור  35שנה הקניון הגדול במלחה ,נסלל כביש בגין (שדרות
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מנחם בגין) ,והוקמו השכונות הפריפראליות גילה ונווה יעקב .גם איתור אזור תעשייה
סמוך לשדה התעופה בעטרות היה חלק מהרעיונות של תוכנית האב .התוכנית פורסמה
בשני כרכים על ידי עיריית ירושלים ,שאימצה אותה במליאת מועצת העיר.
מפה  :15תוכנית אב ירושלים — 1968

מקור :השמשוני ,שביד והשמשוני1972 ,
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 4.2תוכנית עמ 9/לעיר העתיקה וסביבתה — שרון וברוצקוס
לקראת סיום הכנתה של תוכנית האב לירושלים ,החליט משרד הפנים להכין תוכנית מתאר
לאזור המשתרע בין הר הצופים בצפון להר העצה הרעה — רכס ארמון הנציב בדרום.
לצורך כך הוקם צוות בראשות האדריכלים אריה ואלדר שרון יחד עם האדריכל דוד אנטול
ברוצקוס .הצוות הכין תוכנית מתאר לאזור שכלל בעבר את חלקה המרכזי של מזרח
ירושלים ,לרבות העיר העתיקה והאגן הטופוגרפי שלה .התוכנית החליפה את תוכניתו של
קנדל ,שכאמור ,הייתה תקפה במזרח העיר עד יוני .1967
מפה  :16תוכנית עמ 9/לעיר העתיקה וסביבתה — שרון וברוצקוס

 .4התוכניות לירושלים המאוחדת

מקור :אריה1970 ,
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תוכנית עמ 9/אימצה את עקרונות תוכנית האב הכללית לעיר ( )1968ונתנה להם ביטוי
חוקי .התוכנית הציבה כמטרה ראשונה את ההגנה על מכמני העיר העתיקה והאגן הקדוש
סביבה .המשמעות הייתה מניעת בנייה חדשה באזורים רגישים כמו רכס הר הזיתים.
עיקרון נוסף של התוכנית היה השמירה על קווי הרקיע הנצפים מהעיר העתיקה והצופים
אליה.
התוכנית כוללת תשריט ,הוראות כתובות ,דברי הסבר הכוללים רשימת אתרים לשימור,
ניתוח חזותי של המרחב ,פריסת האוכלוסייה ותשריט מפורט לעיר העתיקה .שתי
התוכניות ,זו הכללית וזו של העיר העתיקה ,תקפות למעשה עד עצם היום הזה ומגדירות
את כללי הפיתוח והשימור בעיר העתיקה ובאגן החזותי שלה.

 .5תוכניות חלקיות אחרי איחוד העיר
2000-1970
לאחר קביעת המסגרת הכללית של תוכנית האב לירושלים החלה ממשלת ישראל ,באמצעות
זרועות הביצוע של משרד השיכון ,לממש את החלטות הממשלה לחיזוקה של ירושלים
והבטחת הרוב היהודי בה .בשלב הראשון הוכנו תוכניות חלקיות לאזורים שונים בהתאם
למדיניות הממשלה ובהתאם לשיקולים פוליטיים שהכתיבו במידה רבה את כיווני הפיתוח
בעיר .אפשרויות רכישת הקרקע על ידי צווי הפקעה הכתיבו גם את השתרעות השכונות
היהודיות החדשות ,שרובן נבנו במקומם של מוצבים ירדניים שהקיפו את מערב ירושלים
הישראלית .הבנייה הממשלתית התמקדה כמעט כולה עבור האוכלוסייה היהודית .מעט
מאוד בתים נבנו לאוכלוסייה הערבית ,אם היו כאלה הם נבנו באמצעות קבלנים ערבים
ובסיוע ממשלתי חסוי (שיכוני נוסייבה בבית חנינא ,למשל).

 5.1התוכניות לשכונות היהודיות החדשות
עם איחוד העיר נפתח כר פעולה נרחב להכנת תוכניות בחלקים חדשים שלא היו קודם
בשליטת ישראל .יש לציין שמערב ירושלים היהודית סבלה ממחסור חמור בקרקע לבנייה
למגורים ,לכן עד ראשית שנות ה־ 80ניתן דגש להכנת תוכניות עבור שכונות יהודיות
חדשות בתחומי השיפוט של ירושלים המורחבת .השלב הראשון בביצוע המדיניות של
חיזוק העיר באוכלוסייה יהודית כלל הכנתן של תוכניות מפורטות לשיקומו של הרובע
היהודי .מלאכת ריכוז התכנון והביצוע הופקדה בידי יהודה תמיר שמונה ישירות על
ידי הממשלה .חברה מיוחדת הוקמה לתכנון הרובע היהודי — ״החברה לפיתוח הרובע
היהודי״ .לאחר תכנון קפדני וממושך ,שלווה בוויכוחים לאומיים ובין־לאומיים בשאלה
כיצד ראוי לשקם את הרובע ההרוס ,החל ביצוע השיקום .האוכלוסייה הערבית שנכנסה
לגור ברובע בתקופת שלטון ירדן פונתה מהמקום .במקביל הוקמו צוותים נוספים לעריכת
תוכניות לשכונות חדשות .השלב הראשון של בניית השכונות החדשות היה החבירה אל
הר הצופים באמצעות התוכניות לרמות אשכול ,סנהדריה המורחבת ,גבעת שפירא ,גבעת
המבתר ,מעלות דפנה וקריית אריה .בנייתן של אלה החלה עוד בטרם יבשה הדיו על
אישורן של התוכניות ,חלקן הועתק מתכנון שכונות בתל אביב בעיצוב ירושלמי של ציפוי
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אבן וקשתות מעל הפתחים .הבנייה יצרה רצף פיזי בין גוש השכונות החרדיות בצפון
ירושלים לבין הר הצופים .הקשר הזה ניתק למעשה את השכונות הערביות במזרח העיר
מהתפשטות צפונה — לאורך הכביש לרמאללה — אזור שלא היה כלול קודם לכן בתחומי
השיפוט של ירושלים הירדנית .במקביל לתכנון השכונות הללו ,החלה האוניברסיטה
העברית לתכנן את שובה להר הצופים .בשל מיקומה באגן החזותי של העיר העתיקה היו
וויכוחים רבים על עיצוב הקמפוס ועל השפעת מראהו של מבנה כה גדול על האגן החזותי
של העיר העתיקה .עם השלמת תוכנית מתאר ותוכניות הבנייה המפורטות נבנו על הר
הצופים הפקולטות למדעי הרוח והחברה .האוניברסיטה והדסה חזרו לפעילות מלאה על
הר הצופים .מאוחר יותר נבנה עבור ביה״ס לאומנות בצלאל קמפוס נוסף על ההר.
במחצית שנות ה־ 70של המאה ה־ 20הוכנו תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות נוספות
עבור שכונות יהודיות המרוחקות ממרכז העיר .כדי לממש את הבנייה באזורים הללו,
הופקעו כ־ 27,000דונם במזרח העיר.
מפה  :17תוכנית המתאר לשכונת רמות אלון

מקור :עיריית ירושלים

לרוב היו אלה קרקעות שהופקעו או נלקחו מהתושבים הערבים עבור בניית מוצבים ירדניים
או קרקעות שהיו בידי האפוטרופוס על נכסי אויב של ממשלת ירדן והיו אפוא שייכים
בעבר ליהודים .כך תוכננה נווה יעקב של ימינו על אדמות ״כפר עברי״ שננטש במלחמת
העצמאות ,ובמקום נבנתה שכונה בת כ־ 5,000יחידות דיור .כך גם הוקמה רמות אלון על
מוצבים ירדניים בצפון מערב העיר .עיריית ירושלים התנגדה לבניית שכונת רמות מאחר
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והייתה מעבר לנחל שורק ומרוחקת מהעיר .השכונה תוכננה לכ־ 10,000יח״ד ,בדרום
מזרח ירושלים נבנתה השכונה מזרח תלפיות עם כ־ 5,000יח״ד ,אף היא על קרקעות
ששימשו מוצב ירדני ,וכך גם שכונת גילה בדרום שכללה יותר מ־ 10,000יח״ד.
מפה  :18תוכנית המתאר לשכונת גילה

 .5תוכניות חלקיות אחרי איחוד העיר 2000-1970

מקור :עיריית ירושלים

מסכת התכנון של אותם ימים לוותה בוויכוחים סוערים בכלי התקשורת ,מלווים בטענות
על השינוי המתחולל לרעה באופייה ובחזותה של ירושלים .תילי תילים של מאמרים נכתבו
על ידי עיתונאים ונבחרי ציבור ,אספות מחאה וספרים רבים תיארו את תהליכי התכנון
וקבלת ההחלטות ,וכך גם סימפוזיונים ואספות שאורגנו על ידי המועצה לארץ ישראל יפה
וגופים ציבוריים אחרים ,וכנסים בינלאומיים שיזם ראש העיר דאז טדי קולק .בסופו של
דבר כל ההחלטות החשובות התקבלו בדרג הפוליטי הגבוה ביותר — ועדת שרים לענייני
ירושלים וראשי הממשלה .לעירייה ולמערכת התכנון שלה נותר ליישם את ההחלטות ,גם
אם הדבר לא מצא חן בעיני רבים מחברי מועצת העיר ,המתכננים העירוניים והתושבים.
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 5.2התוכניות ל״עיבוי ירושלים״
במחצית שנות ה־ 80של המאה ה־ 20התקבלה בממשלה החלטה נוספת שכונתה ״עיבוי
ירושלים״ .העיבוי תוכנן באמצעות הקמה של ערים ויישובים חדשים סביב לעיר ואכלוסם
ביהודים .משרד השיכון הכין שורה של תוכניות שמוספרו לפי מיקומן הגיאוגרפי כלפי
ירושלים .בהתאם לתוכניות הללו הוקמה ממזרח לירושלים מעלה אדומים ,מדרום נבנתה
העיר אפרת ,ומצפון־מערב נבנתה גבעת זאב ,על כביש מעלה בית חורון ,החשוב במערכת
הכבישים המחודשת המקשרת את ירושלים לשפלת יהודה ולמישור החוף .הקמת היישובים
היהודים סביב ירושלים החלה את עידן ״ירושלים רבה״ ( ,)Greater Jerusalemשבו
ירושלים מתפתחת כעיר מטרופולינית המשרתת מרחב גדול סביבה ובו יישובים ערביים
ויהודיים רבים.
כדי לחזק את האחיזה היהודית במזרח העיר הוקמו בה מוסדות ממשלה שרוכזו בקריה
ממשלתית מצפון לשכונה שייח ג׳ראח הערבית .במכלול זה שוקם מבנה שיועד לבית
חולים והפך למטה הארצי של משטרת ישראל .בית החולים הדסה שוקם וחזר לתפקד בהר
הצופים ,האוניברסיטה העברית שבה לכור מחצבתה ופתחה שעריה בפני אלפי סטודנטים.
כך נוצר בעיר בהדרגה מערך תפקודי דואלי של מוסדות ציבור מרכזיים כפולים גם במערב
העיר וגם במזרחה .הסיבה להיווצרותו של מערך כזה היה לחלוטין פוליטי ולא תפקודי.
במחצית שנות ה־ 80של המאה ה־ ,20נצפתה בנייה ערבית לאורך כביש המחבר את הכפר
חיזמה מצפון מזרח לעיר עם השכונה בית חנינא בצפונה של ירושלים .המשך הבנייה
לאורך כביש זה היה צפוי לנתק את נווה יעקב מהשכונות היהודיות גבעת שפירא ,גבעת
המבתר ורמת אשכול .כדי למנוע זאת הכריז שר השיכון דאז מר דוד לוי על הפקעה נוספת
של  4,400דונם להקמת שכונה יהודית נוספת — פסגת זאב ,שתחבר פיזית בין גבעת
שפירא לנווה יעקב .כך תוכננה ונבנתה הגדולה בשכונות היהודיות בירושלים.

 5.3תכנון שכונות ערביות
כאמור ,משרד השיכון עסק בתכנון ובהקמה של שכונות יהודיות בלבד .תכנון לשכונות
הערביות לא התקיים כלל .טענות רבות הופנו כלפי עיריית ירושלים על הזחת מזרחה
של העיר הערבית ,וכן על כך שהעירייה מצרה את צעדי הערבים ואינה מאפשרת להם
לבנות בתי מגורים בצורה מסודרת ,ומשום כך מתעצמת הבנייה הבלתי חוקית .אנשי
התכנון בעירייה ראו את הבעיה ויזמו את הכנתן של תוכניות עבור השכונות הערביות.
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החל מראשית שנות ה־ 80הוכנו לכל השכונות הערביות תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות
ואפשרו את הבנייה בחלק מהן .הבעיות העיקריות בהן נתקלו מתכנני העירייה לגבי
מזרח העיר היו :היעדר הסדר מקרקעין ורישום מקרקעין בחלקים גדולים ממזרח העיר,
בעיקר מדרום לעיר העתיקה; מחסור בבעלי מקצוע ערבים (אדריכלים ומתכננים) במזרח
ירושלים; חוסר אמון מצד תושבי מזרח העיר וקושי לגייס את שיתוף הפעולה שלהם עם
העירייה.
מפה  :19תוכניות שהוכנו על ידי העירייה למזרח העיר בשנים האחרונות
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מקור :עיבוד המחבר לנתוני עיריית ירושלים
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מחלקת התכנון בעירייה הכינה תוכניות לשכונות שועפאט ובית חנינא בצפון ,לכפר
עיסוויה ,לאזור סוואחרה א׳ ע׳רביה (ג׳בל מוכבר) בדרום מזרח העיר ולשכונו א־טור,
א׳־שייח ,אבו תור ,סילואן וואדי קדום ,בית צפאפא ,אום טובא ,צור באהר ושרפת.
תוכניות אלה והסדרים נוספים (בנייה לפי סעיף  )77/78אפשרו בנייה רק בחלק קטן
מהשכונות .הבנייה לא התאפשרה באזורים שלא היה בהם הסדר מקרקעין .היעדר הסדר
ורישום לא אפשר למעשה להכין תוכניות איחוד וחלוקה כדי לבנות מוסדות ציבור שהיו
במחסור גדול בשכונות מזרח ירושלים .מצוקת הדיור גברה ,ועימה הבנייה הבלתי חוקית.
פתרון למצוקת הדיור נמצא בשכונות שהוצאו אל מחוץ לגדר ההפרדה — מחנה הפליטים
שועפאט ,סמירמיס וכפר עקב ,ובתוך ירושלים בשכונת ואדי חומוס הסמוכה לצור באחר.
בשכונות אלה נבנו אלפי יחידות דיור ,ללא היתרים כלל וללא פיקוח עירוני והנדסי.
בשכונות הללו אין מערך של שירותי ציבור ,אין מגרשי חנייה ,הדרכים לרוב לא תקניות
ואין גם תשתיות ביוב ומים הולמות .העובדות האלה ייצרו במקומות האלה ,בטווח הארוך,
שכונות עוני ומצוקה קשים.

 .6תוכנית מתאר  2000לירושלים
בשנת  1985הוכנה לעיר תוכנית מתאר חדשה על ידי צוות בניהולו של מתכנן המחוז
לשעבר משה כהן .התוכנית כוללת שישה תשריטים ,ניסוח יעדים ומטרות ,כתיבת הוראות
מפורטות (תקנון) ,הסברים על התוכנית ,תחזיות אוכלוסייה ובנייה ,ניתוח דמוגרפי,
ניתוח כלכלי ,קביעת אזורים לשימור ,מערכת תנועה ותחבורה ,אזורים חדשים לבנייה
לערבים וליהודים ,היבטי נוף ושטחים פתוחים ועוד .לתוכנית ראייה מערכתית כוללת
והיא הייתה אמורה להתוות את פיתוח העיר לעשרים השנים הבאות — עד  .2020על אף
המאמץ הגדול שהושקע בהכנת התוכנית ,היא לא נחתמה בידי שר הפנים בטענה שיש
בה עתודות בנייה גבוהות מדי למגזר הערבי ,דבר שעלול לערער את המאזן הדמוגרפי
בעיר .למעשה ,התוכנית לא אושרה עד היום ,אך הוועדה המקומית והמחוזית אימצו אותה
כמסמך מדיניות מנחה .הדבר לא מנע מגורמים רבים בעיר לבוא בטענות לרשויות שהעיר
מתפתחת ללא ראייה כוללת .על בסיס התוכנית החלה העירייה בהכנת תוכניות אב ומתאר
חלקיות לכל השכונות והרבעים בעיר .כיום יש בירושלים כיסוי בתוכניות של כל המרחב
העירוני.
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מפה  :20תוכנית מתאר ירושלים  — 2020ייעודי הקרקע

מקור :עיריית ירושלים ,פרסומי תוכנית מתאר 2020
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מפה  :21תוכנית מתאר ירושלים  — 2020תבנית הבנייה בעיר

 .6תוכנית מתאר  2000לירושלים

מקור :עיריית ירושלים ,פרסומי תוכנית מתאר 2020
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44

 .7תכנון התחבורה בירושלים
את מסכת התכנון בירושלים מלווה מאז  1970צוות תוכנית אב לתחבורה ,שהוקם בשעתו
על ידי תוכנית האב הכללית לעיר .צוות תוכנית אב לתחבורה עוסק מאז הקמתו ועד
היום בתכנון התחבורה בעיר על כל מרכיביה .הוא עוסק בתכנון רשת הכבישים העורקית
והמהירה ,בפיתוח התחבורה הציבורית והסעת המונים ,בשכלול תקני החניה ,בהתוויית
נתיבי הרכבת הקלה ובייעוץ לנושא הרכבת הכבדה ותחנותיה .כמו כן עוסק הצוות
בעריכת סקרים רבים ,בהם סקרי מוצא ויעד ,תחזיות אוכלוסייה ופריסתה במרחב העירוני
והמטרופולינים וכן בתחזית מועסקים לעיר ולמטרופולין .הצוות נותן ייעוץ שוטף לעיריית
ירושלים ופעולתו בחסות עיריית ירושלים ומשרד התחבורה .שתי המפות הבאות מדגימות
חלק מנושאי עבודתו של הצוות.

מפה  :22תוכנית מתאר ירושלים  — 2020תחבורה ודרכים

 .7תכנון התחבורה בירושלים

מקור :עיריית ירושלים ,פרסומי תוכנית מתאר 2020
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מאה שנות תכנון עירוני בירושלים2018-1918 ,

מפה  :23תוכנית מתאר ירושלים  — 2020מורשת היסטורית ואתרי עתיקות

מקור :עיריית ירושלים ,פרסומי תוכנית מתאר 2020
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מפה  :24תוכנית מתאר ירושלים  — 2020שטחים פתוחים

 .7תכנון התחבורה בירושלים

מקור :עיריית ירושלים ,פרסומי תוכנית מתאר 2020
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מאה שנות תכנון עירוני בירושלים2018-1918 ,

מפה  :25תוכנית מתאר ירושלים  — 2020תשתיות ,סביבה ,רגישות לרעידות אדמה

מקור :עיריית ירושלים ,פרסומי תוכנית מתאר 2020
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מפה  :26מערכת התחבורה בירושלים2015 ,

 .7תכנון התחבורה בירושלים

מקור :תוכנית אב לתחבורה ירושלים
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מאה שנות תכנון עירוני בירושלים2018-1918 ,

מפה  :27מערכת הסעת המונים

מקור :תוכנית אב לתחבורה ירושלים
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מסמך זה סוקר בקצרה את ההיסטוריה של התכנון העירוני בירושלים בין השנים  ,2018-1918החל
בתוכניות הראשונות של המנדט הבריטי ועד התוכניות הישראליות האחרונות .המסמך מציג את הרקע
להכנתם של התוכניות ,את העקרונות התכנוניים העומדים בבסיס כל אחת מהן ואת השפעתן הייחודית
על התפתחותה של העיר.
ישראל קמחי ,מתכנן ערים ,חוקר בכיר במכון ומרכז את מחקרי ירושלים .עמד בעבר בראש האגף
למדיניות תכנון בעיריית ירושלים והיה מרצה במחלקה לגאוגרפיה ובמכון ללימודים עירוניים ואזוריים
באוניברסיטה העברית .לאורך השנים כתב וערך פרסומים רבים העוסקים בפיתוחה של ירושלים ולקח
חלק בעשרות צוותי תכנון .בשנת תש"ע קיבל את אות "יקיר ירושלים".
מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,שהוקם בשנת  ,1978הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל ומשפיע ,המוציא
מירושלים תורה חברתית ,כלכלית ומרחבית בת קיימא .המכון הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מציאות
לבירור ,קידום והגדרת סוגיות מדיניוּת ,בישראל בכלל ובירושלים בפרט .מחקריו ופעילותו של המכון
מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניוּת 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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