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תקציר

ירושלים היא העיר המגוונת ביותר בישראל מבחינת אופי האוכלוסייה. אך מבנה העיר — 
דתי־עדתי־ בסיס  על  התארגנו  מהחומות  היציאה  בימות  שכבר  שכונות־שכונות,  הבנוי 

האוכלוסייה  קבוצות  בין  רבה  הפרדה  מצויה  שבה  עיר  גם  שהיא  לכך  הוביל   — מעמדי 
השונות. בנוסף להתפתחות ההיסטורית, וכפי שנפרט בהמשך, במשך השנים רווחו תפיסות 
תכנוניות שגרמו לגיבוש תוכניות למודל הפרדת שכונות באופן שיַקבע את האופי השונה 

של כל שכונה ולא יעודד גיוון פנימי.

השכונות  בין  להפרדה  בפועל  שגרם  העירוני,  הגבול  קו  על  רבות  נכתב  השנים  לאורך 
היהודיות והערביות בירושלים. אולם עניינו של המחקר הנוכחי הוא דווקא בגבולות 
באופי  מזו  זו  השונות  היהודיות  השכונות  בין  הנמתחים  והתרבותיים  התודעתיים 
הזהות הדתית של תושביהן. ויותר מאשר עיסוק בגבולות, המחקר יתמקד במקומות 
שבהם הגבולות מטושטשים — בשכונות המעורבות בירושלים, שבהן גרות זו לצד זו 

אוכלוסיות מגוונות מבחינת אופי הזהות הדתית.

ירושלים  מכון  של  בירושלים  משותפים  מרחבים  פרויקט  במסגרת  נכתב  המחקר 
היא  הפרויקט  של  מטרתו  בישראל.  אדנאואר  קונרד  קרן  בשיתוף  מדיניות  למחקרי 
לייצר חשיבה עירונית רוחבית בכל הנוגע לאינטראקציה בין האוכלוסיות בירושלים בחיי 
היום־יום. היותה של ירושלים עיר מעורבת דורשת חשיבה והתייחסות לצרכים המגוונים 
והשונים של כל קבוצת אוכלוסייה, אך דורשת גם חשיבה על המרחבים המשותפים, שבהם 

הקבוצות השונות נפגשות באופן אורגני.1

המפגש  אופי  את  בוחן  לא  הוא  כלומר  הפרטיים.  המשותפים  במרחבים  עוסק  זה  מחקר 
המתקיים בין אוכלוסיות שונות במקומות ציבוריים־עירוניים כמו מרכזי קניות ראשיים, 
פארקים פתוחים, מרכזים רפואיים, אתרי בילוי וכדומה, אלא מתמקד בבחינת אופי המפגש 

המתקיים בין אוכלוסיות שונות החולקות מרחב מגורים משותף.

בשטחים  עבודה,  במקומות  המשותפים  המרחבים  את  הבוחנים  מחקרים  נערכים  הפרויקט  במסגרת   1

ציבוריים פתוחים ובבתי חולים, וכן מתקיימות הכשרות וסדנאות לאנשי מקצוע רלוונטיים, ובהן עוסקים 
מגוונות.  לאוכלוסיות  ומכיל  נגיש  מרחב  וביצירת  מפגש  מרחבי  ותפעול  בניהול  ויכולות  ידע  בפיתוח 

להרחבה ראו: פרויקט מרחבים משותפים בירושלים באתר מכון ירושלים למחקרי מדיניות. 

https://jerusaleminstitute.org.il/projects/%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/
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מעורבת  בשכונה  מגורים  אופן  באיזה  היא  עליה  לענות  מבקש  שהמחקר  השאלה 
מקבוצות  אנשים  בין  הסובלנות  ועל  החברתית  האינטראקציה  רמת  על  משפיעים 

בעלות זהות דתית שונה?

במסגרת המחקר נבחנו תשע שכונות ירושלמיות השונות זו מזו ברמת ההומוגניות הדתית 
של  המבט  נקודת  את  לבחון  מנת  על  האוכלוסייה.  השתנות  של  החברתיים  ובתהליכים 
האוכלוסייה ואת הדעות והעמדות של אלו החווים את המרחבים המשותפים באופן יום־

יומי ובלתי אמצעי, מוקד המחקר הוא תושבי השכונות עצמם ולא בעלי תפקידים בשכונות 
)כמו עובדי מינהלים קהילתיים, מנהלי בתי ספר( או בעירייה. נתוני המחקר ומסקנותיו 
מתבססים על שאלונים שנשלחו לתושבי השכונות, על ראיונות עומק שנערכו עם תושבים 

בכל שכונה ועל תצפיות בשכונות, כפי שיפורט בגוף המסמך.

לאורך השנים הוצעו רעיונות שונים למתווה של חלוקת השכונות ויצירת הפרדה מכוונת 
בין האוכלוסיות על מנת ליצור ׳תחום מחיה׳ עבור כל אוכלוסייה, שיוביל למיעוט חיכוכים 
לגבי  שאלה  סימן  מעלות  הנוכחי  המחקר  מסקנות  המגזרים.  בין  הסובלנות  ולהגברת 
תפיסה זו. התובנה העיקרית העולה מן המחקר היא שכדי להפחית חיכוכים בין קבוצות 
האוכלוסייה השונות אין צורך בהפרדת שכונות, ולעיתים הפרדה כזו משיגה דווקא את 
התוצאה ההפוכה. חיי יום־יום שכוללים היכרות וחיבור בין האוכלוסיות מאפשרים לחשוף 
את המכנה המשותף, להנמיך חומות ולעמת דעות קדומות, והם המפתח לאחווה חברתית. 
ואולם, כפי שנראה, מרחבי המגורים הם גם הזירה המאתגרת ביותר ליצירת מרקם חיים 
ניתן  שבו  ולאופן  למקום  בהרחבה  התייחסנו  במחקר  האוכלוסיות.  סוגי  כל  את  המכיל 

לעשות זאת.

מסקנה מרכזית נוספת שעולה מהמחקר היא שעל אף חילוקי דעות באשר לשאלה האם 
אנשים  בין  רחבה  הסכמה  קיימת  יותר,  טובים  הם  מעורבת  בשכונה  חיים  אישי  באופן 
מכלל המגזרים שטובתה הכללית של ירושלים היא שיהיו בה שכונות מעורבות ומרחבים 

משותפים בתוך שכונות המגורים.

ולהשלכות  למשבר  להתייחס  שלא  אפשר  ואי  הקורונה,  משבר  בצל  לאור  יוצא  המחקר 
העצומות שהוא מייצר על כל מרקם חיים שכונתי וקהילתי, ובוודאי על אופי הקשר ורמת 
הסובלנות כלפי המגזרים השונים. תחילת העבודה על המחקר הייתה בטרם פרצה המגפה, 
אולם בחלוף הזמן ניכרה השפעה מסוימת של משבר הקורונה גם על ממצאי המחקר, וניתן 

לקרוא על כך בהרחבה בפרק המסקנות.
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ירושלים, ובאופן ספציפי תשע השכונות שנבחנו, הן שדה המחקר הנוכחי, אך בכוחו של 
המקרה הזה ללמד על מקרים אחרים ועל שדות מחקר רחבים יותר, שאם לא בימים אלו  — 
אזי ודאי בעתיד הנראה לעין — גם הם יתמודדו עם אתגרים של קיום הדדי במרחב משותף. 

בבואם לעשות זאת, המציאות הירושלמית תוכל לעמוד לנגד עיניהם.

׳שאלו שלום ירושלים׳. שאלו שלום בירושלים.
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חלק ראשון — ירושלים, סובלנות ושכונות: 
רקע ומתודולוגיה

סובלנות ופתיחות לזולת

שאלת המחקר היא, כאמור, כיצד רמת הסובלנות והנכונות לחיות יחד מושפעת מהמגורים 
בשכונות מעורבות. נרחיב מעט על המונחים הללו, על ההגדרות שלהם וכיצד ניתן למדוד 

אותם.

סובלנות היא הנכונות לקבל חילוקי דעות, אמונות אחרות ואורח חיים שונה מבלי לפגוע 
ניתן  סובלנית  חברה  על  מדברים  כאשר  בהם.  המחזיקים  אלו  על  סנקציות  להטיל  או 
לחלק בין סובלנות המופעלת מצד ממסד שלטוני כלפי קבוצות ומגזרים המרכיבים את 
האוכלוסייה במדינה לבין סובלנות המופעלת מצד קבוצות ואנשים פרטיים כלפי קבוצות 
מוכתבת  שאינה  חברתית  סובלנות  היא  השני  מהסוג  הסובלנות  מהם.2  השונים  ואנשים 
מלמעלה, והיא זו שעומדת במרכז דיוננו.3 אחד הביטויים של סובלנות הוא פתיחות לזולת 
וראיית המגוון האנושי כמקור להעצמה אישית ולעושר חברתי, ולא כנטל, חיסרון או איום 
אין משמעה אדישות כלפי דעות אחרות  ותפיסת העולם האישית. סובלנות  על הערכים 
וסגנונות חיים שונים, כי אם נכונות מודעת להכיל אותם, לקבל את עצם קיומו של השוני, 
הדעות  את  להנכיח  מנת  על  שונות  בצורות  לפעול  אף  ולעיתים  לגיטימציה  לו  להעניק 

האחרות ואת האנשים השונים במרחב.

לצמצום  או  לעלייה  גורם  המגורים  במקום  אוכלוסיות  גיוון  האם  לבדוק  נבקש  במחקר 
תחושת האיום בין מגזרים השונים זה מזה באופי הזהות הדתית. ובהתאמה — האם גיוון 
שמא  או  הבין־אישית  וההכלה  הסובלנות  להתפוררות  גורם  המגורים  במקום  אוכלוסיות 

מחזק אותה.

 .Murphy, A.R. )n.d.(.Toleration. Encyclopedia Britannica, on-line edition 2

https://www.britannica.com/topic/toleration
3 השיח המחקרי אודות סובלנות כולל ענף רחב מאוד, והובא כאן בקצרה רק מה שחשוב לענייננו.   

https://www.britannica.com/topic/toleration
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על מנת לבחון זאת, המחקר ינתח תחילה את המפגשים המתרחשים בשכונות המעורבות — 
היכן הם מתקיימים, מהו האופי שהם נושאים ומהו היחס כלפי אנשים שונים שאינם תושבי 
השכונה. לאחר מכן יוצגו היתרונות והחסרונות במגורים בשכונות מעורבות, כפי שהובעו 
על ידי משתתפי המחקר, מידת הנכונות לצורת חיים כזאת ורמת הפתיחות שהיא דורשת. 
מזרמים  אנשים  כלפי  עמדות  על  מעורבים  מגורים  של  ההשפעה  רמת  תיבדק  כך  מתוך 
אלו  מכל  והפתיחות החברתית.  הסובלנות  רמת  על  ולמעשה — ההשפעה  שונים,  דתיים 
יגובשו מסקנות לגבי האופן שבו ניתן למצות את הפוטנציאל החברתי ממגורים בשכונות 
מעורבות, ויוצגו המלצות כיצד לעשות זאת בצורה שתשפר את המפגשים בין האוכלוסיות 

בתוך השכונות ותגביר את הסובלנות ההדדית ביניהן.

חילונים, חרדים, דתיים

במהלך השנים התגבשה ירושלים כ״עיר של שכונות״, שרובן התארגנו סביב שייכות של 
בני השכונה למעמד חברתי, עדתי, דתי וכלכלי דומה.4 תהליך זה היה שילוב של גורמים 
והוא  בהמשך(,  שנפרט  )כפי  השנים  לאורך  שרווחה  התכנונית  הגישה  ושל  היסטוריים 
שונות  קבוצות  של  מגורים  אזורי  בין  בירושלים  )סגרגציה(  ההפרדה  שרמת  לכך  הביא 
היא בין הגבוהות בארץ.5 במשך עשרות ואפילו מאות שנים ניתן היה לקבוע מהם מוקדי 
לגבי  גם  כמובן  )וכך  בירושלים  היהודיות  האוכלוסייה  מקבוצות  אחת  כל  של  המגורים 
אזורי המגורים של האוכלוסייה הערבית, אך היא אינה מוקד ענייננו כאן(, ואיזו שכונה 

׳שייכת׳ לכל מגזר ולכל תת־זרם.

4 התפתחות המרחב הציבורי העירוני וארגונו לפי שכונות — שורשיהם בתולדות העיר המודרנית, ומודלים 

ובו  וסוציולוגיות,  גאוגרפיות  מתאוריות  מושפעים  העולם  בכל  אורבניזציה  ותהליכי  עירוני  תכנון  של 
זמנית משפיעים עליהן. 

מעמדית  זהות   .)2018( ח׳  ויעקבי,  מ׳  שטרן,  ראו:  אורבני  ומרחב  שכונות  בינוי  נושא  על  להרחבה 
במרחב אתנו־לאומי: חילונים, חרדים ופלסטינים בגבעה הצרפתית בירושלים. מרכז תמי שטינמץ 

למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב, עמ׳ 24-20.
על התפתחות המרחב הגאוגרפי בירושלים ועל תכנון וארגון השכונות ראו למשל: מכון ירושלים לחקר 
ישראל. )1992(. כ״ה שנים לאיחוד העיר: פרקים בגאוגרפיה עירונית של ירושלים. מכון ירושלים 
 Hasson, S. )1993(.Urban Social Movements in Jerusalem. State University ;לחקר ישראל
א׳  בתוך  ירושלים,  של  והמטרופוליטני  התפקודי  המערך   .)2008( י׳  קמחי,   ;of New York Press

אחימאיר, י׳ בר סימן־טוב )עורכים(, 40 שנה בירושלים. מכון ירושלים לחקר ישראל.
5 להרחבה על שיעורי הסגרגציה בירושלים ראו למשל אצל אסף־שפירא, י׳ )10 בינואר 2020(. סגרגציה 

כעיר  ירושלים  של  התפתחותה  על  מדיניות.  למחקרי  ירושלים  מכון  בלוג  בירושלים.  יהודים  בין 
סגרגטיבית ועל הקשר שבין הפרדת אוכלוסיות לאופי העיר נכתבו מחקרים רבים הנוגעים הן להפרדה 
בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית והן להפרדה בתוך האוכלוסייה היהודית עצמה. הרחבה על 

כך אפשר למצוא במחקריהם של שלמה חסון, עמירם גונן, מיכאל רומן, מריק שטרן ואחרים.

https://jerusaleminstitute.org.il/blog/%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%92%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://jerusaleminstitute.org.il/blog/%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%92%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/
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את  המשנים  פנים־עירוניים  הגירה  תהליכי  מתרחשים  האחרונות  השנים  בעשרות  אולם 
אופיין של רבות מהשכונות ואת הרכב האוכלוסייה המתגוררת בהן. תהליכים אלו משפיעים 
על המרקם החברתי בשכונות, על היחסים בין המגזרים ועל מאזן הכוחות החברתי והפוליטי 

בעיר, וגורמים לא אחת למתחים ולמאבקים של ממש.

עיקר ההגירה הפנים־עירונית היא מתוך השכונות החרדיות לכיוון שכונות שלא היה להן 
אופי חרדי. הגירה זו נובעת מגידול דמוגרפי וממצוקת דיור. במקביל מתרחשת הגירה של 
דתיים לא־חרדים או של חילונים מתוך השכונות הללו לשכונות אחרות בירושלים או אל 
מחוץ לעיר. בנוסף, קיימת הגירה של אוכלוסייה דתית לא־חרדית לתוך שכונות חילוניות 
או מעורבות שאוכלוסייתן מזדקנת, וכך עולה משקלו של המגזר הדתי בשכונה. בשוליים 
מתרחשים תהליכי הגירה של חילונים או של דתיים לא־חרדים לתוך שכונות שהיו בעבר 

בעלות ריכוז דתי או חרדי גבוה, למשל שכונות לב העיר — נחלאות, זכרונות, משכנות.6
כיוון שעיקר ההגירה היא, כאמור, של חרדים לשכונות שלא היו חרדיות באופיין, התקבע 
בשכונות  האוכלוסייה  השתנות  תהליכי  את  המבטא  ׳התחרדות׳,  המושג  הציבורי  בשיח 

ירושלים.

במונחים  שימוש  ייעשה  המחקר  לאורך  אלו.  הגדרות  על  מעט  להתעכב  המקום  כאן 
יתייחס  ״חרדים״  המונח  ״מסורתיים״.  גם  ולעיתים  ״חילונים״,  ״דתיים״,  ״חרדים״, 
לאוכלוסייה החרדית על שלל גווניה, ואם הכוונה תהיה לקבוצה מסוימת בקרב החרדים 
נציין זאת.7 ״דתיים״ יכוון למגזר הדתי הלא־חרדי, שיש המכנים אותו דתיים־לאומיים, 
ציונות־דתית וכדומה, אך הוא כולל את שלל גווני הקשת הדתית.8 ״חילונים״ הם אנשים 
שאינם מקיימים בחיי היום־יום שלהם פרקטיקות דתיות באורח סדיר ואינם רואים עצמם 
משתייכים מבחינה חברתית למגזר הדתי. בתוך כך ישנם אנשים שאינם מגדירים עצמם 
כשייכים לאחת מהקבוצות הללו, או ששייכים ליותר מאחת מהקבוצות, או שמבקשים לא 

להזדהות באמצעות הספקטרום הדתי דווקא.

 ,2020 6  נתוני ההגירה הפנים־עירונית בירושלים מופיעים בלוח ה/13 בשנתון הסטטיסטי לירושלים 

ובלוחות המקבילים בשנים קודמות. ראו: חושן ואחרים. )2020(. שנתון סטטיסטי לירושלים 2020. 
מכון ירושלים למחקרי מדיניות, פרק ה׳ — הגירה ועלייה. 

הסוציולוגיות  ההגדרות  על  כאן  נרחיב  לא  ״חרדי״,  כשאומרים  מתכוונים  למי  לכול  שברור  כיוון   7

בנימין  פרידמן,  מנחם  של  במחקריהם  למצוא  ניתן  אלו  הגדרות  על  הרחבה  המונח.  של  וההיסטוריות 
בראון, לי כהנר, יוסף שלהב ואחרים.

8 גם הגדרה זו נידונה רבות בספרות מחקרית, ולא נרחיב עליה כאן. הרחבה על ההגדרות הסוציולוגיות 

יאיר שלג, אברהם שגיא, תמר הרמן, אשר כהן  ניתן למצוא במחקריהם של דב שוורץ,  וההיסטוריות 
ואחרים.

https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/3588/19192
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או  ייעשה שימוש במונח ״רמה דתית״, אלא במונחים ״זהות דתית״  לאורך המסמך לא 
יותר או פחות מקבוצה  ״אופי דתי״ מכיוון שההנחה היא שקבוצה מסוימת אינה דתייה 
אחרת, אלא היא שונה ממנה בזהות ובאופי התפיסה של המסורת ושל המקורות הדתיים.

נוסף על כך, ההגדרה הנפוצה — המחלקת את האוכלוסייה למגזר חרדי ולמגזר כללי — 
מאבדת מכוחה עוד יותר במחקר מסוג זה, הבוחן את השונות ואת הצרכים הייחודיים של 
כל מגזר ביחס לאחרים. כפי שמקובל להבין שלמגזר החרדי אופי וסגנון חיים ייחודיים, 
שבתווך.  אלו  ולכל  החילוני  למגזר  גם  וכך  ייחודיים,  וסגנון  אופי  הדתי  למגזר  גם  כך 
הם  ולעיתים  החילוני,  או  החרדי  הציבור  של  לאלה  דומים  הדתי  המגזר  צורכי  לעיתים 
ודתיים,  חרדים  או  ודתיים,  חילונים  בהן  שמתגוררים  שכונות  גם  זו,  מסיבה  ייחודיים. 
ייחשבו לצורך המחקר כשכונות מעורבות. כמו כן, כיוון שבמסגרת המחקר לא ניתן לפלח 
כל אחת מן הקבוצות לתתי־זרמים, תיעשה כאן חלוקה רחבה לחרדים, דתיים וחילונים, 

אך ללא שימוש במונח ״מגזר כללי״.

הפרדת שכונות?

תהליכי ההגירה הפנים־עירוניים — שכאמור מעוררים לא פעם מתחים ומאבקים בין מגזרים, 
שרווחו  תכנוניות  תפיסות  עם  יחד   — האחרים  המגזרים  לבין  החרדי  המגזר  בין  בעיקר 
מתאר  תוכנית  למשל,  כך  שכונות.  הפרדת  למודל  שונות  תוכניות  לגיבוש  גרמו  בעבר, 
ירושלים 2000 מבוססת על מודל של אזורי קיום נפרדים לכל אחד מסוגי האוכלוסייה;9 
גם ראש העיר הקודם, ניר ברקת, ביקש לקדם תוכניות בנייה והקצאת מבני ציבור באופן 

שיַקבע את האופי השונה של כל שכונה ולא יעודד גיוון פנימי באוכלוסיית השכונות.10

הגישה הזו, שנשמעת לעיתים גם בהקשר רחב יותר מזה הירושלמי, גורסת כי יצירת ׳איים׳ 
הומוגניים של אוכלוסייה מסוג מסוים מעניקה מרחב בטוח לכל מגזר לחיות וליישם את 
אורח חייו כרצונו, גם במרחב הציבורי, ובכך מצמצמת את החיכוך בין המגזרים השונים; 
בפארקים  הקניות,  במרכזי  הציבוריים —  רק במרחבים  ייעשה  האוכלוסיות  בין  המפגש 
יהיה צורך להיאבק על  ולא  וכדומה —  ובגינות, במרכזים רפואיים, במוסדות ציבוריים 

צביון השכונות.

9  עיריית ירושלים, תכנית מתאר ירושלים — מס׳ 2000.

10 ראו: ויסטוך, מ׳ )20 באוגוסט 2017(. ההסכם נחשף: ברקת מחלק את ירושלים — בין חרדים לדתיים. 

כיפה; חסון, נ׳ )18 ביולי 2017(. רמות לחרדים, גילה לחילונים — ברקת הגיע להסכם היסטורי עם רבנים 
על חלוקת השכונות בירושלים להסכם היסטורי עם רבנים על חלוקת השכונות בירושלים. הארץ.

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/planningandbuilding/cityplanning/masterplan/
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D--%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4262272
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4262272
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מאידך, הפרדת אוכלוסיות וצמצום מוקדי המפגש בין אוכלוסיות בתוך השכונות עשויים 
את  להעצים  נפרדים  במרחבים  שלמגורים  בכוחם  בתכלית.  הפוכה  מטרה  גם  להשיג 
תחושות הניכור והזרות הבין־מגזריים ויחד איתם את שלל הדעות הקדומות והסטיגמות 
של כל מגזר כלפי השני. האנשים בשכונה הסמוכה נתפסים בעיני אנשי השכונה האחרת 
ויוצרת  כקבוצה, וההתייחסות אליהם כ׳מגזר׳ ולא כיחידים מנטרלת את הגורם האנושי 
הכללות גורפות, שבתורן מעצימות שוב את תחושת האחרּות והניכור. כאשר כל מגזר וכל 
אדם המשתייך לקבוצה כזו או אחרת ״מטעין״ את עצמו בתובנות כלפי המגזרים האחרים, 
תובנות שאינן יכולות לעמוד למבחן של ממש בהיעדר מפגש שיאשש או יפריך אותן, אזי 
גם מעט החיבור בין האוכלוסיות שנוצר במקומות ציבוריים )פיזיים או וירטואליים( הופך 

לא פעם לחיכוך, בלשון המעטה.

התייחסות  יש  והגאוגרפי־החברתי  הפסיכולוגי־החברתי  הסוציולוגי,  המחקר  בספרות 
נרחבת לשאלות אלו. האם הפרדה בין אוכלוסיות מייצרת ניכור? האם מגורים מעורבים 
מייצרים בהכרח היכרות חיובית? כיצד מגע יום־יומי בין אוכלוסיות — שלעיתים מצויות 
בקונפליקט — משפיע על היחסים ביניהן ועל התחושות והרגשות ההדדיים? ועוד מגוון 

שאלות.11

על בסיס התיאוריות והמסקנות המצויות בספרות המחקרית והמקצועית, המחקר הנוכחי 
מבקש להוסיף נדבך ולדון במקרה בוחן של שכונות מסוימות בירושלים, להעלות סימן 

שאלה לגבי תפיסת הפרדת השכונות ולבחון את החלופות.

11 להרחבה בנושא זה ראו למשל:

Amir, Y. )1969(. Contact hypothesis in ethnic relations. Psychological Bulletin, 71)5(, 
319-342; Allport, G.W. )1958(. The Nature of Prejudice. Doubleday: Abridged; Pettigrew, 
T.F. & Tropp, L.R. )2006(. A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory. Journal 
of Personality and Social Psychology, 90)5(, 751-783; Halperin, E., & Bar-Tal, D. )2011(. 
Socio-psychological barriers to peace making: An empirical examination within the Israeli 
Jewish Society. Journal of Peace Research, 48)5(, 637-651; Bar-Tal, D., Halperin, E., & 
De-Rivera, J. )2007(. Collective Emotions in Conflict Situations: Societal Implications. 
Journal of Social Issues, 63)2(, 441-460.

וכן מחקרים שפורסמו במסגרת הפעילות של מרכז אקורד.

https://achord.huji.ac.il/applied-research


12

שלים: האתגר והתקווה
שכונות ירו

שותפים ב
מרחבים מ

13

מתודולוגיה

בין אנשים ממגזרים שונים שחולקים מרחב חיים משותף  כדי לעמוד על טיב הקשרים 
וההכלה  הסובלנות  למידת  תורמים  מעורבות  בשכונות  מגורים  האם  באמצעותם  ולהבין 

ההדדית כלפי קבוצות שונות מבחינה דתית או פוגעים בה, נעזרנו במגוון כלי מחקר:12

בפלטפורמות  ופיזיים  דיגיטליים  באמצעים  השכונות  תושבי  בקרב  הפצת שאלונים  	

של  והעמדות  הדעות  התחושות,  לגבי  מידע  לקבל  הייתה  מטרת השאלונים  שונות. 
מבחינה  האוכלוסייה  של  מייצג  מדגם  מהווים  אינם  המשיבים  השכונות.  תושבי 
סטטיסטית, אך נעשתה הקפדה על גיוון העונים והשלמת המידע באמצעים אחרים. 
נערך  בשאלונים  מסוימת  קבוצה  של  תת־ייצוג  או  יתר  ייצוג  של  במקרים  כן,  כמו 
תהליך של משקול התוצאות על מנת לאזן את הנתונים. על השאלונים ענו בסה״כ 279 

תושבים מכל השכונות הנבחנות ומכלל זרמי האוכלוסייה.13

זרמי  ומכלל  במחקר  שהשתתפו  השכונות  מכל  תושבים  עם  ראיונות   69 עריכת  	
האוכלוסייה הנבחנים.14

עריכת 46 תצפיות בגני משחקים ובמרכזי השכונות. התצפיות נערכו בחופשת הקיץ,  	

שחפפה לתקופת ׳בין הזמנים׳,15 בחודשים שבהם אנשים רבים מכל המגזרים יוצאים 
מטרת  בשכונתם.  שאינם  משחקים  לגני  גם  ומגיעים  ציבוריים  ולפארקים  לגנים 
אנשים  בין  בכלל,  אם  שמתחוללות,  האינטראקציות  מהן  לבדוק  הייתה  התצפיות 

שמגיעים לשחק בגינות ציבוריות לבין אנשי השכונה שאינם מכירים אותם.

והגיעה לגינות שכונתיות  במסגרת חלק מהתצפיות ערכה החוקרת משחק תפקידים  	

שונות כשהיא לובשת בכל פעם לבוש בעל אופי דתי שונה. משחקי תפקידים מהסוג 
בגוף  שנפרט  כפי  מעורבות,  שכונות  ובשתי  נפרדות  שכונות  בשתי  נערכו  הזה 

המחקר.

348 אנשים  והראיונות,  פעיל, באמצעות השאלון  באופן  בסה״כ השתתפו במחקר 
מכל השכונות.12 לאלו מצטרפים התצפיות ומשחקי התפקידים במטרה לשרטט תמונה 

מהימנה ככל שניתן.

12 פירוט גודל המדגם ופרטי התצפיות מצורף בנספח א׳.

13 נוסח השאלון מצורף בנספח ג׳.

14 נוסח הריאיון מצורף בנספח ב׳.

15 בעולם הישיבות ׳זמן׳ הוא כינוי לתקופת לימודים רציפה. שנת הלימודים בישיבה מחולקת לשלושה 

זמנים, ובין כל זמן לבא אחריו תלמידי הישיבה יוצאים לחופשה הנקראת ׳בין הזמנים׳. 
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לצורך המחקר נבחרו תשע שכונות, כל אחת עם אופי שונה: חלקן )כמעט( הומוגניות, 
חלקן מעורבות, בדגמים שונים של ערבוב, וחלקן מצויות בעיצומם של תהליכי השתנות 
אוכלוסייה. קביעת אופי השכונות וזהותן הדתית לצורך המחקר נעשתה בכמה אמצעים: 

באמצעות נתוני השנתון הסטטיסטי לירושלים ונתוני מינהל חינוך ירושלים; בתוכם  	

נבחנו במיוחד התפלגות גני הילדים לפי זרמי חינוך בכל אחת מהשכונות והנתונים 
המתבססים על הגדרה עצמית של אופי הזהות הדתית. 

באמצעות מעקב אחרי קווי תפוצה של מוצרי צריכה בחנויות ובנקודות הפצה בשכונות.  	

קווי התפוצה של מוצרים מסחריים משתנים, כמובן, בעקבות ביקוש והיצע של השוק, 
ועל כן הם מהווים אינדיקציה טובה לתהליכים של השתנות אוכלוסייה ושינויי מגמות 

בדפוסי הצרכנות. 

המוצרים שנבדקו הם העיתונים משפחה, בקהילה ויתד נאמן, המיועדים למגזר החרדי,   
נבחנו  ובקהילה  וכן מקור ראשון, המזוהה עם המגזר הדתי. מקור ראשון, משפחה 
על פי קווי התפוצה שלהם בחנויות בסופי השבוע, ובעיקר בנקודות תפוצה חדשות 
העיתון  אלו.  באזורים  אוכלוסייה  לשינויי  אינדיקציה  המהוות  האחרונות,  מהשנים 
יתד נאמן מחולק בחינם בתיבות הדואר בימי שלישי באזורים הנחשבים פוטנציאליים 
להגדלת מאגר המנויים. מעקב אחר קו התפוצה של העיתון בימי שלישי מהווה גם הוא 

אינדיקציה היכן משתנה האוכלוסייה.

בנוסף, נבדקה נוכחות של מוצרי חלב מרמת כשרות מחמירה, המקובלת במגזר החרדי   
השכונתיים,  ובסופרים  המכולת  בחנויות  נעשתה  הבדיקה  הדתי.  מהמגזר  ובחלקים 

לעיתים תוך שיחה עם בעלי החנויות על בחירתם למכור מוצרים אלו.

אופי  מהו  לענות  התבקש  ובראיונות  בשאלונים  מהמשתתפים  אחד  כל  ולבסוף,  	

תחושותיהם  גם  האובייקטיביים,  הנתונים  לצד  התקבלו,  כך  בעיניו.  שלו  השכונה 
שהתפיסה  הייתה  ההנחה  שכונתם.  לאופי  באשר  התושבים  של  הסובייקטיביות 
יחסי  מהם  להבין  כדי  חשובה  שכונתם  אופי  כלפי  התושבים  של  הסובייקטיבית 

הקבוצות בשכונה והאם אנשים מרגישים בטוחים במרחב השכונתי.

באמצעות שקלול הנתונים ממאגרי המידע השונים, יחד עם האינדיקציות הנוספות, נשרטט 
כעת את אופיין הדמוגרפי של השכונות והתפלגות תושביהן לפי אופי הזהות הדתית.
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השכונות המשתתפות במחקר

המאה  בתחילת  בירושלים  שנבנו  הגנים  משכונות  אחת  היא  הכרם  בית   — הכרם  בית 
בראשית  כונתה  השכונה  ולכן  חופשיים,  מקצועות  בעלי  היו  השכונה  מייסדי  העשרים. 
ימיה ״שכונת מופ״ס״ )מורים, פקידים, סופרים(. מבחינה דמוגרפית בית הכרם היא שכונה 
תופסים  כי הם  דיווחו  תושבי השכונה שהשתתפו במחקר  רוב  לחלוטין.  חילונית כמעט 
את שכונתם כשכונה חילונית, ומיעוטם כשכונה מעורבת חילונית-דתית. ההתייחסות אל 

השכונה במחקר תהיה כאל שכונה חילונית.

גבעת משואה — גבעת משואה נבנתה ואוכלסה בשנות התשעים של המאה העשרים. רוב 
אוכלוסיית גבעת משואה הוא חילוני, אך שיעור הדתיים בשכונה גבוה מאוד, והם מהווים 
מיעוט ניכר, בשונה מבית הכרם. בהתאם לכך, גם תושבי השכונה הגדירו אותה כחילונית 

או כמעורבת, וההתייחסות אליה במחקר היא כאל שכונה מעורבת חילונים-דתיים.

גילה — גילה החלה להיבנות בשנת 1971, והיא אחת משכונות הטבעת שנבנו בעיר לאחר 
גודלה,  מפאת  לתתי־שכונות.  המחולקת  גדולה  שכונה  היא  גילה  הימים.  ששת  מלחמת 
ולצורך התאמה לצורכי המחקר, עיקר ההתייחסות תהיה לגילה א׳. גילה א׳ היא שכונה 
מעורבת ומגוונת, רובה חילוני אך אחוז הדתיים והחרדים בה גבוה ואף עולה בהתמדה 
בשנים האחרונות. תושבי השכונה שנשאלו על כך הגדירו אותה כשכונה מעורבת, וכך 

גם תהיה ההתייחסות אליה במחקר.

הר נוף — הר נוף הוקמה בשנות השמונים של המאה העשרים. היא בין השכונות הגדולות 
נוף  הר  אוכלוסיית  השנים  לאורך  בעיר.  מהגבוהים  הוא  בה  הטבעי  והריבוי  בירושלים, 
הולך  בשכונה  הדתיים  שיעור  האחרונות  בשנים  אולם  וחרדים,  דתיים  מעורבת  הייתה 
ויורד, והשכונה נעשית יותר ויותר חרדית. כמחצית מהנשאלים הגדירו את הר נוף כשכונה 
חרדית, וכמחצית הגדירו אותה מעורבת דתיים וחרדים. במחקר ההתייחסות להר נוף היא 

כשכונה מעורבת דתיים-חרדים.

נווה יעקב — נווה יעקב נוסדה תחילה בשנת 1924. היא נהרסה ונעזבה במהלך מלחמת 
העצמאות, ובראשית שנות השבעים של המאה העשרים החלה להתאכלס מחדש. בתחילת 
שנות התשעים הוקמה במזרח השכונה קריית קמניץ, שיועדה למגזר החרדי, כך שבשטחה 
הרשמי של השכונה גרו אומנם חרדים ולא־חרדים, אך למעשה הם חיו בנפרד זה מזה. 
חרדית  אוכלוסייה  של  הגירה  וניכרת  גובר,  האוכלוסיות  בין  הערבוב  האחרונות  בשנים 
לשיעור  דומה  בשכונה  הדתיים  שיעור  קמניץ.  קריית  לגבולות  מעבר  גם  יעקב,  לנווה 
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החילונים, ושניהם נמצאים בנסיגה מפני השיעור ההולך וגדל של חרדים. מבין הנשאלים, 
רובם הגדירו את שכונת נווה יעקב כמעורבת, אך כמעט מחציתם הגדירו אותה כחרדית, 
בעיקר אלו המתגוררים בתחומי קריית קמניץ. ההתייחסות לנווה יעקב במחקר תהיה כאל 

שכונה מעורבת.

של  השישים  בשנות  הוקמו  גרנות  ונווה  ניות   — גרנות(  ונווה  שאנן  נווה  )כולל  ניות 
המאה העשרים. נווה שאנן הסמוכה נוסדה כארבעים שנה קודם לכן. ההתייחסות במחקר 
לשכונות אלו תהיה כאל יחידה אחת. אוכלוסיית ניות היא חילונית כמעט כולה, גם בעיני 

תושביה, וכך היא תוגדר בהתייחסותנו אליה במחקר.

עיר גנים וקריית מנחם הוקמו בסוף שנות החמישים, והן  קריית מנחם — עיר גנים — 
שכונות סמוכות זו לזו, ואפילו שוכנות זו בתוך זו, עד שקשה להפריד ולמתוח גבול ברור 
ביניהן. מבחינת תושבי השכונות הללו מדובר ביחידה אחת, ולכן גם כאן נתייחס אליהן 
כיחידה אחת, ושמה במחקר יהיה ׳קריית מנחם׳. בקריית מנחם שיעור דומה של דתיים 
הנשאלים  כל  כמעט  חרדית.  אוכלוסייה  של  יותר,  נמוך  כי  אם  ניכר,  ושיעור  וחילונים 

תושבי קריית מנחם הגדירו את השכונה כמעורבת, וכך נתייחס אליה במחקר.

רוממה — רוממה נבנתה בשנות העשרים של המאה העשרים, הראשונה שנבנתה בירושלים 
ומסורתית  דתית  אוכלוסייה  בשכונה  התגוררה  השנים  לאורך  הבריטי.  הכיבוש  לאחר 
בעיני  חרדית.  אוכלוסייה  ידי  על  כולה  מאוכלסת  שרוממה  רבות  שנים  זה  אך  מגוונת, 
תושבי רוממה שכונתם היא חרדית, ובמחקר ההתייחסות לרוממה תהיה כשכונה חרדית 

הומוגנית.

ושמה  העשרים,  המאה  של  החמישים  בשנות  נוסדה  רסקו   — הוורדים(  )גבעת  רסקו 
הרשמי הוא גבעת הוורדים. מאחר שהכינוי רסקו מוכר יותר, כך היא תיקרא במחקר זה. 
רסקו היא שכונה מעורבת, שאוכלוסייתה דתית וחילונית. כל הנשאלים תושבי השכונה 

הגדירו אותה כמעורבת, וכך נתייחס אליה במחקר.

לסיכום, במחקר נכללות שתי שכונות בעלות אופי חילוני מובהק )בית הכרם וניות(, שתי 
שכונות בעלות אופי חרדי מובהק — האחת הומוגנית )רוממה( והאחת הטרוגנית יותר )הר 
נוף(, וחמש שכונות מעורבות שכוללות ערבוב של דתיים וחילונים, חרדים וחילונים וכן 

דתיים, חרדים וחילונים )נווה יעקב, קריית מנחם, גבעת משואה, רסקו וגילה(.
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שכונות מעורבותשכונות נפרדות

שכונות 
חילוניות

שכונות 
חרדיות

דתיים 
וחילונים

דתיים 
וחילונים

חרדים, 
דתיים 
וחילונים

קריית מנחםרסקונווה יעקברוממהבית הכרם

גבעת משואהגילההר נוףניות

תשע שכונות אלו שונות זו מזו הן ברמת ההומוגניות הדתית שלהן והן באופי הערבוב 
בין האוכלוסיות בשכונה, ועל כן מהוות טווח רחב ומייצג למדי של מקרי בוחן שיאפשרו 

לענות על שאלת המחקר.
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חלק שני — מגורים בשכונות מעורבות: 
האתגרים וההזדמנויות — ממצאי המחקר

״לחיות ליד אנשים שונים ממני גורם למוח לפעול יותר, לעיניים להתרגל לראות 
דברים אחרים, אפילו אם אני לא מדברת עם אף אחד — זה כבר גורם לי להרחיב 

את האופקים״
 )א׳, גילה(

את  אליהם  לחנך  רוצה  הייתי  שלא  לדברים  נחשפים  מעורבת  בשכונה  ״כשגרים 
ילדיי ויש לזה מחירים מאוד כבדים״

)כ׳, גבעת משואה(

בחלק זה נצלול לעומק הדברים ונדון באתגרים ובהזדמנויות שבמגורים בשכונות מעורבות, 
כפי שעולה מממצאי המחקר, תוך השוואה למגורים בשכונות הומוגניות. תחילה נשרטט 
היתרונות  את  נציג  מכן  לאחר  מעורבות,  בשכונות  האוכלוסיות  בין  המפגשים  אופי  את 
והחסרונות שהם מעלים, את התקוות ואת החששות כפי שהובעו על ידי תושבי השכונות, 

ולבסוף נדון בתובנות שעולות מהדברים.

לפני הכל, יש לציין כי שיעור גבוה מאוד מבין המשתתפים במחקר אמרו שהם אוהבים 
 .)98%( כלל  בדרך  חיוביים  השכנים  לבין  בינם  ושהיחסים   )94%( שלהם  בשכונה  לגור 
באותו אופן,81% מהנשאלים השיבו שאינם מרגישים שאורח החיים שלהם מאוים באופן 

יום־יומי בשכונתם.
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תרשים 1: אני אוהב/ת לגור בשכונה שלי

תרשים 2: בדרך כלל היחסים ביני לבין האנשים בשכונה שלי הם חיוביים

נבחן להלן את האינטראקציות המתקיימות בשכונות מעורבות — היכן מתקיימים המפגשים, 
ומה ההבדלים בין מפגשים פנימיים של תושבי השכונה עם תושבים מקבוצות אוכלוסייה 

שונות ובין מפגשים של התושבים עם מבקרים חיצוניים.

64%

30%

4% 2%

מסכימ/ה מאוד

די מסכימ/ה 

לא כל כך מסכימ/ה 

כלל לא מסכימ/ה 

63%

35%

1%
1%

מסכימ/ה מאוד

די מסכימ/ה 

לא כל כך מסכימ/ה 

כלל לא מסכימ/ה 
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האינטראקציות בשכונות מעורבות

האוכלוסיות.  סוגי  מכל  אנשים  בין  יום־יומיים  מפגשים  מתרחשים  המעורבות  בשכונות 
המסחר  ומרכזי  החנויות  המגורים,  בנייני  הן  אנשים  נפגשים  שבהן  המרכזיות  הזירות 
השכונתיים, גינות המשחקים והמוקדים רפואיים כמו טיפת חלב או קופת חולים. מפגשים 
וכן בפעילויות  ובמינהל הקהילתי,  נוספים מתרחשים במוסדות השכונתיים — בספרייה 
שכונתיות שאינן מטעם המינהל. זירה נוספת של מפגש בין אנשים ממגזרים שונים היא 
ולבסוף,  ילדים.  וגני  מטפלות  משפחתונים,  יום,  מעונות   — הרך  לגיל  החינוך  מסגרות 
בין־ מפגש  כזירת  החוצות,  מנייני  על  ובעיקר  הכנסת,  בתי  על  הצביעו  רבים  תושבים 

מגזרית חדשה מאז פרצה מגפת הקורונה.

תרשים 3: היכן בשכונה את/ה רואה אנשים השונים ממך באופי הזהות הדתית?
)דירוג לפי מקומות מפגש עיקריים(

נע  והטווח  לרקע,  ובהתאם  נערך  הוא  בו  למקום  כמובן, בהתאם  אופי המפגש משתנה, 
בין קשרי שכנות וידידות אמיצים לבין אמירת שלום נימוסית או שיחה לקונית בעניינים 
טכניים. כך או כך, נראה כי מרבית המפגשים היום־יומיים המתקיימים בשכונות המעורבות 

נושאים אופי ניטרלי או חיובי.

89%

71%

66%

48%

36%

35%

24%

21%

16%

16%

12%

8%

6%

5%

4%

קופת חולים/טיפת חלב

חנויות בשכונה

בגינת המשחקים

בבניין

פעילויות שכונתיות

בפעילויות של המינהל הקהילתי

בספרייה

במסגרות החינוך של הילדים

כמעט לא פוגש אנשים שונים ממני

שיעורים והרצאות

אמצעי תחבורה מהשכונה החוצה

בתנועת הנוער

בבית הכנסת

מנייני תפילה

בייביסיטר
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תרשים 4: כשאני רואה אנשים שונים ממני בשכונה אני בדרך כלל

מלבד המפגשים המזדמנים, בשכונות מעורבות מתקיימים גם מפגשים בין־מגזריים על 
זירות  מפגשים ארוכי טווח מתקיימים בשתי  כי  עולה  טווח. מהממצאים  ארוך  בסיס 
מרכזיות: בנייני המגורים ומסגרות החינוך. בתרשים 3 ניתן לראות כי לאחר מקומות 
המפגש בחוץ, המשיבים דירגו את בניין המגורים כזירה העיקרית שבה מתרחשים מפגשים, 

וכמחצית מהמשתתפים אמרו שזהו מקום המפגש העיקרי שלהם עם בני מגזרים אחרים.

מתקיימים  שבו  בחשיבותו  השני  המקום  הם   —  6-0 בגילאי  בעיקר   — החינוך  מסגרות 
מפגשים ארוכי טווח בין סוגי אוכלוסיות שונים. מסגרות אלה כוללות מטפלות שמפעילות 
האוכלוסייה,  קבוצות  מכל  ממשפחות  תינוקות  ומקבלות  בביתן  פרטיים  משפחתונים 
מעונות יום שכונתיים שבהם הן אנשי הצוות והן הילדים מגיעים ממגזרים שונים, וכן גני 
ילדים. הגם שבגני ילדים יש חלוקה מסוימת לזרמי חינוך בהתאם לזהות הדתית, בשכונות 
משתייכים  הגן  ילדי  כאשר  אוכלוסיות,  בין  למפגשים  מוקד  הם  הילדים  גני  מעורבות 
זהות דתית שונה מחלק  כן בעלי  גם  וכאשר אנשי הצוות הם  למשפחות מזרמים שונים 

מילדי הגן.

״כשבעלה של הגננת של בתי לומד בכולל והיא רואה אותי במכנסיים קצרים, ויחד 
מחלוקת  לכל  מעבר  גדול  שהוא  משהו  זה   — שלנו  הילדים  למען  פועלות  אנחנו 

ועניינים דתיים. לא הכרזנו שצריך אחדות, פשוט הכרנו״.
)ש׳, קריית מנחם(

48%

20%

14%

7%
5%

6% משתתפ/ת בשיחה אם פונים אליי

משתדל/ת לקשור קשרי ידידות

מדבר/ת בעניינים טכניים במידת הצורך

יוזמ/ת שיחה

מתעלמ/ת

אחר
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״הילדים שלי הלכו כולם למטפלת מקסימה שאינה חרדית... כל החששות שלי לגבי 
זה שהבית שלה יהיה שונה משלי — התבדו. היא גידלה את הילדים שלי בשנים 
יותר נחשפו אליה כשבאו איתי  וגם הילדים הגדולים  הן הכי קריטיות,  שבעיניי 

לאסוף. עד היום אנחנו בקשרים מצוינים ונהנים לפגוש אותה ברחוב״.
)ב׳, נווה יעקב( 

הן  טווח  ארוכי  יחסית  מפגשים  בהן  שמתרחשים  נוספות  זירות  כי  מהמחקר  עולה  עוד 
או  לילדים  המיועדים  חוגים  כמו  מסוים  אוכלוסייה  לפלח  שמיועדות  בפעילויות 
לנשים, מפגשים לאימהות אחרי לידה, מועדונים לגיל השלישי, קבוצות ספורט לגברים 
בין המשתתפים  יותר  אינטראקציה קרובה  נוצרת  אלו  וכדומה. באופן טבעי, במפגשים 
והם מחוללים קשרים הדוקים יותר. זירות מפגש כאלו הן בעלות הפוטנציאל הרב ביותר 

להעמקת הפתיחות החברתית והסובלנות, כפי שנפרט בהמשך.

מפגשים עם אנשים אחרים שאינם תושבי השכונה

הראיונות, התצפיות ומשחקי התפקידים העלו כי קיים הבדל באופי המפגשים בין אנשים 
אנשים  לבין  הדתית,  בזהותם  מזה  זה  שונים  הם  אם  גם  השכונה,  אותה  תושבי  שהם 
שמגיעים לבקר בה ממקומות אחרים. כמו כן קיים הבדל ביחס כלפי אנשים בעלי חזות 
שונה מבחינה דתית בשכונות מעורבות — בהן רגילים לראות אנשים מסוגים שונים — לבין 

היחס כלפיהם בשכונות אחידות.

נחמד שאנשים  היה  בסוכות  המון חרדים.  לגינה  אלינו  באים  ובחגים  ״בחופשות 
מחוץ  אנשים  כשבאים  לא  אבל  ובגינות,  בחצרות  סוכות  בנו  השכונה[  ]תושבי 

לשכונה״.
)מ׳, בית הכרם(

״בשבת יש בשכונה תנועה של מכוניות. אם האנשים יוצאים מביתם לצורך כלשהו 
זה מילא, הבעיה היא שמכל העיר מגיעים בשביל לשחק כאן בפארק וזה מפר את 

האיזון השכונתי ומפריע לי יותר״.
)ש׳, גבעת משואה( 

תושבי השכונה  את  תושבי השכונה  בין ההכלה של  בבירור הפער  עלה  מתוך התצפיות 
עצמה, גם אם אלה תושבים מקבוצות אוכלוסייה שונות וחזות חיצונית שונה, לבין חוסר 

הכלה, ולעיתים אף עוינות, כלפי אנשים שאינם תושבי השכונה והיו שונים במראם. 
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תגובות אלו קיימות בשכונות אחידות ומעורבות, אם כי בצורה שונה: בשכונות אחידות, 
שבהם התושבים אינם רגילים לראות אנשים מקבוצות שונות, היחס לשונים הוא חשש 
והתרחקות גם כאשר מדובר בכמות קטנה של אנשים. בשכונות מעורבות יש מצד אחד 
הכלה מסוימת לאנשים שונים, בתנאי שהם נתפסים כיחידים ולא כקבוצות, ומצד שני, 

כאשר כן מדובר בקבוצות, אופי המפגש אינו של התרחקות והפרדה אלא של התנגשות.

כך למשל, בשכונת רוממה הגיעו לגן השעשועים משפחות רבות שעל פי מראן השתייכו 
למגזר הדתי הלא־חרדי, ולמעשה התרחשה בגינה הפרדה מוחלטת בין הספסלים והמתקנים 
שתפסה האוכלוסייה החרדית, בת המקום, לבין האוכלוסיות האחרות. יתרה מכך, הורים 
חרדים לא אפשרו לילדים שלהם לקשור קשרים או לשחק עם ילדים שאינם מכירים ונראו 

לא־חרדים.

התצפיות שנערכו בשכונת בית הכרם הציבו תמונת מראה. שם הגיעו בשעת אחר הצהריים 
וכפי הנראה חלקן השתייכו למשפחה מורחבת אחת, והאחרות הגיעו  משפחות חרדיות, 
בנפרד. גם כאן התגובה של תושבי השכונה הייתה התכנסות במרחב אחד בגינה ועזיבה 

הדרגתית שלה, כך שנשארו בגינה רק המשפחות החרדיות שאינן מתגוררות בשכונה.

לבין  מוכרים  ולאנשים  לתושבי השכונה  היחס  בין  נמצא הבדל  גם בשכונות המעורבות 
היחס למבקרים, שהתושבים אינם מכירים. בקריית מנחם, למשל, הגיעו משפחות חרדיות 
רבות לפארק השכונתי בכל יום מימות ׳בין הזמנים׳. תחילה שוכני הפארק התנהלו באופן 
אך  לבין הבאים מרחוק.  תושבי השכונה  בין  היכרות  נקשרו שיחות  ואפילו  למדי  טבעי 
כאשר הפארק החל להתמלא במשפחות חרדיות, לא פעם פרצו ויכוחים באשר לשימוש 
במתקן מסוים או בשל טענות להפרות כללי הבערת אש בגינה, ועד מהרה גלשו הוויכוחים 

למחוזות של האשמות הדדיות באשר לחוסר קבלה של אנשים בעלי אופי דתי שונה. 

גם במשחק התפקידים שערכה החוקרת עלתה מסקנה דומה, כאשר בלט ההבדל ביחס 
המקומות  לבין  שונה  מראה  בעלי  אנשים  לראות  רגילים  במקומות שבהם  קיבלה  שהיא 

שבהם רוב האנשים הם בעלי חזות חיצונית דומה.

לסיכום, מתוך התצפיות עולה כי בעוד שבין תושבי אותה השכונה המפגשים בדרך 
לתושבי  מוכרים  שאינם  אנשים  עם  מפגשים  ניטרלי,  או  חיובי  אופי  נושאים  כלל 
מיידית  כמעט  הפרדה  התקיימה  נפרדות  בשכונות  כאלה.  בהכרח  אינם  השכונה 
וניכרה תחושת החשש ההדדי בין קבוצות  בין תושבי השכונה למבקרים האחרים, 
האוכלוסייה השונות. בשכונות מעורבות, שבהן רגילים לראות אנשים בעלי זהות 
יותר, היחס בדרך כלל חיובי כאשר מדובר  דתית שונה ושהאוכלוסייה בהן גדולה 
במפגשים של יחידים, ואילו כאשר מדובר בכמות גדולה של אנשים — מתרחשות לא 

פעם התנגשויות בין תושבי השכונה לבין המבקרים מבחוץ.
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סוגיה נוספת נוגעת לפעילויות של אנשים שאינם תושבי השכונה ומבקשים לפעול בתוך 
השכונה ליצירת מרקם חיובי בין התושבים או להשפיע על יחסי הכוחות בשכונה בצורות 
מתקבלות  אינן  אלה  פעילויות  רבות  פעמים  במחקר,  מהמשתתפים  שעולה  כפי  שונות. 
כנציגים  שנתפסים  אנשים  של  לכניסתם  התנגדות  הביעו  רבים  מרואיינים  בברכה. 
חיצוניים מטעם עמותות, ארגונים או רשויות, ואינם מכירים את המרקם השכונתי. מדברי 
נוקטים  כלשהי  אוכלוסייה  שמייצגים  ארגונים  או  עמותות  כאשר  כי  עולה  המרואיינים 
צעדים במטרה לחזק את כוחה של האוכלוסייה בשכונה מסוימת, במרבית המקרים הדבר 

יוצר מאבקי כוח ומביא להשגת המטרה ההפוכה מחיים משותפים.

״הכי גרוע זה אלו שרוצים להשפיע על השכונה מבלי להכיר אותה מבפנים, מבלי 
להבין את האנשים שבה״. 

)נ׳, גבעת משואה(

נוסף על כך, בראיונות המרואיינים הביעו ספקנות באשר למידת השפעתן של תוכניות 
מצד הרשויות לעידוד הגירה פנימית בין שכונות וליכולתן לגרום לאנשים לעבור לשכונות 

מעורבות.

״אפשר לעשות צעדים מלמעלה לעידוד ערבוב בין אוכלוסיות, אבל דברים כאלה 
לא משפיעים בדרך כלל״.

)ש׳, קריית מנחם(

מאידך, כאשר כוחות פנימיים — המינהלים הקהילתיים, ועדי השכונות ותושבי השכונות 
אינה  זו  ומטרה  בשכונה,  מגזרים  בין  משותפת  לפעילות  כר  ליצירת  פועלים   — עצמם 

רשמית ומוצהרת, פעילויות אלו מקבלות יותר רוח גבית מצד התושבים.

״יש לפעמים פעילויות שכונתיות מטעם המינהל סביב חגים שמטרתן לייצר מפגש, 
למשל הדלקת נרות חנוכה של הבניין או ירידי מכירות לקראת פסח או עריכת סדרי 
ט״ו בשבט. הדברים האלו נחמדים ולא מחייבים. זה שונה מאשר שבאים אנשים 
עם חולצות וקוראים לנו להכיר יותר טוב את השכנים שלנו או לנסות לחזק את 

הכוח שלנו בשכונה״.
)ת׳, גילה(

הממצא הבא שנסקור נוגע ליתרונות ולחסרונות שהצביעו עליהם משתתפי המחקר באשר 
למגורים בשכונות מעורבות. היתרונות והחסרונות שיוצגו הם סיכום וניתוח של תשובות 

המשתתפים במחקר, שקובצו למספר נקודות מרכזיות.
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מגורים בשכונות מעורבות — יתרונות

זרמי  מכל  הנשאלים  תשובות  פי  על  הטרוגנית,  בסביבה  למגורים  המרכזי  היתרון 
האוכלוסייה, הוא בעל ערך חינוכי־אישי. היכרות עם אנשים אחרים, בעלי סולם ערכים 
וסגנון חיים שונה, מרחיבה את האופקים, מסייעת לפתיחות מחשבתית, מעשירה את 

הנפש ומלמדת כיצד להכיל את השונה.

״לפגוש אנשים שונים ממך בבניין, ברחוב, בגינה... זה חשוב מאין כמותו. ההרגל 
ותפיסת  ׳אני׳  תפיסת  לגבש  מנת  על  חשוב  ממך  שונים  אנשים  יש  שלידך  הזה 

׳אחר׳״.
)י׳, רסקו(

אם רוצים לחנך שכולם רשאים לחיות את חייהם כמו שהם בוחרים — החינוך הכי 
טוב הוא להראות את זה״.

)כ׳, גבעת משואה( 

יתרון נוסף שעלה הוא שמגורים בשכונה מעורבת מאפשרים גם לאדם הפרטי לחיות 
בזהות מורכבת. אנשים שממילא לא מגדירים את עצמם באופן חד משמעי, שלא משתייכים 
למגזר מסוים ומצויים על הרצף בין ההגדרות החברתיות־דתיות הקשיחות, מוצאים יותר 

את מקומם בשכונות המעורבות.

״כשגרתי בשכונה הומוגנית חשתי חנוקה, שאני צריכה לשייך את עצמי במפורש 
יכולה  ואני  לאוכלוסייה מסוימת. כאן אני לא צריכה להכניס את עצמי לתבניות 

לחיות איך שאני רוצה בלי צורך להגדיר את עצמי״.
)ר׳, רסקו(

״מאז ומתמיד לא מצאתי את עצמי שייכת לאף משבצת. מבחינתי שכונה מגוונת 
מאפשרת יותר מרחב ולא מחייבת אותי להתיישר לאיזה קו, להיכנס למשבצת״.

)א׳, גילה(

לומדים  הם  יחד,  חיים  שונים  מגזרים  בני  כאשר  החברתי־תרבותי.  היתרון  ולבסוף, 
רבים,  בלשון  לא  לזה  זה  ולהתייחס  בלתי־אמצעי,  באופן  השני  את  אחד  להכיר 
כקבוצה או כמגזר, אלא בלשון יחיד, כאנשים פרטיים. כך מתקבלת תמונה אנושית 
יותר ומורכבת יותר של האדם הניצב ממול, שניתן לעמת אותה מול דעות קדומות, תוויות 

חברתיות וסטיגמות קיימות לגבי המגזר שאליו הוא משתייך.
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חינוך  שום  צריך  לא  ממך  ששונים  אנשים  עם  תמידית  באינטגרציה  ״כשחיים 
מלאכותי להכרת האחר, חווים את זה״.

)מ׳, נווה יעקב(

״להוציא את האנשים מחשיבה סטיגמתית, מקופסאות, זו משימה מאוד לא פשוטה 
היום. חוסר רצון להתמודד עם מישהו אחר זה דבר נורא. וכשגרים אחד ליד השני — 

אין ברירה אלא לעשות את זה״.
)י׳, הר נוף(

כהמשך לכך, בשכונות נפרדות גוברים ההבדלים והפערים בין תתי־זרמים של אותה 
אוכלוסייה. כאשר אנשים שכלפי חוץ נראים דומים זה לזה מתגוררים בסמיכות, עולה 
בקרבם הצורך הטבעי, ואף קיימת בידם האפשרות, לחדד את ההבדלים בינם לבין עצמם. 

בצורה כזו עולים רגשות שליליים לא בין מגזרים שונים כי אם בין בני אותו מגזר.

״אני גרה בשכונה שאולי תיראה למתבונן מבחוץ כמקשה אחת, אבל אני יודעת 
שיש כאן עשרות סוגים של אנשים וכל אחד מוצא לעצמו את הנישה שלו. מבחינה 
זו אנחנו חיים בסך הכל בשלום בין האנשים אבל לא בטוח שהייתי מגדירה את 

השכונה שלי כשכונה אחידה״.
)א׳, רוממה(

״בשנות השישים ירושלים הייתה קטנה מאוד והייתה בה כמות ספורה של בתי ספר 
ממ״ד. כולם מצאו את עצמם בהם. היום האוכלוסייה מתפצלת לאין סוף, וכל זרם 

חש שהוא צריך לבטא את הייחוד הספציפי שלו. מכאן מתחילות המריבות״.
)א׳, גילה(

״כשהיו רק כמה משפחות דתיות בשכונה כולם התפללו בבית כנסת אחד. ככל שיש 
יותר דתיים בשכונה והם צוברים כוח — כך הם מתפצלים יותר ויותר״.

)ת׳, קריית מנחם(

נקודה זו, של היכרות ישירה בין אנשים ממגזרים שונים, וההשפעה שלה על דעות ועמדות 
כלפי קבוצות האוכלוסייה השונות, מאפשרת לבחון את שאלת המחקר באשר להשפעה של 
מגורים מעורבים על רמת הפתיחות כלפי מגזרים שונים, ועל כן נתעמק בה לאחר שנציג 

את האתגרים )להלן — החסרונות( במגורים בשכונות מעורבות.
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מגורים בשכונות מעורבות — חסרונות

מהמחקר עולה כי לצד היתרונות, יש גם לא מעט חסרונות ואתגרים במגורים בשכונות 
מעורבות.

גם כאן יש מקום נרחב לפן החינוכי והאישי. מגורים בסביבה מעורבת הם בעלי מחירים 
מהמשתתפים   74% צעירים.  לילדים  הורים  עבור  בעיקר  חינוכית,  מבחינה  כבדים 
במחקר  — מכל קבוצות האוכלוסייה — אמרו כי הם ׳מסכימים מאוד׳ או ׳די מסכימים׳ עם 

ההיגד ״אני רוצה שהילדים שלי יגדלו בסביבה הדומה לזהות הדתית שלי״. 

חשיפה של ילדים לסגנון חיים שונה מכפי שהוריהם רוצים שיגדלו היא אחד החסרונות 
חיים  שסגנון  שהדגישו  יש  מעורבת.  בשכונה  למגורים  באשר  שהוזכרו  המשמעותיים 
שונה המאיים עליהם אינו בהכרח שונה מבחינת האופי הדתי: רבים הצביעו על הסכנה 
יותר, שאינם  ׳רכים׳  לדברים  וגם  וכדומה,  זולה  לפשיעה, שפה  לעבריינות,  שבחשיפה 
וחוסר אכפתיות מהמרחב הציבורי.  נובעים מהבדלים דתיים דווקא, כמו זלזול בניקיון 
לצד זאת, קיים בהחלט החשש גם מהבדלים בזהות הדתית ובכך שילדים ימשיכו בדרך 
מגורים  כיצד  תיארו  לילדים  הורים  שונה.  חיים  לדרך  חשיפה  בעקבות  מהוריהם  שונה 
חזק  חינוכי  קו  בבית  להנחיל  מנת  על  גדולים  מאמצים  מהם  דורשים  מעורבת  בשכונה 

ובלתי מתפשר שידגיש את הגבולות.

״בכל פעם שאני רואה יהודי ברכב בשבת זה עושה לי כיווץ בלב, וגם לילדים שלי 
אני אומרת שזה אסור. ושעצוב שיהודים אחרים בוחרים לחלל שבת״.

)מ׳, גילה(

״חשיפה לצורות חיים שאינן לרוחי, לאנשים רבים שהמרחב הפיזי הציבורי חשוב 
להם פחות מאשר לי — אלו דברים שמפריעים לי מאוד ואני משתדל מאוד להגיד 

לילדיי, מפורשות ובעקיפין, שאנחנו חיים בצורה אחרת״.
)ש׳, נווה יעקב(

של  שונה  רמה  מהמגזרים  אחד  שלכל  עולה  מהמחקר   ,5 בתרשים  לראות  שניתן  כפי 
19% מפחדים  על השאלון,  החילונים שענו  מבין  אוכלוסיות אחרות:  עם  חשש מהמפגש 
שאינטראקציה עם אנשים ששונים מהם תשפיע על ילדיהם לגדול בדרך שונה מכפי שהיו 
רוצים. זאת לעומת 25% מהדתיים שחוששים מכך, ו־61% מהחרדים שמפחדים מהשפעה 

שלילית, בעיניהם, על חינוך ילדיהם כתוצאה ממגע עם אוכלוסיות אחרות.
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תרשים 5: אני מפחד/ת שאינטראקציה עם אנשים שונים ממני תשפיע על ילדיי 
לגדול באורח חיים שונה מכפי שהייתי רוצה שיגדלו

חיסרון נוסף מצוי בזירה החברתית. אנשים שחיים בסביבה מגוונת חשים לעיתים חוסר 
נוחות או חוסר יכולת להפגין את סממני הזהות שלהם ברבים, והחופש שלהם במרחב 
הקרוב לביתם, ואפילו בתוכו, עשוי להיות מוגבל יותר. וכמובן, הקושי מתגבר כאשר 
תחושת  שיש  במקום  או  בשכונה,  ציבור  מבני  ועל  הציבורי  המרחב  על  מאבקים  ישנם 
איום על אורח החיים של אוכלוסייה מסוימת. במצב כזה, התחושות והעמדות כלפי בני 
יחד  לחיות  הנכונות  רמת  לכך  ובהתאם  יותר,  שליליות  ונעשות  מחריפות  האחר  המגזר 

ורמת הסובלנות הולכות ופוחתות.

״כנראה באזור חילוני מובהק אנשים יכולים להרגיש חופשי לקדוח בשבת בצהריים 
נוח  מרגיש  לא  אני  הכנסת.  מבית  חוזרים  שבהן  בשעות  הרכב  את  להעמיס  או 

לעשות זאת ומגביל את עצמי מרצון בפעולות האלה״.
)י׳, רסקו(

לאחר שבחנו את היתרונות והחסרונות במגורים בשכונות מעורבות, עולה השאלה האם 
עולים  שהיתרונות  החליטו  מעורבות  בשכונות  הגרים  האנשים  שכל  לומר  נכון 
ואילו אנשים שמגורים מעורבים מרובי  זו,  חיים  ולכן בחרו בצורת  על החסרונות 

חסרונות בעיניהם בחרו לגור בשכונות נפרדות?

ובכן — ודאי שלא.
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ראשית, אנשים רבים לא בוחרים מראש שאופי שכונתם ישתנה, הוא משתנה לנגד עיניהם 
והם לא תמיד מסוגלים או רוצים לעזוב את שכונתם. שנית, לא תמיד השיקול של צביון 
השכונה הוא הראשון במעלה כאשר בוחרים מקום מגורים.16 ואכן יש פער בעמדות בין 
אנשים שהגיעו לגור בשכונה כשכבר הייתה מעורבת לבין אנשים שגרים בשכונה במשך 
שנים רבות, וכיום אופי שכונתם שונה מכפי שהיה בעבר. באופן כללי נמצא שתושבים 
תחושות  יותר  מתארים  אוכלוסייה  השתנות  שעוברות  בשכונות  רבות  שנים  שגרים 
מעורבות  בשכונות  המגורים  של  החסרונות  את  יותר  ומדגישים  נוחות  וחוסר  איום  של 
בהשוואה לאלו שגרים זמן קצר יחסית בשכונות אלו. אך גם בקרב התושבים הוותיקים 
יש השמחים על השינוי באופי השכונה, ומן הצד השני, התושבים שעברו לשכונה בהיותה 
כבר שכונה מעורבת לא תמיד מדגישים את היתרונות. וכך גם בשכונות הומוגניות: יש 
תושבים המדגישים את יתרונות המגורים בסביבה אחידה ויש המצרים על כך ומדגישים 

את החסרונות.

השפעה של מגורים מעורבים על עמדות

סוגיה נוספת נוגעת לדעות ולעמדות של בני המגזרים השונים האחד כלפי האחר.

שונות  אוכלוסייה  בין אנשים מקבוצות  ויום־יומיים  האם מפגשים בלתי־אמצעיים 
התבקשו  המחקר  במסגרת  אחרים?  מגזרים  בני  של  יותר  חיובית  לראייה  תורמים 
המשתתפים להביע את מידת הסכמתם עם היגדים מסוימים המבטאים דעות קדומות כלפי 

מגזרים. ניתוח של התשובות מעלה תמונה מורכבת באשר לשאלה זו.

וחרדים דואגים קודם  היו: ״אנשים דתיים  ההיגדים שעליהם התבקשו הנשאלים להגיב 
וחרדים; ״אנשים שאינם  ואז לזולתם״ — היגד שמעמת חילונים מול דתיים  כל לעצמם 
שומרים תורה ומצוות הם פחות ערכיים״ — היגד שמעמת דתיים וחרדים מול חילונים; 
״לאנשים חרדים לא אכפת מניקיון במרחב הציבורי״ — היגד שמעמת דתיים וחילונים מול 
חרדים; ״אנשים דתיים וחרדים מזלזלים בחוקי תכנון ובנייה״ — היגד שמעמת חילונים מול 
דתיים וחרדים; וכן היגדים שמעמתים את כלל המגזרים אחד מול השני כמו: ״החילונים/

החרדים/הדתיים פעם היו יותר קיצונים מהיום״ ו״אנשים חילונים/דתיים/חרדים נדרשים 
ליותר פשרות על מנת לחיות עם אנשים ששונים מהם״.

16 מחקרי ההגירה שנערכו במכון ירושלים למחקרי מדיניות מלמדים שקיים מכלול של שיקולים המשפיעים 

על ההחלטה היכן לגור. ראו למשל: קורח, מ׳ וחושן, מ׳ )2015(.הגירה לירושלים וממנה — מסמך מסכם. 
מכון ירושלים למחקרי מדיניות.

https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/


2829

קר
ח

מ
ה

אי 
מצ

מ
 —

ת 
ויו

מנ
זד

ה
ה

ם ו
רי

תג
א

ה
ת: 

בו
ור

ע
מ

ת 
נו

כו
ש

 ב
ם

רי
גו

מ
 —

ני 
ש

ק 
חל

לוח 1: מידת ההסכמה להיגדים המבטאים דעות קדומות כלפי מגזרים17

לא מסכימ/המסכימ/ה

מכלל הנשאלים
העונים

מבין הגרים 
בשכונות 
מעורבות

מבין הגרים 
בשכונות 
נפרדות

מכלל 
העונים

מבין הגרים 
בשכונות 
מעורבות

מבין הגרים 
בשכונות 
נפרדות

״אנשים דתיים וחרדים דואגים קודם לעצמם ואז לאחרים״

52%56%47%40%36%35%חילונים

״אנשים שלא שומרים מצוות הם פחות ערכיים״

7%5%15%86%87%76%דתיים

48%43%44%50%45%44%חרדים

״לאנשים חרדים לא אכפת מניקיון במרחב הציבורי״

57%56%58%33%36%31%חילונים

42%41%49%52%53%46%דתיים

״דתיים וחרדים מזלזלים יותר מאחרים בחוקי תכנון אנשים״

44%40%48%46%48%44%חילונים

״החילונים היום קיצוניים יותר מאשר פעם״

33%31%46%59%61%46%דתיים

26%18%44%55%58%33%חרדים

״החרדים היום קיצוניים יותר מאשר פעם״

52%44%58%41%48%34%חילונים

34%28%61%63%65%31%דתיים

״הדתיים היום קיצוניים יותר מאשר פעם״

48%40%55%41%44%38%חילונים

5%4%11%77%78%77%חרדים

17 לנשאלים ניתנה אפשרות לדירוג מידת ההסכמה בארבע רמות: מסכימ/ה מאוד, די מסכימ/ה, לא כל 

כך מסכימ/ה ובכלל לא מסכימ/ה. לצורך ההצגה במסמך, קובצו הנתונים בטבלה שלהלן לשתי רמות 
בלבד. ברוב ההיגדים מידת ההסכמה המוצגת אינה מסתכמת ל־100%. האחוזים הנותרים הם של נסקרים 

שלא ענו לשאלה זו.
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מהנתונים עולה כי במרבית ההיגדים שמעמתים מגזר מסוים כנגד מגזר אחר נמצא הבדל 
בשכונות  מעורבות:  בשכונות  הגרים  אלו  לעומת  נפרדות  בשכונות  המתגוררים  בין  קטן 
המעורבות יש נטייה מסוימת לכיוון דעות חיוביות כלפי המגזרים האחרים, אולם הנטייה 
יותר  מעורבות ערים  בשכונות  הגרים  אנשים  כי  זאת, נראה  עם  מובהקת.  תמיד  לא  הזו 
להבדלים שבין תתי־מגזרים שונים, והדעות שלהם אחד כלפי השני — גם אם הן שליליות — 

הן לא מוחלטות אלא נוטות להיות מורכבות יותר.

השתלבות  רוצים  שיותר  חרדים  ממילא  הם  בשכונה  פוגשים  שאנחנו  ״החרדים 
ורואים את זה חד משמעית, זה מגביר את הלכידות״.

)ג׳, קריית מנחם(

״כשגדלתי אמרו לנו כל מיני דברים על חילונים, היום אני רואה שגם חילונים יש 
מכל מיני סוגים״.

)מ׳, נווה יעקב(

״אני מאוד לא רוצה שהילדים שלי יהיו מתנחלים. הדתיים של השכונה שלנו הם 
אחרים. הם בסדר, אבל עדיין אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו חלק מהם״.

)ח׳, רסקו(

דעות  לנפץ  יום־יומיים  קשרים  של  בכוחם  אחד,  שמצד  היא  שעולה  התמונה  לסיכום, 
קדומות כלפי אנשים, וחשיפה בלתי אמצעית לדרך חיים שונה מאפשרת להבין את השונה 
חיוביים  לצדדים  חשיפה  גם  מביאה עימה  קרובה  היכרות  שני,  מצד  יותר.  אותו  ולכבד 
פחות בהתנהלות האנושית, כולל התנהלות של קבוצה או מגזר. כמו כן, עולה כי בכוחם 
של המגורים המשותפים לעמת את הדעות הקדומות עם המציאות. המציאות יכולה לגלות 
שדעות אלו אינן נכונות, ובכך להגביר את הרגשות והדעות החיוביים, או להפך, להראות 
שדעות ועמדות מסוימות דווקא נכונות, ובכך להעמיק את הפערים והתחושות השליליות.
כך או כך, כאמור, מגורים מעורבים מקהים את הנחרצות וגורמים גם לדעות השליליות 
להיות אמביוולנטיות ומורכבות יותר )ואולי תוך כדי כך מעצימות את הסטיגמות כלפי 

תתי־זרמים שלא מיוצגים בשכונה, אך זהו נושא למחקר אחר...(.

הנכונות  על  אלו  כל  של  ובהזדמנויות, ובהשפעה  ובחסרונות, באתגרים  ביתרונות  הדיון 
של  מבטם  מנקודת   — הבא  הנושא  אל  אותנו  מביא  לזולת,  הפתיחות  ועל  יחד  לחיות 

התושבים, כיצד נראה המרחב הציבורי בשכונה? וכיצד הוא צריך להיראות?
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יצירת מרחב בטוח לכל אוכלוסייה — כיצד?

תחושת  חשיבות  את  מציינים  שונות  אוכלוסיות  בין  מפגש  במרחבי  שעוסקים  מחקרים 
יותר.18  חיובי  אופי  בעל  למפגש  הסיכוי  את  שמעלה  ככזו  במרחב  אנשים  של  הביטחון 
האתגר המרכזי בשכונה מעורבת הוא, אפוא, יצירת מרחב משותף נעים בחוצות השכונה, 
וליתר דיוק — הימנעות מיצירת ׳מוקשים׳ שיפרו את תחושת הביטחון ויצרו תחושת איום 

על אחת מהאוכלוסיות. מוקשים אלה יכולים להיות פיזיים או אמורפיים יותר.

תחושת  על  משפיעים  הבאים  שהגורמים  להעריך  ניתן  המרואיינים  תשובות  בסיס  על 
שייכות וביטחון במרחב השכונתי:

האחד, מהו שיעורה של כל קבוצת אוכלוסייה בשכונה; 
השני, האם תהליך השתנות האוכלוסייה נעשה בצורה טבעית ואיטית או שמדובר במעבר 

חד ובשינוי מהיר באופי השכונה; 
ולבסוף, האם מתנהלים מאבקים בין המגזרים השונים על הקצאת משאבים ציבוריים.

״אמליץ לכל מי שרוצה לבוא לגור בשכונה, אך אם יגיעו מסות של דתיים — לא 
ארצה שיבואו״.

)מ׳, בית הכרם(

״אם ארגיש שלא נעים לי לצאת ולהסתובב, זה יהיה מבחינתי קו אדום״.
)א׳, גילה(

״כנראה שכשאני ארגיש חלק ממיעוט מאוד קטן, שאין כמעט חילונים בשכונה — 
אעזוב את השכונה. וגם כשהשונים ממני יהיו יותר שונים ממה שהם היום״.

)י׳, רסקו(

כאמור, המשתנה הראשון הוא גודלן היחסי של קבוצות האוכלוסייה השונות בשכונה. 
תושבים רבים הצביעו על השתנות יחסי הרוב והמיעוט בשכונה כקו פרשת המים שיגרום 
להם לעזוב את השכונה, וליתר דיוק — אם הם יהפכו להיות חלק ממיעוט, ויחושו שהרוב 
אינו מאפשר להם לנהל את אורח חייהם כרצונם. כלומר, נראה ששינוי מספרי יגרום פחות 
לעזיבה של אנשים את מקום מגוריהם, לעומת שינוי באופי הרוב שיתגבש — אם יהיה 

קיצוני יותר, ואם תהיה תחושה של חוסר נוחות במרחב הציבורי.

18 להרחבה ראו למשל: שטרן, מ׳ ואסמר, א׳ )2017(. מבעד לתקרת הזכוכית: פלסטינים וישראלים בשוק 

התעסוקה בירושלים. מכון ירושלים למחקרי מדיניות; צוות סדנת מרחבים משותפים. )2019(. פיתוח 
מרחבים משותפים באזורי תפר בעיר ירושלים. מכון ירושלים למחקרי מדיניות.

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_%D7%9E%D7%91%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/11/Pub-513_Shared-spaces_Web_workshop_2019.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_%D7%9E%D7%91%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/11/Pub-513_Shared-spaces_Web_workshop_2019.pdf
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״המצב שונה אם מישהו בוחר לגור בשכונה מעורבת או שהשכונה שלו השתנתה 
מול עיניו. יש גם הבדל אם לחלק מהתושבים יש מטרה סמויה במגורים המעורבים, 

כמו להקים גרעין תורני והם באים ביחד, או שכך התגלגלו הנסיבות״.
)ר׳, רסקו(

משתנה חשוב נוסף הוא מהירות השינוי. כאשר תוך שנים בודדות מתחלפים אחוזים 
שינויים  לעומת  יותר  שליליות  לתחושות  גורם  הדבר  בשכונה,  האוכלוסייה  של  ניכרים 
אוכלוסייה,  הזדקנות  בעקבות   — טבעיים  אוכלוסייה  חילופי  תהליכי  דרך  המתרחשים 
כניסת משפחות צעירות וכדומה. משך הזמן של תהליכים אלו ארוך יותר, לעיתים הוא 

נמשך עשרות שנים, וניתן להסתגל אליו בקלות רבה יותר.

״הרחוב שבו גדלתי לפני 30 שנה היה כולו חילוני והיום כולו דתי, זה קרה באופן 
טבעי מאוד, ואני לא חושבת שמישהו הרגיש מודר״.

)א׳, רסקו(

ולבסוף, נקודה מרכזית מאוד היא כיצד נעשה השינוי. האם מתנהלים מאבקים על מבני 
מסוים  אופי  מקבל  הציבורי  המרחב  והאם  אופיים  את  משנים  ציבור  מבני  האם  ציבור, 
המתאים לאחת מהאוכלוסיות. המרואיינים ציינו שמאבקים על הקצאות שטחי ציבור לא 
המרגישים  אלו  ולא  נדחקים  המרגישים  אלו  לא  מהאוכלוסיות,  אחת  אף  עבור  נעימים 

דוחקים.

״היה פעם יתרון לגור בשכונה, היה מגוון גם כשהיינו מיעוט. היום המיעוט כל כך 
קטן שאין בזה יתרון, האוכלוסייה החרדית קובעת איך השכונה נראית, וזה הולך 

ונעשה פחות ופחות נעים״.
)י׳, הר נוף(

״כשיש חיכוכים על רקע המוסדות, זה יוצר אוירה מאוד לא נעימה של מאבקים 
ומלחמות, כאילו באנו לכפות את עצמנו. זו לא הדרך שאני רוצה לבטא בה את 

אמונתי״.
)מ׳ גילה(

יחושו  ׳קו אדום׳ עבור תושבים, שבעקבותיהם הם  כן, מהם הדברים שמהווים  אם 
לא בנוח בשכונתם ואולי ישקלו אפילו לעזוב אותה? מהתשובות עולה אחידות בגורם 
המפריע ביותר. 90% מבין העונים, ללא הבדלי השקפה דתית, דירגו את ׳לכלוך והזנחה 
גם  ניתנו  מכן  לאחר  בשכונה.  יהיה  אם  להם  יפריע  שהכי  כדבר  הציבורי׳  המרחב  של 
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תשובות המתייחסות לגורמים הנוגעים לזהות הדתית, שהיו שונות כמובן בהתאם לאופי 
הזהות הדתית של המשיבים.

 תרשים 6: אילו מבין הדברים הבאים יפריעו לך מאוד אם יהיו בשכונה שלך?
)שיעור המדרגים את האפשרות הנוכחית כאחת מארבע החשובות ביותר(

97%

88%

86%

38%

18%

12%

 

חנויות פתוחות בשבת

גורמים מפריעים — בקרב חרדים

פאב

לכלוך במרחב הציבורי

פעילות של המינהל שלא מתאימה לזהות שלי

אנשים שונים ממני בגני המשחקים

בית קפה

97%

55%

34%

32%

23%

14%

12%

חנויות פתוחות בשבת

גורמים מפריעים — בקרב דתיים

פאב

לכלוך במרחב הציבורי

פעילות של המינהל שלא מתאימה לזהות שלי

בית ספר חרדי

כבישים סגורים בשבת

ישיבה
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בהקשר זה מעניין לראות כי כל מגזר חש שהוא זה שנדרש להתפשר יותר עבור מגורים 
משותפים, כפי שניתן לראות בתרשים 7.

תרשים 7: מי נדרש ליותר פשרות על מנת לקיים חיים משותפים?

96%

92%

85%

87%

50%

40%

18%

9%

צפירה בכניסת שבת

גורמים מפריעים — בקרב חילונים

מקווה

לכלוך במרחב הציבורי

פעילות של המינהל שלא מתאימה לזהות שלי

בית ספר חרדי

כבישים סגורים בשבת

ישיבה

אנשים שונים ממני בגני המשחקים

38%

52%

10%

חילונים

דתיים וחרדים

לא ענו

מבין כלל העונים

26%

63%

11%

73%
20%

7%

חילונים

דתיים וחרדים

לא ענו

מבין העונים החילונים

חילונים

דתיים וחרדים

לא ענו

מבין העונים הדתיים והחרדים
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״לתחושתי, חרדים ורוב הדתיים מרגישים נוח בעיר כולה. לגבי החילונים, התחושה 
שהם רצויים כאן הולכת ומתערערת. ובשכונות מתחרדות — על אחת כמה וכמה״.
)ג׳, בית הכרם(

על בסיס כל זאת, ניתן לסכם ולומר כי המשותף לתושבים מכלל המגזרים הוא הצורך 
בהן  ליצור  מבקשים  מעורבות  בשכונות  שגרים  אנשים  גם  בטוח.  מרחב  של  בהרגשה 
מרחב בטוח עבורם. כפי שניתן לראות בתרשים 8, היכולת לקבל בשכונה את השירותים 
שזקוקים להם באופן שמותאם לזהות הדתית היא צורך שעלה באופן חד משמעי בקרב 
הנשאלים, וכן הצורך שיהיו בשכונה מספיק אנשים שדומים זה לזה מבחינת אופי הזהות 

הדתית. ואולם רבים הסכימו שאופי השכונה אינו צריך לחפוף לזהותם הדתית. 

תרשים 8: עד כמה חשוב בעיניך בשכונה...?

״אני צריך קהילה שתואמת את סגנון החיים שלי, אך לא צריך שכל השכונה תהיה 
כזו, אפשר שתהיה לי הקבוצה שלי וכל השאר יכולים להיות כל דבר אחר״.

)ל׳, קריית מנחם(

מהמחקר עולה כי על מנת ליצור מרחב בטוח עבור כל אוכלוסייה  במילים אחרות, 
מעורבות  בשכונות  יגורו  רבים  אנשים  הומוגניות.  שכונות  ליצור  בהכרח  צורך  אין 
בתנאי שידעו שיש להם עוגני זהות בשכונות אלו, כלומר גורמים המאפשרים את המגורים 
בשכונה תוך שמירה על אופי הזהות הדתית ואורח החיים הרצוי עבורם. עוגנים אלו הם 

לעיתים מוחשיים ולעיתים מופשטים יותר.

93% 91%

67%

51%

7% 9%

33%

49%

חשוב מאוד/חשוב
לא חשוב

שרוב האוכלוסייה 
תהיה דומה לי

אופי שחופף
לזהותי הדתית

מספיק אנשים
שדומים לי

קבלת השירותים
המותאמים לזהות הדתית
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תרשים 9: מהם הדברים שחשוב ביותר שיהיו בשכונה?
)שיעור המדרגים את האפשרות הנוכחית כאחת מארבע החשובות ביותר(

96%

75%

65%

62%

39%

36%

12%

3%

מערכת חינוך מתאימה

פארקים/גני משחקים

מוסדות בריאות

מרכז מסחרי

מינהל קהילתי

מתקני כושר

בקרב חרדים

בית כנסת

מקווה

71%

59%

52%

46%

38%

27%

22%

14%

13%

9%

מערכת חינוך מתאימה

פארקים/גני משחקים

מקומות בילוי

מרכז מסחרי

מינהל קהילתי

מתקני כושר

בקרב דתיים

בית כנסת

מקווה

תנועות נוער

ספרייה
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או  מבנים  המקרים,  במרבית  הם,  המוחשיים  העוגנים   ,9 בתרשים  לראות  שניתן  כפי 
החיים  אורח  את  לקיים  כדי  אוכלוסייה  כל  עבור  בסיסיים  הנחשבים  ציבוריים  מתקנים 
שלה או כדי לחיות באיכות חיים סבירה. העוגנים המופשטים יותר נוגעים למידת הביטחון 
ביכולת לקבל את כל הצרכים הללו בשכונה. ככל שהשכונה מסוגלת לספק יותר צרכים 
באופן שיהלום את אופי הזהות הדתית כך תחושת הביטחון גוברת ואיתה תחושת השייכות 

לשכונה. 

לעיתים אחד העוגנים של מגורים בשכונה מסוימת הוא דווקא מגורים בסמיכות לשכונה 
בשכונת  קיימים  שלא  הדתית  הזהות  מאופי  הנגזרים  צרכים  המספקת  זו  שהיא  אחרת, 
המגורים. כפי שניתן לראות בלוח 2, הנתונים מלמדים כי גם הגרים בשכונות מעורבות 

מנהלים בהן את רוב הפעילות היום־יומית ומקבלים בשכונה מענה לרוב הצרכים שלהם.

62%

57%

53%

50%

48%

44%

40%

29%

24%

מערכת חינוך מתאימה

פארקים/גני משחקים

מקומות בילוי

מרכז מסחרי

מינהל קהילתי

מתקני כושר

בקרב חילונים

מוסדות בריאות

תנועות נוער

ספרייה
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לוח 2: באיזה שכונה את/ה מקיימ/ת את הפעולות הבאות? 

 
 בקרב המתגוררים 
בשכונות נפרדות

 בקרב המתגוררים 
בשכונות מעורבות

בשכונה סמוכהבשכונה שליבשכונה סמוכהבשכונה שלי 

21%78%41%59%עבודה

25%75%59%41%קניות תקופתיות

17%82%91%9%קניות יום־יומיות

76%23%82%18%פנאי ותרבות לילדים

68%31%66%33%פנאי ותרבות למבוגרים

71%28%74%26%ספורט

100%0%98%2%תפילה

77%22%83%17%חינוך לגיל הרך

80%19%82%18%חינוך לגילאי יסודי

70%30%60%40%קופות חולים

86%14%82%17%טיפת חלב

94%6%85%15%תנועות נוער

43%56%28%72%בית קפה

מתוך הנתונים אנו לומדים כי כפי שאין צורך ליצור הפרדת שכונות כדי להגביר רגשות 
חיוביים בין מגזרים, כך גם אין לקרוא לבטל לחלוטין את קיומן של שכונות מגורים 
נפרדות, אשר עונות על הצורך של מי שגר בהן ועל האיזון בעיר באופן כללי. קיום 
משותף בשכונות מעורבות הוא, כפי שראינו, משימה מאתגרת שאינה מתאימה לכל אחד. 
ועל אף שמגורים בשכונות מעורבות הופכים להיות נפוצים יותר ואף בלתי נמנעים, עדיין 

יש מקום לאפשר צורת חיים הומוגנית יותר. 

בסובלנות.  לקיום  ערובה  אינם  נפרדות  בשכונות  מגורים  גם  כי  להדגיש  יש  ואולם 
כאמור, מגורים בשכונות נפרדות מביאים לכך שפעמים רבות מתגלעים חילוקי דעות בין 
תתי־זרמים שונים באותו מגזר, ואז הדבר לא מגביר את הסובלנות החברתית אלא פוגע 

בה.

ואת  המרכזיות  המסקנות  את  הבא  בפרק  נציג  המחקר,  מן  הממצאים  שהועלו  לאחר 
ההמלצות שבעקבותיהן.
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לאחר שסקרנו את אופי המפגשים, את האתגרים ואת ההזדמנויות שבמגורים משותפים 
בשכונות מעורבות בהשוואה לשכונות נפרדות, נציג כאן את המסקנות העיקריות שעלו מן 
המחקר, שיהוו גם המלצות כיצד ניתן ליצור מרחבים משותפים בשכונות באופן שיגביר 

את הנכונות ההדדית לגור יחד ולא יפגע בה.

כי  עולה  מהמחקר  בשכונות.  העיקריות  המפגש  לזירות  נוגעת  הראשונה  המסקנה   .1
מתקיימים  שונה  דתית  זהות  בעלות  אוכלוסייה  קבוצות  בין  סובלנות  גילויי 
משותפים  מכנים  בסיס  על  מתקיימים  המפגש  כאשר  ביותר  התדירה  בצורה 
יותר  מועילים  כזה  יסוד  על  טווח  ארוכי  מפגשים  לזהות הדתית.  שאינם קשורים 

מאשר מפגשים מזדמנים.

חיוביים  קשרים  ביצירת  ביותר  החשובות  הזירות  שתי  כי  מלמדים  המחקר  ממצאי   
הן הבניין המשותף ומסגרות החינוך השכונתיות, ובעיקר מסגרות לגיל הרך. בשתי 
הזירות הללו המפגשים שמתקיימים נובעים מתלות הדדית וממטרות משותפות והם 
נעשים על בסיס מכנה משותף שאינו הזהות הדתית. בבניין המשותף אלו הטיפוח 
והדאגה לצורכי הבניין, סיוע בצרכים יום־יומיים, חברות בין משפחות בעלות פרופיל 

גילאים דומה, הגם שאינן משתייכות לזרם דתי דומה, ועוד.

גם במסגרות החינוך, המכנה המשותף בין האוכלוסיות אינו הזהות הדתית אלא ענייני   
חינוך, טיפול והתפתחות הילדים. מלבד עצם המפגש, בכוחן של מסגרות חינוך אלו 
ליצור אמון רב בין אנשים המשתייכים למגזרים שונים אך דואגים יחד לילדיהם. אמון 

זה ערכו לא יסולא בפז ביצירת אחווה חברתית.

בנוסף לשני אלו, קיימות, כאמור, זירות נוספות ליצירת קשרים שלא על בסיס דתי   
אלא על פי פילוחים רוחביים בהתאם לאופי, עיסוק, נסיבות החיים ותחומי העניין. 

ולהלן נביא כמה דוגמאות שעלו מן המחקר.

הורות היא אחד היסודות המרכזיים היוצרים חיבור בין אנשים. קשר בין הורים   
ושצורת  דומים,  לא רק( המתמודדים עם אתגרים  )אך  דומים  בגילאים  ילדים  בעלי 
החיים שלהם דומה — מגשר פעמים רבות על פערים דתיים. ולכן גם מפגשים קצרי 
טווח כמו קבוצות הנחיה להורים, תמיכה באימהות לאחר לידה, פעולות פנאי ותרבות 
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שמיועדות להורים ובילוי משותף סביב מסגרות החינוך, גינות המשחקים או כל מוקד 
אחד — כוחם רב ביצירת קשרים חיוביים שחוצים זהויות דתיות.

המצב  או  הגיל  הוא  ההורות,  מלבד  רוחביים,  קשרים  ליצירת  נוסף  בסיס   
המשפחתי. לאנשים בגילאים דומים ובמצב משפחתי דומה יש פעמים רבות תחומי 
עניין או צרכים דומים, שיכולים להוות זירת מפגש. פעולות פנאי, ספורט ותרבות 
המיועדות לקשישים, לאנשים בגיל העמידה, לרווקים או ליחידים, לבני נוער ולילדים 
על פי חלוקה גילאית — יוצרים קשרים על יסוד שונה מאשר הזהות הדתית. גם מפגשי 
תמיכה סביב אתגרים וצרכים של כל אחד מהגילאים הללו מהדקים את תחושת החיבור 

בין המשתתפים בהם.

סוג נוסף של חיבור שלא על בסיס אופי דתי הוא התמודדות בתחום הבריאות.  
גופניים  רפואיים  אתגרים  ואחרות,  קוגניטיביות  פיזיות,  מוגבלויות  עם  התמודדות 
או נפשיים, זמניים או ארוכי טווח — כל אלו מסוגלים ליצור קרקע פורייה ליצירת 
בהם.  והתומכים  המטפלים  בין  וגם  המתמודדים  בין  והבנה  תמיכה  חיבור,  קשרים, 
התמודדות מסוג זה, שחולקים ביניהם אנשים הגרים בסמיכות, חוצה פערי השקפה 

דתית.

ולבסוף, גם קיום מפגשים ויצירת קשרים על בסיס מגדרי מאפשרים פעמים רבות   
העמקת רגשות חיוביים בין בני ובנות קבוצות אוכלוסייה שונות.

מלבד הפילוחים הרוחביים הללו, נראה כי יש קבוצות מסוימות שמראות פתיחות   
גבוהה יותר לשונות, כגון: עולים חדשים; אנשים שאינם מגדירים עצמם כמשתייכים 
אנשים  הדתית;  זהותם  בסיס  על  כלל  עצמם  מגדירים  שאינם  או  מסוים  למגזר 
שהשתייכו בעבר למגזר מסוים וכיום משתייכים לאחר; משפחות שבהן הזהות הדתית 
אינה אחידה בקרב בני המשפחה הגרעינית או המורחבת וכדומה. אלו ואחרים יכולים 
גם כן להוות גשר וליצור חיבורים שלא על בסיס אופי הזהות הדתית בין אוכלוסיות 

המתגוררות בשכונה מעורבת.

המסקנה השנייה נוגעת למרחב הפיזי ולתפיסה שלו בעיני תושבי השכונה. מהמחקר   .2
צורך  אין  מהאוכלוסיות  אחת  כל  עבור  בטוחים  מרחבים  ליצור  כדי  כי  עולה 

במגורים בשכונות נפרדות אלא ביצירת עוגני זהות בשכונות מעורבות.

התפיסה שלפיה אוכלוסייה מסוימת יכולה לחוש ביטחון רק בסביבה אחידה או באזורים   
שהראינו  כפי  המחקר.  ממצאי  לאור  מכוחה  מאבדת   — לזה  זה  דומים  כולם  שבהם 
לעיל, מרבית התושבים יחושו בנוח במקום מגוריהם בתנאי שצרכיהם מקבלים מענה 
והם חשים חלק מקבוצה מספיק גדולה, גם אם אופייה הכללי של השכונה אינו דומה 

לאופי זהותם הדתית.
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מסקנה נוספת ששבה ועולה מהראיונות היא שחוויה חיובית של מגורים משותפים   .3
בשכונות מעורבות מתרחשות לרוב כאשר מערכות היחסים נוצרות באופן טבעי 

בין אנשים פרטיים, ולא כאשר מעורבים בעניין גורמים בעלי אינטרס. 

השכונות  ועדי  של  הקהילתיים,  המינהלים  של  כוחם  עליית  הוא  מכך  יוצא  פועל   
יותר בין  וזירות מפגש נעימים  יוזמות פרטיות מתוך השכונה ליצירת מרחבים  ושל 

אוכלוסיות.

ניתן לשפר את  לדרך שבה  עתידיים באשר  כיווני מחשבה  עולים  הללו  מתוך המסקנות 
המפגשים המתקיימים בשכונות המעורבות ולהגביר את רמת הסובלנות וההכלה בין בני 

המגזרים השונים: 

חיזוק קשרים שאינם מבוססים על השתייכות דתית ומציאת מכנה משותף אחר;  	

ו/או הבטחת המשך  האוכלוסיות  מסוגי  כל אחת  עבור  זהות בשכונות  עוגני  יצירת  	

קיומם; 

צמצום התערבות של גורמים חוץ־שכונתיים בנעשה בתוך השכונות והגברת הפעילות  	

של הגורמים השכונתיים.

הקורונה  למשבר  להתייחס  בלי  זה  בנושא  לעסוק  ניתן  שלא  נראה  סיום,  לקראת 
ולהשלכות העצומות שהוא מייצר על כל מרקם החיים השכונתי והקהילתי, ובוודאי 
על אופי הקשר ורמת הסובלנות בין המגזרים השונים. יש לציין שהשאלון נכתב והופץ 
של  הראשונים  ובשבועות  הקורונה  מגפת  פרוץ  שלפני  בתקופה  השכונות  תושבי  בקרב 
המגפה, ועל כן אין בו התייחסות לקורונה. אולם, הראיונות נערכו כאשר משבר הקורונה 
היה חלק בלתי נפרד מחיי היום־יום, וחלק מהמרואיינים התייחסו לכך בדבריהם. במספר 
גורמים להדתה  הוזכרו מנייני התפילות המתקיימים ברחובות, אשר מצד אחד  ראיונות 
מסוימת של המרחב הציבורי, אך מצד שני הם גם יוצרים זירות חדשות למפגש בין אנשים 
מאוכלוסיות שונות. נושא נוסף שעלה הוא הרגשות השליליים כלפי קבוצות אוכלוסייה 

מסוימות בעקבות המגפה וההתמודדות עמה, ובעיקר כלפי המגזר החרדי. 

מגפת  של  העתידיות  ההשלכות  לגבי  ובתחזיות  בהשערות  כאן  מלעסוק  היריעה  תקצר 
נקודות  לציין שתי  נוכל  הירושלמית בפרט.19  וזו  הקורונה על החברה הישראלית בכלל 

שקשורות לענייננו. 

19 להרחבה אודות השלכות משבר הקורונה על אוכלוסיות שונות בירושלים ראו אצל שטרן, מ׳ ווייזר, 

ירושלים למחקרי  מכון  בירושלים.  בין הקבוצות  והיחסים  )2021(. שומרים מרחק? מגפת הקורונה  ח׳ 
מדיניות.

https://jerusaleminstitute.org.il/publications/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%A7/
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האחת, כפי שהדברים נראים כרגע, לא חל שינוי מהותי ביחסי האוכלוסיות המתגוררות 
בשכונות מעורבות. 

השנייה, אופן ההתמודדות עם המגפה והטלת סגרים על שכונות מסוימות בעלות אחוזי 
תחלואה גבוהים מעלה באופן חריף יותר את שאלת תרומתן של שכונות נפרדות להגברת 
מול  ההתמודדות  על  הקלה  נפרדות  שכונות  של  קיומן  לכאורה,  החברתית.  הפתיחות 
התפשטות הנגיף. בשל ההפרדה ניתן לטפל בכל שכונה בפני עצמה, ואפילו להטיל סגר 
על שכונות בעלות אופי חרדי כמעט הומוגני, שבהן אחוזי הדבקה היו גבוהים, וזאת מבלי 
משמעותי  באופן  הגבירה  גם  השכונות  הפרדת  אולם  האוכלוסיות.  בשאר  יפגע  שהדבר 
את ליבוי המטענים השליליים שיש לכל אוכלוסייה כלפי האחרת ותרמה להגברת הדעות 
הקדומות והסטריאוטיפים בין הקבוצות השונות. וכך החוסן החברתי והערבות ההדדית, 

שהם מהגורמים החשובים ביותר להיחלצות ממשברים, נפגעו אנושות. 

משבר הקורונה הוא עוד סיבה, אפוא, להעמיד למבחן את מודל הפרדת השכונות. במובן 
הזה, דומה שהמחקר הזה נכתב בשעה המתאימה ביותר.

האינטראקציה  רמת  על  משפיעים  מעורבת  בשכונה  מגורים  אופן  באיזה  ובכן, 
החברתית ועל הסובלנות והפתיחות בין אנשים מקבוצות בעלות זהות דתית שונה?

יתרונות  אינה חד משמעית. מגורים בשכונה מעורבת הם בעלי  כפי שראינו,  התשובה, 
רבים ובעלי פוטנציאל גדול ליצירת פתיחות וסובלנות חברתית גבוהה, והמציאות מראה 
לעיתים  גוברים  נפרדות  בשכונות  בנוסף,  מתממש.  אכן  הפוטנציאל  רבים  שבמקרים 
הפיצולים התת־מגזריים שמעמיקים את הפערים הפנימיים ומעלים רגשות שליליים בין 
בני אותו מגזר. ואולם ראינו שמגורים מעורבים מלווים גם בלא מעט אתגרים, והם אינם 
מספקים ״תעודת ביטוח״ כנגד דעות ומחשבות שליליות של בני מגזר אחד כלפי השני. 
כמו כן, היחסים בין הקבוצות בשכונות תלויים במידה רבה בדרך שבה מתרחשים השינויים 
החברתיים והדמוגרפיים בשכונה וביכולת ליצור קשרים עמוקים יותר, שבהם ההיבט של 

הזהות הדתית אינו הדומיננטי אלא היבטים אחרים, כפי שהצגנו בהמלצות.

היא  המגורים  שכונות  בתוך  חיובי  אופי  בעלי  משותפים  מרחבים  יצירת  של  החשיבות 
קריטית, והיא עיקר האתגר שיעמוד לפתחה של העיר ירושלים ושל מדינת ישראל בדורות 

הבאים, כפי שנרחיב על כך בסיכום.
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סיכום

מה שנראה ברמה הפוליטית־לאומית כקונפליקט בלתי פתיר, כמשחק סכום אפס 
על  ומשאבים,  תקציבים  על  ויהודים,  ערבים  בין  וחרדים,  דתיים  חילונים,  בין 
שליטה וצביון, יכול להפוך ברמה האזורית להזדמנות: הזדמנות למפגש אינטרסים 
ורצונות, הזדמנות לשיתוף פעולה. פיתוח אזורי, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות, 
עלייה באיכות החיים — כל אלה הופכים אפשריים יותר כאשר עובדים יחד, כאשר 
יותר,  גבוהה  שלי  השכנים  של  החיים  איכות  כאשר  לגודל.  היתרון  את  ממנפים 

הביטחון האישי של הקהילה שלי גבוה יותר.

]נשיא המדינה ראובן ריבלין, ״נאום השבטים״, כנס הרצליה, 2015[

לסיכום בחרנו להביא את דבריו של הנשיא ראובן ריבלין, המבקשים ליצור מתוך האתגר 
הזדמנות. כפי שמראות תוצאות המחקר ומסקנותיו, מגורים משותפים בשכונות מעורבות 
אינם פשוטים. הם מביאים לפתח ביתו של כל אדם את השאלות, הקונפליקטים והמתחים 
החברתיים שלעיתים הוא מבקש לברוח מהם. אולם בזאת טמונה גם התקווה, ודומה כי 

אנשים מכל סוגי האוכלוסייה ערים לכך. 

במחקר נבחנה תפיסת התושבים בנוגע למגורים בשכונות משותפות. הממצאים מראים על 
פער ניכר בין מה שאנשים רואים כטובתם האישית לבין מה שהם חושבים שנכון יותר טוב 

יותר עבור ירושלים כולה, כפי שניתן לראות בתרשים 10 להלן.

ייתכן, אפוא, שמגורים בשכונות נפרדות הם נוחים יותר, מאפשרים חופש פעולה נרחב 
והסובלנות  פוגעים בתחושות האחווה  אינם  וייתכן שהם  אוכלוסיית השכונה,  לכל  יותר 
החברתית הכללית. אך אם חפצת חיים היא העיר ירושלים, היא אינה יכולה להרשות 
תומכים  זה  ממחקר  העולים  הממצאים  לחלוטין.  נפרדים  במרחבים  להתנהל  לעצמה 
בחשיבותם של מרחבי מפגש משמעותיים בין אוכלוסיות, הכוללים גם מגורים בשכונות 

מעורבות, לחיזוק חוסנה החברתי של ירושלים.
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תרשים 10: הסכמת המשתתפים להיגדים הנוגעים למגורים משותפים ואיכות חיים

על פי התחזיות הדמוגרפיות, בעוד עשורים לא רבים שיעורי האוכלוסייה והחלוקה 
כן,  ועל  כיום.  בירושלים  הקיימת  לחלוקה  דומים  יהיו  כולה  בישראל  למגזרים 
במרחבים  משותפת  להתנהלות  המודלים  בהנחלת  מרכזי  תפקיד  יש  לירושלים 
באופן  להתנהל  הירושלמים,  ויידעו  ירושלים,  תדע  אם  כאחד.  והציבוריים  הפרטיים 
משותפת  להתנהלות  תקווה  ליצור  יוכלו  הם  המשותפים,  במרחבים  שכל  ובשום  חיובי 

בישראל כולה.

ואם המחקר הזה יתרום ולו אבן ירושלמית אחת לבניין המשותף ששמו מדינת ישראל, 
והיה זה שכרנו.

70%

30%

74%

26%

כן

לא

מגורים ליד אנשים שדומים לי מעלים את 
איכות החיים שלי

כן

לא

מגורים ליד אנשים שדומים לי מעלים את 
איכות החיים של ילדיי

49%
51% כן

לא

איכות החיים בירושלים תהיה טובה יותר 
אם אנשים יגורו בקרבת אנשים שונים מהם
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נספחים

נספח א׳ — פירוט המדגם

מספר שאלונים וראיונות לפי שכונה

סך הכלראיונותשאלוניםהשכונה )מספר התושבים(

451055רוממה )24,510(

391251נווה יעקב )24,480(

351348גילה )19,900(

39544בית הכרם )17,930(

35944הר נוף )16,300(

38543קריית מנחם )10,910(

20424רסקו )5,260(

17623גבעת משואה )4,140(

11516ניות )1,650(

27969348סך הכל

מספר תצפיות לפי שכונה

סך הכלמספר תצפיות אחה״צמספר תצפיות בוקרהשכונה

6612קריית מנחם
336רוממה

358בית הכרם
4610רסקו

8210גבעת משואה
242246סך הכל

התצפיות נערכו בין התאריכים י״ב אב )2/8( — א׳ אלול )21/8(, בימי חול
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נספח ב׳ — נוסח הריאיון

שם השכונה: 	

כמה זמן את/ה גר/ה בשכונה? 	

אופי הזהות הדתית: 	

מצב משפחתי: 	

אופי השכונה בעיניך הוא: 	

מפגשים  בשכונה.  ממך  שונים  אנשים  לבין  בינך  שמתקיימים  מפגשים  לי  תאר/י  	

קבועים או מזדמנים.

מהם הדברים שהכי חשובים לך שיהיו בשכונה? 	

מהם היתרונות בלגור עם אוכלוסייה מגוונת? מהם החסרונות? 	

מתי לא תרצי לגור בשכונה מגוונת? 	

מה היית אומר/ת לאדם ששונה ממך בזהות הדתית שלו וירצה לבוא לגור בשכונה? 	

ומרקם  ליצירת מרחב בטוח  היית אומר/ת לאדם שמבקש לפעול בשכונה שלך  מה  	

חברתי מכבד לכלל האוכלוסיות?

האם עדיף לטובת העיר ירושלים שיהיו בה שכונות נפרדות או מעורבות? מדוע? 	

האם יש לך תובנות או מחשבות נוספות לחלוק איתי לגבי נושא המחקר? 	
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נספח ג׳ — נוסח השאלון

קשרים חברתיים בשכונה

שלום, שמי תהילה ביגמן ואני בוחנת לצורך עבודת מחקר את אופי הקשרים החברתיים 
המתקיימים ביניכם לבין אנשים הגרים בשכונתכם, ובמיוחד ביניכם לבין אנשים השונים 

מכם באופי הזהות הדתית.

השאלון אורך כעשר דקות והוא אנונימי לחלוטין. פרטיכם לא יועברו לאף גורם חיצוני.

ולכל שאלה אפשר לפנות אליי  ירושלים למחקרי מדיניות  המחקר נעשה במסגרת מכון 
.tehilab@jerusaleminstitute.org.il בכתובת המייל

ניתן לענות על השאלון במחשב וגם בטלפון נייד.

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

באיזו שכונה מבין השכונות הבאות את/ה גר/ה?  .1
גילה  -

בית הכרם  -
רסקו  -

נווה יעקב  -
ניות  -

קריית מנחם — עיר גנים  -
גבעת משואה  -

רוממה  -
הר נוף  -

כמה זמן את/ה גר/ה בשכונה?  .2
פחות משנתיים  -

שנתיים עד חמש שנים  -
חמש עד עשר שנים  -

עשר עד עשרים שנה  -
מעל לעשרים שנה  -

האם את/ה גבר או אישה?  .3

שנת לידה  .4
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האם מתגוררים איתך ילדים במשק הבית? באילו גילאים?  .5

האם את/ה: חילוני/ת מסורתי/ת דתי/ה חרדי/ה אחר ________  .6

בעיניי אופי השכונה שלי הוא: דתי/ חרדי/חילוני/ מעורב/ אחר ______  .7

באיזו מידה את/ה מסכימ/ה עם המשפטים הבאים?  .8
אני אוהב/ת לגור בשכונה שלי  -  

בדרך כלל היחסים ביני לבין האנשים בשכונה שלי הם חיוביים  -  
יפריע לי אם אנשים עם זהות דתית שונה משלי יבואו לגור בשכונה שלי  -  

השכונה שלי מגוונת מבחינת אופי הזהות הדתית  -  
הייתי רוצה שיהיו בשכונה גם אנשים שונים ממני  -  

אני חושב/ת שחשוב שיהיו בשכונה אנשים מכל סוגי הזהות הדתית  -  
מעניין אותי לגור ליד ולהכיר אנשים אחרים ממני  -  

אני רוצה שהילדים שלי יגדלו בסביבה הדומה לזהות הדתית שלי  -  
אני מרגיש/ה שאורח החיים שלי מאויים בשכונה שלי  -  

עד כמה חשוב לך שיהיו בשכונה שלך המאפיינים הבאים:  .9
שרוב האוכלוסייה תהיה דומה לי  - 

שיהיו בשכונה מספיק אנשים שדומים לי  - 
לזהות  שמותאם  באופן  להם  זקוק  שאני  השירותים  את  בשכונה  לקבל  שאוכל   - 

הדתית שלי
שלשכונה יהיה אופי התואם את הזהות הדתית שלי  - 

מהם ארבעת המוסדות/השירותים שהכי חשוב לך שיהיו בשכונה?  .10
מוסדות בריאות  -  

מקווה  -  
מקומות בילוי  -  

תנועת נוער  -  
ספרייה  -  

מתקני כושר  -  
בית כנסת  -  

מערכת חינוך  -  
גני משחקים  -  
מרכז מסחרי  -  

מינהל קהילתי  -  
אחר_____   -  
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באיזו שכונה את/ה מקיימ/ת את הפעולות הבאות:  .11
בילוי בפאב  -  

פעילות ספורט  -  
תפילה  -  

שירותי בריאות בקופת חולים  -  
טיפת חלב  -  

מסגרות חינוך לגיל הרך )מעונות, משפחתונים, פעוטונים(  -  
מסגרות חינוך לגילאי יסודי  -  

קניות יום־יומיות  -  
ישיבה בבית קפה/מסעדה  -  

תנועת נוער  -  
עבודה  -  

קניות תקופתיות  -  
חוגים ופעילויות פנאי למבוגרים  -  

חוגים ופעילויות פנאי לילדים  -  

מה מבין הדברים הבאים יפריעו לך מאוד אם יהיו בשכונה שלך?  .12
ישיבה  - 

צפירה בכניסת שבת  - 
בית כנסת  - 

לכלוך במרחב הציבורי  - 
בית קפה  - 

פעילויות של המינהל הקהילתי או הספרייה שלא מתאימות לזהות הדתית שלך  - 
אנשים ששונים ממני בגינות המשחקים  - 

פאב  - 
בית ספר חרדי  - 

מקווה  - 
מתקני ספורט  - 

כבישים סגורים בשבת  - 
חנויות פתוחות בשבת  - 

אחר____   - 

היכן את/ה רואה בשכונה אנשים ששונים ממך באופי הזהות הדתית?  .13
בגינת המשחקים  -  

בספרייה  -  
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בחנות המכולת או בחנויות אחרות  -  
בתנועת הנוער  -  

בפעילויות שכונתיות/קהילתיות  -  
כמעט לא פוגש אנשים שונים ממני  -  

בקופת חולים  -  
במסגרות החינוך של הילדים )משפחתונים, מעונות, גנים, בתי ספר(  -  

במנייני תפילה  -  
במסגרת בייביסיטר  -  

בטרמפים קבועים  -  
בחדר המדרגות  -  

בטיפת חלב  -  
בפעילויות של המינהל הקהילתי  -  

רק מחוץ לשכונה  -  
בשיעורים או בהרצאות  -  

בבית הכנסת  -  
אחר_____   -  

כשאת/ה רואה אנשים שונים ממך את/ה בדרך כלל:  .14
מתעלמ/ת  -  

מדבר/ת בעניינים טכניים בהתאם לצורך  -  
משתתפ/ת בשיחה אם פונים אלי  -  

יוזמ/ת שיחה  -  
משתדל/ת לקשור קשרי ידידות  -  

אחר  -  

באיזו מידה את/ה מסכימ/ה עם המשפטים הבאים?  .15
לאנשים חרדים לא אכפת מניקיון המרחב הציבורי  - 

המרחב הציבורי צריך להיות ניטרלי  - 
לסביבה  ואז  לעצמם  כל  קודם  לדאוג  כלל  בדרך  נוטים  וחרדים  דתיים  אנשים   - 

שלהם
אנשים חילונים לרוב לא מתחשבים בצרכים של אנשים דתיים וחרדים  - 

החילונים היום קיצוניים יותר מאשר פעם  - 
אנשים חילונים נדרשים ליותר פשרות על מנת לחיות עם אנשים ששונים מהם  - 

אנשים דתיים וחרדים מזלזלים יותר מאנשים חילונים בחוקי תכנון ובנייה  - 
אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות הם פחות ערכיים  - 
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לא ייתכן שמרחב ציבורי הוא ניטרלי  - 
החרדים היום קיצוניים יותר מאשר פעם  - 

ילדיי  על  תשפיע  ממני  ששונים  אנשים  עם  שאינטראקציה  מכך  מפחד/ת  אני   - 
לגדול באורח חיים שונה מכפי שהייתי רוצה שיגדלו

הדתיים היום קיצוניים יותר מאשר פעם  - 
אנשים דתיים נדרשים ליותר פשרות על מנת לחיות עם אנשים ששונים מהם  - 

סמנו כן/ לא:  .16
החיים  איכות  את  מעלים  הדתית  הזהות  באופי  לי  שדומים  אנשים  ליד  מגורים   - 

שלי
החיים  איכות  את  מעלים  הדתית  הזהות  באופי  לי  שדומים  אנשים  ליד  מגורים   - 

שלי
איכות החיים בירושלים תהיה טובה יותר אם אנשים יגורו בקרבת אנשים שונים   - 

מהם
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ירושלים היא העיר המגוונת בישראל מבחינת אופי האוכלוסייה, אך בשל התפתחויות היסטוריות 
ותפיסות תכנוניות שרווחו במשך השנים, מצויה בה הפרדה רבה בין קבוצות האוכלוסייה השונות. 

המחקר הנוכחי מתמקד בשכונות המעורבות בירושלים – שכונות שבהן גרה אוכלוסייה יהודית מגוונת 
מבחינת אופי הזהות הדתית. במסגרת המחקר נבחנו תשע שכונות ירושלמיות השונות זו מזו ברמת 

ההומוגניות הדתית ובתהליכים החברתיים של השתנות האוכלוסייה. בעזרת שימוש במגוון כלי מחקר, 
המחקר מתמקד בנקודת מבטם של התושבים ומשרטט את תפיסתם לגבי האתגרים וההזדמנויות 

במגורים בשכונות מעורבות. בסיום המחקר מוצגות המלצות באשר לאופן שבו ניתן למצות את 
הפוטנציאל החברתי ממגורים בשכונות מעורבות, לשפר את אופי המפגשים בין האוכלוסיות בשכונות 

ולהגביר את הסובלנות ההדדית ביניהן. 

המחקר נכתב במסגרת פרויקט מרחבים משותפים בשיתוף קרן קונרד אדנאואר בישראל.

תהילה ביגמן, חוקרת במכון, דוקטורנטית ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. 
עוסקת במחקריה בתהליכי העומק שמתרחשים בקרב האוכלוסיות השונות בירושלים, בדגש על 

האוכלוסייה החרדית ואוכלוסיית מזרח ירושלים. 

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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