
 

מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 

 

 

 

חרדים וחילונים בירושלים בעתיד: 

תסריטים ואסטרטגיות  

 
 

שלמה חסון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ירושלים, ספטמבר 1999 
 



 

 THE FLOERSHEIMER INSTITUTE FOR POLICY STUDIES

 Haredi and Secular Jews in Jerusalem in the Future:
 Scenarios and Strategies

 
 

 Shlomo Hasson
 

 
 
 

הדברים המובאים בפרסום זה הם על דעת המחבר בלבד 
 
 
 
 
 
 
 

עריכת לשון: נורית רונאל 
עורכת אחראית: שונמית קרין 

הכנה לדפוס: איליאנה בינשטוק ורותי לרנר 
הדפסה: דפוס אחוה בע"מ 

 
 
 
 

  No. 4/11 'מס
 

 ISSN 0792-6251
 
 

© 1999 מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות בע"מ 
רח' דיסקין 9א', ירושלים 96440  טל: 02-5666243  פקס: 02-5666252 

 floerins@floersheimer.org.il
 www.floersheimer.org.il



 

על המחבר 

פרופ' שלמה חסון הוא מרצה במחלקה לגאוגרפיה וראש המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה 
העברית בירושלים. הוא מרכז את תכנית המחקרים על דת, חברה ומדינה ואת הכנת התסריטים במכון 

פלורסהיימר למחקרי מדיניות. 

 

על מחקר התסריטים 

אחת הסוגיות המרכזיות על סדר היום הפוליטי בירושלים היא עתיד היחסים בין חרדים לחילונים. השאלה 
היא מה תהיה דמותה העתידית של העיר. האם תתחולל בה מלחמת תרבות והעיר תדרדר מבחינה חברתית 
וכלכלית, או אולי תימצא דרך לחיים משותפים בין שני הצדדים תוך שמירה על המגוון הפלורליסטי של 
העיר. על מנת לתהות על סוגיות אלה מציג נייר זה ארבעה תסריטים לעיר ירושלים. כל תסריט מתאר מערכת 
שונה של יחסים בין שתי הקבוצות ובוחן את ההשפעות של יחסים אלה על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה 
והמבנה העירוני. כל תסריט מושתת על מספר עקרונות: תפיסה כוללת המתייחסת למגוון היבטים רחב, מבנה 
לוגי שבו אירוע אחד נובע מאירוע אחר, חיבור בין חשיבה מדעית המזהה ומנתחת מגמות קיימות לבין 

פרשנות של מגמות אלה בראייה עתידנית.   

התסריט הראשון, בירה זרה, מתאר את התעצמות המאבק בין שתי הקבוצות ואת התוצאות של תהליך זה. 
התסריט השני, ברוקלין בירושלים, מתאר את ירושלים כעיר חרדית מבוססת מבחינה כלכלית. התסריט 
השלישי, בירה רב-תרבותית, מציג עיר שבה נמצאה דרך לחיים משותפים. התסריט הרביעי, בלפסט 
בירושלים, מסתיים במיתון המאבק בין שתי הקבוצות בשל התגברות המתח בין ערבים ליהודים בעיר. 
ארבעת התסריטים אינם אמורים לחזות את העתיד, אלא לגרות את החשיבה על ידי אפשרויות שונות של 
עתיד. אפשרויות אלה מעשירות את החשיבה על ידי יצירת "זיכרונות עתיד". הן מחייבות את קובעי המדיניות 
ואת תושבי העיר לתת את הדעת על מצבים שבדרך כלל איננו מעלים על הדעת בשל הנטייה לחשוב כי מה 
שהיה הוא שיהיה. אולם המציאות מלמדת אותנו כי ההיסטוריה רצופה התפתחויות ומפנים דרמטיים שאותם 
לא שיערנו מראש, ואנו נתפסים תדיר בלתי מוכנים לקראתם. החשיבה על העתיד באמצעות תסריטים 
מאפשרת הרחבת המפה המנטלית על ידי הכללת אפשרויות בלתי צפויות. גם אם האפשרויות המדווחות 
בתסריטים לא תתגשמנה עצם הרחבת המפה המנטלית מאפשר התמודדות טובה יותר עם ההפתעות שצופן 

בחובו העתיד.   

כמחבר התסריטים אשמח לשמוע תגובות והצעות לתסריטים חלופיים.  



 

על מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 

המודעות בדבר חשיבותו של מחקר מכוון למדיניות גוברת והולכת, לא רק בקרב חוקרים וקובעי מדיניות 
אלא גם בקרב קרנות ציבוריות ופרטיות. קרן פלורסהיימר, שבראשה עומד ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר, 
יזמה את ייסודו של מכון מחקר שיתרכז במחקרים העוסקים בסוגיות-מדיניות ארוכות טווח. מטרתו הבסיסית 
של המכון היא לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את קובעי המדיניות בעתיד, לנתח את המגמות וההשלכות 
ארוכות הטווח של תהליכים אלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיה. תחומי המחקר 
המתנהל במכון הם: יחסי דת, חברה ומדינה בישראל; ממשל ופיתוח מקומי בישראל; תכנון מרחבי בישראל. 

חברי הוועד המנהל של המכון הם: ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר (יו"ר), עו"ד י' עמיהוד בן-פורת (סגן יו"ר), 
מר דוד ברודט, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר ומר הירש גודמן, העורך-מייסד של ה"ג'רוסלם ריפורט" וסגן 
נשיא ה"ג'רוסלם פוסט". ראש המכון הוא פרופ' עמירם גונן, מן המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית 

בירושלים. 
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מבוא 

מה תהיה מערכת היחסים בין חילונים לחרדים בירושלים בעתיד? כיצד יעצבו יחסים אלה את דמות העיר 
מבחינה פוליטית ותרבותית? האם תימשך המגמה של הקצנת היחסים או אולי תיתכן אפשרות אחרת? הדיון 
העכשווי בסוגיות אלה הוא לרוב קצר ראות, ניזון ממגמות העבר, ואף נוטה להנציח אותן. אולם אם 
ההיסטוריה מלמדת לקח כלשהו, הרי זה הלקח כי היא רצופה תפניות דרמטיות, המפתיעות את קובעי 
המדיניות והחוקרים. ואכן, רוב התפניות ההיסטוריות שארעו בשנים האחרונות לא נחזו מראש, ובכללן: 

התמוטטות בריה"מ, הצמיחה המהירה של האינטרנט והתחדשות בעיית הבלקן.  

תכלית חיבור זה היא להציג מספר תסריטים אפשריים אודות היחסים בין חרדים לחילונים בעיר, ולהיערך 
לקראת אפשרויות שונות בתחום זה. לדעתי, יחסים אלה עתידים להשפיע על אופיה של ירושלים יותר מכל 
מערכת יחסים אחרת, ובכלל זה היחסים בין ערבים ליהודים. תמיכה לדעה זו התקבלה מסקר, שבו דיווחו 
כ-60% מהתושבים החילוניים כי הם שוקלים לעזוב את העיר, וכי הסיבה העיקרית לרצונם לעזוב היא המתח 
בין חרדים לחילונים (חסון וגונן, 1997). בניגוד למחקרים אמפיריים, השוקדים בדקדקנות על עובדות מן 
העבר, מכוון חיבור זה כלפי העתיד. הוא עוסק בשאלת היחסים העתידיים בין חרדים לחילונים בירושלים 

משלוש בחינות: ערכית, תיאורית-עתידנית ומעשית.  

מהבחינה הערכית, מוצע יעד של מדיניות המושתתת על שני אדנים: פלורליזם חברתי-תרבותי ודמוקרטיה 
מקומית. מדיניות המעודדת פלורליזם חברתי-תרבותי פירושה קידום יחס של כבוד ושל התחשבות הדדית בין 
הקבוצות החברתיות המגוונות החיות בירושלים, על אורחות-חייהן השונים. מדיניות המטפחת דמוקרטיה 
מקומית פירושה בחירה חופשית ללא כפייה, ייצוג של הקבוצות השונות, בהתאם למשקלן באוכלוסיית העיר 

בתהליכי קבלת החלטות, תוך שמירה על זכויות המיעוט. 

מהבחינה התיאורית-עתידנית, נבחנים, באמצעות שורת תסריטים, הגורמים המעודדים את הגשמת היעד של 
עיר פלורליסטית ודמוקרטית והגורמים המעכבים את הגשמתו. בתסריטים יש התייחסות למכלול גורמים: 
פוליטיים, כלכליים, חברתיים, תרבותיים ומרחביים. הם כוללים הן משתנים שאת התפתחותם ניתן לחזות 
במידה רבה של ודאות והן משתנים שהתפתחותם בעתיד אפופה אי-ודאות ניכרת. דווקא אי-הוודאות משמשת 
כר פורה לחשיבה יצירתית אודות מסלולים אפשריים שונים של התפתחות היחסים בין קבוצות התרבות 

השונות בעיר.  

מהבחינה המעשית, מוצעות אסטרטגיות פעולה מגוונות, האמורות לסייע במימוש היעד של עיר פלורליסטית 
ודמוקרטית. התבוננות בגלגוליו של יעד זה בתסריטים השונים מאפשרת לעמוד על הסיכויים והסיכונים 
הצפויים לו בתנאים פוליטיים, חברתיים ומרחביים שונים.לאור הבנה זו מוצעות דרכי פעולה שיפחיתו את 
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הסיכונים ויגדילו את הסיכויים למימוש היעד המבוקש.  

בפרק הראשון נסקר בקצרה מצב היחסים בין חרדים לחילונים בירושלים כיום, ומוצג היעד הרצוי. בפרק 
השני מוצג הסבר באשר למטרת התסריטים ולגורמים שונים הקשורים בפיתוחם. בפרקים השלישי עד השישי 
מתוארים תסריטים שונים, ואילו בפרק השביעי והאחרון נידונות אסטרטגיות אפשריות להשגת היעד הנכסף: 

טיפוח ירושלים כעיר פלורליסטית ודמוקרטית.  
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יחסי חרדים�חילונים בירושלים:               המצוי והרצוי   1

חיבור זה נכתב על רקע תמורות דמוגרפיות, חברתיות ופוליטיות, אשר עשויות לשנות בצורה מרחיקת לכת 
את אופיה של ירושלים. בשנים האחרונות העמיק הקיטוב התרבותי בין חרדים לחילונים בעיר. הסיבות לכך 
רבות ומגוונות. חלקן נובעות מן המתח הכללי בין חרדים לחילונים, שבמרכזו עומדות סוגיות כמו גיוס בחורי 
ישיבה לצה"ל, המונופול של הממסד הדתי בתחום הנישואין והגירושין, ההקצבות למגזר החרדי ואי-ההכרה 
בגיור לא אורתודוכסי. חלקן נעוצות במתחים המיוחדים לירושלים, המתמקדים בראש ובראשונה בדמות 
הפרהסיה. "פרהסיה" היא מילה יוונית שפירושה הזכות להתבטא באופן חופשי בציבור. זכות זו מומשה 
על-ידי אזרחי הפוליס היוונית הקדומה באגורה - המרחב הציבורי שבו נדונו באופן  שוטף שאלות פוליטיות 
וחברתיות. בירושלים עומדת זכות ההתבטאות החופשית במרחב הציבורי בלב ויכוח תרבותי-פוליטי ממושך. 
הציבור החילוני שואף לממש את זכות הביטוי החופשי, בין היתר באמצעות ביקור בקולנוע ובתיאטרון ונסיעה 
בנתיבי העיר בשבת ובמועד. הוא שואף לקיים את סגנון חייו באזורי המגורים, לקרוא באופן חופשי כרזות 
פרסומת שבהן מוצג גוף האדם, להתלבש כרצונו ולתת ביטוי לדעות ולמחשבות שונות. דא עקא שמימוש 
הזכות לביטוי חופשי במרחב הציבורי התנגשה לא פעם בתפיסות החרדיות אודות הדמות הרצויה של המרחב. 
החרדים פעלו בעבר לסגירת בתי-קולנוע ובתי-קפה בשבת ובמועד, לחצו על הרשויות לסגור נתיבי תחבורה, 
שרפו תחנות אוטובוסים שהציגו בפרהסיה מודעות שנראו להם פוגעות בצניעות ותקפו נשים שעברו 
בסביבתם בלבוש שעל-פי מושגיהם נתפס כבלתי צנוע. המאבק על דמות המרחב הציבורי נקשר לא פעם 
למאבק על אופי שכונות המגורים. הגידול של האוכלוסייה החרדית הוליך להתרחבות אזורי המגורים של 
החרדים ולכניסת חרדים לשכונות סמוכות, שאוכלוסייתן אינה חרדית. על רקע ההבדלים בתפיסת העולם 
והיחס למרחב הציבורי התפתחו לא פעם בשכונות אלה מאבקים מרים בין האוכלוסייה החרדית לאוכלוסייה 
הוותיקה. רוב המאבקים הסתיימו בדחיקת האוכלוסייה הלא חרדית מהשכונה. בעת כתיבת החיבור מתנהל 

המאבק המרכזי בשכונת רמות אלון שבצפון ירושלים.   

רוב רובם של החילונים והחרדים סבורים כי היחסים ביניהם הורעו בשנים האחרונות. בקרב התושבים 
החילוניים והמסורתיים סבורים הרוב כי היחסים עם החרדים גרועים (חסון וגונן, 1997). ניתן למנות 
גורמים שונים להחרפה ביחסים, ובראשם המאבק על נסיעה חופשית בשבת ובחג בכביש בר-אילן. אין 
כל ספק שמאבק זה דירדר את היחסים בין שני המחנות לשפל חסר תקדים. הבחירות של שנת 1998 
למועצת העיר העידו כאלף עדים עד כמה עמוק קו השבר בין שני המחנות. תנועת "ירושלים אחת", 
שבעבר ראתה עצמה כמייצגת את האידאל של ירושלים כפסיפס רב-תרבותי, אימצה במערכת הבחירות 
את הסיסמה: "להציל את ירושלים מאולמרט ומהחרדים". איש מר"צ, ארנן יקותיאלי, הקים רשימה 
עצמאית, "ירושלים עכשיו", והבטיח לבוחרים באופן ברור וחד-משמעי כי יאבק בחרדים. אחת 
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מסיסמאות הבחירות שלו הייתה: "מלחמה עכשיו", סיסמה שנועדה, אולי, ללמדנו - אליבא דיקותיאלי 
- כי "שלום עכשיו" טוב ליחסים עם הערבים, ואילו "מלחמה עכשיו" - ליחסים עם החרדים. נציגים 
של הרשימות החרדיות תרמו לא מעט להתלהטות הרוחות: בשורה של ביטויים פוגעים ומזלזלים כלפי 

דגל המדינה וכלפי החילונים בירושלים  הקצינו נציגים אלה את היחסים עם הציבור החילוני.  

בשנים האחרונות גברה ההגירה מהעיר ומאזן ההגירה, שבשנות השמונים היה חיובי, הפך בשנות 
התשעים לשלילי. בין העוזבים נרשם מספר גדול של תושבים חילוניים ומסורתיים, אולם חלק לא 
מבוטל מביניהם הם חרדים. תהליך זה הביא להתרחבות היישובים מסביב לירושלים, שאליהם הגיעו 
כמחצית מכלל עוזבי העיר. בהקשר זה מעניינת תופעת  הבידול של הפרברים לפי קבוצות תרבות ולפי 
סטטוס חברתי-כלכלי. הפרבר של אפרת, לדוגמה, מאוכלס על-ידי תושבים דתיים-לאומיים. הפרבר של 
ביתר עלית מאוכלס על-ידי חרדים. מבשרת ציון היא פרבר של תושבים מבוססים, צור הדסה משכה את 
המעמד הבינוני, ואילו מעלה אדומים - את המעמדות הבינוני והנמוך. נראה שהמגורים בפרבר 
מאפשרים לתושבי ירושלים היהודיים להגשים את חלומם: לגור עם קבוצה דומה ולהתבדל מהקבוצות 
האחרות. מול האפשרות של חיים ביחד בתחומי העיר מייצג הפרבר את האפשרות של חיים לחוד ושל 
אפשרות לקיים את סגנון החיים המקובל על הקבוצה המתבדלת. האם תופעה זו מעידה כי לפלורליזם 
העירוני, לפיו קבוצות שונות חיות בצוותא תוך התחשבות, כבוד הדדי וסובלנות, אין סיכוי? האם 
הפרבר, שעיקרו התבדלות תרבותית וחברתית, הוא האלטרנטיבה לפלורליזם העירוני? איני סבור כך. 
לדעתי אפשר וצריך לקיים בירושלים פלורליזם תרבותי שיתבטא, בין היתר, במגוון של שכונות 
ותרבויות. פלורליזם מעין זה אינו יכול להתממש באמצעות הפעלת כוח פוליטי, כלומר, באמצעות 
איחוד בכפייה של הפרברים. פלורליזם "כפוי" הוא מלאכותי ויש בו מידה לא מבוטלת של אלימות, 
באשר הוא נכפה על התושבים שעברו להתגורר בפרברים בניגוד לרצונם. נראה לי כי בטווח הארוך 
גישה כזו תתגלה כחסרת סיכוי. אחת המטרות המרכזיות של חיבור זה היא לבחון את הדרכים לטיפוח 

הפלורליזם החברתי-תרבותי בירושלים בדרך של הידברות וגיבוש הסכמה בין המגזרים השונים.  

תהליך נוסף שהסתמן בירושלים בשנים האחרונות הוא הנסיגה של הציבור היהודי הלא-חרדי מהחיים 
הפוליטיים. הציבור החרדי מהווה רק כחמישית מכלל בעלי זכות הבחירה (חסון וגונן, 1997), אך כיום 
למעלה משליש מחברי מועצת העיר הם חרדים. בתוספת חברי המועצה הדתיים-לאומיים נמנים עם המחנה 
הדתי 15 מבין 31 החברים במועצת העיר. הציבור החילוני והמסורתי אינו מיוצג כיום במועצת העיר בהתאם 
למשקלו. אף שלציבור זה אין על מי להלין זולת על עצמו, המצב הפוליטי הקיים מגלם איום מתמיד עליו. 
ציבור זה נושא בעיקר עול המסים בעיר, אך אינו מיוצג בהתאם למשקלו בתהליכי קבלת החלטות. אם מצב 
זה יימשך, עלולה להתחזק מגמת ההגירה של התושבים הלא-חרדים. היא תימשך גם אם יוכיחו להם באותות 
ובמופתים כי בשנים האחרונות נפתחו יותר בתי-קפה ובתי-קולנוע מאשר אי-פעם בעבר. נוכח ההצלחה של 
הציבור הלא-חרדי בעיצוב המרחב הציבורי מסתמנת מגמה ברורה של עליית החרדים לעמדת כוח מובילה 
במערכת הפוליטית העירונית; בטווח הארוך חוששים רבים כי מי ששולט במערכת הפוליטית יעצב בסופו של 

דבר גם את דמות הפרהסיה.  

לדעתי, האינטרס של שני הצדדים הוא למתן את המתח הגובר. גם החרדים וגם החילונים ייצאו נשכרים 
ממערכת פוליטית שבה יהיה ייצוג הולם לכל הקבוצות. שליטה חרדית במועצה עלולה להותיר את החרדים 
בעיר הננטשת על-ידי התושבים החילוניים והמבוססים. כבר כיום מגיע שיעור הפטור מארנונה בשכונות 
חרדיות לכ-40%. עיר שאוכלוסייתה תהיה ברובה חרדית תתקשה במילוי צורכי התושבים. העומדים בראשה 
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יאלצו לחזר על פתחי הממשלה כדי לגייס תקציבים, וספק אם יזכו להיענות נאותה. ממשלות ישראל, בין 
בשליטת השמאל ובין בשליטת הימין, לא הפגינו עניין רב בירושלים היומיומית, על תלאותיה ובעיותיה. קיים 
יחס כמעט הפוך בין הצהרות התמיכה הפוליטיות באחדותה של העיר לבין העשייה בפועל בתחום הכלכלה 
והפיתוח. מכאן שהאינטרס של שני הצדדים הוא לתמוך בקיום עיר פלורליסטית מבחינה חברתית, שארגונה 

וניהולה מוכתבים על-ידי עקרונות של דמוקרטיה מקומית.  

ברור מאליו כי דברים אלה אינם נכתבים בחלל ריק מבחינה ערכית ואידאית, לכן אבהיר כאן בקצרה את 
ערכי ותפיסתי בנוגע לצביונה החברתי והפוליטי הרצוי של ירושלים.  אני בן ירושלים. נולדתי, גדלתי 
והתחנכתי בעיר, ובה אני ממשיך להתגורר כיום עם משפחתי . סבתי וסבי היו יהודים דתיים והורי - 
מסורתיים. יחסי לדת חם, פתוח ואוהד. האווירה הפוליטית-חברתית שִאפיינה את ירושלים של ילדותי הייתה 
פתוחה ורגועה מזו המאפיינת אותה כיום. בתי-הקולנוע, בתי-הקפה והמסעדות היו סגורים בשבת, למעט 
מסעדה או שתיים שכדי להיכנס אליהן היה צורך לרכוש תלושים מבעוד יום. בעיר אמנם שררו מתחים בין 
חרדים לחילונים, והיו גם הפגנות שבת והתכתשויות, אולם עצמת הטינה לא הגיעה לדרגה שבה היא מצויה 
כיום. אני רואה בדאגה רבה את ההקצנה המתחוללת בשני המחנות ואת עליית כוחם של אלה השוחרים עימות 
ומאבק בשני הצדדים. ברור לי כי בירושלים מצוי ציבור גדול המבקש עיר מתונה יותר, מגוונת, המושתתת 
על העקרונות של כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות. עם זאת, קולם של המתונים כמעט שאינו נשמע בלהט 
העימות המתלהט.  תקוותי היא כי בתפיסתי יבוא לידי ביטוי קולו של "המחנה השקט", אף כי איני מתיימר 

לדבר בשמו. 

בבחירות האחרונות השתתפתי יחד עם מספר חברים, ביניהם יוסי טל-גן ויעל אלון, בהקמת רשימה למועצת 
העיר. רשימתנו אימצה, בין היתר, את העיקרון של מציאת פשרות וקיום דיאלוג בין דתיים לחילונים. 
הרשימה, שהוקמה שלושה חודשים לפני הבחירות למועצה וכללה דתיים, מסורתיים וחילונים, זכתה במושב 
אחד במועצת העיר. במהלך מערכת הבחירות לעירייה קראנו באמפתיה רבה את עקרונות האמנה בין דתיים 
לחילונים, שגיבשו פרופ' אבי רביצקי וחבר-הכנסת יוסי ביילין, וביקשנו למצוא דרכים לעידונה ולהתאמתה 
לתנאים המיוחדים בירושלים. האמנה עצמה אינה מתייחסת לזירה הציבורית ולמרחב הציבורי, שבו נפגשות 
קבוצות תרבות בעלות נורמות וערכים מגוונים, לכן נדרשת חשיבה נוספת בנושא זה, שתתמקד לא רק 

ביחסים בין דת למדינה אלא בעיקר ביחסים בין דת לחברה.  

המקום שבו אני כותב את החיבור הוא מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. הדברים הנכתבים כאן הם על 
אחריותי בלבד. עם זאת, לא מקרה הוא שבחרתי לכתוב את הדברים במסגרת מכון אשר אימץ את התמיכה 

בחברה פלורליסטית ודמוקרטית כקו מוביל.  

ירושלים שאותה הייתי רוצה לראות היא בירה פלורליסטית, שבמועצת העיר שלה מיוצגות כל הקבוצות 
התרבותיות בהתאם למשקלן הדמוגרפי באוכלוסייה. כאמור, המצב בעיר בזמן כתיבת החיבור שונה. אף 
שהחילונים והמסורתיים בעיר הם רוב, אין הם זוכים לייצוג מתאים בעירייה. יתר על כן, חלוקת הכוח 
בעירייה רחוקה מלשקף את ההרכב התרבותי-חברתי של העיר. על רקע זה האתגר הוא לפתח אסטרטגיות 
אשר יביאו להישארות הציבור הלא-חרדי בעיר, יחזקו את השתתפותו בבחירות ויקדמו ייצוג אמיתי של 

המגזרים השונים בחיים הפוליטיים העירוניים.  

צביון פוליטי פלורליסטי הוא אב-הטיפוס של הפוליטיקה העירונית שאותה הייתי רוצה לראות בירושלים. זהו 
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בעצם אידאל או יעד, המנחה את גישתי בנוגע לדמות העיר בעתיד. כדי לבחון את סיכויי ההתגשמות של יעד 
זה, אציג בהמשך תסריטים מספר המתארים עתידים שונים של העיר, ולאורם אתווה את הדרכים 

(האסטרטגיות) להשגת היעד הרצוי.  
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פיתוח תסריטים: לשם מה וכיצד?  2

רקע כללי רקע כללי רקע כללי רקע כללי 

 Schwartz,) מטרת התסריטים אינה לחזות את העתיד, אלא לערוך סימולציות של עתידים שונים אפשריים
192 :1996). התסריט נועד לענות על השאלה "מה יקרה אם?" למשל, מה יקרה ליחסים בין חרדים 
לחילונים בירושלים אם תפרוץ בעיר אינתיפדה אלימה? מה יקרה ליחסים בין שני המחנות אם החרדים ייצאו 
לעבוד בהיקף נרחב ורמת-חייהם תעלה? ההתמודדות עם השאלה מה אם מאפשרת לעוסקים בקביעת מדיניות 
ובתכנון לדמיין מצבים שונים ולהיערך מבעוד מועד למתן תשובות מתאימות, כלומר לפיתוח אסטרטגיות 
מתאימות (Idon Associates, 1999). היערכות זו עשויה להעניק יתרון לקובעי מדיניות ולמתכננים, מכיוון 
שהיא מסייעת להם לפתח תגובה מהירה וגמישה למצבים משתנים. במילים אחרות, התסריטים מכוונים 
לשינוי התפיסה של קובעי מדיניות (Schriefer, 1997). ההיסטוריה מלמדת כי קשה לחזות את העתיד, 
וסביר להניח כי יסתבר שהתסריטים המוצגים, כולם או חלקם, אינם מסוגלים לצפות את העתיד. עם זאת, 
עצם התרגול בפיתוח תסריטים וגיבוש גישה המביאה בחשבון תפניות בלתי צפויות מאפשרים תגובה יצירתית 

ומהירה לאותן תפניות בלתי צפויות, וזוהי בעצם התרומה העיקרית של התסריטים.  

התסריטים נועדו, ביסודו של דבר, לסייע לקובעי מדיניות ומתכננים לבחון בתנאי מעבדה את אפשרויות 
המימוש של יעד המדיניות שנקבע. מסיבה זו חיוני להגדיר מראש את היעד שאותו שואפים לממש. בתוך כל 
תסריט ניתן לשלב אסטרטגיות שונות המכוונות להשגת היעד, ולברר באיזו מידה הן יעילות. בהקשר זה ניתן 
לדמות את התסריטים הנוגעים לעתיד ירושלים למנהרת רוח, שבמסגרתה נבחן אב-הטיפוס של חברה 
פלורליסטית ודמוקרטית. מחבר התסריט, בדומה למהנדס הבונה את מנהרת הרוח, יכול לשנות את התנאים 
במנהרה, כלומר, ליצור תסריטים שונים ולבחון במסגרת כל אחד מהם את הקשיים וההזדמנויות שיעמדו 
בעתיד בפני הגשמת יעד המדיניות הרצוי (Heijden, 1997). בדומה למצב במנהרת רוח, ניתן להכניס 
שינויים באב-הטיפוס או לאתר מצבים שמהם רצוי להימנע על מנת שיתקיים אב-הטיפוס שאליו מכוונים. 
בדרך זו ניתן להשתמש בתסריט כבמעין ניסוי, במטרה לעדן בהתאם לצורך את האידאל 

הפלורליסטי-דמוקרטי או לפתח אסטרטגיות שיאפשרו את מימושו.  

פיתוח תסריטים הוא שילוב של מחקר מדעי ודמיון. המחקר המדעי מספק את העובדות. במסגרת המחקר 
המדעי ניתן לזהות את הגורמים הקבועים במידה רבה מראש, דוגמת תהליכים דמוגרפיים של ריבוי טבעי 
בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות. ניתן גם להצביע על כוחות מסוימים המניעים את המערכת, כגון תחרות 
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כלכלית בין יישובים על משאבים ציבוריים, על משאבים פרטיים ועל כוח אדם מקצועי. כן ניתן לזהות 
משתנים שכיוון התפתחותם לוט בערפל, ושכל התפתחות שלהם עשויה להשפיע רבות על עתיד העיר. כך, 
למשל, לא ברור מה יהיה היקף ההשקעה הממשלתית בירושלים. סביר להניח כי השקעה ממשלתית נרחבת 
תוליך לעתיד שונה מזה של השקעה מצומצמת. סביב הנחות מסוג זה, שהן בעצם תרחישים שונים, ניתן 
לבנות תסריטים שונים. התסריט אורג את הנתונים והמגמות עם ההנחות ומחבר את כל אלה באמצעות דמיון 

יצירתי לכלל סיפור קוהרנטי, בעל היגיון פנימי.  

חיבור תסריט אינו תרגיל במדע בדיוני. הוא נשען על נתוני העבר, על דגמים, מגמות ותהליכים שזוהו על-ידי 
מומחים, ובתהליך זה מוסיפים לפתח את הנתונים תוך היערכות להפתעות ולתפניות בלתי צפויות. בפיתוח 
התסריט מוקדשת תשומת-לב רבה ל"כיסים" של העתיד שאותם ניתן לזהות כבר בהווה. ניתן לאתר "כיסים" 
כאלה על-ידי התבוננות בניסיון של חברות שנמצאו במצבים דומים. מטבע הדברים, פיתוח התסריט חייב 
להיעזר בסריקה רחבה של נתונים ומגמות בתחומים שונים, חלקם קרובים מאוד לתחום הנחקר וחלקם 
רחוקים ממנו, אך בעלי יכולת השפעה רבה. לכך יכולים לסייע מומחים מתחומים שונים, שכל אחד מהם בעל 

ידע, ניסיון והתמחות בתחום מוגדר.  

התסריטים המוצעים להלן הם לטווח של עשר עד עשרים שנה. זהו טווח זמן שבמהלכו עשויים להבשיל 
ולהתממש מגמות ותהליכים המסתמנים כבר כיום. עם זאת, בטווח זה יכולים גם להתחולל שינויים שלא ניתן 
לצפותם מראש, העשויים לחולל תמורות מרחיקות-לכת בדמותה החברתית והפוליטית של ירושלים. במילים 
אחרות, פיתוח התסריטים נשען על מספר תהליכים שנראה כי הם קבועים במידה רבה מראש, ועל כן הם 

ניתנים לחיזוי, אך הוא משלב גם גורמים שלגביהם קיימת מידה רבה של אי-ודאות.  

גורמים שלגביהם קיימת ודאות רבה גורמים שלגביהם קיימת ודאות רבה גורמים שלגביהם קיימת ודאות רבה גורמים שלגביהם קיימת ודאות רבה 

גורמים אלה ניתן לצפות במידה רבה של ודאות, והם מונים: 

א. שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה החרדית - שיעור זה יישאר גבוה. מחקרים מראים כי תהליכי 
מודרניזציה אינם מביאים לירידה בשיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה החרדית (שלהב, 1999). עם 
זאת, אין פירוש הדבר גידול מהיר של האוכלוסייה החרדית בעיר, בשל מגמות של הגירה שלילית בקרב 

החרדים.  

 

ב. שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הערבית - שיעור זה יישאר גבוה מזה של האוכלוסייה 
היהודית. עם זאת, אין פירוש הדבר גידול מהיר של האוכלוסייה הערבית בעיר. מגמת הגידול המהיר 
במשקל האוכלוסייה הערבית בשנים האחרונות הואצה עקב מאזן הגירה חיובי של ערבים. מאזן זה נוצר 
בתגובה למדיניות הישראלית של שלילת תעודות תושב מתושבים ערבים שלא הצליחו להוכיח כי הם 

שוהים באופן קבוע בעיר. ביטול מדיניות זו יאפשר לערבים החפצים בכך להתגורר מחוץ לעיר.  

ג. שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה החילונית והמסורתית - שיעור זה, שהוא נמוך במידה רבה 
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מזה של החרדים אך גבוה בהשוואה לכלל האוכלוסייה בישראל, צפוי לרדת אף מתחת לרמתו הנוכחית, 
בשל עלייה ברמת החיים. 

ד. יציאה מהעיר של קבוצות שונות באוכלוסייה היהודית (חילונים, מסורתיים, דתיים וחרדים) - צפוי 
כי מגמת העזיבה תימשך. תהליך זה מאפיין את ההיווצרות של מטרופולין יהודית מסביב לעיר, והוא 

נובע ממגוון רחב של גורמים: תעסוקתיים, חברתיים וגורמים הקשורים לדיור ולאיכות חיים.  

גורמים שלגביהם קיימת איגורמים שלגביהם קיימת איגורמים שלגביהם קיימת איגורמים שלגביהם קיימת אי----ודאות  ודאות  ודאות  ודאות  

גורמים אלה - קשה להעריך את התפתחותם, והיא עשויה לנוע בכיוונים שונים. ביניהם אפשר למנות:   

א. מידת המעורבות הממשלתית בכלכלה, בדיור ובארגון הפוליטי של העיר - מצד אחד הממשלה עשויה 
להגדיל את מעורבותה בחיי העיר, ומצד שני היא יכולה להמשיך להתעלם מצורכיה, תוך הקפדה על 

הצהרות נאמנות ללא סייג.  

ב. שיעור האוכלוסייה הערבית בעיר ונכונותה להשלים עם המערכת הפוליטית הקיימת - בתחום זה 
ניתן להעלות תרחישים שונים, החל מהמשך המצב הקיים, מצב של התקדמות לקראת פתרון בעיית 
ירושלים ולחילופין - החרפת המאבק. התרחישים תלויים בתהליכים הדמוגרפיים בקרב האוכלוסייה 

הערבית, בהתקדמות תהליך השלום ובאופי השלטון ומגמותיו - הן בישראל והן בקרב הפלסטינים.   

ג. שיעור האוכלוסייה החרדית מכלל האוכלוסייה - משקל האוכלוסייה  החרדית בכלל אוכלוסיית העיר 
מושפע ממספר תהליכים הפועלים בכיוונים מנוגדים. ריבוי טבעי גבוה מהממוצע העירוני גורם לעליית 
משקלה של האוכלוסייה החרדית. מנגד, מגמת ההגירה המתחזקת, המסתמנת במיוחד בקרב זוגות 
צעירים שאינם יכולים לעמוד במחירי הדיור בירושלים, בולמת את השפעת הריבוי הטבעי. שני גורמים 
עשויים להפחית את ההגירה השלילית של חרדים ובאופן זה להביא לעליית משקלם בעיר: גידול 
השתתפותם בכוח העבודה והשקעה ממשלתית בדיור למשפחות חרדיות בירושלים. גידול ההשתתפות 
בכוח העבודה יגרום לעליית רמת החיים של האוכלוסייה החרדית, ויאפשר לבני הקהילה המעוניינים 
להישאר בעיר לממש את רצונם. מצד שני, המשך המגמה הקיימת, לפיה חלק גדול מהגברים אינם 
משתתפים בכוח העבודה, יקשה על הזוגות הצעירים לרכוש דירה בעיר. השקעה ממשלתית בדיור 
לחרדים תאפשר לאלה מבני הקהילה המעוניינים בכך להמשיך להתגורר בעיר. אולם בהעדר השקעה 
ממשלתית יתקשו החרדים, ובמיוחד הזוגות הצעירים, להשיג דירה בעיר ויאלצו לעבור לפרברים 

המתפתחים סביב ירושלים: ביתר עילית, בית-שמש, קריית-ספר, מזור-אלעד.  

ד. רמת הרווחה של האוכלוסייה החרדית - התפיסה הרווחת היא שהאוכלוסייה החרדית היא אוכלוסייה 
ענייה, שרוב הגברים בה אינם עובדים. אולם אין ודאות כי מצב זה יימשך ללא שינוי לאורך זמן. ייתכן 
כי הגידול בשיעור החרדים לצד ריבוי צורכיהם ותביעותיהם יובילו לעימות גובר עם האוכלוסייה 
החילונית, שתסרב להמשיך לשאת בנטל הכספי הגובר. על רקע זה ייתכנו התפתחויות שונות. התפתחות 
אחת היא קריסה של המערכת החרדית נוכח הקושי הגובר לשאת בנטל. התפתחות אחרת היא רתימת 
משאבים ציבוריים לטובת הקהילה, תוך ניצול כוחם הגובר של החרדים. התפתחות שלישית היא מגמה 
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מואצת של יציאה לעבודה, עליית רמת הרווחה ושיפור יכולתם של החרדים לרכוש דיור בתחומי 
ירושלים. כאמור, ההתפתחות השלישית תביא לעליית משקלם של החרדים בירושלים, משום שבשונה 
מן החילונים רבים מהם רואים בה מקום מועדף, עקב מרכזיותה מבחינה דתית ועקב הנטייה להתגורר 

בקרב ציבור חרדי גדול, בדומה לזה שהתגבש בעיר.  

ארבעה תסריטים ארבעה תסריטים ארבעה תסריטים ארבעה תסריטים 

ביצירת התסריטים לגבי דמותה הפוליטית-חברתית של ירושלים יש מקום לברר לא רק מה הן המגמות 
הבלתי נמנעות אלא גם מה טיבן של תמורות שקשה לצפותן מראש. מכל התמורות שלגביהן קיימת אי-ודאות 
בחרתי בשני צירים שנראה לי כי הם עתידים להשפיע השפעה רבה על דמותה החברתית והפוליטית של 
העיר: ציר אחד הוא שיעור החרדים בעיר מכלל האוכלוסייה (משיעור נמוך עד שיעור גבוה); והציר השני 
הוא מידת המעורבות הממשלתית (ממעורבות נמוכה עד מעורבות גבוהה). החיתוך בין שני הצירים יוצר 
ארבעה רביעונים שבמסגרתם ניתן לפתח ארבעה תסריטים שונים, כמוצג באיור הבא. בתוך כל אחד 
מהרביעונים ייתכנו כמובן תסריטים נוספים מעבר לתסריט הבסיסי, עקב הבדלים בהתנהגות האוכלוסייה 
הערבית והבדלים במידת הרווחה של האוכלוסייה החרדית. כדי להימנע ממספר רב של תסריטים (על-פי 
מספר הפרמטרים שלגביהם קיימת אי-ודאות ניתן לפתח 16 תסריטים), כללתי אפשרויות אלה בחלק 

מהתסריטים.  
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תסריט 1: בירה זרה  3

 

 

 

התהליכים הדמוגרפיים, שהתחוללו בירושלים בשלהי המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21, הובילו לגידול 
מתמשך של האוכלוסייה החרדית ולעליית משקלה בכלל האוכלוסייה היהודית. ביטוי בולט למגמות אלה הוא 
מספר התלמידים החרדיים במוסדות החינוך בירושלים. בשנת 1993 היו התלמידים החרדיים 21.9% מכלל 
תלמידי בית-הספר התיכון, 38.8% מכלל תלמידי בית-הספר היסודי ו-55% מכלל התלמידים בגני הילדים 
(עיריית ירושלים: סקר מנח"י, 1995). בשנת 2005 גדל משקל  החרדים לכדי 80% מכלל התלמידים בגני 

החובה, 66% מכלל הלומדים בבתי-הספר היסודיים ו-54% מכלל הלומדים בבתי-הספר התיכוניים.  

המאבק המרכזי של החרדים בראשית המאה ה-21 היה לאפשר לבני קהילתם להשיג דיור בירושלים 
ולהישאר בסמוך למרכזים הדתיים. הם טענו כי במשך תקופה ארוכה קופחו בתחום ההקצאות למגורים וכי מן 
הראוי שקיפוח זה יתוקן. הגידול במשקלם ובחשיבותם בפוליטיקה המקומית והארצית הקנה לתביעתם עצמה 
פוליטית שלא ניתן היה להתעלם ממנה. כיוון שמפלגות השלטון ברמה הארצית והמקומית התקשו להרכיב 
קואליציות ולהבטיח את בחירת ראש הממשלה ואת בחירת ראש העירייה בלא תמיכת החרדים, גברה הנכונות 

בקרב המפלגות החילוניות לתקן את הקיפוח ולהקצות קרקעות לחרדים.  

אחד האתרים שעליו התנהל קרב ממושך היה אזור עמק הארזים, במבואותיה המערביים של ירושלים, שבו 
ובסביבתו תבעו החרדים להקים אלפי יחידות דיור לבני קהילתם. במשך תקופה ארוכה נהדפה התביעה 
על-ידי חוגי ה"ירוקים". אולם, עם עליית כוחם הפוליטי של החרדים בשלטון המרכזי וחיזוק שליטתם 
במועצת העיר, אושרה התכנית להקמת שכונות חרדיות באזור. באופן זה הושלם רצף טריטוריאלי של 
שכונות חרדיות, שראשיתו במזרח במאה שערים וסופו במערב ברמת שלמה ובשכונת רמות אלון. הקמת 
השכונות החדשות יצרה רצף של שכונות חרדיות, החולשות על צירי הכניסה לירושלים דרך כביש מספר 1 
ממערב ודרך כביש מספר 4 מצפון. במקביל הוחלט ברמות הפוליטית והתכנונית להקצות לחרדים ולדתיים 
את הקרקעות בדרום העיר, במיוחד בגבעת המטוס ובהר חומה. בעקבות הקצאות אלה אוכלסו חלק גדול 
מאזורי הבנייה החדשים בצפון העיר ובדרומה על-ידי דתיים וחרדים, והיה בכך משום איתות ברור לחילונים 

כי השלטונות אינם מגלים עניין בהישארותם בירושלים. 

בשנת 2008 הפכו החרדים לרוב בירושלים ומנו קצת למעלה ממחצית האוכלוסייה. גם במקומות אחרים 
בארץ נרשם גידול מרשים במשקל האוכלוסייה החרדית: בערים רבות, כמו פתח-תקווה, נתניה ואשדוד 

שיעור גבוה של אוכלוסייה חרדית בעיר, רמת רווחה נמוכה של החרדים, 
השקעה ממשלתית גבוהה, המשך הסטטוס-קוו ביחסים בין יהודים לערבים 
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התפתחו שכונות גדולות המאוכלסות על-ידי חרדים. על-פי אומדנים מנתה האוכלוסייה החרדית כ-15% 
מכלל אוכלוסיית ישראל. הגידול במשקלה של האוכלוסייה החרדית ושיעור ההצבעה הגבוה שִאפיין אותה 
הביאו לייצוג נכבד של החרדים בכנסת, והם ביצרו את מעמדם כלשון המאזניים בין מחנה הימין למחנה 
השמאל. בסיטואציה זו הפכו המפלגות החרדיות לגורם מחוזר הן על-ידי מפלגות הימין והן על-ידי מפלגות 
השמאל. החרדים נענו ברצון לחיזורים אלה, ובלחץ הצרכים של ציבור בוחריהם השתתפו בכל קואליציה 

ממשלתית שהוקמה, כאשר בראש מעייניהם המשימה של אספקת משאבים לציבור בוחריהם.  

הגידול בשיעור האוכלוסייה החרדית לא לווה בשינוי אורחות החיים. רוב הגברים החרדיים המשיכו ללמוד 
בישיבות ובכוללים, ורק מיעוטם יצאו לעבודה. אולם בניגוד לתחזיות של מספר חוקרים, החברה החרדית לא 
קרסה. הסיבה העיקרית ליציבות זו הייתה מיקומם של חברי-כנסת חרדיים בעמדות מפתח בשלטון המרכזי. 
החרדים החזיקו בתיקי השיכון, הפנים, העבודה והרווחה, החינוך והדתות. חבר-כנסת חרדי כיהן כסגן שר 
האוצר, ואחר עמד בראשות ועדת הכספים. שרי הממשלה וחברי-הכנסת החרדיים הפעילו את כוחם ככל 

שניתן היה במטרה להעביר משאבים מהקופה הציבורית לאנשיהם.  

הפיצול בין שמאל לימין, שנמשך ללא כל שינוי, גרם לשינויים תכופים בשלטון. ממשלות קמו ונפלו, כשבכל 
מערכת בחירות עלה בהדרגה משקלן של המפלגות החרדיות עקב הגידול האמור במשקל האוכלוסייה 
החרדית. במיוחד גברה פעילותה של תנועת ש"ס. משפט דרעי שימש קו פרשת מים בתולדות התנועה, 
ולאחריו הגדילה התנועה את נציגותה בכנסת במידה רבה, כשהיא ניזונה מתחושות של תסכול וקיפוח בקרב 
שכבות חלשות בעדות המזרח. מערכת החינוך של ש"ס התעצמה וגדלה במהירות, ופעילותה הניבה, בראשית 
המאה ה-21, מספר גדול של בני ישיבות שהמודל הנכסף בעיניהם היה זה של תלמידי הישיבות האשכנזים 

אשר תורתם-אומנותם.  

בעקבות הגידול במשקלה של האוכלוסייה החרדית בירושלים השתנתה המערכת הפוליטית בעיר. הפיכתה של 
הקהילה החרדית למוקד כוח מרכזי בפוליטיקה העירונית בתקופת אולמרט התגלתה בטווח הארוך כמפנה 
היסטורי בפוליטיקה העירונית. בשלב הראשון, שהחל בשנת 1993, תפסו החרדים והדתיים-לאומיים את 
עמדות הכוח העירוניות. כבר אז התברר כי הם אלה הקובעים את שיעור המסים העירוניים ואת הקצאת 
ההוצאות והשירותים, תוך מתן העדפה לבני הקהילה החרדית. במשך הזמן הסתבר כי תהליכים אלה הם בלתי 
הפיכים. האגף לחינוך חרדי והאגף לתרבות תורנית לא בוטלו, והאחיזה של החרדים בעמדות כוח בתחומי 
הכספים והתכנון אף גברה.משקלם בפוליטיקה העירונית עלה במרוצת השנים, ומשקלם במועצה עלה מקרוב 

לשליש בשנת 1998 לכדי מחצית ויותר בשנת 2008.  

בשנת 2008 נבחר פוליטיקאי חרדי לראשות העיר. החרדים, שהחזיקו עתה בכל עמדות הכוח בשלטון 
המקומי ובעמדות כוח רבות בשלטון המרכזי, השתמשו בכל האמצעים שעמדו לרשותם כדי לשרת את בני 
קהילתם ולחזק את מעמדם בירושלים. נציגיהם בעירייה ובממשלה פעלו להקצאת קרקעות בירושלים 
לשכונות חרדיות, דאגו לבניית דיור מסובסד לחרדים והקצו קרקע למוסדות חינוך ותרבות חרדיים. נציגי 
החרדים בוועדות התכנון המקומית והמחוזית איתרו שטחים בתוך שכונות חילוניות וייעדו אותם לתלמודי 
תורה, לישיבות ולמקוואות. בתחילה הוסוו ההקצאות כשטחים המיועדים לשימושים ציבוריים, אולם עד 
מהרה הסתבר כי רובן ככולן יועדו לבתי-כנסת, למקוואות, לתלמודי תורה ולישיבות. בעקבות מוסדות 

הציבור החלה כניסה של חרדים לשכונות - תחילה בקילוח דק ולאחר מכן בזרם גובר והולך. 

בעקבות תהליכים פוליטיים, תכנוניים ומרחביים אלה החריפו תחושות התסכול בקרב האוכלוסייה החילונית 
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והתעצמה תחושת הניכור כלפי המערכת הפוליטית. הציבור הלא-חרדי איבד את אמונו במערכת הפוליטית, 
ובמקביל התחדדו הקונפליקטים המקומיים. ארגונים חברתיים, המייצגים את הציבור החילוני, הפכו לתופעה 
שכיחה בנוף העירוני ופעלו להגבלת ההתפרסות של החרדים במרחב העירוני. ראשיתה של התופעה בא לידי 
ביטוי במאבק על כביש בר-אילן ובמאבק על רמות אלון, מאבקים שבמהלכם בלטה פעילותן של תנועות 
חברתיות חילוניות. בתחילה נעשו ניסיונות להגיע להבנה בין חרדים לחילונים ולקיים דיאלוג. בהתאם לכך 
הוקמו ועדות דיון. במסגרת הדיונים בוועדות נעשה מאמץ להגדיר את זכויות הציבור החילוני בעיר, על-פי 
אמנה שאמורה הייתה להבטיח זכויות אלה. אולם עד מהרה התברר כי החרדים משתמשים בוועדות לקיום 

דיוני סרק, וכי מאחרי הקלעים הם פועלים לביצור מעמדם ושליטתם בעיר.  

התסכול מהניסיון לבנות גשרים ולקיים דיאלוג דחף גם את החילונים המתונים לאימוץ אסטרטגיית עימות 
ביחסים עם החרדים. החילונים המתונים, שדחו במשך זמן רב את הגרסה החילונית המיליטנטית שהטיפה 
למאבק בחרדים, נוכחו לדעת כי בהידברות עם החרדים אין תועלת רבה. מאבקים נגד כניסת החרדים 
לשכונות חילוניות הפכו לתופעה שכיחה. הציבור החילוני, במיוחד בשכונות שבדרום העיר (שהיו מעוז 
האוכלוסייה החילונית עד ראשית המאה ה-21), ניסה להתארגן ולהתנגד לפעילויות השלטון החרדי. עשרות 
רבות של התנגדויות הוגשו לוועדות התכנון, והושקעו כספים רבים בשכירת מומחים ועורכי-דין להצדקת 
ההתנגדויות. אולם רוב ההתנגדויות נדחו על-ידי הוועדות המקומית והמחוזית, שראשיהן מונו בהמלצת רבנים 

חרדים ואשר בהן, (לרבות בוועדות הערר) היה רוב לחרדים ולמקורביהם.  

פניות לבג"צ על מנת להבטיח את זכויות החילונים בירושלים אף הן לא הועילו. נוכח פסיקות הבג"צ ששאפו 
להגן על זכויות האזרח, הפעילו החרדים את עצמתם הפוליטית וחוקקו חוקים וחוקי-עזר במטרה לסכל את 
פסיקות בית המשפט. החקיקה עוקפת הבג"צ הותירה את החילונים בירושלים בלא מטריית הגנה, וגורם זה 

הביא להחרפת המאבק בין שני המחנות.  

 

בעקבות ההקמה של ישיבות, מקוואות ותלמודי תורה בשכונות בעלות צביון חילוני מובהק הואצה עזיבת 
החילונים, ולדירות שהתפנו נכנסו חרדים. עם הזמן הלך והתעבה הגרעין החרדי בשכונות שהיו בעבר שכונות 
מסורתיות וחילוניות מובהקות. בעקבות תהליכים אלה הגיעו רבים למסקנה כי ירושלים כבר אינה מקום 
מתאים עבורם ובחרו לעזוב את העיר. בהתאם למגמות שאותרו כבר בסוף שנות התשעים היו רוב היוצאים 
חילונים ומסורתיים. בעקבות יציאת החילונים נרשמה ירידה גדולה בייצוגם בעיר. מספר התלמידים 
בגני-הילדים ובבתי-הספר היסודיים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, שירד מדי שנה בסוף שנות התשעים 
בשיעור של כ-7%, המשיך לרדת בשנים הבאות בשיעורים גבוהים יותר. בעקבות זאת נסגרו בתי-ספר 
וגני-ילדים רבים בשכונות הלא-חרדיות. בעיר נשארו בעיקר חילונים מבוגרים ותושבים מסורתיים, רובם 

חסרי אמצעים, שלא יכלו או לא היו מעוניינים לצאת מירושלים. 

המהגרים מהעיר השתייכו ברובם לאוכלוסייה מבוססת, ובניגוד לעבר, הסיבה העיקרית לעזיבתם לא הייתה 
בעיות של תעסוקה ודיור, אלא עליית משקלם הדמוגרפי והפוליטי של החרדים והידרדרות איכות החיים 
בעיר. חלק גדול מהעוזבים פנו ליישובים הפרבריים בסביבות ירושלים וחלקם עברו ליישובים שבמישור 

החוף. 
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בעקבות עזיבת האוכלוסייה המבוססת, נוצר פער מרחבי-חברתי בין העיר המרכזית (ירושלים) לבין 
הפרברים המקיפים אותה. פער זה התבטא באיכות הדיור, בפיתוח הסביבה, ברמת בתי-הספר ובאיכות 
השירותים. האוכלוסייה החרדית, שהפכה לרוב בעיר, מנתה בעיקר משפחות גדולות ועניות, בעוד 
האוכלוסייה החילונית, שגרה בפרברים, הורכבה ממשפחות קטנות ומבוססות יחסית. הריכוזים החרדיים 
התאפיינו ברמת הכנסה נמוכה, בצפיפות דיור גבוהה, בתשלום מסים נמוך ובשיעור גבוה של משפחות 

הפטורות כליל מתשלום מסים.  

הפערים בין העיר ירושלים לפרבריה הזכירו את היחסים בין העיר המרכזית לפרברים באזורים מטרופוליניים 
רבים בצפון-אמריקה. אולם ירושלים אינה אמריקה, והפערים בינה לבין הפרברים הועמקו משום שלפער 
הכלכלי התלווה פער של תרבות בין חילונים לחרדים. בניגוד לתושבי הפרברים באמריקה, היכולים לנסוע 
בימי השבתון למרכזי קניות ולמרכזי התרבות בעיר המרכזית, לא התאפשר הדבר בירושלים, והנסיעה 
בשבתות ובמועדים הוגבלה לצירים ספורים. המאבק התרבותי שימש גורם מדרבן להגירה נוספת מן העיר. 
בעקבות זאת הצטמצם עוד יותר בסיס המס של העיר, וירושלים המתחרדת מצאה עצמה פוסעת בעקבות בני 

ברק: משבר תקציבי מתמשך ותלות גוברת בשלטון המרכזי.  

יציאת האוכלוסייה החילונית פגעה קשות בבסיס הכלכלי של העיר. סוכנויות, מפעלים, רשתות קשרים שטוו 
יזמים חילוניים ותודעה מקומית הקושרת בין פעילות כלכלית לחיים מקומיים  דעכו בהדרגה עם יציאת 
החילונים. יזמים ואנשי עסקים רבים איבדו את תחושת הזיקה לעיר, ובשלב מאוחר יותר אף העדיפו להעתיק 
את עסקיהם מירושלים למקומות שבהם הייתה להם תחושת שייכות, שבהם יכלו לפעול בלי הגבלות ושבהם 
התגוררו תושבים בעלי ערכים, תרבות והשקפת-עולם הדומים לאלה שלהם. הקשרים העסקיים, שנודעת להם 
השפעה לא מבוטלת על משיכת עסקים ועל צמיחה כלכלית, הלכו והידלדלו, בסיס המס הצטמצם, והעיר 

שקעה מבחינת פעילותה הכלכלית. 

עיריית ירושלים, שבה היה, כאמור, רוב חרדי, פסעה בעקבות עיריית בני-ברק, בתקופה שקדמה למינוי ועדה 
קרואה בבני-ברק. אולם בירושלים, בניגוד לבני-ברק, לא פוזרה המועצה. נציגי הסיעות החרדיות שמעמדם 
בממשלה התחזק פעלו נגד פיזור מועצת עיריית ירושלים ומנעו הקמת ועדה קרואה. משרות רבות בתחום 
הניהול והביצוע הועברו מידי עובדים מסורתיים וחילוניים לעובדים חרדיים. חלוקת משרות ואיוש תפקידים 
נקבע מאחורי הקלעים על-ידי רבנים ומקורביהם. תהליכים בלתי-תקינים הפכו לנורמה. נבחרים הפעילו 
לחצים על הפקידות לחלק טובות הנאה לבני משפחותיהם. כך, למשל, פוליטיקאי בכיר בעירייה נהג להעדיף 
באופן קבוע את בני משפחתו בחלוקת טובות הנאה. מדי שנה, בחופשת חול המועד של פסח, הוא נהג להקצות 
אתר בגנים ציבוריים לבן משפחתו, שהפעיל בו מתקני שעשועים, וזאת תוך הפרת הנורמות המקובלות 
וגרימת סבל רב לציבור המתגורר בקרבת מקום. הפקידות המקצועית שטופחה בעמל רב בירושלים מצאה 
עצמה במצב בלתי אפשרי, וחלק גדול מהבכירים התפטרו או נאלצו להתפטר בשל חילוקי-דעות עם הנבחרים 

החרדיים.   

הפטורים מתשלום ארנונה גדלו, ושלוש חמישיות מהאוכלוסייה החרדית קיבלו פטור מתשלום. רוב העומס 
נפל על האוכלוסייה החילונית, שמאסה בתפקיד כפוי הטובה שהוענק לה: מפרנסים ללא זכויות. התוצאה 
הייתה האצת היציאה של בני שכבות מבוססות, משבר כלכלי, העמקת ההידרדרות בתשתית ובתחזוקה 
והעלאה מתמדת בשיעורים גבוהים של הִמסים העירוניים. אחד הנציגים החילוניים בעירייה הפטיר בישיבת 
המועצה שדנה בנושא הארנונה, כי החרדים שוחטים עכשיו את  האווז שהטיל להם ביצי זהב. דוחות מבקר 
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העירייה ומבקר המדינה על המצב הכלכלי ועל הניהול בעיריית ירושלים נתקלו בתגובות נזעמות ותוארו 
כביקורות אנטישמיות שנכתבו ברוח האינקוויזיציה. 

במאמץ להחזיר את החילונים ואת המסורתיים שיצאו מהעיר וממאגר משלמי המסים ולהחיות את הפעילות 
העסקית בעיר, הפעילה עיריית ירושלים לחצים על הממשלה לצרף לשטח השיפוט של העיר את כל היישובים 
שבין ירושלים לבין הקו שבין בית-שמש למודיעין. הטענה שהועלתה הייתה כי ירושלים זקוקה לשטח רב 
לצורך פיתוח כלכלתה, קליטת תושבים והתמודדות עם גידול האוכלוסייה הערבית. הבקשה זכתה לתמיכה 
בלתי מסויגת מצד השרים החרדים בממשלה ובהתאם אף הוקמה ועדת חקירה לבדיקת הנושא. הציבור 
החילוני והמסורתי המאוים בפרברים הסמוכים לירושלים החל לעזוב את היישובים באזור המיועד לסיפוח. 

התוצאה הייתה היחלשות הנוכחות היהודית לא רק בירושלים, אלא גם במחוז ירושלים כולו.   

עליית החרדים לעמדת כוח בעירייה פתחה דף חדש במערכת היחסים בין יהודים לערבים בעיר. הדומיננטיות 
של אוכלוסייה שאינה ציונית ואינה משרתת בצה"ל, המבקרת בחריפות את החברה החילונית ומייחסת לצווי 
ההלכה עליונות על חוק המדינה, גרמה לקירוב לבבות בין יהודים  חרדיים לערבים. חבר מועצה חרדי, 

המחזיק בתיק בכיר, סיפר:  

בנושאים מסוימים יש לנו שיתוף-פעולה הדוק יותר עם הערבי הדתי מאשר עם היהודי החילוני. בנושא 
צניעות, למשל, אין לי בעיות עם האדם הערבי, בנושא של הפלות אין לנו בעיות עם האדם הערבי. יש לנו 
דברים משותפים עם הערבים. ולכן המצב החדש מאפשר חיים משותפים בין יהודים לערבים שלא היו 

כדוגמתם בעבר.  

התהליכים המתחוללים בירושלים לא הובנו מיד לאשורם. בתחילה ייחדה התקשורת לתיאור תהליכים אלה 
מאמרים נרחבים, שרובם היו מאמרי צבע על קברניטיה החדשים של העיר. ראש העיר החרדי, שהתראיין עם 
בחירתו בכל כלי התקשורת, העביר מסרים מרגיעים והצהיר כי המצב בירושלים כיום טוב מאי-פעם. הוא 
הדגיש עד כמה הנבחרים החרדיים והוא בראשם קשובים לצורכי התושבים, בייחוד אלה שבשכונות המצוקה, 

ועד כמה ירושלים היא עיר שורשית, מסורתית ויהודית וראויה למשטר שכונן בה.  

בתל-אביב ובסביבותיה התקבלו השינויים בתחילה באדישות. בראיון עם מספר תושבים תל-אביביים הייתה 
התגובה השכיחה: "מה רציתם? זה היה צפוי מזמן". תגובה אחרת הייתה: "ממילא אנחנו לא מבקרים כבר  
שנים בירושלים. העיר הזאת עם האלימות שלה דוחה אותנו". אולם עם הזמן החלו להתברר המשמעויות של 
בירה חרדית, שבה מצויים מוסדות ואתרים לאומיים מרכזיים: בית-המשפט, מוזיאון ישראל, "יד ושם", הר 
הרצל. אט אט התחוור לציבור החילוני כי המוסדות הללו מצויים בטריטוריה זרה - טריטוריה שרוב תושביה 

מנוכרים לערכים של ציונות, דמוקרטיה ליברלית, שירות בצבא.  

במשך הזמן נעשה גם ברור יותר כי לתהליכים הדמוגרפיים, החברתיים והפוליטיים שהתחוללו בירושלים 
נודעת השפעה רבה על ישראל כולה, מכיוון שהם קיבעו מחדש את מקומה של ירושלים במערכת הסימבולית 
של ישראל ושל העם היהודי כולו. ירושלים כמוקד זהות והזדהות לעם בישראל ולעם היהודי בגולה איבדה 
מעצמתה, והדבר בא לידי ביטוי בתחומים שונים. לדוגמה, ניסיונות לגייס כספים למען ירושלים בקרב 
הקהילות הקונסרבטיביות והרפורמיות בצפון-אמריקה נתקלו באדישות. התגובה השכיחה הייתה: "מה טעם 
לתרום לעיר שנשלטת על-ידי חרדים הרואים בנו כת זרה?". בני זרמים אלה, שנהגו לבקר בירושלים לצורכי 
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לימודים ותיירות, החלו להדיר את רגליהם מהעיר. אלה שהמשיכו להגיע היו בני הזרם האורתודוקסי, 
שירושלים החרדית הצטיירה עתה בעיניהם כמימוש של הבטחה עתיקה.  

בתנאים אלה גברו הקולות בציבוריות החילונית שתבעו חשיבה מחודשת אודות משמעות  הבירה על סמליה 
השונים. הדיון שהחל  היה כאוב. כאמור, בתחומי ירושלים מצויים האתרים הלאומיים המרכזיים, שמאז קום 
המדינה התפתחו כמוקד של "הדת האזרחית". עם אלה נמנים האתרים "יד ושם", הר הרצל - שקבורים בו 
גדולי האומה ובו נמצא בית-הקברות הצבאי, קריית הלאום ובה בניין הכנסת, משרדי הממשלה ובית-המשפט 
העליון. כל אלה הם מוסדות בעלי אופי חילוני ממלכתי, המשמשים מוקד הזדהות לאוכלוסייה החילונית. הם 
מגלמים את סמלי החורבן שירד על העם היהודי בעקבות השואה, המאבק על הקמת המדינה והבטחת ביטחונה 
באמצעות השירות בצבא, עליונות שלטון החוק והשוויון בפני החוק והקמתה של מערכת שלטון 
ליברלית-דמוקרטית. סמלים אלה, כך טענו רבים מן המחנה החילוני, הם בחלקם הגדול זרים לתרבות של 

האוכלוסייה החרדית, ויחסה אליהם בדרך-כלל מסויג ומרוחק.  

מאמרים בעיתונות ובספרות המקצועית חזרו והעלו את הרעיון של העתקת הבירה מירושלים לתל-אביב. 
מבקר ספרות בולט אף כתב מאמר בזכות השיבה לערש ההתחדשות הציונית, שלדבריו "כל כולה טבועה 

בחותם התרבות של תל-אביב". במאמרו, שזכה להבלטה רבה בתקשורת, טען מבקר הספרות: 

רק מעטים מבני המגזר החרדי משרתים בצה"ל וחלקם בנופלים במלחמות ישראל הוא קטן. טקסי ה"יזכור" 
בדרך-כלל אינם טקסיהם, ואירועי יום העצמאות, המועברים מדי שנה מהר הרצל, אינם אירועיהם. חגיגות יום 
העצמאות אינן נחגגות בקרב האוכלוסייה החרדית ודגלי המדינה אינם מונפים במתחמיה. יום העצמאות 
האחרון בירושלים החרדית היה יום שבו הונפו מעט מאוד דגלים מעל בתי המגורים, ומוסדות הלאום הצטיירו 

כחורגים מהכלל בחגיגיותם. העצרות התקיימו בקרב אוכלוסייה עוינת עד אדישה.  

ועוד המשיך מבקר הספרות וכתב: 

גם היחס למוסדות שלטון בעלי אוריינטציה דמוקרטיה-ליברלית נמהל בחשד עמוק ומונחה על-ידי שיקולים 
אינסטרומנטליים. בכל מקרה של התנגשות בין ערכי הדמוקרטיה הליברלית ובין ציוויי ההלכה נדחקת 
הדמוקרטיה מפני ההלכה. בירושלים החרדית המוסדות הממלכתיים והלאומיים, שהם לב מערכת הסמלים 
הלאומית, הפכו למובלעת בעלת משמעות זניחה לאוכלוסייה המקומית. לאור התפתחויות אלה, יש צורך 
להגדיר מחדש את דרך ההתייחסות למוסדות המסמלים את הבירה הלאומית. אולי הבירה הלאומית מבחינת 
ערכיה ודרך-חייה שוב אינה ירושלים, שהפכה לבירה זרה, אלא דווקא תל-אביב, שהיא מעוז התרבות 

החילונית ואפשר כי תיקון ירושלים יבוא דווקא מתל-אביב.  
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תסריט 2: ברוקלין בירושלים  4

 

 

 

בעשר השנים שחלפו בין 1998 ל-2008 נוצר בירושלים רוב חרדי בעיר ובמועצה. בשנים אלה לא חל כל 
שינוי מהותי ביחסה של הממשלה כלפי ירושלים. ראש הממשלה ושרים בכירים המשיכו להצהיר הצהרות 
גבוהות בנושא ירושלים ונשבעו לה אמונים, אולם הצהרות אלה לא לוו במעשים של ממש. הממשלה לא 
הקימה בעיר מכללות חדשות, וגילתה אזלת-יד במשיכת שירותים פיננסיים ובפיתוח מפעלים עתירי-ידע בעיר 

ובסביבתה.  

היציאה המתמשכת של קבוצות מבוססות מהעיר גרמה לצמצום בבסיס המס, והעירייה התקשתה לספק 
שירותים מעבר למינימום הנדרש לתחזוקה. המצב של האוכלוסייה החרדית הוחמר מאוד בשנים 
2003-1998, מאחר שהקופה הציבורית המקומית התקשתה לספק את צורכי האוכלוסייה, ואילו ממשלת 
הקואליציה של שמאל ומרכז נטתה לקפוץ את ידה בכל הקשור להקצבות לחרדים מהקופה הציבורית. נציגי 
החרדים בשלטון המרכזי לא יכלו לשנות את המצב. לרב עובדיה יוסף שהזקין לא נמצא יורש מתאים 
להנהגה, וחלק גדול ממצביעי ש"ס חזרו בבחירות הכלליות של 2003 למפלגת האם "הליכוד". גם הרשימות 
החרדיות האשכנזיות לא הצליחו להגדיל את כוחן בכנסת. בממשלות שהונהגו על-ידי השמאל שילמו 
המפלגות החרדיות את מחיר הזדהותן המוחלטת עם הימין: הן נותרו באופוזיציה, ללא כל יכולת לגייס 
משאבים לבני קהילתן. את מקום הרשימות החרדיות כלשון מאזניים תפסה סיעת "ישראל בעלייה", שראשיה 

גילו גמישות פוליטית גדולה תוך שהם עוברים מצד זה של המפה הפוליטית לצד האחר.  

בתנאים אלה גבר הלחץ על הגברים החרדיים לצאת לעבוד. בתחילה היו הקולות בודדים וחלשים שבאו 
מקבוצות בשולי המחנה. אולם בהדרגה גברו הקולות במחנה החרדי וביניהם גם קולות נשים, אשר קראו 
לגברים החרדיים לשלב לימוד תורה עם עבודה. זוגות צעירים רבים עזבו את העיר מכיוון שהתקשו לרכוש 
דירה בירושלים, וגידול האוכלוסייה החרדית בעיר היה ִאִטי. המצוקה הכלכלית שאותותיה ניכרו בדיור, 
בבתי-הספר ובשירותים העמיקה בהדרגה, והציבור הלא-חרדי נותר אדיש. התשובה הרווחת לסדרת כתבות 
בנושא מצוקת החרדים, שפורסמה באחד הצהרונים, הייתה: "שיצאו לעבוד". על רקע המצוקה הגוברת 
ונטייתה של הממשלה להימנע מהתערבות ומהזרמת משאבים, החלו הרבנים החרדיים לשקול מחדש את 
עמדתם בנושא. השינוי היה ִאִטי, אולם בסופו של דבר עלה לדיון במועצת גדולי התורה. בהחלטה 
יוצאת-דופן, שנעשה מאמץ רב לשמרה בסוד, החליטה מועצת גדולי התורה כי בישיבות ימשיכו ללמוד רק 

שיעור גבוה של אוכלוסייה חרדית, רמת רווחה גבוהה של החרדים, 
השקעה  ממשלתית נמוכה והמשך הסטטוס-קוו ביחסים בין יהודים לערבים 
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בעלי הישגים גבוהים במיוחד, ואילו היתר ישלבו לימודים עם תעסוקה במינונים שונים על-פי כישוריהם 
ונטיותיהם.  

בשנת 2003 החלה מערכת החינוך החרדי להשתנות. לימודי הקודש תוגברו בלימודי חול, במיוחד במקצועות 
בעלי גוון נייטרלי, כמו מתמטיקה ומדעי הטבע. בוגרי הישיבות הגבוהות ואלה שנהגו ללכת לכולל הוזמנו 
להשתתף בקורסים מקצועיים, שהכשירו את בוגריהם להשתלב בענפי תעשייה עתירי-ידע ובתעשיית המידע. 
בתחילה הייתה ההיענות נמוכה, ואלה שהצטרפו הועסקו בדרגות הנמוכות ובשלבים הבסיסיים והפחות 
מכניסים של תעשיות אלה. אולם בהדרגה, עם צבירת ידע וניסיון, החלו העובדים החרדיים לתפוס עמדות 
בכירות בתעשייה החדשה. המסורת של לימוד ממושך, יכולת הקליטה המהירה, החידוד והגישה של 
איפכא-מסתברא המעמידה כל דבר במבחן מחודש - הולידו עד מהרה שורה של המצאות ופיתוחים חדשים 
פרי יוזמתם של צעירים חרדיים, שהפכו למומחים בתחומי התעשייה עתירת-הידע ובייחוד בתחום של פיתוח 
תכנה. בעקבות המצאות אלה גדל מספרם של המיליונרים החרדיים בישראל. יזמים חרדיים ושאינם חרדיים 
החלו לגלות את הפוטנציאל הגלום בשוק העבודה החרדי ופתחו קורסים נוספים, הקימו מרכזים לעבודה מתוך 
השכונות והתקשרו בחוזים עם עובדים ועובדות מהבית. שיעור הגברים החרדיים בכוח העבודה בירושלים 
עלה מ-26% בשנת 1995 ל-45% בשנת 2008 ול-58% בשנת 2013. בעקבות הכניסה המוגברת של 

חרדים למעגל העבודה עלתה רמת החיים של האוכלוסייה החרדית במידה רבה.  

בין השנים 2008 ל-2013 חל מהפך בשוק הדיור בירושלים. העלייה ברמת החיים אפשרה  למשפחות 
חרדיות לרכוש דירה בעיר במחירי השוק, וחלק גדול מהן שוב לא יצאו מירושלים. בניגוד לאוכלוסייה 
החילונית והמסורתית, שקשריה והזדהותה עם העיר היו מועטים, העדיפו רוב החרדים להמשיך להתגורר 
בעיר הקודש בקרבת הרבנים וחצרותיהם. השאיפה של החילונים והמסורתיים לשפר את איכות חייהם הביאה 
למעבר של רבים מהם לפרברים, בעיקר אלה שהתפתחו סביב ירושלים - צור הדסה, מבשרת, בית נקופה, 
קריית ענבים והר-אדר שהפכו ליישובים פרבריים גדולים. כתוצאה מכך גדל במידה ניכרת היצע הדירות 
הזמינות לחרדים בתוך ירושלים. בעקבות תהליכים אלה חלה עלייה תלולה במשקל האוכלוסייה החרדית 
בירושלים. חלק מהעלייה במשקלה נבע מריבוי טבעי, אולם חלק הארי נבע מהעובדה שנבלמה מגמת העזיבה 
של חרדים את העיר. יתר על כן, השגשוג הכלכלי בירושלים משך לעיר עולים רבים מארצות הרווחה - רובם 

חרדים ומקצתם דתיים.  

תמורות דמוגרפיות אלה השפיעו על המערכת הפוליטית. בשנת 2008 נבחר לעמוד בראש העיר מועמד חרדי 
ושני שלישים מחברי המועצה היו חרדים. החששות מפני מאבק תרבות חריף בין חרדים לחילונים בירושלים 
לא התממשו. היציאה לעבודה, קשרי התעסוקה עם האוכלוסייה הלא-חרדית ותהליכי המודרניזציה שעברו על 
החרדים הביאו לזירה הפוליטית נציגים חרדיים בעלי גישה מודרנית, סובלנית ופתוחה. לכל אחד מהצדדים 
התחוור כי הניסיון לאכוף את דרך החיים הרצויה לו על הזולת יתקל בהתנגדות ובמרי, והמאבק שיפרוץ יסכן 
את מעמד העיר וימרר את חיי תושביה. בתהליכים של משא-ומתן בין הקבוצות הוחלט להקים מסגרות לדיון 
באופי החיים המשותפים בעיר. הכללים וההסכמות קובצו בקודקס עירוני, שבמרכזו שלושה עקרונות: כיבוד 
הזכות של כל קבוצה לחיות לפי עקרונותיה כל עוד אינה פוגעת בזכויות של קבוצה אחרת, הסדרת היחסים 
בין הקבוצות באמצעות משא-ומתן ויצירת הסכמות, תוך הימנעות מהפעלת שלטון הרוב בתחומים הנוגעים 

לאורח-החיים.  
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תהליכי המודרניזציה, עליית רמת החיים והמגע עם העולם שמחוץ לגטו החרדי גם חוללו מפנה ביחס כלפי 
מוסדות מרכזיים של המדינה, וביניהם השירות בצבא. בתחילה התארגנו קבוצות של חרדים במסגרות של 
משמרות אזרחיים ושירות בהג"א ובנח"ל החרדי. אולם בהמשך החלה התנדבות למסגרות של שירות לאומי, 
וקבוצות קטנות של חיילים חרדים אף החלו לשרת בצה"ל במסגרת ישיבות חרדיות צבאיות. הדוגמה של 
ישיבת פוניבז', שבה מונף דגל המדינה ביום העצמאות, החלה להתפשט לישיבות נוספות, ובמקביל תכפו 
הביקורים של חרדים באתרים לאומיים בירושלים ובאתרי התיישבות ציוניים. שיעור מבקרים חרדיים גבוה 
במיוחד נרשם במוזיאוני התיישבות במושבות לשעבר, תופעה שהוסברה בדמיון בין המבקרים לבין מייסדי 

המושבות.  

השינוי החברתי התאפיין בגישה  יותר פתוחה וסובלנית של החרדים כלפי ציבורים אחרים בעיר ובמקביל - 
בצמצום העוינות מצד המגזר החילוני כלפי החרדים. בהדרגה התבססה הגישה של "חיה ותן לחיות", לפיה יש 
לשאוף לצמצום עימותים ולגיבוש הבנות על יסוד אינטרסים משותפים. האינטרס המשותף לכל הקבוצות היה 
יצירת עיר מבוססת וחזקה, שבה כל קבוצה מקיימת את אורח-חייה ללא הפרעה. הביטוי של גישה זו בתחום 
המגורים היה יצירת  מרחבי מגורים נפרדים לכל קבוצה. הסכמה זו לא נקבעה כחוק, אולם אומצה כנורמה 
מנחה. באזורי המגורים השונים הוענקה מידה גבוהה של אוטונומיה לציבורים השונים בכל הקשור לעיצוב 

סגנון החיים המקומיים.  

המינהלים הקהילתיים מילאו תפקיד מרכזי במערכת שנוצרה. הוקנו להם סמכויות רבות בתחומים שונים: 
חינוך, תרבות וחברה. הכללים שאומצו בעיר בכל הנוגע לתחבורה ולפעילות של בתי-קפה ומסעדות בשבת 

ובמועד לא הוחלו על המרחב העירוני כולו, אלא באופן דיפרנציאלי באזורים השונים. 

בין השנים 2008 ל-2013, וביתר שאת בשנים 2013-2018, גדל והתרחב בסיס המס של העירייה, בעיקר 
בשל הגידול ברווחת האוכלוסייה המקומית. קבוצות של חילונים ומסורתיים שתרו אחר מקום בעל אוירה 
מיוחדת, שאינה קוסמופוליטית כמו זו שבתל-אביב אך גם לא כפייתית ונוקשה כמו זו שהייתה עלולה לאפיין 
את ירושלים בתנאים אחרים, מצאו בירושלים מקום מרתק ומעניין. במקומות שונים בעיר נפתחו סמינרים 
העוסקים בבעיות מתחומי הפילוסופיה, האמנות, הרוח, הדת והמיסטיקה. מספר מוסדות שקמו בעקבות 
שותפויות בין חרדים לחילונים החלו להציע לתיירים ולתלמידים חוויות חדשות חוצות תרבות, אשר הפגישו 
באורח מרתק דפוסים שונים של אורח-חיים, תרבות והשקפות פילוסופיות. לתיירים המבקרים בעיר זומנו 

חוויות מרתקות, דוגמת ביקור במוסדות תרבות שונים של חילונים, חרדים, יהודים וערבים.  

בשנת 2018 הייתה ירושלים עיר חרדית ברובה, אולם האווירה ששררה בה הייתה מתונה, מפויסת ופתוחה. 
רוב הציבור החילוני העדיף את המרכז התרבותי שבתל-אביב ובסביבתה. אולם ירושלים החלה להצטייר 
בתודעה התרבותית והמקומית כמקום שונה, מוזר, תוסס, מושך ודוחה. צעירים שמאסו בתרבות 
הקוסמופוליטית המופצת ברשתות הטלוויזיה והאינטרנט מצאו בירושלים מקור להתחדשות תרבותית. בעיר 
עצמה פעלו מרכזים מיוחדים במינם של אוונגרד מקומי ועולמי, שייצרו אפנות חדשות, ובשכונות ישנות 

וותיקות חזרו לצמוח מוקדים של אמנות ותרבות.  
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תסריט 3: בירה רב-תרבותית  5

 

 

 

בעקבות הצהרת האיחוד האירופי בשנת 1999, כי מדינות אירופה דבקות בהחלטה 181 בדבר הקמתה של 
ישות נפרדת בירושלים תחת שלטון נציב מטעם האו"ם, החלה הידרדרות מהירה במעמדה הבינלאומי של 
ירושלים. ארה"ב הצטרפה להחלטה. מנהיגי הרשות הפלסטינית הודיעו כי הם מערערים על ריבונות ישראל 
לא רק במזרח העיר, אלא גם במערבה. כל אלו, בצירוף משבר כלכלי עמוק שאליו נכנסה העיר, הביאו את 
ממשלת ישראל להחלטה להגביר את מעורבותה בירושלים. בבדיקות שערכה הממשלה התברר כי חלק 
מהמשבר הכלכלי בעיר נבע מהאצה בעזיבת משפחות מבוססות, שלא היו מוכנות להסכין עם היותן אזרחים 
מסוג ב', כלומר, לשלם מסים גבוהים ללא ייצוג במוקדי הכוח העירוניים. המטרות שנקבעו בעקבות הניתוח 

היו: בלימת ההגירה של תושבים מבוססים ומשיכת זוגות צעירים לעיר, תוך חיזוק מעמדה הכלכלי.  

בהתאם להחלטה זו נקטה הממשלה סדרה של צעדים: 

 א. משיכת זוגות צעירים לעיר על-ידי בניית דיור מסובסד לזוגות צעירים;  

 ב. משיכת סטודנטים לעיר על-ידי הקמת מכללות חדשות בתחומי המינהל והאמנות ובאמצעות הלוואת 

בירה לסטודנטים לא ירושלמיים שיגיעו ללמוד בעיר. המענק הורכב מהלוואות שהפכו למענק, אם 
הסטודנט השתקע בעיר בסוף לימודיו  לתקופה העולה על שלוש שנים;   

 ג. משיכת עסקים לעיר, בעיקר בתחומי השירותים הפיננסיים ותעשיות עתירות ידע, על-ידי הספקת 

תשתיות, הכשרת כוח-אדם, הענקת פטור ממסים לתקופות ארוכות ומתן הלוואות לפיתוח;  

 ד. השקעות גדולות בתחום החינוך - החל מגן-הילדים, דרך בית-הספר וכלה בחינוך הגבוה;  

 

 ה. שיקום מרכז העיר. בהכירה בחשיבות של מרכז עירוני תוסס, המהווה נקודת מוקד כלכלית ותרבותית, 

החליטה הממשלה לסייע בשיקום מרכז העיר. אומצה מדיניות מיסוי חדשה שנועדה להקל על בעלי 

שיעור נמוך של אוכלוסייה חרדית, רמת רווחה נמוכה עד בינונית של החרדים, השקעה ממשלתית 
גבוהה והמשך הסטטוס-קוו ביחסים בין יהודים לערבים 
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העסקים במרכז ולמשוך עסקים חדשים, שופרה הנגישות באמצעות שיפור התחבורה הציבורית למרכז, 
ניתן סיוע ליזמים להקים מרכזי כינוסים, מועדונים ובתי-מלון באזור המרכז, ושופצו מבנים רבים 
במטרה לעודד מגורים באזור. תודות לאמצעים אלה החל מרכז העיר להתאושש והפך למוקד של חיים 

עירוניים המרתק ומושך אוכלוסיות מגוונות. 

 ו. הקמת הרשות המטרופולינית למרחב סובב ירושלים  נועדה לשפר את כושר התחרות של ירושלים 

בתחום הפיתוח הכלכלי. הרשות הוסמכה לתכנן את כל מערכת התשתית ואת הפעילות הכלכלית 
והתחבורתית במרחב המטרופוליני של ירושלים.  

 ז. מעבר לבחירות מוניציפליות אזוריות; ביזור סמכויות למינהלים הקהילתיים והגברת הניהול 

העצמי. בדרך זו שאפה הממשלה לטפח אוטונומיה מרבית וסובלנות, המבוססות על הזכות של כל 
קבוצה לנהל את אורח חייה באין מפריע, ולאפשר ייצוג פרופורציונלי במועצת העירייה בהתאם להרכב 

הדמוגרפי של אוכלוסיית העיר.  

התנופה בתחומי הפיתוח הכלכלי, החברתי והתרבותי עוררה תקווה מחודשת בקרב מגזרים שונים של 
האוכלוסייה בירושלים. רבים מהתושבים, שהיו על סף יאוש ואף שקלו לעזוב את העיר, שינו את דעתם 
והגיעו למסקנה כי על אף הקשיים יש עתיד בירושלים. במאמץ להמשיך ולשמור על צביונה כעיר 
רב-תרבותית, החלו קבוצות שונות לפעול במגמה להניע את הציבור להשתתף בחיים הציבוריים. חילונים, 
דתיים וחרדים הקימו קבוצות לדיון בעתיד העיר, כשהקו המנחה היה מציאת דרך לחיים משותפים תוך כבוד 

והתחשבות הדדית.  

במטרה להבטיח את הזכויות של הקבוצות השונות בעיר, החליטו נציגים של קבוצות חרדיות ונציגים של 
קבוצות לא-חרדיות לנסח אמנה משותפת, המסדירה את היחסים ביניהן. העקרונות המרכזיים שאפיינו את 

האמנה היו:  

א. הזכות של כל קבוצה לקיים באופן חופשי את אורח-חייה, כל עוד אינה פוגעת בזכות של קבוצה אחרת; 

ב. הימנעות מכללים גורפים החלים על כל קבוצות התרבות במרחב, ובמקום זאת - אימוץ גישה של הבחנה 
ורגישות גאוגרפית. על-פי גישה זו נקבע כי כלל המתאים לאזור המאוכלס ברובו על-ידי קבוצת תרבות 
אחת אינו מתאים בהכרח לאזור המאוכלס על-ידי קבוצת תרבות אחרת.  בהתאם לכך המליצה האמנה 
על ייעוד אזורים מובחנים לכל קבוצת תרבות, במטרה לצמצם ככל האפשר את אפשרויות החיכוך 

ולאפשר לכל קבוצה לחיות את חייה לפי דרכה;  

ג. הגנה על זכויות המיעוט בעיר; 

ד. ציות כל הקבוצות לשלטון החוק. 

כדי לאפשר לכל קבוצה לקיים באופן חופשי את אורח-חייה אומצו האסטרטגיות של חיים נפרדים באזורי 
המגורים, ניהול עצמי בתחום חיי היומיום ושיתוף-פעולה בניהול העיר. לשם כך חוזקו המינהלות השכונתיות 
וחוזקו מוסדות קהילתיים המאפשרים ניהול אוטונומי. בירושלים הונחו היסודות לניהול אוטונומי כבר 
בתקופתו של טדי קולק. ביטוי ראשוני לכך היו המינהלות השכונתיות, ובהמשך - המינהלים הקהילתיים. 
המינהלים שיקפו ניסיון אדמיניסטרטיבי להתמודד עם אספקת השירותים ועם הימצאותן של קבוצות שונות 
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בעיר על-ידי שיתוף תושבים בניהול. ביטוי נוסף להכרה באוטונומיה התרבותית של כל קבוצה הוא הפיצול 
שהתרחש בעירייה בתחום אספקת השירותים, מאז נבחר אולמרט לראש העיר: הוקמו אגפים נפרדים לחינוך 
חרדי ולתרבות חרדית, מחלקות חרדיות באגף הספורט והרווחה וכן הוקמה שכונת מגורים חדשה וגדולה, 

המיועדת לחרדים בלבד.  

בסוף שנות התשעים דעכה ההתלהבות של ראש העיר מהמינהלים, והוא פעל בדרכים שונות לצמצום כוחם, 
בין היתר באמצעות קיצוצים תקציביים עמוקים. אולם בעקבות התערבות הממשלה בנושא, הוחלט לחזק את 
כוח המינהלים ולראות בהם גורם ראשון במעלה בהסדרת היחסים בין חרדים לחילונים ובהמשך - גם בין 

ערבים ליהודים. 

בהתאם לגישה החדשה הוקמו בשנים 2008-2003 מינהלים קהילתיים בכל חלקי העיר, הועברו להם 
סמכויות רבות יותר ותקציבים. חוגים רחבים החלו להפעיל לחץ על העירייה ועל הממשלה לעבור לשיטת 
בחירות אזורית, שתאפשר לאזורי העיר השונים לשלוח נציגים למועצת העירייה. לאחר שבחנה את הרעיון 
באמצעות ועדת מומחים, החליטה הממשלה לאמץ את רעיון הבחירות האזוריות וליישמו כמקרה מבחן ראשון 
בירושלים. בשנת 2008 אורגנו המינהלים על-פי המלצת צוות מומחים, ב"אשכולות" נפרדים: חילוני, חרדי 
ובהמשך - ערבי. בראש כל אשכול של מינהלים עמדה עיריית-משנה, ועיריות המשנה היו כפופות 
לעיריית-גג, שעסקה בנושאים הדורשים תיאום כלל-עירוני. עיריות-המשנה ִאפשרו לכל קבוצה ייצוג פוליטי, 
ניהול עצמי וביטוי תרבותי  עצמאי. באופן זה מותנו החיכוכים בין הקבוצות השונות בעיר, וכל אחת מהן 

יכלה לקיים את אורח חייה בלי התערבות ופגיעה מבחוץ.  

הבחירות לעיריית-הגג נערכו בשנת 2008 במתכונת אזורית במסגרת אזורי המינהל הקהילתי. באזורים 
השונים הוקמו חוגים שהסבירו לציבור עד כמה חשוב להשתתף בבחירות ולהצביע. במינהלים מסוימים 
הוקמו רשימות מקומיות שפנו לציבורים שונים וקראו להם לתמוך במועמדים מוכרים. בבחירות שנערכו 
בשנת 2008 הגיעו למועצת עיריית הגג נציגים של אזורים שונים בעיר, שייצגו ציבורים שונים. חלקם 
התארגנו במסגרת הרשימות הארציות, אולם רבים מהם הגיעו למועצת העיר במסגרת רשימות מקומיות 

חדשות, שעיקר עניינן החיים המקומיים.  

החרדים בעירייה ייצגו בעיקר את שכונות הצפון, שבהן מרוכז רוב הציבור החרדי. הציבור הלא-חרדי 
בשכונות דרום העיר ומערבה זכה לראשונה מזה שנים רבות לייצוג נכבד במועצה, ונציגיו פעלו, בדומה 
לחרדים למען האינטרסים של קהל בוחריהם. הגיוון התרבותי של העיר הגיע בבחירות 2008 גם לעירייה, 

והייצוג בה שיקף לראשונה מזה זמן רב את ההרכב התרבותי של אוכלוסיית ירושלים.  
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תסריט 4: בירה דועכת  6
 

 

 

בשנים 1999 עד 2003 נמשכה מגמת היציאה של לא-חרדים מהעיר. מאזן ההגירה השלילי, שבשנת 1997 
הגיע לכ-7,000 נפש, עלה בשנים שלאחר מכן באופן עקבי והגיע ל-13,000 נפש בשנת 2003. רוב היוצאים 
היו צעירים שהתקשו לעמוד במחירי הדיור הגבוהים בעיר וכן מבוגרים חילוניים, בעיקר בשלב של 
התרוקנות הקן המשפחתי, שביקשו ליהנות מאיכות חיים אחרת בשלב זה של חייהם. רוב היוצאים מהעיר היו 
חילונים, אם כי נרשמה בקרבם גם עלייה במשקלם של חרדים, בעיקר זוגות צעירים שמחירי הדירות 
בירושלים היו מחוץ להישג ידם. בעקבות תהליכים אלה כמעט נבלם הגידול של האוכלוסייה היהודית 
בירושלים. מנגד, המשיכה האוכלוסייה הערבית לגדול בשיעורים שאפיינו אותה בעבר. כתוצאה מכך החל 
להשתנות במהירות היחס הדמוגרפי בין יהודים לערבים בעיר. משקל האוכלוסייה הערבית עלה מ-30% 

בשנת 1997 ל-35% בשנת 2003. 

בעקבות תהליכים אלה הצטמצם עוד יותר בסיס המס של העירייה ויכולתה לספק שירותים ברמה נאותה 
פחתה גם היא. ההקצבות הספורדיות של כספים מהממשלה היו בגדר מתן אקמול לחולה אנוש. העדויות למצב 
המתדרדר היו רבות: מצב התשתיות היה ברמה נמוכה ביותר, תחזוקת הגנים והמקומות הפתוחים הייתה 
לקויה, הכבישים היו מלאי מהמורות שלא תוקנו מזה זמן רב, ההשקעות בתלמידים מעבר להשקעה 
הממלכתית המתחייבת מהחוק היו נמוכות, במרכזים הקהילתיים התנהלה רק פעילות מצומצמת, ונעשו 
קיצוצים בתקציבי המינהלים הקהילתיים. תכניות הבראה רבות הוצעו, אולם לא יושמו בשל המיתון הנמשך 
במשק ועקב הקושי של הממשלה לעזור לעיריית ירושלים. הממשלה עצמה התבססה על קואליציה חדשה של 

מפלגות חילוניות, שעניינן בחיי היומיום בירושלים היה מועט ביותר.  

ירושלים התפצלה למרחב חרדי בצפון ולמרחב חילוני בדרום. האוכלוסייה החילונית התרכזה בדרום העיר, 
והתפנתה מצפון העיר ומן המע"ר (מרכז עסקים ראשי) הדועך וסביבתו. האוכלוסייה החרדית התרכזה בעיקר 
בצפון, אך בכמה מקומות חרגה מרחוב יפו לעבר שכונות ותיקות, המאוכלסות באוכלוסיות חלשות של יוצאי 
ארצות המזרח. חריגות כאלה הסתמנו באזור לב העיר וסביבותיו. כמו כן חוזקו מספר גלעינים חרדיים באזור 

שערי חסד, אגב גלישה לרחביה, ונוצרו גלעינים חדשים של אוכלוסייה חרדית בדרום העיר.  

שני האזורים - בצפון העיר ובדרומה - התפתחו כשתי תמונת ראי. האזור החילוני בדרום כלל  שכונות יוקרה, 
דוגמת ארנונה, תלפיות הישנה, רחביה ובית הכרם, שכונות שעברו התברגנות, דוגמת בקעה והמושבה 

שיעור נמוך של אוכלוסייה חרדית, רמת רווחה נמוכה של החרדים, השקעה ממשלתית נמוכה ושני 
דגמים של יחסי יהודים-ערבים: המשך הסטטוס-קוו ועימות 
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הגרמנית ושכונות של המעמד הבינוני, דוגמת ניות, רמת שרת, רמת דניה וצפון קרית יובל. אזור זה כלל גם 
שיכונים ציבוריים שנבנו לעולי שנות החמישים: עיר גנים, קריית מנחם, שיכוני גונן ודרום בקעה. סוג נוסף 

של שכונות בדרום העיר  היו השכונות שהוקמו לאחר שנת 1967 - גילה ותלפיות מזרח. 

בלב האזור הדרומי התפתחו מרכז מסחרי, מרכז שירותים, אזור מלונאות, מרחב של שטח ציבורי ואזורי 
נופש ובידור. בשל עתודות הקרקע המצומצמות הייתה הבנייה במקומות אלה צפופה מאוד, ותהליך הפיתוח 
נתקל בהתנגדויות רבות של התושבים המקומיים ושל ארגונים לאומיים העוסקים בשימור הטבע. האוכלוסייה 

באזור התאפיינה ברובה בסטטוס חברתי-כלכלי בינוני עם כיסים של אוכלוסייה בעלת סטטוס נמוך.  

האוכלוסייה בצפון העיר הייתה הומוגנית יותר מבחינת אופייה החברתי-כלכלי. רוב התושבים היו בעלי 
סטטוס כלכלי נמוך: משפחות גדולות ובהן מספר מועט של מפרנסים. הדגש המרכזי בצפון העיר היה על קיום 
מוסדות הדת, התרבות והחינוך. בלב האזור, לאורך הרחובות מאה שערים ומלכי ישראל, התפתח מרכז 
מסחרי ששירת את צורכי האוכלוסייה החרדית. האזור עבר תהליך של שיקום ובמהלכו הוגדלה צפיפות 
הבנייה. השכונות החילוניות הסמוכות היו אזור ההתפשטות הטבעי לחרדים, והופעל לחץ מתמיד לייעד 
שטחים נוספים במערב העיר לבנייה כדי לענות על צורכי הדיור של האוכלוסייה החרדית הגדלה. עקב 
תהליכים אלה נותרו השכונות החדשות בצפון העיר כמובלעות בתוך אזור שקיבל בהדרגה צביון חרדי. 
שכונת רמות עברה ברובה לידי החרדים, והקונפליקטים המרכזיים בראשית המאה ה-21 התנהלו ברמת 

אשכול, בפסגת זאב ובנווה יעקב. 

האזור של עמק הארזים בואכה מבשרת הפך בעקבות תהליכים אלה לאזור ההתפשטות הטבעי של 
האוכלוסייה החרדית, והופעלו לחצים כבדים מצד החרדים ומצד פוליטיקאים המייצגים אותם לייעד את 
השטח לבניית שכונות חרדיות. בסופו של דבר אכן הוקצה רוב השטח לאוכלוסייה החרדית, ופיצול העיר 
לשני אזורים - צפוני ודרומי - הפך לעובדה. בעקבות הקמת השכונות החרדיות בעמק הארזים הופעלו לחצים 
גוברים לסגירת צירי הכניסה לעיר ממערב בשבת ובמועד. החרדים הצביעו על אפשרות חלופית של יציאה 
מהדרום דרך הסטף ודרך הכביש החדש שיחבר את ירושלים עם בית שמש. נושא זה הועבר לבחינה בפני בית 

המשפט. 

בבחירות המוניציפליות של שנת 2003 נעשה מאמץ רב לשכנע את הציבור להשתתף בבחירות, אולם הציבור 
נותר אדיש ברובו. שיעור ההשתתפות בבחירות גדל רק במעט בהשוואה לבחירות שנת 1998 והגיע ל-42%. 
כמו בבחירות הקודמות נרשמה גם בבחירות אלה השתתפות גבוהה של חרדים, השתתפות בינונית של 
חילונים והשתתפות מצומצמת של תושבים משכונות המצוקה, שרובם נטו להגדיר את עצמם כמסורתיים. 
אהוד אולמרט (שכשל בבחירות הפנימיות לראשות הליכוד) נבחר שוב לראשות העיר - בעיקר תודות 
לתמיכת החרדים, אולם המועמד החילוני שבא מקרב חוגי הצבא זכה לתמיכה ניכרת בציבור החילוני 

והמסורתי.  

מועצת העיר שהורכבה לאחר הבחירות של שנת 2003 מנתה 16 חברים דתיים וחרדיים, והשליטה בעירייה 
המשיכה להתרכז בידי הגוש הדתי-חרדי. החברים בגוש זה המשיכו להחזיק בתיקים המרכזיים ובוועדות 
המרכזיות, וראש העיר הפך לעושה-דברם. אולם בניגוד למצב בבחירות הקודמות, היה עתה המצב הכלכלי 
של העיר  גרוע בהרבה, והמתח בין חרדים לחילונים התעצם. קבוצות גדולות של תושבים חילוניים התארגנו 
והחלו לדון באפשרות של מרד מסים. בחוזר שפרסמו נכתב, בין היתר: "לא ייתכן שאנחנו נמשיך לפרנס את 
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החרדים והם ימשיכו לרדת לחיינו. מספיק. נמאסתם. לכו לעבוד!". הכרוז הוקע על-ידי הפוליטיקאים 
החרדיים כהוכחה נוספת לאנטישמיות הפושה בציבור החילוני, אולם בשיחות פנימיות הובע חשש ממרי 
אזרחי. על כתלי בתים וישיבות במאה שערים ובבתי אונגרין נכתבו כתובות נאצה, ונראה היה כי העיר עומדת 
על סף עימות אלים. על רקע נסיבות אלה ועל רקע המשך הגידול בגירעון של העירייה החליט שר הפנים על 
מינוי חשב מלווה לעירייה. עם זאת, כל עוד נותר ראש העירייה אהוד אולמרט על כיסאו, לא העזה הממשלה 

לפזר את המועצה.  

בראשית הקדנציה השלישית התפטר אולמרט מכהונתו. הדבר לא היה בגדר הפתעה, משום שמזה כבר ניכר 
היה בעליל כי הוא מואס בשגרת העשייה המוניציפלית, ומעדיף לבלות את רוב זמנו בנסיעות לחו"ל. 
התפטרותו הוליכה לבחירות מוניציפליות חדשות לראשות העיר, שבהן נבחר ברוב זעום סגנו הפחות מוכר. 
בקואליציה החדשה גברו העימותים בין חרדים לחילונים, וחסרה הייתה יד מרסנת שתשקיט את המהומות 
שהתעוררו בישיבות המועצה. אי-הסדרים הכספיים, הגירעונות והחיכוכים בעירייה, שעד כה טופלו מחוץ 

לאור הזרקורים, עלו לדיון ציבורי. לאור מצב זה נראה היה כי יש הכרח בטיפול שורש בבעיית ירושלים.  

לתסריט זה יש שתי סיומות: סיומת "הוועדה הקרואה" וסיומת "בלפאסט בירושלים". 

סיומת "הוועדה הקרואה" סיומת "הוועדה הקרואה" סיומת "הוועדה הקרואה" סיומת "הוועדה הקרואה" 

הממשלה מינתה ועדת חקירה שהצביעה על שורה של בעיות: ליקויים עמוקים במנגנון העירייה, שחיתויות 
במתן פטור מארנונה לקבוצות המקורבות לפוליטיקאים, מינוי מקורבים חסרי כישורים, וליקויים באישור 
תכניות בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תוך העדפת מקורבים. על רקע זה קיבלה הממשלה החלטה לפזר 
את מועצת העיר ולהקים ועדה קרואה תחתיה. הוועדה הקרואה כיהנה כשנתיים. במהלך תקופה זו אמנם חלו 

שיפורים במינהל העירוני, אולם לא נמצא מזור לבעיותיה התקציביות והחברתיות של העיר. 

 

סיומת "סיומת "סיומת "סיומת "בלפאסט בירושלים" בלפאסט בירושלים" בלפאסט בירושלים" בלפאסט בירושלים" 

העימות המחריף בין חרדים ללא-חרדים בירושלים הגיע לקיצו בערב ה-29.11.2005 בעקבות שורה של 
התפוצצויות במרכזים המסחריים של העיר באזורים מנחת, מרכז העיר וגאולה. בהתפוצצויות נהרגו עשרות 
ונפצעו מאות, רובם יהודים ומיעוטם ערבים. דובר הזרוע הצבאית של החמאס הודיע בדמשק כי קדושי עז 
א-דין אל-קסאם אחראים לפיצוצים, שבאו בתגובה לדיכוי הציוני המתמשך בעיר הקדושה. הדובר ציין כי 
הפגיעה בלב האויב הציוני נועדה לערער את נוכחותו בירושלים, וכי העיר הקדושה תעבור בקרוב לידי 
הערבים. לראייה הביא הדובר נתונים על התערערות המערכת החברתית בשל המאבק התרבותי המתעצם בין 
חרדים לחילונים ועל ההתחזקות הדמוגרפית של הערבים בירושלים. "המטרה שלנו", הכריז הדובר, "היא 

להאיץ את יציאת האויב הציוני מהעיר הקדושה, ובעזרת אללה והרובה נצליח". 
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במאמרי מערכת, שהתפרסמו למחרת בעיתונות הישראלית, חזרו כחוט השני אמירות כמו: "לכולנו גורל 
משותף", "הם לא הבחינו בין דתיים לחילונים", "גורל אחד לגאולה ולמלחה". ראש הממשלה הדגיש בנאומו 
לאומה כי הטרוריסטים צמאי הדם אינם מבחינים בין דם לדם. בעקבות הפיצוצים התגברו הפגיעות בערבים 

ברחבי העיר, והתארגנו הפגנות ספונטניות שבהן נטלו חלק חרדים וחילונים שקראו לנקמה. 

שבוע לאחר הפיצוצים במרכזים המסחריים היהודיים בירושלים התפוצצה מכונית תופת ברחוב סלאח א-דין, 
בשעה שהרחוב היה סואן מאדם. עשרות תושבים ערבים נהרגו ומאות נפצעו. אדם שהציג עצמו כדובר ארגון 
"קנאי ירושלים הנצחית" הודיע למערכות העיתונים כי ארגונו אחראי לפיצוץ, וכי מכאן ואילך כל מעשה 
חבלה מצד הערבים ייתקל בתגובה הולמת. המצב בעיר הידרדר במהירות בעקבות סדרה של מעשי נקם. נציג 
המדינה הפלסטינית באו"ם, בתמיכת נציגי מדינות ערב, פנה למועצת הביטחון וביקש לקיים כינוס מיוחד 
בבעיית ירושלים. שגריר מדינת פלסטין בארה"ב התראיין ברשתות הטלוויזיה המרכזיות בארה"ב, והציג 
נתונים מפורטים אודות הרכבה הדמוגרפי של ירושלים ומשקלה הגדל במהירות של האוכלוסייה הפלסטינית 
בעיר. למעלה משליש האוכלוסייה בעיר, טען השגריר, נתונים במצב של דיכוי. אנשים אלה אינם מיוצגים 
במועצת העירייה ואינם אזרחי המדינה הכובשת. הם אינם נהנים מפיתוח וממשאבים, מקופחים בתחום 

השירותים, אך נדרשים לשלם מסי עירייה.  

בכינוס מועצת הביטחון גינו כל הנציגים במועצה את המשך הכיבוש הישראלי של העיר, המנוגד להחלטת 
מועצת האו"ם 181 בדבר בינאום ירושלים. נציג רוסיה הגיש הצעת החלטה לפיה יש לחייב את ישראל לציית 
להחלטה 181, ולא - יוטלו עליה סנקציות דוגמת אלה שהוטלו על סרביה בסוף שנות ה-90. רוב חברות 

המועצה תמכו בהצעה. בריטניה נמנעה וההצעה נבלמה על ידי וטו שהטילה ארה"ב. 

 

בתנאים אלה החליטה ממשלת ישראל להתערב באופן ישיר בנעשה בירושלים. כצעד ראשון חריף ותקדימי 
החליטה הממשלה על פיזור מועצת העיר ועל הקמת שלטון ישיר בירושלים. החלטת הממשלה לוותה בשורה 
של פעולות נוספות, וביניהן הזרמה מסיבית של משאבים לעיר כדי לחזק את הרוב היהודי בה. בדומה למצב 
בבלפאסט עד להסכם "יום שישי הטוב", הועברו הסמכויות בתחומים קריטיים, דוגמת תכנון, דיור, בריאות 
ורווחה, לידי ועדות של ביורוקרטים שמונו על-ידי משרד הפנים. בראש העיר הועמד שר שתוארו "השר 
הממונה על ירושלים". נציגי סיעות השמאל התקוממו בטענה כי השליטה הישירה פוגעת קשות בדמוקרטיה 
בירושלים, אולם ערעוריהם זכו לתגובה נחרצת מפי ראש הממשלה: "בשעת סכנה אין בוררים באמצעים. 

לפעמים גודל המשימה וחשיבותה, הצלת ירושלים, עולים בחשיבותם על שמירת עקרונות הדמוקרטיה".  

חרף האמצעים שננקטו, לא נפתר מכלול הבעיות. מגמת היציאה של יהודים מהעיר - הן חילונים והן חרדים - 
נותרה ללא שינוי, והפתרון לבעיית ירושלים נראה רחוק מתמיד. במאמר ביקורת שפרסם פובליציסט בכיר 
בעיתון מרכזי נסקרו הטעויות של הממשלה בטיפול בבעיית ירושלים והועלתה הסברה כי הממשלה איחרה 

את המועד. המאמר הסתיים במשפטים הבאים:  

הייתה הזדמנות פוליטית מיוחדת במינה להגיע להסכם עם הפלסטינים ולפתור את בעיית ירושלים, אילו היו 
מאמצים בעוד מועד את הסכם ביילין אבו-מאזן. רצח רבין סגר את חלון ההזדמנויות שנפתח. עכשיו כבר ברור 
כי איחרנו את הרכבת, ומה שיקבע את עתיד העיר הם התהליכים הדמוגרפיים. ספק רב אם בנתונים 
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הגיאופוליטיים והדמוגרפיים הקיימים תצליח ממשלת ישראל לעצור את היציאה של יהודים מהעיר, ואת 
הגידול בשיעור האוכלוסייה הערבית. הדבר היחיד שעוד ניתן לעשות הוא חלוקת העיר בין יהודים לערבים 

לפני שנפסיד את הכל.  

ראש הממשלה, שהתייחס בקצרה למאמר בנאומו לפני תלמידי בית-ספר בירושלים, ציין כי אלה הם "דברי 
הבל של אנשי תקשורת בלתי אחראיים". "ירושלים תישאר מאוחדת לעד בריבונות ישראל" חתם ראש 

הממשלה את דבריו. 
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מתסריטים לאסטרטגיות   7

התסריטים השונים הם בעצם סיפורים, הממחישים כיצד עלול להצטייר היעד הרצוי של ירושלים  כעיר 
פלורליסטית ודמוקרטית - בנסיבות ובתנאים שונים. בכל אחד מהתסריטים מקבל יעד זה צביון שונה. רק 
בתסריט בירה רב-תרבותית מתגשם היעד האמור בשלמותו, כלומר, בירושלים אכן מתקיימים חברה 
פלורליסטית ודמוקרטיה מוניציפלית. על-פי התסריט ברוקלין בירושלים מתקיים תנאי אחד, משטר 
דמוקרטי, אך העיר אינה פלורליסטית. על-פי התסריטים בירה זרה ובירה דועכת (על שתי הסיומות: "ועדה 
קרואה" ו"בלפאסט בירושלים") מצטמצמת באופן דרסטי האפשרות של עיר פלורליסטית- דמוקרטית. 

לאור בחינה זו של גלגולי היעד הרצוי במסגרת התסריטים השונים ניתן להתוות אסטרטגיות להשגתו.  

כאמור, התסריטים שהוצגו מבוססים על שילובים בין שני צירים שלגביהם קיימת אי-ודאות: ציר אחד מייצג 
את שיעור החרדים בירושלים והציר השני - את מידת המעורבות הממשלתית בעיר. מובן שתסריטים אלה 
אינם ממצים את מגוון האפשרויות הקיימות. ניתן ליצור בכל רביע תסריטים נוספים שבהם מובאים בחשבון 
התנהגות דמוגרפית-פוליטית שונה של הערבים ומצב רווחה שונה של החרדים. ניתן היה גם לאתר משתנים 

נוספים היכולים להשפיע על התמונה.  

עם זאת די בתסריטים שהוצגו כדי לצייר תמונות עתיד שונות אפשריות. אחת השאלות המתבקשות בעקבות 
עיון בתסריטים היא: במה הם מסייעים במימוש היעד של עיר פלורליסטית ודמוקרטית? התשובה לשאלה זו 
היא שהתסריטים מאירים את סיכויי ההגשמה של היעד בתנאים כלכליים, דמוגרפיים, חברתיים ופוליטיים 
שונים. ביכולתם להעשיר את החשיבה בנושא היחסים בין קבוצות התרבות בירושלים. כל תסריט מציג מצב 
עתידי ייחודי, שבו הסיכויים להתפתחות עיר פלורליסטית ודמוקרטית משתנים באופן משמעותי. כדי לקיים 

את היעד הנכסף נדרשת התערבות, וזו משתנה מתסריט לתסריט.  

שאלה אחרת העולה בעקבות בחינת התסריטים היא: מה ניתן ללמוד מהם מבחינת קביעת המדיניות? על כך 
ניתן לענות שהתסריטים עשויים לסייע לקובעי מדיניות ביצירת "זיכרונות עתיד", שינחו אותם כאשר ייתקלו 
במציאות בבעיות דומות לאלה המוצגות בתסריטים. זיכרונות עתיד אלה הם בבחינת מצבים היפותטיים, 
המאלצים את קובעי המדיניות לשקול: מה יש לעשות או מה ניתן לעשות אם יתרחש מצב מעין זה. חשיבה 
כזו מאפשרת יצירתיות בהעלאת פתרונות, גמישות מחשבתית, תגובה מהירה וגישה מקורית בהתמודדות עם 

מצבים חדשים שצופן העתיד.  

המייחד את הגישה היצירתית מגישה מאובנת הוא היכולת להעלות פתרונות מתאימים בסיטואציה חדשה שלא 
שוערה מראש. וזהו גם עיקר תרומתם של התסריטים. ייתכן מאוד כי התסריט שאכן יתגשם יהיה שונה מאלה 
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שהותוו כאן, אולם החשיבה האסטרטגית באמצעות התסריטים תוכל לסייע במציאת הפתרון המתאים, תודות 
לכך שקובעי המדיניות פיתחו יכולת להתמודד ביצירתיות ובמהירות עם מצבים חדשים.  

מאחר שלא ניתן לחזות מה יקרה בעתיד, מן הראוי לשקול מראש אסטרטגיות המתאימות לתסריטים השונים. 
האסטרטגיות המוצעות להלן עונות בעצם על שאלה בסיסית: כיצד יש לפעול בתנאים שונים (המתוארים 
בתסריטים) כדי להשיג את היעד של עיר פלורליסטית ודמוקרטית? תכלית האסטרטגיה היא לגשר בין 
התנאים הסביבתיים לבין היעד שהותווה. במילים אחרות, בתנאים סביבתיים שונים, דוגמת אלה המוצגים 
בתסריטים, יש לנקוט דרכי פעולה שונות כדי להגיע לאותה תוצאה: עיר פלורליסטית ודמוקרטית. כך, 
לדוגמה, יש להיערך בהקדם לאפשרות של המשך היציאה של חילונים וחרדים מהעיר, להחרפת המאבק בין 
הקבוצות בעיר ולהתחזקות דמוגרפית של האוכלוסייה הערבית. כמו כן, אין לבטל אפשרות של עימות לאומי 
מחריף בעיר. לאור אפשרויות אלה יש לפתח שורה של אסטרטגיות בתחומים הגיאופוליטי, הכלכלי והחברתי, 
שיאפשרו לא רק לקרב מצוי לרצוי אלא גם למנוע מצב בלתי רצוי דוגמת זה המתואר בתסריט בלפאסט 

בירושלים.  

התחום הגיאופוליטי התחום הגיאופוליטי התחום הגיאופוליטי התחום הגיאופוליטי 

התסריט בלפאסט בירושלים חושף מצב שבו האוכלוסייה הערבית הופכת לגורם נכבד בדמוגרפיה העירונית, 
מאמצת אסטרטגיה של התנגדות אלימה לשלטון הישראלי ופועלת להפרדה. נוכח אפשרות זו יש לפתח כבר 
היום גישות שיאפשרו מידה גבוהה יותר של גמישות והפרדה מוסדית בארגון המינהלי של העיר. ארגון זה 
יוכל להתבסס על מתכונות קיימות וחדשות של חלוקת העיר לרבעים מינהליים ועל גיבוש מוסדות קהילתיים 
ותרבותיים הנהנים מאוטונומיה נרחבת יחסית. ארגון מודולרי של העיר יתרום למיתון מתחים ולצמצום 

ההשפעה של תהליכים דמוגרפיים על מערכות חברתיות ופוליטיות.  

התחום הכלכליהתחום הכלכליהתחום הכלכליהתחום הכלכלי  

התחום הכלכלי הוא תחום קריטי לעתידה של ירושלים. מעורבות הממשלה בעיר וההשקעות בה יקבעו במידה 
רבה את אופי האוכלוסייה שתישאר ואת הרכבה הפוליטי.  התסריטים בירה זרה וועדה קרואה מלמדים כי 
ללא השקעה רבה בפיתוח כלכלי, האוכלוסייה החזקה תצא מהעיר, הבסיס החברתי-כלכלי יתערער וכל אלה 
יגרמו לדעיכה של ירושלים. מן הראוי לפתח שורה של אסטרטגיות כלכליות שיביאו ליצירת מקומות עבודה 
בירושלים, לעידוד הישארותה של האוכלוסייה המבוססת בעיר ולמשיכת אוכלוסייה חזקה מחוץ לעיר. 

במיוחד חשוב לפתח את ענף השירותים העסקיים, את ענף התעשייה עתירת הידע ואת ענף התיירות.  

בתחום הפיתוח הכלכלי נודעת חשיבות רבה להשקעות בפיתוח מרכז העיר. מרכז עיר תוסס ושוקק חיים מעיד 
על עיר בעלת חיוניות וכוח התחדשות. מרכז גווע הוא סמל לעיר שוקעת. מרכזי קניות גדולים בשולי העיר או 
מחוץ לגבולותיה הם עדות לשקיעה של העיר. מעבר לחשיבות הכלכלית נודעת למרכז העיר גם חשיבות 
תרבותית. מרכז עיר שבו מתנהלים חיי תרבות ערים מקנה לעיר זהות ייחודית המאפיינת אותה. לאור כל אלה 
מתחייבת פעילות כלכלית נמרצת להצלת מרכז העיר הדועך. יש למשוך יזמים למרכז באמצעות מתן הטבות 
שונות והענקת פטור ממסים. מומלץ לנקוט אסטרטגיות דומות לאלה שנקטו ערים ותיקות בעולם כדי לקומם 
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את מרכז העיר ולהקים מוזיאונים, גלריות, מגורים ובתי-קפה. יש לחסום חלק מהדרכים למעבר תחבורה 
ולהפוך אותן למדרחוב. כן יש לפעול לשיפור התחבורה הציבורית ולפיתוחה, ובכלל זה לפיתוח פרויקט 

הרכבת הקלה.  

מבחינה כלכלית יש להכיר בעובדה כי המערכת הכלכלית נכנסת לעידן חדש של תחרות גלובלית. בהקשר זה 
חיוני לחזק את כוח התחרות של ירושלים במשיכת השקעות זרות. חיזוק מרכז העיר ויצירת גורמי משיכה 
הוא צעד חשוב אך לא מספיק בכיוון זה. במקביל יש לפעול לפיתוח ההון האנושי בירושלים באמצעות 
השקעות בחינוך, בהכשרה מקצועית ובמתן השתלמויות מתמידות לכוח העבודה הקיים. במסגרת זו יש להקים 

מכללות בתחום ההיי-טק והמינהל, שיכשירו כוח-אדם מקצועי שיוכל לפעול לקידום העיר.  

יש להכיר בעובדה כי לא כל הפיתוח הכלכלי יצטמצם לתחום המוניציפלי של ירושלים. כפי שמלמד התסריט 
בירה רב-תרבותית, יש אפוא מקום לפיתוח כלכלי של המרחב המטרופוליני כולו, תוך תיאום התכנון 
והפיתוח באמצעות גוף על-מוניציפלי: הרשות המטרופולינית למרחב סובב ירושלים. הרשויות המקומיות 
במרחב יתכננו ויקימו במשותף את אזורי הפעילות הכלכלית ואת התשתית, ויקבעו ביניהן את חלוקת 

ההכנסות ממסים והיטלים.  

עידוד האוכלוסייה החרדית ליציאה לעבודה יתרום לפיתוחה של ירושלים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי 
בתסריט ברוקלין בירושלים. אולם השתלבות החרדים במעגל התעסוקה צריכה להיות מלווה בהתערבות 
ממשלתית שתהיה מכוונת למען כל המגזרים בעיר. ללא התערבות מעין זו - לא תיווצר עיר פלורליסטית. זאת 
משום שהחרדים נוטים יותר מהחילונים להישאר בעיר, ולכן יוכלו להגשים את רצונם זה ביתר קלות עם 
יציאתם לעבודה והתבססותם הכלכלית. כתוצאה מכך תתחולל פרודוקטיביזציה של המגזר החרדי, בלוויית 
עלייה במשקל החרדים בירושלים. נדרשת אפוא התערבות ממשלתית שתפעל לטובת כל הקבוצות במערכת 

החברתית, מתוך ראייה כוללת.    
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תחום הדיור  תחום הדיור  תחום הדיור  תחום הדיור  

יש להוזיל את מחירי הקרקעות בתחומי ירושלים כדי להביא להוזלת מחירי הדיור. חשוב לסייע לזוגות 
צעירים, המתקשים לעמוד במחירי הדיור הגבוהים בעיר. במקביל, מומלץ לעצב דגמים הטרוגניים של מגורים 
עירוניים, שיספקו את צורכי הקבוצות החברתיות השונות. דגמים אלה ייבנו בצפיפות גבוהה, ויכללו יחידות 
דיור מרווחות, ויציעו מידה גבוהה של פרטיות ויכולת לקיים אורח חיים משפחתי מרווח בתוך העיר עצמה. 
בדרך זו ניתן יהיה להציע איכות מגורים גבוהה, רמת שירותים גבוהה, ספי כניסה טובים יותר לעיר ונגישות 
טובה יותר לשירותים מאשר בפרברים. אספקת דיור לקבוצות שונות, ובכלל זה - קבוצות מבוססות, עשויה 
לרתק לעיר את האוכלוסייה החזקה ולמנוע קיטוב חברתי בין העיר לפרברים, כפי שמסתמן בתסריט בירה 

זרה. כתוצאה מכך יורחב בסיס המס של העיר. 

בתחום הדיור רצוי לעודד תהליכים של ציפוף הבנייה בעיר על-ידי משיכת צעירים לאזורים ותיקים. לשם כך 
יש לספק למגזר הפרטי, שישקיע בפעילות זו, תמריצים שונים, כמו השבחת ערך הקרקע (העלאת אחוזי 
הבנייה). בדרך זו ניתן יהיה להגדיל את אוכלוסיית העיר ללא כל צורך בפיזורה על פני מרחב גדול. הבנייה 
הצפופה תשמר את הקשר למרכז הדתי והלאומי. יש להימנע בכל מחיר מיצירת מוקד עירוני חדש, המרוחק 

מרחק רב מהמרכזים הוותיקים, ולכן אין לספח שטחים בקנה מידה נרחב ממערב לעיר. אם סיפוח כזה  
יאושר, הוא יביא לבניית שכונות חדשות מרוחקות, שיהוו בעצם עיר אחרת. לשכונות אלה יצאו קבוצות 
אוכלוסייה חזקות, ואת מקומן במרכז העיר יתפסו שכונות עניות ומוזנחות, המאוכלסות באוכלוסייה חלשה 

(ראה תסריט בירה דועכת).  

יש להימנע מהקמת פרברים גדולים מחוץ לירושלים. הגדלה של היצע הדיור בפרברים יגרום, כפי שעולה מן 
התסריטים בירה זרה ובירה דועכת, להגירה רבת ממדים של חילונים מבוססים מהעיר לפרברים ויפגע 

במאמץ לקיים עיר פלורליסטית.  

התחום התרבותי: חינוך לסובלנות ושיקום הסולידריות התחום התרבותי: חינוך לסובלנות ושיקום הסולידריות התחום התרבותי: חינוך לסובלנות ושיקום הסולידריות התחום התרבותי: חינוך לסובלנות ושיקום הסולידריות 

תנאי יסוד לקיום חברה פלורליסטית דמוקרטית בירושלים הוא טיפוח גישה המבוססת על קבלת האחר מתוך 
יחס של כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות. כפי שמראים התסריטים ברוקלין בירושלים ובירה רב-תרבותית, 
שני המחנות - חרדים ולא-חרדים - עתידים לצאת נשכרים מפיתוח גישה כזו. בהעדרה יהיו התוצאות קשות 

לשני הצדדים, כפי שמלמדים התסריטים בירה זרה ובירה דועכת.  

לדעתי, אין סתירה בין יהדות לדמוקרטיה ובין יהדות לסובלנות. אלה המתעקשים לטעון כי הסתירה קיימת 
הם חוגים קיצוניים בשני הצדדים, השואפים לצבור עצמה חברתית ופוליטית באמצעות הבלטת הסתירה. 

בתחום טיפוח הסובלנות יכולים למלא תפקיד מפתח  

מנהיגים, מורים, רבנים, ואף אנשי ציבור משני המחנות. על אלה להכיר בסכנות הכרוכות בטיפוח התפיסה 
לפיה קיימת סתירה בין יהדות לדמוקרטיה ובין יהדות לסובלנות ולמצוא דרך לשקם את הסולידריות 

החברתית.  
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שיקום הסולידריות ייצא לפועל רק אם תהיה נכונות מצד שני הצדדים להמשיך לחיות יחדיו באותה עיר מתוך 
כבוד הדדי, הבנה לצורכי האחר וסובלנות הדדית. יש אפוא לגבש פתרונות שיאפשרו קיום בצוותא. זהו 
המבחן העילאי של האליטות בשני הצדדים, ועתיד ירושלים ייקבע במידה רבה על ידי היכולת להמציא 
פתרונות לסוגיה זו. עם זאת, אין פירוש הדבר התבטלות של קבוצה אחת בפני האחרת, או ויתורים 

חד-צדדיים.  

את שיקום הסובלנות וחיזוק הסולידריות אפשר להוציא לפועל ברמות שונות: ברמה הפוליטית-תרבותית יש 
לפעול להכרה בזהות המובחנת של כל קבוצה, בצורכיה, בשאיפותיה, באורח חייה ובזכותה לקיים אורח חיים 
זה ולהנחילו לדורות הבאים (ראה תסריט בירה רב-תרבותית). פירוש הדבר הוא פיתוח אסטרטגיות 
שיאפשרו לכל קבוצה לחיות ולחנך לפי ערכיה והשקפת-עולמה, לרבות הזכות לניהול עצמי שכונתי וניהול 
אוטונומי של מוסדות תרבות וחינוך. מבחינה גאוגרפית-תרבותית המשמעות היא שאין להחיל כללים 
אוניברסליים על העיר כולה; חשוב לייעד אזורי מגורים מובחנים לכל קבוצת תרבות במטרה לצמצם ככל 
האפשר את אפשרויות החיכוך ולאפשר לכל קבוצה לחיות לפי ערכיה וכלליה. ברמה הפוליטית-כלכלית יש 
לפעול לחלוקת המשאבים בהתאם למשקלן היחסי של הקבוצות השונות בעיר ולהימנע מהעיקרון לפיו הזוכה 
(בבחירות) לוקח הכל.  אמצעי חשוב לחלוקת משאבים לפי משקלן היחסי של הקבוצות הוא מעבר מבחירות 
מוניציפליות כלליות לבחירות על בסיס אזורי, וכן ארגון החיים המקומיים על בסיס של ניהול עצמי וביזור 

סמכויות (ראה תסריט בירה רב-תרבותית).     

התחום המוניציפלי  התחום המוניציפלי  התחום המוניציפלי  התחום המוניציפלי  

בכל הנוגע לארגון הבחירות המוניציפליות יש לבדוק דרכים למעבר מבחירות כלל-עירוניות לבחירות על 
בסיס אזורי, דוגמת ה-ward  system בארה"ב ובבריטניה. בחירות אלה מחייבות שינוי בחקיקה וחלוקת 
העיר לאזורי בחירה. במסגרת זו ניתן לשלב גם את הבחירות למינהלים הקהילתיים. יש הצדקה לארגון אזורי 
של הבחירות בירושלים על רקע ההבדלים המהותיים בשיעור ההשתתפות של קבוצות התרבות השונות. יש 
גם הצדקה להחיל את השינוי המוצע רק על ירושלים ולא על שאר היישובים בישראל, בשל המבנה התרבותי 
הייחודי של העיר, המתבטא במגוון אוכלוסין שאין כדוגמתו במקום אחר בארץ. בחירות אזוריות יאפשרו 

הקמת מועצת עירייה שהרכבה משקף בצורה מדוייקת יותר את הרכב האוכלוסייה בעיר. 

נושא נוסף בתחום המוניציפלי, המחייב גיבוש אסטרטגיה חדשה, הוא  ביזור סמכויות וניהול עצמי. 
אסטרטגיה זו נסמכת על מיתון מתחים ועל הסדרת קונפליקטים, כמסתמן בתסריטים בירה רב-תרבותית 
וברוקלין בירושלים, באמצעות חיזוק האוטונומיה של כל אחד מהמחנות - חרדים וחילונים. האסטרטגיה היא 
להקים מינהלות בכל אזורי העיר, חילוניים וחרדיים כאחד. כיוון שאזורי המינהל החרדיים סמוכים זה לזה 
ומטבע הדברים עוסקים בצרכים ובבעיות דומות, יש לחתור להקמת ארגון-גג של כלל המינהלות החרדיות, 
שיהווה עיריית-משנה חרדית. במקביל, יש לפעול להקמת ארגון-גג של מינהלות חילוניות ומסורתיות 
בירושלים. כל עיריית-משנה תעסוק במגוון רחב של נושאים ותקבל במרוצת הזמן סמכויות רבות, כולל 
הסמכות לגבות חלק מהמסים ולקבוע את הקצאת המשאבים בתחום האזור שהיא משרתת. לידי 
עיריות-המשנה יימסרו סמכויות נרחבות בתחומי החינוך, הרווחה, הבריאות, התכנון והדיור. תחומים מקיפים 

יותר הקשורים בתחבורה, בפיתוח תשתית ובתכנון מקיף יהיו בידי עיריית ירושלים. 
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הפתרון של אוטונומיה מוניציפלית יוכל לשמש תקדים לפתרונות שייושמו במזרח העיר. כל מגזר ייהנה 
מאוטונומיה תפקודית ניכרת, ובמסגרתה ינהל את ענייניו בתחומי החינוך, התרבות והחברה. יהיה זה פתרון 
פונקציונלי לבעיית ירושלים, באופן שתישמר המסגרת של עיר מאוחדת ובראשה עיריית-גג אחת: עיריית 
ירושלים. ייתכן שפתרון זה יוכל לסייע בשילוב ערביי ירושלים בחיים הפוליטיים המוניציפליים. משעה 
שתימצא להם דרך לבחור את מועמדיהם לישויות המינהל המקומיות ולתת ביטוי לצורכיהם הפוליטיים 
והעירוניים, ייתכן שהם יהיו מוכנים גם להשתתף בבחירות לעיריית ירושלים שתשרת את כלל תושבי העיר.  

כל העדויות החברתיות-תרבותיות מראות כי לחרדים ולערבים בירושלים נוח לתפקד במסגרת מערכת 
אוטונומית, הכוללת תקציבים משלהם, ותכניות ופעילויות המיוחדות להם. ההפרדה התפקודית מתגלה גם 
בניהול אורח-חיים נפרד בתחום חיי הדת והקהילה. השאלה היא עד כמה יהיו החרדים מעוניינים בהפרדה, 
שתחייב אותם לממן מהמסים שייגבו מבני קהילתם את השירותים העירוניים ואת התוספות בתחום השירותים 
הממלכתיים. גם אם החרדים יקבלו את חלקם בתחומי החינוך, התרבות ושירותי הרווחה מקופת הממשלה, 
עדיין ייאלצו לממן מכיסם שירותים מסוימים, בעיקר שירותים שוטפים ושירותים מקומיים, בדומה לשאר 

התושבים. בתחום זה יש ליצור הסדרים לצמצום האי-שוויון בין חלקי העיר השונים.  

עיריית-הגג של ירושלים, בשיתוף עם עיריות-המשנה, תפעל במידת האפשר להקצאת דיור ומוסדות ציבור 
באזורים המיוחדים למגזרים השונים: בצפון - לחרדים, בדרום - לחילונים ובמזרח - לערבים. בכך יהיה 
משום מתן גושפנקא לחלוקה המתגבשת בעיר בין דרום חילוני מזה לצפון חרדי מזה, ובין שני אלה - לאזור 

ערבי במזרח.  

תחום המודעות הפוליטית  תחום המודעות הפוליטית  תחום המודעות הפוליטית  תחום המודעות הפוליטית  

יש לפעול להעלאת המודעות של הציבור לחשיבות של ההשתתפות בבחירות. בתחום זה אפשר ללמוד 
מהצלחת פעילותה של תנועת ש"ס ולהקים תנועות חברתיות במתכונת דומה שיפעלו בשכונות המצוקה. 
פעילות החינוך תלווה ביצירת מנגנוני גיוס, בדומה לאלה שפיתחו החרדים. מנגנונים אלה יופעלו ביום 
הבחירות על מנת להביא מצביעים לקלפי. פעולות הסברה מהסוג שערכה חברת המתנ"סים אינן יעילות 

בשכונות מצוקה, ונדרשת כאן התערבות מסוג שונה.  

התחום החברתי  התחום החברתי  התחום החברתי  התחום החברתי  

אין ספק שבתחום זה נחוצה פעילות חברתית מוגברת. מימוש האסטרטגיות המוצעות כאן יימשך זמן רב, 
ובינתיים עלולים ההרכב הפוליטי של המועצה, תהליכי קבלת ההחלטות בה ואי-ההתאמה בין היקף הייצוג 
הפוליטי לבין הנשיאה בנטל הכלכלי להחריף את מגמת ההגירה מהעיר של לא-חרדים, בעיקר של צעירים. 
נדרשת אפוא פעילות חברתית מיידית, שתתמקד במאבק על אופי העיר. המטרות של פעילות זו יהיו: הגברת 
השתתפות הציבור בקבלת החלטות, תיקון תהליכים בלתי-תקינים בתחום זה, הגברת השקיפות, הקצאה הוגנת 
של משאבים ועיצוב הסביבה לפי ערכי הציבור בכללותו. נדרש צמצום של הפער בין דמוקרטיה ישירה לבין 
הדמוקרטיה הייצוגית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהרכב המועצה הנבחרת. המכשול העיקרי בפני התארגנות 
חברתית הוא מחסור במשאבים כספיים. מכשולים נוספים, הם העדר מנהיגות והעדר תרבות של פעילות 
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חברתית. עם זאת, קיימות מספר התחלות מבטיחות, דוגמת פורום היו"רים של המינהלים הקהילתיים, פורום 
המתכננים למען עתיד ירושלים, הקואליציה של ארגוני הסביבה "ירושלים בת-קיימא" והחברה להגנת הטבע. 
יש צורך לבסס את הפעילויות השונות של ארגונים שלא-למטרות רווח, להרחיב את הקואליציות הקיימות, 
להעמיק את הדיון בעתיד העיר ואת הפעילות למען ירושלים כעיר פלורליסטית ודמוקרטית. יש לנסות לגייס 

גם את יהודי התפוצות למשימה זו. 
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סוף דבר 

מטרת חיבור זה לפתח שיח אסטרטגי ולהעלות רעיונות שמימושם יתרום לחיזוק מעמדה של ירושלים כעיר 
פלורליסטית ודמוקרטית. לשם כך הוצגו תסריטים אחדים, שבמרכזם היחסים בין חרדים לחילונים בעיר. בכל 
תסריט נבחנו סיכויי ההגשמה של היעד הרצוי - גיבוש עיר פלורליסטית ודמוקרטית - בתנאים שונים מבחינה 
דמוגרפית, חברתית, כלכלית, פוליטית ומרחבית. על סמך התסריטים גובשו מספר אסטרטגיות להשגת היעד 

שהוצב.   

ברור כי הבחירה ביעד של עיר פלורליסטית ודמוקרטית יש בה משום נקיטת עמדה אישית בקונפליקט 
התרבותי המתעצם בעיר. אני מודע היטב לעובדה כי לצד המחנה הפלורליסטי-דמוקרטי, שאתו אני נמנה, 
קיימות בעיר קבוצות אחרות, השואפות לקדם מטרות אחרות ואף מטרות מנוגדות. סביר להניח כי הנמנים עם 
קבוצות אלה ימתחו ביקורת על התסריטים ועל האסטרטגיות שהוצגו כאן, בטענה כי אין בהם כדי ליישב את 
היחסים הבעייתיים בין קבוצות התרבות בעיר. טענה נוספת עשויה להיות כי גישה פרגמטית לקונפליקט 
מחייבת כתיבה משותפת של תסריטים, שבה ייטלו חלק נציגים מכל הקבוצות. רק כך יוצגו באופן נאות 

הערכים והאינטרסים של הקבוצות השונות ויחוברו תסריטים המשקפים אותם נאמנה. 

אני מקבל ביקורת זו תוך כמה הסתייגויות. נכון שעיצוב עתיד העיר מחייב ראייה מקיפה, המביאה בחשבון 
את הערכים ואת האינטרסים של כל הקבוצות. מטבע הדברים, גישה זו מחייבת פשרות וויתורים, שבחלקם 
עלולים לפגוע ביעד של עיר פלורליסטית ודמוקרטית. תסריט של פשרה, שיהיה מקובל על כל הצדדים, אך 
יכלול הגבלה על חירויות בסיסיות של האזרח (למשל, החירות לבקר בשבת בקולנוע) הוא בגדר סטייה 
משמעותית מהאידאל של עיר פלורליסטית ודמוקרטית. דווקא משום כך סברתי כי בנקודה התחלתית זו חשוב 
לחזק את המחנה הדמוקרטי-פלורליסטי באמצעות פיתוח מכוון של תסריטים ואסטרטגיות המייצגים את 
עולמו של מחנה זה. בשלב הבא, לאחר שמחנה זה יגבש את השקפותיו בנוגע לעתיד העיר ולמקומו בתוכה, 
ניתן יהיה לעבור למשא-ומתן בין-קבוצתי על עתיד העיר.  במילים אחרות, כשלב מקדים לכניסה למשא-ומתן 
חייב המחנה הדמוקרטי-פלורליסטי להבהיר את שאיפותיו. דווקא הוא, שהיה בעבר הגוף המוביל במחשבה 
ובעשייה הציונית וההתיישבותית, איבד בשנים האחרונות את החיוניות והיוזמה והפך לגוף נגרר ופסיבי. 
בחינת העתיד באמצעות פיתוח תסריטים יכולה לסייע בידי מחנה זה בהגדרת מקומו במערכת 
החברתית-תרבותית בייחוד בירושלים, שבה מחנה זה מוצא עצמו נדחק לעמדת-שוליים. כאמור, בתום שלב 
זה ניתן יהיה לגשת מעמדה של ביטחון וידע לשלב השני, שעניינו משא-ומתן בין-קבוצתי על עתידה התרבותי 

של ירושלים.  

לאור האמור לעיל, השאלה הרלוונטית לגבי החיבור אינה מדוע יש בו התעלמות מהצורך במשא ומתן 
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בין-קבוצתי; השאלה הרלוונטית היא באיזו מידה יכול  החיבור לתרום לחיזוק מעמדה של ירושלים כעיר 
פלורליסטית ודמוקרטית. התשובה היא: תרומה חלקית בלבד. התסריטים והאסטרטגיות שפותחו מציגים, 
לטוב ולרע, את המפה המנטלית הסובייקטיבית של כותב החיבור. במפה זו נארגו הערכים, הנורמות, הידע 
והניסיון שלי לתוך חיבור שמעצם טיבו הוא מוטה בכיוון מסוים. ייתכן מאוד שהחמצתי עובדות חשובות, לא 
זיהיתי תהליכים בעלי השפעה פוטנציאלית וגיליתי חוסר רגישות כלפי קבוצות שונות בעיר. הדרך לתיקון 
בעיות אלה היא חיבור תסריטים ואסטרטגיות על-ידי קבוצה גדולה יותר של חוקרים ואנשי מעשה, קבוצה 
שמשתתפיה יהיו מחויבים לאידאל של עיר דמוקרטית ופלורליסטית וייצגו תחומים שונים של ידע, ניסיון 

ועשייה.    

בשלב מאוחר יותר מוצע לפתח תסריטים ואסטרטגיות תוך קיום דיאלוג עם קבוצות אחרות באוכלוסייה שלהן 
אידאלים שונים. פיתוח תסריטים ואסטרטגיות אינו פעולה חד פעמית. זהו תהליך מתמשך שבו בכל שלב נוסף 
נדבך חדש אגב תשומת לב לאינטרסים ולערכים של הקבוצות המשתתפות ולסיטואציה ההיסטורית שבה הן 

נתונות. 



 44
 

מקורות 

חסון, שלמה, גונן, עמירם. 1997. המתח התרבותי בין יהודים בירושלים. ירושלים: מכון 
פלורסהיימר למחקרי מדיניות. 

 
שלהב, יוסף. 1999. "תכנית מתאר ארצית והסקטור החרדי". תמ"א 35, כרך ג', לקראת פרסום. 

 
Schwartz, Peter. 1996. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain
World. London and New York: Doubleday

Idon Associates. 1999. �Strategic Thinking with Scenarios�. www.idongroup.com

Schriefer, Audrey. 1997. �The Future: Trends, Discontinuities and Opportunities.�
www.uio.no/`oleg/scenarioplanning.html.

van der Heijden, Kees. 1997. Scenarios: The Art of Strategic Conversation. Chichester and
New York: John Wiley.

 



 45
 

מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 
 

רשימת פרסומים על ממשל ופיתוח מקומי 
 

1. ערן רזין • לקראת רפורמה מוניציפלית במטרופולין תל אביב בשנות התשעים, 1994 

2  אברהם דורון • שירותי רווחה אישיים בתפר שבין השלטון המרכזי ובין הרשויות מקומיות, 
 1994

3. דניאל פלזנשטיין • העיר כיזם: קידום הפיתוח הכלכלי המקומי, 1994 

4. ערן רזין ואנה חזן • פיתוח מרכזי תעשייה ותעסוקה: ממד השלטון המקומי, 1995 

5. דניאל פלזנשטיין • בין תכנון לשווק: מעמדו ומיסודו של הפיתוח הכלכלי המקומי בישראל, 
 1995

6. ערן פייטלסון • מדיניות שטחים פתוחים בליבת ישראל, 1995 

7. נחום בן-אליא • מדיניות ביזור דיפרנציאלית בשלטון המקומי, 1995 

8. אפרים שלאין וערן פייטלסון • מדיניות שמירה על קרקע חקלאית, 1996 

9. ערן רזין • תמורות בשוליים העירוניים-כפריים במטרופולין תל-אביב, 1996 

10. דניס גולדמן • ניהול מערכות המים: המסגרת המשפטית בישראל, 1996 

11. נחום בן-אליא • מעבר לניהול אסטרטגי בשלטון המקומי, 1995 

12. ערן רזין ואנה חזן • צעדים לבלימת הפרבור המבוזר: בקרה תכנונית או "שינוי כללי משחק", 1996   

13. שלמה חסון • הסדר העירוני החדש : קואליציות ממשל עירוניות, 1996 

14. אריה הכט • שידוד מערכות המימון ברשויות המקומיות בישראל, 1997 

15. נחום בן-אליא ושי כנעני • אוטונומיה מקומית "ללא עלות": הפיתוח של מוסדות חינוך, 1997 

16. נחום ביגר וסטיבן פלאוט • איגרות חוב מוניציפליות בישראל? 1997 



 46
 

17. אבי חפץ ושות' • לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל, 1997 

18. ענת בביץ וקובי נבון • הנפקת איגרות חוב מוניציפליות: המלצות לשינויי חקיקה, 1997 

19. שלמה חסון ואנה חזן • שותפויות בין המגזר הפרטי והמוניציפלי בפיתוח מקומי, 1997 

20. יוסף שלהב • מינהל וממשל בעיר חרדית, 1997 

21. לביאה אפלבום ודויד ניומן • התמורות במרחב הכפרי והשפעתן על השלטון המקומי, 1997 

22. נחום בן-אליא • היש מקום למנהל עיר מקצועי בישראל? 1997 

23. דויד ג'אנר קלאוזנר ודניאל פלזנשטיין • מקצועות חדשים ברשויות המקומיות בישראל, 1997 

24. יגאל צ'רני • השירותים הפיננסים בתל אביב-יפו: דפוסים ותהליכים מרחביים, 1997 

25. ערן רזין • פערים בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל, 1998 

26. ערן פייטלסון ואורי ברשישת • התפשטות היזמות הפרטית בקרקע ציבורית, 1998 

27. מארק רוזנטראוב וערן רזין • ממשל מטרופוליני ופיתוח: לקחים מאינדיאנפוליס, 1998 

28. נחום בן-אליא • הפרטת תשתיות מים וביוב: בין יוזמה מקומית למדיניות ממלכתית, 1998 

29. עמירם גונן (עורך)  • ממשל ופיתוח מקומי:"סוגיות והמלצות של מדיניות", 1998 

30. נחום בן-אליא • משבר הרשויות המקומיות בישראל: הכשל הניהולי והדרכים לשיקום, 
 1998

31. דניאל פלזנשטיין • ההימור המקומי הגדול: קזינו ככלי לפיתוח כלכלי מקומי בישראל, 1999 

32. רחל אלתרמן • בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית: מדיניות קרקע עתידית לישראל, 1999 

33. ערן רזין • פערים תקציביים בין רשויות מקומיות קטנות לגדולות בישראל, 1999 

34. אברהם דיסקין • הבוחר הרציונלי בבחירות המקומיות ב-1998, 1999 

 


