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הקדמה

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא המכון המוביל בישראל בחקר המציאות המורכבת והמרקם הייחודי 
ירושלים בת  את  הייחודיים המאפיינים  1978, מתמקד באתגרים  ירושלים. המכון, שהוקם בשנת  של 

זמננו, ומספק ידע מחקרי נרחב ומעמיק לקובעי מדיניות, לאנשי אקדמיה ולקהל הרחב.

ירושלים עם  אני מבקש לברך אותך על מינויך, ובהזדמנות זו גם שמח להציג בפניך את מסמך זה: 
הפנים קדימה: קובץ המלצות לממשלה ה־37.

המסמך מציג תמונה עדכנית של ירושלים לצד המלצות אופרטיביות לקידומה של העיר במגוון רחב של 
נושאים, ובהם: כלכלה, ביטחון, חינוך, איכות חיים והגירה. מטרת המסמך לספק לממשלה ולקובעי 
המדיניות את עיקרי הממצאים, התובנות וההמלצות מתוך מחקרים שערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות 

בשנים האחרונות.

אני מקווה שההמלצות המוצעות במסמך יסייע לך בעבודתך למען ירושלים — העיר הגדולה, החשובה 
והתובנות  המחקרים  את  בהרחבה  ולהציג  עמך  להיפגש  נשמח  תושביה.  ולמען   — בישראל  והמגוונת 
שתמציתן מופיע בעמודים אלו, וכן לעמוד לרשותך בכל עניין הקשור לחשיבה, לנתונים ולמידע על עיר 

הבירה. 

בברכה,

ד״ר דוד קורן
מנכ״ל
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ירושלים: נתונים כלליים
יאיר אסף־שפירא, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ירושלים היא העיר הגדולה באוכלוסייתה מבין ערי ישראל, ומתגוררים בה קרוב למיליון תושבים 
)975,300 תושבים לפי אומדן לספטמבר 2022(. תל אביב, העיר השנייה בגודלה, מונה פחות מחצי 
מזה )471,500(. תושבי העיר ירושלים מהווים כ־10% מתושבי המדינה, ושיעור זה לא השתנה באופן 
והיא העיר השלישית בשטחה, לאחר  126 קמ״ר,  1970. שטח השיפוט של העיר עומד על  ניכר מאז 
דימונה וערד. שטח השיפוט של ירושלים גדול יותר משטחן של חלק מהמועצות האזוריות בישראל, כגון 

המועצה האזורית גזר )114 קמ״ר( ודרום השרון )96 קמ״ר(.

ירושלים היא העיר בעלת האוכלוסייה היהודית הגדולה בישראל, האוכלוסייה הערבית הגדולה 
בישראל, והאוכלוסייה החרדית הגדולה בישראל. שלוש קבוצות האוכלוסייה העיקריות המתגוררות 
בעיר הן יהודים לא־חרדים )32%(, יהודים חרדים )29%( ]סה״כ יהודים: 61%[, וערבים )39%(. הקטנה 
מבין שלוש קבוצות אלו — האוכלוסייה החרדית — מונה 270,000 תושבים, כגודלה של חיפה, העיר 

השלישית בגודלה בישראל. 

לאורך השנים חלקה היחסי של האוכלוסייה הערבית בירושלים נמצא בעלייה, אך שיעור העלייה מתמתן 
ככל ששיעור הפריון הכולל )מספר הילדים שיולדת אישה( בחברה הערבית יורד. בירושלים שיעור 
הפריון הכולל עומד כיום על 3.0 ילדים לאישה במגזר הערבי, לעומת 4.3 ילדים לאישה במגזר היהודי. 

לשם השוואה, בישראל שיעור הפריון הכולל במגזר הערבי הוא 2.8, לעומת 2.9 במגזר היהודי.

אוכלוסיית ירושלים צעירה יחסית. אחוז הילדים עד גיל 15 מכלל האוכלוסייה בירושלים עומד על 
33% בקרב היהודים )לעומת 27% בישראל( ו־35% מהערבים )לעומת 32% בישראל(.

במקביל לגידול האוכלוסייה בעיר, ירושלים מתאפיינת במאזן הגירה שלילי, שערכו נותר יציב 
בכ־25 השנים האחרונות. ככלל, ערים גדולות מתאפיינות במאזני הגירה שליליים. לדוגמה, בשנת 2020 
תשע הערים הגדולות בישראל )200,000 תושבים ומעלה( התאפיינו במאזני הגירה שליליים. בשנת 
2020 מאזן ההגירה בירושלים היה 7,800-, כיוון ש־18,800 תושבים עזבו את העיר ו־11,000 תושבים 
עברו אל העיר. בתל אביב מאזן ההגירה בשנה זו היה 1,300- )20,700 עוזבים ו־19,400 נכנסים(. 

בשנת 2021 מאזן ההגירה של ירושלים היה 10,800-, אך יש לציין כי שנה זו הייתה חריגה.
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ירושלים היא מרכזו של מטרופולין, אחת מארבע המטרופולינים בישראל על פי הגדרת הלמ״ס )תל 
אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע(. המטרופולין משתרעת מעפרה בצפון ועד גוש עציון בדרום, מבית 
שמש במערב ועד סביבות מעלה אדומים במזרח, והיא מונה כ־1.4 מיליון תושבים )מכאן שהעיר ירושלים 
מהווה למעשה את רוב המטרופולין — 69%(. נתונים אלו אינם כוללים אוכלוסייה פלסטינית המתגוררת 
גדול מהמטרופולין  חלק  מהווה  העובדה שהעיר עצמה  ירושלים.  לעיר  קרבתה  למרות  יו״ש,  בשטחי 
יוצרת קושי במימוש היתרון הטמון במבנה המטרופוליני. מטרופולין תל אביב, לשם השוואה, מונה 4.1 

מיליון תושבים, והעיר תל אביב מהווה רק 11% מהמטרופולין.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים נמוך יחסית, ועומד על 65% בקרב גילי העבודה העיקריים 
)לעומת 80% בישראל(. שיעור זה נובע בעיקר משיעור השתתפות נמוך מאוד של נשים ערביות )26%( 
)48%(. שיעור התעסוקה  גברים חרדים  ושל   ,)40% ביחס לערביות בישראל,  גם  נמוך מאוד  )שיעור 
העוני  לקו  נמצאים מתחת  בירושלים  32% מהיהודים  בעיר:  עוני  גבוה של  יוצר שיעור  יחסית  הנמוך 
)לעומת 16% בישראל(, ו־70% מהערבים בירושלים נמצאים מתחת לקו העוני )לעומת 39% בישראל(. 
נתוני האפיון החברתי־כלכלי שמפרסמת הלמ״ס מציבים את העיר באשכול 2 מתוך 10. הדירוג באשכול 
הנמוך נובע בעיקר משתי קבוצות אוכלוסייה גדולות בעיר המתאפיינות באפיון כלכלי נמוך )רמת שכר 

נמוכה(, וגם באפיון נמוך מבחינות אחרות — דמוגרפית )משקי בית גדולים( ומבחינת השכלה גבוהה.

הגירה	לירושלים	וממנה,	2020

מירושליםלירושלים

11,00018,800
סה״כ

	מכון	ירושלים	למחקרי	מדיניות
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 שיעור	השתתפות	בכוח	העבודה*	בירושלים,
לפי	קבוצת	אוכלוסייה	ומגדר,	2021

71%69%

82%26%

משתתפיםמשתתפים

משתתפותמשתתפות

יהודים

ם
שי
נ

ם
גברי

ערבים

* בקרב בני 64-25

	מכון	ירושלים	למחקרי	מדיניות

מחירי הדירות בירושלים גבוהים יחסית לישראל, אך לא באופן קיצוני. מנתוני עסקאות המכירה 
עולה כי בשנת 2021 דירה יד שנייה בגודל 5-4.5 חדרים בירושלים עלתה 2.97 מיליון ש״ח. זהו מחיר 
גבוה לעומת המחיר הממוצע של דירה דומה בישראל )2.08 מיליון ש״ח( אך משמעותית נמוך מהמחיר 
נתניה,  ברק,  בני  )בערים  אביב  תל  בסביבת  מהערים  לחלק  ודומה  ש״ח(,  מיליון   5.05( אביב  בתל 

ראשל״צ, חולון, בת ים, כפר סבא ורמת גן, דירה דומה עלתה 3.1-2.5 מיליון ש״ח(.
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מנועי צמיחה כלכליים לירושלים
נטע פורזיקי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 ירושלים, בירת ישראל, היא העיר הגדולה במדינה. בירושלים מתגוררים כיום 975,300 תושבים, שמהווים 
משרדי  הכנסת,  רבים:  מדינתיים  מוסדות  יושבים  שבירושלים  אף  על  ישראל.  תושבי  מכלל  כ־10% 
אתגרים  של  שורה  עם  מתמודדת  ירושלים  ועוד,  חולים  בתי  תרבות,  מוסדות  אוניברסיטה,  ממשלה, 
כלכליים וחברתיים. נכון לשנת 2022, היא מדורגת באשכול 2 במדד החברתי־כלכלי של הלמ״ס, ושיעור 

הנפשות החיות מתחת לקו העוני בירושלים עומד על 416,400 )43% מהתושבים(.

על מנת לחזק את חוסנה הכלכלי של ירושלים, חשוב לזהות את היתרונות היחסיים שלה ואת 
הפוטנציאל הכלכלי הטמון בה. לירושלים מספר מנועי צמיחה שיש לתחזק אותם ולהשקיע בהם. 
השקעה בתחומים אלו צפויה לחזק את מעמדה של ירושלים כעיר בירה מתפתחת ומשגשגת, בעלת 
חוסן כלכלי. מנועי צמיחה אלו זוהו לאורך השנים האחרונות וקיבלו חיזוק במסגרת תוכניות חומש 
ממשלתיות: ״תוכנית הצמיחה״ )החלטה מס׳ 3696 מיום 6.06.2005(; ״תוכנית מרום״ )החלטה מס׳ 3238 
מיום 29.5.2011(; ״תוכנית היובל״ )החלטה מס׳ 1483 מיום 2.06.2016( ו״תוכנית לביא״ )החלטה מס׳ 
1512, שהתקבלה ביום ירושלים האחרון, 29.05.2022(. תוכנית לביא תוקצבה ב־645,500,000 ש״ח, 

והיא מתמקדת בחמישה תחומים: אקדמיה, תעסוקה, תיירות, עיר ממשל ופיתוח תשתיות תומכות.

להלן נסקור בקצרה את מנועי הצמיחה העיקריים של העיר ונציג המלצות לחיזוק תחומים אלו.

1. אקדמיה
למדו  תשפ״א  בשנה״ל  עולמי.  שם  בעלי  מוסדות  חלקם  רבים,  אקדמיים  מוסדות  פועלים  בירושלים 
בירושלים כ־40,100 סטודנטים, מתוכם 21,800 באוניברסיטה העברית, 13,600 במכללות האקדמיות 
בעיר ו־4,600 במכללות האקדמיות לחינוך. מדי שנה מצטרפים לאקדמיה בירושלים אלפי סטודנטים 
מתוך העיר ומחוצה לה. בשנה״ל תש״פ )2019/20(, כ־80% מהסטודנטים באוניברסיטה העברית לא 

היו ירושלמים במקור, וכך גם כ־63% מהסטודנטים במכללות האקדמיות בירושלים.
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לסטודנטים בירושלים יש חלק משמעותי במרקם העירוני, הם מהווים כוח עבודה איכותי ומשפיעים 
על תדמית העיר ועל יכולתה למשוך אוכלוסיות נוספות לעבור לירושלים ולהשתקע בה. לסטודנטים 
תרומה רבה לאופייה של העיר ולפיתוחה בהיבטי תרבות, עירוניות, כלכלה וחברה. בשונה מקבוצות 
אחרות בעיר, הם אינם זקוקים לאספקת שירותים אינטנסיבית, אך ישנם שני שירותים קריטיים עבורם: 
תחבורה ציבורית ושוק דירות להשכרה. מלבד שירותים אלו הם גם צרכנים של שירותי תרבות ופנאי, 
ויש להם תרומה רבה להיותה של העיר תוססת. לפי נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מרבית תושבי 
ירושלים שאינם ירושלמים במקור, הגיעו לעיר כאשר היו סטודנטים וביקשו ללמוד בירושלים. 
יהיה לנקוט בפעולות לעידוד מגורים  נכון  לפיכך, כדי להגדיל מספר הירושלמים האקדמאים, 

בעיר אשר מתמקדות בשלב זה של הלימודים האקדמיים.

2. הייטק וביוטק
תעשיית ההייטק והביוטק )ביוטכנולוגיה( נחשבות לקטר משמעותי בשוק התעסוקה ול״גולת הכותרת״ 
חולים  בתי  פועלים  בירושלים  הביוטק:  בתחום  יחסי  יתרון  יש  לירושלים  איכותית.  תעסוקה  של 
ואוניברסיטה הנמצאים בשורה אחת עם המוסדות הטובים בעולם. כמו כן, כ־10% מחברות הביוטק 

בישראל יושבות בירושלים.

לפי נתוני IVC, בשנת 2020 פעלו בירושלים 540 חברות הייטק. מדובר בגידול של 53% ביחס לשנת 
חברות  במספר   27% של  גידול  נרשם  חל   2020-2015 השנים  בין  חברות.   352 בעיר  פעלו  אז   ,2015
2020. תעשיית הביוטק  2015 ל־151 חברות בשנת  הביוטק היושבות בירושלים, מ־119 חברות בשנת 
בירושלים מהווה חלק משמעותי מכלל חברות ההייטק הפועלות בעיר. בשנת 2020, 29% מהחברות 

בתחום הייטק בירושלים היו חברות ביוטק )לעומת 19% בישראל(.

 מכללות
אקדמיות

 מכללות
אקדמיות לחינוך

 האוניברסיטה
העברית

סטודנטים

סה״כ

 40,100 
 13,600  4,600  21,800 

סטודנטים	באוניברסיטה	העברית	ובמכללות	האקדמיות	בירושלים,	
תשפ"א	(2020/21)
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3. תיירות
ירושלים היא עוגן תיירות מוביל במדינת ישראל. בשל ייחודה התרבותי והדתי של ירושלים, ובשל 
ריבוי האתרים ההיסטוריים והארכיאולוגיים המרוכזים בה, העיר מושכת אליה מדי שנה רבבות מבקרים 
מהארץ ומהעולם. לפי סקר של משרד התיירות, בירושלים נמצאים עשרת האתרים המתוירים ביותר 
גם  נמדדות  העיר  כך שהכנסות  גבוה,  בירושלים  התיירות  בענף  המועסקים  מספר  כן,  כמו  בישראל. 
בכסף שנכנס לעיר בעקבות צריכה של תיירים וגם בהכנסות התושבים מתעסוקה בענף התיירות. לפיכך, 

התיירות היא ממנועי הצמיחה הייחודיים והמשמעותיים ביותר של העיר.

בין השנים 2020-2016 נרשמו גידולים משמעותיים בתנועות התיירים בירושלים, ובמהלך תקופה זו 
נשברו שיאי לינות התיירים במלונות התיירות בירושלים, בשיעורים גבוהים בהשוואה לערים אחרות 
הקורונה,  משבר  בעקבות  לקיפאון  נכנסה  בירושלים  התיירות  תעשיית   ,2020 ממרץ  החל  בישראל. 

ובשנת 2021 החלה להירשם התאוששות הדרגתית של תעשיית התיירות בעיר. 

בשנים 2021-2016 פדיון מלונות התיירות בירושלים גדל ב־50%, והפער בינו לבין הפדיון במלונות תל 
אביב-יפו ואילת הצטמצם באופן ניכר. בשנים 2021-2016 מצבת חדרי המלון בעיר גדלה ב־7%, והיא 

צפויה להוסיף ולגדול בעתיד, עם פתיחת מתחם הרכס ורובע הכניסה לעיר.

יחד עם זאת, נכון להיום, אין בירושלים מספיק אפשרויות לינה במחירים זולים והיצע המסעדות 
ואירועי התרבות והפנאי מצומצם ביחס לערים גדולות אחרות.

4. בריאות
בירושלים ממוקמים כמה מבתי החולים הטובים בארץ. עובדה זו ממצבת את העיר כמוקד משיכה לחולים 
בירושלים  לענף הבריאות  הבריאות.  לעובדים ממקצועות  וכמוקד משיכה  איכותי  טיפול  המחפשים 
יש פוטנציאל משמעותי לגדול ולהוות מנוע צמיחה ומוקד משיכה לעיר. זאת באמצעות פיתוח 
והרחבת הפוטנציאל הטמון בתיירות הרפואית, לצד השקעת מאמצים בשימור ובהגדלת מספר 

עובדי הבריאות האיכותיים הגרים בירושלים ובסביבתה.
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המלצות

ולמתן  הלימודים,  בזמן  בעיר  בתעסוקה  להשתלב  סטודנטים  לעידוד  לפעול  יש  אקדמיה:   
שירותים  לפיתוח  פעולות  לצד  זאת  הלימודים.  סיום  לאחר  בירושלים  להישארותם  תמריצים 
אשר חיוניים עבורם: שיפור התחבורה הציבורית, הגדלת היצע הדירות להשכרה והגדלת היצע 

אירועי התרבות והפנאי בעיר.

הייטק וביוטק: יש לפעול למיתוג ירושלים כ״בירת הביוטק של ישראל״ ולחיזוק הקשרים בין   
בתי החולים לחברות הביוטק הפועלות בעיר. כמו כן, יש להמשיך לתמרץ ולסייע לחברות הזנק 

)סטארט־אפ( קטנות, המהוות את חלק הארי של חברות ההייטק בירושלים.

תוך  הקורונה,  לאחר  בירושלים  התיירות  תעשיית  ולהתאוששות  לסיוע  לפעול  יש  תיירות:   
התמקדות בתיירים ממדינות ממוקדות, בעלות פוטנציאל תיירותי גבוה. יש לפעול לקדם את 
אפשרויות הלינה הזולות בעיר, להגדיל את היצע המסעדות בעיר ולספק לתיירים אפשרויות 

בילוי והסעדה נוספות בסופי שבוע.

הרפואה  עובדי  מספר  ולהגדלת  בירושלים  הרפואית  התיירות  לחיזוק  לפעול  יש  בריאות:   
המתגוררים בעיר ובסביבתה.
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ירושלים כ״עיר ממשל״
אראלה גנן וד״ר שרית בן שמחון־פלג, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מהי עיר ממשל? 
עיר ממשל בהגדרתה היא עיר בירה שבה יושבים מוסדות הממשל המרכזי של מדינה: משרדי הממשלה, 
הפרלמנט, בית המשפט העליון ומוסדות שלטוניים נוספים. אולם אין די בכך: עיר ממשל מוצלחת היא 
ויחסי גומלין בין שחקנים, המרכיבים את מה שמכונה במחקר  כזו בה מתקיימים רשת קשרים 
מתקבלות;  החלטות  קורים׳:  ׳הדברים  שבה  העיר  זוהי   .)Networks Policy( מדיניות׳  ׳רשתות 
מדיניות מתעצבת; ארגוני החברה האזרחית מנהלים יחסי גומלין עם הממשל — מאתגרים אותו מחד, 
ועובדים איתו בשיתוף פעולה מאידך; סטודנטים מתמחים במשרדי הממשלה; עיתונאים ואנשי תקשורת 

נפגשים עם פוליטיקאים; ומשלחות זרות מגיעות להתארח. 

ממשל  בעיר  העירוני.  במרקם  מרכזי  חלק  מהווה  הממשל  שבה  עיר  היא  מוצלחת  ממשל  עיר 
משגשגת הקשרים בין השחקנים )אקו־סיסטם( מייצרים שיתופי פעולה, ידע חדש ואינטראקציות 

כלכליות. 



16

2022, הוחלט בין היתר  1512 לפיתוח כלכלי של העיר ירושלים, שהתקבלה במאי  בהחלטת הממשלה 
לפעול ״למיצוב ועיגון הבירה כעוגן שלטוני וכמרכז של כלכלת ממשל״.

ירושלים כעיר ממשל: אתגרים עיקריים

1. המגזר הציבורי בירושלים

משרות בשירות המדינה: נכון לאפריל 2021, 23% ממשרות שירות המדינה ממוקמות בירושלים, אך  א. 
רק 12% מעובדי שירות המדינה מתגוררים בעיר. כמו כן, על אף שלמעלה ממחצית )52%( ממשרות 
מתגוררים  הבכירים  מהעובדים   31% רק  בירושלים,  ממוקמות  בישראל  הציבורי  במגזר  הבכירים 

בעיר. כלומר — כשני שלישים מהבכירים שעובדים בירושלים מתגוררים מחוצה לה.

הממשלתיות  היחידות  העברת  על  הורתה  אשר  הממשלה  החלטת  ממשלתיות:  וחברות  יחידות  ב. 
לירושלים הצליחה להעביר בפועל לירושלים 19 יחידות ממשלתיות מתוך 149 היחידות הרלוונטיות 
)13%(. 40 יחידות נמצאות בתהליך מעבר )27%(, 47 קיבלו פטור )32%(, ועבור 43 יחידות טרם 

התקבלה החלטה )28%(. 

 94 מבין  מירושלים,  לפעול  חוק  פי  על  מחויבות  אינן  למרות שאלו  לחברות הממשלתיות,  באשר    
ישנה   19 )עבור  לירושלים  חברות   28 להעברת  היתכנות  ישנה  הפעילות,  הממשלתיות  החברות 

היתכנות למעבר מלא, ועבור תשע חברות יש היתכנות למעבר המטה(.

השחקנים במרחב: עיר ממשל כוללת בתוכה מרכיבים שונים, ואלו יחד מייצרים את האקו־סיסטם  ג. 
הממשלי. למרבה הצער, למרות הפוטנציאל העצום של ירושלים, היא רחוקה מלהיות עיר ממשל 
את  ממצים  אינם  בה  שנמצאים  ואחרים  בעיר,  מצויים  אינם  רבים  רלוונטיים  שחקנים  מוצלחת. 

הפוטנציאל הטמון בקיומם ובקשרים בינם לבין השחקנים האחרים. 

(19,200)

23%

(1,810 935)

1/3
(290)

51%

15,000
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תקשורת ארצית: במחוז ירושלים נמצאים משרדיהם הראשיים של עשרה גופי תקשורת ארצית,   
מחציתם כלי תקשורת הפונים לקהל חרדי.

מכון  ובהם  מכוני מחקר בארץ(,   113 )מתוך  מכוני מחקר   45 יושבים  בירושלים  מכוני מחקר:   
המחקר הגדול בישראל — קרן המחקרים על יד הסתדרות מדיצינית הדסה — המעסיק כ־300 

עובדים. 

מגזר שלישי: בירושלים יושבים 3,520 ארגוני מגזר שלישי, פי 2.6 ממספר הארגונים היושבים   
בתל אביב )1,335(. 

ו־8 קונסוליות. לשם  3 שגרירויות  יושבות  2021,בירושלים  נכון לתחילת שנת  זרות:  נציגויות   
ראשון  גן,  רמת  )הרצליה,  מרכז  מחוז  ובשאר  כ־60 שגרירויות,  יושבות  אביב  בתל  השוואה, 

לציון( יושבות כ־30 שגרירויות נוספות.

4% מהשדלנים במאגר השדלנים של הכנסת הם נציגים של חברות לובינג  חברות לובינג: רק   
היושבות בירושלים, ו־51% הם נציגים של חברות היושבות בתל אביב. 

2. קשרים ויחסי גומלין — שיתופי פעולה וחדשנות

בזירה העסקית ירושלים ״מפסידה״ לתל אביב ואינה מממשת את הפוטנציאל שלה:

בשנת 2020 היקף ההתקשרויות של מטה משרד האוצר עם המגזר העסקי בתל אביב היה גדול כמעט   
פי שישה ביחס להיקף ההתקשרויות עם המגזר העסקי בירושלים. 

 38.3 של  בהיקף  בירושלים,  העסקי  המגזר  עם  המשרד  של  התקשרויות  כ־505  נרשמו  זו  בשנה   
מיליון ש״ח, לעומת כ־375 התקשרויות של המשרד עם המגזר העסקי בתל אביב, בהיקף של 217.5 
מיליון ש״ח. למעשה, בשנה זו חברות תל אביביות זכו ב־25% מהפעילות העסקית של משרד האוצר, 

לעומת 4% בלבד בקרב חברות ירושלמיות.

3. קריית הלאום כמרחב עירוני

מרחב קריית הלאום כוללכ־550 דונם. 40% מהשטח משמש למבני ציבור, 37% לשטחים פתוחים, 21% 
ועוד, לפחות 1,400  במרחב אין כלל שטחי מסחר ומגורים. זאת  ו־3% שימושים אחרים.  לדרכים, 
מעובדי קריית הלאום מתגוררים במרחק של עד שני קילומטר ממנה, אך בפועל קריית הלאום אינה 
ידידותית להולכי רגל ורוכבי אופניים: היא משופעת גדרות, הכניסות למבנים אינן פונות לרחוב, חלק 

מהכניסות נעולות באופן קבוע, ושבילי האופניים הקיימים בה מעטים.
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המלצות

השלמת העברת היחידות הממשלתיות לירושלים: מוצע לפעול בהקדם להשלמת מעברן של   
היחידות הארציות של משרדי הממשלה לירושלים, בהתאם לקבוע בהחלטות ממשלה מס׳ 1661 

ו־1605. זאת באמצעות צוות ממשלתי ייעודי שיהיה אמון על קידום הנושא.

תיקון חקיקה למשיכת חברות ממשלתיות לעיר: מוצע לקדם תיקון חקיקה לחוק החברות   
הממשלתיות אשר יקבע כי מיקומה של חברה ממשלתית בעיר ירושלים ייכלל בקווי הפעולה 
לפי  תפעל  ממשלתית  חברה  לפיו  בחוק,  הקבוע  המנחה  לכלל  )כסייג  ממשלתית  חברה  של 
השיקולים העסקיים שלפיהם פועלת חברה לא־ממשלתית(. נקודת המוצא היא שנוכחות רבה 
יותר של גופי ממשלה בעיר עשויה לייצר השפעות חיוביות על כלכלת העיר, והדבר יבוא לידי 
ביטוי בהגדלת ההיצע של תעסוקה איכותית, בפיתוח תשתיות וביצירת מקומות עבודה חדשים 

אשר יספקו שירותים לחברות הממשלתיות ולעובדיהן.

תיקוני חקיקה לחיזוק המגזר הציבורי בעיר: מומלץ לקדם תיקוני חקיקה כדי למנוע תמריץ   
שלילי מפני מעברן של יחידות ממשלתיות וגופים אחרים לעיר. למשל — ביטול הזכאות של 
וכן  בירושלים(,  תקפה  שאינה  )הנחה  בארנונה  להנחה  הארץ  ברחבי  הממשלתיות  היחידות 
קביעה ברורה בנוגע לפטור מתשלום מע״מ בקרב מלכ״רים שניגשים למכרזים של הממשלה 

והעירייה.

לפיתוח  ירושלים  עיריית  מהלכי  את  להמשיך  מומלץ  עירוני:  כמרחב  הלאום  קריית  חיזוק   
ויישום תוכנית אב למתחם קריית הלאום ונגישותו לסביבתו, תוך שיתוף מגוון גופי מדיניות, 
תשתית, גורמי אבטחה ומשאבי אנוש בממשלה ומגוון השחקנים המרכיבים את האקו־סיסטם 
הממשלי. זאת במטרה לפתח את מתחם קריית הלאום כאזור עירוני שימשוך אליו עובדים בשל 

היותו מרחב מזמין, תוסס וחיוני.

פורום חשיבה ודיון לקידום חזון עיר הממשל: מוצע להקים פורום שיכלול את מגוון השחקנים   
באקו־סיסטם. הפורום ייפגש אחת לתקופה ויהווה זירה להעלאת סוגיות לדיון, ליצירת פתרונות 

מוסכמים ולהוצאתם לפועל.

אליו  ימשוך  הבית  עמותות.  בית  בירושלים  להקים  מומלץ  בעיר:  השלישי  המגזר  חיזוק    
מומלץ  כן,  כמו  בעלויות התפעול.  חיסכון  ויאפשר  פעולה  יעודד שיתופי  חברתיים,  ארגונים 
יכולתם לעבוד עם הממשל באמצעות  לחזק את מקצועיותם של ארגוני המגזר השלישי ואת 

פיתוח הכשרות מקצועיות ייעודיות.

מיתוג ירושלים כעיר ממשל: מוצע להשקיע משאבים במיתוג ׳ירושלים כעיר ממשל׳ — עיר   
שבה ׳הדברים הקורים׳; עיר עשייה והזדמנויות; עיר חיונית, מכילה ומהפכנית. המיתוג יחדד 
וחברות  )יחידות  נוספים  ויעודד שחקנים  והערך של העובדים  את תחושת השייכות, הגאווה 

ממשלתיות, גופי תקשורת, ארגוני מגזר שלישי ועוד( לעבור לפעול בעיר.
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מטרופולין ירושלים
יאיר אסף־שפירא, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מטרופולין היא מרחב גאוגרפי תפקודי שבו מספר רב של יישובים עירוניים )עיריות ומועצות מקומיות( 
ויישובים כפריים )מועצות אזוריות(, הסמוכים זה לזה ויוצרים ישות תפקודית אחת. היישובים מקיימים 
ביניהם קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים. במרכז המטרופולין שוכנת העיר הראשית, שהיא מוקד 

הפעילות של האוכלוסייה בתחום המטרופולין, וסביבה נמצאים יישובי המטרופולין.

בפעילותה  האוכלוסייה,  בגודל   — סביבותיה  על  ברור  יתרון  יש  לעיר  כאשר  נוצרות  מטרופולינים 
וכד׳ מתקבצים  ועוד. כתוצאה מכך, מקומות עבודה, מסחר  ייחודיים  הכלכלית, בקיומם של מוסדות 
בעיר ונהנים מיתרונות הגודל, ותושבי היישובים הסמוכים מגיעים לעיר כדי להשתמש בשירותים אלו. 
התהליך מגביר את עצמו, ובאופן טבעי נוצרים מרכזים גדולים המשרתים אזורים גדולים. על מנת לבחון 
את התופעה, הלמ״ס הגדירה )על בסיס מאפייני תעסוקה( ארבע מטרופולינים בישראל: ירושלים, תל 

אביב, חיפה ובאר שבע.

כאמור, ירושלים היא מרכזו של אזור מטרופוליני )״מטרופולין ירושלים״(, כלומר היא מספקת שירותים 
רבים לתושבי המטרופולין: תעסוקה, השכלה גבוהה, תרבות, מסחר, בילוי ועוד. חלק ניכר מתושבי 
והיקף  הלקוחות  היקף  את  מרחיבים  הם  אלו,  שירותים  לצרוך  כדי  לירושלים  מגיעים  המטרופולין 
המועסקים בעיר, ובכך תורמים לפעילות הכלכלית של ירושלים, מבלי שהעיר נדרשת לספק להם את 
המבנה  שירותים ציבוריים כמו רווחה, תברואה ובתי ספר, שכן הם תושבי רשויות מקומיות אחרות. 

המטרופוליני יוצר, אם כן, יתרון כלכלי משמעותי לעיר הראשית.

ניתן להמחיש את היתרון הכלכלי בעזרת נתוני הארנונה. תל אביב, שמספר התושבים בה קטן בהרבה 
ממספר תושבי ירושלים, גובה ארנונה למגורים בהיקף נמוך מזה של ירושלים )950 מיליון ש״ח בתל 
אביב לעומת 1.5 מיליארד ש״ח בירושלים(. עם זאת, כיוון שתל אביב היא מרכז המטרופולין הגדולה 
כמעט  גובה  אביב  תל  כן  ועל  וחברות,  עסקים  של  במיוחד  גדול  מספר  בה  פועלים  בישראל,  ביותר 
מיליארד ש״ח יותר מירושלים בארנונה לא־למגורים )2.6 מיליארד ש״ח בתל אביב לעומת 1.7 מיליארד 
ש״ח בירושלים(. יתרון זה, של הכנסות עצמיות גבוהות ביחס למספר התושבים, הוא שמאפשר לתל 

אביב לתמוך בפעילות תרבות, בילוי וכו׳, ולספק שירותים ואיכות חיים ברמה גבוהה.
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גודל האוכלוסייה )באלפים(, לפי מטרופולין וטבעות1, 2020

מאפייני מטרופולין ירושלים
מטרופולין ירושלים משתרעת מעפרה בצפון ועד גוש עציון בדרום, מבית שמש במערב ועד סביבות 
מעלה אדומים במזרח, ומונה כ־1.4 מיליון תושבים )לא כולל כ־750,000 פלסטינים המתגוררים בשטחי 
יו״ש, באזורים הסמוכים לירושלים(. העיר ירושלים גופא מהווה למעשה את רוב המטרופולין — 69%. 
העובדה שהעיר ירושלים כשלעצמה מהווה חלק גדול מהמטרופולין יוצרת קושי במימוש היתרון 
תושבים,  מיליון   4.1 מתגוררים  אביב  תל  במטרופולין  השוואה,  לשם  המטרופוליני.  במבנה  הטמון 

והעיר תל אביב מהווה רק 11% מהמטרופולין. 

מבין כלל המועסקים אשר עובדים בעיר ירושלים, 83,800 )כרבע ]24%[ מכלל המועסקים העובדים 
בעיר( אינם מתגוררים בירושלים ומגיעים אליה ממקום מגוריהם ביישובים אחרים. מספר זה נמוך מעט 
בהשוואה למספר המקביל בחיפה, ונמוך משמעותית מהמספר המקביל בתל אביב: 263,800 מועסקים — 
60% מכלל המועסקים בתל אביב — עובדים בעיר אך אינם מתגוררים בה. יש לציין כי אומנם כרבע 
מהמועסקים בירושלים אינם מתגוררים בעיר ונכנסים אליה למטרות עבודה, אך במקרים רבים מדובר 

בעובדים במשרות איכותיות )המצדיקות את הנסיעה(. 

1  גלעין המטרופולין הוא העיר הראשית, ויתר יישובי המטרופולין מסווגים לטבעות לפי המרחק מהעיר הראשית.

אוכלוסייה, לפי מטרופולין וטבעות, 2020
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מבין המועסקים הנכנסים לירושלים )כלומר, מועסקים בירושלים אך אינם גרים בה(, כ־55,900 
מגיעים מיישובי המטרופולין )מחוזות ירושלים ויו״ש(, והם מהווים 16% מהעובדים בעיר ו־67% 
מ־50%  למעלה  כי  מלמד  התחבורה  משרד  שערך  סלולרי  סקר  תעסוקה.  לצורכי  אליה  מהנכנסים 
מהנסיעות הנכנסות לעיר בבוקר הן נסיעות שמוצאן ביישובי המטרופולין. עם זאת, לפי סקר זה, סך 
הנסיעות לירושלים בשעות הבוקר בימי חול עומד על 77,000, מספר נמוך בהרבה מסך הנסיעות לתל 

אביב )174,500(, כך שהמצב בפועל רחוק ממימוש הפוטנציאל.

המלצות

מימוש הפוטנציאל של ירושלים כמטרופולין: מהאמור לעיל עולה כי ביסוס מעמדה של ירושלים 
כעיר מטרופולין ומקסום הפוטנציאל שלה ככזו, תחזק אותה ותהווה מנוף כלכלי לפיתוחה. לצורך 

כך יש לפעול בשלושה מישורים עיקריים:

פיתוח מערכות תחבורה: יש להמשיך לפעול ל שיפור מתמיד של מערכות התחבורה בין יישובי   
המטרופולין לבין העיר. תחום זה נמצא באחריותם של משרד התחבורה וצוות תכנית אב לתחבורה 
ירושלים, ונראה שישנו שיפור מתמיד. בהקשר זה ניתן לציין לטובה פרויקטים כגון ״חנה וסע״ 
בשולי העיר, או המנהרה החדשה בכביש לגוש עציון. חשוב להדגיש שביישובים העירוניים, 

ובראשם בית שמש, יש פוטנציאל גדול יותר לשיפור התחבורה הציבורית לירושלים.

ירושלים,  ליישובי מטרופולין  יש לפעול להפניית פיתוח למגורים  הפניית פיתוח למגורים:   
ובעיקר ליישובים העירוניים. בהקשר זה יודגש כי לתפיסתנו פיתוח זה איננו פוגע בחיזוקה של 
ירושלים אלא להפך: חלק גדול מתושבי יישובי המטרופולין תורמים בפועל לפיתוחה הכלכלי 
מהווים  המטרופולין  יישובי  כן,  כמו  בה.  שירותים  מגוון  של  וצריכה  בעיר  תעסוקה  ידי  על 

אלטרנטיבה ובלם להגירה מירושלים לתל אביב ולערים נוספות שאינן חלק מהמטרופולין.

גופי שיתופי פעולה שיפעלו באופן סדיר  ייצור  גופי שיתופי פעולה מטרופוליניים:  ייצור   
ומתמשך על מנת למקסם את היתרונות היחסיים הגלומים בכל אחד מיישובי המטרופולין.
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הגירה לירושלים וממנה
מיכל קורח, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

רקע כללי
בעשור האחרון, עד לפני פרוץ מגפת הקורונה, עזבו את ירושלים מדי שנה כ־18,000-17,000 תושבים, 
זה היה  ירושלים מדי שנה כ־11,000-10,000 תושבים. מספר העוזבים את העיר בעשור  ועברו אל 
ונע בין )6,000-( ל־)8,000-(.  ועל כן מאזן ההגירה של העיר היה שלילי  גבוה ממספר הנכנסים, 
שיעור מאזן ההגירה )מספר המהגרים ביחס לאוכלוסיית העיר( לא השתנה באופן דרמטי לאורך השנים, 
משום שגם כאשר חלה עלייה בהיקפי ההגירה, חלה במקביל עלייה באוכלוסיית העיר. מרבית ההגירה 

לירושלים וממנה היא של אוכלוסייה יהודית, ומקצתה של אוכלוסייה ערבית.   

ההגירה לירושלים וממנה היא נושא שזוכה להתייחסות רבה בתקשורת הישראלית. בשל מאזן ההגירה 
השלילי של ירושלים, נוצר לה דימוי של עיר ננטשת ולא אטרקטיבית. אולם חשוב לציין שמאזן הגירה 
שלילי אינו ייחודי לירושלים, והוא מאפיין גם את הערים הגדולות האחרות בישראל — תל אביב וחיפה — 
וככלל ערים מטרופוליניות בעולם. אולם בירושלים סוגיית ההגירה הינה סוגיה רגישה בשל הרצון 
לשמור על המאזן הדמוגרפי בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית ובשל הרצון לשמור 
על אוכלוסייה יהודית מגוונת, הכוללת חילונים, מסורתיים, דתיים וחרדים. מאומדן שערך מכון 

ירושלים למחקרי מדיניות עולה שכ־40% מהעוזבים את העיר הם חרדים והיתר הם חילונים ודתיים.2

2  בשנת 2016 הזהות הדתית של העוזבים היהודים בני 18 ומעלה התפלגה באופן הבא: 39% חילונים, 38% חרדים ו־23% 

דתיים. 
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מאזן ההגירה3 של הערים הגדולות בישראל ושיעור המאזן4, 2020

התפתחותה של מטרופולין ירושלים
מטרופולין ירושלים החלה להיווצר לפני כארבעים שנה עם בנייתם של יישובים חדשים ביהודה ושומרון 
)כמו מעלה אדומים, אפרת וגבעת זאב( והרחבתם של יישובים קיימים )כמו מבשרת ציון וצור הדסה(. 
חלק גדול מתושבי המטרופולין הם תושבי ירושלים לשעבר. תושבים אלו מקיימים זיקות חזקות עם 
ירושלים בתחומים רבים — תעסוקה, חינוך והשכלה, מסחר, בילוי ופנאי ועוד, ובכך הם תורמים לפעילות 

הכלכלית בעיר הן באמצעות העבודה בעיר והן באמצעות צריכה של מגוון שירותים.  

ההגירה מירושלים: ממצאי מחקר

מאפייני העוזבים את העיר

מהגרים ככלל מתאפיינים בגילם הצעיר ובמעמד חברתי־כלכלי גבוה יחסית, וכך גם המהגרים מירושלים. 
מחקר שערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשנת 2020 בחן את מאפייני המהגרים העוזבים את העיר 
ואת הסיבות לעזיבה. מהמחקר עולה שהמהגרים  שעזבו את העיר התאפיינו ברמת השכלה גבוהה: 
רמת  כן,  כמו  אקדמי.  תואר  בעלי  היו  העיר  את  שעזבו  והדתיים  מהחילונים  שלישים  משני  למעלה 
ההכנסה של העוזבים את העיר הייתה גבוהה מהכנסתם של מקביליהם תושבי ירושלים. יוצא אפוא 

3  מאזן ההגירה = ההפרש בין מספר המהגרים העוברים אל העיר )נכנסים( לבין מספר המהגרים העוזבים את העיר.

4  שיעור המאזן = מאזן ההגירה חלקי סך האוכלוסייה הממוצעת.
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שהאוכלוסייה שעוזבת את ירושלים היא יצרנית ברובה ומשכילה, ומרביתה נמנית עם המעמד 
הבינוני. באשר ליעדי ההגירה, המהגרים מהאוכלוסייה החילונית עברו בעיקר אל סובב תל אביב, בעוד 

שהמהגרים מהאוכלוסייה הדתית והחרדית עברו בעיקר ליישובים בסובב ירושלים.

הסיבות לעזיבת העיר

משאלון שנשלח לעוזבים במסגרת המחקר עלה כי בקרב העוזבים מהאוכלוסייה החילונית, הסיבות 
לעזיבה היו רבות ומגוונות וכללו מספר תחומים, ובראשם: איכות חיים, תעסוקה ודיור, ואילו 
בקרב העוזבים הדתיים והחרדים בלט תחום אחד: דיור )בעיקר מחירי הדיור הגבוהים(, ולאחריו איכות 
חיים וסיבות משפחתיות, אך המשקל של אלו היה נמוך בהרבה בהשוואה לאוכלוסייה החילונית. בקרב 
על  למשיבים  החיים.  איכות  הייתה  היעד  יישוב  לבחירת  המרכזיות  הסיבות  אחת  המגזרים,  שלושת 
השאלון ניתנה אפשרות לכתוב את תחושותיהם בנוגע לעזיבת העיר. העוזבים הדתיים והחרדים ציינו 
את  שציינו  אלו  של  חלקם  בלט  החילונים  העוזבים  בקרב  ואילו  הגבוהים,  הדיור  מחירי  את  בעיקר 
השינוי שחל באופייה של העיר, והעידו כי לתחושתם העיר איבדה את הצביון החילוני שלה ולצעירים 
ולמשפחות חילוניות ״אין יותר מה לחפש בה״. כמו כן, המשיבים התייחסו להיבטים של תעסוקה וציינו 

את ההיצע המצומצם של תעסוקה בעיר בתחומי ההייטק והאומנות. 

המלצות

תמהיל האוכלוסייה ושירותים מתאימים: יש לשמור על תמהיל אוכלוסייה מאוזן ירושלים   
ולפעול על מנת שיגורו בעיר בכפיפה אחת כלל המגזרים, שכל אחד מהם ירגיש רצוי ויקבל 

שירותים שמתאימים לאופיו ולתרבותו.

שיפור איכות החיים: איכות החיים היא אחת הסיבות המרכזיות לעזיבת העיר בקרב שלושת   
המגזרים. יש לשער שתחושותיהם של העוזבים משקפות במידת מה את תחושותיהם של תושבי 
העיר. לכן מומלץ לבחון לעומק מהם המרכיבים שניתן להשקיע בהם על מנת לשפר את איכות 

החיים של תושבי ירושלים.
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שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה
דגנית לוי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

רקע
בעשורים האחרונים מתגברת המגמה של רכישת השכלה גבוהה בקרב גברים ונשים מהמגזר החרדי. 
בין השנים תש״ע-תש״ף5 נרשמה עלייה של 180% בקצב הגידול במספר הסטודנטים החרדים הלומדים 
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובשנים אלו חלקם של הסטודנטים החרדים מתוך כלל הסטודנטים 
בישראל  החרדים  מהסטודנטים   41% תשע״ט6,  הלימודים  לשנת  נכון  ל־4%.  מ־2%  עלה  בישראל 

למדו בירושלים.

מחקר שערך מכון ירושלים למחקרי מדיניות בשנת 2021-2020 ביקש לבחון כיצד מתבצע השילוב של 
סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה גבוהה, אילו מענים ניתנים לסטודנטים החרדים לצורך התמודדות 
עם החסמים השונים, מהן החולשות של המערכים הקיימים וכיצד ניתן לשפרם. לצורך המחקר נותחו 
נתונים מנהליים ונערכו ראיונות עם בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה וכן עם אנשי מטה מהמועצה 

להשכלה גבוהה, מהרשות לפיתוח ירושלים ומהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. 

תמונת מצב
ולחסמים  לאתגרים  השונים,  בשלבים  הפועלים  המערכים  של  לטיבם  באשר  תובנות  עלו  מהמחקר 
העומדים בפני השתלבות מיטיבה של הסטודנטים המגיעים מהחברה החרדית, ולאופן שבו ניתן לפעול 

לשיפור השילוב.

שלב 1: קדם אקדמיה

קדם אקדמיה הוא השלב שלפני ההשתלבות בלימודים: החל מההרהורים על לימודים אקדמיים, דרך 
בירור מידע, בדיקת התאמה, בחירת מוסד לימודים ותחום לימודים ובדיקת העמידה בתנאי הסף, ועד 
הרשמה ללימודים והתארגנות אישית ומשפחתית לקראת הלימודים באקדמיה, על כל המשתמע מכך.
לשלב זה השפעה מכרעת על בחירת מסלול לימודים מתאים ועל היכולת של הסטודנט להתמודד בעתיד 

עם האתגרים השונים הנוגעים ללימודים ולאחר מכן גם להשתלבות בתעסוקה.

היעדר   )1( הם:  האקדמיה  קדם  בשלב  החרדית  האוכלוסייה  בהשתלבות  שזוהו  המרכזיים  האתגרים 
מודלים לחיקוי מתוך הסביבה הקרובה ומחסור במקורות תמיכה פורמליים; )2( מחסור בהכוונה ללימודים 
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אקדמיים ולמשרות אקדמיות במרכזי ההכוון הקיימים; )3( אי־עמידה בדרישות הקבלה ללימודים וצורך 
בהשלמת לימודי ליבה.

שלב 2: לימודים אקדמיים

כיום, קיימות חמש צורות מרכזיות לשילוב חרדים באקדמיה בישראל:

קמפוס ראשי 
)רגיל(

האוניברסיטה 
הפתוחה

מח״ר )מסגרת 
חרדית(

שולי הקמפוספלטפורמה

 השתלבות 
רגילה 

בקמפוס 
ראשי של 

אוניברסיטה 
או מכללה.

 מיעוט 
מהסטודנטים 

החרדים 
לומדים 

בקמפוס 
ראשי.

 השתלבות 
רגילה 

באוניברסיטה 
הפתוחה.

 כ־2,000 
סטודנטים 

חרדים לומדים 
באוניברסיטה 

הפתוחה.

 שלוחה נפרדת 
של קמפוס 

ראשי. מיועדת 
לסטודנטים 

חרדים בלבד.

 במח״ר ניתן 
ללמוד רק 

לתואר ראשון 
ורק את 

המקצועות 
הקיימים באותה 

שלוחה.

 לכל מח״ר יש 
זיקה מלאה, 

אקדמית 
ומנהלית, למוסד 

אקדמי ראשי. 

 מרבית 
הסטודנטים 

החרדים לומדים 
במח״רים.

 מכללה נפרדת 
לאוכלוסייה 

חרדית.

 לפלטפורמה 
אין זיקה מלאה 

לאף מוסד 
אקדמי. כל 

תחום לימודים 
נמצא באחריות 

אקדמית של 
מוסד אחר.

 כיום פועלת 
פלטפורמה אחת 

בלבד —  
   המכללה 

החרדית בבני 
ברק. יתר 

הפלטפורמות 
נסגרו בעקבות 

ביקורת על 
הרמה האקדמית 

הנמוכה.

 לימודים בכיתות 
נפרדות בקמפוס 

ראשי.

 שילוב זה מאפשר 
לסטודנטים 

החרדים לשמור 
על ההפרדה 

החשובה להם, 
אך גם ליהנות 

מיתרונות 
הלימודים בקמפוס 

ראשי.

 למוסד הראשי יש 
שליטה רבה על 

דרכי הלימוד ועל 
התכנים הנלמדים.

 המסלול זכה 
לביקורת ציבורית 

רבה, והוא קיים 
רק במספר קטן 

של מכללות 
לחינוך.

במחקר זוהו מספר אתגרים מרכזיים בכל הנוגע לשלב הלימודים האקדמיים של סטודנטים חרדים:

אפשרות בחירה מצומצמת של תחומי לימוד — כפי שצוין לעיל, רוב הסטודנטים החרדים לומדים   
במח״רים. למרות ההרחבה שחלה בנושא זה לאורך השנים, מגוון תחומי הלימוד המוצעים במח״רים 
מצומצם מאוד, בעיקר עבור הגברים. בכל מח״ר מוצעים לגברים 3-1 תחומי לימוד ולנשים 7-1 

תחומי לימוד. 
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מחסור במידע על אודות השימוש במעטפת הסיוע — המוסדות להשכלה גבוהה מקבלים תקצוב   
ניתן פר סטודנט  מיוחד, הנקבע לפי מספר הסטודנטים מרקע חרדי אשר לומדים בהם. התקציב 
ומיועד למתן מעטפת תמיכה וסיוע בפן האקדמי, הרגשי, החברתי, בהכשרה לתעסוקה ועוד. המחקר 
מצא כי יש מחסור במידע על אודות השימוש במעטפת הסיוע: מי מהסטודנטים נעזר בסיוע המוצע, 

האם הסיוע איכותי ומותאם לצרכים והאם ישנם צרכים שאינם מקבלים מענה.

דיווחו על פערי  גורמים במוסדות האקדמיים  ידע גדולים ומחסור במיומנויות למידה —  פערי   
ידע גדולים שהסטודנטים החרדים נדרשים להשלים, גם בקרב סטודנטים אשר למדו במכינה קדם 
אקדמית. הפערים הגדולים ביותר נרשמו בקרב הגברים החרדים, אשר רובם חסרים לימודי ליבה. 
בקרב הסטודנטים החרדים, גברים ונשים כאחד, ניכר קושי רב לרכוש את השפה האנגלית, ועל כן 
רבים מהם נדרשים ללמוד קורסים רבים )ויקרים( באנגלית עד להשגת ה״פטור״ הנדרש, וגם אחרי 

השלמת הקורסים הללו, רמת האנגלית של רבים מהם נותרת נמוכה מאוד.

קושי כלכלי — מהמחקר עלה כי הקושי הכלכלי, ואי־הביטחון הכלכלי, מהווים חסמים משמעותי   
בכל הנוגע לפנייה של חרדים אל לימודים אקדמיים. המלגות שמציעה מל״ג לסטודנטים הן מלגות 
בפני  חסומות  ולכן  צבאי,  בשירות  מותנות  האחרות  המלגות  ורוב  קיום,  מלגות  ולא  לימוד  שכר 
חרדים שלא שירותו בצבא. כמו כן, התשובות באשר לזכאות למלגה מתקבלות לרוב רק במהלך שנת 

הלימודים, ועל כן הסיוע הכספי אינו ידוע או מובטח מראש.

קושי מנהלי לזהות ׳מיהו חרדי׳ — במדיניותה כלפי שילוב חרדים במוסדות להשכלה גבוהה מל״ג   
מהסיוע  ליהנות  זכאי  ומי  המתוקצבים  ובמוסדות  במח״ר  ללמוד  זכאי  מי   — חרדי׳  ׳מיהו  קובעת 
במימונה. למח״ר מתקבלים רק סטודנטים חרדים, והעמידה בתנאים נבחנת במהלך תהליך ההרשמה 
ללימודים. אך בקמפוסים הראשיים למוסדות האקדמיים אין כל דרך מנהלית לזהות את הסטודנטים 
החרדים, אלא אם הסטודנט החרדי פונה בעצמו למוסד כדי לממש את זכויותיו. בפועל, כשישית 

מהסטודנטים החרדים אינם מזוהים על ידי המוסדות ואינם מקבלים את הסיוע שהם זכאים לו. 

נשירה — בקרב סטודנטים חרדים נמצאו שיעורי נשירה גבוהים מאוד מלימודים אקדמיים, ובעיקר   
בקרב גברים במהלך התואר הראשון. עם זאת, גורמים במוסדות האקדמיים העידו כי אינם יודעים 
לזהות באופן ברור מהן הסיבות המרכזיות לנשירה, מי הם הסטודנטים המּועדים לנשירה ובאיזו 
מידה המענים המוצעים אפקטיביים. כמו כן, לא נאסף מידע לגבי המשך דרכם של הנושרים, ולא 

נערכת בחינה האם וכיצד ניתן לשלבם חזרה בלימודים אקדמיים.

שלב 3: הכנה לשילוב בתעסוקה

על אף ההתייחסות הרווחת ללימודים אקדמיים כאמצעי לקידום תעסוקה עתידית, מעט מאוד נעשה כדי 
להכין את הסטודנטים החרדים לתעסוקה. בעלי תפקידים במוסדות האקדמיים דיווחו כי רוב המענים 
הקיימים מיועדים לכלל הסטודנטים במוסד, ללא התאמה מיוחדת לסטודנטים חרדים. מן המחקר עלה 
כי רבים מהסטודנטים החרדים לא עבדו בעבר, אינם מכירים את החברה הכללית ואת שוק העבודה, 
בסיום  עבודה  במציאת  לסיוע  וזקוקים  בתעסוקה  להשתלב  להם  לסייע  שיכולה  קשרים  רשת  חסרים 

הלימודים.
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המלצות

הכנה מיטבית בשלב הקדם אקדמי — כדי לאפשר לצעירים חרדים לבחור מסלול לימודים   
לנקוט  חשוב  בעתיד,  התעסוקה  ולאפשרויות  הלימודיות  ליכולותיהם  לצורכיהם,  המתאים 
בצעדים אשר יספקו להם הבנה מעמיקה מראש של ההזדמנויות והאפשרויות, למשל: הוספת 
רכיב של הכנה לאקדמיה במרכזי ההכוון; יצירת אוגדן מידע מעודכן )דיגיטלי ומודפס( על 
אשר  הכנה  קורס  ייסוד  החרדית;  לאוכלוסייה  המותאמים  הלימוד  ומסלולי  המוסדות  אודות 

בסיומו יבחרו הסטודנטים לעתיד מוסד לימוד ותחום לימוד.

הרחבת מגוון תחומי הלימוד — רוב הסטודנטים החרדים לומדים במח״רים, אך כאמור מגוון   
תחומי הלימוד המוצעים במוסדות אלו מצומצם מאוד, בעיקר בקרב גברים חרדים. אפשרות 
 — וההייטק  ההנדסה  למקצועות  הנפוצה  וההְכוונה  הלימוד,  תחומי  של  המצומצמת  הבחירה 
אנשי  החסרה  ׳שלמה׳,  לא  חברה  ויוצרים  ידע  פערי  מול  החרדים  הסטודנטים  את  מעמידים 
מקצוע ממגוון תחומים. לאור זאת, מומלץ לפתוח תחומי לימוד נוספים, גם תחומים אשר אינם 
בהכרח בעלי כדאיות כלכלית אך הם חשובים וחסרים בחברה החרדית, כגון עבודה סוציאלית 

ומקצועות פרא־רפואיים.

שיפור האנגלית — יש לבחון דרכים אפקטיביות לשיפור השליטה באנגלית בקרב האוכלוסייה   
במהלך  החרדית  האוכלוסייה  של  הבולטים  והקשיים  החסמים  באחד  מדובר  שכן  החרדית, 

הלימודים האקדמיים.

ולהעניק  לפנות לאקדמיה  כלכלית צעירים חרדים  דרכים לתמרץ  יש למצוא  סיוע כלכלי —   
ניתן,  והן לצורכי קיום.  ביטחון כלכלי מראש למימון הלימודים — הן לתשלום שכר הלימוד 
למשל, להציע הלוואות ודחיית תשלום שכר הלימוד, ולסבסד או לממן את עלות קורסי אנגלית 

הנדרשים לשם קבלת ״פטור״.

התמודדות עם תופעת הנשירה — לאור השיעור הגבוה של הנושרים מהלימודים האקדמיים   
לאיתור  לפעול  לנשירה,  המובילים  הקשיים  להבנת  לפעול  יש  החרדית,  האוכלוסייה  בקרב 
בשיתוף  לפעול  השונים,  גורמיה  על  המדינה,  על  כן,  כמו  מתאימים.  מענים  ולהציע  מוקדם 
פעולה ליצירת הסתכלות רציפה מהתיכון, דרך ההשכלה ועד התעסוקה, וכן להציע לנושרים 
מסלולי חזרה ללימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית אחרת כדי לסלול להם עתיד תעסוקתי.

על  לסטודנטים,  הסיוע  במעטפת  השימוש  על  במידע  מחסור  ישנו  כאמור,   — מידע  איסוף   
איכותה ועל התאמתה לצורכי הסטודנטים. לאור זאת מומלץ לערוך מעקב מתמשך אחר מצב 
כמו  למענים.  הצרכים  בין  והשוואה  המוסד  ברמת  הניתן  הסיוע  היקף  החרדים,  הסטודנטים 
כן, יש למצוא פתרון בירוקרטי־משפטי לזיהוי ׳מיהו חרדי׳, כדי שהסטודנטים החרדים יוכלו 

לממש באופן מלא את זכויותיהם.
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מזרח ירושלים: מבט כללי
יאיר אסף־שפירא, נטע חדד, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

האוכלוסייה הערבית בירושלים
 39% היוותה  והיא  תושבים,  כ־366,800  בירושלים  הערבית  האוכלוסייה  מנתה   2020 שנת  בסוף 
הנמצאות  הערביות  בשכונות  ככולה,  רובה  מתגוררת,  בעיר  הערבית  האוכלוסייה  העיר.  מאוכלוסיית 
1967. מספר שכונות ערביות גדולות במזרח העיר נמצאות מחוץ לגדר  בשטחים שנוספו לעיר בשנת 
ההפרדה אף שהן בתוך תחום השיפוט המוניציפלי של העיר. שכונות אלו נמצאות בשני מתחמים: באחד 
נמצאת השכונה כפר עקב )בחלק הצפוני ביותר של העיר, מצפון לשדה התעופה לשעבר עטרות(, ובשני 
הגבעה  )בין  א־סלאם  ודחיית  ראס שחאדה  הפליטים שועפאט,  מחנה  ח׳מיס,  ראס  השכונות  נמצאות 

הצרפתית לפסגת זאב(. מתחם זה נקרא לעיתים מחנה הפליטים שועפאט.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ־74,000 תושבים ערבים שהם כ־20% מכלל התושבים 
וכ־35,000  עקב,  בכפר  כ־39,000  ההפרדה:  לגדר  שמחוץ  בשכונות  מתגוררים  בירושלים,  הערבים 
בשכונות שבמתחם מ״פ שועפאט. יש לציין שישנן הערכות שמספר התושבים בפועל בשכונות אלו הוא 
כפול. השכונה הגדולה ביותר מבין שכונות מזרח ירושלים שנמצאות בתוך גדר ההפרדה היא בית חנינא 

שבה התגוררו בסוף שנת 2020 כ־44,200 תושבים )כ־12% מהתושבים הערבים בעיר(.

גידול האוכלוסייה
2020- בשנים  בירושלים.  הערבית  האוכלוסייה  של  היחסי  בחלקה  עלייה  חלה  השנים  במהלך 
2010 הגידול השנתי הממוצע של האוכלוסייה הערבית בירושלים עמד על 2.6%, לעומת 1.5% בקרב 
האוכלוסייה היהודית בעיר. עם זאת, וכפי שניתן ללמוד מהנתונים בהמשך — נראה כי בשל הירידה 
בפריון הילודה של האוכלוסייה הערבית בירושלים, מגמה זו מתמתנת וצפויה להיבלם: במהלך שנת 
2020 האוכלוסייה הערבית בירושלים גדלה ב־8,000 נפשות. בשנה זו, שיעור הגידול של האוכלוסייה 
הערבית בירושלים )2.2%( היה גבוה משיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית בירושלים )1.2%( ושל 

האוכלוסייה הערבית בישראל )2.0%(. 

שיעור הפריון
בירושלים  ערביות  נשים  של  הפריון  בשיעור  חדה  ירידה  האלפיים מסתמנת  שנות  תחילת  מאז 
2020 שיעור הפריון של הנשים הערביות  יהודיות בעיר. בשנת  ועלייה בשיעור הפריון של נשים 
כי  להעריך  ניתן  אלו,  נתונים  לאור  היהודיות.  הנשים  בקרב   4.3 לעומת   ,3.0 על  עמד  בירושלים 
צפויה עצירה במגמת העלייה בחלקה היחסי של האוכלוסייה הערבית בעיר. לשם הדגמה, בתחזית 
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האוכלוסייה )של המועצה הלאומית לכלכלה(, האוכלוסייה הערבית במחוז ירושלים בגילי 5-0 מפסיקה 
לגדול סביב שנת 2035. בחלופה הנמוכה של התחזית, קבוצה זו עוברת לקיטון כבר סביב שנת 2030. 

במחוז הצפון קבוצה זו )אוכלוסייה ערבית בגיל 5-0( נמצאת בקיטון כבר מזה כשנתיים.

השתתפות בכוח העבודה
בשנת 2021 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים עמד על 47%, 
לעומת 76% בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר. שיעור העבודה בקרב הגברים היהודים )71%( היה 
דומה לשיעור בקרב הגברים הערבים )69%(. בעוד ששיעור ההשתתפות של הנשים היהודיות )82%( היה 
גבוה באופן ניכר מזה של הנשים הערביות )26%(. בשנים 2021-2015 חלה ירידה בשיעור ההשתתפות 
בכוח העבודה בקרב הגברים הערבים בירושלים, מ־82% ל־69%. עיקר הירידה נרשמה בשנים -2021

2020, במקביל למשבר הקורונה. מגמה דומה נמצאה בקרב כלל הגברים הערבים בישראל.

בקרב הנשים הערביות בירושלים, נרשמה עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בין השנים -2017
ועלייה  ל־23%(  )מ־27%   2019-2017 השנים  בין  השתתפות  בשיעור  ירידה  ל־27%(,  )מ־21%   2015
מחודשת בין השנים 2021-2020 )מ־25% ל־26%(, במקביל למשבר הקורונה. לשם השוואה, בקרב כלל 
הנשים הערביות בישראל נרשמה בשנים 2021-2015 עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, מ־35% 

ל־40%.

שיעור	פריון	של	נשים	בירושלים,	לפי	קבוצת	אוכלוסייה,	2020-2000

2000 2005 2010 2015 2020

יהודיות 
ואחרות

ערביות 4.3 3.9 3.9 3.2 3.0

3.7 3.8 4.2 4.3 4.3

	מכון	ירושלים	למחקרי	מדיניות
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השתתפות בכוח העבודה לפי רמת ההשכלה
בקרב כלל תושבי ירושלים ישנו קשר חיובי בין רמת ההשכלה ובין ההשתתפות בכוח העבודה: ככל 
שרמת ההשכלה גבוהה יותר כך שיעור ההשתתפות בכוח העבודה גבוה יותר. בקרב היהודים, גברים 
ונשים, נמצא קשר חיובי בין רמת ההשכלה להשתתפות בכוח העבודה, וכך גם בקרב נשים ערביות. 
אולם בקרב הגברים הערבים בירושלים לא נמצא דפוס ברור: בשנת 2021 שיעור ההשתתפות של 
גברים ערבים בעלי תארים אקדמיים מתקדמים )81%( היה דומה לזה של בעלי תעודת בגרות )80%(, 
ואילו בקרב בעלי תעודה על־תיכונית או תואר ראשון השיעור היה נמוך יותר )74% ו־64%, בהתאמה(. 
בשנה זו, שיעור ההשתתפות בקרב נשים ערביות בירושלים היה גבוה משמעותית בקרב בעלות תארים 
מתקדמים )64%( ובוגרות תואר ראשון )52%(, לעומת בעלות תעודת בגרות )13%( או מסיימות 12 שנות 

לימוד )10%(.

מועסקים לפי ענף כלכלי 
עובדים  ו־260,600  הערבית  מהאוכלוסייה  עובדים   81,500 בירושלים  מועסקים  היו   2021 בשנת 
מהאוכלוסייה היהודית. הגברים הערבים בירושלים היו מועסקים בשיעורים גבוהים בענפי הבינוי )21%(, 
המסחר )17%( ובשירותי תחבורה ואחסנה )13%(. הנשים הערביות בירושלים היו מועסקות בשיעורים 

גבוהים בענפי החינוך )41%( ובשירותי בריאות ורווחה )28%(.

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב ערבים בני 64-25, בישראל ובירושלים, 
לפי מגדר, 2021-2015

        נשים - ישראל  ■ נשים - ירושלים  
        גברים - ישראל  ■ גברים - ירושלים

מכון	ירושלים	למחקרי	מדיניות	
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תחולת העוני 
ניכר בהשוואה לאוכלוסייה  )61%( גבוהה באופן  תחולת העוני בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים 

היהודית בירושלים )32%( ובהשוואה לאוכלוסייה הערבית בישראל )39%(.

גודל משק בית
בשנת 2021 היו בירושלים 245,200 משקי בית: 169,900 משקי בית יהודיים )69%( ו־75,300 משקי 
בית ערביים )31%(. בקרב משקי הבית הערביים בירושלים, 29% היו משקי בית קטנים )3-1 נפשות( 
ו־39% היו משקי בית גדולים )6 נפשות ומעלה(. בשנה זו, גודל משק בית ממוצע בקרב האוכלוסייה 
הערבית בירושלים עמד על 4.8 נפשות, והוא היה גדול בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בירושלים 

)3.4( ולאוכלוסייה הערבית בישראל )4.3(.

חינוך
 100,600 תלמידים:   118,000 בירושלים  הערבי  בחינוך  למדו   )2020/21( תשפ״א  הלימודים  בשנת 
למדו בחינוך הציבורי )86%( וכ־17,400 למדו בחינוך הפרטי )14%(. תלמידי החינוך הערבי היוו 40% 
מכלל התלמידים במערכת החינוך בירושלים. בחומש האחרון )תשע״ז-תשפ״א( מספר התלמידים 
האלפיים  משנות  החל  ל־100,600(.  )מ־90,400  ב־11%  גדל  בירושלים  הציבורי  הערבי  בחינוך 

תחולת	העוני*	בישראל	ובירושלים,	2020

39% 16%

61% 32%
ירושלים

מהערבים מהיהודים

מהערביםמהיהודים

ישראל

* אחוז נפשות מתחת לקו העוני
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חלה עלייה ניכרת במספר התלמידים בחינוך הערבי הציבורי, הרשמי והמוכש״ר. עלייה זו נובעת הן 
מהגידול הדמוגרפי והן מהפיכתם של בתי ספר פרטיים רבים לבתי ספר ציבוריים, מרביתם במעמד של 

מוכש״ר.

תלמידים	במערכת	החינוך	בירושלים,	לפי	מגזר

 חינוך ממל�תי
וממל�תי-דתי

חינוך חרדי

חינוך ערבי

61,300 58,600 61,000 64,700 67,500

85,900 92,600 97,000 103,200 112,200

76,200 83,900 98,400 110,600 118,000

2015/16 2020/212012/132009/102006/07
תשע״ו תשס״זתש״עתשע״גתשפ״א

	מכון	ירושלים	למחקרי	מדיניות



שכונות	ערביות

שכונות	יהודיות

הקו	הירוק	

שטח	מחוץ	לתחום	השיפוט	העירוני		
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הממשק של הממשלה והעירייה עם תושבי מזרח 
ירושלים

אהוד פראוור, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

רקע כללי ותקצוב תוכנית החומש
בזמן  הייתה   )2018 במאי  שהתקבלה   ,3790 מס׳  ממשלה  )החלטת  ירושלים  למזרח  החומש  תוכנית 
קבלתה פריצת דרך ותוקצבה ב־2.2 מיליארד ש״ח. עם זאת, לפי חישוב התקציב ביחס לגודל אוכלוסיית 
היעד, תוכניות הממשלה המקבילות המיושמות היום — התוכנית הרב שנתית למגזר הערבי )החלטת 
ממשלה מס׳ 550( והתוכנית לפיתוח כלכלי־חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית )החלטת ממשלה מס׳ 
1279(, תוקצבו כל אחת בסכום המקביל פר נפש לפי שלושה מההחלטה הנוגעת למזרח העיר. לשם 
ההמחשה, ביחס להחלטת ממשלה 550 — תקציב תוכנית החומש למזרח ירושלים היה צריך לעמוד על 

6.5 מיליארד ש״ח.

שהיו  הבדואית(,  ולאוכלוסייה  הערבי  למגזר  )התוכנית  המקבילות  הממשלה  תוכניות  משתי  בשונה 
תוכניות החומש השלישיות לאוכלוסיות אלו — תוכנית החומש במזרח ירושלים, שיישומה מסתיים כעת, 
הייתה התוכנית הראשונה במזרח ירושלים, והיא הגיעה לאחר שנים רבות של הזנחה ועל רקע פערים 

מצטברים גדולים בתחומים רבים.

ההחמצה בתחומי הפעולה
תוכניות הפיתוח של הממשלה לשילוב אוכלוסיות הן תוכניות שהדגש שלהן כלכלי. קודם כול — תחום 
התעסוקה, וכבסיס לתעסוקה — חינוך. ואכן, בתוכנית החומש למזרח ירושלים רק נתח קטן מהתקציב, 
פחות מ־20%, ניתן לשירותים הנוגעים ישירות לחיי היום־יום: בריאות, רווחה, גיל הרך, גני משחקים, 
וצעירים. אפשר להצדיק אופן השקעה זה בראייה לטווח  יום, תאורה, ביטחון אישי, תרבות  מעונות 
בינוני וארוך ובמאמץ לשכנע צעירים ירושלמים להשתלב בכלכלה הישראלית הרחבה, בעיקר במערב 
העיר. לכאורה, אנחנו משקיעים בעתיד ובהכנסה לנפש. אך בפועל, בו־זמנית, נמשכת הזנחת חיי היום־

יום של התושבים במזרח העיר.

פרנסה ומגורים הם מרכיב אחד, חשוב אומנם, בחיי התושב. אבל כעס גדול מצטבר דווקא מהיעדר 
תושבי  של  החיוביים  המגעים  נמוכה.  באיכות  אלו  שירותים  מאספקת  או  לפרט  יום־יומיים  שירותים 
במזרח ירושלים עם הממסד אינם רבים. השירותים לפרט הם הקרקע הנוחה והנכונה למגעים חיוביים. 
היעדר השקעה בהם היא החמצה רבתי של הזדמנות, ובו זמנית היא מקבעת ואקום שלטוני בתחומים 

רבים. ואקום הוא היפוכה של משילות. 
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ההחמצה של ניהול מרכזי
לרוב, תכניות חומש למגזרי המיעוטים מתנהלות באופן מרכזי, אך תוך התייחסות ספציפית לכל אחת 
מהרשויות המקומיות שבהן מתגוררת אוכלוסיית היעד. תכנית 3790 רואה את מזרח ירושלים כמכלול 
ומבקשת לנהל אותה באמצעות ניהול מרכזי וכולל, ללא התייחסות ספציפית לשכונות השונות, וזאת על 
אף שתושבי מזרח ירושלים פרוסים על פני 17 שכונות, כשחלקן הן בגודל של ערים בישראל )למשל, בבית 
חנינא ישנם 43,000 תושבים, בא־טור 30,000 תושבים, בג׳בל מוכבר 26,000 תושבים ובשועפאט 
23,000 תושבים(. זאת ועוד, בין השכונות יש שונות רבה ברמה הכלכלית, ברמת ההשכלה, במידת 
הדתיות, במנהגים ובהשתייכות משפחתית־קהילתית ועל כן הניהול המרכזי מחמיץ הזדמנויות לתיאום 
הדדי של שירותים ולהגברת מרחבי ההידברות עם התושבים. הניהול המרכזי אינו הכלי האידאלי לטובת 

דיוק הממשק בין הממשלה והעירייה.

המלצות

גודל התקציב: תוכנית 3790 הייתה פריצת דרך תקציבית ביחס לכל תוכנית אחרת שהתייחסה   
למזרח ירושלים. יחד עם זאת, ביחס לתוכניות הממשלתיות המיושמות כעת בקרב המגזר הערבי 
בישראל ובקרב המגזר הבדואי — התקציב שהוקצה פר נפש עומד על כשליש ביחס לתוכניות 
מקבילות. יהיה זה אך בסיסי לטעון שתוכנית החומש הבאה למזרח ירושלים צריכה להיות 

מתוקצבת בסכום שבין 4.4 מיליארד ש״ח ל־6.6 מיליארד ש״ח.

לתחומים  יינתן  ההשקעה,  בגודל  והן  ביחס  הן  יותר,  רב  שנתח  מוצע  הפעולה:  תחומי   
שנוגעים ל״חיים עצמם״ — בריאות, מתן מענים לגיל הרך, טיפות חלב, גני משחקים, תאורת 
רחוב, מוסדות תרבות ופנאי, מגרשי משחקים, פעילות תרבות, ביטחון אישי ושירותי רווחה. 
כאמור, הרחבת כל אלה הינה הזדמנות ליצירת מגעים חיוביים בין האוכלוסייה ובין העירייה 

והממשלה.

ניהול שכונתי: להבדיל מהניהול המרכזי הקיים היום, מוצע שבמספר שכונות יוקם מנגנון   
יותר,  ומיטיב  מדויק  ליישום  להביא  כדי  וזאת  שכונתית,  בראייה  החומש  תוכנית  לניהול 
תוכנית  ומפירות  וכדי להעלות את שביעות הרצון של התושבים מפעולות העירייה הקיימות 

החומש.
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היעדר הסדר מקרקעין במזרח ירושלים והשפעותיו
ד״ר אמנון רמון, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

רקע
ירושלים  במזרח  כלכלי  ופיתוח  כלכליים  חברתיים  פערים  לצמצום  הממשלה  להחלטת  הרקע  בדברי 

)החלטה 3790 משנת 2018( נכתב: 

מקרקעין  הסדר  אין  מהשטח  ניכר  בחלק  פרטיות.  הן  ירושלים  במזרח  מהקרקעות  מ־90%  ״יותר 
השילוב  בהיתר.  בנייה  המאפשר  מפורט  סטטוטורי  תכנון  ואין  בקרקעות  הבעלויות  את  המסדיר 
ואכיפה  תכנון  מדיניות  והיעדר  מאוד  גדולים  בהיקפים  מוסדר  שאינו  בעלויות  רישום  של 
יותר  כי  גורמי התכנון הן  מספקת הביא לבנייה בלתי חוקית בהיקפים חסרי תקדים. הערכות 
יצרו מציאות בשטח שמובילה  בנייה אלה  היקפי  חוקית.  אינה  ירושלים  מ־40% מהבנייה במזרח 
ליצירת חסמים לתכנון ובינוי של תשתיות ציבוריות כגון כבישים, מבני ציבור, בתי ספר וגינות 

ציבוריות״. 

זאת ועוד, ממחקר של מכון ירושלים למחקרי מדיניות שפורסם בשנת 2018 ועסק בנושא זה,7 עלה כי 
מעבר לקושי התכנוני המוזכר לעיל, להיעדר הסדר המקרקעין יש גם תג מחיר משמעותי — הן לפרטים, 
שנאלצים להישען יותר ויותר על קצבאות, והן לקופת העיר ולמדינה, שרק על אובדן המס עקב עסקאות 

לא מדווחות מפסידה סכום הגבוה פי שישה מכפי שהיה עולה לה לערוך את ההסדר.

ואכן, במסגרת החלטת הממשלה וכצעד ראשון להתמודדות עם מציאות קשה זו נקבע יעד להסדרה: 
לפחות 50% מהמקרקעין במזרח ירושלים עד לא יאוחר מרבעון 4 של שנת 2021, ו־100% עד סוף 2025. 

לשם יישום יעד זה, הוקצו 50 מיליון שקלים בפריסה שווה בשנים 2023-2018. 

תמונת מצב, 2022
על אף היומרה השאפתנית שנקבעה בהחלטת הממשלה, לאחר יותר משלוש שנים של פעילות בתחום 
זה בהובלת משרד המשפטים, נראה שהיעד שנקבע רחוק ממימוש, כאשר מי שניצל את התקציבים 
שהוקצו לנושא עד כה היו בעיקר גופים ישראלים מוסדיים כמו האפוטרופוס הכללי, האפוטרופוס לנכסי 

נפקדים, קרן קיימת וכן הכנסיות וגופים נוצריים. 

7  נשר, מ׳ )2018(. בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה: המחיר של היעדר זכויות על הקרקעות 

במזרח ירושלים. מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
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סיבה עיקרית לכשל זה נובעת מהרגישות הפוליטית הגדולה סביב כל הנושאים הקשורים לקרקעות 
במזרח ירושלים והחשדנות הפלסטינית הבסיסית כלפי הרשויות הישראליות: בקרב מזרח ירושלמים 
רבים עלה חשש שהתהליך יביא להפקעות נוספות לפי חוק נכסי נפקדים. בנוסף, במסגרת ניסיונות 
בגין תשלומי מס שבח מקרקעין, מס  חסמים משמעותיים בתחום המיסוי —  גם  ההסדרה התעוררו 
הארץ.  בצפון  הערבי  בסקטור  לאתגרים שהתגלו  בדומה  וזאת  מיסים,  תשלומי  על  ואישורים  רכישה 
כך למשל, בעקבות שני החסמים הללו, ניסיונות ההסדרה שהחלו בבית חנינא ובאזור צור באהר מול 

התושבים הערבים לא הגיעו לכדי מימוש.

בפועל, חוסר ההתקדמות המשמעותית בתחום הסדר המקרקעין מקשה מאוד על קידום התכנון והבנייה 
במזרח ירושלים בכל התחומים, וכאמור — יש לו גם תג מחיר כלכלי. במשרד המשפטים נערכה עבודת 
נכסי  חוק  תחולת  על  ישפיע  מבלי שהדבר  לירושלים  ייחודיים  פתרונות  למצוא  בניסיון  מקיפה  מטה 
נפקדים בכל מה שנוגע לשאר המדינה, אולם בפועל, המפתח להסדרה במסגרת פתרונות יצירתיים 

ואפקטיביים נמצא מזה זמן במגרש של הדרג הפוליטי וממתין להכרעה.

המלצות

הנוגעים  האתגרים  על  להתגבר  שיאפשרו  יצירתיים  משפטיים  פתרונות  למציאת  לפעול   
התכנוניים  החסמים  להסרת  במפתח  שמדובר  הבנה  מתוך  והמיסוי,  הנפקדים  נכסי  לסוגיות 

והכלכליים, לצמיחה ולהגדלת קופת העיר והמדינה.

״סיפורי הצלחה״ — על רקע המצוקה הקשה בתחום הבנייה למגורים במזרח ירושלים, מוצע   
לבחור שלושה אזורים )שכונות או תתי־שכונות( שניתן לבצע בהם הסדר מקרקעין ובעקבותיו 
לעין.  הנראה  בטווח  לתושבים  ברור  ו״רווח״  בנייה  היתרי  הוצאת  שיאפשר  מקיף  תכנון  גם 
יצוין כי צעדים ראשונים בכיוון זה כבר נעשו על ידי עיריית ירושלים בקידום תוכניות בנייה 
למגורים בעיסאוויה ובעין אל־לוזה באזור סילואן. זאת ועוד, לניסיון זה עשוי להיות ערך רב 

גם כשלב ראשון בבניית אמון בין התושבים לבין הרשויות הישראליות.
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יצירת ״תושבּות מוגנת״ במזרח ירושלים
ד״ר אמנון רמון, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

רקע: מעמד התושבּות של ערביי מזרח ירושלים והשלכותיו 
1967 רוב ערביי מזרח ירושלים חיים במעמד של תושבים שאינם אזרחים )רק ל־7% מתושבי  משנת 
וזכות  תנועה  חופש  סוציאליות,  זכויות  להם  מקנה  זה  מעמד  ישראלית(.  אזרחות  יש  ירושלים  מזרח 
הצבעה לרשות המקומית, אך הם אינם נושאים דרכון ישראלי ואינם מצביעים לכנסת. תושבות מחייבת 
את התושב להתגורר בישראל, ועל כן, הזכות אינה קיימת אם התושב נמצא בשהייה ממושכת בחו״ל, 
משתקע במדינה אחרת או במקרה הירושלמי השכיח — מהגר אל הפרוורים שמחוץ לעיר, לדוגמה אל 
עזרייה או אבו דיס שבשטחי הגדה המערבית. כפועל יוצא מכך, תושבות ניתנת לשלילה כאשר מרכז 
1967 שלל משרד הפנים את מעמד התושבות מכ־15 אלף  החיים של המחזיק בה אינו בישראל. מאז 
תושבי מזרח ירושלים. שלילת התושבות מביאה איתה גם את שלילת הזכויות הסוציאליות — ביטוח 

רפואי וביטוח לאומי.

החשש משלילת התושבות והזכויות הסוציאליות הכרוכות בה פוגע פגיעה קשה ביכולתם של התושבים 
לעבור להתגורר מחוץ לירושלים בשטחי הגדה המערבית או לצאת מהארץ למטרות לימודים או פרנסה. 
מנקודת ראות של ניהול העיר ירושלים, שיטת התושבות הנוהגת מקרקעת את תושבי מזרח ירושלים 
יוצרים עומס על העיר הצפופה ממילא,  יכולים לעזוב  רבים שאינם  לעירם. למעשה — אלפים 

ובאופן מיוחד על השכונות מחוץ לגדר.

חלופת ביניים: ״תושבּות מוגנת״
ירושלים נראית כבעלת  מכיוון שהחלופה של מתן אזרחות ישראלית בהיקפים גדולים לתושבי מזרח 
סיכויים נמוכים להתממש, הן בגלל חוסר הרצון של האוכלוסייה, הן בגלל קשיים בירוקרטיים ייחודיים 
לתושבי מזרח ירושלים, והן בגלל המדיניות הישראלית שלא לאפשר קבלת אזרחות בהיקפים גדולים 
לאוכלוסייה לא־יהודית — אנו מציעים חלופת ביניים של ״תושבות מוגנת״. תושבות זו תהיה יציבה 

יותר, קרובה יותר למעמד האזרחות ותקל על כמה מן הבעיות המבניות הנובעות ממעמד זה.

יתרונות ביצירת מעמד של תושבּות מוגנת
על אף שלאורך השנים עלו השערות לפיהן החיים הצפופים בירושלים יובילו תושבים לעזיבתה, בפועל 
השערה זו אינה מתאמתת. להפך; הסדר התושבות, מבחני מרכז החיים והחשש לאבדן המעמד — רק 
מעצימים את הדביקות במגורים בירושלים. כך, יישום חלופה זו ויצירת מעמד של תושבות מוגנת 

עשוי לתרום להפחתת הצפיפות במזרח העיר ולצמצום העומס על מערכת השירותים הרופסת.
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צעד כזה עשוי להתקבל בעיני האוכלוסייה המזרח־ירושלמית בחיוב רב ויש להניח שגם הקהילה הבין־
לאומית תראה אותו בעין יפה. מעבר לצמצום העומס בהיבטי התכנון והבנייה, פתרון זה גם יוריד עומס 
רב מעבודת משרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי במזרח ירושלים )סביב בקשות לקבלת אזרחות 
וחקירות מרכז חיים(, יקטין משמעותית את החיכוך בין האוכלוסייה המזרח־ירושלמית לרשויות השלטון 

ויגביר את מידת האמון של התושבים ברשויות.

יישום חלופת הביניים
אינה  זו  חלופה  דהיום.  לתושבים  מיועדת  מוגנת״  ״תושבות  של  מעמד  שהחלת  להדגיש  חשוב 

טומנת אפשרות לקבלת מעמד של תושבות עבור מי שאינו נהנה ממנה עד כה.

מעמד  הפקעת  של  הפסקה  באמצעות  להתבצע  יכול  המוגנת  התושבות  מעמד  להחלת  הראשון  הצעד 
התושבות והזכויות הסוציאליות מתושבים מזרח־ירושלמים שעברו להתגורר בפרברים שמחוץ לעיר, 
 .)1987 ומכאלה השוהים תקופות ארוכות בחו״ל למטרות לימודים ועבודה )זאת, כפי שהיה נהוג עד 
בהמשך, ניתן יהיה לשקול האם השמירה על מעמד התושבות תחול על הדור הראשון בלבד או גם על 
הדור השני והשלישי, וכן לבחון האם יש להבדיל בין מי שקיבל מעמד קבע בחו״ל )תושבות קבע או 
אזרחות( ובין מי שמתגורר בפרברי ירושלים מחוץ לתחום השיפוט העירוני, אך זיקותיו היום־יומיות 

לעיר )לצורכי עבודה, לימודים וכד׳( חזקות והדוקות.

למיטב ידיעתנו, צעד כזה יכול להתבצע ללא חקיקה מיוחדת, בהמשך למדיניות מקלה יותר של משרד 
הפנים שננקטה בשנים האחרונות בעניין השבת תושבות למי שהתגוררו שנים ארוכות בחו״ל או בפרוורים 
מחוץ לתחומי העיר, ובהמשך ישיר למספר פסקי דין של בג״ץ ושל בתי משפט בערכאות נמוכות יותר 
שהדגישו את מעמדם המיוחד ה״ילידי״ של תושבי מזרח ירושלים. מפסקי דין אלה עולה מגמה לייחד 
את מעמדם של תושבי מזרח ירושלים לעומת מהגרים אחרים ולהכיר בבעיותיהם המיוחדות המחייבות 

טיפול כולל ושיטתי.  

המלצה

יצירת מעמד של ״תושבות מוגנת״ )כמפורט לעיל(.

אנו סבורים כי קידום מדיניות זו תביא למספר יתרונות משמעותיים:

הורדת מספר התושבים הגרים בעיר וצמצום הצפיפות והעומסים.  

ובחברה  בעיר  ירושלים  מזרח  תושבי  של  גוברת  להשתלבות  הובלה  והארוך,  הבינוני  בטווח   
הישראלית בכלל.

הגברת היציבות ותחושת הביטחון במזרח ירושלים תחת השלטון הישראלי בעיר המאוחדת.   
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התאמת תוכנית הלימודים הישראלית למציאות 
הייחודית במזרח ירושלים
בן אברהמי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

רקע: תוכנית הלימודים הישראלית
במסגרת החלטת הממשלה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים )החלטה 
לימודי  להעמקת  חדשות  תוכניות  ירושלים  בעיריית  החינוך  ומינהל  החינוך  משרד  מובילים   )3790
והחינוך הטכנולוגי, ומעל לכול — לעידוד מעבר של  העברית, להגדלת היקף החינוך הבלתי פורמלי 

תלמידים מתוכנית הלימודים הפלסטינית לתוכנית הלימודים הישראלית. 

תוכנית  פי  על  למדו  ירושלים  רוב התלמידים במזרח   ,2018 עד החלטת הממשלה, שהתקבלה בשנת 
הלימודים הפלסטינית )92% מהתלמידים בשנת הלימודים תשע״ח(, כשבמרכז התוכנית ניצבת בחינת 
שלוש שנים לאחר  התווג׳יהי, כמקובל ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים עוד מן התקופה הירדנית. 
שהתקבלה החלטת הממשלה, נראה כי המאמץ הישראלי לעודד מעבר של תלמידים ללימודים על 

פי תוכנית הלימודים הישראלית החל לשאת פרי:

בשנת הלימודים תשפ״א )2020–2021( שיעור התלמידים הלומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית   
במזרח ירושלים הגיע ל־14.7% מתוך כלל התלמידים הלומדים במזרח העיר במוסדות המתוקצבים על 

ידי המדינה )בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי(, לעומת 8% בשנת הלימודים תשע״ח.

שיעור התלמידים בכיתות א׳ בתוכנית הלימודים הישראלית עלה מ־6.5% מתלמידי כיתות א׳ במזרח   
ירושלים בשנת תשע״ח ל־16.5% בשנת תשפ״ב )700 תלמידים נוספים(. 

תמונת מצב: תוכנית הלימודים הישראלית ומזרח ירושלים
עם העלייה בשיעור הלומדים בתוכנית הישראלית במזרח ירושלים, החלה להתחדד המורכבות הרבה 
זהות  חברה,  של  בשאלות  העוסקים  הלימוד  לתכני  במיוחד  נוגע  הדבר  בשטח.  התוכנית  יישום  של 
ירושלים.  מזרח  ערביי  של  הייחודית  הפוליטית  המציאות  עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  אשר  ותרבות, 
ישראל  אזרחי  לאוכלוסיית  מיועדת  הערבית  בשפה  הישראלי  החינוך  משרד  של  הלימודים  תוכנית 
הערבים, ומשקפת את מציאות חייהם העכשווית וההיסטורית כאזרחי מדינת ישראל מאז קום המדינה. 
אך המציאות במזרח העיר שונה: כידוע, תושבי מזרח ירושלים אומנם נושאים תעודת זהות כחולה, 
אולם הם אינם אזרחי מדינת ישראל אלא בעלי מעמד של תושבי קבע בלבד. אי לכך, מקצועות לימוד 
משמעותיים הנלמדים במסגרת התוכנית הישראלית, כגון אזרחות והיסטוריה, אינם רלוונטיים 
במתכונתם הנוכחית לאוכלוסיית ערביי מזרח ירושלים כיוון שאינם משקפים כלל את מציאות חייהם. 
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הדבר יוצר לא פעם מורכבות חינוכית בין כותלי בית הספר ומעורר חששות גדולים וסימני שאלה בקרב 
ההורים המבקשים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר המלמדים על פי התוכנית הישראלית. כל אלה עלולים 
בתוכנית  העיר  מזרח  תלמידי  של  המואצת  ההשתלבות  במגמת  לפגוע  אף  ואולי  לעכב  בתורם 
הלימודים הישראלית. אנו רואים אפוא כי מגמה מבורכת וחיובית של ״ישראליזציה״ והחלת ריבונות 
למציאות  ופדגוגית  תרבותית  התאמה  חוסר  בשל  להיפגע  עלולה  ירושלמית  המזרח  החינוך  במערכת 

החיים בשטח. 

המלצה

מודל ביניים — בגרות מזרח ירושלמית: אנו מבקשים אפוא להציע מודל ביניים ייחודי — מודל 
״הבגרות המזרח ירושלמית״. מודל זה יחיל במזרח ירושלים תוכנית לימודים ישראלית לכל דבר 
ומובילי  חינוך  דיאלוג עם אנשי  תוך  הייחודית,  והתאמות למציאות  יכלול שינויים  ועניין, אולם 
דעה במזרח העיר. אנו מציעים למקד את ההתאמות במקצועות האזרחות, ההיסטוריה והספרות, 
הנוגעים לשאלות הזהות הלאומית והתרבותית של התלמידים ולמעמדם המיוחד במדינת ישראל. 
המזרח  המורכבות  את  להכיל  בכוחו  יותר, אשר  גמיש  פדגוגי  מרחב  ליצור  ניתן  כי  סבורים  אנו 
ירושלמית ולתת מקום להיסטוריה הפרטיקולרית של ערביי מזרח העיר וליצירתם התרבותית. מהלך 
מסוג זה יאפשר למשרד החינוך ולעיריית ירושלים להציג את התוכנית הישראלית בפני הציבור 
המזרח ירושלמי באור חיובי יותר ולהנגיש אותה לקהלים רחבים יותר במזרח העיר. מנקודת מבט 
ישראלית, מהלך של התגמשות פדגוגית תוך דיאלוג עם הציבור המזרח ירושלמי עשוי להחליש 
במידה רבה את טיעוני המתנגדים לתוכנית הישראלית, ובכך לחזק את מגמת ההתרחבות שלה, תוך 

העמקת הריבונות והמשילות של המערכת הישראלית במזרח העיר.
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״שכונות חוץ גדר״ — אתגר כבד למדיניות הביטחון 
של ישראל

ד״ר דוד קורן, מנכ״ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות

עיקרי תמונת המצב
הומניטרי,  יצרה אתגר אזרחי,  בין השנים 2007-2005  לירושלים  גדר הביטחון מסביב  הקמת 
ריבוני וביטחוני יוצא דופן בעוצמתו ובחריפותו: ״שטחי הפקר״ של שתי שכונות ערביות המצויות 
בתוך העיר ירושלים ומחוץ לגדר הביטחון, בסמיכות לשטחי הרש״פ וללא כל חיץ וגבול ביניהם. 
שכונות אלה מכונות ״שכונות חוץ גדר״. השכונה הראשונה היא מחנה הפליטים שועפאט והשכונות 
העוטפות אותה — ראס ח׳מיס, ראס שחאדה ושכונת השלום )אלו ממוקמות סמוך לשכונת פסגת זאב 
בצפון מזרח ירושלים(. השכונה השנייה היא כפר עקב וסביבתה — שכונות אלמטר, סמיר אמיס והחלק 

הירושלמי של מחנה הפליטים קלנדיה )אלו ממוקמות בסמוך לרמאללה(.

בכל אחת משכונות אלו מתגוררים כ־70 אלף איש )סה״כ כ־140 אלף איש בשתי השכונות( — כלומר, 
יותר משליש מכלל אוכלוסיית מזרח ירושלים. רובם המכריע של תושבי שכונות אלו הינם תושבי 
ירושלים )בעלי תעודת זהות כחולה(, ומיעוטם הם תושבי השטחים )בעלי תעודת זהות ירוקה(, אשר 
שוהים במקום שלא כחוק. מוקד חייהם של תושבי שכונות אלו בהיבטי חינוך, תעסוקה, בריאות ומסחר, 
הוא בשכונות הערביות המצויות בתוך גדר הביטחון בשטחי ירושלים. על כן, מעברי קלנדיה ושועפאט — 

המעברים אל השכונות שבתוך הגדר — הם ״צינור החמצן״ של התושבים הללו בכלל היבטי החיים.

דאלים  ״כל  של  ובמצב  וסדר,  חוק  משילות,  בהיעדר  מתאפיינות  אלו  גדר״  חוץ  ״שכונות  שתי 
גבר״. בין היתר, מצב זה הוא אחד הגורמים המרכזיים לעובדה שכמחצית מהמפגעים בגלי הטרור של 
2017-2014 בירושלים יצאו משכונות אלו. כמו כן, אך לאחרונה, באוקטובר 2022, נרצחה החיילת נועה 
לזר ז״ל על ידי מפגע תושב מחנה הפליטים שועפאט — עודאי תמימי. הקושי הרב של גורמי הביטחון 
באיתור תמימי במשך 11 ימים קשור במידה רבה לאופיו הכאוטי של מתחם זה. ברובד האזרחי יצוין 
כי כלל האתגרים כבדי המשקל הקיימים במזרח ירושלים בתחומי התכנון והבנייה, התשתיות, 
ואלו  גדר״,  חוץ  ב״שכונות  שאת  ביתר  מועצמים  ועוד,  הניקיון  התעסוקה,  הרווחה,  החינוך, 

סובלות ממצוקה אדירה בכל תחום תשתיתי וחברתי־סוציאלי.

השילוב בין שכונות חסרות משילות ומוזנחות המצויות בהידרדרות קשה, ובין החיבור האזרחי 
לשכונות אחרות בירושלים ובישראל, ויחד עם החשיפה לרשות הפלסטינית — הינו שילוב בעל 
בביטחון  פגיעה  אותותיה:  נותנת  ולאומית, שכבר  רב־ממדית, מקומית  לפגיעה  גבוה  פוטנציאל 
במעמדה  הלאומית  ברמה  פגיעה  בה;  המגזרים  בין  העדין  היחסים  ובמרקם  בכלכלתה  העיר,  תושבי 
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הריבוני הישראלי בירושלים; ופגיעה בתדמית הלאומית. לכן, סוגיה זו דורשת את תשומת ליבם של 
מקבלי ההחלטות לבחינת חלופות לטיפול בה.

חלופות למדיניות ממשלתית
בהמשך לאמור לעיל, נבקש להצביע על מספר חלופות אפשריות למדיניות ממשלתית בשכונות חוץ 

גדר:

חלופת האפס: שימור המצב הקיים, על כל המשתמע מכך.  .1

ומשטרת  ירושלים  והאחריות של עיריית  שיפור המצב הקיים ללא שינוי בהגדרות הסמכות   .2
ישראל: יצירת מנגנון ליווי ביטחוני שיאפשר לעובדי עיריית ירושלים או לקבלנים הפועלים מטעמה 
לעבוד בצורה שוטפת ובטוחה בשכונות חוץ גדר, והגדרת תקציב תוספתי משמעותי שיינתן לעיריית 
ירושלים בשל השירותים הרחבים שהיא נדרשת לתת במתחמים אלו. ייתכן שמימוש מתווה זה יגרור 

צורך בהקמת מנהלת או יחידה ייעודית בתוך עיריית ירושלים.

הקמת מנהלת ייעודית משותפת לעיריית ירושלים, צה״ל, משטרת ישראל וממשלת ישראל,   .3
אשר תנהל את כלל ענייני שכונות אלו: המנהלת תובל על ידי ממשלת ישראל ועיריית ירושלים 
אך תתפקד כגוף עצמאי בעל תקציב נפרד מזה של עיריית ירושלים ובעל יכולות פעולה עצמאיות.

עקב  וכפר  וסביבתו  שועפאט  פליטים  )מחנה  נפרדות  מוניציפליות  רשויות  שתי  הקמת   .4
לפי חלופה זו, רשויות אלו  וסביבתה(, בנפרד מעיריית ירושלים אך תחת ריבונות ישראלית: 
תפעלנה בשלב ראשון על פי המודל של ״ועדה קרואה״, קרי ועדה חיצונית של גורמי מקצוע שתנהל 

את ענייני השכונות. יצוין כי חלופה זו כרוכה בשינוי גבולה המוניציפלי של ירושלים.

שינוי תוואי הגדר כך שישיק לגבול המוניציפלי: חלופה הדורשת פירוק והרכבה של הגדר, על   .5
כלל המורכבות הטכנית, ההנדסית, הכספית והפוליטית הכרוכה בכך.

חלופה מדינית: מסירת השטח לשליטת הרשות הפלסטינית באופן חד־צדדי או במסגרת הסכם בין   .6
שני הצדדים.
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המלצות

דחיקת  המשך  כי  עולה  לעיל  מהאמור  מועדף:  מתווה  ובחירת  המוצעות  החלופות  בחינת   
הסוגייה לתחתית סדר היום של הדרג המדיני הבכיר, לא רק שתחמיר את הפגיעה האנושה 
וביטחוניות  אזרחיות  השלכות  תגרור  גם  אלא  בבירתה,  ישראל  וריבונות  במשילות  ממילא 
שליליות כבדות משקל. לפיכך מוצע כי סוגיה זו תונח כבר בראשית הקדנציה של הממשלה 
החדשה לפתחו של הדרג המדיני הבכיר. מוצע כי בכירי הממשלה יקיימו סדרת ישיבות עם 
בכירי עיריית ירושלים והמערכת הביטחונית והמשטרתית, אשר במסגרתן תיבחנה החלופות 

וייבחר המתווה המועדף להתמודדות עם האתגר הייחודי.

שחלקו  הגרוע,  התשתיתי  המצב  בשל  הממשלתית־עירונית:  ההשקעה  במוקד  אנושי  הון   
ככל הנראה בלתי הפיך, מוצע כי עיקר ההשקעה הממשלתית־עירונית תתמקד בהשקעה בהון 
זהות  תעודת  )בעלי  בלבד  ירושלים  בתושבי  ההשקעה  מיקוד  על  דגש  שימת  תוך  האנושי, 
כחולה( ולא בשוהים הבלתי־חוקיים. השקעה מסוג זה יכולה לכלול תוכניות חינוכיות רחבות 
היקף לעידוד ההתמדה בלימודים וצמצום הנשירה, לפתיחת מוקדי הכוון תעסוקתיים, לפיתוח 
תוכניות חילוץ מעוני ויציאה לעצמאות כלכלית, לקידום מענים בתחום הרווחה ועוד. יודגש כי 
המענה האזרחי יכול להישען אך ורק על פעילות ביטחונית ומשטרתית רציפה ויעילה שתאפשר 

לגורמים האזרחיים לנוע באזור זה ללא חשש.
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תיאום בין זרועות הפעילּות במזרח ירושלים: מפתח 
לטיוב המשילות

ד״ר דוד קורן, מנכ״ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מבוא
מסמך זה מבקש ״להדליק נורה אדומה״ לקובעי המדיניות ברמה הממשלתית, הביטחונית והעירונית, 
של  ומתמשך  סדור  מעמיק,  אינטגרטיבי  שיח  שתייצר  ברורה  מקצועית  מסגרת  של  היעדרה  בדבר 

הישראליים הפועלים במזרח העיר.

המערכת  בין  אמון  יצירת  על  מקשה  העיר,  במזרח  הישראלית  במשילות  פוגעת  זו  מסגרת  היעדר 
ישראל לשפר את  ועתירי המשאבים של  וגורמת למאמציה הניכרים  הישראלית לתושבי מזרח העיר, 
איכות חיי התושבים הערביים בירושלים, להיבלע ולהישכח בתודעת הציבור הערבי. זאת מכוח פעולות 

ישראליות שנתפסות על ידם כמי שסותרות את המאמצים האזרחיים הללו. 

יתרה מזו, פעמים רבות חש הציבור המזרח־ירושלמי כי מאמצי שיפור איכות החיים מצד ישראל 
לפגוע  במכוון  שמבקשת  הישראלית  המערכת  של  מכיוונה  תעתוע  או  עין  מראית  אלא  אינם 

באוכלוסייה זו ולהקשות על חייה, אך עוטפת את ״האגרוף״ הישראלי בליטוף מדומה ושקרי.

את הסתירה הזו, היטיב לבטא אחד מתושבי מזרח ירושלים בתגובה שפרסם בעמוד הפייסבוק בערבית 
תחנה  פתיחת  למען  לפעילותו  באשר  בדף  שעלה  לפוסט  ליאון,  משה  מר  ירושלים,  העיר  ראש  של 
לבדיקות קורונה בכניסה לשכונת ג׳בל מוכבר במזרח העיר: ״אתם הורסים עשרות דירות בירושלים 
ואתם מתרברבים שפתחתם מרכז בדיקה. הרסתם בניין שיש בו שש קומות, והכרחתם את התושבים 
להרוס את בתיהם, יריתם עליהם ועל בניהם. ההרס נעשה בצו ראש העיר אשר פתח את מרכז הבדיקות 

כשבידו האחת סכין ובידו השנייה תיק עזרה ראשונה...״

רובדי הפעילות הישראלית במזרח העיר

א. הרובד האזרחי

אכיפת חוקי עזר עירוניים ודיני תכנון ובנייה, הנתונה לעיתים  מתן שירותים בכלל תחומי החיים: 
בידי העירייה, לעיתים בידי רשות הטבע והגנים ולעיתים בידי משרד הפנים; ניהול קשר יום־יומי עם 
כלל התושבים ובפרט עם מנהיגות מקומית — ועדי שכונה, מנהלי בתי ספר, מנהלי מנהלים קהילתיים 

ועוד.
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ב. הרובד הביטחוני

בהובלת שב״כ ומשטרת ישראל: סיכול טרור, טיפול בהיבטי סדר ציבורי כגון הפרות סדר, התמודדות 
עם אלימות על רקע פלילי, מאמצי הקמת מרכזי השירות והשיטור המשולבים בשכונות מזרח העיר 

)מש״מים(, טיפול בתופעות של אלימות במשפחה, הטרדות מיניות, עבירות סמים וכד׳.

ג. הרובד המדיני: ניהול סוגיות מדיניות במחלוקת

הודות  היתר  בין  המתאפשרת  בירושלים,  ערביות  שכונות  בלב  היהודית  ההתיישבות  סוגיית   .1
לתקצוב ממשלתי של אבטחת בתי היהודים ותושביהם על ידי משרד השיכון.

התמודדות מושכלת עם מעורבות זרה של גורמים מוסלמיים ערביים ובין־לאומיים )טורקיה   .2
כדוגמה בולטת(, בנעשה במזרח ירושלים בהיבטים דיפלומטיים, ביטחוניים ואזרחיים, כגון: שיפוץ 
מבנים, מגרשי ספורט והשקעות תקציביות בפרויקטים אזרחיים במזרח ירושלים, ניהול רגישויות 

מול ירדן בהר הבית ובעיר העתיקה.

סוגיות מדיניות-משפטיות:  .3

הכרעה באשר למידת מעורבות היועץ המשפטי לממשלה בסוגיית פינוי תושבים ערביים מבתיהם   
בשייח׳ ג׳ראח וסילואן.

מתן ארכות לצווי הריסה רבים התלויים ועומדים למול תושבים.  

היישום  וחוק  ריבונות  לחוק משיקולי  מחוץ  ופלסטיניות  ערביות  ועמותות  אגודות  הוצאה של    
האוסר על פעילות הרשות הפלסטינית בירושלים.

חומרת הענישה למבצעי פעילות חבלנית עוינת או הפרות סדר.  

חקירות שוטרים ביחס להפעלת כוח בעת עימותים עם תושבי מזרח ירושלים.   

כיום סוגיות רבות המונחות לפתחה של המערכת הישראלית חוצות את כלל, או את רוב, הרבדים 
הללו, ומצריכות סינרגיה ותיאום אסטרטגי וטקטי בין הזרועות השונות. אף על פי כן, הדיון בהן 
הוא פעמים רבות טקטי ונקודתי ומתנהל לעיתים קרובות במתכונת של ״כיבוי שריפות״, כאשר חלק 
מן השחקנים אינם נמצאים בשולחן הדיונים. יתרה מזו, לעיתים הדיון מתנהל על ידי דרגי המקצוע 
בלבד ולפיכך סוגיות מהותיות אינן עולות בו לדיון לאור ההקשר הפוליטי־מדיני והיעדרם של הגורמים 
לזה  הפוליטי  הדרג  של  המדיניות  בין  פער  נוצר  בפועל,  הדיונים.  מחדר  הפוליטיים־מדיניים 
המקצועי )וגם בתוך הדרג המקצועי בין גופים שונים(, והדבר מוביל לחוסר קוהרנטיות ולעיתים 

אף לסתירות במדיניות המיושמת בשטח.
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כיצד פוגש הסנכרון )או היעדרו( את השטח המזרח־ירושלמי?
והמוכרת  הבולטת  הדוגמה  ירושלים:  מזרח  בשכונות  תחומים  חוצות  לסוגיות  רבות  דוגמאות  ישנן 
עולה  נוספת  דוגמה  השונים.  הרבדים  כלל  בין  המשלבת  ג׳ראח,  שייח׳  שכונת  סוגיית  היא  מביניהן 
בהקשר הזה סביב שכונת עיסאוויה, לאור המדיניות המשטרתית הנוקשה המיושמת בשכונה בעקבות 
הפרות הסדר הרבות שהתרחשו בה על רקע המדיניות העירונית והמשפטית שביקשו לאחרונה להקל 
בסוגיות התכנון והבנייה ולאפשר אורכות במימוש צווי הריסה. עוד דוגמה היא סוגיית ניהול המדיניות 

העירונית והממשלתית בשכונת סילוואן סביב בתי היהודים.

לצד האתגרים שנמנו לעיל, בולט לטובה פרויקט המשותף לפרקליטות המדינה, משטרת מחוז ירושלים 
ועיריית ירושלים, שעניינו מתן מערכת טיפולית ומניעתית המשלבת בין מרכיבים משפטיים, אזרחיים 
ומשטרתיים לטיפול מיטבי ב״גרעין הקשה״ של בני נוער מפרי סדר בשכונת א־טור. בפרויקט, שמאפשר 
לבני הנוער המשתתפים בו מעבר מעולם עברייני לעולם יצרני, בולט וניכר כי הידוק שיתוף הפעולה 
בין כלל הגורמים ויצירת מסגרת אינטגרטיבית וסנכרון מלא של הפעילות הוא המפתח להצלחה. 

בשל הצלחתו, לאחרונה הורחב מודל זה לשכונות סילואן ועיסאוויה. 

המלצות

הגדרת התיאום בין זרועות הפעילות השונות של המערכת הישראלית במזרח ירושלים:   
מוצע כי הממשלה תגדיר מסגרת ממשלתית או עירונית ברורה שבה יתבצע התיאום האסטרטגי 
מוגדרות,  סמכויות  הענקת  ידי  על  לכך  לדאוג  ניתן  האופרטיבית,  ברמה  הנדרש.  והטקטי 
בין  ויבצע את התיווך הנדרש  המוסכמות על כלל השותפים, למטה לביטחון לאומי שיתכלל 
הדרג המקצועי והפוליטי. לחילופין, תיאום וביצוע מסוג זה יכול להיעשות על ידי שר ירושלים 

ומנכ”ל משרדו, או על ידי ראש עיריית ירושלים ומנכ”ל העירייה.

גיבוש מדיניות הסברתית ברורה בנושאים הנוגעים למזרח ירושלים: לצד התיאום הנדרש   
בהיבטי האסטרטגיה והמעשה דומה כי היעדרה של מדיניות הסברה ודוברות ברורה מקשה אף 
הוא על הפעילות הישראלית אל מול הקהל הבין־לאומי, הישראלי והערבי־פלסטיני עצמו )בין 
דיונים סדורים  ירכז  כי מטה ההסברה הלאומי  ירושלים(. לפיכך, מוצע  היתר, תושבי מזרח 
בכלל  ירושלים  למזרח  הנוגעים  בנושאים  התקשורתי  העיסוק  טיוב  לשם  בנושא  ותקופתיים 

הרבדים שתוארו לעיל.
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